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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιανουάριο 
2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστη-
ριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, 
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες, ανήλθε σε 692 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 144,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 639,9 
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 
18,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 
14,8% στην επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθεί-
σες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, 
στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Ιανουάριο 2016, 
ανήλθαν σε 691 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 144,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 639,9 χιλιάδες 
m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,9% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 14,8% στην 
επιφάνεια και κατά 5,2% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2015. Η Δημόσια Οικοδομική 
Δραστηριότητα κατά το μήνα Ιανουάριο 2016, στο 
σύνολο της Χώρας, αντιστοιχεί σε μία (1) άδεια και το 
ποσοστό συμμετοχής της στο συνολικό οικοδομικό 

όγκο για το μήνα Ιανουάριο 2016, ήταν 0,0%. Κατά 
την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή 
από το Φεβρουάριο 2015 έως τον Ιανουάριο 2016, 
το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηρι-
ότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση 
τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της 
Χώρας, ανήλθε σε 13.097 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 2.746,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 
14.830,5 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2014 - Ιανουαρίου 2015 
παρατηρήθηκε μείωση κατά 1,7% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 5,7% στην επιφά-
νεια και κατά 32,3% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική 
περίοδο, Φεβρουαρίου 2015 - Ιανουαρίου 2016, η 
Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο 
σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 1,8% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 4,8% στην επιφάνεια 
και κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο Φεβρουαρίου 2014 – Ιανουαρίου 2015. 
Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής 
Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για 
την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,3%.

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την 
συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το 
σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), για δύο εβδομάδες, από Δευτέρα 4/4/2016 μέχρι 
και την Παρασκευή 15/4/2016 για το Ασφαλιστικό.  Στην Απεργία-Αποχή συ-

μπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών.

ΣΗΜΕΡΑ Συνεχίζεται η πτώση της  
οικοδομής σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤΔιαβάστε σήμερα στην καθημερινή ηλεκτρονική  

ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•   Συνεχίζεται η πτώση της οικοδομής σύμφωνα 
με την ΕΛΣΤΑΤ (σελ.1)

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωμα-
τούχων Μηχανικών  από τεχνικά συμβούλια και 
επιτροπές για το ασφαλιστικό (σελ.1,7)

•   Διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος οικοδο-
μικών αδειών και αδειών δόμησης (σελ.3)

•   Πτώση 56% στα ΠΕΑ που εκδόθηκαν το 2015 
(σελ.3)

•   Το Άμστερνταμ Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινο-
τομίας 2016 (σελ.3)

•    Διαφωνίες βιομηχανίας – ΔΕΗ για τη διακοψι-
μότητα (σελ.4)

•   Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ: Γραφείο Ενημέρωσης 
Μηχανικών για το ΕΣΠΑ 2014-2020, HELP-
DESK «Info-thec, by TEE» (σελ.5)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.8)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.9-10)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

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

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25-26
Μαΐου
2016

26-27
Μαΐου
2016

27-28
Μαΐου
2016

"Digital Payments 2nd Athens Summit"
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος, ITU, ΣΕΚΕΕ, ΕΜΗΠΕΕ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
Παν. Θεσσαλίας

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποίηση 
και την Τυποποίηση

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
∆ικτύων -σε συνεργασία με το Εργαστήριο 
Οχημάτων της Σχολής Μηχανολόγων Μη-
χανικών του Ε.Μ.Π., το Εργαστήριο Γενικής 
Χημικής Τεχνολογίας του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Α.Π.Θ. και το Εργαστήριο 
Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων του 
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Παν. Πατρών- θα υλοποιήσει 
σεμινάριο «Πραγματογνωμόνων ADR».
Έργο των πραγματογνωμόνων ADR είναι η 
διενέργεια των ειδικών ελέγχων των οχημά-
των μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Η πιστοποίηση των πραγματογνωμόνων ADR 
χορηγείται από το Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων σε: 
− ∆ιπλωματούχους μηχανικούς ειδικότητας: 
μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου ή μεταλ-
λουργού ή χημικού ή ναυπηγού μηχανικού 
ή άλλης σχετικής ειδικότητας, κατόχους 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από το ΤΕΕ. 
− Πτυχιούχους τεχνολόγους μηχανικούς 
ειδικότητας: μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου 
ή ναυπηγού ή οχημάτων ή άλλης σχετικής 
ειδικότητας, μελών της ΕΕΤΕΜ, οι οποίοι 
έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιμόρ-
φωσης «Πραγματογνωμόνων ADR». 
Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια δεκατρείς 
(13) ημέρες, συμπεριλαμβανομένης της 
εξέτασης και θα πραγματοποιηθεί από 30-
05-2016 έως 13-06-2016 στην Αθήνα. 
 Η ύλη του σεμιναρίου θα καλύπτει τις εξής 
θεματικές ενότητες: 

− Συμφωνία ADR 
− Ελληνική νομοθεσία (οχήματα, εγκρίσεις, 
δεξαμενές)
− Πρότυπα σχετικά με την κατασκευή και 
επιθεώρηση δεξαμενών (ΕΝ 13094, 14025, 
12493, 12252, 13530, 14398) και τις απαι-
τήσεις για τη λειτουργία διαφόρων τύπων 
φορέων που εκτελούν έλεγχο (ΕΝ 17020) 
− Υλικά και εξοπλισμός
− Πρακτική εκπαίδευση. 
Το κόστος παρακολούθησης και εξέτασης 
ανέρχονται στα 1.650 ευρώ και στα 350 
ευρώ αντίστοιχα. Σε περίπτωση συμμετοχής 
σε επαναληπτική εξέταση, το κόστος ανέρ-
χεται στα 350 ευρώ.  Το σεμινάριο μπορούν 
να παρακολουθήσουν και πιστοποιημένοι 
πραγματογνώμονες προκειμένου να επικαι-
ροποιήσουν τις γνώσεις τους στα θέματα 
αυτά. Το κόστος συμμετοχής για τους 
συγκεκριμένους συμμετέχοντες ορίζεται σε 
800 ευρώ. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν 
αίτηση μέχρι 28 Απριλίου 2016 με την οποία 
θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη 
συμμετοχή στο σεμινάριο. Η αίτηση μπορεί 
να αποσταλεί: 
− Ταχυδρομικά: Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων Αναστάσεως 2 & 
Τσιγάντε, 156 69 ΠΑΠΑΓΟΥ (υπόψη κου 
Λέτρου Αντώνιου. Τηλ. 2106508514) 
− Με φαξ: 210 650 8518 
− Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dok@yme.
gov.gr

Σεμινάριο επιμόρφωσης  
πραγματογνωμόνων ADR 

   Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπο-

ρίου και Αναπτύξεως διοργανώνει το ετήσιο 

Ιρακινό – Ευρωπαϊκό Φόρουμ Επιχειρη-

ματικότητας & Επενδύσεων με θέμα «Iraq 

& Europe: Cooperation and Growth”, στις 

21 και 22 Απριλίου 2016, στο ξενοδοχείο 

Divani Caravel Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «στο 

Φόρουμ θα συμμετάσχουν Ιρακινοί κρα-

τικοί αξιωματούχοι και υψηλού επιπέδου 

επιχειρηματίες. Τις πρωινές συνεδρίες, με 

παρουσιάσεις και ομιλίες συμμετεχόντων 

από το Ιράκ, την Ελλάδα και την Ευρώπη, 

θα ακολουθήσουν επιχειρηματικές συνα-

ντήσεις Β2Β των ιρακινών επιχειρηματιών 

με Έλληνες ομολόγους τους. Οι συνεδρίες 

και οι τομείς των συναντήσεων Β2Β προ-

σφέρουν μία πολύ καλή ευκαιρία για τους 

Έλληνες επιχειρηματίες που επιθυμούν να 

επεκτείνουν την δραστηριότητά τους στην 

αγορά του Ιράκ».

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συ-

μπληρώσουν και αποστείλουν την δήλωση 

συμμετοχής έως την Τρίτη 19/04/2016 & 

ώρα 16:00.

Πληροφορίες: Tηλ.: 210 6711 210/ 6773 

428 / Fax:  210 6746 577, http://www.

arabhellenicchamber.gr, email:chamber@

arabgreekchamber.gr

Ιρακινό -Ευρωπαϊκό  
Φόρουμ  

Επιχειρηματικότητας  
& Επενδύσεων
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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



ΔΟΑΚΑ/ΥΠΕΝ: διευκρινίσεις για την παράταση ισχύος  
οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Το Άμστερνταμ Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2016

Πτώση 56% στα ΠΕΑ που εκδόθηκαν το 2015

Έγγραφο με διευκρινήσεις αναφορικά με την παράταση ισχύος οικοδομικών 
αδειών και αδειών δόμησης, συνέταξε η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών 
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Στο έγγραφο αναφέρονται τα ακόλουθα: Με αφορμή ερωτήματα Υπηρεσιών και 
ιδιωτών για το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: Μετά τη δημοσίευση και εφαρμογή 
του αρθ. 76 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/21-2-2016), που αφορά στην παράταση 
ισχύος κατά τρία έτη των οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης οι οποίες λή-
γουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, επισημαίνουμε ότι ο νόμος αναφέρεται 
σε άδειες που λήγουν εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος με οποιαδή-
ποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προϋποθέσεις και χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω διαδικασίες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες. Το αρθ. 76 του ν. 4368/2016 

δεν έχει εφαρμογή στις άδειες κατεδάφισης, δεδομένου ότι οι άδειες αυτές είχαν 
ανέκαθεν διαφορετική διάρκεια ισχύος και χρόνο παράτασής τους, όπως ισχύει 
και σήμερα, με βάση τις παρ. 1 (τρίτο εδάφιο) και 4.δ του αρθ. 6 του ν. 4030/2011, 
όπου καθορίζεται επιπρόσθετα ότι οι άδειες αυτές παύουν να ισχύουν με το πέρας 
και του δεύτερου έτους. Η αρχική θεώρηση οικοδομικής άδειας (που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το από 8-7-93 Π.Δ.) ή άδειας δόμησης (που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τον ν. 4030/2011) για χορήγηση εργοταξιακής παροχής παρατείνεται αυτοδίκαια 
για όλο το χρόνο ισχύος της άδειας, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά και τις 
ρυθμίσεις του αρθ. 76 του ν. 4368/2016, χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρε-
σιών Δόμησης και ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του υπ' αρ. 31327/ 31-7-
2015 εγγράφου με ΑΔΑ: ΩΝΓΓ465ΦΘΗ-Χ90.

Η πόλη του Άμστερνταμ επικράτησε στο διαγωνισμό 
για την ανάδειξη της νέας ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας 
Καινοτομίας για το τρέχον έτος, εκτοπίζοντας τις άλλες 
οκτώ πόλεις, που συγκρότησαν τη short list, διεκδίκη-
σης του τίτλου. Η ολλανδική πρωτεύουσα εφαρμόζει 
μια bottom up προσέγγιση όσον αφορά την “έξυπνη” 
ανάπτυξη, τις νεοφυείς εταιρείες, την “ευφυή” διαβί-
ωση και την ψηφιακή κοινωνική καινοτομία και αυτά 
είναι μερικά μόνο από τα χαρακτηριστικά της πόλης 
που την ανέδειξαν σε “Πρωτεύουσα Καινοτομίας” της 
Ευρώπης για το 2016 (Innovation Capital of Europe 
2016). Στην τελική ευθεία για τον τίτλο “iCapital” της 
Ευρώπης για το 2016, το Άμστερνταμ επικράτησε των 
άλλων φιναλίστ: Βερολίνο, Αϊντχόφεν, Γλασκόβη, Μι-
λάνο, Οξφόρδη, Παρίσι, Τορίνο, Βιέννη. Οι εννέα φι-
ναλίστ προκρίθηκαν μεταξύ 36 συνολικά ευρωπαϊκών 
πόλεων, οι οποίες μπήκαν, αρχικά, στην κούρσα της 
διεκδίκησης του τίτλου. Με τη φετινή διοργάνωση, η 
Ευρώπη αναζήτησε την πόλη, που “χτίζει” το πιο και-
νοτόμο οικοσύστημα, συνδέοντας μέσω της ψηφιακής 
οδού πολίτες, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια 
και επιχειρήσεις. Οι συμμετέχουσες πόλεις, στο πλαί-
σιο του διαγωνισμού, κατέθεσαν τις προτάσεις τους για 
την ανάπτυξη ενός συνολικού οικοσυστήματος καινο-
τομίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι αυτό συμβάλλει 
στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων τους. Τη δεύτερη 
θέση, μετά από το Άμστερνταμ, κατέλαβε το Τορίνο, 
ενώ την τρίτη απέσπασε το Παρίσι. Προϋπόθεση για 

να πάρει μια πόλη μέρος στο διαγωνισμό, ήταν να βρί-
σκεται σε χώρα μέλος, που συμμετέχει στο πρόγραμμα 
Horizon 2020 και να έχει περισσότερους από 100.000 
κατοίκους. Η νικήτρια πόλη λαμβάνει χρηματικό έπα-
θλο €950.000, ενώ σε εκείνες που καταλαμβάνουν τη 
δεύτερη και τρίτη θέση δίνονται ως βραβεία €100.000 
και €50.000 αντίστοιχα. Η πρώτη πόλη, που αναδείχτη-
κε European Capital of Innovation πριν από δύο χρόνια, 
όταν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το θε-
σμό σε μια προσπάθεια να αναδείξει τα αστικά κέντρα 
της Ευρώπης, που κάνουν πρωταθλητισμό στην καινο-
τομία, ήταν η Βαρκελώνη. Τα χαρακτηριστικά, που ανα-
γνώρισαν και επιβράβευσαν οι διοργανωτές στις εννέα 
πόλεις, οι οποίες βρέθηκαν στην τελική ευθεία για τη 
διεκδίκηση του τίτλου, αφορούσαν, μεταξύ άλλων: το 
Βερολίνο λειτουργεί ως ένα ζωντανό αστικό εργαστή-
ριο, όπου μπορούν να δοκιμαστούν καινοτόμες λύσεις 
και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Η Γλα-

σκόβη αντιγράφει και εφαρμόζει καινοτόμα μοντέλα, τα 
οποία στηρίζονται σε συμπράξεις βιομηχανίας, επιστή-
μης και κοινωνίας, ενώ το Μιλάνο ενισχύει την κοινω-
νική ένταξη και μια σειρά εναλλακτικών μοντέλων στην 
παροχή δημόσιων υπηρεσιών, με σκοπό τη δημιουργία 
ευκαιριών για εξεύρεση θέσεων εργασίας. Η Οξφόρδη 
διαμοιράζει με “ανοιχτό” τρόπο τον πλούτο της γνώσης 
μεταξύ των παγκοσμίως εγνωσμένων καινοτόμων οικο-
συστημάτων της, ενώ το Παρίσι βασίζει τη στρατηγική 
του στην ανοιχτή καινοτομία, τη συνδεσιμότητα και την 
εφευρετικότητα, με στόχο να καταστεί παγκόσμιος κόμ-
βος για νεοφυείς επιχειρήσεις. Το Τορίνο ακολουθεί 
ανοιχτά πρότυπα καινοτομίας, στηρίζοντας κοινωνικά 
καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις και για τη δημιουρ-
γία νέων ευκαιριών αγοράς στην αστική καινοτομία, με 
τη Βιέννη να εφαρμόζει στρατηγικές στην καινοτομία 
και στον τομέα των ΤΠΕ, που στηρίζονται σε μια ανθρω-
ποκεντρική προσέγγιση.

Κατακόρυφη μείωση, της τάξεως του 56%, παρατη-
ρήθηκε πέρυσι στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενερ-
γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε είδους κτίριο στη 
χώρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του greenagenda.gr. 
Επιπλέον η επιφάνεια την οποία αφορούν τα ΠΕΑ 
μειώθηκε κατά 48%! Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία του ΣΕΠΔΕΜ (Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλ-
λοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων), το 
έτος 2015 εκδόθηκαν 53.689 Πιστοποιητικά Ενερ-
γειακής Απόδοσης Κτιρίων, τα οποία μειώθηκαν 

κατά 56% σε σύγκριση με το έτος 2014. Το μεγαλύ-
τερο ποσοστό αυτών (45,54%) εκδόθηκε για λόγους 
ενοικίασης και πώλησης (36,28%). Επίσης, η συνο-
λική επιφάνεια των κτιρίων που καλύπτουν τα εκ-
δοθέντα ΠΕΑ του έτους 2015 είναι 7.922.883,86 m2 
(4.992.330,29 m2 στη Νότια Ελλάδα και 2.930.553.57 
m2 στη Βόρεια Ελλάδα), η οποία είναι μειωμένη 
κατά 48,19% σε σύγκριση με το έτος 2014 (συνολική 
επιφάνεια 15.292.623,85 m2). Σχετικά με την ενερ-
γειακή κατηγορία των κτιρίων, παρατηρείται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό (58%) αυτών εντάσσεται στην 
Ε-Η, το 37% στην Γ-Δ και μόλις το 5% στην Α-Β. Σε 
σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, μειώθη-
κε το ποσοστό ένταξης των κτιρίων κατοικιών στην 
ενεργειακή κατηγορία Ε-Η κατά 8,38% και αυξήθη-
κε στις αντίστοιχες Γ-Δ και Α-Β. Την πλήρη έκθεση 
στατιστικής ανάλυσης ΠΕΑ 2015 μπορείτε να βρείτε 
στην ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ για τα στατιστι-
κά αποτελέσματα των ΠΕΑ: http://www.ypeka.gr/
Default.aspx?tabid=907&language=el-GR
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Σε συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ και τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, με στόχο την απελευθέ-
ρωση της αγοράς ρεύματος, κατέληξε η συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Π. Σκουρλέτης με τους εκπροσώπους των δανειστών, 
στην οποία δεν συζητήθηκαν θέματα ιδιωτικοποιήσεων και φορολογίας καυσίμων. 
Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπουργός: «Η συμφωνία για τον 
ΑΔΜΗΕ προβλέπει τη μεταβίβαση της πλειοψηφίας των μετοχών (51%) στο Δημόσιο 
από τη ΔΕΗ η οποία θα αποζημιωθεί. Το υπόλοιπο 49% θα διατεθεί σε επενδυτή (που 
θα είναι διαχειριστής δικτύου και θα μπορεί να αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 20% 
των μετοχών) και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Το Δημόσιο θα ελέγχει την πλειοψηφία 
του ΔΣ και θα ορίζει τον διευθύνοντα σύμβουλο με τη σύμφωνη γνώμη του μετόχου 
μειοψηφίας. Η διαδικασία για την πώληση του 20% τουλάχιστον αναμένεται να ξεκι-
νήσει τον Ιούνιο». Και πρόσθεσε « για τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρι-
κής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) θα εκπονηθεί Κανονισμός με βάση τα στοιχεία του 
Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και εισήγηση της ΡΑΕ προς το υπουργείο από τον 
οποίο θα προκύπτουν οι ποσότητες της ενέργειας που θα δημοπρατείται καθώς και η 
τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών. Οι πρώτες δημοπρασίες αναμένονται στο δεύτερο 
εξάμηνο του έτους και δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς τον τρόπο διάθεσης της 
ενέργειας από τους αγοραστές που θα συμμετάσχουν στις δημοπρασίες». Ως γνωστόν 
το κρίσιμο ζήτημα που θα καθορίζει εάν οι δημοπρασίες θα είναι αποδοτικές και θα 
μπορούν πράγματι να αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς είναι η τιμή εκκίνησης των 
δημοπρασιών. Όπως έχει συμφωνηθεί, η τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών θα είναι 

αρκετά κάτω από την εκάστοτε Οριακή Τιμή του Συστήματος (41,4 ευρώ/ μεγαβατώρα 
για το Μάρτιο). Αυτό θα ορίζεται ρητά και με σαφήνεια στο τελικό κείμενο, με την 
επισήμανση πως διαφορετικά οι δημοπρασίες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. 
Επιπρόσθετα, δεν θα υπάρχει δέσμευση  και περιορισμοί για τον εναλλακτικό προμη-
θευτή που θα προσέλθει και θα αγοράσει "φθηνό" ρεύμα από τις δημοπρασίες, ούτε 
για το σε ποια κατηγορία καταναλωτή ούτε στη διάθεση του στη δευτερογενή αγορά, 
ή για την υλοποίηση εξαγωγών. Τόσο για τον ΑΔΜΗΕ, όσο και για τα ΝΟΜΕ το τελικό 
κείμενο της συμφωνίας θα οριστικοποιηθεί σε τεχνικές συναντήσεις με τα κλιμάκια 
των δανειστών.
Στη συνάντηση δεν έγινε συζήτηση για ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες θα συζητηθούν 
συνολικά και όχι μόνο για τον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευ-
σης για το νέο ταμείο.  Η θέση της κυβέρνησης παραμένει ότι οι μετοχές των ΔΕΗ, 
ΔΕΠΑ και ΕΛΠΕ που έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ θα παραμείνουν στο σκέλος 
της αξιοποίησης και όχι ιδιωτικοποίησης. Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των 
δανειστών ζητούν να μην περιοριστεί ο ρόλος του ΤΑΙΠΕΔ ως εκτελεστικού οργάνου 
για τις ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και την υλοποίηση του μεγαλύτερου μέρος από τις 
23 αποκρατικοποιήσεις που περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο Αξιοποίησης (Asset 
Development Plan), το οποίο ψηφίστηκε ως παράρτημα μαζί με το Μνημόνιο τον Αύ-
γουστο. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η ιδιωτικοποίηση των ποσοστών 
του Δημοσίου σε μία σειρά από ενεργειακές επιχειρήσεις που κατέχει, δηλαδή το 65% 
της ΔΕΠΑ ή των 35% των ΕΛΠΕ, και το 17% τη ΔΕΗ. 

Συμφωνία κυβέρνησης – κουαρτέτου στο σκέλος των μεταρρυθμίσεων  
στην αγορά ηλεκτρισμού

Έντονες διαφωνίες μεταξύ των βιομηχανικών κατα-
ναλωτών και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρι-
σμού, που μέσω της δραστηριότητας των ορυχείων 
συμμετέχει στις δημοπρασίες της διακοψιμότητας, 
έχει προκαλέσει η κίνηση της ΔΕΗ κατά την πλέον 
πρόσφατη δημοπρασία της 31ης Μαρτίου να συμ-
μετέχει με ιδιαίτερα μειωμένες προσφορές, μειώ-
νοντας το τελικό επίπεδο διαμόρφωσης των τιμών 
για τους παρέχοντες την υπηρεσία και αφήνοντας 
κάποιες βιομηχανίες εκτός υπηρεσίας. 
Πιο συγκεκριμένα, με επιστολή που έστειλε η 
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών προς τον ΑΔ-
ΜΗΕ, ενόψει της διαβούλευσης για την τροποποίη-
ση δύο άρθρων του κανονισμού των δημοπρασιών 
για τη διακοψιμότητα, οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί 
καταναλωτές ζητούν από το διαχειριστή να εξετά-
σει εάν η ΔΕΗ τη δυνατότητα να παράσχει την υπη-
ρεσία διακοψιμότητας που δηλώνει. Στην επιστολή 
η ΕΒΙΚΕΝ κάνει μια αναφορά στους σκοπούς της 
διακοψιμότητας περιλαμβάνεται και η αντιμετώ-
πιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Όπως επι-
σημαίνει η πλευρά της βιομηχανίας, σε αυτές τις 
καταστάσεις είναι αναγκαίο  να λειτουργούν όλες 
οι πετρελαϊκές και λιγνιτικές μονάδες στο μέγιστο 
της λειτουργίας τους. 
Όπως αναφέρει η επιστολή: «Προκαλεί λοιπόν κα-
τάπληξη το εξής οξύμωρο: η διακοπή λειτουργίας 
που εγγυάται η ΔΕΗ και για την οποία αμείβεται θα 
πρέπει να λάβει χώρα κατά το ίδιο χρονικό διάστη-

μα που ο διαχειριστής θα απαιτήσει την αδιάλειπτη 
λειτουργία των ίδιων μονάδων, προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η ισορροπία του συστήματος και η απο-
τροπή κατάστασης έκτακτης ανάγκης» σημειώνει η 
ΕΒΙΚΕΝ. Από την πλευρά της η ΔΕΗ, σε επιστολή 
που έστειλε στην ΕΒΙΚΕΝ, απαντά στα ζητήματα 
που τίθεται για την συμμετοχή στις δημοπρασίες 
διακοπτόμενου φορτίου, επισημαίνοντας πως δεν 
εξάντλησε τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των 
Ορυχείων και των Σταθμών Παραγωγής της, αλλά 
δήλωσε μικρό μέρος της εγκατεστημένης ισχύος 
της, δηλαδή εκείνη μόνον την ισχύ για την οποία, 
εάν ήθελε ζητηθεί από τον ΑΔΜΗΕ η περικοπή 
της, μπορεί να ανταποκριθεί. Επιπλέον η ΔΕΗ υπο-
γραμμίζει πως θα πρέπει να απαντηθεί “με ποια 
λογική η Διοίκηση μιας ΑΕ εισηγμένης στο χρημα-
τιστήριο που εκπροσωπεί τους μετόχους της και εί-
ναι ταγμένη να προασπίζεται τα συμφέροντά τους, 
νομιμοποιείται συνειδητά να παραιτείται νόμιμης 
οικονομικής αποζημίωσης μεθοδεύοντας απο-
κλεισμό της ΔΕΗ από τις υπόψη δημοπρασίες.”. 
Παράλληλα σημειώνει πως “η ΕΒΙΚΕΝ δεν ανα-
γνωρίζει τις προσπάθειες, αλλά και τις θυσίες της 
ΔΕΗ για προμήθεια των επιχειρήσεων – μελών της 
Ένωσης με ηλεκτρική ενέργεια στη χαμηλότερη με 
τα σημερινά δεδομένα τιμή, κάτι το οποίο έχει ήδη 
αναγνωριστεί τόσο από την ίδια την ΕΒΙΚΕΝ, όσο 
και από τους πελάτες της Υψηλής Τάσης.” Σημει-
ώνεται πως στην πρώτη δημοπρασία για την δια-

κοψιμότητα μετά την πιλοτική του Φεβρουαρίου, η 
οποία έλαβε χώρα στις 31 Μαρτίου, το αποτέλεσμα 
ήταν για την μεν (πρώτη υπηρεσία μακροπρόθε-
σμες περικοπές φορτίων) 25 συμμετοχές ισχύος 
889 MW  ενώ για τη δεύτερη υπηρεσία (βραχυπρό-
θεσμη περικοπή φορτίων) 28 συμμετοχές ισχύος 
1166MW, ενώ στις δημοπρασίες έμειναν εκτός 15 
προσφορές ισχύος 137MW (μακροπρόθεσμη υπη-
ρεσία) και 34 προσφορές ισχύος 175,1MW (βραχυ-
πρόθεσμη υπηρεσία). 
Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία των δημοπρασιών 
θεωρείται καθοριστικής σημασίας αφού η εφαρ-
μογή του μέτρου οδηγεί σε σημαντική μείωση του 
κόστους για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Βάσει 
σχεδιασμού, το μέτρο της διακοψιμότητας εκτός 
από μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιο-
μηχανία, στοχεύει και στην αξιοπιστία και ασφά-
λεια του συστήματος, καθώς θα δώσει τη δυνατό-
τητα στον ΑΔΜΗΕ να ζητά από τις επιχειρήσεις που 
θα συμβληθούν μαζί του να προβαίνουν σε διακο-
πές φορτίων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρ-
χουν. Η διακοψιμότητα, αποτελούσε ένα πάγιο 
αίτημα της βιομηχανίας προκειμένου ως υπηρεσία 
κάλυψης αναγκών του συστήματος να αμβλύνει το 
ενεργειακό κόστος, αφού προσφέρει ένα επιπλέον 
έσοδο για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Το μέτρο 
είχε καταστεί ακόμη πιο επίκαιρο από τις αρχές του 
έτους, καθώς τερματίστηκε η ισχύς των τιμολογίων 
της ΔΕΗ που περιλάμβαναν έκτακτες εκπτώσεις.

Διαφωνίες βιομηχανίας – ΔΕΗ με επίκεντρο τις δημοπρασίες  
της διακοψιμότητας
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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

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) 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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ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 13/4/2016

 Με «κενό» το ύψος των επιβαρύνσεων από την έμμεση φορο-
λογία, όπου αναζητούνται έσοδα ύψους 1% του ΑΕΠ, αλλά «κλει-
δωμένο» το «πακέτο» των αυξήσεων στην άμεση φορολογία 
απόδοσης, επίσης 1% του ΑΕΠ, καταρτίζεται το νέο φορολογικό 
νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή την επό-
μενη εβδομάδα και ψηφιστεί έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.
Αυτό άλλωστε προέκυψε και υπό τις χθεσινές δηλώσεις του 
υπουργού Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος έκα-
νε αναφορά μόνο στους άμεσους φόρους υπογραμμίζοντας ότι 
«έχουμε βρει το 1% του ΑΕΠ που χρειαζόταν από τον φόρο ει-
σοδήματος», ενώ έσπευσε να χαρακτηρίσει το σχέδιο νόμου 
«προοδευτικό». Είναι λοιπόν φανερό ότι το τοπίο όσον αφορά 
τις αυξήσεις στην έμμεση φορολογία παραμένει «θολό», καθώς 
αδιευκρίνιστο είναι ακόμη εάν θα αυξηθεί, όπως άλλωστε απαι-
τούν οι δανειστές, ο ΦΠΑ από 13% στο 23% στα τιμολόγια της ΔΕΗ 
και της ΕΥΔΑΠ, συμπαρασύροντας φυσικά σε αυξήσεις μια σειρά 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Αυξήσεις οι οποίες πάντως σε κάθε περίπτωση θα επιβαρύνουν 
τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, μειώνοντας περαιτέρω 
τα διαθέσιμα εισοδήματα, ακόμη κι αν δεν αυξηθεί ο ΦΠΑ στα 
τιμολόγια των ΔΕΚΟ, εάν τελικά «κλειδώσουν» κατά τις επικεί-
μενες συζητήσεις με τα τεχνικά κλιμάκια και με τους επικεφα-
λής του κουαρτέτου μετά την επιστροφή τους στην Αθήνα, στις 
18 Απριλίου, οι αλλαγές που βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι των 
συζητήσεων στην έμμεση φορολογία.
Ειδικότερα, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», ο «καυτός» φάκε-
λος της έμμεσης φορολογίας, που εάν υλοποιηθεί θα επιβαρύνει 
περισσότερο φυσικά τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του 
πληθυσμού, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
- αύξηση του ΕΦΚ στα καύσιμα, γεγονός που σημαίνει ότι η τιμή 
της βενζίνης στην Αττική για παράδειγμα θα πάει από 1,33 ως 1,38 
ευρώ / λίτρο. Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης θα κινηθεί (στην 
Αττική) από 1,05 ως 1,08 ευρώ/λίτρο.
- αύξηση του φόρου στα τσιγάρα και καπνικά προϊόντα, που μετα-
φράζεται σε αύξηση από 0,20 έως 1 ευρώ το πακέτο.
- αύξηση του τέλους που επιβάλλεται στην κινητή τηλεφωνία με 
στόχο την είσπραξη επιπλέον 50 εκατομμυρίων ευρώ.
- επιβολή νέου τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση, με στόχο 
περίπου 30 εκατ. ευρώ.
- θέσπιση τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία.
Από την άλλη πλευρά, οι ανατροπές στην έμμεση φορολογία 
έχουν ήδη οριστικοποιηθεί, με τη μεγαλύτερη παρέμβαση να 
αφορά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στα 2.000 ευρώ από 2.100 
ευρώ που ήταν και η οποία για εισοδήματα πάνω από 20.000 ευρώ 
μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι που 
απαλείφεται.
Η μείωση της ανωτέρω έκπτωσης φέρνει φυσικά χαμηλότερο 
αφορολόγητο όριο στα επίπεδα των 9.090 ευρώ, που οδηγεί σε 
επιβαρύνσεις τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους με 

εισοδήματα από 10.000 έως και 22.000 ευρώ, καθώς και στα υψη-
λά εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ.
Αντίθετα, όσοι δηλώνουν σε ετήσια βάση εισοδήματα από 28.000 
έως και 43.000 ευρώ θα πληρώνουν μικρότερο φόρο στην εφορία, 
ενώ φοροελαφρύνσεις θα δουν από το επόμενο έτος και οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες με εισοδήματα έως 32.000 ευρώ.
Αξίζει άλλωστε να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω προκύπτουν και 
βάσει της νέας κλίμακας και των νέων συντελεστών φόρου ει-
σοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους και ελεύθερους επαγ-
γελματίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών 
και έχουν ως εξής: - 22% για τα πρώτα 20.000 ευρώ εισοδήματος.
- 29% για τα επόμενα 10.000 ευρώ (από 20.001 έως και 30.000).
- 37% για το επόμενο εισοδηματικό κλιμάκιο των 10.000 ευρώ 
(από 30.001 έως και 40.000).
- 45% για εισοδήματα άνω των 40.000 ευρώ.
Έτσι, με βάση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, επιβαρύνσεις θα 
δουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με μηνιαίο μισθό από 710 έως και 
1.570 ευρώ, οι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι με εισοδή-
ματα 833 έως 1.833 ευρώ/μήλη.
Το σχέδιο νόμου φέρνει επίσης αυξημένη εισφορά αλληλεγγύ-
ης, η οποία έχει αποκτήσει πλέον μόνιμο χαρακτήρα και δεν θα 
υπολογίζεται στο σύνολο τους εισοδήματος, όπως γινόταν μέχρι 
σήμερα, αλλά θα κινείται στη φιλοσοφία της κλίμακας φορολογίας 
εισοδήματος, χωρίς όμως να υπάρχει αφορολόγητο όριο, με τον 
«μικρό» συντελεστή να διαμορφώνεται στο 2,2% για εισοδήματα 
από 12.001 έως 20.000 και τον ανώτατο συντελεστή στο 10% (από 
8% σήμερα).
Δεδομένη, εξάλλου, πρέπει να θεωρείται η αύξηση της φορολογί-
ας των εισοδημάτων από ενοίκια (έως 12.000 ευρώ ο συντελεστής 
αυξάνεται στο 15%, από 12.001 έως 35.000 ευρώ σε 35%, ενώ άνω 
των 45.000 ευρώ διαμορφώνεται στο 45%), των μερισμάτων από 
10% σε 15%, αλλά και π αυξημένη επιβάρυνση των ιδιοκτητών ακι-
νήτων, ειδικά μεγάλης ακίνητης περιουσίας από τον ΕΝΦΙΑ 2016.

500 ΕΚΑΤ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-21 | 13/4/2016

Αιτήματα που υπερβαίνουν τα 500 εκατ. ευρώ για απευθείας 
χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα εξετάζει η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Πρό-
κειται για άμεσες χρηματοδοτήσεις της EBRD προς ελληνικές 
επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση των τραπεζών, με στόχο 
την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων που θα ενι-
σχύσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους. Οι επενδύσεις της 
EBRD, είτε με μορφή δανεισμού είτε ως κεφαλαιουχικές συμμε-
τοχές, θα κατευθυνθούν σε βιώσιμες επιχειρήσεις, κατά προτίμη-
ση εξαγωγικού χαρακτήρα.
Στα χρηματοδοτικά της πλάνα περιλαμβάνεται η πιθανή συμμε-
τοχή της στο επενδυτικό πρόγραμμα της Fraport - Slentel για τα 
14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, ενώ σε προχωρημένο 
στάδιο είναι και οι συζητήσει για τη χρηματοδότηση επενδυτικών 
σχεδίων επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας και των υδρο-
γονανθράκων, της φαρμακοβιομηχανίας και της αγροδιατροφής.
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Να σημειωθεί ότι το 2015 η Τράπεζα συμμετείχε σε 381 επεν-
δυτικά projects, επενδύοντας 9,4 δισ. ευρώ στις 36 χώρες που 
δραστηριοποιείται. Σε αυτά περιλαμβάνονται επενδύσεις ύψους 
320 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα μέσα από τη συμμετοχή της στην 
ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, στην έκδοση 
ομολογιακού δανείου του ΟΤΕ και στη συμμετοχή της στο επεν-
δυτικό Fund Diorama. Η συμμετοχή της δεν είναι αποτέλεσμα πο-
σόστωσης στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, αλλά αξιολογείται 
κάθε φορά με βάση τη ζήτηση που υπάρχει και τη βιωσιμότητα 
των επιχειρηματικών σχεδίων.
Η EBRD άνοιξε πρόσφατα γραφείο στην Ελλάδα και κλειδί για 
την ενεργοποίηση της χρηματοδοτικής της στρατηγικής είναι η 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, που θα σηματοδοτήσει την ομαλή 
υλοποίηση της συμφωνίας με τους δανειστές και θα σημάνει στα-
θερότητα επενδυτικού κλίματος στη χώρα. 
Εχοντας ήδη επενδύσει 250 εκατ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες, 
θέτει ως προτεραιότητα του χρηματοδοτικού της πλάνου την αντι-
μετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων, που απο-
τελεί κομβικό σημείο για την επανεκκίνηση της οικονομίας και 
την αποκατάσταση των συνθηκών ρευστότητας στην αγορά. Στο 
πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί στενά τις πρωτοβουλίες των επεν-
δυτικών κεφαλαίων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ενεργά 
στην αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται το αμερι-
κανικό fund KKR, που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει 
τη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων στις δύο από τις τέσσερις 
συστημικές τράπεζες.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗ - ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΔΜΗΕ, ΔΗΜΟ-
ΠΡΑΣΙΕΣ ΝΟΜΕ, ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδα 4 | 13/4/2016

Σε συμφωνία σε όλα τα ζητήματα της ζώνης ευθύνης του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέληξε η χθεσινή συνάντη-
ση - διαπραγμάτευση υπό τον Π. Σκουρλέτη με τους εκπροσώπους 
των πιστωτών. Στην ουσία κατοχυρώθηκε ότι θα διευθετηθούν με 
βάση τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς τα θέματα του ΑΔΜΗΕ, 
των δημοπρασιών ΝΟΜΕ για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, 
αλλά και της αποκατάστασης του σχεδιασμού και του Κτηματο-
λογίου. Σύμφωνα με πληροφορίες όπου χρειάστηκε έγιναν ανα-
προσαρμογές, χωρίς πάντως να αλλάζει η ουσία του ελληνικού 
σχεδιασμού.
Στη συνάντηση δεν τέθηκε από την πλευρά των δανειστών θέμα 
ιδιωτικοποιήσεων, αναφορικά με τις ενεργειακές επιχειρήσεις 
(ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ), στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο -κάτι 
που αναμένεται να συζητηθεί συνολικά και όχι μόνο για τον τομέα 
της ενέργειας στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για το νέο ταμείο.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση διαμηνύει ότι δεν συζητούνται 
ιδιωτικοποιήσεις και δεν πρόκειται να προχωρήσει κάτι τέτοιο, 
στο πλαίσιο του νέου ΤΑΙΠΕΔ, παρά μόνο η αξιοποίηση επιχει-
ρήσεων, μέτοχος των οποίων είναι και το Ελληνικό Δημόσιο, στο 
πλαίσιο δηλαδή μιας άλλης αντίληψης για την λειτουργία και την 
οργάνωσή τους, που σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την 
ιδιωτικοποίηση.

Αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ προβλέπεται η μεταβίβαση της πλειο-
ψηφίας 51% στο Δημόσιο από τη ΔΕΗ, που θα αποζημιωθεί. Το 49% 
θα διατεθεί σε επενδυτή -διαχειριστή δικτύου-, που θα μπορεί να 
αποκτήσει ποσοστό τουλάχιστον 20% των μετοχών, και στο ευρύ 
επενδυτικό κοινό. Το Δημόσιο θα ελέγχει την πλειοψηφία του Δ.Σ. 
και θα ορίζει διευθύνοντα σύμβουλο με τη σύμφωνη γνώμη του 
μετόχου μειοψηφίας.
Η διαδικασία για την πώληση τουλάχιστον 20% υπολογίζεται εντός 
του Ιουνίου να ξεκινήσει. Κατέστη σαφές ότι είναι ρεαλιστική και 
υλοποιήσιμη η συμφωνία του Δεκεμβρίου, βάσει του σχεδίου της 
ελληνικής πλευράς, και απομένει η σύνταξη συνοπτικής αναφο-
ράς που θα συμπεριληφθεί στη συνολική συμφωνία της κυβέρνη-
σης με τους θεσμούς.
Σχετικά με τις δημοπρασίες λιγνιτικής / υδροηλεκτρικής παρα-
γωγής της ΔΕΗ (τύπου ΝΟΜΕ) θα εκπονηθεί Κανονισμός βάσει 
των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς) και εισήγησης 
της ΡΑΕ στο υπουργείο, ώστε να προσδιοριστούν οι ποσότητες 
της ενέργειας που θα δημοπρατείται, αλλά και η τιμή εκκίνησης. 
Οι πρώτες δημοπρασίες αναμένονται στο δεύτερο εξάμηνο του 
έτους, χωρίς περιορισμό στον τρόπο διάθεσης της ενέργειας από 
τους συμμετέχοντες αγοραστές.
Ακολούθησαν, χθες το μεσημέρι, συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο 
για τα δύο θέματα.
Εξάλλου έγινε αποδεκτή πρόταση του ΥΠΕΝ για νομοθετική ρύθ-
μιση προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία 
(αναφορικά με μισθούς, προσωπικό, προσέλκυση επιστημόνων) 
στη ΡΑΕ και στον ΛΑΓΗΕ.
Παράλληλα «κλείδωσαν» οι βελτιώσεις στον νόμο 4269, ο οποί-
ος κατεδάφισε το 2014 το θεσμικό πλαίσιο της χωροταξικής και 
πολεοδομικής νομοθεσίας από γενέσεως του ελληνικού κράτους, 
νομιμοποιώντας τις παρεκκλίσεις του Μεσοπρόθεσμου του 2011 
και της προηγηθείσας fast track νομοθεσίας.
Κατά πληροφορίες οι βελτιώσεις οι οποίες είχαν περιληφθεί ως 
αναφορά στο τρίτο Μνημόνιο συνδέονται με την επαναφορά του 
ορθολογικού σχεδιασμού στην οργάνωση και ανάπτυξη του χώ-
ρου σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού (εθνικό, περιφερειακό, 
τοπικό). Οι ίδιες πληροφορίες έλεγαν ότι επανακτά τον ρόλο του 
το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, ως όργανο κοινωνικής διαβού-
λευσης για θέματα του χωρικού σχεδιασμού.
Τα βήματα για την ενίσχυση της διοικητικής και οικονομικής αυ-
τοτέλειας της Εταιρείας του Κτηματολογίου (ΕΚΧΑ Α.Ε.) ώστε να 
ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση του υπολοίπου της χώρας μέχρι 
το 2020, με αφορμή και την πρόσφατη επαναπροκήρυξη του σχε-
τικού διαγωνισμού στο πλαίσιο του επανασχεδιασμού του έργου, 
επαναβεβαιώθηκαν κατά τη χθεσινή συνάντηση του υπουργού 
ΠΕΝ με τους εκπροσώπους των δανειστών. 
Όπως είναι γνωστό, στο παρελθόν η Εταιρεία του Κτηματολογίου 
στην ουσία μετετράπη σε ΔΕΚΟ και εντάχθηκε στους φορείς της 
γενικής κυβέρνησης.
Σύμφωνα με πληροφορίες συμφωνήθηκε, βάσει του προγραμμα-
τισμού της ΕΚΧΑ και του ΥΠΕΝ, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των οριστικών κτηματο-
λογικών γραφείων που θα αντικαταστήσουν τα υποθηκοφυλακεία.


