
Σύμφωνα, με ανακοίνωση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, με προ-
ηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΣΠΜΕ και του ελληνικού τμήματος της ASCE, 
συγκροτείται άμεσα Παρατηρητήριο Εξαγωγής Τεχνογνωσίας. Πρώτος στόχος της 

σχετικής επιτροπής είναι να συλλέξει, αποδελτιώσει και επικοινωνήσει με κατάλληλο 
τρόπο (στο εξωτερικό) τις δυνατότητες των Ελλήνων Πολιτικών Μηχανικών. Όσες 
και όσοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή στην εν θέματι Επιτροπή, παρακαλούνται να 

υποβάλουν σχετική Αίτηση, συνοδευόμενη από σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (έως 
2 σελίδες), στη Γραμματεία του ΣΠΜΕ: spme@tee.gr και proedreio.spme@gmail.

com μέχρι 31.08.2016. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα αγροτεμάχια δεν θα υπολογί-
ζονται στο συμπληρωματικό φόρο 
του ΕΝΦΙΑ των πολιτών, ανακοί-
νωσε χθες το Υπουργείο Οικονομι-
κών. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνω-
ση που εκδόθηκε μετά από σχετικά 
δημοσιεύματα του Τύπου, επιση-
μαίνεται μεταξύ άλλων, ότι: 

"1) Τα αγροτεμάχια δεν θα υπο-
λογίζονται στο συμπληρωματικό 
φόρο του ΕΝΦΙΑ των πολιτών. 
Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε 
σωρεία λαθών στις δηλώσεις των 
πολιτών οι οποίοι και καλούνται το 
επόμενο διάστημα να διορθώσουν 
τις δηλώσεις τους.

2) Ο φετινός ΕΝΦΙΑ θα εξοφληθεί 
σε 5 δόσεις και όχι σε 4, αρχής γε-
νομένης από το τέλος Σεπτεμβρί-
ου. Τα δημοσιεύματα που μιλούν 
για Αύγουστο δεν ισχύουν. 

3) Ο συνολικός λογαριασμός του 
ΕΝΦΙΑ θα είναι στο ίδιο επίπεδο με 
πέρυσι. Όσα δημοσιεύματα μιλούν 
για αύξηση του συνολικού ποσού 
του ΕΝΦΙΑ, δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα. Υπάρχει, 
βέβαια, ανακατανομή των βαρών 
από τις μικρές στις μεγάλες περι-
ουσίες.

4) Οι απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα 
ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. 
Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή 

όσοι έχουν εισοδήματα από υψη-
λούς τόκους. 

5) Δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με 
το ύψος των εισοδηματικών και 
περιουσιακών κριτηρίων. Δηλαδή 
δεν χάνουν την απαλλαγή άνεργοι, 
πολύτεκνοι και άτομα με αναπη-
ρία άνω του 80%, ανεξάρτητα του 
ύψους των τόκων που έχουν", κα-
ταλήγει η ανακοίνωση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών. 

Εκτός συμπληρω-
ματικού ΕΝΦΙΑ τα 
αγροτεμάχια - Σε 
5 δόσεις και από 
τέλος Σεπτεμβρίου 
η καταβολή του 
φόρου, ανακοίνω-
σε το υπουργείο 
Οικονομικών

ΣΗΜΕΡΑ Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ  
από το ΥΠΟΙΚ

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:

•   Διευκρινίσεις για τον ΕΝΦΙΑ από το 
ΥΠΟΙΚ (σελ.1)

•   Διεθνές συνέδριο: Βιώσιμες Αγορές 
Ακινήτων-Πολιτικό Πλαίσιο και Αναγκαί-
ες Μεταρρυθμίσεις (σελ.3)

•   Στε: Νόμιμο το Σχέδιο ΠΔ του ΕΣΧΑΔΑ 
Αφάντου Ρόδου (σελ.3)

•   Αντιπαράθεση στη Βουλή για ΔΕΣΦΑ 
(σελ.4)

•   Δημόσια Διαβούλευση για χαρακτηρισμό 
των Λευκών Ορέων ως εθνικό πάρκο 
(σελ.4)

•   «Ορίζοντας 2020»: 8,5 δισ. ευρώ το 2017 
για την έρευνα και την καινοτομία (σελ.5)

•   ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για το Μηχα-
νισμού Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος 
(σελ.6)

•   Συνολικό νομοσχέδιο για τη δόμηση 
προαναγέλει ο Αν.Υπ. ΠΕΝ Γ. Τσιρώνης 
(σελ.7)

•   Νέα επιχειρήσεων (8,10)

•   Ακμάζουν οι οικονομικές σχέσεις Ελλά-
δας - Αλβανίας (σελ.9)

•   Σε ισχύ νέα πρόστιμα της εφορίας για 
μη έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων 
(σελ.11)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.14)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.15-16)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Βιώσιμες Αγορές 
Ακινήτων-Πολιτικό Πλαίσιο και Αναγκαίες Μεταρ-
ρυθμίσεις"  
ΑΘΗΝΑ

Τ.Ε.Ε., σε συνεργασία με 
τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Τοπογράφων (FIG) και την 
Παγκόσμια Τράπεζα (WORLD 
BANK)

19-20
Σεπτεμβρίου

2016

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«Προσβασιμότητα στη Mάθηση 
των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
ΠΑΤΡΑ

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

Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτ. Ελλάδος

19-21
Σεπτεμβρίου

2016

23-24
Σεπτεμβρίου

2016

   Το 7ο διεθνές συνέδριο Προσομοίωσης Διεθνών 
Περιφερειακών Οργανισμών Ρόδου - Rhodes 
Model Regional Co-operation 2016 (RhodesMRC 
2016) στο οποίο μαθητές και φοιτητές από όλο 
τον κόσμο αναλαμβάνουν τους ρόλους υπουρ-
γών και αρχηγών κρατών και συνεδριάζουν επί 
τρεις ημέρες προσομοιώνοντας όργανα  διεθνών 
οργανισμών όπως το ΝΑΤΟ, ο Οργανισμός για 
την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Συνεδριάζουν 
ταυτόχρονα χωρισμένοι σε 9 διαφορετικές 
αίθουσες, με σκοπό να επιτύχουν δημιουργικούς 
συμβιβασμούς και να λάβουν αποφάσεις πάνω 
σε καίρια θέματα όπως η κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή, η πειρατεία στη Μεσόγειο, η ελευθερία 
του Τύπου κ.α.
Το RhodesMRC 2016, θα πραγματοποιηθεί από 
τις 12 ως τις 16 Οκτωβρίου 2016 στο Sheraton 
Rhodes Resort. Διοργανώνεται από το Σπίτι 
της Ευρώπης στη Ρόδο, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, το 
Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εκπαί-
δευση και την Επιμόρφωση - EUNET. Το συνέδριο 
τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

   Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών 
Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος - Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
(ΤΕΕ), συνδιοργανώνουν πανελλήνιο συνέδριο 
Σκυροδέματος στη Θεσσαλονίκη, τον Νοέμβριο 
του 2016, με τίτλο: «Κατασκευές από Σκυρόδεμα»
Θεματολογία:
• Τεχνολογία Σκυροδέματος και Χάλυβα  
• Ανάλυση Κατασκευών 
• Διαστασιολόγηση 
• Συμπεριφορά των Κατασκευών υπό Στατικές και 
Δυναμικές Φορτίσεις 
• Συμπεριφορά των κατασκευών στο χρόνο 
• Σύνθετα Υλικά 
• Ενισχύσεις  – Αποκαταστάσεις – Επισκευές 
• Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
• Προκατασκευή 
• Ειδικά Θέματα
• Έργα   
Η  διάρκεια  του  συνεδρίου  θα  είναι  τριήμερη.  
Κύρια γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική, 
αλλά  θα  γίνονται δεκτές και ανακοινώσεις στην 
Αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες: e-mail: vretta @itsak .gr, 
grproedrou-tkm@central.tee.gr, mitraka@central.
tee.gr, τηλ.: ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ : 2310476081-4, ΤΕΕ/
ΤΚΜ :2310-883170.

   Το 8ο πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας με τίτλο: 
«150+ χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές 
και στρατηγικές επιβίωσης» διοργανώνει -από 
τις 20 έως τις 23 Οκτωβρίου 2016, στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης- η Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. 
Οι εργασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
(ΚΕ.Δ.Ε.Α). 
Θεματικές ενότητες:
- Οικολογία Πληθυσμών
- Οικολογία Κοινοτήτων
-   Οικολογία Τοπίου / Τηλεπισκόπηση
-   Θαλάσσια Οικολογία
-  Λειτουργική Οικολογία
-   Εξελικτική Οικολογία
- Γενετική Ποικιλότητα – Μοριακή Οικολογία
-  Εδαφική Οικολογία
-   Βιογεωγραφία
-  Ηθολογία
-   Οικολογική Μοντελοποίηση / Μαθηματική 
Οικολογία
- Οικοφυσιολογία / Οικομορφολογία
-  Οικοτοξικολογία
-   Βιολογικές Εισβολές
-   Βιομετεωρολογία / Κλιματική αλλαγή και επιπτώ-
σεις σε είδη και οικοσυστήματα
- Πρότυπα και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
- Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστατευόμενων 
Περιοχών
-  Οικολογία και Κοινωνία / Εφαρμογές της Οικολο-
γικής Έρευνας
-   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Ειδικές συνεδρίες:
- Οικολογική έρευνα 'εκτός των τειχών':
    (α) Σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις
    (β) Σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων 

περιοχών
    Το έργο βιοπαρακολούθησης στην Ελλάδα
- Διαχείριση και διακυβέρνηση των προστατευόμε-
νων περιοχών της Ελλάδας
- Σύγκλιση επιδιώξεων και δράσεων για γαλάζια 
ανάπτυξη και καλή περιβαλλοντική κατάσταση: 
Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και χωροτα-
ξικός σχεδιασμός
- Καινοτόμες τεχνολογίες φυκών και περιβάλλον
- Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θερινά 
σχολεία στην Οικολογία και σε συναφή πεδία στην 
Ελλάδα
- Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και επιπτώ-
σεις - Εθνικό σχέδιο δράσης
-  Τhe "impact factor syndrome" and the future of 
scientific publishing.
Πληροφορίες: http://helecos-8.web.auth.gr/

Συνέδριο στη Ρόδο

 «Κατασκευές  
από Σκυρόδεμα»

Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας
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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



Στε: Νόμιμο το Σχέδιο ΠΔ του ΕΣΧΑΔΑ Αφάντου Ρόδου

Διεθνές συνέδριο: «Βιώσιμες Αγορές Ακινήτων-Πολιτικό 
Πλαίσιο και Αναγκαίες Μεταρρυθμίσεις»

Το Ε΄ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 
160/206 γνωμοδότησή του, έκρινε νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Δι-
ατάγματος για την έγκριση του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 
του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Αφάντου Ρόδου (παραλία Αφά-
ντου) του δήμου Ρόδου και έκανε ορισμένες νομοτεχνικού περιεχο-
μένου παρατηρήσεις. Το εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ περιλαμβάνει δυο ακίνητα. 
Το ένα είναι το Γκόλφ Αφάντου, επιφάνειας 1.327.994 τ.μ. και το δεύ-
τερο είναι το Νότιο Αφάντου, εμβαδού 255,763 τ.μ. Οι εκτάσεις αυτές 
έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Από την τουριστική ανάπτυξη και 

αξιοποίηση της όλης έκτασης έχει εξαιρεθεί, λόγω των αρχαιοτήτων, 
η Α΄ ζώνη, ενώ η Β΄ Ζώνη, όπως και η υπόλοιπη έκταση που είναι 
και το Γκόλφ Αφάντου (7 γήπεδα σε έκταση περίπου 450 στρεμμά-
των), μπορεί να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα από τον αρχαιολογικό τους 
χαρακτήρα. Ακόμη, στην περιοχή του Γκόλφ Αφάντου επιτρέπεται η 
ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, όπως και η 
αναδιάταξή του προκειμένου να προσαρμοστεί στις προδιαγραφές 
του ΕΟΤ, ενώ ειδική μέριμνα γίνεται για την προστασία του υγροβιό-
τοπου της περιοχής.

 Το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία 
Τοπογράφων (FIG) και την Παγκόσμια Τράπεζα 
(WORLD BANK), διοργανώνει στις 19 και 20 Σεπτεμ-
βρίου το High-Level FIG / World Bank Conference 
on «Sustainable Real Estate Markets Policy 
Framework and Necessary Reforms». Βασικό 
σύνθημα του συνεδρίου είναι: "Για έναν κόσμο 
απαλλαγμένο από τη φτώχεια, το φόβο και την ανι-
σότητα, όπου η ζωή είναι ασφαλής και η ανάπτυξη 
σταθερή και βιώσιμη". Θεματολογία:
• Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου νομικού πλαισίου 
σύμφωνα με το διεθνές πλαίσιο 
• Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστη-
μάτων καταγραφής της ακίνητης περιουσίας για τη 
διευκόλυνση της αγοράς ακινήτων και την ελαχιστο-
ποίηση του κινδύνου εξαπάτησης 
• Βελτίωση της διαθεσιμότητας των στατιστικών δε-
δομένων και θεσμοθέτηση/ανάπτυξη των απαραίτη-
των επαγγελμάτων και προσφερόμενων  υπηρεσιών 
• Μετατροπή του νεκρού κεφαλαίου (γη και ακίνητα 
που δεν  χρησιμοποιούνται  ή δεν αξιοποιούνται 
επαρκώς) σε παραγωγικό κεφάλαιο με σκοπό 
την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της 
φτώχειας 
• Δημιουργία εθνικής πολιτικής γης σε ανώτατο 
κυβερνητικό επίπεδο που θα υποστηρίξει ένα υγιές 
επιχειρηματικό κλίμα και μια σταθερή αγορά ακινή-
των, με βάση τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς και 
επενδυτικούς κανόνες 
• Ανάπτυξη βιώσιμης  χρηματοδότησης για την 
ενθάρρυνση ιδιωτικών επενδύσεων σε ακίνητη 
περιουσία
• Εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας και διαφάνεια στα 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα  για τη διευκόλυνση των 
ξένων επενδύσεων

• Φορολογία ακινήτων

• Κοινωνική κατοικία / Προσιτή κατοικία

• Δια βίου επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση

Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική. 

Η εκδήλωση, λόγω άμεσης συνάφειας αντικειμένου, 
υποστηρίζεται από την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, η 
διοίκηση της οποίας προσφέρει την Αίθουσα του Πα-
λαιού Χρηματιστηρίου (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα), για τη 
διεξαγωγή των εργασιών του συνεδρίου. Σημειώνεται 
ότι για τις εγγραφές συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας, λόγω ιδιαιτερότητας του χώρου. 
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://
fig-tfrealestate.ntua.gr/

Στόχος και Αντικείμενο του Συνεδρίου: Οι απο-
δοτικές αγορές γης και ακινήτων είναι σημαντικός 
πυλώνας της οικονομίας της αγοράς και πηγή 
βιώσιμης ευημερίας για όλους. Η  μετάβαση  πολλών 
χωρών της ευρύτερης περιοχής της Ευρώπης από 
την κρατικά ελεγχόμενη οικονομία στην οικονομία 
της αγοράς, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ακολουθήθηκε 
από σοβαρές δομικές μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση 
και τη διαχείριση της γης και των ακινήτων. Αυτό 
είχε ως συνέπεια να συσσωρευτεί μεγάλη εμπειρία 
στην FIG, στα Ηνωμένα Έθνη και στην Παγκόσμια 
Τράπεζα στους τομείς της διασφάλισης της ατομικής 
ιδιοκτησίας, της παροχής τίτλων ιδιοκτησίας στους 
πολίτες και της ίδρυσης σύγχρονων συστημάτων 
κτηματολογίου και καταγραφής της ακίνητης περι-
ουσίας και των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Όμως, 
παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς αναγνωρίστηκε 
η ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και διαφανούς 
πλαισίου λειτουργίας της αγοράς, οι στρατηγικές και 
οι πολιτικές γης που υιοθετήθηκαν από τις διάφορες 
χώρες οδήγησαν σε προβληματικές αγορές ακινήτων 

όσον αφορά στην αξιοπιστία και στον κίνδυνο που 
ενέχουν για τις επενδύσεις. Μεγάλη εμπειρία επίσης 
έχει συσσωρευτεί κατά τη διάρκεια της τελευταίας 
δεκαετίας της οικονομικής κρίσης, η οποία πλήττει 
πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων, ακόμη και 
εκείνες που ήδη διέθεταν αναπτυγμένες αγορές 
ακινήτων. Έχει αποδειχθεί ότι η κρίση σε πολλές 
από τις πληγείσες χώρες, ήταν αποτέλεσμα ενός 
προβληματικού νομοθετικού πλαισίου για τα ακίνητα 
και τις  χρηματοπιστωτικές αγορές. Ενώ οι τιμές των 
ακινήτων έγιναν πληθωριστικές, οι  καταναλωτές δεν 
μπόρεσαν να εκτιμήσουν σωστά τους κινδύνους που 
αναλάμβαναν αγοράζοντας υπερτιμημένα ακίνητα. 
Παράλληλα, αναπτύχθηκαν τόσο σύνθετα χρημα-
τοπιστωτικά εργαλεία,  που πολλοί επενδυτές δεν 
μπόρεσαν να τα κατανοήσουν πλήρως. Ο τραπεζικός 
έλεγχος των στεγαστικών  δανείων ήταν  ανεπαρκής 
και ο πιστωτικός κίνδυνος δεν είχε μοντελοποιηθεί 
καλά. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη λειτουργία 
των αγορών ακινήτων των χωρών με οικονομίες 
σε μεταβατικό στάδιο, καθώς των χωρών που 
έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, μπορεί να 
είναι χρήσιμη και σε άλλες περιοχές. Στόχος του 
Συνεδρίου είναι να πραγματοποιηθεί σχετική έρευνα 
και να αποτιμηθεί αυτή η εμπειρία, να κοινοποιηθούν 
τα διδάγματα, και να ενημερωθούν οι εμπλεκόμενοι 
επαγγελματίες για τον ρόλο τους στην αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων. Καθώς οραματιζόμαστε 
ένα κόσμο χωρίς φτώχεια,  φόβο και ανισότητα, όπου 
η ζωή θα είναι ασφαλής και η ανάπτυξη αδιάκοπη και 
αειφόρα, προσβλέπουμε στην παρουσίας σας, στις 
19-21 Σεπτεμβρίου 2016. Δείτε περισσότερο υλικό και 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ:

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_
RELATIONS/INT_REL_P/SYNEDRIA_EKDHLWSEIS
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Ενέργεια και ασφάλεια στη συνάντηση Νετανιάχου - Αναστασιάδη

Δημόσια Διαβούλευση για χαρακτηρισμό των Λευκών Ορέων  
ως εθνικό πάρκο

Αντιπαράθεση στη Βουλή για ΔΕΣΦΑ

ΣτΕ: προχωρά ο διαγωνισμός για τον υποθαλάσσιο αγωγό  
της Αίγινας της ΕΥΔΑΠ

Την πέμπτη συνάντησή τους μέσα σε έναν χρόνο είχαν το βράδυ της Κυριακής 
στην Ιερουσαλήμ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο πρό-
εδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Οι δύο ηγέτες είχαν κατ' ιδίαν συνάντηση 
και ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η 
ενέργεια, η ασφάλεια, οι διμερείς σχέσεις, το Κυπριακό, η συμφωνία Ισραήλ-
Τουρκίας και οι περιφερειακές εξελίξεις. Σε δηλώσεις πριν από τη συνάντηση, ο 
κ. Νετανιάχου τόνισε ότι η Κύπρος και το Ισραήλ «μοιράζονται κοινές προκλήσεις, 
αλλά και κοινές ευκαιρίες» στη συνεργασία για την ασφάλεια, στο φυσικό αέριο, 
στην αντιμετώπιση επειγουσών  καταστάσεων, στο εμπόριο, στον τουρισμό και 
άλλους  τομείς.  Ο κ. Αναστασιάδης δήλωσε: «Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι που συμ-
μεριζόμαστε τις ίδιες απόψεις σε μια ευρεία ατζέντα θεμάτων από την ενέργεια 
στην ασφάλεια με έναν πολύ ειλικρινή και ανοικτό πολιτικό διάλογο». Ο πρόεδρος 

Αναστασιάδης και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου, όπως 
αναφέρεται σε κοινή δήλωση τους, συμφώνησαν πως, στο πλαίσιο της έρευνας 
για υδρογονάνθρακες στην ανατολική Μεσόγειο, η επίλυση των διαφορών μεταξύ 
της Κύπρου και της Τουρκίας θα διευκολύνει την υλοποίηση μελλοντικών έργων 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συμβάλει στη σταθερότητα στην περιο-
χή. Συνεπώς, σημειώνεται, το Ισραήλ ενδιαφέρεται έντονα για την επίλυση των 
ζητημάτων αυτών. Στη συνάντηση αντιπροσωπειών των δύο χωρών συζητήθηκε το 
θέμα της συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων Αφροδίτη και Yishai και συμφωνή-
θηκε ότι τοn Σεπτέμβριο οι δύο υπουργοί Ενέργειας θα επιδιώξουν να ολοκλη-
ρώσουν τον διάλογο. Θέμα των συνομιλιών ήταν, επίσης, και η προετοιμασία της 
τρίτης συνάντησης κορυφής Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος, η οποία θα γίνει αργότερα 
φέτος στα Ιεροσόλυμα.

Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 22/8/2016 και ώρα 10:00 π.μ. 
έθεσε το ΥΠΕΝ το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με τίτλο «Χαρακτηρισμός 
Περιοχής Λευκά όρη και Παράκτια Ζώνη ως Εθνικό Πάρκο». Σύμφωνα με 
το υπουργείο, η περιοχή των Λευκών Ορέων στο νομό Χανίων, τεκμηριωμέ-
να αποτελείται από ένα πλήθος στοιχείων με μοναδικά χαρακτηριστικά το 
καθένα, σχηματίζοντας συνολικά μία περιοχή απαράμιλλου φυσικού κάλλους 
και μεγάλης οικολογικής αξίας - τα δε στοιχεία της βιοποικιλότητάς του, σε 
συνδυασμό με τη γεωγραφική του θέση, το καθιστούν μοναδικό για πολλούς 
λόγους. Μάλιστα, με ανακοίνωσή του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Γιάννης Τσιρώνης, καλεί όλους τους πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στη 
εν λόγω δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση προκειμένου να καταθέσουν τις 
προτάσεις τους, καθώς οι παρατηρήσεις, οι σχολιασμοί και οι απόψεις όλων 
θα εξεταστούν και θα συμβάλουν στην οριστική διαμόρφωση του σχεδίου ΠΔ. 
Ειδικότερα, σχετική Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, πρότεινε τον χαρακτηρι-

σμό της εν λόγω περιοχής, ως Εθνικού Πάρκου, καθώς έτσι «χαρακτηρίζονται 
περιοχές μεγάλης έκτασης, που είτε λόγω της θέσης τους, είτε λόγω της 
εξέχουσας οικολογικής ή άλλης φυσικής σπουδαιότητάς τους, θεωρούνται ως 
σημαντικές σε εθνικό επίπεδο». Σημειώνεται πως η περιοχή, ανήκει στο δίκτυο 
Αποθεμάτων της Βιόσφαιρας (Biosphere reserve), περιοχών δηλαδή που χαρα-
κτηρίζονται έτσι από το πρόγραμμα «'Ανθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO 
(Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων 
Εθνών).Το φαράγγι της Σαμαριάς και ο Εθνικός Δρυμός του Ολύμπου, είναι οι 
μοναδικές προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδος που έχουν ενταχθεί στο 
δίκτυο MAB (πρόγραμμα 'Ανθρωπος και Βιόσφαιρα). Επιπλέον, έχει ενταχθεί 
στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Βιογενετικών Αποθεμάτων του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης, καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών 
NATURA 2000. Η δημόσια διαβούλευση βρίσκεται στον σύνδεσμο http://www.
opengov.gr/minenv/?p=7485.

«Διορθώσαμε ένα λάθος, το οποίο θα είχε σαν 
αποτέλεσμα να εκτιναχθούν οι αυξήσεις των 
τιμολογίων κατά 3-4% σε ό,τι αφορά τα οικιακά 
τιμολόγια και κατά 3% έως 4,7% στα επαγγελμα-
τικά», είπε στη Βουλή ο υπουργός Ενέργειας και 
Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης, αναφερόμενος 
στην τροπολογία για την ανακτήσιμη διαφορά στον 
Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ) κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου 
για την ασφάλεια στις έρευνες υδρογονανθράκων. 

Όπως αναφέρει το imerissia.gr, ο κ. Σκουρλέτης 
σημείωσε πως η τροπολογία προβλέπει, να μην 
ενσωματώνονται στα πάγια στοιχεία του ΔΕΣΦΑ οι 
κρατικές ενισχύσεις των 200 εκατομμυρίων, που 
είχαν δοθεί και σύμφωνα με τον υπουργό Ενέρ-
γειας, κακώς είχαν ενσωματωθεί. Ο κ. Σκουρλέτης 
υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μείωση των 
παγίων του ΔΕΦΑ, αφού τα 200 εκατ. είναι μια 
κρατική ενίσχυση που τελικά δεν θα ενσωματωθεί 
ως πάγιο στοιχείο για τον ΔΕΣΦΑ. «Με την τροπο-

λογία μειώνεται η περιουσιακή βάση της ΔΕΣΦΑ 
κατά 200 εκατ. ευρώ» υποστήριξε ο βουλευτής 
της ΝΔ Κωσταντίνος Σκρέκας και επισήμανε ότι 
χάνει και η ΔΕΠΑ η οποία είναι μέτοχος και τα 
ΕΛΠΕ που συμμετέχουν στη ΔΕΠΑ. Καταλόγισε 
στην κυβέρνηση ότι οι ενέργειες της υποκρύπτουν 
ρεβανσισμό και ακύρωση των προσπαθειών 
της προηγούμενης κυβέρνησης και κάλεσε την 
κυβέρνηση να διαβεβαιώσει ότι δεν έχει σχέδιο 
συνένωσης και πώλησης ΔΕΣΦΑ και ΔΕΠΑ.

Το ΣτΕ απέρριψε τρεις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων 
που είχαν καταθέσει συνδιαγωνιζόμενες εταιρίες κατά 
τη διαδικασία του διαγωνισμού για την κατασκευή του 
υποθαλάσσιου αγωγού που θα συνδέσει την Αίγινα 
με την ΕΥΔΑΠ, όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Το 
έργο προϋπολογισμού 30.135.000 ευρώ με αναθεώρη-

ση και ΦΠΑ προκηρύχθηκε στις 25.11.2015, θα ολοκλη-
ρωθεί σε 36 μήνες και η διαγωνιστική διαδικασία του 
προχωράει με ταχείς ρυθμούς από τις τεχνικές υπη-
ρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων οι οποίες 
θα αξιολογήσουν και τις τεχνικές προτάσεις. Μέχρι 
σήμερα, η κάλυψη των αναγκών των περίπου 13.550 

κατοίκων και των χιλιάδων επισκεπτών και τουριστών 
του νησιού της Αίγινας γίνεται μέσω ειδικών υδροφό-
ρων πλοίων, τα οποία μεταφέρουν 2,4-2,5 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα νερού ετησίως, με κόστος μεταφοράς 
περί τα 4 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Μέρους του 
εν λόγω κόστους καλύπτει ο Δήμος Αίγινας.
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«Ορίζοντας 2020»: 8,5 δισ. ευρώ το 2017 για την έρευνα  
και την καινοτομία

Η ΔΕΘ-Helexpo στηρίζει το Amanda project 

Έρευνα με τίτλο «Η ψηφιακά έτοιμη τράπεζα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε χθες το πρόγραμμα εργασίας για το 
2017 του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», δηλαδή το πρόγραμμα της ΕΕ για την 
έρευνα και την καινοτομία, με επενδύσεις ύψους 8.5 δισ. ευρώ στην έρευνα και 
την καινοτομία την επόμενη χρονιά. Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή 
ανοιχτών ερευνητικών δεδομένων σε όλες τις νέες προσκλήσεις για το πρόγραμ-
μα «Ορίζων 2020». Για τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος, η δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικά δεδομένα θα καταστεί 
ο κανόνας, κάτι που θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα μέσω της ανοικτής επιστή-
μης (open science) ενισχύοντας την καινοτομία και τη συνεργασία. Το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται επίσης σε θεματικές εξελίξεις με την ενίσχυση της έρευνας 
σε θέματα μετανάστευσης. Για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, θα 
διατεθεί χρηματοδότηση σε νέα έρευνα για την κατανόηση της μετανάστευσης 
αλλά και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης της εισροής 
και ενσωμάτωσης των μεταναστών στην κοινωνία και την οικονομία. Ο κ. Κάρλος 
Μοέδας, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, 
δήλωσε τα εξής: «Η ανταπόκριση στις προσκλήσεις του προγράμματος «Ορίζο-
ντας 2020» ήταν τεράστια. 90.000 περίπου επιλέξιμες προτάσεις υποβλήθηκαν 
κατά τα προηγούμενα δυόμισι έτη. Δίνουμε τώρα νέα ώθηση στην καινοτομία, 
καθιστώντας τα ανοικτά ερευνητικά δεδομένα, τον κανόνα. Από τώρα και στο εξής, 
η επιστημονική κοινότητα και οι καινοτόμες επιχειρήσεις θα μπορούν να έχουν 

πρόσβαση σε ερευνητικές πληροφορίες ευκολότερα και φθηνότερα. Και με την 
ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της μετανάστευσης, αποδεικνύουμε για άλλη 
μια φορά ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα 
σε νέες και αναδυόμενες προκλήσεις». Οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που προ-
σφέρει το πρόγραμμα εργασίας ευθυγραμμίζονται άμεσα με τις 10 προτεραιότητες 
της Επιτροπής καθώς και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Επιτρόπου Μοέδα. 
Με συνολικό προϋπολογισμό σχεδόν 77 δισ. ευρώ για επτά χρόνια, το πρόγραμμα 
«Ορίζοντας 2020» θα υποστηρίξει μια σειρά διατομεακών πρωτοβουλιών κατά το 
2017. Σε αυτές περιλαμβάνονται η πρωτοβουλία «Βιομηχανία 2020 και κυκλική 
οικονομία» (325 εκατ. ευρώ) για την ανάπτυξη ισχυρών και βιώσιμων οικονο-
μιών, το έργο «Πράσινα οχήματα« (133 εκατ. ευρώ)· Οι «Έξυπνες και βιώσιμες 
πόλεις» (115 εκατ. ευρώ) για την καλύτερη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών, 
μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων στο αστικό περιβάλλον της ΕΕ. 
Τεχνολογίες και πρότυπα για την αυτόματη οδήγηση (περίπου 50 εκατ. ευρώ), και 
το «διαδίκτυο των πραγμάτων» (37 εκατ. ευρώ) για να ενθαρρυνθεί η χρήση των 
ψηφιακών τεχνολογιών στην Ευρώπη. Με το νέο πρόγραμμα εργασίας αυξάνεται 
επίσης η στήριξη της αριστείας στην έρευνα αιχμής. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Έρευνας (ΕΣΕ), θα χορηγήσει επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ σε 
κορυφαίους επιστήμονες ώστε ο εν λόγω προϋπολογισμός να είναι ο υψηλότερος 
ετήσιος προϋπολογισμός από την έναρξή του το 2007. 

Πρωτοβουλία για την υποστήριξη της συμμετοχής 
τεσσάρων φοιτητών του τμήματος Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο 14ο 
Imagine Cup της Microsoft, ανέλαβε η ΔΕΘ-Helexpo. 
Οι τέσσερις φοιτητές, Βασίλης Μπαλτατζής, Μαργα-
ρίτα Μπίντση, Γιώργος Σχινάς και Ηλίας Χρυσοβέρ-
γης συμμετέχουν στον διαγωνισμό με το project 
Amanda (http://amandaproject.net), ένα παιχνίδι 
εικονικής πραγματικότητας κατά του bullying, που 

σχεδίασαν υπό την καθοδήγηση του καθηγητή και 
μέντορά τους, κ. Λεόντιου Χατζηλεοντιάδη. Μάλιστα, 
διακρίθηκαν ήδη για το project αυτό ανάμεσα στις 12 
καλύτερες ομάδες από όλο τον κόσμο και αυτή την 
εβδομάδα βρίσκονται στο Σιάτλ για να διεκδικήσουν 
εκεί την 1η θέση. Η ΔΕΘ-Helexpo στηρίζει την 
προσπάθειά τους και πρόκειται να παρουσιάσει το 
Amanda project τον Σεπτέμβριο στην 81η ΔΕΘ. Ειδι-
κότερα, το Amanda project θα βρεθεί στο επίκεντρο 
του Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

που διοργανώνει ο εθνικός εκθεσιακός φορέας, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος, "Artecitya. 
Οραματιζόμενοι την Πόλη του Αύριο (2014-2018)” 
(www.artecitya.eu), με την υποστήριξη του προ-
γράμματος Δημιουργική Ευρώπη της ΕΕ. Στόχος του 
Φεστιβάλ Τέχνης, Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι 
η εξερεύνηση διαφορετικών μορφών συνέργειας 
μεταξύ τέχνης, επιστήμης και τεχνολογίας, μέσα από 
την συνεργασία μεταξύ δημιουργών και προγραμ-
ματιστών.

Mόνο μία στις τέσσερις τράπεζες (24%) στην περιοχή της Ευρώπης, Μέ-
σης Ανατολής και Αφρικής έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί μια ολι-
στική "end-to-end" στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού όσον αφορά 
τις σχέσεις με τους πελάτες της, σύμφωνα με έρευνα. Η έρευνα με τίτλο 
«Η ψηφιακά έτοιμη τράπεζα» πραγματοποιήθηκε από την IDC Financial 
Insights με χρηματοδότηση της SAP και τη συμμετοχή 250 τραπεζών 
(λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής) σε όλη την περιοχή ΕΜΕΑ. 
Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 96% των τραπεζών που ερωτήθηκαν 
έχουν ήδη αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού 
(DX), υπάρχει ωστόσο ακόμα μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Τα ευρή-
ματα δείχνουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός συχνά επικεντρώνεται 
αποκλειστικά στο front office, δημιουργώντας «νησίδες καινοτομίας» 
που εμποδίζουν τις τράπεζες να αποκομίσουν τα οφέλη του ψηφιακού 
μετασχηματισμού σε οργανωτικό επίπεδο. Το σημαντικότερο από αυτά 
τα οφέλη είναι η δυνατότητα των τραπεζών να μειώνουν το κόστος, ενώ 
εξακολουθούν να προσφέρουν μια βελτιστοποιημένη και εξατομικευμένη 
εμπειρία στους πελάτες. Σύμφωνα με την έρευνα, μία στις πέντε τράπε-
ζες (21%), που συμμετείχαν στην έρευνα, διαθέτουν επικεφαλής ψηφιακό 
σύμβουλο (Chief Data Officer). Η IDC εκτιμά ότι έως το 2020, μία στις δύο 

τράπεζες θα διαθέτει CDO, που θα κατευθύνει τον ψηφιακό μετασχημα-
τισμό σε ολόκληρη την επιχείρηση. Η έρευνα έδειξε θετική συσχέτιση 
ανάμεσα στην έγκαιρη ανάμειξη του ΙΤ και των ποσοστών επιτυχίας πρω-
τοβουλιών σχετικών με την ψηφιακή εμπειρία. Το 57% των έργων, όπου 
η πληροφορική ήταν αναμιγμένη στα πρώτα στάδια της πρωτοβουλίας 
ψηφιακού μετασχηματισμού, κρίθηκαν επιτυχημένα από τους ερωτη-
θέντες από την πλευρά των τραπεζών. Ποσοστό 40% των ερωτηθέντων 
ανέφεραν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός παραμένει μια πρωτοβουλία 
του front-office με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη. Μία στις 
πέντε τράπεζες δήλωσε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους περιλαμ-
βάνει κυρίως έργα υποδομής. Η μελέτη διαπίστωσε επιπλέον ότι για την 
επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού σε ολόκληρη την επιχείρηση, 
το πνεύμα συνεργασίας και η εστίαση σε ένα ψηφιακό στόχο, ανοιχτό 
στη χρήση analytics και ευέλικτων τεχνολογιών αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση. Ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι η πρόθεση για συνεργασία 
με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως οι startups του χρηματοπιστωτικού 
κλάδου που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, οι πάροχοι τεχνολογίας, 
αλλά και άλλες επιχειρήσεις εκτός του χώρου των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών που χαίρουν της εκτίμησης των πελατών.
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ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για το Μηχανισμού Αποζημίωσης  
Επάρκειας Ισχύος

Η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, τις ανάγκες του Συστήματος σε μεσο-
πρόσθεσμο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα αλλά και το 
ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο (βλ. τις «Κατευθυντήριες Γραμμές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας για την περίοδο 2014-2020» 
[2014/C 200/01]), τις δεσμεύσεις της χώρας που απορρέουν ιδίως 
από τον ν. 4336/2015, καθώς και τα συμπεράσματα που αποτυπώ-
νονται στην «Ενδιάμεση έκθεση της τομεακής έρευνας για τους 
μηχανισμούς δυναμικότητας» [C(2016) 2107 final] της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση βασικά σημεία 
πρότασης θέσπισης ενός «Μηχανισμού Αποζημίωσης Επάρκειας 
Ισχύος» (ΜΑΕΙ), ο οποίος θα διαδεχθεί τον «Μεταβατικό Μηχανι-
σμό Αποζημίωσης Ευελιξίας».
Ο σχεδιασμός του προτεινόμενου μηχανισμού έγινε στη βάση των 
συμπερασμάτων της «Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 
2017-2023» του ΑΔΜΗΕ (συνυποβάλλεται προς διαβούλευση) και 
προκειμένου για την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του 
Συστήματος που καταδεικνύονται από τη Μελέτη. Τυχόν επικαιρο-
ποίηση της Μελέτης, ώστε να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες νέες 
σχετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις του ENTSO-e (π.χ. αξιο-
λόγηση απαιτήσεων ευελιξίας, αποτίμηση της συνεισφοράς των 
διασυνδέσεων), θα επιδράσει υποχρεωτικά και καθοριστικά στη 
μορφή και τον ειδικότερο σχεδιασμό του μηχανισμού επάρκειας. 
Εν προκειμένω, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ικανότητα 
των «αμιγώς ενεργειακών» αγορών να παρέχουν τα κατάλληλα 
κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα καλύπτουν 
επαρκώς τις ανάγκες για αξιόπιστη ασφάλεια εφοδιασμού, τίθεται 
σήμερα υπό αμφισβήτηση, όχι μόνο εξαιτίας τυχόν εναπομενουσών 
ανεπαρκειών στη λειτουργία της αγοράς και το ρυθμιστικό πλαίσιο 
αλλά και λόγω της αβεβαιότητας που προκαλείται στην αγορά 
σχετικά με τη διακύμανση των τιμών, εξαιτίας της προώθησης των 
πολιτικών για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. Στο πλαίσιο αυτό, επανεξετάζονται τα χαμηλά ανώτατα όρια 
τιμών συμμετοχής στην αγορά, τα καθεστώτα στήριξης των ΑΠΕ, 
η έλλειψη βραχυπρόθεσμων αγορών που επιτρέπουν ευρύτερη 
συμμετοχή και η μη συμμετοχή της ζήτησης στη χονδρική αγορά 
ως παράγοντες με σημαντική επίπτωση στη ρευστότητα της αγοράς 
και στην ικανότητα της να αποστέλλει τα κατάλληλα επενδυτικά μη-
νύματα. Στην ελληνική αγορά ενυπάρχουν οι ανωτέρω αναφερθεί-
σες αστοχίες και ανεπάρκειες, για την αποκατάσταση και άρση των 
οποίων δρομολογούνται μία σειρά μεταρρυθμίσεων. Συγκεκριμένα, 
οι ελληνικές αρχές βρίσκονται στην τελική φάση του σχεδιασμού 
ενός νέου μοντέλου για την χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση στην ενιαία Εσωτερική Ευρωπα-
ϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη συμμόρφωση με τις απαι-
τήσεις του Μοντέλου-Στόχου (Target Model), όπως περιγράφεται 
στους σχετικούς κώδικες δικτύου (ή κατευθυντήριες γραμμές) του 
ENTSO-e. Τα κύρια στοιχεία του νέου σχεδιασμού περιλαμβάνουν 
τη δημιουργία νέων αγορών (προθεσμιακή, ενδοημερήσια και εξι-
σορρόπησης), καθώς επίσης και την αναπροσαρμογή της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας, ώστε να καταστεί εφικτή η σύζευξη με γειτο-
νικές χώρες και αρχικά με την ιταλική αγορά. Στο μεταβατικό διά-
στημα, δηλαδή έως την καθιέρωση των νέων αγορών, οι Ελληνικές 
Αρχές δρομολογούν την υλοποίηση επιμέρους μεταρρυθμίσεων, οι 
οποίες θα επιτρέψουν την ομαλή μετάβαση στη σχεδιαζόμενη δομή 

αγοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική αποζημίωση 
των μονάδων παραγωγής για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Εν προ-
κειμένω, με στόχο να διασφαλίζεται η μακρόχρονη επάρκεια ισχύ-
ος του Συστήματος, προτείνεται η εισαγωγή Μηχανισμού Αποζημί-
ωσης Επάρκειας Ισχύος (ΜΑΕΙ), ο οποίος θα συμβάλλει τόσο στην 
αξιοπιστία του Συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού, όσο και 
στην προστασία των καταναλωτών κατά την περίοδο αναδιαμόρφω-
σης της νέας χονδρικής αγοράς. Ο εν λόγω Μηχανισμός θα πρέπει 
να δίνει κατάλληλα σήματα για την αποφυγή πρόωρων αποσύρσεων 
μονάδων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Συστή-
ματος, σύμφωνα με τη Μελέτη Επάρκειας του Διαχειριστή, καθώς 
και για την έγκαιρη υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων με 
τεχνικά χαρακτηριστικά που κρίνονται κατάλληλα για την αντιμετώ-
πιση των αναμενόμενων λειτουργικών απαιτήσεων του ελληνικού 
διασυνδεδεμένου συστήματος. Ταυτόχρονα θα πρέπει να βασίζεται 
σε διαγωνιστικές διαδικασίες και να περιλαμβάνει μέτρα για την 
αποφυγή απροσδόκητων κερδών (windfall profits). Σύμφωνα με τις 
βασικές πτυχές του προτεινόμενου ΜΑΕΙ, η κύρια υπηρεσία που θα 
αποζημιώνεται είναι η διαθεσιμότητα ισχύος, η οποία καθορίζεται 
από το επίπεδο της ισχύος που απαιτείται, ώστε να καλύπτεται μα-
κροπρόθεσμα το κριτήριο αξιοπιστίας του Συστήματος. Η υπηρεσία 
θα παρέχεται μέσω της δημοπράτησης «Δικαιωμάτων Αξιοπιστίας» 
(ΔΑ) (Reliability Options), τα οποία δίνουν τη δυνατότητα αγοράς 
της απαραίτητης ισχύος για μια προκαθορισμένη περίοδο, κεντρικά 
από το Διαχειριστή του Συστήματος, σε μια διοικητικά καθορισμένη 
ανώτατη τιμή καλούμενη και ως Τιμή Άσκησης (ΤΕ-strike price) 
του ΔΑ. Τα ΔΑ θα συνδυάζονται με την υποχρέωση πραγματικής 
διάθεσης ισχύος από την πλευρά του παρόχου της υπηρεσίας. 
Πρόκειται για τη σύναψη ενός Συμβολαίου Διαφορών (ΣΔ) μιας 
κατεύθυνσης (One way Contract for Differences – CfD), το οποίο 
θα συνάπτεται μεταξύ του παρόχου της υπηρεσίας (πχ παραγωγός 
ηλεκτρικής ενέργειας) και του Διαχειριστή του Συστήματος (για 
λογαριασμό/έναντι των Προμηθευτών). Σε περίπτωση που η τιμή 
αναφοράς του ΔΑ υπερβεί την ΤΕ, ο πάροχος των ΔΑ δεσμεύεται 
με βάση τους όρους του ΣΔ στην καταβολή «Πληρωμής Διαφοράς», 
η οποία ισούται με το γινόμενο της συμβαλλόμενης ισχύος των 
ΔΑ και της διαφοράς της Τιμής Αναφοράς με την ΤΕ. Τα ανωτέρω 
περιγράφονται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους 
στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση elecmarket@
rae.gr ή να τις αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση Πειραι-
ώς 132, 11854, Αθήνα. Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης, 
η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς 
και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με 
εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη 
μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Στη 
συνέχεια, η ΡΑΕ, αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου από τη 
δημόσια διαβούλευση υλικού, καθώς και τις αναμενόμενες περαι-
τέρω κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια των 
ήδη δημοσιοποιημένων σχετικών εγγράφων της, θα προχωρήσει 
σε εξειδίκευση και τελική διατύπωση των αναλυτικών προτάσεών 
της προς την Πολιτεία και την αγορά, συμπεριλαμβανομένων και 
σχετικών προτάσεων τροποποίησης του ισχύοντος ρυθμιστικού 
πλαισίου, οι οποίες και θα αποτελέσουν αντικείμενο των σχετικών 
κοινοποιήσεων στην Επιτροπή.  Η λήξη της Δημόσιας Διαβούλευ-
σης έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2016.
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Ισχυρά οικονομικά κίνητρα για την οικειοθελή 
δήλωση αυθαιρέτων από τους ιδιοκτήτες τους, 
αλλά και εμπλουτισμένα κοινωνικά κριτήρια 
και λύσεις για τις εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίες, 
εξετάζει η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου 
νόμου για τη δόμηση, όπως προκύπτει από 
χθεσινές δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού 
Περιβάλλοντος, Γιάννη Τσιρώνη, στην εκπομπή 
"Δύο στις 12" στο Πρακτορείο 104,9 FM. Όπως 
διευκρίνισε ο υπουργός, ο νέος νόμος θα αφο-
ρά ευρύτερα τη δόμηση, καθώς στη διάρκεια 
του διαλόγου του υπουργείου με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και τους φορείς, αυτοί 
εστίασαν στις αιτίες που γεννάνε τα αυθαίρετα 
και σχετίζονται με τον λανθασμένο τρόπο αντι-
μετώπισης της δόμησης στην Ελλάδα. Άρα, ση-
μείωσε ο κ.Τσιρώνης, πρόκειται για έναν νόμο 
ευρύτερα για το δόμηση, με τρία κεφάλαια: στο 
πρώτο απλοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδό-
τησης νέου ακινήτου, ώστε να μη δημιουργεί-
ται αιτία και ανάγκη για αυθαίρετη δόμηση. Το 
δεύτερο κεφάλαιο αφορά τα σχέδια πόλης, τα 
ρυμοτομικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια, 
γιατί μια δεύτερη αιτία για την αυθαίρετη δό-
μηση είναι οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε 
αυτό το πεδίο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο κ. Τσιρώνης, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, 
υπάρχουν εκκρεμότητες έως και 35 ετών στο 
σχέδιο πόλης, με αποτέλεσμα όσοι είχαν ένα 
οικόπεδο και δεν μπορούσαν να το αξιοποιή-
σουν, να έχουν χτίσει αυθαίρετα σε ποσοστό 
άνω του 50%. "Δεν είναι ένας ο παραβάτης 
δηλαδή, αλλά όλη η κοινωνία" σημείωσε. Και 
το τρίτο κεφάλαιο έχει να κάνει με το πώς θα 
θεραπευτεί η χωροταξική και περιβαλλοντική 
ανωμαλία, που έχει δημιουργήσει η υπάρχουσα 
κατάσταση αυθαιρέτων. "Αν δεν καταφέρου-
με να καταγράψουμε όλα τα αυθαίρετα, που 
σημαίνει ότι θα δώσουμε ένα ισχυρό κίνητρο 
οικειοθελούς καταγραφής, θα έχουμε κι εμείς 
αποτύχει όπως οι προκάτοχοί μας. Ο νόμος 
4178 πήγε να κάνει ακριβώς αυτό (να καταγρά-
ψει τα αυθαίρετα δηλαδή) και δεν το κατάφερε 
παρά σε ένα μικρό ποσοστό" σημείωσε. Ερω-
τηθείς για τη διαχείριση του θέματος των αυ-
θαιρέτων από τους προκατόχους του, απάντησε: 
"Δεν υποτιμώ τις ενδεχόμενες καλές προθέσεις 
τους. Εμείς έχουμε κάποια πλεονεκτήματα, που 
δεν τα είχαν οι προκάτοχοί μας. Πρώτα από όλα 
ένα πλεονέκτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει 
σχεδόν μηδενιστεί η δόμηση στην Ελλάδα, άρα 
δουλεύουμε σε κενό χρόνο λόγω της κρίσης [...] 
Το δεύτερο είναι ότι στο παρελθόν προσκρού-
αμε στο πελατειακό κράτος που ακύρωνε και 
καθυστερούσε σχέδια για να κρατάει όμηρους 
τους πολίτες. Και δεν είναι μονάχα το κράτος 
ήταν και πιθανά κάποιοι δήμαρχοι. 'Ολη η πολι-

τεία ως σύνολο υπομόνευε η ίδια και οι μηχα-
νισμοί της [...] τη βούληση των υπουργών για να 
θεραπευτεί το πρόβλημα". Κατά τον κ.Τσιρώνη, 
ο προηγούμενος νόμος απέτυχε να πείσει τους 
πολίτες να δηλώσουν τα αυθαίρετά τους γιατί 
σε άλλα σημεία ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός και σε 
άλλα πολύ αυστηρός. Μεταξύ άλλων αδυνατού-
σε να ξεχωρίσει αν ένα τριώροφο αυθαίρετο 
500 τετραγωνικών, για παράδειγμα, ανήκει σε 
έναν φτωχό και άνεργο οικογενειάρχη, που το 
έχτισε για να ζουν σε αυτό τα παιδιά και τα εγ-
γόνια του ή σε μια οικογένεια λεφτάδων, όπως 
χαρακτηριστικά ανέφερε, «που κατοικεί σε μια 
βιλάρα». Όπως σημείωσε ο υπουργός, η κυβέρ-
νηση δουλεύει ακόμη για να λυθεί το θέμα των 
εξ αδιαιρέτου αυθαίρετων ιδιοκτησιών, αλλά 
και για να εμπλουτιστούν τα κοινωνικά κριτή-
ρια. Κοινωνικά κριτήρια, σημείωσε, υπήρχαν 
και στον προηγούμενο νόμο, αλλά ήταν τα πά-
για, δηλαδή αυτά που αφορούσαν πχ, ΑμΕΑ και 
πολύτεκνους. Ο νέος νόμος θα "ανοίξει" ώστε 
να συμπεριλάβει και ανθρώπους που ενώ τυ-
πικά εμφανίζονται να έχουν ακίνητη περιουσία 
επειδή κληρονόμησαν κάτι, οικονομικά είναι σε 
δεινή θέση. "Τα κοινωνικά κριτήρια πρέπει να 
τα επανεξετάσουμε και να τα εμπλουτίσουμε. 
Ο νόμος αλλάζει και προσπαθούμε ακριβώς να 
πετύχουμε να αγκαλιάσουμε τους πολίτες και 
να έρθουν να δηλώσουν [...] Και να διαχωρίσου-

με αυτούς που έρχονται οικειοθελώς από αυ-
τόν που δεν έρχεται" σημείωσε και πρόσθεσε 
-διευκρινίζοντας ότι τα ποσά είναι υποθετικά, 
αφού δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις- 
ότι στον καινούργιο νόμο, αυτός που θα έρθει 
οικειοθελώς να δηλώσει και θα έχει ένα πρό-
στιμο 10.000 ευρώ, για παράδειγμα, υποθετικά 
θα του το μειώσουμε στα 3.000- 4.000, ενώ 
αυτόν που δεν θα έρθει, θα τον πάμε 15.000" 
σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι πλέον ουδείς θα 
είναι στο απυρόβλητο, αφού αν για παράδειγμα 
ένας πολίτης σε πολυκατοικία σπεύσει να δη-
λώσει την αυθαίρετη κατασκευή του, τότε η ει-
κόνα όλου του κτηρίου θα περιέρχεται αμέσως 
στο υπουργείο. 
Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία; "Η θεραπεία της έλλειψης ρυμοτο-
μίας δεν μπορεί να γίνει σε ένα ή δύο χρόνια. 
Θα γίνει δουλειά γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Και 
θα κοιτάξουμε να επιταχύνουμε, για να μην 
έχουμε ρυμοτομικά θέματα και τα επόμενα 30 
χρόνια. Το ζήτημα είναι να τελειώσει αυτή η 
ιστορία και θα τελειώσει -γιατί θα έχουμε και 
Προεδρικά Διατάγματα- πιθανά σε μια πενταε-
τία από σήμερα. 
Αλλά η καταγραφή, αν δεν έχει γίνει σε μια δι-
ετία θα έχουμε πάλι πρόβλημα. Για αυτό και ο 
νόμος πρέπει να έχει ένα ισχυρό δέλεαρ για να 
γίνει η οικειοθελής καταγραφή".
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Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στη 
Βουλή το Υπουργείο Υποδομών, οι υφιστάμενοι 
διαμορφωμένοι προσωρινοί κλάδοι εισόδου-
εξόδου ομόρροπων κινήσεων με Εθνικές Οδούς 
διατηρούνται προσωρινά σε λειτουργία εφόσον 
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Η προσω-
ρινή διατήρηση σε λειτουργία των εργοταξιακών 
δρόμων ορίζεται με τροπολογία που κατατέθηκε 
στη Βουλή. Σύμφωνα με αυτήν, οι υφιστάμενοι 
διαμορφωμένοι προσωρινοί κλάδοι εισόδου-
εξόδου ομόρροπων κινήσεων με Εθνικές Οδούς 
διατηρούνται προσωρινά σε λειτουργία εφόσον 
πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Οι συγκεκριμένοι κλάδοι πρόσβασης λειτουρ-
γούν την τελευταία πενταετία.
• Εξυπηρετούν παρακείμενη ευρεία οικιστική, 
τουριστική ή βιομηχανική περιοχή μονοσήμαντα 
με τη συγκεκριμένη Εθνική Οδό.
• Έχουν εγκατεστημένη εργοταξιακή σήμανση δι-
ευθέτησης της κυκλοφορίας.

• Εκπονούνται παράλληλα σχετικές συγκοινω-
νιακές και περιβαλλοντικές μελέτες για την κυ-
κλοφοριακή εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων 
οικισμών.
• Η υφιστάμενη σήμανση συντηρείται και επιθεω-
ρείται τακτικά από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης 
της οδού.
Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών, αν δεν ψη-
φιστεί η προτεινόμενη ρύθμιση, οι κάτοικοι των 
περιοχών αυτών, μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση, 
έγκριση και αδειοδότηση των σχετικών μελετών 
και έργων θα είναι υποχρεωμένοι να κινούνται με 
περιπορεία πολλών χιλιομέτρων και σε υποβαθμι-
σμένους γεωμετρικά και κυκλοφοριακά δρόμους 
με συνέπεια, σημαντική απώλεια χρόνου, χρή-
ματος λόγω καυσίμων και κυρίως με έκθεση σε 
κίνδυνο ατυχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
όπως ορίζεται στην τροπολογία, η προσωρινή λει-
τουργία των εργοταξιακών δρόμων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 18 μήνες

Τροπολογία για τη διατήρηση σε λειτουργία των 
εργοταξιακών δρόμων

Συνολικό νομοσχέδιο για τη δόμηση προαναγέλει  
ο Αν.Υπ. ΠΕΝ Γ. Τσιρώνης



Προαναγγελίες Σκουρλέτη στη Βουλή

Ξεκίνησαν οι πτήσεις στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου –  
εγκαίνια την Παρασκευή από τον Πρωθυπουργό

Τέλος εποχής για τη Yahoo με εξαγορά από τη Verizon

Η Europol στον πόλεμο κατά του ransomware

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την ασφάλεια στις έρευ-
νες υδρογονανθράκων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
έκανε δηλώσεις και εξαγγελίες και για άλλα θέματα. Σε μία αλλαγή 
πορείας από τις μέχρι σήμερα ακολουθούμενες πολιτικές, όχι μόνο 
από το ΥΠΕΝ αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, ο κ. Σκουρλέτης χα-
ρακτήρισε «ανατριχιαστική» την πρόταση για δημιουργία Μητρώου 

Ιδιωτών Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και προσέθεσε ότι είναι 
«εντελώς αντίθετος στην τροϊκανή λογική να εκχωρούνται αρμοδι-
ότητες του κράτους σε ιδιώτες». Επίσης γνωστοποίησε ότι σύντομα 
θα κατατεθεί στη Βουλή τροπολογία που θα δίνει λύση στο θέμα 
του πάρκου Τρίτση, με τη δημιουργία καινούργιου οργανισμού, 
ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική του βιωσιμότητα.

Η πρώτη επίσημη πτήση στο νεότευκτο αεροδρόμιο 
της Πάρου, πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, με 
78θέσιο αεροσκάφος Dash 8 Q400 της εταιρείας 
Olympic Air. Στο αεροσκάφος επέβαινε και ο περι-
φερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, 
ενώ σημειώνεται πως η εταιρεία συνεισέφερε στην 
κατασκευή του αεροδρομίου. Η έναρξη λειτουργίας 
του αεροδρομίου, αποτελεί την αφετηρία μιας νέας 
εποχής για την Πάρο, την Αντίπαρο και ευρύτερα για 
τις Κυκλάδες, καθώς πρόκειται για ένα σημαντικότα-
το έργο υποδομής, που συνδέεται με την τουριστική 
και την εν γένει ανάπτυξη της νησιωτικής περιοχής. 
«Μια καινούργια αισιόδοξη ημέρα ξημέρωσε για την 
Πάρο και την Αντίπαρο και αυτό επετεύχθη με την 
συνεργασία του Δημοσίου, της Αυτοδιοίκησης του 
παριανού λαού, του ιδιωτικού τομέα και της Οlympic 
Air, που κάλυψε το κόστος των τελευταίων εργα-
σιών» δήλωσε ο περιφερειάρχης, αναδεικνύοντας 
την ουσιαστική συμβολή των κατοίκων του νησιού 
στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου, μέσω της 
σύστασης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για 

την συγκέντρωση των χρημάτων που απαιτούνταν. 
Μέσω της μη κερδοσκοπικής, αυτής, εταιρείας, η 
Olympic Air συνεισέφερε το ποσό του 1,8 εκατ. ευρώ 
για τις εργασίες κατασκευής της πρώτης φάσης του 
αεροσταθμού επιβατών, όσο και της υποδομής του 
νέου αερολιμένα. Το νέο αεροδρόμιο δίνει την δυνα-
τότητα προσγείωσης - απογείωσης σε μεγαλύτερα 
αεροσκάφη, γεγονός που αυξάνει τις διαθέσιμες 
θέσεις επιβατών, ιδίως κατά την θερινή περίοδο. 
Ο αεροσταθμός έκτασης 750 τ.μ. έχει προοπτική 
επέκτασης στα 5.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένου 
συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου. Το νέο 
αεροδρόμιο της Πάρου έχει δυνατότητα απευθείας 
σύνδεσης με όλα τα αεροδρόμια της χώρας, αρχής 
γενομένης με το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με 
δύο πτήσεις εβδομαδιαίως, από τις 4 Αυγούστου. 
Η αναπτυξιακή προοπτική που υπόσχεται το νέο 
αεροδρόμιο είναι προφανής, αφού σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις, η αναβάθμιση της προσβασιμότητας θα 
αυξήσει την επιβατική κίνηση κατά 150.000 επιβάτες. 
Το έργο ξεκίνησε το 2012, ενώ μετά την ολοκλήρωση 

της επένδυσης και της κατασκευής του νέου διαδρό-
μου από το Δημόσιο, στις αρχές του 2015, σημαντικό 
ρόλο διαδραμάτισε η Olympic Air, η οποία, εκτός 
από την συμβολή της στην κατασκευή των κτιριακών 
και Η/Μ εγκαταστάσεων, ανέλαβε και την συνολική 
επίβλεψη της προόδου του έργου, με αποτέλεσμα 
την επιτάχυνση της αποπεράτωσης των εργασιών 
και της λειτουργίας του αεροδρομίου. Τα επίσημα 
εγκαίνια του νέου αναβαθμισμένου αεροδρομίου 
Πάρου θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή, στις 
12 το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. 
Παρών στην τελετή θα είναι και ο υπουργός Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης. To 
έργο αφορούσε το νέο πεδίο ελιγμών του Κρατικού 
Αερολιμένα Πάρου με αρχικό κόστος 23,25εκ.ευρώ. 
Η σύμβαση υπεγράφη στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 
και ανάδοχος ήταν η εταιρεία ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ με 
έκπτωση 37,5%. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εντάχθηκε 
στο ΕΣΠΑ μέσω του προγράμματος Ενίσχυση της 
Προσπελασιμότητας.

Στα χέρια της μεγάλης αμερικανικής εταιρείας επικοινωνιών Verizon 
θα περάσει το Yahoo αντί 4,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων (4,4 δισ. 
ευρώ), μετά από οκτώ έτη συνεχούς μείωσης των εσόδων του πάλαι ποτέ 
ιντερνετικού κολοσσού. Όπως μετέδωσαν τα διεθνή οικονομικά ειδησε-

ογραφικά πρακτορεία, η ανακοίνωση της πώλησης έγινε τη Δευτέρα και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2017, οπότε το Yahoo 
θα αρχίσει να λειτουργεί υπό την Verizon. Υπενθυμίζεται ότι το 2015, η 
Verizon είχε εξαγοράσει αντί 4,4 δισ. δολαρίων (4 δισ. ευρώ) και την AOL.

Τις δυνάμεις της με εταιρείες ασφαλείας στο διαδίκτυο ενώνει 
η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία, Europol, στο πλαίσιο μιας 
πρωτοβουλίας για την πάταξη της αυξανόμενης μάστιγας που 
αποτελεί τα τελευταία χρόνια το ransomware. Το ransomware 
είναι ένα είδος κακόβουλου λογισμικού, το οποίο χρησιμοποιούν 
οι κυβερνοεγκληματίες προκειμένου να αποσπάσουν χρηματικά 
ποσά από τα θύματά τους. Εάν ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
προσβληθεί από το συγκεκριμένο κακόβουλο λογισμικό, κλει-
δώνονται όλα τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και 
προκειμένου ο χρήστης να πάρει πίσω τον έλεγχο του μηχανή-
ματός του αναγκάζεται να καταβάλει το χρηματικό ποσόν που 
απαιτούν οι χάκερς. Το σύστημα που έχει αναπτύξει η Europol, σε 
συνεργασία με μεγάλες εταιρείες κυβερνοασφάλειας, συνοψί-

ζεται γύρω από μια ιστοσελίδα η οποία στην ουσία συνδέει τα 
θύματα με την αστυνομία, παρέχει συμβουλές και βοηθά στην 
ανάκτηση των δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των 
ανθρώπων που έπεσαν θύματα ransomware είχε τριπλασιαστεί 
το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών. 
Εκπρόσωπος μιας από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται η 
Europol, δήλωσε στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο BBC, ότι, 
η ιστοσελίδα «No More Ransom» (www.nomoreransom.org) θα 
ενημερώνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότερες συμμορίες 
κυβερνοεγκληματιών θα καταλήγουν ενώπιον της δικαιοσύνης. 
Στη συντονισμένη προσπάθεια της Europol συμμετέχει η ολ-
λανδική αστυνομία καθώς και οι εταιρείες "Intel Security" και 
"Kaspersky Labs". 
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Ακμάζουν οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας
«Καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007 - 2014, 
η Ελλάδα αποτελεί μακράν τον πρώτο ξένο επεν-
δυτή στην Αλβανία», όπως αναφέρει ο «Οδηγός 
Επιχειρείν στην Αλβανία» του γραφείου Οικονο-
μικών και Εμπορικών υποθέσεων της πρεσβείας 
μας στα Τίρανα. Ο οδηγός αναρτήθηκε χθες στην 
ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Εξωτερικών 
που αφορά στις εξαγωγές και όπως σημειώ-
νεται: «η χώρα μας μόνο για το έτος 2011 και 
ενδεχομένως λόγω των επενδύσεων του Καναδά 
στον τομέα εξόρυξης υδρογονανθράκων περνάει 
στη δεύτερη θέση, με σχετικά μικρή διαφορά. 
Ωστόσο, ανακτά και πάλι την πρώτη θέση το επό-
μενο έτος, την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα, 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία». Το 2014, 
οι τρείς πρώτοι ξένοι επενδυτές στην Αλβανία 
είναι η Ελλάδα (25,68%), ο Καναδάς (16,57%) και 
η Ιταλία (11,56%), ως προς το συνολικό απόθεμα 
άμεσων ξένων επενδύσεων στην Αλβανία.  Σε 
ότι αφορά στην κατανομή των άμεσων ξένων 
επενδύσεων στην Αλβανία, ανά δραστηριότητα, 
το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων άμεσων 
ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) αφορά στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών (26%), στον τραπεζικό τομέα 
(17%) και στον τομέα των ορυχείων και λατομεί-
ων (15%). Οι τομείς αυτοί μαζί με τους τομείς της 
βιομηχανίας (9%) και της ακίνητης περιουσίας 
(9%) συγκεντρώνουν το 75% των ξένων άμεσων 
επενδύσεων. Σημειώνεται ότι από το 2015, η 
Τράπεζα της Αλβανίας δεν δύναται να παρέχει 
πλήρη στοιχεία για τις άμεσες ξένες επενδύσεις 
ανά δραστηριότητα, καθώς δεσμεύεται από 
ρήτρα εμπιστευτικότητας, στην περίπτωση που 
σε μια κατηγορία υπάγονται λιγότερες από τρεις 
επιχειρήσεις. Όμως, σύμφωνα με πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία της αλβανικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας INSTAT, το 2015, ο συνολικός αριθμός 
των ενεργών επιχειρήσεων ξένων και μικτών 
συμφερόντων ήταν 5.010, εκ των οποίων το 68% 
αφορούσε επιχειρήσεις ιταλικών και ελληνι-
κών συμφερόντων. Συγκεκριμένα, 2.753 (55%) 
ήταν ιταλικές, 675 ελληνικές (14%), τουρκικές 
461 (9%), 411 από το Κόσοβο (8%) και 710 (14%) 
από άλλες χώρες. Οι επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων στην Αλβανία συγκροτούν ένα 
αξιοσημείωτο τμήμα της επιχειρηματικής 
κοινότητας (675, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο 
Εγγραφής Επιχειρήσεων - QKR και την Αλβανική 
Στατιστική Υπηρεσία - INSTAT), συμβάλλοντας 
σημαντικά στην ανάπτυξη της αλβανικής οικονο-
μίας, τα φορολογικά έσοδα, την απασχόληση, τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας, την εκπαίδευση και την 
ευημερία των Αλβανών πολιτών. «Επίσης, μεγά-
λες ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία έχουν 
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα (πχ. ΑΝΤΕΑ/
ΤΙΤΑΝ, ANDROMEDA, MICA-KORCA/Καπνική 
Μιχαηλίδης), συμβάλλοντας θετικά στο εμπορικό 
ισοζύγιο και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
της» όπως σημειώνεται στο σχετικό έγγραφο. 

Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δραστη-
ριοποιούνται οι ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων επιχειρήσεις είναι οι τραπεζικές 
υπηρεσίες, οι κατασκευές, η βιομηχανία γενικό-
τερα, οι υπηρεσίες υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, 
το εμπόριο, η εκπαίδευση καθώς και άλλες 
υπηρεσίες. 

Ελληνική επενδυτική  
παρουσία στην Αλβανία 

Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση, όχι μόνο 
διατήρησε και το 2013 την πρώτη θέση ως προς 
το συνολικό απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύ-
σεων (stock) στην Αλβανία, την οποία διαχρονικά 
κατέχει από το 2007, με εξαίρεση το έτος 2011, 
αλλά αύξησε το μερίδιό της, υπερβαίνοντας το 
25% και συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 1.088 
εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, το 2013, σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Αλβανίας, καταγράφηκε αύξηση των ελληνικών 
άμεσων επενδύσεων κατά 39,10%, σε σχέση με 
το 2012, όταν η αντίστοιχη αύξηση των συνολι-
κών ΑΞΕ στην Αλβανία ήταν μόλις 7,57%. Αυτή η 
αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ οφείλεται κυρίως σε 
αύξηση κεφαλαίων (αγορά μεριδίων αλβανικών 
εταιρειών, δάνεια ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου 
από τις μητρικές εταιρείες). Την ίδια περίοδο 
άλλες χώρες με σημαντικά ποσοστά επί των 
συνόλου των ΑΞΕ (stock) είναι ο Καναδάς (19%), 
η Ιταλία (12%), η Αυστρία (10%), η Ολλανδία 
(9%) και η Τουρκία (9%). Μολονότι η ελληνική 
οικονομία ήταν σε ύφεση τα τελευταία έξι χρόνια 
και οι πόροι των εταιρειών ήταν περιορισμένοι, 
οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία διπλασιά-
σθηκαν από το 2011 μέχρι σήμερα (2011: 507,45 
εκατ. ευρώ). Επίσης, οι Έλληνες επιχειρηματίες, 
παρά τις δυσκολίες και την αστάθεια στο αλβα-
νικό επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και τη 
δυσμενή οικονομική συγκυρία για την ελληνική 
οικονομία, παραμένουν στην αλβανική αγορά με 
δυναμική και αυξανόμενη επενδυτική παρουσία. 
Οι βασικοί οικονομικοί τομείς στους οποίους 
κατευθύνονται οι ελληνικές επενδύσεις στην 
Αλβανία είναι των «ταχυδρομείων και τηλεπικοι-
νωνιών» και «ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών». Το 75% του συνολικού αποθέματος 
ελληνικών επενδύσεων στην Αλβανία, το 2013, 
αφορά στον τομέα «ταχυδρομείων και τηλεπι-
κοινωνιών» και το 11% τον τομέα «ενδιάμεσων 
χρηματοπιστωτικών οργανισμών». Σύμφωνα με 
πρόσφατα στοιχεία (Μάιος 2015) του Εθνικού 
Κέντρου Εγγραφής επιχειρήσεων (QKR), συνο-
λικά 197 νέες επιχειρήσεις ελληνικών συμφε-
ρόντων, εκ των οποίων οι 114 αμιγώς ελληνικές, 
έχουν συσταθεί από το 2013 μέχρι σήμερα στην 
Αλβανία, καταγράφοντας αυξητική τάση. Συγκε-
κριμένα, το 2013 οι νέες επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων (αμιγώς ελληνικές ή μικτές) ήταν 
69, το 2014 ήταν 88 και το πρώτο τετράμηνο του 

2015 εγγράφηκαν αντίστοιχα 39 επιχειρήσεις. Οι 
εταιρείες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα το-
μέων του εμπορίου (τρόφιμα, ενδύματα, δομικά 
υλικά, οπτικά κλπ.) και των υπηρεσιών (μετα-
φορές, συμβουλευτικές, νομικές, μάρκετινγκ, 
εκπαίδευσης, επικοινωνίας, εστίασης, ιατρικές 
υπηρεσίες κλπ.). Ακόμη, στην Αλβανία δραστη-
ριοποιούνται τρεις ελληνικές τράπεζες (Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα Ελλάδας και Tirana Bank, 
του ομίλου Τράπεζας Πειραιώς), οι οποίες, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Αλβανικής Ένωσης 
Τραπεζών, το 2014 κατείχαν το 16,84% της αξίας 
του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού της 
αλβανικής τραπεζικής αγοράς (1,609 δις ευρώ 
από σύνολο 9,558 δις ευρώ) και το 16,41% της 
συνολικής αξίας των καταθέσεων, ενώ το 23,35% 
των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν 
στη χώρα ανήκουν σε τράπεζες ελληνικών 
συμφερόντων. Επίσης, περίπου 16,78% του στε-
λεχιακού δυναμικού του τραπεζικού τομέα στην 
Αλβανία απασχολείται σε τράπεζες ελληνικών 
συμφερόντων. Πέρα από τον τραπεζικό τομέα και 
τις επιχειρήσεις ελληνικών και ομογενειακών 
συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σήμερα 
στην Αλβανία, σημαντικός αριθμός αλβανικών 
Εταιρειών αντιπροσωπεύουν ελληνικές εται-
ρείες, εισάγουν ελληνικά προϊόντα, διαθέτουν 
Έλληνες επικεφαλής και υψηλόβαθμα διοικητικά 
στελέχη και γενικότερα διατηρούν συνεργασίες 
με τη χώρα μας. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδος -Αλβανίας
Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κότερους εμπορικούς εταίρος της Αλβανί-
ας. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της 
Αλβανικής στατιστικής υπηρεσία (INSTAT), το 
διμερές εμπόριο το 2015 μειώθηκε κατά -14,25% 
σε σχέση με πέρυσι. Λόγω όμως της αντίστοι-
χης αύξησης κατά 13,90% το 2014, η συνολική 
μείωση κατά την περίοδο 2013-2015 είναι μόλις 
-2,33%. Η Ελλάδα, όσον αφορά στον όγκο εμπο-
ρίου, παραμένει, διαχρονικά, ο 2ος στρατηγικός 
εμπορικός εταίρος της Αλβανίας. 
Η Ιταλία είναι ο κυριότερος ανταγωνιστής της 
Ελλάδος στην αλβανική αγορά, καθώς πέρα από 
το ισχυρό μερίδιό της επί των συνολικών αλβα-
νικών εισαγωγών, διαθέτει πολλά ανταγωνιστικά 
προϊόντα, μεταξύ των οποίων και εκείνα, στα 
οποία η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, 
όπως τα «τρόφιμα, ποτά και είδη καπνού», τα 
«ορυκτά καύσιμα», τα «χημικά και τα πλαστικά». 
Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι στην κατηγορία 
«χημικά και πλαστικά» τα ελληνικά προϊόντα 
ανταγωνίζονται έντονα και με τα τουρκικά και 
γερμανικά προϊόντα, ενώ ισχυρότατος είναι ο 
ανταγωνισμός, στην κατηγορία «δομικά υλικά 
και μέταλλα», που εισάγονται από όλους τους 
σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της 
Αλβανίας.



Ο αριθμός συστάσεων επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 
2015 ανήλθε σε 43.846 και των διαγραφών σε 24.846, 
ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2016 καταγράφονται 20.345 
συστάσεις και 16.994 διαγραφές. Τα σχετικά στοιχεία 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομίας 
με βάση τις καταγραφές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, 
απαντώντας σε αναφορές για την εξέλιξη του αριθμού 
των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Το υπουργείο σημει-
ώνει ότι «η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μετά την 
επίτευξη της συμφωνίας είναι σημαντικά βελτιωμένη. 
Η μέγιστη και ταχεία απορρόφηση και αξιοποίηση των 
κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ, η σταθεροποίηση του 
τραπεζικού συστήματος, το επενδυτικό ενδιαφέρον, η 
βελτίωση των εσόδων και ο εξορθολογισμός των κρα-
τικών δαπανών μαζί με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
απλοποίησης και εξυγίανσης των διαδικασιών για τις 
Δημόσιες συμβάσεις, την ψηφιακή οικονομία, την πά-
ταξη της φοροδιαφυγής, του παραεμπορίου και του λα-
θρεμπορίου δημιουργούν τα εχέγγυα για ένα ασφαλές 
επενδυτικό περιβάλλον και προοπτικές ανάπτυξης». 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το υπουργείο 

από το ΓΕΜΗ: «Ο αριθμός συστάσεων το 2015 ανήλθε σε 
43.846 και των διαγραφών σε 24.846 ενώ το 1ο εξάμηνο 
του 2016 έχουμε 20.345 συστάσεις και 16.994 διαγρα-
φές. Αναλυτικότερα έχουμε τον παρακάτω αριθμητικό 
πίνακα που αφορά σε στοιχεία του ΓΕΜΗ:
» Συστάσεις Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων 6.519 το 
2016 έναντι 13.200 το 2015 
» Ενάρξεις Ατομικών Επιχειρήσεων 13.826 το 2016 έναντι 
30.646 το 2015
» Σύνολο Συστάσεων/Ενάρξεων 20.345 το 2016 έναντι 
43.846 το 2015
» Διαγραφές Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων 4.353 
το 2016 έναντι 7.856 το 2015
» Παύσεις Ατομικών Επιχειρήσεων 12.641 το 2016 έναντι 
16.990 το 2015
» Σύνολο Διαγραφών/Παύσεων 16.994 το 2016 έναντι 
24.846 το 2015
» Ισοζύγιο Επιχειρήσεων Νομικών Προσώπων 2.166 το 
2016 έναντι 5.344 το 2015
» Συνολικό ισοζύγιο 3.351 το 2016 έναντι 19.000 το 2015».
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Τη στήριξη της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου, 
παρέχοντας πιστωτική γραμμή 50 εκατ. ευρώ προς 
την Eurobank, στο πλαίσιο του προγράμματος Trade 
Facilitation Programme (TFP), ανακοίνωσε η Ευ-
ρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης 
(EBRD). Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«η ενίσχυση του εμπορίου αποτελεί βασικό στοιχείο 
της στρατηγικής της EBRD για υποστήριξη της πε-
ριφερειακής και διεθνούς διασύνδεσης των χωρών 
στις οποίες επενδύει. Μέσω της διασύνδεσης, οι 
οικονομίες επιτυγχάνουν ισχυρή και βιώσιμη ανά-
πτυξη, ανταγωνιζόμενες επιτυχώς στο διεθνές πε-
ριβάλλον. Η πιστωτική γραμμή (facility) θα βοηθήσει 
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων trade finance 
της Eurobank, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που 
επικρατούν στην αγορά και θα τονώσει τον κεντρικό 
της ρόλο ως συνεργάτη των ελληνικών εξαγωγικών 
και εισαγωγικών επιχειρήσεων».
Η Eurobank είναι μία από τις τέσσερις συστηματι-
κές τράπεζες στην Ελλάδα με ισχυρή παρουσία τόσο 
στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Η EBRD 
είναι μέτοχος της Eurobank, καθώς συμμετείχε στην 
περυσινή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπε-
ζας, με σκοπό να ενισχύσει την κεφαλαιακή της 
βάση και να βοηθήσει τη μεταβίβαση της τράπεζας 
σε ιδιώτες μετόχους. Ο Nick Tesseyman, διευθύνων 
σύμβουλος της EBRD, σε δηλώσεις του, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του για την υπογραφή της συμφω-
νίας με την Eurobank. «Θα οδηγήσει στην ενίσχυση 

του διασυνοριακού εμπορίου και θα συμβάλει στην 
ανάπτυξη των εμπορικών δεσμών της Ελλάδας με 
άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και χώρες, στην 
οικονομία των οποίων έχει επενδύσει η EBRD. Η 
στήριξη της ανάπτυξης του trade finance στην Ελλά-
δα είναι κρίσιμης σημασίας για την ανάταση της οι-
κονομικής δραστηριότητας μέσα από τη δημιουργία 
ευκαιριών για ανάπτυξη και νέων θέσεων εργασίας» 
ανέφερε. Το Trade Facilitation Programme της 
EBRD ξεκίνησε το 1999 και στοχεύει στην προαγω-
γή του διεθνούς εμπορίου μεταξύ των χωρών στις 
οποίες έχει επενδύσει ο διεθνής οργανισμός. Μέσω 
του συγκεκριμένου προγράμματος, η EBRD παρέ-
χει εγγυήσεις σε διεθνείς Bεβαιούσες τράπεζες, 
καθώς και βραχυπρόθεσμα δάνεια σε επιλεγμένες 
τράπεζες και εταιρείες factoring για τη χρηματοδό-
τηση εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων. 
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει 120 συνερ-
γαζόμενες τράπεζες σε 25 χώρες στις οποίες δρα-
στηριοποιείται η EBRD, με πιστωτικά όρια άνω των 
1,5 δισ. ευρώ και περισσότερες από 800 βεβαιούσες 
τράπεζες, διεθνώς. Η EBRD ξεκίνησε να επενδύει 
στην ελληνική αγορά το 2015, σε προσωρινή βάση, 
με στόχο να στηρίξει την ανασυγκρότηση της χώρας 
και την έξοδό της από την οικονομική κρίση. Στόχος 
της τράπεζας είναι να τονώσει το διεθνές και εγχώ-
ριο επενδυτικό ενδιαφέρον, να ενισχύσει το ρόλο 
του ιδιωτικού τομέα και να εμβαθύνει τη διασυνο-
ριακή συνεργασία.

Η EBRD στηρίζει το διεθνές εμπόριο  
στην Ελλάδα, μέσω της Eurobank

Υπ.Οικονομίας: Θετικό ισοζύγιο  
στον αριθμό των επιχειρήσεων το α' εξάμηνο

Την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία παρακο-
λουθώντας και συμμετέχοντας σε projects που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων παρέχει η 
Energean Oil & Gas σε φοιτητές που συμμετέ-
χουν στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών, το οποίο έχει εκπονηθεί από τέσ-
σερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
από την ερχόμενη εβδομάδα, τρεις μεταπτυχια-
κοί φοιτητές από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα 
βρεθούν επί έναν μήνα στα κεντρικά γραφεία της 
εταιρείας στην Αθήνα δίπλα στο εξειδικευμένο 
στελεχιακό και επιστημονικό ανθρώπινο δυναμι-
κό της Energean, συμμετέχοντας στη διαδικασία 
υλοποίησης συγκεκριμένων projects που σχετί-
ζονται με το εν εξελίξει γεωτρητικό πρόγραμμα 
στον Πρίνο και τα εν εξελίξει ερευνητικά προ-
γράμματα της εταιρείας στα Ιωάννινα, στο Κα-
τάκολο και στην Αίγυπτο. Στόχος του προγράμ-
ματος είναι η ανάπτυξη προηγμένων δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων από τους αποφοίτους του στους 
τεχνικούς κλάδους των γεωεπιστημών με εφαρ-
μογή στον τομέα των υδρογονανθράκων καθώς 
και η εκπαίδευσή τους στις βέλτιστες τρέχουσες 
πρακτικές του κλάδου, προκειμένου να είναι σε 
θέση να εργάζονται ανεξάρτητα αλλά και ως μέλη 
μιας ομάδας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γεω-
λόγοι, χημικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, χημικοί 
μηχανικοί και μηχανικοί ορυκτών πόρων. Στο Δια-
τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
συνεργάζονται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο (ΕΜΠ), το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Δημοκρί-
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Το πρόγραμ-
μα διοργανώνεται για πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά 
με επισπεύδον τμήμα το Τμήμα Γεωλογίας του 
ΑΠΘ, τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλ-
λουργών του ΕΜΠ, το Τμήμα Γεωλογίας και Γε-
ωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ καθώς και το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ. Το Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει 
διετή διάρκεια και υλοποιείται στις εγκαταστά-
σεις του ΑΠΘ. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο συμ-
μετείχαν σε ανάλογα projects στα γραφεία της 
Energean Oil & Gas στην Αθήνα δύο προπτυχια-
κοί φοιτητές από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλεί-
ων Μεταλλουργών του ΕΜΠ και μία μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια στη Μηχανική Πετρελαίου (Petroleum 
Engineering) από το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η Energean στηρίζει 
Διατμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για υδρογονάνθρακες 



Σε ισχύ τέθηκαν από χθες τα νέα αυξημένα πρόστιμα 
για τη μη έκδοση αποδείξεων τα οποία ανέρχονται 
κατά ελάχιστο σε 250 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο 
για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό 
σύστημα και 500 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλο-
γραφικό σύστημα. Ειδικότερα στην εγκύκλιο που 
υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, για την εφαρμογή από σή-
μερα του νέου συστήματος επιβολής προστίμων για 
μη έκδοση αποδείξεων ή για ανακριβή έκδοση ή 
λήψη φορολογικών στοιχείων ορίζεται ότι από σή-
μερα:
- Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα τοις εκατό επί του 
φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοι-
χείο, ή επί της διαφοράς αντίστοιχα. 
- Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, 
αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, 
σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρε-
ος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος 
και των 500 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογού-
μενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογι-
στικού συστήματος. 
- Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο μετα-
γενέστερου ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας 
παράβασης, στο πλαίσιο άλλου ελέγχου και εντός 
πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, 
επιβάλλεται πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα 
προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο, ή επί της δι-
αφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή λήψης ανακριβούς 
στοιχείου, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο, 
αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 500 ευρώ, 
σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρε-
ος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, 
και των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολο-
γούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος. 
- Στην περίπτωση κάθε επόμενης διάπραξης της 
ίδιας παράβασης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγ-
χου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής 
πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο που ισούται με 200% 
επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν 
στοιχείο, ή επί της διαφοράς φόρου λόγω έκδοσης ή 
λήψης ανακριβούς στοιχείου, το οποίο δεν μπορεί να 
είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, 
των 1.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο φορολογούμε-
νος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστι-
κού συστήματος, και των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση 
που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης δι-
πλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων στη σχετική 
ανακοίνωσή της παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγ-
ματα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο υπολο-
γισμός του πρόστιμου. Αυτά έχουν ως εξής:
α) Έστω ότι στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματο-
ποιήθηκε την 28.7.2016 σε φορολογούμενο που 

υποχρεούται στη τήρηση απλογραφικού λογιστικού 
συστήματος, διαπιστώθηκε η μη έκδοση ενός φορο-
λογικού στοιχείου αξίας 3.000 ευρώ από το οποίο θα 
προέκυπτε ΦΠΑ ύψους 720 ευρώ, επιβάλλεται πρό-
στιμο 360 ευρώ (720 * 50%).
β) Έστω ότι στο πλαίσιο ελέγχου που πραγματοποιή-
θηκε την 25.8.2016 σε φορολογούμενο που υποχρε-
ούται στην τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστή-
ματος, διαπιστώθηκε η μη έκδοση 10 φορολογικών 
στοιχείων αξίας 500,00 ευρώ από τα οποία θα προ-
έκυπτε ΦΠΑ ύψους 65,00 ευρώ επιβάλλεται πρόστι-
μο 250,00 ευρώ (65,00 * 50%= 32,50 < 250,00, άρα 
επιβάλλεται το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο για 
την κατηγορία των βιβλίων). 
Έστω ότι στον ίδιο ως άνω φορολογούμενο δια-
πιστώνεται στο πλαίσιο ελέγχου την 10.10.2016 η 
μη έκδοση 5 φορολογικών στοιχείων αξίας 200,00 
ευρώ από τα οποία θα προέκυπτε ΦΠΑ 26,00 ευρώ. 
Επειδή υπέπεσε στη ίδια παράβαση εντός πενταετί-
ας, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 ευρώ (100% * 26,00 
= 26,00 < 500,00, άρα επιβάλλεται το ελάχιστο προ-
βλεπόμενο πρόστιμο για την κατηγορία των βιβλίων 
για πρώτη υποτροπή). 
Στο πλαίσιο νέου ελέγχου την 7.11.2016 στον ίδιο 
ως άνω φορολογούμενο διαπιστώνεται η μη έκδο-
ση ενός φορολογικού στοιχείου αξίας 100,00 ευρώ 
από το οποίο θα προέκυπτε ΦΠΑ 13,00 ευρώ. Λόγω 
της υποτροπής θα επιβληθεί πρόστιμο 1.000,00 ευρώ 
(13,00 * 200% πρόστιμο = 26,00 < 1.000,00, άρα επι-
βάλλεται το ελάχιστο προβλεπόμενο πρόστιμο με 
βάση την κατηγορία βιβλίων για επόμενη υποτροπή). 
γ) Έστω σε φορολογούμενο, ο οποίος είναι υπόχρε-
ος σε τήρηση απλογραφικού λογιστικού συστήματος 
έχει επιβληθεί για τη μη έκδοση στοιχείου αξίας 
100,00 ευρώ από το οποίο θα προέκυπτε ΦΠΑ 24,00 

ευρώ, πρόστιμο 250,00 ευρώ. Σε μεταγενέστερο 
έλεγχο διαπιστώνεται ότι έχει υποβληθεί ανακρι-
βής δήλωση ΦΠΑ και η ανακρίβεια προσδιορίζεται 
στο ποσό των 24,00 ευρώ οφειλόμενη μόνο στη μη 
έκδοση του ανωτέρω στοιχείου. Προκειμένου να μη 
σωρευθούν τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου 58 Α, κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 5 του 
ίδιου άρθρου, δεν αφαιρείται από το πρόστιμο της 
παραγράφου 2 (24,00 ευρώ) το ελάχιστο επιβληθέν 
πρόστιμο της παραγράφου 1 των 250,00 ευρώ, αλλά 
το αναλογικό πρόστιμο του 50% του ΦΠΑ επί της 
αξίας των στοιχείων που δεν εκδόθηκαν, δηλαδή τα 
24,00 ευρώ, και εντέλει δεν επιβάλλεται ποσό προ-
στίμου για την παράβαση της παραγράφου 2.
δ) Έστω σε επιχείρηση με υποχρέωση τήρησης δι-
πλογραφικού λογιστικού συστήματος έχει επιβλη-
θεί πρόστιμο 500,00 ευρώ για την μη έκδοση ενός 
φορολογικού στοιχείου από το οποίο θα προέκυπτε 
ΦΠΑ 100 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 500 ευρώ, ως 
ελάχιστο πρόστιμο, δεδομένου ότι στην περίπτωση 
αυτή το 50% του φόρου ισούται με 50 ευρώ. Σε με-
ταγενέστερο έλεγχο διαπιστώνεται υποβολή ανακρι-
βούς δήλωσης ΦΠΑ ποσού 250 ευρώ (παράβαση 
παραγράφου 2 του άρθρου 58Α) και διαπιστώνεται 
ότι μέρος της ανακρίβειας της δήλωσης οφείλεται 
στην προαναφερθείσα παράβαση της μη έκδοσης 
του φορολογικού στοιχείου.
Προκειμένου να μη σωρευθούν τα πρόστιμα των πα-
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 Α, αφαιρείται το 
πρόστιμο της παραγράφου 1 ως εξής: Ανακρίβεια 
δήλωσης 250 ευρώ - Πρόστιμο παρ. 2 (=250 ευρώ 
* 50%) 125,00 ευρώ - Πρόστιμο παρ.1 (=100 ευρώ * 
50%) μείον 50,00 ευρώ - Υπόλοιπο 75,00 ευρώ. Επο-
μένως, θα επιβληθεί πρόστιμο για την παράβαση της 
παραγράφου 2 το ποσό των 75,00 ευρώ.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την Παρασκευή 
να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, για μη συμμόρφωση, με απόφαση του 
2008, η οποία διέταζε την ανάκτηση ασυμβίβαστων με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων που 
χορηγήθηκαν στα Ελληνικά Ναυπηγεία. Ακολούθησε 
απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο το 2012, με την 
οποία καταδικαζόταν η Ελλάδα για μη εκτέλεση της 
απόφασης. Όπως αναφέρεται στην απόφαση της Επι-
τροπής, η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εκτελέσει την από-
φαση που εξέδωσε η Επιτροπή τον Ιούνιο του 2008, 
η οποία διέταζε την ανάκτηση παράνομων κρατικών 
ενισχύσεων, ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ, που εί-
χαν χορηγηθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία, παρόλο που 

έχουν περάσει πάνω από επτά χρόνια. Σύμφωνα με 
την ιστοσελίδα tanea,gr, η Επιτροπή ζήτησε τώρα από 
το Δικαστήριο να επιβάλει στην Ελλάδα, κατ΄αποκο-
πή, χρηματική ποινή ύψους, περίπου 6 εκατ. ευρώ. Η 
Επιτροπή ζήτησε επίσης από το Δικαστήριο, να επι-
βάλει ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 34.974 ευρώ 
από την ημέρα έκδοσης της απόφασής του, έως την 
ημερομηνία κατά την οποία η Ελλάδα θα θέσει τέλος 
στην παράβαση. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής επι-
σημαίνεται, ότι, «η εκτέλεση της απόφασης του 2008 
θα εξαλείψει το αθέμιτο πλεονέκτημα που δόθηκε στα 
Ελληνικά Ναυπηγεία, κατά παράβαση των κανόνων 
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων, και στοχεύει στην 
αποκατάσταση ίσων όρων ανταγωνισμού στην αγορά».

Νέα παραπομπή της Ελλάδας για μη εκτέλεση  
απόφασης σχετικά με τα ναυπηγεία

Σε ισχύ τα νέα πρόστιμα της εφορίας για μη έκδοση αποδείξεων  
και τιμολογίων



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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ΜΑΖΕΥΟΥΝ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΤΟΝ ΕΞΤΡΑ ΕΝΦΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14-15 | 26/07/2016

Στροφή 180 μοιρών από την αρχική της απόφαση να φορολογήσει 
με συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ τα αγροτεμάχια, τους αγρούς, 
τους βοσκοτόπους και τις λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου 
πόλεως αναγκάστηκε να κάνει η κυβέρνηση της Αριστερός μετά 
τις αποκαλύψεις του «Ε.Τ.» για τα υπέρογκα χαράτσια που θα 
καλούνταν να πληρώσουν εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και 
λοιποί ιδιοκτήτες γης, αν γινόταν πράξη η απόφαση αυτή.
Επιπλέον, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να πάρει πίσω και τις 
διατάξεις που προσφάτως κατέθεσε στη Βουλή με τις οποίες 
καταργείτο η μερική απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους 
φορολογούμενους είχαν μεν το 2015 πολύ χαμηλά εισοδήματα, 
αλλά τα ποσά των τόκων που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 
τους το 2015 ήταν μεγαλύτερα από 300 ευρώ, καθώς επίσης 
και για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους και βαριά ανάπηρους με 
χαμηλά εισοδήματα έτους 2015, αλλά με τόκους έτους 2015 
υψηλότερους των 600 ευρώ.
Ταυτόχρονα, η έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του 
ΕΝΦΙΑ θα καθυστερήσει τελικά για ένα μήνα, καθώς δεν θα 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο αλλά τον Αύγουστο.
Η εξόφληση του φόρου θα οριστεί όμως και πάλι σε 5 μηνιαίες 
δόσεις, στο χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2016 έως 
τον Ιανουάριο του 2017.
Αναλαμβανόμενη ότι τα ποσά του συνολικού ΕΝΦΙΑ που θα 
προέκυπταν φέτος για πάνω 700.000 φορολογούμενους θα 
ήταν εξωπραγματικά εάν εφαρμόζονταν οι διατάξεις του ν. 
4389/201 6 για την υπαγωγή στο συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ και 
των εκτάσεων γης εκτός σχεδίου που κατέχουν τα φυσικά 
πρόσωπα και φοβούμενη, ταυτόχρονα, τεράστιο πολιτικό 
κόστος για την κυβέρνηση, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών έσπευσε άρον άρον, λίγο πριν εκδοθούν τα 
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2016, να πάρει πίσω τις 
συγκεκριμένες διατάξεις. Η διαπίστωση ότι θα προέκυπταν 
εξωπραγματικοί φόροι οφειλόταν στο γεγονός ότι τα στοιχεία που 
είχαν καταχωρισθεί στο Ε9 δεν ήταν επαρκή για να υπολογιστεί 
ορθά και με ακρίβεια π φορολογητέα αξία των εκτός σχεδίου 
πόλεως εκτάσεων γης. Επιπλέον, οι υπηρεσίες του υπουργείου 
Οικονομικών θα αναγκάζονταν για πολλές περιοχές της χώρας 
να χρησιμοποιήσουν και αυθαίρετες τιμές, προερχόμενες από 
τα περίφημα «συγκριτικά στοιχεία» τα οποία είχαν στη διάθεσή 
τους οι ΔΟΥ για να προσδιορίζουν τις φορολογητέες αξίες 
σε συμβόλαια μεταβιβάσεων εκτάσεων γης, προκειμένου να 
εισπράττουν φόρους μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και 
γονικών παροχών.
Επίσης, οι αντικειμενικές αξίες γης που θα αναγκαζόταν να 
χρησιμοποιήσει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τον υπολογισμό των 
φορολογητέων αξιών των εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλεως ήταν 
εξωπραγματικά υψηλές σε σύγκριση με τα πραγματικά δεδομένα, 
καθώς είχαν καθοριστεί το 2008 και από τότε δεν είχαν υποστεί 
καμία νέα αναπροσαρμογή, ώστε να συμβαδίζουν με τα πολύ πιο 
χαμηλά επίπεδα των πραγματικών αγοραίων τιμών.
Εξαιτίας όλων αυτών των δεδομένων, οι πιθανότητες να 

εκδοθούν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ έτους 2016 με αποτυπωμένες 
εξωπραγματικές φορολογητέες αξίες αγροτεμαχίων, αγρών, 
βοσκοτόπων και λοιπών εκτάσεων εκτός σχεδίων και με 
υπέρογκα καταλογισθέντα ποσά ΕΝΦΙΑ ήταν πολύ μεγάλες, αν 
εφαρμοζόταν η διάταξη για την υπαγωγή των εκτάσεων αυτών 
στον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Η δε κατακραυγή εκατομμυρίων 
πολιτών για τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. θα ήταν 
πρωτοφανής σε μια τέτοια περίπτωση.
Το τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών, στην προσπάθειά της να «κουκουλώσει» το όλο 
μπάχαλο το οποίο θα δημιουργούνταν -εξαιτίας της απόφασής 
της να επιβάλει άρον άρον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ στις εκτός 
σχεδίου πόλεως εκτάσεις γης, χωρίς να έχει στη διάθεσή της ένα 
αξιόπιστο σύστημα υπολογισμού των φορολογητέων αξιών τους-
επιχείρησε να μεταθέσει τις ευθύνες της αποτυχίας της στους 
ίδιους τους πολίτες, κατηγορώντας τους ουσιαστικά ότι εξαιτίας 
των δικών τους λαθών στη συμπλήρωση του Ε9 ήταν αδύνατο 
να γίνει σωστά ο υπολογισμός του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ 
για τα αγροτεμάχια και τις λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου 
πόλεως! Η άρον άρον υπαναχώρηση της ηγεσίας του υπουργείου 
Οικονομικών από τις αρχικές προθέσεις για φορολόγηση των 
αγροτεμαχίων, των αγρών, των βοσκοτόπων και των λοιπών 
εκτάσεων γης εκτός σχεδίου και η προσπάθεια της να επιρρίψει 
τις ευθύνες στους ίδιους τους πολίτες για τα «φουσκωμένα» 
εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ που θα εκδίδονταν αποτυπώθηκε σε 
μια λιτή ανακοίνωση του γραφείου του υπουργού Οικονομικών 
Ευ. Τσακαλώτου, στην οποία αναφέρεται: «Τα αγροτεμάχια δεν 
θα υπολογίζονται στο συμπληρωματικό φόρο του ΕΝΦΙΑ των 
πολιτών. Αυτό γίνεται επειδή παρατηρήθηκε σωρεία λαθών 
στις δηλώσεις των πολιτών οι οποίοι και καλούνται το επόμενο 
διάστημα να διορθώσουν τις δηλώσεις τους».
Ταυτόχρονα, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε 
να αποσύρει τις διατάξεις του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την 
αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων με τις 
οποίες προβλέπεται ότι: 
1. Παύουν να δικαιούνται έκπτωση 50% επί του οφειλόμενου 
ΕΝΦΙΑ όσοι πληρούν τα προβλεπόμενα από τους προηγούμενους 
νόμους εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την 
έκπτωση αυτή, αλλά το 2015 απέκτησαν εισοδήματα από τόκους 
μεγαλύτερα των 300 ευρώ.
2. Παύουν να δικαιούνται πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 
οι τρίτεκνες και οι πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οι 
οικογένειες με μέλη που είναι ανάπηρα τουλάχιστον κατά 80%, 
οι οποίες πληρούν τα προβλεπόμενα από τους προηγούμενους 
νόμους εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, αλλά το 2015 
απέκτησαν εισοδήματα από τόκους μεγαλύτερα των 600 ευρώ. 
Συγκεκριμένα, στην ίδια ανακοίνωση που εξέδωσε για να 
γνωστοποιήσει τη μη επιβολή του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ 
στα αγροτεμάχια, τους αγρούς και τις λοιπές εκτάσεις γης εκτός 
σχεδίου, π ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποκάλυψε: «Οι 
απαλλαγές του ΕΝΦΙΑ θα ισχύουν ακριβώς όπως και πέρυσι. 
Δηλαδή δεν χάνουν την απαλλαγή όσοι έχουν εισοδήματα από 
υψηλούς τόκους».
Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε 
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να μεταθέσει για ένα μήνα αργότερα το χρόνο έκδοσης των 
εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΝΦΙΑ, προκειμένου να 
αποφύγει τυχόν άλλα λάθη στα οποία θα είχαν υποπέσει οι 
υπηρεσίες της ΓΓΔΕ αν πιέζονταν να εκδώσουν τα εκκαθαριστικά 
εντός των επομένων πέντε ημερών, έως το τέλος Ιουλίου.
Ετσι, με βάση το νεότερο χρονοδιάγραμμα που ανακοινώθηκε από 
το υπουργείο Οικονομικών, τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του 201 
6 θα εκδοθούν τον Αύγουστο, αλλά η περίοδος εξόφλησης του 
φόρου θα έχει και πάλι διάρκεια πέντε μηνών. Δηλαδή, ο ΕΝΦΙΑ 
του 2016 θα μπορεί να αποπληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις, 
εκ των οποίων η πρώτη έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2016 και η 
τελευταία έως το τέλος Ιανουάριου 2017, και όχι Αύγουστο έως 
Δεκέμβριο 2016, όπως είχε αρχικά ανακοινώσει ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης. 

ΠΟΙΝΤ ΣΥΣΤΕΜ ΓΙΑ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

www.ethnos.gr

Δάνεια ή ρυθμίσεις οφειλών σε τράπεζες ανάλογα με τη 
βαθμολογία (το σκορ) που θα συγκεντρώνει ο δανειολήπτης 
και θα αφορά τη φερεγγυότητά του προβλέπει νομοσχέδιο που 
ετοιμάζει η κυβέρνηση και θα τεθεί σε διαβούλευση με τους 
θεσμούς τον Σεπτέμβριο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», το πλαίσιο 
επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και εισάγει και στην ελληνική πραγματικότητα τον 
θεσμό του «credit bureau», της Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου. 
Πρόκειται για φορέα ο οποίος αξιολογεί την πιστοληπτική 
ικανότητα ενός καταναλωτή ή μιας επιχείρησης και δίνοντάς του/
της βαθμολογία τον/την κατατάσσει στο τι ύψος δανείου μπορεί να 
πάρει ή τι είδους ρύθμιση μπορεί να κάνει στην τράπεζα.
Η Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου είχε συμφωνηθεί ανάμεσα 
στον υπουργό Γιώργο Σταθάκη και τους θεσμούς στο Μνημόνιο 
του περσινού Αυγούστου και τώρα οδεύει προς υλοποίηση, 
πιθανότατα με την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, χωρίς 
να αποκλείεται ?ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων? 
και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της 
«ουράς» της πρώτης αξιολόγησης.
Ο θεσμός των γραφείων πίστωσης λειτουργεί εδώ και πολλά 
χρόνια σε χώρες της ΕΕ, όπως στην Αγγλία και την Ιρλανδία, αλλά 
και στις ΗΠΑ. Το μοντέλο που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα και το 
διεκδίκησε η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
με τους θεσμούς περιλαμβάνει τη δημιουργία της Υπηρεσίας 
Πίστωσης και Πλούτου η οποία είτε θα λειτουργεί υπό τη σκέπη 
του Δημοσίου είτε ως ανεξάρτητη Αρχή.
- Ψηφιακή πλατφόρμα
Μέσα από μια ψηφιακή πλατφόρμα η Υπηρεσία θα είναι 
συνδεδεμένη με την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις 
τράπεζες. Δεν θα έχει απευθείας πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου 
(εταιρείας). Μέσα από ένα ειδικό λογισμικό, δίνοντας τα στοιχεία 
του οφειλέτη θα παράγεται ένα αποτέλεσμα βαθμολογίας. Θα 
τσεκάρεται για παράδειγμα το ύψος των χρεών προς την Εφορία 
και τις τράπεζες αλλά και η συμπεριφορά του, δηλαδή αν είναι 
συνεπής ή όχι στην αποπληρωμή των οφειλών, αν υπάγεται σε 

ρυθμίσεις ή αν έχει προβεί σε διακανονισμούς. Όπως επίσης θα 
ελέγχεται και η περιουσιακή κατάσταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ουσιαστικά η Εφορία, τα ασφαλιστικά 
ταμεία και οι τράπεζες, βάσει ενός κανονισμού που θα έχει 
ετοιμάσει η Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου, θα της δίνουν 
βαθμολογία της φερεγγυότητας του οφειλέτη. Στη συνέχεια η 
Υπηρεσία θα δίνει το σκορ στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου 
εκείνος με τη σειρά του να διαπραγματεύεται με την τράπεζα το 
δάνειο που θέλει να λάβει ή τη ρύθμιση που θέλει να πετύχει. 
Εννοείται ότι όσο ψηλά είναι στην κλίμακα τόσο πιο εύκολη θα 
είναι η ικανοποίηση του αιτήματός του.
Η Υπηρεσία, όπως διευκρινίζουν στο «Εθνος» πηγές του 
υπουργείου Οικονομίας, δεν θα έχει καμία πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα των δανειοληπτών, καθώς το μόνο που θα 
κάνει θα είναι να συγκεντρώνει τα σκορ.
Το ελληνικό credit bureau ήταν ένα από τα θέματα που 
είχε βάλει, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς η ίδια η κυβέρνηση, 
επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν να πετύχει μια αντικειμενική και 
αξιόπιστη αξιολόγηση των δανειοληπτών. Με τον τρόπο αυτό οι 
συνεπείς θα έχουν ένα ισχυρό χαρτί στις συζητήσεις που κάνουν 
με τις τράπεζες είτε για την έκδοση ενός νέου δανείου είτε για τη 
ρύθμιση των οφειλών τους.
Επιπλέον, όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου στο «Εθνος», 
η Υπηρεσία Πίστωσης και Πλούτου δεν θα έχει τα χαρακτηριστικά 
του «Τειρεσία», δηλαδή μιας «μαύρης» λίστας οφειλετών. Θα 
λειτουργεί ως αξιολογητής και θα βαθμολογεί τους δανειολήπτες 
μέσα από ένα διαφανές σύστημα κριτηρίων.
Η μη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η μη πρόσβαση σε 
αυτά ήταν ένα από τα θέματα στα «κόκκινα» δάνεια που κατάφερε 
να κερδίσει η κυβέρνηση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με 
τους δανειστές.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

www.naftemporiki.gr

Τη δυνατότητα εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας από το 
Κοινοβούλιο, μόνο αν εξασφαλίζεται η μέγιστη συναίνεση των 
δύο τρίτων της Βουλής στο πρόσωπό του σε δύο διαδοχικές 
ψηφοφορίες και αν αποβούν άκαρπες να αποφασίζει το 
εκλογικό σώμα, θεσμοθέτηση θητείας για τους βουλευτές και την 
υποχρέωση ο Πρωθυπουργός να είναι εν ενεργεία βουλευτής, 
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, οι προτάσεις της κυβέρνησης για 
τη Συνταγματική Αναθεώρηση. 
Στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο της 
Βουλής ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημείωσε ότι «η τρίτη 
ψηφοφορία θα ανήκει στο εκλογικό σώμα, που θα αποφασίζει 
την εκλογή του Προέδρου με καθολική ψηφοφορία που θα 
διεξάγεται ανάμεσα στους δύο πλειοψηφήσαντες υποψηφίους 
της τελευταίας ψηφοφορίας στο Κοινοβούλιο».
Ταυτόχρονα πρότεινε λελογισμένη αύξηση των αρμοδιοτήτων του 
Προέδρου της Δημοκρατίας η οποία να μπορεί να ενισχύσει τον 
ρυθμιστικό ρόλο του Προέδρου χωρίς να αγγίζεται ο πυρήνας του 
Πολιτεύματος.


