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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ,  
ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ, ΣΜΥΕ – ΔΥΠ

Παρέμβαση για ουσιαστική και  
οριστική λύση του προβλήματος των 

εκπτώσεων σε έργα και μελέτες
Να αντιμετωπιστεί με ορθολογικό 
τρόπο το πρόβλημα των ασυνήθι-
στα χαμηλών προσφορών και των 
προσφορών κάτω του κόστους 
σε διαγωνισμούς έργων, μελε-
τών και τεχνικών – επιστημονικών 
υπηρεσιών ζητούν με κοινή τους 
ανακοίνωση οι εκπρόσωποι του 
κατασκευαστικού και μελετητικού 
τομέα της χώρας. Το κείμενο της 
κοινής ανακοίνωσης του ΤΕΕ και 
των εργοληπτικών και μελετητι-
κών οργανώσεων απέστειλε ήδη 
με επιστολή του ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προς τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημο-
σίων Έργων / Τμ. Κατασκευών 
Αντώνιο Κοτσώνη, τον Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών Γιώργο 
Δέδε και τον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών Χρήστο Σπίρ-
τζη, ζητώντας διάλογο για την 
αντιμετώπιση του φαινομένου, 
ενόψει της εφαρμογής του νέου 
νόμου 4412/2016 για τις δημό-
σιες συμβάσεις και την έκδοση 
των σχετικών εγκυκλίων. Η κοι-
νή ανακοίνωση των ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, ΣΑΤΕ και 
ΣΜΥΕ – ΔΥΠ έχει ως εξής:

-«Κοινή ανακοίνωση για την 
απόσυρση προσχεδίου εγκυκλί-
ου για τις ασυνήθιστα χαμηλές 
προσφορές έργων - μελετών 
και συναφών υπηρεσιών».

Το ΤΕΕ και οι εργοληπτικές και 
μελετητικές οργανώσεις χαιρετί-
ζουν, κατ’ αρχήν, την αναγνώριση 
του προβλήματος των ανεξέλε-
γκτων εκπτώσεων και την πρόθε-

ση επίλυσης αυτού. Είναι γεγονός 
ότι η παρατεινόμενη οικονομική 
κρίση και η συνεχής μείωση της 
εγχώριας ζήτησης συμβάσεων 
έργων και μελετών έχει οδηγήσει 
στη γενίκευση και παγίωση του 
φαινομένου και έχει δημιουργή-
σει απαράδεκτες συνθήκες νό-
θευσης του ανταγωνισμού στην 
αγορά, που λειτουργούν εις βά-
ρος του δημοσίου συμφέροντος 
και έχουν οδηγήσει τον τεχνικό 
κλάδο σε τροχιά παρακμής, αγγί-
ζοντας πλέον τα όρια του ευτελι-
σμού. 

Η αναχαίτιση όμως του φαινομέ-
νου αυτού απαιτεί λήψη προληπτι-
κών μέτρων και αντικινήτρων και 
δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω 
της προτεινόμενης εγκυκλίου, η 
οποία επί της ουσίας ουδόλως 
εισφέρει, καθόσον το σύνολο 
των υποβαλλόμενων σήμερα προ-
σφορών είναι εκτός των ευλόγων 
ορίων. 

Ως εκ τούτου ο χαρακτηρισμός 
μιας προσφοράς ως «ασυνήθιστα 
χαμηλής» καθίσταται άνευ ουσι-
αστικού νοήματος. Στο πλαίσιο 
αυτό, το ΤΕΕ και οι τεχνικοί φο-
ρείς ζητούν την απόσυρση του 
συγκεκριμένου σχεδίου εγκυκλί-
ου και την έναρξη ουσιαστικού 
και γόνιμου διαλόγου για την 
εξεύρεση ρεαλιστικών λύσεων 
αναχαίτισης του προβλήματος και 
εξορθολογισμού των εκπτώσεων, 
υιοθετώντας, μεταξύ άλλων, τη 
βασική και απαρέγκλιτη αρχή της 
μη αποδοχής προσφορών κάτω 
του κόστους».

Κάλεσμα των 
εκπροσώπων του 
τεχνικού κόσμου 
για ουσιαστική 
και οριστική λύση 
του προβλήματος 
των εκπτώσεων σε 
έργα και μελέ-
τες – Οι μεγάλες 
εκπτώσεις δεν 
αντιμετωπίζονται 
με εκπτώσεις στο 
περιεχόμενο των 
εγκυκλίων.

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:

•   Παρέμβαση για ουσιαστική και οριστική λύση 
του προβλήματος των εκπτώσεων σε έργα και 
μελέτες -  κοινή ανακοίνωση ΤΕΕ, ΣΤΕΑΤ, ΠΕΔ-
ΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΥΝΓΕΜΕ, ΣΜΕΔΕΚΕΜ, ΣΕΓΜ, 
ΣΑΤΕ, ΣΜΥΕ – ΔΥΠ (σελ.1)

•   Δημιουργείται ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος 
φορέων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 
από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Συμβάσεων (σελ.11)

•   Η αβεβαιότητα επισκιάζει τον κλάδο ακινήτων 
σε Ευρώπη και Ελλάδα, σύμφωνα με την PwC 
(σελ.3)

•   Θετική η τρίμηνη παράταση για τα αυθαίρετα δή-
λωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας 
(σελ.3)

•   Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας  Κτη-
ματολογίου σε περιοχές της Κορινθίας (σελ.3)

•   ΓΣ ΔΕΗ:  Έγκριση για ΑΔΜΗΕ (σελ.4)

•   Θέμα ημερών η επανενεργοποίηση της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης με Ιταλία (σελ.5)

•   Το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ ορίστηκαν  
υπεύθυνοι φορείς  για τα Προγράμματα Παρακο-
λούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων (σελ.6)

•   Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,392 δισ. ευρώ 
παρουσίασε ο προϋπολογισμός το 2016 (σελ.7)

•   Εργαλείο για την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ το 
περιουσιολόγιο, δήλωσε η υφυπουργός Οικονο-
μικών (σελ.7)

•   Χρηστικό οδηγό για τους φορολογούμενους, 
με όλες τις κατηγορίες δικαιολογητικών που 
εκδίδονται από τις εφορίες, εξέδωσε η ΑΑΔΕ 
(σελ.8,9)

•   «Ηλεκτρονική προσωπικότητα» στα μελλοντικά 
ρομπότ επιδιώκει να δώσει η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων της ΕΕ (σελ.12)

•   1ο πανελλήνιο συνέδριο "Κλιματική αλλαγή: 
Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  στην 
παγκόσμια πρόκληση" (σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



  H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσ-
σαλίας διοργανώνει το 1ο πανελλήνιο 
συνέδριο με θέμα: "Κλιματική αλλαγή: Η 
Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  
στην παγκόσμια πρόκληση". Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στις  9 και 10 Ιουνίου 
2017 στην πόλη της Καρδίτσας.
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το 
ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής 
& Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ - Περι-
φερειακό Τμήμα Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ 
Κεντρικής Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία 
Θεσσαλικών Μελετών). 
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Κλιματική αλλαγή
- Αστικό περιβάλλον
- Γεωργία
- Υδατικοί πόροι
- Ενέργεια
- Μεταφορές.
Ταυτόχρονα με τις εργασίες του συνεδρίου 
-και σε συνεργασία με φορείς και οργανι-
σμούς του δημόσιου & ιδιωτικού τομέα- θα 
υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις  και 
τεχνική  έκθεση.
 «Τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο 
τον πλανήτη συνηγορούν στην άποψη της 
αλλαγής των κλιματικών δεδομένων σε 
παγκόσμια, αλλά και τοπική κλίμακα, ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση. 
Τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν ακραίες 
αλλαγές και μια περιβαλλοντική κρίση 
που μπορεί να οδηγήσει την ανθρωπότητα 
μπροστά στο πιο δυσεπίλυτο ζήτημα της 

νεότερης ιστορίας: βαθιά κοινωνική κρίση 
και γενικευμένη απορρύθμιση.
Στα γενικά πλαίσια απαιτείται ένα νέο 
αφήγημα για τον κόσμο του μέλλοντος το 
οποίο περιλαμβάνει: Αναχαίτιση του φαι-
νομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 
Αναζήτηση ενός νέου τρόπου ζωής με 
την έμπρακτη αμφισβήτηση του μοντέλου 
παραγωγής και κατανάλωσης. Αλλαγή της 
φιλοσοφίας που διέπει την οικονομία, την 
ανάπτυξη και το εμπόριο.
Σε ότι αφορά τη Θεσσαλία, όπου κάποιες 
παράμετροι της οικολογικής ισορροπίας 
της αγγίζουν οριακές καταστάσεις, το νέο 
αφήγημα περιλαμβάνει:
- Προσαρμογή των υποδομών της στα νέα 
κλιματικά δεδομένα των επόμενων δεκα-
ετιών, όπου μια μικρή αύξηση της μέσης 
θερμοκρασίας κρίνεται αναπόφευκτη.
- Προβληματισμό για νέες καινοτόμες 
λύσεις σε επίπεδο παραγωγής, υγείας, 
κατανάλωσης ενέργειας και χρήσης των 
φυσικών πόρων που θα επιτυγχάνουν 
ταυτόχρονα:
1) Μείωση του υδατικού και ενεργειακού 
της αποτυπώματος και των εκπομπών 
αερίου του θερμοκηπίου.
2) Επιβίωση των δυναμικών παραγωγικών 
δραστηριοτήτων της με συγκριτικό πλεο-
νέκτημα.
3) Κοινωνική και οικολογική ισορροπία».
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410259757, 
2410251261, 2410252121 και στο email: 
info@pedthessalias4clima.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18-1-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Ημερίδα για την ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία «Shift2Rail Joint Undertaking» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017»   
ΠΑΤΡΑ

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

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, Επιχείρηση S2R

Πανεπιστήμιο Πατρών

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας

24
Ιανουαρίου

2017

21-22
Φεβρουαρίου

2017

18-20
Μαΐου
2017

ΑΘΗΝΑ
➦  Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διορ-
γανώνει σήμερα εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης 
με θέμα: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός για Αέρια 
Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες 
Φωτισμού», στο ξενοδοχείο Wyndham Grand 
Athens (Μεγ. Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, 
Αθήνα). 

Τ
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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

Η Αυτοδιοίκηση μπροστά  στην παγκόσμια  
πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

  Συνέδριο με θέμα «Καιρός για Αλλαγή: Υπεύ-
θυνες Παγκόσμιες Αλυσίδες Εφοδιασμού στην 
Κυπριακή πραγματικότητα", θα διεξαχθεί στις 
19 Ιανουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο Classic στη 
Λευκωσία. 
Η εκδήλωση, που γίνεται πραγματοποιείται υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτι-
σμού και του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει στόχο 
τη χάραξη νέων πολιτικών για τον έλεγχο και 
μείωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επι-
πτώσεων των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού.

   Το Σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής 
του ΕΜΠ διοργανώνει στις 19 Ιανουαρίου και 
ώρα 18.30 (στο κτίριο Αβέρωφ, Aμφιθέατρο 2), 
την ομιλία του Dr.-Ing. Nils Hellner, με θέμα: "Η 
αρχιτεκτονική εξέλιξη από τον 14o αι. π.Χ. έως τον 
2o αι. μ.Χ. στο Καλαπόδι Φθιώτιδας". 
Πληροφορίες: Εργαστήριο Ερευνών Ιστορίας 
της Αρχιτεκτονικής (τηλ.: 210-7723320), Μαρία 
Βασενχόβεν (κιν.: 6937222924), Βάσω Μανιδάκη 
(κιν.: 6977314769).

Συνέδριο

 Διάλεξη στο ΕΜΠ



Η αβεβαιότητα επισκιάζει τον κλάδο ακινήτων  
σε Ευρώπη και Ελλάδα, σύμφωνα με την PwC

Θετική η τρίμηνη παράταση για τα αυθαίρετα δήλωσε  
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας

Επικοινωνία με την Τράπεζα Πληροφοριών ΤΕΕ, στα κεντρικά γραφεία ΤΕΕ

Ξεκινάει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας  Κτηματολογίου  
σε περιοχές της Κορινθίας

Οι άμεσοι κλυδωνισμοί που προκάλεσε η απόφαση των Βρετανών να εγκαταλείψουν 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Ιούνιο έχουν απορροφηθεί από τον κλάδο επενδύσεων 
ακινήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Τα παραπάνω επεσήμαναν οι ομιλητές του EMEA 
Real Estate Conference που διοργάνωσε η PwC στη Ρώμη με τη συμμετοχή επαγγελ-
ματιών και επενδυτών στον κλάδο ακινήτων. Σε σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ σημειώνεται 
ότι μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μήνες ή ακόμη και χρόνια για να φανούν οι μα-
κροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις του Brexit και οι γεωγραφικές ανακατατάξεις που 
θα επιφέρει, ωστόσο ήδη οι επενδυτές ακινήτων έχουν υιοθετήσει μια πιο επιφυλακτι-
κή στάση. «Η διάθεση ανάληψης κινδύνων έχει υποχωρήσει φέτος με τους επενδυτές 
να επιστρέφουν σε περιοχές που θεωρούν ασφαλείς», σημειώνει ο Angus Johnston, 
επικεφαλής Φορολογίας Ακινήτων της PwC UK. Ο ευρωπαϊκός κλάδος ακινήτων 
επηρεάζεται από μια σειρά παγκόσμιων αλλαγών, όπως η γεωγραφική μετατόπιση της 
οικονομικής δυναμικής από τις ώριμες οικονομίες στις δυο πλευρές του Βόρειου Ατλα-
ντικού, προς τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές της Λατινικής Αμερικής, της Αφρι-
κής, της Μέσης Ανατολής και κυρίως της Ασίας, με τους ταχέως αστικοποιούμενους 
πληθυσμούς να κρατούν τα ηνία της ανάπτυξης στις μεγαλουπόλεις, από το Μεξικό ως 

τη Σαγκάη. Στην Ελλάδα, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της αγοράς 
κατοικίας είναι λιγότερο αισιόδοξες και οδηγούνται κυρίως από τις δομικές συνέπειες 
της παρατεταμένης κρίσης. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της PwC για την ελλη-
νική αγορά κατοικίας, ο κλάδος θα ανακάμψει μακροπρόθεσμα, βραδύτερα από την 
ελληνική οικονομία. Η πτώση του κατά κεφαλή ΑΕΠ, η συρρίκνωση της στεγαστικής 
πίστης και η αύξηση της φορολογίας η οποία παρέσυρε τις επενδύσεις και τις τιμές κα-
τοικιών είναι οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στο να χαθούν περίπου 18 δισ. ευρώ, 
ή 8,2% του σημερινού ΑΕΠ, επενδύσεων σε κατασκευές μεταξύ 2008-2015. Η ελληνική 
αγορά κατοικιών αποτελεί πλέον “outlier” των ευρωπαϊκών αγορών, παρουσιάζοντας 
συρρίκνωση 41% των τιμών κατοικιών συνολικά μεταξύ 2008-2015, μείωση του όγκου 
συναλλαγών κατά 72% συνολικά μεταξύ 2008-2014, ενώ η φορολογία στα ακίνητα αυ-
ξήθηκε κατά περίπου 6 φορές (3 δισ. ευρώ) στην πενταετία 2010-2015, επηρεάζοντας 
ακόμη περισσότερο τις αρνητικές αποδόσεις. Η μείωση της υπερπροσφοράς κατοικιών, 
η σταδιακή μείωση της φορολογίας των ακινήτων, η διευκόλυνση των αγοραπωλησιών 
καθώς και η δημιουργία ενός μηχανισμού συγκέντρωσης δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
«Τράπεζα Γης», είναι οι βασικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην 
επαναφορά της αγοράς κατοικίας στην Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης.

Ως "καταρχήν θετική εξέλιξη" χαρακτηρίζει την αναμε-
νόμενη τρίμηνη παράταση του ισχύοντος νόμου 4178 για 
τα αυθαίρετα ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), 
Πάρις Μπίλλιας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM". «Είναι καταρχήν 
θετική η εξέλιξη, μια παράταση που ζητούσαμε ως 
Τεχνικό Επιμελητήριο» σημειώνει, υπενθυμίζοντας ότι 
ώς νέα καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στον νόμο 
αναμένεται να οριστεί από το αρμόδιο υπουργείο η 8η 
Μαΐου. Αναφερόμενος στην αξιοποίηση του νόμου από 

την πλευρά των πολιτών και όπως αυτή προκύπτει από 
την εικόνα στην αγορά, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε πως 
«υπάρχει διάθεση από πλευράς πολιτών να τακτοποι-
ήσουν τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουν στην κατοχή 
τους». Ανέφερε δε πως οι οικονομικές συνθήκες είναι 
εκείνες που «δεν τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο 
νόμο 4178» τακτοποίησης των αυθαιρέτων. «Το γεγονός 
ότι δόθηκε παράταση συμβάλει προς την κατεύθυνση 
το να προστρέξουν οι συμπολίτες μας να τακτοποιή-
σουν τα αυθαίρετα τους» καταλήγει ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. «Θεωρώ ότι αυτός ο νόμος είναι ένα καλός 

νόμος, έχει εξάλλου και τη σφραγίδα του Συμβουλί-
ου της Επικράτειας (ΣτΕ)» τονίζει ο κ. Μπίλλιας, ενώ 
αναφέρθηκε και στην «εκπεφρασμένη διάθεση» από 
την ελληνική κυβέρνηση για αλλαγή του «σε κάποια 
σημεία». Σύμφωνα με τον κ. Μπίλλια, σε ό,τι αφορά την 
επόμενη ημέρα για τη διάδοχη κατάσταση σε σχέση με 
τις νομοθετικές ρυθμίσεις αυθαιρέτων και με βάση το 
σχέδιο νόμου που είχε δοθεί σε διαβούλευση, αυτό «δεν 
αλλάζει σε πολλά σημεία τον υφιστάμενο νόμο» αλλά 
«βελτιστοποιεί περισσότερο το θέμα των προστίμων, τα 
κάνει πιο ευμενή».

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει μετεγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στη διεύθυνση Νίκης 4, Αθήνα. 
Τα νέα τηλέφωνα του τμήματος της ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 210.3291230 και fax. 210.3291290. Τα παλιά τηλέφωνα θα λειτουργούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ξεκίνησε την Τρίτη 17 Ια-
νουαρίου 2017 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 
της ΕΚΧΑ Α.Ε (717/2/5-1-2017) με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των 
ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων  των Προκαποδιστριακών Δήμων/Κοινο-
τήτων των Καλλικρατικών Βέλου-Βόχας και Σικυωνίων της Περιφερειακής Ενότητας 
Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης πε-
ριουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό 
τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr Η προθεσμία για 
την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 17-01-2017 και λήγει στις 
18-04-2017 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 17-07-2017 για τους κατοίκους 

εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, 
άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Τα ακίνητα τα οποία δεν 
θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές 
Εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές 
διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. 
Συνεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο έως την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για να υποβάλ-
λουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότε-
ρος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Για πληροφορίες επισκεφθείτε το 
site www.ktimatologio.gr 

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

ΓΣ ΔΕΗ:  Έγκριση για ΑΔΜΗΕ

Αρχίζουν να υπογράφονται οι Συμβάσεις Πώλησης  
των «νέων» αιολικών με τον ΛΑΓΗΕ

Μείωση των καθυστερήσεων στις πληρωμές των ΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ 
ζητούν οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Εγκρίθηκε χθες από τη γενική συνέλευση των με-
τόχων της ΔΕΗ ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του 
ΑΔΜΗΕ, ύστερα από συμφωνία με τις τράπεζες για 
παροχή πρόσθετων εγγυήσεων που περιλαμβάνουν 
και την εκχώρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ από εταιρι-
κούς πελάτες. Όπως μετέδωσε ο Κώστας Βουτσα-
δάκης για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη γενική συνέλευση ανα-
γνώσθηκε νέα επιστολή των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών που είχαν εγείρει σχετικές αιτιάσεις την 
προηγούμενη εβδομάδα, συμφωνά με την οποία: 

-ενόψει της ανάγκης για εμπρόθεσμη ιδιωτικοποί-
ηση του ΑΔΜΗΕ εντός του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου, οι τράπεζες εξετάζουν θετικά την κάλυψη 
του υφιστάμενου κοινοπρακτικού ομολογιακού δα-
νείου με λήψη εξασφαλίσεων, παροχή εγγυήσεων 
εκ μέρους της Ενεργειακής Συμμετοχών και εκχώ-

ρηση απαιτήσεων της ΔΕΗ έναντι εταιρικών πελα-
τών συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

-οι τράπεζες προτίθενται να εξετάσουν βραχυπρό-
θεσμη χρηματοδότηση προς τη ΔΕΗ με εξασφάλιση 
ισόποση εκχώρηση απαιτήσεων εταιρικών πελατών 
και λοιπούς όρους που θα συμφωνηθούν.

Με την απόφαση της συνέλευσης, συστήνεται εται-
ρία συμμετοχών στην οποία η ΔΕΗ θα εισφέρει 51% 
των μετοχών του ΑΔΜΗΕ. Επίσης μειώνεται το με-
τοχικό κεφάλαιο τη ΔΕΗ και επιστρέφονται σε είδος 
στους μετόχους της οι μετοχές που κατέχει η ΔΕΗ 
στην εταιρία συμμετοχών, η οποία θα αιτηθεί την 
εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αργά χθες το 
βράδυ, πραγματοποιήθηκε, «όπως είχε προγραμ-
ματιστεί, η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της ΔΕΗ και ενέκρινε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης 
του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ. Προ-
ηγήθηκαν συντονισμένες ενέργειες του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου 
Οικονομικών, στο πλαίσιο των οποίων αποσαφηνί-
στηκαν, πλήρως και για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, 
οι τεχνικές και νομικές παράμετροι του σχεδίου. 
Η κυβέρνηση προχωρά με αποφασιστικότητα και 
εντός του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, 
στην υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθετικής ρύθ-
μισης. 

Με την παραμονή του 51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελλη-
νικό Δημόσιο διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος 
στη διαχείριση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, 
σε αντίθεση με σχεδιασμούς του παρελθόντος και 
πάντοτε στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας.»

Παρά το μεγάλο όγκο των τυπικών και ουσιαστικών διαδικαιών που απαιτούνται, από 
την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουν να υπογράφονται οι Συμβάσεις Πώλησης ανά-
μεσα στον ΛΑΓΗΕ και τις επιχειρήσεις των αιολικών που έχουν καταθέσει σχετικούς 
φακέλους. Το μεγάλο πρόβλημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του energypress.gr, 
είναι η έλλειψη προσωπικού που έχει ο Λειτουργός, με αποτέλεσμα να καθυστερεί 
η νομιμοποίηση των εταιρειών, ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η παραγωγή των 
ίδιων των Συμβάσεων. Η προθεσμία για την υπογραφή των Συμβάσεων ως γνωστόν 
έχει πλέον μετατεθεί, με διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΝ, για τις 28 Φεβρουα-
ρίου. Η διαδικασία αφορά περίπου 160 φακέλους αιολικών έργων που «ανήκουν» 
στις εξής κατηγορίες: Πρώτον, τα έργα, συνολικού δυναμικού περί τα 500 MW, που 
«κλείδωσαν» τις τελευταίες ημέρες του 2016 τις ισχύουσες βάσει νόμου τιμές feed 
in premium (98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), χωρίς όμως να πρέπει να συμμετάσχουν σε 
διαγωνισμούς που είναι υποχρεωτικοί από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. 
Πρόκειται: Είτε για έργα που είχαν ήδη υπογράψει Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΑΔ-
ΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ (και είχαν πληρώσει τα σχετικά έξοδα) και κατέθεσαν πλήρη 
φάκελο για υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας με τον ΛΑΓΗΕ μέχρι την 31η Δε-

κεμβρίου 2016. Είτε για έργα που δεν είχαν προλάβει να κάνουν Σύμβαση με τον 
ΑΔΜΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ αλλά παρόλα αυτά κατέθεσαν επίσης φάκελο στον ΛΑΓΗΕ μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2016. Για τα έργα αυτά χρειάστηκε να υπάρξει διευκρινιστική 
εγκύκλιος του ΥΠΕΝ στις 30 Δεκεμβρίου με την οποία ορίστηκε ότι θα «κλειδώνουν» 
το feed in premium αρκεί να έχουν υποβάλλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ 
και φάκελο στον ΛΑΓΗΕ. Δεύτερον, τα «ζωντανά» αιολικά έργα, δυναμικότητας περί 
τα 400 MW, που έχουν άδειες στη Νότια Εύβοια.  Οι ιδιοκτήτες των έργων έχουν 
καταβάλλει τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές και θα έπρεπε μέχρι το τέλος 
Δεκεμβρίου 2016 να καταβάλλουν και το κόστος που αναλογεί σε κάθε έναν από 
αυτούς για το καλώδιο Πολυπόταμος – Νέα Μάκρη με το οποίο θα συνδεθούν, ταυ-
τόχρονα με τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ. Ωστόσο με νομοθετική 
ρύθμιση που έφερε το ΥΠΕΝ στη Βουλή στις 20 Δεκεμβρίου προβλέφθηκε δίμηνη 
παράταση, κατά την οποία τα έργα αυτά θα «κλειδώσουν» τις τιμές feed in premium 
που ισχύουν βάσει νόμου (98 ευρώ ανά Μεγαβατώρα), χωρίς όμως να πρέπει να 
συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς. Ταυτόχρονα ορίστηκαν δόσεις για την αποπληρωμή 
του κόστους σύνδεσης.

Τα αιτήματα των Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολ-
ταϊκά αναλύθηκαν στην ετήσια γενική συνέλευση του 
Συνδέσμου του κλάδου (ΣΠΕΦ) που πραγματοποιή-
θηκε στο Βόλο. Κάνοντας τον απολογισμό του 2016 ο 
Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Στέλιος Λουμάκης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την υιοθέτηση από την Πολιτεία 
των προτάσεων του Συνδέσμου που οδήγησε στην επι-
βολή χρέωσης προς τους προμηθευτές ενέργειας που 
κατευθύνεται στους παραγωγούς ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές, ως αποζημίωση για το γεγονός ότι η 
συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά μειώνει το κόστος της 
ενέργειας για τους προμηθευτές. Όπως υποστήριξε ο 

κ. Λουμάλης, η νέα χρέωση δεν επιβαρύνει τους κα-
ταναλωτές αφού τυχόν υπεραπόδοση της θα επιφέρει 
ισόποση μείωση στο ΕΤΜΕΑΡ. Στα αιτήματα του ΣΠΕΦ 
περιλαμβάνονται: Η άμεση μείωση των καθυστερή-
σεων στις πληρωμές των ΑΠΕ από τον Λειτουργό της 
Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) κατά τουλάχιστον 50 ημέρες, δηλα-
δή από τις 170 στις 120 λόγω της δραστικής μείωσης 
του λογιστικού ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), ήδη μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. 
Η ίση μεταχείριση στην κατανομή της ρευστότητας που 
εισπράττεται από την ΔΕΗ. Η επανεξέταση του μέτρου 
της διακοψιμότητας («μπόνους» σε μεγάλους κατανα-

λωτές για τον περιορισμό της κατανάλωσης σε περιό-
δους αιχμής) το οποίο χρηματοδοτείται από τις ανανε-
ώσιμες πηγές. Ο ΣΠΕΦ κάλεσε τη διοίκηση της ΔΕΗ 
να παρουσιάσει «ποσοτικοποιημένο και τεχνοκρατικό 
τριετές κυλιόμενο οικονομικό και επιχειρησιακό σχέ-
διο που θα βγάζει νόημα και στους αριθμούς» ενώ με 
αφορμή την πρόσφατη ενεργειακή κρίση αναφέρει 
ότι «λάβαμε όλοι μια πολύ καλή γεύση του τι θα συ-
νέβαινε αν τα καλοκαίρια το μεσημέρι δεν είχαμε τα 
φωτοβολταϊκά να στηρίζουν το σύστημα, τις ακραίες 
ανάγκες του, αλλά και να συγκρατούν την Οριακή Τιμή 
του Συστήματος».



ΡΑΕ: Διαβούλευση για τροποποιήσεις στο Μεταβατικό Μηχανισμό  
Αποζημίωσης Ευελιξίας

Θέμα ημερών η επανενεργοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με Ιταλία

Ο επίτροπος για το Κλίμα και την Ενέργεια, Μ. Αρ. Κανιέτε,  
πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα

Σε δημόσια διαβούλευση για την τροποποίηση του 
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και του 
Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς αναφορικά με το 
Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας 
και την εφαρμογή μεθοδολογίας υπολογισμού κυ-
ρώσεων καλεί η ΡΑΕ. Βάση της διαβούλευσης είναι 
η σχετική εισήγηση του ΑΔΜΗΕ προς τη ΡΑΕ, την 
οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση  www.
rae.gr . Η διαβούλευση λήγει την Τρίτη 31/01/2017. 
Αναλυτικά, στην πρόσκληση της διαβούλευσης η 
ΡΑΕ αναφέρει τα εξής: Σε συνέχεια της ψήφισης 
του νόμου 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), με τον οποίο θε-

σπίσθηκε ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης 
Ευελιξίας (άρθρα 150-152) (εφεξής ΜΜΑΕ), κατόπιν 
έγκρισής του με την υπό στοιχεία C(2016)/1791 final/ 
31.03.2016 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
την έκδοση της απόφασης 284/2016 της Ρυθμι-
στικής Αρχής Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση 
διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) αναφορικά με το Μεταβατι-
κό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας και έγκριση 
του «εντύπου - υποδείγματος» για την υποβολή αι-
τήσεων ένταξης στον Μηχανισμό», καθώς και την 
έκδοση της απόφασης 403/2016 της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων 
του Εγχειριδίου Εκκαθάρισης Αγοράς του Κώδικα 
Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με την εφαρμογή 
του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευε-
λιξίας», η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την 
εισήγηση του ΑΔΜΗΕ σχετικά με την συμπλήρωση 
των σχετικών διατάξεων αναφορικά με την εφαρμο-
γή μεθοδολογίας υπολογισμού κυρώσεων. Επισυ-
νάπτεται η σχετική επιστολή του ΑΔΜΗΕ. Οι ενδι-
αφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις 
τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύ-
θυνση elecodes-system@rae.gr ή εγγράφως. Μετά 
τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η 
ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετε-
χόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών 
και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση 
κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσι-
οποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Θέμα ημερών είναι πλέον η ενεργοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδε-
σης της χώρας με την Ιταλία, καθώς αυτές τις ημέρες γίνονται έλεγχοι 
στις εναέριες γραμμές που «τροφοδοτούν» το καλώδιο από το Σταθμό 
Μετατροπής στην Άρτα έως τη Σαγιάδα (στα Ελληνοαλβανικά σύνο-
ρα), όπου οι εναέριες γραμμές «πέφτουν» στο υποβρύχιο καλώδιο.  
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θ. Παναγούλη στο  energypress.gr οι συ-
γκεκριμένοι έλεγχοι είναι επιβεβλημένοι, καθώς η διασύνδεση έχει 
παραμείνει εκτός για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ έχει με-
σολαβήσει και η κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να κρίνεται αναγκαίο να 
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η λειτουργία 
της. Αυτό που απομένει πλέον είναι να λάβει ο ΑΔΜΗΕ το ΟΚ από 
τα τεχνικά κλιμάκια και τις άλλες σχετικές με την επαναλειτουργία 
της διασύνδεσης υπηρεσίες του, προκειμένου να προχωρήσει στην 
ενεργοποίηση της. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλά-

δας – Ιταλίας βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης από τις 20 
Οκτωβρίου, ενώ, όπως έχουν ανακοινώσει ο ΑΔΜΗΕ και η Terna, η 
βλάβη αφορούσε στα χερσαία καλώδια. Το ενδιαφέρον για την επανα-
λειτουργία της διασύνδεσης είναι μεγάλο, ιδιαίτερα αυτό το διάστημα, 
δεδομένου ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι ανάγκες για διασυνορια-
κές συναλλαγές είναι αυξημένες. Μάλιστα, η συγκεκριμένη διασύν-
δεση ενδέχεται να εξυπηρετήσει την εξαγωγή ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση της αναμενόμε-
νης αυξημένης ζήτησης στη Γαλλία, με τις τιμές για τις συγκεκριμένες 
συναλλαγές να εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα επωφελείς για τους 
traders. Από την άλλη, θεωρείται αρκετά πιθανό να προκύψει ανάγκη 
αυξημένης ισχύος και στην Ελλάδα, και ως εκ τούτου το καλώδιο θα 
μπορούσε δυνητικά να συνεισφέρει και στην κάλυψη αναγκών για ει-
σαγωγές ρεύματος στη χώρα μας.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για το Κλίμα και την 
Ενέργεια, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, θα πραγματο-
ποιήσει την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα, 
στις 19 και 20 Ιανουαρίου, και θα έχει σειρά 
επαφών με την πολιτική και πολιτειακή ηγε-
σία. Την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου, ο Ευρωπαίος 
επίτροπος θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, ενώ 
αργότερα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουρ-
γό, Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, θα έχει συνάντηση 
εργασίας με τον υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη (στο υπουργείο), 
ενώ στις 12:15 ο επίτροπος και ο υπουργός θα 
δώσουν κοινή συνέντευξη Τύπου, στο Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας, ο κ. Κανιέτε θα συναντηθεί με 

εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
και αμέσως μετά θα γίνει δεκτός από τον αρχη-
γό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο 
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου, ο επίτροπος θα 
απευθύνει ομιλία στη Βουλή των Ελλήνων-στην 
Ολομέλεια των κοινοβουλευτικών Επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Παραγωγής και Εμπο-
ρίου και Προστασίας του Περιβάλλοντος (ώρα 
09:30, Αίθουσα Γερουσίας) και αμέσως μετά θα 
αναχωρήσει από την Αθήνα. Με αφορμή την επί-
σκεψη του κ. Κανιέτε στην Αθήνα, ο επικεφαλής 
της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα, Πάνος Καρβούνης, δήλωσε: «Ο 
τομέας της ενέργειας μπορεί να παίξει καθο-

ριστικό ρόλο στην ανάκαμψη της χώρας λόγω 
της γεωστρατηγικής της θέσης, που την αναδει-
κνύει σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, και του 
πλούτου που διαθέτει, τόσο σε συμβατικές όσο 
και σε εναλλακτικές, «πράσινες» μορφές ενέρ-
γειας. Στην πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας, 
ο αρμόδιος επίτροπος κ. Κανιέτε θα έχει σειρά 
συναντήσεων με την πολιτική ηγεσία στο ανώτε-
ρο επίπεδο, αλλά και με φορείς που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος, τομείς που, επιπλέον, μπορούν 
να φέρουν σημαντικές επενδύσεις με βάθος 
χρόνου και αποδόσεων. Στόχος όλων μας είναι 
η ελληνική οικονομία να καταστεί περισσότερο 
ανταγωνιστική μέσα από φθηνή, προσβάσιμη και 
φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια».
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Τρία περιβαλλοντικά βραβεία απονεμήθηκαν στον ΔΕΣΦΑ

Στην πρώτη θέση έρευνας "Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών  
κριτηρίων" του οργανισμού Bloomberg, ο Όμιλος Μυτιληναίος

Το ΕΛΚΕΘΕ και το ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ ορίστηκαν  υπεύθυνοι φορείς  για 
τα Προγράμματα Παρακολούθησης των Θαλάσσιων Υδάτων

Τρία βραβεία για την εφαρμογή διεθνών πρακτι-
κών στο σύνολο των διεργασιών για την αειφορία 
και το περιβάλλον απονεμήθηκαν στον ΔΕΣΦΑ. 
Ειδικότερα, στην πρόσφατη τελετή απονομής των 
Environmental Awards ο ΔΕΣΦΑ διακρίθηκε στις 
κατηγορίες : Energy Mastering και έλαβε το Χρυσό 
βραβείο (Gold) για την αποδοτική διαχείριση ενέρ-
γειας κατά την λειτουργική διαδικασία με ευεργε-
τική επίδραση στο περιβάλλον. Climate Protection 

και έλαβε το Χρυσό βραβείο (Gold) για τις δράσεις 
αποτύπωσης και παρακολούθησης των εκπεμπό-
μενων αερίων θερμοκηπίου και τις επιτυχημένες 
πρακτικές και στρατηγικές επικοινωνίας για την 
αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 
Sustainable Infrastructure Development και έλαβε 
το Χρυσό βραβείο (Gold) για την εφαρμογή βέλτι-
στων περιβαλλοντικών πρακτικών κατά την ανάπτυ-
ξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 

Αερίου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΔΕΣΦΑ Σωτήριος Νίκας , κατά την παραλαβή των 
βραβείων, δήλωσε : Νιώθουμε υπερήφανοι για τις 
επιδόσεις της εταιρείας μας, ιδιαίτερα όταν αυτές 
διακρίνονται ως καλές πρακτικές και βραβεύονται. 
Ο ΔΕΣΦΑ απέδειξε ότι ένας από τους βασικούς 
στόχους του είναι η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή, 
μια ανάπτυξη που είναι αποτελεσματική, κοινωνικά 
δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη.

Με συνολική επίδοση 78,1/100, ο Όμιλος Μυτιληναίος βρέθηκε για πέμπτη συ-
νεχή χρονιά στην 1η θέση, μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και στη 2η σε 
διεθνές επίπεδο στην έρευνα Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών κριτηρίων κα-
θώς και κριτηρίων Διακυβέρνησης (ESG) του οργανισμού Bloomberg, ο οποίος 
σημειωτέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες παροχής χρηματοπι-
στωτικών δεδομένων παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ως πηγή οικονομικών 
ειδήσεων και πληροφοριών βιώσιμης ανάπτυξης. Επιπλέον, στο δεύτερο κα-
λύτερο επίπεδο, «LEVEL B», κατατάχθηκε ο Όμιλος Μυτιληναίος, στην ενότητα 
διαχείρισης υδάτινων πόρων της παγκόσμιας πρωτοβουλίας βιώσιμης ανάπτυ-
ξης CDP. Η εν΄ λόγω πρωτοβουλία, στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά εθε-
λοντικά ο Όμιλος, καταγράφει την επίδραση της δραστηριότητας του στο νερό 
και αποδεικνύει τόσο την ύπαρξη συγκεκριμένης πολιτικής και στόχων όσο και 
την εφαρμογή συγκεκριμένων ενεργειών στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης και 
χρήσης του νερού. Τέλος, σημαντική πρόοδος καταγράφεται και στα αποτελέ-
σματα της συμμετοχής του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο Οικουμενικό Σύμφωνο 
του ΟΗΕ (Global Compact) που αφορά στην ανάληψη δράσεων αυτό-βελτίω-

σης στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των εργασιακών πρακτικών, 
της προστασίας του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Το 
ποσοστό κάλυψης της εφαρμογής αυτών των δράσεων το 2016 ήταν σημαντικό 
αφού έφτασε στο 65,2% τιμή αυξημένη κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες από το 
2013 (χρονιά που ο Όμιλος αναβάθμισε τη συμμετοχή του στο προηγμένο επίπε-
δο - Advanced Level). Το Οικουμενικό Σύμφωνο (UN Global Compact) αποτελεί 
τη μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής υπευθυνότητας - με ένα δί-
κτυο χιλιάδων εταιρειών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων από περισσότερες 
από 150 χώρες - έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την οικοδόμηση και προώθηση 
της κοινωνικής νομιμότητας των επιχειρήσεων και των αγορών. Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του Ομίλου, «το 2017, σηματοδοτεί την επίσημη συμμετοχή του στο 
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Pact 4 Youth, για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προ-
βλημάτων που σχετίζονται με την αυξανόμενη ανεργία των νέων και στη γε-
νικότερη ευθυγράμμιση των στρατηγικών κατευθύνσεων βιώσιμης ανάπτυξης 
που ακολουθεί, με τους νέους Αναπτυξιακούς Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ».

H διατήρηση της καλής ποιότητας των Ελληνικών θα-
λασσών καθώς και η προστασία των θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων και της βιοποικιλότητας είναι βασικά στοιχεία 
και προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. 
Επηρεάζει άμεσα την ποιότητα ζωής στις παράκτιες πε-
ριοχές και τα νησιά, τον τουρισμό, αλλά και τομείς όπως 
η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Αυτά αναφέρονται 
σε δελτίο Τύπου του υπουργείου ΠΕΝ και σημειώνεται 
ότι προς την κατεύθυνση αυτή, στις 11 Ιανουαρίου 2017 
δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Β΄ 11) η υπ’ αριθμ. 126856/2017 
Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός αρμόδιων φορέ-
ων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλάσ-
σιων υδάτων και καθορισμός των υποχρεώσεών τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 1 (περιπ. στ) του 
ν. 3983/2011 (Α' 144)». Με την παραπάνω απόφαση ορί-
ζονται ως αρμόδιοι φορείς για την παρακολούθηση της 
ποιότητας των θαλάσσιων υδάτων το Ελληνικό Κέντρο 
Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) και το Ινστιτούτο Αλι-
ευτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ ΙΝΑΛΕ). Οι φορείς αυτοί με 
τη συνεργασία εξειδικευμένων εταίρων τελούν υπό την 

εποπτεία, το συντονισμό, την αξιολόγηση και τον έλεγχο 
της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε, με συνεχή εκτίμηση 
της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδά-
των να λαμβάνονται μέτρα για την επίτευξη της καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων 
στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τη θάλασσα. 
Πριν την έκδοση της παραπάνω ΚΥΑ, δημοσιεύθηκε 
η υπ’ αριθμ. 126635/2016 Απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλου (Β΄ 3799) για την «Έγκριση των προγραμ-
μάτων παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων 
του άρθρου 11 του Ν. 3983/2011 (Α΄ 144»).  Τα προ-
γράμματα συνεχούς παρακολούθησης των θαλασσίων 
υδάτων προβλέπονται στο άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 2008/56/ΕΚ (Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική) και καλύπτουν τις απαιτήσεις 11 Περιγρα-
φέων (Descriptors) ποιότητας. Περιλαμβάνουν ακόμα 
πληροφορίες για το δίκτυο των σημείων παρακολού-

θησης, τη συχνότητα των δειγματοληψιών και το είδος 
των προς παρακολούθηση επιμέρους επιστημονικών 
παραμέτρων (κριτήρια και δείκτες) για κάθε Περιγρα-
φέα, σύμφωνα με τα Κείμενα Κατευθυντήριων Γραμ-
μών (Guidance Documents) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σε εφαρμογή συναφών διατάξεων της εθνικής και ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας καθώς και διεθνών συμβάσεων 
και συμφωνιών, στα προγράμματα παρακολούθησης 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω δίκτυα: α) το δίκτυο των 
θαλάσσιων περιοχών NATURA (κατ’ εφαρμογή των υπ’ 
αριθμ. 33318/3028/1998 και 37338/1807/2010 Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων), β) το δίκτυο των παράκτιων 
σταθμών (κατ' εφαρμογή των άρθρων 5 και 8 του Ν. 
3199/2003 (Α΄280) και του άρθρου 11 του Π.Δ. 51/2007 
(Α΄54)),  γ) το Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) (κατ’ εφαρμογή της Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής της ΕΕ) και δ) τις εθνικές υποδομές πε-
ριβαλλοντικής παρακολούθησης (δίκτυο ΠΟΣΕΙΔΩΝ), 
καθώς και διεθνή δίκτυα περιβαλλοντικής παρακολού-
θησης (δίκτυο MytiMED).  
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 Το περιουσιολόγιο θα είναι εργαλείο για την αντικατάσταση 
του ΕΝΦΙΑ, δήλωσε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα 
Παπανάτσιου, μετέδωσε το ΑΠΕ. «Θα δούμε από τα στοι-
χεία του περιουσιολογίου τι μπορούμε να κάνουμε για να 
αντικαταστήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, με το ΦΜΑΠ» είπε μιλώντας 
στον ΑΝΤ1. Συμπλήρωσε πάντως, ότι δεν θα μπει κανένας 
νέος φόρος λόγω της εφαρμογής του περιουσιολογίου, το 
οποίο είναι εργαλείο, όπως ανέφερε, για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής. Τόνισε ότι η μείωση του αφορολόγητου 
αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, υπογραμμί-
ζοντας πως «δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο καθόλου και 
αυτό είναι δέσμευση». Απέκλεισε αύξηση του ΦΠΑ από το 
13% στο 14% και διεμήνυσε πως «δεν υπάρχει φορολογικό 

θέμα στην συγκεκριμένη αξιολόγηση». Διαβεβαίωσε πως 
δεν συζητά η κυβέρνηση τέταρτο μνημόνιο και πρόσθεσε 
ότι το ΔΝΤ θα πρέπει να αποφασίσει γρήγορα εάν θα συμ-
μετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα ή όχι, σημειώνοντας, 
ωστόσο, ότι θα μπορούσε να παραμείνει όπως είναι και 
σήμερα, ως τεχνικός σύμβουλος. Σε ότι αφορά το χτίσιμο 
του αφορολόγητου και ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ 
που δεν είναι στο όνομα των φορολογουμένων είπε ότι το 
σύστημα δεν θα μπορέσει να τους δεχθεί, αλλά εκτίμησε 
ότι σ'αυτή την περίπτωση οι φορολογούμενοι θα κατα-
φέρουν να χτίσουν το αφορολόγητο από άλλες δαπάνες. 
Ανέφερε ότι για άλλα τέτοια ζητήματα που μπορούν να 
επιλυθούν θα δοθεί λύση.

Εργαλείο για την αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ το  
περιουσιολόγιο, δήλωσε η υφυπουργός Οικονομικών

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,392 δισ. ευρώ παρουσίασε 
ο προϋπολογισμός το 2016, έναντι πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος 2,270 δισ. ευρώ το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλε-
όνασμα 1,983 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ αυτό προκύπτει 
από τα προσωρινά στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολο-
γισμού το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, που 
δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών 
και καταγράφουν σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών 
μεγεθών και θετικότερη εξέλιξη τους συγκριτικά με τους 
στόχους που είχαν τεθεί. Ενδεικτικό είναι ότι το δωδεκάμηνο 
τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού υπερέβησαν 
του στόχου κατά 1,8 δισ. ευρώ. Παράλληλα στα 2,8 δισ. ευρώ 
ανήλθαν οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων μόνο το Δεκέμβριο σημειώνοντας σημαντική αύξηση 
συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες. Τον ίδιο μήνα 
διατέθηκαν 584 εκατ. ευρώ για επιστροφές εσόδων παρου-
σιάζοντας υπέρβαση 180 εκατ. έναντι του στόχου. Πρόκειται 
για ποσά που διοχετεύτηκαν στην αγορά και ενίσχυσαν την 
πραγματική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, την 
περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2016, παρουσιάζεται έλ-
λειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική 
κυβέρνηση) ύψους 1,185 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3,530 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του 
Προϋπολογισμού 2016 (που έχει περιληφθεί στην εισηγη-
τική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017) για έλλειμμα 
3,617 δισ ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 53,968 δισ. ευρώ παρουσιάζο-
ντας αύξηση κατά 1,616 δισ. ευρώ ή 3,1% έναντι του στόχου. Η 
ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτι-
κού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του 
οριστικού δελτίου αναφέρει στην ανακοίνωσή του το υπουρ-
γείο Οικονομικών. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 49,796 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,819 
δισ. ευρώ ή 3,8% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 
2017. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 3,265 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 22 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τα έσοδα του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4,172 δισ. ευρώ, 
μειωμένα κατά 204 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότε-
ρα, τον Δεκέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 6,026 δισ. ευρώ αυ-
ξημένο κατά 114 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
5,144 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 
372 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 883 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 258 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι 
επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2016 (εξαιρουμένων 
των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 584 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 180 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι 
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Δεκεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 55,153 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 48,865 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες 
κατά 354 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της 

μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 246 εκατ. ευρώ. Οι 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυ-
ξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 
320 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 630 εκατ. ευρώ 
για επιχορήγηση στον Ε.Φ.Κ.Α. για παροχή εφάπαξ οικονο-
μικής ενίσχυσης σε χαμηλοσυνταξιούχους, 143 εκατ. ευρώ 
για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, 39 εκατ. ευρώ για επιδόματα πο-
λυτέκνων, 81 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 18 
εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ. Οι 

δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 6,288 δισ. ευρώ, μειω-
μένες κατά 462 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον 
μήνα Δεκέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 9,234 δισ . ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες 
κατά 1,556 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δα-
πάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6,423 δισ. 
ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 935 εκατ. ευρώ 
έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,811 δισ. ευρώ 
αυξημένες κατά 621 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,392 δισ. ευρώ παρουσίασε  
ο προϋπολογισμός το 2016

Κατά 0,8% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 
2014, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Κατά 0,8% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα 
το 2014 και διαμορφώθηκε σε 16.336 ευρώ από 16.475 
ευρώ το 2013. Σε επίπεδο περιφερειών, το κατά κεφα-
λήν ΑΕΠ μειώθηκε σε εννέα περιφέρειες και αυτές με 
τη μεγαλύτερη μείωση είναι η Στερεά Ελλάδα (3,5%), η 
Πελοπόννησος (1,9%) και η Κεντρική Μακεδονία (1,3%). 
Στον αντίποδα, αυξήθηκε σε τέσσερις περιφέρειες: στην 
Κρήτη (1,4%), στα Ιόνια Νησιά (0,5%), στη Δυτική Ελλά-
δα (0,4%) και στο Νότιο Αιγαίο (0,1%). Τα στοιχεία αυτά 
προκύπτουν από την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους πε-

ριφερειακούς λογαριασμούς, σύμφωνα με την οποία η 
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) μειώθηκε κατά 
1,9% στο σύνολο της χώρας το 2014. Η ΑΠΑ μειώθηκε σε 
12 περιφέρειες της χώρας, με τη μεγαλύτερη μείωση να 
παρουσιάζουν η Στερεά Ελλάδα (4,1%) και η Πελοπόννη-
σος (2,6%), ενώ αυξήθηκε μόνον στην Κρήτη (1,1%). Όσον 
αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία 
της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική (48,3%) 
και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (13,3%) και η 
Κρήτη (4,9%).



Χρηστικό οδηγό για τους φορολογούμενους, με όλες τις κατηγορίες 
δικαιολογητικών που εκδίδονται από τις εφορίες, εξέδωσε η ΑΑΔΕ

Έναν χρηστικό οδηγό για τους φορολογούμενους, με όλες τις 
κατηγορίες δικαιολογητικών που εκδίδονται από τις εφορίες, 
εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για τα 
πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις που εκδίδουν οι ΔΟΥ τα οποία 
επικαιροποιούνται με βάση τα νέα δεδομένα της νομοθεσίας και 
περιλαμβάνονται σε απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα 
με δημοσίευση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναλυτικά αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 
Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και ερ-
γάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (εγκύκλιος αριθ. 
1077836/670/0006Β/ΠΟΛ.1206/21.7.1997 του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικο¬νομικών).
2.Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσό του εισοδήμα-
τος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του 
νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό (παρ. 6 του 
άρθρου 41 του ν. 2065/1992 - Α' 113 «Αναμόρφωση της άμεσης 
φορολογίας και άλλες διατάξεις»).
3.Βεβαίωση περί χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως νομι-
κής οντότητας κατά την έννοια της περ. δ' του άρθρου 2 του ν. 
4172/2013 (Α' 167)
(εγκύκλιος αριθ. ΠΟΛ.1120/25.4.2014 - ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΗ-ΟΥ0 του Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων).
4.Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο φόρος εισοδήματος 
που καταβλήθηκε στην ημεδαπή από νομικά πρόσωπα, τα οποία 
δεν έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή παρακρα-
τήθηκε στο εισόδημα των προσώπων αυτών για τον συμψηφισμό 
του με τον φόρο εισοδήματος στο κράτος που έχουν τη φορο-
λογική κατοικία τους, με βάση τη νομοθεσία του κράτους αυτού.
5.Βεβαίωση του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής 
Υποστήριξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει 
το είδος της ασκούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας της 
επιχείρησης και η εγκατάσταση της, από 25 Νοεμβρίου 2011 
και μετά στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του Ιστορικού 
Κέντρου της Αθήνας, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 του άρ-
θρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α' 249) 
(αριθ. ΠΟΛ.1096/3.4.2012 - Β' 1162 κοινή απόφαση των Αναπλη-
ρωτών Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλ¬λοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής και αριθ. ΠΟΛ.1049/20.4.2016 - Β' 1238 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων).
6.Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την μεταβί-
βαση ή υποθήκευση του πλοίου (άρθρο 19 του ν. 27/1975 - Α' 77 
«Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη 
της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλια-
κών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων»).
7.Βεβαίωση βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε. (επιστροφή Φ.Π.Α. που 
καταβλήθηκε σε τρίτες χώρες). (άρθρο 34 του ν. 2859/2000 - 
Α'248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και άρ-
θρο 5 της αριθ. 1390/31-12-2001, Β' 21 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών, όπως ισχύουν).
8.Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής 
καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξο¬πλισμού, καθώς και 
λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή Φ.Π.Α. από Α.Ε.Ι, Ι.Τ.Ε κ.λπ. 
που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προ-
γραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή. (άρθρο 34 του ν. 2859/2000- Α' 248 «Κύρωση Κώδικα Προστι-
θέμενης Αξίας»,αριθ.1040588/1700/528/0014 ΠΟΛ.1128/8.4.1997, 
Β'335 και αριθ.1004368/5270/0014Α ΠΟΛ.1015/14.1.2000-Β' 92 
Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών).
9.Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά σκα-
φών) (άρθρο 27 του ν. 2859/2000- Α' 248 «Κύρωση Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέμενης Αξίας» και άρθρο 6 της αριθ. Π.8271/4879/
ΠΟΛ.366/18.12.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών- Β' 
3/1988, όπως ισχύει).
10.Βεβαίωση απαλλαγής από Φ.Π.Α. (εκδίδεται για αγορά αερο-
σκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς Φ.Π.Α.)
(άρθρο 27 του ν. 2859/2000- Α' 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου 
Προστιθέμενης αξίας» και ΠΟΛ.1225/19.10.1990 - Β' 724 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών).
11.Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών 
αγαθών με καταβολή του Φ.Π.Α. από τον ίδιο τον αγοραστή ορι-
σμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κ.λπ. επιχειρήσεων.
(άρθρο 34 του ν. 2859/2000 - Α' 248 « Κύρωση Κώδι-
κα Φόρου Προστιθέμενης αξίας» και άρθρο 3 της αριθ. 
Π.2869/2389/4.5.1987 - Β' 236 κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύουν).
12.Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α' κατοικίας (λόγω μεταβίβα-
σης εντός πενταετίας),
(παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 - Α' 238 «Περί απαλλα-
γής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης 
κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιο-
ρισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας 
ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων»).
13.Πιστοποιητικό καταβολής φόρου λόγω άρσης απαλλαγής α' 
κατοικίας ή θεωρημένο αντίγραφο δήλωσης φόρου μεταβίβασης 
ακινήτων, στην οποία θα πιστοποιείται η καταβολή του φόρου της 
πρώτης απαλλαγής (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής). (παρ. 5 
και 11 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 - Α' 238 «Περί απαλλαγής 
εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κα-
τοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορι-
σμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας 
ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων», 
ΠΟΛ.1101/24.6.2010 - Β' 1021 απόφαση του Υπουργού Οικονομι-
κών).
14.Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακι-
νήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους 
από τη σύνταξη του.
(άρθρο 15 του ν. 325/1976 -Α' 125 «Περί καθορισμού των εισπρατ-
τομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις 
δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυ-
λάκων, τροποποιήσεως του ν.δ. 811/1971 και του ν. 294/1976 και 
άλλων τινών διατάξεων»).
15.Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών πα-
ροχών.
(άρθρο 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, 
Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο 
οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 -Α' 266, αριθ. 1011294/70/
Α0013/ΠΟΛ.1015/6.2.2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
- Β' 263).

16.Βεβαίωση σε δίκες επί μισθωτικών διαφορών για το ύψος 
αντικειμενικής αξίας μισθίων ακινήτων, όπου δεν ισχύει το αντι-
κειμενικό σύστημα, συγκριτικά στοιχεία της αγοραίας αξίας.
(παρ. 21 του άρθρου 2 του ν. 2235/1994 - Α' 145 «Τροποποίηση του 
ν. 1703/1987 και του ν. 813/1978»)
17.Έκθεση εκτίμησης της αγοραίας αξίας δημοσίων κτημάτων σε 
περίπτωση εκποίησης τους
(αριθ. 1113551/7944/Α0010/ΠΟΛ.1293/6.11.1997 εγκύκλιος του 
Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο-
τημάτων του Υπουργείου Οικονομικών)
18.Προσδιορισμός ελάχιστου τιμήματος προσφοράς σε περίπτω-
ση εκποίησης ακινήτων κοινωφελών περιου¬σιών με δημοπρα-
σία (αριθ. 1047297/1532/Α0011/ΠΟΛ.1113/12.5.1999 εγκύκλιος του 
Γενικού Διευθυντή Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο-
τημάτων του Υπουργείου Οικονομικών)
19.Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, με το 
οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στις δηλώσεις 
ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ και έχει εξοφληθεί ο φόρος που αναλογεί στην 
αξία του, τα πέντε προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. (άρθρο 
54Α' του ν. 4174/2013 - Α' 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις»).
20.Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. (παρ. 3 του άρθρου 10 της 
ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) 
«Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολο-
γικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/
Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια 
απόφαση - Β' 1940).
21.Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώ-
που. (παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικα-
σία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μη-
τρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής 
και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση 
- Β' 1940).
22.Βεβαίωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δια-
κοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
23.Βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 από-
φασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία 
και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου 
(Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Δια-
κοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1081/8.4.2011 εγκύκλιο 
(ΑΔΑ: 4ΑΓΗΗ-5), για τις κεφαλαιουχικές και προσωπικές εται-
ρείες που συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξη τους στις 
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Υπηρεσίες Μίας Στάσης, δε χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ.
24.Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β 1940).
25.Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
26.Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015- Β' 1940 όμοια απόφαση).
27.Βεβαίωση έναρξης υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
28.Βεβαίωση μεταβολής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
29.Βεβαίωση διακοπής υπό ίδρυση μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 - Β' 1940 όμοια απόφαση). Επισημαίνεται 
ότι, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1081/8.4.2011 (ΑΔΑ: 4ΑΓΗΗ-5) εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών, 
η εν λόγω βεβαίωση δε χορηγείται από τη Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση διακοπής εργασιών υπό ίδρυση 
εταιρειών που συστήνονται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), καθώς η διακοπή γίνεται από το 
οικείο πληροφοριακό σύστημα, με κεντρικές διαδικασίες, με αιτία διακοπής «ολοκλήρωση ίδρυσης» 
και χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ.
30.Βεβαίωση μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
31.Βεβαίωση μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
32.Βεβαίωση διακοπής εργασιών φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
33.Βεβαίωση διακοπής εργασιών μη φυσικού προσώπου.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940).
34. Βεβαίωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
(παρ. 3 του άρθρου 10 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 - Β' 19/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημο-

σίων Εσόδων «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/
Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΠΟΛ.1178/11.8.2015 όμοια απόφαση - Β' 1940A).
35.Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. (παρ. 2 του 
άρθρου 8 του ν. 3899/2010 - Α' 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας», άρθρο 4 της αριθ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 κοινής υπουργικής από-
φασης - Β 246, περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4110/2013 - Α' 17 «Ρυθμίσεις στη φορολο-
γία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις»).
36.Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκί-
νητο. (παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 -Α' 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας»,παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 - Α' 66 «Καταπολέμη-
ση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτι¬κών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Οικονομικών»,ΠΟΛ.1074/8.4.2011, ΑΔΑ: 4ΑΓ1Η-ΞΧ, εγκύκλιος του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4110/2013 - Α' 17 
«Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών 
και λοιπές διατάξεις»).
37.Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων.
(αριθ. 1021752/182/Τ. και Ε.Φ./4-3-2003 εγκύκλιος του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών).
38.Βεβαίωση χρεών προς το Δημόσιο.
[α) παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 - Α' 153 «Πτωχευτικός Κώδικας», όπως ισχύει μετά από 
την αντικατάσταση του με τον ν. 4013/2011 - Α' 204,
β) ΠΟΛ.1068/3.4.2013 - ΑΔΑ: ΒΕΑ1Η-ΓΒΓ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων].
39.Βεβαίωση καταβολής ποσού υπέρ τρίτων, (άρθρο 109 του π.δ. 16/1989 -Α' 6)
40.Αποδεικτικό ενημερότητας.
(άρθρο 12 ν. 4174/2013 - Α' 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», αριθ. 
ΠΟΛ.1274/27.12.2013 - Β' 3398 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.).
Επισημαίνεται ότι το Αποδεικτικό ενημερότητας εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ. και από τα Ελεγκτικά Κέντρα.
41. Βεβαίωση οφειλής.
(παρ. 6 και 7 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 - Α' 170 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», 
αριθ. ΠΟΛ.1275/27.12.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. - Β' 3398, όπως ισχύει). Επι-
σημαίνεται ότι η Βεβαίωση οφειλής εκδίδεται από τις Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα, την Επιχειρησιακή 
Μονάδα Είσπραξης και τα Τελωνεία.
42.Αναλυτική Κατάσταση Βεβαιωμένων Οφειλών.
(παρ. 4α του άρθρου 2 του ν. 3869/2010 - Α' 130 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών 
προσώπων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4336/2015 - Α' 94 «Συνταξιοδοτι-
κές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»,αριθ. 
ΠΟΛ.1036/2016, ΑΔΑ: 7ΝΟΜΗ-0Λ6 εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.).
43.Πίνακας χρεών.
(άρθρο 61 του ν. 4307/2014 - Α' 246 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της απόφασης- Πλαίσιο 
2008/909/ ΔΕΥ.... β) της απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ.... γ) της απόφασης- Πλαίσιο 2009/829/
ΔΕΥ και άλλες δια¬τάξεις»,(αριθ. 4837/16.1.2015 - Β' 66 Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας).
44.Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της 
ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του α.ν. 89/1967- Α' 132, που λει-
τούργησαν στην Ελλάδα. Αριθ. ΙΕ/10493/2083/22.3.2006 - Β' 379 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών
45.Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της εί-
σπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 27/1975 - Α' 77, μετά την ανάκλη-
ση της άδειας εγκατάστασης. (άρθρο 23 του ν. 1360/1983 - Α' 65)
46.Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας (Π.Φ.Κ.).
(1053828/753/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1130/1.6.1999 εγκύκλιος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διεθνών Οικο-
νομικών Σχέσεων)
47.Βεβαίωση για την έκδοση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων για τόκους 
καταθέ¬σεων (Π.Φ.Κ.).
(ΠΟΛ.1078/17.6.2016 -ΑΔΑ: 6ΨΟΝΗ-ΥΑΑ εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε. και αριθ. 
1049315/1668/ΔΟΣ/ΠΟΛ.1082/24.5.2006 εγκύκλιος του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο¬μικών).

(συνέχεια από την 8η σελίδα)



Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις περιφερειακές  
ενότητες Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και Πέλλας

Νέα αποχή  από τους πλειστηριασμούς κατοικιών αποφάσισε η  
Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος

Εγκρίθηκε το έργο συντήρησης και επισκευής  
του οδικού δικτύου στη Σαλαμίνα 

Αμετάβλητη η ζήτηση για δάνεια στο τέταρτο τρίμηνο του 2016

Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα σε κομβικά σημεία των 
περιφερειακών ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Ημαθίας και 
Πέλλας και συγκεκριμένα στον ποταμό Αξιό και τα υδατο-
ρέματα της περιοχής, στον ποταμό Λουδία και την Τάφρο 
66 καθώς και στις τάφρους Αρτζάν και Αματόβου, στην 
περιοχή Λιμνοτόπου και τις τάφρους Αγκαθιάς και Αγίας 
Τριάδας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ, "η Περιφέρεια 
επιλέγει να κάνει παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία, ώστε 
να αποφύγει το ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων" 
τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων της 
Περιφέρειας, Γιάννης Γιώργος, κατά τη συνεδρίαση της 
οικονομικής επιτροπής που ενέκρινε τις σχετικές διαδι-
κασίες. Επισήμανε ότι τα κονδύλια που απαιτούνται για την 
ουσιαστική θωράκιση των παραπάνω περιοχών είναι πολύ 

μεγαλύτερα, ωστόσο τόνισε ότι, λόγω των περιορισμένων 
οικονομικών δυνατοτήτων, επιλέγονται συγκεκριμένα ση-
μεία, στα οποία θα γίνουν καίριες παρεμβάσεις αντιπλημ-
μυρικής προστασίας για να μην υπάρχουν άμεσα προβλή-
ματα. Για το ενδεχόμενο κινδύνου αυτή τη στιγμή, είπε ότι 
τα χιόνια έχουν λιώσει με τις βροχές που μεσολάβησαν, 
άρα δεν περιμένουμε πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των 
χιονιών. "Η αναγκαιότητα γι΄αυτά τα έργα προέκυψε μετά 
τις μεγάλες πλημμύρες του 2014. Ήταν έργα που είχαν 
δρομολογηθεί από τότε επί της ουσίας και θα έπρεπε να 
έχουν υλοποιηθεί, κατά την άποψή μας, το αμέσως επό-
μενο χρονικό διάστημα, δηλαδή στις αρχές του 2016" είπε. 
Διευκρίνισε ότι ενώ η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
βρισκόταν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μπορούσε 
να ακολουθηθεί η διαδικασία του περιορισμένου αριθμού 

εργοληπτών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, επειδή παρήλθαν πέ-
ντε - έξι μήνες, αποφάσισε τότε ότι παρήλθε μεγάλο χρο-
νικό διάστημα από την καταστροφή (που έγινε τον Οκτώ-
βριο και τον Νοέμβριο του 2014 καθώς και τον Ιανουάριο 
και Φεβρουάριο του 2015). "Αναγκαστήκαμε όλη αυτή τη 
διαδικασία που είχαμε κάνει για ένα εξάμηνο περίπου να 
την πάρουμε πίσω και να πάμε σε διαδικασία ανοιχτή, η 
οποία όμως χρειάζεται τουλάχιστον από έξι έως οκτώ μή-
νες. Αν σε αυτό προσθέσουμε τώρα ότι το καλοκαίρι, τον 
Αύγουστο, άλλαξε και ο νόμος για τις εργολαβίες και τις 
κατασκευές των έργων, χάθηκε επί της ουσίας ένα χρόνος 
από τότε που θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες" 
πρόσθεσε. Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της περιφέρειας οι 
εν λόγω αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις θα ολοκληρωθούν 
μέχρι το τέλος του 2017.

Έπειτα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής των 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, δεν θα διαξευ-
χθούν σήμερα  Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017, πανελλαδικά 
πλειστηριασμοί. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, 
που μετέδωσε το ΑΠΕ  κανένας πλειστηριασμός κατοι-
κίας δεν θα διενεργηθεί με επισπεύδοντες τις τράπεζες, 
το ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά Ταμεία, και τους 
ΟΤΑ, εφ' όσον αφορά τη δηλωθείσα κύρια κατοικία του 
οφειλέτη-φυσικού προσώπου. Αντίθετα, θα διεξάγονται 
πλειστηριασμοί κατόπιν χορηγηθησομένης αδείας εκ των 
Συλλόγων ή της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογρα-

φικών Συλλόγων Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα του 
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, που θα υποβληθεί 
κατόπιν έγγραφης αίτησης σε αυτόν από τον επισπεύ-
δοντα. Ενδεικτικά θα χορηγούνται άδειες για αναγκα-
στικούς πλειστηριασμούς μεταξύ ιδιωτών, για εκούσιους 
πλειστηριασμούς, για πλειστηριασμούς με αντικείμενο 
διεκδικήσεις από διατροφές ή μισθούς εργαζομένων, για 
πλειστηριασμούς ευπαθών προϊόντων τα οποία κινδυ-
νεύουν να καταστραφούν, για πλειστηριασμούς πλοίων, 
αεροσκαφών, επαγγελματικών χώρων, βιομηχανικών ή 
βιοτεχνικών χώρων, ξενοδοχειακών μονάδων, οικοπέ-

δων, αγροτεμαχίων και κινητών πραγμάτων καθώς και 
για πλειστηριασμούς με επισπεύδοντες τις τράπεζες, το 
ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους ΟΤΑ, 
οι οποίοι δεν έχουν αντικείμενο κατοικίες. Ακόμη, ανα-
φέρει η Συντονιστική Επιτροπή, οι πλειστηριασμοί που 
έχουν διενεργηθεί μέχρι σήμερα και θα διενεργηθούν και 
αυτή την Τετάρτη, μετά από σχετική άδεια των θεσμικών 
οργάνων μας, δεν αφορούσαν και δεν αφορούν σε καμία 
περίπτωση πλειστηριασμούς κατοικιών με επισπεύδοντες 
τράπεζες, το ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και 
τους ΟΤΑ.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής το έργο για τη συντήρηση και 
επισκευή οδοποιίας στη Σαλαμίνα, προϋπολογισμού ύψους 2.500.000 ευρώ, η σύμβαση του 
οποίου υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας και του δήμου Σαλαμίνας. Η χρηματοδότηση 
του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ την προγραμματική 
σύμβαση του έργου εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης, Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος. 
Σύμφωνα με την Περιφέρεια, μετά τη δημοπράτηση του έργου για τη συντήρηση του επαρ-
χιακού οδικού δικτύου του νησιού, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ -η εργολαβία του οποίου 
βρίσκεται σε εξέλιξη- προχωρά άμεσα η βελτίωση και συντήρηση του κυρίως οδικού δικτύ-
ου που, είτε λόγω παλαιότερων εργασιών αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων είτε λόγω 
του χρόνου, έχει υποστεί πολύ σοβαρές φθορές. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται επείγοντα 

προβλήματα οδικής ασφάλειας και φθοράς οχημάτων με την εγκατάσταση πινακίδων σή-
μανσης, κατασκευής διαγραμμίσεων κ.λπ. Συγκεκριμένα πρόκειται για 21 τμήματα δρόμων, 
όπως η Λ. Φανερωμένης, η Λ. Σαλαμίνος, η Λ. Ιπποκράτους, η Ακτή Σαλαμινομάχων, η Λ. 
Περιστερίων κ.ά. Ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, σε σχετικές δηλώσεις για το έργο, είπε πως 
πρόκειται για χρόνιο αίτημα των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού που παίρνει σάρ-
κα και οστά. Ο κ. Χατζηπέρος ξεκαθάρισε πως η υλοποίηση τόσο σημαντικών έργων που 
καθυστερούσαν πολλά χρόνια, γίνεται με γνώμονα την εξυπηρέτηση και την ασφάλεια των 
πολιτών, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι, πέρα από τις παραπάνω παρεμβάσεις -για την 
επίλυση του οδικού δικτύου της Σαλαμίνας-, είναι αναγκαίες και νέες προτάσεις της δημοτι-
κής αρχής που θα ενταχθούν στο νέο προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Αμετάβλητα παρέμειναν τα κριτήρια και οι όροι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. Η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που 
απορρίφθηκαν πλήρως παρέμεινε επίσης σταθερή σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας της Τραπέζης της Ελλάδος αμε-

τάβλητα παρέμειναν και τα αντίστοιχα κριτήρια καθώς και η ζήτηση για δάνεια από τα 
νοικοκυριά. Επίσης, ζήτηση για στεγαστικά και για καταναλωτικά δάνεια, παρέμειναν 
αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2016, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες 
που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου.
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Άνοιξε η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής συ-
νταξιοδοτικής αίτησης στον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Μέσω αυτής της 
υπηρεσίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
αίτησης για συνταξιοδότηση εξ ίδιου δικαιώμα-
τος (γήρατος), αναπηρίας ή λόγω θανάτου, για 
τον ΕΦΚΑ. Δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονι-
κής αίτησης έχουν οι ασφαλισμένοι που προέρ-
χονται από τους εξής φορείς που εντάχθηκαν 
στον ΕΦΚΑ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΕΤΑΑ και Γ.Λ.Κ. (Δημόσιο).       Με 
την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος, απο-
δίδεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου 
που λαμβάνεται υπόψη στην επεξεργασία του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος. Η επεξεργασία του 
συνταξιοδοτικού αιτήματος θα ξεκινήσει με την 
κατάθεση των ελλειπόντων δικαιολογητικών 
στις αρμόδιες υπηρεσίες ΕΦΚΑ. Χρήσιμες πλη-
ροφορίες για τη συμπλήρωση και την ηλεκτρο-
νική υποβολή της αίτησης παρέχονται στην 

ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr

Ηλεκτρονική υπηρεσία 
υποβολής αίτησης συντα-
ξιοδότησης στον ΕΦΚΑ

Συνέδριο με τίτλο «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη - 17 πα-
γκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο μέλλον» συνδιοργανώ-
νουν στις 2 Μαρτίου 2017 το CSR HELLAS και το Συμβούλιο ΣΕΒ 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η διαμόρφωση ενός νέου επιχειρημα-
τικού περιβάλλοντος, λόγω της παγκοσμιοποίησης, της κλιματι-
κής αλλαγής, της αύξησης της αστικοποίησης, της τεχνολογικής 
επανάστασης, καθώς και του έντονου ανταγωνισμού για πρώτες 
ύλες και φυσικούς πόρους, αποτελεί ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός. 
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, ιδιαίτερα στην χώρα 
μας, υπό τις συνθήκες κρίσης τις οποίες βιώνουν επιχειρήσεις και 
κοινωνία, η ανάγκη για ανάπτυξη και καινοτομία καθίσταται επι-
τακτική. H συνήθης χρήση του όρου «ανάπτυξη» είναι όμως ελλι-
πής, καθότι συνήθως αναφέρεται σε οικονομικά μεγέθη, χωρίς να 
διασφαλίζει την ανάπτυξη που θα μας οδηγήσει στην έξοδο από 
την κρίση, καλύπτοντας τις σημερινές μας ανάγκες αλλά χωρίς να 
υπονομεύεται και η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ανταπο-
κριθούν στις δικές τους. Αυτό είναι το κριτήριο της βιωσιμότητας, 
όπως καταγράφηκε το 1987, στο Brundtland Report. Η «Ατζέντα 
2030» του ΟΗΕ, ακολουθούμενη από 17 στόχους βιώσιμης ανά-
πτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 από τα 
193 κράτη-μέλη του ΟΗΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απο-
τελεί μία φιλόδοξη δέσμευση που μπορεί να αποτελέσει τον οδικό 
χάρτη για τον σύγχρονο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας. 
Η επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs) αποτελεί μια 
παγκόσμια πρόκληση, αλλά και ευκαιρία για την ελληνική επιχει-
ρηματική κοινότητα και την κοινωνία, προκειμένου η έξοδος από 
την κρίση και η πολυπόθητη ανάπτυξη να μην είναι αυτοσκοπός 
ανεξαρτήτως επιπτώσεων, αλλά να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπό-
ψη τους ευρύτερους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς περιορι-
σμούς και προκλήσεις. Με τη διοργάνωση του συνεδρίου, οι δύο 
φορείς επιδιώκουν:

- Την έναρξη ενός ευρύτερου διαλόγου μεταξύ επιχειρήσεων και 
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τους SDGs,

- την παρουσίαση καλών πρακτικών που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν και από άλλες εταιρείες ή ενδιαφερόμενα μέρη τους κατά 
την υιοθέτηση των SDGs στις επιχειρηματικές στρατηγικές τους,

- την ανάδειξη αφενός μεν της συνεργασίας και του διαλόγου με-
ταξύ των ενδιαφερομένων μερών ως απαραίτητης προϋπόθεσης 
για την επίτευξη των SDGs αφετέρου δε του κομβικού ρόλου των 
επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών φορέων τους στην προ-
σπάθεια αυτή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το συνέδριο θα συγκεντρώσει εκ-
προσώπους από διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, μέλη της 
επιχειρηματικής κοινότητας, των φορέων χάραξης πολιτικής, ΜΚΟ 
και άλλων εμπλεκόμενων φορέων, για να μοιραστούν τις απόψεις 
τους σχετικά με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, καθώς και πρα-
κτικές λύσεις για την επίτευξη των στόχων, σε εταιρικό, τοπικό ή 
εθνικό επίπεδο. Στο συνέδριο, θα παρουσιαστούν τρεις θεματικές 
ενότητες:

1. Η “Ατζέντα 2030” ως οδικός χάρτης, όπου εκπρόσωποι υψηλού 
επιπέδου από τον ΟΗΕ και την ΕΕ θα θέσουν το πλαίσιο, ενώ εκ-
πρόσωποι από το Global Compact, το CSR Europe και το WBCSD 
θα παρουσιάσουν πρωτοβουλίες τους που μπορούν να βοηθήσουν 
τις επιχειρήσεις να εντάξουν τους SDGs στην επιχειρηματική τους 
στρατηγική και στις δράσεις τους.

2. Η “Ατζέντα 2030” ως επιχειρηματική προοπτική, όπου διευθύ-
νοντες σύμβουλοι επιχειρήσεων, θα μοιραστούν την εμπειρία τους, 
μέσω παρουσίασης παραδειγμάτων, καλών πρακτικών και ιδεών 
σχετικά με την εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων, με στό-
χο την αποτελεσματική συμβολή και ανταπόκριση στις παγκόσμιες 
προκλήσεις που καλύπτονται μέσω των SDGs.

3. Η “Ατζέντα 2030” και η δύναμη της συνεργασίας, όπου εκπρό-
σωποι διαφόρων ενδιαφερομένων μερών με εμπειρία συμμετοχής 
σε συνεργατικές πρωτοβουλίες θα αναφερθούν με πρακτικά πα-
ραδείγματα για τα οφέλη και τον αντίκτυπο αυτής της προσέγγισης.

ΣΕΒ - CSR HELLAS: Συνέδριο για τους στόχους  
βιώσιμης ανάπτυξης συνδιοργανώνουν το και το  

Συμβούλιο τον Μάρτιο στην Αθήνα

Στη συστηματική χαρτογράφηση των φορέων που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις στην Ελλάδα προχωράει η Ενιαία Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), στο πλαίσιο 
υλοποίησης μίας εκ των σημαντικότερων δράσεων της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2016-2020 και ζητάει τη 
συμβολή των ίδιων των φορέων για την καλύτερη λειτουργία του 
συγκεκριμένου ηλεκτρονικού εργαλείου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό που επιχειρείται είναι να δημιουργηθεί ένας 
ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος, προκειμένου να υπάρχει ανά 
πάσα χρονική στιγμή επικαιροποιημένο προφίλ και λίστα με τους 
φορείς που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σύστημα αναφοράς 
φορέων και χρηστών. Η διαδικασία αυτή που πραγματοποιείται 
για πρώτη φορά, έχει στόχο να καταγραφεί ο ακριβής αριθμός 
των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων της χώρας. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, 
με τα διαθέσιμα πληροφοριακά συστήματα δεν είναι εύκολο να 
επιτευχθεί ένα τέτοιο έργο, λόγω των διαφορετικών κατηγοριο-
ποιήσεων και καταλόγων που χρησιμοποιούνται από το καθένα, 
αλλά και λόγω της μεταβλητότητας του δημόσιου χώρου, καθώς 
αυτός εξελίσσεται δυναμικά στο χρόνο (συγχωνεύσεις ή διάσπα-
ση φορέων, νέοι φορείς, κατάργηση υπαρχόντων φορέων, κ.ά.). 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μεταβλητότητας είναι η 
περίπτωση της αντιμετώπισης των αναθετουσών αρχών και φο-
ρέων, στις οποίες έχει μεσολαβήσει εταιρικός μετασχηματισμός, 
όπου, μέχρι σήμερα, το ελληνικό δημόσιο ήταν ο κύριος μέτοχος 
ή οι παραχωρήσεις υποδομών που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. " Έχοντας υπόψη το 
αυτονόητο αίτημα εξορθολογισμού των δομών του συστήματος 
σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, αλλά και την κα-

λύτερη λειτουργία και εποπτεία του τομέα αυτού, είναι αδήριτη 
η ανάγκη να γνωρίζουμε ανά πάσα χρονική στιγμή πόσες και 
ποιες είναι οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς των 
συμβάσεων αυτών", όπως σημειώνεται από το υπουργείο. Στην 
ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι το αίτημα της χαρτογράφησης 
των φορέων είναι αυτονόητο σε ένα σύστημα που θέλει να κα-
ταστήσει δυνατή την αποτελεσματική λειτουργία, την εποπτεία, 
την αξιολόγηση και τον έλεγχο του συγκεκριμένου τομέα, αλλά 
και την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων που ανα-
λαμβάνονται, προκειμένου να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση 
του, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων προβαίνει στη κατάρτιση και δημοσιοποί-
ηση μίας πρώτης αρχικής έκδοσης του Μητρώου Αναθετουσών 
Αρχών/Αναθετόντων Φορέων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλή-

θηκαν από τα πληροφοριακά Συστήματα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και 
τα αρχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και του 
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και μετά από επικαι-
ροποίηση ή/και συμπλήρωση αυτών από τους ίδιους τους φο-
ρείς. Έτσι, παρά τις προσωρινές ατέλειες που εντοπίζονται στη 
καταγραφή, τον έλεγχο ή την επεξεργασία των ανωτέρω στοι-
χείων, καθώς τα υφιστάμενα ηλεκτρονικά συστήματα χρήζουν 
βελτιώσεων και η χρήση τους γίνεται σταδιακά από τους υπό-
χρεους δημόσιους φορείς, επιχειρείται, όπως εκτιμά το υπουρ-
γείο, μία κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη καταγραφή, στην οποία 
καλούνται να συμβάλουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, έως την πλήρη 
λειτουργία των ηλεκτρονικών εργαλείων και πληροφοριακών 
συστημάτων της Εθνικής Βάσης Δεδομένων για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις που τηρεί η Αρχή.

Δημιουργείται ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος φορέων που συνάπτουν  
δημόσιες συμβάσεις από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
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Αυξημένες κατά 2,7% οι δαπάνες για την Πληροφορική το 2017

«Ηλεκτρονική προσωπικότητα» στα μελλοντικά ρομπότ επιδιώκει να δώσει  
η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της ΕΕ

Νέο αρνητικό παγκόσμιο ρεκόρ για την έκταση των θαλάσσιων πάγων

Ανάπτυξη για την παγκόσμια αγορά Πληροφορι-
κής, παρά τη διεθνή δυσμενή οικονομική συγκυρία, 
αναμένεται για το 2017, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιοποίησε ο ΣΕΠΕ. Κατά το τρέχον έτος, οι δα-
πάνες για την Πληροφορική, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα $3,5 τρις, αυξη-
μένες κατά 2,7% σε σχέση με το 2016. Ωστόσο, οι εν 
λόγω προβλέψεις, οι οποίες ανήκουν στην εταιρεία 
Gartner, έχουν αναθεωρηθεί επί τα χείρω, με την 
εταιρεία να χαμηλώνει τον πήχη των προβλέψεων για 
το 2017, από 3%, που ήταν η αρχική εκτίμηση σε 2,7%.  
Στα $3,5 τρις η παγκόσμια αγορά ΙΤ. Σε άνοδο οι δα-
πάνες για Cloud, Βlockchain, Τεχνητή Νοημοσύνη“ 
Το 2017 θα είναι μια χρονιά ανάκαμψης των δαπα-
νών για το ΙΤ σε παγκόσμιο επίπεδο. Ορισμένες νέες 
μεγάλες τάσεις της τεχνολογίας, ήδη, δίνουν θετικές 
ενδείξεις, όπως το Cloud, το Βlockchain και η Τεχνη-
τή Νοημοσύνη. Μάλιστα, η πορεία τους προδιαθέτει 
για αύξηση των δαπανών για την Πληροφορική σε 
ποσοστό μεγαλύτερο από το 2,7%. Ωστόσο, η πολιτική 

αβεβαιότητα σε κάποιες αγορές έχει καλλιεργήσει 
μια στάση αναμονής σε επιχειρήσεις, Οργανισμούς 
και δημόσιους φορείς αναφορικά με τις επενδύ-
σεις στην Πληροφορική”, εξηγούν οι αναλυτές της 
Gartner.  Οι ίδιοι δηλώνουν συγκρατημένα μόνο αι-
σιόδοξοι για την πορεία της αγοράς το 2017, με τον 
προβληματισμό τους να συνδέεται με την παγκόσμια 
πολιτική αβεβαιότητα. Οι ίδιοι εξηγούν ότι αφενός 
θα υπάρξουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, που θα 
θελήσουν να εκμεταλλευθούν την ψηφιακή πρόκλη-
ση, αφετέρου, όμως, θα υπάρξουν και εκείνοι που 
θα αναβάλλουν ή θα ακυρώσουν επενδύσεις στην 
Πληροφορική. Αναλυτικά, από τους επιμέρους το-
μείς της αγοράς, αυτός των συσκευών (PCs, tablets, 
ultramobiles και κινητά τηλέφωνα) θα παραμείνει 
στάσιμος το 2017, στα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί 
το 2016, ήτοι στα $589 δις. Σύμφωνα με την ανάλυση 
της Gartner, ένας νέος κύκλος αντικατάστασης των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε συνδυασμό με την τι-
μολογιακή πολιτική στον τομέα των ultramobiles, θα 

βοηθήσει την αγορά να ανακάμψει το 2018. Οι αναλυ-
τές της εταιρείας υπογραμμίζουν ότι στις αναδυόμε-
νες αγορές τα κινητά τηλέφωνα και τα smartphones 
χρησιμοποιούνται ως βασική υπολογιστική μηχανή 
και ως εκ τούτου, ο αναμενόμενος κύκλος αντικα-
τάστασης θα ξεκινήσει σε αυτές πιο νωρίς απ’ ό,τι 
στις λεγόμενες “ώριμες” αγορές. Σύμφωνα με την 
ανάλυση της Gartner (IT Spending Forecast: What 
Will Make Headlines in 2017), η παγκόσμια αγορά 
των Υπηρεσιών Πληροφορικής προβλέπεται να αυ-
ξηθεί 4,2% το 2017, στα $938 δις. Οι επενδύσεις στην 
«ψηφιακή επιχείρηση», στους «έξυπνους» αυτομα-
τισμούς και στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών με 
κριτήριο την καινοτομία  να συνεχίζουν να κατευθύ-
νουν την αγορά. 

Στον τομέα του Enterprise Software αναμένεται 
άνοδος της τάξης του 6,8% το 2017 με την αξία της 
αγοράς να διαμορφώνεται σε $ 355 δις., ενώ στην 
κατηγορία των Data Centre Systems προβλέπεται 
βελτίωση κατά 2,6% το τρέχον έτος στα $175 δις. 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να πα-
ραχωρήσει «ηλεκτρονική προσωπικότητα» σε ρομπότ, σε μια κίνηση για 
την προστασία της κοινωνίας από τις εξελίξεις της Τεχνητής Νοημοσύνης. 
Ωστόσο πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι κάτι τέτοιο επιφυλάσσει κιν-
δύνους. Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The 
Guardian, πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα στις 13 Ιανουαρίου, 
η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφερόταν 
η πρόταση «Δώστε στα ρομπότ προσωπικότητα». Οι επικριτές αυτής της 
κίνησης υποστηρίζουν ότι η ηλεκτρονική προσωπικότητα θα προστατεύσει 
μόνο τα συμφέροντα των λίγων σε βάρος των πολλών. Όπως αναφέρει η 
Guardian, μόλις τεθούν οι κανόνες για τη ρομποτική προσωπικότητα, οι 
δημιουργοί των συσκευών θα «προσαρμόσουν» τα μηχανήματά τους με 
σκοπό να έχουν το μέγιστο όφελος από την ευκαιρία αυτή - όχι επειδή 
αυτοί οι άνθρωποι είναι κακοί αλλά επειδή κάτι τέτοιο αποτελεί μέρος της 

λογικής οποιασδήποτε εμπορικής δραστηριότητας. Παραχωρώντας «δικαι-
ώματα» στα μελλοντικά ρομπότ, θα υπάρξουν συνέπειες τις οποίες δεν 
μπορούμε καν να φανταστούμε ακόμα. Παράλληλα, εγείρονται σημαντικά 
ερωτήματα, όπως πώς μια κοινωνία θα μπορούσε να αρνηθεί σε ένα εξε-
λιγμένο ρομπότ το δικαίωμα συμμετοχής του στη λήψη κοινωνικών απο-
φάσεων, όπως δηλαδή η ψήφος; Και με ποια βάση ένα ρομπότ δεν θα έχει 
το «δικαίωμα» να συμμετάσχει στο σώμα ενόρκων ενός δικαστηρίου; Παρά 
το γεγονός ότι πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν την ανάπτυξη της Τεχνητής 
Νοημοσύνης ως ένα παράγοντα για την ευημερία τόσο των κοινωνιών όσο 
και των ανθρώπων, άλλοι έχουν εκφράσει επανειλημμένως τον σκεπτικι-
σμό τους σχετικά με τον αντίκτυπο που θα έχουν τα ρομπότ στον κόσμο. 
Στην παρούσα φάση κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την 
εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και αν αυτή θα έχει θετικές ή αρνητικές 
συνέπειες στις ζωές των ανθρώπων. Το μέλλον θα δείξει.

Η έκταση των ωκεανών και θαλασσών του πλανήτη που είναι καλυμμένοι 
από επιπλέοντες πάγους, είναι πλέον η μικρότερη που έχει ποτέ καταγραφεί, 
από τότε που άρχισαν οι σχετικές δορυφορικές παρατηρήσεις στη δεκαετία 
του 1970. Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα πρόκειται επίσης για αρνητικό πα-
γκόσμιο ρεκόρ των τελευταίων χιλιετιών. Σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ σημειώνεται 
ότι τα τελευταία στοιχεία από το Εθνικό Κέντρο Δεδομένων Χιονιού και Πά-
γου των ΗΠΑ στο Κολοράντο, σύμφωνα με το New Scientist, αποκαλύπτουν 
ότι φέτος οι πάγοι έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Στον 
αρκτικό Βορρά η μείωση της παγοκάλυψης (που καταλάμβανε μέση έκταση 
12,1 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων το Δεκέμβριο 2016, περίπου 1 
εκατ. τ.χλμ. λιγότερα από το μέσο όρο 1981-2010) θεωρείται πιο μόνιμη, κα-
θώς αποδίδεται κυρίως στη διαχρονική άνοδο της θερμοκρασίας. Ενώ στην 
Ανταρκτική το φαινόμενο μπορεί να είναι πιο πρόσκαιρο και να οφείλεται 
στη φυσική διακύμανση των θερμοκρασιών. Κανονικά οι πάγοι στην Αρκτική 

θα έπρεπε να επεκτείνονται γρήγορα λόγω του χειμώνα. Αυτό όμως δεν έχει 
συμβεί εξαιτίας των συνεχών εισβολών θερμών αέριων μαζών στην περιο-
χή, οι οποίες κρατούν τη θερμοκρασία πάνω από τα μέσα επίπεδα γι' αυτή 
την εποχή (τρεις έως πέντε βαθμούς Κελσίου πάνω από το μέσο όρο της 
περιόδου 1981-2010). Σε σημείο μάλιστα, που σε μερικά σημεία οι θαλάσ-
σιοι πάγοι έχουν συρρικνωθεί. Τα επόμενα χρόνια, οι επιπλέοντες αρκτικοί 
πάγοι μπορεί να ανακάμψουν σε ένα βαθμό, προτού υποχωρήσουν όμως και 
πάλι σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετε-
ωρολόγων. Από την άλλη, στην Ανταρκτική που τώρα έχει καλοκαίρι μαζί με 
το υπόλοιπο νότιο ημισφαίριο, η έκταση των θαλάσσιων πάγων μειώνεται 
ταχύτερα από το συνηθισμένο. Οι κλιματολόγοι γνωρίζουν ότι παραδοσια-
κά το κλίμα στην πιο νότια ήπειρο του πλανήτη είναι άκρως ευμετάβλητο 
και αποδίδουν την ταχύτερη του κανονικού μείωση των πάγων μάλλον στην 
πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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«ΝΑΙ» ΣΤΟΝ ΚΟΦΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2018 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 18/1/2017

Κινητικότητα με στόχο την άρση του αδιεξόδου σχετικά με 
την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης καταγράφεται το 
τελευταίο διήμερο από την ελληνική πλευρά, ωστόσο μέχρι 
στιγμής οι συζητήσεις δεν έχουν φτάσει σε σημείο που να 
δικαιολογεί την επιστροφή των εκπροσώπων των θεσμών στην 
Αθήνα για διαπραγματεύσεις εκ του σύνεγγυς με την κυβέρνηση.
Στο πλαίσιο της επαναπροσέγγισης και της αποφυγής του 
αδιεξόδου, η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να ολοκληρώσει 
τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά και μια συνολική συμφωνία με 
τους δανειστές, προτείνοντας έναν «μηχανισμό αυξημένων 
εγγυήσεων», δηλαδή «κόφτη» για το διάστημα μετά τη λήξη 
του προγράμματος (Αύγουστος 2018), με αντάλλαγμα τα 
μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, αλλά και τη συμφωνία για το 
ύψος των πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2019 και μετά.
Όπως επισημαίνουν κοινοτικές πηγές στις Βρυξέλλες, η 
κυβέρνηση έχει διαμηνύσει στους Ευρωπαίους αξιωματούχους, 
αλλά και τους δανειστές την επιθυμία της να συμβάλει ουσιαστικά 
στην επίτευξη συμφωνίας το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση 
πριν από το τέλος του επόμενου μήνα.
Είναι προφανές ότι η παρατεταμένη εκλογική περίοδος, που 
θα ξεκινήσει στις 15 Μαρτίου με τις εκλογές στην Ολλανδία και 
στη συνέχεια Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο με τις προεδρικές και 
βουλευτές εκλογές στη Γαλλία, καθιστά αδύνατη τη συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών 
πέραν του Φεβρουάριου και πριν από το τέλος Ιουνίου. Κι αυτό 
γιατί η χώρα μας πρέπει να εξυπηρετήσει δανειακές υποχρεώσεις 
την άνοιξη και το καλοκαίρι και χρειάζεται τη δόση της δεύτερης 
αξιολόγησης.
Επιπλέον, η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 
περιορίζει τις πιθανότητες ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ. Όσο νωρίτερα μπει στο 
πρόγραμμα τόσο το καλύτερο για την οικονομία, λόγω των 
θετικών μηνυμάτων που θα σταλούν στις αγορές και τους 
επενδυτές.
Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι αντιλαμβάνονται ότι η 
συγκυρία είναι δύσκολη, λόγω της επικείμενης έναρξης των 
διαπραγματεύσεων εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ε.Ε., αλλά και της μεγάλης αβεβαιότητας που προκαλούν οι 
επιθετικές δηλώσεις του νέου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ 
Τραμπ. Μάλιστα, η χθεσινή επιλογή του Λονδίνου να μην 
επιδιώξει μετά το Brexit τη συμμετοχή στην ενιαία αγορά, 
αλλά μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, σηματοδοτεί ένα 
μη συναινετικό διαζύγιο μεταξύ των δύο πλευρών, κάτι που 
θα απορροφήσει πολύ μεγάλη ενέργεια από την πλευρά των 
Ευρωπαίων τους επόμενους 20 μήνες.
Ωστόσο, το γεγονός ότι οι δύο πλευρές επιθυμούν την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη 
η επίτευξη συμφωνίας. Θα απαιτηθεί πολιτική βούληση 
και από τις δύο πλευρές, αναφέρουν τις τελευταίες μέρες 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι στη βελγική πρωτεύουσα. Οι επόμενες 
μέρες θεωρούνται κρίσιμες για τη συνέχεια, γιατί από τις 
προπαρασκευαστικές διαβουλεύσεις θα εξαρτηθεί και η 

έκβαση της συζήτησης για το ελληνικό ζήτημα στη συνεδρίαση 
του Eurogroup, της 26ης Ιανουαρίου. Θα πρέπει σε αυτή τη 
συνεδρίαση να καθοριστούν όλες οι παράμετροι για μια συμφωνία 
με χρονικό ορίζοντα το Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου.
Η Κομισιόν εξακολουθεί να υποστηρίζει σταθερά την κυβέρνηση, 
ότι δηλαδή δεν χρειάζεται να νομοθετηθούν τα προληπτικά 
δημοσιονομικά μέτρα, αρκεί να προσδιοριστούν οι τομείς και η 
αυτόματη ενεργοποίηση του «κόφτη». Και οι περισσότεροι εταίροι 
στηρίζουν αυτή τη θέση γιατί αντιλαμβάνονται ότι πολιτικά είναι 
αδύνατη η νομοθέτηση προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων.
Ωστόσο, το ΔΝΤ εξακολουθεί να επιμένει στη νομοθέτηση των 
μέτρων τώρα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν 
πρόκειται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Είναι προφανές ότι εάν οι δύο πλευρές, το ΔΝΤ και η κυβέρνηση, 
επιμείνουν στις θέσεις τους, τότε δεν μπορεί να υπάρξει 
συμφωνία με τον διεθνή οργανισμό μέσα, κάτι που οι Ολλανδοί 
θεωρούν προϋπόθεση για να δώσουν τη σύμφωνη γνώμη τους.
Το Βερολίνο, από την πλευρά του, φροντίζει για τους δικούς του 
λόγους να διατηρεί αυτή την πίεση, δεδομένου ότι θα μπορούσε 
να βρεθεί για παράδειγμα λύση εάν ο κ. Σόιμπλε δεχόταν 
μικρότερα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% του ΑΕΠ μετά το 
2018, ωστόσο εμφανίζεται ανένδοτος σ’ αυτό, υπογραμμίζοντας 
ότι εάν μειωθούν τότε δεν διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 
χρέους.

ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΞΟΧΙΚΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-21 | 18/1/2017

Οι πολυτελείς εξοχικές κατοικίες στην Ελλάδα βρίσκονται 
πλέον στο στόχαστρο των ξένων επενδυτών, με δημοφιλή νησιά, 
όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, να βρίσκονται στο επίκεντρο, 
λόγω και των υψηλών αποδόσεων που προσφέρουν σε όσους 
ενδιαφέρονται να μισθώσουν τα εν λόγω ακίνητα, ώστε να έχουν 
και κάποιο εισόδημα.
Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνο Σιδερή, αναλυτή της εταιρείας 
παροχής υπηρεσιών ακινήτων Algean Property, η οποία 
δραστηριοποιείται και στον κλάδο των εξοχικών κατοικιών με 
ιδιαίτερη έμφαση στους ξένους αγοραστές, κατά το 2016 οι 
συναλλαγές στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς εκτιμάται ότι 
αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 10% σε σχέση με το 2015.
«Το 2015 ήταν ένα ιδιαίτερο έτος, καθώς ενώ ξεκίνησε με πολλές 
προσδοκίες για την αγορά ακινήτων, αυτές εντέλει μετατέθηκαν 
χρονικά, λόγω του περιβάλλοντος πολιτικής και οικονομικής 
αστάθειας που επικράτησε, ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο. Κατά 
το δεύτερο εξάμηνο, η αγορά ξεκίνησε να λειτουργεί εκ νέου, 
με την αύξηση της ζήτησης και του αγοραστικού ενδιαφέροντος 
να παγιώνεται κατά το 2016, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και 
στις συναλλαγές», τονίζει στην «Κ» ο κ. Σιδεράς. Όπως αναφέρει 
ο ίδιος, οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται από τις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης (π.χ. Γαλλία, Μεγ. Βρετανία, Γερμανία και 
Ιταλία), ενώ από τον Ιούλιο και μετά έχει αυξηθεί κατακόρυφα και 
η ζήτηση από τη γειτονική Τουρκία, όπου το σημερινό περιβάλλον 
ανασφάλειας έχει ωθήσει πολλούς πολίτες στην αναζήτηση 
επενδυτικών ευκαιριών στην ελληνική αγορά κατοικίας, τόσο στα 
εξοχικά όσο και στην αγορά κατοικίας της Αθήνας.
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Οι αγοραστές είναι κυρίως άνθρωποι που επισκέπτονταν συχνά 
την Ελλάδα για τις διακοπές τους και συνήθιζαν να νοικιάζουν μια 
πολυτελή βίλα για το διάστημα της παραμονής τους.
Πλέον, μετά και την πτώση των τιμών πώλησης, η οποία για τις 
πολυτελείς κατοικίες κυμαίνεται μεταξύ 30% και 40%, ανάλογα με 
την περιοχή, αποφάσισαν να αποκτήσουν το δικό τους ακίνητο. 
Στο επίκεντρο, βρίσκονται κατοικίες αξίας από 500.000 ευρώ έως 
1,5 εκατ. ευρώ, οι οποίες μάλιστα συνήθως εκμισθώνονται κατά 
τους μήνες που οι ιδιοκτήτες τους βρίσκονται εκτός Ελλάδος. 
Ενδεικτικά, η Algean Property αναφέρει σε σχετική της έρευνα 
ότι οι κατοικίες που έχουν λάβει το σχετικό πιστοποιητικό του 
EOT ανέρχονται πλέον σε 11.000 πανελλαδικά, αριθμός που 
συνιστά αύξηση της τάξεως του 70% σε σχέση με τα προ τριετίας 
μεγέθη. Τα παραπάνω βέβαια δεν συνιστούν αυτομάτως και 
μετάβαση της αγοράς κατοικίας σε τροχιά ανάκαμψης. Άλλωστε, 
σε σχετική της μελέτη, η Price-WaterhouseCoopers (PwC) 
αναφέρει ότι οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της 
αγοράς κατοικίας είναι λιγότερο αισιόδοξες, ως αποτέλεσμα της 
παρατεταμένης κρίσης και των συνεπειών της για τον οικοδομικό 
κλάδο.
Σύμφωνα με την PwC, η αγορά κατοικίας θα ανακάμψει 
μακροπρόθεσμα, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από την ελληνική 
οικονομία. Άλλωστε μέχρι σήμερα έχουν χαθεί 18 δισ. ευρώ 
ή 8,2% του σημερινού ΑΕΠ, ποσό που αφορά την πτώση των 
επενδύσεων σε κατασκευές κατά το διάστημα από το 2008 έως το 
τέλος του 2015.
Αντίστοιχα, κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές πώλησης έχουν 
μειωθεί κατά 41%, ενώ οι αγοραπωλησίες έχουν υποχωρήσει 
κατά 72% (2008-2014), ενώ η φορολογία στα ακίνητα αυξήθηκε 
περίπου έξι φορές την πενταετία 2010-2015, για να αγγίξει πλέον 
τα 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, επηρεάζοντας ακόμα περισσότερο 
τις αρνητικές αποδόσεις. Κατά την PwC, η μείωση της 
υπερπροσφοράς κατοικιών, η σταδιακή μείωση της φορολογίας 
των ακινήτων, η διευκόλυνση των αγοραπωλησιών καθώς και 
η δημιουργία ενός μηχανισμού συγκέντρωσης δικαιωμάτων 
ιδιοκτησίας «Τράπεζα Γης» (ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο του 
κατακερματισμού των ιδιοκτησιών) είναι οι βασικοί παράγοντες 
που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην επαναφορά της αγοράς 
κατοικίας στην Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης.
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Σε τρεις φάσεις θα εφαρμοσθεί η υποχρεωτική εγκατάσταση POS 
στους επαγγελματικούς κλάδους και τις υπηρεσίες στην αγορά 
για την καθολική χρήση του πλαστικού χρήματος σε όλες τις 
συναλλαγές των φορολογούμενων.
Σύμφωνα με το σχέδιο της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας 
Παπανάτσιου η πρώτη μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 
2017, η δεύτερη έως το τέλος του 2017 και η τρίτη έως το τέλος 
του πρώτου εξαμήνου του 2018.
Στην πρώτη φάση (έως το τέλος Ιουνίου 2017) θα υποχρεωθούν 
να εγκαταστήσουν POS επαγγελματικοί κλάδοι με αυξημένο 
βαθμό παραβατικότητας. Μεταξύ αυτών είναι τα καταστήματα 
εστίασης και ένας μεγάλος αριθμός από κατηγορίες ελεύθερων 

επαγγελματιών όπως γιατροί, δικηγόροι, υδραυλικοί, 
ηλεκτρολόγοι κ.ά. Στις επόμενες δύο φάσεις θα συμπεριληφθούν 
άλλοι κλάδοι και υπηρεσίες προκειμένου έως το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου του 2018 να έχει καλυφθεί το σύνολο της 
αγοράς. Άλλωστε, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου 
Οικονομικών, η κάλυψη του ορίου των δαπανών μέσω πλαστικού 
χρήματος για το χτίσιμο του αφορολόγητου δεν επηρεάζεται 
από τη διαδικασία αυτή, καθώς μπορεί να επιτευχθεί εύκολα για 
όλους τους φορολογούμενους με βάση τα σημερινά δεδομένα 
στις συναλλαγές και από το μεγάλο εύρος των δαπανών που θα 
μετρούν για το αφορολόγητο όπως προβλέπει η σχετική απόφαση 
του υπουργείου Οικονομικών.
Σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ όλες παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής 
με POS. Οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να πληρώνουν τους 
λογαριασμούς τους με κάρτες (χρεωστικές, πιστωτικές και 
προπληρωμένες) μόνο των τεσσάρων συστημικών τραπεζών 
Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς. Επίσης ότι 
όλες oι ΔΕΚΟ διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής εξόφλησης 
των λογαριασμών τους μέσω τραπεζών, οι οποίες επίσης 
υπολογίζονται στο χτίσιμο του αφορολόγητου.
- Ο ΜΙΣΟΣ ΤΖΙΡΟΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ
 Ήδη πάνω από το 50% του τζίρου των μικρών επιχειρήσεων 
γίνεται με τη χρήση πιστωτικών καρτών, τη στιγμή που πριν από 
την επιβολή των capital controls διαμορφωνόταν σε περίπου 
20%, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος 
Καββαθάς, μιλώντας στο "Πρακτορείο 104,9 FM".
"Είμαστε υπέρ της χρήσης πιστωτικών καρτών γιατί σταματάει 
η φοροδιαφυγή σε μεγάλο βαθμό, σταματάει άρα ο αθέμιτος 
ανταγωνισμός μεταξύ των ομοειδών επιχειρήσεων" σημείωσε.
- Η ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΩΕΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 
Σημαντικό πρόβλημα για το μέτρο της υποχρεωτικής αποδοχής 
της πληρωμής με κάρτα από τις επιχειρήσεις από την 1η 
Φεβρουαρίου του 2017 "παραμένει η υψηλή προμήθεια των 
τραπεζών". Κατά τον κ. Καββαθά, ενώ "ισχύει στη χώρα όπως 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κοινοτική οδηγία 251-751 του 
Δεκεμβρίου του 2015, που λέει ότι στο πλαστικό χρήμα, στις 
πιστωτικές κάρτες, η προμήθεια πρέπει να είναι μέχρι 0,3% και 
στις χρεωστικές μέχρι 0,2%, στην Ελλάδα εξακολουθούμε να 
έχουμε από 0,8% έως και 2,5%".
Ο κ. Καββαθάς προσθέτει πως σε επιχειρήσεις όπως στα 
βενζινάδικα και σε ορισμένους κλάδους όπως τα περίπτερα, όπου 
γίνεται κατά κόρον χρήση τερματικών POS, το ποσοστό κέρδους 
είναι καθορισμένο εξαρχής και εάν γίνει χρήση κάρτας "είναι σαν 
να μην έχει πουλήσει ο επαγγελματίας". Κατά τον ίδιο εάν δεν 
υπάρξει αλλαγή στο κόστος της προμήθειας των τραπεζών "θα 
βλέπουμε πολλές ταμπέλες σε καταστήματα που θα λένε «δεν 
χρησιμοποιώ, δεν δέχομαι POS, πιστωτική, χρεωστική κάρτα» 
κάτι που ισοδυναμεί με κλείσιμο της επιχείρησης "αφού οι 
καταναλωτές θα 'κόψουν' τα μαγαζιά που δεν έχουν POS".
Σημαντικό εμπόδιο στη διάδοση της χρήσης των POS και της 
χρήσης του πλαστικού χρήματος είναι και η λειτουργία ενός 
ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού για τις επιχειρήσεις, 
κάτι που δεν αποδέχθηκαν οι θεσμοί.
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