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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά βίας ξεπερνούν το 50% του στόχου 
τα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τις νέες ασφαλιστι-
κές εισφορές των επαγγελματιών και των 
αγροτών για τους κλάδους κύριας σύντα-
ξης –υγειονομικής περίθαλψης. Kαι αυτό 
λίγο  πριν λήξει η προθεσμία καταβολής 
της πρώτης μηνιαίας δόσης του χαρατσιού 
26,9% (στις17 Μαρτίου). Ασφαλείς πληρο-
φορίες του Capital.gr,  που γράφει ο δημο-
σιογράφος Δ. Κατσαγάνης αναφέρουν πως 
μέχρι χθες είχαν εισπραχθεί μόλις 130 εκατ. 
ευρώ. Σημειώνεται πως ο εισπρακτικός στό-
χος από την πρώτη δόση του ασφαλιστικού 
χαρατσιού έως 26,9% για το μήνα Ιανουά-
ριο ανέρχεται στα 250 -260 εκατ. ευρώ. Με 
άλλα λόγια, οι έως τώρα οι εισπράξεις από το 
χαράτσι βρίσκονται στο μισό του στόχου του 
Υπ. Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Το ποσό αυτό, 
βάσει των προβλέψεων του ΕΦΚΑ και του 
Υπ. Εργασίας, θα πρέπει να έχει εισπραχθεί 
μέχρι την Παρασκευή 17 Μαρτίου, οπότε λή-
γει η προθεσμία καταβολής της πρώτης μη-
νιαίας δόσης του χαρατσιού. Υπενθυμίζεται 
πως η αρχική προθεσμία καταβολής της δό-
σης του ασφαλιστικού χαρατσιού για το μήνα 
Ιανουάριο του 2017 έληγε στις 28 Φεβρου-
αρίου. Ωστόσο, η καθυστέρηση αποστολής 
των ειδοποιητηρίων σε μεγάλη μερίδα υπό-
χρεων σε συνδυασμό με τα πολύ χαμηλά 
έσοδα από τις εισφορές των επαγγελματιών 
και των αγροτών οδήγησαν την ηγεσία του 
Υπ. Εργασίας στο να δώσει παράταση 17 
ημερών στην καταβολή της πρώτης μηνιαί-
ας δόσης του χαρατσιού. Παρά όμως, την 
παράταση καταβολής της δόσης για το μήνα 
Ιανουάριο, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, η 
χαμηλή εισπραξιμότητα του χαρατσιού δεν 
ανεστράφη. Συγκεκριμένα:  Στις 28 Φεβρου-
αρίου, δηλαδή κατά την πρώτη προθεσμία 
καταβολής του χαρατσιού για το μήνα Ιανου-
άριο, περίπου 350.000 επαγγελματίες και 
αγρότες είχαν καταβάλλει 60 -70 εκατ. ευρώ. 
Μία εβδομάδα μετά και συγκεκριμένα, στις 
6 Μαρτίου, κοντά στους 570.000 υπόχρε-
ους είχαν καταβάλλει 115 -120 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι τις 14 Μαρτίου, κοντά στους 650.000 
είχαν καταβάλλει 130 εκατ. ευρώ. Αξίζει να 
σημειωθεί πως πέρσι, με βάση το προηγού-
μενο σύστημα καταβολής των εισφορών, εί-
χαν εισπραχθεί γύρω στα 3,4 δισ. ευρώ από 
τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ 
και του ΟΓΑ για εισφορές κλάδου κύριας 
σύνταξης και υγειονομικής περίθαλψης. Με 
άλλα λόγια εισπράττονταν σε μηνιαία βάση 
κατά μέσο όρο 250 -270 εκατ. ευρώ. Με την 
έως τώρα είσπραξη 130 εκατ. ευρώ από τις 
νέες εισφορές κύριας σύνταξης–υγείας, η 
εισπραξιμότητα δεν βρίσκεται μόνο στο 50% 
του φετινού μηνιαίου στόχου αλλά και στο 
50% των περσινών μέσων μηνιαίων εισπρά-
ξεων. Αν η χαμηλή αυτή εισπραξιμότητα συ-
νεχισθεί και τους επόμενους μήνες, τότε τα 
ετήσια έσοδα από το χαράτσι θα φτάσουν το 
1,5 -1,6 δισ. ευρώ έναντι στόχου για είσπρα-
ξη και φέτος 3 δισ. ευρώ  Με άλλα λόγια, θα 
δημιουργηθεί "τρύπα" 1,5 δισ. ευρώ στον 
προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, την ίδια στιγμή 
που ήδη προβλέπεται έλλειμμα 1 δισ. ευρώ 
για φέτος. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα 
κύκλοι του Υπ. Εργασίας πάντως αποδίδουν 
εν μέρει τη χαμηλή εισπραξιμότητα του χα-
ρατσιού στο γεγονός ότι μέχρι τις αρχές του 
Φεβρουαρίου, οι επαγγελματίες ασφαλισμέ-
νοι στον τέως ΟΑΕΕ κατέβαλλαν τις εισφο-
ρές του διμήνου Νοεμβρίου –Δεκεμβρίου 
2016 (με βάση το προηγούμενο σύστημα 
υπολογισμού). Παράλληλα, οι μηχανικοί, 
γιατροί, δικηγόροι που ήταν ασφαλισμένοι 
στο τέως ΕΤΑΑ, πρέπει να καταβάλλουν 
έως 31 Μαρτίου τις εισφορές του β΄ εξαμή-
νου. Ωστόσο, με βάση  τις υποχρεώσεις των 
ασφαλισμένων στο τέως ΕΤΑΑ, αλλά και το 
γεγονός ότι η προθεσμία καταβολής της 
δεύτερης μηνιαίας δόσης του χαρατσιού για 
όλους τους επαγγελματίες και τους αγρότες 
λήγει στις 31 Μαρτίου, δεν θα πρέπει να ανα-
μένονται καλύτερα εισπρακτικά αποτελέσμα-
τα σε σχέση με τα μέχρι τώρα. Γι’ αυτό δεν 
αποκλείεται να δοθεί παράταση και για την 
καταβολή της δεύτερης μηνιαίας δόσης του 
χαρατσιού (σ.σ. για το μήνα Φεβρουάριο).

Με την έως τώρα 
είσπραξη 130 
εκατ. ευρώ από 
τις νέες εισφορές 
κύριας σύντα-
ξης–υγείας έναντι 
στόχου 260 εκ 
ευρώ,  δεν βρί-
σκεται μόνο η ει-
σπραξιμότητα στο 
50% του φετινού 
μηνιαίου στόχου 
αλλά και στο 50% 
των περσινών 
μέσων μηνιαίων 
εισπράξεων

Στο  50%, η απώλεια εσόδων  
του ΕΦΚΑ από το νέο   
ασφαλιστικό χαράτσι

ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Στο  50% η απώλεια εσόδων του ΕΦΚΑ από το νέο  ασφαλι-
στικό χαράτσι (σελ 1) 

•  Απαξίωση της εντιμότητας, της αριστείας και των επιστη-
μόνων – Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ στην εφημερίδα 
«Αληθινές Ειδήσεις» (σελ 3) 

•  Στον "αέρα" 90.000 ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ με μπλοκάκι 
γράφει η «Καθημερινή» (σελ 3) 

•  Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάρτηση των Δασικών 
Χαρτών (σελ 4)

•  Διαρκής αύξηση στις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών, 
από το 2013 έως και σήμερα (σελ 4) 

•  Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σχεδίου ΠΔ «Κατηγο-
ρίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» (σελ 5 και 6)  

•  Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών χρήσης 
ύδατος ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ (σελ 6) 

•  Αύξηση 40% στις αυτόνομες συνδέσεις αερίου μετά τις 
διευκολύνσεις του νόμου (σελ 7)

•  Προχωράει από την J&P ΑΒΑΞ ο σχεδιασμός για τη 
μετατροπή μονάδων της ΑΗΚ για χρήση φυσικού αερίου 
(σελ 7)  

•  ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διαγωνισμοί για 12 αιολικά πάρκα 31,8 
MW (σελ 7) 

•  Ανακοινώθηκαν οι επίσημες αποφάσεις της ΡΑΕ για τη 
"χρέωση προμηθευτή"  (σελ 8) 

•  Τα δέκα χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ERC) γιορτάσθηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.  Πάνω 
από 70 εκατ. ευρώ οι επιχορηγήσεις σε Έλληνες ερευνη-
τές μέχρι σήμερα. (σελ 9) 

•  Υποχώρηση κατέγραψε το 2016 η ελληνική βιομηχανία 
επισκευής πλοίων, σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 10) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 11-12) 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee



   Στη Στοκχόλμη, από τις 12 ως τις 15 

Ιουνίου 2017, θα πραγματοποιηθεί το πα-

γκόσμιο συνέδριο και έκθεση EUBCE 2017, 

σχετικά με την επιστημονική τεχνογνωσία 

στο τομέα της βιομάζας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «το 

πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει 

θέματα από τον τομέα της βιομάζας, αλλά 

και των βιοκαυσίμων για θέρμανση και 

ηλεκτρισμό,  από την μεταφορά και τα βιο-

προϊόντα, μέχρι τις τεχνολογίες μετατροπής 

της βιομάζας,  από τη βιομηχανική εφαρ-

μογή της έρευνας μέχρι τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον, από την αγορά και το εμπόριο 

μέχρι τις πολιτικές στρατηγικές, καθώς και 

θέματα σχετικά με τον ρόλο της βιομάζας 

ως πηγή σε ενεργειακά συστήματα».

Το EUBCE υποστηρίζεται από Ευρωπα-

ϊκούς οργανισμούς όπως η  European 

Commission-Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

UNESCO- από τον τομέα της επιστήμης , το 

WCRE- παγκόσμιο συμβούλιο για ανανεώ-

σιμες πηγές ενέργειας, τον EUBIA- ευρω-

παϊκός οργανισμός βιομηχανίας βιομάζας, 

το CEI -The Central European Initiative, 

το The Global Bioenergy Partnership – 

παγκόσμιο οργανισμό Βιοενέργειας και 

άλλους οργανισμούς. 

Το τεχνικό πρόγραμμα οργανώνεται από το 

DG Joint Research Centre της Ευρωπαικής 

Επιτροπής.

Πληροφορίες: www.eubce.com, biomass.

conference@etaflorence.it
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 16-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών
ΣΥΡΟΣ

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

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Χώροι για το παιδί ή 
Χώροι του παιδιού;»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση κ.ά. φορείς

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας 

Τμήματα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών και Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

28-30
Απριλίου

2017

18-20
Μαΐου
2017

19-21
Μαΐου
2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Ημερίδα με θέμα: «Τεχνολογίες ηλεκτρομη-
χανολογικών και σιδηροδρομικών συστημάτων 
στο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης», διοργανώνει σήμερα 
-και ώρα 14.00  στο αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής 
σχολής Α.Π.Θ.- ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων Β.  Ελλάδος- ΣΜΗΒΕ, σε συνεργασία 
με την ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 
Α.Ε. και υπό την αιγίδα της κοσμητείας της 
Πολυτεχνικής σχολής Α.Π.Θ. και των τμημάτων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Υπολογι-
στών και Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

EUBCE 2017-  
Ευρωπαϊκό συνέδριο  
και έκθεση βιομάζας 
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1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης στην Αθήνα

Το 1ο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης θα 
πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2017, στην 
Αθήνα (στο Gazarte, Γκάζι). Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών κορυφαίοι Έλληνες επιστήμο-
νες θα δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα, 
όπως: 
Πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα επηρεάσει 
τις θέσεις εργασίας και ποιες δεξιότητες 
πρέπει να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι για να 
συμβιώσουν με τα ευφυή συστήματα; Ποιό 
είναι το όραμα για την εξέλιξη της τεχνητής 
νοημοσύνης και ποιες οι δυνατότητες που 
προσφέρει το cognitive computing σήμερα; 
Θα αντικαταστήσουν τα ευφυή συστήματα 
το μεγαλύτερο ποσοστό της ανθρώπινης 
εργασίας; Πόσο έτοιμα είναι τα ρομπότ για να 
συμβιώσουν με ανθρώπους σε ένα βιομηχα-
νικό περιβάλλον;
Μαζί τους περισσότεροι από 10 ομιλητές 
θα αναλύσουν ζητήματα που αφορούν την 
αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις 
επιχειρήσεις με «εργαλεία» που είναι δια-
θέσιμα, ενώ αρκετοί άλλοι θα παρουσιάσουν 

εφαρμογές που είναι ήδη σε λειτουργία.
Πληροφορίες: http://www.
artificialintelligence.gr



Απαξίωση της εντιμότητας, της αριστείας και των επιστημόνων – Άρθρο του 
Προέδρου του ΤΕΕ στην εφημερίδα «Αληθινές Ειδήσεις»

Στον "αέρα" 90.000 ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ  
με μπλοκάκι γράφει η «Καθημερινή» 

Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με 
τίτλο «Απαξίωση της εντιμότητας, της αριστείας και των 
επιστημόνων» δημοσίευσε χθες Τετάρτη η εφημερίδα 
«Αληθινές Ειδήσεις». «Όχι μόνο δεν δίνεται κίνητρο σε 
κάποιον να δουλέψει περισσότερο και να αναπτυχθεί, 
αλλά παρακινείται από την κυβερνητική πολιτική να δου-
λεύει όσο το δυνατόν λιγότερο» τονίζεται στο άρθρο του 
Προέδρου του ΤΕΕ, το οποίο έχει ως εξής:

Απαξίωση της εντιμότητας, της αριστείας και των επι-
στημόνων

Ένας νέος ή μία νέα στην εφηβική ηλικία αποφασίζουν 
να κάνουν τη μεγάλη προσπάθεια μέσα σε ένα ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα – που συνεχώς αλλάζει γιατί 
κάθε υπουργός θέλει να συνδέσει το όνομά του με αυτό 
– να γίνουν επιστήμονες, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, 
οικονομολόγοι ή κάτι άλλο. Γιατί το αποφασίζουν αυτό; 
Κατά κύριο λόγο για να έχουν στο μέλλον μία πιο άνετη 
ζωή από τους περισσότερους συμπολίτες τους. Αυτή 
βεβαίως ήταν η πραγματικότητα πριν λίγα χρόνια, για-
τί την εποχή της κρίσης οι δουλειές είναι κάθε χρόνο 
όλο  και λιγότερες. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και εάν  
έρθει η πολυπόθητη ανάπτυξη  είναι πιθανόν οι επιστή-
μονες να μην μπορούν να ξεφύγουν από τη μιζέρια. Για 
να γίνω κατανοητός θα αναφέρω δύο παραδείγματα:

Έχουμε έναν ελεύθερο επαγγελματία μηχανικό με κα-
θαρά εισοδήματα 20.000 ευρώ τον χρόνο. Θα πρέπει 
να πληρώσει 37,95% ασφαλιστικές εισφορές, ή 7590 
ευρώ και θα μείνουν 12.410 ευρώ. Στη συνέχεια θα 
πληρώσει φόρο 2.730 ευρώ και επιπλέον 2.730 ευρώ 
προκαταβολή φόρου και θα του μείνουν 6.950 ευρώ. 
Σε αυτά πρέπει επιπλέον να αφαιρέσουμε το τέλος επι-
τηδεύματος και την εισφορά αλληλεγγύης 650 και 176 
ευρώ και τελικά θα απομείνουν 6.126 ευρώ ή 510 ευρώ 
τον μήνα για τα υπόλοιπα έξοδα (ενοίκιο, μετακινήσεις, 
διατροφή κλπ).

Ας δούμε και το παράδειγμα ενός ελεύθερου επαγγελ-
ματία με πολύ μεγάλο καθαρό εισόδημα που ανέρχεται 
σε 60.000 ευρώ τον χρόνο. Αντίστοιχα τα ποσά είναι: 
ασφαλιστικές εισφορές 22.770 ευρώ, φόρος 9.975 
ευρώ, προκαταβολή φόρου 9.975 ευρώ, τέλος επιτη-
δεύματος 650 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης 1.146 ευρώ 
και τελικά απομένουν 15.484 ευρώ ή 1290 ευρώ τον 
μήνα.

Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι η υπερφορολόγηση 
και οι υπερβολικές εισφορές (ουσιαστικά πρόκειται για 
δεύτερη φορολόγηση)  δημεύουν τα ετήσια εισοδήματα 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι ανεξάρτητα αν έχει 
κάποιος ένα μικρό, μεσαίο ή μεγάλο ετήσιο εισόδημα τα 
χρήματα που του απομένουν βρίσκονται σε παρόμοιο 
επίπεδο. Ενώ δηλαδή μεταξύ των εισοδημάτων των 
20.000 ευρώ και των 60.000 ευρώ υπάρχει μία διαφορά 
40.000 ευρώ, μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών 
η διαφορά είναι 6.284 ευρώ.

Άρα όχι μόνο δεν δίνεται κίνητρο σε κάποιον να δουλέ-
ψει περισσότερο και να αναπτυχθεί, αλλά παρακινείται 
από την κυβερνητική πολιτική να δουλεύει όσο το δυ-
νατόν λιγότερο.

Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι  ένας επιστήμονας ή 
ελεύθερος επαγγελματίας  που  δηλώνει τα πάντα  και  
έχει καθαρά ετήσια κέρδη 60.000 ευρώ, είναι φτωχότε-
ρος από  κάποιον άλλον  αντίστοιχο που δεν τα δηλώνει, 
όπως επίσης είναι  φτωχότερος  από κάποιον, που κά-
νει, για παράδειγμα, οικιακές εργασίες και παίρνει 45 
ευρώ την ημέρα χωρίς παραστατικό.

Τελικό συμπέρασμα είναι ότι το αποτέλεσμα της πολιτι-
κής της Κυβέρνησης είναι η απαξίωση της εντιμότητας, 
της αριστείας και των επιστημόνων. Ας μας απαντήσει 
η Κυβέρνηση αν αυτός είναι ο στόχος της ή απλά δεν 
αντιλαμβάνεται το τι έχει «καταφέρει».

"Αόρατοι" παραμένουν για τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) πε-
ρίπου 90.000 ασφαλισμένοι, κυρίως μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση για την 
οποία αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, καθώς δύο ημέρες πριν από 
την εκπνοή και της παράτασης για την καταβολή των εισφορών του Ιανουαρίου, 
δεν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου τα ειδοποιητήρια πληρωμών. 
Σύμφωνα με την "Καθημερινή" η αδυναμία εφαρμογής της εγκυκλίου –και της 
δεύτερης βελτιωμένης εκδοχής της– για τις εισφορές όσων είτε είναι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αμείβονται από έναν ή το πολύ δύο εργοδότες με "μπλοκάκι" 
είτε είναι μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση σε έως δύο εργοδότες που επίσης 
αμείβονται με "μπλοκάκι", έχει οδηγήσει στο εξής παράδοξο: Την Παρασκευή 
17 Μαρτίου λήγει η ημερομηνία πληρωμής των εισφορών Ιανουαρίου και ακόμη 
τουλάχιστον 60.000 μισθωτοί με παράλληλη απασχόληση για την οποία "έκοβαν" 
δελτίο παροχής υπηρεσιών δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα. Την ίδια στιγμή, 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της "Καθημερινής", άλλοι 31.000 μηχανικοί 
μισθωτοί που είχαν ενεργό μπλοκάκι το 2015 δεν έχουν περάσει στο σύστημα, 
καθώς δεν έχει διαπιστωθεί εάν εξακολουθούν να διατηρούν μπλοκάκι το 2017. 
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα προβλήματα κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας 
του νέου υπερταμείου παραμένουν σημαντικά, όμως στελέχη της διοίκησης εμφα-
νίζονται αισιόδοξα ότι ο στόχος για τα έσοδα θα επιτευχθεί. Όπως χαρακτηριστι-
κά αναφέρουν, έως το τέλος της περασμένης εβδομάδας τουλάχιστον 628.000 
ασφαλισμένοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες εί-
χαν καταβάλει τις εισφορές Ιανουαρίου, με τα έσοδα από τους μη μισθωτούς να 
προσεγγίζουν πλέον τα 130 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί βέβαια ότι ο στόχος αυτός 
αποκωδικοποιείται σε εισπραξιμότητα της τάξεως του 50% με 55%, όταν κατά την 
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, ο πήχης είχε ανέβει στο 70% με 75%. Το τελικό 
αποτέλεσμα για τον πρώτο μήνα βελτιώνει τα έσοδα από μισθωτή εργασία, καθώς 
συνολικά εκτιμάται ότι τον Ιανουάριο τα έσοδα έφτασαν τα 3,135 δισ. ευρώ και τα 

έξοδα τα 2,56 δισ. με ταμειακό πλεόνασμα 575 εκατ. ευρώ. Με την προσαρμογή 
των στοιχείων σε δημοσιονομική, δεδουλευμένη βάση, το πραγματικό πλεόνασμα 
του Ιανουαρίου είναι 36 εκατ. ευρώ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι τα  ειδοποιη-
τήρια δεν εξακολουθούν να περιέχουν σωρεία λαθών, λόγω έλλειψης των  απαι-
τούμενων εγκυκλίων, αλλά και γιατί υπολογίζονται με βάση τα στοιχεία του 2015, 
γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την πορεία των εσόδων έως το τέλος 
του πρώτου τριμήνου και πολύ περισσότερο έως το κλείσιμο της χρονιάς, όταν θα 
έχουν γίνει και οι συμψηφισμοί με τα εισοδήματα του 2016. Με επιστολή τους προς 
την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ η Ένωση Έμμισθων Δικηγόρων 
επισημαίνει ότι καίτοι διανύουμε τον τρίτο μήνα που θα έπρεπε να εφαρμόζονται 
οι κρατήσεις ειδικά για την πάγια αντιμισθία χιλιάδων έμμισθων δικηγόρων του δη-
μοσίου και του ιδιωτικού τομέα, καμία εγκύκλιος δεν έχει εκδοθεί, ενώ δεν έχουν 
γνωστοποιηθεί πακέτα κάλυψης και κωδικοί για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώ-
σεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εισφορές που καλούνται να πληρώσουν να είναι 
εσφαλμένες, ενώ σε πολλούς δεν επιβάλλονται εισφορές. Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η επιστολή που έχει στη διάθεσή της η "Καθημερινή", καμία κράτηση 
υπέρ ΕΦΚΑ δεν έχει επιβληθεί ακόμη και σε έμμισθους δικηγόρους του ίδιου του 
υπερταμείου (απασχολεί περίπου 70) παρότι προκαταβλήθηκαν και οι αποδοχές 
Μαρτίου. Η Ένωση επισημαίνει, επίσης, ότι ακόμη κρατείται στους έμμισθους δικη-
γόρους εισφορά παράλληλης ασφάλισης παρότι έχει καταργηθεί. Όσον αφορά τα 
ειδοποιητήρια για ελεύθερο επάγγελμα, αυτά αναρτήθηκαν μόλις την περασμένη 
εβδομάδα και για τους περισσότερους είναι εσφαλμένα. Συνηθέστερα λάθη είναι 
η επιβολή εισφοράς ΟΑΕΔ, καθώς και η επιβολή ελάχιστης εισφοράς παρότι αυτή 
καλύπτεται από την έμμισθη απασχόληση. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι 
εκπρόσωποι των δικηγόρων, οι εισφορές συσσωρεύονται, καθώς εντός Μαρτίου 
θα πρέπει να καταβληθούν και οι εισφορές Φεβρουαρίου, οι εισφορές του 2016 
αλλά και τυχόν οφειλές παρελθόντων ετών, σε ρύθμιση ή μη.
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Απόψεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών

Διαρκής αύξηση στις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών, από το 2013 έως και σήμερα

Το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, απέστειλε προς 
τον αναπληρωτή υπουργό ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλο 
τις απόψεις του για την ανάρτηση των Δασικών 
Χαρτών. Στην διαβιβαστική επιστολή σημειώνε-
ται:  «Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και Συνάδελφε, 
Σας στέλνουμε κείμενο με παρατηρήσεις και 
προτάσεις  που σχετίζονται με την ανάρτηση των 
δασικών χαρτών. Όπως γνωρίζετε, λόγω και της 
συμμετοχής σας στην εκδήλωση της Θεσσαλονί-
κης, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ 
– Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας και τους 
κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγους, διοργά-
νωσε εκδηλώσεις - σεμινάρια σε όλες τις πρω-
τεύουσες των ΠΕ για τις οποίες έχουν αναρτηθεί 
Δασικοί Χάρτες. Το κείμενο που επισυνάπτεται 
είναι μία γενική καταγραφή των προβλημάτων 
και  παρατηρήσεων που επισημάνθηκαν από 
τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις   αλλά 
και από τους ειδικούς επιστήμονες – εισηγη-
τές. Όπως για κάθε θέμα, είμαστε στη διάθεσή 
σας για περαιτέρω εξειδίκευση και συνεργασία. 
Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς. 
Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Πρόεδρος Πάρις Μπίλλιας». 
Αναλυτικά στο κείμενο με τίτλο Απόψεις του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για την ανάρτηση των Δασικών Χαρ-
τών σημειώνεται: 

-Η  σύνταξη, ανάρτηση και κύρωση των Δασικών 
Χαρτών της χώρας είναι ένα από τα σπουδαιότε-
ρα θέματα της σύγχρονης ελληνικής πολιτείας 
για πολλούς λόγους, με σπουδαιότερους  τους 
εξής:  Καταγραφή και αποτύπωση της δημόσι-
ας και μη δημόσιας περιουσίας. Απογραφή και 
προστασία του φυσικού μας πλούτου δηλ. των 
Δασών. Έγκαιρη και έγκυρη δήλωση της περι-
ουσίας του ελληνικού δημοσίου στα πλαίσια της 
κτηματογράφησης. Ορθολογική διαχείριση και 
ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου.

Πρόσφατα η ελληνική πολιτεία ανάρτησε τους 
Δασικούς χάρτες σε διάφορες περιοχές της 
χώρας, μεταξύ των οποίων και στις ΠΕ Θεσσα-
λονίκης, Πιερίας, Χαλκιδικής καθώς και το ΔΔ 
της Έδεσσα, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται και η ανάρτηση στις ΠΕ Σερρών, Κιλ-
κίς, Ημαθίας και Πέλλας.

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί υψίστης σημασίας το έργο 
της ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών χαρ-
τών που εξελίσσεται αυτή την περίοδο σχεδόν 
στην μισή Ελλάδα, για να δοθούν λύσεις σε θέ-
ματα όπως: 

-Η  καταπάτηση των Δασών και των δασικών 
εκτάσεων.
-Οι αυθαιρεσίες.
-Συναλλαγή και σε αρκετές περιπτώσεις ομηρία 
του πολίτη 
Με αυτά τα δεδομένα, η ανάρτηση και κύρω-
ση των Δασικών Χαρτών που έχουν συνταχθεί 
τα τελευταία χρόνια, αλλά και η προκήρυξη και 
σύνταξη των Χαρτών  για το  στο υπόλοιπο 50% 
της χώρας που λείπουν, είναι αυτονόητες δια-
δικασίες. Κατά την διαδικασία της ανάρτησης 
όμως αναδεικνύονται και προκύπτουν προβλή-
ματα που έχουν να κάνουν με : Την αποκάλυψη 
εκτάσεων που μέχρι σήμερα είχαν γεωργική 
χρήση ενταγμένες στο σύστημα επιδοτήσεων 
και παρουσιάζονται στους δασικούς χάρτες ως 
δασικές. Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας και 
Χαλκιδικής ανέρχονται σε 270.000 στρμ. Την 
αποκάλυψη εκτάσεων που παλαιότερα είχαν 
γεωργική χρήση και σήμερα χαρακτηρίζονται 
ως Δάση. Στις ΠΕ Θεσσαλονίκης, Πιερίας και 
Χαλκιδικής ανέρχονται σε 200.000 στρμ. Τις 
χονδροειδείς αποτυπώσεις δασικών θεσμικών 
γραμμών με λεκτικό μόνο τρόπο χωρίς τις σχε-
τικές οριοθετήσεις επί χάρτου (π.χ. ευρύτερες 
αναδασωτέες εκτάσεις που περιλαμβάνουν και 
γεωργικές καλλιέργειες ή άλλες υποδομές). 
Στις 3 ΠΕ ανέρχονται σε 300.000 στρμ. 
-Την ελλιπή ενημέρωση των πολιτών και των 
φορέων 
-Το μικρό και σχεδόν απαγορευτικό διάστημα 
κατάθεσης αντιρρήσεων (δύο μήνες)
-Το ύψος του τέλους αντίρρησης που σε μερικές 
περιπτώσεις είναι δυσβάσταχτο και για τους μι-
κρούς και για τους μεγάλους ιδιοκτήτες (ΟΤΑ). 
-Τα πολλαπλά προβλήματα που θα ανακύψουν 
λόγω των ανεξάρτητων διαδικασιών κτηματο-
γράφησης και Δασικών Χαρτών
Για όλα τα παραπάνω το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει την 
άμεση λήψη εκ μέρους της πολιτείας νομοθετι-
κών πρωτοβουλιών, όπως: 
-Να δοθεί η δυνατότητα για τις γεωργικές εκτά-
σεις που φαίνονται ως δασικές (ΔΑ στον δασικό 
χάρτη) και έχουν ενταχθεί στις επιδοτήσεις του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δη-
μόσιο: Να μην κατατίθεται αντίρρηση από τον 
γεωργό / ιδιοκτήτη. Να δίδεται χρόνος για την 
υπαγωγή της έκτασης στην διαδικασία εξαγο-
ράς ή αλλαγή χρήσης με βάση την υφιστάμενη 

νομοθεσία. Να απλουστευτούν οι διαδικασίες 
εξαγοράς, αλλαγής χρήσης και να μειωθούν 
τα τιμήματα (τίμημα εξαγοράς και περιβαλλο-
ντικό τέλος). Αυτές οι εκτάσεις να έχουν μόνο 
γεωργική χρήση. Να δοθεί η δυνατότητα για 
τις γεωργικές εκτάσεις που φαίνονται ως δασι-
κές (ΔΑ στον δασικό χάρτη) και έχουν ενταχθεί 
στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και ιδιοκτη-
σιακά ανήκουν στους  ΟΤΑ: Να μην κατατεθεί 
αντίρρηση . Να απαλλαγούν οι ΟΤΑ από το πε-
ριβαλλοντικό τέλος αλλαγής χρήσης. Αυτές οι 
εκτάσεις να έχουν ΜΟΝΟ γεωργική χρήση . Ο 
σαφής προσδιορισμός των γεωργικών η άλλων  
εκτάσεων (κατοικιών, κτισμάτων, εγκαταστάσε-
ων κλπ) που εξαιρούνται της αναδάσωσης μιάς 
περιοχής, πρέπει να γίνει με μέριμνα και ευθύ-
νη της πολιτείας και άρα πρέπει αυτές  οι περι-
οχές να εξαιρεθούν προσωρινά της ανάρτησης 
και να αναρτηθούν μόλις η πολιτεία λύσει αυτό 
το θέμα.  Τα θέματα της οριστικής οριοθέτησης 
των οικισμών (εγκεκριμένων ή μη) και της εκτός 
σχεδίου δόμησης, να δρομολογηθούν άμεσα 
προκειμένου οι πολίτες μας να γνωρίζουν τι θα 
γίνει με την ιδιοκτησία τους. Αντί της βεβαίω-
σης από την υπηρεσία για το αν ένα γεωτεμάχιο 
είναι εντός οικισμού (εντός σχεδίου) ή εντός 
διανομής του Υ.Γ., να βεβαιώνεται αυτό από αρ-
μόδιο Μηχανικό στα πλαίσια της δήλωσης του ν. 
651/77. Να υπάρξει δραστική μείωση των τελών 
αντίρρησης. Να δοθεί παράταση 4μην παράταση 
του χρόνου υποβολής αντιρρήσεων (δηλαδή έξι 
μήνες συνολικά). Τέλος, να γίνει ενοποίηση και 
χρονική ταύτιση των διαδικασιών υποβολής δή-
λωσης ιδιοκτησίας (που γίνεται στο πλαίσιο της 
κτηματογράφησης) με αυτή των αντιρρήσεων 
επί των Δασικών Χαρτών.  Το Εθνικό Κτηματο-
λόγιο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα σε 
εξέλιξη στην χώρα μας και ένα εν δυνάμει σο-
βαρό αναπτυξιακό εργαλείο για του οποίου την 
άρτια ολοκλήρωση είναι απαραίτητη η κύρωση 
των Δασικών χαρτών. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ στηρίζοντας 
το μεγάλο αυτό έργο και την αναπτυξιακή προο-
πτική της χώρας θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν 
υπόψη οι προτάσεις του για την ορθή και άρ-
τια ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης των 
δασικών χαρτών προστατεύοντας παράλληλα 
και τα δικαιώματα των πολιτών και όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων. Το μεγάλο αυτό εγχεί-
ρημα πρέπει να πετύχει και εμείς στηρίζουμε 
την προσπάθεια της Πολιτείας. 

   Στοιχεία για τις αιτήσεις αποποίησης κληρονομιάς στα ειρηνοδικεία της χώρας, από το 
2013 έως και το 2016, διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής 
. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έγγραφο διαβιβάστηκε σε ερώτηση που είχε καταθέ-
σει ο αείμνηστος Ευάγγελος Μπασιάκος, στα τέλη του 2016, με την οποία ζητούσε να 

ενημερωθεί σχετικώς. Όπως προκύπτει από το έγγραφο του υπουργού Δικαιοσύνης, 
που δημοσιεύει σήμερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι αιτήσεις αποποίησης κληρονομιών διαμορ-
φώθηκαν ως εξής: το 2013 ανήλθαν σε 29.199, το 2014 σε 41.388, το 2015 σε 45.628 και 
το 2016 σε 54.422.
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Επισημάνσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ επί του Σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες  
και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»  

Το ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας απέστειλε προς τον υπουρ-
γό ΥΠΕΝ  Γιώργο Σταθάκη  τις Επισημάνσεις του επί του 
Σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης». 
Στην διαβιβαστική επιστολή σημειώνεται:  «Αξιότιμε κύριε 
Υπουργέ, σας στέλνουμε τις  επισημάνσεις του Τμήματός 
μας για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, τις οποίες 
έχουμε καταχωρίσει και στον ιστότοπο της δημόσιας δια-
βούλευσης.Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι υπάρχουν τρία βασικά  
ζητούμενα από την μη ικανοποίηση των οποίων  απορρέ-
ουν τα προβλήματα και οι ελλείψεις του νομοθετήματος: 
Χρήσεις γης συνδεδεμένες με δυναμική βάση δεδομένων, 
ώστε να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις εκάστοτε με-
ταβολές των παραγωγικών, εμπορικών, επιχειρηματικών 
δεδομένων. Ενιαία αντίληψη, περιγραφή και περιεχό-
μενο  για τις χρήσεις γης στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
και στις εφαρμογές του είτε από τους Ο.Τ.Α., είτε από τις 
υγειονομικές Υπηρεσίες, κλπ. Διαφορετική αντιμετώπιση 
για τις ήδη πολεοδομημένες και τις αδόμητες περιοχές. 
Ασφάλεια δικαίου για τις μεταβατικές διατάξεις.  Είμαστε 
στη διάθεσή σας για περαιτέρω εξειδίκευση και συνερ-
γασία. Με εκτίμηση. Για το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο Πρόεδρος Πάρις 
Μπίλλιας». Αναλυτικά στο κείμενο με τίτλο: «επισημάν-
σεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ  επί του σχεδίου ΠΔ «Κατηγορίες και 
Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»  το οποίο υπογράφεται από 
τους Τάκης Δούμας Αρχιτέκτονας-Πολεοδομός, Γιάννης 
Αγγελίδης Αρχιτέκτονας Πολεοδομός- Ομάδα Μελέτης 
ΤΕΕ ΚΜ , έχει ως εξής :   

Μετά την κατάργηση του Β’ Κεφαλαίου του ν.4269/2016 
(κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης) επαναφέρ-
θηκε σε ισχύ για τον πολεοδομικό σχεδιασμό το ΠΔ 
166/Δ/1987 των χρήσεων γης. Το σχέδιο Π.Δ. που τέθηκε 
σε διαβούλευση ακολουθεί την δομή και τη λογική του 
Π.Δ.166/Δ/1987 σε «εκσυγχρονιστική» προσαρμογή του 
από 30 ετών παλαιού και ανεπαρκούς θεσμικού καθεστώ-
τος με το οποίο ρυθμίζονταν οι χρήσεις γης στον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό κάθε επιπέδου.

-Γενικές κατηγορίες χρήσεων γης: Στο σχέδιο Π.Δ. 
καθορίζονται 17 Γενικές κατηγορίες χρήσεων γης ενώ 
αντίστοιχα στο Β΄ Κεφάλαιο του ν.4269/2014 καθοριζό-
ταν 18.  Από τις κατηγορίες αυτές οι 15 είναι όμοιες με τις 
καταργηθείσες με διαφοροποιήσεις στην ονομασία τους 
(το περιεχόμενό τους που αφορά τις ειδικές κατηγορίες 
χρήσεων θα σχολιαστεί παρακάτω)  με αφαίρεση από αυ-
τές του ν.4269/2014  που αναφέρονται ως: Εγκαταστάσεις 
μέσων μαζικής μεταφοράς. Κύριο οδικό δίκτυο πόλεων 
και με προσθήκη δύο νέων κατηγοριών , Αγροτική χρήση. 
Περιοχές Προστασίας. Οι ‘’όμοιες’’ 15 γενικές κατηγορίες 
χρήσεων γης καταγράφεται ότι καλύπτουν περιοχές πο-
λεοδομούμενες ή προς πολεοδόμηση ενώ οι δύο ‘’νέες’’ 
που προστίθενται αφορούν εκτάσεις γεωργικής γης και 
περιοχές προστασίας που ήδη ρυθμίζονται με άλλες δια-
τάξεις και περιεχόμενο των ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΤΧΣ πέραν των 
διατάξεων των χρήσεων γης. Oι δύο αυτές κατηγορίες και 
τα αντίστοιχα άρθρα 15 και 16 που τις περιγράφουν είναι 
ανεπεξέργαστα και ασαφή ως προς τον σκοπό τους και 
δημιουργούν εύλογα απορίες και σύγχυση εννοιών με τα 

αντίστοιχα τους που έχουν ορισθεί στον πολεοδομικό σχε-
διασμό.  Τα άρθρα αυτά είτε πρέπει να εξαιρεθούν είτε να 
επαναδιατυπωθούν με ευκρίνεια και σαφή στόχο και σκοπό.

-Ειδικές κατηγορίες χρήσεων γης: Πέρα των γενικών 
κατηγοριών χρήσεων γης καθορίζονται και 53 ειδικές κα-
τηγορίες χρήσεων σύμφωνα με την ειδική πολεοδομική 
λειτουργία τους, το αναλυτικό περιεχόμενο των οποίων θα 
εξειδικεύεται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, μετά από 
γνώση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ.  Επειδή δεν προσδιορίζεται χρο-
νικός περιορισμός εντός του οποίου θα γίνει αυτή η εξει-
δίκευση αντιλαμβανόμαστε ότι δεν θα κριθεί απαραίτητη 
και δεν θα υπάρξει. Για τη συνέχιση του σχολιασμού θα 
πρέπει να συμφωνηθεί ότι η έννοια ειδική χρήση σύμφω-
να με την ειδική πολεοδομική λειτουργία της αφορά την 
χρήση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα την εξυ-
πηρετούν. Στον ν.4269/2014 το περιεχόμενο των κατηγο-
ριών χρήσεων γης θα αντιστοιχιζόταν με τους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αυτοί αναφέρονται 
στην εκάστοτε Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δρα-
στηριοτήτων. Στο σχέδιο Π.Δ. επειδή ο προσδιορισμός του 
είδους της περιγραφής και του περιεχομένου της όποιας 
χρήσης γης ακολουθεί το πρότυπο του 166/Δ/1987, δεν 
συνδέεται με κάποια δυναμική βάση δεδομένων, και ως 
εκ τούτου θα παραμένει στατικός μη δυνάμενος να πα-
ρακολουθήσει τις εξελίξεις των παραγωγικών, εμπορικών, 
επιχειρηματικών δεδομένων και τις εκάστοτε μεταβολές 
τους, γεγονός που θα αποφευγόταν με την αντιστοίχιση 
των χρήσεων με τους ΚΑΔ.

-Ασυμβατότητες: Όπως είχε αναφερθεί και στη διαβού-
λευση του ν.4269/2014, είναι αναγκαίο να υπάρξει ενιαία 
και κοινή αντίληψη τόσο στον καθορισμό των χρήσεων 
γης στον πολεοδομικό σχεδιασμό, όσο και κατά την εφαρ-
μογή του με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις χρήσεων γης 
από τους αρμόδιους ΟΤΑ, που τις εκδίδουν σύμφωνα 
με τις ανάλογες διατάξεις, κατηγοριοποίηση και περι-
εχόμενο του Δημοτικού Κώδικα. Η ασυμβατότητα του 
περιεχομένου του σχεδίου ΠΔ με αντίστοιχες ρυθμίσεις 
σε υφιστάμενα εν ισχύ νομοθετήματα, κώδικες και διατά-
ξεις που αφορούν τις διάφορες χρήσεις όσον αφορά στην 
ορολογία, στο επιτρεπτόν η μη, και στους περιορισμούς 
χωροθέτησης δημιουργούν συχνή σύγχυση εννοιών και 
σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των πολιτών. Είναι 
αναγκαίο λοιπόν να συγκεντρωθούν όλες τις ισχύουσες 
διατάξεις για κάθε χρήση και  να εναρμονισθεί η ονο-
ματολογία και το περιεχόμενο τους με  τις διατάξεις περί 
χωροθέτησης.

-Σχολιασμός επί των άρθρων 3 ,4 ,17 : Ο σχολιασμός επι-
κεντρώνεται στα παρακάτω άρθρα που η εφαρμογή τους 
κυριαρχεί χωρικά στις πολεοδομημένες και προς πολεο-
δόμηση περιοχές της χώρας.

-Περιοχές αμιγούς κατοικίας: Καταγράφεται αρνητικά:

- Η απαγόρευση εγκατάστασης ιδιωτικής εκπαίδευσης 
ακόμη και αυτής του προσχολικού επιπέδου (νηπιαγω-
γεία ιδιωτικά) καθώς επίσης και εγκαταστάσεων ειδικής 
εκπαίδευσης όπως ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού, 
τεχνών κλπ).

- Η απαγόρευση εγκατάστασης ιδιωτικών γραφείων και 
εγκαταστάσεων ελευθέρων επαγγελματιών όπως μηχανι-
κών, ιατρών, δικηγόρων κλπ.

- Η ακραία κανονιστική ρύθμιση της επιβολής ορίου 
μεγέθους επιφανείας καταστήματος ανά οικόπεδο κάτι 
που δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο σε οργανω-
μένο πρόγραμμα δόμησης και όχι στον αστικό ιστό των 
οικισμών μας με τα υφιστάμενα μεγέθη ιδιοκτησιών και 
το ΝΟΚ.

- Η απαγόρευση πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εγκατα-
στάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας.

- Η απαγόρευση αβλαβών εγκαταστάσεων επαγγελματι-
κών εργαστηρίων. Πχ επιτρέπονται φούρνοι αλλά όχι ζα-
χαροπλαστεία (με εργαστήριο). 

- Η απαγόρευση καφενείων και καφετέριων 

-Περιοχές γενικής κατοικίας: Καταγράφεται αρνητικά 
ότι επιτρέπονται χρήσεις που επιβαρύνουν υπέρμετρα την 
λειτουργία του αστικού ιστού όπως:

- Κτίρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με όριο μεγέθους 
δόμησης

- Κέντρα έρευνας δίχως όριο μεγέθους δόμησης

- Σιδηροδρομικοί σταθμοί 

- Προβλεπόμενοι από ρυμοτομικό σχέδιο

- Σταθμοί αστικών & υπεραστικών λεωφορείων

- Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ

- ΚΤΕΟ

ενώ απαγορεύονται

- Κτίρια εστίασης άνω των 250 τ.μ.

- Κτίρια αναψυχής άνω των 100 τ.μ.

- Κτίρια και εγκαταστάσεις ειδικής εκπαίδευσης, ωδεία, 
φροντιστήρια, σχολές χορού, τεχνών κλπ

Σημειώνεται η επιτρεπόμενη χωροθέτηση Μονάδων Ψυ-
χοκινητικής Αποκατάστασης, μόνο στις περιοχές αμιγούς 
κατοικίας και όχι σε άλλες περιοχές. Θετικά καταγράφεται 
η επιτρεπόμενη χρήση Αστικής Γεωργίας στις περιοχές 
Αμιγούς και Γενικής Κατοικίας αρκεί να της δοθεί σαφές 
περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής.

-Περιοχές του άρθρου 17: Στους οριοθετημένους οικι-
σμούς κάτω των 2.000 κατοίκων που δεν έχουν πολεοδο-
μηθεί (πέραν του 80% του συνόλου της χώρας) καταγρά-
φονται  αρνητικά:

- Ο περιορισμός του μεγέθους δόμησης ανά οικόπεδο

o Στα εστιατόρια, άνω των 200 τ.μ.

o Στα αναψυκτήρια, άνω των 50τ.μ.

o Στα εμπορικά καταστήματα και καταστήματα προσωπι-
κών υπηρεσιών, άνω των 100 τ.μ.

- Η απαγόρευση κατασκηνώσεων – camping

- H απαγόρευση εγκατάστασης χώρων ελεύθερων επαγ-
γελματιών σημειώνοντας ότι πολλοί από αυτούς τους οικι-
σμούς ήταν έδρες καποδιστριακών δήμων.

Ερωτηματικά βέβαια δημιουργεί η πρόταση για χωροθέ-
τηση χρήσεων όπως:

- Δεξαμενές νερού-αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές
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Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος  
ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο ΚΑΠΕ

Αναμόρφωση ΔΣ ΣΜΗΒΕ

- Γεωργικές, δασικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις
σε περιοχές εντός των ορίων οριοθετημένων οικισμών 
(οιονεί εντός σχεδίου) ενώ υπάρχει απαγόρευση των 
αγροτικών αποθηκών ή στέγασης αγροτικών μηχανη-
μάτων, δεδομένου ότι για πολλούς οικισμούς αποτελούν 
κύρια προτεραιότητα μαζί με την κατοικία. 
Η κατηγοριοποίηση των οικισμών αυτών με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους όπως: Αντιστρόφως εάν πρόκειται 
για μικρούς τουριστικούς οικισμούς ελλείπουν διάφορες 
απαραίτητες χρήσεις.  Προτείνεται να  δημιουργηθούν 
διαφορετικές κατηγορίες για τους μικρούς οικισμούς με  
ανάλογες ειδικές χρήσεις στην κάθε κατηγορία όπως:
- Οικισμοί με τουριστικό ενδιαφέρον. 
- Οικισμοί αγροτικοί
- Οικισμοί παραδοσιακοί . 
-Προτάσεις γενικής κατεύθυνσης: Οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις στις   περιοχές του άρθρου 5 Πολεοδομικό Κέ-
ντρο  - Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης – Τοπικό Κέντρο το 
επίπεδο αναφοράς  και μεγέθους τους θα μπορούσαν να 
αξιολογηθούν θετικότερα, σε συνδυασμό με το περιεχό-
μενο των προηγουμένων άρθρων 3 και 4, εάν η εφαρμογή 
τους αφορούσε μοναδικά αδόμητες προς πολεοδόμηση 

περιοχές και όχι περιοχές δομημένες εντός ρυμοτομικού 
σχεδίου, αρρύθμιστες πολεοδομικά ως προς τις χρήσεις 
γης, που είναι και η συντριπτική πλειοψηφία των οικι-
στικών περιοχών της χώρας. Η σημερινή οικονομική 
κατάρρευση του ήδη δομημένου περιβάλλοντος ενδεχό-
μενα θα απαιτούσε ένα σχεδιασμό χρήσεων γης που θα 
αντιμετώπιζε διαφορετικά τις εντός σχεδίου δομημένες 
οικιστικές περιοχές από εκείνες που είναι αδόμητες και 
προβλέπεται να πολεοδομηθούν, είτε από τα ήδη εγκεκρι-
μένα ΓΠΣ & ΣΧΟΟΑΠ, είτε από τα μελλοντικά ΤΧΣ και ΕΧΣ 
του ν.4447/2016. Στην πρώτη περίπτωση η κατεύθυνση 
προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι ότι τα πάντα επι-
τρέπονται παντού, αλλά ουσιαστικά η ενοποίηση μεγάλου 
τμήματος των χρήσεων της αμιγούς κατοικίας με αυτές τις 
λιγότερο επιβαρύνουσες της γενικής κατοικίας, θα έδινε 
σημαντικό διέξοδο στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα 
τοπικού χαρακτήρα έστω και προσωρινά.   
-Μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 18: Στα πλαίσια της 
χρηστής διοίκησης, πρέπει πάντοτε να δημιουργούνται 
συνθήκες ασφάλειας δικαίου, όταν υπάρχουν αλλαγές 
ή τροποποιήσεις στην εκάστοτε νομοθεσία. Οι συνθήκες 
αυτές περιγράφονται στις μεταβατικές διατάξεις του κάθε 
νομοθετήματος, στοχεύοντας στην ομαλή μετάβαση από 

το τροποποιημένο στο νέο προτεινόμενο. Στις μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 18 προκύπτουν τα παρακάτω: Στις 
παραγράφους 6 και 7 του παραπάνω άρθρου απαιτείται 
η προσαρμογή στις νέες διατάξεις περί χρήσεων γης 
διαμέσου αναθεώρησης του σχεδιασμού εντός 6 μηνών 
ή 24 μηνών αντίστοιχα κατά περίπτωση. Ποτέ ως τώρα 
περιπτώσεις σχεδίων και μελετών όπως αυτές που πε-
ριγράφονται στις παραπάνω παραγράφους δεν αντιμετω-
πίσθηκαν ως σχεδιασμός εγκεκριμένος υπό προθεσμία. 
Άλλωστε η διαδικασία αναθεώρησης που επιβάλλεται 
δημιουργεί ερωτηματικά εάν είναι απόλυτα αντιληπτό το 
τι διαδικασίες και ενέργειες απαιτούνται τόσο από την 
πλευρά της υποστελεχωμένης διοίκησης που χειρίζεται 
τέτοια θέματα, σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να ολοκλη-
ρωθεί και τι δαπάνη θα απαιτηθεί γι’ αυτό. Είναι λοιπόν 
απαραίτητο οι παρ. 5 , 6 και 7 να ορίσουν ότι όλες οι πε-
ριγραφόμενες περιπτώσεις σχεδιασμού ακολουθούν τις 
προγενέστερες διατάξεις, ενδεχομένως με αντιστοίχιση 
τους σε τεχνική έκθεση με τις νέες, και η εφαρμογή των 
νέων χρήσεων γης μετά την έγκρισή τους θα έχει εφαρ-
μογή σε κάθε νέο φάκελο μελέτης πολεοδομικού σχεδι-
ασμού κάθε επιπέδου, που θα συμβασιοποιηθεί μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ.

Με δελτίο Τύπου το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ρυθμίσεις για αγροτική χρήση ύδατος μέσω ηλε-
κτροδοτημένων εγκαταστάσεων. Αναλυτικά σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, 
Σωκράτη Φάμελλου, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A.), με την οποία τροποποι-
ούνται η Κ.Υ.Α. 146896/2014 και αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος 
και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και η ΚΥΑ 145026/2014 που 
αφορά στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Με την 
τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότη-
σης των σημείων υδροληψίας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η εποπτεία των 
αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος γίνεται μέσα από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας 
(ΕΜΣΥ). Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξοικονόμηση των υπόγειων υδατικών πόρων 
που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα και δέχονται σήμερα ισχυρές πιέσεις. Ειδικό-
τερα, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προκαταρκτικών γεωτρήσεων για τη διερεύνηση 
της καταλληλότητας του ύδατος, ποσοτική και ποιοτική. Επίσης, απεμπλέκεται η αδειοδο-
τούσα αρχή και οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α και Β βαθμού) από την επίλυση ιδιωτικών 
διενέξεων, ενώ εξειδικεύεται ο τρόπος αδειοδότησης χρήσης ύδατος από επιφανειακά 

υδατικά συστήματα με υψηλή ένταση πίεσης, λόγω απολήψεων. Επιπλέον, ρυθμίζονται οι 
διοικητικές κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής 
κατά των αποφάσεων επιβολή των διοικητικών προστίμων. Στην νέα ΚΥΑ υπάρχουν προ-
βλέψεις για τις περιπτώσεις ηλεκτροδότησης νέων εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος αγρο-
τικής χρήσης, όπου απαιτείται υποβολή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 
του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1). Και, βέβαια, 
υπάρχει πρόνοια για τους κατόχους εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει 
γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμε-
τάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστη. Όλοι όσοι κάνουν 
χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά 
ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαι-
τούμενης άδειας χρήσης, καλούνται να προσέλθουν άμεσα στο Δήμο της περιοχής τους και 
να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή φακέλου 
αδειοδότησης χρήσης ύδατος, με την οποία θα γίνεται ταυτόχρονα και η εγγραφή τους στο 
Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.

Με χθεσινή απόφαση του ΥΠΕΝ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΑΠΕ συγκροτείται 
ως εξής: 1. Τσολακίδης Βασίλειος του Δήμου (ΑΔΤ ΑΑ 015296), Βιο-Αρχιτέκτονας, 
Διπλωματούχος Μηχανικός, ως Πρόεδρος. 2. Αναστασία Κοτρωνάρου του Γεωρ-
γίου (ΑΔΤ ΑΙ 516005), Δρ. Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός- Νομικός, ως Αντι-
πρόεδρος. 3. Λάζαρος Νάτσης του Στεφάνου (ΑΔΤ Χ 865080), Βιολόγος, ως εκ-
πρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.. 4. Ελευθέριος Αναστασάκης του Κων-
σταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ 121703), Χημικός, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανικών (ΣΕΒ). 5. Νικολινάκου-Αναγνωστάκη Ευαγγελία του Βασιλείου 
(ΑΔΤ ΑΕ 063010), Μηχανολόγος- Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, ως εκπρόσωπος της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ)  Η θητεία του Διοικητικού Συμ-
βουλίου ορίζεται τριετής. 

Με σχετική ανακοίνωση του ΣΜΗΒΕ έγινε γνωστό ότι 
«μετά τις παραιτήσεις των συναδέλφων Τσιάφη Χρίστου 
και Κώνστα Γρηγόρη, για οικογενειακούς και επαγγελμα-
τικούς λόγους, το Δ.Σ. του ΣΜΗΒΕ συνεδρίασε εκ νέου και 
η σύνθεση του κατόπιν της προβλεπόμενης  ψηφοφορίας 

αναμορφώθηκε ως ακολούθως: Πρόεδρος Ηλίας Χομσί-
ογλου, Αντιπρόεδρος Βασίλειος Αργυρόπουλος, Γενικός 
Γραμματέας  Μαρία Αντωνιάδου, Ταμίας Κωνσταντίνος Τσα-
λούμης, Ειδικός Γραμματέας Παναγιώτης Παλαιοχωρινός, 
Μέλh Παναγιώτης Ψωνόπουλος, Γεράσιμος Καμπίτσης, 

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος, Αλέξανδρος Αλεβίζος Το ΔΣ 
του Συλλόγου ευχαριστεί θερμά τους αποχωρήσαντες συ-
ναδέλφους για  την πολύτιμη προσφορά τους και τους θε-
ωρεί μόνιμα στην πρώτη σειρά των παρεμβάσεων και των 
διεκδικήσεων του».
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Αύξηση 40% στις αυτόνομες συνδέσεις αερίου μετά  
τις διευκολύνσεις του νόμου

Προχωράει από την J&P ΑΒΑΞ ο σχεδιασμός για τη μετατροπή  
μονάδων της ΑΗΚ για χρήση φυσικού αερίου 

Αυτονομίες αφορά το 87% των 1.500 περίπου νέων 
διασυνδέσεων στην Αττική που έχουν γίνει από 
την αρχή του έτους, σύμφωνα με πληροφορίες 
του energypress. Συγκεκριμένα οι 1.300 αφορού-
σαν ατομικούς λέβητες αερίου. Αρκεί να σκεφτεί 
κανείς ότι πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός αυτονο-
μιών ήταν μόλις 900, που σημαίνει ότι η προτίμη-
ση στον ατομικό λέβητα αυξήθηκε σε σχέση με το 
ίδιο διάστημα πέρυσι με ρυθμό 40%. Σύμφωνα με 
το energypress.gr  και τον δημοσιογράφο Θοδωρή 
Παναγούλη καταλύτης για τις νέες πρωτοβουλίες 
της ΕΔΑ Αττικής είναι οι μεγάλες ευκαιρίες διείσ-
δυσης του αερίου στην Αττική, σε συνδυασμό με 
το γεγονός ότι από την αρχή του έτους η αυτονό-
μηση από την κεντρική θέρμανση έχει γίνει πολύ 
απλή υπόθεση.  Σύμφωνα με το νόμο που ισχύει 
από τον Ιανουάριο, πλέον δεν απαιτείται η συναί-
νεση του 50% συν 1 των ψήφων των συνιδιοκτη-
τών μιας πολυκατοικίας, προκειμένου κάποιος να 
αυτονομηθεί, και να εγκαταστήσει ατομικό λέβη-
τα αερίου στο διαμέρισμά του. Ο νόμος του δίνει 
πλέον την δυνατότητα να το κάνει, ακόμη κι αν δεν 

υπάρχει σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας. Από 
εκεί και πέρα, όπως ανακοινώθηκε κατά τη σχε-
τική επαφή με τους δημοσιογράφους, στόχος της 
ΕΔΑ για φέτος της είναι να προχωρήσει σε 12.000 
νέες συνδέσεις νοικοκυριών, ενώ για την περίοδο 
2017-2021 επιδιώκει να δημιουργήσει 100 νέα χι-
λιόμετρα διασυνδέσεων, τόσο σε παλαιές περιοχές 
όπου το δίκτυο έχει μικρή πύκνωση (π.χ. Μαρούσι, 
Χαλάνδρι, Γλυκά Νερά), όσο και σε καινούργιες.  Η 
εταιρεία έχει θέσει ως στόχο τη μείωση του συ-
νολικού κόστους σύνδεσης για τους καταναλωτές, 
που αποτελεί και το βασικό  ανασταλτικό παράγο-
ντα στην απόφασή των καταναλωτών να συνδεθούν 
με το δίκτυο διανομής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΔΑ 
Αττικής παρέχει σημαντικά οικονομικά κίνητρα 
που μειώνουν έως και 50% το συνολικό κόστος 
σύνδεσης για μια πολυκατοικία με κεντρική θέρ-
μανση ή για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα που θα 
επιλέξει αυτόνομη σύνδεση. Προς τούτο, η ΕΔΑ 
Αττικής προσφέρει 100% έκπτωση στα τέλη σύν-
δεσης. Παράλληλα, από τις 3 Απριλίου και μέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιμου ποσού, η εταιρεία θα 

ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επιδότησης απευθείας 
από την ΕΔΑ Αττικής μέρος του κόστους μετατρο-
πής της εγκατάστασης θέρμανσης και προσφέρει 
μέχρι και €3.000 για μια πολυκατοικία και €750 
για ένα διαμέρισμα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 
κεντρικές και αυτόνομες θερμάνσεις ανεξαρτήτως 
ισχύος. Παράλληλα, η εταιρεία θα εφαρμόσει μία 
επιτυχημένη πρακτική σύνδεσης ανεξάρτητων ιδι-
οκτησιών σε πολυκατοικίες με χρήση ανυψωτικής 
στήλης και τοποθέτηση του μετρητή στο μπαλκόνι 
των διαμερισμάτων, δίνοντας λύση σε περιπτώσεις 
αδυναμίας αυτόνομης σύνδεσης λόγω τεχνικών 
δυσκολιών και ταυτόχρονα, μειώνοντας περαιτέρω 
το συνολικό κόστος σύνδεσης.  Όπως τονίζει πα-
ρουσιάζοντας τις δραστηριότητες της ΕΔΑ Αττικής 
ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Χρήστος 
Μπαλάσκας, «η ΕΔΑ Αττικής έχει θεμελιώσει γε-
ρές βάσεις ως ο Αξιόπιστος Διαχειριστής του Δι-
κτύου Διανομής Αερίου στην Αττική, διαθέτοντας 
αναγνωρισμένη εξειδίκευση, υψηλή τεχνογνωσία 
και μακρά πορεία στην αγορά του φυσικού αερίου 
στην Αττική». 

Με ταχείς ρυθμούς προχωράει η  η J&P ΑΒΑΞ το σχεδιασμό για την ολοκλήρωση της 
μετατροπής δυο μονάδων της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), ώστε να μπορούν να 
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο. Στόχος είναι το έργο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Σε-
πτέμβριο του 2018. Το energypress.gr γράφει ότι πρόκειται για τις μονάδες 4 και 5 της 
ΑΗΚ στο Βασιλικό, οι οποίες είναι μονάδες συνδυασμένου κύκλου 220 MW η κάθε μία 
με καύσιμο το ντίζελ.  Το ζήτημα της μετατροπής των μονάδων τέθηκε πιο επιτακτικά 
μετά από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κύπρου να διενεργηθεί νέα 
μελέτη για την προμήθεια της ΑΗΚ με φυσικό αέριο μέσω της ΔΕΦΑ. Στα πλαίσια αυτά, 
κρίθηκε αναγκαίο να ολοκληρωθεί η μετατροπή των μονάδων. Σε δηλώσεις του στην 
κυπριακή ιστοσελίδα Energy News, ο Αλέξης Μιχαήλ, εκτελεστικός διευθυντής Παρα-
γωγής και Διανομής της J&P ΑΒΑΞ, αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία βρίσκεται 
στο στάδιο σχεδιασμού, ώστε να παραγγελθούν τα απαραίτητα εξαρτήματα. Σημειώνε-
ται ότι ήδη εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας βρίσκεται στην Κύπρο προκειμέ-
νου να συμβάλλει στην πρόοδο του έργου. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός στο Βασιλι-
κό αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής που έγινε στην Κύπρο και η συνολική του 
αξία ανέρχεται εκτιμάται γύρω στο 1 δισ. ευρώ. H κατασκευή του σταθμού ξεκίνησε το 
1998 και ακολούθησαν άλλες τρεις φάσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σταδιακά με-

ταξύ των ετών 2005-2012. Ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός του Βασιλικού αποτελείται, 
πέραν των μονάδων 4 και 5, από τρεις ακόμα συμβατικές μονάδες παραγωγής ισχύος 
130 MW η κάθε μια με καύσιμο το μαζούτ και ένα ντιζελοκίνητο αεριοστρόβιλο ισχύος 
38 MW. Στη μια εκ των συμβατικών μονάδων έχει εγκατασταθεί σύστημα αποθείωσης 
των καυσαερίων για μείωση των εκπομπών CO2 κάτω από τα όρια που θέτει η Ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία για Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης. Μετά την τραγική έκρηξη στη 
γειτονική ναυτική βάση στο Μαρί στις 11 Ιουλίου 2011, ο σταθμός του Βασιλικού υπέστη 
σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα να σταματήσει πλήρως η λειτουργία του. Το κόστος 
αποκατάστασης ανήλθε περίπου στα 170 εκατ. ευρώ. Μετά τις απαραίτητες επιδιορθώ-
σεις προκειμένου να επανέλθουν στην παραγωγή, οι μονάδες 4 και 5 διαθέτουν μέρος 
του απαιτούμενου εξοπλισμού ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο. 
Αφότου αποκαταστάθηκε η λειτουργία του, ο σταθμός κατέκτησε πάλι την κυριαρχική 
του θέση στην ηλεκτροπαραγωγή της Κύπρου. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με στοιχεία 
της ΑΗΚ, το 2015 ο σταθμός του Βασιλικού  παρήγαγε το 65,25% (2 693 444 MWh) της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από τους Ηλεκτροπαραγωγούς Σταθ-
μούς της ΑΗΚ, ενώ κατά την ίδια περίοδο, εξήγαγε το 65,18% (2 546 322 MWh) της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Διαγωνισμοί για 12 αιολικά πάρκα 31,8 MW
Δύο προσκλήσεις για συμμετοχή σε διαδικασία δια-
πραγμάτευσης για 12 αιολικά πάρκα, συνολικής ισχύος 
31,8 MW, δημοσιοποίησε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Σύμφωνα 
με το energypress.gr η μία πρόσκληση αφορά το έργο 
«Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και 
Θέση σε Λειτουργία Ενός (1) Αιολικού Πάρκου Συνολι-
κής Ισχύος 7,5 MW στη Θέση Παλαιόπυργος - Περδικιές 
Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης». Η δεύτερη πρόσκληση 

αφορά το έργο «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκα-
τάσταση και Θέση σε Λειτουργία Έντεκα (11) Αιολικών 
Πάρκων Συνολικής Ισχύος 24,30 MW στις ακόλουθες 
θέσεις: ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ 
ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 
ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ 
ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 
ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 

MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟ-
ΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥ-
ΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW.» Για τη 
συμμετοχή στη διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί σχε-
τική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο 
της εταιρείας το αργότερο μέχρι την Τρίτη 21 Μαρτίου 
2017, στην οποία θα αναγράφονται τα πρόσωπα που θα 
παρίστανται κατά τη διαδικασία.



Ανακοινώθηκαν οι επίσημες αποφάσεις της ΡΑΕ  
για τη "χρέωση προμηθευτή" 

«Χρωστάμε μόνον αυτά που δεν έχουμε ακόμα εισπράξει»,  
υποστήριξε η ΔΕΗ στη ΡΑΕ

Τις αποφάσεις της σχετικά με τη χρέωση προ-
μηθευτή ανακοίνωσε και επίσημα χθες η ΡΑΕ, η 
οποία έδωσε στη δημοσιότητα και τα αποτελέσμα-
τα της σχετικής διαβούλευσης. Το energypress.
gr  γράφει ότι πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η 
Αρχή, η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 149/2017 απόφασή 
της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του Άρθρου 22 του ν. 4001/2011, τροποποί-
ησε τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας ως προς τη Μεθοδολογία υπολογισμού του 
εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, η 
Αρχή στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων 
της για παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς 
ενέργειας διαπιστώνοντας τόσο το υψηλό επίπεδο 
όσο και τη μεταβλητότητα της «Πρόσθετης Χρέω-
σης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)» ένεκα κυρίως των αυ-
ξημένων απαιτήσεων Φορτίου και Εφεδρειών του 
Συστήματος, ιδίως κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Ιανουαρίου 2017, και σταθμίζοντας: την πρότα-

ση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως διατυπώθηκε με τη σχε-
τική εισήγησή της, τις απόψεις των συμμετεχόντων 
στη διενεργηθείσα Δημόσια Διαβούλευση και την 
έλλειψη, στην παρούσα φάση, μεθοδολογίας υπο-
λογισμού των απαιτήσεων εφεδρείας Συστήματος, 
αποφάσισε: Να καλέσει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την, 
εντός τακτής προθεσμίας, κατάρτιση και υποβολή 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των απαιτήσεων 
εφεδρείας Συστήματος (πρωτεύουσας, δευτερεύ-
ουσας και τριτεύουσας εφεδρείας, σύμφωνα και με 
τα οριζόμενα στο κείμενο θεσμικό και κανονιστικό 
πλαίσιο), ώστε να είναι σε θέση να επανεξετάσει την 
υιοθέτηση της εξαίρεσης των περιορισμών εφε-
δρείας κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ. Να 
θεσπίσει άνω ωριαίο όριο στη διαφορά εικονικής 
ΟΤΣ και ΟΤΣ, μέσω της εισαγωγής σχετικής παρα-
μέτρου στη ανωτέρω Μεθοδολογία, με αναδρομική 
εφαρμογή από 01.10.2016, ώστε –με την ενσωμά-
τωσή της– να θεραπευθούν τυχόν αποτελέσματα 
παρελθούσας, υπερβάλλουσας και δυσανάλογης 
χρέωσης. Ακολούθως, η ΡΑΕ, με την υπ΄αριθμ. 
150/2017 απόφασή της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-

των της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 
22 και 143 του ν. 4001/2011, καθόρισε την τιμή της 
ως άνω ρυθμιστικής παραμέτρου για την εφαρμογή 
της Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του 
Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, η Αρχή, κατόπιν 
αξιολόγησης των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχεί-
ων που κατέθεσε στο πλαίσιο της εισήγησής του ο 
Λειτουργός της Αγοράς, προσδιόρισε την τιμή της 
ως άνω παραμέτρου σε 15 €/MWh, επίπεδο εύλογο 
ή και συντηρητικό, μέχρι την εφαρμογή σχετικής 
μεθοδολογίας προσδιορισμού των απαιτήσεων 
εφεδρείας η οποία θα επιτρέψει την επανεξέταση 
του ορίου αυτού βάσει των περιορισμών εφεδρείας 
κατά τον υπολογισμό της εικονικής ΟΤΣ. Επίσης, 
η ΡΑΕ έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτε-
λέσματα της από 08.02.2017 σχετικής Δημόσιας 
Διαβούλευσης, επί της εισήγησης του ΛΑΓΗΕ για 
τον τρόπο εφαρμογής της μεθοδολογίας της Πρό-
σθετης Χρέωσης Προμηθευτών για τον Ειδικό Λο-
γαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

"Δεν είναι υπερήμερη η ΔΕΗ έναντι των διαχειριστών ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, ούτε 
και έναντι των παραγωγών ΑΠΕ. Τα μόνα χρήματα που χρωστά για ΕΤΜΕΑΡ στους 
διαχειριστές, είναι αυτά που αφορούν σε ποσά τα οποία και δεν έχει εισπράξει". Το 
στίγμα αυτό έχει, σύμφωνα με όσα λέει στο energypress αρμόδια πηγή της ΔΕΗ, η 
υπερασπιστική γραμμή της επιχείρησης στο υπόμνημα που πρόκειται να αποστείλει 
σήμερα προς την ΡΑΕ, η οποία και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση 
πραγματοποιεί τις πληρωμές και ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της. Σε αναλυτικό ρε-
πορτάζ του Γ. Φυντικάκη σημειώνεται ότι: Τι υποστηρίζει στην πράξη η ΔΕΗ ; Οτι δεν 
παρακρατά εισπράξεις ρυθμιζόμενων χρεώσεων που ανήκουν στους διαχειριστές 
(Τέλη Δικτύων, ΕΤΜΕΑΡ κ.λπ.) προκειμένου να τις διοχετεύει για την κάλυψη άλ-
λων υποχρεώσεών της, όπως για πληρωμές φόρων, εργολάβων ή το επενδυτικό 
της πρόγραμμα, παρά τα μόνα χρήματα που χρωστά είναι αυτά που δεν έχει ακόμη 
εισπράξει.  Το αν θα πείσει την Αρχή μένει φυσικά να φανεί από τα στοιχεία που 
θα προσκομίσει, η στάση της ωστόσο είναι εύλογη. Οποιαδήποτε άλλη παραδοχή, 
όπως το γεγονός ότι ακριβώς επειδή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας, 
αναγκάζεται να κάνει καταμερισμό των χρημάτων που εισπράττει, και προτιμά να 
εξοφλεί τα απολύτως επιβεβλημένα από το νόμο (φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, 
κλπ), βάζοντας σε δεύτερη μοίρα όσα χρωστά στους διαχειριστές, θα την έφερνε 
αντιμέτωπη με βέβαιο πρόστιμο από την ΡΑΕ. Στην ουσία, με το σημερινό υπόμνημα 
που αποστέλει η ΔΕΗ στην ΡΑΕ, θα επιχειρείσει να αποδείξει ότι δεν έχει παρακρα-
τήσει για κανένα λόγο εισπραχθέντα ποσά από ρυθμιζόμενες χρεώσεις, ανεξάρτητα 
από το ποιές ταμειακές ανάγκες είχε. Τούτο φυσικά δεν σημαίνει ότι σε κατ’ ιδίαν 
συζητήσεις, στελέχη της ΔΕΗ δεν αναγνωρίζουν ότι πράγματι η επιχείρηση αναγκά-
ζεται να κάνει διαχείριση των προτεραιοτήτων που υπάρχουν, μεταξύ των οποίων 
να προτάσσει κάποιες ανελαστικές που αν δεν πληρωθούν θα επιφέρουν τεράστια 
ζημιά στην επιχείρηση. Την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα της ΡΑΕ, 
ένας δικαστικός πυρετός μαίνεται στην αγορά. Προ ημερών οι σύνδεσμοι ΣΠΕΦ και 

ΠΣΑΦ των επενδυτών φωτοβολταικών επέδωσαν εξώδικο στην ΔΕΗ, με το οποίο 
καλούν τον επικεφαλής της Μανόλη Παναγιωτάκη να προχωρήσει εντός δέκα ημε-
ρών το αργότερο στην καταβολή των ποσών που οφείλει από είσπραξη ΕΤΜΕΑΡ 
στον ΛΑΓΗΕ (μέσω ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ), διαφορετικά θα του κάνουν μήνυση για 
υπεξαίρεση. Ακολούθησε συνάντηση των εκπροσώπων των φωτοβολταικών με τον 
κ. Παναγιωτάκη ο οποίος και υποστήριξε ότι τα ληξιπρόθεσμα που οφείλει η ΔΕΗ σε 
ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ δεν βρίσκονται σε καμμία περίπτωση στο ύψος που υποστη-
ρίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ και ότι εξυπηρετούνται, ίσως με μια μικρή καθυστέρηση. 
Δεν παρουσίασε αριθμούς, ωστόσο επιφυλάχτηκε να το κάνει σε νέα συνάντηση, 
πιθανώς και μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Η πίεση πάντως φαίνεται ότι απέδωσε 
καθώς στο μεταξύ η ΔΕΗ κατέβαλε περίπου 100 εκατ. ευρώ, με τα οποία πληρώ-
θηκε ένας μήνας οφειλών προς τους παραγωγούς ΑΠΕ. Από την άλλη πλευρά, ο 
ΛΑΓΗΕ έχει ήδη λάβει απόφαση να προχωρήσει σε αγωγές εναντίον του ΑΔΜΗΕ 
και του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν ήδη προχωρήσει ή πρόκειται να 
προχωρήσουν σε αγωγές εναντίον της ΔΕΗ. Ο μεν ΑΔΜΗΕ την έχει ήδη κάνει, ο δε, 
ΔΕΔΔΗΕ έχει αποστείλει στην ΔΕΗ εξώδικα. Σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορί-
ες ο ΑΔΜΗΕ έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΛΑΓΗΕ ύψους 575 εκατ. ευρώ, ενώ 
το αντίστοιχο ποσό για το ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στα 125 εκατ. ευρώ. Σε ακρόαση από 
την ΡΑΕ πέρασε πρόσφατα και ο ΔΕΔΔΗΕ έπειτα από καταγγελίες παραγωγών ΑΠΕ 
στα νησιά, σύμφωνα με τις οποίες η ΔΕΗ - με την διπλή της ιδιότητα του παραγωγού 
και ταυτόχρονα προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας - κάνει αυθαίρετα συμψηφισμό 
των ποσών που αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ και δεν το αποδίδει, όπως θα έπρεπε, αυ-
τούσιο στον διαχειριστή του δικτύου. "Δεν αποτελούν υπαιτιότητα του ΔΕΔΔΗΕ οι 
καθυστερήσεις των πληρωμών για το δίκτυο των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που 
διαχειρίζεται, αλλά οφείλονται στις καθυστερήσεις των πληρωμών από την πλευρά 
των προμηθευτών", είχε σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίξει στις αρχές Μαρτίου 
ενώπιον της ΡΑΕ ο επικεφαλής του Ν.Χατζηαργυρίου.
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Τα δέκα χρόνια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC)  
γιορτάσθηκαν στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Υποχώρηση κατέγραψε το 2016 η ελληνική βιομηχανία  
επισκευής πλοίων, σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠε σημειώνεται πως αν υπήρ-
χε ένα Νόμπελ στις ερευνητικές επιχορηγήσεις, αυτό 
ασφαλώς θα ανήκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(ERC), το μόνο στην Ευρώπη που επιχορηγεί έναν με-
μονωμένο ερευνητή, ακόμη και στην αρχή της καριέρας 
του, με 1,5 έως 2,5 εκατ. ευρώ. Τα δέκα χρόνια του ERC 
γιορτάζονται αυτή την εβδομάδα διεθνώς (13-19 Μαρτί-
ου) με πάνω από 145 εκδηλώσεις σε 35 χώρες, ενώ η 
κεντρική εκδήλωση θα γίνει στις Βρυξέλλες την επόμε-
νη Τρίτη. Τη σχετική εκδήλωση στην Ελλάδα διοργάνωσε 
χθες το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και με την υποστήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή δημιούργησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 
(με πρώτο πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου τον 
Έλληνα βιολόγο Φώτη Καφάτο) για να ενθαρρύνει την 
έρευνα αιχμής στην Ευρώπη μέσω της υποστήριξης 
κορυφαίων ερευνητών. Μέσα στη δεκαετία, το ERC έχει 
χρηματοδοτήσει περίπου 7.000 ερευνητές, έχει υπο-
στηρίξει περισσότερα από 40.000 μέλη ερευνητικών 
ομάδων και έχει διαθέσει το 64% του προϋπολογισμού 
του σε νέους ερευνητές στο ξεκίνημα της καριέρας τους 
Το πρόγραμμα του ΕRC, με προϋπολογισμό περίπου 13 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, υποστηρίζει την 
έρευνα αιχμής αποκλειστικά στη βάση της επιστημονι-
κής αριστείας, σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή 
της τεχνολογίας, χωρίς προτεραιότητες ή αποκλεισμούς. 
Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται 
η έρευνα που, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγο-
ρά, είναι απαραίτητη για τις τεχνολογίες του μέλλοντος 
(όπως η νανοτεχνολογία) ή για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προκλήσεων (όπως η κλιματική αλ-
λαγή). Οι τρεις κύριες κατηγορίες επιχορηγήσεων είναι 
για ερευνητές στη φάση εκκίνησης της καριέρας τους 
(Starting Grants: 1,5 εκατ. ευρώ), στη μέση φάση της 
εδραίωσής τους (Consolidating Grants: 2 εκατ. ευρώ) 
και στην ώριμη φάση τους (Advanced Grants: 2,5 εκατ. 
ευρώ), ενώ από το 2018 θα επανέλθουν και οι επιχορη-
γήσεις συνέργειας (Synergy Grants). Οι ερευνητές έχουν 
απόλυτη ανεξαρτησία στη διαχείριση των κονδυλίων της 

επιχορήγησης, ενώ κάθε επιχορηγούμενος ερευνητής 
συνεργάζεται και χρηματοδοτεί κατά μέσο όρο έξι έως 
επτά άλλους ερευνητές. Μια επιχορήγηση-υποτροφία 
ERC αποτελεί «διαβατήριο» για τη μελλοντική προαγωγή 
ενός ερευνητή πανεπιστημίου ή ερευνητικού κέντρου.
-Πρώτη η Κρήτη και πρώτο το ΙΤΕ:Στη χώρα μας, η Κρή-
τη είναι η πρώτη περιφέρεια σε επιχορηγήσεις του ERC, 
κυρίως χάρη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), 
που έχει τους περισσότερους ερευνητές με επιχορήγη-
ση ERC από κάθε άλλο ερευνητικό φορέα στην Ελλάδα. 
Ο πρόεδρος του ΕΙΕ δρ Βασίλης Γρηγορίου επεσήμανε 
ότι η Ελλάδα είναι η 20ή χώρα σε συμμετοχή στις χρη-
ματοδοτήσεις του ERC, ενώ το ποσοστό επιτυχίας στις 
αιτήσεις χρηματοδότησης από Έλληνες ερευνητές είναι 
μόνο 3,6%, πολύ κάτω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (11% 
περίπου). Συγκριτικά, το ποσοστό επιτυχίας της Νο 1 χώ-
ρας στην ΕΕ, της Γαλλίας, είναι 16%, ενώ του Ισραήλ 19%.  
«Έχουμε προτάσεις από Έλληνες ερευνητές, αλλά όχι 
πολλές καλές προτάσεις. Έχει διαμορφωθεί μια κουλ-
τούρα φόβου για το ERC», είπε ο κ. Γρηγορίου και τόνισε 
«ότι πρέπει να ανεβάσουμε τα ποσοστά επιτυχίας μας». 
Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
δρ Θεόδωρος Παπάζογλου ανέφερε ότι οι επιχορηγή-
σεις του ERC αποτελούν περίπου το 17% των συνολικών 
κονδυλίων για την Έρευνα που διαθέτει η ΕΕ μέσω του 
«Ορίζοντα 2020». Μεταξύ 2007-2016 έχουν κατατεθεί 
συνολικά περίπου 62.000 ερευνητικές προτάσεις από 
44.175 ερευνητές. Οι συνολικές επιχορηγήσεις έχουν 
φθάσει τα 12,43 δισ. ευρώ και η μέση χρηματοδότηση 
ανά ερευνητή είναι 1,7 εκατ. ευρώ. Επεσήμανε ότι, αν 
και η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες σε ποσοστά 
επιτυχίας, μετά το 2015 βελτιώνεται, ενώ αν ληφθούν 
υπόψη ο πληθυσμός της και το ύψος των δαπανών της 
για Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), βρίσκεται στην πρώτη 
πεντάδα ή εξάδα του ERC. Από την άλλη, οι περισσότεροι 
Έλληνες ερευνητές που έχουν πάρει επιχορήγηση ERC, 
βρίσκονται εκτός Ελλάδας. 
-Πάνω από 70 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα:  Ο καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης Νεκτάριος Ταβερναράκης, 
μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας του 
ERC (ο μόνος Έλληνας μεταξύ των 22 μελών του) και 

πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
μίλησε για τη συμβολή του ERC στην Ελλάδα. Όπως είπε, 
συνολικά έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα πάνω από 70 
εκατ. ευρώ μέσω επιχορηγήσεων του ERC, ενώ μπορούν 
να απορροφηθούν περισσότερα στο μέλλον, αν οι Έλλη-
νες ερευνητές τολμήσουν να υποβάλουν περισσότερες 
προτάσεις. Αναφέρθηκε στις χρόνιες αδυναμίες της 
έρευνας στην Ελλάδα, όπως η αντιμετώπισή της ως πο-
λυτέλειας, η λογική της ισοπέδωσης αντί της αριστείας, 
η δραματική γραφειοκρατία, η σημαντική καθυστέρηση 
στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ, η αδυναμία ερευ-
νητικού προγραμματισμού σε βάθος χρόνου, η διαρροή 
επιστημόνων (brain drain) κ.ά. Από την άλλη, έκανε λόγο 
για το «ελληνικό παράδοξο» χάρη στην ύπαρξη θυλάκων 
αριστείας. «Μπορούμε να κάνουμε έρευνα αιχμής στη 
χώρα μας, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από το εξω-
τερικό», τόνισε. Υπογράμμισε ότι κάθε ευρώ κρατικής 
επιχορήγησης για την έρευνα στην Ελλάδα έχει μεγάλη 
ανταποδοτικότητα, καθώς αποφέρει περίπου τέσσερα 
ευρώ πρόσθετης επιχορήγησης από το εξωτερικό (π.χ. 
από το ERC). Άρα, είπε, «η έρευνα είναι μια επικερδής 
επένδυση, ένας από τους πιο υγιείς επενδυτικούς τομείς 
στην Ελλάδα». Για να βελτιωθεί η κατάσταση, ο κ. Τα-
βερναράκης ζήτησε επιτέλους να υπάρξει συνέχεια και 
συνέπεια της ερευνητικής πολιτικής, ένα σταθερό εθνι-
κό πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας, καθώς και 
παροχή κινήτρων για επιστροφή Ελλήνων επιστημόνων 
από το εξωτερικό. Ανέφερε ότι κατ' εξοχήν «αδύναμο 
κρίκο» αποτελεί η έλλειψη επενδύσεων στην έρευνα 
από τον ιδιωτικό τομέα, με συνέπεια η έρευνα στη χώρα 
μας να είναι κυρίως «κρατικοδίαιτη». O καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Κόλλιας, πρόεδρος και 
επιστημονικός διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου 
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλ. Φλέμιγκ», παρουσίασε τη 
συμβολή του ERC στην ανάπτυξη των ερευνητικών κέ-
ντρων. Ο δρ Γιώργος Χουρδάκης, ειδικός επιστημονικός 
σύμβουλος του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας και 
Καινοτομίας Κώστα Φωτάκη, παρουσίασε το Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), ως ένα νέο 
θεσμό στήριξης της επιστημονικής αριστείας τόσο για 
νέους όσο και έμπειρους ερευνητές.

Σε 445 ανήλθε ο αριθμός των πλοίων που επισκευάστηκαν από την ελληνι-
κή βιομηχανίας επισκευής πλοίων πέρυσι και ήταν χωρητικότητας 5.131.185 
κόρων, σημειώνοντας μείωση 13,8% στον αριθμό των πλοίων και 13,8% στην 
ολική χωρητικότητα σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του 2015, έναντι 
αύξησης 41% στον αριθμό των πλοίων και 29,7% στην ολική χωρητικότητα 
που παρατηρήθηκε το 2015 σε σχέση με το 2014. Όπως γράφει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο μεγαλύτερος αριθμός των πλοίων που επι-
σκευάστηκαν πραγματοποιήθηκε εκτός δεξαμενών. Συγκεκριμένα, το 72,4% 

των επισκευασθέντων πλοίων (322 πλοία) ολικής χωρητικότητας 3.953.252 
κόρων επισκευάστηκαν εκτός δεξαμενών και το υπόλοιπο 27,6% των επι-
σκευασθέντων πλοίων (123 πλοία) ολικής χωρητικότητας 1.177.933 κόρων 
εντός δεξαμενών. Μείωση παρατηρήθηκε στον αριθμό των πλοίων που επι-
σκευάστηκαν εκτός δεξαμενών κατά 3,3%, ενώ στην ολική χωρητικότητα πα-
ρατηρήθηκε αύξηση κατά 4,7%. Οι επισκευές εντός δεξαμενών σημείωσαν 
μεγαλύτερη μείωση, συγκεκριμένα 32,8% στον αριθμό των πλοίων και 45,9% 
στην ολική χωρητικότητα.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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54.422 ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2016 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-19 | 16/3/2017

Αυξημένες κατά 86,4% ήταν οι αιτήσεις για αποποιήσεις 
κληρονομιών το 2016 σε σύγκριση με το 2013, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία των Ειρηνοδικείων όλης της χώρας.
Το ασφαλέστερο κάποτε επενδυτικό προϊόν έχει καταστεί 
βάρος για πολλούς πολίτες, οι οποίοι προσπαθούν με κάθε 
τρόπο να απαλλαγούν από ακίνητα είτε αυτά είναι οικόπεδα-
αγροτεμάχια είτε διαμερίσματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιοποιήθηκαν χθες, το 2016 υποβλήθηκαν στα ειρηνοδικεία 
54.422 αιτήσεις αποποιήσεων κληρονομιάς, από 45.628 το 2015 
και 29.199 το 2013.
Οι αποποιήσεις κληρονομιών χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται, 
γεγονός που οφείλεται στην τρομακτική αύξηση της φορολογίας 
των ακινήτων αλλά και γενικότερα των φορολογικών 
υποχρεώσεων των πολιτών που αδυνατούν πλέον να 
συντηρήσουν τις περιουσίες. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια 
αυξάνονται με γοργούς ρυθμούς τα κενά διαμερίσματα, 
μεγεθύνοντας τις επιβαρύνσεις για τους φορολογουμένους, 
καθώς ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται ακόμα και επί των κενών και μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περισσότερες αιτήσεις έχουν 
γίνει στα μεγάλα αστικά κέντρα και συγκεκριμένα στην Αθήνα 
11.655, στη Θεσσαλονίκη 5.563, στον Πειραιά 1.938,και στην 
Πάτρα 1.473.
Οι πολίτες επιλέγουν να αποποιούνται ως επί το πλείστον 
αγροτικά ακίνητα αλλά και ακίνητα που η αντικειμενική τους 
αξία υπερβαίνει την πραγματική κατά πολύ, προκειμένου να... 
αποποιηθούν και τους φόρους.
Βάσει του νόμου υπάρχουν δύο τρόποι για κάποιον που θέλει να 
απαλλαγεί από την κληρονομιά του.
Ο ένας είναι η αποποίηση της κληρονομιάς στο σύνολό της, 
περίπτωση κατά την οποία ο κληρονόμος απαλλάσσεται από 
τυχόν χρέη του θανόντος αλλά και από την οποιαδήποτε 
περιουσία του κληροδοτείται. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο 
κληρονόμος να παραχωρήσει τμήμα της κληρονομιάς του στο 
κράτος.
Οπως εξηγεί στην «Κ» ο συμβολαιογράφος Αθηνών και 
τέως πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Νίκος 
Στασινόπουλος, κυρίως στην επαρχία παραχωρούνται αγροτικά 
ακίνητα, ακόμα και σε περιπτώσεις που η φορολογική 
επιβάρυνση είναι μικρή. Στην ορεινή Γορτυνία για παράδειγμα, 
η φορολόγηση (ΕΝΦΙΑ) είναι 1,5 ευρώ το στρέμμα. «Κάποιος 
που έχει 100 στρέμματα θα πρέπει να καταβάλει 150 ευρώ. 
Και όμως ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις οι πολίτες 
προκειμένου να γλιτώσουν τον φόρο, αποποιούνται το ακίνητο». 
Ο ίδιος αναφέρεται και σε έτερη περίπτωση όπου πολίτης είχε 
κληρονομήσει 98 οικόπεδα εντός σχεδίου στη Λάρισα από τον 
πατέρα του και τη θεία του. «Οταν τον ενημέρωσα ότι μπορούσε 
να τα παραχωρήσει στο Δημόσιο και να απαλλαγεί από τη 
φορολογία, ενθουσιάστηκε και το έπραξε».
Στα αστικά κέντρα η αποποίηση κληρονομιάς και οι 
παραχωρήσεις αφορούν κυρίως σπίτια και διαμερίσματα των 
οποίων οι αντικειμενικές αξίες είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από 

τις πραγματικές.
Αν και υπάρχει διάταξη (του 2014) που ορίζει ότι «με πράξη της 
φορολογικής διοίκησης επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου 
ή μέρους οφειλόμενου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που 
βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, έπειτα 
από αίτησή του, με μεταβίβαση στο ελληνικό Δημόσιο της 
πλήρους κυριότητας ολόκληρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή 
άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και 
δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή 
άλλο βάρος», ωστόσο αυτή δεν εφαρμόζεται, καθώς ουδέποτε 
εκδόθηκε η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που να 
ενεργοποιεί τον νόμο. Η διάταξη αυτή ορίζει παράλληλα ότι δεν 
αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας 
του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομιάς που 
οφείλεται.
Πρόσφατα, δε, η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την τροποποίηση 
της διάταξης ώστε στην περίπτωση που το ακίνητο είναι 
μεγαλύτερης αξίας από την οφειλή να μπορεί να πιστώνεται 
στον υπόχρεο η διαφορά για συμψηφισμούς μελλοντικών 
φορολογικών υποχρεώσεων, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ.

ΑΠΟ ΟΡΟΣΗΜΟ ΣΕ ΟΡΟΣΗΜΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 16/3/2017

Η πρόοδος που είχε σημειωθεί μέχρι χθες στις επαφές από τις 
έδρες μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και της κυβέρνησης 
δεν ήταν εκείνη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κάποια 
συγκεκριμένη συμφωνία στο Eurogroup της Δευτέρας, ούτε καν 
σε επίπεδο νέου χρονοδιαγράμματος.
Αυτό υπογράμμισε χθες κοινοτική πηγή στις Βρυξέλλες, 
σύμφωνα με την οποία το ζητούμενο δεν είναι να καλυφθεί το 
δημοσιονομικό κενό του 2018, που ούτως ή άλλως δεν θεωρείται 
«αγκάθι», αλλά να συμφωνηθούν τα δημοσιονομικά μέτρα για 
μετά το 2018.
Δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο χωρίς 
τα δημοσιονομικά μέτρα για τη διασφάλιση των ετήσιων 
πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ από το 2019, ανέφερε 
η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι στο συγκεκριμένο θέμα η 
κυβέρνηση δεν κάνει προς το παρόν την κίνηση που απαιτείται 
ώστε να κλείσει και η αξιολόγηση.
Το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι κρατούν χαμηλούς τόνους έχει να 
κάνει με το γενικότερο κλίμα στην Ευρωζώνη, η οποία εισήλθε 
σε μια δύσκολη πολιτικά περίοδο με συνεχείς εκλογές σε 
σημαντικές χώρες, όπως η Ολλανδία (έγιναν χθες), η Γαλλία 
(Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος προεδρικές και βουλευτικές) και 
η Γερμανία (Σεπτέμβριος) και κανένας δεν επιθυμεί ένταση. 
Επίσης, οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση 
έχει δυσκολίες να εγκρίνει τα δημοσιονομικά μέτρα στη Βουλή 
και την αφήνουν να επιλέξει τη χρονική στιγμή.
Ωστόσο, επειδή και ο χρόνος έχει τα όριά του, στη βελγική 
πρωτεύουσα Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν πλέον 
την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης στην 
οικονομία.
Στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη σημαντική υποχώρηση του 
ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο, ήρθαν χθες να προστεθούν και 
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αυτά της Eurostat για την απασχόληση την ίδια περίοδο, 
που επιβεβαιώνουν ότι η οικονομία άρχισε πάλι να χάνει τη 
δυναμική και να βυθίζεται. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε πλέον 
καθυστέρηση από εδώ και πέρα θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την 
επιβεβαίωση των προβλέψεων της Κομισιόν για αύξηση του ΑΕΠ 
2,7% φέτος.
Εάν δεν υπάρξει μια σημαντική αλλαγή των δεδομένων από 
σήμερα, το Eurogroup της Δευτέρας θα είναι εντελώς άγονο, 
γιατί πλέον δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουν κάθε μήνα 
μετά τη συνεδρίαση οι κ.κ. Ντέισελμπλουμ και Μοσκοβισί ότι 
καταγράφεται πρόοδος, αφού πλέον αυτό δεν πείθει τις αγορές, 
οι οποίες περιμένουν συγκεκριμένα πράγματα.
Πρόοδος θα ήταν εάν υπάρξει κάποιου είδους συμφωνία τη 
Δευτέρα, που θα ανοίξει τον δρόμο για άμεση επιστροφή των 
επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα προκειμένου να κλείσουν 
τη δεύτερη αξιολόγηση. Σε αντίθετη περίπτωση θα αρχίσει να 
ξεθωριάζει επικίνδυνα και η προοπτική συμφωνίας σε τεχνικό 
επίπεδο στο επόμενο Eurogroup, της 7ης Απριλίου, στη Βαλέτα 
της Μάλτας.
Υπενθυμίζεται, μετά τη συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο θα πρέπει 
οι Ευρωπαίοι να επιλύσουν δύο πολιτικά ζητήματα, το ένα είναι ο 
καθορισμός της διάρκειας κατά την οποία η Ελλάδα θα πρέπει να 
παράγει πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ και το δεύτερο η διευκρίνιση 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ώστε να 
διασφαλιστεί η βιωσιμότητά του. Τα μέτρα για το χρέος ζητεί το 
ΔΝΤ για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα και η ΕΚΤ για να εντάξει 
την Ελλάδα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
•	Η	7η	Απριλίου	το	επόμενο	ορόσημο	
 Δέσμη αντίμετρων που θα προταθεί στους δανειστές εν όψει 
της συμφωνίας για τη 2η αξιολόγηση παρουσίασε χθες σε 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης που χαρακτηρίστηκε 
από ανησυχίες και προβληματισμό βουλευτών για το θέμα 
της μείωσης του αφορολόγητου ορίου, ενώ αποσαφηνίστηκαν 
εν μέρει και οι στόχοι και οι επιδιώξεις για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα.
Ο κ. Τσακαλώτος, όπως επισημαίνεται αρμοδίως, αναφερόμενος 
στα πρωτογενή πλεονάσματα σημείωσε ότι η σχετική συζήτηση 
διεξάγεται στη βάση δυο σεναρίων: Πλεονάσματα ύψους 3,5% 
για τα έτη 2019, 2020 και 2021 ή πλεονάσματα στο 3% για μια 
πενταετία, με ορίζοντα το 2023.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο υπουργός Οικονομικών έδειξε 
να συμμερίζεται την άποψη ότι η προθεσμία-ορόσημο του 
Eurogroup της 20ής Μαρτίου «χάθηκε» και πλέον η προσπάθεια 
για ολοκλήρωση της αξιολόγησης μετατίθεται για τη συνεδρίαση 
της 7ης Απριλίου.
Πιο αναλυτικά, ο υπουργός Οικονομικών και η υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου ενημέρωσαν χθες το μεσημέρι τους 
βουλευτές που μετέχουν στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
και Ελέγχου Κοινοβουλευτικού Έργου (ΕΣΤΕΚΕ) των τομέων 
Οικονομικών και Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πορεία 
της αξιολόγησης εν όψει της επικείμενης συνεδρίασης του 
Eurogroup.
Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Τσακαλώτος παρουσίασε στους 
βουλευτές του κόμματος σειρά αντίμετρων που θα προτείνει η 

κυβέρνηση στους δανειστές για το κλείσιμο της συμφωνίας.
Σε αυτά περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξής 
παρεμβάσεις που στοχεύουν κυρίως στη στήριξη ευάλωτων 
κοινωνικών ομάδων: Μείωση ή και απαλλαγή από τη 
φαρμακευτική δαπάνη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διανομή 
κουπονιών (vouchers) για πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, διανομή επιδόματος σε φτωχά παιδιά και ενίσχυση 
των προγραμμάτων διανομής γευμάτων σε σχολεία, αξιοποίηση 
επενδυτικών κονδυλίων για την ενίσχυση κοινωνικών δομών.
Ο κ. Τσακαλώτος χαρακτήρισε, πάντως, ενδεικτικά τα εν λόγω 
μέτρα και απέφυγε να παρουσιάσει συγκεκριμένους αριθμούς, 
λέγοντας ότι το τελικό ύψος των αντίμετρων θα καθοριστεί 
στη διαπραγμάτευση. Ο υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα 
με πληροφορίες, τόνισε στους βουλευτές ότι η λογική των 
αντίμετρων θα είναι στοχευμένη.
«Πρέπει να φύγουμε από τη λογική “όλα και στο χέρι” και να 
πάμε στη λογική των παροχών σε υποδομές και σε είδος» 
φέρεται να δήλωσε στους βουλευτές.
Η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, επιβεβαίωσε την 
τεράστια απόσταση που υπάρχει μεταξύ των κυβερνητικών 
θέσεων και εκείνων των δανειστών. Ειδικότερα, η υπουργός 
υπογράμμισε ότι το Ταμείο εμμένει στην επαναφορά των 
ομαδικών απολύσεων και στη θεσμοθέτηση του λοκ άουτ 
(ανταπεργία), ενώ η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στην 
επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που δεν βρίσκει 
σύμφωνη την άλλη πλευρά. Μάλιστα, φέρεται να καταλόγισε στο 
ΔΝΤ ότι με την «ιδεοληψία» του εμποδίζει τον διάλογο.
Η υπουργός Εργασίας απάντησε επίσης σε ερωτήσεις βουλευτών 
σχετικά με την ενδεχόμενη δανειοδότηση της χώρας από την 
Παγκόσμια Τράπεζα, όπου φέρεται να επιβεβαίωσε την πρόθεση 
της χώρας. Σημείωσε, όμως, ότι προϋπόθεση για κάτι τέτοιο είναι 
να αποδεχτούν οι δανειστές να μην αποτυπωθεί δημοσιονομικά.
Πάντως, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν έντονη 
ανησυχία με επίκεντρο τις αναφορές σε επικείμενη μείωση 
του αφορολόγητου ορίου. Κατά πληροφορίες, διατύπωσαν 
προβληματισμό για το ότι η συμφωνία αναμένεται να επιφέρει 
νέα βάρη σε αδύναμα κοινωνικά στρώματα με χαμηλά 
εισοδήματα. Την «αγωνία» των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 
επιβεβαίωσε, μάλιστα, με δηλώσεις του ο διευθυντής της 
Κ.Ο. του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, ενημερώνοντας χθες 
τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες σχετικά με τη συνεδρίαση. 
«Υπάρχει ανησυχία βουλευτών ως προς το περιεχόμενο της 
συμφωνίας αλλά και ως προς το ότι πρέπει να προχωρήσουμε 
και στο συντομότερο χρονικό διάστημα να έχουμε μια βιώσιμη 
οικονομικά και κοινωνικά συμφωνία» ανέφερε. Ο κ. Ζαχαριάδης 
διαβεβαίωσε, πάντως, ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα θα 
ψηφιστούν και θα εφαρμοστούν μαζί, στο πλαίσιο μιας ενιαίας 
συμφωνίας που θα περιλαμβάνει και το ύψος των πρωτογενών 
πλεονασμάτων.
Κληθείς, μάλιστα, να σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου του 
Eurogroup, Γερουν Ντέισελμπλουμ, που ήρθαν σε αντίθεση με 
τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις, ο κ. Ζαχαριάδης τις απέδωσε 
σε εκλογικές στοχεύσεις. «Ο κ. Ντέισελμπλουμ έχει εκλογές...» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
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