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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λήγει σήμερα Τετάρτη η διήμερη παράταση (λόγω της διακοπής λειτουργίας του 
taxisnet το Σαββατοκύριακο) του ΥΠΟΙΚ για την καταβολή των βεβαιωμένων 

οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και της καταβολής των δόσεων ρυθ-
μίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών που έληξαν 

στις 30/11.

Τι προτείνει το 
Πανεπιστήμιο του 
Στάνφορντ ώστε να 
φτάσει η Ελλάδα το 
100% στις ΑΠΕ ως 
το 2050

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Νέα μελέτη του πανεπιστημίου Στάν-
φορντ στις ΗΠΑ εκτιμά ότι ο πλανήτης 
θα μπορούσε να τροφοδοτείται από τις 
ΑΠΕ σε ποσοστό 100% από το 2050. 
Παράλληλα,  οι ερευνητές παρουσίασαν 
οδικούς χάρτες για 139 διαφορετικές 
χώρες και υπολόγισαν πόση ενέρ-
γεια χρειάζεται το κάθε νοικοκυριό, 
βιομηχανία, αγρόκτημα, οι μεταφορές, 
η θέρμανση και η ψύξη. Επίσης, εκτίμη-
σαν ποιος είναι ο βέλτιστος συνδυασμός 
ΑΠΕ για την κάθε χώρα και κατέληξαν 
ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και τα υδρο-
ηλεκτρικά θα μπορούσαν να καλύψουν 
το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης.
Όσον αφορά την Ελλάδα, το Στάνφορντ 
θεωρεί ότι θα μπορούσε να φτάσει το 
100% μέσω του εξής μείγματος: 14,2% 
φωτοβολταϊκά σε στέγες, 9,1% φ/β 
σε στέγες επιχειρήσεων και δημόσια 
κτίρια, 24,5% φωτοβολταϊκά πάρκα, 
30% αιολικά, 4% υπεράκτια αιολι-
κά, 4,7% ηλιοθερμικά πάρκα, 2,4% 
γεωθερμία, 10% υδροηλεκτρικά, 1% 
κυματική ενέργεια και 0,1% παλιρροϊκή 
ενέργεια. Επίσης, εκτιμάται ότι μέσα σε 
ένα διάστημα 40 ετών θα μπορούσαν να 
δημιουργηθούν 32.152 θέσεις εργασίας 
στις κατασκευές έργων και 29.511 στη 
λειτουργία των έργων. Οι ερευνητές 
αναφέρουν παράλληλα ότι η στροφή 
στις ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση θα 

Λόγω της απεργίας των δημοσιογραφικών και συνεργαζόμενων ενώσεων στις 2 Δεκεμβρίου και της 
γενικής απεργίας της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στις 3 Δεκεμβρίου, η καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 

του ΤΕΕ (Newsletter) θα κυκλοφορήσει ξανά την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

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

•  Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακά 
αυτόνομη με τις ΑΠΕ ως το 2050 – Τα 
οφέλη σε κόστος και θέσεις εργασίας 
(σελ.1)

•  Παρέμβαση του ΤΕΕ για το ΓΕΜΗ 
(σελ.3)

•  Κτηματολόγιο: Υπό προϋποθέσεις η 
ολοκλήρωσή του ως το 2020 (σελ.3)

•  Υπόδειγμα προσφυγής κατά της 
κατάργησης επιλογής κατώτερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας για τους 
ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ (σελ.3)

•  ΕΠΑ Αττικής: Μειώσεις τιμολογίων 
και πρωτοβουλίες αξιοποίησης του 
ανοίγματος της αγοράς (σελ.4)

•  Οι Έλληνες φοιτητές είναι θετικοί 
απέναντι στην επιχειρηματικότητα 
(σελ.4)

•  Εκδήλωση για την αντιμετώπιση και 
αποκατάσταση των κατολισθήσεων 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

επέφερε 45% μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και 36,5 δις. ευρώ σε οφέλη 
που σχετίζονται με την υγεία που μετα-
φράζονται σε αποφυγή 3.852 θανάτων. 
Η κατασκευή όλων αυτών των έργων 
ΑΠΕ θα απαιτούσε μια έκταση 1,46% 
του συνόλου της χώρας. Τέλος, όσον 
αφορά το κόστος της ενέργειας, σε 
περίπτωση υιοθέτησης 100% ΑΠΕ θα 
έφτανε τα 8,2 σεντς ανά κιλοβατώρα, 
ενώ με το υπάρχον μοντέλο θα έφτανε 
τα 10,8 σεντς. Σε επίπεδο καταναλωτή, 
τα οφέλη υπολογίζονται σε 379 δολάρια 
ανά έτος το 2050 και αν συνυπολο-
γιστούν όλες οι θετικές οικονομικές 
παράμετροι (υγεία, ενέργεια, κλίμα) 
αγγίζουν τα 7.696 δολάρια.

Η ΕλλΑδΑ μΠορΕί νΑ γίνΕί ΕνΕργΕίΑκΑ ΑυΤονομΗ  
μΕ ΤίΣ ΑΠΕ ωΣ Το 2050

Τα οφέλη σε κόστος και θέσεις 
εργασίας
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 2-12-2015

ΑΘΗνΑ
➦  Εκδήλωση με θέμα: "οι Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολί-
τη" διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
"Ψηφιακή Σύγκλιση" σήμερα στο Divani Caravel 
Hotel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή).

  Το μεσογειακό Αγρονομικό ίνστιτούτο Χανίων (μΑίΧ) διοργανώνει ημερίδες στο Ηράκλειο και 
ρέθυμνο με θέμα «διατήρηση, χρήση και αξιοποίηση της κρητικής χλωρίδας». Η πρώτη εκδήλωση 
πραγματοποιείται σήμερα στο Ηράκλειο, 
Αίθουσα διαχείρισης κρίσεων της Αποκεντρωμένης διοίκησης κρήτης, Πλατεία κουντουριώτη, σε 
συνεργασία με τη γενική διεύθυνση δασών & Αγροτικών υποθέσεω, και η δεύτερη στο ρέθυμνο, 
Σπίτι Πολιτισμού, Πλατεία μικρασιατών στις 4 δεκεμβρίου 2015, 10:00-12:30, σε συνεργασία με το 
δήμο ρεθύμνης. 
οι ημερίδες απευθύνονται σε ιδιώτες και δημόσιους φορείς που ασχολούνται με τη διατήρηση, 
περιβαλλοντική αποκατάσταση, έργα πρασίνου και τη φυτική παραγωγή, καθώς και την περιβαλλο-
ντική εκπαίδευση. Πληροφορίες: www.ecoplantmed.eu,adamantia@maich.gr, τηλ.: 2821035053.

 ΗΜΕΡΙδΕΣ γΙΑ ΤΗ χΛΩΡΙδΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10
Δεκεμβρίου

2015

10
Δεκεμβρίου

2015

ΕΚδΗΛΩΣΗ: «Ανοικτή Επικοινωνία»
ΘΕΣΣΑλονίκΗ

ΗΜΕΡΙδΑ: "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινη-
τικότητας Φοιτητών & Ερευνητών"
 ΑΘΗνΑ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση 

ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΤ, ΙΚΥ

Εσπερίδα με θέμα: «Κατολισθητικά 
φαινόμενα: εκδήλωση – παρακολούθηση 
– αντιμετώπιση» θα πραγματοποιηθεί στις 
7 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 17:00), στο Αμ-
φιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49, 
Θεσσαλονίκη).
Την εκδήλωση 
διοργανώνει το 
Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδο-
νίας του ΤΕΕ 
(επιμέλεια: 
Διαρκής Ομά-
δα Εργασίας 
αντιμετώπισης 
Φυσικών και 
Τεχνολογικών 
Καταστροφών 
στο Φυσικό 
και Αστικό 
περιβάλλον).
Στόχος της είναι –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- να ενημερωθεί το ευρύ 
τεχνικό κοινό για τις τρέχουσες εξελίξεις 
σε θέματα που αφορούν τις κατολισθήσεις 

και μέσα από πραγματικά παραδείγματα να 
εξοικειωθεί με περιπτώσεις ενόργανης πα-
ρακολούθησης καθώς και μέτρα αντιμετώ-
πισής τους και αποκατάστασης. Η εσπερίδα 
συγκεντρώνει εργασίες από πραγματικές 

κατολισθήσεις που 
εκδηλώθηκαν 
στην περιοχή της 
Βορείου Ελλάδος 
και των Ιονίων 
Νήσων, επικε-
ντρωμένες στην 
ενόργανη παρα-
κολούθηση του 
φαινομένου και 
στα μέτρα αντιμε-
τώπισής τους.
Πληροφορίες: 
Μητρακάκη 
Αναστασία (τηλ.: 
2310-883144 

(9:00-15:00), http://portal.tee.gr/portal/
page/portal/teetkm/DRASTHRIOTHTES/
EKDHLVSEIS/KATOLISTHISEIS_7.12.2015.
pdf

Εκδήλωση για την αντιμετώπιση και  
αποκατάσταση των κατολισθήσεων 

  Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, με 
τίτλο: «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην εξορυ-
κτικών περιοχών λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας», προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε. / Διεύθυνση Μελετών Λιγνιτι-
κού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 Στόχος –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- η δι-
ερεύνηση «της καλύτερης και πληρέστερης ιδέας 
για την ανάπλαση και επανάχρηση συγκεκριμένης, 
πρώην εξορυκτικής περιοχής λιγνίτη, όπως αυτή 
περιγράφεται στο Τεύχος Δεδομένων και Στοιχεί-
ων της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού, 
από λειτουργική, αισθητική, τεχνική και οικονομι-
κή άποψη, με βάση τις απαιτήσεις της τέχνης, της 
επιστήμης και τις αρχές του τοπιακού σχεδιασμού, 
προκειμένου να προκύψει συνολικό αποτέλεσμα 
υψηλής ποιοτικής στάθμης, με σύγχρονο και 
πρωτότυπο αρχιτεκτονικό χαρακτήρα».
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν 
αρχιτέκτονες, οι οποίοι κατέχουν την από το νόμο 
οριζόμενη άδεια άσκησης επαγγελματικής δρα-
στηριότητας αρχιτέκτονα μηχανικού στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 3316/2005.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προτάσεων: 29 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14:00. 
Πληροφορίες: Τηλ. : 24630-52534-5 fax : 24630-
21451, e-mail : architectonikos@dei.com.gr

Προκήρυξη αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού     

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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Κτηματολόγιο: Υπό προϋποθέσεις 
η ολοκλήρωσή του ως το 2020

Αλλαγές στη διοίκηση  
της ΔΕΠΑ

Επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία 
του υπουργείου οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού απέστειλε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ γιώργος Στασινός σχετικά με την 
μη υποχρέωση εγγραφής των διπλωμα-
τούχων μηχανικών στο γενικό Εμπορικό 
μητρώο (γ.Ε.μΗ.). Συγκεκριμένα το ΤΕΕ 
στην επιστολή του αναφέρει ότι σε καμία 
περίπτωση δεν υφίσταται υποχρέωση 
εγγραφής στο γΕμΗ των μηχανικών, 
φυσικών προσώπων,  καθώς οι πράξεις 
τους δεν συνιστούν άσκηση εμπορικής 
δραστηριότητας και ζητά από το υπουρ-
γείο να ενημερώσει σχετικά του αρμό-
διους φορείς ώστε να μην δημιουργούν 
προβλήματα στα μέλη του.

Η περάτωση του κτηματολογίου εντός πενταετίας είναι εφικτή, μόνο υπό προϋποθέσεις, αναφέ-
ρεται σε ρεπορτάζ της μάχης Τράτσα για το tovima.gr. Όπως αναφέρει η διεθύνουσα σύμβουλος 
της εταιρείας Εθνικό κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ελλάδος (ΕκΧΑ) κυρία Χριστίνα Κλωνά-
ρη, απαντώντας σε ερώτηση 47 βουλευτών του ΣυρίΖΑ, το αργότερο ως τον ερχόμενο Φεβρουά-
ριο θα πρέπει να έχουν εκπληρωθεί ορισμένες βασικές προϋποθέσεις προκειμένου η περάτωση 
του έργου να έχει ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου που έχει δοθεί, δηλαδή έως το 
2020. οι αλλαγές αφορούν τη διοικητική και επιχειρησιακή αυτοτέλεια της εταιρείας, τη θέσπιση 
νομοθετικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία του θεσμού και με προσανατολισμό τη χρήση νέων 
τεχνολογιών που απλουστεύουν τις διαδικασίες και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα στους συ-
ναλλασσόμενους. Σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου, έως το τέλος του έτους αναμένεται 
ότι θα υποβληθεί αίτημα συγχρηματοδότησης μεγάλου έργου προς την ΕΕ για την ολοκλήρωση 
της σύνταξης του κτηματολογίου στο υπόλοιπο της χώρας. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον 
σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, και-
νοτομία» της προγραμματικής περιόδου 2014-20 και ολοκληρώνεται η εξειδίκευσή του. Πάντως, 
το μεγάλο μέρος του κόστους καλύπτεται από τα τέλη κτηματογράφησης που καταβάλλονται από 
τους δικαιούχους (πλην του δημοσίου). Όσον αφορά την προθεσμία διόρθωσης των αρχικών 
εγγραφών, ειδικά για τα παλαιά προγράμματα κτηματογράφησης των ετών 1997-99, τα οποία 
είχαν πιλοτική κατεύθυνση, προβλέπεται επιμήκυνση που ορίζεται στα 12 έτη για τους κατοί-
κους εσωτερικού και στα 14 έτη για τους κατοίκους εξωτερικού. για τα προγράμματα κτημα-
τογράφησης που προκηρύσσονται μετά το έτος 2008, η σχετική προθεσμία είναι πενταετής και 
επταετής για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού αντίστοιχα.  με δεδομένο ότι η ολοκλήρωση 
του κτηματολογίου δεν αποτελεί μόνο μνημονιακή υποχρέωση αλλά αποτελεί αναγκαίο εργα-
λείο αξιόπιστης χάραξης και άσκησης πολιτικών γης και μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση 
επενδύσεων, οι 47 βουλευτές του ΣυρίΖΑ θεωρούν αισιόδοξο τον στόχο περάτωσης του έργου 
έως το 2020, με δεδομένο ότι από το 1996 ξοδεύτηκαν περίπου 384 εκατ. ευρώ, αλλά το έργο της 
κτηματογράφησης για το 50,3% των δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΚΧΑ, έως σήμερα: •έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του Κτηματολογίου για το 25,3% των 
εμπράγματων δικαιωμάτων της χώρας •βρίσκεται σε εξέλιξη η κτηματογράφηση για το 18,22% 
των δικαιωμάτων •έχει ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της κτηματογράφησης για το 4,1% και απο-
μένει το δεύτερο για το οποίο οι συμβάσεις δεν έχουν ακόμη ανατεθεί.  •η κτηματογράφηση για 
το 50,3% των εμπράγματων δικαιωμάτων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει και οι αντίστοιχες συμβάσεις 
είναι προς ανάθεση. 
Επίσης, για το 2,1% των εμπράγματων δικαιωμάτων, το κτηματολόγιο λειτουργεί βασισμένο σε 
ένα παλαιότερο νομικό πλαίσιο και απαιτείται ειδική διαδικασία προκειμένου να ενταχθεί στο 
σύγχρονο κτηματολογικό σύστημα. 
 

Σε αλλαγές στη διοίκηση της δΕΠΑ προχώρησε  ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος Πάνος Σκουερλέτης. Στη θέση του, παραμένει ο πρόεδρος 
Γιώργος Σπανούδης, μηχανολόγος μηχανικός, αλλά αντικαθίσταται ο μέχρι 
τώρα Διευθύνων Σύμβουλος, Σπύρος Παλαιογιάννης και τη θέση του κατα-
λαμβάνει ο Θεόδωρος Κιτσάκος, μέλος του τομέα ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, δι-
πλωματούχος  Χημικός μηχανικός με εξειδίκευση στη Βιομηχανική Χημεία, 
με 35ετή εμπειρία σε επιχειρήσεις και σε ενεργειακά και πολιτικά θέματα. 
ο αντιπρόεδρος της εταιρίας κωνσταντίνος Ανδριοσόπουλος αντικαθίσταται 
και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρόεδρος των εργαζομένων της επιχείρησης 
Δημήτρης Δημητριάδης, πολιτικός μηχανικός ΕμΠ. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες ο κ. Σκουρλέτης δεν προτίθεται προς το παρόν τουλάχιστον να προχω-
ρήσει σε αλλαγές στη διοίκηση του δΕΣΦΑ και αυτό γιατί η εταιρία βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο ιδιωτικοποίησής της. Η πλήρης σύνθεση του νέου δΣ της 
δΕΠΑ έχει ως εξής:
γεώργιος Σπανούδης, Πρόεδρος δΣ
Θεόδωρος κιτσάκος, διευθύνων Σύμβουλος δΣ
δημήτρης δημητριάδης, Αντιπρόεδρος δΣ 
Βασίλειος καρακίτσιος, καθηγητής γεωλογίας
Αλέξανδρος Σαρηβαλάσης, νομικός
μιχάλης Βεργίτσης, γεωφυσικός
γιώργος γερμανός, οικονομολόγος
Έλλη διγενή, οικονομολόγος εκπρόσωπος ΕλΠΕ
διομήδης Σταμούλης, Χημικός μηχανικός, εκπρόσωπος ΕλΠΕ
Ελένη Ζηλακάκη, οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων
γιώργος μουστάκης, οικονομολόγος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

δελτίο Τύπου εξέδωσε ο δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με τίτλο: "Ανάρτηση υποδείγματος προσφυγής ενώ-
πιον του Τριμελούς διοικητικού Πρωτοδικείου κατά της διάταξης που κατήργησε τη δυνατότητα επιλογής 
κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ". Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.dsa.gr)  έχει αναρτηθεί υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον του Τριμελούς 
διοικητικού Πρωτοδικείου για όσους   ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ επιθυμούν να προσβάλουν στη δικαιοσύνη, 
την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του ν. 4337/2015. Είναι γνωστό ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη 
καταργήθηκε προηγούμενη ρύθμιση που έδιδε στους ασφαλισμένους του Ταμείου, τη δυνατότητα επιλογής 
κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας. Σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στην προσφυγή, η κατάργηση της 
προηγούμενης ευνοϊκής ρύθμισης, παραβιάζει την συνταγματική αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης 
εμπιστοσύνης του ιδιώτη προς το δημόσιο καθώς και την αρχή της αναλογικότητας σε συνδυασμό με την 
αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου(άρθρα 4 παρ. 5 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος). Επίσης από απόψεως 
διεθνούς δικαίου παραβιάζει θεμελιωμένο περιουσιακό δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο υπερισχύει   του εσωτερικού δικαίου. Την απόφαση τους να 
προσβληθεί με προσφυγές των ασφαλισμένων στα διοικητικά δικαστήρια η ως άνω διάταξη, είχαν ανακοινώ-
σει οι πρόεδροι του ΤΕΕ, του δΣΑ και του ίΣΑ σε κοινή συνέντευξή τύπου. Ήδη ο Πρόεδρος του ΤΕΕ γιώργος 
Στασινός έχει προσφύγει προσωπικά στα διοικητικά δικαστήρια και θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα.

Παρέμβαση του 
ΤΕΕ για το ΓΕΜΗ

Υπόδειγμα προσφυγής κατά της κατάργησης 
επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής  
κατηγορίας για τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ
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Από την ετήσια μείωση σε ποσοστό που πλη-
σιάζει το 20%  εκτιμάται πως θα επωφεληθούν 
από το νέο έτος όσα νοικοκυριά κάνουν χρήση 
φυσικού αερίου, σε συνέχεια της παρατεταμέ-
νης μείωσης των διεθνών τιμών του πετρελαίου, 
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η ΕΠΑ 
Αττικής.  Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση για 
τους βιομηχανικούς πελάτες η οποία ξεπερνά 
το 35% λόγω της συμμετοχής στις πρόσφατες 
δημοπρασίες (gas release) της δΕΠΑ, εξασφα-
λίζοντας φυσικό αέριο σε ακόμη πιο ανταγωνι-
στικές τιμές. για την ΕΠΑ Αττικής οι περίπου 50 
βιομηχανικοί πελάτες αντιστοιχούν στο 15 – 20% 
της συνολικής κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΠΑ, το φυσικό 
αέριο εμφανίζεται στον τομέα της θέρμανσης 
κατά 30% φθηνότερο από το πετρέλαιο και κατά 
70% φθηνότερο από την ηλεκτρική ενέργεια. Σε 
επίπεδο πελατολογίου, η ΕΠΑ Αττικής εμφανίζει 
σημαντικό αριθμό νέων πελατών (42% αύξηση 
συγκριτικά με πέρυσι) έχοντας υπογράψει πάνω 
από 6500 νέα συμβόλαια. Η εταιρεία παροχής 
εκτιμά πως ο αριθμός αυτός θα ήταν πολύ μεγα-
λύτερος εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι εκλογές, 
που περιόρισαν σημαντικά την ανταπόκριση 
στο πρόγραμμα επιδότησης της εγκατάστασης 
λέβητα, με αποτέλεσμα να απορροφηθεί το 40% 
των διαθέσιμων κονδυλίων, περίπου 4 εκατ. 

ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, και δεδομένου ότι 
μέχρι σήμερα σύνδεση έχουν ενεργοποιήσει 
μόλις 3 στους 10 καταναλωτές απ' όσους βρί-
σκονται πάνω στο δίκτυο της ΕΠΑ, οι προο-
πτικές διείσδυσης του φυσικού αερίου είναι 
σημαντικές. Προϋπόθεση ωστόσο αποτελεί η 
διατήρηση των οικονομικών κινήτρων και των 
επιδοτήσεων και στο επόμενο ΕΣΠΑ. οι μέτοχοι 
της ΕΠΑ Αττικής (δΕΠΑ- Shell) εξετάζουν πα-
ράλληλα τις ευκαιρίες που ανακύπτουν για προ-
σφορές «ρεύμα-αέριο», σε συνέχεια του πα-
ράλληλου ανοίγματος των αγορών ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου που προβλέπει το νέο μνη-
μόνιο. Τέτοιες ενέργειες θεωρούνται μονόδρο-
μος, πόσο μάλλον εάν η ΕΠΑ Αττικής δει απώ-
λειες μεριδίων από το άνοιγμα της αγοράς και 
το υποχρεωτικό σπάσιμό της σε δύο εταιρείες, 
μια στην εμπορία και μια στο δίκτυο διανομής, 
κάτι που έχει ήδη ψηφισθεί στη Βουλή. Προς το 
παρόν η βασική προτεραιότητα της ΕΠΑ είναι 
ο διαχωρισμός της σε δύο εταιρείες, οι οποίες 
θα είναι έτοιμες να λειτουργήσουν το 2017.οι 
όροι του παιχνιδιού πάντως αλλάζουν, και από 
του χρόνου οι βιομηχανικοί καταναλωτές απε-
γκλωβίζονται από το μονοπώλιο των ΕΠΑ και θα 
έχουν δυνατότητα επιλογής άλλου προμηθευτή. 
Από την 1η-1-2018 αυτό θα ισχύσει για όλους 
τους καταναλωτές (και τους οικιακούς).

ΕΠΑ Αττικής: Μειώσεις τιμολογίων και πρωτοβου-
λίες αξιοποίησης του ανοίγματος της αγοράς

ίδιαίτερα θετικοί σε σχέση με την επιχειρηματικό-
τητα εμφανίζονται οι Έλληνες φοιτητές, ενώ ένας 
στους τρεις έχει την πρόθεση να ξεκινήσει τη δική 
του επιχείρηση στο άμεσο μέλλον. οι διαπιστώσεις 
αυτές, που ανατρέπουν τις μέχρι σήμερα επικρατού-
σες αντιλήψεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα 
στα Πανεπιστήμια, περιλαμβάνονται στα ευρήματα 
έρευνας που παρουσιάσθηκε στα πλαίσια του 26ου 
ετήσιου συνεδρίου "Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομί-
ας" που διοργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορι-
κό Επιμελητήριο. Η έρευνα, με την ονομασία «Η επι-
χειρηματικότητα μέσα από τα μάτια των νέων: κάτι 
αλλάζει», πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2.222 φοιτητών 
που φοιτούν σε περισσότερα από 30 Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα, με τη συνεργασία της ΕΥ, του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Endeavor 
Greece και του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου. Σε ένα περιβάλλον επίμονα υψηλής 
ανεργίας, οικονομικής στασιμότητας και αβεβαιό-
τητας, 81% των ερωτηθέντων εμφανίζονται θετικοί 
σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ως προοπτική, 
ταυτόχρονα όμως δηλώνουν σκεπτικοί απέναντι στην 
επικρατούσα τάξη των επιχειρηματιών. Περισσότερο 
από το 30% των φοιτητών δηλώνουν πρόθεση έναρξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εστιασμένο στη 
χρήση της τεχνολογίας, στην καινοτομία και την εξω-
στρέφεια, και με έμφαση σε τομείς που αξιοποιούν 
πλεονεκτήματα της χώρας, το προφίλ των πιθανών 
επιχειρηματικών εγχειρημάτων έρχεται σε αντίθεση 
με το μέχρι σήμερα εσωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης. 
Η παραδοσιακή κυριαρχία της εστίασης φαίνεται για 
πρώτη φορά να αμφισβητείται από την επερχόμενη 
γενιά επιχειρηματιών. οι νέοι σε ποσοστό 66% προ-
βάλλουν τη δημιουργικότητα και σε ποσοστό 46% τη 
διάθεση για ανεξαρτησία – και όχι την έλλειψη εναλ-
λακτικών – ως τα κύρια κίνητρα επιχειρηματικής 
δραστηριοποίησης. Ενώ παραμένει ισχυρός ο φόβος 
αποτυχίας, θεωρείται πλέον ευκαιρία για μάθηση.
Παρότι το 77% συμμετέχει σε κάποιο βαθμό σε του-
λάχιστον μια δράση επιχειρηματικότητας, όπως 
ενημερωτικές εκδηλώσεις και μαθήματα επιχειρη-
ματικότητας, οι φοιτητές σε ποσοστό 78% θεωρούν 
ότι το Πανεπιστήμιο δεν τους προετοιμάζει επαρκώς 
για ένα επιχειρηματικό ξεκίνημα. Ζητούν στενότερη 
επαφή με την αγορά εργασίας, οργανωμένη πρακτική 
άσκηση σε εταιρείες ώριμες αλλά και startup, προ-
γράμματα προσομοίωσης επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας, συχνότερες συναντήσεις με πραγματικά 
επιτυχημένους επιχειρηματίες. Στη συντριπτική τους 
πλειοψηφία, τα αιτήματα των φοιτητών δε συνεπά-
γονται οικονομική επιβάρυνση του κράτους, αλλά 
«άνοιγμα» προς τον κόσμο των υγιών επιχειρηματι-
κών προτύπων. οι νέοι ζητούν πρακτική γνώση και 
πραγματική εικόνα της αγοράς, και όχι προγράμματα 
βασισμένα στη θεωρία. Σε ό,τι αφορά στο σημερινό 
περιβάλλον, οι Έλληνες σπουδαστές (78%) θεωρούν 
το κράτος λίγο έως καθόλου φιλικό προς την επιχει-

ρηματικότητα. ωστόσο, σε αντίθεση με τις μέχρι σή-
μερα επικρατούσες αντιλήψεις, ζητούν από το κράτος 
έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την εμπέδωση κλί-
ματος σταθερότητας, και λιγότερο άμεσες οικονομι-
κές ενισχύσεις. Ενώ το χρηματοδοτικό αναδεικνύεται 
ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την έναρξη μιας 
επιχείρησης, οι φοιτητές δεν προσβλέπουν σε άμεση 
χρηματοδότηση από το κράτος. Σε ένα περιβάλλον 
απουσίας διαθέσιμων πόρων, είναι προφανές ότι ο 
ρόλος του κράτους και των εμπλεκόμενων φορέων 
πρέπει να εστιαστεί σε στοχευμένες και πρακτικές 
παρεμβάσεις χωρίς ιδιαίτερο οικονομικό κόστος.
Η έρευνα καταλήγει σε μια δέσμη αναλυτικών προτά-
σεων, οι οποίες στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν συ-
νεπάγονται οικονομική επιβάρυνση για την πολιτεία, 
και έχουν ομαδοποιηθεί σε δέκα βασικούς άξονες:
1.Ενίσχυση της επιχειρηματικής αντίληψης στα Πα-
νεπιστήμια
2.Ενθάρρυνση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των 
φοιτητών
3.Ενεργή στήριξη νέων επιχειρηματικών σχημάτων 
από τα Πανεπιστήμια

4.Σύνδεση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με την επι-
χειρηματική κοινότητα
5.Τόνωση της εξωστρέφειας και της διεθνούς δικτύωσης
6.Αξιοποίηση της ακαδημαϊκής έρευνας
7.καθιέρωση ευέλικτων εταιρικών δομών και διαδι-
κασιών
8.Βελτίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου
9.Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης
10.Θέσπιση ευέλικτου φορολογικού πλαισίου
Παρουσιάζοντας τα ευρήματα, οι συντελεστές της 
έρευνας εξέφρασαν την ευχή να αποτελέσει η πρω-
τοβουλία τους το ξεκίνημα ενός γόνιμου διαλόγου για 
την επιχειρηματικότητα και τις πολιτικές εκείνες που 
θα της επιτρέψουν να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυ-
ξιακή προσπάθεια της χώρας. δεσμεύθηκαν επίσης 
να δώσουν συνέχεια στην πρωτοβουλία συνεργα-
ζόμενοι με την πολιτεία και τους Πανεπιστημιακούς 
φορείς και εξειδικεύοντας περαιτέρω τις προτάσεις 
τους. «Η επόμενη γενιά διαθέτει τον προβληματισμό 
και το όραμα. δική μας υποχρέωση είναι να της εξα-
σφαλίσουμε τα εφόδια» κατέληξαν.

Οι Έλληνες φοιτητές είναι θετικοί απέναντι  
στην επιχειρηματικότητα 



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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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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ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, ΠΡΟΒΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 2/12/2015

Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ κρυμμένα στο σπίτι, 
κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα νομίσματα, 
πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά 
αντικείμενα αξίας άνω των 30.000 ευρώ, καταθέσεις, 
ακίνητα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, πισίνες, σκάφη, μετοχές, 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρηματοικονομικά 
προϊόντα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις πρέπει να 
δηλώσουν στις αρμόδιες αρχές πάνω από 300.000 
υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης (δηλώσεων «πόθεν έσχες»). Σ' αυτούς 
περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο 
πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, 
οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και λοιποί πολιτικοί, 
καθώς επίσης και στρατιωτικοί, δικαστικοί, εφοριακοί, 
τελωνειακοί, πάσης φύσεως ελεγκτές του Δημοσίου, 
στελέχη ανεξάρτητων αρχών, αιρετοί της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοσίων 
οργανισμών και επιχειρήσεων, διαιτητές αθλημάτων, 
ιδιοκτήτες και στελέχη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 
καθώς και δημοσιογράφοι.
   Από το 2016 ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης ή δηλώσεων «πόθεν έσχες» 
αλλάζει, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος TAXISnet από όλους τους υπόχρεους. 
Το περιεχόμενο της δήλωσης που θα υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά, ο ακριβής τρόπος συμπλήρωσης και 
υποβολής της καθορίζονται με κοινή απόφαση που 
υπέγραψαν πρόσφατα ο υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός 
Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος.
 Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, από 
το επόμενο έτος όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων 
«πόθεν έσχες» θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά 
τις συγκεκριμένες δηλώσεις και να αναγράψουν σ' 
αυτές αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματα τους, τις 
αποταμιεύσεις τους, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά 
στοιχεία τους.
Θα πρέπει μάλιστα να δηλώσουν ακόμη και τα 
μετρητά που φυλάσσουν στα σπίτια τους, εφόσον 
αυτά υπερβαίνουν σε συνολική αξία τις 15.000 ευρώ, 
καθώς και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που κατέχουν, 
εφόσον π συνολική αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 
ευρώ. Ουσιαστικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής 
καθώς και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής 
κατάστασης, όπως καθορίζονται στη συγκεκριμένη 
απόφαση, συνιστούν μια μορφή «πρόβας» για την 
καθολική εφαρμογή του περιουσιολογίου, η οποία 
μετατέθηκε ήδη από την κυβέρνηση για το 2016.
Ειδικότερα η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής 
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, την οποία 
αποφάσισε η κυβέρνηση για το επόμενο έτος, αποσκοπεί 
στο να δοκιμαστεί η ασφάλεια των δεδομένων που θα 

υποβληθούν στο σύστημα TAXISnet ώστε εν συνεχεία 
να κριθεί κατά πόσο θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς 
διαδικασία υποβολής και για όλους τους άλλους 
φορολογούμενους, που σήμερα δεν υποχρεούνται να 
υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, π 
εάν θα υιοθετηθεί μια άλλη πιο ασφαλής διαδικασία 
ηλεκτρονικής υποβολής. Από την Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των κ.κ.
Τσακαλώτου και Παπαγγελόπουλου προκύπτει, 
ειδικότερα, ότι στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι 
υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν:
1. Ολα τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το 
προηγούμενο έτος.
2. Ολα τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή 
εντός τραπεζικών θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, χρυσά ή 
ασημένια νομίσματα, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, 
πολύτιμους λίθους, όταν το μεν συνολικό ποσό των 
μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική 
αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. 
Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, 
σύζυγο και ανήλικα τέκνα.
3. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων τους στις τράπεζες της 
Ελλάδος και του εξωτερικού.
4. Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα και οποιοδήποτε 
χρηματοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής 
εταιρίας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
5. Ολα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους (κατοικίες, 
λοιπά κτίσματα, αποθήκες, οικόπεδα, αγρούς, 
αγροτεμάχια, βοσκότοπους, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) 
και τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί ακινήτων (ψιλή 
κυριότητα, επικαρπία, συγκυριότητα, οίκηση κ,λπ.).
6. Αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, τροχόσπιτα, 
δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα έργου 
και λοιπά οχήματα. Για καθένα από τα οχήματα αυτά 
πρέπει να αναγραφούν πλήρη στοιχεία για τη μάρκα, τον 
αριθμό κυκλοφορίας, τον κυβισμό και το έτος πρώτης 
κυκλοφορίας.
7. Σκάφη αναψυχής και άλλα πλωτά μέσα.
8. Αεροσκάφη.
9. Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις και νομικές 
οντότητες.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τις οδηγίες που δίδονται: 
- Σε περίπτωση απόκτησης νέου εμπράγματου 
δικαιώματος επί ακινήτου ή απώλειας εμπράγματου 
δικαιώματος επί ακινήτου, που έχει δηλωθεί σε 
προηγούμενες δηλώσεις του υπόχρεου, θα πρέπει να 
δηλώνονται τα στοιχεία του συμβολαίου απόκτησης ή 
μεταβίβασης.
- Σε περίπτωση απόκτησης εμπράγματων δικαιωμάτων 
επί ακινήτων λόγω κληρονομικής διαδοχής, θα πρέπει 
να δηλώνονται τα στοιχεία του κληρονομούμενου, καθώς 
και ο τρόπος και η ιδιότητα με την οποία ο υπόχρεος 
έγινε κληρονόμος.
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- Σε περίπτωση απόκτησης και απώλειας οποιουδήποτε 
εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, εντός του έτους 
που αφορά η δήλωση, θα πρέπει να δηλώνονται και 
οι δύο μεταβολές. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση 
απόκτησης και μεταβίβασης, εντός του έτους που αφορά 
η δήλωση, οχημάτων καθώς και πλωτών και εναέριων 
μέσων.
- Κατά την πρώτη εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής 
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η δήλωση 
θεωρείται ως αρχική και ως εκ τούτου περιλαμβάνει το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του υπόχρεου και 
όχι μόνο τις μεταβολές. 

«ΘΗΛΙΑ» ΟΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2021

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 2/12/2015

Η εξομάλυνση των δανειακών υποχρεώσεων της 
Ελλάδας, ειδικά μετά το 2021, αναμένεται να βρεθεί στο 
επίκεντρο της συζήτησης για την επαναδιαπραγμάτευση 
του χρέους, η οποία -όπως προανήγγειλαν οι 
εκπρόσωποι της ΕΚΤ αλλά και της Κομισιόν στο 
κουαρτέτο- θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση 
της 1ης αξιολόγησης. Μπορεί το 2021 να φαίνεται 
μακρινό, ωστόσο το οικονομικό πρόβλημα με το οποίο 
θα βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα τότε είναι τόσο μεγάλο 
που απαιτεί έγκαιρη διαχείριση και αποφάσεις μέσα στο 
2016. Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών συνέδεσε το 
θέμα με την προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων.
Ουσιαστικά, εννοούσε ότι κανένας μεγάλος επενδυτής 
δεν θα είναι πρόθυμος να τοποθετήσει εκατοντάδες 
εκατομμύρια ή μερικά δισεκατομμύρια στην Ελλάδα αν 
γνωρίζει ότι σε μια πενταετία το ποσό που θα πρέπει 
να εξευρεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό μόνο για 
να καταβληθούν οι τόκοι θα φτάνει ακόμη και τα 25 
δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, από 6 δισ. ευρώ που είναι η 
αντίστοιχη δαπάνη για το 2015 ή για το 2016.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στο κουαρτέτο Ντ. Κοστέλο 
έκανε ρητή αναφορά στην αναγκαιότητα εξομάλυνσης 
των πληρωμών για την εξυπηρέτηση του ελληνικού 
χρέους. Είχε υπ' όψιν του ότι το μεγαλύτερο μέρος 
βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια των χωρών της 
Ευρωζώνης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης.
Το δάνειο που δόθηκε το 2012, στο πλαίσιο του 2ου 
μνημονίου, προέβλεπε δεκαετή περίοδο χάριτος 
προκειμένου η Ελλάδα να ορθοποδήσει, να επιστρέφει 
στην ανάπτυξη και να βγει με αξιώσεις στις αγορές για 
να δανειστεί και να καλύψει τις χρηματοδοτικές της 
ανάγκες.
Αυτή η 10ετής περίοδος χάριτος εκπνέει το 2021. Και 
τότε η Ελλάδα θα κληθεί να πληρώσει 11 δισ. ευρώ για το 
2021, 25 δισ. ευρώ για 2022, 17,5 δισ. ευρώ για το 2023 
και 13,5 δισ. ευρώ για το 2024. Ενδεχομένως τα ποσά να 
είναι διαφοροποιημένα μέχρι τότε, λόγω ενδεχόμενης 
μεταβολής της νομισματικής πολιτικής της Ε.Ε. Σε κάθε 

περίπτωση, όμως, η καταβολή τους δεν θα είναι καθόλου 
εύκολη χωρίς την εξομάλυνση καθώς από τα πρωτογενή 
πλεονάσματα η χώρα δεν θα μπορεί να καλύψει τέτοια 
ποσά, οπότε αναγκαστικά θα πρέπει να τα δανειστεί 
είτε από τους εταίρους της (σε μια τέτοια περίπτωση θα 
μιλάμε για ένα νέο μνημόνιο) είτε απευθείας από τις 
αγορές.
Η αναδιαπραγμάτευση του χρέους ακόμη και να 
συμφωνηθεί στις αρχές της επόμενης χρονιάς είναι 
αμφίβολο αν θα επηρεάσει τα ποσά που πρέπει να 
διαθέσει η χώρα για την εξυπηρέτηση της επόμενης 
χρονιάς. Άλλωστε, από τα όσα έχουν επισημάνει μέχρι 
τώρα οι εκπρόσωποι των θεσμών στο κουαρτέτο το 
ενδιαφέρον εστιάζεται περισσότερο στην περίοδο μετά 
το 3ο μνημόνιο, δηλαδή μετά το 2019. Έτσι, για το 2016 
θα πρέπει: 
1. Να διατεθούν περίπου 5,93 δισ. ευρώ ή το 3,4% του 
ΑΕΠ μόνο για τους τόκους. Το ποσό αυτό είναι ελάχιστα 
διαφοροποιημένο σε σχέση με το 2015, έτος κατά το 
οποίο η δαπάνη προϋπολογίζεται να κλείσει στα 5,83 δισ. 
ευρώ (3,4% του ΑΕΠ).
2. Τα χρεολύσια του 2016 αναμένεται να είναι σημαντικά 
μειωμένα σε σχέση με το 2015, έτος κατά το οποίο 
διατέθηκαν συνολικά 27 δισ. ευρώ. Το συνολικό ποσό 
εκτιμάται στα 7,2 δισ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται 
τα έντοκα γραμμάτια τα οποία ουσιαστικά ανανεώνονται. 
Αυτό το ποσό θα καλυφθεί με τις επιμέρους δόσεις από 
τη δανειακή σύμβαση. Προς το παρόν εκκρεμούν 6,7 δισ. 
ευρώ που ήταν προγραμματισμένα να εκταμιευτούν μέσα 
στο 2015.
Επίσης, για το 2016 η δανειακή σύμβαση προβλέπει τις 
ακόλουθες εκταμιεύσεις: - 4,9 δισ. για το 1ο τρίμηνο - 
4,5 δισ. για το 2ο τρίμηνο - 3,8 δισ. για το 3ο τρίμηνο και 
- 1 δισ. ευρώ για το 4ο τρίμηνο
 3. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα προκύψει το ποσό 
που θα διατεθεί νια την εξόφληση βραχυπρόθεσμων 
τίτλων (εξωτερικού και βραχυπρόθεσμα δάνεια).
Ο όγκος αυτών των δανείων, τα οποία κατά κύριο λόγο 
αποσκοπούν στο να καλύψουν άμεσες ανάγκες, θα 
εξαρτηθεί ουσιαστικά από την τήρηση του μνημονίου και 
τις εκταμιεύσεις των επιμέρους δόσεων.
Πέρυσι, με δεδομένη την απουσία δανειακής σύμβασης 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι 
εκτοξεύτηκαν στα 700 δισ. ευρώ, έναντι μόλις 88,5 δισ. 
ευρώ για το 2014.
Οι υποχρεώσεις του 2017 θα αποτυπωθούν στο 
μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα το οποίο θα περάσει από τη 
Βουλή μέχρι το τέλος του έτους. Συνολικά για το 2017 θα 
χρειαστούν 2,6 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο, 3 δισ. 
ευρώ για το 2ο τρίμηνο, 8,6 δισ. ευρώ για το 3ο τρίμηνο 
και 4,6 δισ. ευρώ για το 4ο τρίμηνο. Οι τόκοι αναμένεται 
και πάλι να διαμορφωθούν γύρω στα 6 δισ. ευρώ.


