
Εκδήλωσή του τΕΕ
   σημαντική εκδήλωση εξωστρέφειας, ανάπτυξης, καινοτομίας και συνερ-
γασίας διοργανώνει το τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στις 27 Ιουνίου 2016, 
σε συνεργασία με το Επιστημονικό τεχνικό Επιμελητήριο κύπρου και την 

Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ. τίτλος της: «ή στρατηγική της 
ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και 
ειδικότερα μεταξύ της Ελλάδας, της κύπρου και του Ισραήλ, με καινοτομία 

και συνεργασία με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατασκευή, την 
πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό». ή εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αί-
θουσα Εκδηλώσεων του τΕΕ (Νίκης 4, σύνταγμα), από τις 3 μ.μ. ως τις 6 μ.μ.

Λεπτομέρειες στη 2η σελίδα
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

   Το 35,7% του πληθυσμού της Ελλάδας βρίσκε-
ται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλει-
σμού, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ (για 
το 2015 και με βάση τα εισοδήματα του 2014), 
ποσοστό που παραμένει ανησυχητικά υψηλό. Σο-
καριστικό είναι και το ποσοστό παιδικής φτώχειας 
(26,6%) που μάλιστα βαίνει αυξανόμενο.

Το 18,7% του πληθυσμού διαβιεί σε νοικοκυριά 
χωρίς κανένα εργαζόμενο. Οι συνθήκες που βιώ-
νουν σχεδόν 4 εκατ. άνθρωποι γίνονται καλύτερα 
αντιληπτές αν ληφθεί υπόψη ότι το κατώφλι της 
φτώχειας ανέρχεται σε ετήσιο εισόδημα 9.475 
ευρώ (περίπου 790 ευρώ μηνιαίως), για τετραμε-
λή οικογένεια.

Σε 8.796 ευρώ διαμορφωνόταν το 2015 το μέσο 
ετήσιο ατομικό εισόδημα και το μέσο ετήσιο δια-
θέσιµο εισόδηµα των νοικοκυριών της χώρας σε 
17.182 ευρώ.

Στα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα της 
έρευνας ανήκει και το στοιχείο που δείχνει ότι 
στην Ελλάδα των μνημονίων κίνδυνο φτώχειας 
αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι, σαφώς πολύ 
χαμηλότερο από ό,τι οι άνεργοι, αλλά η εύρεση 
δουλειάς δεν απομακρύνει την απειλή της φτώ-
χειας. Αν μάλιστα μιλάμε για δουλειά μερικής 
απασχόλησης τότε ο κίνδυνος φτώχειας αυξάνε-
ται σημαντικά (στο 28,2% από 11,6% που είναι 
για τους πλήρως απασχολούμενους).

   Ως τις 6 Ιουλίου 2016 θα μπορούν οι ενδιαφερό-
μενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις για 
το έργο της Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθε-
σίας. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, «στο πλαίσιο του έργου «Κωδικοποίηση της 
Δασικής νομοθεσίας», το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Με-
ταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αποτελεί 
υποχρέωση του Αναδόχου, μετά την παραλαβή των 

παραδοτέων της Ενότητας 4 «Προτάσεις Ρυθμιστι-
κού Πλαισίου στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης», 
να θέσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σε δημόσια 
διαβούλευση, με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση 
και συμμετοχή σε αυτήν των πολιτών, κοινωνικών 
φορέων και κάθε ενδιαφερόμενου». Τα σχετικά 
αρχεία έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο  http://
www.kodikopoiisi-dasikis-nomothesias.gr, προκει-
μένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να 
υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις.

ΣΗΜΕΡΑ Σε κίνδυνο φτώχειας το 35,7% 
των Ελλήνων

Δημόσια διαβούλευση για   
κωδικοποίηση της δασικής νομοθεσίας 

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

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

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

•    Σε κίνδυνο φτώχειας το 35,7% των Ελλή-
νων (σελ.1)

•    Δημόσια διαβούλευση για  κωδικοποίη-
ση της δασικής νομοθεσίας  (σελ.1)

•    Ημερίδα του ΤΕΕ για την ανεξάρτητη 
ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Μεσο-
γείου: τριμερής συνεργασία Ελλάδας – 
Κύπρου – Ισραήλ (σελ. 1-2)

•    Νέα Γραφεία Κτηματολογίου στην Αττική  
(σελ.3)

•    Υπόμνημα του ΣΑΤΕ για τη συνεχιζόμενη 
ύφεση  (σελ. 3-4)

•    Σήμερα ενεργοποιείται η κάρτα αλληλεγ-
γύης (σελ. 4)

•    Κύπρος: 3ος γύρος παραχωρήσεων για 
την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων (σελ.4)

•    Προσεχώς (σελ.2)

•    Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ. 8 )

•    Αποκόμματα τύπου (σελ. 9-10)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 24-06-2016 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

27-30
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Δίκτυα 
και τις Επικοινωνίες (EuCNC 2016)
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΟΔΟΣ: 10η Πανελλήνια Σύνοδος: «Το 
παρόν και το μέλλον στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων»
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επι-
κοινωνιών και Υπολογιστών 
(ΕΠΙΣΕΥ)

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων

30
Ιουνίου

2
Ιουλίου

2016

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ: 10η Πανελλήνια Συνδιάσκε-
ψη Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. 
ΚΑΒΑΛΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

1-2
Ιουλίου

2016

ΤΡΙΠΟΛΗ
➦  Το 14ο επιστημονικό συνέδριο του Ελληνικού 
Τμήματος της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Εται-
ρείας Περιφερειακής Επιστήμης  (RSAI, ERSA) 
πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, στο Ινστιτούτο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Λεωφ. Συγγρού 130).

  Σημαντική εκδήλωση εξωστρέφειας, ανά-
πτυξης, καινοτομίας και συνεργασίας διορ-
γανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
στις 27 Ιουνίου 2016, σε συνεργασία με το 
Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
και την Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχα-
νικών Ισραήλ (Association of Engineers, 
Architects and Graduates in Technological 
Sciences in Israel). Τίτλος της: «Η στρατηγι-
κή της ανεξάρτητης ανάπτυξης της περιοχής 
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, και ειδικό-
τερα μεταξύ της Ελλάδας, της Κύπρου και 
του Ισραήλ, με καινοτομία και συνεργασία 
με έμφαση στο περιβάλλον, την ενέργεια, 
την κατασκευή, την πολιτιστική κληρονομιά 
και τον τουρισμό».
   Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), 
από τις 3 μ.μ. ως τις 6 μ.μ.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με χαιρετισμούς 
του Προέδρου του ΤΕΕ  Γεώργου Στασινού, 
του Προέδρου του ΕΤΕΚ Στέλιου Αχνιώ-
τη και του Αντιπροέδρου της Association 
of Engineers, Architects and Graduates 
in Technological Sciences in Israel Alec 
Groysman.
Η εναρκτήρια ομιλία θα γίνει από την 
Αντιπρόεδρο του ΤΕΕ και Πρόεδρο της 
Ελληνικής Πλατφόρμας για την Έρευνα και 
Τεχνολογία στην Κατασκευή, καθηγήτρια 
του ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου.
Εκ μέρους της κυβέρνησης αναμένεται να 
μιλήσουν  ο Υπουργός Επικρατείας, Αλέκος 
Φλαμπουράρης και η Αναπληρώτρια Υπουρ-
γός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
της Ελλάδος, αρμόδια για θέματα Τουρι-

σμού, Έλενα Κουντουρά.
Στη συνέχεια προβλέπεται να γίνουν 
χαιρετισμοί των θρησκευτικών ηγεσιών: Ο 
Πατριάρχης Ιεροσολύμων και πάσης Πα-
λαιστίνης, κ.κ. Θεόφιλος, ο Αρχιεπίσκοπος 
Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, κ.κ. 
Χρυσόστομος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και 
πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμος.
Και επίσης, χαιρετισμοί των Ισραηλινών 
φορέων στην Ελλάδα: Ο Πρόεδρος του Κε-
ντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Μωυσής 
Κωνσταντίνης, η Αντιπρόεδρος του Ελληνο-
Ισραηλινού Επιμελητηρίου Εμπορίου και 
Τεχνολογίας, Έφη Βουδούρη.
Θεματικά πεδία:
- ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- ΕΝΕΡΓΕΙΑ
- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ολοκληρω-
θούν με ανοιχτή συζήτηση.

Ημερίδα του ΤΕΕ για την ανεξάρτητη ανάπτυξη 
της Νοτιοανατολικής ΜεσογείουΤο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-

νης με τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις» 
θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2016 στο ξενοδοχείο 
Hilton, από την Capital Link με το CSRinGreece. 
Το συνέδριο –που πραγματοποιείται για 6η συ-
νεχή χρονιά- θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες που 
συμβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηματικότη-
τας, καθώς και στην αντιμετώπιση των σημαντι-
κών προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η 
Ελληνική κοινωνία.
Θεματικές ενότητες:
- Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
- Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
- Οικονομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Οργανι-
σμών
- Επιχειρηματίες της ελληνικής ομογένειας
- Υποστήριξη της κοινωνίας
- Υποστήριξη ομογενειακών φορέων & ελληνικών 
Ιδρυμάτων
- Πρωτοβουλίες ΕΚΕ Ελληνικών Εταιριών.

«Αντιμετωπίζοντας στις 
Προκλήσεις»
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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



Νέα Γραφεία Κτηματολογίου στην Αττική

Υπόμνημα του ΣΑΤΕ για τη συνεχιζόμενη ύφεση 

   Ξεκίνησε –όπως ανακοινώθηκε από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.- η λειτουργία 
τριών νέων Κτηματολογικών Γραφείων σε Χαϊδάρι, Μαραθώνα & Νέα 
Ερυθραία για τους παρακάτω ΟΤΑ:

· Κτηματολογικό Γραφείο Χαϊδαρίου (για τον ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας)

· Κτηματολογικό Γραφείο Μαραθώνα (για τον ΟΤΑ Άνοιξης)

· Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Ερυθραίας (για τους ΟΤΑ Εκάλης & 
Νέας Ερυθραίας)

«Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους συγκεκριμένους ΟΤΑ θα απευθύνο-
νται πλέον στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκο-
φυλακείο, τα στοιχεία του οποίου επέχουν, από την ημερομηνία αυτή 
και μετά, θέση αρχείου, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Όσοι παρέλειψαν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους ή εντοπίσουν 
άλλα σφάλματα στις κτηματολογικές εγγραφές, μπορούν, μέσα σε 
προθεσμία επτά (7) ετών, είτε πρόκειται για κατοίκους εσωτερικού 
είτε για κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο, να προβούν 
σε διορθώσεις. Η προθεσμία διόρθωσης αρχίζει από την δημοσίευ-
ση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας του 
Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημένη περιοχή. Μετά την λήξη 
της προθεσμίας οι εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές 
και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των εγγεγραμμένων σε αυτές, 
δηλαδή αποκλείεται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου τους».

Με σκοπό την διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου των κτηματολο-
γικών εγγραφών που τους αφορούν, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν, 
ένα μήνα μετά από την έναρξη λειτουργίας των νέων Κτηματολογι-
κών Γραφείων, να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου τους μέσα από 
την εφαρμογή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηματο-
γράφησης – Αρχικές Εγγραφές η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσε-
λίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.ktimatologio.gr)

Στοιχεία επικοινωνίας Κτηματολογικών Γραφείων:

• Χαϊδαρίου: Σινασσού 8-10 & Πόντου, ΤΚ 12461, Χαϊδάρι, τηλ.: 210-
5321340, fax : 210-5321362

• Μαραθώνος: Εμπορικό κέντρο Καπανδρίτι, ΤΚ 19014, Καπανδρίτι, 
τηλ.:22950-53002, fax : 2295-052182

• Νέας Ερυθραίας: Πλαστήρα 3, ΤΚ 14671, Ν. Ερυθραία, τηλ. : 210-
8071359, fax: 210-6252249

Πτώση 1,9% στις τιμές υλικών κατασκευής 

Νέα μείωση 1,9% σημείωσαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον 
Μάιο, εφέτος, καθώς μόνο σε δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν ανατι-
μήσεις, σε σύγκριση με τον Μάιο του 2015.

   Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές μειώθηκαν σε πετρέλαιο κί-
νησης-Diesel (16,7%), σωλήνες χαλκού (12,2%), αγωγούς χάλκινους 
(6%), εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυστερόλη, πολυουρεθάνη (3,8%), 
πλακίδια γενικά-δαπέδου, τοίχου (3,3%), ασβέστη (3,3%), σωλήνες 
πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (3,2%), διακόπτες ορειχάλκι-
νους (2,8%), εντοιχισμένα ντουλάπια (2,7%), παράθυρα (2,6%), ηλια-
κούς θερμοσίφωνες (2,6%), σίδηρο οπλισμού (2,4%), κιγκλιδώματα 
ανοξείδωτα (2,4%), πλαστικούς σωλήνες (2,2%), κιγκλιδώματα σιδε-
ρένια (2,2%), έτοιμο σκυρόδεμα (2,2%), μπανιέρες (1,8%), γκαραζό-
πορτες (1,7%) και ανελκυστήρες (1,7%). Στον αντίποδα, ανατιμήσεις 
υπήρξαν σε κλειδαριές (1,1%) και δεξαμενές πετρελαίου (0,9%).

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτι-
ρίων κατοικιών παρουσίασε μείωση 1,9% τον Μάιο του 2016, σε σύ-
γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου του 2015, έναντι μείωσης 
1,8% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 
προς το 2014.

Ο γενικός δείκτης, τον Μάιο του 2016, σε σύγκριση με τον δείκτη 
του Απριλίου του 2016, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 0,1% 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντιστοίχων δεικτών το 2015.

Υπόμνημα για τα βασικά ευρήματα κατά την δι-
άρκεια της κρίσης και τις ικανές και αναγκαίες 
συνθήκες για τη συνολική ανάκαμψη της οικο-
νομίας, κατέθεσε ο ΣΑΤΕ στην συνάντηση των 
εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων με τον 
Πρόεδρο της Ε.Ε. Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Στο υπόμνημα αποδεικνύεται με τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ότι, πέραν των σημα-
ντικών θεμάτων αξιοπιστίας και διαφανούς 
λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκη-
σης και οικονομίας, μία κύρια αιτία της συ-
νεχιζόμενης ύφεσης στην Ελλάδα, η διάρκεια 
της οποίας είναι πρωτοφανής στα σύγχρονα 
ιστορικά δεδομένα, αποτελεί η βαθιά ύφεση 
του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου που 
αντανακλάται σε σειρά επίσημων μεγεθών της 
ΕΛΣΤΑΤ όπως: 
- Ο Δείκτης Παραγωγής στις κατασκευές πα-
ρουσιάζει μείωση κατά 8,6% το πρώτο τρίμηνο 
του 2016 / 2015 και σωρευτική μείωση κατά 
75,3% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2008. 
- Η απασχόληση στις κατασκευές παρουσιάζει 
αύξηση 2,8% το πρώτο τρίμηνο του 2016/2015, 
ενώ τα τελευταία  οκτώ έτη 251,7 χιλ. εργαζό-

μενοι του κλάδου έχουν βρεθεί στην ανεργία, 
δηλαδή το υψηλότερο μέγεθος από κάθε άλ-
λον τομέα. 
- Ο σχηματισμός ακαθάριστων επενδύσεων 
παγίου κεφαλαίου στις κατασκευές μειώθηκε 
κατά 2,1% το πρώτο τρίμηνο του 2016/2015, 
καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό συμ-
μετοχής στις συνολικές ακαθάριστες επενδύ-
σεις παγίου κεφαλαίου 35,6% έναντι 60,4% το 
τέταρτο τρίμηνο του 2007
- Η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ καταγρά-
φει το χαμηλότερο ποσοστό τουλάχιστον των 
τελευταίων 16 ετών φθάνοντας μετά βίας το 
2,13% έναντι του 8,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 
2006.
- Ο δείκτης παραγωγής κατασκευών στα δημό-
σια έργα μειώθηκε κατά 15% το πρώτο τρίμηνο 
του 2016/2015 με τη σωρευτική μείωση από 
το πρώτο τρίμηνο του 2008 να προσεγγίζει το 
66,2%. 
- Ο δείκτης παραγωγής κατασκευών στα ιδι-
ωτικά έργα μειώθηκε κατά 1,3% το πρώτο τρί-
μηνο του 2016/2015 με τη σωρευτική μείωση 
από το πρώτο τρίμηνο του 2008 να ξεπερνά το 

84,3%. 
Κατά την περίοδο 2008-2013: 
- Το πλήθος των επιχειρήσεων του κλάδου 
έχει μειωθεί κατά 26%
- Ο κύκλος εργασιών από την κατασκευαστική 
δραστηριότητα μειώθηκε κατά 62,5%
- Ο κύκλος εργασιών από την οικοδομική δρα-
στηριότητα μειώθηκε κατά 75,5%
- Η προστιθέμενη αξία παραγωγής μειώθηκε 
κατά 45,8% 
Στο υπόμνημα τονίζεται ότι, ειδικά στη σημε-
ρινή δυσχερέστατη συγκυρία που διανύει ο 
κλάδος το μειωμένο αντικείμενό του συνιστά 
εμπόδιο ανάπτυξης της οικονομίας ως σύνολο 
αφού (σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του 
ΙΟΒΕ):  
- Οι κατασκευές συμβάλουν άμεσα και έμ-
μεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που 
εισπράττει το κράτος και καταγράφονται στο 
ΑΕΠ.
- Για κάθε 1 ευρώ που δαπανάται στον τομέα 
των κατασκευών, προστίθενται 1,8 ευρώ στο 
ΑΕΠ 0,4 ευρώ εκ των οποίων καταλήγουν άμε-
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Υπόμνημα του ΣΑΤΕ για τη συνεχιζόμενη ύφεση 

Σήμερα ενεργοποιείται η κάρτα αλληλεγγύης

Κύπρος: 3ος γύρος παραχωρήσεων για την έρευνα  
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων 

σα στα ταμεία του κράτους. 
- Αντίστοιχα, για κάθε 1 εκατ. ευρώ αξίας που 
παράγουν οι κατασκευές, δημιουργούνται 39 
θέσεις εργασίας στην οικονομία, εκ των οποί-
ων 13 αφορούν άμεσα τον κλάδο των κατα-
σκευών.
Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ αυτή η εξέλιξη παρου-
σιάζεται κυρίως εξαιτίας της κατ’ έτος μεί-
ωσης του ΠΔΕ ώστε να χρηματοδοτηθούν τα 
δημοσιονομικά ελλείμματα που οφείλονται σε 
ανεπαρκή δημοσιονομικά μέτρα μείωσης των 
λοιπών εξόδων, ενώ ακόμη και το ΕΣΠΑ που 
ήταν μία ευκαιρία για την ανάκαμψη του κλά-
δου, επί της ουσίας έχει δεσμευθεί σε σημα-
ντικότατο βαθμό από: 
- Τα μη ολοκληρωθέντα έργα και κατ' ανάγκη 
συνεχιζόμενα του  ΕΣΠΑ 2007-2013 χωρίς τη 
δυνατότητά τους να ενταχθούν ως γέφυρες στα 
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, που 
θα απαιτήσουν  πόρους της τάξης του 1,5 δισ.€ 
- Τα έργα «γέφυρα» που προκειμένου να ολο-
κληρωθούν, θα απαιτηθούν περίπου  4,5 δισ.€.
- Οι μεγάλοι οδικοί άξονες. 
Είναι φανερό πλέον σε όλους, συνεχίζει ο 
ΣΑΤΕ, ότι λόγω ελλείψεως πιστώσεων, τόσο 
το αμέσως επόμενο διάστημα, όσο και τα επό-
μενα χρόνια, προμηνύεται ότι δεν θα υπάρξει 
πρόγραμμα μικρών και μεσαίων κατασκευα-
στικών έργων, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

υποδομών της χώρας αλλά και το  πλήθος των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα.
Υπενθυμίζεται ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 
προβλέπεται να διατεθούν για το ΕΠ Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 5,2 δισ. ευρώ και στα 13 ΠΕΠ, ένα για 
κάθε μία από τις 13 διοικητικές Περιφέρειες 
της χώρας συνολικά 5,8 δισ. ευρώ. 
Τα πολύ μικρά αυτά ποσά είναι επόμενο να 
προκαλούν μεγάλη ανησυχία στον κλάδο, ενώ 
ακυρώνεται κάθε ελπίδα για πολλαπλασιαστι-
κή θετική επίπτωση στο σύνολο της οικονομίας 
από την κατασκευή των έργων, προκαλώντας 
ανησυχία και σε πολλούς άλλους παραγωγι-
κούς κλάδους, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς 
και εμπόριο.
Στο υπόμνημα σημειώνεται ότι το να κρατη-
θούν ζωντανές οι ελληνικές κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και εξωστρεφή 
δραστηριότητα, παρά τις συνθήκες ύφεσης 
στην Ελλάδα, είναι μία κρίσιμη παράμετρος 
εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές συνεισφέρουν 
θετικά στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών, 
ενώ προτείνεται να εξεταστεί η δυνατότητα 
ελάφρυνσης των κριτηρίων χρηματοδότησης 
των έργων του προγράμματος Junker ειδικά 
για την ελληνική περίπτωση εφόσον είναι φα-
νερό ότι δεν υπάρχει η απαιτούμενη ιδιωτική 
πρωτοβουλία για την ανάληψη του ρίσκου αυ-

τού του τύπου των επενδύσεων στην Ελλάδα. 
Ο ΣΑΤΕ εκτιμά ότι το ζήτημα ενός σταθερού, σε 
αριθμό, διασφαλισμένου από άποψη χρηματο-
δότησης και γεωγραφικά κατανεμημένου σε 
όλη τη χώρα προγράμματος μικρών και μεσαί-
ων έργων τα επόμενα χρόνια, είναι ένα καίριο 
ζήτημα το οποίο πρέπει να τεθεί σε συζήτηση, 
επειδή επηρεάζει άμεσα τα φορολογικά έσοδα 
και τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά κυρίως 
την ανεργία. 
Η χώρα, αλλά και η επιχειρηματικότητα, έχει 
πια ανάγκη από ένα μεσο-μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα, τονίζει ο ΣΑΤΕ, αν θέλουμε να ορ-
θοποδήσει και στη συνέχεια να ακολουθήσει 
μια αναπτυξιακή πορεία. Και τα έργα, ιδίως 
τα μικρά και μεσαία, είναι δυνατόν να δώσουν 
άμεσες απαντήσεις, βάζοντας παράλληλα σε 
επανεκκίνηση συνολικά την οικονομία.
    Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
πρωτοβουλία του Προέδρου της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής ΟΚΕ Γ. Βερνίκου 
παρουσία του Προέδρου της Ευρωπαϊκής ΟΚΕ, 
κ. Γ. Ντάση, του Επιτρόπου Δημ. Αβραμόπου-
λου και όλων των εκπροσώπων των κοινωνι-
κών εταίρων της Ελλάδας που μετέχουν στην 
ΟΚΕ, όπως ο ΣΑΤΕ. Ο ΣΑΤΕ εκπροσωπήθηκε 
από τον Πρόεδρο Ζ. Αθουσάκη, τον Γ. Γραμμα-
τέα Δημ. Κωνσταντινίδη και τον Γενικό Διευ-
θυντή Σπ. Μουντρουίδη.

   Σήμερα ενεργοποιείται -για δωδέκατη φορά- η κάρτα αλληλεγγύης, 
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ποσό που θα πιστωθεί για την επιδότηση 
σίτισης ανέρχεται σε 16.653.490,00 ευρώ και αφορά 148.048 δικαι-
ούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής 
κρίσης.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για την οικονομική ενίσχυση που δίδεται, 
μέσω της κάρτας και αποτελεί την επιδότηση σίτισης που λαμβάνουν 
οι παραπάνω δικαιούχοι και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 70–220 
ευρώ το μήνα, ανάλογα με το πόσο χαμηλό είναι το εισόδημα που 
έχουν δηλώσει.

 Στην προκήρυξη του τρίτου γύρου παραχω-
ρήσεων για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων θα προχωρήσει το επόμε-
νο διάστημα η Κύπρος, ανέφερε ο υπουργός 
Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρι-
σμού της χώρας Γιώργος Λακκοτρύπης μιλώ-
ντας στο συνέδριο του Economist.
Η προκήρυξη θα αφορά τα "οικόπεδα" 6, 8 και 
10 και οι προσφορές πρόκειται να κατατεθούν 
στις αρχές του 2017. Ο κ. Λακκοτρύπης χαρα-
κτήρισε ως κομβικής σημασίας την ανακάλυ-
ψη του κοιτάσματος "Ζορ" στην Αίγυπτο ενώ 
τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικές για τη στα-

θερότητα και τις επενδύσεις οι καλές σχέσεις 
μεταξύ των χωρών καθώς όπως είπε χαρακτη-
ριστικά δεν βρισκόμαστε στη Βόρεια Θάλασσα 
αλλά σε μια περιοχή με πολλές συγκρούσεις. 
Ανέφερε επίσης ότι πέρα από τις ενεργειακές 
διασυνδέσεις με την Ελλάδα η Κύπρος εξετά-
ζει την ηλεκτρική της διασύνδεση με την Ιορ-
δανία και το Λίβανο.
Απαντώντας σε ερωτήσεις στο ίδιο συνέδριο 
για την ηλεκτροδότηση των νησιών ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέ-
της ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα 
πραγματοποιηθεί συνέδριο για την προώθηση 

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά 
αλλά, πρόσθεσε, αυτό δεν μπορεί να γίνει με 
εγγυημένες υψηλές τιμές απορρόφησης της 
ενέργειας.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

(συνέχεια από την 3η σελίδα)





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
Παρασκευή (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



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα  
το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους: 
 
1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) 
2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου  http://web.tee.gr/wp-content/uploads/deltio-allagis-dieuthinsis.docx 

Τρόποι αποστολής του δελτίου αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας : 
στo FAX : 210 3221772  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ) 
ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:……………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:……………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α……………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
  

  



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

8

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ TAXIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 24/06/2016

Μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που διαπράττεται 
μέσω της μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή της έκδοσης 
ανακριβών φορολογικών στοιχείων σχεδιάζει να συμπεριλάβει το 
υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», στο τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων 
καπνού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός των προσεχών 
ημερών, θα ενταχθούν διατάξεις που θα προβλέπουν την 
ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών 
ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών των επιχειρήσεων 
με ης πληροφοριακές υποδομές της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών, 
καθώς επίσης και την υποχρέωση των επιτηδευματιών που δεν 
έχουν ταμειακές μηχανές ή άλλους φορολογικούς μηχανισμούς 
να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη ΓΓΠΣ τα στοιχεία των τιμολογίων 
και των αποδείξεων που εκδίδουν. Στο ίδιο νομοσχέδιο θα ενταχθεί 
εξάλλου και μια άλλη διάταξη με την οποία θα αυξάνεται από 10 
σε 30 μέρες το χρονικό περιθώριο για τη δήλωση μεταβολών στο 
Μητρώο του taxis (αλλαγή έδρας επιχείρησης, έναρξη, μεταβολή ή 
λήξη επαγγελματικής δραστηριότητας κ.λπ.).
Αναλυτικά, οι επιπλέον διατάξεις που είναι έτοιμες να 
ενταχθούν από το υπουργείο Οικονομικών στο νομοσχέδιο για 
την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων 
προβλέπουν τα εξής: 
1. Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων των 
εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ μεταξύ των 
άλλων και με διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών 
ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με τις πληροφοριακές 
υποδομές της ΓΓΠΣ: α) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς επίσης και όλα τα 
νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θα υποχρεούνται να 
διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στις πληροφοριακές υποδομές της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου 
Οικονομικών τα δεδομένα όλων των φορολογικών στοιχείων που 
εκδίδουν (π.χ. των παραστατικών που σχετίζονται με χονδρικές 
ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσής τους 
(ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα).
β) Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών θα καθοριστούν 
η έκταση εφαρμογής και οι ειδικότερες υποχρεώσεις 
των συναλλασσόμενων (φυσικών προσώπων που ασκούν 
επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων), η διαδικασία και οι τεχνικές προδιαγραφές για τη 
διαβίβαση, την ασφάλεια και την επεξεργασία των δεδομένων, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαβίβασή τους.
Υ) Υπεύθυνη για τη διαβίβαση, την επεξεργασία, τη διαχείριση και 
τη διάθεση των δεδομένων των συναλλαγών είναι η Διεύθυνση 
Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (ΔΥΠΗΛΥ) της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
δ) Για κάθε συναλλαγή για την οποία ο υπόχρεος δεν διαβιβάζει τα 
δεδομένα της θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, 
ε) Το νομοθετικό κενό που είχε δημιουργηθεί από την 1η-1-2015 

με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4308/2014 για τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (με τις οποίες καταργήθηκαν οι εξουσιοδοτικές 
διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 26 του ν. 3943/2011, 
με συνέπεια να μην είναι δυνατή πλέον η έκδοση υπουργικής 
απόφασης για την ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων των 
αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από τις ταμειακές μηχανές 
στον εξυπηρετητή (server) που βρίσκεται στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικών Υπηρεσιών) 
καλύπτεται με επαναφορά της εξουσιοδοτικής διάταξης.
Όπως αναφέρουν πηγές από το υπουργείο Οικονομικών, οι 
διατάξεις αυτές έχουν ως στόχο να καταστήσουν υποχρεωτική την 
ηλεκτρονική διαβίβαση των δεδομένων όλων των εκδιδόμενων 
φορολογικών στοιχείων στη ΓΓΠΣ και ταυτόχρονα να δώσουν τη 
δυνατότητα στο υπουργείο Οικονομικών να αποφασίζει ευθέως 
για τον τρόπο διαβίβασης των δεδομένων όλων των συναλλαγών, 
ώστε το μέτρο αυτό να «δέσει» με μια εξίσου σημαντική 
διαρθρωτική παρέμβαση που ετοιμάζεται για την αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής, την καθιέρωση της υποχρέωσης διενέργειας 
συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ των οποίων και με 
«πλαστικό χρήμα».
Ειδικότερα, η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των λοιπών 
ηλεκτρονικών φορολογικών μηχανισμών με την ΓΓΠΣ έχει ως 
στόχο τα δεδομένα όλων των τιμολογίων και των αποδείξεων που 
εκδίδονται από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να 
διαβιβάζονται στη ΓΓΠΣ σε πραγματικό χρόνο και να βρίσκονται 
άμεσα (με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής) στη διάθεση των 
ελεγκτικών μηχανισμών του υπουργείου Οικονομικών.
Ουσιαστικά, οι διασυνδεμένοι με τη ΓΓΠΣ ελεγκτικοί μηχανισμοί 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα είχαν τη δυνατότητα 
να παρακολουθούν online στους υπολογιστές τους και σε 
πραγματικό χρόνο τις χονδρικές και τις λιανικές πωλήσεις όλων 
των επιχειρήσεων, για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραστατικά! 
Ταυτόχρονα, η υποχρεωτική καθιέρωση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και των συναλλαγών με «πλαστικό χρήμα» πάνω 
από ένα όριο ποσού θα επιτρέψει στο υπουργείο Οικονομικών 
αυτόματες διασταυρώσεις δεδομένων εκδοθέντων φορολογικών 
στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων κ.λπ.) με πληρωμές μέσω 
ebanking ή ATM ή επιταγών ή χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, 
οπότε θα είναι πλέον εύκολο να εντοπίζεται το πραγματικό 
ύψος της συντριπτικής πλειονότητας των συναλλαγών και τυχόν 
αποκλίσεις μεταξύ διαβιβασθέντων δεδομένων φορολογικών 
στοιχείων και διαβιβασθέντων στοιχείων πληρωμών μέσω 
τραπεζικού συστήματος, θα τίθενται αυτόματα υπό άμεσο έλεγχο 
για να διαπιστώνεται εάν συνιστούν στο σύνολό τους αποκρυβείσα 
φορολογητέα ύλη! Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, κανένας 
επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα είναι 
εύκολο πλέον να αποκρύπτει τις εισπράξεις του από τις πωλήσεις 
των προϊόντων του ή τις παροχές των υπηρεσιών του, διότι τα 
πραγματικά ποσά των εσόδων του θα εντοπίζονταν άμεσα μέσω 
της διαβίβασης των δεδομένων των ηλεκτρονικών πληρωμών 
στο τραπεζικό σύστημα και της αυτόματης σύγκρισής τους με τα 
δεδομένα των φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων και αποδείξεων) 
που εξέδωσε.
2. Αύξηση του χρονικού περιθωρίου για τη δήλωση στο Μητρώο 
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του συστήματος taxis των μεταβολών φορολογικών δεδομένων των 
ατομικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν τη μορφή 
νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων. Η προθεσμία για την 
υποβολή οποιοσδήποτε δήλωσης μεταβολής στο Τμήμα Μητρώου 
της αρμόδιας ΔΟΥ από επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία θα 
αυξηθεί από τις 10 στις 30 μέρες. Ουσιαστικά, οι επιχειρήσεις και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν 
τη Φορολογική Διοίκηση για τις μεταβολές που αφορούν στην 
επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση των επαγγελματικών 
εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς 
τους καθώς και για τις μεταβολές στις λοιπές πληροφορίες 
που δήλωσαν κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, εντός 30 -κι όχι εντός 10- 
ημερών, από τον χρόνο που έγιναν οι μεταβολές ή από τον χρόνο 
έκδοσης της ανακοίνωσης του ΓΕΜΗ, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 
ΟΔΟΥ
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Με γοργά βήματα προχωρά πλέον η διαδικασία για την 
παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας οδού και 
των κάθετων αξόνων σε ιδιώτη επενδυτή και εκτιμάται ότι τον 
Σεπτέμβριο θα δημοσιευτεί η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.
Εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου θα έχουν επιλεγεί από το 
ΤΑΙΠΕΔ οι τρεις σύμβουλοι (νομικός, τεχνικός, οικονομικός), που 
θα ωριμάσουν το σχέδιο παραχώρησης.
Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση ιδιωτικοποίησης του οδικού 
άξονα έγιναν γνωστές στο διοικητικό συμβούλιο της Εγνατίας 
Οδού Α.Ε. από τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιο Πιτσιόρλα, στη 
διάρκεια σύσκεψης προχθές στα γραφεία της εταιρείας στη Θέρμη. 
Όπως είπε ο κ. Πιτσιόρλας, έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 
Έλληνες και ξένους επενδυτές για την εκμετάλλευση της Εγνατίας, 
ενώ το θέμα του αυτοκινητόδρομου θα είναι από τα πρώτα που θα 
συζητηθούν με τους δανειστές στην επόμενη αξιολόγηση, που είναι 
προγραμματισμένη για τον Σεπτέμβριο.
Οι σύμβουλοι που θα προσληφθούν, σύμφωνα με τη σχετική 
πρόσκληση που είχε κάνει το ΤΑΙΠΕΔ, θα εξετάσουν διαφορετικές 
πτυχές της παραχώρησης, η οποία θα έχει διάρκεια 35 με 40 
έτη. Ειδικότερα, ο νομικός σύμβουλος θα γνωμοδοτήσει για 
το σχεδίασμά, τη δομή αξιοποίησης και την τελική επιλογή για 
την αποκρατικοποίηση μέσα από σύμβαση παραχώρησης του 
αυτοκινητοδρόμου. Επίσης, θα εξετάσει τον τρόπο μεταφοράς 
στον παραχωρησιούχο του ανεξόφλητου ομολογιακού δανείου της 
Εγνατία Οδός Α.Ε. προς την Τράπεζα Πειραιώς.
Στο ζήτημα αυτό υπάρχει δικαστική διένεξη μεταξύ της εταιρείας 
και της τράπεζας, και ο κ. Πιτσιόρλας ζήτησε από το δ.σ. να κλείσει 
σύντομα το ζήτημα.
Αυτήν την περίοδο γίνεται διαπραγμάτευση με στόχο το μηδενισμό 
του επιπλέον επιτοκίου που είχε επιβληθεί από την τράπεζα.
Ο οικονομικός σύμβουλος θα αναλάβει -μεταξύ άλλων- 
τον καθορισμό των μελλοντικών εσόδων από διόδια και 
άλλες δραστηριότητες, την εξέταση των επιλογών που θα 
μεγιστοποιήσουν την αξία του αυτοκινητόδρομου και θα 

προσελκύσουν επενδυτές, θα μελετήσει τις οικονομικές 
προβλέψεις της Εγνατίας και θα διερευνήσει την αγορά των 
δυνητικών επενδυτών. Όσον αφορά τον τεχνικό σύμβουλο, θα 
ασχοληθεί ως επί το πλείστον με την κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία των νέων σταθμών διοδίων.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) του 2014, που θα εφαρμοστεί για την παραχώρηση του 
αυτοκινητόδρομου, προβλέπεται η λειτουργία συνολικά 13 σταθμών 
στον κύριο άξονα και πέντε σταθμών στους τρεις κάθετους άξονες. 
Σήμερα λειτουργούν επτά σταθμοί στον κύριο άξονα και είναι 
έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία ένας πιλοτικός σταθμός αναλογικών 
διοδίων στην Παμβώτιδα.
Στη σύσκεψη της Θέρμης συζητήθηκε και το μέλλον της Εγνατίας 
Οδού Α.Ε. μετά την παραχώρηση του οδικού άξονα. Η διοίκηση 
ζήτησε να αναλάβει την εποπτεία του παραχωρησιούχου και 
ο κ. Πιτσιόρλας, σύμφωνα με πληροφορίες, δεσμεύτηκε ότι θα 
προσπαθήσει να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα. Επίσης, η εταιρεία 
επιδιώκει να αναλάβει νέα έργα, ενώ έχει καταθέσει προτάσεις για 
παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και βελτίωσης των χαρακτηριστικών 
και της λειτουργίας των οδικών δικτύων της χώρας.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ 100 ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ NATURA
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Πρόταση για να ενταχθούν περίπου 100 νέες περιοχές στο δίκτυο 
NATURA έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Περιβάλλοντος, που 
θα διαρκέσει ένα μήνα (22/7/2016). Ο κατάλογος συντάχθηκε το 
2014, με δεδομένο ότι οι Βρυξέλλες απειλούσαν τη χώρα μας με 
νέες παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εκκρεμότητες 
σε μέτρα προστασίας πολλών οικοσυστημάτων, ενώ το 2007 είχε 
εκδοθεί καταδικαστική απόφαση. Η επικαιροποίησή του έγινε με 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Γ. Τσιρώνη.
Το Εθνικό Δίκτυο NATURA, που εκπονήθηκε το 2000, περιλαμβάνει 
403 χερσαίες και 24 θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες καλύπτουν 
το 27,1 % της έκτασης της χώρας και φτάνουν τα 35.747,40 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από αυτές οι 226 αφορούν την προστασία 
τύπων οικότοπων και ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (ΕΖΔ), 201 
αφορούν την προστασία ειδών ορνιθοπανίδας βάσει της Οδηγίας 
2009/147/ΕΚ (ΖΕΠ), ενώ 24 συνδυάζουν και τα δύο (ΕΖΔ και ΖΕΠ).
Με βάση τα προαναφερθέντα η Ελλάδα είναι στην 7η θέση ανάμεσα 
στις 28 χώρες της Ε.Ε. και βρίσκεται περίπου 9 ποσοστιαίες 
μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπολείπεται 
όμως στην οριοθέτηση των περιοχών προστασίας και κυρίως 
στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή μέτρων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Με την πρόταση του υπουργείου διασαφηνίστηκαν 
αλληλοκαλύψεις και προστέθηκαν νέες εκτάσεις που καλύπτουν 
περίπου 15 εκατ. στρέμματα, από τα οποία το 17% αφορά θαλάσσια 
οικοσυστήματα (Κορινθιακός, δυτικές ακτές Μεσσηνίας, βόρειο 
άκρο Καρπάθου κ.ά.) και το 0,36% χερσαίες ζώνες, κυρίως στην 
παράκτια ζώνη της Κυπαρισσίας και της Πιερίας.
Στον ιστοχώρο http://www.ypeka.gr/Default.
aspx?tabid=232&language=el-GR έχουν αναρτηθεί τα αρχεία 
και οι χάρτες που συνοδεύουν την πρόταση του υπουργείου, ενώ 
τα σχόλια της διαβούλευσης πρέπει να αποστέλλονται στο new.
natura@prv.ypeka.gr 


