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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προχωρά η πώληση 700.000  
πελατών της ΔΕΗ σε ιδιώτες

Στο  ΦΕΚ η ΚΥΑ τρίμηνης  παράτασης 
 της τακτοποίησης αυθαιρέτων

Το εναρκτήριο λάκτισμα για την πώληση χαρ-
τοφυλακίου 600.000 έως 700.000 πελατών 
της ΔΕΗ σε ιδιωτικές εταιρίες προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, έδωσε ο πρόεδρος της 
δημόσιας επιχείρησης Μανώλης Παναγιωτάκης 
στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από την Πτο-
λεμαϊδα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χ. Κολώνα 
στο capital.gr,όπου αναλυτικά σημειώνεται ότι 
Παράλληλα, ο κ. Παναγιωτάκης επιβεβαίωσε 
τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση από τους 
δανειστές για την πώληση μονάδων αν δεν 
ανοίξει η αγορά, δηλώνοντας την αντίθεσή του, 
τόσο για αυτά τα διαρθρωτικά μέτρα όσο και 
για την αύξηση πρόσθετων ποσοτήτων προθε-
σμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας στις 
δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Τη στήριξη του, στη θέση 
της κυβέρνησης, εξέφρασε, σε ό,τι αφορά τη 
μεταβίβαση του 17% της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ 
στο υπερταμείο. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της 
ΔΕΗ σε συνέντευξη Τύπου, και ερωτηθείς για τη 
σύσταση και πώληση θυγατρικών εταιριών της με 
πελατολόγιο απάντησε ότι «αυτήν την εβδομάδα 
θα επιλέξουμε ως σύμβουλο είτε την PWC είτε 
την Ernest & Young προκειμένου να ξεκινήσει 
η υλοποίηση του σχεδίου». Όπως σημείωσε χα-
ρακτηριστικά «εμείς πιστεύουμε σε αυτό σχέδιο 
και είμαστε σε επαφή με ενδιαφερόμενους και 
ανταγωνιστές μας ώστε να αποκτήσουν τους 
πελάτες». Επιδίωξε να δώσει τη βαρύτητα του 
εγχειρήματος της ΔΕΗ και κυρίως τι εταιρίες 
αναζητά για αγοραστές του πελατολογίου: «Είναι 
άλλο πράγμα να διαχειρίζεσαι 50.000 πελάτες 
και άλλο να ανοιχτείς και να έχεις 600.000 με 
700.000. Η αγορά ηλεκτρισμού είναι δύσκολη 
και η διαχείριση τέτοιου εύρους πελατολογίου 
δεν μπορεί να φέρει άμεσα κέρδη».Σε ό,τι αφο-
ρά τα κίνητρα για την πώληση των πελατών, είπε 
πως αυτά θα εξεταστούν σε συνεργασία με τον 
σύμβουλο, και ενδεικτικά ανέφερε ότι είτε θα εί-

ναι εκπτώσεις στα τιμολόγια (σ.σ. από τον ιδιώτη 
προμηθευτή) είτε θα είναι η συμμετοχή της ΔΕΗ 
σε αυτές τις εταιρίες. Επιπλέον, ο κ. Παναγιωτά-
κης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στο πελατολό-
γιο που θα επιλεγεί να υπάρχουν και οφειλέτες 
της ΔΕΗ, ενώ πληροφορίες, θέλουν τον πρόε-
δρο να είναι ανοικτός ακόμη και στη συνεργασία 
με τους ιδιώτες προμηθευτές για την επιλογή 
πελατολογίου. Στην ίδια συνέντευξη Τύπου, 
όπως γράφει ο Κ. Βουτσαδάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης κατήγγειλε χειρα-
γώγηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 
τους τρίτους (εκτός ΔΕΗ) παραγωγούς, κατά τη 
διάρκεια των κρίσεων ενεργειακής τροφοδοσίας 
με στόχο την αύξηση της τιμής χονδρικής ηλε-
κτρικής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής 
της επιχείρησης, οι τρίτοι παραγωγοί εφήρμοσαν 
επιθετική τακτική και έκαναν παρακράτηση ισχύ-
ος προσφέροντας σε χαμηλές τιμές τα δύο τρίτα 
της ισχύος τους και το ένα τριτο σε πολύ υψηλές 
τιμές. «Με αυτην την έλλειψη χειραγωγούσαν την 
αγορά και διαμόρφωναν πολύ ψηλά την οριακή 
τιμή και κέρδιζαν από την κρίση». Αυτή η τακτική 
συνεχίζεται ακόμη, όπως είπε, συμπληρώνοντας 
ότι η ΔΕΗ έχει ενημερώσει γραπτώς όλες τις αρ-
μόδιες αρχές και αναμένει την αντίδρασή τους. 
«Η ΔΕΗ επωμίστηκε το βάρος, οι τρίτοι είχαν ευ-
καιρία για αποκόμιση κερδών και για τις αρχές 
θέτω ένα ερωτηματικό και περιμένω να δω τι θα 
κάνουν» ανέφερε ο κ. Παναγιωτάκης. Το κόστος 
από την αύξηση της οριακής τιμής θα αποτιμηθεί, 
ενώ η ΔΕΗ επωμίστηκε επιπλέον κόστος άνω των 
30 εκατ. ευρώ λόγω της υποχρέωσης να λειτουρ-
γήσει με πετρέλαιο μονάδες φυσικού αεριου σε 
Λαύριο και Κομοτηνή, κάτι που δεν έκαναν ιδιώ-
τες παραγωγοί με αντίστοιχες μονάδες. Έθεσε 
δε θέμα αποζημίωσης της ΔΕΗ απο τον λογαρια-
σμό ασφάλειας εφοδιασμού.  

Αυτήν την εβδο-
μάδα η επιλογή 
χρηματοοικονο-
μικού συμβούλου 
για τη σύσταση και 
πώληση εταιριών 
με πελατολόγιο της 
ΔΕΗ, ανήγγειλε ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ 
και παράλληλα κα-
τήγγειλε χειραγώ-
γηση της αγοράς 
ρεύματος. 

Συνέχεια στη σελ  4.

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:

•  Προχωρά η πώληση 700.000 πελατών της ΔΕΗ σε 
ιδιώτες (σελ 1 και 4)  

•  Στο ΦΕΚ η ΚΥΑ της τρίμηνης παράτασης τακτοποίη-
σης αυθαιρέτων (σελ 1) 

•  Συστάσεις από το υπουργείο Οικονομίας για την 
αποφυγή παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυ-
τών του ΕΠΑνΕΚ (σελ 3) 

•  Συμμετοχή 15 ελληνικών επιχειρήσεων στη Διεθνή 
Έκθεση Δομικών Υλικών και Αρχιτεκτονικής, BAU, 
στο Μόναχο (σελ 3) 

•  Το ΚΕΑΟ ζητά από τους οφειλέτες προσκόμιση του 
«Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου» (σελ 3) 

•  Τοποθετήθηκε νέα διοίκηση στον ΑΔΜΗΕ (σελ 4) 

•  Οικονομικά βιώσιμος και ανταγωνιστικός ο αγωγός 
East Med, προκύπτει από τις μελέτες (σελ 5) 

•  Στα 206 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2016 το έλλειμμα του 
ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (σελ 6) 

•  Στις χώρες της Ε.Ε. με την υψηλότερη φορολογία 
ακινήτων η Ελλάδα (σελ 7) 

•  Ξεκινά σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο η συζήτηση 
για τους ρύπους. Κανόνες κατά νέου Dieselgate 
(σελ 8) 

•  Αντισυνταγματική  η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων. Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών 
κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου. Κλείνουν 
μαζικά τα βιβλία τους υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι  
(σελ 9) 

•  Σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις για τη λειτουργία 
του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (σελ 10) 

•  Τριπλασιασμό των κονδυλίων για συγκεκριμένα 
προγράμματα του αναπτυξιακού νόμου ζητάει η 
ΚΕΕ (σελ 12) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
για την παράταση της τακτοποίησης αυθαιρέτων. Σύμφωνα 
με την απόφαση, δίνεται τρίμηνη παράταση, ως τις 8 Μαΐου 
2017, για τη ρύθμιση αυθαίρετης δόμησης, στο πλαίσιο του 

ισχύοντος νόμου 4178/2013. Η προηγούμενη προθεσμία 
έληξε στις 8 Φεβρουαρίου 2017. Την ΚΥΑ υπογράφουν, 
ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης.



H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας 
διοργανώνει το 1ο πανελλήνιο συνέδριο με 
θέμα: "Κλιματική αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση 
και η Θεσσαλία μπροστά  στην παγκόσμια 
πρόκληση". 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις  9 
και 10 Ιουνίου 2017 στην πόλη της Καρδί-
τσας. Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι 
το ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & 
Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ - Περιφερειακό 
Τμήμα Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών 
Μελετών). 
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Κλιματική αλλαγή
- Αστικό περιβάλλον
- Γεωργία
- Υδατικοί πόροι
- Ενέργεια
- Μεταφορές.
Ταυτόχρονα με τις εργασίες του συνεδρίου 
-και σε συνεργασία με φορείς και οργανι-
σμούς του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα- θα 
υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις  και 
τεχνική  έκθεση.
 «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον 
πλανήτη συνηγορούν στην άποψη της αλλα-
γής των κλιματικών δεδομένων σε παγκό-
σμια, αλλά και τοπική κλίμακα, αναφέρεται 
σε ανακοίνωση. 
Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ακραίες 
αλλαγές και μια περιβαλλοντική κρίση 
που μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα 
μπροστά στο πιο δυσεπίλυτο ζήτημα της 

νεότερης ιστορίας: βαθιά κοινωνική κρίση 
και γενικευμένη απορρύθμιση.
Στα γενικά πλαίσια απαιτείται ένα νέο αφή-
γημα για τον κόσμο του μέλλοντος το οποίο 
περιλαμβάνει: Αναχαίτιση του φαινομένου 
της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αναζήτη-
ση ενός νέου τρόπου ζωής με την έμπρακτη 
αμφισβήτηση του μοντέλου παραγωγής και 
κατανάλωσης. Αλλαγή της φιλοσοφίας που 
διέπει την οικονομία, την ανάπτυξη και το 
εμπόριο.
Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, όπου κάποιες 
παράμετροι της οικολογικής ισορροπίας 
της αγγίζουν οριακές καταστάσεις, το νέο 
αφήγημα περιλαμβάνει:
- Προσαρμογή των υποδομών της στα νέα 
κλιματικά δεδομένα των επόμενων δεκα-
ετιών, όπου μια μικρή αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κρίνεται αναπόφευκτη.
- Προβληματισμό για νέες καινοτόμες λύ-
σεις σε επίπεδο παραγωγής, υγείας, κατα-
νάλωσης ενέργειας και χρήσης των φυσικών 
πόρων που θα επιτυγχάνουν ταυτόχρονα:
1) Μείωση του υδατικού και ενεργειακού 
της αποτυπώματος και των εκπομπών αερί-
ου του θερμοκηπίου.
2) Επιβίωση των δυναμικών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της με συγκριτικό πλεονέ-
κτημα.
3) Κοινωνική και οικολογική ισορροπία».
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410259757, 
2410251261, 2410252121 και στο email: 
info@pedthessalias4clima.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 13-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών 
Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικό-
τητα και το Περιβάλλον»
ΠΑΙΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για το Περιβάλλον και τους Φυσι-
κούς Πόρους
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Διαδρομές της αρχιτεκτονικής, 
από τις απαρχές της εμφάνισης του μοντερνισμού 
μέχρι σήμερα, στην Αττική»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Διεθνές Κέντρο 
Έρευνας για το Περιβάλλον 
και την Οικονομία

Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ

4
Μαρτίου

2017

28
Ιουνίου

1
Ιουλίου

2017

15-16
Φεβρουαρίου

2017

ΛΑΜΙΑ
➦  Ενημερωτική εκδήλωση – σεμινάριο, που 
αφορά στην ανάρτηση του δασικού χάρτη 
Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του Δήμου 
Λαμιέων, πραγματοποιείται σήμερα  στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς (Πλ. 
Ελευθερίας 3, Λαμία).

 Το 23ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017” θα πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη της Πάτρας, στις 21 και 22 Φε-
βρουαρίου 2017, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  
Έτους Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατα-
σκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, καθώς και 
του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανασχεδιασμός  
Υφισταμένων Κατασκευών” που διδάσκονται στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρ-
ξουν και ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές 
του Ε.Μ.Π., καθώς και άλλων Πανεπιστημίων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα  www.episkeves.civil.upatras.gr στην 
οποία μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν 
και άλλο υλικό σχετικό με τις επισκευές, καθώς 
και τις εργασίες παλαιότερων συνεδρίων. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-
996539, e-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. 
Δρίτσος (dritsos@upatras.gr).
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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

Η Αυτοδιοίκηση μπροστά  στην παγκόσμια  
πρόκληση της κλιματικής αλλαγής
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Φοιτητικό συνέδριο:  
“Επισκευές και Ενισχύσεις 

Κατασκευών 2017”



Συστάσεις από το υπουργείο Οικονομίας για την αποφυγή  
παραπλάνησης των υποψήφιων επενδυτών του ΕΠΑνΕΚ

Το ΚΕΑΟ ζητά από τους οφειλέτες προσκόμιση  
του «Φύλλου Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου»

Δεκαπέντε ελληνικές και μία κυπριακή επιχείρηση έλαβαν μέρος στη 
Διεθνή Έκθεση Δομικών Υλικών και Αρχιτεκτονικής, BAU, στο Μόναχο

Νέα σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ στη Λέσβο

Να αποφεύγουν οι επιχειρηματίες, κάθε επαφή ή συναλλαγή, με επιτήδειους που φέρονται ως 
εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών του υπουργείου Οικονομίας και οι οποίοι ζητούν προ-
καταβολικά, χρηματικά ποσά για υποβολή αιτήσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ. Αυτό επισημαίνεται σε 
σύσταση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας και αφορά στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020 
(ΕΠΑνΕΚ) (http://www.antagonistikotita.gr). Αναλυτικά η σύσταση του υπουργείου αναφέρει τα 
εξής: Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ενεργοποιηθούν μια σειρά δράσεων ενίσχυσης της επιχει-
ρηματικότητας και των επιχειρήσεων είτε ως β' κύκλοι των δράσεων της προηγούμενης χρονιάς 
είτε ως νέες δράσεις, για τις οποίες θα προηγηθούν οι σχετικές προδημοσιεύσεις στους δικτυα-
κούς τόπους www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr. Ωστόσο, την τρέχουσα χρονική περίοδο 

δεν υπάρχει κάποια ανοικτή δράση του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), για την οποία μπορούν να υπο-
βληθούν αιτήσεις. Συστήνουμε στους ενδιαφερόμενους, να αποφεύγουν κάθε επαφή ή συναλλα-
γή, με επιτήδειους που φέρονται ως εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών του Υπουργείου και 
οι οποίοι ζητούν προκαταβολικά, χρηματικά ποσά για υποβολή αιτήσεων σε δράσεις. Επιπροσθέ-
τως, προτείνουμε να καταγγέλλουν τις συγκεκριμένες πιθανές ενέργειες εξαπάτησης στις αρμόδι-
ες αρχές. Στο πλαίσιο του βασικού επικοινωνιακού στόχου της υπηρεσίας, για παροχή ενημέρωσης 
σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του κοινού, έχει διευρυνθεί το ωράριο 
λειτουργίας του Γραφείου Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το 
επισκέπτονται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., ενώ 
μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό κέντρο (801 11 36 300) έως τις 7.00 μ.μ.

Το «Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου» πρέπει να προσκομίζει, από εδώ και πέρα, ο οφειλέτης 
προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά την υποβολή αίτησης διασφάλισης 
της οφειλής. Αυτό διευκρινίζει το ΚΕΑΟ σχετικά με τη διαδικασία διασφάλισης οφειλής για τη μετα-
βίβαση ακινήτων οφειλετών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ. Σε σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι το «Φύλλο Υπολογισμού Αξίας Ακινήτου» θα αντλείται, μέσω 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) από το συμ-
βολαιογράφο, στην οποία έχει πιστοποιημένη πρόσβαση και θα φέρει την υπογραφή του μεταβιβά-
ζοντος οφειλέτη. Επίσης, δεν θα προσκομίζεται ως δικαιολογητικό η βεβαίωση οφειλής/αποδεικτικό 
φορολογικής ενημερότητας. Στην περίπτωση όπου ο αιτών εντοπίζεται με οφειλή σε περισσότερες 
από μία περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ (ή κατοικεί απομακρυσμένα από την κατά τόπον αρμόδια), 
η αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται από αυτόν στην πλησιέστερη περιφε-
ρειακή υπηρεσία ΚΕΑΟ, η οποία αναλαμβάνει να συντονίσει τη διαδικασία με τις λοιπές συναρμόδιες 

υπηρεσίες- διαβιβάζοντάς τα με κάθε πρόσφορο μέσο (e-mail, φαξ, κλπ)- να συλλέξει το σύνολο των 
βεβαιώσεων περί διασφάλισης ή μη και να τις παραδώσει στον αιτούντα. Επίσης, με αφορμή τα ερω-
τήματα τα οποία έχουν απευθύνει συμβολαιογράφοι σχετικά με τα πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστικής ενημερότητας, το ΚΕΑΟ σημειώνει ότι οι πρόσφατα 
θεσπισθείσες διατάξεις του άρ. 18 του Ν. 4331/2015 δεν έχουν επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στο υφι-
στάμενο θεσμικό πλαίσιο περί υποχρέωσης ή μη. Σχετικά με τον τρόπο είσπραξης του αποδοθέντος 
τιμήματος, επισημαίνεται ότι το εισπραχθέν ποσό καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις της ρύθ-
μισης, ενώ, αν έχει προκύψει και εκτός ρύθμισης οφειλή, θα εξοφλείται αυτή κατά προτεραιότητα 
και τυχόν εναπομείναν ποσό θα καλύπτει τις τρέχουσες απαιτητές δόσεις. Το ΚΕΑΟ αναφέρει ότι έχει 
υλοποιηθεί και, σύντομα, θα τεθεί σε εφαρμογή η δυνατότητα απόδοσης από το συμβολαιογράφο του 
παρακρατηθέντος τιμήματος, μέσω πιστωτικού ιδρύματος, με χρήση ενός ειδικού κωδικού αριθμού 
«ταυτότητα οφειλής» (ανά ΑΜOE/AME), η οποία θα αναγράφεται στο σώμα της βεβαίωσης οφειλής.

Δεκαπέντε ελληνικές και μία κυπριακή επιχείρηση συμμε-
τείχαν, μεταξύ 2.120 εκθετών, στη Διεθνή Έκθεση Δομικών 
Υλικών και Αρχιτεκτονικής, BAU, που πραγματοποιήθηκε 
στο Μόναχο, από 16 μέχρι 21 Ιανουαρίου 2017. Όπως ανα-
κοίνωσε το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο και μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκθεση 
συμμετείχαν οι εταιρίες A.C. Technometal Ltd, Alchimica 
SA, Alumil SA, Applied Industrial Technologies Ltd, Convex 
SA, Elastotet SA, Elval Colour SA, ELVIAL SA, Helm Hellas 
SA, Ieronimakis Inox SA, INAL-INTERMETAL SA, ISOMAT 
SA, ORAMA MINIMAL FRAMES Ltd, Pagouni SA, PCA και 
Vlavianos Glass SA, ενώ τον εκθεσιακό χώρο επισκέφθη-

καν από την Ελλάδα και την Κύπρο περισσότερες από 800 
επιχειρήσεις. Φέτος η έκθεση, που διοργανώνεται για περισ-
σότερα από πενήντα χρόνια, έσπασε όλα τα ρεκόρ συμμετο-
χής, καθώς για πρώτη φορά προσέγγισε πάνω από 250.000 
επισκέπτες, μεταξύ αυτών 80.000 εμπορικούς επισκέπτες 
από χώρες εκτός Γερμανίας. Στο πλαίσιο διεξαγωγής της 
BAU, ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου ανακοίνωσε 
ότι από φέτος θα συμπεριλάβει στο portfolio των εκθέσεών 
του, τη σημαντικότερη εκθεσιακή πλατφόρμα της κινεζικής 
αγοράς για τον κλάδο της οικοδομής που επικεντρώνεται 
κυρίως σε παράθυρα, πόρτες και προσόψεις, την έκθεση 
FENESTRATION CHINA, η οποία θα λάβει χώρα για πρώτη 

φορά με τη νέα ονομασία FENESTRATION BAU China, στις 
7 - 10 Νοεμβρίου 2017, στο Shangai New International Expo 
Center και αναμένεται να εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύ-
τερα σημεία συνάντησης του κλάδου της οικοδομής παγκο-
σμίως, συμπεριλαμβάνοντας ως μέρος του προγράμματος 
της έκθεσης και το επιτυχημένο BAU Congress China. Η 
BAU θα ανοίξει ξανά τις πύλες της στις 14 Ιανουαρίου 2019. 
Για περισσότερες πληροφορίες, για την αίτηση συμμετοχής 
και για το πλήρες πρόγραμμα της έκθεσης, κάθε ενδιαφε-
ρόμενος μπορεί να επικοινωνήσει στο Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τηλ. 210 6419037, 
E-Mail: muenchenmesse@ahk.com.gr

Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ  σημειώθηκε χθες   και έγινε 
ιδιαίτερα αισθητή στη Λέσβο. Ο σεισμός, που φαίνε-
ται πως είχε μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο την 
περιοχή της Μικρασιατικής Τρωάδας απέναντι από τη 
βόρεια Λέσβο. Πρόκειται για τον τέταρτο σεισμό με 
ένταση πάνω από 5 Ρίχτερ την τελευταία εβδομάδα και 
το ίδιο επικεντρο. «Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι γεγο-

νός ότι το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είναι σε εγρήγορση 
και η επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί το φαινό-
μενο με μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι σπάνιο να έχουμε 
σμήνος από σεισμούς 5 ρίχτερ στην Ελλάδα» δήλωσε 
ο Διευθυντης Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου 
Γερασιμος Χουλιάρας. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν 
το Εθνικο Σεισμολογικό Δίκυτο και το Γεωδυναμικό 

Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανα-
φέρεται συγκεκριμένα ότι « την Κυριακή στις 15:48 ώρα 
Ελλάδος, οι σεισμογράφοι τους κατέγραψαν ισχυρή 
σεισμική δόνηση, με μέγεθος 5 βαθμών της κλίμακας 
Ρίχτερ, που προέρχεται από απόσταση 273 χλμ βορειο-
ανατολικά της Αθήνας.Το επίκεντρο της δόνησης εντο-
πίζεται 60 χλμ βορειοδυτικά της Μυτιλήνης».
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Η ΔΕΗ υπέρ των συμπράξεων με ιδιώτες εφόσον γίνονται επενδύσεις  
δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρίας 

Ε.Ε.: 86% της νέας παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ το 2016

Νέα διοίκηση στον ΑΔΜΗΕ

Συνέχεια από τη σελ 1 
Στο θέμα των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες αναφέρθηκε ο πρόεδρος και δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης  στη συνέντευξη Τύπου 
στην Πτολεμαίδα. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, επανέλαβε τη θέση του πως είναι υπέρ 
των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες αρκεί αυτές να έχουν επενδύσεις. Έφερε 
ως παράδειγμα τη συνεργασία με την κινεζική CMEC και τις ελληνικές τεχνικές 
εταιρίες για την κατασκευή της μονάδας Μελίτη ΙΙ και σημείωσε: «Πρόκειται για 
μία επένδυση μεγάλης έκτασης και δεν έγινε με κύριο κριτήριο το άνοιγμα της 
αγοράς. Επιπλέον με αυτήν την σύμπραξη λύνεται και ο γόρδιος δεσμός των ορυ-
χείων λιγνίτη στην περιοχή της Βεύης». Αυτά σημειώνει στο ρεπορτάζ του ο Χ. 
Κολώνας στο capital.gr  και ειδικότερα σημειώνει ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ ρωτή-
θηκε και για τις πιέσεις των δανειστών για τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων αν δεν 
ανοίξει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε το ζητούμενο είναι το άνοιγμα 
της αγοράς. Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη οι θεσμοί επιμένουν για αύξηση των 
πρόσθετων ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος ΝΟΜΕ. Εξέφρασε 
την ελπίδα να μην περάσουν οι προτάσεις τους. Σημείωσε ότι οι δανειστές ζητούν 
την προληπτική λήψη διαρθρωτικών μέτρων, όπως η πώληση μονάδων: «Είμαστε 
αντίθετοι», δήλωσε κατηγορηματικά. Σε ό,τι αφορά την επίσπευση της πώλησης 
του 17%, ξεκαθάρισε ότι είναι θέμα της κυβέρνησης και εξέφρασε τη στήριξη του 
στη θέση της κυβέρνησης για μεταβίβαση του ποσοστού στο υπερταμείο. Στις 
πηγές ρευστότητας της εταιρίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΔΕΗ. Όπως περι-
έγραψε εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 200 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ στο πλαίσιο 

κοινοπρακτικού δανείου. Σύμφωνα με τον ίδιο οι τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και 
Alpha ενέκριναν το σκέλος της χρηματοδότησης που τους αφορά και τη Δευτέρα 
αναμένεται να κάνει το ίδιο και η Eurobank. Η ΔΕΗ αναμένει 100 εκατ. ευρώ προ-
πληρωμή των λογαριασμών της από το Δημόσιο και, κατά τα λεγόμενα του, ανα-
μένεται, νομοθετική ρύθμιση. Ρευστότητα αναμένει η ΔΕΗ και από την απόσχιση 
του ΑΔΜΗΕ: «Περιμένουμε φέτος εάν εξελιχθεί ομαλά η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 
να εισπράξουμε 93 εκατ. ευρώ από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και μετά 
από φόρους». Επιπλέον προσδοκά τα 320 εκατ. ευρώ από την πώληση του 24% 
της ΔΕΗ στους Κινέζους καθώς και έσοδα 25% από το μερίδιο του δημοσίου. 
Αναφορά έγινε από τον κ. Παναγιωτάκη και για το κόστος που έχει επωμιστεί η 
εταιρία από την ενεργειακή κρίση. Σύμφωνα με τον ίδιο η μετατροπή των μονά-
δων φυσικού αερίου Κομοτηνής και Λαυρίου σε πετρέλαιο κόστισε μέχρι σήμερα 
35 εκατ. ευρώ. Ο ίδιος επέρριψε ευθύνες στις αρμόδιες αρχές για τη συμπερι-
φορά, όπως είπε, ιδιωτών παραγωγών ρεύματος στη διάρκεια της ενεργειακής 
κρίσης. Κατά τον κ. Παναγιωτάκη ιδιώτες μετήλθαν πρακτικών που ανέβασαν τις 
τιμές στη χονδρική. Ο ίδιος βέβαια, επιβεβαίωσε το γεγονός της συντήρησης λι-
γνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και απουσίας τους από τη στήριξη του ενεργειακού 
συστήματος. Το απέδωσε στα πιεστικά όρια για αναβάθμιση τους. Ο πρόεδρος της 
ΔΕΗ ερωτηθείς για το αν το κόστος της ενεργειακής κρίσης που επωμίστηκε η 
ΔΕΗ θα μεταβιβαστεί στους καταναλωτές, είπε ότι «σίγουρα θα αποτυπωθεί στις 
οικονομικές καταστάσεις. Καταβάλουμε τιτάνιες προσπάθειες να μην μετακυλι-
σθεί στους καταναλωτές».

Το 86% της ενέργειας που προστέθηκε στο ευρωπαϊκό δίκτυο το περα-
σμένο έτος προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της βρετανικής Guardian, που μετέδωσε η Ναυτεμπορική. Συγκεκριμέ-
να, από τα 24,5 γιγαβάτ που προστέθηκαν σε όλη την Ε.Ε. το 2016, τα 
21,1 ήταν από την αιολική, ηλιακή, και υδροηλεκτρική ενέργεια, καθώς 
και τη βιομάζα, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 79% από το 2014. Τα αιολικά 
πάρκα αντιπροσωπεύουν για πρώτη φορά περισσότερο από το 50%, σύμ-
φωνα με τα δεδομένα της ΜΚΟ WindEurope. Η Γερμανία εγκατέστησε 
την περισσότερη νέα αιολική ενέργεια το 2016, ενώ η Γαλλία, η Ολλαν-
δία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Λιθουανία έθεσαν ρεκόρ για νέες 
εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων. Η Γερμανία διαθέτει ήδη τρεις φορές 

περισσότερη αιολική ενέργεια από κάθε άλλη χώρα της Ε.Ε., ωστόσο 
εγκατέστησε το 44% των νέων αιολικών έργων στην Ευρώπη το περασμέ-
νο έτος. Η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες την 
προηγούμενη δεκαετία ήταν υπεύθυνες για μεγάλο μέρος της αύξησης 
των νέων αιολικών πάρκων, τώρα είναι πλέον ουραγοί στις νέες εγκα-
ταστάσεις. Εξάλλου, η Πολωνία πέρυσι πέρασε ένα νόμο που περιορί-
ζει την κατασκευή ανεμογεννητριών κοντά σε κτίρια, με αποτέλεσμα τη 
στασιμότητα της τοπικής αιολικής βιομηχανίας. Παρά το γεγονός ότι η 
εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη ανέρχεται τώρα 
στα 153,7 γιγαβάτ, εξακολουθεί να κρατά ένα σχετικά μικρό μερίδιο των 
918,8 γιγαβάτ της συνολικής ισχύος των 28 κρατών μελών. 

Έληξε την Παρασκευή η εκκρεμότητα της αντικα-
τάστασης της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, καθώς,όπως 
μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ύστερα από παρέμβαση 
του βασικού μετόχου (ΔΕΗ), πραγματοποιήθηκε η 
αντικατάσταση των κ.κ. Κορωνιωτάκη και Μπλάνα 
από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος 
συμβούλου αντίστοιχα. Συγκεκριμένα: Σε συνεδρί-
αση του εποπτικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, απο-
φασίστηκε η τοποθέτηση του Γιάννη Καμπούρη και 
της Αικ. Βάσιου ως νέων μελών στο ΔΣ. Καθήκο-
ντα προέδρου αναλαμβάνει ο Αθ. Κορωνίδης, που 
ήταν ήδη μέλος του ΔΣ, ενώ διευθύνων σύμβουλος 
ορίστηκε ο κ. Καμπούρης. Οι αμοιβές των κ. Κο-
ρωνιωτάκη και Μπλάνα υπολογίστηκαν με βάση τα 
δεδομένα που ίσχυαν πριν αποφασιστούν οι αυξή-
σεις στις αποδοχές τους, που αποτέλεσαν και την 

αιτία για την αντικατάστασή τους. Ο τέως πρόεδρος 
του ΑΔΜΗΕ Μαν. Κορωνιωτάκης, υπέβαλε σήμε-
ρα την παραίτησή του, κάτι που δεν έχει πράξει ο 
κ. Μπλάνας ο οποίος αντικαταστάθηκε. Το νέο ΔΣ 
θα συγκροτηθεί σε σώμα στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδας.
-Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, όπως έγραψε ο Κ. Βου-
τσαδάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ   στη συνέντευξη Τύπου 
στην Πτολεμαίδα στην τοποθέτησή του για το ζήτημα 
της διοίκησης του ΑΔΜΗΕ εξέφρασε την ικανοποίη-
σή του για τα στελέχη που τοποθετήθηκαν στη διοί-
κηση. Ανέφερε ακόμη ότι η ΔΕΗ αιφνιδιάστηκε και 
δεν είχε γνώση της υπόθεσης των αμοιβών και ότι 
ο ίδιος, πριν εκδηλωθεί η παρέμβαση του υπουρ-
γείου, είχε ζητήσει απο τους εκπροσώπους της ΔΕΗ 

στο εποπτικό συμβουλιο να επαναφέρουν τις αμοι-
βές του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου 
στα επίπεδα του πλαφον που ίσχυε τα προηγούμενα 
χρόνια. Ο ίδιος τόνισε πάντως ότι οι αμοιβές των 
διοικήσεων κρατικών επιχειρήσεων δεν μπορεί 
φυσικά να προσδιορίζονται με κριτήρια ατομικής 
αυθαιρεσίας, αλλά ούτε με κριτήρια λαϊκισμού και η 
συγκεκριμενη υποθεση δεν βοηθά στην κατευθυνση 
αυτή. Ο κ. Παναγιωτάκης ανακοίνωσε εξάλλου οτι 
το δάνειο, υψους 200 εκατ. ευρώ, από τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες εγκρίθηκε, ενώ σε ερώτηση 
για τις αποκοπές ανέφερε ότι οι διακοπές, λογω 
χρέους, κατά κανόνα γινονται μόνο σε καταναλωτές 
που δεν πληρώνουν, ενώ έχουν τη δυνατοτητα να το 
κάνουν, ζητώντας αν υπάρχουν διαφορετικά κρού-
σματα, να ενημερώνεται η επιχείρηση.
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Ο αγωγός East Med που σχεδιάζεται να μεταφέ-
ρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του Ισραήλ 
και της Αιγύπτου στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας 
είναι τεχνικά εφικτός και οικονομικά βιώσιμος, 
καθώς το κόστος μεταφοράς είναι συγκρίσιμο σε 
σχέση με τις εναλλακτικές επιλογές διοχέτευσης 
του αερίου προς τις αγορές της Δύσης.Σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Κ. Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τις μελέτες των 
οίκων IHS, Intec SEA και C&M Engineering για τον 
αγωγό, που παρουσιάζει το ΑΠΕ, οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν για λογαριασμό της IGI Poseidon, 
(θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΠΑ και της ιταλικής 
Edison η οποία προωθεί το έργο). Παράλληλα 
«τρέχουν» οι εξελίξεις για τον αγωγό σε πολιτικό 
επίπεδο καθώς τον Απρίλιο προγραμματίζεται τε-
τραμερής υπουργική συνάντηση στο Ισραήλ στην 
οποία πρόκειται να συμμετάσχει ο υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης και οι 
ομόλογοί του από την Κύπρο, το Ισραήλ και την Ιτα-
λία προκειμένου να εξετασθούν οι εξελίξεις και να 
δρομολογηθούν τα επόμενα βήματα για τον αγωγό. 
Ήδη σε ανάλογη συνάντηση που πραγματοποιήθη-
κε τον Δεκέμβριο στη Ρώμη είχε αποφασιστεί η 
σύσταση ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση 
της προόδου του έργου. 
Η τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα του αγω-
γού αμφισβητήθηκε από ορισμένους ομιλητές στο 
συνέδριο «Athens Energy Forum» που πραγματο-
ποιήθηκε πρόσφατα. Στο ίδιο συνέδριο ο πρώην 
υπουργός Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης τόνισε ότι 
τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου μπο-
ρούν να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια της 
Ευρώπης και να αναδείξουν την Ελλάδα σε ενερ-
γειακή γέφυρα για νέες πηγές τροφοδοσίας ενώ 
σημείωσε ακόμη ότι το σχέδιο για τον East Med θα 
περιορίσει την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης 
από την Τουρκία και είναι εφικτό. Το ίδιο συμπέ-
ρασμα προκύπτει από τη μελέτη «Competitive 
Assesment oh Supply Options for Eastern 
Mediterranean Gas» σύμφωνα με την οποία το 
κόστος για τη μεταφορά φυσικού αερίου μέσω του 
αγωγού East Med κυμαίνεται από 2,81 έως 3,5 δο-
λάρια ανά εκατομμύριο Btu. Αντίστοιχα το κόστος 
για τις εναλλακτικές επιλογές που εξετάστηκαν 
είναι 0,97 δολ. για την μεταφορά του αερίου με 
αγωγό μέσω Τουρκίας και 3,65 έως 4,5 δολ. για 
την διοχέτευσή του σε υγροποιημένη μορφή μέσω 
Αιγύπτου. Στα συμπεράσματα τονίζεται ακόμη ότι 
οι λύσεις της Αιγύπτου και της Τουρκίας εμπερι-
έχουν πολιτικό ρίσκο και ότι η δεύτερη επιλογή 
προϋποθέτει πιθανότατα την επίλυση του Κυπρια-
κού ενώ σε αντιδιαστολή ο αγωγός East Med είναι 
η μόνη επιλογή που δεν εξαρτάται από τρίτες (μη 
Κοινοτικές) χώρες. Το βασικό ρίσκο που συνδέε-
ται με τον East Med είναι κατά την ίδια μελέτη το 

τεχνικό, ενώ το τελικό συμπέρασμα είναι αφενός 
ότι καμία επιλογή δεν ξεχωρίζει αλλά και καμία 
δεν αποκλείεται και αφετέρου ότι είναι σκόπιμο να 
διερευνηθούν περισσότερες από μία εναλλακτικές 
επιλογές. Σε ό,τι αφορά τα τεχνοοικονομικά χαρα-
κτηριστικά του έργου, η αντίστοιχη μελέτη (East 
Med Feasibility Study» προσδιορίζει την χάραξη 
του αγωγού από το «οικόπεδο 12» στην Κυπριακή 
ΑΟΖ μέχρι τις ακτές της Ιταλίας με ενδιάμεσους 
σταθμούς την Κύπρο (περιοχή Βασιλικού), την 
Κρήτη (Αθερινόλακκος, δίπλα στην υφιστάμενη 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ), τη ΝΑ Πε-
λοπόννησο (Αγ. Φωκάς) απ’ όπου θα ξεκινά το χερ-
σαίο τμήμα του αγωγού το οποίο θα καταλήγει στη 
Θεσπρωτία με ενδιάμεσους σταθμού την περιοχή 
Λακκόπετρα (Αχαία) και Γαλατάς (Αιτωλοακαρνα-
νία). Το συνολικό μήκος του αγωγού από την Κύ-
προ έως τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας είναι 1635 

χιλιόμετρα ενώ το μέγιστο βάθος από το οποίο θα 
διέρχεται ο αγωγός είναι 3000 μέτρα, στη θαλάσ-
σια περιοχή ανατολικά της Κρήτης. Ως προς την 
μεταφορική ικανότητα, εξετάζονται διαφορετικά 
σενάρια από 10 έως 16 δις. κυβικά μέτρα ετησίως, 
και η βασική παράμετρος διαφοροποίησης, όπως 
επισημαίνεται στη μελέτη, συνδέεται με την πιθα-
νή ανακάλυψη κοιτασμάτων στη θαλάσσια περιοχή 
νότια της Κρήτης τα οποία θα διοχετευθούν μέσω 
του ίδιου αγωγού προς την Ευρώπη. Το ύψος της 
επένδυσης, εκτιμάται από 5,22 έως 5,94 δις. ευρώ 
ανάλογα με την μεταφορική ικανότητα που θα επι-
λεγεί. Σημειώνεται ότι οι μελέτες παρουσιάστηκαν 
σε κλειστή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Οκτώβριο στα γραφεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Αθήνα, με συμμετοχή εκπρο-
σώπων των τεσσάρων χωρών και των εμπλεκόμε-
νων εταιριών.

Οικονομικά βιώσιμος και ανταγωνιστικός ο αγωγός East Med,  
προκύπτει από τις μελέτες

Συμπληρώθηκε η σύνθεση του Δ.Σ. του Υπερταμείου 
που θα τρέξει τις ιδιωτικοποιήσεις με την πλήρωση 
των τεσσάρων θέσεων μη εκτελεστικών μελών, τα 
οποία αναλαμβάνουν καθήκοντα στις 15 Φεβρουαρί-
ου. Μετά τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., το Εποπτικό 
Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας (HCAP), του γνωστού Υπερταμείου Ιδιω-
τικοποιήσεων, επέλεξε και τα μη εκτελεστικά μέλη, 
συμπληρώνοντας με τον τρόπο αυτόν το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το Εποπτικό Συμβούλιο, όπως σημειώνει 
η σχετική ανακοίνωση, επέλεξε δύο εταιρείες διε-
θνούς κύρους - την Stanton Chase και την KPMG-, 
προκειμένου να στηρίξουν το έργο του Εποπτικού 
Συμβουλίου στη διαδικασία επιλογής των μελών και 
τον καθορισμό της πολιτικής αμοιβών, αντίστοιχα. 
Το Εποπτικό Συμβούλιο εξέτασε τα προφίλ των υπο-
ψηφίων που είχαν υποβληθεί στη Stanton Chase με 
βάση τα απαιτούμενα κριτήρια (προσόντα, αποδεδειγ-
μένη επαγγελματική εμπειρία, την προσωπική τους 
πορεία κ.λπ.). Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Εποπτι-
κό Συμβούλιο, σε συνεργασία με τη Stanton Chase, 
διενήργησε συνεντεύξεις με κάθε έναν από τους 
υποψηφίους προκειμένου να αξιολογήσει τις γνώσεις 
τους όσον αφορά στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι σε μια 
παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τον ευρύτερο οικονο-
μικό ρόλο της HCAP στην ανάκαμψη της ελληνικής 
οικονομίας, καθώς και τον ρόλο των κρατικών επιχει-
ρήσεων και της δημόσιας περιουσίας στο πλαίσιο των 
μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των 
διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε-

ων. Με βάση τα ανωτέρω, το Εποπτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε ομόφωνα την ακόλουθη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου: 1. Γιώργος Διαμαντόπουλος, 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Ουρανία 
Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Στέφανος Γιουρέλης, 
Διευθύνων Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Αλίκη Γρηγοριάδη, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 
5. Θεμιστοκλής Κουβαράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Γιώργος Μαθιός, Μη 
Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. 
Μαρίνα Νιφόρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. «Το Εποπτικό Συμβούλιο εκτιμά 
ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άριστα 
καταρτισμένα με συμπληρωματικότητα ικανοτήτων 
υψηλού επιπέδου και με διεθνή & ελληνική επιχειρη-
ματική εμπειρία σε ευρύ φάσμα τομέων και δραστη-
ριοτήτων. Το Εποπτικό Συμβούλιο έχει την πεποίθηση 
ότι η συγκεκριμένη ομάδα έχει πλήρη επίγνωση του 
ρόλου που καλείται να διαδραματίσει το Ταμείο στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην εκπλή-
ρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας στο 
πλαίσιο των συναφών πολιτικών και κανόνων που 
εφαρμόζουν οι ελληνικοί, ευρωπαϊκοί και διεθνείς 
οργανισμοί. Επίσης, για την επιλογή τους, το Εποπτικό 
Συμβούλιο έλαβε υπόψη την ισότιμη εκπροσώπηση 
ανδρών και γυναικών, καθώς και την άριστη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας και πραγματικότητας», το-
νίζεται στην ανακοίνωση. Τα μέλη αναλαμβάνουν τα 
καθήκοντά τους στις 15 Φεβρουαρίου 2017. Η θητεία 
όλων των μελών του είναι τετραετής.

Η πλήρης σύνθεση του Δ.Σ. του υπερταμείου  
αποκρατικοποιήσεων
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Στα 206,69 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2016 το έλ-
λειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑ-
ΓΗΕ, όπως προκύπτει από το νεώτερο δελτίο 
που έδωσε ο λειτουργός στη δημοσιότητα και 
παρουσίασε το energypress.gr  Με τον τρό-
πο αυτό, το σωρευτικό έλλειμμα κινήθηκε σε 
χαμηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τα 226,16 
εκατ. ευρώ που αναμένονταν. Όπως επισημαί-
νει ο ΛΑΓΗΕ στο δελτίο του, οι εισροές της εκ-
καθάρισης Δεκεμβρίου 2016 σε σχέση με τις 
προβλέψεις είναι αυξημένες κατά περίπου 31 
εκατ. € κυρίως λόγω αντίστοιχων αποκλίσεων 
στη Χρέωση Προμηθευτών και στην ΟΤΣ. Το 
σύνολο των εκροών είναι αυξημένο κατά πε-
ρίπου 11 εκατ. € λόγω αυξημένης παραγωγής 
των ΑΠΕ. Επίσης, σημειώνεται ότι η εκτίμηση 
της μέσης τιμής της ΟΤΣ για το έτος 2017 εί-
ναι 49,9 €/MWh, η οποία χρησιμοποιείται και 
στους υπολογισμούς των προβλέψεων του 
Ειδικού Λογαριασμού για το έτος 2018. Σε ότι 
αφορά την ισχύ των ΑΠΕ, στα τέλη του 2016 
υπήρχαν 5.003 μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα και 483 μεγαβάτ στα νησιά. Οι προ-
βλέψεις για το 2017 κάνουν λόγο για μια αύ-
ξηση της ισχύος στα 5.218 και 490 μεγαβάτ 
αντίστοιχα, καθώς και 5.589 συν 520 μεγαβάτ 
το 2018. Τα αιολικά έφτασαν πλέον τα 2047,17 
μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα, τα 
μικρά υδροηλεκτρικά στα 223,18 μεγαβάτ, 
η βιομάζα στα 57,68 μεγαβάτ, οι ΣΗΘΥΑ στα 
100,07 μεγαβάτ, τα φ/β στα 2.093,52 μεγαβάτ 
συν άλλα 374 μεγαβάτ φ/β σε στέγες. Η τιμή 

των δικαιωμάτων CO2 υποχώρησαν το Δεκέμ-
βριο στα επίπεδα των 4,49 ευρώ/τόνο από 5,59 
ευρώ ένα μήνα πριν. Για τα έτη 2017 και 2018 

η εκτίμηση μέσης τιμής παραμένει από τον 
ΛΑΓΗΕ στα 6,9 €/tnCO2 και το ποσοστό των 
εσόδων 72%.

Στα 206 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2016 το έλλειμμα  
του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ

Υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών, που ξεκινά από 
τις βρετανικές βάσεις Ακρωτηρίου, στην επαρχία 
Λεμεσού, και εκτείνεται εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 
άρχισε να ποντίζει το ειδικό αμερικανικό πλοίο, υπό 
καναδική σημαία. Πρόκειται για το ίδιο πλοίο, που 
τοποθέτησε προ δωδεκαετίας τις συνδέσεις με υπο-
θαλάσσιο καλώδιο της Κύπρου, της Αιγύπτου και της 
Τουρκίας στο διεθνές τηλεπικοινωνιακό καλώδιο 
«SEA-ME-WE 2». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι σύμ-
φωνα με την εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» το καλώ-
διο θα συνδέσει τις βρετανικές βάσεις με άλλο υπο-
θαλάσσιο καλώδιο, που τοποθετήθηκε προ μηνών 
στη Μεσόγειο για σκοπούς βρετανικών και αμερι-
κανικών δυνάμεων. Η κύρια αναμενόμενη επίπτωση 
από το νέο καλώδιο είναι, σύμφωνα με το δημοσί-

ευμα, ότι πολύ πιθανόν η Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
Κύπρου θα χάσει αισθητά έσοδα από τηλεπικοινω-
νιακές υπηρεσίες, που πρόσφερε στις Βρετανικές 
βάσεις. Ωστόσο, φαίνεται πως τίθεται και ζήτημα σε 
σχέση με το ότι, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, 
«η άδεια δόθηκε απευθείας από το υπουργείο Εξω-
τερικών, χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη 
από τον νόμο διαδικασία», η οποία προβλέπει ότι 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ η άδεια πόντισης καλω-
δίων δίνεται κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας 
από τον υπουργό Μεταφορών, αφού προηγουμένως 
ο υπουργός Μεταφορών εξασφαλίσει τη σύμφωνη 
γνώμη, των υπουργών Εξωτερικών, 'Αμυνας, Ενέρ-
γειας και Γεωργίας. Επίσης, προβλέπεται και σειρά 
άλλων αδειών, που δεν εξασφαλίστηκαν.

Άρχισε να ποντίζεται υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών 
ινών από τις βρετανικές βάσεις στην κυπριακή ΑΟΖ

Σύσκεψη για τα προγράμματα κοινής ωφέλειας του αγωγού ΤΑΡ
Ευρεία σύσκεψη για την υλοποίηση των προγραμμάτων κοινής ωφέλει-
ας ύψους 32 εκατ. ευρώ, που έχει εθελοντικά αναλάβει να υλοποιήσει η 
κατασκευάστρια εταιρία του Διαδριατικού Αγωγού φυσικού αερίου TAP, 
πραγματοποιήθηκε  την Παρασκευή στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, με την παρουσία του ΥΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη. Όπως είναι 
γνωστό, η κοινοπραξία του TAP AG έχει συμφωνήσει με το ελληνικό 
δημόσιο να επενδύσει 32 εκατ. ευρώ σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης στις τρεις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, από τις οποίες 
θα διέρχεται ο αγωγός. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην σύσκε-
ψη, το συντονισμό της οποίας είχε το ΥΠΕΝ, αποφασίσθηκε η συνέ-
χιση προγραμμάτων κοινωνικής αρωγής, σε συνεργασία με το δίκτυο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής Βορείου Ελλάδος, καθώς και η 
προώθηση μιας σειράς έργων μεγάλης έκτασης που θα πραγματοποιη-
θούν μελλοντικά. Τα προγράμματα αυτά θα αναπτυχθούν στους τομείς, 
της Υγείας, του Περιβάλλοντος, της Πολιτικής Προστασίας και του Πο-
λιτισμού, με προτεραιότητα την παροχή εξοπλισμού. Ιδιαίτερη μέριμνα 
θα δοθεί στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης 

της τοπικής αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής φυσιογνωμίας των 
περιοχών, με έμφαση σε δράσεις προστιθέμενης αξίας. Στις επόμενες 
δεκαπέντε ημέρες αποφασίσθηκε να κατατεθούν συγκεκριμένες προ-
τάσεις, που θα εξειδικεύουν το συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνίας, με 
ευθύνη του ΥΠΕΝ και των συναρμόδιων υπουργείων και σε συνεννό-
ηση με τις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Θα ακολουθήσουν συσκέψεις 
στις τρεις περιφέρειες, με την συμμετοχή τοπικών βουλευτών, των δη-
μοτικών αρχών και των φορέων της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου 
να προωθηθούν οι δράσεις αυτές και να συζητηθούν και νέες, που θα 
πραγματοποιηθούν αργότερα. Στην σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι 
από τα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την γενική γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας, οι Θεόδωρος Καρυπίδης της εριφέρειας Δυτικής Μακεδο-
νίας, Χρήστος Μέτιος, της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης και ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Ιωάννης Γιώργος, 
καθώς και ο διευθυντής Ελλάδος Ρίκαρντ Σκούφιας και ο διευθυντής 
εξωτερικών και κυβερνητικών υποθέσεων Αλέξανδρος Πανουργιάς, 
από την TAP AG.



Στις χώρες της Ε.Ε. με την υψηλότερη φορολογία ακινήτων η Ελλάδα

Η Grivalia αγόρασε δύο ακίνητα σε Συγγρού και Κηφισίας  
έναντι €18,48 εκατ.

Νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι Αττικής 

Στις χώρες της ΕΕ με την υψηλότερη φορολογία στα ακίνητα κατατάσσεται η Ελλάδα, 
καθώς το 2016 ξεπέρασε το 2% (2,2% βάσει των στοιχείων της Διεύθυνσης Φορολο-
γίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομικών), όταν μέχρι το 2010 η φορολογία των 
ακινήτων ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπερέβαινε το 0,5-0,6%.  Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Capital.gr το παραπάνω ανέφερε  ο υποδιοικητής της ΤτΕ Θεόδωρος Μητράκος, 
μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο Θεσσαλονίκης με θέμα "Επανεκκίνηση 
της οικονομίας και αγορά ακινήτων". Όπως είπε, από τη φορολογική επιβάρυνση των 
τελευταίων ετών δεν εξαιρέθηκαν τελικά ούτε και οι έμμεσες επενδύσεις στην ακίνητη 
περιουσία, καθώς κατά το 2016 ανατράπηκε δραματικά και το ευνοϊκό φορολογικό 
πλαίσιο για τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ). Η 
εξέλιξη αυτή έχει αρνητική επίπτωση στην ελκυστικότητα του επιτυχημένου και αν-
θεκτικού μέχρι τώρα θεσμού των ΑΕΕΑΠ και είναι βέβαιο ότι θα αποθαρρύνει νέες 
επενδύσεις ξένων και εγχώριων κεφαλαίων στην ακίνητη περιουσία, ανέφερε ο υπο-
διοικητής της ΤτΕ. Όπως σημείωσε, παρά τις αντιξοότητες, ο τομέας των τουριστικών 
ακινήτων, ο οποίος είναι άμεσα συνυφασμένος με την καλή πορεία του τουρισμού 
τα τελευταία έτη, αποτέλεσε το 2016 τον πιο ανθεκτικό και δυναμικό τομέα της ελ-
ληνικής αγοράς ακινήτων. Σημαντικός αριθμός επενδύσεων δρομολογήθηκαν στην 
Αττική, οι οποίες αφορούν την επαναλειτουργία ή αναβάθμιση παλαιών αλλά και την 
ανάπτυξη νέων μονάδων υψηλής κατηγορίας (τεσσάρων ή περισσότερων αστέρων), 
ενώ πράξεις, ειδικά εξαγοράς υφιστάμενων μονάδων, ολοκληρώθηκαν και σε του-
ριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα (Μύκονο, Κέρκυρα, Κω, κ.λπ.). Σύμφωνα με 
τον κ. Μητράκο, η προοπτική για ακόμα πιο έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα 
του τουρισμού, αλλά και της τουριστικής κατοικίας, ενισχύεται από τη δρομολόγηση 
των έργων αναβάθμισης των παραχωρηθέντων 14 περιφερειακών αεροδρομίων, από 
τις τρέχουσες πολιτικές συνθήκες στην Τουρκία που έχουν άμεση αρνητική επίπτωση 
στον τουρισμό της, αλλά και από τη σταδιακή λειτουργία νέων μονάδων υψηλής κατη-
γορίας καθώς και την είσοδο διεθνών αλυσίδων ξενοδοχείων, οι οποίες αποκτούν για 
πρώτη φορά παρουσία στην Ελλάδα.  Εκτός από τον τουρισμό, στις ευκαιρίες που δεν 
πρέπει να χαθούν, ο υποδιοικητής της ΤτΕ συμπεριέλαβε και την ταχεία υλοποίηση του 
προγράμματος αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Όπως επισήμανε, 
το 2016 δρομολογήθηκαν τέσσερις σημαντικές παραχωρήσεις και έργα ανάπτυξης, 

των οποίων η εκκίνηση εκκρεμούσε από το 2014 ή και προγενέστερα. Ειδικότερα, ολο-
κληρώθηκε η εξαγορά του Αστέρα Βουλιαγμένης, υπογράφηκε η επικαιροποιημένη 
σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε., ολοκληρώθηκε η παραχώ-
ρηση της δημόσιας έκτασης στην Κασσιόπη της Κέρκυρας και ανακηρύχθηκε ανά-
δοχος για την παραχώρηση, κατασκευή και εκμετάλλευση της έκτασης στο Θριάσιο 
Πεδίο της Ελευσίνας. Η επιτάχυνση της υλοποίησης του προγράμματος αξιοποίησης 
της δημόσιας περιουσίας, τόνισε ο κ. Μητράκος, είναι καθοριστική τόσο για την εισροή 
κεφαλαίων στην οικονομία και τη στήριξη της απασχόλησης όσο και για την ενίσχυ-
ση του κλίματος εμπιστοσύνης και σταθερότητας που θα οδηγήσει στην προσέλκυση 
νέων ιδιωτικών επενδύσεων στα ακίνητα. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, η προσδοκώ-
μενη επιτυχής εξέλιξη του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ (στο πλαίσιο 
του οποίου αναμένεται να υποβληθούν δεσμευτικές προσφορές εντός του Μαρτίου 
2017), σε συνδυασμό με την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του διεθνούς αεροδρο-
μίου "Μακεδονία", αλλά και την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την επέκταση των 
δραστηριοτήτων της που αυτή συνεπάγεται, μπορούν να αναδείξουν τη Θεσσαλονίκη 
σε σημαντικό μεταφορικό και επιχειρηματικό κόμβο, με θετική επίδραση στην αγορά 
– ειδικά των επαγγελματικών – ακινήτων της ευρύτερης περιοχής, ανέφερε ο υποδι-
οικητής της ΤτΕ. Ο κ. Μητράκος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι  η περαιτέρω υποχώρηση 
των τιμών των ακινήτων φαίνεται ότι εξασθενεί και πλέον μηδενίζεται. Όπως εκτίμησε, 
η ενεργητική σταδιακή διαχείριση του αποθέματος των ακινήτων από τις τράπεζες και 
τις εταιρίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αποτελέσει μοχλό για την 
επαναλειτουργία της αγοράς ακινήτων με τη διαμόρφωση αντιπροσωπευτικών τιμών 
μέσω πραγματικής προσφοράς και ζήτησης. Σημειώνεται ότι από το 2008 έως το τέλος 
του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν συνολικά κατά 41,4% για το σύνολο 
της χώρας (σε ονομαστικούς όρους), ενώ η μείωση των τιμών ήταν ακόμα πιο έντονη 
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα την Αθήνα (-43,7%) και κυρίως τη Θεσσαλονίκη (-45,5%). 
Οι υψηλοί ρυθμοί μείωσης των τιμών που είχαν καταγραφεί το 2012 και το 2013 φαί-
νεται σταδιακά να αμβλύνονται μετά το 2014, ενώ οι τιμές μειώθηκαν περαιτέρω στη 
διάρκεια του 2016 με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,2% (1,5% για το γ΄ και 0,5% για το δ’ τρίμηνο 
του 2016 αντίστοιχα). Τα επίπεδα της ζήτησης ειδικά για ορισμένες κατηγορίες ακινή-
των παραμένουν σε εξαιρετικώς χαμηλά επίπεδα.

Την απόκτηση δύο ακίνητων, ενός επί της Λεωφ. 
Συγγρού 340, στην Καλλιθέα Αττικής και ενός επί 
της Λεωφ. Κηφισίας 49, στο Μαρούσι Αττικής, ανα-
κοίνωσε η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ. Σύμφωνα με 
το  euro2day.gr Ειδικότερα, η εταιρεία απέκτησε: 1)  
Tο 50% εξ αδιαιρέτου του κτιρίου επί της Λεωφ. Συγ-
γρού 340. Πρόκειται για σύγχρονο πολυώροφο κτίριο 
εξαιρετικής προβολής, με χρήση γραφείων και κατα-
στήματος. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας περίπου 
31.100 τμ, αποτελείται από 13.950 τμ χώρων με χρήση 

γραφείων και καταστήματος και 17.150 τμ χώρων που 
αντιστοιχούν σε 400 θέσεις στάθμευσης σε 4 υπόγεια 
επίπεδα καθώς και λοιπούς βοηθητικούς και κοινό-
χρηστους χώρους. Το ακίνητο είναι εν μέρει μισθωμέ-
νο σε γνωστή πολυεθνική αλυσίδα και λειτουργεί ως 
κατάστημα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
2) Tμήμα του κτιρίου επί της Λεωφ. Κηφισίας 49 και 
Ζηρίδη. Αναλυτικότερα, πρόκειται για οριζόντιες ιδιο-
κτησίες‐καταστήματα ισογείου συνολικής επιφάνει-
ας 1.116 τμ, με υπόγειους χώρους 1.300 τμ κύριας και 

βοηθητικής χρήσης καθώς και 503 θέσεις στάθμευσης 
που καταλαμβάνουν 5.734 τμ, πλέον κοινόχρηστων 
χώρων, σε δύο υπόγεια επίπεδα. Το ακίνητο είναι εν 
μέρει μισθωμένο σε γνωστή πολυεθνική αλυσίδα και 
λειτουργεί ως κατάστημα ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού. Το συνολικό τίμημα για την απόκτηση 
των δύο ανωτέρω ακινήτων ανήλθε σε 18,48 εκ ευρώ, 
εκ των οποίων, 13,20 εκ ευρώ αφορούν στο τίμημα για 
το ακίνητο επί της Λεωφ. Συγγρού και 5,28 εκ ευρώ 
στο τίμημα για το ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας.

Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στον Αγ. Θωμά Αμαρουσίου, 
περιοχή με ραγδαία οικιστική ανάπτυξη, όμορη χώρων υπερτοπικής χρή-
σης (ΟΑΚΑ, Εμπορικά Κέντρα, Νοσοκομεία), συνολικού προϋπολογισμού 
1.720.000 ευρώ, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής μετά την ει-
σήγηση του αντιπεριφερειάρχη Βόρειου Τομέα, Γιώργου Καραμέρου. Ο ίδιος 
επισήμανε ότι «Πρόκειται για το 5ο έργο που χρηματοδοτεί με ίδιους πόρους 
η Περιφέρεια Αττικής, ενώ εντός του 2017, ακολουθεί η δημοπράτηση της δι-

ευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, ανεβάζοντας στο ποσό των 13.088.900 € τη 
συνολική χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής για την αντιπλημμυρική 
προστασία του Αμαρουσίου». Το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στον Άγ. Θωμά 
με συνολικό μήκος 2.763 μέτρα και 12 κύριους συλλεκτήρες, έχει αποδέκτη, 
τμήμα του ρέματος της Σαπφούς. Το έργο θα δημοπρατήσει και θα εκτελέσει ο 
δήμος Αμαρουσίου ο οποίος θα φέρει την ευθύνη για όλες τις σχετικές αδειο-
δοτήσεις και για κάθε επιπλέον δαπάνη μελετών.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7



Ξεκινά σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο η συζήτηση για τους ρύπους
Την Τετάρτη η κρίσιμη ψηφοφορία

Στα 684 ευρώ ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα από 1ης Ιανουαρίου 2017,  
σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί κανόνες κατά νέου Dieselgate

Την Τετάρτη θα τεθεί σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οδηγία για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της ευρωπαϊκής αγο-
ράς άνθρακα (σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ). Η εν 
λόγω ψηφοφορία στο ΕΚ αφορά την εντολή για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο με σκοπό την επίτευξη 
άτυπης συμφωνίας. Υπόψη των ευρωβουλευτών θα τεθεί η 
Έκθεση της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση οδηγίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυ-
ση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την 
προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 
Η Έκθεση περιέχει σημαντικές τροποποιήσεις σε σχέση με 
τις αρχικές προτάσεις της Κομισιόν. Η Επιτροπή Περιβάλλο-

ντος προτείνει τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων προς 
δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών κατά 2,4% ετησίως, 
καθώς και το διπλασιασμό του ποσοστού εισαγωγής δικαι-
ωμάτων στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς, 
κάτι που εκτιμάται πως θα οδηγήσει στην απορρόφηση των 
περίσσιων δικαιωμάτων και στην αύξηση της τιμής του άν-
θρακα. Με τις προτεινόμενες τροπολογίες, η Επιτροπή Περι-
βάλλοντος προτείνει να αυξηθεί ο λεγόμενος «συντελεστής 
γραμμικής μείωσης» (η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων 
που θα δημοπρατηθούν) κατά 2,4%, έναντι του 2,2% που προ-
τείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, προτείνεται η ενίσχυ-
ση της ικανότητας του αποθεματικού για τη σταθερότητα της 
αγοράς να απορροφά την περίσσεια δικαιωμάτων στην αγο-
ρά. Όταν αυτό συμβεί το αποθεματικό θα μπορεί να απορρο-
φά έως και το 24% των πλεοναζόντων δικαιωμάτων ετησίως 

για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, δηλαδή το διπλάσιο της τρέ-
χουσας ικανότητάς του. Τέλος, προτείνεται η αφαίρεση 800 
εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπών από το αποθεματικό 
από την 1η Ιανουαρίου 2021. Θυμίζουμε ότι η Επιτροπή Βιο-
μηχανίας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε 
προτείνει τον Οκτώβριο και άλλες τροποποιήσεις επί του 
Σχεδίου της Κομισιόν. Στο διάστημα που μεσολάβησε από 
το Δεκέμβριο, όταν και ψηφίστηκε η Έκθεση της Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος, διεξήχθησαν σημαντικές ζυμώσεις και 
διαβουλεύσεις, με το ενδιαφέρον της ελληνικής πλευράς 
να συγκεντρώνεται στο πως θα διασφαλιστεί η εκχώρηση 
δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπών και η δυνατότητα άντλη-
σης πόρων από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, προκειμένου, 
μεταξύ άλλων, να αναβαθιστούν οι ηλεκτροπαραγωγικές 
υποδομές της χώρας

Στα 684 ευρώ ανέρχεται ο κατώτατος μισθός στην Ελ-
λάδα από 1ης Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat. Στην ανακοίνω-
ση της Eurostat αναφέρεται πως από την 1η Ιανουα-
ρίου 2017, 22 από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) έχουν εθνικούς κατώτατους μισθούς 
(εξαιρέσεις αποτελούν η Δανία, η Ιταλία, η Κύπρος, 
η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία). Αναφέρεται, 
δε, πως σε σύγκριση με το 2008, οι εθνικοί κατώτα-
τοι μισθοί αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη-μέλη εκτός 
από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 14%. Μεταξύ 
2008 και 2017, οι ελάχιστοι μισθοί διπλασιάστηκαν 
στη Βουλγαρία (+ 109%) και τη Ρουμανία (+ 99%). 
Επιπλέον σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στη 
Σλοβακία (+ 80%), καθώς και στα τρία κράτη-μέλη της 
Βαλτικής, την Εσθονία (+ 69%), τη Λετονία (+ 65%) και 

τη Λιθουανία (+ 64%). Ωστόσο, όπως γίνεται εμφανές 
οι διαφορές στο ύψος του κατώτατου μισθού μεταξύ 
των 22 κρατών-μελών της ΕΕ είναι μεγάλες. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Eurostat κυμαίνονται από λιγότερο 
από 300 ευρώ το μήνα στη Βουλγαρία (235) και στη 
Ρουμανία (275) σε σχεδόν 2 000 ευρώ το μήνα στο 
Λουξεμβούργο (1 999), δηλαδή εννια φορές υψηλό-
τερο. Ειδικότερα, δέκα κράτη μέλη, κυρίως από το 
ανατολικό τμήμα της ΕΕ, έχουν κατώτατους μισθούς 
κάτω των 500 ευρώ ανά μήνα: Βουλγαρία (235), Ρου-
μανία (275), Λετονία και Λιθουανία (380), Τσεχία (407), 
Ουγγαρία (412), Κροατία (433), Σλοβακία (435), Πολω-
νία (453) και Εσθονία (470). Σε πέντε άλλα κράτη-μέ-
λη, που βρίσκονται κυρίως στο νότιο τμήμα της ΕΕ, 
οι κατώτατοι μισθοί ήταν μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ 
ανά μήνα: Πορτογαλία (650), την Ελλάδα (684), Μάλτα 

(736), Σλοβενία (805) και Ισπανία (826). Στα υπόλοιπα 
επτά κράτη μέλη, τα οποία βρίσκονται στα δυτικά και 
βόρεια της ΕΕ, οι κατώτατοι μισθοί είναι πολύ πάνω 
από 1.000 ευρώ ανά μήνα: Ηνωμένο Βασίλειο (1 397), 
Γαλλία (1 480), Γερμανία (1.498), Βέλγιο (1.532), Ολλαν-
δία (1.552), Ιρλανδία (1.563) και Λουξεμβούργο (1.999). 
Προκειμένου να γίνει δυνατή η σύγκριση με τις ΗΠΑ, 
η Eurostat αναφέρει πως ο κατώτατος μισθός στις 
Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιανουάριο του 2017 ήταν 1 
192 ανά μήνα. 
Τέλος, υπογραμμίζεται ότι εάν ληφθούν υπόψη οι δι-
αφορές των επιπέδων τιμών (δηλαδή υπολογιστούν 
σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) το εν λόγω χάσμα 
μειώνεται σε αναλογία περίπου 1 προς 3, (501 ΜΑΔ 
ανά μήνα στη Βουλγαρία σε 1.659 ΜΑΔ στο Λουξεμ-
βούργο).

Συγκεκριμένους κανόνες προωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να αποφευ-
χθεί νέο σκάνδαλο τύπου Dieselgate. Σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρεται αναλυτικά ότι 
η αρμόδια επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς υιοθέτησε προτάσεις που έχουν να κάνουν πολύ 
δύσκολη την εξαπάτηση των αρχών στις μετρήσεις καυσαερίων. Οι προτάσεις της επιτροπής 
αναμένεται να συζητηθούν στην επόμενη Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συ-
γκεκριμένη υπόθεση συγκλόνισε την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία. Στα τέλη του 2015 
οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της γερμανικής Volkswagen παραδέχτηκαν ότι εκατομμύρια 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων ήταν εξοπλισμένα με λογισμικό, το οποίο μπορούσε να εξαπα-
τήσει τις δοκιμές εκπομπών. Έκτοτε, άλλες σημαντικές μάρκες έχουν τεθεί επίσης υπό εν-
δελεχή εξέταση. Εξαιτίας του σκανδάλου, αυξήθηκαν οι φωνές που ζητούσαν αναβάθμιση 
του καθεστώτος «έγκρισης τύπου» που δεν είναι τίποτε άλλο από το σύστημα δοκιμής και 
έγκρισης της συμμόρφωσης των αυτοκινήτων με το νόμο. Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
τον τρόπο αναδιοργάνωσης της βιομηχανίας δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανόνες, ένας κατασκευαστής μπορεί να λάβει έγκριση για έναν τύπο οχήματος 
σε κάποια χώρα της Ε.Ε. και να το πουλήσει χωρίς περαιτέρω δοκιμές σε όλο το μπλοκ. Ορι-
σμένοι ισχυρίζονται ότι αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να «κάνουν έρευνα 

αγοράς» και να επιλέξουν μια χώρα, στην οποία μπορούν εύκολα να λάβουν την έγκριση. Οι 
ευρωβουλευτές επιθυμούν να θέσουν ένα τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Για τον περιορισμό 
της εξαπάτησης, επιθυμούν οι χώρες να εκπληρώνουν ισχυρές και σαφείς υποχρεώσεις όσον 
αφορά τον έλεγχο της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Ζητούν επίσης ανεξάρτητους ελεγκτές 
της Ε.Ε., ώστε να ελέγχουν αν τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αυτήν την επιτήρηση με ακρί-
βεια. Ο εισηγητής των προτάσεων, ευρωβουλευτής της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών 
και Μεταρρυθμιστών, τόνισε ότι «με την υιοθέτηση των προτάσεων η επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς, στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις εθνικές κυβερνήσεις και τους καταναλωτές. 
Έχει έρθει ο καιρός να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες που επέτρεψαν το σκάνδαλο με τις 
εκπομπές. Συμφωνήσαμε ότι το κλειδί για να οικοδομηθεί και πάλι η εμπιστοσύνη μεταξύ 
καταναλωτών και αυτοκινητοβιομηχανίας είναι να θεσπιστούν πιο αυστηροί και συστηματικοί 
έλεγχοι σε κάθε στάδιο». Ανάμεσα στις προτάσεις συμπεριλαμβάνονται αυστηρότεροι έλεγχοι 
στις εθνικές υπηρεσίες που εγκρίνουν τα αυτοκίνητα προς πώληση, η δυνατότητα ελέγχων 
εθνικών υπηρεσιών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έλεγχοι από τις εθνικές αρχές οχημάτων 
που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, καθώς και η δυνατότητα επιβολής προστίμων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, μετά το πέρα 
της γενικής συνέλευσης των μελών της, εξέδω-
σε ψήφισμα στο οποίο επισημαίνει ότι ο νέος 
ασφαλιστικός νόμος θίγει για μία ακόμη φορά 
τους μισθωτούς, τους μικρούς επαγγελματίες 
και τους συνταξιούχους, ενώ πλήττει ιδιαίτερα 
και καταφανώς άδικα τους δικαστικούς λει-
τουργούς. Ακόμα, αντιτίθενται οι διοικητικοί 
δικαστές στην μείωση τόσο το αποδοχών όσο 
και των συντάξεων των δικαστικών λειτουρ-
γών, δηλώνουν κατηγορηματικά ότι δεν επι-
τρέψουν τη δημιουργία δικαστών δυο ταχυτή-
των και ζητούν την εφαρμογή των αποφάσεων 
του μισθοδικείου.

Η Ένωση Διοικητικών 
Δικαστών κατά του νέου 
ασφαλιστικού νόμου

Σε εθελοντικό φορολογικό και ασφαλιστικό θάνατο έχουν οδηγηθεί χι-
λιάδες επαγγελματίες του κλάδου των επισκευών ακινήτων, όπως είναι οι 
υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Σ. Δημητρέλη 
στο  euro2day.gr προχωρούν σε διακοπή εργασιών και επιλέγουν πλέον 
να εργάζονται κάτω από το ραντάρ της εφορίας χωρίς βιβλία, αποδεί-
ξεις, φόρους και χαράτσια. Η εικόνα που μεταδίδουν οι εφορίες όλης 
της χώρας στην κεντρική υπηρεσία είναι ότι μέσα στον μεγάλο αριθμό 
των φορολογούμενων που κλείνουν τα μπλοκάκια τους περιλαμβάνονται 
και πάρα πολλοί επαγγελματίες της οικοδομής. Μάλιστα πολλοί κατανα-
λωτές διαπιστώνουν οι ίδιοι πλέον την κατάσταση που έχει αρχίσει να 
δημιουργείται με τους τεχνίτες αυτών των κλάδων αφού όταν τους ζητούν 
απόδειξη δεν παίρνουν πλέον μόνο την απάντηση ότι θα τους χρεωθεί 
ο ΦΠΑ. Παίρνουν την απάντηση ότι "έχω κλείσει τα βιβλία μου και δεν 
μπορώ να δώσω απόδειξη. Δέχομαι πληρωμή μόνο σε μετρητά…" Οι χι-
λιάδες υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι που έχουν κλείσει τα βιβλία τους 
υποδέχονται με μειδιάματα τις εξαγγελίες και τους σχεδιασμούς για την 
αναγκαστική προμήθεια των συσκευών POS αφού πλέον δεν τους αφο-
ρά καμία υποχρέωση από τη εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Αναλυτι-

κά στοιχεία για τη διακοπή εργασιών των επαγγελματιών της οικοδομής 
δεν υπάρχουν. Αυτό που λένε, ωστόσο, στις εφορίες είναι ότι το κλείσιμο 
των βιβλίων συνοδεύεται και από άμεση κατάθεση πινακίδων των ΙΧ τους 
προκειμένου να μηδενίσουν το τεκμήριο και να αποφύγουν ακόμη και 
την υποβολή φορολογικής δήλωσης. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που τους 
οδηγούν σε αυτήν την απόφαση. Ένας υδραυλικός με ένα ΙΧ και μια μικρή 
κατοικία φθάνει να έχει τεκμαρτό εισόδημα της τάξης των περίπου 7.000 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι του βεβαιώνεται φόρος εισοδήματος 1.540 ευρώ. 
Άλλα 650 ευρώ τέλος επιτηδεύματος και ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές 
της τάξης των περίπου 2.000 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ο ελάχιστος φόρος 
τους για να εργάζονται "με βιβλία" ανέρχεται στο ποσό των 4.110 ευρώ. 
Και σε αυτά δεν υπολογίζονται το μηνιαίο κόστος του φοροτεχνικού για 
ΦΠΑ και δηλώσεις. Καλούνται να πληρώσουν έτσι φόρους τουλάχιστον 
16 ευρώ για κάθε εργάσιμη ημέρα τους. Και αυτά χωρίς έξοδα καυσίμων 
για τις μετακινήσεις τους, εργαλεία κλπ. "Προφανώς θεωρούν ότι αυτό το 
ημερήσιο φορολογικό κόστος είναι μη ανταποδοτικό και επιλέγουν να ερ-
γαστούν μόνο ‘με μαύρα’", λέει έμπειρος φοροτεχνικός που έχει κλείσει 
τα βιβλία πολλών πρώην πελατών τους.

Κλείνουν μαζικά τα βιβλία τους υδραυλικοί και ηλεκτρολόγοι

Με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
που δημοσιεύτηκε στις  10-2-2017) κρί-
θηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των 
μνημονιακών νόμων 3865/2010, 3986/2011, 
4002/2011 κ.ά., με τους οποίους είχε επι-
βληθεί «Eιδική Eισφορά Aλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων» (ΕΕΑΣ) σε όλους τους συντα-
ξιούχους του Δημοσίου (Δημόσιο, Ειδικά 
Μισθολόγια, Σώματα Ασφαλείας κ.ά). Σύμ-
φωνα με δημοσιεύματα του Τύπου,  το Ανώ-
τατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της Χώρας 
έκρινε με πλειοψηφία 25 έναντι 9 ότι, οι δι-

ατάξεις των μνημονιακών αυτών νόμων αντί-
κεινται, τόσο στις διατάξεις του Συντάγματος 
(άρθρα 4.1, 5.1 κ.ά.), όσο και στις υπερνο-
μοθετικές πηγές δικαίου που δεσμεύουν τη 
Χώρα μας και κυρίως στο Πρώτο Πρόσθε-
το Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), όπως 
αναλύει η ΕΝΥΠΕΚΚ και ο Καθηγητής Αλέ-
ξης Μητρόπουλος. Σύμφωνα με την απόφα-
ση, οι δύο αυτοί νομοθετικοί κανόνες προ-
στατεύουν την περιουσία, στην έννοια της 
οποίας περιλαμβάνονται οι μισθοί και οι συ-
ντάξεις! «Τίθεται άμεσα, επομένως, ζήτημα 
βιωσιμότητας του ΑΚΑΓΕ («Ασφαλιστικό Κε-
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών») που ιδρύθη-
κε με το άρθρο 149 του ν. 3655/2008, αφού 
βασικός αιμοδότης του σημαντικού αυτού 
θεσμού είναι η εισφορά που πληρώνουν από 
το 2010 όλοι οι συνταξιούχοι της πατρίδας 
μας», σχολιάζει ο Καθηγητής. Ειδικότερα, 
προβλεπόταν ότι πόροι του ΑΚΑΓΕ είναι: πο-
σοστό 10% των ετήσιων συνολικών εσόδων 
αποκρατικοποίησης Δημοσίων Επιχειρήσε-
ων και Οργανισμών, ποσοστό 4% επί των ετή-
σιων συνολικών εσόδων από το ΦΠΑ και 10% 
επί του συνόλου των κοινωνικών πόρων των 
φορέων, κλάδων και λογαριασμών της Κοι-
νωνικής Ασφάλισης. Με δεδομένο ότι από 
τις άλλες πηγές τον τελευταίο καιρό ο ΑΚΑ-
ΓΕ δεν εισέπραττε τα προβλεπόμενα, βασι-
κή πηγή χρηματοδότησής του ήταν η Ειδική 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που 
κρίθηκε με τη χθεσινή απόφαση-«σταθμό» 
αντισυνταγματική! Υπενθυμίζεται ότι σύμ-
φωνα με το άρθρο 44 του ν. 3986/2011: Όλοι 
οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης από 1.400 

Ευρώ και άνω κατέβαλλαν ως Εισφορά Αλ-
ληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) από 3-14% 
για συντάξεις από 1.400 Ευρώ και άνω (παρ. 
10). Επιπλέον Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 
από 6-10% κατέβαλλαν οι συνταξιούχοι κάτω 
των 60 ετών, με σύνταξη από 1.700 Ευρώ και 
άνω (παρ. 11) και  σε ποσοστό από 3-10% όσοι 
συνταξιούχοι είχαν επικουρική σύνταξη από 
300 Ευρώ και άνω. Σύμφωνα με το διατα-
κτικό της σημαντικότατης αυτής απόφασης, 
η Κυβέρνηση οφείλει να συμμορφωθεί άμε-
σα από την ημερομηνία της δημοσίευσης 
της συγκεκριμένης απόφασης καταργώντας 
την άμεσα! Επίσης, διατάσσεται αναδρομική 
επιστροφή σε όσους μέχρι την έκδοση της 
απόφασης είχαν προσφύγει στα αρμόδια δι-
καστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 
κρίθηκε ότι, για τους λοιπούς θα ισχύσει από 
την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης. «Σε 
όλους αυτούς τους συνταξιούχους θα πρέ-
πει να επιστραφούν τα ποσά της εισφοράς 
αλληλεγγύης που τους παρακρατήθηκαν μέ-
χρι τώρα ως αχρεωστήτως καταβληθέντα», 
επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης για την 
Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνι-
κού Κράτους. Σημειώνουμε ότι, στην Ολο-
μέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε εισα-
χθεί προς συζήτηση το ζήτημα της εισφοράς 
σύμφωνα με τον ν. 4055/2012 «περί πρότυ-
πης δίκης», αντίστοιχο με τον ν. 3900/2010 
που ισχύει για το ΣτΕ. Είχαν προσφύγει και 
είχαν ζητήσει την αναδρομική Επιστροφή 
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων δικα-
στικοί-εισαγγελικοί λειτουργοί, εκπρόσωποι 
των ένστολων, καθώς και υπάλληλοι των ει-
δικών μισθολογίων

Αντισυνταγματική  η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων



Σήμερα και αύριο οι εκδηλώσεις για τη λειτουργία του  
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων

Τη σημασία κύρωσης της συμφωνίας για την προστασία και την αειφόρο 
ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών τόνισε ο αν. ΥΠΕΝ στη Βουλή

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
διοργανώνει την Δευτέρα 13/02 και την Τρίτη 
14/02/2017, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ (Λ. Με-
σογείων 119, ισόγειο) και ώρα 11:00, δύο εκ-
δηλώσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, σχετικά 
με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 
Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν κληθεί να παρα-
στούν οι παραγωγικοί φορείς (13/02) και οι Δή-
μοι (14/02) που υπόκεινται σε περιβαλλοντική 
αδειοδότηση και είναι υπόχρεοι εγγραφής στο 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

Στόχος των δύο συναντήσεων είναι η πληρέ-
στερη ενημέρωση επιχειρήσεων και Δήμων, ως 
προς την εφαρμογή και λειτουργία του ΗΜΑ, 
το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ και αποτελεί 
ένα πολύτιμο εργαλείο για την καταγραφή, 

παρακολούθηση, ιχνηλασιμότητα και έλεγχο 
της διαχείρισης του συνόλου των αποβλήτων, 
ιδιαίτερα των βιομηχανικών, με σύγχρονο και 
αποτελεσματικό τρόπο. 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων ολοκλη-
ρώνει το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλή-
των και συμβάλλει αποφασιστικά στην εναρμό-
νισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να 
αποτραπεί η περαιτέρω επιβολή χρηματικών 
κυρώσεων στην χώρα. Το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα πραγματοποιηθούν παρόμοιες εκ-
δηλώσεις και στην Περιφέρεια, όπου οι εμπλε-
κόμενοι Φορείς και Δήμοι θα έχουν τη δυνα-
τότητα άμεσης ενημέρωσης, αλλά και παροχής 
οδηγιών, διευκρινίσεων και επίλυσης αποριών, 
με στόχο την εμπρόθεσμη και απρόσκοπτη κα-

ταχώρησή τους στο ΗΜΑ. Και τις δύο εκδηλώ-
σεις θα προλογίσει ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φά-
μελλος. Υπενθυμίζεται ότι με τροποποίηση της 
ΚΥΑ 43942/4026/2016 - Οργάνωση και λειτουρ-
γία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), 
παρατάθηκε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 
και ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρονι-
κή εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Επίσης 
παρατείνεται η ηλεκτρονική υποβολή των ετή-
σιων Εκθέσεων Αποβλήτων για τα έτη 2015 και 
2016 μέχρι την 31η Μαΐου 2017. 

Στο θεματικό διαδικτυακό τόπο (http://wrm.
ypeka.gr) έχουν δημοσιευτεί οι οδηγίες χρή-
σης του ηλεκτρονικού μητρώου. 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορί-
ου, όπου συζητείται η Κύρωση της Συμφωνίας για την Προστασία και την Αειφόρο 
Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών,  ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφε-
ρε πως η Κύρωση της Συμφωνίας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προστασία 
και διατήρηση της μοναδικής βιοποικιλότητας των Πρεσπών και της αειφόρου 
ανάπτυξης, σε μία περιοχή των Βαλκανίων που συνυπάρχουν, εδώ και αιώνες, 
ο άνθρωπος με τη φύση.  Ειδικότερα σε σχετικό δελτίο Τύπου σημειώβνεται ότι:  
"Με καθυστέρηση 17 ετών καλούμαστε να κυρώσουμε τη συμφωνία, αναγνωρίζο-
ντας το πολύ σημαντικό έργο που έχει γίνει στη διασυνοριακή Πρέσπα από τους 
εθνικούς και τοπικούς φορείς, τις ΜΚΟ, τους εθελοντές και τους ανθρώπους του 
τόπου. Η διεθνής αυτή συμφωνία αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέ-
σεων καλής γειτονίας, στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των τριών όμορων 
χωρών, της Ελλάδας, της Αλβανίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας, στη βάση των διεθνών και ευρωπαϊκών προτύπων συνεργασίας, 
με σημεία αιχμής την ανάδειξη, την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς", είπε o  αν. ΥΠΕΝ χαρακτηριστικά.  Και συνέχισε: 
"Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ακούστηκε ότι το νερό είναι αιτία σύγκρου-
σης. Εμείς παίρνουμε μια άλλη πρωτοβουλία. Μετατρέπουμε το νερό σε έναν 
παράγοντα συνεργασίας των λαών, επίλυσης προβλημάτων κάτι που αντιστοιχεί 
στην φιλειρηνική στάση του αριστερού κινήματος, αλλά και στα οικολογικά απαι-
τούμενα της σημερινής εποχής.  Αυτό είναι το διαφορετικό. Ένα πεδίο ανταγω-
νισμού και συγκρούσεων, το μετατρέπουμε σε  πεδίο συνεργασίας, ανάπτυξης 
και προστασίας της φύσης".  Επιπλέον, η κύρωση της Συμφωνίας θα ενισχύσει 
και θα βελτιώσει τομείς, όπως είναι ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας, ενώ 
το κείμενο της Κύρωσης εξειδικεύει τους στόχους, άξονες και μηχανισμούς των 
προβλεπόμενων δράσεων. Πολύ σημαντικό στοιχείο που απορρέει από την Κύρω-
ση είναι η δυνατότητα να διεκδικήσουμε, ως χώρα, την ενσωμάτωση του κοινο-
τικού κεκτημένου στη νομοθεσία και λειτουργία της πΓΔΜ και της Αλβανίας, κάτι 
που αποτελεί ζητούμενο. Ειδικότερα, η λειτουργία της Επιτροπής Διαχείρισης του 
Πάρκου Πρεσπών αντανακλά  το πολιτικό και διοικητικό όργανο της συμφωνίας. 
Παράλληλα, στο Μηχανισμό Υψηλού Επιπέδου, επιλύονται προβλήματα που ανα-
κύπτουν από τη συνεργασία με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Στο επίπεδο των αποφάσεων εμπλέκονται οι αιρετοί της χώρας και του τόπου, 

της αυτοδιοίκησης, με εκπροσώπηση των ΜΚΟ.  Η παρουσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στο τετραμερές σχήμα, εξασφαλίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και ενι-
σχύει την διπλωματία της χώρας μας. Τα κοινά αντικείμενα της συμφωνίας είναι 
το νερό, η ρύπανση, η βιοποικιλότητα, το έδαφος, η συνετή χρήση των φυσικών 
πόρων, η αποτροπή της εισαγωγής και εκτροφής ξενικών ειδών και ζώων, καθώς 
και η ρύθμιση των οικονομικών δραστηριοτήτων.   "Οποιαδήποτε διάθεση ή στά-
ση απομονωτισμού μπορεί να λειτουργήσει μόνο εις βάρος του περιβάλλοντος, 
σε αντίθεση με την ύπαρξη κοινών δράσεων που λειτουργούν προς όφελος του 
περιβάλλοντος", τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος. "Είναι αντιεπιστημονική 
και αντιπεριβαλλοντική στάση η θωράκιση και περιχαράκωση σε εθνικά σύνορα, 
διότι το περιβάλλον,  όπως και ο πολιτισμός, ενώνουν τους λαούς και δεν τους 
χωρίζουν", επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ. Και κατέληξε: "Η διασυνοριακή Πρέσπα φιλο-
ξενεί τρεις λαούς, δύο λίμνες και ένα κοινό αίσθημα για τον τόπο, που ενώνει. Οι 
προκλήσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας στην πράξη είναι πολλές. Υπάρχουν 
πολλές διαφορές, αλλά αυτές οι διαφορές δημιουργούν ταυτόχρονα και πολλές 
δυνατότητες. Δεν έχουμε τον ίδιο τρόπο καλλιέργειας ή εμπορίου, δεν μοιραζόμα-
στε την ίδια γλώσσα επικοινωνίας. Ωστόσο, οι διαφορές μπορούν να ρίξουν γέφυ-
ρες συνεργασίας, διότι η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπων και φύσης, μπορεί να 
δώσει παραδείγματα και στην αρμονική συνύπαρξη των λαών, που ζουν στα σύ-
νορα των Πρεσπών".  Συνεπώς, "η κύρωση της συμφωνίας αποτελεί τη βάση για 
μια συστηματική συνεργασία των τριών λαών σε όλα τα επίπεδα, για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που θα στηρίξουν τις τοπικές κοινωνίες, που θα κρατήσουν τους 
κατοίκους στην περιοχή, που θα διαφημίσουν τις Πρέσπες και τα προϊόντα τους. 
Η Ελλάδα καθυστέρησε για διάφορους λόγους, αλλά μπορεί να κινηθεί γοργά από 
εδώ και εμπρός για την εφαρμογή των προβλεπομένων στη Συμφωνία. Η περιοχή 
θέλει και διεκδικεί την κύρωση της συμφωνίας. Εμείς, οφείλουμε να τους εκπρο-
σωπήσουμε, να κλείσουμε την πόρτα στην καθυστέρηση και να ανοίξουμε την 
πόρτα στην πρόοδο και το περιβάλλον".  Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη συνεδρίαση 
της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου παραβρέθηκε ο Περιφερειάρ-
χης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος κατά την τοποθέτησή 
του χαιρέτισε την επικείμενη Κύρωση της Συμφωνίας για την Προστασία και την 
Αειφόρο Ανάπτυξη του Πάρκου των Πρεσπών και ανέπτυξε την σπουδαιότητά της 
για τη χώρα και την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
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Το 2016 άνοιξαν 79 νέα ξενοδοχεία, συνολικής δυναμικότητας 2.844 δωματίων 
ανακοίνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας 

Μελέτη ΙΤΕΠ:  O ξενοδοχειακός κλάδος σε σταθερή ανοδική πορεία,  
από το 1990 έως σήμερα

Τη νέα εποχή στον χώρο του τουρισμού, καθώς και τις 
προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι Έλλη-
νες ξενοδόχοι το 2017, ανέδειξε η 6η Γενική Συνέλευση 
των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(ΞΕΕ), που ολοκληρώθηκε  χθες στο Εκθεσιακό Κέντρο 
Metropolitan Expo. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη ΓΣ επι-
σημάνθηκε ο σημαντικός θεσμικός ρόλος του ΞΕΕ στην 
ενίσχυση και εξασφάλιση της ποιότητας του τουριστικού 
προϊόντος της χώρας και τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας 
μεταξύ επαγγελματιών καταλυματιών, αλλά και γενικά με-
ταξύ τουριστικών επαγγελματιών, για την παροχή κάθετων 
και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους επισκέπτες, δεδο-
μένο που δύναται να αποτελέσει διέξοδο βιωσιμότητας 
των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της εναρκτήριας ομιλίας 
του ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Γιώργος Τσακίρης, υπογράμμι-
σε ότι η επιτυχία της ανόδου στις αφίξεις τουριστών στην 
Ελλάδα το 2016 δεν κεφαλαιοποιήθηκε ανάλογα από τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όπως σημείωσε, παρά την 
αυξημένη τουριστική ζήτηση, στην πλειονότητά τους, οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ασθμαίνουν, υπό το βάρος 
της υπερφορολόγησης, της έλλειψης ρευστότητας, της 
πολυνομίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού. Αναφερόμε-
νος στις νέες πραγματικότητες που καλείται να αντιμετω-
πίσει ο κλάδος, υποστήριξε:  Με την εισβολή του digitality 
στην τουριστική οικονομία, το μεγαλύτερο μέρος των 
τουριστικών κρατήσεων γίνεται, πλέον, ηλεκτρονικά και 
από κινητά τηλέφωνα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πελά-

τες, πλέον, πρώτα αναζητούν το γρήγορο wifi και μετά τη 
σάουνα ή το χαμάμ. Οι Online Travel Agents γιγαντώνονται 
και το μερίδιο αγοράς τους ξεπερνάει πλέον αυτό των πα-
ραδοσιακών Tour Operators, την ίδια στιγμή που διαρκώς 
αναδύονται νέες αγορές και νέοι προορισμοί.  Βιώνουμε, 
ήδη, τις ανατρεπτικές συνέπειες που προκαλεί η ανάπτυξη 
και εξάπλωση της sharing economy, όπως έχει επικρα-
τήσει να ονομάζεται η ενοικίαση σπιτιών ως τουριστικών 
καταλυμάτων. Αυτή η ανάπτυξη της σκιώδους οικονομίας 
πλήττει, σε πρώτο στάδιο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Όπως επεσήμανε ο κ. Τσακίρης, «η οριζόντια φορολόγη-
ση, η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, η ανοχή και ενίσχυ-
ση του sharing economy, οι ασφυκτικές περιβαλλοντικές 
προϋποθέσεις που έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, όλα κατα-
τείνουν, είτε στον αποκλεισμό, είτε στην τελική εξάντληση 
της μικρομεσαίας επιχείρησης και επιχειρηματικότητας». 
Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος υποστήριξε ότι θεμελιώδεις προϋπο-
θέσεις για να κερδηθεί το μεγάλο στοίχημα επιβίωσης 
των παραδοσιακών αδειοδοτημένων μορφών φιλοξενίας 
είναι: 1) Η παροχή ποιοτικών, πιστοποιημένων και value 
for money υπηρεσιών. 2) Η εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής 
στην παραγωγή, διάθεση και πώληση των ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών. 3) Η διαμόρφωση καινοτόμων ξενοδοχει-
ακών προϊόντων ελκυστικών στα νέα πελατειακά κοινά 
που σχηματίζονται. 4) Η υιοθέτηση πολλών τιμολογιακών 
προσεγγίσεων του προϊόντος, δηλαδή του multipricing, με 

σεβασμό στο value for money του προϊόντος. 5) Η επιθε-
τική διείσδυση της ξενοδοχίας στο sharing economy και η 
υιοθέτηση των τεχνολογιών και πρακτικών τους. Η λογική 
πολλών συνάδελφων που ακόμη και σήμερα αντιμετωπί-
ζουν το φαινόμενο του sharing economy ως «μόδα που 
θα περάσει», είναι αφελής και πρέπει να εγκαταλειφθεί. 
6) Η επένδυση σε νέα ταλέντα και στην ψηφιακή κατάρτι-
ση των στελεχών των ξενοδοχείων. 7) Η συνεργασία. Μία 
λέξη ξένη στην κουλτούρα των ξενοδόχων, αλλά νομοτε-
λειακά απαραίτητη στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνε-
ται. Οι συνεργασίες μεταξύ επαγγελματιών καταλυματιών, 
αλλά και γενικά μεταξύ τουριστικών επαγγελματιών για 
την παροχή κάθετων και ολοκληρωμένων υπηρεσιών 
στους επισκέπτες αποτελούν τη διέξοδο βιωσιμότητας 
των ξενοδοχειακών επιχειρήσεών και κυρίως των μι-
κρομεσαίων. Από το βήμα της 6ης Γενικής Συνέλευσης, 
παρουσιάστηκαν ακόμη η νέα δράση του Επιμελητηρίου 
που αφορά την ανάπτυξη προτύπου για τον χαρακτηρισμό 
ξενοδοχείων ως Boutique Hotel, η ηλεκτρονική διαδικα-
σία ένταξης στο πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο, 
πλέον, είναι ανοικτό και σε μη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
και, τέλος, η μέχρι σήμερα πορεία της πρότυπης ολοκλη-
ρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας διαχείρισης προορισμού, 
το «Trip2Athens». Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης πραγ-
ματοποιήθηκε ο οικονομικός απολογισμός της προηγού-
μενης χρονιάς και ακολούθησαν οι παρεμβάσεις προέ-
δρων των Ξενοδοχειακών Ενώσεων της Ελλάδας.

Ξεχωριστή θέση στην 6η Γενική Συνέλευση των μελών του Ξενοδοχειακού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ είχε, όπως κάθε χρόνο, η μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών 
Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) «Επιδόσεις τουριστικού τομέα 2016-Τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού». Πρόκειται για τη έρευνα που ακτι-
νογραφεί τα χαρακτηριστικά του ξενοδοχειακού δυναμικού της χώρας. Αφορά την 
ανά περιφέρεια ποιοτική ανάλυση των στοιχείων της ελληνικής ξενοδοχίας, όπου 
αποτυπώνεται και η φέρουσα ικανότητα τουριστικής ανάπτυξης των Περιφερειών της 
Ελλάδας. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, η απασχόληση στα ξενοδοχεία, τόσο τον 
Μάιο, όσο και τον Αύγουστο του 2016 αυξήθηκε κατά περίπου 4% σε σχέση με τους 
αντίστοιχους μήνες του 2015. Κοινός τόπος είναι ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος, από το 
1990 έως σήμερα, παρουσιάζει σταθερή ανοδική πορεία με αιχμή του δόρατος την 
αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού. Την περίοδο 1990-2016 τα ξενοδοχεία 
αυξήθηκαν κατά 52% σε όρους μονάδων και κατά 81% σε όρους δωματίων, ενώ το 
μέσο μέγεθος των δωματίων κινήθηκε ανοδικά κατά 19% από 35 δωμάτια το 1990 σε 
41,8 το 2016. Το 1990 τα ξενοδοχεία 5* αποτελούσαν μόλις το 5% του συνολικού ξενο-
δοχειακού δυναμικού (σε όρους μονάδων αποτελούσαν λιγότερο από το 1%). Το 2016 
το ποσοστό των 5* ξενοδοχείων έχει υπερτριπλασιαστεί και αποτελεί το 16,6% του συ-
νολικού ξενοδοχειακού δυναμικού. Ταυτόχρονα, μειώνεται και το ποσοστό των ξενο-
δοχείων που ανήκουν στη χαμηλότερη κατηγορία, αφού από 10,6% που ήταν το 1990, 
κατήλθαν σε ποσοστό 6,7% το 2016. Το προφίλ της ελληνική ξενοδοχίας ανανεώνεται 
συνεχώς, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΤΕΠ, δεδομένου ότι την περίοδο 2008-2016 
άνοιξαν 1.428 νέα ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 46.594 δωματίων. Όμως, 
ταυτόχρονα, διέκοψαν τη λειτουργία τους 1.001 μονάδες συνολικής δυναμικότητας 
28.666 δωματίων. Το 77% των μονάδων που άνοιξαν εντάχθηκαν στις τρεις υψηλό-

τερες κατηγορίες ξενοδοχείων (82% σε όρους δωματίων), ενώ από τις μονάδες που 
διέκοψαν τη λειτουργία τους, περίπου το 28% προερχόταν από τις τρεις υψηλότερες 
κατηγορίες (52% σε όρους δωματίων). Τα περισσότερα νέα ξενοδοχεία δημιουργή-
θηκαν στο νότιο Αιγαίο (23%). Ακολουθεί η Κρήτη με 14% και η Πελοπόννησος με 12%. 
Σημαντική άνοδος στην ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων παρατηρήθηκε και 
στην Ήπειρο με 9,5% και στην Κεντρική Μακεδονία με 8,8%. Στο νότιο Αιγαίο και την 
Κρήτη καταγράφηκαν και τα υψηλότερα ποσοστά των ξενοδοχείων που διέκοψαν 
τη λειτουργία τους (17,5% και 15,9%, αντίστοιχα). Ακολουθούν η Θεσσαλία και η Αττι-
κή, όπου τα ποσοστά των ξενοδοχείων που διέκοψαν τη λειτουργία τους ανέρχονται 
σε 9,5% και 8,4%, αντίστοιχα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2016 άνοιξαν 79 νέα 
ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 2.844 δωματίων. Ως προς τη δυναμικότητα 
των νέων ξενοδοχείων (δωμάτια) το 72% υπάγεται στις δύο ανώτερες κατηγορίες. 
Παράλληλα, διέκοψαν τη λειτουργία τους 74 ξενοδοχεία συνολικής δυναμικότητας 
2.604 δωματίων. Πάντως, η πλειονότητα των μονάδων που διέκοψαν τη λειτουργία 
τους ανήκουν στις τρεις χαμηλότερες κατηγορίες (75% της δυναμικότητας). Σύμφωνα 
με την έρευνα, δεν παρουσιάζονται σημαντικές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά των 
ξενοδοχείων ως προς την τάξη μεγέθους της πληρότητας που επιτυγχάνουν, αλλά 
και της μέσης τιμής διάθεσης των δωματίων, τόσο τον Μάιο, όσο και τον Αύγουστο. 
Τον Μάιο, το 75-77% των ξενοδοχείων έχουν πληρότητα μέχρι 70%, ενώ, αντίθετα, τον 
Αύγουστο, το 76-77% των μονάδων παρουσιάζουν πληρότητα άνω του 70%. Τόσο τον 
Μάιο, όσο και τον Αύγουστο, η πλειονότητα των ξενοδοχείων διαθέτει τα δωμάτια 
σε τιμές που κυμαίνονται από 41-60 ευρώ. Τέλος, τον Μάιο, η μέση τιμή διάθεσης 
των δωματίων διαμορφώνεται κάτω από 80 ευρώ για το 80-81% των ξενοδοχείων. Το 
αντίστοιχο ποσοστό για τον Αύγουστο κυμαίνεται περίπου στο 75%.
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Toν τριπλασιασμό των κονδυλίων για συγκεκριμένα προγράμματα  
του αναπτυξιακού νόμου ζητάει η ΚΕΕ

Η Ε.Ε. συνεργάζεται με την ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας

Τη στοχευμένη τροποποίηση του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προκειμένου να εντα-
χθούν σε αυτόν όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις, ζητάει με επιστολή του 
προς τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και προς τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση ο πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο κ. 
Μίχαλος προτείνει τη μεταφορά κονδυλίων από καθεστώτα επενδύσεων στα οποία δεν 
παρατηρείται ζήτηση σε άλλα καθεστώτα στα οποία ήδη έχει σημειωθεί η υποβολή 
πολύ μεγάλου αριθμού προτάσεων από επιχειρήσεις που κινδυνεύουν να μην υπα-
χθούν σε αυτά λόγω έλλειψης πόρων. Στην επιστολή σημειώνονται οι εξής παραδοχές 
με βάση τα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν από το υπουργείο:
- Στο καθεστώς «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» που κατά κανόνα υπάγονται οι επιχειρή-
σεις που λόγω σχετικής προκήρυξης σε ποσοστό 90% θα αιτηθούν να υπαχθούν σε 
καθεστώς επιδότησης και όχι φοροαπαλλαγής, εκ του συνόλου των 271 προτάσεων 
κινδυνεύουν να μην υπαχθούν σχεδόν οι μισές λόγω έλλειψης πόρων
- Στο καθεστώς «Γενική Επιχειρηματικότητα» εάν ισχύει η παραδοχή ότι ο μέσος όρος 
ενίσχυσης υπερβαίνει το 40% τότε κινδυνεύουν να μην υπαχθούν λόγω έλλειψης πό-
ρων το 75% των προτάσεων (ο αριθμός είναι πιο δραματικός εάν αναχθεί σε προτάσεις 
που ζητούν επιχορήγηση και με πρόχειρους υπολογισμούς το 85% των προτάσεων κιν-
δυνεύουν να μην ενταχθούν)
- Στο δε καθεστώς «Ενίσχυση Μηχανολογικού Εξοπλισμού» παρά το γεγονός ότι υπο-
βλήθηκε ο μικρότερος αριθμός προτάσεων εντούτοις το δεδομένο ότι το συγκεκριμένο 
καθεστώς είναι έως την 28/4/2017 διαθέσιμο για υποβολή προτάσεων δεν αφήνει πε-

ριθώρια για εφησυχασμό
- Την ίδια στιγμή το υπουργείο διαθέτει 100 εκατ. ευρώ στο καθεστώς επενδύσεων 
«μείζονος μεγέθους» τη στιγμή που μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί ούτε ένα αίτημα.
Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι οι υπολογισμοί της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου 
υπουργείου, βάσει των οποίων διατίθενται στα δύο βασικότερα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ποσά ενισχύσεων ίσα με 300.000 
ευρώ τη στιγμή που οι αιτήσεις αφορούν σε τριπλάσια τουλάχιστον ποσά, χρήζουν 
επανεξέτασης. Σύμφωνα με την ΚΕΕ, ελλοχεύει σοβαρά ο κίνδυνος πολύ σοβαρές 
προτάσεις αξιόλογων εταιρειών οι οποίες είτε άμεσα είτε έμμεσα θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας να μην μπορέσουν να υπαχθούν σε 
καθεστώς ενίσχυσης και κατά συνέπεια να μην υλοποιηθούν λόγω έλλειψης πόρων. 
Ως αποτελέσματα αυτής της δυσλειτουργίας που θα οδηγήσει σε μη υλοποίηση των 
επενδύσεων μπορούν ενδεικτικά αναφέρονται τα κατωτέρω: Απώλεια εκατοντάδων 
νέων θέσεων εργασίας ως συνοδευτικές των εν λόγω επενδύσεων. Οικονομική περαι-
τέρω συρρίκνωση συγκεκριμένων κλάδων όπως ο κατασκευαστικός ως συνέπεια μη 
υλοποίησης έργων. Μείωση εσόδων του δημοσίου λόγω απώλειας φόρων όπως ΦΠΑ, 
Φόρος Εισοδήματος κ.λπ. "Για όλους αυτούς τους λόγους αιτούμαστε όπως το αρμόδιο 
υπουργείο Οικονομίας, συνυπολογιζόμενου του γεγονότος ότι η χώρα διένυσε περίο-
δο 2,5 ετών χωρίς Αναπτυξιακό Νόμο, προβεί σε αύξηση των διαθέσιμων κονδυλίων 
(τουλάχιστον τριπλασιασμό) για την πρώτη προγραμματική περίοδο του Αναπτυξιακού 
Νόμου και ειδικότερα στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανε-
ξάρτητες ΜΜΕ» ώστε να ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεων" όπως υπογραμμίζεται 
στην επιστολή.

Έναν χρόνο μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων 
για την κυκλική οικονομία, η Επιτροπή παρουσίασε 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο 
των βασικών πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης που κατάρτισε το 2015. Πέραν της έκθεσης, 
όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, που μετέδωσε το  
energypress.gr, η Επιτροπή προχώρησε επίσης στις 
εξής ενέργειες: Έλαβε σήμερα περαιτέρω μέτρα δη-
μιουργώντας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πλατφόρμα για τη χρημα-
τοδότηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της οποίας 
θα έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι επενδυτές και οι 
φορείς καινοτομίας. Εξέδωσε κατευθυντήριες γραμ-
μές προς τα κράτη μέλη όσον αφορά τη μετατροπή 
των αποβλήτων σε ενέργεια. Πρότεινε στοχευμένη 
βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με ορισμένες επι-
κίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονι-
κού εξοπλισμού. Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Frans 
Timmermans, αρμόδιος για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
δήλωσε τα εξής: "Η οικοδόμηση μιας κυκλικής οι-
κονομίας για την Ευρώπη αποτελεί καίρια προτε-
ραιότητα γι' αυτήν την Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει 
ικανοποιητική πρόοδο και σχεδιάζουμε την ανάληψη 
νέων πρωτοβουλιών εντός του 2017. Ενισχύουμε τη 
διασύνδεση ανάμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή, 
την κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, 
και κατ' αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε μια πράσινη, 
κυκλική και ανταγωνιστική Ευρώπη". Ο αντιπρόεδρος 
κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την απασχόληση, την 

ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, 
δήλωσε: "Χρησιμοποιώντας ως βάση τα επιτεύγματα 
του επενδυτικού σχεδίου Juncker, εκφράζω την ικα-
νοποίησή μου για το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να 
συνεργαστούμε γι' άλλη μία φορά με την ΕΤΕπ ώστε 
να συνδέσουμε τους επενδυτές με τους φορείς και-
νοτομίας. Στόχος μας είναι η αύξηση τόσο των δη-
μόσιων όσο και των ιδιωτικών επενδύσεων στην κυ-
κλική οικονομία. Αυτό πολύ συχνά συνεπάγεται ένα 
νέο επιχειρηματικό μοντέλο και ενδέχεται να απαι-
τηθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης. 
Η νέα αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο 
για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις τεράστιες 
επιχειρηματικές δυνατότητες που ενέχουν τα έργα 
της κυκλικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, για την 
προσέλκυση μεγαλύτερης χρηματοδότησης γι' αυτά. 
Η κυκλική οικονομία συνιστά σημαντικό στοιχείο 
για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας 
και βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη 
αυτής της βιώσιμης αλλαγής". Ο Αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ κ. Jonathan Taylor, αρμόδιος για τη χρηματο-
δότηση του περιβάλλοντος, της δράσης για το κλίμα 
και της κυκλικής οικονομίας, δήλωσε τα εξής: "Η 
ΕΤΕπ με ικανοποίηση ενώνει τις δυνάμεις της με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοποιεί τον συνδυασμό 
χρηματοδοτικής δύναμης πυρός και εμπειρογνωμο-
σύνης με στόχο να καταστούν οι οικονομίες μας πιο 
κυκλικές. Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανειοδότης 
παγκοσμίως στον τομέα της κλιματικής δράσης —πέ-

ρυσι διαθέσαμε περισσότερα από 19 δισ. ευρώ για τη 
χρηματοδότηση της κλιματικής δράσης— θεωρούμε 
ότι η κυκλική οικονομία έχει νευραλγική σημασία για 
την αντιστροφή της πορείας της κλιματικής αλλαγής, 
τη βιωσιμότερη χρήση των περιορισμένων πόρων του 
πλανήτη μας και τη συμβολή στην οικονομική ανά-
πτυξη της Ευρώπης. Για να επιταχυνθεί η μετάβαση 
αυτή, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε συμβουλές και 
να επενδύουμε ολοένα και περισσότερο σε καινοτό-
μα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και σε σχετικές 
νέες τεχνολογίες, καθώς και σε πιο παραδοσιακά 
έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων. Η νέα 
πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οι-
κονομίας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έργα 
της κυκλικής οικονομίας καθώς και της χρηματοδό-
τησής τους". 
Με βάση τη δυναμική του Επενδυτικού Σχεδίου για 
την Ευρώπη, το οποίο ήδη έως το τέλος του 2016 
κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 164 δισ. ευρώ, η 
πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οι-
κονομίας θα ενισχύσει τον σύνδεσμο μεταξύ των 
υφιστάμενων μέσων, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η πρωτοβου-
λία InnovFin - Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Και-
νοτομία, η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα 
"Ορίζοντας 2θ2θ", και ενδεχομένως θα αναπτύξει 
νέα χρηματοδοτικά μέσα για έργα της κυκλικής οικο-
νομίας. Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη συνεργασία.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΦΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 13/2/2017

 Από το μικροσκόπιο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 
Οικονομικών περνούν ορισμένες διατάξεις της ισχύουσας 
φορολογικής νομοθεσίας εξαιτίας των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες 
οικονομικά ασθενείς φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν 
αδίκως υπέρογκα ποσά Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) και φόρου εισοδήματος. Στόχος είναι οι διατάξεις αυτές να 
τροποποιηθούν και αδικίες να αρθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες εστιάζονται στην 
επίλυση δύο συγκεκριμένων προβλημάτων. Το ένα αφορά τον τρόπο 
προσδιορισμού του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος το οποίο 
λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν ένα νοικοκυριό πληροί 
ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία 
για τη μερική ή ολική απαλλαγή του από τον ΕΝΦΙΑ. Ο τρόπος 
με τον οποίο προσδιορίζεται το εισόδημα αυτό έχει ως συνέπεια 
να χάνουν τη μερική ή ολική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ χιλιάδες 
φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά πραγματικά εισοδήματα, κυρίως 
άνεργοι, ολικά ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι.
Το δεύτερο πρόβλημα αφορά σε μια στρέβλωση που υπάρχει 
στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η οποία έχει 
ως συνέπεια την υπερφορολόγηση χιλιάδων ανέργων, φοιτητών, 
νοικοκυριών και γενικότερα υποαπασχολούμενων πολιτών με πάρα 
πολύ χαμηλά εισοδήματα.
Αναλυτικά οι αδικίες που σκοπεύει να επιλύσει η πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών με νομοθετικές παρεμβάσεις είναι οι 
ακόλουθες: 
1. Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, ανάπηροι, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι 
φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά ετήσια εισοδήματα χάνουν κάθε 
χρόνο το δικαίωμα να απαλλαγούν από το 50% ή το 100% του ΕΝΦΙΑ 
και καλούνται να πληρώσουν κανονικά ολόκληρο τον φόρο. Ο λόγος 
είναι ότι η πρώην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) και 
νυν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εφαρμόζει ένα 
«κόλπο» με το οποίο το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
καθενός από τους φορολογούμενους αυτούς «φουσκώνει» 
υπέρμετρα και εντέλει εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο από το 
ισχύον κατά περίπτωση όριο για τη χορήγηση της μερικής ή ολικής 
απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ 
συμπεριλαμβάνουν στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
κάθε φορολογούμενου, το οποίο λαμβάνεται υπ’ όψιν για να 
διαπιστωθεί εάν αυτός είναι δικαιούχος μερικής ή ολικής απαλλαγής 
από τον ΕΝΦΙΑ ακόμη και εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και 
μη επαναλαμβανόμενα, όπως οι αποζημιώσεις απολύσεων, καθώς 
επίσης και ποσά κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται 
και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι 
τα επιδόματα στήριξης τέκνων, τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και 
πολυτέκνων, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά 
τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%. Στο 
συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάθε φορολογούμενου 
που λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν δικαιούται ή όχι την 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ συνυπολογίζονται επίσης τα επιδόματα 
ανεργίας, το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα των αναπήρων.
Όλα αυτά τα ποσά προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των 
φορολογουμένων τα οποία υπόκεινται κανονικά σε φόρο ή 

φορολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή στους μισθούς, στις συντάξεις, 
στα ενοίκια, στα κέρδη από επιχειρήσεις, στους τόκους καταθέσεων 
κ.λπ. Στη συνέχεια, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, προστίθεται στο 
άθροισμα που προκύπτει και τυχόν επιπλέον διαφορά εισοδήματος 
λόγω υψηλών τεκμηρίων διαβίωσης. Η διαφορά αυτή, όμως, 
προκύπτει απόχη σύγκριση του συνολικού εισοδήματος που 
προσδιορίζουν τα τεκμήρια με το άθροισμα των εισοδημάτων που 
υπόκεινται κανονικά σε φόρο, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται 
τα εισοδήματα τα οποία είναι έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα, 
ούτε τα ποσά των κοινωνικών παροχών τα οποία δεν φορολογούνται 
και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, ούτε τα 
επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ και τα προνοιακά επιδόματα των 
αναπήρων. Με το υπολογιστικό αυτό «τρικ», σας περισσότερες 
περιπτώσεις φτωχών οικογενειών, τα συνολικά ποσά καθαρού 
ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος «φουσκώνουν» υπέρμετρα, 
σε εξωπραγματικά επίπεδα, και ξεπερνούν τα σχετικά χαμηλά 
όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που έχουν τεθεί ως 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ σε 
κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού της χώρας.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι να καλούνται κάθε χρόνο να πληρώσουν 
ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ εκατοντάδες χιλιάδες φτωχοί Έλληνες 
πολίτες, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν πληγεί από 
τα σκληρά μέτρα λιτότητας των μνημονίων της περιόδου 2010-2016.
Το «κόλπο» με το οποίο «φουσκώνουν» τεχνητά τα ετήσια 
οικογενειακά εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων φτωχών 
νοικοκυριών, έτσι ώστε σε πολλές περιπτώσεις να υπερβαίνουν 
τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια για τη χορήγηση των απαλλαγών 
από τον ΕΝΦΙΑ, βασίζεται στην υπ’ αριθμόν ΠΟΑ. 1212/24-92015 
απόφαση της ΓΓΔΕ για τον καθορισμό της διαδικασίας χορήγησης 
απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ.
Η απόφαση αυτή έχει εκδοθεί με σκοπό να καθορίζει τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013, οι οποίες προβλέπουν ότι: 
α) Δικαιούχος απαλλαγής από το 50% του ΕΝΦΙΑ είναι κάθε 
φορολογούμενος που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
- Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, 
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και για κάθε 
εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τα οποία κατέχει ο 
φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν 
υπερβαίνει τα 150 τμ.
- Η συνολική αντικειμενική αξία των χτισμάτων και των εντός 
σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η 
οικογένειά του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για 
άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και 
τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα 
τέκνα.
β) Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή 
περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω θα 
χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, 
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προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε 
εξαρτώμενο μέλος.
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν 
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ.
Ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται το συνολικά ετήσιο 
καθαρό οικογενειακό εισόδημα χιλιάδων φορολογουμένων, όπως 
περιγράψαμε παραπάνω, σχεδιάζεται να διορθωθεί με νομοθετική 
παρέμβαση.
2. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν πενιχρά εισοδήματα 
από ενοίκια και ταυτόχρονα κάποια πολύ μικρά ποσά αμοιβών από 
περιστασιακή απασχόληση, το ύψος των οποίων είναι μικρότερο από 
το συνολικό ποσό των ενοικίων, φορολογούνται για την πρόσθετη 
φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω τεκμηρίων όχι με 
την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών, αλλά με την 
κλίμακα φορολογίας των ελεύθερων επαγγελματιών. Το αποτέλεσμα 
είναι να επιβαρύνονται με εξωπραγματικά ποσά φόρου εισοδήματος 
που αδυνατούν να αποπληρώσουν. Ειδικότερα, κατά την εκκαθάριση 
των φορολογικών δηλώσεων των συγκεκριμένων φορολογουμένων, 
επειδή το συνολικό πραγματικό δηλωθέν εισόδημα είναι πολύ 
χαμηλό, οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνουν υπ’ όψιν ως βάση 
υπολογισμού του φόρου εισοδήματος το ποσό που προκύπτει βάσει 
των τεκμηρίων διαβίωσης, καθώς αυτό είναι μεγαλύτερο από το 
πραγματικό δηλωθέν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες προσδιορίζουν το 
ύψος του τελικού φορολογητέου εισοδήματος λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ για τους 
άγαμους ή των 2.500 ευρώ για τους έγγαμους φορολογούμενους 
και προσθέτοντας στο ποσό αυτό τυχόν επιπλέον ποσά τεκμηρίων 
διαβίωσης, εφόσον ο φορολογούμενος διαμένει σε κατοικία 
ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον 
κατέχει και κάποιο IX αυτοκίνητο. Συνήθως δηλαδή τα ποσά των 
τεκμαρτών φορολογητέων εισοδημάτων που προκύπτουν για τους 
φορολογούμενους αυτούς υπερβαίνουν τα 5.000 ευρώ.
Ως εδώ τίποτα το μεμπτό. Από κει και πέρα, όμως, οι 
φορολογούμενοι αυτοί «εκτελούνται» κυριολεκτικά καθώς, έτσι 
όπως έχουν ερμηνευτεί οι διατάξεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή, 
η πρόσθετη διαφορά τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματος που 
προκύπτει πρέπει να φορολογείται όχι σαν εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες (όπως θα περίμενε κανείς για τις περιπτώσεις των 
φορολογουμένων με πολύ χαμηλά εισοδήματα από περιστασιακή 
απασχόληση), αλλά σαν εισόδημα από επιχειρηματικές 
δραστηριότητες. Εφαρμόζεται δηλαδή όχι η ευνοϊκή κλίμακα 
υπολογισμού του φόρου, η οποία ισχύει για τους μισθωτούς και 
τους συνταξιούχους και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 
από 8.636 έως 9.545 ευρώ, αλλά η κλίμακα φορολόγησης των 
εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει της οποίας 
το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται σε φόρο υπολογιζόμενο με 
συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ. Συνεπώς, βάσει των διατάξεων 
που ισχύουν αυτή τη στιγμή, σε κάθε τέτοια περίπτωση η πρόσθετη 
διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που έχει προκύψει βάσει των 
τεκμηρίων διαβίωσης φορολογείται με 22%. Στη συνέχεια δε επί 
του φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και προκαταβολή φόρου, η 
οποία πλέον υπολογίζεται με συντελεστή 100%. Ως εκ τούτου, έτσι 
όπως είναι διαμορφωμένες αυτή τη στιγμή οι διατάξεις του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος, για έναν φορολογούμενο με πολύ χαμηλό 
εισόδημα από ενοίκια και με πενιχρές αμοιβές από περιστασιακή 
απασχόληση, η πρόσθετη διαφορά εισοδήματος που προκύπτει 
βάσει τεκμηρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 44%. Τυχόν 
διατήρηση των διατάξεων αυτών ως έχουν θα έχει ως αποτέλεσμα να 
επιβληθούν φέτος εξωπραγματικοί φόροι εισοδήματος σε χιλιάδες 
φορολογούμενους αυτών των περιπτώσεων.
Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νομοθετική παρέμβαση ώστε και 
στις περιπτώσεις των φορολογουμένων αυτών η πρόσθετη διαφορά 
φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω της εφαρμογής 
των τεκμηρίων διαβίωσης να φορολογείται με την ευνοϊκή κλίμακα 
φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων στην 
οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 8.636 - 9.545 ευρώ.
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Μέτρα, σε δόσεις, τουλάχιστον ως το... 2028 (!), απαιτούν οι δανειστές 
από την ελληνική κυβέρνηση για να ανάψουν το πράσινο φως 
στο κουαρτέτο να επιστρέφει στην Αθήνα ώστε να ολοκληρωθεί 
η 2η αξιολόγηση. Κατά την πολύωρη συνάντηση πρόσφατα στις 
Βρυξέλλες μεταξύ του υπ. Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου, του 
αναπληρωτή υπ. Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη και των επικεφαλής 
των κλιμακίων των δανειστών, παίχτηκε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι 
ωμού εκβιασμού της ελληνικής πλευράς. Οι πιστωτές έστησαν στον 
τοίχο τον κ. Τσακαλώτο καλώντας τον: Να συμφωνήσει στην άμεση 
ψήφιση προληπτικών μέτρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία θα 
προβλέπουν τη μείωση των αφορολόγητων ορίων εισοδήματος από 
τα 8.636-9.545 ευρώ στα 6.000-7.000 ευρώ για τους μισθωτούς, 
τους συνταξιούχους και τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς 
και την κατάργηση φοροαπαλλαγών. Σύμφωνα με κυβερνητικούς 
παράγοντες, τα μέτρα αυτά θα ενεργοποιηθούν το 2019 και μόνο σε 
περίπτωση μη επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος μεγαλύτερου 
ή ίσου με το 3,5% του ΑΕΠ στο τέλος του 2018. Αν το 2018 όμως 
επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ ή και μεγαλύτερο, 
κάτι το οποίο θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, τότε η Ελλάδα θα 
μπορεί να ακυρώσει τα μέτρα αυτά και να προχωρήσει ακόμη και 
σε ελαφρύνσεις, είτε στον ΦΠΑ είτε στο μη μισθολογικό κόστος των 
επιχειρήσεων. - Ενισχυμένος «κόφτης» 
Να δεσμευτεί και για την εφαρμογή ακόμη ενός πακέτου μέτρων 
ύψους 1,8 δισ. ευρώ, το οποίο όμως θα ενταχθεί στο πλαίσιο ακόμη 
ενός νέου, πιο ενισχυμένου δημοσιονομικού «κόφτη» και θα 
προσδιοριστεί αργότερα, προκειμένου να ενεργοποιείται σε κάθε 
περίπτωση μη επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ 
από το 2019 ως το 2023! Για την πενταετία 2024-2028 ο καθορισμός 
των δημοσιονομικών στόχων που θα πρέπει να επιτύχει η Ελλάδα 
παρέμεινε σε εκκρεμότητα. Ωστόσο, εκπρόσωποι των δανειστών 
συμφώνησαν ότι η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα θα πρέπει 
να πετυχαίνει υψηλά πλεονάσματα δεν μπορεί να είναι η δεκαετία! 
Το δημοσιονομικό κενό των 700.000.000 ευρώ που εκτιμάται για 
το 2018 σύμφωνα με τους δανειστές μπορεί να κλείσει με βάση τις 
δεσμεύσεις που υπάρχουν για πρόσθετα έσοδα από τη φορολόγηση 
των ιδιωτικών εξοχικών κατοικιών μέσω της πλατφόρμας Airbnb, 
αλλά και με τον περιορισμό των πραγματικών δαπανών στην υγεία με 
την εφαρμογή των θεσμών του Rebate και του Claw back.
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