
Εκπνέει σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου η ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή φορολογι-
κών δηλώσεων που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών στα φυσικά πρόσωπα. Για τα νο-
μικά πρόσωπα η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 25 Ιουλίου. Όπως ανέφερε το υπουργείο 

Οικονομικών, οι συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής είναι οριστικά καταληκτικές.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα αποτελεί η 
έγκριση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της εγγραφής του Αρχαιολογικού Χώρου 
των Φιλίππων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κλη-
ρονομιάς της UNESCΟ, στο πλαίσιο της 40ής Συ-
νόδου της που διεξάγεται τις ημέρες αυτές στην 
Κωνσταντινούπολη. Οι Φίλιπποι αποτελούν έναν 
από τους σημαντικότερους και πληρέστερους 
αρχαιολογικούς χώρους της Βόρειας Ελλάδας, 
με πλήθος μνημείων, τα οποία συνδέονται με τη 
διαχρονική εξέλιξη της πόλης από την ελληνιστι-

κή περίοδο μέχρι τα ύστερα βυζαντινά χρόνια. 
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Πα-
γκόσμιας Κληρονομιάς η Εξέχουσα Οικουμενική 
Αξία της πόλης των Φιλίππων τεκμηριώνεται τόσο 
βάσει της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής της 
κληρονομιάς,  όσο και λόγω της παρουσίας του 
Αποστόλου Παύλου η οποία σηματοδότησε τις 
απαρχές του Χριστιανισμού στην Ευρώπη. Μετά 
την ένταξη του Αρχαιολογικού Χώρου των Φι-
λίππων ο Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς 
αριθμεί πλέον 18 εγγραφές από την Ελλάδα.

Δεκαεπτά κτήρια που σχεδίασε ο γαλλοελβετός 
πρωτοποριακός αρχιτέκτονας Σαρλ-Εντουάρ Ζαν-
ρέ-Γκρι, γνωστός ως Λε Κορμπυζιέ, εντάχθηκαν 
στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονο-
μιάς της UNESCO, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή 
η ελβετική κυβέρνηση. Μεταξύ των 17 κτηρίων εί-
ναι η Οικία Γκιέτ στην Αμβέρσα (Βέλγιο), το Εθνι-
κό Μουσείο Δυτικής Τέχνης στο Τόκιο, καθώς και 
άλλα κτήρια στη Γαλλία, την Ελβετία, την Αργεντινή, 
τη Γερμανία και την Ινδία. Οι επιλεγμένες δημιουρ-
γίες του Le Corbusier δείχνουν τη συμβολή του στο 
Κίνημα του Μοντερνισμού που προέκυψε μετά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με έμφαση στη λειτουρ-
γικότητα, τις τολμηρές γραμμές και υλικά όπως το 
σκυρόδεμα, σίδηρο και γυαλί. «Η εργασία του Λε 

Κορμπιζιέ αποτελεί μια κεντρική συμβολή στη σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική» αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση, τονίζοντας πως τα έργα αυτά «εκφράζουν τις 
εξαιρετικές αρχιτεκτονικές και κατασκευαστικές 
απαντήσεις στις κοινωνικές προκλήσεις του 20ού 
αιώνα». Αξίζει να σημειώσουμε ότι με παλαιότερες 
αποφάσεις της η UNESCO αναγνωρίζει ότι η σύγ-
χρονη αρχιτεκτονική υποεκπροσωπείται στη λίστα 
της παγκόσμιας κληρονομιάς του Οργανισμού.. Η 
Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO 
συνεχίζει τις εργασίες της 40ης συνόδου της στην 
Κωνσταντινούπολη (παρά τις πολιτικοστρατιωτικές 
εξελίξεις των τελευταίων ημερών στην Τουρκία) μέ-
χρι τις 20 Ιουλίου, οπότε περιμένουμε τις επίσημες 
ανακοινώσεις.

ΣΗΜΕΡΑ Οι Φίλιπποι στα Μνημεία  
Παγκόσμιας Κληρονομιάς  

της UNESCO

Δεκαεπτά κτίρια του  
Le Corbusier στην Παγκόσμια 

Κληρονομιά της UNESCO

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:

•   Οι Φίλιπποι και δεκαεπτά κτίρια του 
Le Corbusier στα Μνημεία Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO (σελ.1)

•   Cluster πληροφορικής και λογισμικού 
δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη (σελ.3)

•   ΡΑΕ: Σε διαβούλευση ο Κώδικας Συναλ-
λαγών για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ (σελ.4)

•   ΥΠΕΝ: Η τροπολογία για τα έσοδα του 
ΔΕΣΦΑ δεν επηρεάζει την ιδιωτικοποίη-
ση (σελ.4)

•   ΤΑΙΠΕΔ: 14 νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνι-
σμοί ακινήτων (σελ.5)

•   ICAP: Ανοδικές τάσεις στην εγχώρια 
αγορά λογισμικού και υπηρεσιών πληρο-
φορικής το 2015 (σελ.5)

•   Ανασκόπηση και σχολιασμός Ευρωκωδί-
κων από τον ΕΛΟΤ (σελ.6)

•   Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση 
βιομηχανικών αποβλήτων (σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•    Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

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

   Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο διοργανώνει η 
Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της 
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), από τις 21 
ως τις 23 Οκτωβρίου 2016, στη Λάρισα.
Σκοπός του συνεδρίου είναι –όπως τονίζεται 
σε ανακοίνωση- να προωθήσει το γόνιμο και 
δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοι-
νότητα, καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων 
προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση 
οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας 
που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μά-
θηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με 
κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της σχολικής ζωής.
Πληροφορίες: http://synedrio.eepek.gr/index.php

   To Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνεργα-
σία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, 
διοργανώνει συνέδριο με θέμα: «Προσβα-
σιμότητα στη Mάθηση των Φοιτητών με 
Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση» “Inclusive Education in 
Higher Education”.
Το συνέδριο –που υλοποιείται υπό την αιγί-
δα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων- θα πραγματοποιηθεί στις 
23 και 24 Σεπτεμβρίου 2016, στο Συνεδρι-
ακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Πατρών, με την συμμετοχή εκπροσώπων 
του European Agency for Special Needs 
and Inclusive Education και Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων.
Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετά-
σει το ευρωπαϊκό / διεθνές πλαίσιο και 
τις βασικές αρχές της συνεκπαίδευσης 
(inclusiveeducation) και να παρουσιάσει 
παραδείγματα καλής πρακτικής στον τομέα 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε ευρωπα-
ϊκό και εθνικό επίπεδο - πώς να διευκολύ-
νουμε την πρόσβαση και φοίτηση φοιτητών 
με ειδικές ανάγκες (ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες/αναπηρία) στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση.
Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό και φοιτητές από το Πανεπιστή-
μιο Πάτρας, εκπροσώπους Πανεπιστημίων, 
εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης.

   Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση Βιομη-
χανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων θα πραγματο-
ποιηθεί, από τις 27 ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016, στα 
Χανιά Κρήτης.
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις καινοτόμες πτυ-
χές της διαχείρισης βιομηχανικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων οργανικών, 
μη αλογονωμένων και αλογονούχων διαλυτών , 
υδρογονάνθρακες, φυτοφάρμακα, εκρηκτικές ύλες, 
PCB , PCDD / F, βαρέα μέταλλα, πλαστικά απόβλητα, 
ΑΗΗΕ , αμίαντος , πυρηνικά απόβλητα κλπ) , 
παρουσιάζοντας νέες τεχνολογίες , περιγράφοντας 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και των συναφών 
περιπτωσιολογικών μελετών, συζητώντας τα κύρια 
επίμαχα θέματα, ανταλλάσοντας εμπειρίες μεταξύ 
διαφόρων χωρών , αποτιμώντας κοινωνικές και 
οικονομικές ισορροπίες . Το συνέδριο θα περιλαμ-
βάνει προφορικές παρουσιάσεις, συνεδρίες αφίσας, 
ειδικές συνεδρίες και εργαστήρια .
Διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Πανεπιστήμιο Πάντοβας Αμβούργο University of 
Technology, (Διεθνής Ομάδα Εργασίας Αποβλήτων). 
Θεματολογία:
• Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα: 
• Κανονισμός / Νομοθεσία
• Χαρακτηρισμός
• Έννοιες Διαχείρισης και Πρακτικές
• Παραγωγή, Ελαχιστοποίηση και Ανακύκλωση
• Τοξικολογία Επικίνδυνων Απόβλητων - Αξιολόγη-
ση Κινδύνου
• Σχεδιασμός και τη Λειτουργία χώρων ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων 
• Αποκατάσταση Ορυχείων και Θεραπεία των Υπο-

λειμμάτων και στραγγισμάτων από ορυχεία
• Απελευθέρωση προσμίξεων, μεταφορά και αξιο-
λόγηση κινδύνου
• Διαχείριση μολυσμένων χώρων
• Ειδικά Απόβλητα (Ιατρικά , ραδιενεργά , ΑΗΗΕ , 
Αγρο -Βιομηχανικά, αμίαντος , κ.λπ.)
• Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων και μόλυνση
• Πόλεμος και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
• Ιδέες μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια 
• Περιπτωσιολογικές μελέτες
Πληροφορίες: Τηλ: 28210-37736, e-mail: hwm.
conferences@enveng.tuc.gr

Πανελλήνιο συνέδριο  
εκπαιδευτικής  

καινοτομίας

 Συνέδριο για την  
προσβασιμότητα των  

φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση  
βιομηχανικών αποβλήτων
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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



Cluster πληροφορικής και λογισμικού δημιουργείται στη Θεσσαλονίκη

Έκκληση για τα αυτονόητα…

Στον διεθνή χάρτη της αγοράς λογισμικού στοχεύει να μπει η Θεσσαλονί-
κη, μέσω της δημιουργίας του «Technopolis Cluster», στο οποίο συμμε-
τέχουν 30 δυναμικές εταιρίες πληροφορικής τής περιοχής, με συνολικό 
τζίρο 357 εκατ. ευρώ, εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες και προ-
σωπικό άνω των 3000 εργαζομένων. Οι "30", μαζί με έξι πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και δύο 
φορείς, συγκροτούν τον επιχειρηματικό βραχίονα του cluster της Τεχνό-
πολης, η οποία αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό πάρκο επιχειρήσεων υψηλής 
τεχνολογίας στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Τεχνόπολης 
και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Ελλάδας (ΣΕΠΕ) Τάσος 
Τζήκας, εν μέσω κρίσης οι 30 επιχειρήσεις όχι απλά δεν οπισθοχωρούν, 
αλλά αναπτύσσονται. Συγκεκριμένα πέτυχαν άνοδο τζίρου πάνω από 20% 
πέρυσι, σε σχέση με το 2014 και αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 10% 
στο ίδιο διάστημα. "Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει βιομηχανία λογισμικού. 
Αυτό που μας λείπει είναι οι συνέργειες κι ένα επιθετικό πλάνο εξόδου 
στις διεθνείς αγορές", σημείωσε. Πρόσθεσε ότι έως το τέλος του 2016 θα 
είναι έτοιμο το επιχειρησιακό σχέδιο του cluster, στο πλαίσιο του οποίου 
θα διερευνηθούν και τρόποι χρηματοδότησης (π.χ., μέσω του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας, της γενικής γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»). Το διευρυμένο αυτό 
σχήμα θα δώσει στις 30 επιχειρήσεις τη δυνατότητα να φτάσουν ...όπου 
δεν μπορούν μόνες τους. Θα επιτρέψει κοινά έργα, μαζικές προμήθειες 
-κι άρα χαμηλότερες τιμές- υλικών από κολοσσούς όπως η Microsoft, η 
Oracle ή η CISCO, κοινές συμμετοχές σε διαγωνισμούς, ταχύτερη ανά-
πτυξη νέων προϊόντων και επιθετική έξοδο στις διεθνείς αγορές. Επίσης, 
θα κάνει ευκολότερη την αξιοποίηση των τεχνολογιών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), αξιοποιώντας και την υποδομή 
της ειδικής υποδομής - θερμοκοιτίδας "Business Incubator Center (BIC) 
of CERN Technologies", στις εγκαταστάσεις της Τεχνόπολης. Παρών στη 
συνέντευξη Τύπου ήταν και ο βραβευμένος με Turing (το "Νόμπελ" της 
πληροφορικής) καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, δημιουργός του αντίστοι-
χου cluster της Γκρενόμπλ στη Γαλλία. Απαντώντας σε ερώτημα του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σχέση με τις υποκατηγορίες της πληροφορικής στις οποίες 
θα ήταν ωφέλιμο να εστιάσει το cluster, ο Ιωσήφ Σηφάκης απάντησε 
ότι τα πιο "καυτά" αντικείμενα στον χώρο σήμερα είναι παγκοσμίως το 
deep learning (σ.σ. η βαθιά μηχανική μάθηση, ένας τομέας της τεχνητής 
νοημοσύνης που υπόσχεται να δώσει στα υπολογιστικά δίκτυα ευφυΐα 
και την ικανότητα προβλεψιμότητας) και το Ίντερνετ των Πραγμάτων. Σε 
άλλο ερώτημα του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε σχέση με το ποια είναι η εικόνα των 
ελληνικών εταιρειών πληροφορικής και των επιστημόνων στο εξωτερικό, 
απάντησε ότι οι απόψεις για τους Έλληνες επιστήμονες και ερευνητές 
είναι μεν θετικές, αλλά ακόμη μας λείπει η εξωστρέφεια. "Γενικά στην 
Ελλάδα υπάρχει η αντίληψη ότι οι εταιρείες πρέπει να ζουν με κρατικά 
κεφάλαια. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Μια εταιρεία που θα προσπαθήσει 

να ζήσει μόνο από το εσωτερικό της χώρας είναι καταδικασμένη. Άλλες 
χώρες είναι ήδη πολύ καλύτερες από εμάς στην εξωστρέφεια" υπογράμ-
μισε ο καθηγητής. Ο πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, 
Παντελής Αγγελίδης, ιδρυτής της καινοτόμου εταιρείας Vidavo, επισή-
μανε ότι "μαζί μπορούμε καλύτερα, γιατί αυτό εξασφαλίζει μια κρίσιμη 
επιχειρηματική μάζα και δημιουργεί οικονομίες κλίμακας. "Είναι πολύ 
δύσκολο για μια επιχείρηση λογισμικού από τη Θεσσαλονίκη να βγει 
μόνη της στο εξωτερικό. Μαζί όμως μπορούμε". Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 
μέσω των συνεργασιών δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας σε όλα τα 
πεδία από το μάρκετινγκ μέχρι τις υποδομές, ενώ προχωράμε μπροστά 
και σε κάτι στο οποίο είμαστε πίσω ως χώρα, δηλαδή στη συνεργασία 
ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων. Ο Άγγελος Μαγκλής, της 
Ατλαντίς Συμβουλευτικής - μέλους του cluster, επισήμανε πως δεν είναι 
τυχαίο ότι στη Θεσσαλονίκη εδρεύουν εταιρείες πληροφορικής που όχι 
απλά πηγαίνουν καλά, αλλά και αναπτύσσονται, ενώ επισήμανε ότι στην 
πόλη δραστηριοποιούνται και εταιρείες καθετοποιημένες σε συγκεκριμέ-
νες αγορές του λογισμικού. "Μιλάμε για εταιρείες που μπορούν να γίνουν 
ανταγωνιστικές ακόμη και στην παγκόσμια αγορά", σημείωσε. Ο αντι-
πρόεδρος της Τεχνόπολης Αντώνης Γιαλαμαΐδης της Oktabit, σημείωσε 
ότι παρ' ότι παρόμοια εγχειρήματα clustering παρ' ολίγον να ξεκινούσαν 
και στο παρελθόν αλλά απέτυχαν, "σήμερα οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο 
ώριμες να δεχτούν συνεργασίες", οπότε ακόμη και αν η χρηματοδότηση 
του cluster ουδέποτε έρθει, αυτό δεν θα καταπέσει. Ο υπεύθυνος της 
επιστημονικής επιτροπής, καθηγητής του ΑΠΘ Γιάννης Βλαχάβας τέλος, 
επισήμανε ότι το ΑΠΘ παράγει μεγάλο δυναμικό, που τελικά εκμεταλλεύ-
ονται οι ξένες εταιρείες, αλλά με τέτοιες πρωτοβουλίες, αυτό μπορεί να 
αλλάξει. Ούσα πιο κοντά στο cluster, η πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί 
επίσης να κάνει και τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο πρόγραμμα 
σπουδών, ώστε τα μαθήματα που διδάσκονται να είναι πιο κοντά σε όσα 
ζητάει η αγορά. 

Στο cluster μετέχουν: Logismos, MLS Πληροφορική, Oktabit, 
ComputerTeam, MIK3, INFOδημ. M_Sensis, Veltio, Vidavo, EpsilonNet, 
DataScouting, Inventics, Link Technology, Computer Life, Singular 
Logic, Softworks, Space Hellas, The Second Method, Gnomon, 
Intrasoft, Neuropuplic, Dotsoft, Dataverse, Emisia, Entranet, Apifon, 
AtlantisEngineering, Elvis, Byte, ΕΠΙ ΣΥΣΤΕΜΣ. Επίσης, μετέχουν: ΑΠΘ, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο, City College, ACT, ΕΚΕΤΑ, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Β.Ελλάδος και Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. H δομή παραμένει ανοι-
κτή για συμμετοχή σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή βασική υποδομή 
στη Θεσσαλονίκη, αναπτύσσουν λογισμικό, απασχολούν τουλάχιστον τρία 
άτομα στον τομέα του software development και έχουν τζίρο τουλάχι-
στον 20.000 ευρώ. Δεκτές υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα γίνονται 
και startups, ακόμη και με μηδενικό τζίρο, εφ' όσον το επιχειρησιακό 
τους πρόγραμμα εγκριθεί από την αρμόδια Διοικούσα Επιτροπή.

Έκκληση κάνει ο ΕΣΔΝΑ στους Δήμους 
να μην πηγαίνουν τα πράσινα απόβλητα 
στους ΧΥΤΑ αλλά για κομποστοποίηση. Η 
ανάγκη διάθεσης των πράσινων αποβλήτων 
(κλαδεμάτων) των δήμων της Αττικής στο 
Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και 
Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ), τονίζεται, με 
σχετική επιστολή προς όλους τους Δήμους 
της Αττικής, του μέλους της Εκτελεστικής 

Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ, περιφερειακού 
Συμβούλου, Αριστείδη Βρούστη. Συγκεκρι-
μένα στην επιστολή που στάλθηκε στους 
Αντιδημάρχους Καθαριότητας των δήμων 
της Αττικής στις 17 Ιουνίου τονίζεται ότι τα 
«πράσινα απόβλητα χωρίς προσμίξεις μπο-
ρούν να διατίθενται ατελώς και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση» στο ΕΜΑΚ, «άμεσα, 
με μηδενική αναμονή». Στην επιστολή υπο-

γραμμίζεται επίσης ότι η πρακτική της φόρ-
τωσης των κλαδεμάτων «μαζί με μπάζα και 
σκουπίδια στο ίδιο φορτηγό αυτοκίνητο, το 
οποίο καταλήγει στο ΧΥΤΑ μαζί με τα σύμμει-
κτα απορρίμματα», οδηγεί «στη μείωση της 
χωρητικότητας του ΧΥΤΑ, αυξάνει το κόστος 
διαχείρισης των απορριμμάτων και προκαλεί 
μεγαλύτερη αναμονή κατά την είσοδο και την 
απόρριψη των απορριμμάτων».

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3



Νέες υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από τον ΔΕΔΔΗΕ

Πηγές του ΥΠΕΝ: Η τροπολογία για τα έσοδα του ΔΕΣΦΑ  
δεν επηρεάζει την ιδιωτικοποίηση

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση ο Κώδικας Συναλλαγών  
για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ

Τρεις νέες υπηρεσίες θα παρέχει, από σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου, το τη-
λεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης Πελατών του ΔΕΔΔΗΕ, 11500. Συγκεκριμέ-
να, οι καταναλωτές όλης της χώρας θα μπορούν να υποβάλουν τηλεφωνικά 
τα αιτήματά τους, έλεγχο μετρητή, μετατόπιση παροχής και μεταβολή 
συμφωνημένης ισχύος (επαύξηση ή μείωση) υφιστάμενης παροχής. Το 
τηλεφωνικό Κέντρο 11500 ξεκίνησε να λειτουργεί πριν από έναν χρόνο και 
παρέχει πληροφόρηση για όλα τα ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδι-
ότητες του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (συνδέσεις 

στο Δίκτυο, μεταβολές σε υφιστάμενες παροχές, καταμέτρηση, κοινωνικό 
οικιακό τιμολόγιο, κ.λπ.). Παράλληλα, μέσω του 11500, οι καταναλωτές 
μπορούν να αναγγέλουν τηλεφωνικά τις ενδείξεις της τακτικής καταμέτρη-
σης του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας του ακινήτου τους, καθώς και να 
υποβάλουν αίτηση για τοποθέτηση μετρητή με χρονοχρέωση (νυκτερινό) 
στην ηλεκτρική παροχή τους. 

Το ωράριο λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου είναι από τις 07:00 έως 
τις 19:00, όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Αντίδραση από κύκλους του ΥΠΕΝ προκάλεσε η εκτεταμένη αναστάτωση που 
δημιουργήθηκε από κατάθεση τροπολογίας στη Βουλή την Πέμπτη το απόγευμα, 
όπως καταγράψαμε στην έκδοση της Παρασκευής του teenewsletter. Σύμφωνα 
με πηγές του ΥΠΕΝ, που επιλέγουν να τοποθετούνται ανώνυμα, η τροπολογία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφορικά με τα έσοδα του ΔΕΣΦΑ 
αποσκοπεί στην προστασία της εγχώριας παραγωγικής βάσης και των οικιακών 
καταναλωτών που έχουν στραφεί στο φυσικό αέριο. 

Τονίζουν μάλιστα ότι η ρύθμιση αυτή δεν εμπίπτει στους όρους του διαγωνισμού, 
ούτε επηρεάζει τη μελλοντική σύμβαση και την ιδιωτικοποίηση του Διαχειριστή. 
Με την τροπολογία, που κατέθεσε την Πέμπτη ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης, 
εξηγούν, επανακαθορίζεται η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση του Διαχειριστή, 
όπως και η διαφορά που θα ανακτηθεί, μέσω των τιμολογίων, καθώς, αν διατη-
ρούνταν τα δεδομένα, ως είχαν, θα οδηγούμαστε σε αυξήσεις στα τέλη χρήσης 
κατά 68% (με αντίστοιχες επιπτώσεις στις τελικές τιμές καταναλωτή), κάτι που η 
ηγεσία του ΥΠΕΝ έχει αποκλείσει στο παρελθόν και με δημόσιες δηλώσεις της. 
Ειδικότερα, πηγές του υπουργείου ανέφεραν σε άτυπη ενημέρωση προς δημοσιο-
γράφους τα εξής, για το συγκεκριμένο ζήτημα:

- Η διαμόρφωση της συνολικής ανακτήσιμης διαφοράς σε 829 εκατ. ευρώ, σε 
συνδυασμό με τον υφιστάμενο κανονισμό τιμολόγησης της χρήσης του δικτύου 
φυσικού αερίου, θα οδηγήσει σε εξωπραγματικές αυξήσεις στα τέλη χρήσης κατά 
68%. Εύλογες είναι οι σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας, 
ευρύτερα για το δημόσιο συμφέρον, από την επαπειλούμενη αύξηση.

- Ο επανακαθορισμός κρίνεται επιβεβλημένος, καταρχήν, λόγω της υποχρέωσης 
να διορθωθούν μεθοδολογικά σφάλματα και λανθασμένες πρακτικές, που δεν 
επιτρέπεται να διατηρούνται σε ισχύ.

- Η προστασία των χρηστών φυσικού αερίου έχει πολλαπλά οφέλη, καθώς 
εμποδίζει την περαιτέρω αύξηση των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών που 
επηρεάζονται από το ενεργειακό κόστος. Ταυτόχρονα, ενισχύει την προσπάθεια 

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, σε μία χρονική στιγμή που είναι ζωτι-
κής σημασίας η ανάπτυξη και η αύξηση της απασχόλησης.

- Παράλληλα, βρισκόμαστε στην αρχή της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου μετα-
φοράς φυσικού αερίου, με τη ΔΕΠΑ να αναπτύσσει και να υλοποιεί τον σχεδιασμό 
της για τη δυνατότητα μεταφοράς αερίου, ακόμη κι εκεί που δεν υπάρχουν αγωγοί. 

«Τίποτα από όλα αυτά δεν πρέπει να απειληθεί, ιδιαίτερα σε μία κρίσιμη στιγμή 
για την οικονομία της χώρας, με τις προκλήσεις να έχουν πολλαπλασιαστεί και το 
αποτέλεσμα να επηρεάζει τη ζωή όλων των πολιτών», αναφέρουν οι κύκλοι του 
Υπουργείου. 

Αναφορικά με τη διαδικασία αποκρατικοποίησης της εταιρείας, το ΥΠΕΝ ση-
μειώνει ότι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της SOCAR με τη Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τοποθέτησε την αζέρικη εταιρεία, που 
νωρίτερα είχε επικρατήσει στο διεξαχθέντα διεθνή διαγωνισμό, στη θέση του 
«παθητικού μετόχου», που δεν μπορεί να έχει πάνω από το 49% του ΔΕΣΦΑ, «με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται», προσθέτουν, χωρίς να μπαίνουν σε λεπτομέρειες. Επιπλέ-
ον επισημαίνεται ότι η θέση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν 
γνωστή και δεδομένη, ενώ το ζήτημα είχε τεθεί, επανειλημμένα, σε κυβερνητικές 
συσκέψεις και οι προθέσεις ήταν σε γνώση των ΤΑΙΠΕΔ, SOCAR και SNAM.

Σημειώνεται ότι η αύξηση των τελών χρήσης δικτύου (που πληρώνει ο καταναλω-
τής και εισπράττει ο ΔΕΣΦΑ) είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας πώλησης του Διαχειριστή στην Socar από το Αζερμπαϊτζάν (θα 
αποκτούσε το 49% με βάση απαιτήσεις της Κομισιόν και όχι το 66% που σχεδίαζε 
αρχικά) και της ιταλικής SNAM που ενδιαφέρεται για το υπόλοιπο 17%.

Παρά τις επίσημες διαρροές κύκλων του Υπουργείου (δηλαδή ενημέρωση προς 
δημοσιογράφους χωρίς να αποδίδονται τα λεγόμενα σε συγκεκριμένο πρόσωπο 
της πολιτικής ηγεσίας) η αγορά αναμένει αυτήν την εβδομάδα τις αντιδράσεις τόσο 
του αγοραστή όσο και άλλων παραγόντων της συμφωνίας.

Σε διαβούλευση για την πρώτη έκδοση του 
Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμια-
κών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΝΟΜΕ) 
προχώρησε η ΡΑΕ, μετά από σχετική πρόταση 
του ΛΑΓΗΕ. Ο εν λόγω Κώδικας, μαζί με την 
Υπουργική Απόφαση που αφορά τον προσδιορι-
σμό της αρχικής τιμής των δημοπρασιών είναι 
τα εναπομείναντα βήματα για την εφαρμογή των 
δημοπρασιών, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμ-
βριο. Ως προς τα δύο καίρια ζητήματα που έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με 
τους δανειστές, το θέμα δηλαδή δυνατότητας ή 
μη για αυτοπρομήθεια ή εξαγωγές ηλεκτρικής 
ενέργειας, ο προτεινόμενος Κώδικας υιοθετεί 
μία μέση στάση, με τη θέσπιση ορίων για τις 
αντίστοιχες χρήσεις. Συγκεκριμένα, για την 
αυτοπρομήθεια, η πρόταση που περιλαμβάνει 
ο κώδικας για το θέμα αυτό είναι να τίθεται 
ανώτατο όριο σε κάθε προμηθευτή για το πο-
σοστό του όγκου πωλήσεών του που μπορεί να 

απευθύνεται στις ενεργοβόρες βιομηχανίες (που 
καταναλώνουν πάνω από 13 GWh το χρόνο). Το 
ποσοστό αυτό εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί περί 
το 35% του συνολικού όγκου κάθε προμηθευτή. 
Για τις εξαγωγές, πρόταση του κώδικα είναι 
να υπάρχει ανώτατο όριο σε κάθε προμηθευτή 
για το ποσοστό του όγκου πωλήσεών του που 
μπορεί να εξαχθεί. Τα θέματα αυτά θα αποτελέ-
σουν αντικείμενο ανταλλαγής θέσεων κατά την 
επικείμενη διαβούλευση.
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ΤΑΙΠΕΔ: 14 νέοι ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί ακινήτων

ICAP: Ανοδικές τάσεις στην εγχώρια αγορά λογισμικού και 
υπηρεσιών πληροφορικής το 2015

Σε 14 νέους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς ακινήτων προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ. Η διαδι-
κασία θα γίνει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Auction και τον ιστότοπο 
www.e-publicrealestate.gr και η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιο-
λογητικών και εγγράφων της α' φάσης του διαγωνισμού είναι η 26η Οκτωβρίου. Ο 
κατάλογος των ακινήτων έχει ως εξής: • Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας: Παραθαλάσ-
σιο οικόπεδο στη θέση «Αλάνες» εντός του οικισμού (50ετής μίσθωση).
• ΧΕΥ 8: Οικόπεδο στο Δήμο Χαλανδρίου με πρόσωπο στη λεωφ. Πεντέλης (30ετής 
μίσθωση).
• ΧΕΥ 9: Οικόπεδο στο Δήμο Χαλανδρίου απέναντι από το parking του σταθμού 
Δουκίσσης Πλακεντίας (πώληση).
• Κουτσουνάρι ΤΜΗΜΑ Α: Παραθαλάσσιο οικόπεδο στη θέση «Λίμνη Λουρίδη», 
σε απόσταση περίπου 9χλμ ανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου (πώληση).
• Κουτσουνάρι ΤΜΗΜΑ Α: Παραθαλάσσιο οικόπεδο στη θέση «Λίμνη Λουρίδη», 
σε απόσταση περίπου 9χλμ ανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου (πώληση).
• Κουτσουνάρι: Παραθαλάσσιο οικόπεδο στη θέση «Λίμνη Λουρίδη», σε απόσταση 
περίπου 9χλμ ανατολικά της Ιεράπετρας Λασιθίου (πώληση).

•Συγγρού και Σκρα: Ένα άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο στην Καλλιθέα Αττικής 
(πώληση).
•Παράδεισος Νέου Μαρμαρά: Τέσσερα (4) διακριτά οικόπεδα πλησίον της ακτής 
του Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής (πώληση).
•Κοσκινού, Ρόδος: Έκταση που χωροθετείται σε απόσταση 12χλμ από την πόλη 
της Ρόδου και 200μ από τη θάλασσα (πώληση).
•Κτενά και Περικλέους: Τετραώροφο διατηρητέο κτίριο στην περιοχή του Συντάγ-
ματος, στο κέντρο της Αθήνας (πώληση).
•Ξενοδοχείο ΗΝΙΟΧΟΣ, Βερανζέρου 26: Ξενοδοχείο 3 αστέρων επί της οδού 
Βερανζέρου 26, στο κέντρο της Αθήνας (πώληση).
•Παλιά πόλη Ναυπλίου: Ακίνητο επί της Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 6 εντός του 
παραδοσιακού ιστού της πόλης του Ναυπλίου (πώληση).
•Αριστομένους 11-13, Καλαμάτα: Κτιριακό συγκρότημα που αποτελείται από τρία 
(3) λιθόκτιστα κτίρια, δύο (2) εκ των οποίων είναι διατηρητέα.
•Αγ. Ελεούσα, Ρόδος: Πρώην «Σανατόριο Φρειδερίκης» στην ΔΕ Καμείρου σε 
απόσταση 37χλμ περίπου από την πόλη της Ρόδου (50ετής μίσθωση). 

Ανοδικές τάσεις παρουσίασε η εγχώρια αγορά λογισμικού και υπηρεσιών 
πληροφορικής, το 2015, όπως προκυπτει από την τελευταία έκδοση της σχετικής 
κλαδικής μελέτης που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP 
Group ΑΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, «στην εγχώρια 
αγορά λογισμικού και υπηρεσιών πληροφορικής δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος 
αριθμός επιχειρήσεων. Ο κλάδος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς 
για την ελληνική οικονομία, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για αυτοματοποίηση 
και ψηφιοποίηση τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Ο κλάδος επηρε-
άστηκε από την ύφεση, που έπληξε τη χώρα, από το 2009 και έπειτα, αλλά όχι στο 
βαθμό που επηρέασε άλλους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Η βασική δραστη-
ριότητα των πολυάριθμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου αφορά, κυρίως, 
την αντιπροσώπευση και εμπορία εισαγόμενου λογισμικού, δίδοντας περισσότερο 
βάρος σε υπηρεσίες παραμετροποίησης των εφαρμογών και ολοκλήρωσης συστη-
μάτων (integration), παρά στην ανάπτυξη και παραγωγή λογισμικού. Παράλληλα, 
δραστηριοποιούνται και λίγες μεγάλου μεγέθους εταιρείες, που αναπτύσσουν 
δικό τους λογισμικό, παρέχοντας και μεγάλο εύρος υπηρεσιών πληροφορικής. Το 
κόστος, η ποιότητα, ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς 
και η φήμη των εταιρειών πληροφορικής, καθορίζουν τη ζήτηση για τις εξεταζόμε-
νες υπηρεσίες. 
Επίσης, οι εξελίξεις σε οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, που επηρεάζουν 
τον εκάστοτε κλάδο-πελάτη, επιδρούν εμμέσως και στη ζήτηση για τις υπηρεσί-
ες πληροφορικής». O Νίκος Ταβουλάρης, Consultant της ICAP Group, ο οποίος 
επιμελήθηκε τη συγκεκριμένη μελέτη, αναφέρει ότι η κυρίαρχη κατηγορία στην 
εγχώρια αγορά λογισμικού είναι το Application Software με ποσοστό 64%, το 2015, 
όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνας που διεξήχθη 
σε μεγάλο δείγμα αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου. Το υπόλοιπο 
ποσοστό (36%) αφορά την κατηγορία Systems Software. Όσον αφορά την αγορά 
των Υπηρεσιών Πληροφορικής (IT Services), αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες IT 
Consulting, System Integration, Network Consulting and Integration Services, 
Custom Application Development, Outsourcing, Support and Deploy και Business 
Process Outsourcing (BPO). Η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια οικονομικών 
μελετών της ICAP Group, επισημαίνει σχετικά με τις εξελίξεις του κλάδου: Οι 
πωλήσεις λογισμικού (Software) στην εγχώρια αγορά, το 2015, παρουσίασαν μικρή 
αύξηση 0,7%, σε σχέση με το 2014. Στο διάστημα 2010-2013, η αγορά του λογισμι-
κού παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης -3,2%. Για το 2016, η αγορά προβλέ-
πεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,4%, σε σχέση με το 2015. Η εγχώρια αγορά υπηρεσιών 

πληροφορικής αυξήθηκε κατά 1,4%, το 2015, σε σχέση με το 2014. Στο διάστημα 
2010-2013, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής παρουσίασε μικρότερη μείωση 
σε σχέση με το λογισμικό (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής: -1,9%). Για το τρέχον 
έτος, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής προβλέπεται ότι θα παρουσιάσει 
ετήσια αύξηση της τάξης του 2,1%. Αναλύοντας τα ευρήματα της κλαδικής μελέτης, 
παρατηρείται ότι «η ύφεση στους δύο αυτούς τομείς της πληροφορικής ήταν πολύ 
μικρότερη σε σχέση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με 
παράγοντες του κλάδου, η αναβλητικότητα από πλευράς των επιχειρήσεων-πελα-
τών των υπό εξεταζόμενων εταιρειών να προχωρήσουν σε μεγάλες επενδύσεις 
στον τομέα της πληροφορικής, λόγω της έλλειψης ρευστότητας που παρατηρείται 
στην εγχώρια οικονομία, αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα της στασιμότητας 
που παρατηρήθηκε στον κλάδο, γενικότερα, τα προηγούμενα έτη. Τα γεγονότα 
του περασμένου έτους (capital controls, εκλογικές αναμετρήσεις) φαίνεται ότι 
επηρέασαν τον κλάδο, αλλά όχι στο βαθμό που προβλεπόταν αρχικά». Όσον αφορά 
το βαθμό συγκέντρωσης στον κλάδο, παρατηρείται ότι είναι χαμηλός, δεδομένου 
ότι οι έξι και δέκα μεγαλύτερες εταιρείες κάλυψαν, αντίστοιχα, το 28% και το 40% 
περίπου των συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών, το 2015. Στο πλαί-
σιο της μελέτης, έγινε εκτεταμένη χρηματοοικονομική ανάλυση των εταιρειών του 
κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. Επίσης, συντάχθηκαν ομαδοποιημένοι 
ισολογισμοί, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος εταιρειών. Το σύνολο του ενερ-
γητικού των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκε σχεδόν κατά 3% και το 2014, 
μεταβολή η οποία προήλθε από την αύξηση των καθαρών παγίων. Τα ίδια κεφάλαια 
μειώθηκαν κατά 2,0% και οι μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις 
κατά 11,2%. Αντιθέτως, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ήταν αυξημένες (14,2%), 
σε σχέση με το 2013. 
Οι συνολικές πωλήσεις των 37 επιχειρήσεων του δείγματος ήταν μειωμένες κατά 
3,5%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περαιτέρω, η αδυναμία συγκράτησης του 
κόστους επηρέασε το συνολικό μικτό κέρδος, το οποίο περιορίστηκε σημαντικά 
κατά 7,2%. Παρά τη μεγάλη βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος (+25,92%), η 
πολύ μεγάλη αύξηση των μη λειτουργικών εξόδων (+161,71%) είχε ως συνέπεια τη 
μείωση κατά 8,4% περίπου των κερδών (προ φόρου) των συγκεκριμένων εταιρειών, 
το 2014. Ομοίως, τα κέρδη EBITDA κατέγραψαν μείωση (-12,1%), το ίδιο διάστημα. 
Το περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών παρουσίασε επιδείνωση και διαμορ-
φώθηκε στο 31,1%, το 2014, (από 32,3%, το προηγούμενο έτος). Το 2014, ο αριθμός 
των κερδοφόρων εταιρειών μειώθηκε, σε σχέση με το 2013, (28 κερδοφόρες έναντι 
29) και, αντίστοιχα, ο αριθμός των ζημιογόνων αυξήθηκε από 8 σε 9 εταιρείες.
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Ανακοίνωση για το σχολιασμό αρκετών Ευρωκωδίκων, εξέδωασε ο ΕΛΟΤ με τίτλο: 
«ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ». Σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ η υποβολή 
σχολίων είναι δυνατή έως 31 Οκτωβρίου 2016. Όπως αναφέρει ο ΕΛΟΤ, τα κείμενα των 
Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχο-
λιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων από τη μέχρι σήμερα χρήση τους. Η ενη-
μέρωση και συντήρηση των κειμένων των Ευρωκωδίκων είναι βασική δραστηριότητα 
της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Ευρωκωδίκων CEN/TC 250 για τη διατήρηση της 
αξιοπιστίας και εγκυρότητας τους και επιτελείται μέσω τακτικής ανασκόπησής τους. Στο 
πλαίσιο αυτό η Τεχνική Επιτροπή CEN/TC 250 ξεκίνησε τη διαδικασία επανεξέτασης των 
κειμένων των Ευρωκωδίκων που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:
 
ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ Εθνικό Πρότυπο
EN 1993-1-4:2006 
Eurocode 3. Design of steel  
structures. General rules.  
Supplementary rules for 
stainless steels 

EN 1993-1-9:2005 (AC:2005 + AC:2009)
Eurocode 3. Design of steel structures.  
Fatigue 

EN 1993-1-10:2005 (AC:2005 + AC:2009) 
Eurocode3. Design of steel structures.  
Material toughness and  
through-thickness properties 

EN 1993-1-11:2006 (AC:2009)
Eurocode 3. Design of steel structures. 
Design of structures with tension 
components 

EN 1993-2:2006 (AC:2009) 
Eurocode 3. Design of steel structures. 
Steel bridges 

EN 1998-2:2005 (A1:2009 + AC:2010
 + A2:2011)
Eurocode 8. Design of structures for 
earthquake resistance. Bridges 

EN 1998-4:2006
Eurocode 8. Design of structures for 
earthquake resistance. Silos, tanks and
pipelines 

EN 1998-6:2005 
Eurocode 8. Design of structures for 
earthquake resistance. Towers, 
masts and chimneys
 
(όπου AC αφορά στην έκδοση Διορθώσεων)
Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει στον ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης 
τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ. όπως προέκυψαν από την χρήση και 

εφαρμογή των ως άνω κειμένων των Ευρωκωδίκων, απαντώντας στα 
ακόλουθα ερωτήματα: 
Q1 Παράγραφοι του Προτύπου που χρειάζονται διορθώσεις εκδοτικών 
παροραμάτων ή τεχνικών λαθών;
Q2 Παράγραφοι του Προτύπου προς βελτίωση ασαφειών;
Q3 Πιθανή επέκταση του αντικειμένου του Προτύπου;
Q4 Επισήμανση εδαφίων τα οποία θα μπορούσαν να περικοπούν;
Q5 Επισήμανση εδαφίων των οποίων η εφαρμογή οδηγεί σε μη οικο-
νομικές λύσεις; 
Q6 Επισήμανση εδαφίων για την εφαρμογή των οποίων απαιτείται 
υπερβολικός όγκος υπολογισμών.
Τα υποβαλλόμενα σχόλια θα διαβιβασθούν για να εξετασθούν από την 
αρμόδια Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ 67 και τις αντίστοιχες Ομάδες Ερ-
γασίας, προκειμένου να υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτρο-
πή CEN/TC 250 ως οι διαμορφωμένες ελληνικές θέσεις.
Για τη διευκόλυνση υποβολής και διαχείρισης των υποβαλλόμενων 
σχολίων οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώνουν το έντυπο 
σχολιασμού που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://
www.elot.gr/1330_ELL_HTML.aspx) (στην αγγλική ή στην ελληνική 
γλώσσα), σημειώνοντας ευκρινώς τον κωδικό του σχολιαζόμενου εγ-
γράφου, καθώς και τα κεφάλαια-παραγράφους-εδάφια υπό σχολια-
σμό. Περισσότερες πληροφορίες: κες Γαρδέλη Ευγενία, Αλεξανδρή 
Ευαγγελία, Τηλ.: 210 2120124, 210 2120125 - Ηλεκτρονική αποστολή 
σχολίων: eurocodes [at] elot.gr

Ανασκόπηση και σχολιασμός Ευρωκωδίκων από τον ΕΛΟΤ

ΕΛΟΤ EN 1993.01.04
Ευρωκώδικας 3 - Σχεδιασμός κατασκευών 
από χάλυβα - Μέρος 1-4: Γενικοί κανόνες 
- Συμπληρωματικοί κανόνες για ανοξείδω-
τους χάλυβες

ΕΛΟΤ EN 1993.01.09
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών 
από χάλυβα - Μέρος 1-9: Κόπωση

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993.01.10
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από 
χάλυβα - Μέρος 1-10: Αντοχή σε ψαθυρή θραύ-
ση και ιδιότητες κατά την έννοια του πάχους

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993.01.11
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών 
από χάλυβα  - Μέρος 1-11: Σχεδιασμός κα-
τασκευών με εφελκυόμενα στοιχεία

ΕΛΟΤ ΕΝ 1993.02
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών 
από χάλυβα - Μέρος 2: Γέφυρες από χάλυβα

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998.02 
Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός 
σχεδιασμός των κατασκευών - 
Μέρος 2: Γέφυρες

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998.04
Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός 
των κατασκευών - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές 
και αγωγοί

ΕΛΟΤ ΕΝ 1998.06
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός 
των κατασκευών - Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί 
και καπνοδόχοι

Στον ειδικό επιστήμονα Μιχαήλ Βικάτο, ο οποίος με την πο-
λυετή εμπειρία του και βαθιά σπουδή του επί των συστημά-
των των υποβρύχιων του πολεμικού Ναυτικού, αποτέλεσε τη 
θεσμική μνήμη της διοίκησης των υποβρυχίων επί τεχνικών 
θεμάτων, επιδόθηκε η "επιβράβευση Αριστείας - Εξαίρετων 
Πράξεων" από τον αρχηγό ΓΕΝ αντιναύαρχο, Γεώργιο Για-
κουμάκη. Ο Μιχαήλ Βικάτος προσελήφθη το 1977, ως ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό, 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 γε-
νικού επιτελείου Ναυτικού.

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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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ «ΒΟΗΘΕΙΑ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 18/07/2016

Την αμερικανική φορολογική υπηρεσία, το γνωστό IRS, 
προσεγγίζει και πάλι το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο των 
ενεργειών που έχει δρομολογήσει για περαιτέρω ενίσχυση 
του «οπλοστασίου» του κατά της φοροδιαφυγής, αύξησης 
των εσόδων και επίτευξης των μνημονιακών στόχων που 
θα αποτρέψουν δυσάρεστες για τους φορολογούμενους 
εκπλήξεις στο μέλλον.
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής ετοιμάζει, 
μετά από αρκετά χρόνια και πάλι, έναν κύκλο σημαντικών 
επαφών με τους εξπέρ στην αντιμετώπιση της φοροαποφυγής 
και φοροκλοπής, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας αλλά 
και νέων τεχνικών, που αφενός θα διευκολύνουν το έργο 
του ελεγκτικού και εισπρακτικού μηχανισμού, αφετέρου θα 
αποδίδουν σε σύντομο χρονικό διάστημα καρπούς.
Σε κάθε περίπτωση, άλλωστε, η νέα «επιστράτευση» του 
IRS κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, αφού κατ’ επανάληψη οι 
δανειστές, ειδικά από την πλευρά του ΔΝΤ, έχουν επισημάνει 
ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής για να στεφθεί κάποια 
στιγμή από επιτυχία απαιτεί ένα ουσιαστικά «ελληνικό 
IRS», δηλαδή θα πρέπει υπό τη νέα ανεξάρτητη δομή της η 
ΓΓΔΕ να αντιγράψει πλήρως τις μεθόδους και τις πρακτικές 
της αμερικανικής φορολογικής υπηρεσίας, που θεωρείται 
κορυφαία παγκοσμίως στην αποτελεσματικότητα κατά της 
φοροδιαφυγής.
Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι η υιοθέτηση τεχνικών 
της οικονομικής αστυνομίας των ΗΠΑ ήδη, από το 2012, 
έχει συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, κυρίως μέσω των συστημάτων εντοπισμού αφανών 
περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, αλλά και 
των ελέγχων και διασταυρώσεων που διενεργούνται με βάση 
τις δαπάνες διαβίωσης και τα περιουσιακά στοιχεία.
Με βάση επίσης το αμερικανικό μοντέλο ξεκίνησε και 
συνεχίζεται με επιτυχία το «φακέλωμα» όλων των συναλλαγών 
των φορολογουμένων (εμπορικά καταστήματα, κέντρα 
διασκέδασης, συμβολαιογραφεία, πολεοδομίες, ξενοδοχεία, 
τράπεζες, ιδιωτικές κλινικές και εκπαιδευτήρια, ΔΕΚΟ 
κ.λπ.), αλλά και επιλογή των «υπόπτων» για παραβάσεις της 
φορολογικής νομοθεσίας με βάση ηλεκτρονικά αρχεία, που 
περιέχουν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία για το επάγγελμα, τα 
τεκμήρια και το ιστορικό τους (συνέπεια ή μη στην εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών του, είδος και έκταση φορολογικών 
παραβάσεων κ.ά.).
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι οι εμπειρογνώμονες του IRS 
έστρεψαν τους ελέγχους στους φορολογούμενους εκείνους 
των οποίων οι δαπάνες διαβίωσής τους δεν συνάδουν με τις 
φορολογικές τους δηλώσεις, καθώς και στους υπόχρεους 
που έχουν υψηλές επιστροφές φόρου, μεγάλες και απότομες 
μεταβολές εισοδήματος και περιουσίας, καθώς και υψηλές 
αφορολόγητες δαπάνες, ενώ έβαλαν στην πρώτη γραμμή των 
ελέγχων τους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
θεωρούν ότι οι ειδικοί του IRS έχουν ακόμη πολλά να 

προσφέρουν στην ελληνική φορολογική διοίκηση, ακόμη και 
για εντοπισμό εστιών απάτης και «μαύρου» χρήματος.

ΦΟΡΟΥΣ 13 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΩΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

www.kathimerini.gr

Έφθασε η ώρα για την πληρωμή του λογαριασμού στην εφορία 
με το οικονομικό επιτελείο να εμφανίζεται προβληματισμένο 
για την πορεία είσπραξης των εσόδων, δεδομένου ότι έχει 
εξαντληθεί η φοροδοτική ικανότητα πολιτών και επιχειρήσεων. 
Οι υψηλοί φόροι και οι αυξημένες προκαταβολές φόρου 
για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με την 
αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75% έχουν 
δημιουργήσει μια ασφυκτική κατάσταση στα νοικοκυριά που 
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους όχι 
μόνο προς την εφορία αλλά και στις τράπεζες γενικότερα. 
Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων και περισσότεροι από 2,3 εκατ. 
φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρους 
για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015. Ο «Γολγοθάς» των 
φορολογουμένων ξεκινά από τις 29 Ιουλίου όπου πρέπει να 
καταβληθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Από τον 
Αύγουστο (ή Σεπτέμβριο αναλόγως του πότε θα αναρτηθούν 
τα εκκαθαριστικά) ξεκινά η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και στο 
τέλος του έτους οι υπόχρεοι πρέπει να πληρώσουν και τα τέλη 
κυκλοφορίας.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού μέχρι το 
τέλος του έτους πρέπει να καταβληθούν 12-13 δισ. ευρώ 
από τους φορολογουμένους για τα ακίνητα που διαθέτουν, 
τα αυτοκίνητα, τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο μισθωτών 
υπηρεσιών, την αυξημένη εισφορά αλληλεγγύης και τα τέλη 
κυκλοφορίας, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα καταβληθούν 
εντός του καλοκαιριού. Επίσης, στο ίδιο χρονικό διάστημα 
το ελληνικό Δημόσιο πρέπει να εισπράξει έσοδα από τους 
φόρους κατανάλωσης (όλους τους έμμεσους φόρους) που 
ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ.
- Οι έμμεσοι φόροι
Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους το Δημόσιο πρέπει 
να εισπράξει έσοδα (από άμεσους και έμμεσους φόρους) που 
προσεγγίζουν τα 28 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι ιδιαίτερα μεγάλο, 
δεδομένης της κατάστασης στην ελληνική οικονομία και δεν 
αποκλείεται ο στόχος που έχει τεθεί να μην εκπληρωθεί. Και 
αυτό, καθώς κάθε μήνα φυσικά και νομικά πρόσωπα αφήνουν 
απλήρωτους φόρους άνω του 1 δισ. ευρώ.
Στην περίπτωση λοιπόν που τον Αύγουστο διαπιστωθεί κόπωση 
των δημοσίων εσόδων, θα αποφασισθεί εάν θα ενεργοποιηθεί 
το plan b του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο προβλέπει τη 
νωρίτερη εφαρμογή κάποιων φόρων που έχουν ήδη ψηφισθεί 
από την ελληνική Βουλή, όπως για παράδειγμα τους νέους 
φόρους στα καύσιμα. Κανονικά θα πρέπει να εφαρμοστούν 
από τον Ιανουάριο του 2017, ωστόσο ορατό είναι το ενδεχόμενο 
να τεθούν σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2016.
Ειδικότερα, οι φόροι ύψους 12-13 δισ. ευρώ που θα 
καταβληθούν το δεύτερο εξάμηνο το έτους κατανέμονται ως 
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εξής:
• Φόρος εισοδήματος. Την πρώτη δόση του φόρου 
εισοδήματος θα κληθούν να πληρώσουν στις 31 Ιουλίου 
περίπου 2,3 εκατ. φορολογούμενοι. Συνολικά μέχρι και τα τέλη 
Νοεμβρίου πρέπει να καταβληθούν από τα φυσικά πρόσωπα 
περισσότερα από 5,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις θα 
πρέπει να πληρώσουν το ποσό των 2,9 δισ. ευρώ. Σημειώνεται 
ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός από την εισφορά 
αλληλεγγύης καταβάλλουν και τέλος επιτηδεύματος.
• ΕΝΦΙΑ. Τα εκκαθαριστικά του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας 
ακινήτων θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο στα τέλη Ιουλίου ή στα 
μέσα Αυγούστου. Το πιθανότερο σενάριο είναι η πρώτη δόση 
του φόρου να πληρωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου και η τελευταία 
στα τέλη Ιανουαρίου. Το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων ανέρχεται στα 3,8 -4 δισ. ευρώ
Τους κρίσιμους μήνες οι οφειλέτες του Δημοσίου θα 
πληρώνουν ταυτόχρονα με όλα τα ανωτέρω και τη δόση για την 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συνολικά μέχρι το 
τέλος του έτους υπολογίζεται να καταβληθούν περισσότερα 
από 800 εκατ. ευρώ. Βέβαια, αρκετοί ενδεχομένως να χάσουν 
τη ρύθμιση, καθώς αν δεν καταβάλουν τη δόση σε διάστημα 15 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας, το ηλεκτρονικό σύστημα 
τους «πετάει» εκτός ρύθμισης. Επίσης, τον Δεκέμβριο θα 
πρέπει να καταβληθεί ποσό ύψους 1,1 δισ. ευρώ για τα τέλη 
κυκλοφορίας του 2017.
- Έλεγχοι ΓΓΔΕ
Περισσότερες από 3.500 εισαγγελικές παραγγελίες έχουν 
συσσωρευθεί στα γραφεία των ελεγκτών και αφορούν τόσο 
τις παλαιές λίστες αλλά και τη λίστα Μπόργιανς όπου έχουν 
ταυτοποιηθεί περίπου 1.000 νέα ονόματα. Τα νέα ονόματα 
της τελευταίας λίστας δεν περιλαμβάνονται σε καμία από τις 
παλαιότερες και χρήζουν διευρυμένων ελέγχων. Ωστόσο, το 
προσωπικό της ΓΓΔΕ δεν επαρκεί όχι μόνο για τον έλεγχο τον 
εισαγγελικών παραγγελιών αλλά και τους ελέγχους που έχει 
θέσει ως στόχο να διενεργήσει η ίδια μέχρι το τέλος του έτους. 
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΓΓΔΕ προβλέπει τη διενέργεια 
περίπου 30.000 προληπτικών ελέγχων από τις ΔΟΥ, καθώς 
και μεγάλο αριθμό στοχευμένων τέτοιων ελέγχων από τις 
Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων σε 
όλη τη χώρα.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ, ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ 
«ΜΕΝΟΥ» ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ-ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ
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Να πιέσει για την άμεση ολοκλήρωση των μέτρων της α 
΄αξιολόγησης ως τον Σεπτέμβριο και να προλειάνει το έδαφος 
για ταχεία ολοκλήρωση της β΄ αξιολόγησης τον Οκτώβριο 
έρχεται στην Αθήνα σήμερα ο Επίτροπος Μοσκοβισί.
Για την πορεία υλοποίησης των μνημονιακών δράσεων που 
παραμένουν σε εκκρεμότητα πρόκειται να ενημερώσει 
τον Πιερ Μοσκοβισί ο υπουργός Οικονομικών κύριος 
Ευκλείδης Τσακαλώτος ενώ στις 15:15 μετά το μεσημέρι είναι 
προγραμματισμένο να δώσουν και κοινή συνέντευξη Τύπου. 
Ο κύριος Πιέρ Μοσκοβισί θα έχει συνάντηση και με τον 

πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.
Εκτός από τα προαπαιτούμενα η Αθήνα θέλει να υπάρξει μια 
θετική και αισιόδοξη αναφορά του Επιτρόπου για πρόοδο 
στη συμφωνία για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,  για την 
οποία έχουν δεσμευτεί οι Ευρωπαίοι εταίροι στα Eurogroup 
του Νοεμβρίου  του 2012 και του Μαΐου φέτος.
 Κορυφαίο ζήτημα πάντως για την κυβέρνηση είναι και η 
πρόταση που σύμφωνα με πληροφορίες, έχει υποβάλει η 
Αθήνα στους θεσμούς για την καθιέρωση χαμηλότερων 
στόχων στα πρωτογενή πλεονάσματα από το 2018 και μετά (της 
τάξεως του 2,5% για το 2019 και 2% για το 2020) για την οποία 
όμως δεν έχει λάβει ακόμη θετική απάντηση.
 Η ελληνική πλευρά επιμένει, όπως και το ΔΝΤ, ότι η δέσμευση 
για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% για μετά το 2018  είναι 
ουσιαστικά ανέφικτος και θέλει να την αποφύγει. Σύμφωνα με 
αξιόπιστες και καλά πληροφορημένες πηγές, για τον λόγο αυτό 
έχει εγγράψει μικρότερους στόχους στο νέο Μεσοπρόθεσμο 
ως το 2020.
 Μέχρι και την περασμένη εβδομάδα, πάντως, και ο Πιερ 
Μοσκοβισί σε συνέντευξή του «ξέκοβε»  κάθε συζήτηση 
ως πρόωρη, αφήνοντας κάποια περιθώρια επανεξέτασης 
αναλόγως της πορείας της οικονομίας κατά το 2017-2018.
 Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση θέλουν να εγγράψουν 
από τώρα χαμηλότερους στόχους, υπολογίζοντας πως από 
τώρα ως το 2018 είναι εν δυνάμει «προεκλογική περίοδος» και 
θέλοντας έτσι να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια δημοσιονομικών 
κινήσεων (για παροχές ή αποφυγή νέων μέτρων) , όποτε οι 
πολιτικές συνθήκες το επιβάλουν.
 Καθώς δεν αναμένεται σήμερα να υπάρξουν αποφάσεις, 
τα θέματα αυτά θα απασχολήσουν εκ νέου και τις επόμενες 
μέρες, κατά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού 
Οικονομικών κ.Τζακ Λιου, καθώς η κυβέρνηση προσβλέπει και 
σε μια θετική παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών υπέρ των 
ελληνικών θέσεων.

ΧΩΡΙΣ ΤΡΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

www.in.gr

Σε νέες τρίωρες επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας 
προχωρούν από την Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη τα 
Σωματεία εργαζομένων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με αποτέλεσμα 
να μην πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο επιβατικών 
αμαξοστοιχιών.
Οι εμπορικές αμαξοστοιχίες θα μείνουν ακινητοποιημένες έως 
και την ερχόμενη Πέμπτη.
Οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 
νέες κινητοποιήσεις μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να εγκρίνει 
τη δεσμευτική προσφορά των Ιταλικών Σιδηροδρόμων για την 
εξαγορά του 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τίμημα 45 εκατ. ευρώ.
Τα σωματεία θα συνεδριάσουν εκ νέου την Πέμπτη 
προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.


