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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αποσύρθηκε τελικά χθες το μεσημέ-
ρι, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Πάνυ Σκουρλέτη, το 
άρθρο 50 του νομοσχεδίου «για την 
ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων», με το οποίο καταργού-
νταν σχετική διάταξη του Ν4178 και 
απαγορευόταν η δόμηση σε οικόπε-
δα σε γη υψηλής παραγωγικότητας. 
«Κρίνεται σκόπιμο το άρθρο αυτό να 
αποσυρθεί και να επανέλθει ώστε 
να μην έχουμε πολίτες που αισθάνο-
νται ότι κάπου αδικούνται» ανέφερε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος. Όπως 
ανέδειξε προχθές το ΤΕΕ με παρέμ-
βαση του Προέδρου Γιώργου Στασι-
νού στη συνεδρίαση της επιτροπής 
της Βουλής και σχετική ανακοίνωση 
που αναπαρήγαγαν σχεδόν όλα τα 
ΜΜΕ, η αποσυρθείσα διάταξη που 
με λίγες γραμμές αλλάζει ένα ολό-
κληρο θεσμικό πλαίσιο για χιλιάδες 
στρέμματα σε όλη τη χώρα, χωρίς να 

το αντικαθιστά με κάτι άλλο, βλάπτει 
δρομολογημένες επενδύσεις κυρίως 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
σε όλη τη χώρα, ενώ με αυτήν την 
κατεύθυνση πολιτικών οι μηχανικοί 
μένουν χωρίς πεδίο εργασίας. Νωρί-
τερα χθες, πριν την ανακοίνωση του 
Υπουργού στη Βουλή, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ μιλώντας στο ραδιοσταθμό 
RealFm τόνισε ότι βουλευτές του 
κυβερνώντος κόμματος και της συ-
μπολίτευσης του ανέφεραν μετά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής ότι κάτι 
πρέπει να γίνει με τη συγκεκριμένη 
διάταξη διότι επηρεάζονται αρνητικά 
οι περιοχές της περιφέρειας. Έντο-
νες επιφυλάξεις προέκυψαν και από 
πλευράς των ΑΝΕΛ για τη συγκεκρι-
μένη διάταξη. Θετικές δηλώσεις για 
την απόσυρση της διάταξης έκαναν 
τόσο ο εισηγητής της ΝΔ, Κώστας 
Σκρέκας, όσο και ο Συντονιστής του 
αρμόδιου Τομέα του ΠΑΣΟΚ Γιάννης 
Μανιάτης.

Ο ΥΠΕΝ δήλωσε 
ότι αποσύρει τη 
διάταξη μετά την 
έντονη κριτική του 
Προέδρου του ΤΕΕ 
και άλλων φορέων

ΣΗΜΕΡΑ Αποσύρθηκε η διάταξη για  
κατάργηση της κατ’εξαίρεση  
δόμησης σε ζώνες υψηλής  

παραγωγικότητας

Σήμερα Παρασκευή 15 Ιουλίου είναι η καταληκτική ημέρα για υποβολή φορολογικών δη-
λώσεων, με το υπουργείο Οικονομικών να προειδοποιεί πριν δύο ημέρες ότι δεν θα δοθεί 
άλλη παράταση. Δίνοντας μάλιστα επιπλέον κίνητρο τόνισε ότι όσο πιο έγκαιρα ολοκληρω-
θεί η υποβολή τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες για περισσότερες δόσεις για την πληρωμή 
του ΕΝΦΙΑ.  Στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα των 

δηλώσεων δεν αφήνεται κανένα παράθυρο νέο παράτασης και υπενθυμίζονται τα πρόστιμα 
σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος: 1. Πρόστιμο 100 ευρώ, εάν ο φο-
ρολογούμενος δεν τηρεί βιβλία. 2. Πρόστιμο 250 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία 
με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα. 3. Πρόστιμο 500 ευρώ, εάν ο φορολογούμενος 
τηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. 4. Για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής 
του φόρου, προσαύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει. Ωστόσο, πολλοί λογιστές 
και φορείς τονίζουν ότι ακόμη μένει μεγάλος αριθμός φορολογουμένων που δεν έχει υπο-
βάλλει δήλωση (ο αριθμός τους πριν δύο ημέρες υπολογιζόταν στις 800.000), και κρίνουν 
ότι είναι αδύνατο να υποβληθούν τόσες δηλώσεις μέσα σε ένα 24ωρο και κάτι.  «Ούτε το 

σύστημα μπορεί να αντέξει τέτοιο όγκο» σχολίαζαν, ζητώντας ολιγοήμερη παράταση.

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:

•   Αποσύρθηκε η διάταξη για κατάργηση 
της κατ’εξαίρεση δόμησης σε ζώνες 
υψηλής παραγωγικότητας (σελ.1)

•   Προχωρά ο διαγωνισμός για τους έξυ-
πνους μετρητές ρεύματος (σελ.3)

•   Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περνά, έναντι 45 εκατ. 
ευρώ, στην εταιρεία Ferrovie Dello Stato 
Italiane SpA (σελ.3)

•   Τροπολογία Σκουρλέτη για τα τέλη φυσι-
κού αερίου φέρνει αναστάτωση (σελ.4)

•   ΔΕΗ: Δίμηνη παράταση του προγράμμα-
τος των 36 δόσεων (σελ.4)

•   Ημερίδα για τα απόβλητα στον Πειραιά 
(σελ.5)

•   Στουρνάρας: Οι ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές μπορούν να φέρουν λιγότερα 
φορολογικά μέτρα (σελ.6)

•   Αναντιστοιχία δεξιοτήτων εργαζομένων 
και αναγκών της αγοράς εντοπίζει έρευνα 
του ΣΕΒ (σελ.6)

•   Παράταση συλλογής δηλώσεων κτηματο-
γράφησης στην Ημαθία (σελ.6)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.9)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.10-11)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Συνέδριο για το νέο ψηφιακό τοπίο   
ΑΘΗΝΑ

Νομική Σχολή Πανεπιστημίου 
UCL Λονδίνου, Ινστιτούτο 
Μελετών Δικαίου και Πολιτικής 
Ανταγωνισμού, Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  

27
Ιουλίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Διεθνές συνέδριο Μετεωρολογί-
ας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Ελληνική 
Μετεωρολογική Εταιρεία

19-21
Σεπτεμβρίου

2016

   Στις 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00 το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο εγκαινιάζει 
στο Αίθριο του Μουσείου την παρουσίαση 
έργων καταξιωμένων σύγχρονων Ελλήνων 
καλλιτεχνών, σε συνεργασία με το Σύλλογο 
Γλυπτών Ελλάδος. 
Κάθε δύο μήνες θα παρουσιάζεται ένα 
αντιπροσωπευτικό έργο κορυφαίου Έλληνα 
γλύπτη. Το αρχαίο γλυπτό θα παρουσιάζεται 
από αρχαιολόγο του Μουσείου, ενώ για το 
έργο θα μιλά και ο ίδιος ο γλύπτης, σε έναν 
διάλογο με τον αρχαίο καλλιτέχνη. 
 To πρώτο έργο που θα εκτεθεί είναι η Αν-
δρομάχη ΙΙΙ  του Χρήστου Μέλλιου. 
Ειδικότερα θα παρουσιαστούν έργα των 
παρακάτω καλλιτεχνών:
Ιούλιος-Αύγουστος: Χρήστος Μέλλιος 
Σεπτέμβριος-Οκτώβριος: Γιώργου Καλακαλ-
λάς 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος: Θύμιος Πανουργιάς 
Ακολουθούν, κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2017, έργα των Αχιλλέα Βασιλείου, Δημήτρι-
ου Αρμακόλλα, Κυριάκου Ρόκου. 
Πληροφορίες:  www.namuseum.gr, 
 τηλ. 2132144891

  Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται 
στην Ολυμπία το διεθνές συνέδριο που 
διοργανώνουν από κοινού το Κύτταρο 
Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), 
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου, με θέμα: «Κυκλική 
οικονομία. Βιώσιμη Ανάπτυξη – Περιβάλλον 
– Απασχόληση την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 
εγκαταστάσεις της Διεθνούς Ολυμπιακής 
Ακαδημίας – καθώς είναι υπό την αιγίδα 
της- σε συνεργασία με  εγχώριους και ευ-
ρωπαϊκούς φορείς. Τις εργασίες αναμένεται 
να παρακολουθήσει και ο αναπληρωτής 
Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης.
Το θέμα του συνεδρίου θα αναπτυχθεί σε 
δυο διαφορετικές ενότητες. Στην πρώτη 
ενότητα, οι  εισηγητές θα μιλήσουν για το 
θεσμικό και το νομικό πλαίσιο της κυκλι-
κής οικονομίας και της σύνδεσής της με 
τη βιώσιμη ανάπτυξη, το περιβάλλον και 
την απασχόληση. Στη δεύτερη ενότητα, θα 
παρουσιαστούν τρόποι ανάπτυξης των πυ-
λώνων της κυκλικής οικονομίας – ανάδειξη 
των δυνατοτήτων διεθνών και εγχώριων 
συνεργασιών, ενώ θα γίνουν και παρουσιά-
σεις καλών πρακτικών. 

 Ξεκίνησε ήδη η κατάθεση προτάσεων 
για τον 7o διαγωνισμό «Καινοτομίας & 
Τεχνολογίας», που προκήρυξε η Εθνική 
Τράπεζα, συνεχίζοντας για 7η χρονιά το 
θεσμό ενθάρρυνσης της καινοτομίας και 
της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σκοπός 
του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να 
επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που 
θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων 
συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων 
σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδια-
σμό των προϊόντων και υπηρεσιών, στην 
εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολο-
γιών πληροφορικής και επικοινωνιών και 
γενικότερα στην προώθηση της καινοτομίας 
στην Ελλάδα.
Πέρα από τη διαγωνιστική φάση και τη 
βράβευση των προτάσεων, έμφαση δίνεται 
από την Εθνική Τράπεζα στην υποστήριξη 
της υλοποίησης επιλεγμένων προτάσεων, 
οι οποίες έχουν διακριθεί, μέσα από τις 

δράσεις του προγράμματος NBG Business 
Seeds». 
Οι πρωτότυπες προτάσεις που θα υποβλη-
θούν στο πλαίσιο του 7ου διαγωνισμού θα 
πρέπει να αφορούν σε μια από τις παρακά-
τω τρεις θεματικές ενότητες: 
- Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα 
- Περιβάλλον και τεχνολογία 
-  Πολιτισμός και τεχνολογία .
Η υποβολή των προτάσεων θα διαρκέσει 
μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 στις 
15.00. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού οι τέσ-
σερις (4) πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν, 
θα λάβουν τα ποσά των 20.000, 10.000, 
6.000 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα, κατόπιν 
αξιολόγησης από καθηγητές Πανεπιστημίου 
και στελέχη της Εθνικής Τράπεζας.
Πληροφορίες: http://nbg.moosend.com/
tracking/lc/d307d96b-35ac-4d99-9801-
7fdebb7b9fd2/8167d4cb-6c02-48a0-a176-
e00149e67243/6a01b49d-8756-4332-9fdc-
0b078d52077f/

 Έκθεση γλυπτών

«Κυκλική Οικονομία  
σε περίοδο οικονομικής 

κρίσης» 

Διαγωνισμός καινοτομίας και τεχνολογίας                        



Προχωρά ο διαγωνισμός για τους  
έξυπνους μετρητές ρεύματος

Συνάντηση Πατούλη – Τσιρώνη για ανακύκλωση  
και διαχείριση αποβλήτων

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ περνά, έναντι 45 εκατ. ευρώ, στην εταιρεία Ferrovie 
Dello Stato Italiane S.p.A.

Και οι τρεις ενδιαφερόμενες κοινοπραξίες περνούν στην επόμενη φάση του δια-
γωνισμού για την εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ρεύματος πι-
λοτικά σε 200.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα. Όπως ανακοίνω-
σε χθες ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) που προκήρυξε το διαγωνισμό, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε πως οι προσφορές και των τριών σχημάτων (ένωση 
εταιριών CMEC-Microdata, Intracom Telecom και ένωση εταιριών ΟΤΕ-Intrakat-
Intrasoft International) πληρούν τα τυπικά στοιχεία και τις τεχνικές προδιαγραφές 
που τέθηκαν στη διακήρυξη για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και 
Διαχείρισης της ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών 

Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων» και θα συνεχίσει το 
έργο της, με την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών. Οι «έξυπνοι» μετρητές 
παρέχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα τηλεμέτρησης της κατανάλωσης χωρίς 
να χρειάζεται η μετάβαση υπαλλήλου στο σημείο του μετρητή, ενημέρωσης των 
καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο για το ύψος της κατανάλωσης ή ακόμη και 
εφαρμογής διαφορετικών τιμολογίων στη διάρκεια του 24ώρου ανάλογα με το 
κόστος. Οι νέου τύπου μετρητές θα περιορίσουν επίσης τις ρευματοκλοπές. Η 
εγκατάσταση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ρεύματος στο σύνολο των κατανα-
λωτών αποτελεί υποχρέωση με βάση την Κοινοτική νομοθεσία.

Την κατηγορηματική θέση της ΚΕΔΕ πως οι Δήμοι δεν θα δεχθούν αιφνι-
διασμούς και αποκλεισμούς από τη διαδικασία διαβούλευσης επί του νο-
μοσχεδίου για την ανακύκλωση και τη διαχείριση αποβλήτων, διατύπωσε 
σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης στον 
αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνη. Στη συνάντηση τους η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Περιβάλλοντος, ο κ. Πατούλης 
παρέδωσε στον κ. Τσιρώνη υπόμνημα με τις αναλυτικές και συγκεκριμέ-
νες θέσεις της ΚΕΔΕ για το ζήτημα, ενόψει της κατάρτισης του Νομοσχε-
δίου, με την επισήμανση ότι οι προτάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα 
πρέπει να αποτελέσουν τη βάση ενός γόνιμου και ουσιαστικού διαλόγου 
επί των δρομολογούμενων ρυθμίσεων. Ενώ επισημαίνεται ότι « η διαδι-
κασία σύνταξης του εν λόγω ν/σ είναι μη αποδεκτή καθόσον απέκλεισε 
όχι μόνον την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που 
καλείται να εκτελέσει την εναλλακτική διαχείριση, αλλά και τις επιχειρή-
σεις («Παραγωγούς») που φέρουν το βάρος της χρηματοδότησης, καθώς 
και των λοιπών κοινωνικών εταίρων, σε αντίθεση τις πολιτικές της ΕΕ 
που προωθούν την ανάληψη της ευθύνης της εναλλακτικής διαχείρισης 
από τους ίδιους τους «παραγωγούς προϊόντων», στα πλαίσια της αρχής 
της Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού». Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της ΚΕΔΕ, ο κ. Τσιρώνης δήλωσε πως θα μελετηθούν οι προτάσεις 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και διαβεβαίωσε τον κ. Πατούλη πως η 
ηγεσία του υπουργείου θα είναι σε διαρκή συνεργασία και διαβούλευση 
με την ΚΕΔΕ, μέχρι την κατάρτιση του τελικού κειμένου του νομοσχεδί-
ου. Επιπρόσθετα συμφώνησαν να υπάρξει νέα συνάντηση την επόμενη 
εβδομάδα. Η ΚΕΔΕ στο σχετικό υπόμνημα που παρέδωσε στο υπουργείο 

Περιβάλλοντος επισημαίνει, μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ΚΕΔΕ έχει επα-
νειλημμένως τονίσει ότι δεν είναι δυνατό να έχει προχωρήσει η σύνταξη 
ενός Νομοσχεδίου για την ανακύκλωση και στη διαχείριση αποβλήτων 
χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος με την Αυτοδιοίκηση Α’ 
Βαθμού και τα θεσμικά της όργανα. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού, η οποία 
φέρει το κύριο βάρος αλλά και το λειτουργικό κόστος για την υλοποί-
ηση των πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως απλός «χρήστης» ή «υπόχρεος» σε 
βασικές αποφάσεις που έχουν άμεση επίδραση στα οικονομικά και την 
καθημερινότητα των Δήμων. Δεν είναι δυνατό από τη μια μεριά να υπο-
χρεούνται όλοι οι Δήμοι σε εκπόνηση Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης και 
από την άλλη να αγνοούνται στη διαδικασία προετοιμασίας των εθνικών 
πολιτικών ανακύκλωσης και διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Επιπλέον, 
διαδικαστικά και διοικητικά, είναι σοβαρό σφάλμα να κατατίθεται ένα 
σχέδιο νόμου για την ανακύκλωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ενώ 
παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη αντίστοιχες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
που αφορούν το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και την πρω-
τοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για το ζήτημα των ΦΟΔΣΑ. Αυτά τα 
τρία διαφορετικά στοιχεία συγκροτούν μια τελείως διαφορετική πραγμα-
τικότητα σε σχέση με την υφιστάμενη και πρέπει να παρουσιαστούν, να 
συζητηθούν και εν τέλει να αποφασιστούν με ενιαίο τρόπο και όχι με την 
αποσπασματικότητα που εμφανίζεται σήμερα. Δεν είναι δυνατό να λη-
φθούν αποφάσεις σε σχέση με τους ΦΟΔΣΑ, αγνοώντας τις αλλαγές που 
προτείνονται στα ζητήματα της ανακύκλωσης και χωρίς άμεση συσχέτιση 
με τις απαιτήσεις του Εθνικού Σχεδίου.».

Στην εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane 
S.p.A. (ιταλικοί σιδηρόδρομοι) περνά έναντι 45 
εκατ. ευρώ, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όπως ανακοίνωσε το 
ΤΑΙΠΕΔ. Η δεσμευτική οικονομική προσφορά της 
εταιρείας για τη διάθεση του 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αποσφραγίσθηκε χθες 
και το ΤΑΙΠΕΔ, αφού έλαβε υπόψη την θετική 
εισήγηση των συμβούλων του για την εγκυρότητα 
της υποβληθείσας προσφοράς, τις αποτιμήσεις 
που εκπόνησαν δύο διαφορετικοί ανεξάρτητοι 
αποτιμητές και τη θετική γνωμοδότηση του Συμ-

βουλίου Εμπειρογνωμόνων, την έκανε αποδεκτή 
και ανακήρυξε τη Ferrovie ως προτιμητέο επεν-
δυτή. Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί 
άμεσα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό 
έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών 
θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτι-
κού. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την 
αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η 
Ferrovie αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη σιδηρο-
δρομική επιχείρηση στην Ευρώπη και αναμένεται 
να μεταγγίσει τεχνογνωσία και εμπειρία στην 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εντάσσοντας την ελληνική εταιρεία 
στον πανευρωπαϊκό σιδηροδρομικό χάρτη. Σύμ-
φωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, επιτυγχάνεται η ολοκλήρωση 
μίας διαδικασίας, που ξεκίνησε πριν από τρία 
χρόνια, και διασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητα 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξή 
της. Με την εξέλιξη αυτή, ουσιαστικά τίθενται 
οι βάσεις για το επιτυχές κλείσιμο του φακέλου 
κρατικών ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με το χρέος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον ΟΣΕ, 
ύψους περίπου 750 εκατ. ευρώ.
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Τροπολογία Σκουρλέτη για τα τέλη φυσικού αερίου φέρνει αναστάτωση

ΔΕΗ: Δίμηνη παράταση του προγράμματος των 36 δόσεων

Το φυσικό αέριο στην ατζέντα της συνάντησης Σκουρλέτη - Χόχστάιν

Ξεκίνησε η λειτουργία των ΕΛΤΑ ως προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας

Τροπολογία για την ρύθμιση της τιμής των τελών δικτύου που καθορίζουν 
και τις τιμές φυσικού αερίου που εισπράττει ο ΔΕΣΦΑ και πληρώνουν 
νοικοκυριά και βιομηχανίες θα καταθέσει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε 
ο υπουργός Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης σε παρέμβασή του στη χθεσινή 
τρίτη συζήτηση του νομοσχεδίου για τους υδρογονάνθρακες στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου. «Με βάση τον μέχρι τώρα ισχύοντα κανονισμό 
οδηγούμαστε σε μια κατάσταση, η οποία θα έλεγα οδηγούσε στη διαμόρ-
φωση τιμών, οι οποίες ήταν ακραίες και προκλητικές. Εάν εφαρμόσουμε 
τον ήδη υφιστάμενο κανονισμό διαμόρφωσης των τιμών, θα πρέπει να 
υιοθετήσουμε αυξήσεις της τάξεως του 68%», τόνισε ο Π. Σκουρλέτης, 
επισημαίνοντας ότι η αύξηση «θα επιβάρυνε και τα νοικοκυριά, κυρίως 
όμως, θα επιβάρυνε την εγχώρια βιομηχανία που χρησιμοποιεί το φυσικό 
αέριο». Παράλληλα θα είχε επίδραση υπέρ του αγοραστή του ΔΕΣΦΑ που 
είναι η «SOCAR». Ο Π. Σκουρλέτης είπε ότι η «SOCAR» «θα έδινε 400 
εκατ. για το 66% και θα είχε να λαμβάνει, για τα επόμενα χρόνια, το 66% 
των 829 εκατομμυρίων ευρώ». «Δεν είμαστε διατεθειμένοι, να «τινά-
ξουμε στον αέρα» μέσα από τέτοιες παράλογες απαιτήσεις, την εγχώρια 
βιομηχανική παραγωγή και να επιβαρύνουμε τα ελληνικά νοικοκυριά, 
τόνισε και ανακοίνωσε ότι «θα πάμε σε μια λελογισμένη αύξηση, η οποία 
να μην δημιουργεί προβλήματα και μάλιστα δεν θα γίνει αισθητή- αν 
λάβουμε υπ' όψιν μας, ότι οι διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου έχουν 
πέσει». Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το energypress.gr, η μείωση της 

"ανακτήσιμης διαφοράς" είναι η πρώτη κίνηση για να περιοριστεί η αύξηση 
στα τέλη χρήσης δικτύου (που πληρώνει ο καταναλωτής και εισπράττει ο 
ΔΕΣΦΑ) που επρόκειτο να επιβληθεί εάν τα πράγματα έμεναν όπως ήταν. 
Τα επόμενα βήματα είναι, πρώτον, η επικείμενη μείωση του επιτοκίου 
με το οποίο επιβαρύνεται η οφειλή για όσο χρόνο δεν καταβάλλεται η 
"ανακτήσιμη διαφορά", μείωση επιτοκίου την οποία θα αποφασίσει η 
ΡΑΕ, και δεύτερον, η αλλαγή του κανονισμού τιμολόγησης που πρόκειται 
επίσης να αποφασίσει η ΡΑΕ. Με το συνδυασμό των κινήσεων αυτών 
αναμένεται η αύξηση στα τέλη δικτύου να κυμανθεί στα επίπεδα του 30% 
και να αποφευχθούν "εξωπραγματικές" αυξήσεις της τάξης του 68%, όπως 
σημείωσε στη Βουλή ο κ. Σκουρλέτης. Ωστόσο άγνωστο παραμένει ποια θα 
είναι η αντίδραση των Αζέρων της SOCAR, αλλά και των Ιταλών της SNAM, 
ως αγοραστών του 66% του Διαχειριστή, καθώς θα δουν να μειώνονται 
τα μελλοντικά έσοδα του ΔΕΣΦΑ. Άγνωστο είναι επίσης ποιά θα είναι η 
αντίδραση του ΤΑΙΠΕΔ, η διοίκηση του οποίου, σύμφωνα με πληροφορίες 
του energypress, δεν γνώριζε τίποτα για την τροπολογία Σκουρλέτη. Άλλες 
δημοσιογραφικές πηγές τονίζουν ότι η ξαφνική τροπολογία θα δημιουργή-
σει ιδιαίτερα προβλήματα και αντιδράσεις ενόψει της ιδιωτικοποίησης του 
ΔΕΣΦΑ, με πολύ πιθανό το ενδεχόμενο σοβαρών κινήσεων από την πλευρά 
των ξένων επενδυτών. Τα δεδομένα ενδέχεται να ξεκαθαρίσουν μέχρι τη 
2η ανάγνωση του νομοσχεδίου που έχει προγραμματιστεί για τις 19 ιουλίου 
στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Δίμηνη παράταση του προγράμματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
σε 36 δόσεις, ως τις 30 Σεπτεμβρίου, αποφάσισε χθες το Διοικητικό 
Συμβούλιο της ΔΕΗ προκειμένου όπως αναφέρει να διευκολύνει τους εν-
διαφερόμενους, καθώς αναμένεται αύξηση των αιτημάτων για διακανο-
νισμό. Το ευνοϊκό πρόγραμμα ρυθμίσεων τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 
αρχικά για τέσσερις μήνες καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε 
στις 31 Ιουλίου αλλά σήμερα παρατάθηκε για άλλους δύο. Το πρόγραμμα 

προβλέπει μηδενική προκαταβολή και καταβολή της πρώτης από τις 36 
δόσεις με την έγκριση του διακανονισμού. Με το σύστημα αυτό σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΔΕΗ, έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους περισσότε-
ροι από 230.000 πελάτες με χρέος 680 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι από 
1ης Ιουλίου τέθηκε σε εφαρμογή έκπτωση 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ για 
τους συνεπείς καταναλωτές, η οποία ισχύει και για όσους ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους.

Η εξέλιξη του αγωγού φυσικού αερίου TAP, 
καθώς και του Νότιου Διαδρόμου φυσικού 
αερίου, μέρος του οποίου είναι ο TAP, οι 
προοπτικές του ελληνοβουλγαρικού αγωγού 
φυσικού αερίου IGB και το σχέδιο για πλωτό 
τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, συζη-
τήθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που 
είχε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πάνος Σκουρλέτης, με τον ειδικό 

απεσταλμένο και συντονιστή για τις διεθνείς 
ενεργειακές σχέσεις των ΗΠΑ, Άμος Χόχστάιν. 
Επίσης συζητήθηκε η πορεία αποκρατικοποί-
ησης του ΔΕΣΦΑ στο πλαίσιο του διαγωνισμού 
που έχει ολοκληρωθεί, με ανακήρυξη ως 
πλειοδότη της Αζέρικης εταιρίας φυσικού 
αερίου SOCAR, χωρίς όμως να έχει ολοκλη-
ρωθεί η συναλλαγή λόγω παρέμβασης των 
ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού. Στη συνά-
ντηση, ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε εκτενώς 

στον σχεδιασμό για μετατροπή της Ελλάδας 
σε ενεργειακό κόμβο που θα εξυπηρετεί την 
ευρύτερη περιοχή προς διάφορες κατευθύν-
σεις. Πρόκειται, όπως είπε, για ένα στόχο, 
που εκτός από την εμπορική και οικονομική 
διάσταση που τον διακρίνει, δημιουργεί τη 
δυνατότητα ενίσχυσης παραδοσιακών σχέσεων 
και δημιουργίας νέων, στη βάση της αμοιβαίας 
συνεργασίας για την κάλυψη των ενεργειακών 
αναγκών των χωρών στην ευρύτερη περιοχή.

Με ηλεκτρική ενέργεια προμηθεύουν τις 
εγκαταστάσεις τους τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, 
υλοποιώντας το πρώτο επιχειρησιακό βήμα στο 
πλαίσιο εισόδου στην αγορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ως προμηθευτής. Ήδη από τις 11 Ιουλίου, 
640 εγκαταστάσεις ΕΛΤΑ που βρίσκονται στο 
διασυνδεδεμένο δίκτυο, καταστήματα, μονάδες 

διανομής και κέντρα διαλογής, λειτουργούν 
με ηλεκτρική ενέργεια που τους προμηθεύει ο 
οργανισμός. Στην επόμενη φάση τα ΕΛΤΑ θα προ-
χωρήσουν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας 
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η είσοδος των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 

θα λειτουργήσει προς όφελος των καταναλωτών 
στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, με την 
αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής 1.500 
καταστημάτων και ταχυδρομικών πρακτορείων 
και 3.000 ταχυδρόμων που συνθέτουν το δίκτυο 
ΕΛΤΑ, το μεγαλύτερο φυσικό δίκτυο καθημερινής 
επαφής με τους πολίτες σε όλη τη χώρα.
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Ημερίδα για τα απόβλητα στον Πειραιά

Η Ρένα Δούρου για τον ΠΕΣΔΑ Αττικής

«Δεν θα αναβάλλεται επ' αόριστον το τέλος ταφής απορριμμάτων, καθώς το 
υφιστάμενο καθεστώς απλώς εξυπηρετεί τον στόχο «να μην τιναχθούν στον 
αέρα οι προϋπολογισμοί των δήμων», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός 
ΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης στο φόρουμ με θέμα: «Πειραιάς και Διαχείριση 
Απορριμμάτων». Όπως επεσήμανε ο κ. Τσιρώνης, «το κυριότερο ίσως 
πρόβλημα στη διαχείριση των αποβλήτων είναι το υψηλό κόστος περισυλλο-
γής, ενώ μεγάλο είναι το κόστος του διαχωρισμού των αποβλήτων, ο οποίος 
πολλές φορές είναι ανέφικτος». Όπως καταγράφει ο Ηλίας Παλιαλέξης στο 
ρεπορτάζ του για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας αναφέρθηκε στην κυκλική οικονομία, που, όπως τόνισε, 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης 
και έναν από τους βασικούς στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 
Επίσης, επεσήμανε ότι οι πυλώνες του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων είναι: α) η ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει μόνο μία βέλτιστη 
πρακτική και οι δήμοι θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τα Τοπικά 
Σχέδια Διαχείρισης, β) οι Δήμοι θα πρέπει να εισέλθουν στο οικονομικό 
«παιχνίδι»,  γ) η εξυγίανση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
και  δ) το χτύπημα του λαθρεμπορίου. Ο κ. Τσιρώνης στάθηκε ακόμα στο 
«περιβαλλοντικό έγκλημα», τονίζοντας ότι καταστρέφει την οικονομία και 
«σκοτώνει» την επιχειρηματικότητα, καθώς ενισχύει την εισφοροδιαφυγή, 
τη φοροδιαφυγή και τον αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά. Απαντώντας σε 
ερωτήσεις, είπε μεταξύ άλλων, ότι τα ανταποδοτικά τέλη θα πρέπει να αλλά-
ξουν και να επιβάλλονται ανάλογα με την ποσότητα των απορριμμάτων κάθε 
νοικοκυριού και όχι τα τετραγωνικά μέτρα - ενώ σχετικά με τη διαχείριση 
στα νησιά, είπε ότι το τοπικό σχέδιο της Ύδρας αποτελεί υπόδειγμα. Σε ότι 
αφορά τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ), 
ο κ. Τσιρώνης είπε ότι υπάρχει συμφωνία με τον Περιφερειάρχη Βοιωτίας, 
ότι το Επιχειρηματικό Πάρκο της Περιοχής θα διαθέτει ΧΥΤΕΑ, έχουν βρεθεί 
κατάλληλοι χώροι στη Β. Ελλάδα και ένας χώρος στην Κεντρική Ελλάδα, 
Συνολικά, σε όλη τη χώρα υπάρχουν πέντε χώροι όπου οι υποδομές είναι 
έτοιμες σε τρεις απ' αυτούς και ετοιμάζονται στους υπόλοιπους δύο.
Η προϊστάμενη του τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συνα-
φών Αποβλήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναστασία 
Αρφανάκου, εξέφρασε την ελπίδα ότι εντός του 2016, θα έχουν εγκριθεί όλα 
τα ΠΕΣΔΑ. Για τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), 
είπε ότι σήμερα παραμένουν 32 ενεργοί σε όλη τη χώρα και 88 ανενερ-
γοί, μη αποκατεστημένοι. Επισημαίνεται ότι το πρόστιμο για κάθε ενεργό 
ΧΑΔΑ είναι 80.000 ευρώ και ότι η χώρα μας έχει καταβάλει μέχρι σήμερα 
σε πρόστιμα 30 εκατ. ευρώ. Έκανε επίσης γνωστό ότι το ΥΠΕΝ ετοιμάζει 
σημαντικές παρεμβάσεις στο Νόμο 2939 για την ανακύκλωση, ενώ αλλαγές 
θα γίνουν και στην υπουργική Απόφαση 1958. Επίσης, πολύ σύντομα θα 
είναι έτοιμη από την πλευρά του ΥΠΕΝ η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα 

λεγόμενα «Πράσινα Σημεία». Τις εργασίες του φόρουμ άνοιξε με σύντομο 
χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης.ο οποίος αναφέρ-
θηκε καταρχάς στη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, καθώς και στην 
παγκόσμια συμφωνία για την «Agenda 2030» σχετικά με τους στόχους για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Πειραιάς, είπε, αντιμετωπίζει διαχρονικά δυσκολίες 
στη διαχείριση, τόσο των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, όσο και των 
αποβλήτων από το λιμάνι του, μολονότι διαθέτει αξιόλογες και εξειδικευμέ-
νες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ο Α’ αντιπρόεδρος του ΣΒΑΠ, Νικόλαος Καραγε-
ωργίου, έκανε λόγο για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Πειραιά, επιμένοντας στην ανάγκη 
άμεσης αποσαφήνισης του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση αποβλήτων 
στον Πειραιά. Τόνισε δε, ότι ειδικά οι βιομηχανίες πρέπει να έχουν ένα 
αξιόπιστο και ανταγωνιστικό θεσμικό πλαίσιο που να ευνοεί τη σταθερότητα, 
και αναφέρθηκε στα υπέρογκα όπως τα χαρακτήρισε, τέλη αποβλήτων, που 
αναγκάζονται να καταβάλλουν πολλές επιχειρήσεις στο λιμάνι του Πειραιά, 
λόγω κυρίως της έλλειψης ανταγωνιστικών συνθηκών στον τομέα της 
διαχείρισης. Ο αντιδήμαρχος Πειραιά κ. Στέλιος Γαϊτάναρος, σημείωσε ότι 
στον Πειραιά η κατάσταση είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με ό,τι επικρα-
τεί στην υπόλοιπη χώρα, καθώς το 90% των απορριμμάτων καταλήγει στη 
Φυλή. «Ο δήμος Πειραιά έχει ήδη εκπονήσει Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο 
Διαχείρισης, το οποίο εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 16 Μαΐου. 
Έχει τρεις άξονες δράσης και τέσσερις πηγές χρηματοδότησης», είπε. Πρό-
σθεσε ότι αναμένονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τις άδειες λειτουργίας 
των λεγόμενων «Πράσινων Σημείων», καθώς έχουν ήδη σχεδιαστεί ειδικά 
κίνητρα για τη συμμετοχή των πολιτών, έτσι ώστε η μείωση των αποβλήτων 
προς ταφή να οδηγήσει και στη μείωση των δημοτικών τελών. 
Ο γραμματέας του Δ.Σ. του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων 
Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ), καθώς 
και διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Εναλλακτικών Καυσίμων 
της ΤΙΤΑΝ, Σπύρος Δεμερτζής, επισήμανε ότι το πρόβλημα της διαχείρι-
σης αποβλήτων μπορεί να μετατραπεί σε μοχλό ανάπτυξης, αν υπάρξει 
το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και η πολιτική βούληση. Αναφερόμενος 
ειδικότερα στα βιομηχανικά απόβλητα, τόνισε ότι χρειάζεται η απλοποίηση 
της αδειοδότησης και ταυτόχρονα αυστηρότερα κριτήρια, ώστε τα επεξερ-
γασμένα απόβλητα να αξιοποιούνται από άλλες βιομηχανικές (η λεγόμενη 
«βιομηχανική συμβίωση»). 
Το φόρουμ διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία Α-ENERGY 
INVESTMENTS στο αμφιθέατρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Πειραιώς, με τη συνεργασία του ΕΒΕΠ, του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Αττικής - Πειραιώς (ΣΒΑΠ), την ενεργό συμμετοχή του Ελληνικού Οργανι-
σμού Ανακύκλωσης ΕΟΑΝ), του δήμου Πειραιά και όλων των συναρμόδιων 
φορέων.

Ο περιφερειακός σχεδιασμός βρίσκεται, όπως πρόσφατα 
διαπίστωσαν με τις γνωμοδοτήσεις τους, τα δύο εκ του νόμου 
αρμόδια υπουργεία, στο πλαίσιο γόνιμης συνεργασίας με τον 
ΕΔΣΝΑ που έγινε μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες. Έτσι προς την 
τελική έγκριση, οδεύει, η ριζική αναθεώρηση του περιφερειακού 
σχεδιασμού, Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής μετά τις θετικές 
γνωμοδοτήσεις των δύο αρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και 
Περιβάλλοντος και την διαπίστωση ότι βρίσκεται σε πλήρη εναρ-
μόνιση με τις κατευθυντήριες αρχές του Εθνικού Σχεδιασμού 
(ΕΣΔΑ). Στόχος του αναθεωρημένου ΠΕΣΔΑ είναι η οριστική 
κατάργηση του σημερινού, πλήρως αποτυχημένου μοντέλου της 
χωματερής της Φυλής, στην βάση της νέας, αποκεντρωμένης 

αντίληψης με έμφαση στην μείωση, την πρόληψη, την διαλογή 
στην πηγή, την ανακύκλωση, την επανάχρηση. Η περιφερειάρ-
χης Αττικής και πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ Ρένα Δούρου, σε δήλωσή 
της για τον παραπάνω στόχο επισημαίνει: «η μεγάλη αλλαγή 
που επιφέρει ο υπό αναθεώρηση περιφερειακός σχεδιασμός, 
μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μέσα από την εγρήγορση και την 
ενεργοποίηση των πολιτών. Ενεργοποίηση με εκδηλώσεις όπως 
αυτή που οργανώθηκε την Τετάρτη, 13 Ιουλίου, στην πλατεία Άνω 
Λιοσίων, από φορείς και συλλογικότητες». «Διότι οι πολίτες, 
αποτελούν την αποτελεσματικότερη ασφαλιστική δικλείδα και την 
καλύτερη εγγύηση επιτυχίας του νέου σχεδιασμού», πρόσθεσε 
χαρακτηριστικά.
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Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων 
που έχουν υπερβάλλουσες δεξιότητες σε σχέση με 
αυτές που απαιτεί η εργασία τους (28% αντί 10% για τον 
μ.ο. του ΟΟΣΑ) ενώ το 41,4% (αντί 39,6% στον ΟΟΣΑ) 
εργάζεται σε άλλο αντικείμενο από αυτό που σπού-
δασε, αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο για την 
οικονομία. Την ίδια ώρα ωστόσο ένα ασυνήθιστα -σε 
σχέση με άλλες χώρες- μεγάλο μέρος του ενήλικου 
πληθυσμού στην Ελλάδα φαίνεται να στερείται σημα-
ντικών δεξιοτήτων κατανόησης κειμένων (26,5%), μα-
θηματικών εννοιών, (28,5%) και πληροφορικής (47,9%). 

«Προβάλλει, συνεπώς, από αρκετές πλευρές η εικόνα 
μιας οικονομίας που δεν εκπαιδεύει τους εργαζόμε-
νους στις δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας: 
παρόλο που επενδύεται χρήμα και χρόνος, η εκπαί-
δευση αυτή δεν οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένες δεξιό-
τητες. Μια τέτοια αγορά εργασίας που αξιολογεί τυπι-
κά προσόντα και όχι τις πραγματικές ικανότητες, είναι 
συμβατή με μια οικονομία που φαίνεται να αδυνατεί να 
μεταφράσει την εκπαίδευση σε αυξημένη παραγωγι-
κότητα, ατομικά και συλλογικά», αναφέρει ο ΣΕΒ. «Το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξακολουθεί να προ-
σφέρει, και η αγορά εργασίας να ανταμείβει, τυπικά, 
και όχι ουσιαστικά, προσόντα», προσθέτει, συνδέοντας 

το θέμα με το τρίτο κύμα μετανάστευσης από την Ελ-
λάδα, εργαζομένων συνήθως υψηλής εξειδίκευσης 
και αυξημένων δεξιοτήτων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που παραθέτει ο Σύνδεσμος, η αποχώρηση 200.000 
μεταναστών από την εγχώρια αγορά εργασίας έχει 
οδηγήσει σε ετήσια απώλεια φόρων και εισφορών 2 
δισ. ευρώ/έτος για το ελληνικό κράτος, ποσό που αντι-
στοιχεί στα 2/3 περίπου του ΕΝΦΙΑ που βεβαιώνεται ή 
20% των εισφορών που εισπράττει το ΙΚΑ. Υπενθυμί-
ζεται ότι πρόσφατη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος 
καταγράφει ότι λόγω της κρίσης έχουν μεταναστεύσει 
427.000 Έλληνες. «Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η φορο-
λογητέα ύλη θα αποψιλώνεται και το πολιτικό σύστημα 
θα αυξάνει υπέρμετρα τους φόρους σε όσους μένουν 
πίσω, ενισχύοντας και άλλο τα κίνητρα μετανάστευ-
σης», αναφέρει ο ΣΕΒ. Ο Σύνδεσμος σχολιάζει τέλος 
και τις πολιτικές εξελίξεις, κάνοντας λόγο για «έλλειμ-
μα διακυβέρνησης της χώρας (πολλαπλές εκλογικές 
αναμετρήσεις σε διάστημα λίγων ετών), που οδηγεί σε 
ακόμη μεγαλύτερη πολιτική αστάθεια με την ψήφιση 
του νομοσχεδίου υπό συζήτηση στη Βουλή για την 
αποδυνάμωση του ισχύοντος εκλογικού συστήματος 
υπέρ ενός κατά το δοκούν συστήματος απλής αναλο-
γικής, που ο Karl Popper αποκαλεί «αποσύνθεση της 
υπευθυνότητας», όπως επισημαίνεται.

Αναντιστοιχία δεξιοτήτων εργαζομένων και  
αναγκών της αγοράς εντοπίζει έρευνα του ΣΕΒ

Λιγότερα φορολογικά μέτρα από εκείνα που προβλέ-
πονται στο Μνημόνιο θα μπορούσε εν τέλει να λάβει η 
χώρα αν γενικεύονταν το σύστημα ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών. Αυτό υποστήριξε ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το ρεπορτάζ 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, συμπληρώνοντας ότι ήδη τα πρώτα θετι-
κά αποτελέσματα από την είσπραξη των έμμεσων φό-
ρων έχουν γίνει ορατά και αποτυπώνονται στα στοιχεία 
εκτέλεσης του Προϋπολογισμού. Ο ίδιος εκτίμησε ότι αν 
η κυβέρνηση ανάγκαζε ακόμη περισσότερες επιχειρή-
σεις να εφοδιαστούν με μηχανήματα POS, είναι πολύ πι-
θανόν να επιτευχθεί αύξηση εσόδων ικανή ώστε να μην 
χρειαστεί να ληφθεί όλο το πακέτο των φορολογικών 
μέτρων που έχει συμφωνηθεί στο τελευταίο πρόγραμ-

μα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος μιλώντας 
χθες στην παρουσίαση του βιβλίου European Banking 
Supervision : The first eighteen months, τάχθηκε υπέρ 
της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών απευθείας από 
τον ΕSM. Όπως υποστήριξε μία τέτοια επιλογή θα ήταν 
πολύ πιο αποτελεσματική από αυτή που ακολουθήθη-
κε και στην ελληνική περίπτωση, ωστόσο, όπως είπε, 
επικράτησαν μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Ειδική ανα-
φορά έγινε στην Τράπεζα Αττικής για την οποία στο συ-
γκεκριμένο βιβλίο η Μ. Ξαφά η οποία έχει συγγράψει το 
σχετικό κεφάλαιο, ότι είναι πιθανόν να οδηγηθεί σε εκ-
καθάριση καθώς δεν έχει καλύψει πλήρως την αύξηση 

κεφαλαίου που προέκυψε από το ακραίο σενάριο των 
stress tests. Ωστόσο ο διοικητής της ΤτΕ εξέφρασε δια-
μετρικά αντίθετα άποψη υπογραμμίζοντας ότι η Τράπεζα 
Αττικής διαθέτει σήμερα από τους υψηλότερους δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας στην ευρωζώνη. Παραδέχθηκε 
ωστόσο ότι η Τράπεζα αντιμετωπίζει ζητήματα εταιρικής 
διακυβέρνησης για τα οποία όμως όπως ανέφερε έχει 
δρομολογηθεί η επίλυσή τους. Από την πλευρά του ο 
Σπύρος Παντελιάς διευθυντής Χρηματοπιστωτικής Στα-
θερότητας στην Τράπεζα της Ελλάδος υποστήριξε ότι 
πλέον οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν το απαιτούμενο 
θεσμικό οπλοστάσιο προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
αποτελεσματικά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων.

Στον ειδικό επιστήμονα Μιχαήλ Βικάτο, ο οποίος με την πολυετή εμπειρία του και βαθιά σπουδή του επί των 
συστημάτων των υποβρύχιων του πολεμικού Ναυτικού, αποτέλεσε τη θεσμική μνήμη της διοίκησης των υπο-
βρυχίων επί τεχνικών θεμάτων, επιδόθηκε η "επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων Πράξεων" από τον αρχηγό 
ΓΕΝ αντιναύαρχο, Γεώργιο Γιακουμάκη. Ο Μιχαήλ Βικάτος προσελήφθη το 1977, ως ειδικό επιστημονικό προ-
σωπικό, ολοκλήρωσε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το 2014 και συνεχίζει να προσφέρει, έως σήμερα 
και μετά την συνταξιοδότησή του, τις υπηρεσίες του στο πολεμικό Ναυτικό, οικειοθελώς, αποδεικνύοντας έτσι 
την αγάπη του σε αυτό, αναφέρει σχετική ανακοίνωση του γενικού επιτελείου Ναυτικού.

Στουρνάρας: Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές μπορούν  
να φέρουν λιγότερα φορολογικά μέτρα

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση: Παρατείνεται η προθεσμία υπο-
βολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων 
εσωτερικού έως την 11η Αυγούστου 2016, για 
τους Προκαποδιστριακούς Δήμους/Κοινότη-
τες των Καλλικρατικών Δήμων Βέροιας, Νά-
ουσας και Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής 
Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, μετά την απόφαση του ΔΣ της 
εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ (690/6/28-6-2016). Η προ-
θεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τους 
κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο 
λήγει στις 11-10-2016. Οι δικαιούχοι μπορούν 
να υποβάλλουν τη δήλωσή τους στο αρμόδιο 
Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που 
βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr 
Επισημαίνουμε στους πολίτες ότι η υποβολή 
της δήλωσης είναι υποχρεωτική βάσει νόμου 
άλλως επέρχονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη 
διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγρα-
φούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδι-
οκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι 
σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προ-
θεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι 
να προσέλθουν το αργότερο έως την ημερομη-
νία λήξης της παράτασης, δηλ. έως την 11η Αυ-
γούστου, για να υποβάλλουν την δήλωση τους, 
διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος 

και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας.

Παράταση συλλογής  
δηλώσεων  
κτηματογράφησης  
στην Ημαθία

Βράβευση επιστήμονα από το ΠΝ για την βαθιά 
σπουδή του επί των συστημάτων των υποβρύχιων



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 
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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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ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΙΣ ΚΛΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 15/07/2016

 Αίσθηση προκαλούν τα στοιχεία για τη διαχρονική εξέλιξη 
των κλοπών ρεύματος από επιχειρήσεις και νοικοκυριά που 
αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος».
Σύμφωνα με τους ελέγχους που κάνουν τα συνεργεία των 
υπαλλήλων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), της θυγατρικής εταιρείας 
της ΔΕΗ, μέσα σε τρία χρόνια έχουν διπλασιαστεί, ενώ από 
πέρυσι έχουν αυξηθεί κατά 30%. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι 
ρευματοκλοπές έχουν εκτοξευθεί στις 6.000, όταν όλο το 2015 
ήταν 8.587.
Το «Εθνος» με ρεπορτάζ του παρουσιάζει επίσης τα επτά 
συνηθισμένα κόλπα που χρησιμοποιούν οι παραβάτες 
προκειμένου, πειράζοντας τα ρολόγια ηλεκτρικού ρεύματος 
του Διαχειριστή και αλλοιώνοντας τις ενδείξεις του μετρητή, να 
γλιτώνουν χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των 
λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών. Παραβάσεις οι οποίες όμως 
θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές των προσώπων που τις κάνουν.
Χίλιες παραβάσεις τον μήνα, λοιπόν, εντόπισαν από τον 
Ιανουάριο μέχρι και τον Ιούνιο τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, 
έχοντας εντατικοποιήσει τους ελέγχους, παρά τις σημαντικές 
ελλείψεις σε προσωπικό. Η αυξητική πορεία των ρευματοκλοπών 
αποκαλύπτεται από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το 
«Εθνος», καθώς το 2012 είχαν εντοπιστεί 4.370 περιπτώσεις, ενώ 
το 2015 αυξήθηκαν σχεδόν κατά 10096, έχοντας εκτοξευθεί στις 
8.587.
Τι γίνεται, όμως, με όσους συλλαμβάνονται να κάνουν 
ρευματοκλοπή; Η απάντηση που δίνουν στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ 
είναι ότι παραπέμπονται στον εισαγγελέα και έρχονται 
αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης, ενώ καλούνται να πληρώσουν 
όλο το ποσό που έκλεβαν με βάση το μέγεθος της κατανάλωσης 
που απέφευγαν, συνυπολογίζοντας πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Πρέπει να τονιστεί ότι το ετήσιο μέγεθος της κατανάλωσης που 
κλέβεται είναι 100.000 μεγαβατώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί 
περίπου στο 0,2% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας. Με πολύ απλούς και συντηρητικούς υπολογισμούς 
κάθε χρόνο εξανεμίζονται 15 εκατ. ευρώ. Χρηματικό ποσό το 
οποίο επιβαρύνονται οι υπόλοιποι καταναλωτές.
- Τεράστιες διαστάσεις 
Οι αριθμοί των ρευματοκλοπών που δημοσιοποιεί το «Εθνος» 
είναι μόνο οι εντοπισμένες παραβάσεις.
Εκτιμάται ότι το πραγματικό μέγεθος έχει πάρει τεράστιες 
διαστάσεις και είναι πολλαπλάσια τα ποσά που χάνουν η ΔΕΗ 
και οι λοιποί εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το μέγεθος αποκαλύπτεται και από τις πρόσφατες δηλώσεις του 
προέδρου της ΔΕΗ, Μανώλη Παναγιωτάκη.
«Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο των ρευματοκλοπών έχει 
λάβει σημαντικές διαστάσεις και η ΔΕΗ, με βάση τις ισχύουσες 
παράλογες ρυθμίσεις του Κώδικα (σ.σ.: διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας), επωμίζεται και τις ρευματοκλοπές των πελατών 
άλλων προμηθευτών. Θα έλεγε κανείς ότι από κοινωνική 
άποψη οι ρευματοκλοπές έχουν δυσμενέστερες επιπτώσεις 
από άλλες μορφές λαθρεμπορίου, όπως αυτό των καυσίμων, 

καθώς σε αντίθεση με το τελευταίο που αφορά συγκεκριμένα 
παράνομα κυκλώματα, οι επιπτώσεις από τις ρευματοκλοπές 
επεκτείνονται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, επαγγελματιών 
και νοικοκυριών, εις βάρος όχι μόνο της ΔΕΗ αλλά και των 
συνεπών και έντιμων καταναλωτών. Πρόκειται σε τελευταία 
ανάλυση για ένα φαινόμενο εκτεταμένα παρανομία με διαστάσεις 
ευρύτερες από τις καθαυτό οικονομικές, που βέβαια είναι πολύ 
μεγάλες», είχε τονίσει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΗ κατά 
τη διάρκεια τα τελευταία γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει εκατοντάδες επιχειρήσει 
(κυρίως) και νοικοκυριά στην παρανομία. Χωρίς πράξη να 
δικαιολογείται, βρίσκει τα αίτια τα στις τεράστιες απώλειες 
εισοδήματος που έχουν υποστεί οι πολίτες αλλά και στις υψηλές 
χρεώσεις προμήθειας ρεύματος.
- Στα ίχνη των επιτηδείων 
Ο ΔΕΔΔΗΕ πρόσφατα με ανακοίνωσή του επεσήμανε τα εξής: 
«Η οποιαδήποτε επέμβαση στον μετρητή αφήνει ίχνη, ενώ 
παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ εντοπίζει τις αδικαιολόγητες μειώσεις 
καταναλώσεων μέσω αυτόματης μηχανογραφικής εφαρμογής 
και διενεργεί άμεσα ελέγχους στους αντίστοιχους μετρητές. 
Η διαπίστωση όλων ανεξαιρέτως των ρευματοκλοπών από τα 
εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας, που πρόσφατα για τον 
σκοπό αυτό, ενισχύθηκαν με νέο τεχνικό προσωπικό, είναι απλώς 
θέμα χρόνου».

1450 ΕΥΡΩ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

www.protothema.gr

Οι τελευταίες 150.000 δηλώσεις φόρου εισοδήματος απομένουν 
για να ολοκληρωθεί ουσιαστικά από σήμερα η υποβολή των 
φετινών δηλώσεων Ε1. Μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 14 
Ιουλίου είχαν υποβληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 
5.850.000 δηλώσεις, από τις συνολικά 6 εκατομμύρια που 
αναμένονται φέτος.
 Στο υπουργείο Οικονομικών αναπνέουν πλέον με ανακούφιση, 
γιατί το σύστημα αντέχει να υποδεχτεί χωρίς πρόβλημα ακόμα και 
πάνω από τις 150.000 δηλώσεις που θα πρέπει να υποβληθούν 
απόψε. Την Τετάρτη 13/7 είχαν υποβληθεί 142.000 δηλώσεις ενώ 
στις 23/6 είχαν υποβληθεί 155.000 δηλώσεις σε μία ημέρα.
 Καθώς η διαδικασία τυπικά και ουσιαστικά τερματίζεται απόψε, 
στο οικονομικό επιτελείο υπάρχουν σκέψεις να μην κλείσει 
απότομα τα μεσάνυχτα της Παρασκευής το σύστημα Taxisnet 
αλλά να δέχεται δηλώσεις χωρίς πρόστιμα, για να καταδειχθεί 
ότι δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση εκ μέρους του υπουργείου 
Οικονομικών. Επισήμως όμως ισχύει η προειδοποίηση, όπως έχει 
ανακοινωθεί, ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση στην διορία που 
λήγει σήμερα και ότι όσοι την παραβλέψουν απειλούνται με τα 
προβλεπόμενα πρόστιμα των 100 έως και 500 ευρώ.
  Όσο πλησιάζουμε στο τέλος πάντως, ανεβαίνει ο μέσος φόρος 
που δείχνουν τα εκκαθαριστικά, από 1.300 ευρώ την περασμένη 
εβδομάδα, σε 1450 ευρώ για τις δηλώσεις που εκκαθαρίστηκαν 
μέχρι την Τετάρτη. Αυτό δείχνει ότι όσοι έβλεπαν πως θα 
πληρώσουν μεγάλο επιπλέον φόρο, ανέβαλλαν όσο μπορούσαν 
την υποβολή της δήλωσης, παρότι η ημερομηνία πληρωμής της 
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α΄ δόσης έχει οριστεί δια νόμου στις 29 Ιουλίου.
 Από την ως τώρα εκκαθάριση , το 46% των δηλώσεων (1 στις 2 
δηλαδή) έχει μηδενικό αποτέλεσμα, χωρίς να προκύπτει επιπλέον 
χρέωση αλλά ούτε επιστροφή φόρου, επειδή πέρυσι είχε 
γίνει πλήρης παρακράτηση της προκαταβολής και της Ειδικής 
Εισφοράς σε μισθωτούς και συνταξιούχους. Το 37% όμως των 
δηλώσεων (περίπου 2,2 εκατ. εκκαθαριστικά) έχει χρεωστικό 
αποτέλεσμα και καλούνται να πληρώσουν περί τα 3,3 δισ. ευρώ. 
Μόλις το 17% βλέπει επιστροφή φόρου: περίπου 1 εκατομμύριο 
φορολογούμενοι θα πρέπει να πάρουν επιστροφή από περίπου 
280 ευρώ κατά μέσο όρο ο καθένας. Με τα δεδομένα αυτά, το 
δημόσιο θα πρέπει να αποκομίσει ως τα τέλη του χρόνου (σε τρεις 
διμηνιαίες δόσεις) 3 δισεκατομμύρια επιπλέον φόρο «καθαρά», 
αφαιρουμένων της επιστροφής φόρου που θα λάβουν οι λιγοστοί 
δικαιούχοι.
 Στην πράξη πάντως, όσοι έχουν ακίνητο δεν θα προλάβουν να 
αγγίξουν τα λεφτά της επιστροφής, αφού αυτή αναμένεται να 
συμψηφιστεί άμεσα με την πρώτη δόση του νέου ΕΝΦΙΑ 2016.

«Η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ»

www.naftemporiki.gr

Τουλάχιστον 80 άνθρωποι -  σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές - 
έχασαν χθες τη ζωή τους στη Νίκαια της νότιας Γαλλίας, όταν ένας 
άνδρας έπεσε με φορτηγό αυτοκίνητο πάνω σε πλήθη ανθρώπων 
που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν τα πυροτεχνήματα που 
θα εκτοξεύονταν το βράδυ της εθνικής εορτής της Γαλλίας. Οι 
τραυματίες ανέρχονται σε περίπου 100.
«Είναι η χειρότερη τραγωδία στην ιστορία της Νίκαιας», έγραψε ο 
δήμαρχος της πόλης, Κριστιάν Εστροζί, στο twitter.
Μέσα στο φορτηγό βρέθηκαν όπλα και χειροβομβίδες. Σύμφωνα 
με μαρτυρίες, ο οδηγός πυροβόλησε εναντίον πολιτών πριν πέσει 
νεκρός από πυρά αστυνομικών.
Η έρευνα για την επίθεση ανατέθηκε σε δικαστικούς 
ειδικευμένους σε υποθέσεις τρομοκρατίας.
- «Νιώσαμε πανικό και τρόμο»
«Bλέπαμε τα πυροτεχνήματα στην κεντρική πλατεία της Νίκαιας», 
δήλωσε στο naftemporiki.gr μόνιμος κάτοικος της πόλης. 
«Ήμασταν μέσα στο πλήθος, όταν ξαφνικά η σύζυγός μου 
φώναξε: “Tρέξτε”! Γύρισα και είδα ένα “ποτάμι” ανθρώπων να 
τρέχει τρομοκρατημένο. Πιάσαμε γερά τα παιδιά μας από το χέρι 
και αρχίσαμε να τρέχουμε κι εμείς χωρίς να έχουμε ιδέα για το τι 
γίνεται. Νιώσαμε πανικό και τρόμο…».
Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο 
σημείο για να δει κι αυτός τη ρίψη των πυροτεχνημάτων είπε ότι 
είδε ένα λευκό φορτηγό να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο 
πλήθος, προκαλώντας πανικό, και συντρίμμια να διασκορπίζονται 
παντού. Επικράτησε «πλήρες χάος» στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ, 
στην καρδιά της τουριστικής πόλης στην Κυανή Ακτή, περιέγραψε 
ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον Ιμπέρ, ο οδηγός συνέχιζε να χτυπάει πολίτες 
σε μεγάλη απόσταση κατά μήκος της Προμενάντ (ντεζ Ανγκλέ), 
γεγονός το οποίο εξηγεί τον τραγικό απολογισμό.
Πριν περάσει μια ώρα από την τραγωδία, η νομαρχία Αλπ-Μαριτίμ 
έκανε λόγο για μια επίθεση και κάλεσε τους πολίτες της Νίκαιας 

να παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους. Μεγάλη δύναμη 
αστυνομικών και στρατιωτικών αναπτύχθηκε στο κέντρο της 
Νίκαιας, όπου έσπευσε επίσης μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων. 
Αποκλείστηκε επίσης η πλατεία Μασενά, στο κέντρο της Νίκαιας, 
σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.
- Επιστρέφει στο Παρίσι ο Ολάντ
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος βρισκόταν 
στην Αβινιόν, επιστρέφει στο Παρίσι, όπου θα μεταβεί στο 
υπουργείο Εσωτερικών και θα συντονίσει την ομάδα που 
συστάθηκε για την αντιμετώπιση της κρίσης, ανέφερε η γαλλική 
προεδρία μέσω Twitter.
Ο Ολάντ «συνομίλησε με τον (γάλλο πρωθυπουργό) Μανουέλ 
Βαλς και τον (γάλλο υπουργό Εσωτερικών) Μπερνάρ Καζνέβ. 
Επιστρέφει στο Παρίσι και θα μεταβεί απευθείας στην ομάδα 
αντιμετώπισης κρίσης» στο υπουργείο Εσωτερικών, ανέφερε 
νωρίτερα πηγή προσκείμενη στο προεδρικό περιβάλλον.
Ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα ειδοποιήθηκε για την επίθεση στη 
Νίκαια και θα συνεχίσει να ενημερώνεται, ανακοίνωσε ο Λευκός 
Οίκος.
Ο ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο ανακοίνωσε 
μέσω Twitter ότι αναβάλει τη συνέντευξη Τύπου που επρόκειτο 
να δώσει σήμερα για να ανακοινώσει ποιον επέλεξε ως υποψήφιο 
αντιπρόεδρό του μετά τη «φρικτή επίθεση» στη Γαλλία.
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι ενημερώθηκε 
για το «φρικτό συμβάν» στη Νίκαια, ανέφερε εκπρόσωπος της 
Ντάουνινγκ Στριτ.
«Οι σκέψεις μας βρίσκονται σε όλους εκείνους που επλήγησαν 
από αυτό το φρικτό συμβάν το οποίο σημειώθηκε σε μια ημέρα 
εθνικής εορτής» για τη Γαλλία, είπε η εκπρόσωπος της Μέι.
Η επίθεση καταγράφηκε καθώς η τρομοκρατική απειλή ήδη 
θεωρείτο ιδιαίτερα αυξημένη, ειδικά σε χώρες, όπως η Γαλλία, 
οι οποίες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στη Συρία εναντίον της 
οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Διαπράχθηκε λιγότερες από δύο 
εβδομάδες πριν τερματιστεί, όπως ήταν προγραμματισμένο να 
συμβεί την 26η Ιουλίου, η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που είχε 
κηρυχθεί στη Γαλλία.
Είναι πλέον η πιο σοβαρή επίθεση που έχει διαπραχθεί στην 
Ευρώπη μετά τις επιθέσεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή 130 
ανθρώπων την 13η Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, πιο πολύνεκρη 
από αυτή που διαπράχθηκε την 22η Μαρτίου στις Βρυξέλλες με 
32 νεκρούς. Αυτές οι δύο επιθέσεις διαπράχθηκαν από το ίδιο 
δίκτυο ανθρώπων της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, περίπου 
δεκαπέντε μέλη της οποίας σκοτώθηκαν, στην πλειονότητά τους 
βομβιστές-καμικάζι. Περίπου 20 ακόμη μέλη του ΙΚ, ή φερόμενοι 
ως συνεργοί τους, έχουν συλληφθεί και προφυλακιστεί στη 
Γαλλία και στο Βέλγιο.
Η Γαλλία είχε ήδη μπει βίαια στην εποχή της τζιχαντιστικής 
βίας την 7η, την 8η και την 9η Ιανουαρίου 2015, με τις επιθέσεις 
εναντίον της εβδομαδιαίας σατιρικής εφημερίδας Σαρλί Εμπντό 
και εναντίον ενός εβραϊκού σουπερμάρκετ, όταν είχαν χάσει 
τη ζωή τους 17 άνθρωποι, ενώ ακολούθησαν πολλές ακόμη 
επιθέσεις ή απόπειρες.


