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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το μεγαλύτερο 
κόστος στα χρό-
νια της κρίσης 
το έχει υποστεί ο 
ιδιωτικός τομέας

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Έμφαση στα θέματα της ανεργίας, 
των συνθηκών απασχόλησης και της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας 
έδωσαν κατά τη συνάντησή τους ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός και ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάν-
νης Παναγόπουλος. Οι πρόεδροι 
των δύο σημαντικών παραγωγικών 
φορέων τόνισαν την πρόθεσή τους 
για συνεργασία και κοινές δράσεων 
μεταξύ ΤΕΕ και ΓΣΕΕ το επόμενο δι-
άστημα για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας.

Κατά τη συνάντηση του με τον Πρό-
εδρο της ΓΣΕΕ ο Γιώργος Στασινός 
τόνισε ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας και ο τεχνικός κόσμος 
της χώρας βρίσκονται όχι μόνο κο-
ντά στους εργαζόμενους αλλά απο-
τελούν μαζί το μεγαλύτερο κομμάτι 
της παραγωγικής δύναμης της Ελ-
λάδας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ, αυτή η μεγάλη δύναμη τα 
τελευταία χρόνια έχει τραυματιστεί 
βαθιά, κυρίως λόγω της ανεργί-

ας. «Η επικαιρότητα πολλές φορές 
ασχολείται με τους οικονομικούς 
δείκτες, με τους μισθούς και τις 
συντάξεις. Όμως το μεγαλύτερο 
κόστος στα χρόνια της κρίσης το 
έχει υποστεί ο ιδιωτικός τομέας με 
το ενάμιση εκατομμύριο ανέργους 
και τους χιλιάδες υποαπασχολούμε-
νους και ετεροαπασχολούμενους», 
σημείωσε ο Γιώργος Στασινός.  Και 
πρόσθεσε ότι «αυτούς τους ανθρώ-
πους που θέλουν να παράξουν, 
να δουλέψουν, να δημιουργήσουν 
πρέπει όλοι να στηρίξουμε». Στόχος 
όλων μας πρέπει να είναι «να βοη-
θήσουμε πραγματικά να δημιουρ-
γηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά 
ένα νέο αναπτυξιακό πλαίσιο για τη 
χώρα, να προχωρήσει άμεσα η πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση και η δη-
μιουργία θέσεων εργασίας που θα 
βασίζονται στη γνώση, το μεράκι και 
τις ικανότητες των εργαζόμενων και 
των επιστημόνων», σημείωσε ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ.

Γ. ΣΤαΣινόΣ, ΠρόεδρόΣ Τεε: 

Να στηρίξουμε όλοι τους ανθρώπους 
που θέλουν να παράξουν,  

να δουλέψουν, να δημιουργήσουν

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

•  Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Να 
στηρίξουμε όλοι τους ανθρώ-
πους που θέλουν να παράξουν, 
να δουλέψουν, να δημιουργή-
σουν (σελ.1)

•  Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΣ σε Λαφαζάνη 
για το πρόγραμμα ‘’εξοικονομώ 
κατ΄οίκον’’. (σελ.3)

•  Το Προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ 
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο 
του ΤΕΕ (σελ.3)

•  ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 
26/6 για τον διακανονισμό του 
Ν.4321/2015 (σελ3)

•  Η ΠΟΜΙΔΑ για τη διόρθωση των 
αρχικών εγγραφών στο 
Εθνικό Κτηματολόγιο (σελ.4)

•  Οι χώρες της Μεσογείου ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για την 
προώθηση έξυπνης και βιώσι-
μης ανάπτυξης (σελ.4)

•  Τα παραπροϊόντα της χαλυβουρ-
γίας στις κατασκευές (σελ.2)

•  Σεμινάρια για την εξοικονόμηση 
ενέργειας (σελ.2)

•  Διεθνές Forum Νέων Αρχιτε-
κτόνων (σελ.2)

• Προσεχώς (σελ.2)

• Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

• Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικο-
νομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσι-
μων Ενεργειακών Συστημάτων της Σχολής 
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο και 
τη Νομαρχιακή Επιτροπής ΤΕΕ Ρεθύμνου,  
διοργανώνει τα δύο παρακάτω σεμινάρια 
κατάρτισης:
- «Ενεργειακά αποδοτικός δημόσιος φωτι-
σμός», στις 8 Ιουνίου 2015 (17:00-20:00)
- «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και 
ανοιχτούς χώρους», στις 10 Ιουνίου 2015 
(17:00-20:30).
Τα σεμινάρια –που θα πραγματοποιηθούν 
στην αίθουσα του Κέντρου Κρητικής Λαϊκής 
Τέχνης (πρώην ΕΟΜΜΕΧ), Κριτοβουλίδου 
15-17, στο Ρέθυμνο- διεξάγονται στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας Green 
Partnerships - «Τοπικές Συνεργασίες για 
πράσινες πόλεις και περιφέρειες», η οποία 
υποστηρίζεται από το πρόγραμμα MED και 
απευθύνονται σε στελέχη του Δήμου και 
των τοπικών/περιφερειακών υπηρεσιών , 
σε μηχανικούς και όλους όσους δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και βιώσιμου ενεργειακού 
σχεδιασμού.
Στη θεματολογία των σεμιναρίων περιλαμ-
βάνεται:

i) Ενεργειακά αποδοτικός δημόσιος φωτι-
σμός:
• Βασικές αρχές – Κριτήρια και βασικές 
παράμετροι φωτισμού σε δημόσιους χώρους
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις φωτισμού – 
φωτορύπανση
• Μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης 
στο δημόσιο φωτισμό
• Καλές πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη
• Μελέτη πιλοτικού έργου για την ‘Εξοικονό-
μηση ενέργειας στο δημόσιο φωτισμό στην 
παλιά πόλη του Δήμου Ρεθύμνου
ii) Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και 
ανοιχτούς χώρους:
- Βασικές αρχές – Θεσμικό πλαίσιο
- Εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
- Ενεργειακή διαχείριση δημόσιων κτιρίων
- Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση
- Καλές πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη
- Μελέτη πιλοτικού έργου για ‘Βιοκλιματική 
ανάπλαση ανοικτού χώρου αστικής περιοχής 
στο Δήμο Ρεθύμνου - Δημιουργία πράσινης 
γειτονιάς’
Πληροφορίες: www.greenpartnerships.
eu, www.resel.tuc.gr, Stavroula.tournaki@
enveng.

   Το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.,  διοργανώνει -στο 
πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου SLAG-PROD- δι-
εθνές σεμινάριο με τίτλο "1st European Seminar 
on the Utilization of Electric Arc Furnace Slags", 
το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 
2015, στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης  Ερευνητι-
κών Αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου.
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η χρήση των πα-
ραπροϊόντων της χαλυβουργίας στις κατασκευές 
και ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι επιστήμονες 
από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Απευθύνεται 
τόσο επαγγελματίες, όσο και φοιτητές μηχανι-
κούς. 
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 
e-mail:  papayian@civil.auth.gr 

  Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Νέων Αρχιτεκτόνων 
(Young Architects World Federation (FMJA) σε 
συνεργασία με το Διεθνές Συμβουλίο Γάλλων 
Αρχιτεκτόνων (CIAF) και το Γαλλικό Τμήμα της UIA 
συνδιοργανώνει για περισσότερα από 20 χρόνια, 
διεθνή forums για νέους αρχιτέκτονες στη Γαλλία 
ή στο εξωτερικό, σχετικά με το θέμα της αειφόρου 
ανάπτυξης. Η επόμενη (12η) εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Flers Γαλλίας από τις 7 έως τις 18 
Δεκεμβρίου 2015, με θέμα: «Flers, μια αγροτική 
Μητρόπολη σε αστική ανάπτυξη- «Flers, a rural 
metropolis in an urban development process».
Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και 
τις 30 Ιουνίου 2015, στις 12:00 (ώρα Γαλλίας). Η 
εκδήλωση Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) 
υποστηρίζεται από τη Διεθνή Ένωση Αρχιτεκτόνων 
(UIA). Πληροφορίες: http://www.sadas-pea.gr/

Τα παραπροϊόντα  
της χαλυβουργίας  
στις κατασκευές

 Διεθνές Forum  
Νέων Αρχιτεκτόνων 

Σεμινάρια για την εξοικονόμηση ενέργειας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-12
Ιουνίου
2015

13-14
Ιουνίου
2015

10-12
Ιουνίου
2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:"Νέες Τεχνολο-
γίες και Πολιτική Προστασία" 
Χανια

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  «SafeChania 2015, Το τρίγωνο της 
γνώσης στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας»  
Χανια

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Διεθνές συνέδριο: 
"Ασφαλτικά Μίγματα και Οδοστρώματα" (6th 
ICONFBMP)
ΘεΣΣαΛόνιΚΗ

Πολυτεχνείο Κρήτης 

Πολυτεχνείο Κρήτης, Δήμος 
Χανίων, Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-
Κ.Α.Μ, ΤΕΙ Κρήτης

Εργαστήριο Οδοποιίας Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με ξένα 
Πανεπιστήμια.
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Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΣ σε Λαφαζάνη  
για το πρόγραμμα ‘’εξοικονομώ κατ΄οίκον’’

Το Προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ συναντήθηκε  
με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ

ΤΣΜΕΔΕ: Παράταση μέχρι τις 26/6  
για τον διακανονισμού του Ν.4321/2015 

ό Πρόεδρος του Τεε-Τμήματος ανατο-
λικής Στερεάς κ. Θανάσης Λυκόπουλος, 
μετά από ομόφωνη απόφαση της διοι-
κούσας επιτροπής, απέστειλε επιστολή 
στον Υπουργό Παραγωγικής ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφα-
ζάνη, καταθέτοντας τις προτάσεις 
του Τμήματος για την αναμόρφω-
ση και δημιουργία του νέου οδη-
γού λειτουργίας του προγράμμα-
τος ‘’εξοικονομώ κατ΄ οίκον’’. 
Σύμφωνα με την επιστολή, οι βα-
σικές αλλαγές που προτείνονται 
είναι:

•Η υλοποίηση του προγράμματος να 
πραγματοποιείται μέσα από ανεξάρτητο 
φορέα ή διαδικτυακή πύλη.

•Να υπάρξει δυνατότητα συμμετοχής σε 

όλους τους πολίτες ανεξάρτητα αν επιθυ-
μούν δανειοδότηση.

•Η θεσμοθέτηση κλιμακούμενων συντε-
λεστών ανάλογα με το εισόδημα, και η 

παραμετροποίηση με βάση την επι-
φάνεια της κατοικίας και των επιφα-
νειών επεμβάσεων.

•Η ύπαρξη μέριμνας  για τη στατι-
κή αξιολόγηση των υπό αναβάθμιση 
κτιρίων.

•Η κατά προτεραιότητα προώθηση 
των υφιστάμενων αιτήσεων, έστω 
και με τους νέους όρους του προ-
γράμματος.

Με τον Πρόεδρο του Τεε Γιώργο Στασινό 
συναντήθηκε πριν λίγες ημέρες το Προε-
δρείο της ΠεδΜεδε. Τα θέματα που ανα-
πτύχθηκαν ήταν οι γενικότερες  θέσεις της 
Ένωσης για την συνολική αναμόρφωση του 
συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, η 
ανάγκη παράτασης του εΣΠα τουλάχιστον 
για ένα εξάμηνο η χρηματοδότηση έργων 
εΣΠα, η κατάργηση των πρόσθετων εγγυ-
ήσεων και στις υφιστάμενες συμβάσεις 
εκτέλεσης δημοσίων έργων και φυσικά το 
φλέγον θέμα της αρνητικής αναθεώρησης 
που ανατρέπει το δικαιοπρακτικό θεμέλιο 
των δημοσίων συμβάσεων στα έργα  και η 
ανάγκη άμεσης νομοθετικής ρύθμισης.
ό Πρόεδρος της Ένωσης κ. ρωμοσιός συ-
ζήτησε και το θέμα της κατάργησης των κα-
τωτάτων ορίων, εγχειρίζοντας γνωμοδότηση 

έγκριτου νομικού του ενωσιακού δικαίου 
που εκπονήθηκε μετά από πρωτοβουλία της 
ΠεδΜεδε προκειμένου να θεμελιωθεί και 
νομικά το δίκαιο αυτό αίτημα.
Παράλληλα ο κ. ρωμοσιός ενημέρωσε και 
τον Πρόεδρο του Τεε για τις κινήσεις, τις 
οποίες έχει ξεκινήσει η Ένωση  για το θέμα 
των εμπειροτεχνών, δηλαδή για τα προβλή-
ματα από τη συμμετοχή και την εκτέλεση 
δημοσίων έργων από εμπειροτέχνες, θέμα 
συνυφασμένο και με την αδήλωτη εργασία. 
Ταυτόχρονα,  ο Πρόεδρος του Τεε ενημε-
ρώθηκε και για την παράλληλη κίνηση που 
γίνεται στα πλαίσια τηςFIEC για το θέμα 
αυτό, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό καθε-
στώς είναι κάθετο σε τέτοιες πρακτικές.
Ένα επιπλέον θέμα που συζητήθηκε είναι 
και το ζήτημα της κατάχρησης δημοπράτη-

σης δημοσίων έργων υπό το νομικό πλαίσιο 
των διαγωνισμών προμηθειών που εμφανί-
ζονται κατά κόρον, αποχαρακτηρίζοντας αυ-
τούς τους διαγωνισμούς από δημόσια έργα 
και μειώνοντας υπερβολικά το αντικείμενο 
εργασιών των εργοληπτών δημοσίων έργων.
Τέλος έγινε ιδιαίτερη μνεία και για τον εκ-
συχρονισμό του πλαισίου και της λειτουργί-
ας της επιτροπής ΜεεΠ, όπου ο Πρόεδρος 
κ. ρωμοσιός ανέλυσε τις παθογένειες του 
συστήματος, υποστηρίζοντας την αναγκαιό-
τητα απλοποίησης των διαδικασιών και της 
απεμπλοκής από γραφειοκρατικές αγκυλώ-
σεις.
Η συνάντηση εξελίχθηκε σε ικανοποιητικό 
κλίμα και ζητήθηκε και η συνδρομή του 
επιμελητηρίου στα θέματα που αφορούν 
στον εργοληπτικό κλάδο.

Με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, το ΤΣΜεδε ενημερώνει ότι 
οι ασφαλισμένοι είναι πλέον δυνατόν να υποβάλλουν το αίτημα 
που αφορά την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών 
του (ν.4321/15), μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμεί-
ου (www.tsmede.gr) μέχρι και την 26/06/2015. Σημειώνεται ότι 
το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων διακανονισμού 

θα κλειδώσει αυτόματα βάσει προδιαγραφών προγράμματος 
στις 24.00 μ.μ (26/06/2015). Για την υποβολή της αίτησής, είναι 
απαραίτητο ο ασφαλισμένος να είναι «πιστοποιημένος» χρήστης 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατά συνέπεια να έχει κάνει 
«εγγραφή» και «ενεργοποίηση» του ηλεκτρονικού του λογαρια-
σμού.
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Η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμ-
μα διακρατικής συνεργασίας MED 2014-2020 
με προϋπολογισμό άνω των 275 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 224 εκατ. ευρώ θα προέρχο-
νται από το ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
ανάπτυξης (εΤΠα). Στο πρόγραμμα έχει διατε-
θεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ 
από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας 
(ΜΠΒ) της εε.
Η επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή 
πολιτική CorinaCretu δήλωσε: «όι μεσογεια-
κές περιφέρειες της ευρώπης είναι ποικιλό-
μορφες και περιλαμβάνουν από πυκνοκατοι-
κημένα αστικά κέντρα έως και αγροτικές και 
νησιωτικές κοινότητες. Ωστόσο, οι περιφέρει-
ες αυτές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις 
για να εξοπλίσουν τις οικονομίες τους, να 
ανταγωνιστούν στο σημερινό ανταγωνιστικό 
παγκόσμιο περιβάλλον και να διαφυλάξουν τη 
μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά 
της Μεσογείου. είμαι ευτυχής που η εε είναι 
σε θέση να προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργα-
σίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
αυτών μέσω του διακρατικού προγράμματος 
MED.» 
Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία 
μεταξύ περιφερειών από 10 κράτη μέλη της 
εε (Πορτογαλία, ισπανία, Γαλλία, ιταλία, Σλο-
βενία, Κροατία, ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο, Ηνω-
μένο Βασίλειο - Γιβραλτάρ) και 3 υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες (Βοσνία-ερζεγοβίνη, Μαυ-
ροβούνιο, αλβανία). Το πρόγραμμα θα επικε-
ντρωθεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες:
•Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργα-
σίας μεταξύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων (ΜΜε), δημόσιων αρχών και ερευνητικών 
οργανισμών, ώστε να προωθηθεί η έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη.
•Επένδυση στην οικονομία χαμηλών εκπο-

μπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ενερ-
γειακής απόδοσης, της παραγωγής και χρήσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και 
της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άν-
θρακα.
•Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών 
πόρων και της βιοποικιλότητας μέσω κοινής 
ανάλυσης και σχεδιασμού αλλά και μεταφοράς 

ορθών πρακτικών.
•Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο 
μέσω προγραμμάτων συνεργασίας με τη συμ-
μετοχή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών 
εταίρων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων και να αναπτυχθούν 
κοινές στρατηγικές.
Στα αποτελέσματα του προγράμματος αναμέ-
νεται ότι θα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:
•Προώθηση της καινοτομίας των δημόσιων και 
ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στους το-
μείς της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, της 

κοινωνικής οικονομίας και των δημιουργικών 
κλάδων με αύξηση κατά 16 % του μεριδίου των 
συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που 
συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες·
•Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη δια-
χείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια ως 
αποτέλεσμα του διπλασιασμού του αριθμού 
των σχεδίων που περιλαμβάνουν μέτρα για τη 

διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια·
•Βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης 
βιώσιμων συστημάτων μεταφορών ως απο-
τέλεσμα του διπλασιασμού του μερίδιου των 
σχεδίων που περιλαμβάνουν ήπιες δράσεις 
μεταφορών με χαμηλές ανθρακούχες εκπο-
μπές στις πόλεις·
•Βελτίωση κατά 10 % του επιπέδου βιωσιμό-
τητας του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές 
των χωρών που συμμετέχουν στο MED με κα-
λύτερη συνεργασία και στη βάση ενός κοινού 
και ολοκληρωμένου σχεδιασμού·

Οι χώρες της Μεσογείου ενώνουν τις δυνάμεις τους  
για την προώθηση έξυπνης και βιώσιμης ανάπτυξης

Τον κίνδυνο να μετατραπεί το Κτηματολόγιο σε εργαλείο δήμευσης 
της ιδιωτικής περιουσίας επισημαίνει η ΠόΜιδα σε επιστολή προς 
την ηγεσία του υπουργείου Παραγωγικής ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και ενέργειας, με αφορμή τη λήξη της προθεσμίας διόρ-
θωσης των αρχικών εγγραφών στο εθνικό Κτηματολόγιο για τους 
ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε δεκάδες δήμους της χώρας 
που εντάχθηκαν στο Κτηματολόγιο με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα 
εθν. Κτηματολογίου.
όι προθεσμίες λήγουν σταδιακά από 1.8 έως 31.12.2015 με τη συ-
μπλήρωση 12ετίας από την έναρξη λειτουργίας των αντίστοιχων 

κτηματολογικών γραφείων και η ΠόΜιδα ζητά να παραταθούν για 8 
χρόνια, δηλαδή  μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας ώστε να ευθυγραμ-
μιστούν με τις διατάξεις του αστικού Κώδικα περί χρησικτησίας. 
Σημειώνεται πως όλα τα αδήλωτα ή αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα θα 
περιέλθουν στην κυριότητα του δημοσίου ενώ όποιος ιδιοκτήτης 
δεν αναγράφεται ως δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, χάνει 
οριστικά την κυριότητα του ακινήτου του.
Η ΠόΜιδα ζητά επίσης να επιλυθεί το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των 
εκτός σχεδίου ακινήτων τα οποία επίσης σε πλειάδα περιπτώσεων 
διεκδικεί το δημόσιο από τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ για τη διόρθωση των αρχικών εγγραφών  
στο Εθνικό Κτηματολόγιο 
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΒΑΡΙΑ ΦΟΡΟ-ΠΑΚΕΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 5/06/2015

Στη μέγγενη των αυξήσεων φόρων που προτείνουν ταυτόχρονα 
εταίροι και κυβέρνηση βρίσκονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις και 
όσο καθυστερεί η συμφωνία, ο κίνδυνος διεύρυνσης του φορο-
πακέτου είναι ορατός.
Η κυβέρνηση γνωστοποιεί στους θεσμούς την πρόταση της για την 
επιβολή έκτακτης εισφοράς σε επιχειρήσεις με στόχο την άντληση 
ποσού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, την αναδιάρθρωση των συντελεστών 
του ΦΠΑ με τρεις συντελεστές, 6%, 11% και 23%, τον διπλασιασμό της 
εισφοράς αλληλεγγύης σε εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ και τον 
υπερδιπλασιασμό για αποδοχές άνω των 100.000 ευρώ, καθώς και 
για στοχευμένους φόρους.
Αντίστοιχα, η πρόταση των θεσμών θυμίζει έντονα «μνημόνιο 
τρόικας», ζητώντας από την κυβέρνηση να επιβάλει 13 φορολογικά 
μέτρα σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ύψους 3 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων το 1,8 δισ. ευρώ από την καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ, 
31 επώδυνες παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό που θίγουν 3,3 εκατ. 
συνταξιούχους από μειώσεις κύριων και επικουρικών, κατάργηση 
ΕΚΑΣ, αύξηση ορίων ηλικίας, συγκεκριμένη λίστα ιδιωτικοποιήσεων, 
προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών, ενώ πιο ελαστικοί φαίνονται στο 
εργασιακό καθώς αφήνουν περιθώρια για αλλαγές αργότερα.
Στο ελληνικό σχέδιο περιλαμβάνεται και πρόταση για το χρέος, με 
αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ και των ομολόγων της ΕΚΤ με 
νέο δάνειο από τον EFSF/ESM.
Σημειώνεται πάντως ότι η κυβέρνηση απορρίπτει το σχέδιο των 
δανειστών και οι δανειστές το σχέδιο της κυβέρνησης, που σημαίνει 
ότι η διαπραγμάτευση -τυπικά- είναι σε εξέλιξη μέχρι να καταλήξουν 
σε συμφωνία.
Μετά από τέσσερις μήνες διαπραγματεύσεων, οι θεσμοί κατέθεσαν 
προτάσεις η εφαρμογή των οποίων, κατά την κρίση του υπουργείου 
Οικονομικών, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν τον γρίφο της 
οικονομικής κρίσης που ενέτειναν οι πολιτικές της προηγούμενης 
πενταετίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΥΠΟΙΚ. «Οι εν λόγω 
προτεινόμενες πολιτικές θα βάθαιναν σημαντικά τη φτώχεια 
και την ανεργία. Η συμφωνία-επίλυση που έχει ανάγκη τόσο η 
Ελλάδα όσο και η Ευρώπη απαιτεί άμεση μετακίνηση των θεσμών 
σε ρεαλιστικότερες προτάσεις, που να δίνουν την προοπτική της 
οικονομικής ανάκαμψης και της κοινωνικής ευαισθησίας. Η 
ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει τέτοιες προτάσεις», τονίζει 
το ΥΠΟΙΚ.
Μπορεί το ελληνικό σχέδιο να χαρακτηρίστηκε ανεπαρκές από τους 
θεσμούς και να απορρίφθηκε, όμως και το σχέδιο των δανειστών 
με τα 13 μέτρα-«φωτιά» δεν γίνεται δεκτό από την κυβέρνηση 
καθώς, σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, οδηγεί στην 
περαιτέρω φτωχοποίηση των πολιτών.
Τα κυριότερα επώδυνα μέτρα που περιλαμβάνει η πρόταση των 
δανειστών είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: 1) Εφαρμογή ενός ενιαίου 
συντελεστή 23% για όλα σχεδόν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και 
ενός μειωμένου 11 % μόνο για τα φάρμακα, τα είδη διατροφής και 
τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία, με ταυτόχρονη κατάργηση 
όλων των εξαιρέσεων και των εκπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και των μειώσεων κατά 30% στους συντελεστές για τα νησιά 

του Αιγαίου. Τυχόν υιοθέτηση του νέου αυτού καθεστώτος θα 
προκαλέσει: α) Αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 11% για τα φάρμακα 
και τις υπηρεσίες διαμονής στα ξενοδοχεία, με συνέπεια την άνοδο 
των τιμών των συγκεκριμένων αγαθών και υπηρεσιών κατά 4,22%.
β) Αύξηση του ΦΠΑ από το 6,5% στο 23% για τα εισιτήρια των 
θεατρικών παραστάσεων, τις εκδόσεις και πωλήσεις βιβλίων, 
περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εντύπων.
γ) Μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 11% για τα είδη διατροφής.
δ)Αύξηση του ΦΠΑ από 13% στο 23% για όλα τα σερβιριζόμενα είδη 
σε καταστήματα μαζικής εστίασης, τα αναψυκτικά, τα εμφιαλωμένα 
νερά, τον καφέ, τους χυμούς, τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, 
του νερού και του φυσικού αερίου, τα εισιτήρια των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, τα κόμιστρα των ταξί, τις υπηρεσίες επισκευής παλαιών 
κατοικιών, τις δευτεροβάθμιες υπηρεσίες υγείας που παρέχονται 
από ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα εισιτήρια θεαμάτων (πλην θεάτρων), 
τις υπηρεσίες κηδειών, τις υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας ασθενών 
και ηλικιωμένων, τις πωλήσεις ειδών από καουτσούκ, τις πωλήσεις 
ανθέων και τις πωλήσεις ειδών που προορίζονται για την υποστήριξη 
μόνιμα αναπήρων. Συνέπεια της αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 
το13% στο 23% για όλα τα παραπάνω αγαθά και υπηρεσίες θα είναι να 
ανατιμηθούν κατά 8,84%.
2) Εξάλειψη όλων των δυνατοτήτων φοροαποφυγής στη φορολογία 
εισοδήματος, με την εφαρμογή μέτρων που θα προβλέπουν μεταξύ 
άλλων τον περιορισμό του αριθμού των φορολογουμένων που θα 
αντιμετωπίζονται φορολογικά ως αγρότες.
3) Περαιτέρω αύξηση του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων 
το 2015.
4) Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 55% 
στο 100% για όλες τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τις προσωπικές εταιρείες. Αν εφαρμοστεί το 
μέτρο αυτό, τότε ο συνολικός φόρος που θα πληρώσουν επί των 
πραγματικών ή τεκμαρτών εισοδημάτων του ς οι μικρομεσαίοι 
επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά 
τις δραστηριότητές τους θα είναι διπλάσιος, δηλαδή θα ανέρχεται στο 
52% για ποσά εισοδημάτων μέχρι 50.000 ευρώ και στο 66% για ποσά 
εισοδημάτων πέραν των 50.000 ευρώ! 5) Αύξηση της προκαταβολής 
φόρου εισοδήματος από το 80% στο 100% για τις ανώνυμες εταιρείες.
6) Εξάλειψη της «προνομιακής» φορολογικής μεταχείρισης 
των αγροτών, η οποία προβλέπεται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος (ν. 4172/2013). Τυχόν υιοθέτηση της προτροπής αυτής 
των δανειστών θα σημάνει την αύξηση του συντελεστή φορολογίας 
εισοδήματος από το 13% στο 26% για όλους όσοι δηλώνουν γεωργικά 
εισοδήματα, δηλαδή τον διπλασιασμό των φορολογικών τους 
επιβαρύνσεων.
7) Κατάργηση του επιδόματος θέρμανσης.
8) Κατάργηση του μέτρου που προβλέπει την επιστροφή στους 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του 50% του ΕΦΚ του πετρελαίου 
κίνησης που χρησιμοποίησαν για τα μηχανήματα και τα οχήματά τους 
προκειμένου να παράγουν τα προϊόντα τους.
9) Κατάργηση της προκαταβολής φόρου 26% επί των δαπανών 
που καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε εταιρείες που 
εδρεύουν σε χώρες-φορολογικούς παραδείσους ή σε χώρες όπου 
ισχύουν πολύ χαμηλοί συντελεστές εταιρικού φόρου. Το μέτρο αυτό 
περιελήφθη στο άρθρο 21 του ν. 4321/2015 με σκοπό να περιορίσει το 
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φαινόμενο της φοροαποφυγής μέσω τριγωνικών συναλλαγών.
10) Κατάργηση όλων των ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για τους 
αγρότες και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που θεσπίστηκαν 
πρόσφατα. Συγκεκριμένα, ζητείται να καταργηθούν οι πρόσφατα 
νομοθετηθείσες διατάξεις που προβλέπουν: α) πλήρη απαλλαγή 
των αγροτικών αποζημιώσεων από τη φορολογία εισοδήματος, 
β) απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των αγροτικών 
επιδοτήσεων και ενισχύσεων μέχρι του ποσού των 12.000 ευρώ, γ) 
μείωση του συντελεστή προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 
55% στο 27,5% για τα εισοδήματα από γεωργικές δραστηριότητες, δ) 
εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων στο Δημόσιο και απαλλαγή 
των ιδιοκτητών από τη φορολόγηση για τα ποσά αυτά.
Ουσιαστικά, οι δανειστές ζητούν να φορολογούνται με 13% όλες οι 
αγροτικές αποζημιώσεις, επιδοτήσεις και ενισχύσεις και να αυξηθεί 
η προκαταβολή φόρου επί του γεωργικού εισοδήματος από το 27,5% 
που καθορίστηκε πρόσφατα στο εξωπραγματικό 100% που ζητούν για 
όλα τα εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες! Επιπλέον 
ζητούν να καταργηθεί η εκχώρηση ανείσπρακτων μισθωμάτων 
στο Δημόσιο, ώστε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να πληρώνουν 
φόρο 11%-33% και για τα ενοίκια που δεν έχουν εισπράξει ποτέ! 11) 
Σημαντική μείωση του ακατάσχετου ορίου μισθών και συντάξεων, το 
οποίο ανέρχεται σήμερα σε 1.500 ευρώ και ισχύει για εργαζόμενους 
και συνταξιούχους που οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο. 
Ταυτόχρονα, ζητούν να κατάσχονται τα συνολικά ποσά των μισθών 
και των συντάξεων και όχι μόνο το 25% αυτών! 12) Επαχθείς για 
εκατομμύρια οφειλέτες του Δημοσίου τροποποιήσεις στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις για την τμηματική εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία έως και σε 100 
μηνιαίες δόσεις. Συγκεκριμένα, οι δανειστές ζητούν να τεθούν 
εκτός ρυθμίσεων όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα 
τρέχοντες φόρους. Επιπλέον, να θεσπιστούν αυστηρότερες ρυθμίσεις 
λιγότερων δόσεων για όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να 
εξοφλήσουν νωρίτερα τα χρέη τους, κυρίως δε για όσους εξ αυτών 
χρωστούν πάνω από 1.000.000 ευρώ, καθώς επίσης και να αυξηθούν 
τα ποσοστά των τόκων που επιβαρύνουν τις μηνιαίες δόσεις των 
ρυθμίσεων! 13) Διατήρηση του ΕΝΦΙΑ για την είσπραξη 2,65 δισ. 
ευρώ και φέτος. Μάλιστα, οι δανειστές προτείνουν στην κυβέρνηση 
στην περίπτωση που αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές αξίες, για 
να μη μειωθούν τα έσοδα του Δημοσίου και να επιτευχθεί ο στόχος 
να αυξηθούν οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου, αλλά και να 
μειωθούν τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί για απαλλαγές 
από τον ΕΝΦΙΑ.

ΟΛΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΛΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Όλες τις αποκρατικοποιήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους 
πιστωτές, πλην εκείνης του Ελληνικού, περιλαμβάνει το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων που απέστειλε η ελληνική κυβέρνηση στους 
πιστωτές της χώρας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης.
Στο σχέδιο που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση στους πιστωτές, 
απεμπολείται η δημιουργία του Ταμείου Δημοσίου Πλούτου, ενώ 
παραμένει το ΤΑΙΠΕΔ με τον ρόλο που έχει περιγραφεί στον ιδρυτικό 
νόμο του. Τίθενται, ωστόσο, από την ελληνική πλευρά, προϋποθέσεις 
για την προώθηση των αποκρατικοποιήσεων, όπως για παράδειγμα, 

ένα μέρος των εισπράξεων ν' αξιοποιηθεί από τα ασφαλιστικά 
ταμεία.
Σε ό,τι αφορά τους στόχους των εσόδων, η ελληνική κυβέρνηση 
εκτιμά ότι το 2015 τα έσοδα μπορούν να ανέλθουν σε κάτι 
περισσότερο από 1,5 δισ. ευρώ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, βασίζεται στην αποκρατικοποίηση των 
περιφερειακών αεροδρομίων.
Για την περίοδο 2015-2022, η κυβέρνηση προσδοκά σε έσοδα 
της τάξης των 7,5 δισ. ευρώ, ενώ αν συνυπολογιστούν κι εκείνα 
της περιόδου 2011-2014, τότε τα συνολικά έσοδα εκτιμώνται σε 
περίπου 10,5 δισ. ευρώ. Το μέγεθος αυτό βρίσκεται περίπου στο 
50% του στόχου που είχε συμφωνηθεί μεταξύ της τρόικας και της 
προηγούμενης ελληνικής κυβέρνησης (22,3 δισ. ευρώ).
Για την υλοποίηση όμως του προγράμματος, η ελληνική κυβέρνηση 
θέτει ορισμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα απαιτεί: 1) ένα 
ελάχιστο επίπεδο επενδύσεων για κάθε αποκρατικοποίηση, 2) την 
προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, 3) δεσμεύσεις που θα 
εξασφαλίζουν οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες, 4) 
τη δημόσια συμμετοχή ενός σημαντικού (πιθανώς μειοψηφικού) 
μεριδίου στο μετοχικό κεφάλαιο, 5) προστασία του περιβάλλοντος 
και της πολιτιστικής κληρονομιάς, και τέλος, 6) ένα μέρος των 
εισπράξεων να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση των 
ασφαλιστικών ταμείων, ενώ οι συμμετοχές υπό δημόσιο έλεγχο θα 
χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της Αναπτυξιακής τράπεζας.
Η αξιοποίηση όμως του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού 
φαίνεται ότι παραπέμπεται στις καλένδες. Το ίδιο συμβαίνει και με 
την αποκρατικοποίηση των ΕΛΤΑ, του κοιτάσματος Ν. Καβάλας, της 
ΛΑΡΚΟ κ.ά. Ούτως ή άλλως οι τελευταίες αποκρατικοποιήσεις δεν 
θα είχαν και μεγάλο οικονομικό αποτέλεσμα. Άλλωστε μόλις 50 
εκατ. ευρώ αναμένεται να αποφέρουν οι Τραινοσέ και ΕΕΣΤΥ. Επίσης, 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μετατίθεται η ολοκλήρωση μέσα 
στο 2016 όλων των σημαντικών αποκρατικοποιήσεων που δεν είχαν 
ολοκληρωθεί μέχρι τις εκλογές του 2015. Μεταξύ αυτών, εκείνες 
των ΟΛΠ, ΟΛΘ, AAA, Τραινοσέ κ.ά. Ακόμη και η τιτλοποίηση εσόδων 
από την αξιοποίηση ακινήτων, η οποία θεωρητικά ήταν έτοιμη από 
πέρυσι, πλέον μεταφέρεται για το 2016.
Από τη άλλη πλευρά, οι «θεσμοί» ζητούν το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων να μείνει ως είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
Ζητούν από την κυβέρνηση να επικαιροποιήσει το πρόγραμμα, 
και να προχωρήσει με γρήγορα βήματα την ικανοποίηση των 
προαπαιτούμενων ενεργειών που έχουν συμφωνηθεί και 
οι οποίες θα διασφαλίσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των 
αποκρατικοποιήσεων. Επίσης, ζητείται το άμεσο κλείσιμο της 
αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων και του 
Ελληνικού, με τους υφιστάμενους όρους που έχουν συμφωνηθεί. 
Ακόμη ζητείται η άμεση μεταφορά του 10% των μετοχών ΟΤΕ στο 
ΤΑΙΠΕΔ και ο ορισμός των ημερομηνιών, που δεν θα ξεπερνούν το 
τέλος Οκτωβρίου, για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών 
στις αποκρατικοποιήσεις των ΟΛΠ, ΟΛΘ, Τραινοσέ και ΕΕΣΣΤΥ. 
Επίσης οι θεσμοί ζητούν η διαδικασία των προαναφερόμενων 
αποκρατικοποιήσεων να συνεχιστεί χωρίς ουσιαστικές αλλαγές 
στους όρους υλοποίησης των διαγωνισμών. Με τα παραπάνω, 
φαίνεται ότι οι δύο πλευρές απέχουν από το να συμφωνήσουν σε ένα 
κοινά αποδεκτό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.


