
Επικοινωνία με την Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, στα κεντρικά γραφεία ΤΕΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει 

μετεγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στη διεύθυνση Νίκης 4, Αθήνα. Τα 
νέα τηλέφωνα του τμήματος της ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 210.3291230 και fax. 210.3291290. 

Τα παλιά τηλέφωνα θα λειτουργούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας καταβολής  
ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 2016 

των μηχανικών μέχρι 31 Μαρτίου 2017
Αναρτήθηκε χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του 
ΔΣ του ΕΦΚΑ (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ) σύμφω-
να με την οποία αποφασίζεται η «παράταση της 
προθεσμίας καταβολής των εισφορών του β’ 
εξαμήνου, έτους 2016, των Μηχανικών ασφα-
λισμένων μέχρι 31-3-2017» την οποία είχαν ζη-
τήσει από τον Δεκέμβριο τόσο ο Πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος όσο και η Δι-
οίκηση του ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ, προ της κα-
τάργησής τους. Η απόφαση που δημοσιεύθηκε 
έχει ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Φ.Κ.Α., αφού 
έλαβε υπόψη:

1.Την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. – Διοι-
κητή Ε.Φ.Κ.Α., για συζήτηση, εκτός Ημερησίας 
Διάταξης, του θέματος «Παράταση της προθε-
σμίας καταβολής εισφορών β' εξαμήνου 2016 
των μηχανικών», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή, 
λόγω του ότι πρόκειται περί επείγοντος, που δεν 
επιδέχεται αναβολή.

2. Τις διατάξεις: Του άρθρου 40 και της παρ. 2 
του άρθρου 43 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85).

3.Την αριθμ. Φ. 80000/οικ.60298/1472/23-12-
2016 (Β΄4483) απόφαση του Υφυπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

4.Την υπ' αρ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28-12-
2016 (ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-12-2016) από-
φαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5.Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΕΣΦΜΜ/25/20-1-2017 
Εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μι-
σθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και 
Ελέγχων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Παράταση της 
προθεσμίας καταβολής εισφορών β' εξαμήνου 
2016 των μηχανικών».

6.Τις απόψεις των μελών.

7.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών, πλην του κ. 
Βογιατζή Πέτρου, ο οποίος ψήφισε λευκό, με 
την εισήγηση της Διεύθυνσης Εισφορών Μη Μι-
σθωτών της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών και 
Ελέγχων του ΕΦΚΑ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α) Την παράταση της προθεσμίας καταβολής 
των εισφορών του β' εξαμήνου, έτους 2016, των 
Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31-3-2017.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ

Παραλήπτες:

1)Γραφείο Διοικητή ΕΦΚΑ, κ. Α. Μπακαλέξη

2)Γραφείο Υποδιοικητών ΕΦΚΑ κ. Λ. Σέμπου, κ. 
Δ. Τσακίρη

3)Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου Γενικής Διεύ-
θυνσης Εισφορών και Ελέγχων, κ. Χ. Λιαπάκη

4)Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Γραφείο Προ-
ϊσταμένου Διεύθυνσης

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•   Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών Β εξαμήνου 2016 των μηχανικών μέχρι 
31 Μαρτίου 2017 (σελ.1)

•   Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (σελ.1)

•   Στο ΚΕΑΟ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέ-
ων κοινωνικής ασφάλισης (σελ.3)

•   ΕΛΣΤΑΤ: Μέση μείωση τιμών 1,7% στα οικοδομι-
κά υλικά το 2016 (σελ.3)

•   Εγκρίθηκε πρόγραμμα αποχωρήσεων από τη 
ΔΕΗ (σελ.3)

•   24.500 πελάτες έφυγαν από τη ΔΕΗ μέσα σε 2 
μήνες (σελ.4)

•   Παραμένει ο συναγερμός 2 στο ΔΕΣΦΑ (σελ.4)

•   Επιχειρηματικές ειδήσεις (σελ.5)

•   ΣΕΒ: στη σωστή κατεύθυνση νέο πλαίσιο αδειο-
δότησης των επιχειρήσεων (σελ.6)

•   Τα συμπεράσματα της έρευνα εισοδήματος 
2016 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Τα ελληνικά νοικοκυριά 
βυθίζονται στη φτώχεια και σκέφτονται τη λύση 
της μετανάστευσης (σελ.7,8)

•   Η Υπουργική Απόφαση για τους ενεργειακούς 
ελέγχους και τους ενεργειακούς ελεγκτές 
(σελ.9,10,11,12)

•    Έκθεση «Αρχιτεκτονικού Έργου» στην Τρίπολη 
(σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις. Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος της προηγούμενης σύνθεσης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης Δαμ. Κυριακόπουλος 
ανακοινώνει ότι στις 18 και 19 Φεβρουαρίου του 2017 συγκαλείται η Κεντρική Αντιπροσωπεία του 

ΤΕΕ, που προέκυψε από τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 2016, σε πρώτη ειδική Συνεδρίαση για την 
εκλογή Οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ.



     Το 23ο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Οικονομολόγων για το Περιβάλλον και 
τους Φυσικούς Πόρους (European Association 
of Environmental and Resource Economists), θα 
πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως την 1η 
Ιουλίου 2017, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό 
Κέντρο Αθηνών. Την επιστημονική εκδήλωση δι-

οργανώνουν το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για 
το Περιβάλλον και την Οικονομία (International 
Centre for Research on the Environment and the 
Economy - ICRE8), το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας και 
Καινοτομίας ΑΘΗΝΑ.

   Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έρ-
γων (ΕΕΜΕ), σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του Τ.Ε.Ε.,  
διοργανώνει στην πόλη της Λάρισας το 9ο 
Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών, 
από τις  5 ως τις 7 Οκτωβρίου 2017.
    Θεματολογία:
- Πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες στον 
ευρύτερο τομέα των μεταλλικών και σύμμι-
κτων κατασκευών
- Αντοχή, Ευστάθεια, Κόπωση
- Συνδέσεις
- Αντισεισμική και Δυναμική συμπεριφορά 
των μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών
- Πρωτότυπες μέθοδοι στη μελέτη, τη βιο-
μηχανική κατεργασία και την ανέγερση των 
μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών
- Αξιόλογα έργα μεταλλικών κατασκευών 
(κτίρια κατοικιών και γραφείων, βιομηχα-
νικοί χώροι, γέφυρες, πλατφόρμες, ιστοί 
και κεραίες, πύργοι, δεξαμενές και σιλό, 
καπνοδόχοι, λεπτότοιχες κατασκευές, καλύ-
ψεις μεγάλων ανοιγμάτων, στάδια, γυμνα-
στήρια, ειδικά έργα)
-  Συμπεριφορά σε συνθήκες πυρκαγιάς

- Βιωσιμότητα μεταλλικών κατασκευών
- Κανονισμοί και προδιαγραφές
-  Ο χάλυβας στην Αρχιτεκτονική.
Πληροφορίες: http://eeme.ntua.gr/9HNCSS
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017»   
ΠΑΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:Ενημερωτική εκδήλωση: «Αναρτή-
σεις Δασικών Χαρτών στην Πιερία»    
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες» 
ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας, ΝΕ Πιερίας, 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε.- Παράρτημα ΚΜ, 
Δικηγορικός Σύλλογος 
Κατερίνης

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας 

21-22
Φεβρουαρίου

2017

26
Ιανουαρίου

2017

18-20
Μαίου
2017
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Περιβάλλον και φυσικοί πόροι 

Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών

   Στο πλαίσιο των δράσεων του Σ.Α.Δ.Α.Σ.,  
Περιφερειακό Τμήμα Αρκαδίας, διοργανώ-
νεται η 1η Έκθεση «Αρχιτεκτονικού Έργου» 
από το Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 έως το 
Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2017, στο χώρο 
του Φιλοτεχνικού Συλλόγου Τρίπολης, με 
σκοπό την προβολή του αρχιτεκτονικού 
έργου των μελών του Συλλόγου. Τα εγκαί-
νια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 28 
Ιανουαρίου 2017 στις 19:00 μ.μ. Οι ώρες 
λειτουργίας της έκθεσης είναι: Δευτέρα- 
Τετάρτη – Παρασκευή 17:00 - 20:00 και η 
είσοδος είναι ελεύθερη. Αρχιτέκτονες μέλη 
του Συλλόγου θα βρίσκονται στο χώρο της 
έκθεσης για την ξενάγηση των ενδιαφερο-
μένων.

  Το 22ο World Petroleum Congress 2017 
με την κορυφαία έκθεση της παγκόσμιας 
βιομηχανίας πετρελαίου, πετροχημικών και 
αερίου, διοργανώνεται στην Κωνσταντινού-
πολη από τις 9 ως τις 13 Ιουλίου 2017. Με 
τίτλο: «Γέφυρες για το ενεργειακό μέλλον 
μας», θα περιλαμβάνει ένα εκτεταμέ-
νο πρόγραμμα για να καλύψει όλες τις 
ευκαιρίες και προκλήσεις όσον αφορά τη 
βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Έκθεση «Αρχιτεκτονικού 
Έργου» στην Τρίπολη

Έκθεση για πετρέλαιο  
και αέριο
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Δ τρίμηνο 2016: Μείωση 0,8% στο γενικό δείκτη τιμών κατηγοριών  
έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών

Στο ΚΕΑΟ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορέων κοινωνικής ασφάλισης

ΣΒΑΚ στο Δήμο Χερσονήσου χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο

Μέση μείωση τιμών 1,7% στα οικοδομικά υλικά το 2016 

Εγκρίθηκε πρόγραμμα αποχωρήσεων από τη ΔΕΗ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Μείωση 0,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων 
κτιρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τρι-
μήνου 2015, έναντι μείωσης 2,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών 
το 2015 προς το 2014. Ο ίδιος δείκτης, το δ' τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με τον δείκτη 
του γ' τριμήνου 2016 παρουσίασε αύξηση 0,2% έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου 
Ιανουαρίου 2016- Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε μείωση 1,6% σε σύγκριση προς τον ίδιο 
δείκτη του δωδεκαμήνου 2015, έναντι μείωσης 2,8% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα 
προηγούμενα δωδεκάμηνα. Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων 
κατοικιών παρουσίασε μείωση 0,9% το δ' τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του δ' τριμήνου 2015, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκρι-
ση των δεικτών το 2015 προς το 2014. Ο ίδιος δείκτης, το δ' τρίμηνο 2016 σε σύγκριση 

με τον δείκτη του γ' τριμήνου 2016, παρέμεινε αμετάβλητος έναντι μείωσης 0,7% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015. Ο μέσος δείκτης του 
δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016- Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε μείωση 1,7% σε σύγκρι-
ση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου 2015, έναντι μείωσης 2,3%, που σημειώθηκε 
κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τι-
μών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), εκφρά-
ζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των 
διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση 
κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων 
κατοικιών (δείκτης εισροών) εκφράζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται 
ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται 
βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ, στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) 
διαβιβάζονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, 
ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες, κατά την έκδοση της παρούσας 
απόφασης του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου, δεν βρίσκο-

νται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης. Η αρ. οικ.13822/1089/2.5.2014 (ΦΕΚ Β' 1227) 
υπουργική απόφαση «Κριτήρια προσδιορισμού των "εισπράξιμων" ληξιπρόθεσμων 
για τη διαβίβαση στο ΚΕΑΟ των οφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του 
ΟΓΑ», όπως ισχύει, καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.

Χρηματοδότηση από το πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, που εποπτεύεται από το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 
2016», του άξονα προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», δι-
εκδίκησε και πέτυχε ο δήμος Χερσονήσου, προκειμένου να υλοποιήσει την πράξη με τίτλο 
«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) δήμου Χερσονήσου», όπς μεταδίδει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(ΣΒΑΚ) του Δήμου Χερσονήσου» δεν θα είναι μια απλή κυκλοφοριακή μελέτη αλλά θα ανα-
λύσει συστηματικά και θα αποτυπώσει λεπτομερώς την παρούσα και μελλοντική κατάστα-
ση, μέσω σύγχρονου σχεδιασμού και αξιολόγησης που προτείνεται από την ευρωπαϊκή και 

διεθνή πρακτική ως βέλτιστη, προκειμένου να συμβάλει στην βελτίωση της κινητικότητας 
της πόλης με βάση την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης με τελικό στόχο τη διασφάλιση της 
καλύτερης ποιότητας ζωής των δημοτών και επισκεπτών παράλληλα και σε συνδυασμό με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελεί 
μέρος του στρατηγικού, πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού του δήμου Χερ-
σονήσου και αποσκοπεί να επιλύσει μείζονα θέματα κινητικότητας του αστικού και περι-
αστικού ιστού, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων 
εναλλακτικών τρόπων κινητικότητας, την αλλαγής νοοτροπίας των μετακινούμενων και το 
συνδυασμό των μέσων μαζικής μεταφοράς, ποδηλάτων και Ι.Χ. οχημάτων.

Μείωση 1,7% σημείωσαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών 
σε μέσα επίπεδα το 2016, μετά και από την πτώση κατά 
0,5% τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τον Δεκέμβριο 2016 μειώσεις τιμών σημειώθηκαν 
σε: Παράθυρα ξύλινα (2,4%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, 
τοίχου (2,4%), Έτοιμο σκυρόδεμα (1,9%), Κιγκλιδώματα 
ανοξείδωτα (1,8%), Πλαστικούς σωλήνες (1,8%), Ηλεκτρι-
κή Ενέργεια (1,5%), Μπανιέρες (1,5%), Αγωγούς χάλκινους 
(1,5%), Κιγκλιδώματα σιδερένια (1,2%), Μαρμαρόσκονη 
(1,1%), Ασβέστη (1,1%), Κουφώματα αλουμινίου (1,1%), Πόρ-

τες εσωτερικές (1,1%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, 
ινοτσιμέντου (1,1%), Τσιμέντο (1%), Κιγκλιδώματα αλουμινί-
ου (0,8%), Πόρτες ασφαλείας (0,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, 
νερού (0,7%) και Ντουλάπες ξύλινες (0,7%). Στον αντίποδα, 
ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε Πετρέλαιο κίνησης (10,1%), 
Σωλήνες χαλκού (3,5%), Κλειδαριές (1%) και Σίδηρο οπλι-
σμού (0,5%). Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε μείωση 
0,5% τον Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι μείωσης 2,4% που 

σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 
προς το 2014. Ο γενικός δείκτης, τον Δεκέμβριο 2016 σε 
σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2016, σημείωσε 
αύξηση 0,3% έναντι μείωσης 0,2% που παρουσιάστηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2015. Ο μέ-
σος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 
2016 σημείωσε μείωση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο δείκτη του δωδεκαμήνου του 2015, έναντι μείωσης 
2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων 
προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Εγκρίθηκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ 
το πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένων 
που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιο-
δότησης, με μπόνους ύψους 15 χιλιάδων ευρώ για τον 
καθένα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι 
στιγμής, οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν έως τις 
30 Απριλίου, ενώ οι αποχωρήσεις θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί ως το τέλος Μαΐου. Η εξοικονόμηση για 
τη ΔΕΗ από την αποχώρηση των περίπου διακοσίων ερ-
γαζομένων, που αποτελεί τον στόχο του προγράμματος, 
εκτιμάται σε 12 έως 13 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Στο 
πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι εργαζόμενοι ηλι-
κίας τουλάχιστον 60 ετών, εφόσον υπηρετούν σε βαρέα 
και ανθυγιεινά, 62 έτη για όσους εμπίπτουν στις κοινές 

διατάξεις συνταξιοδότησης και 65 έτη για τα διευθυντικά 
στελέχη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επιχείρη-
ση διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κάποιος εργαζόμενος 
που πληροί τις προϋποθέσεις δεν υποβάλλει αίτηση έντα-
ξης στο πρόγραμμα, να διακόψει τη συνεργασία μαζί του 
στη συνέχεια, χωρίς να χορηγήσει το μπόνους των 15.000 
ευρώ, πέραν της νόμιμης αποζημίωσης.
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24.500 πελάτες έφυγαν από τη ΔΕΗ μέσα σε 2 μήνες

Η  δημοπρασία ΝΟΜΕ στις 31 Ιανουαρίου

Παραμένει ο συναγερμός 2 στο ΔΕΣΦΑ

Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας για άρση δασμών σε κινεζικά φωτοβολταϊκά

Οι εναλλακτικοί προμηθευτές όχι μόνο δε χάνουν έδαφος, αλλά αντίθετα συνεχίζουν με 
εντατικούς ρυθμούς να αναπτύσσουν το πελατολόγιό τους. Ειδικότερα,   σύμφωνα με σχε-
τικό ρεπορτάζ στο capital.gr ο αριθμός των μετρητών που αυτή τη στιγμή είναι δηλωμένος 
σε ιδιωτικές εταιρείες προμήθειας έχει φτάσει στα τέλη Ιανουαρίου τις 160.500 από 136.000 
που ήταν στα τέλη Νοεμβρίου. Μέσα δηλαδή σε διάστημα λιγότερο από δύο μήνες περί 
τους 24.500 πελάτες στη χαμηλή (νοικοκυριά, μικρά καταστήματα) και τη μέση (αλυσίδες, 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες) τάση, έχουν μετακινηθεί σε εναλλακτικό προμηθευτή. Τούτων δο-
θέντων, ο ρυθμός αύξησης του πελατολογίου των εναλλακτικών προμηθευτών μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως ικανοποιητικός, με δεδομένο ξεπερνά το 18%.  Πως εξηγείται λοιπόν η 
αναντιστοιχία με τα πρόσφατα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ που έδειξαν αύξηση κατά 1% του με-
ριδίου της ΔΕΗ; Καταρχάς πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ βασίζονται 
στους όγκους ενέργειας που καταναλώθηκαν από τους πελάτες του κάθε προμηθευτή (ΔΕΗ 
και εναλλακτικοί). Με βάση δηλαδή τις ποσότητες ενέργειας που καταναλώνονται από τους 
πελάτες της κάθε εταιρείας, διαμορφώνονται και τα επιμέρους μερίδια. Σύμφωνα με πηγές 
της αγοράς υπάρχουν 3 λόγοι που εξηγούν το φαινόμενο: Πρώτον, ο κύριος όγκος των πε-
λατών της ΔΕΗ συνεχίζει να είναι πελάτες της χαμηλής τάσης, δηλαδή νοικοκυριά. Φέτος 
λοιπόν εξαιτίας των καιρικών συνθηκών τα νοικοκυριά έχουν αυξήσει σημαντικά την κατα-
νάλωσή τους. Δεύτερον, στην αύξηση της κατανάλωσης του υφιστάμενου πελατολογίου της 
ΔΕΗ έχει βοηθήσει και η έκπτωση 15% που ισχύει για τους καλοπληρωτές. Το χαμηλότερο 

κόστος αποτελεί επιπλέον κίνητρο για αύξηση της κατανάλωσης Τρίτον, η αύξηση του αριθ-
μού των οφειλετών που μπήκαν σε διακανονισμό, βοήθησε ώστε να επανενεργοποιηθούν 
και να αυξήσουν την κατανάλωση ρεύματος, κάποιοι πελάτες στους οποίους είχε κοπεί το 
ρεύμα. Αντίθετα με βάση τους αριθμούς για τους μετρητές που είναι κατανεμημένοι στους 
εναλλακτικούς παρόχους δεν προκύπτει ότι έχουν χαθεί πελάτες από τους ιδιώτες, ούτε στη 
χαμηλή αλλά ούτε και στη μέση τάση.  Πιο συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των πελατών 
που προμηθεύεται ρεύμα από ιδιωτικές εταιρείες είναι στα τέλη Ιανουαρίου, 160.500. Από 
αυτούς 2.200 πελάτες προέρχονται από τη Μέση Τάση και 158.300 από τη Χαμηλή Τάση. 
Τα αντίστοιχα νούμερα τον περασμένο Νοέμβριο ήταν: Σύνολο μετρητών σε εναλλακτικούς 
παρόχους 136.000 εκ των οποίων 2.000 στη Μέση Τάση και 134.000 στη Χαμηλή Τάση. Ακό-
μη και στη Μέση Τάση δηλαδή παρατηρείται μια έστω και μικρή αύξηση της τάξης του 
10%, ενώ 18,1%. Η εικόνα της αγοράς αναδεικνύει τη σημασία των δημοπρασιών ενέργειας 
ΝΟΜΕ, οι οποίες εξασφαλίζουν στους ιδιώτες προμηθευτές ενέργεια σε σταθερή τιμή που 
δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Η σταθερή τιμή προ-
μήθειας εξασφαλίζει στις εταιρείες ορατότητα και δίνει τη δυνατότητα προγραμματισμού 
της ανάπτυξης του πελατολογίου, χωρίς το ρίσκο των διακυμάνσεων της χονδρεμπορικής 
αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι την επόμενη Τρίτη 31 Ιανουαρίου είναι προγραμματισμένη από 
το λειτουργό της αγοράς ΛΑΓΗΕ η δεύτερη δημοπρασία ποσότητας 145MWh/h, η οποία 
όταν διατεθεί θα επιτρέψει στις εταιρείες την περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου τους.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από το ΛΑΓΗΕ οι όροι της δεύτερης δημοπρασίας ΝΟΜΕ, η οποία 
θα διεξαχθεί στις 31/1 και θα αφορά 145MWh/h. Η σχετική ανακοίνωση του ΛΑΓΗΕ έχει ως 
εξής: «Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας κείμενης Νομοθεσίας, των διατάξεων 
του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργει-
ας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ΡΑΕ 391/2016, ΡΑΕ 619/2016, 
ΡΑΕ 620/2016 και ΡΑΕ 21/2017, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τη Διεξαγωγή της 

Δημοπρασίας "2017Α01" της 31ης Ιανουαρίου 2017. Η Δημοπρασία "2017A01" θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τη Διαδικασία Δημοπρασίας και τις Τεχνικές Λεπτομέρειες αυτής, όπως αυτά 
καθορίζονται στους ΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ "2017Α01" ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017». Τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι της δημοπρασίας εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ κατά τη συ-
νεδρίαση της στις 20/1. Η διαδικασία θα είναι ίδια με την προηγούμενη δημοπρασία και θα 
ξεκινήσει στις 12:00

Σε κατάσταση συναγερμού 2 (επίπεδο επιφυλακής) πα-
ραμένει το σύστημα φυσικού αερίου, ενώ χθες επρόκειτο  
να εκφορτωθεί στη Ρεβυθούσα φορτίο 120 χιλ. κυβικών 
μέτρων. Το  energypress.gr  έγραψε ότι παρά την έλευση 

του νέου φορτίου και ενόψει της νέας επιδείνωσης του 
καιρού οι διαχειριστές παραμένουν σε εγρήγορση.  Ο 
ΔΕΣΦΑ ζήτησε από τους χρήστες να προχωρήσουν σε 
εκτίμηση των καταναλώσεων και της προμήθειας αερίου 

από τις 25 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, προκει-
μένου να εκτιμηθεί καλύτερα η κατάσταση της αγοράς 
και να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν λόγοι για λήψη πε-
ραιτέρω μέτρων.

Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονο-
μίας κ. Η. Ξανθάκο είχε σήμερα αντιπροσωπεία αποτελούμε-
νη από τον διευθύνοντα σύμβουλο της SolarPower Europe κ. 
James Watson και στελέχη του ΣΕΦ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του  euro2day.gr  η  συνάντηση αφορούσε στην επικείμενη 
ψηφοφορία της 26ης/1/2017, όπου τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
καλούνται να αποφασίσουν αν θα συνεχιστεί ή όχι το καθε-
στώς επιβολής δασμών σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέ-
λευσης. Η θέση της κατάργησης των δασμών υποστηρίζεται 
από εκατοντάδες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και από 
τον συλλογικό φορέα εκπροσώπησης του κλάδου των φωτο-
βολταϊκών SolarPower Europe, στον οποίο συμμετέχει και ο 
ΣΕΦ. Τα βασικά επιχειρήματα για την άρση των δασμών σε 
φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης που ετέθησαν υπόψη 
του υπουργείου συνοψίζονται στα εξής: Είναι προς το συμ-
φέρον του δημοσίου και των καταναλωτών, οι νέοι ηλεκτρο-
παραγωγοί με φωτοβολταϊκά να αποζημιώνονται με όσο το 
δυνατόν χαμηλότερες τιμές. Για να συμβεί αυτό και να έχου-

με ταυτόχρονα βιώσιμες επενδύσεις, πρέπει να μειωθεί το 
επενδυτικό κόστος. Οι δασμοί κρατούν τεχνηέντως το κόστος 
αυτό σε υψηλά επίπεδα. Το επιχείρημα αυτό ισχύει τόσο στην 
περίπτωση των νέων φωτοβολταϊκών σταθμών που αποζημι-
ώνονται πλέον μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών (κατά τις 
πρόνοιες του Ν.4414/2016), όσο και για τα μικρά συστήματα 
αυτοπαραγωγής (που αναπτύσσονται με εξαιρετικά αργούς 
ρυθμούς, γιατί οι δασμοί οδηγούν σε υψηλότερο επενδυτικό 
κόστος και συνεπώς και σε μεγαλύτερους χρόνους απόσβε-
σης για τους οικιακούς και μικρούς εμπορικούς αυτοπαρα-
γωγούς). Οι δασμοί δεν προστατεύουν στην πράξη την εγχώ-
ρια βιομηχανία. Τα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών 
στην Ελλάδα έκλεισαν πριν την επιβολή των δασμών για 
άλλους λόγους και δυστυχώς δεν υπάρχει ελπίδα επανεκκί-
νησής τους, κάτι που φάνηκε στην πράξη και την τριετία που 
ισχύουν οι δασμοί. Αντίθετα, στην Ελλάδα παράγονται βάσεις 
στήριξης (που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην ελληνική 
αγορά), μετασχηματιστές, καλώδια, πίνακες και άλλο ηλε-

κτρολογικό υλικό, επικουρικός εξοπλισμός φωτοβολταϊκών 
σταθμών (οικίσκοι, υλικό περιφράξεων, ιστοί, σωληνώσεις 
κ.λπ.), software τηλεμετρίας και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών. 
Οι θέσεις εργασίας συνεπώς σε ό,τι αφορά στον εξοπλισμό 
προέρχονται από αυτές τις δραστηριότητες. Σημειωτέον ότι οι 
θέσεις εργασίας στα φωτοβολταϊκά δημιουργούνται και συ-
ντηρούνται κυρίως στο στάδιο της εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας των φωτοβολταϊκών σταθμών και όχι τόσο στο στάδιο 
της παραγωγής του εξοπλισμού. Επισημαίνεται ότι σήμερα 
η εγχώρια προστιθέμενη αξία των φωτοβολταϊκών ανέρχεται 
σε 60%, ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό. Το 2013, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έλαβε μία λάθος απόφαση επιβάλλοντας δασμούς 
σε φωτοβολταϊκά κινεζικής προέλευσης. Η απόφαση αυτή 
ελήφθη για να προστατευτεί, υποτίθεται, η ευρωπαϊκή βιο-
μηχανία. Το αποτέλεσμα ήταν η απώλεια δεκάδων χιλιάδων 
θέσεων εργασίας στον κλάδο σε όλη την Ευρώπη και στην 
Ελλάδα και η διατήρηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα, κάτι 
που επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές.



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Energean: Πέφτουν υπογραφές με την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου  
για δύο θαλάσσια οικόπεδα

Έτος καινοτομίας το 2017 για την Intrasoft International

Σύμβαση από την ΕΡΓΟΣΕ για φυτοτεχνικές εργασίες

Στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας από την GK Venture Management

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε

Ζήτημα ημερών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του 
energypress, η υπογραφή των συμβάσεων ανάμεσα στην 
κυβέρνηση του Μαυροβουνίου και την ελληνική εταιρεία 
Energean Oil & Gas, για την παραχώρηση προς έρευνα και εκ-
μετάλλευση υδρογονανθράκων δύο θαλάσσιων οικοπέδων στη 
μικρή χώρα της Αδριατικής. Η συμφωνία έχει εγκριθεί ήδη από 
το κοινοβούλιο και τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο Οικονο-
μίας του Μαυροβουνίου πρόκειται να καλέσει τους επιτελείς 

της Energean για τις τελικές υπογραφές. Σύμφωνα με όσα λένε 
στελέχη της ελληνικής εταιρείας, η δυτική πλευρά της Αδρια-
τικής έχει αποδειχθεί μία ιδιαίτερα παραγωγική περιοχή εδώ 
και περισσότερα από 50 χρόνια, τόσο σε ό,τι αφορά το πετρέ-
λαιο (Ιταλία) όσο και σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο (Ιταλία και 
Κροατία). Αντιθέτως, η Ανατολική Αδριατική παραμένει ουσια-
στικά υποεξερευνημένη, παρόλο που διαθέτει τα στοιχεία που 
απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικού υδρογονανθράκων. Η 

Energean εκτιμά ότι το Μαυροβούνιο πιθανότατα βρίσκεται στο 
κομβικό σημείο αυτού του αναξιοποίητου και υποερευνημένου 
δυναμικού στην Ανατολική Αδριατική. Η γεωλογία της χώρας 
έχει μελετηθεί εκτενώς από την Energean και έχει καταστεί 
ακόμη περισσότερο οικεία, καθώς η εταιρεία εδώ και δύο 
χρόνια εφαρμόζει τα ερευνητικά της προγράμματα στις παρα-
χωρήσεις των Ιωαννίνων και του Κατακόλου, έχοντας αντλήσει 
πολύτιμα δεδομένα για την ευρύτερη περιοχή. 

Έτος καινοτομίας ανακηρύσσει το 2017 η Intrasoft International 
αναγνωρίζοντας την ως κεντρικό πυλώνα για την ανταγωνιστι-
κότητα και την επιτυχία της, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.  
Το Έτος Καινοτομίας-2017 της Intrasoft διέπεται από μια σειρά 
πρωτοβουλιών και δράσεων διεθνώς, από τον Ιανουάριο έως 
τον Δεκέμβριο 2017. Πιο συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα, η 
Intrasoft θα υποστηρίξει ένα αναγνωρισμένο διαγωνισμό για 
νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας, με στόχο την 
προώθηση της δημιουργίας και της δυναμικής ανάπτυξης των 

νεοφυών επιχειρήσεων και την μετέπειτα ένταξή τους στην 
διεθνή αγορά. Επιπλέον, η Intrasoft, με στόχο να προωθήσει 
καινοτόμες δραστηριότητες στο εσωτερικό της, θα διοργανώ-
σει διαγωνισμό καινοτομίας για το σύνολο των θυγατρικών και 
υποκαταστημάτων της και θα υποστηρίξει τη νικήτρια ομάδα, 
προκειμένου να αναπτύξει την προτεινόμενη δράση της. Επι-
πρόσθετα, η εταιρεία θα εμβαθύνει περαιτέρω ως προς τη δέ-
σμευσή της για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και την 
ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας εξει-

δικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σε επόμενο στάδιο, η 
Intrasoft θα δημιουργήσει ένα online hub για την επικοινωνία 
και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές 
της στον τομέα της καινοτομίας. O Αλέξανδρος Μάνος, Διευ-
θύνων Σύμβουλος, Intrasoft International δήλωσε σχετικά: «Η 
καινοτομία βρίσκεται στο DNA της Intrasoft και το επιβεβαιώ-
νουμε με την ενίσχυση των δράσεων μας για την υποστήριξη 
νέων ιδεών τόσο στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε όσο 
και εσωτερικά στην εταιρεία μας».

Στην υπογραφή και της τελευταίας σύμβασης εκ των 
πέντε εργολαβιών πρασίνου που περιλαμβάνονται στο 
τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής από τον Σιδη-
ροδρομικό Σταθμό Τιθορέας έως τον Σιδηροδρομικό 
Σταθμό Δομοκού, προχώρησε η ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με το ΑΠΕ πρόκειται για την κατασκευή 
του έργου : "Φυτοτεχνικές εργασίες για την σταθε-
ροποίηση και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των 

πρανών κατά μήκος της Σιδηροδρομικής Γραμμής 
από την έξοδο Σήραγγας Όθρυος Χ.Θ. 242+000 έως 
τη Χ.Θ. 255+305". Το έργο χρηματοδοτείται από το 
χρηματοδοτικό μηχανισμό "Συνδέοντας την Ευρώπη" 
(Connecting Europe Facility - CEF) 2014 - 2020 και 
από Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) με ανάδοχο του έργου να είναι η 
εργοληπτική επιχείρηση " Έργα πρασίνου Ανώνυμη 

Τεχνική Εταιρεία". Η ολοκλήρωση των εργασιών προ-
βλέπεται να γίνει σε 36 μήνες. Με τις φυτοτεχνικές 
εργασίες, που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της εν λόγω 
σύμβασης θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα για 
την σταθεροποίηση των πρανών, την προστασία από τις 
διαβρώσεις των σχηματισθέντων ορυγμάτων και επι-
χωμάτων και ταυτόχρονα την περιβαλλοντική αποκα-
τάσταση του τοπίου.

Ελληνικές εταιρείες επέλεξε να υποστηρίξει επενδυτικά η GK Venture Management, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που μετέδωσε το ΑΠΕ. Ο θεσμός της επένδυσης 
Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ση-
μαντική επενδυτική πρακτική που εφαρμόζεται στη χώρα μας, ιδίως κατά την τελευταία 
πενταετία συμβάλλοντας ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία στην παροχή 
ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων, στη βελτίωση των 
χρηματοοικονομικών τους δεδομένων και στην επιστροφή τους στην κερδοφορία. Στο 
πλαίσιο του προγραμματισμού για το έτος 2017, η εταιρεία δέχεται, σε πρώτο γύρο μέχρι 
τις 10 Φεβρουαρίου 2017, συγκεκριμένα επιχειρηματικά σχέδια (business plan) χρη-
ματοδότησης που θα αφορούν προϋπολογισμό από 100.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. 
Τα επιχειρηματικά σχέδια θα υποβάλλονται στο e-mail: gkvc@gkventuremanagement.
com. «Η GK Venture Management επενδύοντας τα τελευταία χρόνια στα επιχειρηματι-

κά κεφάλαια και με στόχο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τη στήριξη του 
επιχειρείν και έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και στην ευφυΐα των ελληνικών 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων σ΄ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προγραμματίζει να 
επενδύσει για το έτος 2017 σημαντικά κεφάλαια χρηματοδοτώντας αξιόλογα επιχειρη-
ματικά project εγχώριων υφιστάμενων -νεοφυών ή μη- εταιρειών. Είμαι αισιόδοξος ότι ο 
θεσμός του Venture Management μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει αποφασιστικά και 
στη χώρα μας, ιδιαίτερα στην περίοδο της ύφεσης που διανύουμε, συμβάλλοντας στην 
ταχεία ανάπτυξη και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα της Μικρομεσαί-
ας Επιχείρησης. Η πρόσκληση είναι ανοικτή και όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν 
θα εξετασθούν με προσοχή από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας με στόχο 
να προχωρήσει ομαλά κάθε επένδυση» τονίζει σε δήλωσή του ο CEO της GK Venture 
Management κ. Γ. Κατοστάρης.

Από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοινώθηκε χθες ότι την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 ο Αρ-
χηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Νικόλαος Τσούνης ΠΝ και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΔΑΠ Α.Ε. κ. 
Ιωάννης Μπενίσης υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΝ και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε 

σχετικά με την παροχή εργαστηριακής υποστήριξης εκ μέρους της ΕΥΠΑΠ, σε ό,τι αφορά την 
εκτέλεση μικροβιολογικών και χημικών ελέγχων σε δείγματα νερού, που χρησιμοποιείται από 
μονάδες του ΠΝ, με σκοπό την διασφάλιση της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
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Αυξημένο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο, όπως υποστηρίζει 
το υπουργείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε και μετέδωσε το ΑΠΕ 
ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της γενικής γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του υπουργείου Οικονομίας, μέχρι τις 21 Ιανουαρίου 2017, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατι-
κών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) βρίσκονται στο πρώτο στάδιο υποβολής συνολικά περισσότερες από 1.400 
επενδυτικές προτάσεις και έχουν υποβληθεί συνολικά 391 επενδυτικά σχέδια. Συγκεκριμένα από 
τα 391 σχέδια που έχουν υποβληθεί, τα 246 αφορούν στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα», 
τα 96 στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες Μ.Μ.Ε.» και τα 48 στο καθεστώς «Μηχανολογικός εξοπλι-
σμός». Ακριβώς λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του επενδυτικού κοινού και κατόπιν πολλών 
σχετικών αιτημάτων (μεμονωμένων επενδυτών αλλά και συνδέσμων και επιμελητηρίων) δόθηκε εκ 
νέου παράταση των προθεσμιών υποβολής. Επισημαίνεται ότι για τα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχα-
νολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τον 
Απρίλιο. Σ την ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα 391 επενδυτικά σχέδια που υποβλήθηκαν μέχρι 
σήμερα αποτελούν ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, καθώς αφορούν μόνο στα 4 από τα 8 καθεστώτα 
του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και στον ένα από τους δύο κύκλους που θα προκηρύσσονται κάθε 
χρόνο, για όλη τη διάρκεια του νόμου, για κάθε καθεστώς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στον προ-
ηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 ο αριθμός των υπαγωγών στην τετραετία 2011-2015 ήταν 
συνολικά 1.270. 

Αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για υπαγωγή 
στον αναπτυξιακό νόμο

Σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζει το νέο πλαίσιο αδει-
οδότησης των επιχειρήσεων ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ Κωνστα-
ντίνος Μπίτσιος, μιλώντας χθες σε ημερίδα του Συνδέσμου, με θέμα: «Το Νέο 
Πλαίσιο Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων, μια κομβική μεταρρύθ-
μιση για την επιχειρηματικότητα». Σύμφωνα με την Ναυτεμπορική στην τοπο-
θέτησή του, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Ευστράτιος Ζαφείρης, τόνισε 
ότι «η βασική φιλοσοφία της μεταρρύθμισης για την απλοποίηση της αδειο-
δότησης των δραστηριοτήτων, είναι η μετάβαση από τον ελεγχόμενο επιχει-
ρηματία, ο οποίος αντιμετωπίζεται μέχρι σήμερα σαν πιθανός παραβάτης των 
νόμων, στον υπεύθυνο επιχειρηματία. Ο σχεδιασμός τόσο για τη λειτουργία 
όσο και για τον έλεγχο των επιχειρήσεων, γίνεται σε άλλη βάση, με υγιή σχέση 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση γίνεται, σε βάθος χρόνου, στην 
“καρδιά” της δημόσιας διοίκησης, με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, που μεταφέρει τις καλές διεθνείς πρακτικές». Ο κ. 
Μπίτσιος παρουσίασε ακόμη τις προτάσεις του ΣΕΒ για βελτιώσεις στο θεσμι-
κό πλαίσιο, που περιλαμβάνουν: Υπαγωγή και άλλων κρίσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων στην απλουστευμένη εγκριτική διαδικασία. Εγκατάσταση του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και 
Ελέγχων -που προβλέπεται από το νέο πλαίσιο- ως κύρια προϋπόθεση για την 
αποτελεσματική λειτουργία της νέας δομής και το οποίο θα καταστήσει δυνατή 
την ιχνηλάτηση της διαδικασίας αδειοδότησης. Ολοκλήρωση του Γεωγραφι-
κού Συστήματος Πληροφοριών και Όρων Δόμησης, που προβλέπεται ήδη από 
τον νόμο 3892 του 2011, με εφαρμογή σε πρώτη φάση για το 50%, περίπου, 
της Επικράτειας, για το οποίο έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός 
Σχεδιασμός. Ο πρώτος έλεγχος κάθε επιχείρησης να έχει συμβουλευτικό και 
όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Στο χαιρετισμό του ο κ. Μιχάλης Στασινόπουλος 
της ΕΛΒΑΛ ΑΕ, συμπρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας & Μεταποίησης 
του ΣΕΒ, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «το νέο πλαίσιο αδειοδότησης κινείται στη 
σωστή κατεύθυνση, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές αναχρονιστικές διατά-
ξεις που επηρεάζουν αρνητικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, όπως 
επισήμανε, η χρονική ιεράρχηση της ένταξης των κλάδων στο νόμο, αφήνει 
τη μεταποίηση στην τελευταία φάση, παραγνωρίζοντας το ρόλο και τη σημασία 
της για την έξοδο από την κρίση και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη με επενδύσεις, 
νέες θέσεις εργασίας και καινοτομία». Στην εκδήλωση μετείχαν εκπρόσωποι 
της Πολιτείας, εμπειρογνώμονες της Παγκόσμιας Τράπεζας και ανώτατα στε-
λέχη επιχειρήσεων.

Στη σωστή κατεύθυνση νέο 
πλαίσιο αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων, λέει ο ΣΕΒ

Διήμερη περιοδεία στην Δυτική Μακεδονία πραγματοποιεί ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, ο οποίος επισκέπτεται ορεινούς οικισμούς που 
ανέπτυξαν ευρυζωνικές υποδομές και δίκτυα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο Νίκος Παππάς επισκέφθηκε 
χθες το Πεντάλοφο Κοζάνης, στην Κρανιά Γρεβενών και στο Αετό Φλώρινας, δημοτικά διαμερίσματα 
που εντάχθηκαν στο σχέδιο ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδομών και δικτύων στο πλαίσιο του έργου 
«Rural Broadband» του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που 
υλοποίησε η Κοινωνία της πληροφορίας Α.Ε και σχεδίασε η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων. Από τις 15 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, 2247 δημοτικά διαμερίσματα στη 
βόρεια αλλά και στη νότια Ελλάδα διαθέτουν πρόσβαση σε υπηρεσίες γρήγορου Ίντερνετ, καθώς 
συνδέονται με ταχύτητες ως 50Mbps απολαμβάνοντας όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες, ηλεκτρονι-
κό εμπόριο, τηλεϊατρική, τηλε-εκπαίδευση κλπ, με όρους ισότιμους με τους υπόλοιπους πολίτες 
της χώρας. Στόχος του έργου είναι καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού και της απομόνω-
σης, είτε λόγω γεωγραφικών, είτε λόγω κοινωνικών κριτηρίων καθώς και η μείωση του ψηφιακού 
χάσματος ανάμεσα στα αστικά κέντρα και την Περιφέρεια της χώρας.  Το έργο «Ανάπτυξη Ευρυ-

ζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές "Λευκές" Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας», υλοποιείται με 
τη μέθοδο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η συνολική επένδυση του προ-
γράμματος ανέρχεται σε 113 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 101 εκατ. προέρχονται από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους. Σημειώνεται ότι οι υποδομές αυτές προβλέπεται μετά την πάροδο 15ετίας να 
περάσουν στην κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου. Από το σύνολο των οικισμών: οι 804 βρίσκονται 
σε 19 νομούς της βόρειας Ελλάδας, στους νομούς Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Λέ-
σβου, Χίου, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλωρίνης, Ιωαννίνων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 
Πέλλης, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. Επίσης 1.443 οικισμοί βρίσκονται σε 17 νομούς της νότιας Ελ-
λάδας και 1.411 οικισμοί βρίσκονται σε 15 νομούς της Στερεάς Ελλάδας.  Για την περιοχή της δυτικής 
Μακεδονίας τα δημοτικά διαμερίσματα που έχουν ενταχθεί στο έργο είναι η Κρανέα, Κοσμάτι, Ζιά-
κας, Μαυρονόρος, Καληράχη στην Π.Ε. Γρεβενών. Για την Π.Ε. Κοζάνης είναι ο Βυθός, Πεντάλοφος, 
Κορυφή, Ομαλή, Ανθοχώριον, Βροντή, Κρυόβρυση, Σισάνιον, Νεάπολη, Καλονέριον, Δρυόβουνον 
και Αλιάκμων. Για την Π.Ε Φλώρινας είναι η Ασπρόγεια, Ανάργυροι, Λιμνοχώριον, Βαλτόνερα, Αετός, 
Πεδινόν, 'Ανω Καλλινίκη, Μεσόκαμπος, Μεσοχώριον, Μαρίνα, Πολυπλάτανον και Αγία Παρασκευή.

Επιθεώρηση ευρυζωνικών υποδομών και δικτύων στο πλαίσιο  
του έργου «Rural Broadband»

H Messaritis Ανανεώσιμες ολοκλήρωσε την 
αδειοδότηση, τη μελέτη και την κατασκευή ενός 
ακόμη έργου Net-Metering ισχύος 30kW. Ο φω-
τοβολταϊκός σταθμός αποτελεί επένδυση της 
εταιρίας «ΟΡΦΕΥΣ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΤΑ-
ΦΟΡΙΚΗ ΑΕ» και έχει εγκατασταθεί στη βιομηχα-

νική στέγη του υποκαταστήματός της στη ΒΙ.ΠΕ. 
ΣΙΝΔΟΥ. Το έργο αυτό έρχεται να ενισχύσει ακόμη 
περισσότερο τη θέση της Messaritis Ανανεώσιμες 
στον κλάδο της κατασκευής έργων αυτοπαραγω-
γής, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιο της εταιρίας 
σε έργα επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

Παράταση έως τις 30 Ιουνίου έδωσε, σύμφωνα 
με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο του 
ΤΑΙΠΕΔ για την υποβολή δεσμευτικών προ-
σφορών στο διαγωνισμό για την πώληση της 
ΕΕΣΣΤΥ, της εταιρείας συντήρησης του σιδη-

ροδρομικού τροχαίου υλικού. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες, υπήρξε σχετική εισήγηση 
από τους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανά-
λογο αίτημα για την παράταση υποβλήθηκε και 
από ενδιαφερόμενο επενδυτή. 

Ολοκλήρωση ενεργειακού έργου στη ΒΙ.ΠΕ Σίνδου

Παράταση στο διαγωνισμό για την πώληση  
της ΕΕΣΣΤΥ



Τα συμπεράσματα της έρευνα εισοδήματος 2016 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Τα ελληνικά νοικοκυριά βυθίζονται στη φτώχεια και σκέφτονται τη λύση της μετανάστευσης 
Η έρευνα εισοδήματος 2016 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, που παρουσιάστηκε επι-
σήμως χθες  πιστοποιεί το αρνητικό πρόσημο που διατρέχει τη σχέ-
ση λιτότητας - επιχειρούμενης παραγωγικής αναδιάρθρωσης σε ένα 
περιβάλλον διευρυμένων αβεβαιοτήτων και εξωγενών κινδύνων που 
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Αναλυτικά το  euro2day.gr  γράφει 
ότι  πρόκειται για ένα ιδιότυπο σπιράλ απομόχλευσης εισοδημάτων, 
κατανάλωσης και επένδυσης, που μας οδηγεί σε χαμηλότερη κοινω-
νική ευημερία και περιορισμένη δυνατότητα υπέρβασης της παγίδας 
στασιμότητας. Φαίνεται ότι ο στόχος μετασχηματισμού του οικονομικού 
μοντέλου κατανάλωσης προς ένα περισσότερο φιλικό μοντέλο για τη 
διευκόλυνση επενδύσεων αποτυγχάνει διαδοχικά εν μέσω εφαρμογής 
σκληρών προγραμμάτων εσωτερικής υποτίμησης, που συνδυάζουν 
υπερφορολόγηση, ανισότητα και κάθετη πτώση των πραγματικών εισο-
δημάτων και της κατανάλωσης. Οι ανισότητες που είχαν διαμορφωθεί 
καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης διευρύνονται και μέσα στο 2016, ενώ 
οι νέες ρυθμίσεις του τρίτου προγράμματος έχουν ήδη προσθέσει βάρη 
στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και στα εισοδήματα των νοι-
κοκυριών. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι το 75% των ελλη-
νικών νοικοκυριών διαβιώνει με πολύ χειρότερους όρους (ποσοτικούς 
και ποιοτικούς) σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα της κρίσης. 
Τα στοιχεία αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο τρόπο ότι τα ελληνικά 
νοικοκυριά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες στην αντιμετώπιση των 
καθημερινών υποχρεώσεων. Μάλιστα, ρυθμίσεις όπως η άρση της ανα-
στολής πλειστηριασμών, η αύξηση των φόρων σε αγαθά ευρείας κατα-
νάλωσης (τηλέφωνο, καπνός, αύξηση ΦΠΑ στα νησιά), οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις που προβλέπει το νέο ασφαλιστικό αναμένεται να συρ-
ρικνώσουν περαιτέρω τη δυνητική κατανάλωση. Σύμφωνα με στοιχεία 
που έχουν παρουσιαστεί από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς, 
τόσο η εισοδηματική όσο και η περιουσιακή κατάσταση των ελληνικών 
νοικοκυριών έχει υποστεί σημαντικές απώλειες, οι οποίες δεν είναι 
γραμμικές αλλά έχουν κατά κύριο λόγο επιδράσει κατά των χαμηλών 
και μεσαίων εισοδημάτων. Το πρόβλημα της ανισότητας λαμβάνει πλέ-
ον ανησυχητικές διαστάσεις διεθνώς και θεωρείται σημαντική απειλή 
για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάστηκε 
στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF- Global Risks Report 2017), 
το 1% του πλουσιότερου πληθυσμού της γης νέμεται το 22% πλούτου 
(έρευνα 2015, έναντι 10% το 1980). Στην Ελλάδα, η σωρευτική άσκηση 
πιέσεων από τους φόρους, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια για τους 
δανειολήπτες έχουν μεγεθύνει τον βαθμό απαξίωσης των εισοδημά-
των και αξιών. Η πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα καταδεικνύει μείωση των περιουσιακών στοιχείων 
των ελληνικών νοικοκυριών κατά 35,9%, ενώ το κατώφλι της σχετικής 
φτώχειας στην ελληνική περίπτωση έχει υποχωρήσει δραματικά στις 
4.500€ (από 7.170€ το 2010, EU SILC- Eurostat). Παραδόξως, οι επι-
πτώσεις στις χώρες που εφάρμοσαν αντίστοιχα προγράμματα προσαρ-
μογής ήταν ηπιότερες για τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα. Όλα 
τα παραπάνω ενισχύουν την άποψη ότι η οικονομική προσαρμογή στη 
χώρα μας ήταν πολύ οξύτερη και βίαιη για τη «μεσαία τάξη», εγεί-
ροντας ερωτηματικά για την αναγκαιότητα συνέχισης της ίδιας οικο-
νομικής πολιτικής, που συνδυάζει μειωμένες δημόσιες δαπάνες και 
αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ,  τα κυριότερα συμπεράσματα 
της έρευνας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ που έγινε σε συνεργασία με την εταιρεία 
ΜARC ΑΕ σε πανελλαδικό δείγμα 1000 νοικοκυριών, στο διάστημα 14 
έως 23 Νοεμβρίου 2016, τα οποία παρουσίασε χθες, ο πρόεδρος της 
ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, έχουν ως εξής:
* Πάνω από 37% των νοικοκυριών δηλώνει ότι διαβιώνει με ετήσιο οι-

κογενειακό εισόδημα που βρίσκεται στην κατώτερη εισοδηματική κλί-
μακα. Στην πιο δεινή θέση είναι τα νοικοκυριά με έναν τουλάχιστον 
άνεργο, όπου καταγράφεται ποσοστό άνω του 50%.
* Το 75,3% των νοικοκυριών παρουσίασε μείωση των εισοδημάτων το 
2016 σε σχέση με το 2015, με σαφέστατη την τάση διεύρυνσης της ανι-
σότητας υπέρ των ανώτερων εισοδηματικών κλιμακίων (στην κατηγο-
ρία άνω των 30,000Euro παρουσιάζεται αύξηση στο 11,1% του πληθυ-
σμού). Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα μονομελή νοικοκυριά και όσα έχουν 
ένα άνεργο στο νοικοκυριό. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι μόνο το 
1,5% του πληθυσμού καταφέρνει να αποταμιεύσει. Σύμφωνα με στοι-
χεία της AMECO, η καθαρή αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα το 2015 
μειώθηκε κατά 9,5 δις. Σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας, επισημαίνεται ότι τα ελληνικά νοικοκυριά έχουν απο-
λέσει το 35,9% της αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων μετά την 
έναρξη της κρίσης.
* Το 16,0% των νοικοκυριών δηλώνει ότι τα εισοδήματά του δεν επαρ-
κούν για να καλύψουν ούτε τις βασικές τους ανάγκες, εύρημα που 
συνάδει με το ποσοστό ακραίας φτώχειας που σημειώνεται στη χώρα 
(το οποίο υπολογίζεται στο 40% του ενδιάμεσου εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ). 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat Έρευνα Εισοδήματος 
και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών), το κατώφλι σχετικής φτώ-
χειας μειώθηκε από τις 7,178 στο 2010 στις 4,512Euro το 2015, ένδειξη 
κατάρρευσης των μεσαίων εισοδημάτων. Αν λαμβάναμε ως μέτρο σύ-
γκρισης το κατώφλι φτώχειας του 2010, τότε περίπου τα μισά νοικοκυ-
ριά θα θεωρούνταν σήμερα φτωχά.
* Ενδεικτικό της εκτεταμένης εισοδηματικής επισφάλειας  είναι το γε-
γονός ότι στο ενδεχόμενο μιας έκτακτης ανάγκης πληρωμής 500Euro, 
το 15,8% δηλώνει ότι δεν θα μπορούσε να την πραγματοποιήσει, ενώ το 
51,4% θα κάλυπτε αυτή τη δαπάνη με μεγάλη δυσκολία.
* Σχεδόν τα 2/3 των νοικοκυριών (65,3%) αναγκάζονται να κάνουν πε-
ρικοπές για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία προς το ζην. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι τα πολυμελή (άνω 5 ατόμων) νοικοκυριά, τα νοικοκυριά με 
ανέργους και χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα 
κάλυψης των βασικών αναγκών.
* Αποθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προσδοκίες των νοικοκυριών 
για το νέο έτος παραμένουν συντριπτικά αρνητικές, καθώς το 73,5% 
αναμένει επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης (μόνο το 5,1% 
αναμένει βελτίωση των οικονομικών του δυνατοτήτων). Τούτο συναρ-
τάται με τις προβολές των νοικοκυριών σχετικά με την ικανότητα τους 
να ανταποκριθούν στις τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις.
* Ανεργία : Το 32,6% των νοικοκυριών, δηλαδή σχεδόν 1,1 εκ. νοικοκυριά 
έχουν στην οικογένεια ένα τουλάχιστο άτομο σε ανεργία. Το ποσοστό 
της μακροχρόνιας ανεργίας ανέρχεται στο 73,3% του συνολικού αριθ-
μού των ανέργων. Από το σύνολο των άνεργων μελών των νοικοκυριών, 
μόνο το 9,5% λαμβάνει επίδομα ανεργίας. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα 
ευάλωτη ομάδα πληθυσμού, για την οποία απαιτείται να διαμορφωθεί 
ένα ελάχιστο πλαίσιο κοινωνικής προστασίας που θα συνδυάζει οικο-
νομική- κοινωνική στήριξη και παροχές σε είδος, με σκοπό την επανέ-
νταξη στην αγορά εργασίας και όχι την περιθωριοποίηση.
* Η οικονομική επισφάλεια δεν διατρέχει μόνο άνεργους αλλά και ερ-
γαζόμενους. Περισσότερα από 1 στα 5 νοικοκυριά (22,4%) έχουν ένα 
μέλος στην οικογένεια που εργάζεται για λιγότερα χρήματα από τον 
επίσημα καθορισμένο κατώτατο μισθό των 586Euro (490,00Euro κα-
θαρή αμοιβή).

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
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Τα συμπεράσματα της έρευνα εισοδήματος 2016 του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

 *  Εκρηκτικές διαστάσεις φαίνεται ότι έχει λάβει το φαινόμενο της οικονομικής 
μετανάστευσης.  Το 9,7% των νοικοκυριών δηλώνει ότι είχε ένα τουλάχιστο μέλος 
που μετανάστευσε στο εξωτερικό για να βρει εργασία (αυτό αντιστοιχεί σε πάνω 
από 400,000 οικογένειες). Ο αριθμός αυτός συγκλίνει σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία των στατιστικών αρχών, όπου υπάρχει η εκτίμηση της μετανάστευσης πε-
ρισσότερων από 500,000 Ελλήνων πολιτών από την απαρχή της κρίσης (427,000 
την περίοδο 2008-2013). Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η προοπτική συνέχισης του 
φαινομένου, καθώς το 42% των νοικοκυριών θα εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο 
να μεταναστεύσει στο εξωτερικό, αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για εξεύρεση ερ-
γασίας. Στις νεότερες ηλικίες 18-35 ετών, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 67,7%.
* Τα νοικοκυριά που δηλώνουν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
ως κύρια πηγή εισοδήματος παραμένουν στο χαμηλό 9% (από 12,6% το 2012), πο-
σοστό που αναμένεται να υποχωρήσει με την εφαρμογή του νέου υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών. Σταθερά υψηλό, αλλά οριακά μειούμενο είναι το 
ποσοστό των νοικοκυριών (49,2%) που δηλώνει  τη σύνταξη κάποιου μέλους ως 
την κυριότερη πηγή εισοδήματος. Η μικρή μείωση (έναντι 52% το Δεκέμβριο του 
2014) πιθανότατα οφείλεται στην προοδευτική οριζόντια μείωση του επιπέδου των 
συντάξεων).
* Οικονομικές υποχρεώσεις: Το 21,3% των νοικοκυριών έχει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς την εφορία, ενώ το 58,2% των οφειλετών έχει υπαχθεί σε κάποιου είδους 
ρύθμιση, ένδειξη της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν στα υπέρογκα φορολογι-
κά βάρη. Ασφαλώς, οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν, και ιδιαίτερα των 100 δόσεων 
έχουν επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη διαχείριση των φορολογικών βαρών. 
Συνολικά, από την έναρξη της κρίσης, πάνω από 160,000 νοικοκυριά έχουν υπο-
στεί δέσμευση/ ή κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
φόροι ως %ΑΕΠ καταγράφουν την υψηλότερη τιμή στις χώρες της περιφέρειας.
* Το 27,3% των νοικοκυριών με δανειακές υποχρεώσεις έχει ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς τις τράπεζες (αφορά περίπου 430,000 νοικοκυριά). Εντονότερο πρόβλη-
μα αντιμετωπίζουν τα φτωχότερα και μονομελή νοικοκυριά (άνω του 40%).
*  Το 34% των νοικοκυριών εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις φορο-
λογικές υποχρεώσεις το επόμενο έτος, ενώ ειδικότερα, το 15,1% των νοικοκυριών 
με ιδιόκτητο ακίνητο δηλώνει ότι αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους για τα ακί-
νητα που διαθέτει (ΕΝΦΙΑ). Είναι χαρακτηριστικό ότι το 24,7% των ιδιοκτητών είναι 
διπλά υπόχρεοι για το ακίνητό τους: παράλληλα με την καταβολή ΕΝΦΙΑ πρέπει να 
καταβάλλουν και τις δόσεις του στεγαστικού δανείου.
* Το 34,5% εκτιμά ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρε-

ώσεις το επόμενο έτος. 1 στα 4 νοικοκυριά που διαμένουν σε ιδιόκτητο σπίτι έχουν 
στεγαστικό δάνειο, ενώ το 31,5 % εξ αυτών των οφειλετών έχει καθυστερημένες 
οφειλές.
*  Συνολικά, το ύψος των δανείων των νοικοκυριών ανέρχεται, με βάση στοιχεία 
της ΤτΕ σε 94,8 δις. Τα 67,2 δις αφορούν στεγαστικά δάνεια και τα 27,6 κατανα-
λωτικά δάνεια. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των νοικοκυριών ανέρχονται στο 
45,7%.
* Από τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει ότι οι τράπεζες έχουν προχωρήσει σε 
ρυθμίσεις στο 40% των στεγαστικών δανείων. Ωστόσο, 1 στα 4 (24,3%) νοικοκυριά 
εκφράζουν φόβο ότι θα χάσουν το σπίτι τους εξ αιτίας τόσο των συσσωρευμένων 
υποχρεώσεων όσο και των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων (δανειακών, φορολογι-
κών και άλλων).
* Κατανάλωση-ποιότητα ζωής: Συνεχίζεται η πτωτική πορεία της εγχώριας ζήτη-
σης καθώς σχεδόν στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών σημειώνεται αρνητικό 
ισοζύγιο. Σχετικά με τις τάσεις κατανάλωσης,  μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ση-
μείωσε περικοπές στις δαπάνες ένδυσης- υπόδησης (53%), στις εξόδους (48,2%) 
και στα είδη διατροφής (40,2%), ένδειξη στροφής στην κατανάλωση χαμηλότερης 
ποιότητας αγαθών.
* Αντίθετα, διευρύνθηκε ο αριθμός νοικοκυριών δήλωσε ότι αύξησε την ιδιωτική 
δαπάνη για τους οικιακούς λογαριασμούς, την υγειονομική και φαρμακευτική πε-
ρίθαλψη (3η συνεχή χρονιά) και την εκπαίδευση.  Αυτό συμβαίνει λόγω προφανώς 
της αύξησης της ιδιωτικής συμμετοχής και της μείωσης της δημόσιας δαπάνης, 
ειδικά στην υγεία. Η τάση αυτή διεύρυνσης της ιδιωτικής δαπάνης για την εξα-
σφάλιση αγαθών κοινωνικού χαρακτήρα (υγεία, εκπαίδευση, λογαριασμοί κοινής 
ωφέλειας) αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την διατήρηση της οικονομικής 
και κοινωνικής συνοχής.
* Πάνω από τα μισά νοικοκυριά δήλωσαν ότι καθυστέρησαν να λάβουν ιατρικές 
συμβουλές  και θεραπείας λόγω οικονομικής αδυναμίας.  Πάνω από 1 στα 3 νοι-
κοκυριά έχει καθυστερήσει να επισκευάσει ηλεκτρική οικιακή συσκευή, ενώ αντί-
στοιχα το 35% καθυστερεί να κάνει service στο αυτοκίνητο.
* Αξιοσημείωτη είναι η προσαρμογή των ελληνικών νοικοκυριών στη νέα ψηφιακή 
εποχή και τα capital controls. Περίπου τα μισά νοικοκυριά χρησιμοποιούν πλα-
στικό χρήμα και e-banking για αγορά αγαθών και πληρωμή λογαριασμών, αλλά 
παραμένει ένα 46% που προτιμά να πληρώνει μόνο με μετρητά. Αυτό σημαίνει ότι 
απαιτείται διαφορετικό μίγμα κινήτρων σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, 
αλλά και συμμόρφωση των τραπεζών με τις οδηγίες της ΤτΕ και το πνεύμα μετά-
βασης στη νέα ψηφιακή εποχή. Σημαίνει επίσης ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι 
του πληθυσμού αδυνατεί να προσαρμοστεί σε αυτή την συναλλακτική συνήθεια.
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350.000 δικαιούχοι θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης εντός των ημερών

Μειώνεται το ποσοστό παρακράτησης από τους ΚΑΠ για τη χρηματοδότηση  
του Λογαριασμού Εξυγίανσης ΟΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η πρωινή 
εκπομπή του Ant1 «Καλημέρα Ελλάδα», 350.000 δι-
καιούχοι θα λάβουν τις επόμενες ημέρες (27 έως 30 
Ιανουαρίου), χρήματα από την επιδότηση του πετρε-

λαίου θέρμανσης. Αφορά όσους είχαν κάνει αίτηση 
μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, με βασική προτεραιότητα ο 
πρατηριούχος να έχει δώσει τα στοιχεία στο σύστη-
μα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. O έλεγχος της διαδικασίας μπορεί να 

γίνει μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr. Σημειώνεται ότι 
δεν θα δοθούν όλα τα χρήματα της επιδότησης, αλλά 
αναλογικά το ποσό που δόθηκε για τα λίτρα που αγο-
ράστηκαν μέχρι το πρώτο 20ήμερο του Ιανουαρίου.

Μειώνεται από το 4% στο 1% το ποσοστό που παρακρατείται από την 
τακτική επιχορήγηση των δήμων (Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) για να 
χρηματοδοτηθεί ο Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ, με απόφαση που 
υπογράφουν ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ. Έτσι, από το ποσό 106,8 εκατ. ευρώ το οποίο αποδίδεται 
ως πρώτη τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους δήμους της 

χώρας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών τους, το αποδιδόμενο 
ποσό στον Λογαριασμό Εξυγίανσης διαμορφώνεται σε περίπου 13 εκατ. 
ευρώ, αντί 51,3 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, 7,1 εκατ. ευρώ κατανέμονται 
στις 13 περιφέρειες της χώρας προς κάλυψη δαπανών τους, συμπερι-
λαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όρ-
γανά τους, ενώ το ποσό χρηματοδότησης του Λογαριασμού Εξυγίανσης 
αντιστοιχεί σε περίπου 67.873 ευρώ.



Η Υπουργική απόφαση για τους ενεργειακούς ελέγχους  
και τους ενεργειακούς ελεγκτές

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4508/Β/30-12-2016 η από 23/12 
υπογραφείσα ΚΥΑ οικ. 188343 του Υπουργού ΠΕΝ Γιώρ-
γου Σταθάκη και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Σωκράτη 
Φάμελλου με τίτλο «Συστήματα αναγνώρισης προσόντων 
και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο Ενερ-
γειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων» 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 (σκοποί) με την απόφαση καθο-
ρίζονται:
α) το καθεστώς επαγγελματικών προσόντων των Ενεργει-
ακών Ελεγκτών,
β) το περιεχόμενο του Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών και 
της διαδικασίας εγγραφής σε αυτό,
γ) η διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ενεργειακών Ελε-
γκτών και του ελέγχου των Ενεργειακών Ελεγκτών,
δ) οι προδιαγραφές του ενεργειακού ελέγχου,
ε) το περιεχόμενο των εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργει-
ακών ελέγχων,
στ) το περιεχόμενο του Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων, η 
διαδικασία υποβολής των εκθέσεων αποτελεσμάτων των 
ενεργειακών ελέγχων στο Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, 
και θέματα σχετικά με την αξιολόγηση των εκθέσεων απο-
τελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων, και
ζ) κάθε άλλο σχετικό με τα ανωτέρω ζήτημα
Σύμφωνα με το άρθρο 2, για την εφαρμογή της απόφασης 
δίδονται οι εξής ορισμοί:
(οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση έχουν 
περιεχόμενο και έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 3 
του ν.4342/2015, όπως ισχύει): 
α) «Ενεργειακός έλεγχος»: σύμφωνα με τον ορισμό του άρ-
θρου 3 του ν.4342/2015.
β) «Ενεργειακός Ελεγκτής»: το φυσικό πρόσωπο που διε-
νεργεί ενεργειακούς ελέγχους και είναι εγγεγραμμένο στο 
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών,
γ) «Έκθεση Αποτελεσμάτων Ενεργειακού Ελέγχου»: η κα-
ταγραφή του αντικειμένου και της διαδικασίας του ενεργει-
ακού ελέγχου και η σύνταξη προτάσεων για μέτρα βελτίω-
σης ενεργειακής αποδοτικότητας,
δ) «Υπόχρεες επιχειρήσεις»: οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 10 
του ν.4342/2015.
ε) «Πεδίο εφαρμογής ενεργειακού ελέγχου»: η έκταση του 
ενεργειακού ελέγχου ως ποσοστό της συνολικής ενεργεια-
κής κατανάλωσης,
στ) «Συνολική κατανάλωση ενέργειας»: η ποσότητα της 
ενέργειας που καταναλώνεται από την επιχείρηση (ηλε-
κτρική ενέργεια, καύσιμα, θερμική ενέργεια, ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, κλπ) σε μία περίοδο μέτρησης.
ζ) «Περίοδος βάσης»: η χρονική περίοδος για την οποία 
συγκεντρώνονται στοιχεία καταναλώσεων ενέργειας και 
αναπτύσσεται η ενεργειακή γραμμή βάσης.
η) «Ενεργειακή γραμμή βάσης»: η ενεργειακή κατανάλω-
ση της περιόδου βάσης ως συνάρτηση τιμών ανεξαρτήτων 
παραμέτρων.
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών (άρθρο 3)

1. Καταρτίζεται Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, σύμφωνα 
με το άρθρο 10 του ν.4342/2015, υπό τη μορφή ηλεκτρονι-
κής βάσης δεδομένων, στο οποίο εγγράφονται με αύξοντα 
Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Ελεγκτές με όλα τα απαι-
τούμενα στοιχεία τους (ΑΦΜ, Ημερομηνία Εγγραφής, Τάξη 
Ενεργειακού Ελεγκτή, Στοιχεία Επικοινωνίας).
2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Ελεγκτή αποκτάται με την 
εγγραφή του στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών.
3. Το Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών περιλαμβάνει δύο 
μερίδες: τη Μερίδα Φυσικών Προσώπων και τη Μερίδα 
Νομικών Προσώπων.
4. Στη Μερίδα Φυσικών Προσώπων του Μητρώου Ενεργει-
ακών Ελεγκτών εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που πλη-
ρούν τα προσόντα των παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 του ν. 
4342/2015 και του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.
5. Στη μερίδα Νομικών Προσώπων του Μητρώου Ενερ-
γειακών Ελεγκτών εγγράφονται τα νομικά πρόσωπα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του 
ν. 4342/2015.
6. Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών διακρίνονται τρεις 
(3) τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών όπως προβλέπονται στη 
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.
7. Η τάξη του νομικού προσώπου καθορίζεται από την ανώ-
τερη τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή που έχει στο δυναμικό του. 
Στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών εγγράφονται μόνο τα 
νομικά πρόσωπα που έχουν ορίσει ρητά στο καταστατικό 
τους τη συγκεκριμένη δραστηριότητα των ενεργειακών 
ελέγχων.
8. Σε περίπτωση μεταβολής των αρχικά δηλωθέντων στοι-
χείων φυσικού ή νομικού προσώπου, εγγεγραμμένου στο 
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, αυτό υποχρεούται εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών να δηλώσει τη μεταβολή 
στα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου 
Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμη-
σης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, σε περίπτωση θανάτου, 
συνταξιοδότησης ή απώλειας της επαγγελματικής ιδιότητας 
του Ενεργειακού Ελεγκτή, η αρμόδια για την έκδοση του 
σχετικού πιστοποιητικού ή απόφασης αρχή, υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει εγγράφως το γεγονός στα Τμήματα Επι-
θεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώ-
ματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την έκδοση 
του πιστοποιητικού ή της απόφασης, για την ενημέρωση του 
Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών.
9. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αναρτώνται ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργεια-
κών Ελεγκτών και νομικών προσώπων που είναι
εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών με του-
λάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία και Αριθμός Μητρώου,
- Στοιχεία Επικοινωνίας,
- Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή.

Προσόντα Ενεργειακών Ελεγκτών (άρθρο 4)
1. Οι ενεργειακοί έλεγχοι διενεργούνται από τους Ενερ-
γειακούς Ελεγκτές, οι οποίοι εντάσσονται στις αντίστοιχες 
τάξεις Α, Β, Γ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.3 του 
άρθρου 10 του ν.4342/2015, και στην παρ. 1 του άρθρου 17 
του νόμου 4342/2015, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 48 του ν.4409/2016.
2. Σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής εμπει-
ρίας των μηχανικών για την κατάταξη τους στις τάξεις Β 
και Γ, θεσπίζεται ισοδύναμο καθεστώς επαγγελματικών 
προσόντων μέσω συστήματος συλλογής βαθμών. Οι βαθμοί 
δύναται να συλλεχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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3. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Β' 
απαιτούνται κατ' ελάχιστον 7 βαθμοί.
4. Για την ένταξη στην Τάξη Ενεργειακών Ελεγκτών Γ, 
απαιτούνται κατ' ελάχιστον 9 βαθμοί.
5. Τα ανωτέρω επαγγελματικά προσόντα επικαιρο-
ποιούνται κατόπιν εισήγησης από τα Τμήματα Επιθε-
ώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος του 
Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και και Μεταλλείων του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.
6. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεις έρ-
γου της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος ελέγχονται 
από τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και 
Βορείου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
7. Για τους ασκούντες τους ενεργειακούς ελέγχους σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου να 
ασκήσουν την εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα 
στη χώρα μας, αρμόδιο όργανο για την πιστοποίη-
ση της άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής 
δραστηριότητας είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης 
Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ.38/2010.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών 
Ελεγκτών (Άρθρο 5)
1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού 
Ελεγκτή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3 του 
ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α' 32), ήτοι:
α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δρα-
στηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011, προς τα 
Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου 
Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, 
Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη στο Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών και η κατάταξη των Ενεργεια-
κών Ελεγκτών στις αντίστοιχες τάξεις γίνεται μετά τον 
έλεγχο των δικαιολογητικών τους, και, προκειμένου 
για τις Τάξεις Ενεργειακών Ελεγκτών Β' και Γ, ανάλογα 
με τους συλλεχθέντες βαθμούς, σύμφωνα με το άρθρο 
4 της παρούσας απόφασης. Η Αναγγελία πραγματο-
ποιείται από τον ενδιαφερόμενο και με την υποβολή 
της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής 
Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του 
Μητρώου Ενεργειακών Ελεγκτών, συνοδευόμενη από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) για την Τάξη Ενεργειακού Ελεγκτή Α':

-i) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότη-
τας ή διαβατηρίου,
-ii) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(ΦΕΚ Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογρα-
φής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συ-
ντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, 
ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των 
Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορεί-
ου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου 
ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται 
το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και 
κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τους ενεργει-
ακούς ελέγχους στους οποίους έχει προβεί, με την 
επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς 
και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν 
την αίτησή του.
iii) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές 
σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπου-
δών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοι-
χο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής 
ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωμα-
τούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο 
TEE, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνι-
κών Επωνυμιών του TEE, αρκεί η βεβαίωση εγγρα-
φής τους. Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και 
Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕ που είναι Ενεργειακοί 
Επιθεωρητές αρκεί να δηλώσουν στην Αναγγελία τους, 
τον Αριθμό Μητρώου Ενεργειακού Επιθεωρητή με τον 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών,
ββ) για τις Τάξεις Ενεργειακού Ελεγκτή Β' και Γ:
Τα δικαιολογητικά του παραπάνω εδαφίου αα) και 
όποια από τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι διαθέ-
σιμα:
i) Αντίγραφο μελετητικού πτυχίου Β' ή Γ τάξης για κα-
τηγορία μελετών 14.
ii) Αντίγραφο βεβαίωσης ευρωπαϊκών ή διεθνών προ-
γραμμάτων πιστοποίησης,
iii) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ή Βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης έργου σε συστήματα ενεργειακής διαχείρι-
σης ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους σύμφωνα με την 
ΚΥΑ Δ6/Β/11038/1999 ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 
1ης κατηγορίας ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 2ης 
κατηγορίας ή/και σε ενεργειακούς ελέγχους 3ης κα-
τηγορίας,
β) Τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και 
Βορείου Ελλάδος, του Σώματος Επιθεώρησης Περι-
βάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μετά τη 
λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαί-
νουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους 
με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απα-
ραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση της 
δραστηριότητας του Ενεργειακού Ελεγκτή στην αντί-
στοιχη τάξη.

γ) Η προαναφερόμενη διαδικασία ολοκληρώνεται 
εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία λήψης της 
Αναγγελίας και της υποβολής όλων των προβλεπόμε-
νων παραπάνω νόμιμων δικαιολογητικών,
δ) Στην περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία 
προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγρα-
φής στο Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών, τα Τμήματα 
Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος 
του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, 
Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας ενημερώνουν εγγράφως τον 
ενδιαφερόμενο, εντός τριμήνου από την ημερομηνία 
Αναγγελίας, γνωστοποιώντας τους λόγους για τους 
οποίους δεν δύναται να ασκήσει τη δραστηριότητα 
Ενεργειακού Ελεγκτή. Άλλως, μετά την παρέλευση 
τριών (3) μηνών ο ενδιαφερόμενος ασκεί τη δραστηρι-
ότητα Ενεργειακού Ελεγκτή, χωρίς να απαιτείται άλλη 
ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο.
2. Για την εγγραφή νομικών προσώπων στο Μητρώο 
Ενεργειακών Ελεγκτών, απαιτείται η υποβολή των πα-
ρακάτω δικαιολογητικών στα Τμήματα Επιθεώρησης 
Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας 
και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας:
α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
των Ενεργειακών Ελεγκτών, με επικύρωση του γνη-
σίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους 
με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή 
ενεργειακών ελέγχων και δηλώνουν τον αριθμό Μη-
τρώου Ενεργειακού Ελεγκτή.
β) Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώ-
που.

Ενεργειακοί Έλεγχοι (άρθρο 6)
1. Το πεδίο εφαρμογής του ενεργειακού ελέγχου ή 
του συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής δια-
χείρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4342/2015, 
πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό 
(90%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Για να 
καταστεί δυνατή η εστίαση στις κύριες χρήσεις ενέρ-
γειας κατά τον ενεργειακό έλεγχο, πρώτα ορίζεται η 
ενεργειακή γραμμή βάσης.
2. Η περίοδος βάσης για τη δημιουργία της ενεργεια-
κής γραμμής βάσης περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους 
τελευταίους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες πριν 
από την εκτέλεση του ενεργειακού ελέγχου και είναι 
κοινή για όλες τις πηγές ενέργειας. Εάν τμήματα δε-
δομένων της περιόδου αναφοράς ελλείπουν, δίνεται η 
δυνατότητα εκτίμησης αυτών με χρήση επιμέρους με-
τρητικών οργάνων ή/και τεκμηριωμένων υπολογισμών 
για την συμπλήρωση των κενών. Για τον υπολογισμό 
των ενεργειακών καταναλώσεων στο τομέα των με-
ταφορών και για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν 
πραγματικά στοιχεία κατανάλωσης (π.χ. αναλισκόμε-
νες ποσότητες σε λίτρα), μπορεί να γίνονται λογικές 
εκτιμήσεις στη βάση επαληθεύσιμων δεδομένων των 
δραστηριοτήτων μεταφορών (π.χ. έξοδα) μόνο για τον 
πρώτο ενεργειακό έλεγχο.
3. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον προσδι-



ορισμό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει 
να είναι επαληθεύσιμα. Ενδεικτικά δύναται να προέρ-
χονται από τιμολόγια και λοιπά παραστατικά έγγραφα, 
μετρήσεις οργάνων/μετρητών, καθώς και κατανομές 
φορτίων όπως παρέχονται από τους προμηθευτές 
ή και παρόχους. Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επαληθεύσιμα στοιχεία, μπορεί να γίνονται λογικές 
εκτιμήσεις στη βάση άλλων - κατά το δυνατόν επα-
ληθεύσιμων – δεδομένων μόνο για τον πρώτο ενερ-
γειακό έλεγχο. Στις περιπτώσεις αυτές οι Ενεργειακοί 
Ελεγκτές δεσμεύονται να παρουσιάσουν τεκμηριωμέ-
να τις εκτιμήσεις τους που θα βασίζονται σε επιτόπιες 
μετρήσεις.
4. Επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα ενεργει-
ακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο ν.4342/2015, το οποίο δεν καλύπτει το 
ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης, επιβάλλεται να εκτελέσουν ενεργειακό 
έλεγχο μόνο για το υπολειπόμενο ποσοστό ή να διευ-
ρύνουν το πεδίο εφαρμογής του συστήματος ενεργει-
ακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης, έως ότου καλυ-
φθεί το προβλεπόμενο όριο.
5. Στις επιχειρήσεις με μια ή περισσότερες ομάδες 
παρόμοιων εγκαταστάσεων ο ενεργειακός έλεγχος 
θεωρείται ότι είναι αναλογικός και αντιπροσωπευτικός 
εάν εκτελείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για κάθε 
ομάδα. Στην περίπτωση αυτή οι ενεργειακοί έλεγχοι 
διεξάγονται σε ένα δείγμα παρόμοιων εγκαταστάσεων 
κάθε ομάδας, ισοδύναμο με την τετραγωνική ρίζα του 
αθροίσματος όλων των εγκαταστάσεων της ομάδας, 
στρογγυλοποιημένο στον υψηλότερο ακέραιο αριθμό. 
Για τις υπόλοιπες παρόμοιες εγκαταστάσεις λογικές 
υποθέσεις βασιζόμενες στα αποτελέσματα του αντι-
προσωπευτικού ποσοστού του υπολογιζόμενου δείγ-
ματος κρίνονται επαρκείς. Για τον προσδιορισμό των 
παρόμοιων εγκαταστάσεων απαιτείται οι διεργασίες 
και οι δραστηριότητες αυτών να είναι παρόμοιες κατ' 
ουσία σε όλες τις εγκαταστάσεις και να λειτουργούν 
με παρόμοιες μεθόδους και διαδικασίες. Ενδεικτικά 
κριτήρια την ομαδοποίηση παρόμοιων εγκαταστάσεων 
είναι:
- το μέγεθος των εγκαταστάσεων
- αποκλίσεις στις βάρδιες και στις εργασιακές διεργα-
σίες
- πολυπλοκότητα των διεργασιών που εκτελούνται στις 
εγκαταστάσεις
- γεωγραφική κατανομή των εγκαταστάσεων
- αποτελέσματα προηγουμένων ενεργειακών ελέγχων.
- το είδος δραστηριοτήτων ή ιεραρχίες (κτίρια διοίκη-
σης, υποκαταστήματα, κλπ)
- η ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας
- το μέγεθος και ο αριθμός εργαζομένων στη θέση της 
εγκατάστασης
- το έτος κατασκευής της ιδιοκτησίας.
Στην περίπτωση των επαναλαμβανόμενων ενεργει-
ακών ελέγχων κάθε τέσσερα (4) χρόνια, οι εγκατα-
στάσεις που έχουν ήδη αξιολογηθεί σε προηγούμενο 
έλεγχο δεν πρέπει να υπόκεινται σε επανέλεγχο, 
εφόσον δεν έχουν υποστεί τροποποίηση, ανακαίνιση 

ή αλλαγή χρήσης και εφόσον υπάρχουν άλλες εγκατα-
στάσεις μη εξετασθείσες. Τα κριτήρια προσδιορισμού 
ομαδοποίησης παρόμοιων εγκαταστάσεων προς έλεγ-
χο πρέπει να δικαιολογούνται και να τεκμηριώνονται 
στην έκθεση του ενεργειακού ελέγχου.
6. Οι ενεργειακοί έλεγχοι αφορούν στο σύνολο της 
κατανάλωσης ενέργειας των νομικά ανεξάρτητων επι-
χειρήσεων, που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια. 
Σε περίπτωση δικαιοχρησίας (franchise) τα ανεξάρτητα 
παραρτήματα -υποκαταστήματα θεωρούνται ως ανε-
ξάρτητες επιχειρήσεις.
7. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν και την κα-
τανάλωση ενέργειας των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. 
κτιρίων) που δεν αποτελούν ιδιοκτησία της επιχείρη-
σης, αλλά μισθώνονται για χρήση της επιχείρησης.
8. Στην περίπτωση που η επιχείρηση κάνει χρήση 
τμήματος ακινήτου (π.χ. όροφο κτιρίου), κατά τον 
ενεργειακό έλεγχο λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώ-
σεις ενέργειας αυτού του τμήματος, ανεξαρτήτως αν 
η ενέργεια του συστήματος καταναλώνεται κεντρικά ή 
όχι. Σε περίπτωση κεντρικών συστημάτων, οι Ενεργει-
ακοί Ελεγκτές με χρήση κατάλληλων υπολογισμών κα-
θορίζουν το ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας 
του συγκεκριμένου τμήματος/αναφοράς του ακινήτου.
9. Προσωρινοί χώροι που κατασκευάζονται από μία 
επιχείρηση με σκοπό την ολοκλήρωση κάποιου έργου 
ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε μία καθο-
ρισμένη χρονική περίοδο και οι οποίοι δεν καταλήγουν 
να γίνουν μόνιμοι χώροι (π.χ. χώροι εργοταξίων) εξαι-
ρούνται από την απαίτηση διεξαγωγής ενεργειακού 
ελέγχου. Επομένως η κατανάλωση ενέργειας αυτών 
των προσωρινών χώρων δεν λαμβάνεται υπ' όψη στη 
συνολική κατανάλωση ενέργειας.
10. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα των μεταφορών, στον ενεργειακό έλεγχο συ-
μπεριλαμβάνονται και οι καταναλώσεις ενέργειας, των 
οχημάτων που χρησιμοποιούν είτε αυτά είναι ιδιόκτητα 
είτε όχι. Μεταφορικές υπηρεσίες που παρέχονται στις 
επιχειρήσεις από τρίτες εταιρείες δεν περιλαμβάνονται 
στον ενεργειακό έλεγχο της επιχείρησης.
11. Συγκεκριμένα για τον κλάδο των μεταφορών δεν 
υποχρεούνται σε διενέργεια ενεργειακών ελέγχων τα 
πλωτά μέσα, τα μέσα σταθερής τροχιάς και οι εναέριες
μεταφορές.

Κανόνες δεοντολογίας - Όροι και προϋποθέσεις 
(Άρθρο 7)
Οι Ενεργειακοί Ελεγκτές κατά τη διενέργεια των καθη-
κόντων τους υποχρεούνται:
α) Να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νο-
μοθεσία.
β) Να εφαρμόζουν πιστά τα πρότυπα, τις μεθοδολογίες 
και τις διαδικασίες των ενεργειακών ελέγχων.
γ) Να τηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που συλλέγουν κατά τη διενέργεια του ενεργειακού 
ελέγχου και οι οποίες αφορούν προσωπικά δεδομένα 
ή
είναι εμπορικά ευαίσθητες,

δ) Να εκτελούν την εργασία τους με κάθε επιμέλεια, 
προσοχή και ακρίβεια και να εφαρμόζουν την ισχύου-
σα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
ε) Να χρησιμοποιούν αξιόπιστα όργανα μέτρησης, να 
εκτελούν μετρήσεις και να προβαίνουν σε εκτιμήσεις 
και υπολογισμούς με κάθε δυνατή ακρίβεια,
στ) Να υπολογίζουν με κάθε δυνατή ακρίβεια την εξοι-
κονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή 
των προτεινόμενων μέτρων και το αντίστοιχο οικονομι-
κό κόστος για την εφαρμογή τους.
ζ) Να συντάσσουν έκθεση αποτελεσμάτων, να τηρούν 
αρχείο εκθέσεων και μετρήσεων των ενεργειακών 
ελέγχων που έχουν πραγματοποιήσει και να υποβάλ-
λουν την έκθεση στο ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών 
Ελέγχων εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζει 
το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης.

Διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου Άρθρο 8
1. Για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου:
α) Ο ενεργειακός έλεγχος πραγματοποιείται από δύο 
Ενεργειακούς Ελεγκτές διαφορετικών τάξεων στο Μη-
τρώο Ενεργειακών Ελεγκτών. Ο Ενεργειακός Ελεγκτής
μεγαλύτερης τάξης ορίζεται επικεφαλής του ενεργεια-
κού ελέγχου, ωστόσο και οι δυο Ενεργειακοί Ελεγκτές 
φέρουν την τελική ευθύνη για την ποιότητα αυτού.
β) Οι εσωτερικοί εμπειρογνώμονες δύνανται να πραγ-
ματοποιούν ενεργειακό έλεγχο μόνο σε συνεργασία με 
έναν ανεξάρτητο Ενεργειακό Ελεγκτή, ο οποίος πρέπει 
να είναι σε ίση ή ανώτερη τάξη από τους εσωτερικούς 
εμπειρογνώμονες. Επικεφαλής του ενεργειακού ελέγ-
χου ορίζεται ο ανεξάρτητος Ενεργειακός Ελεγκτής.
γ) Στην περίπτωση συμμετοχής εσωτερικών εμπειρο-
γνωμόνων σε ενεργειακό έλεγχο, απαραίτητη προϋπό-
θεση για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του ελέγχου
αποτελεί η μη άμεση εμπλοκή του στην δραστηριότητα 
που ελέγχεται.
δ) Ο επικεφαλής του ενεργειακού ελέγχου είναι υπεύ-
θυνος για τη συγκρότηση της κατάλληλης ομάδας για 
κάθε ενεργειακό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλιστεί
η υψηλή ποιότητα του ελέγχου. Κάθε ομάδα μπορεί να 
συγκροτείται από ειδικούς/εμπειρογνώμονες διαφο-
ρετικής ειδικότητας (πχ μηχανικούς, τεχνικούς κλπ), 
ανάλογα με τις ανάγκες του ενεργειακού ελέγχου.
2. Ο Ενεργειακός Ελεγκτής για κάθε έλεγχο που διε-
νεργεί δηλώνει υπευθύνως ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
ασυμβίβαστου στο πρόσωπο του, σύμφωνα με την παρ. 
17 του άρθρου 10 του ν. 4342/2015.
3. Οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν στο ηλε-
κτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων, Δήλωση 
Αναγγελίας του πρώτου ενεργειακού ελέγχου ή εφαρ-
μογής συστήματος ενεργειακής ή περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και το σύστημα υπολογίζει αυτόματα ένα 
έτος για την ολοκλήρωση των ανωτέρω από την ημε-
ρομηνία Δήλωσης Αναγγελίας.

Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων Άρθρο 9
1. Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων εξυπηρετεί πολλα-
πλές ανάγκες που απορρέουν από τους ενεργειακούς 
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ελέγχους. Παρέχει με έναν ολοκληρωμένο τρόπο όλες
τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την ελεγχόμενη 
επιχείρηση και επιτρέπει τις συγκρίσεις και την περαι-
τέρω ανάλυση των πολλαπλών δεδομένων. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με 
τους ενεργειακούς ελέγχους, όπως τις εκθέσεις, τη 
διάρκεια του ενεργειακού ελέγχου, κατάλογο των προ-
τεινόμενων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας κ.λπ. και 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την παρακολούθηση 
της διενέργειας των ενεργειακών ελέγχων στις υπό-
χρεες επιχειρήσεις, της ποιότητας των ενεργειακών 
ελέγχων, καθώς και του δυναμικού για εξοικονόμηση 
ενέργειας.
2. Το Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων περιλαμβάνει τις 
εξής πληροφορίες:
α) Τους αριθμούς μητρώου και τα ονόματα των Ενερ-
γειακών Ελεγκτών που εφαρμόζουν τον ενεργειακό-
έλεγχο,
β) Τον α/α του ενεργειακού ελέγχου,
γ) Το ΑΦΜ του ελεγχόμενου,
δ) Την ημερομηνία διεξαγωγής του ενεργειακού ελέγ-
χου,
ε) Πληροφορίες για την ύπαρξη εσωτερικού εμπειρο-
γνώμονα.
στ) Περιγραφή των ορίων του ελέγχου (πληροφορίες 
αναφορικά με τη χρήση και το πλήθος των κτιρίων/
εγκαταστάσεων/στόλου οχημάτων που συμπεριέλαβε 
ο ενεργειακός έλεγχος),
ζ) Τη συνολική επιφάνεια και τον όγκο των εγκαταστά-
σεων/κτιρίων που ελέγχθηκαν,
η) Τους βασικούς δείκτες όσον αφορά την παραγωγή/
δραστηριότητα και το μέγεθος της ελεγχόμενης εται-
ρείας (τόνοι της παραγωγής, τον αριθμό των εργαζο-
μένων, κ.λπ.)
θ) Το συνολικό αριθμό και τα χαρακτηριστικά του στό-
λου οχημάτων,
ι) Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ (ηλεκτρική, θερμική),
ια) Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ανά χρήση (θέρ-
μανση, ψύξη, φωτισμό, κλπ),
ιβ) Την κατανάλωση ανά τύπο ενεργειακού προϊόντος 
(ηλεκτρική ενέργεια-kWh, πετρέλαιο θέρμανσης-tn, 
diesel-tn, φυσικό αέριο-Νm3).
ιγ) Την ισχύ και τα χαρακτηριστικά των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας ή/και ΣΗΘ.
ιδ) Τις συνολικές εκπομπές CΟ2.
ιε) Την ύπαρξη Συστήματος Ενεργειακής ή Περιβαλ-
λοντικής Διαχείρισης που περιλαμβάνει ενεργειακούς 
ελέγχους.
ιστ)Τα όρια και τις πληροφορίες των πεδίων ζ-ιδ για το 
Σύστημα Ενεργειακής ή Περιβαλλοντικής Διαχείρισης,
ιζ) Τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας,
ιη) Πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη εξοικο-
νόμηση ενέργειας και την περίοδο αποπληρωμής των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων,
ιθ) Την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας των προ-
τεινόμενων παρεμβάσεων,

κ) Τη δήλωση του Ενεργειακού Ελεγκτή ότι ο έλεγχος 
πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται από 
το ν.4342/2015.
κα) Τη διεξαγωγή ελέγχου μέσω εθελοντικής/προαι-
ρετικής συμφωνίας.

Περιεχόμενα έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού 
ελέγχου (Άρθρο 10)
1. Η έκθεση αποτελεσμάτων των ενεργειακών ελέγχων 
περιλαμβάνει:
α) τη μεθοδολογία συλλογής δεδομένων, 
β) την κατάρτιση ενεργειακών ισοζυγίων της παρεχό-
μενης και τελικής χρήσης ενέργειας,
γ) τον καθορισμό δεικτών εξοικονόμησης ενέργειας 
και τη δημιουργία ενεργειακής γραμμής βάσης κατα-
νάλωσης,
δ) την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των 
ενεργειακών επιδόσεων, και
ε) τον εντοπισμό και ανάλυση κόστους κύκλου ζωής, 
όπου αυτό κρίνεται δυνατόν, για την αποτύπωση των 
άμεσων και μελλοντικών δαπανών των εναλλακτικών 
προτεινόμενων σχεδίων εξοικονόμησης ενέργειας.
2. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας αναρτάται εγχειρίδιο με κατευθυντήριες 
οδηγίες διενέργειας ενεργειακού ελέγχου και σύ-
νταξης της σχετικής έκθεσης («Οδηγός Ενεργειακών 
Ελέγχων»), καθώς και ενδεικτικά υπολογιστικά εργα-
λεία για τη διενέργεια των υπολογισμών.

Διαδικασία υποβολής εκθέσεων αποτελεσμάτων 
ενεργειακού ελέγχου (Άρθρο 11)
Ο επικεφαλής Ενεργειακός Ελεγκτής καταχωρίζει στο 
ηλεκτρονικό Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων την έκθεση 
αποτελεσμάτων και συμπληρώνει όλες τις απαιτού-
μενες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του 
ελέγχου μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου.

Αξιολόγηση Εκθέσεων Αποτελεσμάτων Ενεργεια-
κών Ελέγχων (Άρθρο 12)
1. Για τη διασφάλιση και τον έλεγχο της ποιότητας των 
ενεργειακών ελέγχων, της ορθότητας των εκδοθέντων 
εκθέσεων αποτελεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, 
αρμόδια είναι τα Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας 
Βορείου και Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρη-
σης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλ-
λείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 10 του 
ν.4342/2015.
2. Για τον σκοπό αυτό, οι Ενεργειακοί Ελεγκτές υπο-
χρεούνται να προσκομίζουν στα αρμόδια Τμήματα Επι-
θεώρησης Ενέργειας, όταν τους ζητηθεί, οποιαδήποτε 
στοιχεία, μετρήσεις, εκθέσεις και οτιδήποτε άλλο είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των ενεργειακών ελέγ-
χων τους και των αποτελεσμάτων αυτών.
3. Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται αυτεπάγγελτα, 
δειγματοληπτικά και τυχαία ή κατόπιν καταγγελίας σε 

ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί του συ-
νόλου των ενεργειακών ελέγχων.

Διαδικασία συμμόρφωσης και τρόπος επιβολής κυ-
ρώσεων Άρθρο 13
1. Στους Ενεργειακούς Ελεγκτές:
α) Σε περίπτωση όπου τα Τμήματα Επιθεώρησης 
Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος διαπιστώσουν 
ανακριβή στοιχεία, παραλείψεις στις εκθέσεις αποτε-
λεσμάτων ενεργειακών ελέγχων, ή μη συμμορφώσεις 
στις διαδικασίες διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων, 
καθώς και των κατά εξουσιοδότηση του ν.4342/2015 
κανονιστικών πράξεων, δύναται να:
• Επιδώσουν στους Ενεργειακούς Ελεγκτές ειδοποίη-
ση, στην οποία επισημαίνεται η παράβαση και με την 
οποία καλούνται σε συμμόρφωση, μέσα σε χρονικό 
διάστημα
που καθορίζεται στην ειδοποίηση.
• Επιβάλλουν τις κυρώσεις της παρ.5 του άρθρου 14 
του ν.4342/2015, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως, το είδος 
και τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνέπειες που 
προκύπτουν από αυτή, το βαθμό υπαιτιότητας και τη 
τυχόν υποτροπή του παραβάτη. Η επιβολή των κυρώ-
σεων γίνεται κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του εν-
διαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45).
β) Σε περίπτωση όπου διαπιστωθούν παραβάσεις της 
παρ.5 του άρθρου 14 του ν.4342/2015, τότε επιβάλλο-
νται κυρώσεις σε όλους του Ενεργειακούς Ελεγκτές 
που χουν εμπλακεί στην διεξαγωγή του ιδίου ενεργει-
ακού ελέγχου.
2. Στις υπόχρεες επιχειρήσεις:
α) Στις επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται με τις 
σχετικές υποχρεώσεις τους, όπως αναφέρονται ρητώς 
στα άρθρο 6 της παρούσας επιβάλλεται πρόστιμο, σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4342/2015.
β) Στην περίπτωση όπου μετά τον πρώτο επόμενο 
ενεργειακό έλεγχο στην επιχείρηση, διαπιστωθεί η πε-
ρίπτωση απουσίας συστηματικών δεδομένων, επιβάλ-
λεται πρόστιμο, το οποίο υπολογίζεται σε συνάρτηση 
με το συνολικό ετήσιο ενεργειακό κόστος της.
γ) Στην περίπτωση όπου μετά από έλεγχο των Τμη-
μάτων Επιθεώρησης Ενέργειας διαπιστωθεί ότι η 
επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει τον ενεργειακό 
έλεγχο εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται στο 
άρθρο 7, παρ. 5 της παρούσας, τότε τα αρμόδια Τμή-
ματα Επιθεώρησης Ενέργειας επιδίδουν ειδοποίηση 
περί συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ν.4342/2015 
και υποχρέωσης ολοκλήρωσης του ενεργειακού ελέγ-
χου σε διάστημα τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
παραλαβής της επίδοσης, ειδάλλως επιβάλλονται οι 
κυρώσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν.4342/2015.

Μεταβατικές διατάξεις Άρθρο 14
Εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν 
στο πληροφοριακό σύστημα δήλωση διενέργειας 
ενεργειακού ελέγχου.
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(συνέχεια από τη σελίδα 11)
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΟΥ «OΔΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 25/1/2017

Η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup δεν θα καταλήξει 
σε οριστικές αποφάσεις για την ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, ενώ στόχος είναι να τεθούν οι βάσεις για μια 
συμφωνία μέχρι τη μεθεπόμενη συνεδρίαση των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις 20 Φεβρουαρίου. Χθες, 
ο επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, 
Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος έχει άμεση πολιτική ανάμιξη στην 
αξιολόγηση, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες των τελευταίων 
ημερών, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η 
αξιολόγηση στο αυριανό Eurogroup.
«Θα δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει αύριο, ελπίζουμε 
όμως το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Γάλλος επίτροπος 
μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Δουβλίνο όπου βρισκόταν 
χθες το πρωί.
Ο κ. Μοσκοβισί αναφέρθηκε και στην προχθεσινή απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τα 
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, 
την οποία χαρακτήρισε «πολύ καλή», προσθέτοντας ότι μετά 
την ανταλλαγή απόψεων και δεσμεύσεων από την ελληνική 
κυβέρνηση και εμείς οι εταίροι αναλαμβάνουμε τις δικές μας 
δεσμεύσεις.
- Χαμηλά ο πήχης 
Ο πήχης των προσδοκιών εν όψει της αυριανής συνεδρίασης 
του Eurogroup ήταν χθες στις Βρυξέλλες χαμηλά, ωστόσο, 
όπως ανέφερε κοινοτική πηγή, πολλά μπορούν να γίνουν 
πριν από τη συνάντηση των υπουργών, που θα μπορούσαν να 
θέσουν τις βάσεις για μια συμφωνία τον επόμενο μήνα. Στη 
βελγική πρωτεύουσα θα θεωρούσαν απολύτως πετυχημένη τη 
συζήτηση για την Ελλάδα αύριο αν μετά τη λήξη της ο πρόεδρος 
του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ ανακοίνωνε την άμεση 
επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα ή τη 
δέσμευση για επιστροφή τις επόμενες μέρες και ολοκλήρωση 
της διαπραγμάτευσης στις 20 Φεβρουαρίου.
Ο χρόνος αρχίζει να πιέζει την κυβέρνηση που χρειάζεται την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης για να αρχίσει να υλοποιείται ο 
οδικός χάρτης με τη σειρά την οποία έχει θέσει: ολοκλήρωση 
δεύτερης αξιολόγησης, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της ΕΚΤ, άρση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, 
έξοδος στις αγορές.
Ωστόσο, πιέζει και τους Ευρωπαίους ή έστω εκείνες τις 
κυβερνήσεις που έχουν εκλογές τους επόμενες μήνες, δηλαδή 
της Ολλανδίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, οι οποίες 
δεν θέλουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχουν 
καμία συζήτηση για το ελληνικό ζήτημα. Πάντως, πολλά θα 
κριθούν στις συναντήσεις που θα γίνουν μεταξύ του υπουργού 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και των αξιωματούχων της 
Ευρωζώνης και εταίρων, καθώς και μεταξύ των δανειστών.
Στη συνάντηση μεταξύ των δανειστών θα πρέπει να συμφωνηθεί 
μια ενιαία στάση έναντι της Ελλάδας, γιατί σήμερα υπάρχει πολύ 
μεγάλη απόκλιση μεταξύ του ΔΝΤ και της Κομισιόν για το θέμα 
των πρωτογενών πλεονασμάτων. Ο διεθνής οργανισμός ζητεί τη 

νομοθέτηση μέτρων ένα προς ένα για την κάλυψη οποιοσδήποτε 
απόκλισης από τον στόχο του 3,5% του ΑΕΠ από το 2019 και 
μετά, ενώ η Κομισιόν συμφωνεί με τη θέση της κυβέρνησης 
ότι δεν χρειάζεται εξειδίκευση και νομοθέτηση των μέτρων ένα 
προς ένα.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΠΟΣΑ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  Σελίδες 1-14 | 25/1/2017

Ορατός είναι ο κίνδυνος κατασχέσεων ακόμη και για μικροποσά, 
μετά την απόφαση του υπουργείου Εργασίας να διαβιβάσει στο 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) το σύνολο 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των 630.000 ασφαλισμένων προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία, ανεξαρτήτως ύψους.
Εως πρόσφατα στο ΚΕΑΟ εντάσσονταν μόνο οι οφειλές άνω 
των 5.000 ευρώ, ενώ πλέον με την απόφαση του υφυπουργού 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου διαβιβάζονται 
από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς όλες οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, αρκεί να μη 
βρίσκονται σε καθεστώς ενεργού ρύθμισης.
Ολοι οι μικροοφειλέτες των πρώην ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟγΑ και ΕΤΑΑ 
και όσοι προστεθούν το επόμενο διάστημα ως οφειλέτες του 
νέου υπερταμείου, του ΕΦΚΑ, θα νιώσουν σύντομα την πίεση 
του ΚΕΑΟ, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, υπό 
την απειλή των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων. Επιπλέον, όσοι 
χρωστούν σε Ταμείο και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους 
δεν θα μπορούν να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους, καθώς δεν 
θα τους χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ηδη το 2016 το κέντρο απέστειλε 40.000 κατασχετήρια μέσω 
τραπεζών σε οφειλέτες με χρέη άνω των 5.000 ευρώ ο 
καθένας, οι οποίοι δεν είχαν προχωρήσει σε κάποια ρύθμιση, 
ενώ χιλιάδες e-mails έφευγαν κάθε μήνα από τις κεντρικές 
υπηρεσίες του σε οφειλέτες, για να τους ενημερώσουν για 
το ύψος του χρέους και να τους υπενθυμίσουν τους τρόπους 
αποπληρωμής.
Οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ισχυρίζονται ότι οι έλεγχοι που γίνονται 
θα είναι στοχευμένοι, αλλά πιο εντατικοί, καθώς το κέντρο 
θα ενισχυθεί με περίπου 1.000 ελεγκτές από το πλεονάζον 
προσωπικό των πρώην ασφαλιστικών ταμείων.
Η απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση της Ν.Δ. Ο αναπληρωτής τομεάρχης 
Εργασίας Νότης Μηταράκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για 
αναλγησία και επισήμανε ότι με την επίμαχη αλλαγή, αντί να 
πιαστεί η μεγάλη εισφοροδιαφυγή, θα την πληρώσουν και πάλι 
οι «μικροί».
Κατόπιν αυτού το υπουργείο Εργασίας επιχείρησε να κατευνάσει 
τις αντιδράσεις και τους φόβους για επερχόμενες κατασχέσεις 
μέσω ανακοίνωσης που υποστηρίζει: «Καμία κατάσχεση δεν 
έχει γίνει και δεν πρόκειται να γίνει για τέτοιου ύψους οφειλές 
(σ.σ.: κάτω των 5.000 ευρώ). Αυτό είναι μια ξεκάθαρη πολιτική 
απόφαση. Κατασχέσεις επιδιώκονται μόνο όπου υπάρχουν 
περιουσίες και μεγάλες οφειλές με αποδεδειγμένη δυνατότητα 
καταβολής εισφορών που δεν γίνεται». Σύμφωνα με το 
υπουργείο, η μεσολάβηση του ΚΕΑΟ «κρίθηκε αναγκαία, καθώς 
οι οφειλέτες αδυνατούσαν να προσκομίσουν στα δικαστήρια 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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ης απαιτούμενες βεβαιώσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία, με συνέπεια να μην έχουν τη 
δυνατότητα υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη περί υπερχρεωμένων 
νοικοκυριών». Υπενθυμίζεται ότι μόλις 1.160 οφειλέτες έχουν 
χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία άνω του 1.000.000 ευρώ ο 
καθένας, συγκεντρώνοντας συνολικά το τεράστιο ποσό των 3,4 
δισ. ευρώ από μη καταβολή εισφορών.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: ΚΑΙ 
ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑ 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδες 1-3 | 25/1/2017

Με μία «ιστορική», όπως χαρακτηρίστηκε, συνεδρίαση, 
το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο απάντησε οριστικά 
στο ερώτημα «Μετρό ή αρχαία»: Με τη θετική, ομόφωνη, 
γνωμοδότησή τους, τα μέλη του ΚΑΣ έδωσαν το «πράσινο φως» 
στην προμελέτη που συντάχθηκε με τη συνεργασία της ομάδας 
εργασίας (Αττικό Μετρό, Δήμος Θεσσαλονίκης, Υπουργείο 
Πολιτισμού και Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) 
σχετικά με την κατασκευή του σταθμού «Βενιζέλου» και την 
κατά χώραν διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που 
ανακαλύφθηκαν στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή 
του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης.
«Είναι ο ίδιος δρόμος που περπάτησαν αυτοκράτορες 
και ο άγιος Δημήτριος», δήλωσε μεταξύ άλλων, η γ.γ. του 
ΥΠΠΟΑ, Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, αναφερόμενη στο 
βυζαντινό σταυροδρόμι (decumanus maximus και cardo) που 
ανακαλύφθηκε στο επίμαχο σημείο του έργου, αποτυπώνοντας 
τη συγκίνηση των αρχαιολόγων για την ευτυχή κατάληξη μιας 
πολυετούς συζήτησης.
«Πρόκειται για μια άγνωστη εποχή της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. Το εύρημα δεν είναι απλώς σπουδαίο 
για τη Θεσσαλονίκη, αλλά μοναδικό για όλη την υφήλιο», 
επισήμανε - επίσης συγκινημένος ο Δημήτρης Αθανασούλης, 
βυζαντινολόγος και προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Κυκλάδων, συμπληρώνοντας ότι «είναι η σημαντικότερη 
ανασκαφή στην Ελλάδα μετά την ανεύρεση του τάφου του 
Φιλίππου».
«Η τεχνική υπηρετεί τον πολιτισμό, ο οποίος και δεν 
κοστολογείται. Ήταν ευτυχής συγκυρία να βρεθούν άνθρωποι 
που πιστέψαμε στο ίδιο πράγμα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, που επανέλαβε 
το όραμά του: Μια αρχαιολογική πλάζα, αλλά κι ένας 
αρχαιολογικός περίπατος που θα ξεκινάει και θα καταλήγει 
στον σταθμό «Βενιζέλου», με ενδιάμεσες στάσεις σε άλλα 
μνημεία του κέντρου της πόλης, όπως ο Άγιος Δημήτριος, η 
Παναγία Αχειροποίητος και το Καπάνι. «Φέτος κηρύξαμε διεθνή 
διαγωνισμό, νέοι είμαστε θα τα κάνουμε όλα», συμπλήρωσε 
χαριτολογώντας ο ίδιος.
«Το έργο βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ‘τρέχει’», σημείωσε 
από τη μεριά του ο πρόεδρος της «Αττικό Μετρό ΑΕ» και πρώην 
πρύτανης του ΑΠΘ, Νίκος Μυλόπουλος, που ανέλαβε καθήκοντα 
μέσα στο 2016. Αποκρινόμενος δε, στον κ. Μπουτάρη, 
συμπλήρωσε ότι «τεχνολογία και πολιτισμός πάνε ‘χέρι-
χέρι’», ειδικά όταν πρόκειται για αρχαιότητες όπως ο δρόμος 

decimanus maximum, «ένα τεχνολογικό επίτευγμα της εποχής 
του». Όσον για το αν πρόκειται για την καλύτερη λύση από 
άποψη κόστους, ο ίδιος τόνισε ότι μια οικονομικότερη πρόταση 
θα μπορούσε να καθυστερήσει επιπλέον το έργο, κάτι που θα 
επέφερε και την ανάλογη επιβάρυνση.
Σημειώνεται ότι στην καρδιά της βυζαντινής Θεσσαλονίκης, 
έχει εντοπιστεί η πλακόστρωτη μέση οδός ή λεωφόρος των 
βυζαντινών χρόνων, που σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση 
σε μήκος περίπου 75 μέτρων κάτω από τη σημερινή Εγνατία, 
καθώς και η διασταύρωσή της με τον μαρμαρόστρωτο cardo, 
που βρίσκεται στην κατεύθυνση της σημερινής οδού Βενιζέλου. 
Πρόκειται για ένα ιστορικό σταυροδρόμι που επιβιώνει εδώ και 
16 αιώνες, ενώ μεταξύ των ευρημάτων ξεχωρίζουν τμήματα των 
δημοσίων κτιρίων που στέγαζαν εμπορικές χρήσεις, κυρίως 
αργυροχρυσοχοΐας (όπως ακριβώς και σήμερα, δηλώνοντας τη 
διαχρονία της περιοχής) και του εντυπωσιακού τετράπυλου, που 
σηματοδοτούσε τη διασταύρωση.
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, οι αρχαιότητες που θα διατηρηθούν 
στη θέση τους θα είναι της τάξης του 91%, ενώ στο σημείο που 
βρέθηκε το τετράπυλο θα διευρυνθεί η έκταση της έρευνας, για 
την επιπλέον αποκάλυψη του μνημείου. Πεζογέφυρα που θα 
περνάει πάνω από τις αρχαιότητες θα δίνει την ευκαιρία στους 
επισκέπτες να τα παρατηρούν και σε αυτό θα βοηθάει και το 
μπαλκόνι θέασης στην προέκταση της πεζογέφυρας, καθώς 
και ένα γυάλινο δάπεδο στη νότια πρόσβαση του σταθμού). 
Παράλληλα θα υπάρχει πρόβλεψη για επιτόπου επίσκεψη, 
ελεγχόμενη, και κατά ομάδες. Ο χρόνος περάτωσης του 
σταθμού με τις αρχαιότητες θα πάρει περίπου τέσσερα χρόνια 
από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Όσο για το 
κόστος, μένει να εκτιμηθεί.
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Συντονισμένα πυρά δέχεται και πάλι η Ελλάδα για το 
προσφυγικό από ισχυρές δυνάμεις εντός της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης και καθώς παρατηρείται συνεχώς αυξανόμενη 
κινητικότητα στις συζητήσεις για το πώς θα περιορισθούν οι 
νέες αφίξεις μεταναστών επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Ντε Μεζιέρ κατηγόρησε, 
ούτε λίγο ούτε πολύ, την Ελλάδα για κακή διαχείριση των 
κονδυλίων του προσφυγικού αλλά και λάθη στην εφαρμογή της 
«συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας».
Από την άλλη πλευρά, η Αυστρία συγκαλεί διάσκεψη οκτώ 
κρατών των Βαλκανίων με θέμα την ασφάλεια των συνόρων 
αφήνοντας την Ελλάδα απέξω όπως έκανε και πριν ένα χρόνο 
πριν σφραγισθεί ολοσχερώς η Ειδομένη.
Ολα τα παραπάνω συμβαίνουν την ώρα που ξεκινά αύριο στη 
Μάλτα άτυπη συνάντηση των υπουργών Εσωτερικών με όλες τις 
πλευρές του μεταναστευτικού στο τραπέζι και καθώς η Ευρώπη 
ετοιμάζεται, λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας, να αντικρίσει 
και πάλι σκηνές με πρόσφυγες που ξεπαγιάζουν, ενώ χθες στη 
Μόρια της Λέσβου ένας 20χρονος Αιγύπτιος πέθανε μέσα στη 
σκηνή του.
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