
Δείτε διαδικτυακά το σύνολο της εκδήλωσης διαβούλευσης που διοργάνωσε το 
ΤΕΕ για το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων, με όλες τις τοποθε-

τήσεις των συμμετεχόντων: https://youtu.be/IrVcCxktyTQ
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αυξημένες κατά 
19,1% ήταν οι 
οικοδομικές 
άδειες το Μάρτιο 
του 2015,

ΣΗΜΕΡΑ Αυξήθηκαν οι οικοδομικές 
άδειες, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

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

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

Αυξημένες κατά 19,1% ήταν οι 
οικοδομικές άδειες το Μάρτιο 
του 2015, με το αντίστοιχο μέγε-
θος για το τρίμηνο Ιανουαρίου - 
Μαρτίου 2015 να ενισχύεται κατά 
7,9%, σύμφωνα με τα προσωρινά 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής.  
Πιο αναλυτικά, κατά το μήνα 
Μάρτιο 2015 το μέγεθος της Συ-
νολικής Οικοδομικής Δραστηρι-
ότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο 
σύνολο της Χώρας μετρούμενο με 
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες, ανήλθε σε 1.218 οικοδο-
μικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 247,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 1.069,5 χιλιάδες m3 όγκου, 
παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 
19,1% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 32,2% στην επι-
φάνεια και κατά 33,1% στον όγκο, 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 
του 2014. 
Κατά την περίοδο των τελευταί-
ων δώδεκα μηνών, δηλαδή από 

τον Απρίλιο 2014 έως τον Μάρτιο 
2015, το μέγεθος της Συνολικής 
Οικοδομικής Δραστηριότητας 
(Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο 
με βάση τις εκδοθείσες οικοδομι-
κές άδειες, στο σύνολο της Χώ-
ρας, ανήλθε σε 13.613 οικοδομι-
κές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
2.740,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας 
και 11.845,8 χιλιάδες m3 όγκου. 
Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση 
κατά 11,8% στον αριθμό των οι-
κοδομικών αδειών, κατά 5,4% 
στην επιφάνεια και αύξηση κατά 
0,4% στον όγκο σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2013 
- Μαρτίου 2014. 
Το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτί-
ου 2015, η Συνολική Οικοδομι-
κή Δραστηριότητα εμφανίζει στο 
σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 
7,9% στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, κατά 29,3% στην επι-
φάνεια και κατά 31,7% στον όγκο, 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του έτους 2014.

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

•   Αυξήθηκαν οι οικοδομικές 
άδειες, σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ (σελ.1)

•  Ολιγόμηνη καθυστέρηση για τη 
Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη και τη 
Νέα Λυρική Σκηνή (σελ.3)

•  Μηχανικοί… «παίξτε μπάλα»! 
(σελ.3)

•  Σχέδιο δράσης για δικαιότερη 
και αποδοτικότερη φορολό-
γηση των εταιρειών στην ΕΕ 
(σελ.4)

•  3rd Hellenic Forum for 
Science, Technology & 
Innovation (σελ.2)

•  Συνέδριο με θέμα "Museums 
in Motion"  (σελ.2)

•  Εσπερίδα με θέμα: «Ορθές 
πρακτικές σκυροδέτησης: 
το πριν, το κατά και το μετά» 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Εσπερίδα με θέμα: «Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης: το 
πριν, το κατά και το μετά», βασισμένη στην Τεχνική Οδη-
γία 3: «Σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές συνθήκες» 
διοργανώνει η Επιτροπή Τεχνολογίας Σκυροδέματος του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), στις  
29 Ιουνίου 2015 (ώρα έναρξης: 17:00), στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα αναπτυχθούν  τα 
θέματα:  
- Τι σημαίνει «σκυροδέτηση σε συνήθεις καιρικές 
συνθήκες»;  
-Σχεδιασμός σκυροδέματος  
-Μελέτη Σύνθεσης  
- Παραγγελία σκυροδέματος  
- Ημερήσια παραγωγή σκυροδέματος  
-Μεταφορά σκυροδέματος στο έργο  - 
Αντλήσιμο σκυρόδεμα: ένα εξειδικευμένο σκυρόδεμα;
- Παραλαβή σκυροδέματος (και  έλεγχος ποιότητας)
- Καλούπια Σκυροδέματος: Σχεδιασμός – Έλεγχος
- Γενικά μέτρα προετοιμασίας των επιφανειών 
- Ειδικά μέτρα προετοιμασίας των επιφανειών
- Αρμοί σε έργα από σκυρόδεμα  
- Ποιος είναι ο εξοπλισμός μετακίνησης και τοποθέ-
τησης του προς διάστρωση σκυροδέματος; (αντλίες, 

ταινίες, σωληνώσεις, κουβάδες, γερανοί, σέσουλες, 
κ.λπ.)  
-Πώς διαστρώνεται το σκυρόδεμα; 
-Πώς συμπυκνώνεται το διαστρωνόμενο νωπό σκυρό-
δεμα;
- Πώς γίνεται η συντήρηση του διαστρωμένου σκυρο-
δέματος;
-Υπάρχουν ειδικές επισημάνσεις σκυροδέτησης ανά 
δομικό μέλος;
-Μετά τη σκυροδέτηση τι;
-Υπάρχουν ειδικές σκυροδετήσεις;

 Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» διοργανώνει 
-για 3η συνεχή χρονιά- το 3rd Hellenic Forum 
for Science, Technology & Innovation, που θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 29 Ιουνίου έως τις 
3 Ιουλίου 2015.  Το συγκεκριμένο πολυθεματικό 
συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού 
Υπουργείου Εξωτερικών, θα καλύψει ένα ευρύ 
φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων της Επι-
στήμης Υπολογιστών, Νανοτεχνολογίας, Ενέργεια 
& Περιβάλλον, Επιστήμες Ζωής και Τεχνολογίες 
για την Κοινωνία. 
 Πληροφορίες: http://events.demokritos.gr/, 
communications@central.demokritos.gr, τηλ. 210 
6503040-3002.

 Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσο-
λογγίου διοργανώνει στις 20 Ιουνίου 2015 και 
ώρα 11:00, στο Μουσείο Χαρακτικής «Βάσως 
Κατράκη», ημερίδα με θέμα: «Η προώθηση των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο Εθνικό 
Πάρκο Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου». Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση, η επιστημονική 
εκδήλωση στοχεύει «να ενισχύσει την προβλη-
ματική σχετικά με την προώθηση και ανάπτυξη 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού στο εθνικό 
πάρκο, όπως ο οικοτουρισμός, ο αναπηρικός 
τουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο αλιευτικός 
τουρισμός  αλλά και ο αγροτουρισμός, ο ιαματικός 
τουρισμός και άλλες ήπιες μορφές τουρισμού, 
που θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης για 
τους πολίτες του Εθνικού Πάρκου, αλλά και νέα 
εισοδήματα στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης 
που σέβεται το περιβάλλον και το αναδεικνύει ως 
πηγή μιας νέας ευημερίας».

Επιστήμη, τεχνολογία,  
καινοτομία

  Ημερίδα 

«Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης:  
το πριν, το κατά και το μετά»

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

19
Ιουνίου
2015

30
Ιουνίου
2015

19
Ιουνίου
2015

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Σύγχρονες τεχνολογικές πρακτικές 
στον πρωτογενή τομέα» 
ΛΑΡΙΣΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα 
της εξοικονόμησης ενέργειας»   
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για την ενεργειακή αναβάθμιση 
των κτιρίων 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής 
Θεσσαλίας ΤΕΕ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής 
Ενεργειακής Κατανάλωσης

   Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν συνέδριο με θέμα "Museums in Motion" 
στην πόλη του Βόλου, στις 3 και 4 Ιουλίου 2015. Η επιστημονική εκδήλωση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, «Σχεδιάζο-
ντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών 
περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
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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Ολιγόμηνη καθυστέρηση για τη Νέα Εθνική Βιβλιοθήκη 
και τη Νέα Λυρική Σκηνή

Μηχανικοί… «παίξτε μπάλα»! 

Με μικρή καθυστέρηση περίπου έξι μηνών, δηλαδή τον Απρίλιο του 2016, 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κέντρου Πολιτισμού - Ιδρυμα 
«Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) στο Δέλτα Φαλήρου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 
Χαράς Τζαναβάρα στην Εφημερίδα των Συντακτών. Εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 
άλλοι δέκα μήνες για τη μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής 
Σκηνής στο νέο τους «σπίτι». Το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα παρου-
σίασαν οι εκπρόσωποι του κοινωφελούς ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», που 
χρηματοδοτεί την κατασκευή του πολιτιστικού συγκροτήματος, διευκρινίζοντας 
ότι η μετάθεση της ημερομηνίας οφείλεται σε προβλήματα που ανέκυψαν κατά 
την κατασκευή του πρωτοποριακού στέγαστρου, που αναμένεται να είναι έτοιμο 
στα μέσα Αυγούστου.
«Το στέγαστρο κατασκευάζεται από ένα ιδιαίτερο υλικό, το φεροστάλ, που χρη-
σιμοποιείται για πρώτη φορά στην οικοδομική», εξήγησε η Έλλη Ανδριοπούλου, 
διοικητική διευθύντρια του ΚΠΙΣΝ. Η ειδική κατασκευή καταλαμβάνει περίπου 
900 τετραγωνικά και είναι το μόνο σημείο του συγκροτήματος που εξέχει από 
το πάρκο.
Αποτελείται από 717 κομμάτια, τα 633 βρίσκονται ήδη στη θέση τους. Η 
εξωτερική του επιφάνεια θα καλύπτεται από φωτοβολταϊκά συστήματα, που θα 
εξασφαλίζουν 2 γιγαβατώρες τον χρόνο, ποσότητα που καλύπτει τις ενεργεια-
κές ανάγκες του συγκροτήματος εκτός από τις ώρες λειτουργίας της Λυρικής 
Σκηνής. Το στέγαστρο στηρίζεται τώρα σε σκαλωσιές, αλλά όταν ολοκληρωθεί 
θα «ακουμπά» σε 30 λεπτές κολόνες και θα περιβάλλεται από γυαλί, εξασφαλί-
ζοντας στους επισκέπτες του εντευκτηρίου πανοραμική θέα προς το Λεκανοπέ-

διο και τον Σαρωνικό. Στο εργοτάξιο του παλιού Ιππόδρομου δουλεύουν σήμερα 
1.100 άτομα και έξι πανύψηλοι γερανοί. Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά η 
κατασκευή του ανατολικού καναλιού, μήκους 400 μέτρων, το οποίο κινείται σχε-
δόν παράλληλα με την Εσπλανάδα και, σύμφωνα με την ιδέα του αρχιτέκτονα 
Ρέντζο Πιάνο, θα μεταφέρει τον... Σαρωνικό ώς την «καρδιά» του πολιτιστικού 
συγκροτήματος. Το νερό θα βρίσκεται σε διαρκή κίνηση, θα φιλτράρεται και θα 
επιστρέφει στη θάλασσα.
Στον τετραώροφο «Πύργο των Βιβλίων» έχουν ολοκληρωθεί τα μαρμάρινα 
δάπεδα και η οροφή, ενώ διαμορφώνονται τα εσωτερικά «μπαλκόνια» και 
τοποθετούνται οι γυάλινες προσόψεις. Στη Λυρική ολοκληρώθηκε ο θόλος και 
ο μηχανισμός της σκηνής, ενώ τοποθετείται η ξύλινη επένδυση που έχει δια-
κοσμητικό αλλά και ηχομονωτικό ρόλο. Στον γειτονικό χώρο της Πειραματικής 
Σκηνής έχουν ετοιμαστεί οι αίθουσες προβολών και τα καμαρίνια.
Η έκπληξη της παρουσίασης ήταν το πάρκο των 170 στρεμμάτων, που με βάση 
την έκτασή του είναι λίγο μεγαλύτερο από τον Εθνικό Κήπο. Έχουν ήδη φυτευ-
τεί 600 ψηλά δένδρα, κυρίως ελιές, πλατάνια, κυπαρίσσια, κουκουναριές και 
πεύκα, καθώς και 62.000 θάμνοι. 
Ως το τέλος του επόμενου χρόνου τα δέντρα θα φτάσουν τα 1.400 και οι θάμνοι 
τους 280.000.
 Οι αδόμητες επιφάνειες και κυρίως τα φυτεμένα δώματα «καμουφλάρουν» 
τους χώρους του πάρκινγκ των 1.000 θέσεων, τη Βιβλιοθήκη και ένα τμήμα της 
Λυρικής. Έχουν διαμορφωθεί σε έναν μικρό λόφο που φτάνει τα 48 μέτρα και 
μοιάζει να «συνομιλεί» με τον αντικριστό Υμηττό.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
φέτος διεξάγεται το final four 
για το πανελλήνιο ποδοσφαιρικό 
πρωτάθλημα μηχανικών στο οποίο 
αρχικά συμμετείχαν δέκα συνολικά 
ομάδες. Το φετινό θα πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων 
αφού οι συνάδελφοι μηχανικοί από 
την ομάδα της Ηπείρου στέφτηκαν 
πρωταθλητές στους τελικούς που 
έγιναν πέρυσι στη Λάρισα.
Οι ημιτελικοί αγώνες όπως προέκυ-
ψαν μετά από τη κλήρωση θα γίνουν 
τον Ιούνιο και αποτελούνται από τα 
ζευγάρια :
*Θεσσαλονίκη – Λάρισα (Ο αγώνας 

θα γίνει στο Πανηπειρωτικό γήπεδο 
Ιωαννίνων το μεσημέρι του Σαββά-
του 20 Ιουνίου).
*Ιωάννινα - Αθήνα (Ο αγώνας θα 
γίνει στο Πανηπειρωτικό γήπεδο 
Ιωαννίνων το απόγευμα του Σαβ-
βάτου 20 Ιουνίου, αμέσως μετά το 
προηγούμενο ημιτελικό).
Οι νικητές των δύο αγώνων θα 
αναμετρηθούν για να κριθεί ο 
φετινός πρωταθλητής (Ο τελικός θα 
γίνει την Κυριακή 21 Ιουνίου). Στους 
αγώνες αναμένεται πλήθος κόσμου, 
ενώ θα τιμήσουν τη διοργάνωση 
επίσημοι από την τοπική κοινωνία, 
την περιφέρεια και βέβαια από τη 

διοίκηση του ΤΕΕ. 
Να σημειωθεί ότι τα έξοδα της 
διοργάνωσης καλύπτονται από 
χορηγούς, οι οποίοι αγκάλιασαν 
από τη πρώτη στιγμή την προσπά-
θεια. Ευχόμαστε του χρόνου να 
συμμετέχουν ακόμα περισσότε-
ρες ομάδες και οι συνάδελφοι 
μηχανικοί να βρουν ένα τρόπο 
να ξεχνούν τις δυσκολίες της 
καθημερινότητας.
Στις φωτογραφίες εμφανίζονται 
οι συνάδελφοι μηχανικοί που 
αγωνίζονται με τις ομάδες που 
προκρίθηκαν φέτος στο final four.

OMΑΔΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

OMΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

OMΑΔΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

OMΑΔΑ ΑΘΗΝΑΣ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες σχέδιο 
δράσης για τη ριζική μεταρρύθμιση της φορολο-
γίας των εταιρειών στην ΕΕ. Το σχέδιο δράσης 
περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών για την αντι-
μετώπιση της φοροαποφυγής, την εξασφάλιση δι-
ατηρήσιμων εσόδων και την ενίσχυση της ενιαίας 
αγοράς για τις επιχειρήσεις. Από κοινού, τα μέτρα 
αυτά θα βελτιώσουν σημαντικά το φορολογικό πε-
ριβάλλον των εταιρειών στην ΕΕ, καθιστώντας την 
φορολόγησή τους δικαιότερη, αποδοτικότερη και 
ευνοϊκότερη για την ανάπτυξη.
Οι κύριες δράσεις περιλαμβάνουν στρατηγική για 
την επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης 
βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΦΒΕ) και 
πλαίσιο για την εξασφάλιση της πραγματικής φο-
ρολόγησης εκεί όπου πραγματοποιούνται κέρδη. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης έναν πρώτο κατά-
λογο σε επίπεδο ΕΕ που περιλαμβάνει μη συνερ-
γάσιμες φορολογικές διοικήσεις τρίτων χωρών 
και ξεκινά δημόσια διαβούλευση για να εκτιμήσει 
αν οι εταιρείες θα πρέπει να δημοσιοποιούν ορι-
σμένα φορολογικά στοιχεία.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Valdis Dombrovskis, αρμόδι-
ος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, δήλω-
σε τα εξής: «Σήμερα, καταρτίσαμε ένα φιλόδοξο 
αλλά και ρεαλιστικό σχέδιο για μια φορολογία 
στην ΕΕ που θα είναι δικαιότερη και ευνοϊκότερη 
για την ανάπτυξη. Βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή 
ότι όλες οι εταιρείες - μεγάλες ή μικρές, τοπικές 
ή παγκόσμιες - πρέπει να καταβάλλουν το μερίδιο 
του φόρου που δικαίως τους αναλογεί στον τόπο 
όπου πραγματοποιείται η οικονομική δραστηριό-
τητα και προκύπτουν κέρδη.»
Ο κ. Pierre Moscovici, Επίτροπος οικονομικών 
και δημοσιονομικών υποθέσεων, φορολογίας 
και τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η φορολογία 
των εταιρειών στην ΕΕ χρειάζεται ριζική μεταρ-
ρύθμιση. Προς το συμφέρον της ανάπτυξης, της 
ανταγωνιστικότητας και της δίκαιης μεταχείρισης, 
τα κράτη μέλη πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους και όλοι πρέπει να καταβάλουν το μερίδιο 
που τους αναλογεί».
Οι κανόνες που διέπουν τη φορολογία των εται-
ρειών στην ΕΕ σήμερα δεν συμβαδίζουν με τη 
σύγχρονη οικονομία. Ορισμένες εταιρείες εκ-
μεταλλεύονται τα μη συντονισμένα εθνικά μέτρα 
για να διαφεύγουν από τη φορολόγηση στην ΕΕ. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες 
εσόδων για τα κράτη μέλη, βαρύτερη φορολογι-
κή επιβάρυνση των πολιτών και στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που καταβάλ-
λουν το μερίδιό τους.
Για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, το 
σχέδιο δράσης καθορίζει μια νέα προσέγγιση της 
ΕΕ για δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση 
των εταιρειών. Ο στόχος θα επιτευχθεί μέσω ορι-

σμένων πρωτοβουλιών που πρέπει να ληφθούν 
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρό-
θεσμα. Οι πρωτοβουλίες αυτές αξιοποιούν τα μέ-
τρα που καθορίζονται ήδη στη δέσμη μέτρων για 
τη φορολογική διαφάνεια, την οποία υπέβαλε η 
Επιτροπή τον Μάρτιο. Τα μέτρα που περιγράφο-
νται στο σχέδιο δράσης απηχούν επίσης τις εν 
εξελίξει εργασίες στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ με στόχο 
τον περιορισμό της διάβρωσης της φορολογικής 
βάσης και της μεταφοράς κερδών.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Επαναδρομολόγηση της κοινής ενοποιημένης 
βάσης φορολογίας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ)
Η Επιτροπή θα δρομολογήσει εκ νέου την πρότα-
σή της για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογί-
ας των εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), ως σφαιρική λύση για 
τη μεταρρύθμιση της φορολογίας των εταιρειών. 
Η ΚΕΒΦΕ μπορεί να προσφέρει λύσεις σε όλα τα 
μέτωπα, βελτιώνοντας σημαντικά την Ενιαία Αγο-
ρά για τις επιχειρήσεις, και παράλληλα μειώνο-
ντας τις ευκαιρίες εταιρικής φοροαποφυγής. Οι 
διαπραγματεύσεις παραμένουν επί του παρόντος 
στάσιμες σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής 
του 2011 για μια κοινή ενοποιημένη βάση φο-
ρολογίας των εταιρειών. Ωστόσο, υπάρχει γενική 
συναίνεση ότι πρέπει να αναζωπυρωθούν, λόγω 
των σημαντικών πλεονεκτημάτων της ΚΕΒΦΕ. Θα 
ξεκινήσουν αμέσως οι εργασίες για την υποβο-
λή νέας πρότασης για τη θέσπιση υποχρεωτικής 
ΚΕΒΦΕ μέσω σταδιακής προσέγγισης. Αυτό θα 
επιτρέψει στα κράτη μέλη να προβούν ταχύτε-
ρα στη διασφάλιση της κοινής φορολογητέας 
βάσης. Η ενοποίηση θα θεσπιστεί στη συνέχεια, 
δεδομένου ότι είναι το δυσκολότερο στοιχείο των 
διαπραγματεύσεων μέχρι σήμερα. Η Επιτροπή θα 
υποβάλει τη νέα αυτή πρόταση το συντομότερο 
δυνατό εντός του 2016. 
Διασφάλιση αποτελεσματικής φορολόγησης 

Το σχέδιο δράσης καθορίζει την πορεία προς την 
αποτελεσματική φορολόγηση στην ΕΕ, που ση-
μαίνει ότι οι εταιρείες θα πρέπει να καταβάλλουν 
δίκαιο μερίδιο του φόρου στη χώρα στην οποία 
πραγματοποιούν τα κέρδη τους. Τούτο μπορεί να 
επιτευχθεί με πολλούς τρόπους, χωρίς την εναρ-
μόνιση σε επίπεδο ΕΕ των συντελεστών εταιρικής 
φορολόγησης. Παραδείγματος χάρη, η Επιτροπή 
προτείνει μέτρα για την κάλυψη των νομοθετικών 
κενών, τη βελτίωση του συστήματος τιμών μετα-
βίβασης και την εφαρμογή αυστηρότερων κανό-
νων για τα προτιμησιακά φορολογικά καθεστώτα, 
μεταξύ άλλων. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες ανα-
μένεται επίσης να συμβάλουν στην πρόοδο του 
τρέχοντος διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών 
προκειμένου να καθοριστεί και να συμφωνηθεί 
μια ενωσιακή προσέγγιση της πραγματικής φο-
ρολόγησης. 
Ενίσχυση της διαφάνειας 
Το σχέδιο δράσης προσδιορίζει τα επόμενα μέτρα 
για την επίτευξη μεγαλύτερης φορολογικής δια-
φάνειας, τόσο εντός της ΕΕ όσο και έναντι τρίτων 
χωρών. Βασίζεται στα μέτρα που προβλέπονται 
ήδη στη δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφά-
νεια, η οποία εγκρίθηκε τον Μάρτιο. Για να δρο-
μολογήσει μια πιο ανοικτή και ομοιόμορφη προ-
σέγγιση της ΕΕ σε μη συνεργάσιμες φορολογικές 
διοικήσεις, η Επιτροπή δημοσίευσε, σε επίπεδο 
ΕΕ, έναν κατάλογο τρίτων χωρών και εδαφών που 
έχουν καταχωριστεί σε μαύρες λίστες των κρατών 
μελών. 
Ο κατάλογος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
παρακολούθηση μη συνεργάσιμων φορολογικές 
διοικήσεις και την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής 
της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους. Από αυτή την 
άποψη, θα ενισχύσει το σύστημα συλλογικής 
άμυνας των κρατών μελών κατά των εξωτερικών 
απειλών για τα έσοδά τους.

Σχέδιο δράσης για δικαιότερη και αποδοτικότερη φορολόγηση  
των εταιρειών στην ΕΕ
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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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ΑΚΡΟΒΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΤΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 18/06/2015

Σε σκηνές ακροβασίας χωρίς δίχτυ ασφαλείας επιδίδεται 
η κυβέρνηση, που κλιμακώνει την αντιπαράθεση της με 
τους δανειστές, αν και η χθεσινή άφιξη στην Αθήνα του 
Αυστριακού καγκελάριου Βέρνερ Φάιμαν, σε ρόλο ειρη-
νοποιού, άφησε κάποια περιθώρια για την επιστροφή των 
δύο πλευρών με νέες προτάσεις στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων.

Μετά την ιδιότυπη δημόσια κόντρα του κ. Τσίπρα με τον κ. 
Γιούνκερ και την ομοβροντία επιθέσεων από την πλευρά 
των δανειστών, ο πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μέγαρο 
Μαξίμου τον καγκελάριο με τον οποίο είχε μακρά και, 
σύμφωνα με πληροφορίες, «πολύτιμη» συνομιλία για την 
κατανόηση της στάσης όλων των εμπλεκομένων και την 
προώθηση του αναγκαίου διαλόγου.

Ωστόσο ο κ. Τσίπρας στις δηλώσεις που έκανε αργότερα 
παρόντος του κ.

Φάιμαν έδειξε ότι επιμένει στις θέσεις του, χαρακτηρίζο-
ντας μάλιστα τις περαιτέρω απαιτήσεις των δανειστών.

Βέβαια λίγες ώρες πριν και μετά τις κοινές δηλώσεις 
Τσίπρα - Φάιμαν στο Μαξίμου ήταν σε εξέλιξη σειρά 
αθόρυβων πρωτοβουλιών για την επανεκκίνηση των δια-
πραγματεύσεων - για παράδειγμα, με αφορμή το σημερινό 
Eurogroup η Ομάδα Εργασίας στην προχθεσινή τηλεδιά-
σκεψη πρότεινε στην ελληνική πλευρά να καταθέσει νέες 
προτάσεις.

«Με δυο λόγια εξήγησα στον καγκελάριο ότι οι προτάσεις 
μας καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις ως προς το μέγεθος 
της δημοσιονομικής προσαρμογής που μας ζητείται, αλλά 
η Ελλάδα είναι ένα κυρίαρχο κράτος και έχει μια κυβέρ-
νηση που έχει πρόσφατη εντολή λαϊκή και η κυβέρνη-
ση αυτή είναι υπεύθυνη για το πώς θα κατανείμει τους 
φόρους, από πού θα βρει αυτά τα χρήματα Η επιμονή γι 
αυτά τα χρήματα να προέλθουν, σώνει και καλά, από νέες 
περικοπές στις συντάξεις αποτελεί για εμάς μια ακατα-
νόητη επιμονή και οφείλουμε πια όχι σε συνεννόηση με 
τους τεχνοκράτες που επιμένουν, αλλά με τις πολιτικές 
ηγεσίες της Ευρώπης να πάρουμε πολιτικές αποφάσεις», 
υποστήριξε ο πρωθυπουργός με προφανή στόχο να στείλει 
το «μήνυμα» ότι η ελληνική κυβέρνηση θα αναλάβει τις 
ευθύνες της στο ακέραιο είτε υπάρξει είτε δεν υπάρξει 
συμφωνία μεταξύ Αθήνας και θεσμών.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι στο μυαλό μας 
η επιλογή του να καλέσουμε εκ νέου τον ελληνικό λαό να 
αποφανθεί, διότι ο ελληνικός λαός έχει δώσει την απόφα-
σή του με σαφήνεια στις 25 του Γενάρη», είπε ο κ. Τσίπρας 
και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Δεν είμαι από αυτούς που 
δεν συνηθίζω να παίρνω δύσκολες αποφάσεις.

Και δεν είμαι από αυτούς που θέλω τη δύσκολη στιγμή 
"να πετάω την μπάλα στην εξέδρα" ή να ρίχνω την ευθύνη 

αλλού, θέλω, λοιπόν, να σας διαβεβαιώσω ότι σε περίπτω-
ση που έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό και μια βιώσιμη 
λύση, εγώ και οι συνεργάτες μου, η ελληνική κυβέρνηση 
που εκλέχτηκε πρόσφατα από τον ελληνικό λαό θα ανα-
λάβει το κόστος να σηκώσει αυτήν τη συμφωνία και να τη 
φέρει εις πέρας.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε έναν έντιμο συμβιβασμό 
και μια οικονομικά βιώσιμη λύση, πάλι εμείς θα είμαστε 
αυτοί που θα αναλάβουμε την ευθύνη να πούμε το μεγάλο 
"όχι" στη συνέχεια μια καταστροφικής πολιτικής για την 
Ελλάδα».

Εξαιρετική η συμβολή του για την προώθηση λύσης, 
όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του, αυτή του Βέρνερ 
Φάιμαν, ο οποίος απάντησε χωρίς περιστροφές: «Είμαι 
αποφασισμένος να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για 
συμβιβασμό. Δεν έχει νόημα αυτήν τη στιγμή να προχω-
ρήσει η κυβέρνηση σε οριζόντιες περικοπές, καθώς κάτι 
τέτοιο θα είχε αντίκτυπο στην κοινωνία». Και πρόσθεσε: 
«Θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία, ώστε να 
επιμηκυνθεί το ελληνικό πρόγραμμα για δύο, τρία ή πέντε 
χρόνια, ώστε να σταματήσουν αυτές οι αέναες συζητήσεις 
για το ελληνικό ζήτημα».

Οι γνωρίζοντες λένε ότι στην κατ΄ ιδίαν συνάντηση o 
Αυστριακός καγκελάριος δεν αποκλείεται να αναφέρθηκε 
συγκεκριμένα σε μια όχι λίγων μηνών μόνο παράταση του 
ελληνικού προγράμματος - στις δε δηλώσεις του έκανε 
λόγο για την ανάγκη ενός μεσοπρόθεσμου και για να γίνει 
σωστή χρήση του εναπομείναντος χρόνου εισηγήθηκε 
ακόμη και τη σύγκλιση Έκτακτης Συνόδου Κορυφής, ώστε 
να προλάβουν κάποια ξένα κοινοβούλια να επικυρώσουν 
τη συμφωνία.

Να τονιστεί ότι ο κ. Φάιμαν αποκάλεσε ευρωπαϊστή και 
μόνο τον κ. Γιούνκερ και επί της ουσίας ετοίμασε τη γέφυ-
ρα μιας νέας τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Τσίπρα 
για την άρση του αδιεξόδου - τη στιγμή που ο κ. Σόιμπλε 
έλεγε στους βουλευτές του για Grexit, ενώ εκπρόσωπος 
της Α. Μέρκελ καλωσόριζε την κίνηση Φάιμαν για λύση σε 
Σύνοδο Κορυφής.

ΦΥΓΗ 30 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-8-9 | 18/06/2015

Μεγάλη εκροή καταθέσεων έχει προκαλέσει η αβεβαιότη-
τα για την τύχη της χώρας, με αποκορύφωμα τις τελευταί-
ες ημέρες κατά τις οποίες το αδιέξοδο των διαπραγματεύ-
σεων οδήγησε πολλούς στα γκισέ των τραπεζών.

Τα στοιχεία που περιέχει η Έκθεση Νομισματικής Πολι-
τικής της Τραπέζης της Ελλάδος, που δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα, δείχνουν ότι το διάστημα Δεκέμβριος 2014 - 
Απρίλιος 2015 περίπου 30 δισ. ευρώ έκαναν φτερά από τις 
ελληνικές τράπεζες.

Εξάλλου, σύμφωνα με πληροφορίες από τραπεζικούς κύ-
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κλους, την Τρίτη οι εκροές ξεπέρασαν τα 600 εκατ. ευρώ, 
ενώ χθες συνεχίστηκαν με υψηλότερους ρυθμούς. Η Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε χθες να συνεχίσει 
την στήριξη των ελληνικών τραπεζών αυξάνοντας το όριο 
ρευστότητας του ELA κατά 1,1 δισ. ευρώ από τα 83 δισ. 
ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα στα 84,1 δισ. ευρώ.

Οι πληροφορίες που έχουν πλημμυρίσει τα ξένα μέσα 
ενημέρωσης, περί πιθανής χρεοκοπίας και επιβολής ελέγ-
χων στην κίνηση κεφαλαίων και η κλιμάκωση της έντασης 
μεταξύ των δύο πλευρών, ενίσχυσαν τις ανησυχίες των 
καταθετών.

Στο ίδιο κλίμα αβεβαιότητας κινήθηκαν οι εξελίξεις και 
χθες, ενόψει του σημερινού Eurogroup στο Λουξεμβούρ-
γο. Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Ελλάδα δεν 
έχει προσκομίσει κάτι νεότερο και συνεπώς η σημερινή 
συνεδρίαση αναμένεται να είναι σύντομη. Ο δε επίτροπος 
Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε ότι αυτό που ζητείται από την 
Ελλάδα απέχει από το να είναι «τρελό», «περιμένουμε 
συγκεκριμένες προτάσεις σε τρία σημεία» είπε, αναφε-
ρόμενος στον ΦΠΑ, στο Ασφαλιστικό και στο πρωτογενές 
πλεόνασμα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η μπάλα είναι στο 
ελληνικό γήπεδο.

Παρομοίως ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Βάλντις Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι η ελληνική πλευρά 
πρέπει να πει όχι μόνο τι δεν θέλει, αλλά και τι θέλει. Ο 
κ. Ντομπρόβσκις ανέφερε τις αμυντικές δαπάνες ως ένα 
πιθανό πεδίο περαιτέρω εξοικονομήσεων.

-Με 40,8% τρέχουν τα κόκκινα δάνεια 

Πάνω από 100 δισ. ευρώ, σε ποσοστό-ρεκόρ 40,8% έφτα-
σαν τα κόκκινα δάνεια το πρώτο τρίμηνο του 2015. Για την 
ακρίβεια, πρόκειται για τα «μη εξυπηρετούμενα ανοίγμα-
τα», όπως ονομάζονται πλέον, καθώς περιλαμβάνουν όχι 
μόνο όσα δεν έχουν εξυπηρετηθεί επί τρεις συνεχόμενους 
μήνες αλλά και όσα εμφανίζουν καθυστέρηση και υπάρ-
χουν ενδείξεις ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρέτησης (51,3%) εμφανί-
ζουν τα καταναλωτικά δάνεια και ακολουθούν τα επιχειρη-
ματικά (39,8%) και τα στεγαστικά (35,6%).

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Τη στήριξη τους στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με 
στόχο να επιτευχθεί συμφωνία και να αποφύγει η χώρα τη 
ρήξη με τους εταίρους και την έξοδο από την Ευρωζώνη, 
εξέφρασαν χθες, με κοινή επιστολή τους, οι επικεφαλής 
των επιχειρηματικών φορέων της χώρας, της ΚΕΕΕ Κων-
σταντίνος Μίχαλος, του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, της ΕΣΕΕ 
Βασίλης Κορκίδης, του ΣΕΤΕ Ανδρέας Ανδρεάδης και του 
ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης.

Στην επιστολή τους, ειδικότερα, μεταφέρουν στον κ. Τσί-

πρα την έντονη ανησυχία τους για την πορεία των διαπραγ-
ματεύσεων της ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους 
και το ενδεχόμενο αδιέξοδο σε αυτές. Συγκεκριμένα, 
αναφέρουν: «Οι σχέσεις της Ελλάδας με τους εταίρους μας 
δοκιμάζονται, με ευθύνη και των δύο μερών. Το μείζον 
όμως είναι να μη θυσιαστεί η σπουδαία εθνική κατάκτηση 
της συμμετοχής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και να τερ-
ματιστεί αυτή η "ισορροπία τρόμου" που έχει παγώσει την 
οικονομία και υπονομεύει κάθε προοπτική ανάπτυξης».

Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα δηλώνει ότι στηρίζει 
τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος και ιδί-
ως «κάθε προσπάθεια για την εξυγίανση του ασφαλιστικού 
συστήματος, τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και δίκαιου 
φορολογικού πλαισίου, την πάταξη της φοροδιαφυγής, 
την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας καθώς και τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας στη δημόσια διοίκηση της 
χώρας, ώστε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα της 
διαπραγμάτευσης». Μόνον έτσι, εκτιμούν, θα αποφευχθούν 
η υπερφορολόγηση, οι έκτακτες εισφορές και άλλες αντι-
παραγωγικές πρακτικές που πληγώνουν τις επιχειρήσεις, 
την απασχόληση και εν τέλει την οικονομία. Η κυβέρνηση, 
κατά τους επικεφαλής των φορέων, οφείλει έμπρακτα να 
αποδεχθεί ότι η ευημερία των Ελλήνων, η βελτίωση των 
συνθηκών απασχόλησης και των αμοιβών της εργασίας 
προϋποθέτουν αύξηση της παραγωγικότητας, της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας.

«Προϋποθέτει δηλαδή σημαντικές μεταρρυθμίσεις και αύ-
ξηση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις με τη σειρά τους εί-
ναι εφικτές μόνο σε ένα σταθερό και προβλέψιμο θεσμικό 
και οικονομικό περιβάλλον, με ανοιχτή την πρόσβαση στις 
διεθνείς αγορές και ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις ανα-
πτυξιακές προοπτικές της χώρας». «Χωρίς συμφωνία και 
συνεπώς χωρίς επενδύσεις -προστίθεται στην επιστολή- οι 
άνεργοι δεν πρόκειται να βρουν δουλειά, οι νέοι δεν πρό-
κειται να μείνουν στη χώρα, οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται 
να αναπτυχθούν και το κράτος, χάνοντας συνεχώς έσοδα, 
μπορεί να βρεθεί σε αδυναμία να διατηρήσει τα σημερινά 
επίπεδα μισθών και συντάξεων. Όσο και αν την επικαλού-
μαστε, η ανάπτυξη δεν εκβιάζεται, ούτε έρχεται με κάποιο 
μαγικό τρόπο. Είναι δε σχεδόν ανέφικτη, όταν προτείνονται 
περισσότερες και μεγαλύτερες φορολογικές επιβαρύνσεις, 
όταν το κόστος άντλησης κεφαλαίων και ρευστότητας είναι 
μη ανταγωνιστικό και η πρόσβαση στις αγορές αδύνατη».

«Είμαστε βέβαιοι -καταλήγει η επιστολή- ότι προσωπικά 
θα κάνετε τα αδύνατα δυνατά -σύμφωνα με τις προεκλο-
γικές αλλά και μετεκλογικές σας δεσμεύσεις- για να απο-
φύγει η χώρα τη ρήξη με τους εταίρους και την έξοδο από 
την Ευρωζώνη. Η ώρα της ευθύνης έχει φτάσει. Η Ελλάδα 
της εργασίας, της δημιουργίας και της εξωστρέφειας θέλει 
περισσότερη Ευρώπη για να προχωρήσει μπροστά. Σε 
αυτήν την προσπάθεια είμαστε και θα είμαστε δίπλα σας».


