
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες ανεξάρτητου αποτιμητή στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελί-
δα του ΤΑΙΠΕΔ. Στην πρόσκληση, που είναι στην αγγλική γλώσσα, σημειώνεται ότι 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 16η Οκτωβρίου στις 17.00 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συναντήσεις 
χθες της Ευρω-
παίας Επιτρόπου 
Κορίνας Κρατσού 
με Σταθάκη – 
Τσιρώνη. Σήμερα 
συναντάται με 
Τσίπρα – Σπίρτζη.

ΣΗΜΕΡΑ «Μποναμάς» 2 δις στην πραγματική 
οικονομία μέχρι το Δεκέμβρη

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

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

Σε εξοικονόμηση 2 δισ. ευρώ για 
τον ελληνικό προϋπολογισμό, με-
ταφράζεται η πρόωρη εκταμίευση 
του 5% των πληρωμών της ΕΕ που 
εκκρεμούν έως το κλείσιμο των 
προγραμμάτων του παλαιού ΕΣΠΑ 
και ο διπλασιασμός της προχρη-
ματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ από 
7% σε 14%, όπως ανέφερε το με-
σημέρι της Δευτέρας ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Γιώργος Σταθάκης 
μετά τη συνάντηση που είχε με την 
Επίτροπο περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης Κορίνα Κρέτσου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, η συμφωνία της 
Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή προβλέπει την εκταμίευση 500 
εκατ. ευρώ έως τις 15 Οκτωβρίου 
από το σύνολο των 2 δισ. ευρώ 
που αναμένονται ως το τέλος 
Δεκέμβρη. Ωστόσο η αύξηση της 
κοινοτικής συμμετοχής δεν σημαί-
νει ότι θα εισρεύσουν περισσότερα 
κοινοτικά κονδύλια. Η επίτροπος σε 
δηλώσεις της μετά τη συνάντηση 
που είχε με τον υπουργό Οικονο-
μίας κ. Γιώργο Σταθάκη και τον 
υφυπουργό ΕΣΠΑ Αλέξη Χαρίτση, 
ανέφερε πως έδωσε μάχη στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι υπήρ-
χαν αντιδράσεις από άλλες χώρες 
που ήθελαν την ίδια αντιμετώπιση 
με την Ελλάδα. Μετά τη συνάντη-
ση με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη η 
κ. Κρετσού προσέθεσε ότι αυτά τα 
χρήματα θα κατευθυνθούν άμεσα 
στην πραγματική οικονομία της 
χώρας για αποπληρωμές έργων 

που ολοκληρώνονται. Σημειώνεται 
πως σήμερα Τρίτη αναμένεται το 
πράσινο φως από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την εφαρμογή 
των μέτρων ειδικής μεταχείρι-
σης για την Ελλάδα ως προς το 
ποσοστό συγχρηματοδότησης του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 αλλά και για την 
αυξημένη προκαταβολή του νέου 
ΕΣΠΑ 2014-2020. Η συμφωνία που 

έχει επιτευχθεί μεταξύ της Ελλάδας 
και της ΕΕ προβλέπει:
- Την αποδέσμευση του 5% των 
αποπληρωμών του ΕΣΠΑ 2007-
2013
- Αναδρομική αύξηση του ποσο-
στού συγχρηματοδότησης του 
ΕΣΠΑ της περιόδου 2007-2013 
στο 100% από το 95% που είναι 
σήμερα, ώστε να εξοικονομηθούν 
κεφάλαια από τον ελληνικό προϋ-
πολογισμό
- Διπλασιάζεται ο συντελεστής προ-
χρηματοδότησης του νέου ΕΣΠΑ 
της περιόδου 2014-2020 από το 
7% στο 14%.

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

•  «Μποναμάς» 2 δις στην πραγματική 
οικονομία μέχρι το Δεκέμβρη (σελ.1)

•  Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου η κατάθεση 
δικαιολογητικών για το πρόγραμμα 
επιδότησης εγκαταστάσεων φυσικού 
αερίου (σελ.3)

•  Ισχυρή συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ στο 
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
Horizon 2020 (σελ.3)

•  Επιπλέον χαλάρωση στα capital 
controls (σελ.4)

•  Ως τα τέλη του έτους τα μεγάλα κατα-
σκευαστικά συμβόλαια για τον αγωγό 
TAP (σελ.4)

•  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματι-
σμού (σελ.2)

•  Συνέδριο: «Η Πληροφορική στην 
εκπαίδευση» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

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

 Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού θα 
πραγματοποιηθεί -για δεύτερη χρονιά- από τις 
10 ως τις 18 Οκτωβρίου 2015, υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - με την 
υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων Πληρο-
φορικής, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης 
και της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ).
  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «εκατομμύρια 
παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες 
και πολιτικοί ιθύνοντες θα συμμετάσχουν σε 
μαζικές εκδηλώσεις και θα παρακολουθήσουν 
μαθήματα για να μάθουν προγραμματισμό και να 
αποκτήσουν συναφείς δεξιότητες. Η ιδέα είναι 
να προβληθεί ο προγραμματισμός, να απομυθο-
ποιηθούν οι σχετικές δεξιότητες, και να έρθουν 
σε επαφή άτομα που έχουν μεγάλη επιθυμία να 
αποκτήσουν γνώσεις».
Πληροφορίες: http://www.openscience.gr/
codeEUGreece/my-event

Ημερίδα με θέμα: «SYNERGY:  Εργαλείο διε-
ρεύνησης της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς δομικών στοιχείων», διοργανώ-
νουν τα Εργαστήρια Οικοδομικής & Φυσικής των 
Κτιρίων και Μεταλλικών Κατασκευών Α.Π.Θ., σε 
συνεργασία με την εταιρεία μας FIBRAN A.E., στις 
8 Οκτωβρίου 2015 στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani 
Caravel, 18:00-21:00).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιστημονικής 
εκδήλωσης θα γίνουν οι ομιλίες:
•Το ερευνητικό έργο SYNERGY. Αντικείμενο, 
στόχοι, αποτελέσματα 
• Διερεύνηση της υγροθερμικής συμπεριφοράς 
δομικών στοιχείων 
• Παραμετρική διερεύνηση των θερμογεφυρών 
στη συναρμογή δομικών στοιχείων 
• Διερεύνηση και αξιολόγηση της συμπεριφοράς 
δομικών στοιχείων έναντι της φωτιάς 
• Περιβαλλοντική διάσταση θερμομονωτικών 
υλικών 
• Εφαρμογή των αποτελεσμάτων του έργου σε 
κτίρια από χάλυβα 
• Περιβαλλοντικό αποτύπωμα δομικών στοιχείων 
• Το SYNERGΥ ως εργαλείο ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης κτιρίων 
Πληροφορίες: Αλκμήνη Κόντου, τηλ.: 2310 682425

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Συνέδριο με θέμα: «Η Πληροφορική στην 
εκπαίδευση», διοργανώνεται από τα Τμήματα 
Πληροφορικής των Πανεπιστημίων Πειραιώς 
και Ιονίου, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Εταιρεία Επιστημόνων και Επαγγελματιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών – ΕΠΥ. 
Εστιάζεται στην Πληροφορική, αλλά και στις 
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας 
στην εκπαίδευση. Τελεί υπό την αιγίδα του 
Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και καλύπτει τόσο τις βαθμίδες 
της τυπικής εκπαίδευσης – Δευτεροβάθμια, 
Πρωτοβάθμια, Τριτοβάθμια- όσο και την μη 
τυπική εκπαίδευση. Θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, από τις 9 ως 
τις 11 Οκτωβρίου 2015, με την παρουσίαση 
άρθρων, με κεντρικές ομιλίες, εργαστηρι-
ακές συνεδρίες και συνεδρίες Στρογγυλής 
τράπεζας. 
Θεματολογία: 
- Η Πληροφορική και οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
- Διδακτική Πληροφορικής 
- Εκπαίδευση ενηλίκων 
- Διδακτική Πληροφορικής και μικρές ηλικίες 
- Καλές διδακτικές πρακτικές και Ερευνη-
τικές Εργασίες με αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών. 
- Συνεργατική μάθηση 
- Εκπαίδευση από απόσταση 
- Εκπαιδευτικό λογισμικό. Το ανοικτό λογι-
σμικό στην εκπαίδευση 
- Τεχνολογίες Διαδικτύου και εκπαίδευση. 
Κοινωνική δικτύωση 
- Τεχνολογίες αναπαράστασης γνώσης και 
διδασκαλία 
- Ευφυή εικονικά περιβάλλοντα. Εικονικοί 
κόσμοι. Διδακτικά παιχνίδια 

- Εκπαιδευτική Ρομποτική 
- Προγραμματισμός και περιβάλλοντα 
- Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στη Διεθνή πραγματι-
κότητα 
- Η Πληροφορική και η Πρωτοβάθμια, Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση 
- Οι Πληροφορική και οι Νέες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ 
- Τα σχολικά εργαστήρια και το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο 
- Μέσα υποστήριξης διδασκαλίας, Υπολογι-
στής τάξης, Ψηφιακό σχολείο 
- Επιμόρφωση, Αξιολόγηση. 
- Ασφάλεια και Διαδίκτυο 
- Καινοτόμα προγράμματα Νέων Τεχνολογιών.
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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

«Η Πληροφορική στην εκπαίδευση» 

7-9
Οκτωβρίου

2015

12-14
Οκτωβρίου

2015

12-14
Νοεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  «Ενέργεια και την Κλιματική 
Αλλαγή – Συνεισφέροντας στην επίτευξη χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα»
ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “ «Τουριστικοί 
λιμένες, μαρίνες»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ενεργειακής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 

Εργαστήριο Λιμενικών 
Έργων Ε.Μ.Π. 

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ κ.ά. 
φορείς

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Προγραμματισμού                    

Η ενεργειακή και  
περιβαλλοντική  

συμπεριφορά δομικών 
στοιχείων
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Μέχρι τις 23 Οκτωβρίου  
η κατάθεση δικαιολογητικών  
για το πρόγραμμα επιδότησης  

εγκαταστάσεων φυσικού αερίου

Ισχυρή συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ 
στο ευρωπαϊκό ερευνητικό  
πρόγραμμα Horizon 2020

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ο 
Μεσσήνιος πολιτικός μηχανικός Βασίλης 
Οικονομόπουλος. Ήταν απόφοιτος  της Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, καθώς και της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διετέλεσε πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος, όπως επίσης και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανι-
κών (ECCE). Ήταν μέλος της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ της οποίας διατέλεσε Α΄ Αντιπρόεδρος 
(1997-2000), όπως και διευθύνων σύμβουλος 
της "Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε." 
(ΑΜΕΛ Α.Ε.). Η εξόδιος ακολουθία και η ταφή 
του Βασίλη Οικονομόπουλου, θα γίνει την 
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 15:00 στο Α' Νεκρο-
ταφείο Αθηνών.

Προχωρά το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, 
καθώς εκταμιεύτηκε η πρώτη δόση των 6 εκατ. ευρώ, ενώ οι ενδιαφερόμενοι 
θα έχουν προθεσμία ως τις 23 Οκτωβρίου για τα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με 
τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα τέλη 
Σεπτεμβρίου έγινε η εκταμίευση της πρώτης δόσης, ύψους 6.000.000 €, για το 
πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, που υλοποιεί 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τις Επιχειρήσεις 
Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολο-
γισμού 15.000.000 €. Ειδικότερα, στην Αττική έχουν υποβληθεί για υπαγωγή στο 
Πρόγραμμα 4.736 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί έως σήμερα 3.607, συνολικού εκτι-
μώμενου προϋπολογισμού 4.700.000 €.  Στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία έχουν 
υποβληθεί για υπαγωγή στο Πρόγραμμα 3.131 και 3.159 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί 
1.770 και 2.652 αιτήσεις αντίστοιχα. Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκρι-
μένων αιτήσεων ανέρχεται σε 1.855.000 € για τη Θεσσαλονίκη και 2.953.000 € για 
τη Θεσσαλία.  Η διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης των φακέλων βρίσκεται σε 
εξέλιξη από τις ΕΠΑ, στο πλαίσιο της οποίας γίνεται, κατά σειρά προτεραιότητας, η 
απόδοση στους αναδόχους εγκαταστάτες του ποσού της επιδότησης που αντιστοιχεί 
στις μετατροπές που υλοποίησαν.  Επισημαίνεται στους πολίτες που έχουν ενταχθεί 
στο πρόγραμμα ότι, προκειμένου να επισπευσθεί η εκταμίευση του ποσού της επι-
δότησής τους, θα πρέπει να υποβάλλουν άμεσα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου (καταληκτική 
ημερομηνία 23 Οκτωβρίου). Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα επιδοτεί σε ποσοστό 
60% το συνολικό επιλέξιμο κόστος της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 
με ανώτατο ποσό τα 5.500 ευρώ (για μεγάλες πολυκατοικίες), με τον ωφελού-
μενο να καταβάλλει στον εγκαταστάτη μόνο τη δική του συμμετοχή. Το ποσό της 
επιχορήγησης αποδίδεται στον εγκαταστάτη μετά την υποβολή των απαραίτητων 
δικαιολογητικών, δηλαδή, των τιμολογίων στο όνομα του δικαιούχου τόσο για την 
αγορά του εξοπλισμού όσο και για τις εργασίες εγκατάστασης.  

Στους Ελληνικούς Οργανισμούς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρό-
γραμμα «Secure, Clean and Efficient Energy-Ορίζοντας 2020» συγκαταλέγεται ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ, γεγονός που υπογραμμίζει τη σταθερή δέσμευση της Εταιρίας για έντονη ερευ-
νητική δραστηριότητα με έμφαση στην καινοτομία στον τομέα των δικτύων διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εθνικού 
Κέντρου Τεκμηρίωσης «Energy 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Secure, 
Clean and Efficient Energy-Ορίζοντας 2020», o ΔΕΔΔΗΕ μέσω της συμμετοχής του 
στα έργα SmarterEMC2 και TILOS, συμπεριλαμβάνεται στους ελληνικούς οργανι-
σμούς με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο εν λόγω Πρόγραμμα. Το έργο SmarterEMC2 
αφορά στην ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
στα Έξυπνα Δίκτυα και το έργο TILOS στην ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για τη 
βέλτιστη ενσωμάτωση συσσωρευτών αποθήκευσης ενέργειας στο μικροδίκτυο της 
νήσου Τήλου, με αυξημένη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, ο 
ΔΕΔΔΗΕ διοργάνωσε πρόσφατα με επιτυχία την 4η Ημερίδα για τα Smart Grids, κατά 
τη διάρκεια της οποίας ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Νικό-
λαος Χατζηαργυρίου παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των Έξυπνων 
Δικτύων στην ΕΕ. Στην Ημερίδα, την οποία παρακολούθησαν περισσότερα από 100 
στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ καθώς και καθηγητές και ερευνητές της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, παρουσιάστηκαν 
επίσης εφαρμογές καινοτόμων τεχνολογιών στο Ελληνικό Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας καθώς και ειδικές μελέτες και ερευνητικά έργα. 

Την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία έντεκα νέων αιολικών πάρκων συνολι-
κής ισχύος 225 μεγαβάτ στην Εύβοια αποφάσισε χθες το ΥΠΕν. Πιο αναλυτικά, η απόφαση αφορά την ανάπτυξη 
11 αιολικών πάρκων από την RF Energy στον Δήμο 
Καρύστου της Νότιας Εύβοιας στις θέσεις Κορακόβραχος 
(21MW), Kορακόβραχος II (6ΜW), Καλαμάκι (12MW), Κα-
λαμάκι ΙΙ (18MW), Πράρο (39MW), Μίλζα (18MW), Ομαλιές 
(30MW), Ομαλιές ΙΙ (15MW), Μολιζέζα Ι (24MW), Δεξαμενές 
ΙΙ (18MW) και Μεγάλη Πέτρα (24MW) και συνοδά έργα 
οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας). 
Τα πάρκα θα αποτελούνται από 75 ανεμογεννήτριες τύπου 
Vestas V-90/3MW. Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο στο 
σύνολό του αναπτύσσεται εντός περιοχών του Ευρωπαϊκού 
Οικολογικού Δικτύου Natura, που είναι χαρακτηρισμένες 
είτε ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) είτε ως Ζώνες Ει-
δικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα. Για αυτό το 
λόγο πιθανόν η απόφαση επί του φακέλου που κατατέθηκε 
το Δεκέμβρη του 2011 χρειάστηκε σχεδόν τέσσερα χρόνια 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση…

Απεβίωσε ο Βασίλης 
Οικονομόπουλος

Νέα αιολικά πάρκα στην Κάρυστο μετά 
από τετράχρονη αναμονή αδειοδότησης

Μετά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων 
Αεροναυπηγών (ΣΕΑ) το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους Ιωάννη 
Βακράκο (Πρόεδρο)μ Αντώνιο Οικονομόπουλο (Αντιπρόεδρο), Νικόλαο 
Ζαφειρίου-Γυπαράκη (Γεν. Γραμματέα), Σταύρο Καλλέργη (Ταμία), Κων/νο 
Βλάχο (Δημοσίων Σχέσεων), Λυκούργο Μετάλλα (Εργασιακών Θεμάτων), Βα-
σίλειο Μάζη (Επιστημονικών Θεμάτων), ενώ η Ελεγκτική Επιτροπή από τους 
Ιωάννη Αντωνίου (Πρόεδρο), Δημήτριο Σταθακόπουλο και Ευάγγελο Καρέλα.

Νέα διοίκηση στο ΣΕΑ



Διαβεβαιώσεις για την ομαλή υλοποίηση του 
αγωγού φυσικού αερίου TAP και την έναρξη 
λειτουργίας του από το 2020 έδωσε η κοινο-
πραξία του αγωγού. Παράλληλα, όπως ανακοι-
νώθηκε, η κοινοπραξία σκοπεύει να ολοκλη-
ρώσει τα μεγάλα κατασκευαστικά συμβόλαια 
για τον αγωγό μέχρι το τέλος του έτους. Όπως 
δήλωσε η επικεφαλής του γραφείου τύπου της 
κοινοπραξίας Λίζα Γκίβερτ, “το σχέδιο του 
αγωγού ΤΑΡ προχωρά ομαλά και βρίσκεται 
καθ΄ οδόν ώστε να τροφοδοτήσει με αέριο την 
Τουρκία και την Ευρώπη από το 2020. Ο ΤΑΡ 
θα αρχίσει να κατασκευάζεται το 2016, καθώς 
υλοποιείται παράλληλα με το Σαχ Ντενίζ”. 

Παράλληλα, προσέθεσε ότι η φάση της κατα-
σκευής θα διαρκέσει 3,5 χρόνια, ενώ ανέφερε 
ότι ορισμένα μεγάλα συμβόλαια που σχετίζο-
νται με την κατασκευή πρόκειται να υπογρα-
φούν μέχρι τα τέλη του έτους. «Τη στιγμή που 
τα συμβόλαια για δρόμους, γέφυρες και συμπι-
εστές έχουν ήδη υπογραφεί, ο ΤΑΡ σκοπεύει 
να ολοκληρώσει και άλλα, όπως για παράδειγμα 
αυτά για την χερσαία και υπεράκτια κατασκευή, 
αλλά και για τους σωλήνες», τόνισε. Υπενθυμί-
ζεται πως ο αγωγός φυσικού αερίου TAP, αρ-
χικής χωρητικότητας 10 δισ. κ.μ.,  θα διασχίζει 
την Ελλάδα και την Αλβανία καταλήγοντας στις 
ακτές της Ιταλίας. Η διασύνδεση του με τον 
αγωγό TANAP που θα διασχίζει την Τουρκία 

θα εξασφαλίσει την αρχική του τροφοδοσία 
με το υπό ανάπτυξη κοίτασμα φυσικού αε-

ρίου «Σαχ Ντενίζ 2» του Αζερμπαϊτζάν.

Ως τα τέλη του έτους 
τα μεγάλα κατασκευ-
αστικά συμβόλαια  
για τον αγωγό TAP

Στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο του Οκτωβρίου αναμένεται να περιληφθεί η διά-
ταξη η οποία θα καταργεί τη σημερινή δυνατότητα εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικί-
ων στο Δημόσιο. Η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στην πρώτη λίστα προαπαιτού-
μενων που πρέπει να ψηφιστεί έως τις 15 Οκτωβρίου, προκειμένου να αποδεσμευθεί 
η υποδόση των 2 δισ. ευρώ. Η σχετική δυνατότητα αφορούσε το δικαίωμα εκχώρη-
σης ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο προκειμένου να μην πληρώνεται ο φόρος 
που αντιστοιχεί στο ποσό του ενοικίου, το οποίο ο ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει από 
τον ενοικιαστή. Η ΠΟΜΙΔΑ προειδοποιεί ότι μεσοπρόθεσμα «η ρύθμιση αυτή αποτε-
λεί βόμβα στα θεμέλια της μισθωτικής αγοράς και της κοινωνικής συνοχής», καθώς, 
όπως εξηγεί, στις περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολής των ενοικίων οι ιδιοκτήτες 
θα αντιμετωπίζουν το δίλημμα, είτε να εξώσουν τους ενοικιαστές με τους οποίους 
ενδεχομένως έχουν πολυετή συνεργασία, είτε να πληρώσουν φόρο εισοδήματος για 

χρήματα που ποτέ δεν εισέπραξαν, πέρα από τα απλήρωτα κοινόχρηστα, λογαρια-
σμούς ΔΕΚΟ κλπ., και από τον επερχόμενο ΕΝΦΙΑ. Η ΠΟΜΙΔΑ καλεί την κυβέρνηση 
να μην προχωρήσει στην ψήφιση «αυτού του καταστρεπτικού για την οικονομία και 
την κοινωνία μέτρου» και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει ότι οι όποιες αλλαγές 
θα ισχύσουν για τα εισοδήματα του 2015 και όχι γι’ αυτά του 2014. «Διαφορετικά οι 
ιδιοκτήτες θα πρέπει να αναμένουν την έκδοση συμπληρωματικής εκκαθάρισης για 
τα περυσινά εισοδήματα με πρόσθετους φόρους και αυξημένη εισφορά αλληλεγγύ-
ης για τα "φανταστικά" τους εισοδήματα», καταλήγει η Ομοσπονδία στην ανακοίνωσή 
της. Σημειώνεται πως με βάσεις τα προβλεπόμενα στο νέο μνημόνιο, αναμένεται επι-
πρόσθετα η αύξηση των συντελεστών φορολόγησης του εισοδήματος από ενοίκια. 
Ειδικότερα, προβλέπεται η αύξηση των συντελεστών από το 11% στο 15% για εισοδή-
ματα έως 12.000 ευρώ, και από το 33% στο 35% για υψηλότερα εισοδήματα.

Σφοδρή αντίθεση της ΠΟΜΙΔΑ στη σχεδιαζόμενη ανάκληση  
της εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων

Η Attica Bank ήταν ο κύριος χορηγός της 
επετειακής εκδήλωσης του εορτασμού για 
τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος που πραγμα-
τοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 
στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Στην 
εκδήλωση παρέστη ως τιμώμενος προσκεκλη-
μένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι του 
επιχειρηματικού και επενδυτικού γίγνεσθαι 
της Βορείου Ελλάδος, εκπρόσωποι φορέων και  
πολιτικών κομμάτων  καθώς  και ο Μητροπο-
λίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος. Τη διοίκηση της 
Attica Bank εκπροσώπησαν o Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Γαμβρί-
λης, και  ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αλέξαν-
δρος Αντωνόπουλος.

(φωτογραφία από την εκδήλωση - από αριστε-
ρά προς τα δεξιά: Αλέξανδρος Αντωνόπουλος 
– Διευθύνων Σύμβουλος Attica Bank / Ιωάννης 
Γαμβρίλης – Πρόεδρος Δ.Σ. Attica Bank / Βα-
σιλική Θάνου – Πρώην Υπηρεσιακή Πρωθυ-
πουργός / Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρ-
θολομαίος / Αθανάσιος Σαββάκης – Πρόεδρος 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ).

H Attica Bank χορηγός του εορτασμού  
για τα 100 χρόνια του ΣΒΒΕ

Νέες αλλαγές στα capital controls με απόφαση του 
υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η προηγού-
μενη απόφαση που τροποποιήθηκε εξαιρούσε από τους 
περιορισμούς την «είσπραξη σε μετρητά τουλάχιστον 
ισόποσου ποσού από πελάτες τους (σ.σ πελάτες των 
τραπεζών)-πληρωτές εμβασμάτων προς το εξωτερικό, 
έως κατ' ανώτατο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων 
(1.800) ευρώ ανά πελάτη τους-δικαιούχο εμβάσματος, 
ανά ημερολογιακό μήνα». Πλέον, σύμφωνα με τη νέα 
απόφαση που υπέγραψε ο κ. Τσακαλώτος, δεν υφίστα-
ται ο περιορισμός των 1.800 ευρώ.  Αλλαγές έρχονται 
και στις συναλλαγές νομικών προσώπων και ελεύθερων 
επαγγελματιών προς το εξωτερικό, το ύψος των οποίων 
δεν υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ ανά πελάτη και μέρα. 
Συγκεκριμένα, στη απόφαση πλέον αναφέρεται ότι «συ-

ναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το 
εξωτερικό, στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δρα-
στηριοτήτων, που δεν υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ η καθεμία, κατόπιν προσκόμισης των σχε-
τικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιο-
λογητικών, τα οποία θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από 
υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα 
δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι 
γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλο πιστωτικό 
ίδρυμα. Οι ως άνω συναλλαγές θα διεκπεραιώνονται 
απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των πιστω-
τικών ιδρυμάτων, με πίστωση λογαριασμού του αντισυμ-
βαλλομένου και θα υπολογίζονται εντός του εβδομα-
διαίου ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Έγκρισης 
Τραπεζικών Συναλλαγών για το κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Επιπλέον χαλάρωση στα capital controls
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H TÜV AUSTRIA HELLAS 
σε συνεργασία µε την TÜV AUSTRIA ACADEMY, 

διοργανώνει τον 2ο  κύκλο του εκπαιδευτικού 
Προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης, επιπέδου Advanced:

«Áñ÷Ýò Ðñïóôáóßáò, ÓõíôÞñçóçò & ÄïµçôéêÝò 
ÅðåµâÜóåéò âÜóåé ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ 1504».

Το πρόγραµµα αυτό, ο πρώτος κύκλος του οποίου πραγµατοποιήθηκε το 2014 σηµειώνοντας µεγάλη 

επιτυχία, έχει διάρκεια 150 ώρες και ολοκληρώνεται σε 4 µήνες. Είναι µοναδικό στην Ελλάδα και 

απευθύνεται σε επαγγελµατίες του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν διακεκριµένους επιστήµονες αλλά και εγνωσµένης αξίας στελέχη της αγοράς.

Στόχος του προγράµµατος είναι να αναλύσει τις απαιτήσεις τόσο για την προστασία των νέων 

κατασκευών όσο και για τη συντήρηση, προστασία και ενίσχυση των υφιστάµενων, µε στόχο να 

επιτευχθεί η εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναµικού της χώρας στον κατασκευαστικό κλάδο.  

• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 

• Απόκτηση πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό -TÜV AUSTRIA CERT

 

 Open Day Προγράµµατος: 30 Σεπτεµβρίου 2015 
Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 7 Oκτωβρίου 2015 

#C
PDEN

15
04

 www.tuvaustriahellas.gr

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

ÄÞëùóå óõµµåôï÷Þ êáé äéåêäßêçóå 
µßá õðïôñïößá ãéá äùñåÜí ðáñáêïëïýèçóç!

A U S T R I A
H E L L A S

TÜV AUSTRIA HELLASΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Λεωφ. Μεσογείων 429, 

15343 Αγία Παρασκευή, 

Τ: +30 210 5220920,

F: +30 210 5203990,

E: training@tuvaustriahellas.gr
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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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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 4,35 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 6/10/2015

Ύφεση για μια ακόμη χρονιά, νέα αύξηση της ανεργίας και μέτρα, 
το συνολικό ύψος των οποίων προγραμματίζεται να ανέλθει στα 
4,346 δισ. ευρώ μόνο μέσα στο 2016, προβλέπει το προσχέδιο του 
κρατικού προϋπολογισμού το οποίο κατατέθηκε χθες το βράδυ στη 
Βουλή. Το προσχέδιο τελεί ούτως ή άλλως υπό αναθεώρηση καθώς 
δεν εμπεριέχει τα αποτελέσματα από την πρώτη αξιολόγηση, η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Νοέμβριο.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, το προσχέδιο -στο οποίο ενσωματώνεται 
και η προς τα κάτω αναθεώρηση των βασικών οικονομικών μεγεθών 
για το 2015αποτυπώνει μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά, η οποία θα 
συνδυάζει μείωση εισοδήματος από τη μία και περισσότερα μέτρα 
από την άλλη.
Πάντως, το προσχέδιο του προϋπολογισμού «μαρτυρά» την 
κυβερνητική προσπάθεια να περικόψει τη συνταξιοδοτική δαπάνη 
λιγότερο από ό,τι προβλέπει το μνημόνιο (σ.σ.: το μνημόνιο ορίζει 
ότι η περικοπή για το 2016 θα πρέπει να διαμορφωθεί στο 1% του 
ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 1,7 δισ. ευρώ). Έτσι, από τις περικοπές της 
συνταξιοδοτικής δαπάνης προϋπολογίζεται να εξοικονομηθούν 
περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, προϋπολογίζεται 
σαφώς μεγαλύτερη περικοπή των αμυντικών δαπανών σε σχέση 
με τα όσα είχαν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ήτοι κατά 400 εκατ. ευρώ 
μέσα στο 2016.
Για το 2016 προβλέπεται ύφεση 1,3% του ΑΕΠ, αν και στο προσχέδιο 
εκφράζεται η «ευχή» ότι από το γ' τρίμηνο της επόμενης χρονιάς 
θα επανέλθουμε σε θετικό ρυθμό. Το προσχέδιο συντάχθηκε με 
πρόβλεψη ύφεσης 2,3% για το 2015, παρά το γεγονός ότι ήδη στελέχη 
του οικονομικού επιτελείου (Σταθάκης, Χουλιαράκης) έχουν δηλώσει 
δημοσίως ότι το τελικό αποτέλεσμα για τη φετινή χρονιά μπορεί 
να είναι καλύτερο σε σχέση με τον συγκεκριμένο στόχο. Μεγάλη 
μείωση προβλέπεται για το 2016 στην ιδιωτική κατανάλωση η οποία 
θα υποχωρήσει κατά 2,4% (στο -1,6% διαμορφώνεται η πρόβλεψη για 
την ιδιωτική κατανάλωση του 2015), ενώ για τη δημόσια κατανάλωση 
υπάρχει πρόβλεψη μείωσης κατά 2,1% έναντι μείωσης 1,2% το 2015. Η 
ύφεση προβλέπεται να οδηγήσει και σε αύξηση της ανεργίας. Έτσι, 
ενώ για το 2015 προβλέπεται αύξηση της ανεργίας στο 25,4% (από 
24,6% το 2014), για το 2016 προβλέπεται περαιτέρω άνοδος στο 25,8%.
- Τα βασικά μεγέθη 
ΑΕΠ: Ο προϋπολογισμός του 2015 είχε συνταχθεί με πρόβλεψη για 
ανάπτυξη η οποία θα έφερνε το ΑΕΠ από τα 179,081 δισεκατομμύρια 
ευρώ το 2014 στα 184,87 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Η πρόβλεψη 
για ανάπτυξη μετατράπηκε σε εκτίμηση για ύφεση 2,3%, κάτι που 
σημαίνει ότι το ΑΕΠ για το 2015 θα κλείσει τελικώς στα 173,737 
δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο για το 2016, προβλέπεται περαιτέρω 
πτώση στα 173,365 εκατ. ευρώ.
Πρωτογενές αποτέλεσμα: Για το 2015 αναμένεται πρωτογενές 
έλλειμμα 0,24% ή περίπου 434 εκατ. ευρώ, τη στιγμή που ο 
προϋπολογισμός για τη φετινή χρονιά ανέγραφε πέρυσι τέτοιο καιρό 
στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 5,546 δισεκατομμύρια ευρώ. Με 
δεδομένο πλέον τον νέο στόχο, για το 2016 το ζητούμενο είναι να 
εμφανιστεί πρωτογενές πλεόνασμα 0,52% του ΑΕΠ, δηλαδή 867 
εκατομμύρια ευρώ.

Δημόσια έσοδα και δαπάνες: Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω για το 2015 στα 
49,052 δισεκατομμύρια ευρώ από 50,871 δισ. ευρώ που ήταν η 
αρχική πρόβλεψη για το 2015.
Για το 2016 προβλέπεται δε μικρή αύξηση σε σχέση με τον 
αναθεωρημένο στόχο κατά περίπου 410 εκατ. ευρώ (σ.σ.: για το 
2016 το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστούν καθαρά έσοδα 49,46 
δισ. ευρώ). Η ανάλυση των στοιχείων, όμως, δείχνει ότι για το 
2016 προβλέπεται γενναία μείωση των εσόδων του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων από τα 4,428 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015 
στα 3,882 δισεκατομμύρια ευρώ. Για να καλυφθεί αυτή η πτώση 
και ταυτόχρονα να επιτευχθεί ο στόχος για αύξηση των καθαρών 
εσόδων κατά 410 εκατ. ευρώ, το βάρος πέφτει στα φορολογικά 
έσοδα: άμεσοι και έμμεσοι φόροι θα πρέπει να αυξηθούν κατά 1,638 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2016 σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο 
του 2015.
Οι δημόσιες δαπάνες, παρά τις περικοπές που προγραμματίζονται 
για την επόμενη χρονιά, αναμένεται να παραμείνουν σχεδόν στα 
ίδια επίπεδα με το 2015. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες σε επίπεδο 
τακτικού προϋπολογισμού αναμένεται να διαμορφωθούν στα 
48,935 δισεκατομμύρια ευρώ από 49,29 δισεκατομμύρια ευρώ 
που είναι ο αναθεωρημένος στόχος για το 2015. Το κονδύλι για 
μισθούς και συντάξεις -παρά τα προωθούμενα μέτρα περικοπής και 
στο συγκεκριμένο κονδύλι- αναμένεται να φτάσει στα 18,555 δισ. 
ευρώ από 18,813 δισ. ευρώ το 2015. Αντίθετα, σημαντικό ψαλίδισμα 
μαρτυρά η πρόβλεψη για το κονδύλι της ασφάλισης της περίθαλψης 
και της κοινωνικής προστασίας. Τα προωθούμενα μέτρα για ΕΚΑΣ 
και συνταξιοδοτική δαπάνη έχουν ως αποτέλεσμα ο στόχος για τον 
συγκεκριμένο κωδικό να πέσει στα 13,793 δισεκατομμύρια ευρώ από 
14,489 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015.
- Οι περικοπές δαπανών
 Από το σύνολο των μέτρων συνολικού ύψους 4,346 
δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ληφθούν το 2016 (ή 6,379 
δισεκατομμύρια ευρώ στη διετία 2015-2016) ένα μέρος προέρχεται 
από το σκέλος των δαπανών. Για το 2015 τα μέτρα περιορίζονται στα 
542,3 εκατ. ευρώ, αλλά για το 2016 το ποσό διαμορφώνεται στο 1,851 
δισ. ευρώ. Από πού θα προέλθει αυτό το ποσό; Όλα τα μέτρα που 
προγραμματίζονται για το 2016 έχουν ως εξής: 
- Από τον εκσυγχρονισμό του ενιαίου μισθολογίου προβλέπεται 
εξοικονόμηση μόλις 8,2 εκατ. ευρώ.
- Από την προωθούμενη μεταρρύθμιση για τις συντάξεις του 
Δημοσίου η σχετική δαπάνη αναμένεται να περικοπεί μέσα στο 2016 
κατά 281,2 εκατ. ευρώ.
- Η περικοπή του κονδυλίου για το επίδομα θέρμανσης θα 
εξασφαλίσει 105 εκατ. ευρώ.
- Κατά 400 εκατ. ευρώ θα πρέπει να περικοπούν οι δαπάνες του 
υπουργείου Εθνικής Άμυνας, χωρίς όμως να έχουν εξειδικευτεί 
ακόμη τα μέτρα που θα οδηγήσουν σε αυτό το δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα.
- Από τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών ταμείων 
προϋπολογίζεται περικοπή 987,3 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό, 
τα 464,1 εκατ. ευρώ προϋπολογίζεται να προέλθουν από την 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση στους Οργανισμούς Κοινωνικής 
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Ασφάλισης, ενώ επιπλέον 479,6 εκατ. ευρώ προϋπολογίζεται να 
εξασφαλιστούν από την εφαρμογή και για το 2016 της εισφοράς υπέρ 
υγείας στις συντάξεις, αλλά και από τις περικοπές στο εφάπαξ.
- Η λίστα με τα μέτρα μαρτυρά ότι θα πρέπει να εξευρεθούν 22 εκατ. 
ευρώ στο σκέλος των δαπανών για να μην εφαρμοστεί το εισιτήριο 
των 5 ευρώ στα νοσοκομεία.
Συνολικά, τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην περικοπή των δαπανών 
έχουν οι συντάξεις, οι εισφορές και οι λοιπές παροχές κοινωνικής 
ασφάλισης (-1,268 δισεκατομμύριο ευρώ). Ακολουθούν οι δαπάνες 
του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με 400 εκατ. ευρώ, οι δαπάνες 
για τα κοινωνικά επιδόματα με 105 εκατ. ευρώ και η νοσοκομειακή 
περίθαλψη με 22 εκατ. ευρώ.
Από τις μισθολογικές παρεμβάσεις και τις μη μισθολογικές παροχές 
προβλέπεται εξοικονόμηση μόλις 21,2 εκατ. ευρώ.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 6/10/2015

 Πανευρωπαϊκή πρωταθλήτρια συνεχίζει να είναι η Ελλάδα στη 
φορολόγηση της ενέργειας, και ειδικά του φυσικού αερίου, θέμα που 
καίει τη βιομηχανία.
Αναδεικνύοντας το ζήτημα του υψηλού ενεργειακού κόστους που 
πλήττει την ελληνική βιομηχανία, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα 
EurActiv που ειδικεύεται σε θέματα γύρω από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, διαπιστώνει ότι ακριβώς εξαιτίας της υψηλής φορολογίας 
οι τρέχουσες τιμές του φυσικού αερίου στη χώρα μας, παρά την 
αισθητή μείωσή τους λόγω της βουτιάς του πετρελαίου, παραμένουν 
33% υψηλότερες από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Σε σύγκριση με τη γειτονική Βουλγαρία και την Τουρκία, η τιμή του 
φυσικού αερίου που προορίζεται για την ελληνική βιομηχανία είναι 
υψηλότερη κατά 42% και 72% αντίστοιχα. Αυτό συμβαίνει παρά το 
γεγονός ότι και οι τρεις γειτονικές χώρες εισάγουν φυσικό αέριο 
σχεδόν στην ίδια τιμή χονδρικής.
Αιτία της κάκιστης ελληνικής επίδοσης, η υψηλή φορολογία. Δίχως 
μείωση της φορολογίας στην ενέργεια, όλες οι άλλες ενέργειες 
υποστήριξης της βιομηχανικής δραστηριότητας, όπως η σύσταση 
υπουργείου υπό τη Θεοδώρα Τζάκρη, θα αποτελέσουν ασπιρίνη σε 
καρκινοπαθή.
Στην Ελλάδα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο φυσικό 
αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή 
συνεχίζει να είναι μακράν ο υψηλότερος στην Ευρώπη. Στα επίπεδα 
των 5,4 ευρώ/μεγαβατώρα, ο φόρος αυτός είναι διπλάσιος από τον 
μέσο ευρωπαϊκό όρο, δεκαπλάσιος του προβλεπόμενου από τη 
σχετική Οδηγία ελάχιστου επιτρεπόμενου ορίου για επαγγελματική 
χρήση και πενταπλάσιος του ελάχιστου ορίου που επιτρέπεται για 
μη επαγγελματική χρήση. Ως αποτέλεσμα ο φόρος προσαυξάνει 
κατά 27% το κόστος του φυσικού αερίου, περιορίζοντας σημαντικά τα 
όποια οφέλη από τη μείωση των διεθνών τιμών του.
Μιλώντας στο EurActiv, πηγές της Κομισιόν επισημαίνουν ότι «στο 
πλαίσιο του Μνημονίου η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να αναθεωρήσει τη 
φορολογία στην ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών 
Φόρων Κατανάλωσης στο αέριο», προσθέτοντας ότι έτσι θα βελτιωθεί 
και η εισπραξιμότητα στα έσοδα. Διόλου τυχαία, λόγω της ύφεσης 
και της συνακόλουθης μείωσης της παραγωγής των μονάδων 

αερίου, τα έσοδα από τον ΕΦΚ επί της ηλεκτρικής ενέργειας 
καταβαραθρώθηκαν κατά 40% το 2014.
«Το θέμα της φορολογίας στην ενέργεια είναι συναρμοδιότητα 
πολλών υπουργείων. Στόχος μας είναι να τεθεί κι αυτό στο τραπέζι 
όταν έρθει η ώρα» λέει από την πλευρά του στα «ΝΕΑ» συνεργάτης 
της υφυπουργού αρμόδιας για θέματα Βιομηχανίας Θεοδώρας 
Τζάκρη.
Κοινοτικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι η φορολογική πολιτική της 
Ελλάδας στο αέριο έρχεται σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή Οδηγία 
του 2003, η οποία ορίζει τα φορολογητέα ενεργειακά προϊόντα και τις 
χρήσεις για τις οποίες έχουν φορολογηθεί.

ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΟΙ ΞΑΝΑΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ 
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Έπειτα από εβδομάδες σκληρού αγώνα, οι μεταλλωρύχοι της 
Χαλκιδικής επιστέφουν σήμερα το πρωί στην εργασία τους. Το 
Συμβούλιο της Επικρατείας ανέστειλε την απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνου Σκουρλέτη, ο οποίος στις 19 
Αυγούστου είχε σταματήσει με απόφασή του τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων.
Ουσιαστικά έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής των τεσσάρων 
σωματείων των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός», μέχρι την 
εκδίκαση της κύριας προσφυγής με την οποία ζητούν την ακύρωση 
της απόφασης Σκουρλέτη με την οποία διεκόπησαν αιφνίδια οι 
μεταλλευτικές δραστηριότητες της εταιρίας. Ειδικότερα, το Τμήμα 
Αναστολών του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου διατάσσει την 
αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης του κ. Σκουρλέτη μέχρι 
την έκδοση οριστικής απόφασης επί της κύριας προσφυγής. 
Το δικαστήριο πρόταξε το συμφέρον, όπως αναφέρει, των 867 
εργαζόμενων και αναφέρει πως η απόφαση Σκουρλέτη, που έβαλε 
«λουκέτο», θα προκαλέσει «στους εργαζομένους ανεπανόρθωτη ή, 
πάντως, δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη», η οποία συνίσταται «την 
ουσιώδη μείωση των μέσων βιοπορισμού τους λόγω της θέσης τους 
σε διαθεσιμότητα ή της απώλειας των θέσεων εργασίας τους».
«Από σήμερα πιάνουμε και πάλι δουλειά», είπε στον «Ε.Τ.» ο 
πρόεδρος των εργαζομένων Χρήστος Ζαφειρούδας, ο οποίος είπε 
ότι οι δεκάδες συνάδελφοι του, που παρέμεναν για εβδομάδες στα 
έγκατα της γης ως διαμαρτυρία, βγήκαν στην επιφάνεια για να δουν 
για λίγο την οικογένειά τους και θα επιστρέψουν σήμερα για το 
μεροκάματο.
Με ανακοίνωσή της η μητρική εταιρία Eldorado Gold «πανηγυρίζει» 
για την απόφαση του ΣτΕ. «Η απόφαση αναστολής του Συμβουλίου 
της Επικρατείας αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ακεραιότητα και 
τη νομιμότητα των αδειών μας στη Χαλκιδική. Θα συνεχίσουμε τη 
μεταλλευτική και την κατασκευαστική μας δραστηριότητα κανονικά 
και θέτουμε, με άμεση ισχύ, τους εργαζόμενους και εργολάβους 
μας σε καθεστώς απασχόλησης. Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να 
λαμβάνουμε μέρος στον εποικοδομητικό διάλογο με το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με στόχο να αντιμετωπίσουμε και να 
διαχειριστούμε ενδεχόμενους προβληματισμούς από την πλευρά του 
υπουργείου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, 
Paul Wright.


