
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος Ιουνίου, λίγο πριν επιβληθούν οι περι-
ορισμοί στις αναλήψεις από τις τραπεζικές καταθέσεις, η αξία των τραπεζογραμμα-
τίων που κυκλοφορούσε στην ελληνική αγορά, είχε φθάσει τα 50,5 δισ. ευρώ από 

45,2 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος Μαΐου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέο αίτημα να 
δοθεί παράταση 
στις επιταγές 
που έληξαν κατά 
τη διάρκεια της 
τραπεζικής αργίας 
επαναλαμβά-
νουν φορείς της 
αγοράς.

ΣΗΜΕΡΑ
Χωρίς προβλήματα  

η επαναλειτουργία των  
τραπεζικών καταστημάτων

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

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

Απόλυτα διαχειρίσιμη ήταν η πρώτη ημέ-
ρα λειτουργίας του συνόλου των τρα-
πεζικών υποκαταστημάτων στη χώρα, 
μετά την κατάργηση της τραπεζικής 
αργίας. Ειδικότερα σύμφωνα με πηγές 
από τις συστημικές τράπεζες, η πλειο-
νότητα των συναλλασσομένων έδειξε 
απόλυτη ψυχραιμία με αποτέλεσμα η 
κίνηση που παρατηρήθηκε στα τραπε-
ζικά καταστήματα, εάν και αυξημένη, 
ήταν μικρότερη του αναμενόμενου, αν 
μάλιστα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
τα τραπεζικό σύστημα τελούσε υπό κα-
θεστώς τραπεζικής αργίας από τις 28 
Ιουνίου 2015, δηλαδή επί τρεις εβδομά-
δες. Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του in.gr, η κίνηση στις θυρίδες έγινε 
χωρίς προβλήματα και παρά την κίνηση 
που παρατηρήθηκε σε ορισμένα υποκα-
ταστήματα που διατηρούν θυρίδες η πε-
λατεία των τραπεζών εξυπηρετήθηκε. 
Στην περίπτωση της Eurobank και της 
Alpha Bank, ο μεγαλύτερος αριθμός 
από τους πελάτες που επιθυμούσαν να 
έχουν πρόσβαση στην τραπεζική τους 
θυρίδα, επέλεξε να κλείσει προκαθορι-
σμένο ραντεβού μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής που έχουν ανοίξει η κάθε μια 
από τις δύο τράπεζες αντίστοιχα, με 
αποτέλεσμα να μην δημιουργηθούν 
προβλήματα στην εξυπηρέτηση της πε-
λατείας. Στην Εθνική Τράπεζα εξυπη-
ρετήθηκε κανονικά η πελατεία της τρά-
πεζας, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι σε 
κατάστημα της τράπεζας στην ευρύτερη 
περιοχή του κέντρου, με περισσότερες 
από 400 θυρίδες η προσέλευση του κό-

σμου ήταν εξαιρετικά περιορισμένη και 
δεν ξεπέρασε τα 10 άτομα. Στο σύνολο 
της Εθνικής Τράπεζας η επισκεψιμότη-
τα στις θυρίδες ανήλθε μόλις στο 5%, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την μεγάλη 
ψυχραιμία που έδειξαν οι συναλλασσό-
μενοι. Κανονικά εξυπηρετήθηκαν και οι 
πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς που 
ήθελαν να έχουν πρόσβαση στις θυρί-
δες τους. Σημαντικό μέρος της κίνησης 
στα υποκαταστήματα αφορούσε την 
πληρωμή διαφόρων υποχρεώσεων των 

πελατών όπως προβλέπονται από την 
νέα ΠΝΠ, ενώ συνεχίστηκαν οι αιτήσεις 
για την έκδοση χρεωστικών καρτών, κω-
δικών για web banking καθώς και δια-
φόρων συναλλαγών που προβλέπονται 
από την νέα ΠΝΠ. 
Ωστόσο εξακολουθούν και παραμένουν 
πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
από την τραπεζική αργία και τρην επι-
βολή κεφαλαικαών ελέγχων οι επιχει-
ρήσεις και οι σχετικές συναλλαγές, με 
κυριότερα αυτά των επιταγών, των εγ-
γυητικών επιστολών, του διακανονισμού 
εισαγωγών και εξαγωγών κλπ.

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

•   Χωρίς προβλήματα η επαναλειτουρ-
γία των τραπεζικών καταστημάτων 
(σελ.1)

•   Νέα διοίκηση στην ΕΡΓΟΣΕ (σελ.3)

•   ΤτΕ: Πτώση στις τιμές γραφείων και 
καταστημάτων το 2014 (σελ.3)

•   Συνεχείς φήμες για αγορές ελληνι-
κών νησιών από ξένους (σελ.3)

•   Ψήφισμα της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ για την 
απώλεια συναδέλφου (σελ.3)

•   Διευκρινίσεις για επιχειρήσεις από 
τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων (σελ.4)

•   Άμεσες επιπτώσεις στην αγορά 
ακινήτων από την αύξηση του ΦΠΑ 
(σελ.4)

•   Ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς (σελ.2)

•   ECHOPOLIS 2015 : Ηχος, Φως, Ενέρ-
γεια στην πόλη του αύριο (σελ.2)

•   Πρόσκληση σε συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (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

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάν-
νης Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη της «Α» 
στην εξ αναβολής τέταρτη τακτική συνε-
δρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου 
2015 και ώρα έναρξης 10:00, στην αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος). Για την 
ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του ενός 
τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η διαπίστωση 
της ύπαρξης απαρτίας θα γίνει το αργότερο 
στις 09:45 του Σαββάτου, ενώ η Συνεδρίαση 
προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 18:00 της 
ίδιας ημέρας.
Θέματα ημερήσια διάταξης:
1.Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντι-
προσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2.Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριό-
τητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
3.Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς 
τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

4.Τροποποίηση Προϋπολογισμού Τ.Ε.Ε. 
Οικονομικού έτους 2015.

  Εκδήλωση με θέμα: «Πόλεμος στην Ανεργία: 
Προτάσεις για την Έξοδο από την Κρίση και την 
Ανάπτυξη» πραγματοποιείται σήμερα στις 18:30 
στην αίθουσα του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος). 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η χώρα μας, 
ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει ένα 
πρότυπο ανάπτυξης
παραμένει καθηλωμένη, δέσμια των αγκυλώσεων 
του πολιτικού συστήματος. Με ποιον τρόπο θα 
πυροδοτήσουμε την αλυσιδωτή αντίδραση της 
παραγωγικής διαδικασίας; Πώς θα αξιοποιήσουμε 
τις γνώσεις και τα ταλέντα της νέας γενιάς; Σ' αυτά 
και σε πολλά άλλα ερωτήματα θα απαντήσουν οι 
ομιλητές της εκδήλωσης: Νικόλαος Βερνίκος, Πανα-
γιώτης Γεννηματάς, Άννα Διαμαντοπούλου, Πέτρος 
Δούκας, Στάθης  Καλύβας, Νικόλαος Κόνσολας, 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Κωνσταντίνος 
Λαμπρινόπουλος». Την εκδήλωση –που θα συντονί-
σει ο καθηγητής Γιώργος Μπήτρος- διοργανώνει ο 
φορέας "Άλμα Ανάπτυξης".
Πληροφορίες: http://www.alma-anaptixis.gr

  Το 1ο «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς – 2015» («Pan-Hellenic 
Conference on Digital Cultural Heritage-2015»), 
θα διεξαχθεί στην πόλη του Βόλου, από τις 24 έως 
τις 26 Σεπτεμβρίου 2015.
  Η επιστημονική εκδήλωση υποστηρίζεται από 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου, το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πολλά άλλα Πανεπιστή-
μια της Ελλάδος και του εξωτερικού, Ιδρύματα, 
Ινστιτούτα ερευνών, εργαστήρια απ’ όλο τον κόσμο 
και «αποτελεί το μεγάλο κάλεσμα και τη μεγάλη 
συνάντηση των Ελλήνων και Κυπρίων επιστημό-
νων που ασχολούνται με την Ψηφιοποίηση της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ανθρώπου», όπως 
υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα αμφιθέατρα 
«Γ. Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», στους χώρους 
του Παραλιακού Συγκροτήματος «Παπαστράτου», 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Εκδήλωση για  
την ανεργία

Ψηφιοποίηση  
της πολιτιστικής  

κληρονομιάς      

Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

30
Αυγούστου

2
Σεπτεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 25ο Συνέδριο INURA 2015  
ΑΘΗΝΑ

Διεθνές Δίκτυο Αστικής 
Έρευνας και Δράσης 

  Το Διεθνές Συμπόσιο 
ECHOPOLIS 2015 : "Ηχος, 
Φως, Eνέργεια στην πόλη του 
αύριο", θα διεξαχθεί από τις 
15 ως τις 18 Nοεμβρίου 2015, 
στην Αθήνα ( Ίδρυμα, Πειραιώς 
206, Ταύρος). Διοργανωτές: 
SDMed Observation, Planning 
& Eco-Innovation και Πάντειο 
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.
«Οι πόλεις γίνονται ολοένα πιο έξυπνες αλλά και λιτές –υπογραμμίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση- κάτι που σημαίνει την ευφυή ένταξη του ήχου, του φωτός και της ενέρ-
γειας  στις αστικές πολιτικές και στα πολεοδομικά σχέδια ώστε να δημιουργηθούν 
ικανοποιήσεις αλλά και να γίνεται συνετή και κατ' οικονομία χρήση των σπάνιων πό-
ρων. Πρόκειται για την αρμονική και ποιοτική συμβίωση στην πόλη σε 24ωρη βάση. 
Το 2015 είναι Διεθνές Έτος Φωτός της UNESCO και για το λόγο αυτό το Διεθνές αυτό 
Συμπόσιο θα αποτελεί μέρος των σχετικών δράσεων και εκδηλώσεων υπό την αιγίδα 
της UNESCO». 
Πληροφορίες: Email: forum@sd-med.org

ECHOPOLIS 2015 : ΗΧΟΣ, ΦΩΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ
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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
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ΤτΕ: Πτώση στις τιμές γραφείων 
και καταστημάτων το 2014

Νέα διοίκηση  
στην ΕΡΓΟΣΕ

Τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του 
Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας 
του Τ.Ε.Ε. για το θάνατο του Παναγιώτη (Τάκη) 
Τιμολ. Παπαθεοδωρόπουλου, Πολιτικού Μη-
χανικού, εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για 
τον πρόωρο χαμό του αγαπητού συναδέλφου 
και τονίζουν ότι ο Παναγιώτης θα μείνει στην 
καρδιά και στο μυαλό μας, ως ο Άνθρωπος, ο 
Μηχανικός, ο Καλλιτέχνης και ο Πολιτικός του 
οποίου η προσφορά βρίσκεται σε κάθε γωνιά 
αυτής της πόλης. Για την απώλεια του συνα-
δέλφου ο Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ Δρ. 
Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης σημείωσε: «Φίλε 
Τάκη, καλό ταξίδι. Η παρακαταθήκη της συ-
νεισφοράς και της ανθρωπιάς σου θα κρατάει 
άσβηστη τη μνήμη σου». Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ 
για την απώλεια του συναδέλφου αποφάσισε 
να υποβληθούν στην οικογένειά του, θερμά 
συλλυπητήρια, να παραστούν τα μέλη της ΔΕ 
στην εξόδια ακολουθία του, να γίνει κατάθεση 
στεφάνου στο μνήμα του και να δημοσιευθεί 
το ψήφισμα στο Ενημερωτικό Δελτίο του Τ.Ε.Ε. 

Πτώση 3,3% σημείωσαν κατά μέσο όρο οι ονομαστικές τιμές γραφείων υψηλών προδι-
αγραφών σε όλη τη χώρα το 2014, έναντι βουτιάς 9,9% που είχαν σημειώσει το 2013 και 
11,9% το 2012, σύμφωνα με τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ). Για το σύνολο του 2014, ο αντίστοιχος μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 3,2% 
για την Αθήνα, 4,6% για τη Θεσσαλονίκη και 3,1% για την υπόλοιπη Ελλάδα. Όσον αφορά 
στο β’ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων για το σύνολο της 
χώρας υποχώρησαν κατά 0,6% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014. Ο ρυθμός αυτός έχει 
επιβραδυνθεί σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα εξάμηνα (-3,4% το β’ εξάμηνο του 
2013 και -1,2% το α’ εξάμηνο του 2014). Πιο αναλυτικά, κατά το β’ εξάμηνο του 2014, οι 
ονομαστικές τιμές γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή 
της Αθήνας υποχώρησαν κατά 0,1% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, ενώ 
στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα υποχώρησαν κατά 1,2%.
Με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία για το σύνολο του 2014 σε σχέση με το 2013, 
ο μέσος ρυθμός μείωσης των τιμών καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, σε ονομαστι-
κούς όρους, διαμορφώθηκε σε 1,0% για το σύνολο της Ελλάδος, σημαντικά βελτιωμένος 
σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό του 2013 (-8,8%) και του 2012 (-11,1%). Ο αντίστοιχος 
μέσος ετήσιος ρυθμός μείωσης των τιμών ήταν 2,4% για την Αθήνα και 0,8% για τη Θεσσα-
λονίκη, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα καταγράφηκε μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 0,9%. 
Κατά το β’ εξάμηνο του 2014, οι ονομαστικές τιμές καταστημάτων παρουσίασαν αύξηση 
1,1% για το σύνολο της χώρας (προσωρινά στοιχεία), σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2014. 
Αυξητική τάση καταγράφηκε και το α’ εξάμηνο του 2014 (1,8%), ενώ το β’ εξάμηνο του 
2013 οι τιμές μειώθηκαν κατά 6,4%. Πιο αναλυτικά, το β’ εξάμηνο του 2014 οι ονομαστικές 
τιμές καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης αυξήθηκαν κατά 1,2% και στην υπόλοιπη Ελλάδα κατά 1,0%, σε σχέση με 
το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρεί-
ας με την επωνυμία "ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε." Η νέα σύνθεση του σώματος έχει 
ως εξής;
Πρόεδρος: Χρήστος Δουκάκης, Τοπογράφος Μηχανικός,
Αντιπρόεδρος: Χρήστος Διονέλης, Πολιτικός Μηχανικός,
Διευθύνων Σύμβουλος: Αθανάσιος Βούρδας, Μηχανικός Παραγωγής και 
Διοίκησης,
Μέλος: Ιωάννης Αντωνιάδης, Πολιτικός Μηχανικός,
Μέλος: Γεώργιος Μπιτάκος , Τοπογράφος Μηχανικός,
Μέλος: Νικόλαος Δαλγαρτζής, Ηλεκτρολόγος,
Μέλος: Μιχαήλ - 'Αγγελος Βαρελάς , Οικονομολόγος, εκπρόσωπος των 
εργαζομένων της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

Μετά την είδηση ότι αγόρασε βραχονησίδα ο Τζόνι Ντεπ, ήρθε η πληροφορία ότι ο Αμερικανός μεγιστάνας Γου-
όρεν Μπάφετ και ο Ιταλός εκατομμυριούχος Αλεσάντρο Πρότο αγόρασαν το νησί Άγιος Θωμάς στον κόλπο της 
Αίγινας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αγγλικού κτηματομεσιτικού γραφείου, η αγορά ολοκληρώθηκε την 
περασμένη Πέμπτη έναντι συνολικού 
τιμήματος 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο 
Γουόρεν Μπάφετ και ο Αλεσάντρο Πρότο 
σκοπεύουν να κάνουν ανάπτυξη ακινή-
των στο νησί, το οποίο καλύπτει έκταση 
1,2 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Για τον 
Αλεσάντρο Πρότο, μέτοχο μαζί με τον 
Κάρλος Σλιμ των New York Times, είναι 
η τρίτη μεγαλύτερη συναλλαγή σε ακίνη-
τα με τον Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος λέει: 
"Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες στην Ελλά-
δα αυτή τη στιγμή και πολλοί άνθρωποι 
είναι έτοιμοι να επενδύσουν». Θυμίζου-
με ότι το ίδιο αγγλικό μεσιτικό γραφείο 
είχε μεσολαβήσει στη φημολογούμενη 
πώληση νησιού του Ιουνίου στο ζεύγος 
των ηθοποιών Μπραντ Πιτ – Αντζελίνα 
Τζολί. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν πηγή το ίδιο μεσιτικό γραφείο και έχουν αναπαραχθεί επισήμως 
από πρακτορεία ειδήσεων και ΜΜΕ, ωστόσο από κύκλους της αγοράς εκφράζονται αμφιβολίες για το αν αυτές 
οι αγοροπωλησίες έχουν ολοκληρωθεί, καθώς το νομικό πλαίσιο τόσο της μεταβίβασης όσο και της αξιοποίησης 
εξακολουθεί και είναι θολό.

Ψήφισμα της ΔΕ του 
ΤΕΕ/ΤΔΕ για την  

απώλεια συναδέλφου

Συνεχείς φήμες για αγορές ελληνικών  
νησιών από ξένους



Στην εξειδίκευση ορισμένων φορολογικών 
μέτρων που ψηφίστηκαν ήδη από τη Βουλή, 
προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων. Στην ερμηνευτική εγκύκλιο που εκδό-
θηκε δίνονται διευκρινίσεις για: την αύξηση της 
φορολογίας στις επιχειρήσεις, την αύξηση της 
προκαταβολής φόρου και του φόρου πολυτε-
λείας, καθώς και της αναδρομικής αύξησης της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.
Η αύξηση των συντελεστών της ειδικής εισφο-
ράς ξεκινά από 1/1/2015 και επηρεάζει τα εισο-
δήματα άνω των 30.000 ευρώ, ως εξής:
-Από 30.001,00 έως 50.000,99: συντελεστής 2% 
επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 50.001,00 έως 100.000,99: συντελεστής 4% 
επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 100.001,00 έως 500.000,99: συντελεστής 
6% επί ολόκληρου του ποσού.
-Από 500.001,00 και άνω: συντελεστής 8% επί 
ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της εισφοράς εξακολουθεί να περιο-
ρίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το 
εναπομένον εισόδημα μετά την αφαίρεση της 
ειδικής εισφοράς να μην είναι μικρότερο από 
το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του 
αμέσως μικρότερου συντελεστή στο άνω όριο 
του προηγούμενου κλιμακίου.
Ειδικότερα, το καθαρό ποσό που απομένει μετά 
από την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς του 
κλιμακίου με συντελεστή 0,7%, δε μπορεί να εί-
ναι μικρότερο από 12.000 ευρώ, το καθαρό ποσό 
του κλιμακίου με συντελεστή 1,4% δε μπορεί να 
είναι μικρότερο από 19.860 ευρώ (20.000*0,7%), 
το καθαρό ποσό του κλιμακίου με συντελεστή 2% 
δε μπορεί να είναι μικρότερο από 29.580 ευρώ 

(30.000*1,4%), το καθαρό ποσό του κλιμακίου 
με συντελεστή 4% δε μπορεί να είναι μικρότερο 
από 49.000 ευρώ (50.000*2%), το καθαρό ποσό 
του κλιμακίου με συντελεστή 6% δε μπορεί να 
είναι μικρότερο από 96.000 ευρώ (100.000*4%) 
και τέλος τα καθαρό ποσό του κλιμακίου με συ-
ντελεστή 8% δε μπορεί να είναι μικρότερο από 
470.000 ευρώ (500.000*6%).
Επιπλέον, αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελε-
στής φορολογίας εισοδήματος των κερδών από 
επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα 
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που 
τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Οι διατάξεις αυ-

τές ισχύουν για τα κέρδη που προκύπτουν στα 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανου-
αρίου 2015 και μετά, ελλείψει ρητής πρόβλεψης 
στο νόμο περί αναδρομικής εφαρμογής τους για 
εισοδήματα φορολογικού έτους 2014. Από την 
ίδια χρήση, δηλαδή από τα φετινά έσοδα που 
θα φορολογηθούν το 2016, αυξάνεται από 80% 
σε 100% το ποσοστό της προκαταβολής φόρου 
εισοδήματος.

Αντιθέτως, για τις προσωπικές εταιρίες, αυξά-
νεται από 55% σε 75% το ποσοστό της προκα-
ταβολής φόρου εισοδήματος, αλλά η αύξηση 
αυτή αφορά μόνο στα έσοδα του 2015, κάτι που 
σημαίνει ότι εάν δεν γίνει τροποποίηση της επί-
μαχης διάταξης, στα έσοδα του 2016 η προκατα-
βολή φόρου θα επανέλθει στο 55%.
Στην ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι η αύξηση του 
φόρου πολυτελείας στο 13% εφαρμόζεται για 
τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά 
έτη 2014 και εφεξής, τα οποία δηλώνονται με 
τις φορολογικές δηλώσεις που υποβάλλονται 
τα φορολογικά έτη 2015 και μετά, άρα από τις 

φετινές δηλώσεις. Για τις ήδη υποβληθείσες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης θα 
επαναπροσδιοριστεί και ως εκ τούτου, η Φο-
ρολογική Διοίκηση θα εκδώσει εκ νέου πράξη 
διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ενώ η 
διαφορά που θα προκύψει θα μπορεί να κατα-
βληθεί μέσα στις προβλεπόμενες τρεις δόσεις 
του φόρου εισοδήματος.

Διευκρινίσεις για επιχειρήσεις  
από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων

Σοκ για την αγορά ακινήτων, κυρίως των επαγγελματικών, προκαλεί το 
τρίτο μνημόνιο που θα οδηγήσει πιθανότατα σε νέα λουκέτα χιλιάδων επι-
χειρήσεων. Ειδικά στον κλάδο των φροντιστηρίων και των ξένων γλωσσών 
η επιβολή ΦΠΑ 23% από μηδέν μέχρι σήμερα (τα Φροντιστήρια εξαιρού-
νταν από το καθεστώς του ΦΠΑ, βάσει κοινοτικής οδηγίας, σύμφωνα με 
την οποία εξαιρούνται του ΦΠΑ όλες οι υπηρεσίες εκπαίδευσης) εκτιμάται 
ότι θα οδηγήσει σε κλείσιμο χιλιάδες επιχειρήσεις και στην ενίσχυση της 
παραοικονομίας με τα φροντιστήρια στο σπίτι και τα «μαύρα» να πέφτουν 
βροχή. 
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η επιβολή ΦΠΑ 23% είναι ένα εξο-
ντωτικό μέτρο για το νόμιμο Ελληνικό Φροντιστήριο. Σε συνδυασμό με τις 
οριζόντιες αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις, δημιουργεί πρωτοφανή οικονομική ασφυξία στη μεγάλη πλειο-
ψηφία των Φροντιστηρίων, σε όλη την επικράτεια, πολλά από τα οποία, με 

μαθηματική ακρίβεια θα υποχρεωθούν να αναστείλουν τη λειτουργία τους 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες φροντι-
στήρια, τα οποία καταλαμβάνουν εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα 
χώρων γραφείων θα αδειάσουν, προκαλώντας νέα αύξηση της διαθεσι-
μότητας επαγγελματικών ακινήτων. Υπολογίζεται ότι 2.500 με 3.000 επί-
σημα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης λειτουργούν στην Ελλάδα, χωρίς 
να υπολογίζονται σε αυτά οι περισσότερες χιλιάδες των φροντιστηρίων 
ξένων γλωσσών αλλά και πολλά κέντρα μάθησης υπολογιστών. 
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, εξήντα χιλιάδες επιχει-
ρήσεις έκαναν ήδη αίτηση για να μετακομίσουν στη Βουλγαρία λόγω των 
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων και της αδυναμίας της κυβέρνησης να 
αντιμετωπίσει το οξύ πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται επίσης για 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αδειάζουν τα κτίρια στην Ελλάδα προκα-
λώντας ένα ακόμη πλήγμα στην κτηματαγορά.

Άμεσες επιπτώσεις στην αγορά ακινήτων από την αύξηση του ΦΠΑ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-3 | 21/07/2015

Νόμο - προστασία της κύριας κατοικίας από τους 
πλειστηριασμούς επιδιώκει να θεσπίσει άμεσα η κυβέρνηση 
με τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη να βρίσκεται σε 
σχετικές διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς.
Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο από τους αρμόδιους συνεργάτες 
του υπουργού και έχει αποσταλεί στους δανειστές για τις 
παρατηρήσεις. Πρόθεση είναι να συμπεριληφθεί μαζί με τις 
αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν 
κατά κύριο λόγο τις δικαστικές διαδικασίες για τους 
πλειστηριασμούς ακινήτων, τις πτωχεύσεις εταιρειών και τις 
κατασχέσεις. Να σημειωθεί ότι οι παρεμβάσεις στον Κώδικα 
πρόκειται να κατατεθούν στη Βουλή αύριο Τετάρτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», το «νομοσχέδιο 
Σταθάκη» περιλαμβάνει σειρά κριτηρίων και προϋποθέσεων 
που θα πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες προκειμένου 
να διασώζουν την κύρια ή τη μοναδική τους κατοικία από 
το σφυρί... Αφορά τους ιδιοκτήτες που δανείστηκαν για την 
απόκτηση σπιτιού και δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν σης 
υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών, με αποτέλεσμα να 
έχουν λάβει ειδοποιητήρια για την έναρξη των διαδικασιών 
πλειστηριασμού.
Με τις ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομίας, αποκλείονται 
μπαταξήδες καθώς τίθενται αυστηρά εισοδηματικά και 
περιουσιακά όρια για την υπαγωγή στις προστατευτικές 
διατάξεις, ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες κατοικιών 
θα πρέπει να καταβάλλουν και μηνιαία δόση προς τις 
τράπεζες, η οποία υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένους 
συν τελεστές. Έτσι, σύμφωνα με το νομοσχέδιο του κ. 
Σταθάκη, προβλέπεται το πάγωμα - «μορατόριουμ» των 
πλειστηριασμών της κύριας κατοικίας ή της μοναδικής 
κατοικίας μέχρι το τέλος του 2015 υπό προϋποθέσεις.
Αυτές είναι: 
- Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά 
τις 200.000 €.
- Το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις 
35.000 €.
- Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
(συμπεριλαμβανομένης και της κύριας κατοικίας) να μην 
ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Σε αυτό το ποσό υπολογίζονται 
και τραπεζικές καταθέσεις, οι οποίες δεν- θα πρέπει να 
είναι πάνω από 15.000 ευρώ.
Πέραν όμως αυτών των κριτηρίων, οι δανειολήπτες 
οφείλουν να πληρώνουν στις τράπεζες από όπου 
δανείστηκαν για την αγορά του διαμερίσματος ή της 
μονοκατοικίας και συγκεκριμένες μηνιαίες δόσεις. Με τον 
τρόπο αυτόν, επιδιώκεται και να κρατηθούν «ζωντανά» τα 
δάνεια που είχαν λάβει.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα πάνω, για τα ποσά που 
οφείλουν να πληρώνουν· οι δανειολήπτες, έχει διαμορφωθεί 
μια κλίμακα του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 
Ξεκινά από τις 5.000 ευρώ και ανεβαίνοντας ανά 5.000 
ευρώ καταλήγει στις 3 5.000 ευρώ. Για κάθε μία «σκάλα», 

έχει υπολογιστεί ένα ανώτατο ύψος μηνιαίας δόσης. Για 
παράδειγμα, μια οικογένεια που έχει εισόδημα ακριβώς 
5.000 ευρώ ή 35.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώνει το μήνα 
8 ή 883 ευρώ, αντίστοιχα Αν όμως το εισόδημα δεν είναι το 
ίδιο με την προαναφερόμενη κλίμακα αλλά το υπερβαίνει 
χωρίς όμως να αγγίζει το ύψος του επόμενου «σκαλιού» , 
τότε το υπερβάλλον αυτό ποσό υπολογίζεται με υψηλότερο 
συντελεστή.
-Πτωχεύσεις: Αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 
Αλλαγές έρχονται και στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, 
που αφορούν κατά κύριο λόγο τον τρόπο διενέργειας των 
πλειστηριασμών ακινήτων αλλά και τα δικαιώματα των 
οφειλετών στα έσοδα από την πτώχευση εταιρείας.
Οι αλλαγές που οι θεσμοί επιδιώκουν είναι κοντά σε εκείνες 
του σχεδίου, το οποίο είχε ετοιμάσει κατά τη διάρκεια 
της θητείας της προηγούμενης κυβέρνησης ο επίτιμος 
αρεοπαγίτης Ιωάννης Χαμηλοθώρης.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτές, σε περίπτωση πτώχευσης 
εταιρείας λόγω χρεών από την εκποίηση π.χ. ακινήτου η 
κατανομή θα είναι 65% υπέρ των τραπεζών και το υπόλοιπο 
ποσοστό προορίζεται για την κάλυψη οφειλών του δημοσίου, 
ασφαλιστικών οργανισμών. Δικαστικοί κύκλοι υποστηρίζουν 
ότι με τον τρόπο αυτόν ζημιώνονται οι εργαζόμενοι, 
ωστόσο πηγές του υπουργείου Οικονομίας σημειώνουν ότι 
οι εργαζόμενοι δεν θίγονται βάσει άλλων διατάξεων του 
πτωχευτικού κώδικα.
Επίσης μια άλλη ανατροπή που έρχεται είναι πως στη 
διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης δεν προηγούνται οι 
πολίτες έναντι των τραπεζών.
Ακόμη περιορίζονται δικαιώματα του οφειλέτη, καθώς οι 
διαδικασίες παύσης της κατάσχεσης μειώνονται δραστικά.
Σύμφωνα με το «νομοθέτημα Χαμηλοθώρη», διευρύνεται η 
έννοια του όρου της κατάσχεσης, καθώς σταματά να ισχύει 
η απαρίθμηση των ακατάσχετων πραγμάτων.
Πάλι με βάση την προαναφερόμενη πρόταση, ο 
πλειστηριασμός του ακινήτου θα γίνεται με βάση την 
εμπορική και όχι την αντικειμενική αξία. Το αποτέλεσμα 
είναι παράλογο αν αναλογιστεί κανείς ότι η φορολόγηση του 
ακινήτου γίνεται με βάση την αντικειμενική τιμή.
Θύελλα αντιδράσεων είχε προκαλέσει και η κατάργηση της 
απόδειξης με μάρτυρες κατά τη διαδικασία πρωτόδικης 
δίκης. Προβλεπόταν στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή 
η αντικατάσταση της κατάθεσης μαρτύρων με ένορκη 
βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδίκη.

Η ΤΡΟΙΚΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 21/07/2015

Άρχισε χθες η εκ νέου άφιξη των τεχνικών κλιμακίων της 
τρόικας στην Αθήνα, που στόχο έχει την επιτήρηση και πάλι 
της ελληνικής οικονομίας, ώστε στο προσεχές διάστημα 
να «κλειδώσει» και η τριετής συμφωνία με τους δανειστές, 
ύψους περίπου 86 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό, πρώτος στόχος των κλιμακίων θα είναι ο 
έλεγχος της ψήφισης των προαπαιτούμενων που έχουν ήδη 
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συμφωνηθεί μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων, η αποτίμηση 
της ζημιάς της τραπεζικής αργίας και των capital controls 
στην πραγματική οικονομία, καθώς και ο έλεγχος των 
περιουσιακών στοιχείων που θα μπουν στο «καλάθι» του 
νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η πρώτη «επίσκεψη» των 
τεχνικών κλιμακίων θα γίνει στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα 
της πορείας της οικονομίας, ώστε να προλειάνουν το έδαφος 
για την «προσγείωση» των επικεφαλής της τρόικας - του 
Ράσμους Ρέφερ της ΕΚΤ, ο οποίος πήρε τη θέση του Κλάους 
Μαζούχ, του Ρίσι Γκογιάλ του ΔΝΤ και του Ντέκλαν Κοστέλο 
από την Ε.Ε., που αντικατέστησε πέρυσι τον Μάιο τον Ματίας 
Μορς.
Η άφιξη στην Ελλάδα της τρόικας, όπως είναι φυσικό, 
έχει δημιουργήσει νέες αναταράξεις στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο, το οποίο λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του 
δευτέρου «light» πακέτου μέτρων από τη Βουλή απεύχεται 
το ενδεχόμενο νέων διαρροών, που μπορεί να προκαλέσουν 
αλυσιδωτές πολιτικές αντιδράσεις, λόγος για τον οποίο 
επιθυμεί να κρατήσει χαμηλά τους τόνους.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ενώ με βάση τον 
προγραμματισμό που έχει ήδη γίνει τα τεχνικά κλιμάκια 
θα περνούσαν σήμερα την πόρτα του ΓΛΚ, στελέχη του 
υπουργείου Οικονομικών κατά τη διάρκεια της χθεσινής 
παράδοσης παραλαβής ανάμεσα στην απερχόμενη 
αναπληρώτρια υπουργό Νάντια Βαλαβάνη και τον νέο 
αναπληρωτή υπουργό Τρύφωνα Αλεξιάδη, δήλωναν 
χαρακτηριστικά ότι «ψάχνουμε φόρμουλα για να μην 
έρθει η τρόικα στο υπουργείο». Και αυτό φυσικά γιατί το 
οικονομικό επιτελείο έχει τα μάτια στραμμένα στην αυριανή 
ψηφοφορία, αν και γνωρίζει ότι ενδεχόμενη άρνηση μπορεί 
να προκαλέσει αντιδράσεις από την πλευρά των δανειστών, 
καθώς ήδη υπάρχει δέσμευση για διευκόλυνση των 
ελέγχων και ελεύθερη πρόσβαση σε στοιχεία και κρατικές 
υπηρεσίες. Για να διασκεδαστούν πάντως οι εντυπώσεις 
και να αποφευχθούν παρεξηγήσεις εξετάζεται ήδη να 
μετακινηθούν οι συναντήσεις προς το τέλος της εβδομάδας, 
οπότε βέβαια και θα συμπέσουν με την έλευση των 
επικεφαλής των θεσμών (Επιτροπή, ΔΝΤ, ΕΚΤ).
Ξεκίνησε η αποπληρωμή των υποχρεώσεων της Ελλάδας 
προς τους πιστωτές της, καθώς χθες αμέσως μετά την 
εκταμίευση του δανείου που δόθηκε ως επείγουσα 
χρηματοδοτική «γέφυρα» προς την Ελλάδα, ύψους 7,16 
δισ. ευρώ, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έδωσε εντολή 
για την πλήρη εξόφληση των δόσεων προς το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ. Επίσης 
καταβλήθηκαν και τα 4,2 δισ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα για ομόλογο που έληξε χθες ονομαστικής 
αξίας 3,5 δισ. ευρώ συν του ς τόκους, καθώς και περίπου 
500 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι τα 7,16 δισ. ευρώ του δανείου «γέφυρα» 
θα πρέπει η Ελλάδα να τα επιστρέψει μόλις αρχίσει η 
εκταμίευση χρημάτων από το τρίτο πακέτο βοήθειας 

συνολικού ύψους 86 δισ. ευρώ.
Στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον 
ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του ΔΝΤ προχώρησε χθες ο 
διευθυντής επικοινωνίας του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου Τζέρι Ράις.
«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ελλάδα αποπλήρωσε 
σήμερα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς 
το ΔΝΤ, που ισοδυναμούν με 1,6 δισεκατομμύριο SDR ή 
περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Επομένως, η Ελλάδα 
δεν είναι πλέον ληξιπρόθεσμη προς το ΔΝΤ» δήλωσε 
ο κ. Ράις. Το στέλεχος του ΔΝΤ δήλωσε ακόμη πως το 
Ταμείο είναι έτοιμο να συνεχίσει να βοηθά την Ελλάδα 
στις προσπάθειές της να επιστρέψει στην οικονομική 
σταθερότητα και ανάπτυξη.
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Τμήμα της αρχαίας αμαξητής οδού, που κάποτε συνέδεε 
τον Δήμο Αιξωνιδών Αλών με το λιμάνι του παραλιακού 
μετώπου, ήρθε στο φως στη διάρκεια ανασκαφής στο 
Μεγάλο Καβούρι Βουλιαγμένης. Από τα νομίσματα και την 
κεραμική που εντοπίστηκαν στον χώρο της ανασκαφής 
προκύπτει ότι ο δρόμος παρέμεινε σε χρήση ολόκληρο τον 
4ο αιώνα. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη 
που φωτίζει πτυχές της πολεοδομικής οργάνωσης της 
περιοχής, όπως επίσης και της οικονομικής και εμπορικής 
δραστηριότητας των κατοίκων της.
Ακόμα, η ομάδα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς και Νήσων, υπό τη διεύθυνση 
της Μαίρης Γιαμαλίδου, αποκάλυψε τα θεμέλια 
ενός ορθογωνίου κτιρίου με λιθόστρωτο δάπεδο, 
κατασκευασμένου την ίδια περίοδο με τον δρόμο. 
Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, δεν αποκλείεται να 
πρόκειται για τις εγκαταστάσεις της «φρουράς», που 
ήλεγχε την πρόσβαση των αμαξών προς τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις και τη διακίνηση των προϊόντων.
Η οδός εκτείνεται σε μήκος 300 μέτρων ανάμεσα στον 
σύγχρονο παραλιακό πεζόδρομο και τη σημερινή οδό 
Καβουρίου, με το πλάτος της να κυμαίνεται από 1,9 έως 
6,1 μέτρα. Μικροί λίθοι, τοποθετημένοι σε πυκνή διάταξη, 
εξασφάλιζαν ότι το αμμώδες έδαφος δεν θα μετατρεπόταν 
σε λάσπη σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, ενώ 
το κατάστρωμα συγκρατούσαν δύο αναλημματικοί τοίχοι 
ύψους από 15 έως 65 εκ. Το ιδιαιτέρως οργανωμένο οδικό 
δίκτυο των Αιξωνιδών Αλών αποτελούνταν από κεντρικές 
και δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες που συνέδεαν τους 
οικισμούς της περιοχής και το ιερό ίου Απόλλωνος 
Ζωστήρος.
Η ανασκαφή ξεκίνησε με οικονομική υποστήριξη από το 
ΕΣΠΑ, ενώ στη συνέχεια τη χρηματοδότηση ανέλαβε ο 
Αθανάσιος Μαρτίνος. Στόχος του υπουργείου Πολιτισμού 
είναι, μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, η παραλία του 
Μεγάλου Καβουριού να μετατραπεί σε αρχαιολογικό 
πάρκο.


