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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες που επιβεβαιώνονται προφορικά από το Ταμείο, η ΔΕ του 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε την παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών 

του Β’ εξαμήνου του 2015 έως τις 15 Ιανουαρίου. Μόλις αποσταλλεί στο ΤΕΕ επίσημη 
ενημέρωση θα αναρτηθεί στις ειδήσεις της ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου.

Το ποσοστό της µε-
ρικής απασχόλησης 
ανέρχεται στο 9,1% 
του συνόλου των 
απασχολουµένων.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Μείωση στο 24% καταγράφηκε στο 
ποσοστό της ανεργίας στη χώρα το 
γ' τρίμηνο εφέτος, από 24,6% το β' 
τρίμηνο και έναντι 25,5% το γ' τρίμηνο 
2014. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε 
σε 1.160.522 άτομα και µειώθηκε κατά 
1,7% σε σχέση µε το προηγούµενο 
τρίµηνο και κατά 5,6% σε σχέση µε το 
γ' τρίµηνο πέρυσι, ενώ ο αριθµός των 
απασχολούµενων ανήλθε σε 3.671.096 
άτοµα. Οι μακροχρόνια άνεργοι που 
αναζητούν εργασία άνω του έτους 
αποτελούν το 73,7% του συνόλου των 
ανέργων και υπερβαίνουν τα 855.000 
άτομα. Ειδικότερα, από την τριμηνιαία 
έρευνα εργατικού δυναμικού της 
ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι:
Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών 
(28,1%) είναι σηµαντικά υψηλότερο 
από εκείνο των ανδρών (20,7%).
Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό 
καταγράφεται στα άτομα 15- 24 ετών 
(48,8%) και 25- 29 ετών (34,3%). Ακο-
λουθούν οι ηλικίες 30- 44 ετών (23,4%), 
45- 64 ετών (18,4%) και 65 ετών και 
άνω (10,8%). 
Σε επίπεδο περιφερειών της χώρας, 
στις τρεις πρώτες θέσεις- με αύξηση 
της ανεργίας- βρίσκονται η Δυτική 
Μακεδονία (31,5%), η Δυτική Ελλάδα 
(28,1%) και η Θεσσαλία (26,5%). 
Ακολουθούν, η Κεντρική Μακεδονία 
(25,5%), η Στερεά Ελλάδα (25,5%), η 
Αττική (24,8%), η Ήπειρος (24,4%), η 
Ανατολική Μακεδονία- Θράκη (22,6%), 
η Πελοπόννησος (22,4%), η Κρήτη 
(20,7%), το Βόρειο Αιγαίο (15,8%), οι 
Ιόνιοι Νήσοι (12,2%) και το Νότιο Αιγαίο 
(10,4%).

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

•  Μικρή μείωση της ανεργίας σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ (σελ.1)

•  Δημόσια Διαβούλευση για την επι-
καιροποίηση εγκεκριμένων τεχνικών 
προδιαγραφών που αφορούν κτιρια-
κές υποδομές (σελ.3)

•  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες 
Επιτροπές ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017 
(σελ.3)

•  Ξεκινάει ο Οργανισμός Προώθησης 
Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ) (σελ.3)

•  ΔΕΣΦΑ: Επενδυτικό πρόγραμμα 2,2 
δισ. ευρώ στην επόμενη δεκαετία – Οι 
εκτιμήσεις για τη ζήτηση φυσικού 
αερίου (σελ.4)

•  Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg 
για Ελλάδα – Ιταλία (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν 
έχουν πάει καθόλου σχολείο (46,9%). 
Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρού-
νται σε όσους έχουν διδακτορικό ή 
µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (13,2%) 
και στους πτυχιούχους της τριτοβάθµι-
ας εκπαίδευσης (20%).
Από το σύνολο των ανέργων που 
αναζητούν µισθωτή απασχόληση, το 
12% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απα-
σχόληση, ενώ το 82,4% αναζητεί πλήρη 
αλλά, στην ανάγκη, είναι διατεθειµένο 
να εργαστεί και µε µερική απασχόληση. 
Ένα ποσοστό ανέργων (6,6%) απέρριψε 
κάποια πρόταση ανάληψης εργασίας 
για διάφορους λόγους.
Το ποσοστό των ανέργων που δεν 
έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν 
ανέρχεται στο 23,6% του συνόλου των 
ανέργων, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι 
(αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες 
και άνω εργασία, ανεξάρτητα από το 
εάν έχουν εργαστεί στο παρελθόν), 
αποτελούν το 73,7%.
Το ποσοστό ανεργίας των ατόµων µε 
ξένη υπηκοότητα είναι µεγαλύτερο από 
το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων 
(28,6% έναντι 23,7%). Επίσης, το 
72,4% των ξένων υπηκόων είναι 
οικονοµικά ενεργό, ποσοστό σηµαντι-
κά υψηλότερο από το αντίστοιχο των 
Ελλήνων, το οποίο είναι 51,2%.
Το ποσοστό των µισθωτών, το οποίο 
εκτιµάται σε 65,6%, εξακολουθεί να 
είναι χαµηλότερο του µέσου όρου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία 
ανέρχεται στο 83,5% του συνόλου των 
απασχολουµένων.

Μικρή μείωση της ανεργίας  
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
σε άλλες 43 πόλεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 
Παράλληλα θα πραγματο-
ποιηθούν στα κατά τόπους 
Περιφερειακά – Τοπικά 
Τμήματα και Συλλόγους 
Α.Τ.Μ. οι αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη των Διοι-
κητικών τους Συμβουλίων.
Στην Αθήνα οι εκλογές θα 
διεξαχθούν από τις 10:00 
έως τις 21:00, στο Λαμπα-
δάριο κτίριο της Σχολής 
των Α.Τ.Μ. στην Πολυτε-
χνειούπολη Ζωγράφου. 
Στη Θεσσαλονίκη οι εκλο-
γές θα διεξαχθούν από τις 
10:00 έως τις 21:00, στο 
κτίριο του Περιφερειακού 
Τμήματος του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας. Για τις υπόλοιπες 43 πόλεις, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να δουν τη διάρκεια της ψηφοφορίας και τις διευθύνσεις, καθώς και κάθε άλλη 
σχετική πληροφορία στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www. psdatm.gr

ΕΚΛΟγΕΣ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Δεκεμβρίου

2015

9-10
Φεβρουαρίου

2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "crowdcollEKT | Συμμετέχω, 
Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτομώ"
ΑΘΗΝΑ

22ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016»
 ΠΑΤΡΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης , 
Crowdpolicy 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

Το 7ο Συνέδριο με θέμα «Times of 
Polymers (TOP) & Composites" θα πραγ-
ματοποιηθεί 19 - 23 Ιουνίου 2016 ( στην 
Ischia της Ιταλίας), από ιταλικές ομάδες της 
επιστήμης των πολυμερών και σύνθετων 
υλικών. 
Το συνέδριο TOP παρέχει ευκαιρίες για 
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων ανάμεσα στη 
θεμελιώδη επιστήμη και στη σχετική με το 
αντικείμενο βιομηχανία. 
Θεματολογία:
-Σύνθετα υλικά
-Νανοϋλικά
-  Βιοϋλικά

- Ιξωδοελαστικότητα
-Υαλώδης μετάπτωση
-Τήξη πολυμερών
-Μαλακά υλικά
-Λεπτά Υμένια
-Αισθητήρες
-Επεξεργασία
-Αντοχή
Σημαντικές προθεσμίες:
Αποδοχή εργασιών: 20 Ιανουαρίου 2016
Έγκαιρη εγγραφή: 31 Μάρτη 2016
Πληροφορίες: www.topconference.it, 
τηλ.:. +39 081 5010412, e-mail: info@
topconference.it

Συνέδριο για την Επιστήμη των  Πολυμερών
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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

   Το MONEY SHOW και το Τεχνολογικό Portal 
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» διοργανώνουν από τις 8 ως τις 10 
Ιανουαρίου 2016 -στο πλαίσιο του MONEY SHOW 
ATHENS 2016- πολυήμερη εκδήλωση καινοτομί-
ας: «3rd GREEK INNOVATION FORUM – 3rd GIF 
Research, Design, Technology» στο ξενοδοχείο 
Hilton Athens
Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση καινοτομίας 
και design (exhibition), ημερίδες για θέματα 
καινοτομίας (Workshops) και συνέδριο καινοτο-
μίας  (conference). Στη διάρκεια των ημερίδων θα 
παρουσιαστούν θέματα κατοχύρωσης βιομηχανι-
κής & πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα θέματα 
που ενδιαφέρουν ερευνητές, ευρεσιτέχνες και 
επιχειρηματίες.
To 3rd GREEK INNOVATION FORUM –όπως 
τονίζεται σε ανακοίνωση- έχει ως σκοπό να συ-
γκεντρώσει στον ίδιο εκθεσιακό χώρο όλους τους 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται 
στην όλη τη διαδικασία παραγωγής νέων τεχνολο-
γιών και καινοτομίας.
 Πληροφορίες: http://www.
greekinnovationforum.eu

  Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (ΣΦΗΜΜΥ) θα διεξαχθεί στην πόλη 
των Χανίων, από τις 22 ως τις 24 Απριλίου 2016. 
Όπως έγινε γνωστό, τη διοργάνωση του συνεδρίου 
έχουν αναλάβει φοιτητές της Σχολής των Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Σημειώνεται ότι το ΣΦΗΜΜΥ είναι το ετήσιο συ-
νέδριο των φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών που διεξάγεται από 
το 2007 σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, με 
περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες ετησίως.
Πληροφορίες: http://www.sfhmmy.gr/

Εκδήλωση καινοτομίας

Πανελλήνιο συνέδριο 
φοιτητών                



Ξεκινάει ο Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών  
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.)

Με βασικό χαρακτηριστικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα τη 
συµµετοχή όλων των Κοινωνικών Εταίρων και των σηµα-
ντικότερων Θεσµικών Εκπροσώπων της οικονοµικής ζωής, 
της Αυτοδιοίκησης και της Επιστηµονικής Κοινότητας, ο 
Οργανισµός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.) δηµιουργήθηκε στα τέλη του 2015 
για να συµβάλει αποφασιστικά στη διάδοση και εµπέδωση 
της Διαµεσολάβησης στην Ελλάδα. Αναγνωρίζοντας τη δυ-
ναµική και τις προοπτικές που παρουσιάζει στη χώρα µας 
η εναλλακτική επίλυση των διαφορών, 15 από τους σπου-
δαιότερους και πλέον δραστήριους Φορείς συνέταξαν τις 
δυνάµεις τους: 
•ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ)
•Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΣΕΕ)
•Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-
ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)
•Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ)
•Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ)
•Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
•Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)
•Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΒΕΑ)

•Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών (ΔΣΑ)
•Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ)
•Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ)
•Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ)
•Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (εεδε)
•Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας (ΕΔΕΕ)
•Εθνική Ελληνική Επιτροπή του Διεθνούς Εμπορικού Επι-
µελητηρίου (ICC Hellas)
Κεντρικός στόχος του πρωτοπόρου αυτού εγχειρήματος εί-
ναι η οργανωµένη προώθηση της Διαµεσολάβησης, καθώς 
και όλων των υπόλοιπων εναλλακτικών µεθόδων επίλυσης 
των διαφορών στην Ελλάδα. Μέσα από µια ευρεία δέσµη 
σύγχρονων δράσεων προβολής και ευρείας προώθησης, 
ο Οργανισµός φιλοδοξεί να καταστήσει τη Διαµεσολάβηση 
«χειροπιαστή» πραγµατικότητα για κάθε πολίτη και επιχεί-
ρηση στην Ελλάδα. Με στοχευμένα  μηνύματα, διαδραστικά 
σεµινάρια και χρήση των νέων τεχνολογιών, η Κοινωνία 
έρχεται σε άμεση και συνεχή επαφή με τις σύγχρονες 
εξωδικαστικές µεθόδους διευθέτησης των διαφορών, τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα πλεονεκτήµατά τους και 
την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην 
κοινωνική και οικονοµική ζωή.  Ο Οργανισµός εξ’ άλλου 
φιλοδοξεί να δηµιουργήσει συνέργειες µε πλήθος Φορέ-

ων και Αρχών, διαδραµατίζοντας ενεργό ρόλο στη µελέτη 
και διαμόρφωση του αναγκαίου κανονιστικού πλαισίου και 
της στέρεης βάσης για την εµπέδωση της Διαµεσολάβησης 
στην Ελλάδα. Όραµα και έµπνευση για τη νέα προσπάθεια 
αποτελεί η ανάγκη της Ελληνικής Κοινωνίας και Οικονοµί-
ας για ένα νέο, σύγχρονο σύστημα επίλυσης των διαφορών, 
καθώς και για μια σταδιακή αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο 
που αντιμετωπίζονται οι “συγκρούσεις” σε κάθε πεδίο της 
κοινωνικής συµβίωσης και της οικονοµικής δραστηριό-
τητας (οικογένεια, εµπόριο, σχολείο, εργασία, αθλητισµός 
κ.α.). Με το βλέµµα στο µέλλον και γνώµονα την εξυπηρέ-
τηση των σύγχρονων αναγκών του πολίτη και της επιχείρη-
σης, η Κοινωνία, η Οικονοµία, η Αυτοδιοίκηση και η Επι-
στημονική Κοινότητα βγαίνουν μπροστά και διεκδικούν μια 
γενναία και αναγκαία αλλαγή νοοτροπίας στην επίλυση των 
διαφορών στην Ελλάδα. Η επίσηµη πρώτη παρουσίαση του 
νέου αυτού εγχειρήματος θα γίνει σε εκπροσώπους του τύ-
που την επόμενη Τρίτη, με κύριο ομιλητή τον Πρόεδρο του 
Φορέα, πρώην πρόεδρο του ΣτΕ και πρώην πρωθυπουργό 
Παναγιώτη Πικραµένο. Το ΤΕΕ, έχοντας πλέον µακρόχρονη 
εμπειρία σε πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες στον τε-
χνικό χώρο, στηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία και θα κρατά 
τους συναδέλφους ενήµερους για τις εξελίξεις.
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών του ΥΠΟΜΕΔΙ προς το 
ΤΕΕ, έχει ξεκινήσει ήδη η διαβούλευση 
για δώδεκα (12) τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως εµφανίζονται κατωτέρω. Μέχρι τις 
15/01/2016 µπορείτε να στέλνετε τις πα-
ρατηρήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση:  dky.ggy@gmail.com συµπληρώ-
νοντας το  σχετικό έντυπο. Περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2106427887 
και 2103303485. Ποιες τεχνικές προδια-
γραφές βρίσκονται σε διαβούλευση:
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-01-00 
01 Κατασκευές από Σκυρόδεμα
01 Παραγωγή και Διάστρωση Σκυρο-
δέµατος
01 Παραγωγή και Μεταφορά Σκυρο-
δέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-01-03-00 

01 Κατασκευές από σκυρόδεµα
01 Παραγωγή και διάστρωση σκυρο-
δέµατος
03  Συντήρηση του σκυροδέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-02-01-00 
01 Κατασκευές από Σκυρόδεμα
02  Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων
01 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος
ΕΠ.ΕΤΕΠ 01-03-00-00 
01 Κατασκευές από σκυρόδεµα
03 Ικριώματα
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-09-02-00 
04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστά-
σεις Κτιρίων
09 Λεβητοστάσια - Ψυχροστάσια
02 Εγκαταστάσεις Χαλύβδινων Λεβήτων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-01-00 
04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστά-
σεις Κτιρίων 

50  Συστήματα Αντικεραυνικής Προ-
στασίας 
01 Σύστημα Σύλληψης Κεραυνού
ΕΠ.ΕΤΕΠ 04-50-02-00 
04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστά-
σεις Κτιρίων 
50 Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
02 Σύστημα Αγωγών Καθόδου
ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-01 
10 Φυτοτεχνικά Έργα
02 Τεχνικές Εργασίες
02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών
01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-02 
10 Φυτοτεχνικά Εργα
02 Τεχνικές Εργασίες
02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών
02  Κάδοι απορριμμάτων

ΕΠ.ΕΤΕΠ 10-02-02-03 
10 Φυτοτεχνικά Εργα
02 Τεχνικές Εργασίες
02 Εξοπλισµός πάρκων και πλατειών
03 Εξοπλισμός παιδικής χαράς
EΠ.ΕΤΕΠ 10-05-01-00 
10 Φυτοτεχνικά Εργα
05 Εγκατάσταση Πρασίνου
01 Φυτεύσεις δένδρων - θάμνων
ΕΠ.ΕΤΕΠ 14-02-04-00 
14 Επεμβάσεις (επισκευές - ενισχύσεις)
02 Φέρουσες Τοιχοποιίες
04  Αποκατάσταση τοιχοποιίας με 
εφαρμογή ενεμάτων
Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.
gr) και της Γενικής Γραμματείας (www.
ggde.gr) µπορείτε να δείτε αναλυτικά τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές σε ηλεκτρονική 
µορφή και τα σχετικά έντυπα.

Το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων ενέκρινε την άμεση συγκρότηση 
Μόνιμων Επιτροπών για τη θητεία 2015–2017, σύμφωνα με τους τομείς θεμάτων που ανα-
φέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Συλλόγου. Επίσης ενέκρινε την προσθήκη της 
υποεπιτροπής Β6 Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί. Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ καλεί τους συναδέλφους να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υποβάλλοντας στη Γραμματεία του Συλλόγου την σχετική αίτηση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Για τη δυνατότητα ενεργοποίησης όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
αριθμού μελών, ενημερώνονται οι συνάδελφοι ότι η συμμετοχή στις Επιτροπές μπορεί να 
πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η ημερομηνία λήξης υποβολής αι-

τήσεων παρατείνεται επιπλέον έως την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016 και επισηµαίνεται η 
δυνατότητα επιλογής έως δύο Επιτροπών. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αυτή δίνεται για να 
σηµατοδοτήσει την έναρξη λειτουργίας των Επιτροπών και ότι οι Επιτροπές είναι «ανοικτές» 
για όλα τα μέλη του Συλλόγου, όποτε αυτά το επιθυμήσουν. 
Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου, είτε στο e-mail: info@sadas-pea.gr ή 
sadas-pea@tee.gr, είτε στο fax: 2103215147. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις 
απευθυνθείτε στη Γραμματεία (2103215146-7) ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου 
www.sadas-pea.gr. 

Δημόσια Διαβούλευση για την επικαιροποίηση εγκεκριμένων 
τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν κτιριακές υποδομές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Μόνιμες Επιτροπές  
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ 2015 – 2017. Νέα παράταση συμμετοχής έως 08.01.2016 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πρό-
γραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 
ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 
εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης. Το νέο πρόγραμμα έχει ως στόχο 
την αύξηση της οικονομικής ανταγωνιστικότητας 
στην παραμεθόρια περιοχή Ελλάδας-Ιταλίας στη-
ρίζοντας την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία 
και την ομαδοποίηση των οικονομικών δραστηρι-
οτήτων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη αλληλε-
πίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις 
ΜΜΕ, ενώ παράλληλα θα τονώσει τις βιομηχανίες 
που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. Επι-
πλέον, το πρόγραμμα θα βελτιώσει την από κοι-
νού διαχείριση του αντικτύπου των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στους φυσικούς πόρους, τόσο 
στις αστικές όσο και στις πεδινές και παράκτιες 
περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου Πελάγους. 
Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία της 
θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας. Οι 
περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο 
«INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι Taranto, 
Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, 
Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Ζάκυνθος, 
Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, Αιτωλοακαρνανία, 
Αχαΐα και Ηλεία. Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί 
στις εξής τρεις προτεραιότητες:

1.Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με επεν-
δύσεις στη έρευνα και την ανάπτυξη και τις ΜΜΕ 
που θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής 
οικονομίας με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται 
έμφαση σε τομείς με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, 
όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια 
ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά 
και οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικό-
τητας.

2.Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλο-
ντος. Στόχος της προτεραιότητας αυτής είναι η 
διευκόλυνση της ανάπτυξης και της υλοποίησης 
κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του πε-
ριβάλλοντος, η αναγνώριση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση του κοινού 
δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα της περι-
βαλλοντικής προστασίας και της πρόληψης των 
κινδύνων. 

3.Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. 
Αυτό θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφε-
ρειακές και διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες 
θα βελτιώσουν την πρόσβαση στις υποδομές 
μεταφορών, τον συντονισμό των διασυνοριακών 
συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών, την 
ενσωμάτωσή τους στα περιφερειακά, εθνικά και 
διασυνοριακά σχέδια στον τομέα των μεταφορών, 
καθώς και την προώθηση ενός αποτελεσματικού 

και φιλικού προς το περιβάλλον συστήματος με-
ταφορών και κινητικότητας.

Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Interreg για Ελλάδα - Ιταλία

Η διαπραγµάτευση για το µοντέλο απελευθέρωσης της 
ενεργειακής αγοράς, µέσα από το γαλλικό µοντέλο δη-
μοπρασιών ενέργειας τύπου NOME, είναι ο επόμενος 
µεγάλος ενεργειακός «πονοκέφαλος» της κυβέρνησης, 
μετά την αρχική συμφωνία που επετεύχθη για τον ιδιο-
κτησιακό διαχωρισµό του ΑΔΜΗΕ. Ο Υπουργός ΠΕΝ έχει 
µάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν προχωρήσει σε σχετι-
κές δηλώσεις, όπως η αναφορά πως δεν έχει φύγει ποτέ 
από το µυαλό των δανειστών το θέµα της µικρής ΔΕΗ. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες το προσωρινό 
µοντέλο που είχε προταθεί για άνοιγµα της αγοράς µέσω 
του ΝΟΜΕ, δηλαδή την επί ίσοις όροις πρόσβαση όλων 
των προµηθευτών σε οµοιογενές ως προς το κόστος 
παραγωγής µείγµα ενέργειας µέσω δηµοπρασιών πακέ-
των λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας, δεν είναι 
αρκετό για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 
για μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ στην λιανική αγορά 
κατά 25% ως το 2018 και κυρίως κατά 50% ως το 2020. 
Στο πλαίσιο αυτών των προβληματισμών, το κλιμάκιο 
των πιστωτών φέρεται να έχει προτείνει την  µετατροπή 
των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ από μεταβατικό μέτρο 
σε ένα µόνιµο µηχανισµό για το άνοιγµα της αγοράς µε 

μία πολύ σημαντική διαφορά: Στο νέο μοντέλο που έχει 
προταθεί για το ΝΟΜΕ ο πλειοδότης της δηµοπρασίας 
δεν αγοράζει πακέτα ενέργειας από την ΔΕΗ αλλά απο-
κτά τον πλήρη έλεγχο των µονάδων (προσφορές στην 
ηµερήσια αγορά, προθεσµιακά συµβόλαια µε πελάτες 
κλπ). Θα πρόκειται δηλαδή για ένα ιδιότυπο “leasing” 
των μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι οι δημοπρασίες τύπου 
ΝΟΜΕ προβλέπονται στη συμφωνία του καλοκαιριού ως 
µεταβατικό µέτρο προκειµένου να ανοίξει η αγορά της 
λιανικής του ηλεκτρισμού. Μέχρι τώρα το βασικό σημείο 
τριβής, αφορούσε στην τιμή εκκίνησης η οποία έχει άμε-
ση σχέση με το κόστος του ρεύματος που παράγεται από 
τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα το ζητού-
µενο ήταν αν θα πρέπει µε την τιµή βάσης να ανακτάται 
το πλήρες κόστος της ΔΕΗ (όπως επιθυµεί η επιχείρηση) 
ή το µέσο µεταβλητό κόστος, όπως φαίνεται πως υπο-
στηρίζονταν από την πλευρά των δανειστών. Μάλιστα η 
εξίσωση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εάν συνυπολογιστεί 
και η παράµετρος της δραστικής µείωσης του κόστους 
του φυσικού αερίου, που έχει οδηγήσει τις μονάδες ηλε-
κτροπαραγωγής µε φυσικό αέριο, να είναι ανταγωνιστι-
κές ίσως και πιο φθηνές από κάποιες µονάδες λιγνίτη.

Αυξημένες δυσκολίες στις συζητήσεις για  
το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Μία σειρά από σηµαντικά επενδυτικά έργα επέκτασης 
και αναβάθµισης του εγχώριου συστήµατος µεταφοράς 
φυσικού αερίου, συνολικού ύψους 2,2, δισ. ευρώ για την 
περίοδο 2015-24, περιλαµβάνει το δεκαετές Πρόγραµµα 
Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ το οποίο εγκρίθηκε από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας. Τα κυριότερα έργα που περιλαµ-
βάνονται στο δεκαετές 2015 – 2024 είναι, μεταξύ άλλων:
•Η υπό κατασκευή αναβάθμιση του τερματικού σταθμού 
της Ρεβυθούσας η οποία μόλις ολοκληρωθεί θα αυξήσει 
κατά 82% την ετήσια δυναμικότητα του τερματικού με συ-
νολικό κόστος της τάξης των 180 εκατ. ευρώ.
•Ο υπό τεχνική μελέτη Αγωγός Κομοτηνή- Θεσπρω-
τία. Σε συνδυασμό με τους σταθμούς πίεσης, το κόστος 
αναµένεται να ξεπεράσει τα 900 εκατ. ευρώ. Το έργο θα 
εξαρτηθεί από πολλές παραµέτρους µε κυριότερο την 
ύπαρξη ικανού για τη βιωσιμότητα του έργου καταναλω-
τικού ενδιαφέροντος.
•Η σύνδεση σημαντικών βιομηχανικών συγκροτημάτων 
όπως η Λάρκο, τα ΕΛΠΕ και άλλες µικρότερες βιοµηχα-
νικές ζώνες µε κόστος 250 εκατ. ευρώ.
•Η εγκατάσταση νέων μετρητικών σταθμών αλλά και 
έργα όπως σταθµοί, αυτοµατοποιήσεις στο κέντρο ελέγ-
χου, εγκαταστάσεις ασφάλειας, αναβαθμίσεις λογισμικού 
και άλλος εξοπλισµός που αναµένεται να κοστίσουν 100 
εκ. ευρώ
Ταυτόχρονα ο ΔΕΣΦΑ στην προσπάθειά του για αύξηση 
της χρήσης του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) 

και την εξυπηρέτηση καταναλωτών σε περιοχές απο-
μακρυσμένες από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου, 
έχει αναθέσει μελέτες για την κατασκευή σταθμού φόρ-
τωσης βυτιοφόρων µε ΥΦΑ στον τερµατικό σταθµό της 
Ρεβυθούσας, αλλά και την κατασκευή εγκαταστάσεων 
φόρτωσης μικρών πλοίων με ΥΦΑ, στο νησί. Ο ΔΕΣΦΑ 
δημοσιοποίησε επίσης την μελέτη ανάπτυξης ΕΣΦΑ για 
τα έτη 2016-2025, η οποία αφορά προβλέψεις του Δια-
χειριστή για την μελλοντική ζήτηση φυσικού αερίου, τις 
δυνατότητες κάλυψης τής με οικονομικό και αξιόπιστο 
τρόπο καθώς και στοιχεία κόστους των αναγκαίων έργων 
ενίσχυσης και επέκτασης του ΕΣΦΑ. Σύμφωνα με την εν 
λόγω μελέτη η κατανάλωση φυσικού αερίου υποχώρησε 
σε χαµηλό οκταετίας το 2014 καθώς έφτασε τα 2,780 δις 
κυβικά μέτρα έναντι 3,645 δις κυβικών το 2013. Βασική 
αιτία πίσω από την πτώση της ζήτησης ήταν η µείωση 
του αερίου που καταναλώθηκε στην ηλεκτροπαραγωγή. 
Σε ό,τι αφορά πάντως τις προβλέψεις του ΔΕΣΦΑ για 
τη ζήτηση τα επόµενα χρόνια η µελέτη ανάπτυξης του 
συστήματος προβλέπει συντηρητική αύξηση, σε επίπε-
δα μεταξύ 3,5 – 3,8 bcm ως το τέλος της δεκαετίας και 
ελαφρά υποχώρηση μεταξύ 2021-2024. Σημειώνεται ότι 
για την πρόβλεψη της ζήτησης λαμβάνονται υπόψη μια 
σειρά από παράγοντες όπως η πραγµατική ζήτηση τα 
προηγούμενα χρόνια, οι εισαγωγές, οι εγχύσεις ΑΠΕ, η 
ηλεκτροπαραγωγή, ο προγραµµατισµός ένταξης νέων και 
οι αποσύρσεις παλιών μονάδων, κλπ. 

ΔΕΣΦΑ: Επενδυτικό πρόγραμμα 2,2 δισ. ευρώ στην επόμενη δεκαετία 

Οι εκτιμήσεις για τη ζήτηση φυσικού αερίου



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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ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-18-23 | 18/12/2015

Στην κατάργηση των αντικειμενικών αξιών εντός του 2016 
σκοπεύει να προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών, 
καθιερώνοντας ένα νέο σύστημα προσδιορισμού των 
φορολογητέων αξιών των ακινήτων το οποίο θα βασίζεται 
στις πραγματικές εμπορικές τιμές τους.
Με βάση το νέο αυτό σύστημα θα υπολογίζονται όχι μόνο 
οι φόροι στις μεταβιβάσεις, τις κληρονομιές, τις γονικές 
παροχές και τις δωρεές ακινήτων αλλά και ο νέος φόρος 
που θα αντικαταστήσει εντός του επομένου έτους τον 
ΕΝΦΙΑ.
Μέχρι να εφαρμοστεί το νέο αυτό σύστημα θα 
μεσολαβήσει για ένα χρονικό διάστημα μερικών μηνών 
η εφαρμογή νέων αντικειμενικών αξιών, μειωμένων στις 
περισσότερες περιοχές της χώρας, ώστε το Δημόσιο 
να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.
Όπως ανέφερε χθες ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, μιλώντας σε συνέδριο 
που διοργανώθηκε από το Οικονομικό Επιμελητήριο, 
«μέσα στο 2016 βάζουμε τέλος στο σύστημα των 
αντικειμενικών αξιών, το οποίο έκλεισε τον κύκλο του, 
και πάμε σε μια άλλη διαδικασία συστήματος εμπορικών 
αξιών».
Σύμφωνα, εξάλλου, με το σχεδιασμό του υπουργείου 
Οικονομικών, μέσα στους πρώτους μήνες του 2016 θα 
τεθούν σε ισχύ νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων 
μειωμένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Οι 
αξίες αυτές θα ισχύσουν για χρονικό διάστημα μερικών 
μηνών, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εφαρμογή του νέου 
συστήματος προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των 
ακινήτων, με βάση τις πραγματικές τιμές τους.
Οι εξελίξεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια οι αξίες επί των 
οποίων θα επιβάλλονται οι φόροι στην απόκτηση και την 
κατοχή ακίνητων να είναι, στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας, πολύ πιο χαμηλές από τις ισχύουσες σήμερα, 
οι οποίες εξακολουθούν να προσδιορίζονται με βάση τις 
εξωπραγματικές αντικειμενικές αξίες του 2007.
Ωστόσο, το γεγονός ότι θα μειωθούν οι φορολογητέες 
αξίες των ακινήτων στις περισσότερες περιοχές της 
χώρας -αρχικά μέσω της μείωσης των αντικειμενικών 
αξιών και εν συνεχεία μέσω της αντικατάστασής τους 
από τις πραγματικές τιμές της αγοράς- δεν θα σημάνει 
και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων όλων 
των ιδιοκτητών ακινήτων. Κι αυτό διότι ο στόχος που έχει 
τεθεί με βάση το Μνημόνιο III, να εισπράττονται κάθε 
χρόνο 2,65 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση της κατοχής 
ακίνητης περιουσίας, δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε με 
το νέο φόρο που σχεδιάζει να επιβάλει π κυβέρνηση στη 
θέση του ΕΝΦΙΑ από το επόμενο έτος.
Σύμφωνα, πάντως, με τα όσα ανέφερε χθες ο κ. 
Αλεξιάδης, αυτό που θα αλλάξει θα είναι η μεταφορά 
των φορολογικών επιβαρύνσεων από τους ιδιοκτήτες 

με ακίνητη περιουσία χαμηλής και μεσαίας αξίας στους 
ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας «μεγάλης και πολύ 
μεγάλης αξίας». Στην ουσία, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, ο νέος 
φόρος ακίνητης περιουσίας, που σχεδιάζει να θέσει σε 
εφαρμογή η κυβέρνηση το επόμενο έτος, θα έχει τελείως 
διαφορετική δομή από τον ΕΝΦΙΑ και οι συντελεστές 
με τους οποίους θα υπολογίζεται θα είναι σημαντικά 
αυξημένοι για τα ακίνητα πολύ μεγάλης εμπορικής αξίας.
Οι στόχοι θα είναι δύο: αφενός να αντισταθμιστούν οι 
επιπτώσεις από τη μείωση των φορολογητέων αξιών στα 
πολύ χαμηλά επίπεδα των πραγματικών εμπορικών τιμών 
των ακινήτων αφετέρου οι τελικές επιβαρύνσεις των 
ιδιοκτητών ακινήτων μεγάλης αξίας να είναι σημαντικά 
αυξημένες, ώστε να δημιουργηθούν τα περιθώρια για 
ελαφρύνσεις στη φορολογία των ακινήτων χαμηλής και 
μεσαίας αξίας.
Παρόμοια λογική θα διέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, 
και τις αλλαγές στις κλίμακες και τους συντελεστές 
των φόρων στις κληρονομιές, τις δωρεές και τις 
γονικές παροχές ακινήτων, οι οποίες θα αποφασιστούν 
αναπόφευκτα από το υπουργείο Οικονομικών για να 
αντισταθμιστούν οι επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα από 
τις μεγάλες μειώσεις στις φορολογητέες αξίες.
Ο κ. Αλεξιάδης αναφέρθηκε και στη νέα απόφαση του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία εκλήθη το 
Δημόσιο να προχωρήσει αναδρομικά από την 21η-5-
2015 στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών 
των ακινήτων ώστε να εξομοιωθούν με τις εμπορικές 
τιμές τους. Για το θέμα αυτό ο αναπληρωτής υπουργός 
τόνισε: «Το υπουργείο Οικονομικών θα είναι συνεπές 
με όλες τις υποχρεώσεις του, είτε αφορά τις συμφωνίες 
με τους θεσμούς είτε αφορά τις δικαστικές αποφάσεις. 
Θα πάρουμε επίσημα την απόφαση, θα τη μελετήσουν οι 
υπηρεσίες, θα κάνουμε σχετικές συνεδριάσεις, όμως δεν 
είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση 
αύριο.
Ήδη δουλεύουμε τις αντικειμενικές αξίες και τελειώνουν 
οι σχετικές επιτροπές που έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση του ΣτΕ δεν έχει σχέση 
με τον ΕΝΦΙΑ του 2015, η μία δόση του οποίου πρέπει να 
πληρωθεί μέχρι 31 -12-2015».
Από την παραπάνω αναφορά του κ. Αλεξιάδη 
επιβεβαιώνεται, κατ' αρχάς ότι, σε κάθε περίπτωση, 
ο ΕΝΦΙΑ του 2015 δεν πρόκειται να αλλάξει όταν το 
υπουργείο Οικονομικών εφαρμόσει την απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αποκαλύπτεται επίσης ότι για ένα 
διάστημα μερικών μηνών θα ισχύσουν νέες -μειωμένες 
στις περισσότερες περιοχές της χώρας- αντικειμενικές 
αξίες οι οποίες προετοιμάζονται από τις αρμόδιες 
επιτροπές.
Με τον τρόπο αυτό το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει 
να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, έστω και με 
καθυστέρηση μερικών ακόμη μηνών. 
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- ΠΟΜΙΔΑ: Να μειωθεί ο τελικός λογαριασμός 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ αναφέρθηκε χθες με 
ανακοίνωση της και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών 
Ακινήτων, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια «σημαντική και 
άριστα τεκμηριωμένη» απόφαση.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η ΠΟΜΙΔΑ, «ακόμη κι αν 
μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες, το τρίτο Μνημόνιο 
ρητά προβλέπει την παραμονή των φορολογικών 
εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στο ίδιο απόλυτα εξοντωτικό 
ύψος της βεβαίωσης 3,2 δισ. και είσπραξης 2,65 δισ 
ευρώ. Συνεπώς, σύμφωνα με το Μνημόνιο, κάθε μείωση 
σε αξίες θα πρέπει να αντισταθμιστεί με αύξηση σε 
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι θα βγάζουν το ίδιο 
δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Μόνο αν μείνουν σταθεροί 
ή μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές θα υπάρξει 
πραγματική ελάφρυνση των ιδιοκτητών».
Η ΠΟΜΙΔΑ κατέληξε επισημαίνοντας: «Μόνον η μείωση 
της δημοσιονομικής απόδοσης του ΕΝΦΙΑ μπορεί 
να λυτρώσει τους φορολογούμενους από την οιονεί 
"δουλοπαροικία" του φόρου αυτού...».

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΟ 1 ΔΙΣ.
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Το «πράσινο φως» αλλά με αστερίσκους έδωσε το χθεσινό 
Euroworking Group για την εκταμίευση της υποδόσης 
του 1 δισ. στην Ελλάδα. Η Αθήνα θα πρέπει μέχρι σήμερα 
να έχει ολοκληρώσει τις τελευταίες εκκρεμότητες, 
που αφορούν κυρίως τον τομέα της υγείας και των 
αποκρατικοποιήσεων (με σημαντικότερη τη μεταφορά στο 
ΤΑΙΠΕΔ των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο στον ΟΤΕ). 
Πάντως, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνιζαν στην «Κ» ότι 
δεν αναμένεται να υπάρχει εμπλοκή στη διαδικασία.
Έως τη Δευτέρα αναμένεται να έχει συνεδριάσει 
μέσω τηλεδιάσκεψη το διοικητικό συμβούλιο του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (που αποτελείται 
από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης) που 
θα δώσει το τελικό «πράσινο φως» για την εκταμίευση 
του 1 δισ. Τα σημεία που παραμένουν ανοιχτά μπορούν 
να ικανοποιηθούν γρήγορα και χωρίς επιπλοκές, λέει 
Ευρωπαίος αξιωματούχος στην «Κ» και αναφέρει 
χαρακτηριστικά. «Κανένας δεν θεωρεί ότι μπορεί να 
δημιουργηθεί κάποια κρίση» προσθέτει και εξηγεί ότι 
είναι σημαντικό όλα τα κράτη-μέλη να νιώθουν ότι η 
συμφωνία έχει υλοποιηθεί 100% από την ελληνική πλευρά.
Όσον αφορά «το παράλληλο πρόγραμμα» της ελληνικής 
κυβέρνησης Ευρωπαίος αξιωματούχος ανέφερε στην «Κ» 
ότι αυτό στάλθηκε την τελευταία στιγμή στους θεσμούς, 
με αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μην έχουν τον χρόνο 
να αξιολογήσουν τις 100 σελίδες του νομοσχεδίου που 
ήταν στην ελληνική γλώσσα και όχι μεταφρασμένες. 
Άλλωστε μία από τις βασικές συμφωνίες της Αθήνας με 
τους θεσμούς είναι ότι οποιοδήποτε νομοθέτημα που θα 
καταθέτει στη Βουλή και έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, 
πρέπει πρώτα να παίρνει το «πράσινο φως» από τους 

εκπροσώπους των θεσμών. 
Το συγκεκριμένο «παράλληλο πρόγραμμα», σύμφωνα 
με Ευρωπαίο αξιωματούχο, είχε πολλές προτάσεις από 
υπουργεία που δεν ήταν κοστολογημένες και ήταν πολύ 
ασαφείς για να γίνει κάποια κοστολόγηση από την πλευρά 
των θεσμών. Το θέμα του «παράλληλου προγράμματος» θα 
επανεξεταστεί το νέο έτος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
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Ένα νέο πρόγραμμα Interreg μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας 
ύψους άνω των 123 εκατ. ευρώ, με σχεδόν 105 εκατ. ευρώ 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ενέκρινε την περασμένη Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την αύξηση της οικονομικής 
ανταγωνιστικότητας στην παραμεθόρια περιοχή 
Ελλάδας Ιταλίας, στηρίζοντας την επιχειρηματικότητα, 
την καινοτομία και την ομαδοποίηση των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη 
αλληλεπίδραση μεταξύ των καινοτόμων διαδικασιών στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα θα τονώσει 
ης βιομηχανίες που αξιοποιούν κοινούς τοπικούς πόρους. 
Επιπλέον, θα βελτιώσει την από κοινού διαχείριση του 
αντίκτυπου των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στους 
φυσικούς πόρους, τόσο σης αστικές όσο και σης πεδινές 
και παράκτιες περιοχές της Αδριατικής και του Ιονίου 
Πελάγους. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η προστασία 
της θαλάσσιας και της χερσαίας βιοποικιλότητας. 
Οι περιοχές και οι επαρχίες που συμμετέχουν στο 
«INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία» είναι οι εξής: Στην Ιταλία: 
Τάραντας, Μπρίντεζι, Λέτσε, Φότζια, Μπάρι, Μπαρλέτα - 
Αντρια Τράνι.
Στην Ελλάδα: Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, 
Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα, 
Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία.
Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις εξής τρεις 
προτεραιότητες: 1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, με 
επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και τις μμε που 
θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής οικονομίας 
με εξαγωγικό προσανατολισμό. Δίνεται έμφαση σε 
τομείς όπως τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, η γαλάζια 
ανάπτυξη, ο τουρισμός, η πολιτιστική κληρονομιά και οι 
κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.
2. Ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. Στόχος 
της προτεραιότητας αυτής είναι η διευκόλυνση της 
ανάπτυξης και της υλοποίησης κοινών προσεγγίσεων 
για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, η αναγνώριση 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και η προώθηση 
του κοινού δυναμικού και των ευθυνών στον τομέα 
περιβαλλοντικής προστασίας και πρόληψης κινδύνων.
3. Πολυτροπικό βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Αυτό 
θα επιτευχθεί με επενδύσεις σε περιφερειακές και 
διασυνοριακές συνδέσεις, οι οποίες θα βελτιώσουν την 
πρόσβαση στις υποδομές μεταφορών.


