
Ο ΑΝΥΠΟΙΚ Τρύφων Αλεξιάδης προανήγγειλε ΕΝΦΙΑ και για τα ακίνητα που έχουν 
οι Έλληνες στο εξωτερικό. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από το 2016 όλες οι μεταβιβά-
σεις ακινήτων θα γίνονται ηλεκτρονικά, ενώ τοποθέτησε χρονικά στο Σεπτέμβριο του 
2016 το νέο σύστημα αντικειμενικών τιμών των ακινήτων οι οποίες θα προσεγγίζουν τις 

εμπορικές τιμές.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την προμή-
θεια των POS το 
υπουργείο Οικονο-
μικών σχεδιάζει να 
προκηρύξει διεθνή 
διαγωνισμό προκει-
μένου να συμμε-
τάσχουν και ξένες 
τράπεζες, ώστε να 
μειωθεί σημαντικά το 
κόστος

ΣΗΜΕΡΑ

ΜΟνΟ Για ΜικρΟπΟσα Οι πληρωΜέσ Μέ Μέτρητα

Υποχρεωτική χρήση καρτών  
και λογαριασμών από όλους  

τους επιτηδευματίες

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

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

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση 
των συναλλαγών με πλαστικό χρήμα και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 
θέτει σύντομα σε εφαρμογή το υπουργείο 
Οικονομικών. Τα μέτρα που περιλαμβάνει 
το σχέδιο είναι:
•Η υποχρεωτική εγκατάσταση συσκευών 
χρέωσης πιστωτικών και χρεωστικών 
καρτών σε όλες τις επιχειρήσεις και τους 
ελεύθερους επαγγελματίες που συναλλάσ-
σονται με τους καταναλωτές.
•Το άνοιγμα ειδικού επαγγελματικού 
λογαριασμού από όλους τους επαγγελ-
ματίες και τις επιχειρήσεις στον οποίο θα 
κατατίθενται τα ποσά που εισπράττουν από 
τη χρέωση καρτών των πελατών τους. Ο 
λογαριασμός αυτός θα είναι ακατάσχετος 
για χρέη προς τράπεζες ή ιδιώτες και το 
μόνο που θα επιτρέπεται θα είναι άμεση 
παρακράτηση ΦΠΑ από την εφορία.
•Η μείωση του κόστους εγκατάστασης και 
λειτουργίας συσκευών POS για τις επιχει-
ρήσεις και τους επαγγελματίες. Στόχος 
είναι η απόκτηση συσκευών να χρημα-
τοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και να μειωθούν 
δραστικά οι προμήθειες ανά συναλλαγή 
που χρεώνουν οι τράπεζες και σήμερα 
ανέρχονται ακόμη και στο 2%.
•Η υποχρεωτική πληρωμή με πλαστικό 
χρήμα συναλλαγών πάνω από ένα όριο, 
όπως για παράδειγμα τα 50 ευρώ
•Η σύνδεση του αφορολόγητου ορίου 
μόνο με δαπάνες που πληρώνονται μέσω 
πιστωτικών και χρεωστικών καρτών,

•Οι κληρώσεις ακινήτων για όσους φο-
ρολογούμενους πληρώνουν με πλαστικό 
χρήμα
•Η ουσιαστική διατήρηση των περιορισμών 
στις αναλήψεις μετρητών που ισχύουν 
σήμερα. Οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν 
τη δυνατότητα να πάρουν περισσότερα 
μετρητά από ένα όριο και πάνω (π.χ. 500 
ευρώ την εβδομάδα)
•Η παροχή έκπτωσης φόρου από τις δαπά-
νες λήψης υπηρεσιών από συγκεκριμένους 
επαγγελματικούς κλάδους μόνο εφόσον 
οι σχετικές πληρωμές γίνονται με πλαστικό 
χρήμα (π.χ. γιατρούς, υδραυλικούς, ηλε-
κτρολόγους κλπ)

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

•  Υποχρεωτική χρήση καρτών και λογα-
ριασμών από όλους τους επιτηδευμα-
τίες (σελ.1)

•  Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για 
χωροταξία, πολεοδομία, περιβάλλον 
(σελ.3)

•  Διατηρείται η εκκρεμότητα με τη 
σύμβαση παραχώρησης των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων (σελ.3)

•  Σκουρλέτης: Εφαρμογή των ενεργει-
ακών προβλέψεων της συμφωνίας 
με εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών 
(σελ.4)

•  Πού «σκοντάφτουν» τα μέτρα για την 
καταπολέμηση του λαθρεμπορίου 
καυσίμων (σελ.4)

•  Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων 
(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

ΣΗΜΕΡΑ 08-10-2015

αΘηνα
➦  Εκδήλωση με θέμα: «SYNERGY:  Ερ-
γαλείο διερεύνησης της ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής συμπεριφοράς δομικών 
στοιχείων», διοργανώνουν σήμερα τα Εργα-
στήρια Οικοδομικής & Φυσικής των Κτιρίων 
και Μεταλλικών Κατασκευών Α.Π.Θ. στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel (18:00-21:00).

ΘέσσαλΟνικη
➦  Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- οι εργασίες του 9ου πανελληνίου 
συνεδρίου της Εταιρείας Γεωργικών Μηχα-
νικών Ελλάδας, με θέμα: «Καινοτομία και 
Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχανική 
και τη Διαχείριση Φυσικών Πόρων», υπό 
την αιγίδα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολο-
γίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η 1η έκθεση SeSa Build θα ανοίξει τις 
πύλες τις από τις 25 έως τις 27 Φεβρου-
αρίου 2016 στο εκθεσιακό κέντρο ICC στη 
Κωνσταντινούπολη, η οποία θα επικεντρώ-
νεται στην αειφόρο ανάπτυξη, το σχεδια-
σμό κτιρίων υψηλής ποιότητας, τις λύσεις 
μακράς διάρκειας, τη πράσινη τεχνολογία 
και την ενεργειακή απόδοση.
 Προϊόντα και υπηρεσίες που –μεταξύ 
άλλων- καλύπτονται στην SeSa Build: 
Τεχνολογία αυτοματισμών, Δομικά Στοιχεία,                                                                                                                           
Συστήματα Παρακολούθησης Κτιρίων, 
Συστήματα Διαρρηκτών και εγκαταστάσεις 
θωράκισης, Προστασία υλικών καλωδί-
ων, Υλικά επικάλυψης, Υλικά επίστρωσης 
για προσόψεις κτιρίων, Κατασκευές από 
μπετόν, Χημικά Κατασκευών, Οικοδομικά 
υλικά, Κατασκευή Συστημάτων, Σύστημα 
έγκαιρης προειδοποίησης, Μονωτικές πλά-
κες πρόσοψης, Προσόψεις και Συστήματα 
πρόσοψης, Συστήματα και εγκαταστάσεις 
πυρανίχνευσης, Ανελκυστήρες και κυλιό-
μενες σκάλες, Χαρτογράφηση, Τοποθέτηση 
και Συστήματα στερέωσης, Χρώματα και 
βερνίκια, Προκατασκευασμένα κτίρια, Προ-
στασία των Ιστορικών Μνημείων, Ανθεκτικά 
καλύμματα, Ήχο-θερμομονωτικά κουφώ-
ματα.
Για κάρτες εισόδου οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να απευθυνθούν στο Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο (τηλ. στην Αθήνα 210 6419000-038 και 
στη Θεσσαλονίκη 2310 327733). 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

Η Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστη-
μονικής Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕΠΑΜ 
διοργανώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης το 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, από τις 26 
ως τις 28 Νοεμβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ - ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).
Στο αντικείμενο του συνεδρίου εμπίπτουν τα σχε-
τικά με την αναστήλωση των ιστορικών κτισμάτων 
(και των λειψάνων τους) ζητήματα, που αφορούν
•στην φιλοσοφία και μεθοδολογία των επεμβά-
σεων,
•στη σεισμική επικινδυνότητα των μνημείων
•στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, 
υλικά κλπ) και εφαρμογή
•στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών 
χώρων.
Απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται 
από τους χώρους των φυσικών επιστημών και της 
τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό 
έργο. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συνεδρίες:
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας
-Αναστήλωση βυζαντινών και μεσαιωνικών 
μνημείων
-Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
-Στερέωση, δομική αποκατάσταση
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας
-Αναστήλωση βυζαντινών και μεσαιωνικών 
μνημείων
-Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας
-Ειδικό θέμα: Επεμβάσεις σε διατηρητέα κτίρια 
από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
-Ειδικό θέμα: Επιπτώσεις των σεισμών στα μνη-
μεία. Σεισμός της Κεφαλονιάς
-Θεωρητικά θέματα και αναστήλωση μνημείων της 
αρχαιότητας

-Δομική αποκατάσταση και υλικά εφαρμογής
  Στόχος της διοργάνωσης –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- είναι η ουσιαστική αλληλοενημέ-
ρωση / ανταλλαγή απόψεων μεταξύ συνέδρων 
και εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιμου 
διεπιστημονικού διαλόγου, που θα συνεισφέρει 
στην προώθηση (προς όλους τους φορείς υλοποί-
ησης στη χώρα μας) της καλύτερης επιστημονικής 
προσέγγισης των αναστηλώσεων και αναδείξεων 
των μνημείων. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 65 ευρώ. Για 
τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΤΕΠΑΜ, καθώς 
και για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 
φοιτητές η συμμετοχή είναι 40 ευρώ. 
Πληροφορίες: Εmail: 4etepam.conference @
gmail.com
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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

Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων

12-14
Οκτωβρίου

2015

14
Οκτωβρίου

2015

21
Οκτωβρίου

2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “ «Τουριστικοί 
λιμένες, μαρίνες»
αΘηνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Νέες εκδόσεις προτύπων 
συστημάτων διαχείρισης»
αΘηνα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Πλη-
ροφοριακό σύστημα διαχείρισης προδιαγραφών 
Ενόπλων Δυνάμεων”
αΘηνα

Εργαστήριο Λιμενικών 
Έργων Ε.Μ.Π. 

Εθνικό Σύστημα Υποδομών 
Ποιότητας (ΕΣΥΠ) , Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)

Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας

Διεθνής έκθεση  
για τα κτίρια



Οι κυβερνητικές προτεραιότητες για χωροταξία, πολεοδομία, 
περιβάλλον και ΑΠΕ

Διατηρείται η εκκρεμότητα με τη σύμβαση παραχώρησης των 
περιφερειακών αεροδρομίων

Ευρωβουλευτές ζητούν καθορισμό τιμών για τα ΠΕΑ

τις προτεραιότητες του υπουργείου περιβάλλοντος 
και ένέργειας ανέπτυξε ο αναπληρωτής υπουργός 
Γιάννης τσιρώνης, επισημαίνοντας ότι σε αρκετά 
ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος η έλλάδα 
παραμένει εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα. «Γιατί 
στην έλβετία κερδίζουν οι επιχειρηματίες χωρίς να 
παραβιάζουν τις χωροταξικές ρυθμίσεις;» αναρωτή-
θηκε ο Γ. τσιρώνης παρατηρώντας ότι πουθενά στην 
έυρώπη οι δήμοι δεν υποχρεούνται να παραδώσουν 
σύμμεικτα απορρίμματα με 60-70 ευρώ τον τόνο. Ο 
αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος σχολίασε ότι 
σχεδιάζεται άμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισί-
ου για τα απόβλητα και σύντομα πρωτοβουλίες για την 
αλλαγή του νόμου για τα αυθαίρετα και την επίσπευ-
ση της ανάρτησης των δασικών χαρτών, καθώς και 
τροποποιήσεις για την δασική νομοθεσία, το κυνήγι, 
τις περιοχές Natura, την χωροταξία, την ενεργειακή 
εξοικονόμηση και τα συνεργατικά επιχειρήματα στις 
απέ. έπίσης προανήγγειλε άμεσες παρεμβάσεις για 
την ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων και την 
απλοποίηση πολεοδομικών αδειοδοτήσεων. σε με-
σοπρόθεσμο ορίζοντα, για το 2016, ο κ. τσιρώνης στις 

ομιλία του για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης προανήγγειλε:
•�Οριστική�επίλυση�για�παράνομους�ΧΑΔΑ,�υγρά�και�
επικίνδυνα απόβλητα, όπου η πολυετής αδιαφορία 
έχει οδηγήσει την χώρα σε βαριά πρόστιμα.
•�Δρομολόγηση�της�οριστικής�επίλυσης�το�προβλήμα-
τος του ασωπού
•�Ενεργειακή�πολιτική�με�στόχο�την�τελική�απεξάρτη-
ση της χώρας διαδοχικά:

- α. από την παραγωγή ενέργειας από εισαγόμενο πε-
τρέλαιο.
- β. από τις εισαγωγές ενέργειας.
- γ. έν τέλει απεξάρτηση από τους λιγνίτες 
•�Να�καταφέρουμε�να�λύσουμε� το�θέμα� του�Ελληνι-
κού, να προχωρήσουμε σε αξιοποίηση της έκτασης, 
με βάση τη πρόταση του πολυτεχνείου, που είναι η 
μόνη πραγματικά καλή λύση που εδώ και δεκαετίες 
παραγνωρίζεται 
•�Προσαρμογή�στην�κλιματική�αλλαγή.�Θυμίζω�ότι� η�
προσαρμογή θα κοστίσει στην χώρα 700 δις μέχρι το 
2100. Μπροστά μας είναι το παρίσι, θα είμαστε όλοι 

στο παρίσι και εκεί χρειάζεται εθνική συναίνεση για-
τί η έλλάδα είναι μια χώρα που πλήττεται.
•�Συνεργασία�όλων�των�φορέων,�που�ασχολούνται�με�
το κλίμα, ώστε να σταματήσει η κατασπατάληση πό-
ρων 
•�Εφαρμογή�της�ταυτότητας�κτιρίου�ώστε�να�τερματι-
στεί οριστικά η αυθαίρετη δόμηση.
•�Αξιοποίηση� εγκαταλελειμμένων� οικισμών� και� δι-
ατηρητέων κτιρίων. τέτοια μέτρα θα τονώσουν τον 
κατασκευαστικό κλάδο και θα αναβαθμίσουν τον οι-
κιστικό ιστό. τέτοια ερείπια δεν υπάρχουν σε καμία 
πρωτεύουσα της έυρώπης.
•�Ξεμπλοκάρισμα�πολεοδομικών�και�χωροταξικών�πα-
ρεμβάσεων�(πχ�ΓΠΣ,�ΣΧΟΑΠ,�ΠΔ)�που�αραχνιάζανε�
στα ράφια των Υπουργείων
•�Προτεραιότητα�στην�ολοκλήρωση�του�κτηματολογίου
•�Δρομολογήσαμε�και�θα�ολοκληρώσουμε�τα�έργα�για�
υδατική αυτάρκεια των νησιών μας. Οριστική οριο-
θέτηση ρεμάτων.
•Εκπόνηση�δασολογίου

απόφαση να ανανεώσει την ισχύ της εγγυητικής της επιστολής (για άγνωστό χρο-
νικό�διάστημα)�έλαβε�σύμφωνα�με�πληροφορίες�το�Δ.Σ.�της�γερμανικής�Fraport.�
η εγγυητική είχε ισχύ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, και η εταιρεία επιθυμούσε να ζητή-
σουν παράταση της εγγυητικής επιστολής για διάστημα πέραν των 3-4 μηνών, που 
δήλωνε�πως�θέλει�να�δώσει�η�διοίκηση�του�Ταμείου�Ιδιωτικοποιήσεων�(ΤΑΙΠΕΔ),�
με το σκεπτικό πως όσο πιο πίσω πάει η τελική υπογραφή, τόσο πιο ελκυστική θα 
είναι και η χρηματοδότηση της επένδυσης. Οι Γερμανοί επικαλούνται το υπαρκτό 
ρίσκο�της�χώρας�(country�risk),�ότι�η�αβεβαιότητα�δεν�έχει�απομακρυνθεί�από�την�
έλλάδα, και πως από το τέλος του 2014 οπότε και υπέβαλαν την προσφορά τους 
για τα 14 αεροδρόμια μέχρι και σήμερα, οι συνθήκες για την ελληνική οικονομία 
έχουν επιδεινωθεί, άρα και το κόστος του χρήματος για μια τέτοια επένδυση έχει 
ανέβει.�Αλλά�και�τα�δύο�άλλα�σχήματα�που�συμμετείχαν�στο�διαγωνισμό�η�Vinci�
Αirport-Ελλάκτωρ,και�η�Corporation�America-ΜΕΤΚΑ,�αποδέχθηκαν�την�πρότα-

ση�του�ΤΑΙΠΕΔ�για�3μηνη�παράταση�της�ισχύος�των�εγγυητικών�τους�επιστολών.�
Υπενθυμίζεται ότι η παραχώρηση θα έχει διάρκεια 40 χρόνια και οι Γερμανοί είχαν 
προσφέρει εφάπαξ τίμημα 1,234 δισ. ευρώ και ετήσιο μίσθωμα 22,9 εκατ. ευρώ 
(συν�ποσοστό�περί�το�28%�των�EBITDA�από�το�2019).�Στον�αντίποδα,�Vinci�Αirport-
Ελλάκτωρ,�και�Corporation�America-ΜΕΤΚΑ,�είχαν�προσφέρει�περί�τα�800-900�
εκατ. ευρώ. 
Ο διαγωνισμός αφορά 14 περιφερειακά αεροδρόμια, που θα παραχωρηθούν σε 
επενδυτές για 40+10 χρόνια, σε δύο ομάδες. στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται 
τα�αεροδρόμια�Θεσσαλονίκης,�Χανίων,�Κέρκυρας,�Ζακύνθου,�Κεφαλλονιάς,�Ακτί-
ου�και�Καβάλας,�με�option�για�την�Αλεξανδρούπολη,�τον�Αραξο,�την�Καλαμάτα�
και τη νέα αγχίαλο. η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τα αεροδρόμια ρόδου, κω, 
Σκιάθου,�Μυκόνου,�Σαντορίνης,�Σάμου�και�Μυτιλήνης,�με�option�και�τους�αερολι-
μένες�Χίου,�Καρπάθου,�Νέας�Αγχιάλου�και�Λήμνου.

να εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον κα-
θορισμό των τιμών των πιστοποιητικών ενεργειακής 
απόδοσης στην έυρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να 
προωθηθεί η χρήση τους και να προληφθεί η αποκόμι-
ση αθέμιτου κέρδους, ζητούν με πρόταση ψηφίσματος 
οι�Ευρωβουλευτές�Patricija�Sulin�και�Dubravka�Suica.�
Όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα: το έυρωπαϊκό 
κοινοβούλιο έχοντας υπόψη την επόμενη αναθεώρη-
ση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρί-
ων�(2010/31/ΕΕ)�και�το�άρθρο�133�του�Κανονισμού�του,
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιστοποιητικά ενεργει-
ακής απόδοσης αποτελούν ένα από τα πρώτα βήματα 

προς τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτι-
ρίων και προς τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
ειδικότερα των υφισταμένων κτιρίων
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι οπωσδήποτε είναι προς το 
συμφέρον της έέ ως συνόλου να διασφαλιστεί η βελ-
τιωμένη ενεργειακή απόδοση ενός όσο το δυνατόν με-
γαλύτερου μέρους των υφισταμένων κτιρίων
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό κόστος των πι-
στοποιητικών ενεργειακής απόδοσης, λαμβανομένης 
υπόψη της γενικής αγοραστικής δύναμης στα κράτη-
μέλη, ενδέχεται να αποτελέσει ουσιαστικό εμπόδιο για 
την ευρύτερη χρήση τους

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει να αναληφθεί 
δράση, ούτως ώστε να αποφευχθεί η αποκόμιση αθέ-
μιτου κέρδους καλεί την έπιτροπή να εκπονήσει κα-
τευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τιμών 
των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στην έέ, 
ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση τους και να προλη-
φθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση του 
έυρωξκοινοβουλίου, καθώς θετική έκβαση θα αποτε-
λέσει πρόκριμα για σχετικές ενέργειες της έυρωπαϊ-
κής έπιτροπής στα πλαίσια αναθεώρησης της οδηγίας 
για την ενεγειακή αποδοτικότητα των κτιρίων
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο ΔΕΣΦΑ, διακρί-
θηκε για τις πρακτικές και τις επιδόσεις του 
στους τομείς της Υγείας και της Ασφάλειας 
στην εργασία, μέσα από την τριπλή του βρά-
βευση στο πλαίσιο του θεσμού των Health and 
Safety Awards 2015. Αναλυτικότερα, ο ΔΕΣΦΑ 
τιμήθηκε με το ύψιστο Βραβείο WINNER του 
επιχειρηματικού κλάδου «Gas  Industry», που 
αποτελεί τη μέγιστη αναγνώριση για τις υψη-
λές επιδόσεις των  συστημάτων Διαχείρισης 
της Υγείας & Ασφάλειας που εφαρμόζει, κα-
θώς και για τις δράσεις του για την ευαισθη-
τοποίηση και επαγρύπνηση του προσωπικού 
της εταιρείας και την ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών. Επιπρόσθετα, ο ΔΕΣ-
ΦΑ κατέκτησε το βραβείο GOLD AWARD 
στην κατηγορία “Αποτελεσματική Συμμετο-
χή Εργαζομένων” για την επιτυχημένη  προ-
σπάθεια συμμετοχής των εργαζομένων στα 
θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, 
ενώ διακρίθηκε με το μοναδικό βραβείο που 
δόθηκε στην κατηγορία “Συνεργασίες για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος και την Υγεία 
& Ασφάλεια στην Εργασία” για την ενσωμάτω-
ση των αρχών προστασίας του Περιβάλλοντος 

σε όλες τις εταιρικές δράσεις και συνεργασί-
ες αλλά και στο σχεδιασμό αντιμετώπισης 

εκτάκτων αναγκών.

Σημαντικές διακρίσεις  
για τον ΔΕΣΦΑ στα Health 
& Safety Awards 2015

από 150 έως 300 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζονται 
τα� διαφυγόντα� έσοδα� του�Δημοσίου� από� το� λαθρε-
μπόριο καυσίμων, καθώς οι διατάξεις του νομοθε-
τικού πλαισίου που θεσπίστηκε κατά τα τελευταία 
έτη δεν έχουν εφαρμοστεί. Έτσι, επί της ουσίας πα-
ραμένουν επί της ουσίας ανενεργά μέτρα όπως  το 
σύστημα εισροών - εκροών και η τοποθέτηση GPS 
στα βυτιοφόρα και στα πλωτά μέσα. σημειώνεται ότι 
τα κενά αυτά δεν αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο είναι επαρκές, αλλά στην εφαρμογή του από 
τον κρατικό μηχανισμό, η οποία είναι ελλιπής, σύμ-
φωνα με έρευνα του συνδέσμου έταιριών έμπορίας 
Πετρελαιοειδών� Ελλάδας� (ΣΕΕΠΕ).� Οι� κυριότερες�
εκκρεμότητες της πολιτείας για την εφαρμογή των 
μέτρων που ψηφίστηκαν είναι:

•Παραμένει� "τυφλό"� στη� Γενική� Γραμματεία� Πλη-
ροφοριακών συστημάτων το κεντρικό σύστημα των 
απευθείας ελέγχων των συστημάτων εισροών εκρο-
ών. το 94% των πρατηρίων συνδέθηκε και μεταδίδει 

στοιχεία από τις δεξαμενές του χωρίς όμως η ΓΓπσ 
να�έχει�τη�δυνατότητα�των�on�line�ελέγχων.
•Εκκρεμεί�η�έκδοση�κοινής�υπουργικής�απόφασης��
για την εφαρμογή των συστημάτων εισροών – εκρο-
ών στις αποθήκες των μεγάλων καταναλωτών, των 
ιδιωτικών και  εργοταξιακών πρατηρίων του δημό-
σιου και ιδιωτικού τομέα, στους σταθμούς ανεφο-
διασμού� σκαφών� (μαρίνες),� στους� αποθηκευτικούς�
χώρους παραγωγών ή διακινητών χημικών προϊό-
ντων, εταιριών με χώρους στάθμευσης οχημάτων, 
στις ελεύθερες αποθήκες των εταιριών εμπορίας 
πετρελαιοειδών.
•Εκκρεμεί�η�έκδοση�κοινής�απόφασης�για�την�τοπο-
θέτηση των GPS σε βυτιοφόρα και πλωτά μέσα.
•Εκκρεμεί�η�έκδοση�κοινής�απόφασης�για�λεπτομέ-
ρειες λειτουργίας του συστήματος εισροών εκροών 
στις φορολογικές αποθήκες.
•Αναποτελεσματικοί� έλεγχοι� από� τα� ΚΕΔΑΚ� του�
υπουργείου ένέργειας.

Πού «σκοντάφτουν» τα μέτρα για την καταπολέμηση 
του λαθρεμπορίου καυσίμων

τους στρατηγικούς στόχους για τη διαμόρφωση 
ενός νέου μακροπρόθεσμου ενεργειακού σχεδι-
ασμού περιέγραψε στη διάρκεια των προγραμ-
ματικών δηλώσεων της κυβέρνησης ο υπουργός 
ένέργειας και περιβάλλοντος, πάνος σκουρλέτης. 
Ο Υπέν εξήγγειλε νέο πλαίσιο για τους υδρογονάν-
θρακες αλλά και τη θεσμοθέτηση κρατικής εταιρεί-
ας υδρογονανθράκων, υπεραμύνθηκε της στρατη-
γικής� θέσης� του� Δημοσίου� στα� ΕΛΠΕ� και� φυσικά�
στη� ΔΕΗ,� ενώ� ανακοίνωσε� τη� σύσταση� Εθνικού�
συμβουλίου ένέργειας, στο οποίο θα κληθούν να 
πάρουν μέρος όλοι οι φορείς του τομέα και όλες 
οι κατηγορίες των καταναλωτών. σε σχέση με τα 
ανοιχτά και άμεσα ζητήματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της συμφωνίας με τους εταίρους και τα 
προαπαιτούμενα που αφορούν τον ενεργειακό το-
μέα, ο κ. σκουρλέτης ανέφερε πως θα εξαντλήθούν 
όλα τα περιθώρια ώστε να ενταχθούν στη στρατηγι-
κή της κυβέρνησης οι σχετικές δεσμεύσεις για με-
ταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία, 
με την κατάλληλη εφαρμογή τους στην ελληνική 

πραγματικότητα και, όπου απαιτείται, με την εξεύ-
ρεση εναλλακτικών λύσεων και επιλογών.
έιδικότερα, σε σχέση με τον διαχειριστή των ηλε-
κτρικών� δικτύων� Υψηλής� Τάσης� ΑΔΜΗΕ� � ο� κ.�
σκουρλέτης υποστήριξε πως αποκρούστηκε η άμε-
ση�ιδιωτικοποίηση�του�ΑΔΜΗΕ,�ενώ�η�πρόταση�της�
κυβέρνησης καταγράφηκε στη συμφωνία στα πλαί-
σια της αναζήτησης εναλλακτικής λύσης, ενώ έκα-
νε λόγο για την ακύρωση του σχεδίου διαχωρισμού 
και�ιδιωτικοποίησης�της�«Μικρής�ΔΕΗ».�Παράλλη-
λα, αναφερόμενος στις προβλέψεις της συμφωνίας 
που� αφορούν� την� μείωση� του� ποσοστού� της� ΔΕΗ�
στην αγορά ηλεκτρισμού σε ποσοστό 25% άμεσα 
και 50% μακροπρόθεσμα, υποστήριξε πως “στα επι-
βαλλόμενα πλαφόν παραγωγής και διανομής η.έ. 
που προβλέπονται από τη συμφωνία ώστε να δημι-
ουργηθεί τεχνητά χώρος  σε ιδιώτες, οφείλουμε να 
σχεδιάσουμε τους θεσμικούς και χρηματοδοτικούς 
όρους για τη σύσταση βιώσιμων εταιρικών σχημά-
των με κοινωνική συνεργατική συγκρότηση – συ-
σχετισμένα πχ με την ενεργειακή αυτονομία επι-
λεγμένων νησιών, τις τεχνολογίες απέ η υβριδικών 
συστημάτων. ακόμα και μορφές συμπράξεων η και 
πραγματικών ιδιωτικών παραγωγικών επενδύσεων, 
αυτοπαραγωγής βιομηχανικών μονάδων και συστά-
δων αγροτικής παραγωγής μπορούν να αμβλύνουν 
τις επιπτώσεις από τον επιβεβλημένο με ποσοστά 
«ανταγωνισμό».”
Ο Υπουργός προανήγγειλε επίσης τη δημόσια  κα-
τάρτιση ενός προγράμματος επενδύσεων στην 
εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ προέκρινε την μεσο-

πρόθεσμη αντικατάσταση των παλαιών ρυπογόνων 
λιγνιτικών μονάδων με σύγχρονες πολύ καλύτερου 
βαθμού απόδοσης και αντιρρυπαντικής τεχνολογί-
ας. Για την αναμόρφωση της λιανικής αγοράς φυσι-
κού αερίου, που επίσης προβλέπεται να υλοποιηθεί 
με βάση το νέο Μνημόνιο, ανέφερε πως η επέκταση 
της χρήσης του φυσικού αερίου σε περισσότερες 
περιοχές της χώρας μαζί με τη  διασφάλιση  της 
δυνατότητας των καταναλωτών να επιλέγουν προ-
μηθευτή, οδηγούν σε εκλογίκευση των τιμών. Για 
το ζήτημα του κόστους αγοράς ρύπων, για το οποίο 
εκφράζονται ανησυχίες πως θα αυξήσει μελλοντι-
κά�το�κόστος�παραγωγής�για�την�ΔΕΗ,�ο�Υπουργός�
υποστήριξε πως  απαιτείται προσπάθεια διαπραγ-
μάτευσης με την έπιτροπή λόγω της μακράς δημο-
σιονομικής προσαρμογής  που εφαρμόζει η έλλά-
δα, τασσόμενος επί της ουσίας υπέρ της πρότασης 
της�ΔΕΗ�για�αίτημα�εξαίρεσης�από�το�κόστος�αγο-
ράς ρύπων στα πρότυπα της πολωνίας. 
Τέλος,� σε� σχέση� με� τα� διεθνή� ενεργειακά� project�
στα οποία συμμετέχει η έλλάδα, υποστήριξε πως τα 
έργα�διασυνδέσεων�όπως�ο�TAP�αλλά�και�ο�Κάθε-
τος� Διάδρομος� προς� τις� κεντρικές� χώρες� της� Ευ-
ρώπης, αλλάζουν τα γεωενεργειακά δεδομένα στην 
περιοχή της νοτιοανατολικής έυρώπης. ανάλογο 
ενδιαφέρον προσέδωσε και στην την επέκταση του 
αγωγού�φυσικού�αερίου�Turkish�Stream�προς�την�
κεντρική και Βόρεια έυρώπη μέσω της έλλάδας, 
που όπως υποστήριξε θα ενισχύσει σημαντικά τη 
θέση της, ως χώρας  κόμβου και  διαμετακόμισης 
ενέργειας. 

Σκουρλέτης: Εφαρμογή των ενεργειακών προβλέψεων της συμφωνίας 
με εξεύρεση εναλλακτικών επιλογών
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΧΑΡΑΤΣΙ - ΣΟΚ ΣΕ ΟΣΟΥΣ "ΜΠΗΚΑΝ" ΣΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδες 1-26-27| 8/10/2015

Αλλάζουν όλα από τον Νοέμβριο στις δόσεις για χρέη 
σε Ταμεία και Εφορία, καθώς για όλες ανεξαιρέτως τις 
ρυθμίσεις ισχύει επιτόκιο 5,05%, και εκατοντάδες χιλιάδες 
οφειλέτες θα πληρώσουν διαφορετικά ποσά για το 
υπόλοιπο της ρύθμισης που έχουν επιλέξει.
Οι περισσότεροι που είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων 
επιβαρύνονται με έως και 28,73 ευρώ το μήνα εφόσον 
ρυθμίζουν χρέη ως 50.000 ευρώ. Όσοι είναι στην πάγια 
ρύθμιση με τις 12 μόνο δόσεις ωφελούνται με μείωση 
δόσης από 3 ως 70 ευρώ, ενώ μπαίνει τέλος στις άτοκες 
δόσεις για όσους ρύθμισαν χρέη ως 5.000 ευρώ. Πλέον, 
οι εν λόγω οφειλέτες, για να διατηρήσουν την απαλλαγή 
και να μην επιβαρυνθούν με επιτόκιο 5,05% από εδώ και 
πέρα, εφόσον χρωστούν στα Ταμεία, θα πρέπει εντός 7 
ημερών (μέχρι 14 Οκτωβρίου), να πάνε στο Ταμείο τους 
με τα εκκαθαριστικά της Εφορίας και να αποδείξουν 
ότι χρωστούν τα μισά και πλέον από τα εισοδήματα που 
δήλωσαν και δεν έχουν ακίνητα αξίας άνω των 150.000 
ευρώ.
Θα πρέπει δηλαδή ένας οφειλέτης που έχει κύρια οφειλή 
χωρίς τις προσαυξήσεις ως 5.000 ευρώ, να αποδείξει 
βάσει εκκαθαριστικού ότι το εισόδημά του είναι μέχρι 
9.999,99 ευρώ και τα ακίνητα που έχει δηλώσει στο Ε9 
(αν έχει) δεν είναι πάνω από 150.000 ευρώ. Διαφορετικά 
οι δόσεις δεν θα είναι άτοκες αλλά έντοκες με 5,05% και 
με μηνιαία επιβάρυνση ως 11,36 ευρώ.
Η μεγάλη... βόμβα των αλλαγών θα έρθει τις επόμενες 
μέρες καθώς αναμένεται η απόφαση βάσει της οποίας 
τα Ταμεία και οι διευθυντές των εφοριών, θα έχουν τη 
δυνατότητα να μειώνουν και μάλιστα αυτεπάγγελτα, τον 
αριθμό των δόσεων κατεβάζοντας έναν οφειλέτη από τις 
100 στις 72 ή και στις 50 δόσεις.
Πριν από τη μείωση του αριθμού των δόσεων, θα 
εξετάζονται το εισόδημα και η περιουσιακή κατάσταση 
των οφειλετών και, αν οι διευθυντές κρίνουν ότι ο 
οφειλέτης έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει 
περισσότερα, τότε θα προχωρούν στη μείωση του αριθμού 
των δόσεων που ο ίδιος επέλεξε αρχικά.
Η απόφαση αυτή θα προκαλέσει ως και τριπλασιασμό των 
ποσών από τη στιγμή που μια οφειλή, η οποία ρυθμίστηκε 
με 100 δόσεις, πέσει στις 50! Οι αλλαγές αφορούν σχεδόν 
1,1 εκατ. οφειλέτες, εκ των οποίων 300.000 με ρύθμιση 
χρεών στα Ταμεία και άλλους 800.000 με ρύθμιση στην 
Εφορία.
Το ΙΚΑ εξέδωσε ήδη την πρώτη εγκύκλιο, που θα 
αποτελέσει πιλότο για όλα τα Ταμεία σχετικά με τις 
μεταβολές στα επιτόκια που θα ισχύσουν από την 1η 
Νοεμβρίου και θα φανούν στη δόση που θα πρέπει να 
καταβάλουν οι οφειλέτες με καταληκτική ημερομηνία ως 
τις 30 Νοεμβρίου.
Οι τροποποιήσεις αυτές νομοθετήθηκαν από τη σημερινή 

κυβέρνηση με το νόμο 4331 /15 και επιφέρουν τις εξής 
μεταβολές για την τσέπη 1,1 εκατ. οφειλετών, ανάλογα με 
το καθεστώς της ρύθμισης που υπήχθησαν μέχρι σήμερα.
• Όσοι ξεκίνησαν να πληρώνουν τις οφειλές τους με τις 12 
δόσεις της πάγιας ρύθμισης από τον Ιούλιο του 2015 και 
μετά που έληξε η προθεσμία υπαγωγής στις 100 δόσεις, 
θα έχουν μικρά αλλά όχι και ευκαταφρόνητα οφέλη 
καθώς ανάλογα με την οφειλή που ρυθμίζουν η δόση 
για τους επόμενους μήνες μειώνεται από 3 ως 27 ευρώ 
για χρέη από 2.000 ως 20.000 ευρώ ενώ για οφειλή ως 
50.000 ευρώ η δόση μειώνεται κατά 70 ευρώ. Το όφελος 
προκύπτει από το γεγονός ότι η πάγια ρύθμιση του ν. 
4152/13 έχει επιτόκιο 8,05% που τώρα πέφτει στο 5,05%.
Έτσι μια επιχείρηση που χρωστά 50.000 ευρώ και τα 
ρυθμίζει σε 12 δόσεις στο τέλος Οκτωβρίου θα πρέπει 
να πληρώσει 4.350 ευρώ, ενώ στο τέλος Νοεμβρίου η 
δόση πέφτει στα 4.281 ευρώ, δηλαδή έχει μείωση κατά 70 
ευρώ. Αν χρωστά 25.000 ευρώ, θα έχει όφελος κατά 34,53 
ευρώ το μήνα, ή κατά 414,36 ευρώ για 12 μήνες.
Ένας οφειλέτης που ρυθμίζει σε 12 δόσεις 10.000 ευρώ, 
θα πληρώσει 870,11 ευρώ τον Οκτώβριο και 855,30 ευρώ 
από το Νοέμβριο και μετά. Η δόση δηλαδή μειώνεται κατά 
13,81 ευρώ. Φορολογούμενος με χρέος 5.000 ευρώ θα 
πληρώσει 6,90 ευρώ λιγότερα τον επόμενο μήνα ενώ αν 
χρωστά 2.000 ευρώ η δόση από τα 174 ευρώ θα μειωθεί 
κατά 3 ευρώ και θα πληρώνει 171 ευρώ από τον Νοέμβριο.
• Όσοι έχουν μπει στις ρυθμίσεις των 100 δόσεων βάσει 
του νόμου 4305/14 και κυρίως με το νόμο 4321 /15, θα 
έχουν επιβαρύνσεις και μάλιστα σημαντικές. Οι δόσεις 
τους θα είναι με καπέλο ως και 28,73 ευρώ το μήνα για 
οφειλές ως 50.000 ευρώ.
Για παράδειγμα οφειλέτης που ρυθμίζει 50.000 ευρώ με 
το νόμο 4305/14 σε 100 δόσεις, είχε επιτόκιο 4,56% και 
πλήρωνε 641,94 ευρώ.
Με επιτόκιο 5,05% από τον Νοέμβριο η δόση αυξάνεται 
στα 653,60 ευρώ, δηλαδή κατά 11,66 ευρώ το μήνα. 
Οφειλέτης με χρέος 30.000 ευρώ που μπήκε στη ρύθμιση 
των 100 δόσεων του νόμου 4321/15 είχε επιτόκιο 3% και 
τώρα θα έχει 5,05%.
Αυτό σημαίνει ότι η δόση από 364,43 ευρώ αυξάνεται 
κατά 28,73 ευρώ και από τον Νοέμβριο πάει στα 393,16 
ευρώ. Σε ετήσια βάση δε, θα πληρώσει επιπλέον 344,76 
ευρώ.
• Οφειλέτης με χρέος 5.000 ευρώ που εντάχθηκε συς 48 
δόσεις με το νόμο 4321 /I5, δεν είχε επιτόκιο και η δόση 
ήταν 11 6,67 ευρώ. Τώρα, αν δεν αποδείξει ότι το χρέος 
του είναι πάνω από το μισό του εισοδήματος του, θα έχει 
τόκο 5,05% και η δόση του Νοεμβρίου θα είναι 127,75 
ευρώ. 

Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
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Ελαφρύνσεις για τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων και 
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επιβαρύνσεις κυρίως στις δευτερεύουσες και εξοχικές 
κατοικίες, καθώς και στα οικόπεδα και αγροτεμάχια-
φιλέτα, που βρίσκονται κυρίως εκτός σχεδίου πόλης, 
προβλέπει το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις 
αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2016.
Το στίγμα των ανατροπών στον φόρο ακινήτων με στόχο 
την αναδιανομή των βαρών έδωσε χθες ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, επισημαίνοντας ότι 
«ο τρόπος που θα δομηθεί ο νέος φόρος δεν έχει ακόμα 
αποφασιστεί, αλλά θα είναι πιο αναλογικός και δίκαιος, 
καθώς κατά την άποψη της κυβέρνησα ο ΕΝΦΙΑ έχει 
κλείσει τον κύκλο του».
Οι αλλαγές θα συνδυαστούν με την αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, που θα 
πραγματοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016. Το 
σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος 
αυτόματης αναπροσαρμογής των τιμών ζώνης των 
ακινήτων, οι οποίες θα βρίσκονται κοντά στις εμπορικές 
τιμές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σενάρια που βρίσκονται στο 
τραπέζι του υπουργείου Οικονομικών για τον νέο ΕΝΦΙΑ 
προβλέπουν: 
- Καθιέρωση χαμηλού ατομικού αφορολόγητου ορίου 
(20.000-50.000 ευρώ) που θα αφορά το σύνολο της 
ακίνητης περιουσίας και θα αφαιρείται από αυτό, καθώς 
το υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε ότι με βάση τα 
στοιχεία του εντύπου Ε9 δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια 
από τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή 
κυριότητα, επικαρπία) που έχουν οι φορολογούμενοι 
συνιστούν πρώτη κατοικία.
Με βάση το ατομικό αφορολόγητο, θα μπορεί ένας 
φορολογούμενος να μην πληρώσει φόρο για την πρώτη 
του κατοικία ή ακόμη και για το σύνολο της περιουσίας 
του.
Για παράδειγμα, έστω ότι κάποιος διαθέτει μια 
πρώτη κατοικία μικρής αντικειμενικής αξίας και ένα 
αγροτεμάχιο. Αν το άθροισμα της αντικειμενικής αξίας 
αυτών των δύο είναι κάτω από το αφορολόγητο που θα 
θεσπιστεί, τότε ο φορολογούμενος δεν θα πληρώσει φόρο 
ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Αν όμως διαθέτει μία 
μόνο πρώτη κατοικία η οποία θα ξεπερνά το αφορολόγητο 
που θα καθοριστεί, τότε θα επιβάλλεται φόρος στο ύψος 
της αξίας που υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο.
Πάντως, αν το αφορολόγητο διαμορφωθεί στα 50.000 
ευρώ, το 41,7% των ιδιοκτητών ακινήτων δεν θα πληρώσει 
φόρο, αφού περισσότεροι από 2,7 εκατομμύρια 
φορολογούμενοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα των 
οποίων η αξία, με βάση τις αντικειμενικές αξίες που 
ισχύουν σήμερα, δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ.
- Αλλαγές στους συντελεστές και στα κλιμάκια 
υπολογισμού του κυρίου φόρου με μείωση των 
συντελεστών για τις κατοικίες με χαμηλή αντικειμενική 
αξία μέχρι 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό για τις οποίες ο 

συντελεστής φόρου είναι 2 έως 2,9 ευρώ ανά μέτρο και 
αύξηση των συντελεστών στα υψηλότερα κλιμάκια π.χ.
για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης 
άνω των 2.000 ευρώ που σήμερα κυμαίνονται από 6 έως 
13 ευρώ/τ.μ.
- Αύξηση των συντελεστών του συμπληρωματικού 
φόρου ή και μείωση του αφορολόγητου ορίου. Σήμερα 
ο συμπληρωτικός φόρος επιβάλλεται για συνολική αξία 
περιουσίας πάνω από 300.000 ευρώ και με συντελεστές 
που κυμαίνονται από 0,1% έως 1%.
- Επανεξέταση των απαλλαγών και των εκπτώσεων 
που ισχύουν σήμερα για τον ΕΝΦΙΑ (ημιτελή κτίσματα, 
ξενοίκιαστα κ.ά.).
- Αύξηση της φορολογίας για τα εξοχικά και τις 
πολυτελείς κατοικίες καθώς και για τα οικόπεδα και 
τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε τουριστικές και 
παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και 
σε νησιά με συνδυασμό της αναπροσαρμογής της τιμής 
ζώνης και των συντελεστών του φόρου.
Όπως τόνιζε αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου 
Οικονομικών, δεν είναι δυνατόν κάποιος να πληρώνει 
υψηλό ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία και κάποιοι που 
έχουν εξοχικά ή οικόπεδα μεγάλης εμπορικής αξίας να 
πληρώνουν χαμηλότερα ποσά.
Ο ίδιος παράγοντας έκανε λόγο για μεγάλες αδικίες και 
στρεβλώσεις στον τελευταίο νόμο για τον ΕΝΦΙΑ, που 
έφερε μεγάλες ελαφρύνσεις σε ιδιοκτήτες πολυτελών 
βιλών σε κοσμοπολίτικα νησιά.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόθεση της 
κυβέρνησης να φορολογήσει τα ακίνητα που κατέχουν 
οι Έλληνες στο εξωτερικό λέγοντας ότι εξετάζεται το 
παράδειγμα του νόμου Μόντι με συμψηφισμό του φόρου 
που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή. Μάλιστα ανέφερε 
χαρακτηριστικά ότι είναι αδικία να πληρώνει ΕΝΦΙΑ 
ένας ιδιοκτήτης ακινήτου εμπορικής αξίας 50.000 ευρώ 
στην Ελλάδα και να μην πληρώνει ούτε ένα ευρώ φόρο 
στην Ελλάδα αυτός που έχει ένα σπίτι αξίας 5.000.000 
ευρώ στο Λονδίνο. Ήδη το υπουργείο Οικονομικών, όπως 
είπε, έχει στην κατοχή του δύο λίστες από τις βρετανικές 
φορολογικές Αρχές με την ακίνητη περιουσία Ελλήνων 
στο Λονδίνο.
Ωστόσο, η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδίου δεν 
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς το υπουργείο 
Οικονομικών δεν διαθέτει στοιχεία για τα ακίνητα που 
έχουν αποκτήσει οι Έλληνες στο εξωτερικό, καθώς δεν 
αποτυπώνονται ούτε στο έντυπο Ε9 ούτε στο Ε1 και θα 
πρέπει να δηλωθούν οικειοθελώς από τους ιδιοκτήτες 
τους.
Ακόμα και αν καταφέρει να τα εντοπίσει μέσω της 
διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών με τις χώρες της 
EE, θα δυσκολευτεί να βρει τα ακίνητα που είναι σε τρίτες 
χώρες και φορολογικούς παραδείσους και ενδεχομένως 
υπό τη σκέπη offshore εταιρειών.


