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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΗΓΗ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΝ

Παράταση μέχρι τις 8 Μαΐου  
για τα αυθαίρετα

Τρίμηνη παράταση στον ισχύοντα νόμο 4178 
για τα αυθαίρετα, αναμένεται να δώσει το 
ΥΠΕΝ, ορίζοντας ως καταληκτική ημερομηνία 
υπαγωγής, την 8η Μαΐου. Αυτά αναφέρουν 
δημοσιογραφικές πληροφορίες από ανώτατη 
πηγή του υπουργείου ΠΕΝ, που μετέδωσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ και ο δημοσιογράφος Ηλίας Παλια-
λέξης. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, παράλλη-

λα, αναμένεται να θεσμοθετηθεί ο νέος νόμος 
για την προστασία και τον έλεγχο του δομημέ-
νου περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη 
δημόσια διαβούλευση, στην οποία έχουν ήδη 
κατατεθεί περισσότερα από 2.000 σχόλια και 
παρατηρήσεις, καθώς και σχετικές επεξεργα-
σίες που προκύπτουν από τον συνεχιζόμενο 
διάλογο με επιστημονικούς και κοινωνικούς 
φορείς. Επιπλέον, βασική προτεραιότητα του 
υπουργείου καθίσταται πλέον η σύνταξη και 
ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, με την θέσπι-
ση ενός ενιαίου φορέα.

Όσον αφορά το νέο νόμο για τα αυθαίρετα, 
στόχος, όπως τόνισαν αξιωματούχοι του ΥΠΕΝ, 
είναι «ο νόμος όταν ψηφιστεί να εφαρμοστεί 
άμεσα και να έχει τη σύμφωνη γνώμη και των 
φορέων και της κοινωνίας». Ξεκαθάρισαν δε, 
ότι η «κόκκινη γραμμή» του 2011 πρόκειται να 
παραμείνει ως έχει. Όπως εκτίμησαν, αναμέ-
νεται μεγάλος αριθμός εντάξεων, καθώς εκτι-
μάται ότι το ποσοστό που έχει υποβληθεί είναι 
σχετικά χαμηλό. «Ελπίζουμε να έχουμε κατα-
φέρει να ελαφρύνουμε και τον γραφειοκρατικό 
φόρτο, άρα τι χρειάζεται και τι δεν χρειάζεται 
να δηλωθεί, και αντίστοιχα τον τρόπο με τον 
οποίο αναμένεται να τακτοποιηθούν οι αυθαι-
ρεσίες», υπογραμμίζουν από το ΥΠΕΝ.

Ακόμη, εντός του Μαρτίου αναμένεται η θε-
σμοθέτηση των έντεκα περιφερειακών χωροτα-
ξικών σχεδίων, ενώ και αυτό της περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου αναμένεται να θεσμοθετηθεί 
εντός του 2017. Επιπλέον, αναμένεται σύντομα 
το σχετικό προεδρικό διάταγμα για τις χρήσεις 
γης.

Προτεραιότητα του ΥΠΕΝ αποτελεί επίσης το 
Κτηματολόγιο, η πορεία του οποίου βρίσκεται 
υπό συζήτηση με την Παγκόσμια Τράπεζα, η 
οποία έχει αναλάβει τη μελέτη και έχει προσλη-
φθεί από την Κομισιόν. «Έχουμε καταλήξει επί 
της αρχής να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας, ο 
οποίος θα αναλάβει και τη λειτουργία του Κτη-
ματολογίου και τα υποθηκοφυλακεία» αναφέ-
ρουν τα στελέχη, ενώ όπως υπογραμμίζουν, οι 
συζητήσεις για τη λειτουργία του νέου φορέα 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Όσον αφο-

ρά την εξέλιξη της ανάθεσης των μελετών με 
τις οποίες ολοκληρώνεται και η κτηματογρά-
φηση της χώρας, για τις 28 από τις 32 έχουν 
ανοίξει οι οικονομικές προσφορές, ώστε να συ-
νταχθεί το δεύτερο πρακτικό από την επιτροπή 
αξιολόγησης. Όπως διευκρινίστηκε, όλη η δια-
δικασία γίνεται σε συζήτηση και σε συνεννόηση 
με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, έχουν 

ωριμάσει αρκετά τα θέματα της προετοιμασίας, 
ενώ παραμένουν λίγες εκκρεμότητες, οι οποίες 
μόλις επιλυθούν, θα υπάρξει σχετική νομοθετι-
κή πρωτοβουλία.

Τέλος, μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία ενσωμάτωσης της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τον θαλάσσιο χωρικό 
σχεδιασμό.

ΣΗΜΕΡΑ

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:

•   Παράταση μέχρι τις 8 Μαΐου για τα αυθαίρετα 
(σελ.1)

•   ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 5,7% ο αριθμός των οικοδομι-
κών αδειών τον Οκτώβριο (σελ.3)

•   Το  Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε τη συμφωνία 
πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σελ.3)

•   Στην Αθήνα, για πρώτη φορά, οι διεθνείς 
εκθέσεις "Infacoma" και "Aquatherm" της ΔΕΘ-
Helexpo AE (σελ.3)

•   Πως θα ιδρύονται τα Πράσινα Σημεία (σελ.3,12)

•   Αυξήθηκε κατά 238 MW η Αιολική Ενέργεια το 
2016 στην Ελλάδα (σελ.4)

•   Η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 25% ως το 
2040 (σελ.4)

•   Το πρώτο αυτοκίνητο που καταναλώνει... ήλιο 
από τη Θεσσαλονίκη σε γραμμή παραγωγής 
(σελ.5)

•   Αυξάνονται οι επενδύσεις και οι πωλήσεις 
ηλεκτρικών οχημάτων διεθνώς (σελ.5)

•   Μελέτη για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς με 
οπτικές ίνες (σελ.6)

•   Η Airbus ετοιμάζει αυτόνομο ιπτάμενο όχημα 
έως το τέλος του έτους (σελ.6)

•   Υπουργείο Οικονομίας: κριτήριο η βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων για την ένταξή τους στις 
ρυθμίσεις περί κόκκινων δανείων (σελ.7)

•   Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδη-
μάτων (σελ.8,9)

•   Κοινοβουλευτικός έλεγχος για θέματα μηχανι-
κών: εισφορές και ΤΜΕΔΕ στο επίκεντρο (σελ.10)

•   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει νέο πρόεδρο 
(σελ.11)

•   Προσφυγή Πορτογαλίας εναντίον Ισπανίας στην 
ΕΕ για κατασκευή χώρου αποθήκευσης πυρηνι-
κών αποβλήτων κοντά στα σύνορα (σελ.11)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Ο νέος νόμος για τον έλεγχο του  
δομημένου περιβάλλοντος θα λάβει 

υπόψη του τις θέσεις και προτάσεις των 
επιστημονικών φορέων, λένε  

αρμοδίως από το ΥΠΕΝ

Δημιουργείται ενιαίος φορέας για το 
Κτηματολόγιο, σύμφωνα με τις εισηγή-

σεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, που έχει 
αναλάβει τη μελέτη για την προώθηση 

και ολοκλήρωση του έργου

Εντός του Μαρτίου αναμένεται η  
θεσμοθέτηση των έντεκα περιφερεια-
κών χωροταξικών σχεδίων. Παράλληλα 

αναμένεται το σχετικό προεδρικό  
διάταγμα για τις χρήσεις γης



Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, σε συνεργασία με τις Αρχιτεκτονικές 
Σχολές ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Κρήτης και το 
Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων, διοργανώνουν διεθνές συνέδριο 
με θέμα «Χώροι για το παιδί ή Χώροι του 
παιδιού;» από τις 19 ως τις 21Μαίου 2017, στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης.
 «Η σχέση του παιδιού με τους χώρους 
εκπαίδευσης, αλλά και με τον χώρο της πόλης 
συνιστά ιδιαίτερη πρόκληση στις συνθήκες 
της σύγχρονης καθημερινότητας, τονίζεται σε 
ανακοίνωση. Η παιδοκεντρική αντίληψη για τον 
τρόπο ζωής και αγωγής του παιδιού γίνεται πιο 
σύνθετη και μετακινείται προς μία ισόρροπη 
αλλά και πολυδύναμη, πολυσήμαντη και ποι-
κιλότροπα διαλογική, βιωματική και πρακτική 
σχέση με το περιβάλλον του, στην οποία κα-
λούνται να δώσουν νέες απαντήσεις η αρχιτε-
κτονική και η παιδαγωγική. Αυτή η προσέγγιση 
προσφέρει νέες δυνατότητες στο επιτακτικό 
κάλεσμα των καιρών μας για επανεξέταση και 
αναστοχαστική μελέτη των συνθηκών εκπαίδευ-
σης και αγωγής του παιδιού που συμβάλλουν 
στη συγκρότηση ενεργών πολιτών με κριτική 
σκέψη, ομαδική δράση, κοινωνική ευαισθησία 
και έμφαση στο συλλογικό συμφέρον. Στο 
διεθνές συνέδριο θα επιδιώξουμε τη δυναμική 
ώσμωση των πεδίων της παιδαγωγικής και του 
σχεδιασμού αλλά και τη μετασχηματιστική ταλά-
ντωση θεωρίας και πράξης, θεωρητικών αναζη-
τήσεων και πρακτικών εφαρμογών. Στόχος του 
συνεδρίου είναι να συμβάλλει στη διερεύνηση 
της σύγχρονης μεταβαλλόμενης συνθήκης στο 

πεδίο των χώρων μάθησης και αγωγής του 
παιδιού καθώς και σε μία νέα πολυφωνική 
θεώρηση της σχέσης του με την πόλη».
Κύριες θεματικές ενότητες:
- Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και 
εκπαιδευτική αλλαγή
- Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και 
πόλης
- Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
- Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Πληροφορίες: http://architecture.web.auth.gr/
child-and-space/
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός για 
Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες 
Φωτισμού»  
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες»   
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για το Περιβάλλον και τους Φυσι-
κούς Πόρους  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Διεθνές Κέντρο 
Έρευνας για το Περιβάλλον 
και την Οικονομία

18
Ιανουαρίου

2017

18-20
Μαΐου
2017

28
Ιουνίου

1
Ιουλίου

2017

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Συνέδριο: «Χώροι για το παιδί  
ή Χώροι του παιδιού»

Το 23ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017” θα πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη της Πάτρας, στις 21 και 22 Φε-
βρουαρίου 2017, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  
Έτους Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατα-
σκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, καθώς και 
του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανασχεδιασμός  
Υφισταμένων Κατασκευών” που διδάσκονται στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρ-
ξουν και ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές 
του Ε.Μ.Π., καθώς και άλλων Πανεπιστημίων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα  www.episkeves.civil.upatras.gr στην 
οποία μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν 
και άλλο υλικό σχετικό με τις επισκευές, καθώς 
και τις εργασίες παλαιότερων συνεδρίων. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-
996539, e-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. 
Δρίτσος (dritsos@upatras.gr).

Φοιτητικό συνέδριο: 
Επισκευές και Ενισχύσεις 

Κατασκευών 2017  
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ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε 5,7% ο αριθμός των 
οικοδομικών αδειών τον Οκτώβριο

Πως θα ιδρύονται τα Πράσινα Σημεία

Πάνω από 700 εκατ. τα «φέσια» 
στην αγορά το 2016

Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον 
μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδο-
μικές άδειες, ανήλθε σε 1.061 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 195,4 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 758,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 5,7% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 14,1% στην επιφάνεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, οι εκδοθεί-
σες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά το μήνα 
Οκτώβριο 2016 ανήλθαν σε 1.052 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 182,7 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 694,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 7,4% στην επιφάνεια και κατά 5,7% στον όγκο, σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας 
κατά τον μήνα Οκτώβριο 2016, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 12,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 64,9 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό 
συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, 
για τον μήνα Οκτώβριο 2016, ήταν 8,6%.  Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, 
δηλαδή από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομι-
κής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές 
άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.516 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
2.446,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 11.032,6 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 4,6% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 10,0 % στην επιφάνεια και κατά 22,1% στον όγκο. Κατά την ίδια 
χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2015 - Οκτωβρίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, 
εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 4,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 2,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 1,2% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη 
περίοδο Νοεμβρίου 2014 - Οκτωβρίου 2015. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικο-
δομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 
4,6%. Το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2016, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα 
εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 6,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 30,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο 
του έτους 2015.  Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της 
Χώρας, μείωση κατά 6,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 5,6% στην επιφάνεια 
και κατά 5,1% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2015.

Ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή του φιλόδοξου νέου Εθνικού Σχεδιασμού 
Διαχείρισης Αποβλήτων έγινε με τη ψήφιση του νόμου 4447, ο οποίος ήταν ο 
τελευταίος νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2016 και δημοσιεύθηκε ήδη 
σε ΦΕΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη για το greenagenda.
gr, παρά το ότι την παράσταση στο Κοινοβούλιο έκλεψαν άλλα θέματα (όπως ο 
ορυμαγδός τροπολογιών που προστέθηκαν τελευταία στιγμή στο νομοσχέδιο για το 
χωρικό σχεδιασμό), ο νέος νόμος περιλαμβάνει νέες κατηγορίες, περιγραφές, όρους 
και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση των Πράσινων Σημείων, που αποτελούν στην 
πραγματικότητα τη βάση εφαρμογής σε αποκεντρωμένη βάση του νέου Εθνικού 
Σχεδιασμού, κυρίως για τα αστικά απόβλητα, ενώ δίνει λύσης στα προβλήματα χω-
ροθέτησής τους που έχουν προκύψει από την κατάργηση του Β μέρους του ν. 4269. 
Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπεται στη σελίδα 12.

Ακάλυπτες επιταγές ύψους 649 εκατ. ευρώ και απλήρωτες συναλλαγματικές ύψους 
58 εκατ. ευρώ κατέγραψε το σύστημα Τειρεσίας εντός του προηγούμενου έτους. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με το  euro2day.gr  μετά και τα στοιχεία Δεκεμβρίου, προκύπτει 
ότι εντός του 2016 εισήχθησαν στο σύστημα 12.918 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής 
αξίας 649,27 εκατ. ευρώ.  Την ίδια στιγμή, οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν 
σε 35 χιλιάδες, συνολικής αξίας 57,99 εκατ. ευρώ.  Βελτιωμένη ήταν η εικόνα τον 
Δεκέμβριο καθώς "μπήκαν" στο σύστημα 617 ακάλυπτες επιταγές αξίας 14,88 εκατ. 
ευρώ και 2.361 απλήρωτες συναλλαγματικές αξίας 3,78 εκατ. ευρώ, με τα ποσά να 
εμφανίζονται σαφώς μειωμένα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες

«Ραντεβού» στην Αθήνα δίνουν φέτος για πρώτη φορά οι διεθνείς εκθέσεις "Infacoma" και "Aquatherm" της ΔΕΘ-Helexpo AE, οι οποίες έχουν 
ως αντικείμενο τη δόμηση, τις κατασκευές, τη θέρμανση, τον κλιματισμό, την ενέργεια και τις τεχνολογίες νερού. "Μετά από 33 χρόνια επιτυχη-
μένης παρουσίας στην εγχώρια εκθεσιακή σκηνή, η Infacoma, που καθορίζει τις τάσεις του κλάδου της δόμησης και των κατασκευών όσο καμία 
άλλη έκθεση, θα διοργανωθεί από τις 2 έως τις 5 Μαρτίου στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo Maroussi μαζί με την Aquatherm" διευκρινίζεται σε 
χθεσινή ανακοίνωση της διοργανώτριας εταιρείας, όπου υπογραμμίζεται ακόμη ότι η "Aquatherm" αποτελεί διεθνούς φήμης εκθεσιακό brand 
της αυστριακής πολυεθνικής "Reed Exhibitions". Σύμφωνα με το ΑΠΕ οι δύο εκθέσεις θα διοργανωθούν από τη ΔΕΘ-Helexpo σε συνεργασία 
με την εταιρεία εκθέσεων και συνεδρίων Be-Best. Μετά από την πολύ μεγάλη ανταπόκριση των κορυφαίων εταιρειών του ευρύτερου κλάδου 
για συμμετοχή στις δύο εκθέσεις, ο εκθεσιακός χώρος στον οποίο θα αναπτυχθούν θα επεκταθεί σημαντικά σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό. 
Στην Infacoma Athens 2017 σημαντική παρουσία θα έχουν οι μεγαλύτερες εταιρείες διέλασης αλουμινίου και κουφωμάτων, ενώ στην έκθεση 
θα αναδειχθούν νέες τεχνολογίες, καινοτόμες εφαρμογές και καινούργια υλικά, που αφορούν στην αναβάθμιση κτιρίων, στην εξοικονόμηση 
ενέργειας, καθώς και στη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Στην Aquatherm Athens 2017 θα εκπροσωπηθεί δυναμικά ο κλάδος ψύξης, θέρμανσης, 
κατασκευαστών πισινών και σπα, αλλά και διαχείρισης νερού. Στις δύο παράλληλες εκθέσεις θα υπάρχει η ευκαιρία για επιχειρηματική δικτύωση 
και παρουσίαση κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών στο αθηναϊκό κοινό. Η Infacoma Athens 2017 και η Aquatherm Athens 2017 απευθύνονται 
σε εκπροσώπους κατασκευαστικών εταιρειών και τεχνικών γραφείων, σε αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές, εμπόρους, τεχνικές εταιρείες, 
ξενοδόχους και designers. Το εκθεσιακό «δίδυμο» προσελκύει τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη περισσότερους από 35.000 επισκέπτες, εκ 
των οποίων πάνω από 10.000 είναι εμπορικοί. Αναπτύσσεται σε εκθεσιακό χώρο 10.000 τ.μ., υποδέχεται hosted buyers από το εξωτερικό, που 
πραγματοποιούν προκαθορισμένα επιχειρηματικά ραντεβού με Έλληνες εκθέτες, ενώ διαθέτει και πλούσιο μενού παράλληλων εκδηλώσεων.

Το  Ελεγκτικό Συνέδριο 
ενέκρινε τη συμφωνία  

πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Στην Αθήνα, για πρώτη φορά, οι διεθνείς εκθέσεις 
"Infacoma" και "Aquatherm" της ΔΕΘ-Helexpo AE

Εγκρίθηκε χθες από το Ελεγκτικό Συνέδριο η συμφω-
νία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική FS. Σύμφωνα 
με πληροφορίες από το ΤΑΙΠΕΔ που μετέδωσε ο 
οικονομικός Τύπος, η θετική γνωμοδότηση συνδέεται 
με την ικανοποίηση των όρων που είχε θέσει προ 
μηνών το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Ταμείο Ιδιωτικοποιή-
σεων (ΤΑΙΠΕΔ), ώστε να εγκρίνει τη συμφωνία. Οι Ιταλοί 
είχαν προσφέρει τον περασμένο Ιούλιο 45.000.000 
ευρώ για το 100% της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά η υπογραφή της 
συμφωνίας καθυστέρησε λόγω της παρέμβασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τώρα στο ΤΑΙΠΕΔ υποστηρίζουν 
πως θα προχωρήσουν γρήγορα στην ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια και ο 
διαγωνισμός για την εταιρεία συντήρησης του τροχαίου 
υλικού του ΟΣΕ (Rosco), που έχει επίσης παγώσει.
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Αυξήθηκε κατά 238 MW η Αιολική Ενέργεια το 2016 στην Ελλάδα

Η ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί κατά 25% ως το 2040

Πτολεμαΐδα: Τεχνικό κλιμάκιο της κινεζικής εταιρείας CMEC  
«ακτινογραφεί» τη «Μελίτη ΙΙ» και τα ορυχεία της Φλώρινας

Τη Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για 
το έτος 2016 ανακοίνωσε η Ελληνική Επιστημονική 
Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Η συνολική κα-
θαρή αιολικής ισχύς που εγκαταστάθηκε κατά το 2016 
ήταν 238,55 MW. Αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη ετήσια 
επίδοση μετά το ρεκόρ του 2011 οπότε εγκαταστάθηκαν 
313MW. Με βάση την Στατιστική, που δημοσίευσε το  
energypress.gr τo σύνολο της αιολικής ισχύος που κατά 
τα τέλη 2016 βρισκόταν σε  εμπορική ή δοκιμαστική λει-
τουργία είναι:  2374,3  MW αυξημένη κατά 11,2% σε σχέ-
ση με πέρυσι. Η ισχύς αυτή κατανέμεται ως εξής: Στα 
Μη Διασυνδεμένα Νησιά : 321,2 MW. Στο Διασυνδεμένο 
Σύστημα: 2053,1 MW. Σε επίπεδο Περιφερειών η Στερεά 
Ελλάδα παραμένει στην κορυφή των αιολικών εγκατα-

στάσεων αφού φιλοξενεί  736,7 MW (31%) και ακολουθεί 
η Πελοπόννησος με 453,9 ΜW (19,1%) και η Ανατολι-
κή Μακεδονία – Θράκη όπου βρίσκονται 298,65 MW 
(12,6%). Όσον αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, 
στο Top-5 κατατάσσονται: η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με 460 
MW (19,4%),  η Iberdrola Rokas με 250,8 MW (10,6%), η 
ΕΛΛ.ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ (ΕΛΛΑΚΤΩΡ) με 238,6 MW (10,1%), 
η EDF με 238,2 MW (10%) και  η ENEL Green Power 
με 200,5 MW (8,5%). H εικόνα για τους κατασκευαστές 
των ανεμογεννητριών είναι η εξής: η Vestas έχει προμη-
θεύσει το 51,1% της συνολικής αιολικής ισχύος που είναι 
εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Ακολουθούν η Enercon 
με 22,2%, η Gamesa με 11,6%, η Siemens με 8,3% και 
η Nordex με 4,8%. Ειδικά για το 2016, τις νέες ανεμο-

γεννήτριες προμήθευσαν η Vestas κατά 73%, η Gamesa 
κατά 17,8% και η Enercon κατά 9,2%. Σχολιάζοντας τα 
στοιχεία ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ δήλωσε: «Αξίζουν 
συγχαρητήρια στον κλάδο που σε αυτές τις δυσμενείς 
για το επιχειρείν συνθήκες, κατάφερε όχι μόνο να στα-
θεί όρθιος αλλά και να πετύχει τη 2η καλύτερη επίδοση 
όλων των ετών αποδεικνύοντας ότι πιστεύει έμπρακτα 
στην αιολική ενέργεια ως ένα μοναδικό εργαλείο ανά-
πτυξης της εθνικής οικονομίας και ταυτόχρονα μοχλό 
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σε πλήρωση της 
ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού 2015. Ελπίζουμε ότι 
από το 2017 η ελληνική Πολιτεία θα σκύψει πάνω στα 
προβλήματα του κλάδου διευκολύνοντας την ακόμη με-
γαλύτερη ανάπτυξη του, επ’ ωφελεία όλων.»

Η ExxonMobil, μία από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες στον κόσμο, ανα-
μένει ότι η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα αυξηθεί κατά 25% μέσα στα επόμενα 
23 χρόνια έγραψε η naftemporiki.gr.  «Μέσα στα επόμενα 25 χρόνια, οι αναπτυσ-
σόμενες οικονομίες και μια διευρυμένη μεσαία τάξη θα σημαίνουν καλύτερες 
συνθήκες διαβίωσης για δισεκατομμύρια ανθρώπων, μέσω της αυξημένης πρό-
σβασης σε βελτιωμένες συνθήκες εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και νέα σπίτια, συσκευές και αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα 
χρειαστεί περισσότερη ενέργεια, ακόμη και με σημαντική βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας», αναφέρει η ετήσια έκθεση της εταιρείας με ορίζοντα το 2040. Με 
τον παγκόσμιο πληθυσμό να αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8 δισεκατομμύρια σε 
συνολικά 9 δισεκατομμύρια το 2040, η εταιρεία πιστεύει ότι η παγκόσμια ζήτηση 
ενέργειας θα αυξηθεί κατά 25%, και ότι η Ινδία και η Κίνα θα αντιπροσωπεύουν το 
45% αυτής της αύξησης. Η συνολική παγκόσμια ζήτηση ενέργειας για τις μεταφο-
ρές αναμένεται να αυξηθεί επίσης κατά 25%, αλλά η κατανάλωση ενέργειας των 

εμπορικών μεταφορών θα είναι 50% υψηλότερη από τη σημερινή. Ωστόσο, η έκθε-
ση προβλέπει ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν 
μόνο κατά 10%, με κορύφωση τη δεκαετία του 2030 και στη συνέχεια μείωση, 
λόγω της βελτίωσης της απόδοσης των κτιρίων, των μεταφορών, της βιομηχα-
νίας και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι 
μέχρι το 2040 το φυσικό αέριο θα παρέχει το 25% του συνόλου των ενεργειακών 
αναγκών, και ότι το 85% των φυσικών πόρων αερίου που ακόμη είναι αναξιοποί-
ητοι αρκούν για περισσότερο από 200 χρόνια με τον τρέχοντα ρυθμό παγκόσμιας 
κατανάλωσης. Η έκθεση κάνει μία σχετικά χαμηλή εκτίμηση για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, με αποτέλεσμα πολλοί εμπειρογνώμονες να τη συνδέουν με τα 
συμφέροντα της εταιρείας στον τομέα του πετρελαίου. Εξάλλου, η ExxonMobil 
αντιμετωπίζεται ακόμα με δυσπιστία από πολλούς ανθρώπους που πιστεύουν ότι 
επεδίωξε να κατευθύνει και να στρεβλώσει την δημόσια κατανόηση της έκτασης 
της κλιματικής αλλαγής και των κινδύνων της.

Στην Πτολεμαΐδα βρίσκεται από χθες κλιμάκιο τε-
χνικών της κινέζικης εταιρίας CMEC, προκειμένου 
να επισκεφθεί τα ορυχεία και τις εγκαταστάσεις 
της μονάδας «Μελίτη Ι» στη Φλώρινα, σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η αποστολή των Κινέζων, με επι-
κεφαλής τον διευθυντή ανάπτυξης επιχειρήσεων, 
Ουάνγκ Τσινγουέι (Wang Jinwei), αποτελείται από 
επτά στελέχη με εμπειρία στην ανάπτυξη τεχνικών 
έργων και την κατασκευή ενεργειακών μονάδων, 
με ειδίκευση στις εξορύξεις ορυκτών καυσίμων. 
Τους εκπροσώπους της κινεζικής εταιρείας συ-
νοδεύουν οκτώ υψηλόβαθμα υπηρεσιακά στε-
λέχη της ΔΕΗ, με επικεφαλής τον διευθυντή του 
γραφείου διοίκησης της ΔΕΗ, Νικόλαο Δουζίνα. 
Αποστολή του κλιμακίου είναι να αποτυπώσει με 
κάθε λεπτομέρεια τις υπάρχουσες υποδομές για 
την κατασκευή της μονάδας «Μελίτη ΙΙ», να ενη-
μερωθεί και να δει από κοντά τις περιοχές και την 
κατάσταση των ορυχείων που θα αναλάβουν την 
τροφοδοσία της νέας μονάδας.  Σήμερα, Τρίτη, τα 
στελέχη της CMEC θα επισκεφθούν τη μονάδα στη 

Μελίτη της Φλώρινας, όπου ο διευθυντής του Σταθ-
μού, Δημήτριος Παπαβραμίδης, θα τους ξεναγήσει 
στην πιο καινούργια λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ και 
θα τους ενημερώσει για τις υποδομές που έχουν 
προβλεφθεί για την κατασκευή και δεύτερης μο-
νάδας. Θα ακολουθήσει περιήγηση και αποτύπω-
ση της κατάστασης στα ορυχεία που προβλέπεται 
να τροφοδοτήσουν τη νέα μονάδα, όπως αυτό της 
Αχλάδας που βρίσκεται σε λειτουργία και ανήκει 
σε ιδιώτες κι εκείνο της Βεύης που ανήκει κατά 
45% στην ΔΕΗ, καθώς και το ορυχείο Κλειδίου, που 
δεν έχει προχωρήσει η διάνοιξή του. Σε συνάντηση 
εργασίας, που θα γίνει την Τετάρτη στις εγκαταστά-
σεις του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 
ο διευθυντής Στέφανος Παλαβός και το στέλεχος 
της ΔΕΗ, Χρήστος Κολοβός, θα ενημερώσουν με 
κάθε λεπτομέρεια την κινεζική αντιπροσωπεία για 
την υφιστάμενη κατάσταση των ορυχείων, τις δια-
θέσιμες και εκμεταλλεύσιμες ποσότητες λιγνίτη, 
τη σχέση εξόρυξης, καθώς και την ποιότητα του 
ορυκτού καυσίμου. Θα ακολουθήσει η επίσκεψη 

στο νότιο πεδίο, στο μεγαλύτερο επιφανειακό ορυ-
χείο των Βαλκανίων, καθώς και στον ισχυρότερο 
ατμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ, που είναι εκείνος 
του Αγίου Δημητρίου, ισχύος 1560 MW. Η επίσκεψη 
του τεχνικού κλιμακίου στη λιγνιτική λεκάνη της 
Δυτικής Μακεδονίας θεωρείται καθοριστικής ση-
μασίας, αφού από την έκθεση των συμπερασμάτων 
που θα συντάξουν οι τεχνικοί της CMEC, σε συν-
δυασμό με τις πληροφορίες και το υλικό το οποίο 
έχει προσκομίσει στο πρόσφατο παρελθόν η ΔΕΗ, 
θα εξαρτηθούν οι αποφάσεις των Κινέζων. Ο σχεδι-
ασμός της ΔΕΗ προβλέπει την κατασκευή μονάδας 
ισχύος 450MW, ύψους 750 εκατ ευρώ, με υψηλό 
βαθμό απόδοσης 41,5% και λιγνίτη με μεγάλη θερ-
μογόνο δύναμη. Στο κοινοπρακτικό σχήμα προβλέ-
πεται να συμμετάσχουν η CMEC, η ΔΕΗ και ιδιώτες, 
που διαθέτουν ορισμένα ορυχεία στην περιοχή της 
Φλώρινας. Το ύψος του ποσοστό συμμετοχής του 
εκάστοτε εταίρου, σύμφωνα με παλαιότερες δη-
λώσεις του προέδρου Μανώλη Παναγιωτάκη, θα 
αποτιμηθεί από διεθνή οίκο αξιολόγησης. 
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Πώς η αυτοκινητοβιομηχανία μπορεί να διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τιμής της ντομά-
τας; Πώς τα φωτιστικά μίας αίθουσας μπορούν να λει-
τουργήσουν ως power bank και να φορτίσουν δεκάδες 
συσκευές; Πώς ο ήλιος μπορεί να παράγει κρύο αέρα; Τα 
ερωτήματα αυτά θέτει ρεπορτάζ του ΑΠΕ και ακολούθως 
αναφέρει:  υψηλή τεχνολογία, που μέσα στην επό-
μενη πενταετία θα αλλάξει σημαντικά διαφορετικές 
βιομηχανίες και τη ζωή των ανθρώπων συνολικά, 
έχει την υποδομή, για να παράξει η Ελλάδα της 
κρίσης. Στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί 1 από τα 3 
σύγχρονα κέντρα παραγωγής εύκαμπτων οργα-
νικών ηλεκτρονικών της Ευρώπης. Μέσα από το 
Smartonics, ένα τετραετές κοινοτικό πρόγραμμα 
με προϋπολογισμό 11,6 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμ-
μετείχαν χώρες με βαριά βιομηχανία και μεγάλα 
ερευνητικά κέντρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε 
στην Ελλάδα, όχι μόνο 7,9 εκατ. ευρώ ως χρηματο-
δότηση, αλλά και την μετέπειτα ένταξη της χώρας σε 
μία ειδική “δύναμη κρούσης” που θα βοηθήσει στη διά-
δοση των άπειρων εφαρμογών των οργανικών ηλεκτρονι-
κών στην καθημερινότητα των Ευρωπαίων Πολιτών. 
-“Το πρώτο αυτοκίνητο που καταναλώνει... Ήλιο”: Τελικός 
στόχος του προγράμματος “Smartonics” ήταν η ενσω-
μάτωση εκτυπωμένων εύκαμπτων οργανικών φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων τέταρτης γενιάς στην οροφή ενός 
αυτοκινήτου της FIAT. Ο στόχος επιτεύχθηκε και με τα 
σημερινά δεδομένα η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να 
εξασφαλίσει στα συμβατικά αυτοκίνητα βενζίνης ή diesel 
εξοικονόμηση 12-15% της συνολικά καταναλισκόμενης 
ενέργειας, τροφοδοτώντας μέσω των φωτοβολταϊκών τον 
φωτισμό και το σύστημα κλιματισμού των αυτοκινήτων. “Ο 
δρόμος άνοιξε”, δήλωσε ο επικεφαλής του έργου και δι-
ευθυντής του Εργαστηρίου Νανοτεχνολογίας (LTFN) του 
ΑΠΘ, καθηγητής Στέργιος Λογοθετίδης, στη σημερινή πα-
ρουσίαση στον Τύπο των αποτελεσμάτων ενός από τα με-
γαλύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα, που εξελίχθηκαν τα 
τελευταία χρόνια στην ΕΕ. Στο Smartonics, που συντόνισε 
το LFTN του ΑΠΘ, συμμετείχαν 18 ερευνητικοί και βιομη-
χανικοί φορείς-6 από την Ελλάδα και οι 12 από Γερμανία, 
Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. “Το τελικό 
προϊόν από το σήμερα μπορεί να απέχει και δύο χρόνια. 
Τότε όμως θα είναι και οι αποδόσεις των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων υψηλότερες. Άλλωστε, σήμερα μιλάμε για τα 
συμβατικά αυτοκίνητα, μετά 2-3 χρόνια μπορεί να μιλάμε 
για τα ηλεκτρικά”, εξήγησε ο κ.Λογοθετίδης. Η έκθεση 
του Κέντρου Ερευνών της Fiat, για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος εκτιμά ότι η αυτοκινητοβιομηχανία θα 
αξιοποιήσει την καινοτόμα εφαρμογή εφόσον τηρηθούν 
κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές και συγκεκριμέ-
να, η τιμή της εγκατάστασης να πέσει κάτω από τα 200 
ευρώ το τ.μ. από τα 300 που υπολογίζεται σήμερα, να 
εξασφαλισθεί διάρκεια ζωής των φωτοβολταϊκών πάνω 
από 3 χρόνια και συνολικά τα 2 τ.μ. της εγκατάστασης να 
μπορούν να παράγουν 90-120 Watt (σήμερα παράγουν 
50). Οι στόχοι αυτοί, όπως επισήμανε ο κ.Λογοθετίδης, 
θεωρούνται εφικτοί. Για την παραγωγή 1 εκατ. τ.μ. εκτυ-

πωμένων εύκαμπτων οργανικών φωτοβολταϊκών συστη-
μάτων υπολογίζεται πως απαιτείται επένδυση 20-30 εκατ. 
ευρώ. “Με βάση τα επιμέρους εργαλεία και υλικά που 
φτιάξαμε ανοίγει ένας τεράστιος κλάδος με εφαρμογές 
γύρω από τα έξυπνα οργανικά ηλεκτρονικά”, επισήμανε 
ο κ.Λογοθετίδης, εξηγώντας ωστόσο ότι αυτό εκτός από 

πρόκληση αποτελεί και εμπόδιο. “Αναμένουμε τα επόμε-
να χρηματοδοτικά πλαίσια, καθώς για κάθε εφαρμογή θα 
πρέπει να γίνουν τα πρότυπα, τα demonstrators, για να 
μπορέσει να ανοίξει η χρήση- παραγωγή σε μεγάλη κλί-
μακα”, σημείωσε ο κ.Λογοθετίδης. Ουσιαστικά για κάθε 
μία από τις εφαρμογές θα πρέπει να δημιουργηθεί μία 

επιπλέον πρότυπη μονάδα, κι αυτό όπως διευκρίνισε ο 
καθηγητής “δεν είναι θέμα του πανεπιστημίου, δεν είναι 
θέμα μίας εταιρείας, είναι θέμα ενός τεράστιου κλάδου”. 
Ήδη, πάντως, μελετάται πώς μπορούν να ενσωματωθούν 
αντίστοιχες διατάξεις φωτοβολταϊκών σε υφάσματα, 
ομπρέλες, ρουχισμό, φορητές συσκευές, οροφές, τοί-

χους, παράθυρα κτιρίων, ακόμη και σε θερμοκήπια. 
“Με το φως από τους λαμπτήρες παράγεται ενέρ-
γεια, με την οποία μπορούν να φορτίσουν συσκευ-
ές. Και στα θερμοκήπια, π.χ. είναι πρόκληση το να 
μη χρειάζεται να κάνουμε 70% εισαγωγή ντομάτας, 
αλλά έχουμε πολλά θέματα να λύσουμε πριν φτά-
σουμε σε αυτό”, ανέφερε ο κ.Λογοθετίδης. “Αυτά 
όλα είναι έργα από την Ελλάδα της κρίσης. Η γνώση 
που έχει αποκτηθεί είναι το εχέγγυο για τη συνέ-
χεια”, ανέφερε ο καθηγητής Ιωάννης Καλλίτσης από 
το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
“Το πρόγραμμα Smartonics υπήρξε υπόδειγμα κα-

λής πρακτικής πώς πρέπει να γίνεται η έρευνα και πώς η 
επιχειρηματική κοινότητα να διαχέει της δικής της γνώση 
μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα”, ανέφερε ο Βασίλης 
Θωμαϊδης, από την Compucon, βορειοελλαδίτικη εται-
ρεία που ανέλαβε το κομμάτι της εκτύπωσης των φωτο-
βολταϊκών.

Το πρώτο αυτοκίνητο που καταναλώνει... ήλιο  
από τη Θεσσαλονίκη σε γραμμή παραγωγής

Τα ηλεκτρικά οχήματα πρόκειται να κερδίσουν αυ-
ξημένο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά φέτος, όπως 
τόνισαν στελέχη του κλάδου στο Reuters και μετέ-
δωσε    Οι αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές 
ρύπων των αυτοκινήτων στην Κίνα και την Ευρώπη 
αναγκάζουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες να υιοθετή-
σουν την ηλεκτροκίνηση, αυξάνοντας τις επενδύσεις 
τους, όπως τονίστηκε στην φετινή έκθεση του Ντι-
τρόιτ. «Η ηλεκτροκίνηση είναι μια μη αναστρέψιμη 
τάση», εκτιμά ο Ζακ Άσενμπροϊχ, διευθύνων σύμ-
βουλος της Valeo, η οποία έχει αυξήσει τις πωλήσεις 
της κατά 50% τα τελευταία πέντε χρόνια με έμφαση 
στα ηλεκτρικά και τα υβριδικά οχήματα. Στην Ευ-
ρώπη, τα οχήματα αυτού του είδους επωφελούνται 
από επιδοτήσεις και φοροελαφρύνσεις, ενώ τα 
συμβατικά οχήματα αντιμετωπίζουν περιορισμούς, 
όπως στη στάθμευση. Στην Κίνα, η αντιμετώπιση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις 
επιβάλει την ώθηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η 
στάση της κυβέρνησης συνδυάζει δισεκατομμύρια 
επενδύσεων και χρηματοδότηση της έρευνας, μαζί 
με ρυθμίσεις που αποθαρρύνουν τη χρήση συμβα-
τικών οχημάτων. Αντιθέτως, στις ΗΠΑ η κατάσταση 
υπήρξε πιο «παραδοσιακή» μέχρι σήμερα, αν και 
οι νομοθέτες σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια σκο-
πεύουν να εισάγουν νέες ρυθμίσεις για την ώθηση 

της ηλεκτροκίνησης. Το 2015 οι ταξινομήσεις ηλε-
κτρικών οχημάτων υποχώρησαν, ενώ το μερίδιό 
τους περιορίστηκε στο 0,37% μέσα στο 2016 λόγω 
των φθηνών καυσίμων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
έχουν ζητήσει από το νέο πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, 
τη σύσταση ενιαίων κανονισμών για τις εκπομπές 
ρύπων του κλάδου, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί 
το ενδεχόμενο οι ρυθμίσεις αυτές να αποβούν αντί-
θετες προς τα μέτρα που λαμβάνει η κάθε πολιτεία 
ξεχωριστά. Πάντως, οι εταιρείες τόσο στις ΗΠΑ, όσο 
και διεθνώς, δεν θα περιμένουν τις αποφάσεις του 
Τραμπ, καθώς εκτιμούν ότι η διεθνής τάση είναι πλέ-
ον τόσο ισχυρή που τους επιτρέπει να αφοσιωθούν 
στην ηλεκτροκίνηση. Η Ford προχωρά με ένα επεν-
δυτικό σχέδιο 4,5 δις. δολαρίων με άξονα το 2020 
και όπως δήλωσε ο δ.σ., Μαρκ Φιλντς, «ο κλάδος αλ-
λάζει, οι υποδομές αρχίζουν να υλοποιούνται και για 
αυτό πιστεύουμε ότι μέσα στα 15 χρόνια θα δούμε 
περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα παρά συμβατικά». 
Στις ΗΠΑ, οι κατασκευαστές ωθούν για να συνεχι-
στεί η φοροελάφρυνση ύψους 7.500 δολαρίων για 
τους αγοραστές ηλεκτρικού οχήματος. Την ίδια στιγ-
μή, η IHS Automotive εκτιμά ότι οι πωλήσεις στην 
κινεζική αγορά θα φτάσουν το ένα εκατομμύριο το 
2019, αριθμό τον οποίο οι ΗΠΑ θα φτάσουν τέσσερα 
χρόνια αργότερα.

Αυξάνονται οι επενδύσεις και οι πωλήσεις  
ηλεκτρικών οχημάτων διεθνώς
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Η Airbus σχεδιάζει να δοκιμάσει έως το τέλος του 2017 ένα αυτόνομο ιπτάμενο όχημα, ως μέσο για τη μεί-
ωση του μποτιλιαρίσματος στους δρόμους των πόλεων. Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Airbus Τομ Έντερς σε συνέδριο ψηφιακής τεχνολογίας στο Μόναχο, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς. Η 
Airbus δημιούργησε πέρυσι μία μονάδα με την ονομασία Urban Air Mobility, με στόχο να αναπτύξει εναλ-
λακτικά μεταφορικά μέσα εντός των πόλεων. Ανάμεσά τους είναι η ιδέα για ένα όχημα τύπου ελικοπτέρου, 
που θα μπορεί να νοικιάζει κανείς μέσω ειδικής εφαρμογής (app). «Πριν 100 χρόνια οι αστικές μεταφορές 
έγιναν υπόγειες, τώρα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να γίνουν ιπτάμενες», δήλωσε ο Έντερς, ο οποίος 
δήλωσε αισιόδοξος ότι έως το τέλος του έτους η Airbus θα είναι σε θέση να κάνει μία πτήση επίδειξης ενός 
πρωτότυπου οχήματος χωρητικότητας ενός ατόμου. «Είμαστε σε φάση πειραματισμού, αλλά παίρνουμε 
πολύ στα σοβαρά το ζήτημα», ανέφερε και τόνισε ότι οι μελλοντικές τεχνολογίες αυτού του είδους θα 
πρέπει να είναι καθαρές για μη μολύνουν κι άλλο τις πόλεις. Ακόμη, σημείωσε ότι με τα ιπτάμενα οχήματα 
θα μειωθούν τα κόστη για τις υποδομές των μεταφορών. «Όταν πετάς, δεν χρειάζεται να ρίχνεις δισεκα-
τομμύρια σε τσιμεντένιες γέφυρες και δρόμους», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Airbus, ο μεγαλύτερος 
κατασκευαστής εμπορικών ελικοπτέρων, θέλει να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες όπως η αυτόνομη οδή-
γηση και η τεχνητή νοημοσύνη, ώστε να φέρει πιο κοντά μία εποχή ιπτάμενων οχημάτων. Δεν διευκρίνισε, 
πάντως, πόσα κεφάλαια έχει επενδύσει ήδη η εταιρεία προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η Airbus ετοιμάζει αυτόνομο ιπτάμενο 
όχημα έως το τέλος του έτους

Τρεις εταιρείες συμβούλων συμμετέχουν στον συνοπτικό διαγωνι-
σμό της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
για τη μελέτη, ώστε να εξεταστεί αν είναι βιώσιμο ένα μοντέλο ανά-
πτυξης δικτύων νέας γενιάς με οπτικές ίνες μέχρι το σπίτι (FttH), στην 
Ελλάδα, με συμμετοχή του δημοσίου.  Σύμφωνα με το Techpress.gr 
πρόκειται για το σχέδιο που είχε παρουσιάσει προ μηνών ο γενικός 
γραμματέας Βασίλης Μαγκλάρας, με βάση και την εμπειρία από άλ-
λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιχείρημα της κυβέρνησης 
και όσων θεωρούν πως χρειάζεται «κρατικός δάκτυλος», ώστε να 
κερδίσουμε ως χώρα το χαμένο έδαφος έναντι της Ευρώπης στα δί-
κτυα νέας γενιάς, είναι πως το σχήμα θα λειτουργήσει συμπληρωμα-
τικά με τους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους που σχεδιάζουν αντίστοι-
χες επενδύσεις. Θα αναπτύξει ένα ουδέτερο δίκτυο οπτικών ινών 
μέχρι το σπίτι, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών για παροχή υπηρεσιών σε νοικοκυριά και επιχει-
ρήσεις. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει τρεις εταιρείες συμβούλων, 
οι Deloitte, KPMG και Planet, οι οποίες και θα κληθούν εντός των 
ημερών να καταθέσουν οικονομική προσφορά

Μελέτη για την ανάπτυξη 
δικτύων νέας γενιάς  

με οπτικές ίνες

Οι ιδρυτές του Linkendin και του eBay πρόκειται να δωρίσουν συνολικά 20 εκατομ-
μύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση της ακαδημαϊκής έρευνας με στόχο την ασφά-
λεια από μελλοντικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Το ποσό θα δοθεί 
στο Ταμείο Ηθικής και Διοίκησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο θα αναλάβει να 
διανέμει τα χρήματα σε ερευνητές που εξετάζουν τα δύσκολα ηθικά προβλήματα που 
πιθανόν δημιουργηθούν από την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Όπως αναφέρει 
σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian, οι συγκεκριμένοι τομείς 
έρευνας του ταμείου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί πλήρως, ωστόσο αναμένεται να 
περιλαμβάνουν ηθικό σχεδιασμό -«πως αναπτύσσουμε και σχεδιάζουμε τεχνολογίες 
που θα αντιλαμβάνονται τα ηθικά πλαίσια και τις αξίες ως βασικά χαρακτηριστικά της 
τεχνολογικής καινοτομίας;» - και τη λογοδοσία στην AI -«τι είδους έλεγχοι απαιτούνται 
για την ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων πρόκλησης βλάβης από την ΑΙ και τη με-
γιστοποίηση των οφελών για την κοινωνία». Ο Αλμπέρτο Ιμπάργκουεν, πρόεδρος του 

Ιδρύματος Knight - το οποίο θα προσφέρει επίσης 5 εκατομμύρια δολάρια για αυτόν 
τον σκοπό- δήλωσε ότι «παράγοντες της Τεχνητής Νοημοσύνης θα έχουν επιπτώσεις 
στις ζωές μας, σε κάθε κοινωνία του πλανήτη. Η τεχνολογία και το εμπόριο θα το επιβε-
βαιώσουν αυτό. Αφού ακόμα και οι αλγόριθμοι έχουν γονείς και αυτοί οι γονείς έχουν 
ηθικές αξίες τις οποίες θα μεταδώσουν στους αλγοριθμικούς απογόνους τους, θέλουμε 
να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα, εξασφαλίζοντας την ηθική συμπεριφορά και διοίκη-
ση προς όφελος των διαφόρων κοινοτήτων που θα επηρεαστούν». Το Ταμείο αποτελεί 
ένας από τους πολλούς νέους φορείς που στόχο έχουν τη διαμόρφωση ενός θετικού 
μέλλοντος για την AI και την ανθρωπότητα. Η κοινοπραξία Partnership on AI, η οποία 
αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια από την Google, το Facebook, την Amazon την 
IBM και τη Microsoft, ξεκίνησε τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο του 2016 με στόχο την 
«καθιέρωση των καλύτερων πρακτικών της AI», ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει 
οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση εκτός από αυτή της δημιουργίας της. 

Δωρεές από μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες για το μέλλον  
της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημόσιας 
διαβούλευσης έως τις 13 Φεβρουαρίου 2017 
για το σχέδιο τροποποίησης του Κανονισμού 
διαχείρισης φάσματος και έγχυσης ισχύος 
στο σταθερό δίκτυο πρόσβασης. Σκοπός της 
τροποποίησης του Κανονισμού της ΕΕΤΤ είναι 
η περαιτέρω διασφάλιση της ποιότητας και 
των περισσότερων επιλογών για τους κατα-
ναλωτές σε σημερινές, αλλά και νέες ευρυ-
ζωνικές υπηρεσίες με υψηλότερες ταχύτητες 
πρόσβασης. Επισημαίνεται ότι αντικείμενο του 
Κανονισμού, ο οποίος ισχύει από το 2012, εί-
ναι η ελαχιστοποίηση τυχόν παρεμβολών που 
προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών 
τεχνολογιών στο δίκτυο και οι οποίες πιθανόν 
να υποβαθμίσουν την ποιότητα της σύνδε-

σης και να απαξιώσουν υφιστάμενες, αλλά 
και μελλοντικές ευρυζωνικές επενδύσεις. Η 
εφαρμογή του Κανονισμού προωθεί την απο-
δοτικότερη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και 
την τεχνολογική ουδετερότητα κατά τη χρήση 
του δικτύου, όπως ορίζει το ισχύον ευρωπαϊκό 
κανονιστικό πλαίσιο. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν 
επωνύμως στην ελληνική γλώσσα, σε έντυπη 
και σε ηλεκτρονική μορφή, τα σχόλια και τις 
απόψεις τους έως τις 13 Φεβρουαρίου 2017 
και ώρα 13:00 στην ΕΕΤΤ (Λ. Κηφισίας 60, 151 
25 Μαρούσι, 7ος όροφος, Τ: 210 6151000, F: 
210 6105049, E-mail: anfp@eett.gr). Το κείμε-
νο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσι-
μο στο http://www.eett.gr.

Δημόσια διαβούλευση για την  
τροποποίηση του Κανονισμού της ΕΕΤΤ
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Εκδόθηκε η απόφαση του Πολυμελούς Πρω-
τοδικείου Αθηνών, με την οποία εγκρίνεται το 
σχέδιο διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ. Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ βάσει της απόφα-
σης αυτής ανάβει το «πράσινο φως» για την 
έγκριση του σχεδίου διάσωσης της Μαρινό-
πουλος ΑΕ, κατ' ουσίαν της εξαγοράς της από 
τον όμιλο Σκλαβενίτη. Υπενθυμίζεται ότι η 14η 
Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία 
για την ολοκλήρωση της σχετικής συμφωνίας, 
σύμφωνα με το Μνημόνιο που έχει υπογραφεί 
από τις τράπεζες και τους δύο επιχειρηματι-
κούς ομίλους. Τα χρήματα της ενδιάμεσης 
χρηματοδότησης έχουν εξαντληθεί με την κα-
ταβολή του δώρου των Χριστουγέννων και η 
πληρωμή του 30% του μισθού του Δεκεμβρίου 
στους 10.800 εργαζομένους της Μαρινόπου-
λος ΑΕ είναι επιπλέον έμμεση χρηματοδότηση 
από τον όμιλο Σκλαβενίτη - καταβλήθηκε από 
τις εισπράξεις των πωλήσεων οι οποίες δεν 
αποδόθηκαν -, η οποία δεν προβλεπόταν από 
καμία συμφωνία και αποτελούσε αποκλειστι-
κά πρωτοβουλία της οικογένειας Σκλαβενίτη, 

όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές.

Μαρινόπουλος ΑΕ:  
Εκδόθηκε η απόφαση 
του Πολυμελούς  
Πρωτοδικείου Αθηνών 
για  το σχέδιο διάσωσης

Παρά την αβεβαιότητα, υπάρχει σταθερή βελτίωση των 
οικονομικών μεγεθών αναφέρει ο ΣΕΒ στο μηναίο δελτίο 
οικονομικών εξελίξεων, υπογραμμίζοντας ότι ο ρυθμός 
ανάπτυξης εκτιμάται σε θετικό έδαφος το 2016, όπως 
δείχνουν τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία καθώς και 
ότι καταγράφονται θετικές επιδόσεις σε σειρά από δεί-
κτες, όπως η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, η ενί-
σχυση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών, 
η αύξηση του όγκου λιανικών πωλήσεων πλην καυσί-
μων, ο περιορισμός του αποπληθωρισμού και η σταθερή 
μείωση της ανεργίας. «Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν 
προεξοφλεί ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρηθεί σε 
τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως αν σημειώνονται κα-
θυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική 
προσαρμογή. Επιπρόσθετα, οι θετικές επιδόσεις που 
καταγράφονται σε διάφορους δείκτες κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2016, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην 
επίδραση βάσης, καθώς το αντίστοιχο διάστημα το 2015 η 
αγορά είχε δεχθεί το σοκ της επιβολής των περιορισμών 

στην κίνηση κεφαλαίων», τονίζει ο Σύνδεσμος και προ-
σθέτει: «Η διακοπή της δεύτερης αξιολόγησης στις αρ-
χές Δεκεμβρίου 2016 και η επιστροφή της αβεβαιότητας 
γύρω από την ολοκλήρωσή της, υπονομεύει τη δυναμική 
που δημιουργήθηκε στην οικονομία κατά το 2ο εξάμηνο, 
άρα και τις προβλέψεις για ανάπτυξη το 2017. Κάθε κα-
θυστέρηση επιβαρύνει τα μακροοικονομικά σενάρια -και 
άρα τις διαπραγματεύσεις- και λειτουργεί ως αυτοεκ-
πληρούμενη προφητεία για τον περαιτέρω εγκλωβισμό 
της οικονομίας στο αρνητικό σπιράλ της αβεβαιότητας 
και της αποεπένδυσης. Αυτό το επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο δυσχεραίνει διαχρονικά την επιστροφή της οικο-
νομίας σε σταθερή ανάπτυξη». Ο ΣΕΒ καταγράφει επί-
σης ορισμένες αρνητικές εξελίξεις, όπως η αύξηση των 
διαγραφών επιχειρήσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΓΕΜΗ, καθώς και η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς την αγορά 
(5,6 δις.) όπως και των ληξιπρόθεσμων οφειλών ιδιωτών 
προς το κράτος (94,2 δισ.).

ΣΕΒ: Παρά την αβεβαιότητα, υπάρχει σταθερή 
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών

Τη διαβεβαίωση ότι η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης θα είναι 
"η απαραίτητη προϋπόθεση" για την ένταξή της στις ρυθμί-
σεις περί "κόκκινων δανείων" έδωσε στους εκπροσώπους 
της βορειοελλαδικής βιομηχανίας ο υπουργός Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σχολιάζοντας 
τις ανησυχίες της διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), για το ενδεχόμενο οι εν λόγω ρυθ-
μίσεις "να γίνουν σε βάρος των υγιών και συνεπών επιχει-
ρήσεων, που με κάθε τρόπο άντεξαν την οικονομική κρίση". 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ η  συνάντηση με τον υπουργό έγινε στο 
γραφείο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, με την ευ-
καιρία της επίσκεψης του κ. Παπαδημητρίου στην πόλη, στη 
διάρκεια του σαββατοκύριακου. Στη διάρκεια της συνάντησης 
συζητήθηκε ακόμη το θέμα των «καθαρών τιμών», που καθο-
ρίζει τις σχέσεις των εγχώριων αλυσίδων λιανεμπορίου με τη 
βιομηχανία. Για το συγκεκριμένο θέμα ο κ. Παπαδημητρίου 
επισήμανε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΒΒΕ, ότι γίνεται 
προσπάθεια για την αλλαγή του συγκεκριμένου καθεστώτος. 
Το θέμα επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, αλλά 
σύμφωνα με τον υπουργό "για την επίλυση του προβλήματος 
υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση". Σχετικά με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, η 
οποία επηρεάζει τη ρευστότητα στην αγορά, καθώς επίσης 

και τη δημιουργία συνθηκών ανταγωνιστικής ρευστότητας, 
ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι "η παροχή ρευστότητας 
στην πραγματική οικονομία θα εξαρτηθεί σαφώς από την 
ποσοτική χαλάρωση, οπότε οι συνθήκες παροχής ρευστότη-
τας θα βελτιωθούν μετά το τέλος της αξιολόγησης από τους 
θεσμούς". Συζητήθηκαν τέλος κι άλλα κρίσιμα θέματα για τη 
βιομηχανία στη Βόρεια Ελλάδα, τα οποία αφορούσαν μεταξύ 
άλλων την ανάπτυξη της Θράκης (ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε 
από τον ΣΒΒΕ στην πληρωμή του 12% του μισθολογικού κό-

στους για τις επιχειρήσεις της περιοχής), στα αναίτια κόστη 
που επιβαρύνουν και κάνουν μη ανταγωνιστικές τις εγχώριες 
μεταποιητικές επιχειρήσεις (ενέργεια, μεταφορές, τελωνεία, 
δημοτικά τέλη και φόροι κλπ), στην ανάγκη προσέλκυσης κε-
φαλαίων από το εξωτερικό για επενδύσεις, στη νομιμοποίηση 
των αυθαιρέτων στη βιομηχανία με ευνοϊκούς όρους και την 
απαλλαγή των βιομηχανοστασίων από τον ΕΝΦΙΑ, καθώς και 
στη θεσμοθέτηση της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης 
από οικόπεδο σε οικόπεδο εντός βιομηχανικών περιοχών.

Υπουργείο Οικονομίας: κριτήριο η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων 
για την ένταξή τους στις ρυθμίσεις περί κόκκινων δανείων

Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο: 
τρεις προϋποθέσεις για την επιστροφή σε ανάπτυξη 

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, η εξασφάλιση πολιτι-
κής σταθερότητας, καθώς και η στήριξη της αξιοπιστίας της χώρας, 
αποτελούν τρεις κύριες και αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις, ώστε 
η Ελλάδα να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, να επιστρέψει στις 
αγορές και να προσελκύσει νέες ξένες επενδύσεις, ήταν τα κύρια 
σημεία που εκφράστηκαν από τη διοίκηση του Ελληνογερμανικού 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στο πλαίσιο της Πρω-
τοχρονιάτικης Δεξίωσης του φορέα, που πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 13 Ιανουαρίου, στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση του επιμελητηρίου, που μετέδωσε το ΑΠΕ και σημειώνεται 
ότι ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μα-
ΐλλης υπογράμμισε την αισιοδοξία που θα πρέπει να διατηρήσουμε 
και το 2017. Ανέδειξε την ισχυρή επιχειρηματική παράδοση της Βό-
ρειας Ελλάδας, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί σημαντικό τμήμα της 
ατμομηχανής της ελληνικής οικονομίας και τόνισε ότι το Ελληνογερ-
μανικό Επιμελητήριο και τα στελέχη του θα βρίσκονται πάντα δίπλα 
σε όσους Έλληνες επιχειρηματίες θελήσουν να διακριθούν στο στίβο 
της αγοράς. Ο κ. Στέφανος Τζιρίτης, πρόεδρος Επιτροπής Β. Ελλάδος 

του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στάθηκε κατά την ομιλία του 
ιδιαίτερα στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, κυρίως σε ότι αφορά τον 
μη παραγωγικό δημόσιο τομέα, αλλά και στη μείωση της υπερφο-
ρολόγησης ώστε, όπως τόνισε, η χωρά να καταστεί ελκυστικότερη 
σε Έλληνες και ξένους που θα θελήσουν να επιχειρήσουν σε αυτή, 
ενώ επεσήμανε και την ανάγκη να εντατικοποιηθούν οι ιδιωτικοποι-
ήσεις, οι οποίες θα φέρουν νέο χρήμα και πρόσθετες επενδύσεις 
στην Ελλάδα. Τέλος, ο νέος γενικός πρόξενος της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Walter Stechel, 
υπογράμμισε τη σημαντικότητα των ελληνογερμανικών οικονομικών 
σχέσεων, ανέλυσε τα ζητήματα που λειτουργούν ως εμπόδιο στο 
επιχειρείν και εξέφρασε το πνεύμα σεβασμού του στον Έλληνα επι-
χειρηματία. Αναφέρθηκε επίσης στους ελληνογερμανικούς φορείς 
της πόλης που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές σχέσεις των δύο 
χωρών, ενώ διαβεβαίωσε άπαντες για τη δική του υποστήριξη και 
διάθεση να συζητήσει άμεσα με κάθε παρευρισκόμενο, προτάσεις 
που θα μπορούσαν να φέρουν πιο κοντά την Ελλάδα και τη Γερμανία 
σε θέματα αγοράς.



Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  
για την οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων

Ενεργοποιείται ο νέος νόμος για την οικειοθελή απο-
κάλυψη των αδήλωτων εισοδημάτων μετά την υπο-
γραφή της απόφασης από τον Διοικητή της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, για τον 
καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δη-
λώσεων και τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής 
των διατάξεων του νόμου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ στην 
απόφαση παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την 
υποβολή των δηλώσεων ανάλογα με την κατηγορία 
του φόρου στον οποίο εμπίπτει η αδήλωτη φορολογη-
τέα ύλη, τον τρόπο εκκαθάρισης αλλά και τις προθε-
σμίες εντός των οποίων οι φορολογούμενοι μπορούν 
να κάνουν χρήση του νόμου. Δηλαδή αν πρόκειται 
για φορολογούμενους που δεν τους έχει κοινοποιη-
θεί εντολή ελέγχου, αν τους έχει κοινοποιηθεί εντολή 
ελέγχου κα. Ειδικότερα σε ότι αφορά την υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων αποκάλυψης των αδήλωτων 
εισοδημάτων στην απόφαση προβλέπονται μεταξύ άλ-
λων τα ακόλουθα:
1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά την 
κείμενη νομοθεσία προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
2. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται χειρόγραφα, υπο-
βάλλονται σε δύο αντίτυπα.
 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 57 – 
61 του ν.4446/2016, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδή-
ματος υποβάλλονται χειρόγραφα.
2. Κατά την υποβολή της αρχικής ή τροποποιητικής 
χειρόγραφης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στη 
Δ.Ο.Υ. προσκομίζονται, κατά περίπτωση, δικαιολογη-
τικά από τα οποία προκύπτουν τα ποσά τα οποία δη-
λώνονται.
Όταν δεν είναι διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που προ-
βλέπονται από τις εκάστοτε Αποφάσεις για τον τύπο 
και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος που εκδίδονται κατ’ έτος από τη Φορολογική Διοί-
κηση, τα εισοδήματα που δηλώνονται αποδεικνύονται 
με κάθε διαθέσιμο πρόσφορο μέσο.
3. Αν τα εισοδήματα που δηλώνονται προέρχονται από 
γνωστή πηγή, δηλώνονται στον οικείο κωδικό της δή-
λωσης. Σε περίπτωση προσαύξησης περιουσίας από 
άγνωστη και μη κατονομαζόμενη πηγή, δηλώνονται 
στον κωδικό 507, για τις χρήσεις μέχρι 31.12.2013, και 
στον κωδικό 403, για χρήσεις από 1.1.2014.
Δηλώσεις ΦΠΑ
1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα.
2. Ειδικά για τις δηλώσεις του άρθρου 38 του Κώδικα 
Φ.Π.Α. θα γίνεται χρήση των ακόλουθων εντύπων, με 
τη διόρθωση των αντίστοιχων κωδικών όπου απαιτεί-
ται:
α) για φορολογικές περιόδους που έληξαν έως 
31.12.2013 το έντυπο Φ2 050 ΕΚΔΟΣΗ 2011(2η), που 
ορίστηκε με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1149/2011 (Β΄1688), όπως 
ισχύει,

β) για φορολογικές περιόδους από 1.1.2014 και εφεξής 
το έντυπο Φ2 050 ΕΚΔΟΣΗ 2016, που ορίστηκε με την 
Α ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1084/2016 (Β΄1943) και
γ) για διαχειριστικές περιόδους με λήξη έως και 
31.12.2013, το έντυπο Φ1009/12, που ορίστηκε με την 
ΑΥΟ ΠΟΛ 1045/2012 (Β΄565), για την υποβολή των εκ-
καθαριστικών δηλώσεων.
Δηλώσεις τελών και ειδικών φορολογιών
Οι δηλώσεις για τέλη, εισφορές, ειδικούς και λοιπούς 
φόρους υποβάλλονται χειρόγραφα.
Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, Φόρου Μεγάλης 
Ακίνητης Περιουσίας, Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, 
Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, Ενιαίου Φόρου Ιδιο-
κτησίας Ακινήτων και Ειδικού Φόρου Ακινήτων
1. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Φ.Μ.Α.Π. φυ-
σικών και νομικών προσώπων καθώς και δηλώσεις 
Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. νομικών προσώπων υποβάλλονται 
χειρόγραφα.
Με την υποβολή των δηλώσεων συνυποβάλλονται και 
τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων καθώς 
και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή 
ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα.
2. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ειδικού Φόρου 
Ακινήτων (Ε.Φ.Α). υποβάλλονται χειρόγραφα.
Με την υποβολή της δήλωσης συνυποβάλλονται και 
τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων καθώς 
και τα απαιτούμενα με βάση τις οικείες αποφάσεις δι-
καιολογητικά.
3. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ετών 2010 
και επομένων υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλε-
κτρονικό τρόπο, με εξαίρεση τις δηλώσεις των απο-
βιωσάντων και των νομικών προσώπων που έχουν 
διακόψει τις εργασίες τους για τα έτη πριν τη διακοπή 
των εργασιών τους.
4. Μετά την υποβολή δηλώσεων Ε9, δηλώσεις - πρά-
ξεις προσδιορισμού Ε.Τ.ΑΚ. και Φ.Α.Π. φυσικών προ-
σώπων, καθώς και ΕΝΦΙΑ, φυσικών και νομικών προ-
σώπων, συντίθενται και εκκαθαρίζονται ηλεκτρονικά, 
με βάση την ισχύουσα ηλεκτρονική εφαρμογή, και ο 
τυχόν επιπλέον προσδιορισθείς πρόσθετος φόρος δι-
αγράφεται με απόφαση του αρμοδίου προϊσταμένου 
Δ.Ο.Υ., μετά από αίτηση του υπόχρεου.
Δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονι-
κών παροχών, κερδών από τυχερά παίγνια και μετα-
βίβασης ακινήτων
1. Αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται 
χειρόγραφα.
2. Με την υποβολή των δηλώσεων συνυποβάλλονται 
και τα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων 
καθώς και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολο-
γητικά.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ 
ΕΛΕΓΧΟ
1. Στις διατάξεις της ρύθμισης για την οικειοθελή 

αποκάλυψη εισοδημάτων μπορούν να υπαχθούν και 
φορολογούμενοι για τους οποίους έχει εκδοθεί ή θα 
εκδοθεί εντολή ελέγχου μέχρι την 31.05.2017 ( με την 
επιφύλαξη των εξαιρέσεων του άρθρου 60 του νόμου 
αυτού).
2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Ελεγκτικού Κέ-
ντρου ή του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ή της 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., υπάλληλος των οποίων διενεργεί ή θα διε-
νεργήσει έλεγχο βάσει εντολής ελέγχου που έχει εκ-
δοθεί ή θα εκδοθεί μέχρι την 31-05-2017 και εφόσον 
δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο η εντολή 
ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοι-
νοποιεί στον φορολογούμενο, ειδική πρόσκληση προ-
κειμένου, εφόσον το επιθυμεί, να ασκήσει το σχετικό 
δικαίωμα περί υποβολής δηλώσεων.
Στην ειδική πρόσκληση αναγράφονται ο αριθμός, η 
ημερομηνία της εντολής ελέγχου, η φορολογική περί-
οδος ή υπόθεση καθώς και το είδος φορολογίας που 
αφορά ο φορολογικός έλεγχος.
3. Για κάθε δήλωση συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και 
υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη σύμφωνα με συ-
νημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, στην οποία εμπεριέχονται στοι-
χεία αναφορικά με την κοινοποίηση (και την ημερομη-
νία κοινοποίησης) ή μη εντολής ελέγχου ή πρόσκλη-
σης παροχής πληροφοριών ή ειδικής πρόσκλησης, 
την φορολογική περίοδο ή υπόθεση και το είδος της 
φορολογίας που αφορά ο φορολογικός έλεγχος, την 
αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, όπως αυτά αναφέρονται 
στην εντολή ελέγχου, την πρόσκληση του άρθρου 14 ν. 
4174/2013 ή την ειδική πρόσκληση, την κοινοποίηση 
(και την ημερομηνία κοινοποίησης) ή μη προσωρινού 
προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφοράς ή προστίμου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΑγΩγΗΣ
1. Οι φορολογούμενοι δύνανται να υποβάλουν τις 
δηλώσεις για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων 
εισοδημάτων εντός τριάντα ημερών από τη δημοσίευ-
ση του νόμου ή έως την 23.1.2017, εφόσον έχει ήδη 
κοινοποιηθεί σε αυτούς προσωρινός διορθωτικός 
προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, κατά την ημερο-
μηνία κατάθεσης του νόμου στη Βουλή (12.12.2016) και 
δεν έχει κοινοποιηθεί οριστική πράξη διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρου ή προστίμων ή οποιαδήποτε 
αντίστοιχη καταλογιστική πράξη, με βάση τις προϊσχύ-
σασες διατάξεις.
Οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου 
ή επιβολής προστίμων που αφορούν προσωρινούς δι-
ορθωτικούς προσδιορισμούς φόρου ή προστίμων, οι 
οποίοι είχαν ήδη κοινοποιηθεί κατά την ημερομηνία 
κατάθεσης του ν. 4446/2016 στη Βουλή, κοινοποιού-
νται μόνο μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας 
των τριάντα ημερών.
Σε περίπτωση που πριν την κοινοποίηση των ανωτέρω 
οριστικών πράξεων υποβάλλονται δηλώσεις σύμφωνα 
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με το νέο νόμο ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Εφόσον η φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις δηλώσεις αυτές, δεν διαφο-
ροποιείται σε σχέση με τη φορολογητέα ύλη του προσωρινού διορθωτικού προσδι-
ορισμού του φόρου και αφορά την ίδια φορολογική περίοδο και το ίδιο φορολογικό 
αντικείμενο που αναφέρεται στην εντολή ελέγχου, αυτή θα λαμβάνεται υπόψη κατά 
την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου και την ολοκλήρωση της υπόθεσης, ως 
προς το συγκεκριμένο φορολογικό αντικείμενο και τη συγκεκριμένη φορολογική 
περίοδο.
β. Εφόσον η φορολογητέα ύλη των δηλώσεων του νόμου υπολείπεται της φορο-
λογητέας ύλης του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, αυτή θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά την σύνταξη της οικείας έκθεσης ελέγχου, προκειμένου να 
εκδίδονται οι οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και επιβολής 
προστίμων.
γ. Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώ-
σεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται πλήρως φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις 
φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου για τους προσω-
ρινούς προσδιορισμούς φόρου και προστίμων καθώς και για τις οριστικές πράξεις 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων.
δ. Εφόσον με τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώ-
σεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται μερικώς φορολογικές παραβάσεις σε όλες τις 
φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, εφαρμόζονται αναλόγως 
τα αναφερόμενα στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου για τους προσω-
ρινούς προσδιορισμούς φόρου και προστίμων καθώς και για τις οριστικές πράξεις 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και προστίμων.
ε. Εκδοθείσες οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβο-
λής προστίμων, οι οποίες κοινοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία κατάθεσης του ν. 
4446/2016 (12-12-2016) και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας του τρίτου εδαφίου της 
παρ. 5 του άρθρου 58 του ως άνω νόμου (23-1-2017), μετά την υποβολή δηλώσεων 
της παρούσας παραγράφου τροποποιούνται με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου 
που τις εξέδωσε, εφαρμοζομένων των ανωτέρω, κατά περίπτωση. Πράξεις που 
κοινοποιήθηκαν μετά την 12-12-2016 κοινοποιούνται εκ νέου μετά την πάροδο της 
ανωτέρω τριακονθήμερης προθεσμίας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του 
άρθρου 58 του νόμου, είτε ως έχουν, είτε αφού τροποποιηθούν, κατά τα αναφερόμε-
να στο προηγούμενο εδάφιο. Οι σχετικές διαδικαστικές προθεσμίες εκκινούν μετά 
την ως άνω εκ νέου κοινοποίησή τους.
2. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός εξή-
ντα ημερών από τη δημοσίευση του ν. 4446/2016 εφόσον έχει ήδη κοινοποιηθεί σε 
αυτόν εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 
4174/2013, κατά την κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).
Προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου ή προστίμων, κοινοποιούνται μόνο 
μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα ημερών.
Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείμενα 
που αναφέρονται στην εντολή και μετά την πάροδο των εξήντα ημερών και μέχρι το 
πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57, εφόσον δεν έχει εκδοθεί 
οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου.
Αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του ν. 4446/2016, εφόσον έχει ήδη κοινο-
ποιηθεί, την 12-12-2016 εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις του ν. 4446/2016 υποβάλλονται πριν την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας των εξήντα ημερών καθώς και στην περίπτωση που αυτές 
υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός 
διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου, τότε οι δηλώσεις αυτές λαμβάνο-
νται υπόψη κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
β. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις του ν. 4446/2016 υποβάλλονται μετά την ανωτέρω 
προθεσμία των εξήντα ημερών και έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός 
προσδιορισμός φόρου ή προστίμου, τότε έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο πρώτο 
εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Εφόσον με τη φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώσεις 
του ν. 4446/2016 αποκαθίστανται πλήρως ή μερικώς φορολογικές παραβάσεις σε 
όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, έχουν εφαρμογή 
τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου, αντιστοίχως.
3. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 57, για φορολογικά αντικείμενα που αναφέρονται στην εντολή, εντός ενενήντα 
ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πλη-
ροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, ή της ειδικής πρόσκλησης της παρ. 2 του 
άρθρου 7 της παρούσας, εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληρο-
φοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013, κοινοποιείται σε αυτόν μετά την κατάθεση 
του ν. 4446/2016 στη Βουλή (12-12-2016).
Προσωρινοί διορθωτικοί προσδιορισμοί φόρου ή προστίμων, κοινοποιούνται μόνο 

μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα ημερών.
Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει δηλώσεις για τα φορολογικά αντικείμενα 
που αναφέρονται στην εντολή και μετά την πάροδο των ενενήντα ημερών και μέχρι 
το πέρας της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 57, εφόσον δεν έχει εκδο-
θεί οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου.
Αναφορικά με την υποβολή δηλώσεων του ν. 4446/2016, εφόσον η εντολή ελέγχου 
ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 ή η ειδική 
πρόσκληση της παρ. 2 του άρθρου 7 της παρούσας κοινοποιείται μετά την 12-12-
2016, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις του ν. 4446/2016 υποβάλλονται πριν την πάροδο 
της ανωτέρω προθεσμίας των ενενήντα ημερών καθώς και στην περίπτωση που 
αυτές υποβάλλονται μετά την ανωτέρω προθεσμία και δεν έχει κοινοποιηθεί προ-
σωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου, τότε οι δηλώσεις αυτές 
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου.
β. Σε περίπτωση που οι δηλώσεις του ν. 4446/2016 υποβάλλονται μετά την ανωτέρω 
προθεσμία των ενενήντα ημερών και έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθω-
τικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμου, τότε έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο 
πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Εφόσον με την φορολογητέα ύλη που περιλαμβάνεται στις υποβαλλόμενες δηλώ-
σεις του ν. 4446/2016, αποκαθίστανται πλήρως ή μερικώς φορολογικές παραβάσεις 
σε όλες τις φορολογίες που επηρεάζονται από τις παραβάσεις αυτές, έχουν εφαρ-
μογή τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, αντιστοίχως.
4. Οι υποβαλλόμενες σύμφωνα με τον ν. 4446/2016 δηλώσεις, επαληθεύονται και 
αξιολογούνται πριν η Φορολογική Διοίκηση προβεί στην έκδοση ή την τροποποίηση 
της εκδοθείσας οριστικής πράξης, εφόσον επηρεάζουν το αποτέλεσμα του φορο-
λογικού ελέγχου.»

(συνέχεια από την 8η σελίδα)



Κοινοβουλευτικός έλεγχος για θέματα μηχανικών:  
εισφορές και ΤΜΕΔΕ στο επίκεντρο

Με ερώτησή τους προς την Υπουργό Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. 
Αχτσιόγλου, οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Μαυρω-
τάς (Αττικής) και Κώστας Μπαργιώτας (Λάρισας) θέτουν 
προς την Κυβέρνηση τα σημαντικά προβλήματα τα οποία 
αντιμετωπίζουν οι μηχανικοί στη χώρα και ιδίως οι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες μετά τις πρόσφατες και επίσημα 
αλλαγές στο ασφαλιστικό. Σε συνέχεια της ενημέρωσης 
την οποία είχαν από μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων 
αλλά και μετά από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο του 
ΤΕΕ κ. Στασινό, παρουσία του επικεφαλής του Ποταμιού 
Σταύρου Θεοδωράκη, αναδεικνύουν την αδυναμία των 
μηχανικών να ανταπεξέλθουν στις πολύ μεγάλες ασφα-
λιστικές εισφορές οι οποίες σε συνδυασμό με την υψη-
λή φορολογία και την καταβολή αυξημένου ΦΠΑ, έχουν 
δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα για την άσκηση 
της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Συγκεκριμένα 
οι βουλευτές του Ποταμιού ζητούν την έγκριση της παρά-
τασης πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών των μηχα-
νικών για το Β΄ εξάμηνο του 2016 μέχρι τις 31/03/2017, 
ρωτώντας παράλληλα εάν το Υπουργείο προτίθεται αν 
φέρει κάποια νέα ρύθμιση διακανονισμού για τις οφειλές 
οι οποίες έχουν σωρευθεί. Αναδεικνύουν τη μη κανονική 
λειτουργία του συστήματος εγγυοδοσίας καθώς με ευθύ-
νη του Υπουργείου δεν έχει μεταφερθεί όλη η αναλογού-
σα περιουσία στον νέο φορέα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με αποτέλεσμα 
να μην μπορούν να δοθούν οι απαιτούμενες εγγυητικές 
επιστολές, ζητώντας ενημέρωση για το πότε θα ολοκλη-
ρωθεί η πλήρης μεταβίβασή της. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, το Ποτάμι γνωρίζει ότι τόσο σημαντικά ζη-
τήματα για τους Έλληνες μηχανικούς όπως τα παραπά-
νω, αποτελούν μια ακόμη τροχοπέδη για την άσκηση του 
επαγγέλματός τους όταν μάλιστα οι συνθήκες της αγοράς 
είναι αρνητικές και υπάρχει έντονη συρρίκνωση. Η Κυ-
βέρνηση πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα και να το 
λύσει και όχι απλά να το μεταφέρει για αργότερα καθώς 
χρόνος πια δεν υπάρχει, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με-
ταναστεύουν στο εξωτερικό, με κίνδυνο να καταρρεύσει 
το σύστημα ασφάλισης και να διαρρηχθεί ο παραγωγικός 
ιστός της χώρας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώ-
τησης:

Προς Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: Προβλήματα των Ελλήνων μηχανικών με τις 
ασφαλιστικές εισφορές και με το σύστημα εγγυοδοσίας

Οι Έλληνες μηχανικοί, ιδίως όσοι ασκούν ελεύθερο 
επάγγελμα όπως και όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
στη χώρα, μαστίζονται εδώ και μια 5ετία από τη σημαντι-
κή συρρίκνωση της αγοράς και τον μικρό αριθμό έργων, 
όπως επίσης και από την πολύ υψηλή φορολογία την 
οποία έχουν επιβάλλει διαδοχικά όλες οι Κυβερνήσεις 
των μνημονίων. Πλέον από την 1η Ιανουαρίου του 2017 
έρχονται αντιμέτωποι και με ένα ακόμη εξοντωτικό καθε-
στώς, αυτό του νέου ασφαλιστικού το οποίο θεσμοθέτησε 
η Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναγκάζοντάς τους να 

πληρώνουν υπέρογκες εισφορές και μετατρέποντας ένα 
μη ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα απλώς σε ένα 
ακόμη φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Το νέο ασφαλιστι-
κό πλήττει ιδιαίτερα όλους όσους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες έχουν ένα μέτριο και άνω επίπεδο εισοδήματος, 
καθώς επίσης και τους μισθωτούς μηχανικούς οι οποίο 
ταυτόχρονα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα, επιβάλλο-
ντας τους εισφορές μέχρι 38% επί των αποδοχών τους με 
βάση το δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Ένας μεγάλος και δυστυχώς αυξανόμενος αριθμός μηχα-
νικών ήδη βρίσκεται σε δυσμενή θέση και δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί και να καλύψει τις ασφαλιστικές του εισφο-
ρές. Μάλιστα έχει προκύψει και ένα πρόσφατο ζήτημα 
καθώς ενώ η προθεσμία πληρωμής των εισφορών του 
Α΄ εξαμήνου του 2016 προς το Ταμείο Σύνταξης Μηχανι-
κών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είχε 
μεταφερθεί από τις 30/06/2016 στις 31/10/2016, ζητήθη-
κε από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) κατά αντιστοιχία η μεταφορά 
της προθεσμίας πληρωμής των εισφορών του Β΄ εξαμή-
νου του 2016 από τις 31/12/2016 στις 31/03/2017. Δυστυ-
χώς ενώ είναι εύλογο ότι μέσα σε ένα τόσο ασφυκτικό 
πλαίσιο φορολογίας εισοδήματος και καταβολής Φ.Π.Α, 
οιοσδήποτε πολίτης δεν μπορεί μέσα σε 2 μόλις μήνες να 
ξανακαταβάλει τόσο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, το 
εν λόγω αίτημα ακόμα δεν έχει εγκριθεί από τον νεοσύ-
στατο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και 
το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α.). Η μη λήψη έγκαιρης 
θετικής γνωμοδότησης-απόφασης έχει ως αποτέλεσμα 
πάνω από 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών 
να είναι χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και προφανώς 
να αποκλείονται από το να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 
έργων, να αναλαμβάνουν εργασίες και τελικά να μην μπο-
ρούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους.

Ένα δεύτερο σημαντικό ζήτημα για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες μηχανικούς αφορά τη σύσταση του Ταμεί-
ου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
το οποίο προβλέπεται να είναι ο καθολικός διάδοχος του 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. όσο αφορά την εγγυοδοσία. Μάλιστα στον 
ν.4387/2016, άρθρο 88 παρ. 2 αναφέρεται ότι τμήμα της 
περιουσίας του τέως τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. μπορεί να μετα-
βιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. με απόφαση του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης, κατόπιν οικονομικής μελέτης. Η μελέτη ανατέθηκε σε 
εταιρεία συμβούλων και παραδόθηκε στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και 
κατόπιν στο Υ.Ε.Κ.Α.Κ.Α. καθορίζοντας τη συνολική περι-
ουσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Ωστόσο σύμφωνα με τη με Αρ. Πρ.: 
οικ.61662/3406/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΣ465Θ1Ω-7ΘΨ) 
Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
υπήρξε μεταβίβαση αρχικά μόνο ενός μέρους της αναλο-
γούσας κινητής περιουσίας, αιτιολογώντας την ενέργεια 
αυτή εν αναμονή της κατάρτισης και έγκρισης των απο-
λογισμών και ισολογισμών των Τομέων Μηχανικών & Ερ-

γοληπτών Δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. των οικονομικών 
χρήσεων από το 2008 έως και το 2016, οπότε και έπειτα 
θα υπάρξει νεότερη απόφαση. Η εν λόγω διαμορφω-
θείσα κατάσταση οδηγεί σε μη κανονική λειτουργία του 
συστήματος εγγυοδοσίας στο οποίο συμμετέχουν δυνη-
τικά 32.000 μηχανικοί. Η ανεπάρκεια διαθέσιμου ποσού 
προκαλεί δυσκολία έκδοσης εγγυητικών επιστολών για 
συμμετοχή των μηχανικών σε διαγωνισμούς ενώ όσοι 
δεν μπορούν να λάβουν αποκλείονται.
Επειδή οι Έλληνες μηχανικοί αντιπροσωπεύουν έναν 
από τους παραγωγικούς κλάδους με μεγάλη ιστορική και 
συνεχή συνεισφορά στην οικονομία και την ανάπτυξη της 
χώρας.
Επειδή είναι ένας ακόμη επιστημονικός κλάδος του οποί-
ου σημαντικός αριθμός μελών είτε έχει μεταναστεύσει 
φυσικά στο εξωτερικό για αναζήτηση ευκαιριών απασχό-
λησης είτε έχει «μεταναστεύσει» ως έδρα της επιχείρη-
σής του σε γειτονικές βαλκανικές χώρες για καλύτερες 
συνθήκες φορολογίας με ότι αυτό σημαίνει για τη χώρα 
σε ανθρώπινο δυναμικό υψηλής κατάρτισης και σε κρα-
τικά έσοδα. Επειδή το αρνητικό κλίμα το οποίο έχει δημι-
ουργηθεί από το ασφυκτικό φορολογικό και ασφαλιστικό 
πλαίσιο για τους μηχανικούς οι οποίοι προσφέρουν ερ-
γασία και υπηρεσίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών, έχει 
επιδεινωθεί έτι περαιτέρω φθάνοντάς τους στα όρια αντο-
χής. Και επειδή οι ίδιοι οι μηχανικοί και οι εκπρόσωποί 
τους έχουν εγκαίρως προειδοποιήσει την Κυβέρνηση για 
τον άδικο χαρακτήρα του νέου ασφαλιστικού συστήματος 
και τον άμεσο κίνδυνο να συγκεντρώσει τελικά λιγότερες 
εισφορές από τις προσδοκώμενες λόγω του αισθήματος 
αδικίας και της εξάντλησης της εισφοροδοτικής ικανότη-
τας των ασφαλισμένων.
Ερωτάται η κα. Υπουργός:
1. Προτίθεστε να εγκρίνετε την παράταση πληρωμής 
των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2016 των 
ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών χωρίς προσαυξή-
σεις και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της 
ασφαλιστικής τους ικανότητας και ενημερότητας;
2. Ποιο είναι το ύψος της αναλογούσας κινητής περιου-
σίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. το οποίο προέκυψε σύμφωνα με την 
οικονομική μελέτη; Πότε θα μεταφερθεί το σύνολο της 
περιουσίας στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. προκειμένου να λειτουργήσει 
κανονικά και επαρκώς το σύστημα εγγυοδοσίας χωρίς 
τους μέχρι τώρα συνεπαγόμενους αποκλεισμούς;
3. Προτίθεστε να φέρετε ρύθμιση διακανονισμού ανά-
λογη των 100 δόσεων για οφειλές οι οποίες έχουν δη-
μιουργηθεί από μηχανικούς προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, όπως 
άλλωστε σας έχει κατατεθεί ως πρόταση από το Ε.Τ.Α.Α;
4. Ποιος αριθμός μηχανικών ελεύθερων επαγγελματιών 
και σε ποιο ποσοστό επί του συνόλου, δεν μπορεί να κα-
λύψει τις ασφαλιστικές του εισφορές και έχει οφειλές με 
το τέλος του 2016; Ποια είναι η διακύμανση των στοιχείων 
αυτών για τα έτη από το 2010 μέχρι το 2016; Ποιο είναι το 
συνολικό ποσό το οποίο έχει συσσωρευθεί ως οφειλές 
στο ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών;
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Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
υπό τον πρώτο αντιπρόεδρο, Φρανς Τίμερ-
μανς, θα μετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό 
Φόρουμ του Νταβός, όπου θα παρουσιάσει τις 
προτεραιότητές της, στους τομείς της μετανά-
στευσης, της ασφάλειας, της οικονομίας, της 
κλιματικής αλλαγής και της ενέργειας. Φέτος, 
η Ετήσια Σύνοδος του Παγκόσμιου Οικονο-
μικού Φόρουμ πραγματοποιείται από σήμερα 
17 έως τις 20 Ιανουαρίου, με θέμα «Υπεύθυνη 
ηγεσία που δίνει απαντήσεις». Η Επιτροπή, 
στη συζήτηση αυτή, θα παρουσιάσει και θα 
προωθήσει τις προτεραιότητες και τα μέτρα 
πολιτικής της. Την αντιπροσωπεία της Επιτρο-
πής θα απαρτίζουν δώδεκα μέλη του Σώματος 
των Επιτρόπων: Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. 
Τίμερμανς, η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρό-
εδρος Φεντερίκα Μογκερίνι, οι αντιπρόεδροι 
Άντρους Άνσιπ, Μάρος Σέφτσοβιτς και Βάλ-
ντις Ντομπρόβσκις και οι επίτροποι Γκίντερ 
Έτινγκερ, Γιοχάνες Χαν, Σεσίλια Μάλμστρομ, 
Βιολέτα Μπουλτς, Πιέρ Μοσκοβισί, Τίμπορ 
Νάβρατσιτς και Κάρλος Μοέδας. Οι Ευρωπαί-
οι επίτροποι θα συμμετάσχουν σε συνεδρίες 
και συναντήσεις με πολιτικούς, οικονομικούς 

και κοινωνικούς ηγέτες απ’ όλο τον κόσμο.

12 Ευρωπαίοι επίτροποι 
στο Νταβός για συζητήσεις

Η πορτογαλική κυβέρνηση προσέφυγε χθες στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορώντας την Ισπανία ότι απο-
φάσισε να αποθηκεύσει πυρηνικά απόβλητα σε μια 
τοποθεσία 100 χλμ. από τα σύνορα χωρίς να εκτιμηθούν 
οι περιβαλλοντικές συνέπειες για τη γειτονική της χώρα 
της Ιβηρικής. «Η προσφυγή κατατέθηκε το απόγευμα», 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσωπος 
του πορτογαλικού υπουργείου Περιβάλλοντος χωρίς 
να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. Αυτή η καταφυγή στη 
διαιτησία των Βρυξελλών είναι «φυσιολογική διότι 
υπάρχουν αποκλίνουσες ερμηνείες του κοινοτικού 
δικαίου», εκτίμησε το υπουργείο Εξωτερικών της Πορ-
τογαλίας, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή η προσφυγή «δεν 
θέτει υπό αμφισβήτηση τις καλές διμερείς σχέσεις 
ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία». ¨όπως 
αναλύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τη διένεξη της Λισαβόνας και 
της Μαδρίτης προκάλεσε η απόφαση που ελήφθη στα 
τέλη του Δεκεμβρίου από την ισπανική κυβέρνηση με 
την οποία δόθηκε άδεια για την κατασκευή ενός χώρου 
αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων πλάι στο πυρη-
νικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο του Αλμαράθ 
(κεντροδυτική Ισπανία). Σύμφωνα με την πορτογαλική 

κυβέρνηση, η Μαδρίτη παραβίασε έτσι μια ευρωπαϊκή 
οδηγία του 2014, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη 
της ΕΕ να κάνουν «διαβουλεύσεις» σε περιπτώσεις που 
υπάρχουν «δυνητικές διασυνοριακές επιπτώσεις» για 
το περιβάλλον εξαιτίας δημοσίων έργων τους. «Σεβό-
μαστε την απόφαση της Πορτογαλίας και αναμένουμε 
την απόφαση των Βρυξελλών», είχε δηλώσει την περα-
σμένη Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας εκπρόσω-
πος του ισπανικού υπουργείου Υγείας, έπειτα από μια 
άκαρπη συνάντηση στη Μαδρίτη για το ζήτημα με τον 
πορτογάλο υπουργό Περιβάλλοντος Ζουάου Μάτους 
Φερνάντες. Ερωτηθείς σχετικά την Παρασκευή, ένας 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως οι 
Βρυξέλλες «κατανοούν τις ανησυχίες που εκφράστη-
καν από τις πορτογαλικές αρχές», χωρίς να θελήσει να 
σχολιάσει την υπόθεση σε βάθος καθώς η Λισαβόνα 
δεν έχει υποβάλει ακόμη προσφυγή. Κατόπιν της έκ-
κλησης του Κινήματος της Ιβηρικής κατά των Πυρηνι-
κών, περίπου 200 άνθρωποι διαδήλωσαν την Πέμπτη 
μπροστά στο προξενείο της Ισπανίας στη Λισαβόνα για 
να διαμαρτυρηθούν κατά της κατασκευής του χώρου 
αποθήκευσης πυρηνικών αποβλήτων στο Αλμαράθ.

Προσφυγή της Πορτογαλίας στην ΕΕ εναντίον  
της Ισπανίας για κατασκευή χώρου αποθήκευσης  

πυρηνικών αποβλήτων κοντά στα σύνορα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πρώτη του ολομέ-
λεια για το 2017 στο Στρασβούργο, θα εκλέξει τον νέο 
του πρόεδρο, για τα επόμενα δυόμισι χρόνια. Μετά 
από μία τρίλεπτη παρουσίαση του κάθε υποψηφίου, 
σήμερα Τρίτη στις 9πμ (ώρα Γαλλίας), θα ξεκινήσει ο 
πρώτος γύρος της μυστικής ψηφοφορίας. Ο απερχό-
μενος Πρόεδρος Μάρτιν Σουλτς θα προεδρεύσει των 
μυστικών ψηφοφοριών. Οι ευρωβουλευτές εκλέγονται 
κάθε πέντε χρόνια, αλλά η θητεία του προέδρου, των 
14 Αντιπροέδρων και των 5 Κοσμητόρων είναι δυόμισι 
χρόνια. Κάθε ευρωβουλευτής που έχει τη στήριξη μιας 
πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5% του συνόλου 
των ευρωβουλευτών μπορεί να είναι υποψήφιος. Μέχρι 
σήμερα, επτά ευρωβουλευτές έχουν δηλώσει επίσημα 
υποψηφιότητα για τη θέση του προέδρου: ο Αντόνιο Τα-
γιάνι (ΕΛΚ, Ιταλία), ο Τζιάνι Πιτέλα (Σοσιαλιστές, Ιταλία), 
η Χέλγκα Στίβενς (Ευρωπαίοι Μεταρρυθμιστές, Βέλγιο), 
ο Γκι Φερχόφστατ (Φιλελεύθεροι, Βέλγιο), η Ελεονόρα 
Φορέντσα (Ευρωπαϊκή Αριστερά, Ιταλία), ο Ζαν Λαμπέρτ 
(Πράσινοι, Βρετανία) και ο Λαουρέντιου Ρεμπέκα (Ευ-
ρώπη των Εθνών και την Ελευθερίας, Ρουμανία). Υπο-
ψηφιότητα μπορούν να θέσουν και άλλοι ευρωβουλευ-
τές πριν από κάθε ψηφοφορία. Η εκλογή του Προέδρου 
γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Οι ευρωβουλευτές ση-
μειώνουν σε ψηφοδέλτιο τον υποψήφιο που προτιμούν 
και το ρίχνουν στην κάλπη, της οποίας την επίβλεψη 
έχουν οκτώ ψηφολέκτες, που επιλέγονται μεταξύ των 

ευρωβουλευτών. Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει 
την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων (50% + 1) 
εκλέγεται. Λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια δεν υπολογίζο-
νται. Εάν δεν υπάρχει νικητής μετά από τον πρώτο γύρο, 
οι ίδιοι οι υποψήφιοι ή καινούριοι μπορούν να συμμε-
τέχουν στο δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας υπό τις ίδιες 
συνθήκες. Αυτό μπορεί να επαναληφθεί και τρίτη φορά, 
εάν είναι απαραίτητο. Αν δεν υπάρχει νικητής στην τρί-
τη ψηφοφορία, οι δύο υποψήφιοι με τις περισσότερες 
ψήφους πάνε σε τέταρτη ψηφοφορία, όπου ο νικητής 
αποφασίζεται με απλή πλειοψηφία. Αν υπάρχει ισοπα-
λία, ο παλαιότερος υποψήφιος ανακηρύσσεται νικητής. 
Ο πρόεδρος επιβλέπει όλες τις εργασίες του ΕΚ, των 
οργάνων του και τις συζητήσεις της ολομέλειας. Επίσης, 
εκπροσωπεί το ΕΚ σε όλες τις νομικές υποθέσεις και 
στις εξωτερικές σχέσεις και στην αρχή κάθε Συνόδου 
Κορυφής παρουσιάζει την άποψη του ΕΚ για τα ζητή-
ματα της ημερήσιας διάταξης. Ο πρόεδρος υπογράφει 

τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε νόμο και συνυπογράφει 
νομοθεσία με τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Για την 
υποψηφιότητα των 14 αντιπροέδρων πρέπει να τηρού-
νται ακριβώς οι ίδιοι κανόνες με αυτούς του προέδρου. 
Η ψηφοφορία είναι μυστική. Όλοι οι υποψήφιοι είναι 
σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Στον πρώτο γύρο, οι υποψήφιοι 
που θα συγκεντρώσουν την απόλυτη πλειοψηφία των 
ψηφισάντων, έως 14 ψήφους, εκλέγονται. Εάν μένουν 
ακόμα κενές θέσεις τότε πραγματοποιείται δεύτερος 
και τρίτος γύρος ψηφοφορίας μετά τον οποίο αρκεί η 
σχετική πλειοψηφία. Οι πέντε κοσμήτορες εκλέγονται 
με παρόμοιο τρόπο όπως και οι αντιπρόεδροι. Είναι 
υπεύθυνοι για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα των 
βουλευτών. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν επίσης επί 
της αριθμητικής σύνθεσης των 22 μόνιμων επιτροπών 
του Κοινοβουλίου. Την Πέμπτη το μεσημέρι, οι ευρω-
βουλευτές θα ψηφίσουν για τους διορισμούς των με-
λών στις κοινοβουλευτικές επιτροπές.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγει νέο πρόεδρο
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Πως θα ιδρύονται τα Πράσινα Σημεία
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της greenagenda, στο νόμο που 
ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες και ήδη ισχύει περιλαμβάνο-
νται οι εξής πολύ ενδιαφέρουσες διατάξεις:

Πράσινο Σημείο: ορίζεται χώρος οργανωμένος από Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος 
με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες 
να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά 
απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου 
αυτά να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησι-
μοποίηση. Τα Πράσινα Σημεία (ΠΣ) διακρίνονται σε μικρά 
και σε μεγάλα ανάλογα με τον όγκο και τις κατηγορίες των 
ανακυκλώσιμων υλικών που δέχονται, τη λειτουργία τους 
και την έκταση που καταλαμβάνουν. Στα Πράσινα Σημεία 
δύνανται να πραγματοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού.

Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην Πηγή 
(Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.): ορίζεται χώρος οργανωμένος από φορείς 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, για τον οποίον 
ισχύουν κατά τα λοιπά όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία 
και επιπλέον πραγματοποιούνται υποχρεωτικά δράσεις εκ-
παίδευσης για τη Διαλογή στην Πηγή.

γωνιά Ανακύκλωσης: ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος 
πολύ μικρής έκτασης, όπου οι πολίτες εναποθέτουν χωριστά 
συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα τα οποία εν συ-
νεχεία συλλέγονται από τον οικείο O.T.A. Α’ βαθμού.

Κινητό Πράσινο Σημείο: ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυ-
μουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα 
συλλογής, όπως κάδοι ή container για κάθε επιμέρους υλικό 
που συλλέγεται.

Σύμφωνα με το νέο νόμο υπάρχει αναλυτικός διαχωρισμός 
ανάμεσα σε μικρά και μεγάλα πράσινα σημεία. Έτσι λοιπόν 
πλέον προβλέπεται ότι: 

Τα Μικρά Πράσινα Σημεία
α) Εγκαθίστανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μετά από την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση οικ.37674/2016 (Β’ 2471) Ομάδα 
4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών α/α 9β, σε οι-
κόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον οικείο δήμο ή που ενοι-
κιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για το σκοπό 
αυτόν, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως, εντός οριοθετημέ-
νων οικισμών ή οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 ή 
σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), όπως 
ισχύει. Απαγορεύεται η εγκατάστασή τους στις περιοχές των 
άρθρων 2 και 9 του από 6.3.1987 προεδρικού διατάγματος 
(Δ’ 166) όπως ισχύει, καθώς και στις περιοχές που διέπονται 
από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την 
πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά.

β) Τα Μικρά ΠΣ καταλαμβάνουν μέγιστη έκταση 1000 τ.μ. και 
αποτελούν υπαίθριους - περιφραγμένους χώρους που φέ-
ρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδομές. Για την ανέ-
γερση τυχόν υποστηρικτικών τους κτισμάτων, όπως γραφεί-
ου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, 
τηρούνται οι επιτρεπόμενοι όροι και περιορισμοί δόμησης 
της περιοχής σε συνδυασμό με τις προδιαγραφές που διέ-
πουν τα ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι ισχύουσες δι-
ατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και οι διατάξεις 
περί εγκρίσεων αδειών δόμησης, όπως ισχύουν.

γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Μικρών ΠΣ εντός υφιστά-
μενων κτιρίων εφόσον είναι επιτρεπτή η χρήση γης βάσει 
της περίπτωσης α’ και εφόσον τηρούνται οι σχετικές προ-
διαγραφές
Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία:
α) Εγκαθίστανται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
μετά από την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση οικ.37674/2016 (Β’ 2471) Ομά-
δα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών α/α 9β, σε 
οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον οικείο δήμο ή που 
ενοικιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για το 
σκοπό αυτόν, εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και σε γήπε-
δα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), όπως ισχύει. 
Στις εντός σχεδίου περιοχές επιτρέπεται η εγκατάστασή τους 
μόνο στις περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων, χονδρε-
μπορίου και ιδιαίτερων χρήσεων συμπεριλαμβανομένων 
των περιοχών των άρθρων 5, 6, και 7 του από 6.3.1987 
προεδρικού διατάγματος (Δ’ 166) οι οποίες βρίσκονται εκτός 
αστικού ιστού. Τα μεγάλα πράσινα σημεία απαγορεύεται να 
εγκατασταθούν σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προ-
στατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική, αρ-
χιτεκτονική και φυσική κληρονομιά πλην των περιπτώσεων 
που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις που χα-
ρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό προστασίας, όπως Ζωνών 
Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας και γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου.
β) Τα Μεγάλα ΠΣ αποτελούν υπαίθριους - περιφραγμένους 
χώρους που φέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και υποδο-
μές. Για την ανέγερση των υποστηρικτικών τους κτισμάτων, 
όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και 
εξοπλισμού, τηρούνται οι επιτρε- πόμενοι όροι και περιορι-
σμοί δόμησης της περιοχής σε συνδυασμό με τις προδια-
γραφές που διέπουν τα ΠΣ. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι 
ισχύουσες διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και 
οι διατάξεις περί εγκρίσεων αδειών δόμησης, όπως ισχύουν.
γ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση Μεγάλων ΠΣ εντός υφιστά-
μενων κτιρίων εφόσον είναι επιτρεπτή η χρήση γης βάσει 
της περίπτωσης α’ και εφόσον τηρούνται οι σχετικές προ-
διαγραφές.
Τα Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής Στην 
Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.): , Τα ΚΑΕΔΙΣΠ εγκαθίστανται σύμφω-
να με τα οριζόμενα παραπάνω για τα Πράσινα Σημεία και 
διέπονται από τους ίδιους όρους και περιορισμούς.
Επιπλέον αυτών, η έκταση που καταλαμβάνουν δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 500 τ.μ. και εντός του χώρου δύναται 
να ανεγερθεί κατάλληλη αίθουσα για την εξυπηρέτηση του 
εκπαιδευτικού σκοπού της εγκατάστασης.
Οι γωνίες ανακύκλωσης:
Οι γωνίες ανακύκλωσης αποτελούν ελεύθερους - μονίμως 
προσβάσιμους χώρους από τους πολίτες, χωρίς περίφραξη 
ή οποιεσδήποτε κατασκευές. Η εγκατάστασή τους επιτρέπε-
ται υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται ρητώς από 
ειδικότερες διατάξεις, ενώ δεν χρήζει οικοδομικής ή περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης με τους εξής όρους:
α) Επιτρέπεται η εγκατάσταση γωνιών ανακύκλωσης εντός 
οριοθετημένων κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλης 
ή εν τοις πράγμασι κοινοχρήστων χώρων οικισμών, όπως 

πλατείες και χώροι πρασίνου, εφόσον ο χώρος που κατα-
λαμβάνουν δεν ξεπερνά το 15% της συνολικής έκτασης του 
κοινόχρηστου χώρου. Στην περίπτωση που ο χώρος πρασί-
νου υπάγεται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, είναι 
υποχρεωτική η έγκριση του δασαρχείου.

β) Επιπλέον της ανωτέρω περίπτωσης, επιτρέπεται η εγκα-
τάστασή τους σε τμήμα οικοδομήσιμων εκτάσεων ανεξαρ-
τήτως αρτιότητας και οικοδομησιμότητας, εφόσον αποτελεί 
διακριτό τμήμα αδόμητου οικοπέδου και σε καμία περίπτω-
ση ακάλυπτο χώρο δομημένου οικοπέδου με την εξαίρεση 
των περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου.

γ) Στις περιπτώσεις κοινωφελών, δημόσιων ή μεγάλων ιδι-
ωτικών κτιρίων, όπως σχολεία, αθλητικά κέντρα, χώροι συ-
νάθροισης κοινού, πολυκαταστήματα, επιτρέπεται η εγκατά-
στασή τους σε τμήμα του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, 
εφόσον αυτό είναι απευθείας προσβάσιμο από τα οχήματα 
συλλογής.

δ) Με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου εγκρί-
νεται η εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης μετά από 
τον προσδιορισμό σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης 
κλίμακας, της θέσης, των ορίων, της διάταξης του εξοπλι-
σμού και της απαραίτητης επίστρωσης του χώρου που κα-
ταλαμβάνουν.

ε) Στις περιπτώσεις εγκατάστασης γωνιών ανακύκλωσης σε 
ιδιωτικούς χώρους απαιτείται η έγγραφη σύμφωνη γνώμη 
του ιδιοκτήτη του χώρου, η οποία χορηγείται πριν την από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της προηγού-
μενης περίπτωσης.

(σημειώνουμε ότι κατά περίεργο τρόπο το συγκεκριμένο 
κομμάτι του νόμου ΔΕΝ περιλαμβάνει 6η παράγραφο, δη-
λαδή στ…)

ζ) Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η κοπή δέντρων προ-
κειμένου να εγκατασταθεί γωνία ανακύκλωσης.

η) Για την επιλογή της κατάλληλης θέσης και διάταξης της 
εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τη μι-
κρότερη δυνατή οπτική, ακουστική και αισθητική όχληση 
της περιοχής.

θ) Η γωνία ανακύκλωσης επιβάλλεται να γειτνιάζει με το 
δρόμο που χρησιμοποιούν τα οχήματα συλλογής.

ι) Στις περιπτώσεις χώρων που βρίσκονται σε παραδοσιακά 
τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορι-
κούς τόπους και γενικά σε περιοχές που υπάγονται σε προ-
στατευτικό καθεστώς βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι 
υποχρεωτική η γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής του ν. 4030/2011 (Α’ 249) και του εκάστοτε 
αρμοδίου φορέα ή οργάνου. Ο Δήμος οφείλει να προβεί σε 
έγγραφη ενημέρωση της οικείας Υπηρεσίας Δόμησης 48 
ώρες πριν την έναρξη των εργασιών προσκομίζοντας τις 
τυχόν απαραίτητες γνωμοδοτήσεις. 

Τα Κινητά Πράσινα Σημεία:

Τα κινητά Πράσινα Σημεία λειτουργούν με απόφαση, του 
Δημοτικού Συμβουλίου βάσει προγράμματος το οποίο πε-
ριλαμβάνει τα καθορισμένα σημεία στους κοινόχρηστους 
χώρους όπου θα βρίσκεται το όχημα και το χρονοδιάγραμμα 
σε εβδομαδιαία βάση. Το πρόγραμμα κοινοποιείται ευρέως 
στους πολίτες.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΜΠΡΟΣ γΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΡΕΜΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 17/1/2017

Εντείνονται οι διεργασίες με στόχο την επιστροφή των θεσμών στην 
Αθήνα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ενώ ορόσημο 
θεωρείται πλέον το Eurogroup της 20ής Φεβρουάριου, ώστε το 
ελληνικό ζήτημα να έχει κλείσει πριν από τις ολλανδικές εκλογές, στις 
15 Μαρτίου.
Όπως επισήμανε χθες Ευρωπαίος αξιωματούχος, γίνονται 
συζητήσεις εξ αποστάσεως μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών 
και της κυβέρνησης και πολλά θα κριθούν στη συνεδρίαση των 
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις 26 Ιανουαρίου. Ο 
ίδιος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επιστροφή των 
θεσμών στην Αθήνα, ωστόσο υπογράμμισε ότι για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης θα απαιτηθεί πολιτική βούληση απ’ όλες τις πλευρές.
Στις Βρυξέλλες αναγνωρίζουν ως σημαντικές δυσκολίες που 
υπάρχουν για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τόσο στο εσωτερικό 
των δανειστών όσο και στην κυβέρνηση, τονίζουν όμως σε όλους τους 
τόνους ότι σε καμία περίπτωση η διαπραγμάτευση δεν θα πρέπει να 
παραταθεί πέραν του Φεβρουαρίου, λόγω των ολλανδικών εκλογών 
και όχι μόνο.
Σύμφωνα με κοινοτική πηγή, στην τελευταία συνεδρίαση της 
Ομάδας Εργασίας (EWG) του Eurogroup, ο Ολλανδός εκπρόσωπος 
προειδοποίησε ότι η κυβέρνησή του στην παρούσα φάση δεν 
πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία χωρίς εμπλοκή σε αυτή του ΔΝΤ. Δεν 
θέλουν επίσης να βρίσκεται στο τραπέζι το ελληνικό ζήτημα πέραν 
του Φεβρουαρίου. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το μήνυμα αυτό έχει 
μεταφέρει ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε τόσο στον Αλέξη Τσίπρα 
όσο και σε άλλους ομολόγους του της Ευρωζώνης.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές στην 
Ολλανδία φέρουν πρώτο κόμμα τους Φιλελεύθερους του Μαρκ 
Ρούτε και δεύτερο τους λαϊκιστές του Γκέερτ Βίλντερς, ενός εκ των 
μεγαλύτερων πολέμιων των ελληνικών διασώσεων, ενώ όλα δείχνουν 
ότι καταποντίζονται οι Σοσιαλιστές του Γερούν Ντέισελμπλουμ. Ο 
πρόεδρος του Eurogroup είναι αμφίβολο αν θα παραμείνει στη θέση 
του, δεδομένου ότι είθισται επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών 
της Ευρωζώνης να είναι εν ενεργεία υπουργός Οικονομικών. Πάντως, 
ο ίδιος σε συνέντευξή του σε βελγική εφημερίδα, το Σάββατο, δεν 
απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραμείνει ακόμη κι αν το κόμμα του 
δεν βρίσκεται στην επόμενη κυβέρνηση.
Είναι προφανές ότι το ελληνικό ζήτημα θα πρέπει να κλείσει πριν από 
τις ολλανδικές εκλογές και όχι μετά γιατί ο σχηματισμός κυβέρνησης 
στη χώρα αυτή εκτιμάται ότι θα πάρει αρκετό χρόνο και όσο βρίσκεται 
σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, η μεταβατική κυβέρνηση δεν έχει 
μεγάλα περιθώρια ελιγμών.
Ακολουθεί αμέσως μετά η Γαλλία, όπου στις 23 Απριλίου θα διεξαχθεί 
ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών και στις 7 Μαΐου ο 
δεύτερος, ενώ στις 11 και 18 Ιουνίου θα γίνουν σε δύο γύρους οι 
βουλευτικές εκλογές.
Με δεδομένη τη στάση της Μαρίν Λεπέν κατά της Ευρωζώνης και των 
διασώσεων χωρών, κανένα από τα άλλα κόμματα δεν θα ήθελε την 
παραπάνω περίοδο τη συζήτηση του ελληνικού ζητήματος.
Επίσης, το φθινόπωρο ακολουθούν οι εκλογές στη Γερμανία, στις 
οποίες ο κυβερνητικός συνασπισμός δεν θα ήθελε να πάει με το 
ελληνικό θέμα ανοιχτό ή να φανεί πως η Γερμανία υποχωρεί και 

εμφανίζεται ελαστική.
Τα παραπάνω δείχνουν ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στον 
Φεβρουάριο για το κλείσιμο της αξιολόγησης, το όλο θέμα θα μπει 
στο «ψυγεία» μέχρι το τέλος Ιουνίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε 
σχέση με την εξυπηρέτηση δανειακών αναγκών της Ελλάδας.
Στις Βρυξέλλες θεωρούν πιθανή το αμέσως επόμενο διάστημα τη 
σύγκλιση του Washington Group, δηλαδή της ομάδας των δανειστών, 
η οποία από το 2011 συνεδριάζει όταν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα 
ανοικτό σε σχέση με την Ελλάδα προκειμένου να συντονιστούν οι 
ενέργειες όλων των πλευρών. Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν το ΔΝΤ, 
η Κομισιόν, η ΕΚΤ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Εν τω μεταξύ, στο ελληνικό ζήτημα αναφέρθηκε και ο επικεφαλής του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), Κλάους Ρέγκλινγιτ, σε 
συνέντευξή του στην τηλεόραση του Bloomberg, αλλά και σε άρθρο 
του στην εφημερίδα «South China Morning Post».
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Ευρωζώνης, εάν το ΔΝΤ δεν 
συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, αυτό θα αποτελούσε μια 
θεμελιώδη αλλαγή και θα απαιτούσε την έγκριση της γερμανικής 
Βουλής.
Πάντως, όπως είπε, οι Ευρωπαίοι θέλουν τη συμμετοχή του ΔΝΤ, 
δεδομένου ότι ο διεθνής οργανισμός έχει συμμετάσχει στα άλλε δύο 
ελληνικά προγράμματα, αλλά και στα προγράμματα της Ιρλανδίας, της 
Πορτογαλίας και της Κύπρου.
Αναφορικά με τις διαφωνίες που υπάρχουν στους κόλπους των 
δανειστών, είπε ότι οι Ευρωπαίοι έχουν την άποψη πως είναι καλό να 
υπάρχει δέσμευσή τους για μεγαλύτερη ελάφρυνση του ελληνικού 
χρέους, όταν αυτή χρειαστεί, ενώ το ΔΝΤ θέλει νωρίτερα της 
αποφάσεις.
«Αυτό είναι μέρος της διαφωνίας μας, που δεν έχουμε λύσει», 
επισήμανε.
Σχετικά με την πορεία του προγράμματος, επισήμανε ότι ναι μεν δεν 
υπάρχει συμφωνία σε όλα μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής 
κυβέρνησης, ωστόσο, όπως είπε, «δεν πρέπει να αγνοούμε ότι 
έχουμε προχωρήσει πολύ. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν κάποια 
προβλήματα που δεν πρέπει να υπερτονίζονται, καθώς βρισκόμαστε 
στο μέσο του προγράμματος».
Για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους, ο 
κ. Ρέγκλινγκ είπε ότι ορισμένα από αυτά μπορούν να εφαρμοστούν 
άμεσα (από τον Ιανουάριο), ενώ η εφαρμογή άλλων θα γίνει έως 
το τέλος του 2017. «Χρειαζόμαστε ακόμη», είπε, «κάποια νομικά 
σημαντική απόφαση από το Συμβούλιο των Διευθυντών του ESM, κάτι 
που αναμένεται να γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες».
Γενικότερα, μέσω των δανείων από τον ΕΜΣ η Ελλάδα, σύμφωνα 
με τον κ. Ρέγκλινγκ, εξοικονομεί 8 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό 
που αντιστοιχεί στο 4,5% του ΑΕΠ της. Για τις επιπτώσεις των 
βραχυπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης που αποφάσισε το Eurogroup 
στις 5 Δεκεμβρίου, είπε ότι θα μειώσουν κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ το χρέος έως το 2060.

ΣΕΒ: ΑΒΕΒΑΙΗ Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 
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Η ανάκαμψη επιμέρους δεικτών δεν προεξοφλεί ότι η ελληνική 
οικονομία θα διατηρηθεί σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως 
αν σημειώνονται καθυστερήσεις στις μεταρρυθμίσεις και τη 
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δημοσιονομική προσαρμογή. Την άποψη αυτή διατυπώνει ο ΣΕΒ στο 
μηνιαίο δελτίο για την ελληνική οικονομία.
Το δελτίο του ΣΕΒ καταγράφει την αντιφατική εξέλιξη κρίσιμων 
δεικτών της οικονομίας μέσα στο 2016, ξεκινώντας από τα θετικά: 
• Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος τον Δεκέμβριο 
παρά το επερχόμενο κύμα υπερφορολόγησης επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών.
• Η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών. Η 
παραγωγή στη μεταποίηση, πλην των πετρελαιοειδών, κινήθηκε 
ανοδικά το Νοέμβριο (+4,1%) επί έκτο συνεχόμενο μήνα, ενώ 
παρουσιάζει αύξηση 5,6% κατά το δίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου και 
3,7% συνολικά το 11μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου.
• Η αύξηση του όγκου λιανικών πωλήσεων, πλην καυσίμων, με 
σταθμό το τρίτο τρίμηνο του 2016 που ανέκοψε την πτωτική πορεία 
του 2015.
• Ο περιορισμός του αποπληθωρισμού: Τον Δεκέμβριο του 2016 
το γενικό επίπεδο τιμών αυξήθηκε κατά 1% σε σύγκριση με τον 
προηγούμενο μήνα, αν και το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης 
οφείλεται στα καύσιμα (+2,5%).
• Η σταθερή μείωση της ανεργίας: Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε 
στο 23% τον Οκτώβριο του 2016, από 23,1% τον προηγούμενο μήνα και 
24,5% τον Οκτώβριο του 2015, την ώρα που η άνοδος του τουρισμού 
συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση θετικού ισοζυγίου θέσεων 
εργασίας ( +136,3 χιλ. θέσεις κατά το διάστημα Ιαν. - Δεκ. 2016).
Στις αρνητικές εξελίξεις της χρονιάς που πέρασε επισημαίνει την 
αύξηση των διαγραφών επιχειρήσεων κατά 14% -ενώ ο αριθμός των 
νέων εγγραφών αυξήθηκε μόλις κατά 2,5% και τη διαμόρφωση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα 
σε υψηλά επίπεδα (5,2 δισ. ευρώ), παρά τη μείωση που εμφανίζουν 
τον Νοέμβριο, όσο και των ιδιωτών προς το κράτος (94,2 δισ. ευρώ).

ΕΠΤΑ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ γΙΑ 66.575 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΡγΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ Α’ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017
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Επτά προγράμματα απασχόλησης, τα οποία προβλέπουν συνολικά 
την κάλυψη 66.575 θέσεων από ανέργους, σε δήμους, ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, αναμένεται 
να δρομολογηθούν εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, σύμφωνα 
με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας. Ολα τα προγράμματα θα 
υλοποιηθούν μέσω του ΟΑΕΔ και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ μετά την 
ανάρτηση των σχετικών προσκλήσεων.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Νέα γενιά Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, 8μηνης διάρκειας 
με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σε 274 δήμους της χώρας για 
23.000 ανέργους. Η υλοποίηση της δράσης αναμένεται να ξεκινήσει 
εντός Ιανουαρίου. Οι δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος για 
10.000 άτομα σε 51 δήμους-θύλακες υψηλής μακροχρόνιας ανεργίας. 
Τα νέα προγράμματα απευθύνονται κυρίως στους μακροχρόνια 
ανέργους, οι οποίοι αποτελούν την πλέον ευάλωτη κοινωνική 
ομάδα για δύο λόγους: α) Οι μακροχρόνια άνεργοι παραιτούνται πιο 
εύκολα από τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, β) Οι πιθανότητες 
πρόσληψης ενός ανέργου από μια επιχείρηση μειώνονται όσο 
αυξάνεται ο χρόνος παραμονής του εκτός εργασίας. Για πρώτη φορά 

η νέα γενιά προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας εμπεριέχει ένα 
νέο μίγμα πολιτικής που συνδυάζει την εργασία και την αναβάθμιση 
των προσόντων του ανέργου μέσα από προγράμματα κατάρτισης 
στον τομέα της Πληροφορικής και μέσω σεμιναρίων Κοινωνικής 
Επιχειρηματικότητας (158 εκατ. ευρώ).
ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ 
 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών 
για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης 
στην αγορά εργασίας». Πρόκειται για το πρόγραμμα μετατροπής 
του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, εφόσον το επιθυμεί 
ο άνεργος, για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν από 1 έως 10 άτομα (40 εκατ. ευρώ).
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ 
 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα 
μειονεκτική θέση. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 
καλύπτει μέρος του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 
σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν ανέργους, ανάλογα με την 
ειδικότητα που αναζητούν, από τα μητρώα του ΟΑΕΔ. Με το νέο 
σχεδίασμά το πρόγραμμα διαχωρίζεται σε δύο κατευθύνσεις. Η 
πρώτη αφορά στην επιχορήγηση, σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισμό, μεγάλων επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, 
ενώ η δεύτερη αφορά στην επιδότηση, σύμφωνα με το καθεστώς 
ενίσχυσης de minimis, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την 
πρόσληψη 10.000 ανέργων (60 εκατ. ευρώ).
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ OTA Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ 
 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων τπς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθμού και άλλων δημοσίων φορέων για την απασχόληση 
ανέργων ηλικίας 55-67 ετών. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο αριθμός 
των ωφελουμένων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα αφορά 10.000 
ωφελουμένους (60 εκατ. ευρώ).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για 6.000 νέους ηλικίας 25-29 
ετών (Β’ Φάση του προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας) (24 εκατ. 
ευρώ).
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 Πρόγραμμα υποστήριξης της απασχόλησης σε Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1.575 άτομα (11,5 εκατ. ευρώ).
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ 
 Πρόγραμμα υποστήριξης τπς απασχόλησης ΑμεΑ σε Κοινωνικές 
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε 1.000 άτομα (2 εκατ. 
ευρώ).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η 
επαγγελματική κατάρτιση 23.000 ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών 
που μετέχουν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 
κλάδους αιχμής της οικονομίας. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου και συνολικά υποβλήθηκαν 
133.873 αιτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και της 
πρακτικής άσκησης, θα ακολουθήσει νέα πρόσκληση, η οποία 
θα δίνει τη δυνατότητα εγγυημένης απασχόλησης στο 45% των 
ωφελουμένων σε επιχειρήσεις των κλάδων αιχμής της οικονομίας. 
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