
ΣΕΒ ΚΑΙ ΟΤΕ: «ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»
Για την αναγκαιότητα ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού οικοσυστήματος μίλησε, χθες 

εκπροσωπώντας τον ΣΕΒ, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ μέλος του ΔΣ του 
ΣΕΒ Μιχάλης Τσαμάζ. Σύμφωνα με το euro2day.gr στο πλαίσιο ομιλίας του στο συνέδριο «Game 

Changer – Digital Growth», ο κ. Τσαμάζ τόνισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι «θέμα 
επιβίωσης και, σε δεύτερο χρόνο, ανάπτυξης» και επισήμανε την ανάγκη ευρείας συνεργασίας: «Η 

αλλαγή είναι αναπόφευκτη. Την φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή. Φορείς της αλλαγής είμαστε όλοι 
εμείς, οι παραγωγικές δυνάμεις αυτού του τόπου, οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις, η Πολιτεία. Επιτέ-
λους, πρέπει να σταματήσουν τα μικροσυμφέροντα των λίγων να σταματούν την ανάπτυξη των 

πολλών, δηλαδή την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τον κόσμο με την 
τεχνολογία.» Συνέχεια στη σελ 5
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την άμεση ανάγκη να εκδοθεί συμπληρωματική 
διευκρινιστική Εγκύκλιος, η οποία, ρητά και με 
ενιαίο τρόπο για όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης, 
να αντιμετωπίζει το θέμα εάν απαιτείται ή όχι 
από τους μηχανικούς να συμπεριλαμβάνουν 
βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μεταξύ 
των δικαιολογητικών που προσκομίζουν για την 
έκδοση Άδειας Δόμησης, τονίζει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, σε επιστολή του 
προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (ΥΠΕΝ). Ο πρόεδρος του ΤΕΕ με την παρέμ-
βαση του προς το ΥΠΕΝ επισημαίνει την απου-
σία ενιαίας αντιμετώπισης του συγκεκριμένου 
θέματος από τις Υπηρεσίες Δόμησης και θέτει 
θέμα  διευκόλυνσης της άσκησης της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας των διπλωματούχων 
μηχανικών, μελών του ΤΕΕ. Συγκεκριμένα στην 
επιστολή, που απέστειλε προς τη Γενική Γραμ-
ματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος του ΥΠΕΝ κα Ειρήνη Κλαμπατσέα, 
με θέμα: Δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρι-

Την παράταση των προθεσμιών  καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών των διπλωματούχων μηχανικών ζητά με επιστολή του 
προς τον ΕΦΚΑ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.  Συγκε-
κριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ απηύθυνε ήδη επιστολή προς τον 
Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη και προς τον Πρό-
εδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α. 

κ. Κωνσταντίνο Μακέδο σύμφωνα με την οποία το ΤΕΕ ζητά 
την παράταση μέχρι 30.6.2017 των προθεσμιών καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών των Διπλωματούχων Μηχανικών που 
αφορούν το Β΄ εξάμηνο 2016 και τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρου-
άριο 2017, λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που 
βρίσκεται το σύνολο σχεδόν των συναδέλφων. 

σης-άδειας δόμησης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός σημειώνει ότι: «Σχετικά με το 
Αρ.Πρωτ.:οικ.226/10.02.2017 έγγραφό σας με 
θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 
του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25.11.2011), 
σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες Υπηρεσίες 
Δόμησης ζητούν από τους Μηχανικούς την 
προσκόμιση και ασφαλιστικής ενημερότητας, 
ενώ άλλες Υπηρεσίες Δόμησης δεν τη ζητούν. 
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε 
όπως εκδώσετε συμπληρωματική διευκρινιστι-
κή Εγκύκλιο όπου θα αναφέρεται σαφώς εάν 
απαιτείται ή όχι η προσκόμιση ασφαλιστικής 
ενημερότητας από τους Μηχανικούς στην αρ-
μόδια Υπηρεσία Δόμησης για την Έγκριση Δό-
μησης και τη χορήγηση της Άδειας Δόμησης, με 
στόχο την ομοιογενή αντιμετώπιση το θέματος 
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τη διευκόλυνση 
της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότη-
τας των Μελών μας».

Ο πρόεδρος ΤΕΕ Γ. Στα-
σινός ζητά από τη γ.γ 
ΥΠΕΝ. Ε. Κλαμπατσέα 
να εκδοθεί συμπληρω-
ματική διευκρινιστική 
Εγκύκλιος, ως προς το 
θέμα της βεβαίωσης 
ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας, κάνοντας λόγο 
για διευκόλυνση της 
άσκησης της επαγγελ-
ματικής δραστηριότη-
τας των μηχανικών.

Παρέμβαση προέδρου ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ, ώστε να  
ισχύουν ενιαία δικαιολογητικά έκδοσης Αδειών  

Δόμησης από όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης

Επιστολή Στασινού προς ΕΦΚΑ για παράταση των  
προθεσμιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΣΗΜΕΡΑ

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

•  Παρέμβαση προέδρου ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ, ώστε να ισχύ-
ουν ενιαία δικαιολογητικά έκδοσης Αδειών Δόμησης από 
όλες τις Υπηρεσίες Δόμησης  (σελ 1) 

•  Επιστολή Στασινού προς ΕΦΚΑ για παράταση των προθε-
σμιών καταβολής ασφαλιστικών εισφορών (σελ 1) 

•  Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας 
τονίζει ο επικεφαλής του ομίλου ΟΤΕ (σελ 1  και 5)

•  Σήμερα η ενεργειακή Ημερίδα της HAEE με τίτλο " Έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων:  Προοπτικές 
ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία" (σελ 3) 

•  "Να επιταχύνουν οι Δήμοι την αποστολή  ορίων οικισμών 
και οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες" 
ζήτησε ο αν. ΥΠΕΝ (σελ 3)  

•  «Το κενό με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες 
πρέπει να κλείσει» δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ (σελ 4) 

•  Φάμελλος: Προτιμότερο το υπερταμείο για το 17% της 
ΔΕΗ - Βασικό στοιχείο της ενεργειακής αγοράς το φυσικό 
αέριο (σελ 4) 

•  Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ μέσα στο Απρίλιο θα καταθέσει στη 
Βουλή το υπουργείο Παιδείας (σελ 5) 

•  To Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε προσφυγή που 
ζητούσε να σταματήσουν τα έργα για την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου Tap (σελ 5) 

•  Διπλάσιος τζίρος για τον τομέα ενέργειας του ομίλου 
Μυτιληναίου (σελ 6) 

•  Το πρώτο τρένο στον κόσμο με μηδενικές εκπομπές 
ρύπων από τη  γαλλική Alstom (σελ 6) 

•  ΕΕ: Κατά 35% μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων από τρο-
χαία ατυχήματα στην Ελλάδα, μεταξύ 2010 και 2016 (σελ 7)

•  Αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης βιομηχανικών μπατα-
ριών και μπαταριών οχημάτων ανακοίνωσε το ΣΥΔΕΣΥΣ 
(σελ 7) 

•  Νέο σύστημα υβριδικής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρ-
μογές από την Intracom Defense Electronics (σελ 7) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14 -15) 

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



    Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτό-
νων διοργανώνει στα γραφεία του (Βρυσακίου 
15, Αθήνα) στις 5 Απριλίου 2017 και ώρα 19:00, 
εκδήλωση για την παρουσίαση των κυριότερων 
θεμάτων που αναδείχτηκαν κατά την διάρκεια της 
έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή 
την έκθεση «Enchanting Views Romanian Black 
Sea Tourism Planning and Architecture of the 
1960s and '70s». Η έκθεση παρουσιάσθηκε στην 
αίθουσα Dalles του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
του Βουκουρεστίου το φθινόπωρο του 2014.
Την παρουσίαση, στην αγγλική γλώσσα, θα κάνουν 
οι αρχιτέκτονες Καλλιόπη Δήμου και Sorin Istudor 
και η ιστορικός τέχνης Alina Serban, ερευνητές 
και επιμελητές της έκθεσης.
Η παρουσίαση ευελπιστεί να περιγράψει την 
εμπειρία της μεταπολεμικής νεωτερικότητας 
στην παράκτια Ρουμανία. Η εκδήλωση έχει στόχο 
να κάνει γνωστό στον αρχιτεκτονικό χώρο στην 
Ελλάδα αυτό το ερευνητικό έργο και να ανοίξει 
τον διάλογο πάνω στο πολυδιάστατο θέμα της 
αρχιτεκτονικής του τουρισμού, του “loisir”.
Με την υποστήριξη: του ICR (Ρουμανικό Πολιτι-
στικό Ινστιτούτο) και του Graham Foundation for 
Advanced Studies in the Fine Arts l 2013–2014.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 28-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη 
Λέσβο»
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Διεθνές συνέδριο: "Balkans & 
Black Sea Cooperation Forum"  
ΣΕΡΡΕΣ

ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, Δικηγορικός 
Σύλλογος Μυτιλήνης

Geo Routes Cultural Institute

31
Μαρτίου

2017

25-26
Μαΐου
2017

αθΗΝα
➦  Ημερίδα με τίτλο: " Έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την 
Ελληνική Οικονομία" πραγματοποιείται σήμερα 
στο κτίριο του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7, 6ος όροφος, 
Αθήνα). Την εκδήλωση διοργανώνει το Εμπορι-
κό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, σε 
συνεργασία με την ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική 
Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε.) και την HAEE 
(Δεξαμενή Σκέψης – Ελληνική Εταιρεία Ενεργεια-
κής Οικονομίας).

Εκδήλωση  
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
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 «Η Αξιοποίηση της βιομάζας στη σύγχρονη 
πραγματικότητα» 

Διεθνές συνέδριο στον τομέα των κατασκευών

Το  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  και  Εξοικο-
νόμησης  Ενέργειας  (ΚΑΠΕ),  σε συνεργασία  με  
την  Ελληνική  Εταιρεία  Ανάπτυξης  Βιομάζας  
(ΕΛΕΑΒΙΟΜ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα 
την αξιοποίηση της βιομάζας, στις 7 Απριλίου  
2017 (10:30–15:00),  στο  Metropolitan  Expo.  
Η  ημερίδα  αποτελεί παράλληλη    δραστηρι-
ότητα    της έκθεσης Building Green (http://
buildinggreenexpo.gr/session/biomass-day/) και  
πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
έργου Bionergy4Business.
Την  εκδήλωση  θα  χαιρετήσουν  ο  Πρόεδρος  
του  ΚΑΠΕ  και  ο  Επικεφαλής  του Εμπορι-
κού  Τμήματος  της  Αυστριακής  Πρεσβείας.  
Επίσης θα  συμμετάσχουν  ως εισηγητές  ειδικοί  
επιστήμονες  του  ΚΑΠΕ  και  της  ΕΛΕΑΒΙΟΜ,  
επιστήμονες  και επαγγελματίες του κλάδου. Οι 
παρουσιάσεις θα περιλαμβάνουν τα αποτελέσμα-
τα του  έργου  Bionergy4Business,  εξελίξεις  στο  

θεσμικό  πλαίσιο,  επιτυχημένα παραδείγματα κ.α.
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: email: minadaki@cres.gr, 
http://www.cres.gr/kape/calendar/B4B_
prosklisi_7_4_17.pdf, www.aebiom.org

Το Lean & Computing in Construction Congress 
(LC3) θα διεξαχθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 4 
ως τις 12 Ιουλίου 2017.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθεί στις 9 Ιου-
λίου διαγωνισμός για την πιο καινοτόμα ιδέα στον 
τομέα των κατασκευών, οι τρεις πρώτες προτάσεις 
θα έχουν και χρηματικό έπαθλο. Λεπτομέρειες για 
τον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αναζητήσουν στο σύνδεσμο: http://www.lc3-2017.
com/en/construction-innovation-competition
Η υποβολή των προτάσεων λήγει στις 28 Απριλίου 
2017.
Θεματολογία συνεδρίου:
- CIB W78
• Data Acquisition, Analysis & Simulation
• Smart Structures & Data Resilience
• Energy Modelling & Monitoring
• Intelligent Transportation Systems

• Product and Process Modelling
• Systems Engineering
-  CONVR
• Virtual Reality
• Augmented Reality
- IGLC
• Lean Theory
• Production Planning and Control
• Product Development & Design Management
• Production System Design
• People, Culture and Change
• Supply Chain Management
• Prefabrication & Assembly
• Enabling Lean with IT
• Safety, Quality and the Environment
• Contract and Cost Management.
Πληροφορίες: http://www.lc3-2017.com email: 
kpetrout@civil.auth.gr
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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



Σήμερα η ενεργειακή Ημερίδα της HAEE με τίτλο " Έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων:  Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία"

"Να επιταχύνουν οι Δήμοι την αποστολή  ορίων οικισμών και οικιστικών  
πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες" ζήτησε ο αν. ΥΠΕΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας 
(Hellenic Association for Energy Economics - www.
haee.gr) συνδιοργανώνει ενεργειακή ημερίδα με 
θέμα: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναν-
θράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική 
οικονομία» μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών και την ΕΔΕΥ (Ελληνική Δι-
αχειριστική Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. 
-  με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό κράτος) την 
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 και ώρα έναρξης 10:30 
πμ, στο κτήριο του ΕΒΕΑ, αίθ. ΕΡΜΗΣ (Ακαδημίας 
7, 6ος όροφος). Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να 
παρουσιασθούν από εξειδικευμένους, σε κάθε 
αντικείμενο, ομιλητές, τα οφέλη, για την ευρύτερη 
περιοχή της Δ. Ελλάδας, που θα προκύψουν από 
την εκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων, το 
περιβαλλοντικό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές Οδηγίες και 
οι απαραίτητες τροποποιήσεις και βελτιώσεις στο 
θεσμικό πλαίσιο, ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, και των εμπλεκόμενων φορέων, το ρυθμιστικό 
πλαίσιο, οι κανόνες ασφαλείας και το φορολογικό 

καθεστώς γύρω από την εξόρυξη και παραγωγή 
υδρογονανθράκων στη χώρα μας, καθώς και οι 
χρηματοδοτικές ευκαιρίες από διεθνή χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα. Θα ήταν χαρά μας να σας δούμε 
στην εκδήλωσή μας. Το πρόγραμμα της ημερίδας 
έχει ως εξής:  

-Χαιρετισμοί: Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος 
ΕΒΕΑ,  Γιώργος Σταθάκης* - Υπουργός Ενέργει-
ας και Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος*, Αν. 
Υπ. Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κωστής Χατζη-
δάκης, Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης 
Μανιάτης, Βουλευτής, τ. Υπ. Ενέργειας-Περιβάλ-
λοντος

-Κεντρικές ομιλίες: Μιχάλης Βερροιόπουλος,  Γ.Γ. 
ΥΠΕΝ Γιάννης Μπασιάς - Πρόεδρος & Δ/νων Σύμ-
βουλος  ΕΔΕΥ, Κώστας Ανδριοσόπουλος – Δ/ ντής 
Ερευνητικού  Κέντρου  Ενεργειακής Διοίκησης, Αν. 
Καθηγητής  ESCP  Europe, Πρόεδρος HAEE. 

-Α΄ Ενότητα: «Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων στην  Ελλάδα», Δημήτρης Γόντικας, Δ/

νων Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Kavala Oil, Γιάν-
νης Γρηγορίου, Γεν. Δ/ντής Έρευνας και Παραγω-
γής Υδρογονανθράκων, ΕΛΠΕ Α.Ε., Δημήτρης Δη-
μητριάδης, Αντιπρόεδρος ΔΕΠΑ, Πάνος Κελάμης, 
Εκτελεστικός Δ/ντής, Κυπριακή Εταιρεία Υδρογο-
νανθράκων. Συντονιστής: Χαράλαμπος Λαμπρό-
πουλος, Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ. 

-Β΄ Ενότητα: «Επιχειρηματική ανάπτυξη και οικο-
νομικές προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες»: 
Γιώργος Στασινός,  Πρόεδρος  ΤΕΕ, Δημοσθένης 
Ασημακόπουλος, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Γιώργος 
Μαυραγάνης, τ. Υφυπουργός Οικονομικών, Γιώρ-
γος Ζαφειρόπουλος, Δ/ντής Έρευνας Υδρογοναν-
θράκων ΕΛΠΕ, Κων/νος Νικολάου, Τεχνικός Σύμ-
βουλος Energean Oil & Gas, Άλκης Δρακινός, Αν. 
Δ/ντής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης (EBRD), Διονύσης Πλέσσας, Δ/νων 
Σύμβουλος, Αφοί Πλέσσας Α.Ε., Ιωάννης Κιρκι-
νέζης,  Δ/ντής Ανάπτυξης Hill International Hellas 
Α.Ε, Συντονιστής: Θοδωρής Παναγούλης, Δημοσι-
ογράφος «Energy Press».

Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλου, έγινε η έναρξη των εργασιών της ημερίδας «Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Δάσος – Περιβάλλον – Δασικοί Χάρτες» που διοργανώθηκε, εχθές,  από την Πε-
ριφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με την Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, στη Θεσσαλονίκη. Στον χαιρετισμό που 
απηύθυνε ο Αν. Υπουργός στους παρευρισκόμενους, αφού έδωσε συγχαρητή-
ρια για το πολύ επίκαιρο και ενδιαφέρον θέμα της ημερίδας,  παρουσίασε αναλυ-
τικά τη στάση και τις δράσεις του ΥΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες, αλλά και της 
δασικής πολιτικής γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του 
υπουργείου  ο αν. υπουργός παρουσίασε την αναγκαιότητα και τα πλεονεκτήματα 
για τη χώρα από τη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, 
αφού με αυτό το εργαλείο προασπίζεται ο δασικός πλούτος στην Ελλάδα, βελ-
τιώνεται και οριοθετείται η αντίστοιχη δασική και περιβαλλοντική πολιτική, ενώ 
γίνεται ένα μεγάλο βήμα για τη συνταγματική επιταγή της σύνταξης Δασολογίου 
και ενός Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού.  Ταυτόχρονα, ενημέρωσε τους συμ-
μετέχοντες για τις πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η 
διαδικασία της κύρωσης των δασικών χαρτών. Μεταξύ άλλων, παρουσίασε την 
πρόσφατη τροπολογία νόμου που αφορά την παράταση υποβολής αντιρρήσε-
ων, κατά 45 μέρες, και την παροχή δυνατότητας εξαίρεσης από την αναδάσωση 
εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και εμφανίζονται στους δασικούς 
χάρτες ως αναδασωτέες. Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση μείωσης των τελών 
αντιρρήσεων ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους 
καθώς και στον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό 
των δασικών υπηρεσιών.  Πληροφόρησε, επίσης, το κοινό ότι τις επόμενες μέρες 
θα γίνουν τροποποιήσεις στη Δασική Νομοθεσία και θα εκδοθούν Υπουργικές 
Αποφάσεις και Εγκύκλιοι που θα έχουν ως σκοπό την εξυπηρέτηση των πολιτών 
ως προς την εξαγορά ή χρήση εκχερσωμένων εκτάσεων, την αντιμετώπιση πρό-
δηλων σφαλμάτων στους χάρτες, καθώς και την αποτύπωση σε αυτούς των νομί-
μων πράξεων της διοίκησης. Τέλος, ο αν. υπουργός εξήρε την στάση της ΠΕΔΚΜ 
στο θέμα των δασικών χαρτών, με βάση τις προτάσεις που κατέθεσε η τελευταία 

στις 15 Μαρτίου. Σε αντίθεση με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η οποία 
ζήτησε την αναστολή της διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών, η ΠΕΔΚΜ 
στήριξε ουσιαστικά, πολιτικά και τεχνικά, το έργο των δασικών χαρτών και κατέ-
θεσε προτάσεις με γνώμονα την επιτυχή πραγματοποίησή του.  Ο Σ. Φάμελλος 
τόνισε τον θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο των Δήμων στην υλοποίηση του έργου 
μέσω της ανάρτησης των ορίων των εγκεκριμένων ή μη σχεδίων πόλεως και των 
οικιστικών πυκνώσεων, όπως προβλεπόταν από το Νόμο που ψηφίστηκε το Μάιο 
του 2016. Ζήτησε δε την πρωτοβουλία της ΠΕΔΚΜ, ώστε να υλοποιήσουν αυτή 
την υποχρέωση όλοι οι Δήμοι που δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα. Σημείωσε δε 
ότι οι Δήμοι οφείλουν να  επιταχύνουν για να καλύψουν τους δημότες τους και 
να προστατέψουν τις περιοχές κατοικίας. Για το λόγο αυτό θα δοθεί χρόνος από 
το ΥΠΕΝ μέχρι τη λήξη της περιόδου ανάρτησης για κάθε ΟΤΑ. Τέλος, απαντώ-
ντας στο αίτημα της Ένωσης για ατέλεια στις αντιρρήσεις που υποβάλλουν οι 
ΟΤΑ, πληροφόρησε πως αυτό είναι στις προθέσεις του Υπουργείου και πως σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών αναζητείται η κατάλληλη ρύθμιση για 
την υλοποίησή του. Συνοψίζοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελ-
λος τόνισε τα εξής: Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν αντιρρήσεις 
σε εκτάσεις που αναγνωρίζουν ότι έχει τεθεί ορθά ο πρότερος και ο σημερινός 
χαρακτήρας. Αντιρρήσεις πρέπει να υποβάλλονται εκεί που υπάρχει τεκμηρίωση 
μέσω φωτοερμηνείας για άλλη χρήση από αυτή που αναγράφει ο χάρτης.  Τα ερ-
γαλεία που ήδη έχει δρομολογήσει το ΥΠΕΝ, όπως η άρση αναδάσωσης σε νόμι-
μες γεωργικές χρήσεις, οι αιτήσεις εξαγοράς ή χρήσης, η επίλυση των πρόδηλων 
λαθών και η  αποτύπωση νόμιμων πράξεων της διοίκησης, μειώνουν κατά πολύ 
την ανάγκη των πολιτών να υποβάλλον αντίρρηση, ανακουφίζοντάς τους από το 
αντίστοιχο κόστος. Στις περιπτώσεις δε που οι πολίτες επιλέξουν την υποβολή 
αντίρρησης μπορούν να πληροφορηθούν από τα σημεία στήριξης που λειτουρ-
γούν σε κάθε Νομό, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς να είναι ανάγκη, 
στις περισσότερες περιπτώσεις, να υποβληθεί επίσημο τοπογραφικό διάγραμμα, 
ενώ η απόδειξη έννομου συμφέροντος για την κατάθεση της αντίρρησης γίνεται 
απλώς και με το Ε9, χωρίς να απαιτούνται οι τίτλοι ιδιοκτησίας.
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 «Το κενό με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες πρέπει  
να κλείσει» δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ

Φάμελλος: Προτιμότερο το υπερταμείο για το 17% της ΔΕΗ - Βασικό 
στοιχείο της ενεργειακής αγοράς το φυσικό αέριο

Το 2018 θα εισαχθεί το target model, ώστε να μεταβληθεί το πλαίσιο των 
απόλυτα ρυθμισμένων τιμών (ΑΠΕ) ή μια ατελή λειτουργία της αγοράς 
ενέργειας, δήλωσε ο Γ. Σταθάκης μιλώντας σε συνέδριο του Γραφείου 
Προϋπολογισμού της Βουλής για τις μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του euro2day.gr ο υπουργός Ενέργειας επιμελώς απέφυγε να 
κάνει οποιαδήποτε αναφορά στο καυτό θέμα της πώλησης μονάδων της 
ΔΕΗ  Ανέφερε ότι το στίγμα της κυβέρνησης στο θέμα της ενέργειας και 
των υποδομών είναι σαφές και φάνηκε στον ΑΔΜΗΕ, όπου καταφέραμε 
να βρεθεί λύση με το 51% να παραμένει στο Δημόσιο. Μίλησε για τα σχέ-
δια να εισαχθεί μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, οι «ενεργειακοί συ-
νεταιρισμοί», με στόχο άμεση συσχέτιση παραγωγής και κατανάλωσης. 
Είναι ένα μοντέλο που υπάρχει στο εξωτερικό, στη Γερμανία καλύπτει 
το 20% του ενεργειακού τομέα, τόνισε. Μιλώντας ευρύτερα για το θέμα 
των μεταρρυθμίσεων, σημείωσε ότι ο όρος έχει ιστορία 25 χρόνων. Ταυ-
τίστηκε με συγκεκριμένη μορφή αλλαγών, με την έννοια ότι έχει σαφές 
στίγμα: αγορά εργασίας με απορρύθμιση, αγορά προϊόντων με εισαγωγή 
ανταγωνιστικών συνθηκών και άρση εμποδίων και μαζικό κύμα ιδιωτι-
κοποιήσεων. Πρέπει να επαναξιολογήσουμε το σχήμα. Να κάνουμε αλ-
λαγές που πρέπει να γίνουν, αλλά και να προστατευτούμε από μεταρρυθ-
μίσεις που απέτυχαν παταγωδώς, σημείωσε. Η μεταρρύθμιση που έχει 
στο επίκεντρο την αντιπαράθεση κράτους - αγοράς αποτυγχάνει, τόνισε. 
Μεταξύ απορρύθμισης και επαναρύθμισης, η δεύτερη έννοια είναι αυτή 
που πρέπει να επιδιωχθεί. Αναφερόμενος σε μεταρρυθμιστικές προσπά-
θειες της κυβέρνησης στάθηκε σε θέματα όπως η Εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ 
για την οποία είπε «είμαστε στο τελικό στάδιο». Τις δημόσιες συμβάσεις 

λέγοντας : «Δημιουργήθηκε ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο που 
προχωρούν οι διαγωνισμοί, απόλυτα ηλεκτρονικά και με διάφανους κα-
νόνες. Αυξάνει ο ανταγωνισμός με τη συμμετοχή και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι πολύ ενθαρρυντικά». Την 
απλοποίηση αδειοδοτήσεων σημειώνοντας ότι: «Σήμερα μεγάλο μέρος 
της διαδικασίας γίνεται με απλή γνωστοποίηση και μειώνεται ο αριθμός 
των χαρτιών που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Ταυτόχρονα ενισχύεται 
ο εκ των υστέρων έλεγχος». Και τέλος για τον χωρικός σχεδιασμό, επι-
σημαίνοντας ότι «το κενό με το κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες.

Τη θέση ότι "το τελευταίο τμήμα της ΔΕΗ, το 
17%, δεν είναι σωστό να πωληθεί μέσω ΤΑΙ-
ΠΕΔ, γιατί αυτήν την περίοδο δεν θα δώσει 
κανένα καλό οικονομικό αποτέλεσμα, δεν θα 
υπάρξει δημοσιονομικό όφελος για τη χώρα, 
αντίθετα θα μπορεί να δώσει πολλά οφέλη 
μέσα από το ταμείο συμμετοχών", επανέλαβε 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, από το βήμα 
της ημερίδας με θέμα: "Η αγορά ενέργειας 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη", που πραγμα-
τοποιείται στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλά-
δος, στη Θεσσαλονίκη. "Η περιουσία που έχει 
αυτή τη στιγμή ο δημόσιος χώρος, η κοινωνία 
μέσα στη ΔΕΗ δεν μπορεί να χαριστεί για να 
πετύχουμε τα νούμερα και τους στόχους των 
ευρωπαϊκών οδηγιών, αλλά πρέπει να υπάρ-
χει μια μετάβαση, μια στρατηγική αξιολόγη-
ση του ποσοστού, αλλά και της ενεργειακής 
δυνατότητας της ΔΕΗ, ώστε να εξασφαλιστεί 
το δημόσιο όφελος, κι αυτό να μην επηρε-
άσει αρνητικά το κόστος παραγωγής και το 
κόστος ενέργειας στον καταναλωτή και στο 
νοικοκυριό. Αυτές είναι οι αρχές που έχουμε 
στη διαπραγμάτευση", είπε χαρακτηριστικά, 

όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Φάμελλος 
επισήμανε ότι η ουσία της ενεργειακής πολι-
τικής βρίσκεται στα δίκτυα, στον ΑΔΜΗΕ και 
στη διαδικασία μετάβασης προς τη μείωση 
του ποσοστού της ΔΕΗ στην παραγωγή και 
στην εμπορία ενέργειας. "Εμείς πετύχαμε στη 
συζήτηση για τον ΑΔΜΗΕ τον δημόσιο έλεγ-
χο των δικτύων και έχουν ήδη ξεκινήσει οι 
διαδικασίες έτσι ώστε να πωληθεί το 24% σε 
έναν αξιόπιστο στρατηγικό επενδυτή και να 
περάσει από τη ΔΕΗ στην πολιτεία του 25% 
του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, κάτι 
που υποστηρίζουμε ότι είναι προς όφελος της 
κοινωνίας, της χώρας μας να υπάρχει ο δημό-
σιος έλεγχος στα δίκτυα", πρόσθεσε. Αναφε-
ρόμενος στο φυσικό αέριο, υπογράμμισε ότι 
η γεωπολιτική θέση της χώρας έχει αναδείξει 
το φυσικό αέριο ως βασικό στοιχείο της ενερ-
γειακής αγοράς και το ρόλο της Ελλάδας στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και ευρύτερα. "Πι-
στεύουμε ότι χρειάζεται αναβάθμιση της αγο-
ράς και της συμμετοχής του φυσικού αερίου 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Ταυτόχρο-
να, εκτός από την αύξηση της μεταφορικής 
ικανότητας, του εθνικού συστήματος φυσικού 

αερίου και τα μεγάλα έργα που υλοποιού-
νται, μας ενδιαφέρει να ενισχύσουμε και το 
νέο μοντέλο της λιανικής του φυσικού αερίου 
μαζί με μέτρα που χρειάζονται στο ρυθμιστικό 
χαρακτήρα του θεσμικού πλαισίου, αλλά και 
στην κατοχύρωση της ασφάλειας εφοδιασμού 
του φυσικού αερίου. Στην κατεύθυνση αυτή 
ήταν μεγάλη η αλλαγή στον διαχωρισμό των 
δραστηριοτήτων διανομής και διαχείρισης του 
φυσικού αερίου από την προμήθεια και την 
πλήρη απελευθέρωση της λιανικής αγοράς 
με μια σταδιακή κατάργηση των περιορισμών 
στην προμήθεια και την ελεύθερη επιλογή 
προμηθευτή" ανέφερε. Για την επέκταση του 
δικτύου φυσικού αερίου, επεσήμανε ότι γίνο-
νται σημαντικά βήματα. "Η εταιρεία διανομής 
αερίου της Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας έχει 
προχωρήσει σε έναν προγραμματισμό που 
περιλαμβάνει όλες τις πόλεις και κωμοπόλεις 
της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης", 
είπε και διευκρίνισε ότι ο σχεδιασμός στον 
νομό Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει τους Νέ-
ους Επιβάτες, το Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο, τα 
Βασιλικά, το Δερβένι, το Χορτιάτη, το Φίλυρο, 
τον Λαγκαδά, τη Χαλάστρα και τη Χαλκηδόνα.
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Μονόδρομος ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας τονίζει 
ο επικεφαλής του ομίλου ΟΤΕ

Νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ μέσα στο Απρίλιο θα καταθέσει στη 
Βουλή το υπουργείο Παιδείας

To Συμβούλιο Επικρατείας στην Ιταλία απέρριψε προσφυγή 
κατά του αγωγού Tap

Ο επικεφαλής του ομίλου ΟΤΕ υποστήριξε πως πρέ-
πει να σταματήσουν τα μικροσυμφέροντα των λίγων 
να εμποδίζουν την ανάπτυξη των πολλών, δηλαδή της 
χώρας. Θετικό βήμα η δημιουργία υπουργείου Ψηφια-
κής Πολιτικής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του euro2day.gr 
gια την αναγκαιότητα ψηφιακού μετασχηματισμού του 
ελληνικού οικοσυστήματος μίλησε, σήμερα, εκπρο-
σωπώντας τον ΣΕΒ, ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 
του Ομίλου ΟΤΕ μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ. Στο πλαίσιο ομιλίας του στο συνέδριο «Game 
Changer – Digital Growth», ο κ. Τσαμάζ τόνισε ότι ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός είναι «θέμα επιβίωσης 
και, σε δεύτερο χρόνο, ανάπτυξης» και επισήμανε την 
ανάγκη ευρείας συνεργασίας: «Η αλλαγή είναι αναπό-
φευκτη. Την φέρνει η νέα ψηφιακή εποχή. Φορείς της 
αλλαγής είμαστε όλοι εμείς, οι παραγωγικές δυνάμεις 
αυτού του τόπου, οι ιδιώτες, οι επιχειρήσεις, η Πολι-
τεία. Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουν τα μικροσυμ-
φέροντα των λίγων να σταματούν την ανάπτυξη των 
πολλών, δηλαδή την ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι 
στο χέρι μας να αλλάξουμε τον κόσμο με την τεχνο-

λογία.» Επικαλούμενος τον δείκτη DESI που χρησιμο-
ποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημείωσε ότι η Ελλάδα 
είναι 26η μεταξύ των 28 χωρών σε ψηφιακή ανάπτυξη, 
ενώ επισήμανε τα σημαντικά οφέλη που θα αποφέρει 
για την χώρα και την κοινωνία ο ψηφιακός μετασχημα-
τισμός, όπως αύξηση της παραγωγικότητας, ενίσχυση 
της εξωστρέφειας, εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Το-
μέα και αύξηση δημοσίων εσόδων και απασχόλησης.  
«Η Πολιτεία έχει κάνει σημαντικά πρώτα βήματα προς 
αυτή την κατεύθυνση» είπε ο κ. Τσαμάζ, αναφερό-
μενος, μεταξύ άλλων, στη Θεσμοθέτηση Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής και την εκπόνηση Εθνικής Ψηφι-
ακής Στρατηγικής με ορίζοντα το 2021. Τόνισε όμως ότι 
πρέπει να γίνουν περισσότερα. «Ο ΣΕΒ αναδεικνύει σε 
εθνική προτεραιότητα, την κατάρτιση ενός συνεκτικού 
πλάνου δράσης σε εθνικό επίπεδο. Το σταθερό νομο-
θετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το δίκαιο φορολογικό 
σύστημα, η καλύτερη αξιοποίηση χρηματοδοτικών 
εργαλείων όπως το ΕΣΠΑ, η ουσιαστική στροφή στην 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, η μείωση του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού, η επένδυση στην έρευνα και την 

καινοτομία, είναι μερικοί πυλώνες αυτού του πλάνου 
δράσης.»  Ο κ. Τσαμάζ τόνισε ότι προϋπόθεση για όλα 
τα παραπάνω είναι οι υποδομές δικτύων νέας γενιάς. 
Η κοινωνία του Gigabit και του internet of things απαι-
τεί επενδύσεις, οι οποίες πρέπει να διευκολυνθούν με 
ρυθμιστικό πλαίσιο που να επιτρέπει και να διευκολύ-
νει την ανάπτυξη των κινητών και σταθερών δικτύων, 
κρατικές ενισχύσεις συμπληρωματικές και όχι αντα-
γωνιστικές των ιδιωτικών επενδύσεων, ίσους όρους 
ανταγωνισμού για όλους, επιβράβευση όσων επενδύ-
ουν και όχι τιμωρία, κατάργηση της υπερφορολόγησης 
των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, επιτάχυνση της 
διαδικασίας αδειοδότησης και εφαρμογή του νόμου 
από τις τοπικές και κρατικές αρχές.  Όπως αναφέρ-
θηκε, πάγια θέση του ΣΕΒ είναι ότι οι δράσεις για την 
ανάπτυξη δεν βαρύνουν μόνο την Πολιτεία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο ΣΕΒ διαμόρφωσε ειδική Ομάδα Εργασίας 
για την Ψηφιακή Οικονομία. Αποστολή της, είναι η 
προώθηση της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας 
στην Ελλάδα, και η διεύρυνση της χρήσης Τεχνολογι-
ών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Tην κατάθεση νομοσχεδίου, που θα αφορά στα 
ΑΕΙ, μέσα στον Απρίλιο, ανακοίνωσε ο υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας 
Γαβρόγλου, από το βήμα της ημερίδας που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Βουλή, με θέμα: «Κρίση-Μεταρ-
ρυθμίσεις-Ανάπτυξη». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, θα πραγμα-
τοποιηθεί σχετική συνέντευξη Τύπου, όπου θα ανα-
κοινωθούν λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του 
σχεδίου νόμου του υπουργείου. Ο υπουργός ανέ-
φερε ότι τέλη Απριλίου-αρχές Μαΐου, θα προχωρή-
σει η θεσμοθέτηση «ακαδημαϊκών περιφερειακών 

συμβουλίων», όπου θα συνυπάρχουν πανεπιστήμια, 
ΤΕΙ και ερευνητικά κέντρα. «Θα επιτελούν μία δυ-
ναμική λειτουργία για τις περιφέρειες, καθώς τα 
ιδρύματα θα μπορούν να καταθέτουν προτάσεις για 
την περιφέρειά τους. Και είναι πολύ σημαντικό ότι 
για πρώτη φορά θα συνυπάρχουν και θα συζητάνε 
μαζί τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ», ανέφερε ο κ. Γα-
βρόγλου. Εξάλλου, ο υπουργός επανέλαβε ότι «δεν 
υπάρχουν μαγικές λύσεις» για τη μεταρρύθμιση 
στην Εκπαίδευση και τόνισε ότι οι αλλαγές πρέπει 
να γίνουν μετά από αναζήτηση κοινωνικών και πο-
λιτικών συμμαχιών, που θα δώσουν «τη δυνατότητα 

να αφουγκραστούμε την κοινωνία και για το ποια 
πράγματα η κοινωνία είναι έτοιμη». «Πρέπει να 
συμφωνήσουμε στον χαρακτήρα των προβλημάτων 
που πρέπει να επιλύσουμε», πρόσθεσε ο υπουργός 
και συνέχισε αναφερόμενος στις «παθογένειες» 
και τα «ιδεολογικά ζητήματα» της Εκπαίδευσης που 
πρέπει να ξεπεραστούν από τις πολιτικές δυνάμεις 
της χώρας. «Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε, 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις, είναι η ανανοηματοδό-
τηση πολλών διαστάσεων της εκπαίδευσης, και δη 
της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Είναι υπο-
χρέωση της Πολιτείας», είπε χαρακτηριστικά.

To ιταλικό Συμβούλιο Επικρατείας απέρριψε προσφυγή της 
περιφέρειας της Απουλίας η οποία ζητούσε να σταματήσουν 
τα έργα για την κατασκευή του διαδριατικού αγωγού Tap 
(Trans Adriatic Pipeline), ο oποίος θα μεταφέρει φυσικό 
αέριο από την περιοχή της Κασπίας και μέσω της Ελλάδας 
θα καταλήγει στην Ιταλία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην 
προσφυγή τους, η περιφέρεια της Απουλίας και ο δήμος 
του Μαλεντούνιο ζητούσαν να ληφθούν υπόψη οι αρνητι-
κές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου και να εξετα-
σθούν άλλες εναλλακτικές σε σχέση με τις περιοχές που 
θα μπορούσαν να επιλεγούν. Με την απόφασή του, όμως, το 

Συμβούλιο Επικρατείας τονίζει ότι έγιναν όλες οι περιβαλλο-
ντικές μελέτες και πριν από την τελική επιλογή ελήφθησαν 
υπόψη συνολικά ένδεκα εναλλακτικές επιλογές. Σύμφωνα 
με το τελικό σχέδιο, ο αγωγός θα καταλήξει στην περιοχή 
του Σαν Φόκα, μια από τις ωραιότερες παραλίες της Κάτω 
Ιταλίας, ενώ, όπως προβλέπεται, θα πρέπει να ξεριζωθούν 
περίπου διακόσια αιωνόβια ελαιόδεντρα. Σήμερα, στην πε-
ριοχή του δήμου του Μαλεντούνιο ξανάρχισαν τα έργα για το 
ξερίζωμα των δέντρων. Μια ομάδα ακτιβιστών προσπάθησε 
να εμποδίσει την είσοδο των οχημάτων στο εργοτάξιο, τα 
οποία εισήλθαν τελικά στην περιοχή, με αστυνομική συνο-

δεία. Όπως τονίζει ο ιταλικός Τύπος, τα έργα κατασκευής 
του Tap συνεχίζονται, αλλά θα πρέπει να εκφραστεί σχετικά 
και το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, στο οποίο έχει 
προσφύγει ο περιφερειάρχης της Απουλίας Μικέλε Εμιλιά-
νο, ζητώντας να αποσαφηνισθεί ποια είναι τα αρμόδια όρ-
γανα που πρέπει να αποφασίσουν για την έγκριση του όλου 
έργου. Η προσφυγή αυτή βασίζεται στο ιταλικό Σύνταγμα, το 
οποίο ορίζει ότι σε θέματα ενεργειακού χαρακτήρα και για 
έργα μεγάλης σημασίας, η κυβέρνηση της Ρώμης πρέπει να 
προχωρά σε συγκεκριμένες επιλογές, αλλά πρέπει να εκ-
φράσει την βούλησή της και η τοπική αυτοδιοίκηση.
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Τα αποτελέσματα για τη χρήση 2016 ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος, εμφανίζο-
ντας κάμψη σε έσοδα και κέρδη, αλλά και ενίσχυση μεγεθών το β' εξάμηνο. Πα-
ράλληλα, ο τομέας ενέργειας σημείωσε έντονη ανάπτυξη με τζίρο 363,8 εκατ. το 
2016, έναντι €187,1 εκατ. το προηγούμενο έτος. Γράφει το energypress.gr  ότι σύμ-
φωνα με τον όμιλο, το 2016, η ανακοίνωση του επικείμενου εταιρικού μετασχημα-
τισμού σηματοδότησε τη μετεξέλιξη του Ομίλου Μυτιληναίος μέσω μιας νέας ευ-
έλικτης δομής που θα επιφέρει επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε λειτουργικό 
όσο και σε οικονομικό επίπεδο, δημιουργώντας επιπλέον αξία για τους μετόχους. 
Παράλληλα το 2016 ο Όμιλος ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην εγχώ-
ρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διασφάλισε τη θέση της Αλουμίνιον της Ελλάδος 
ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς και πέτυχε 
το άνοιγμα νέων αγορών στον Τομέα Έργων ΕPC. Αναφορικά με τις οικονομικές 
επιδόσεις του 2016, ο Όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών €1.246,1 
εκατ. έναντι €1.382,9 εκατ. το 2015, μεταβολή που οφείλεται κυρίως στη μειωμένη 
συμβολή του Τομέα Έργων EPC. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €222,4 εκατ. από €234,4 εκατ. το 2015, 
ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώ-
θηκαν σε €34,2 εκατ., έναντι €47,5 εκατ. το προηγούμενο έτος. Σημειώνεται ότι τα 
οικονομικά αποτελέσματα του 2016 έχουν επιβαρυνθεί με €13,5 εκατ. υψηλότερο 
κόστος αποσβέσεων του Ενεργειακού Τομέα. Το κόστος αποσβέσεων αναμένεται 
να επανέλθει σε χαμηλότερα επίπεδα από το 2017. Αναλυτικά, σχετικά με τις επι-
μέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας του Ομίλου:

-Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων: O Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων 
κατέγραψε κύκλο εργασιών €447,9 εκατ., έναντι €549,4 εκατ. το 2015. Τα κέρ-
δη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €84,3 εκατ., έναντι 
€98,0 εκατ. το 2015. Σημειώνεται ότι οι μέσες συνολικές τιμές αλουμινίου “LME + 
Premium” παρουσίασαν μείωση 14% σε σχέση με το 2015 επηρεάζοντας αρνητικά 
τις επιδόσεις του συγκεκριμένου τομέα. Οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις στις αγο-
ρές εμπορευμάτων, όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2016 και στις αρχές του 
2017, με τη σημαντική ανάκαμψη των τιμών του Αλουμινίου και το ισχυρό Δολάριο 
ΗΠΑ, είχαν θετική επίπτωση στα αποτελέσματα του Δ' Τριμήνου και δημιουργούν 
θετικές προοπτικές για τις οικονομικές επιδόσεις του επόμενου έτους. Συγκεκρι-
μένα στο Δ' Τρίμηνο 2016 τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
του Τομέα ανήλθαν σε €30,4 εκατ. έναντι €17,0 εκατ. στο Γ' Τρίμηνο σημειώνοντας 
αύξηση 79,0%. To 2016, η επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ της ΑτΕ και της ΔΕΗ 
για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας επισφράγισε την επιτυχή ολοκλήρωση 
του προγράμματος βελτίωσης ανταγωνιστικότητας «Excellence» εδραιώνοντας τη 
θέση της ΑτΕ ανάμεσα στις κορυφαίες βιομηχανίες παραγωγής αλουμινίου διε-
θνώς. Η πρόσφατη συνεργασία της ΑτΕ με τη General Electric (GE) για την εγκα-
τάσταση του πρώτου στον κόσμο «Digital Smelter», μία καινοτόμα ψηφιακή λύση 
στην διαδικασία της ηλεκτρόλυσης του αλουμινίου, αλλά και η παράλληλη έναρξη 
του νέου προγράμματος «The Best» με ορίζοντα υλοποίησης το 2018, υπογραμ-
μίζει την προσήλωση της διοίκησης του Ομίλου στο στόχο της καθιέρωσης της 

ΑτΕ ανάμεσα στους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου σε παγκόσμιο 
επίπεδο.
-Τομέας Έργων EPC: Στον Τομέα Έργων EPC, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, 
ΜΕΤΚΑ, κατόρθωσε να διατηρήσει τις οικονομικές της επιδόσεις σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα παρά το ασταθές περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στις αγορές της 
Μ. Ανατολής. Το 2016 η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €445,1 εκατ. έναντι 
€668,0 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €74,9 εκατ. από €116,4 εκατ. το 2015. Τα καθαρά 
κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €53,3 
εκατ. έναντι €68,9 εκατ. το προηγούμενο έτος. Το προτεινόμενο μέρισμα για τη 
χρήση 2016 ανέρχεται σε €0,15 (μικτό μέρισμα ανά μετοχή) και τελεί υπό την 
έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σημειώνεται ότι 
τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΜΕΤΚΑ στο Δ' Τρίμη-
νο έχουν ενισχυθεί από μη επαναλαμβανόμενο έσοδο €35,8 εκατ. που αφορά σε 
αποζημίωση από την εκτέλεση του έργου στο Deir Ali της Συρίας το οποίο έχει 
ολοκληρωθεί. Το 2016, για πρώτη χρονιά καταγράφηκε αξιοσημείωτη συνεισφο-
ρά στα συνολικά αποτελέσματα της ΜΕΤΚΑ από τη ΜΕΤΚΑ-EGN, εταιρεία που 
δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο. Το επόμενο 
διάστημα η ΜΕΤΚΑ στα πλαίσια του νέου επιχειρηματικού μοντέλου επιδιώκει την 
ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες 
όπως η Σερβία, η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.
-Τομέας Ενέργειας: Ο Τομέας Ενέργειας του Ομίλου σημείωσε ισχυρή ανάπτυ-
ξη μεγεθών καθώς ο Όμιλος ενίσχυσε τα μερίδια αγοράς που κατέχει τόσο στην 
παραγωγή όσο και στην λιανική αγορά ενέργειας. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέ-
γραψε κύκλο εργασιών € 363,8 εκατ. το 2016, έναντι €187,1 εκατ. το προηγούμενο 
έτος, σημειώνοντας αύξηση 94,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €65,3 εκατ. έναντι €22,4 εκατ., σε σύγκριση με το 
2015.
Οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση 75% επιτυγ-
χάνοντας το 2016 μερίδιο αγοράς 10% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, ένα-
ντι 5,7% το 2015. Παράλληλα, η PROTERGIA στο τέλος του 2016, επωφελούμενη 
και από τη στρατηγική συμφωνία με τη COSMOTE για τη διάθεση προϊόντων της 
PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΣ, βρέθηκε στην 1η θέση ανάμεσα στους ιδιώτες προμηθευτές. Η οικονομι-
κή έκθεση του 2016, με την ολοκλήρωση του επικείμενου μετασχηματισμού, θα 
αποτελέσει την τελευταία έκθεση που αποτυπώνει τις οικονομικές επιδόσεις της 
υφιστάμενης εταιρικής δομής. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση του Ομίλου Μυ-
τιληναίος εστιάζει στην ολοκλήρωση των διαδικασιών για την απορρόφηση των 
σημαντικότερων θυγατρικών εταιρειών σε ένα ενιαίο εταιρικό σχήμα το οποίο θα 
επιφέρει σημαντικές συνέργειες, θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική 
ευελιξία και ενδυνάμωση του ισολογισμού ενώ θα επιτρέπει τη βέλτιστη κατανομή 
κεφαλαίων σε επενδύσεις προς όφελος όλων των μετόχων αλλά και της εγχώριας 
βιομηχανίας και ευρύτερα της ελληνικής οικονομίας.

Η γαλλική εταιρεία Alstom επινόησε και κατασκεύασε το 
πρώτο τρένο στον κόσμο που κινείται από το σημείο Α στο 
σημείο Β χωρίς να εκπέμψει ούτε ένα μόριο διοξειδίου 
του άνθρακα.  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι  πρόκειται για το 
Coradia iLint, το οποίο είναι το πρώτο τρένο που ολοκλή-
ρωσε το ταξίδι του σε μία γραμμή δοκιμών στην Γερμανία, 
χρησιμοποιώντας ηλεκτρισμό από κυψέλη υδρογόνου. 
Μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως και 80 χλμ την ώρα, 

είναι αθόρυβο και, όταν είναι σε κίνηση, εκπέμπει ατμό 
και συμπυκνωμένο νερό. «Η δοκιμαστική διαδρομή είναι 
σημαντικό ορόσημο τόσο στην περιβαλλοντική προστα-
σία όσο και στην τεχνολογική καινοτομία» δήλωσε, στο 
Designboom, ο αντιπρόεδρος της Alstom Γερμανίας- Αυ-
στρίας, Ντιντιέ Πφλέγκερ. «Με το Coradia iLint και την τε-
χνολογία κυψέλης καυσίμου την οποία διαθέτει, η Alstom 
είναι ο πρώτος κατασκευαστής τρένων που προσφέρει μια 

εναλλακτική μηδενικής εκπομπής ρύπων για τρένα μα-
ζικής μεταφοράς, κάτι το οποίο είναι μεγάλης σημασίας 
βήμα στην κατεύθυνση πιο "καθαρής" κινητικότητας στην 
Ευρώπη» συμπλήρωσε. Η εταιρεία θα συνεχίσει τις δοκι-
μές του επιβατηγού τρένου τους επόμενους μήνες, πριν 
το παρθενικό ταξίδι του με επιβάτες, στις αρχές του 2018. 
Έχουν ήδη υπογραφεί επιστολές πρόθεσης για 60 τέτοια 
τρένα, μόνο με την Γερμανία.
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Διπλάσιος τζίρος για τον τομέα ενέργειας του ομίλου Μυτιληναίου

Το πρώτο τρένο στον κόσμο με μηδενικές εκπομπές ρύπων  
από τη γαλλική Alstom



ΕΕ: Κατά 35% μειώθηκε ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυχήματα 
στην Ελλάδα, μεταξύ 2010 και 2016

Αύξηση του ρυθμού ανακύκλωσης βιομηχανικών μπαταριών και μπαταριών 
οχημάτων ανακοίνωσε το ΣΥΔΕΣΥΣ

Νέο σύστημα υβριδικής τεχνολογίας για αμυντικές εφαρμογές από την 
Intracom Defense Electronics

Κατά 35% έχει μειωθεί ο αριθμός των θανάτων από τροχαία ατυ-
χήματα στην Ελλάδα μεταξύ 2010 και 2016 σύμφωνα με στατι-
στικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην ΕΕ που δημοσιεύει 
σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε σχέση με το 2015, όμως, 
σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 2%. Ειδικότερα, το 2010 στην 
Ελλάδα καταγράφηκαν 112 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά 
εκατομμύριο κατοίκων, το 2015, 73 και το 2016, 75. Σε ό,τι αφορά 
τα γενικά στοιχεία για την ΕΕ, το περασμένο έτος σημειώθηκε 
μείωση κατά 2 % του αριθμού των θανάτων που καταγράφηκαν 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το 2016 έχασαν τη ζωή τους στους 
δρόμους της ΕΕ 25.500 άνθρωποι, ήτοι 600 λιγότεροι από ό, 
τι το 2015 και 6.000 λιγότεροι από ό, τι το 2010. 'Άλλοι 135.000 
άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά στους δρόμους σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της Επιτροπής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής, μετά από δύο χρόνια στασιμότητας, το 2016 σηματο-
δοτεί την επανεμφάνιση μιας θετικής πτωτικής τάσης, ενώ τα τε-
λευταία έξι έτη οι θάνατοι από τροχαία ατυχήματα έχουν μειωθεί 
κατά 19 %. Το ποσοστό αυτό είναι ενθαρρυντικό, αλλά ενδέχεται 
να είναι ανεπαρκές για να μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον στόχο 

της μείωσης κατά το ήμισυ των θανάτων από τροχαία ατυχήματα 
μεταξύ του 2010 και του 2020. «Οι στατιστικές που δημοσιεύ-
τηκαν σήμερα συνιστούν βελτίωση και μια θετική βάση για τις 
μελλοντικές μας προσπάθειες. Ωστόσο, αυτό που με ανησυχεί 
περισσότερο δεν είναι οι αριθμοί —είναι οι ζωές που χάνονται 
και οι οικογένειες που μένουν πίσω. Σήμερα μόνο θα χάσουμε 
άλλες 70 ζωές στους δρόμους της ΕΕ και ο αριθμός των ατόμων 
που θα υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς θα είναι πενταπλά-
σιος! Καλώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να εντείνουν τις προ-
σπάθειές τους ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιτύχουμε τον 
στόχο της μείωσης του αριθμού των θανάτων από τροχαία ατυ-
χήματα κατά το ήμισυ μεταξύ του 2010 και του 2020», δήλωσε 
η επίτροπος Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλτς. Οι πιθανότητες που 
έχει κάποιος να σκοτωθεί σε σύγκρουση ποικίλλουν μεταξύ των 
κρατών μελών. Το 2016, οι περισσότεροι θάνατοι από τροχαίο 
καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (99 ανά εκατομμύριο κατοίκων) 
ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με το 2010 σημειώθηκε 
στη Μάλτα (+69% ή από 36 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων 
το 2010, 51 το 2016). Οι λιγότεροι θάνατοι από τροχαία το 2016 

καταγράφηκαν στη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (27 και 
28/ εκατ. κατοίκων, αντίστοιχα). Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της Επιτροπής, μολονότι το χάσμα μειώνεται κάθε χρόνο, οι 
άνθρωποι που ζουν στα κράτη μέλη με τα υψηλότερα ποσοστά 
θανάτων από τροχαία ατυχήματα εξακολουθούν να έχουν πάνω 
από τις τριπλάσιες πιθανότητες να σκοτωθούν στον δρόμο σε 
σύγκριση με αυτούς που ζουν στις χώρες με τα χαμηλότερα 
ποσοστά. Με αφορμή την πρόσφατη επιβράδυνση του ρυθμού 
μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, η Επιτροπή 
διοργανώνει από κοινού με τη μαλτέζικη Προεδρία διάσκεψη 
των ενδιαφερόμενων μερών και υπουργική διάσκεψη σήμερα 
και αύριο στη Μάλτα. Σε αυτή τη διήμερη εκδήλωση θα συμ-
μετάσχουν εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς 
χάραξης πολιτικής του τομέα της οδικής ασφάλειας και είναι μια 
ευκαιρία να συζητηθεί η τρέχουσα κατάσταση στον τομέα της 
οδικής ασφάλειας, καθώς και τα επόμενα βήματα για τη μείωση 
του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών από 
τροχαία ατυχήματα. Στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης θα 
εγκριθεί διακήρυξη για την οδική ασφάλεια.

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΥΔΕΣΥΣ ανακοί-
νωσε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του προκαταρκτικού 
απολογισμού για τη λειτουργία του έτους, το πρώτο -στην 
Ελλάδα-  αδειοδοτημένο Σύστημα διαχείρισης αποβλήτων 
συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, πέτυχε αλμα-
τώδη ανάπτυξη της αποτελεσματικότητάς του:  Αύξηση 
κατά 227 % στη διαχείριση των συσσωρευτών νικελίου – 
καδμίου, έναντι του προηγούμενου έτους. Θα πρέπει να 
τονιστεί πως το συγκεκριμένο απόβλητο έχει δυσανάλογο 
διαχειριστικό κόστος έναντι των εισφορών των υπόχρεων 
που αποδίδεται στο Σύστημα. Αύξηση κατά 167 % στη δι-
αχείριση των συσσωρευτών μολύβδου οξέως, έναντι του 
προηγούμενου έτους. Αύξηση κατά 177 % των ποσοτήτων 
των συσσωρευτών   μολύβδου οξέως, που οδηγήθηκαν 
προς ανακύκλωση, έναντι του προηγούμενου έτους. Το 
ΣΥΔΕΣΥΣ, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, συνε-
χίζει τη δημιουργική του πορεία, κλείνοντας ακόμη έναν 

χρόνο σημαντικού έργου, αποτελεσματικής συνεργασίας 
με τους επαγγελματίες του κλάδου, προσφοράς στην ελ-
ληνική βιομηχανία και προστασίας του Περιβάλλοντος. 
Βασικός στόχος του ΣΥΔΕΣΥΣ παραμένει η καλύτερη δυ-
νατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι 
ανακύκλωσης βιομηχανικών συσσωρευτών και μπαταριών 
οχημάτων. Επιπλέον, Ενισχύει την κυκλική οικονομία, αξι-
οποιώντας τα επικίνδυνα απόβλητα των συσσωρευτών κα-
θώς τα μετατρέπει σε σημαντικούς πόρους, με στόχο την 
προστασία της δημόσιας υγείας και του Περιβάλλοντος. 
Εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια και συμβάλλει στην 
αύξηση του ποσοστού ανάκτησης και αξιοποίησης – ανα-
κύκλωσης των χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Τέλος,  
Ενημερώνει – ευαισθητοποιεί το κοινό για τα προβλήματα 
που προκύπτουν από την κακή διαχείριση των χρησιμο-
ποιημένων συσσωρευτών.  Βρίσκεται σε συνεχή επαφή 
και συνεργασία με 6.000 σημεία παραγωγής αποβλήτων 

(μπαταριών), εκ των οποίων τα 658 αφορούν την ιδιαίτερα 
ευαίσθητη περιβαλλοντικά  νησιωτική χώρα.  Μέσα στο 
2016, πραγματοποίησε σειρά ενημερωτικών δράσεων ευ-
αισθητοποίησης σε όλη τη χώρα, με χαρακτηριστικότερες 
τις απορρυπάνσεις των λιμένων Τήνου και Πάρου. Το ΣΥ-
ΔΕΣΥΣ συνεχίζει την επιτυχημένη και αποτελεσματική συ-
νεργασία του με: Τριάντα τρεις (33) αδειοδοτημένες εται-
ρείες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσσωρευτών.   
Τριάντα τέσσερεις (34) αδειοδοτημένους χώρους δευτε-
ρογενούς αποθήκευσης αποβλήτων συσσωρευτών. Τρεις 
(3) μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης αποβλήτων 
συσσωρευτών μολύβδου – οξέως. Προχωρά στη νέα χρο-
νιά ακόμα πιο δυναμικά, σε στενή συνεργασία τόσο με τον 
προϊστάμενο φορέα του – Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλω-
σης- ΕΟΑΝ-  όσο και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ώστε η χώρα να επιτυγχάνει τους περιβαλλο-
ντικούς στόχους και να προστατεύει την υγεία των πολιτών. 

Το Υβριδικό Σύστημα HG10K-10 εγκατέστησε για αξιολόγηση σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας 
η IDE (INTRACOM Defense Electronics), στο πλαίσιο πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για 
τη δημιουργία ενεργειακά αυτόνομων στρατοπέδων με χρήση Ευφυών Δικτύων και Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το Σύστημα της 
IDE είναι ένα καινοτόμο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Υβριδικής Τεχνολογίας το οποίο, 
κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, παρείχε αδιάλειπτη ηλεκτρική ισχύ για 20 μέρες, επιτυγχάνοντας 
πλήρη ενεργειακή αυτονομία με σημαντική συμμετοχή της ηλιακής ενέργειας και εξαιρετικά περιο-
ρισμένη χρήση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. To Υβριδικό Σύστημα της IDE είναι διττής χρήσης, 
ανήκει στη σειρά προϊόντων HEPS (Hybrid Electric Power Systems) και είναι αποτέλεσμα μακρο-

χρόνιας ιδίας επένδυσης σε έρευνα και ανάπτυξη. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη, αυτόνομη κινητή 
μονάδα για την ευφυή διαχείριση και διανομή της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολ-
ταϊκά στοιχεία και από σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, με τη δημιουργία μικρο-δικτύου (micro-
grid) και χρήση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια) ως εφεδρεία. Σε σύγκριση με αντίστοιχο 
συμβατικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος diesel το Σύστημα της IDE εξοικονόμησε, κατά την διάρκεια 
της αξιολόγησης, περισσότερο από 60% σε καύσιμο, μείωσε τις ώρες λειτουργίας του κινητήρα κατά 
70% και περιόρισε τις απαιτήσεις συντήρησης κατά 80%, ενώ παράλληλα περιόρισε και τη ρύπανση. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρουσιάστηκαν πρόσφατα στην Ομάδα Εργασίας Ενέργειας & 
Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (European Defence Agency - EDA).
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ΤΟ ΤΕΕ ΖΗΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η προσφορά της Attica Bank για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς,  
μέλη του ΤΕΕ

Με ενέργειες και πρωτοβουλίες της διοίκησης και των 
υπηρεσιών του ΤΕΕ ζητήθηκαν και ετοιμάζονται προ-
σφορές από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας προς 
τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ. Προ-
σφορές αναμένονται από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. 
Ήδη η Attica Bank απέστειλε προς το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας την προσφορά της προς τα μέλη του 
ΤΕΕ.
Μπορείτε να δείτε το έντυπο της ειδικής προσφοράς 
της Attica Bank στο σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ. Το κείμενο της προσφοράς έχει ως εξής:
Attica Bank
Τ.Ε.Ε. – Πρόταση Συνεργασίας
Υπηρεσίες Αποδοχής Συναλλαγών με Κάρτες Πλη-
ρωμών σε συνεργασία με την Attica Bank
ΤΕΕ – Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Υπ΄ όψη Προέδρου ΤΕΕ κ. Στασινού Γεώργιου
Οικονομοτεχνική Προσφορά
Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονο-
μικός οργανισμός, ο οποίος μετρά 90 χρόνια ζωής και 
σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο αποτελούμενο από 62 Κα-
ταστήματα τα οποία καλύπτουν τις μεγαλύτερες πόλεις 
της Ελλάδας. 
Το φθινόπωρο του 2015, κατά την άσκηση της συνο-
λικής αξιολόγησης που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελ-
λάδος ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου 
τραπεζικού συστήματος, η Attica Bank ελέγχθηκε με 
την μεθοδολογία των συστημικών τραπεζών και κλή-
θηκε να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η 
οποία συντελέστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 
2015 με άντληση κεφαλαίων ύψους 681εκ. ευρώ. Η 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας επι-
τεύχθηκε χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ και άρα την 
επιβάρυνση του Έλληνα φορολογούμενου. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε ορόσημο στο ελληνικό τραπεζικό σύ-
στημα και αξιοσημείωτο γεγονός εντός και εκτός συ-
νόρων. Η Attica Bank σήμερα, παραμένει η μοναδική 
αμιγώς ελληνική εμπορική Τράπεζα που διατηρεί την 
ανεξαρτησία και τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. Η Attica 
Bank, η 5η μεγαλύτερη ελληνική Τράπεζα, διαθέτει 
πλέον ισχυρότατο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στα 
επίπεδα του 17,2% (Ιούνιος 2016), υπερδιπλάσιο του 
ελάχιστου απαιτούμενου από τις εποπτικές αρχές και 
αυξανόμενη διείσδυση στην Ελληνική αγορά μέσω του 
δικτύου της και των συνεργασιών της με τις ελληνικές 
συνεταιριστικές τράπεζες. 
Η Τράπεζα έχει συστήσει Διευθύνσεις Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου οι οποί-
ες είναι ανεξάρτητες Διευθύνσεις που αναφέρονται 
απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας. 
Οι ανωτέρω Διευθύνσεις είναι επιφορτισμένες με το 
έργο καθοδήγησης των υπηρεσιών της Τράπεζας (Δι-
οικητικών και Δικτύου) ώστε οι τελευταίες να πειθαρ-
χούν με το εκάστοτε νομικό πλαίσιο λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Η Διεύθυνση Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης επιπλέον είναι επιφορτισμένη με το 
έργο της διαχείρισης των παραπόνων των πελατών της 
Τράπεζας. Τέλος, η Τράπεζα έχει καταρτίσει και ακο-
λουθεί συγκεκριμένη Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης 
Συμφερόντων (μεταξύ της Τράπεζας και πελατών της) 
καθώς και Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών των 
πελατών της. 
Σήμερα στη μετοχική σύνθεση της Τράπεζας συμμετέ-
χουν : το Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών Εργοληπτών και 
Δημοσίων Έργων ( ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ ) με 56%, ο μεγα-
λύτερος Μέτοχος της Τράπεζας, το επικουρικό ταμείο 
Τραπεζοϋπαλλήλων (TΑΠΙΛΤ-ΑΤ) με 7%, ο Σύλλογος 
Υπαλλήλων Τράπεζας (ΣΥΤΑ) με 1 % ενώ το υπόλοιπο 
36% ανήκει σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες. Η μετο-
χική σύνθεση της Τράπεζας, με την στρατηγική παρου-
σία του βασικού μετόχου της αλλά και των λοιπών με-
τόχων αποτελεί μια από τις ισχυρότερες στη χώρα μας. 
Η οικογένεια της Attica Bank με τους ανθρώπους της, 
τους 20.000 μετόχους της, τους 110.000 ασφαλισμέ-
νους του βασικού της μετόχου και τους 400.000 κα-
ταθέτες της προχωρά και κτίζει το μέλλον. Η Τράπεζα 
έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο στη διαχείριση 
διαθεσίμων, περιουσιακών στοιχείων και επενδυτικών 
χαρτοφυλακίων μεγάλων ιδιωτών και θεσμικών πελα-
τών, δημοσίων οργανισμών και ασφαλιστικών ταμείων. 
Στηριζόμενη στην πολυετή εμπειρία και τέλεια κατάρ-
τιση των στελεχών της και με όπλο μια διευρυμένη 
γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι σε θέση 
να προσφέρει ολοκληρωμένες τραπεζικές υπηρεσίες. 
Η Τράπεζα στοχεύοντας στη δημιουργία πιστής πελα-
τειακής βάσης έχει δώσει βαρύνουσα σημασία στην 
άριστη εξυπηρέτηση των πελατών και κύριο μέλημα 
της είναι η συνεχής ποιοτική και ποσοτική βελτίωση 
του επιπέδου των προϊόντων και υπηρεσιών, η σύγ-
χρονη και υπεύθυνη αντιμετώπιση όλων των τραπεζι-
κών αναγκών των πελατών μας. 
Η Attica Bank, θα ήθελε να εκφράσει το ενδιαφέρον 
της για την παροχή της υπηρεσίας αποδοχής συ-
ναλλαγών με κάρτες και την προμήθεια τερματικών 
συσκευών EFT/POS. Στη συνημμένη προσφορά μας 
αναφέρονται: 
1. Οικονομοτεχνική προσφορά 
2. Παράρτημα προϊόντων προς τα μέλη του TEE

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
1. Προτεινόμενη Συνεργασία 
Η Attica Bank κατόπιν διερεύνησης των αναγκών των 
μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, (εφε-
ξής Τ.Ε.Ε.), σε θέματα υπηρεσιών αποδοχής συναλλα-
γών, είναι στην ευχάριστη θέση να προτείνει τη παρα-
κάτω λύση που κρίνεται ότι θα εξυπηρετήσει τα μέλη 
του Τ.Ε.Ε με το πιο αποδοτικό τρόπο μέσω ενός σύγ-
χρονου και διαρκώς εξελισσόμενου ηλεκτρονικού συ-

στήματος για την αποδοχή συναλλαγών μέσω καρτών. 

2. Αναλυτική παρουσίαση συνεργασίας 
2.1. Αποδοχή Συναλλαγών 
Η Attica Bank, παρέχει στα μέλη του Τ.Ε.Ε. τη δυνα-
τότητα να δέχονται συναλλαγές με κάρτες Visa & 
MasterCard (χρεωστικές, προπληρωμένες, εταιρικές 
και πιστωτικές) έκδοσης οποιασδήποτε τράπεζας. 
Τα ποσά των συναλλαγών θα πιστώνονται σε καταθε-
τικό λογαριασμό που θα τηρείται στην Attica Bank και 
που θα συνδέεται με τη τερματική συσκευή, την επό-
μενη εργάσιμη ημέρα. 
Παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων του 
λογαριασμού που συνδέεται με τη τερματική συσκευή 
EFT/POS και μέσω e-banking. 

2.2. Δυνατότητα Συναλλαγών με δόσεις 
Δίδεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 
με άτοκες δόσεις στις περισσότερες κάρτες όλων των 
τραπεζών χωρίς επιπλέον χρεώσεις. H Attica Bank, 
προσφέρει ένα ευρύ πρόγραμμα άτοκων δόσεων που 
καλύπτει όλους τους πελάτες της. 

2.3. Τεχνική Υποστήριξη 
Παρέχεται δυνατότητα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 
& τεχνικής υποστήριξης του πελάτη χωρίς επιπλέον 
χρεώσεις. 
Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση παρέχεται από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 09:00 – 21:00 και Σάββατο 09:00 – 
18:00 

2.4. Τερματικές Συσκευές 
Παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης : 
• Σταθερής ενσύρματης τερματικής συσκευής, 
INGENICO (ICT 220) σύνδεσης Ethernet/dial up, η 
οποία δύναται να συνδεθεί είτε μέσω απλής αναλο-
γικής τηλεφωνικής γραμμής, είτε μέσω internet για 
την ταχύτερη μεταφορά δεδομένων και μείωσης του 
κόστους 
• Ασύρματης τερματικής συσκευής GPRS INGENICO 
(IWL 220), με ενσωματωμένη κάρτα sim Cosmote 
Οι τερματικές συσκευές παρέχουν 
• Ασφάλεια συναλλαγών μέσω κάλυψης σύγχρονων 
πρωτοκόλλων ασφαλείας. 
• Ταχύτητα στη πραγματοποίηση των συναλλαγών 
• Συναλλαγές chip & pin 
• Δυνατότητα ανοιχτής πληκτρολόγησης 
• Δυνατότητα ακύρωσης της συναλλαγής 
• Δυνατότητα «Αυτόματου κλείσιμου πακέτου» στο 
τέλος της ημέρας. 
• Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού τερματικής συ-
σκευής και δωρεάν αντικατάσταση τερματικού σε πε-
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ρίπτωση βλάβης 

3. EFT/POS Τιμολόγηση υπηρεσιών 
Για τη συνεργασία με τη Τράπεζάς μας προσφέρουμε 
προς τα μέλη του Τ.Ε.Ε. ειδικούς προνομιακούς όρους. 

3.1. Προμήθεια εκκαθάρισης συναλλαγών 
Για κάθε συναλλαγή μέσω τερματικών συσκευών, η 
Attica Bank, θα παρακρατά προμήθεια η οποία ορίζε-
ται ως ποσοστό επί του ποσού συναλλαγής Προμήθεια 
Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Κάρτες Visa εκδόσεως Attica Bank & άλλων τραπε-
ζών  0,65% 
Κάρτες MasterCard εκδόσεως Attica Bank & άλλων 
τραπεζών  0,65% 
Διαφορετικά θα υπάρχει η ακόλουθη μηνιαία χρέωση:
Μηναίο διαχειριστικό κόστος ανά τερματική συσκευή 
Σταθερή ενσύρματη τερματική συσκευή  € 6 πλέον 
ΦΠΑ 
Ασύρματη τερματική συσκευή  € 7,50 πλέον ΦΠΑ 

4. Διαδικασία διάθεσης τερματικών συσκευών pos
Κάθε μέλος του Τ.Ε.Ε. μπορεί να απευθυνθεί σε οποια-
δήποτε Κατάστημα της Attica Bank για την υποβολή 
αίτησης απόκτησης τερματικής συσκευής αποδοχής 
καρτών EFT/POS. 
Η διαδικασία υλοποίησης περιλαμβάνει τα εξής δια-
δοχικά βήματα: 
• Αποδοχή των οικονομικών όρων της συνεργασίας 
• Υποβολή σχετικού αιτήματος σε οποιοδήποτε κατά-
στημα της Attica Bank 
• Επεξεργασία αιτήματος και τελική απάντηση 
• Υπογραφή των απαραίτητων νομικών εγγράφων για 
τη παροχή των υπηρεσιών και άνοιγμα καταθετικού 
λογαριασμού στην Attica Bank για τη πίστωση των συ-
ναλλαγών (σε περίπτωση που δεν υπάρχει) 
• Εγκατάσταση τερματικού και ενεργοποίηση της υπη-
ρεσίας 
Ο χρόνος υλοποίησης δεν ξεπερνά τις 15 ημέρες από 
την υπογραφή των απαραίτητων νομικών εγγράφων, 
εφόσον έχουν τακτοποιηθεί όλες οι πιθανές εκκρε-
μότητες. 

5. Λοιποί όροι 
• Οι τιμές που αναγράφονται αναφέρονται σε ευρώ, 
• Οι αναφερόμενες τιμές δε βαρύνονται με Φ.Π.Α., 
εκτός των υπηρεσιών για τις οποίες αυτό αναφέρεται 
σαφώς, 
• Η παρούσα οικονομική προσφορά δεσμεύει την 
Attica Bank για εξήντα (60) ημέρες από την ημερο-
μηνία κατάθεσής της και εφόσον γίνει αποδεκτή από 
εσάς τα μέλη του Τ.Ε.Ε. θα μπορούν να την ενεργοποι-
ήσουν σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την αποδοχή 
της, 
• Για την ταυτοποίηση των μελών απαιτείται η επίδειξη 
ταυτότητας μέλους ή σχετική βεβαίωση από το Τ.Ε.Ε., 
• Η Τράπεζα διατηρεί την ευχέρεια να απορρίψει 

οποιαδήποτε αίτηση κρίνει η ίδια ότι δεν πληρεί τις 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της υπηρεσίας, 
• Η προσφερόμενη υπηρεσία παρέχεται υπό τους 
περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον 
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη 
διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων περιορισμών και 
ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. 

6. Στοιχεία επικοινωνίας 
Για τυχόν διευκρινήσεις ή περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την παρούσα πρόταση, μπορείτε να επι-
κοινωνήσετε με το Κατάστημα Πανεπιστημίου – Ελευ-
θερίου Βενιζέλου 19 & Ομήρου - Τ.Κ. 10564, email 
065branch@atticabank.gr 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : 
Βαφέα Γεωργία – Αικατερίνη τηλ 210-3223624, email 
Vafea.Georgia-Aikaterini@atticabank.gr 
Παπαδοπούλου Βασιλική τηλ 210-3247417, email 
Papadopoulou.Vasiliki@atticabank.gr 
Με εκτίμηση 
Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία 
Κατάστημα Πανεπιστημίου (065)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ 
• Έντοκος Όψεως Κλιμακούμενου Επιτοκίου Ασφα-
λισμένων & Εργαζομένων στο Ε.Τ.Α.Α. 
Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης για επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση των ταμειακών 
διαθεσίμων. Απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικής κατά-
θεσης (1.500 ευρώ). 
Επιτόκιο : 
• Επιτόκιο 0,28% για ποσά έως € 10.000 
• Προνομιακό επιτόκιο για ποσά άνω των € 10.000 
Το αναγραφόμενο επιτόκιο είναι μικτό και η φορο-
λογία επί των τόκων καταθέσεων είναι σήμερα 15%. 
Εξάμηνος εκτοκισμός με βάση τα μέσα καταθετικά 
υπόλοιπα λογαριασμών 
Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 
• Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών με προτυπω-
μένο το ονοματεπώνυμο του καταθέτη ή την επωνυμία 
της επιχείρησης, χωρίς την είσπραξη της προβλεπό-
μενης προμήθειας για τις ονοματοποιημένες επιταγές. 
• Δυνατότητα έκδοσης προσωποποιημένων επιταγών 
σε λογαριασμούς εταιριών 
• Δωρεάν συναλλαγές μέσω e-banking (όλες πλην 
εμβασμάτων) 
• Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, 
ΕΥΑΘ, κ.λ.π. με πάγιες εντολές που συνδέονται με τον 
λογαριασμό. 
• Δυνατότητα πληρωμής εισφορών στο ΕΤΑΑ με πάγι-
ες εντολές, ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ, καθώς 
και πληρωμή οφειλών ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ. 
• Χωρίς ετήσια έξοδα διαχείρισης πιστωτικής κάρτας 
Attica Card Visa (LDCard), για τους ασφαλισμένους 
και εργαζομένους στο Ε.Τ.Α.Α. 
• Κινήσεις στον λογαριασμό μπορούν να διενεργούνται 
και μέσω ΑΤΜ και μέσω e-banking. 

• Δωρεάν χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit 
Me. 
• Attica Υπερταμιευτήριο Ασφαλισμένων & Εργαζο-
μένων στο Ε.Τ.Α.Α. 
Είναι λογαριασμός πρώτης ζήτησης που συνδυάζει 
υψηλή απόδοση με άμεση πρόσβαση στα χρήματα, 
χωρίς τους περιορισμούς των προθεσμιακών καταθέ-
σεων. Ο λογαριασμός συνδυάζει υψηλό επιτόκιο για 
οποιοδήποτε ποσό, από το πρώτο ευρώ και με μηναία 
απόδοση τόκων. 
Επιτόκιο: 
• Προνομιακό επιτόκιο 0,85% από το πρώτο κιόλας 
ευρώ και για όλο το ποσό του λογαριασμού 
Το αναγραφόμενο επιτόκιο είναι μικτό και η φορολο-
γία επί των τόκων των καταθέσεων είναι σήμερα 15%. 
Μηνιαίος εκτοκισμός 
Πρόσθετα Στοιχεία / Παροχές: 
• Ο λογαριασμός δεν χρεώνεται με λειτουργικά έξοδα. 
• Χορήγηση Βιβλιαρίου Ταμιευτηρίου, δωρεάν. 
• Χορήγηση χρεωστικής κάρτας Αttica Debit Me, Visa 
ή MasterCard δωρεάν. 
• Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες e-banking 
• Δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, 
ΕΥΑΘ με πάγιες εντολές. 
• Δωρεάν εξόφληση εισφορών στο ΕΤΑΑ με πάγιες 
εντολές, καθώς και ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ. 
• Είναι δυνατή η τροφοδοσία του λογαριασμού και 
μέσω επιταγής άλλης Τράπεζας. 
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις 
• Το προνομιακό επιτόκιο ισχύει με την προϋπόθεση 
ότι διενεργούνται μέχρι και 3 αναλήψεις/χρεώσεις στη 
διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 
• Ως αναλήψεις/χρεώσεις θεωρείται το σύνολο των 
δυνατών εγγραφών, δηλαδή κινήσεις (αναλήψεις) στα 
ταμεία της Τράπεζας, στα ΑΤΜ, αυτόματες χρεώσεις 
(π.χ. προμήθειες ΔΙΑΣ για αναλήψεις από ΑΤΜ άλ-
λων τραπεζών, δημιουργία προθεσμιακής, εξόφληση 
δόσεων δανείων, Visa κλπ), χρεώσεις μέσω Internet 
Banking κλπ. Εξαιρούνται οι εγγραφές εξόφλησης πα-
γίων εντολών ΔΕΚΟ, χρεωστικών τόκων και παρακρά-
τησης φόρου τόκων καταθέσεων. 
• Για πάνω από 3 αναλήψεις το μήνα, ο λογαριασμός 
εκτοκίζεται, για το μήνα αυτό, με το Βασικό Επιτόκιο 
Ταμιευτηρίου (Β.Ε.Τ) της Τράπεζας σήμερα 0,15%. 
• Ο καταθέτης μπορεί παράλληλα να διατηρεί ένα λο-
γαριασμό απλού ταμιευτηρίου, με μικρό σχετικά υπό-
λοιπο, τον οποίο θα έχει συνδεδεμένο με πάγιες εντο-
λές όπως δόσεις δανείων, πληρωμή πιστωτικής κάρτας 
κλπ, ώστε να μην πραγματοποιούνται πολλές κινήσεις 
και έτσι να απολαμβάνει το υψηλό επιτόκιο κάθε μήνα. 
Τα επιτόκια ενδέχεται να μεταβάλλονται σύμφωνα με 
την τιμολογιακή πολιτική της Attica Bank 

• E – Banking 
Παρέχεται στους πελάτες μας η δυνατότητα : 
• Ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το πρωτό-
κολλο κρυπτογράφησης SSL 128bit 
• Άμεσης πρόσβασης στην Attica Bank 24 ώρες 7 ημέ-
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ρες Ηλεκτρονικού statement λογαριασμού 

• Μεταφορές κεφαλαίων 

• Εμβάσματα Πληρωμές οφειλών που αφορούν 

- Πιστωτικές κάρτες 

- Επαναφόρτιση προπληρωμένης κάρτας Attica 
Prepaid Visa 

- Πληρωμές Δημόσιων ταμείων, Φόρων, Εταιριών Τη-
λεπικοινωνιών, Ασφαλιστικών Εταιριών κλπ. 

• Πάγιες εντολές πληρωμής 

• Έκδοση και ταυτόχρονη εξαργύρωση Εργόσημου 
καθώς και αναζήτηση και επανεκτύπωση παραστατι-
κών προηγούμενων Εργοσήμων 

• Έκδοση e-παράβολο 

• Πλήρους και ευέλικτης διαχείρισης, άμεσης ενημέ-
ρωσης και παρακολούθησης όλων των καθημερινών 
τραπεζικών συναλλαγών 

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες του e-banking της 
Attica Bank σας παρέχονται χωρίς επιβάρυνση ενώ οι 
υπόλοιπες, έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τις 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται στα Καταστήματα 

•Debit Me Χρεωστικές κάρτες Attica 
Οι χρεωστικές κάρτες Attica Bank “Debit Me”, Visa ή 
MasterCard, εκδίδονται εφόσον διατηρείται λογαρια-
σμό σε αυτή. Οι χρεωστικές κάρτες της Attica Bank εί-
ναι τεχνολογίας Chip and Pin για πρόσθετη ασφάλεια. 
Συνδέονται με έναν ή περισσότερους καταθετικούς 
λογαριασμούς σας στην Attica Bank. 

Χρήση: 

• Αγορές αντί για μετρητά χωρίς χρεώσεις 

• Ανάληψη χρημάτων σε ATM στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό 

• Αγορές μέσω Internet χωρίς επιβάρυνση χρεώσεων 
για την Attica Debit Me MasterCard 

Παροχές : 

• Έκδοση Δωρεάν 

• Διαχείριση των χρημάτων σας 24 ώρες 7 ημέρες 

• Έλεγχος χρήσης και εξόδων 

• Συναλλαγές χωρίς αναμονή ή καθυστερήσεις 

• Χωρίς επιβάρυνση τόκων 

• Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης 
Χρήσης αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των συναλ-
λαγών που πραγματοποιούνται με τις πιστωτικές και 
προπληρωμένες κάρτες της ATTICA BANK σε όλο τον 
κόσμο. Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των 
κατόχων από δόλια χρήση της κάρτας τους από τρί-
τους, ώστε να αποφευχθούν κρούσματα απάτης. 

Το προσφερόμενο προϊόν παρέχεται υπό τους περιορι-
σμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετι-
κό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια 
ισχύος των επιβαλλόμενων περιορισμών και ελέγχων 
στην κίνηση κεφαλαίων. 

•Πιστωτικές Κάρτες Techno Card Visa (Classic, 
Gold) 
Πιστωτική κάρτα Visa ειδικά σχεδιασμένη για τα μέλη 
ΤΕΕ με τα κάτωθι χαρακτηριστικά : 

• Επιτόκιο εκτοκισμού για αγορές 10,50%και για ανά-
ληψη μετρητών 12,00% - μόνο για το ποσό της ανάλη-
ψης - ( πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%) 

• Εξόφληση ασφαλιστικών Εισφορών 

Πληρωμή τρεχουσών και ρυθμισμένων ασφαλιστικών 
εισφορών μέσω προγραμμάτων άτοκων δόσεων, 5, 12 
ή 24 δόσεων ανάλογα με τη κατηγορία ασφαλιστικής 
οφειλής που αποπληρώνεται. 

Επιτόκιο εκτοκισμού πληρωμής ασφαλιστικών ει-
σφορών : 
- 0% για εξόφληση του συνόλου της μηνιαίας οφειλής 

- 7,50%για εξόφληση μέρους της μηνιαίας οφειλής 
(πλέον εισφοράς Ν. 128/75, σήμερα 0,60%)

• Ετήσια Έξοδα Διαχείρισης: Δωρεάν 
• Επιστροφή 1% επί του ποσού των συναλλαγών (με 
πίστωση του λογαριασμού ανά δίμηνο) εφόσον στο 
χρονικό αυτό διάστημα οι συναλλαγές υπερβαίνουν τα 
€ 750. Μέγιστο ποσό επιστροφής € 250. Η προσφορά 
δεν ισχύει για αναλήψεις μετρητών. 

• Δωρεάν παροχή της Υπηρεσίας Έγκαιρης Ειδοποί-
ησης Κακόβουλης Χρήσης. 
Η Υπηρεσία Έγκαιρης Ειδοποίησης Κακόβουλης Χρή-
σης, αποτελεί ένα σύστημα ελέγχου των συναλλαγών 
που πραγματοποιούνται με τις πιστωτικές και προπλη-
ρωμένες κάρτες της ATTICA BANK σε όλο τον κόσμο. 
Σκοπός του συστήματος είναι η προστασία των κατό-
χων από δόλια χρήση της κάρτας τους από τρίτους, 
ώστε να αποφευχθούν κρούσματα απάτης. 

• Τεχνολογία Chip and Pin για πρόσθετη ασφάλεια 

Οι κάρτες χορηγούνται με βάση την εγκριτική διαδικα-
σία της Τράπεζας και την πιστοληπτική ικανότητα του 
αιτούντος 

Το προσφερόμενο προϊόν παρέχεται υπό τους περιορι-
σμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετι-
κό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια 
ισχύος των επιβαλλόμενων περιορισμών και ελέγχων 
στην κίνηση κεφαλαίων. 

• Attica – Ασφάλιση Αυτοκινήτου 
Η Attica Bank σάς προσφέρει το Attica Ασφάλιση 
Αυτοκινήτου, ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα 
ασφάλισης αυτοκινήτου, με κλιμακούμενες καλύψεις 
για το αυτοκίνητό σας σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές 
τιμές, που προσαρμόζεται στις δικές σας, ιδιαίτερες 
ανάγκες! 

Κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης 

Το πρόγραμμα παρέχεται σε συνεργασία με την ασφα-
λιστική εταιρία Generali, και αποτελείται από 3 επιμέ-
ρους κλιμακούμενα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτου. 
Τα πακέτα Speed 1, Speed 2 και Speed 3 σάς προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα να επιλέξετε το κόστος, αλλά και 
την έκταση της κάλυψης που επιθυμείτε, σύμφωνα με 
τις δικές σας, προσωπικές ανάγκες. 

SPEED 1 
Καλύψεις : 

• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων και επιβαινόντων του 
οχήματος 

• Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη μεταφορά του 

οχήματος και σε φυλασσόμενους χώρους 

• Προσωπικό ατύχημα οδηγού (επιλογή ορίου €10.000 
- €15.000 - €20.000) 

• Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα 

• Νομική στήριξη 

• Φροντίδα ατυχήματος 

• Ρυμούλκηση οχήματος λόγω ατυχήματος 

• Κάλυψη των αερόσακων 

Προαιρετικά: 

Οδική Βοήθεια 

Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχη-
μα 

SPEED 2 

Καλύψεις: 

Οι καλύψεις του Speed 1 με επιπλέον: 

• Πυρκαγιά 

• Αστική ευθύνη προς τρίτους από πυρκαγιά 

• Ολική κλοπή 

• Μερική κλοπή 

• Φυσικά φαινόμενα 

• Θραύση κρυστάλλων (επιλογή ορίου €1.000 - €3.000 
- €5.000) 

• Ενοικίαση οχήματος λόγω πυρκαγιάς / ολικής κλο-
πής 

• Αντικατάσταση κρυστάλλων (Carglass ή Δίκτυο Συ-
νεργαζόμενων Συνεργείων) 

Προαιρετικά: 

Προστασία Αξίας 

Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 

Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής ταυτότητας, 
Διαβατηρίου 

Οδική Βοήθεια 

Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχη-
μα 

SPEED 3 

Καλύψεις: 

Οι καλύψεις του Speed 2 με επιπλέον: 

• Ίδιες Ζημιές με επιλογή απαλλαγής €300 - €1.000 
- €1.500 

• Διασάλευση / Διατάραξη δημόσιας τάξης 

• Τρομοκρατικές ενέργειες 

• Κακόβουλες ενέργειες με επιλογή απαλλαγής €300 
- €1.000 - €1.500 

Προαιρετικά: 

Προστασία Αξίας 

Αντικατάσταση κλειδιών οχήματος 

Απώλεια άδειας οδήγησης, Αστυνομικής ταυτότητας, 
Διαβατηρίου 

Οδική Βοήθεια 

Επέκταση Αστικής Ευθύνης από ρυμουλκούμενο όχη-
μα 

Η πληροφόρηση για τα προϊόντα αυτά παρέχεται είτε 
μέσω του δικτύου καταστημάτων της Attica Bank 
είτε μέσω της ιστοσελίδας της Τράπεζας στη διεύ-
θυνση : www.atticabank.gr

N E W S L E T T E R
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Με ενέργειες και πρωτοβουλίες της διοίκησης και των υπηρεσιών του ΤΕΕ ζητήθηκαν και ετοιμάζο-
νται προσφορές από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας προς τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη 
του ΤΕΕ. Προσφορές αναμένονται από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. Ήδη η Εθνική Τράπεζα απέστειλε 
προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την προσφορά της προς τα μέλη του ΤΕΕ. 

Μπορείτε να δείτε το έντυπο της ειδικής προσφοράς της Attica Bank στο σχετικό άρθρο στην ιστοσε-
λίδα του ΤΕΕ. Το κείμενο της προσφοράς έχει ως εξής:

Μπορείτε να δείτε το έντυπο της ειδικής προσφοράς της Attica Bank στο σχετικό άρθρο στην ιστοσε-
λίδα του ΤΕΕ. Το κείμενο της προσφοράς έχει ως εξής:

Με ενέργειες και πρωτοβουλίες της διοίκησης και των υπηρεσιών του ΤΕΕ ζητήθηκαν και ετοιμάζο-
νται προσφορές από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας προς τους διπλωματούχους μηχανικούς μέλη 
του ΤΕΕ. Προσφορές αναμένονται από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα. Ήδη η Εθνική Τράπεζα απέστειλε 
προς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την προσφορά της προς τα μέλη του ΤΕΕ.

Μπορείτε να δείτε εδώ το έντυπο της ειδικής προσφοράς της ΕΤΕ.

Το κείμενο της προσφοράς έχει ως εξής:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε

H Εθνική Τράπεζα παρέχει από το 1956 υπηρεσίες εκκαθάρισης συναλλαγών για λογαριασμό των 
μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τα οποία διατηρούν επαγγελματικούς λογαριασμούς στην Εθνική 
Τράπεζα. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η Εθνική Τράπεζα προ-
χωρά σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τα μέλη του. 

Το νέο βελτιωμένο πακέτο υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο την αναβάθμιση υφισταμένων υπηρεσιών 
προς τα μέλη του ΤΕΕ, όσο και μία σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που έχει αναπτύξει η 
Εθνική Τράπεζα, για να μην αφιερώνεται χρόνος στη διεκπεραίωση καθημερινών συναλλαγών. 

Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από την ασφάλεια και την αξιοπιστία της Εθνικής Τράπεζας, τη στή-
ριξη του Προσωπικού Συμβούλου Business Banking, καθώς και από ειδική προνομιακή τιμολόγηση 
που παρέχεται στα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου που θα αξιοποιήσουν το νέο πακέτο υπηρεσιών.

Υπηρεσίες και Πλεονεκτήματα

Επαγγελματικός PLUS Μηχανικοί Μέλη T.E.E. 

Το ολοκληρωμένο «ταμείο» του επαγγελματία μηχανικού μέσω του οποίου μπορεί να πραγματο-
ποιεί όλες τις συναλλαγές του εύκολα, γρήγορα και οικονομικά 

Προνομιακό κλιμακούμενο επιτόκιο στον καταθετικό λογαριασμό.

- Δυνατότητα χορήγησης καρνέ επιταγών, εφόσον τηρούνται τα τραπεζικά κριτήρια. 

- Έκπτωση 15% στο εκάστοτε ισχύον επιτόκιο στο δικαίωμα υπερανάληψης και προεγκεκριμένο πι-
στωτικό όριο € 1.000. 

- Έκπτωση 15% στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια των Δανείων «Άρση Βαρών οφειλών ΕΤΕ», «Αντα-
πόδοση». 

- Εκπτώσεις επί εξόδων στεγαστικού δανείου, Ανοιχτού Επαγγελματικού Πλάνου και προσωπικού 
δανείου «Ανταπόδοση». 

- Δυνατότητα χορήγησης μη επιδοτούμενου στεγαστικού δανείου με ευνοϊκό περιθώριο επιτοκίου. 
Έκπτωση 30% στην εφάπαξ δαπάνη για έρευνα και έλεγχο αιτήματος και έγκρισης δανείου της Τρά-
πεζάς μας. 

- Έκπτωση μιας (1) μονάδας στα εκάστοτε ισχύοντα επιτόκια πιστωτικών καρτών και δωρεάν συνδρο-
μή για όλη τη διάρκεια τήρησης του λογαριασμού. 

- Δωρεάν αυτόματη πληρωμή λογαριασμών-υποχρεώσεων σε ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, για όλη τη διάρκεια 
τήρησης του λογαριασμού. 

- Δυνατότητα ανέξοδης μεταφοράς ποσών, για κάλυψη υποχρεώσεων σε τακτές ημερομηνίες από 
τον λογαριασμό και πίστωση άλλου λογαριασμού Ε.Τ.Ε. του καταθέτη ή άλλου δικαιούχου. 

- Δυνατότητα συμμετοχής στα Προγράμματα Επιδότησης Υγείας Φροντίδα Νοσηλείας, Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας 

Debit Mastercard 
Νέα χρεωστική κάρτα της Τράπεζας που ενσωματώνει την τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών 
- 24ωρη εξυπηρέτηση, 7ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες το χρόνο. 

- Εξοικονόμηση χρόνου. 

- Συναλλαγές στο διαδίκτυο σε χιλιάδες ηλεκτρονικά καταστήματα που φέρουν το σήμα MasterCard. 

- Ευρεία σειρά πρόσθετων συναλλαγών, όπως προκράτηση ξενοδοχείου, πάγιες εντολές για τακτικές 
υποχρεώσεις, τηλεφωνικές και ταχυδρομικές παραγγελίες. 

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα go4more που σας επιβραβεύει για τις καθημερινές σας αγορές σε εκα-
τομμύρια επιχειρήσεις με το σήμα MasterCard. 

Yπηρεσίες i-bank 
internet banking - mobile banking - phone banking - i bank simple pay 
• Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank με δωρεάν χορήγηση συσκευής παροχής κωδικών 
ασφαλείας i-code ή δωρεάν παροχή υπηρεσίας sms i code. 

• Ασφάλεια και ταχύτητα για πιο βασικές πληροφοριακές και εγχρήματες τραπεζικές συναλλαγές 
μέσω έξυπνων τηλεφώνων (smartphones). 

• Ευκολία καθώς η πλατφόρμα mobile banking είναι εύχρηστη και κοινή με το i-bank Internet 
Banking. 

• Προσωποποιημένη εξυπηρέτηση μέσα από τηλεφωνικό σύστημα που αντιλαμβάνεται τη φυσική 
ομιλία για την εκτέλεση τραπεζικών συναλλαγών ή την παροχή πληροφοριών για τραπεζικά προϊόντα 
και υπηρεσίες. 

Εξόφληση των αμοιβών μηχανικών, του ποσοστού ανταπόδοσης ή της συνδρομής του ΤΕΕ: 

- ανέξοδα μέσω internet/phone banking 

Εξόφληση του ποσοστού ανταπόδοσης ή της συνδρομής του ΤΕΕ: 

- ανέξοδα μέσω της υπηρεσίας i bank simple pay με χρέωση καρτών Εθνικής Τράπεζας 

Εξόφληση της συνδρομής του ΤΕΕ: 

- με προμήθεια 0,75% μέσω της υπηρεσίας i bank simple pay με χρέωση καρτών άλλων τραπεζών 

“i-bank pay 4 business” 
αποδοχή πληρωμών με κάρτες ή και από κινητά τηλέφωνα πελατών 
- Άμεσες εισπράξεις από πληρωμές καταναλωτών και μέσω κινητών τηλεφώνων (συσκευές Android 
& iPhone). 

- Ασφάλεια. 

- Εξαιρετικά πολύ χαμηλή προμήθεια εκκαθάρισης προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κλάδου. 

- Άμεση πίστωση των χρημάτων στο λογαριασμό σας. 

Αποδοχή πληρωμών χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών μέσω του “i-bank POS” 
Η Εθνική Τράπεζα παρέχει στα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας τη δυνατότητα να απο-
δέχονται συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω ενός σύγ-
χρονου και διαρκώς εξελισσόμενου δικτύου τερματικών POS 
- Εξυπηρέτηση όλων των διεθνών καρτών που φέρουν τα σήματα MASTERCARD, VISA, ΜAESTRO, 
JCB, όλων των ελληνικών και ξένων τραπεζών. 

- Ταχύτητα στην πραγματοποίηση των συναλλαγών, σύνδεση μέσω διαδικτύου. 

- Ασφάλεια στην πραγματοποίηση των συναλλαγών, πρότυπο PCI V3.0. 

- Αποδοχή των καρτών που υποστηρίζουν ανέπαφες συναλλαγές (Contactless) 

- Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη καλώντας στο 210 950 3600, λειτουργία 24 
ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

Τα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, έχουν την δυ-
νατότητα να επιλέξουν τον τύπο της τερματικής συσκευής που επιθυμούν με τους ακόλουθους προ-
νομιακούς όρους απόκτησης, που εξασφάλισε η Τράπεζα μέσω της εταιρείας Mellon Technologies: 

N E W S L E T T E R
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ΤΟ ΤΕΕ ΖΗΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η προσφορά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τους Διπλωματούχους  
Μηχανικούς, μέλη του ΤΕΕ

(συνέχεια στην 12 σελίδα)



Τύπος   Χαρακτηριστικά   Κόστος Απόκτησης   Μηνιαίο 
τερματικού   μέσω αγοράς Κόστος Συντήρησης  
iCT 220   Επιτραπέζιο με ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €159, πλέον ΦΠΑ   €2, πλέον ΦΠΑ  
  iCT 250   Επιτραπέζιο με έγχρωμη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €182, πλέον ΦΠΑ   €2, πλέον ΦΠΑ  
  iWL 220   Φορητό, Wi-Fi, ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €329, πλέον ΦΠΑ   €2, πλέον ΦΠΑ  
  iWL 220   Φορητό, GPRS, ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €296, πλέον ΦΠΑ   €4, πλέον ΦΠΑ  
  iWL 250   Φορητό, 3G, έγχρωμη οθόνη 
  (PCI 3.0, Contactless)   €429, πλέον ΦΠΑ   €4, πλέον ΦΠΑ  
iCMP   Φορητό, mobile POS,  
 ασ/ρη οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €99, πλέον ΦΠΑ 1   €5, πλέον ΦΠΑ  
 

 Τύπος   Χαρακτηριστικά   Κόστος Απόκτησης   Μηνιαίο Κόστος 

τερματικού    μέσω μίσθωσης   Συντήρησης για τους 
     πρώτους 24 μήνες *  
iCT 220   Επιτραπέζιο με ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €69, πλέον ΦΠΑ   €6,00 πλέον ΦΠΑ  
iCT 250   Επιτραπέζιο με έγχρωμη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €69, πλέον ΦΠΑ   €7,00 πλέον ΦΠΑ  
iWL 220   Φορητό, Wi-Fi, ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €69, πλέον ΦΠΑ   €13,50 πλέον ΦΠΑ  
iWL 220   Φορητό, GPRS, ασπρόμαυρη  
 οθόνη (PCI 3.0, Contactless)   €69, πλέον ΦΠΑ   €14,00 πλέον ΦΠΑ  
iWL 250   Φορητό, 3G, έγχρωμη οθόνη  
 (PCI 3.0, Contactless)   €69, πλέον ΦΠΑ   €20,00 πλέον ΦΠΑ  
 *μετά τους 24 μήνες το κόστος συντήρησης στη μίσθωση μειώνεται στο επίπεδο του κόστους 
συντήρησης μέσω αγοράς 

Σε ό,τι αφορά τις προμήθειες εκκαθάρισης, για κάθε συναλλαγή που διενεργείται μέσω των 
τερματικών συσκευών POS, αποδίδεται στην Εθνική Τράπεζα προμήθεια η οποία ορίζεται ανά είδος 
και τύπο κάρτας επί της ονομαστικής αξίας κάθε συναλλαγής, σε ποσοστό επί τοις εκατό [%], ως 
ακολούθως: 

Κάρτες Πληρωμών   VISA   MASTERCARD   DEBIT MASTERCARD  
     MAESTRO   

 Έκδοσης ΕΤΕ   0,75%   0,75%   0,75% 

 Έκδοσης άλλων   0,75%   0,75%   0,75% 

  Τραπεζών  

Ταμειακή Εξυπηρέτηση 

Κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση των μελών του ΤΕΕ στα ταμεία των Καταστημάτων της Τράπεζας με 
την επίδειξη Βεβαίωσης Μέλους του ΤΕΕ. 

Εξόφληση των αμοιβών μηχανικών, του ποσοστού ανταπόδοσης ΤΕΕ και της συνδρομής των μελών 
του ΤΕΕ, ανέξοδα μέσω του γκισέ των Καταστημάτων της Τράπεζας. 

Εξόφληση της συνδρομής των μελών του ΤΕΕ, ανέξοδα μέσω ανάθεσης πάγιας εντολής. 

Πρόγραμμα «Ασφάλισης Έργου» 

Ένα συμβόλαιο «Κατά παντός κινδύνου» για κάθε κατηγορία τεχνικών έργων και προϋπολογισμού 
Ασφάλιση που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις κατασκευής ή ανακατασκευής ενός έργου. 

Ολοκληρωμένη κάλυψη για κάθε ζημιά που μπορεί να συμβεί στο έργο από: Φυσικά φαινόμενα, Φω-
τιά, Πολιτικούς κινδύνους, κακόβουλη ενέργεια τρίτων, ανθρώπινα λάθη, ελαττωματικό σχεδιασμό, 
καθώς και για κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν στις υπάρχουσες κατασκευές του «κυρίου» 
του έργου, στο μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό, κατά τη διάρκεια συντήρησης και μέχρι την οριστική 
παραλαβή του έργου. 

Προστασία του σύγχρονου επαγγελματία σε σχέση με την ευθύνη του προς τρίτους από ενέργειες 
ή παραλείψεις τόσο του ίδιου όσο και συνεργατών του κατά την άσκηση της δραστηριότητας του. 

Πρόγραμμα εξαργύρωσης πόντων “Go4more” 

Εξαργύρωση των πόντων που έχετε συλλέξει στις συνεργαζόμενες με την Τράπεζα επιχειρήσεις αλλά 

και σε προϊόντα και υπηρεσίες της Τράπεζας. 

Επιβράβευση για την εξόφληση των υποχρεώσεών σας μέσω i-bank internet banking/i-bank pay 4 
business κερδίζοντας πόντους για κάθε ευρώ πληρωμής εξαργυρώνοντας τους πόντους σας όπως 
εσείς επιθυμείτε. 

Χρηματοδότηση Ρευστότητας 
Προϊόν 
Προϊόν ανοικτής πίστωσης (Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο) με υποχρεωτική καταβολή μόνο των 
τόκων (με ελάχιστο ποσό τα €50 μηνιαίως) και ελεύθερη καταβολή κεφαλαίου. 

Ύψος Χρηματοδότησης 
Το ύψος χρηματοδότησης καθορίζεται με βάση την αξιολόγηση οικονομικών και ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών του πελάτη / μέλους ΤΕΕ. 

Επιτόκιο 
Βασικό Κυμαινόμενο Επιτόκιο κεφαλαίου κίνησης της Διεύθυνσης Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (σήμερα 5,85%) πλέον περιθωρίου από 1,5% έως 2,5%. Το επιτόκιο προσαυξάνεται με 
την προβλεπόμενη κατά περίπτωση εισφορά Ν. 128/75. 

Λοιπά Έξοδα 
30% έκπτωση στα έξοδα επεξεργασίας και αξιολόγησης αιτήματος επί των ετησίων εξόδων του Τιμο-
λογίου Τραπεζικών Εργασιών (ενδεικτικά για δάνεια έως €30.000 από €300 σε €210). 

Προϊόν 
Έκδοση εγγυητικών επιστολών όλων των κατηγοριών με 15% έκπτωση στα προβλεπόμενα έξοδα. 

Ενδεικτικά: 

- min στις Ε/Ε κατηγορίας Α’ (συμμετοχή σε διαγωνισμούς) από €30 σε €25,5 

- min στις Ε/Ε κατηγορίας Β’ (καλής εκτέλεσης συμβάσεων), από €40 σε €34 

- min στις Ε/Ε/ κατηγορίας Γ’ (λήψης προκαταβολών) από €45 σε €38,25 

Εξασφαλίσεις 
Οι συνήθεις λαμβανόμενες ενοχικές ή/και εμπράγματες, που θα καθορίζονται με βάση την αξιολό-
γηση του πελάτη 

Δυνητική Πελατεία 
Επαγγελματίες – Μέλη του ΤΕΕ: 

- μη χρηματοδοτούμενοι από την Εθνική Τράπεζα 

- χρηματοδοτούμενοι από την Εθνική Τράπεζα, μη κάτοχοι προϊόντος Ανοικτό Επαγγελματικό Πλάνο 

- με άσκηση επαγγέλματος για τουλάχιστον 2 έτη (με τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες χρήσεις) 

- ασφαλιστικά ενήμεροι 

- χωρίς δυσμενή στοιχεία 

- με λογαριασμό όψεως στην ΕΤΕ (υφιστάμενο ή νέο, σύμφωνα με τις διατάξεις των Πράξεων Νο-
μοθετικού περιεχομένου) 

- χωρίς ληξιπρόθεσμες ή ρυθμισμένες οφειλές 

Απαραίτητα δικαιολογητικά 
- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο με σχετική σημείωση ότι το μέλος έχει κατα-
βάλλει τις εισφορές του 

- Τα αναφερόμενα στο www.nbg.gr. Για περαιτέρω διευκρινίσεις στα αρμόδια Στελέχη των Καταστη-
μάτων της ΕΤΕ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
• Για τις περιπτώσεις αιτημάτων χρηματοδότησης που αφορούν σε αγορά παγίων και εξοπλισμού, 
η Τράπεζα έχει αναπτύξει μια πλειάδα προϊόντων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς και ευέλικτους όρους στη 
διάρκεια, στο επιτόκιο και στον τρόπο αποπληρωμής. 

• Τα υποβαλλόμενα αιτήματα χρηματοδότησης ή/και έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, καθώς και αι-
τήματα που δεν εμπίπτουν στην παραπάνω προσφορά, θα εξετάζονται κατά περίπτωση με τραπεζικά 
κριτήρια και σύμφωνα με την ισχύουσα εγκριτική διαδικασία της Τράπεζας. 

Η παρούσα προσφορά ισχύει έως 31.12.2017. Αν οι συνθήκες αγοράς διαφοροποιηθούν ουσια-
στικά η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τους όρους της παρούσας προσφοράς πριν από 
τη λήξη της. 
Η παρούσα συμφωνία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση δέσμευση συνεργασίας ή χρηματοδότησης 
για την Τράπεζα και δεν αποτελεί (ούτε παρέχεται αντί για) Εγγύηση, Συμβουλή ή Σύσταση, σύμφωνα 
με το άρθρο 729 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα. 

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

(συνέχεια από την 11η σελίδα)
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΑΓΩΝΙΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 29/3/2017

Μηνύματα αισιοδοξίας ότι η τεχνική συμφωνία θα έχει 
επιτευχθεί μέχρι το Eurogroup της 7ης Απριλίου εξέπεμψε 
χθες η κυβέρνηση διά του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτου. Ο κ. Τσακαλώτος παρέσχε νέες 
διαβεβαιώσεις για ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι έχουν κλείσει όλα τα βασικά 
θέματα της διαπραγμάτευσης και απομένουν μόνον «μικρά» 
ζητήματα.
«Η β’ αξιολόγηση θα κλείσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι 
περιμένετε» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών, κλείνοντας 
το συνέδριο του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και την ανάπτυξη 
στην περίοδο της κρίσης. «Φτάνουμε στον στόχο» πρόσθεσε 
και τόνισε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με τους θεσμούς 
στα κύρια θέματα. Κάλεσε, μάλιστα, τους συμμετέχοντες στο 
συνέδριο να μην εμπιστεύονται τα δημοσιεύματα που μιλούν 
για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενώ 
έκανε λόγο και για κινδυνολογία από διάφορες πλευρές: «Έχω 
ακούσει πολλή κινδυνολογία και από ανθρώπους που δεν το 
περίμενα».
Επέμεινε, μάλιστα, ότι το πακέτο μέτρων και αντίμετρων θα έχει 
μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα λέγοντας: «Μέτρα 2% του 
ΑΕΠ από τη μια πλευρά και 2% του ΑΕΠ από την άλλη».
Σημείωσε, ακόμη, ότι μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης θα 
ανοίξει η συζήτηση για το χρέος, λέγοντας ότι η αποσαφήνιση 
των μέτρων απομείωσής του θα δώσει μήνυμα στις αγορές και 
θα φέρει την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).
Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση στο Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΙ) για τη στάση του στη διαπραγμάτευση. 
Ειδικότερα, έκανε λόγο για «ΔΝΤ εσωτερικού» και για «ΔΝΓ 
εξωτερικού». Υποστήριξε, μάλιστα, ότι το πρώτο είναι υπέρ της 
ισότητας και της συμμετοχής των γυναικών στην παραγωγική 
διαδικασία και το δεύτερο πιέζει για μειώσεις συντάξεων και 
αφορολόγητου. Προχώρησε, μάλιστα, σε δηκτικές αναφορές 
για τις επίμαχες δηλώσεις του Πολ Τόμσεν περί του μεγέθους 
των συντάξεων σε Γερμανία και Ελλάδα. Επίσης, απαντώντας 
σε ερώτηση της Μιράντας Ξαφά σχετικά με το αν η κυβέρνηση 
θα επιτρέψει στην τρόικα να δίνει συνεντεύξεις Τύπου, ο κ 
Τσακαλώτος δήλωσε ότι «το ΔΝΤ δεν έχει έλλειμμα στην 
ικανότητά του να λέει τις απόψεις του». Ο κ. Τσακαλώτος 
παραδέχθηκε, τέλος, ότι τον έχει «στεναχωρήσει» το Γραφείο 
Προϋπολογισμού του Κράτους, αλλά ξεκαθάρισε ότι στηρίζει την 
ανεξαρτησία του και το έργο που επιτελεί.
- Στ. Πιτσιόρλας: Τέλος στην κουλτούρα κρατισμού 
Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του υφυπουργού Οικονομίας 
Στέργιου Πιτσιόρλα, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της ανάγκης 
ολοκλήρωσης του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων στο 
οποίο έχει δεσμευτεί η Αθήνα για να ανοίξουν αναπτυξιακοί 
ορίζοντες για τη χώρα. «Πρέπει να διαλέξουμε με ποια Ελλάδα 
είμαστε και ποια οικονομία θέλουμε» είπε και ανέφερε ότι 
πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα κρατισμού που επικρατεί στην 

Ελλάδα και διαπνέει το σύνολο του πολιτικού κόσμου, τους 
επιχειρηματίες που «διεκδικούσαν προνόμια» από το κράτος, 
καθώς και τους πολίτες - καταναλωτές. Έφερε, μάλιστα, ως 
παράδειγμα επιτυχημένης επένδυσης τον ΟΛΠ, που κατάφερε 
-όπως είπε- να αλλάξει τη θέση της χώρας στον οικονομικό 
χάρτη της ευρύτερης περιοχής. «Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην 
ενέργεια» συνέχισε ο κ. Πιτσιόρλας, «όπου κι εκεί η χώρα μας 
μπορεί να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο», στέλνοντας μήνυμα 
σε άλλες φωνές της κυβέρνησης που αντιδρούν στο άνοιγμα του 
ενεργειακού τομέα.
Από την πλευρά του, πάντως, ο αρμόδιος υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης δεν 
αναφέρθηκε στις πιέσεις των δανειστών για τις μονάδες της 
ΔΕΗ. Δήλωσε, όμως, σιβυλλικά ότι «αν θες να κάνεις εχθρούς, 
πρέπει να κάνεις αλλαγές».
Ομιλία πραγματοποίησε και η υπουργός Εργασίας Έφη 
Αχτσιόγλου η οποία σημείωσε ότι η Ελλάδα δίνει μεγάλη 
μάχη για τα εργασιακά, που αποτελεί «αγώνα αντοχής και όχι 
ταχύτητας». Κατηγόρησε μάλιστα το ΔΝΤ ότι με τις θέσεις του 
οδηγεί σε καταπάτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η ίδια 
υπογράμμισε πάντως την ανάγκη ενίσχυσης των κλαδικών 
συμβάσεων, με αιχμή την επαναφορά της επεκτασιμότητας.
- Οι προσδοκίες των Βρυξελλών 
Στην αυριανή συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας (EWG) του 
Eurogroup στρέφονται πλέον τα βλέμματα για την πορεία της 
δεύτερης αξιολόγησης, δεδομένου ότι και χθες καταγράφηκε 
στασιμότητα σε σχέση με τα σημαντικά ζητήματα που 
παραμένουν σε εκκρεμότητα, δηλαδή τις αλλαγές στα εργασιακά 
και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Κοινοτικές πηγές στη βελγική πρωτεύουσα παρέπεμπαν στην 
αυριανή συνεδρίαση του EWG, υπογραμμίζοντας ότι θα φανεί 
κατά πόσο οι δύο πλευρές θα μπορούσαν μέσω αμοιβαίων 
υποχωρήσεω ννα βρουν λύση στα δύο αυτά ζητήματα.
Στα μεν εργασιακά το πρόβλημα είναι η σκληρή στάση του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο δεν φαίνεται 
διατεθειμένο να δεχθεί την επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων που επιθυμεί να αποσπάσει η κυβέρνηση.
Σε σχέση με το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι 
πιέσεις προέρχονται από την πλευρά των Ευρωπαίων. Η πώληση 
του 17 % της ΔΕΗ είναι μνημονιακή υποχρέωση, ωστόσο οι 
μεγάλες πιέσεις κινούνται προς την κατεύθυνση της πώλησης 
εργοστασίων παραγωγής και στο θέμα αυτό γίνεται και επίκληση 
σχετικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου τον Ιούλιο 
του 2014.
Το Δικαστήριο είχε κρίνει ότι η παραχώρηση στη ΔΕΗ 
αποκλειστικών δικαιωμάτων εξόρυξης και εκμετάλλευσης 
λιγνίτη δημιουργεί τον κίνδυνο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης 
και ανισότητας ευκαιριών μεταξύ εταιρειών.
Πάντως, στις Βρυξέλλες γνωρίζουν ότι με την επιμονή τους 
στο θέμα της ΔΕΗ βαραίνουν το πακέτο των μέτρων' που θα 
κληθούν να ψηφίσουν οι βουλευτές της συμπολίτευσης στη 
Βουλή με όλους τους κινδύνους οι οποίοι συνεπάγονται.
Γι' αυτό και αναμένουν να δουν την εξέλιξη της συζήτησης στην 
αυριανή συνεδρίαση του Euro Working Group.

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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Ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο οι εργοδότες και ασφαλισμένοι 
που χρωστούν στα ταμεία, ουσιαστικά στο νέο φορέα, τον 
ΕΦΚΑ. Το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών φτάνει τα 30 δις 
ευρώ. Το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που 
διαχειρίζεται πλέον όλες τις οφειλές ( και αυτές κάτω των 5.000 
ευρώ) στοχεύει σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης 
του να εισπράξει 1 δις. ευρώ από τα 22 εντός του 2017.
Οι νέοι οφειλέτες ( κάτω των 5.000 ευρώ ) που διαβιβάστηκαν 
στο Κέντρο είσπραξης ξεπερνούν το 1κ. Οι οφειλές  τους 
θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη ενταγμένες οφειλές, 
οι οποίες στο τέλος του 2016 ήταν στο ύψος των 17,5 δισ. 
ευρώ για 314.917 οφειλέτες. Είναι εμφανές ότι πρόκειται για 
πολύ μεγάλο όγκο οφειλών η διαχείριση των οποίων απαιτεί 
εντατικές προσπάθειες για την τήρηση ενός έγκυρου μητρώου 
οφειλετών, την ενημέρωση των οφειλετών, τον διαχωρισμό των 
ανείσπρακτων και την επιβολή της αναγκαστικής είσπραξης.
Με δεδομένο ότι δεν έχει καταμετρηθεί το συνολικό ύψος των 
οφειλών που μεταφέρθηκαν αναμένεται το σύνολο των οφειλών 
να ξεπεράσει τα 22 δις.
Το ΚΕΑΟ θα εντείνει την πίεση προς του οφειλέτες με 
αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων και λήψη αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης εντός 70 ημερών μετά από απώλεια της 
ρύθμισης.  Το 2016 το ΚΕΑΟ προχώρησε σε εφαρμογή 37.570 
ηλεκτρονικών κατασχετηρίων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων 
έναντι 23.791 το 2015.
Από την έναρξη της λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. και μέχρι το 
τέλος του 2016 έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. συνολικά 132.923 
οφειλέτες από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (περίπου το 26% των οφειλετών του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Από τον ΟΑΕΕ έχουν ενταχθεί 136.678 οφειλέτες με 
οφειλές από 5.000 έως 15.000 ευρώ και από 40.000 ευρώ και 
άνω. Από τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί αντίστοιχα 57.066 
και 2.903 οφειλέτες.
Μέσα στο 2016 εντάχθηκαν στο Κ.Ε.Α.Ο. 48.677 νέοι οφειλέτες 
με συνολικές οφειλές ύψους 824.134.539 ευρώ (κύρια οφειλή 
και πρόσθετα τέλη). 
Από τους 40.142 οφειλέτες του Κ.Ε.Α.Ο. που απώλεσαν την 
ρύθμιση του Ν.4321/2015, οι 5.232 έχουν υπαχθεί στην πάγια.
Στο τέλος του 2016 οι ενεργές ρυθμίσεις είναι συνολικά 47.492 
και το ρυθμισμένο ποσό 1.784.681.781 ευρώ.
Το συνολικό ποσό των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του 2016 ανέρχεται σε 820.159.471 ευρώ.
Το 53% των συνολικών εισπράξεων προέρχεται από καταβολές 
δόσεων ρυθμίσεων, ενώ το 47% εισπράχθηκε από καταβολές 
εκτός ρυθμίσεων.
Εισπράξεις που έγιναν το 2016 στο Κ.Ε.Α.Ο.: Το μεγαλύτερο 
μέρος των εισπράξεων έγινε για οφειλές προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
(90,49%), οι οποίες είναι και το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών 
που έχουν ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. Το 7,65% των εισπράξεων 
αφορά οφειλές προς τον ΟΑΕΕ, ενώ για τον ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ τα 
αντίστοιχα ποσοστά είναι 1,20% και 0,65%.
Οι συνολικές εισπράξεις εντός του 2016 παρουσιάζουν αύξηση 
σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Σε σχέση με το 2015 

σημειώθηκε αύξηση των εισπράξεων κατά 29,6%.
Σημαντική αύξηση της τάξεως του 48,24% παρατηρείται στις 
εισπράξεις εκτός ρυθμίσεων (382.554.817 ευρώ το 2016 έναντι 
258.066.164 ευρώ το 2015). Επίσης, κατά 16,77% αυξήθηκαν οι 
εισπράξεις από ρυθμίσεις (437.604.654 ευρώ το 2016 έναντι 
374.765.106 ευρώ το 2015).
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Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, προκειμένου να ακολουθήσει 
την προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία για την ψήφισή του.
Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου:
Διαμορφώνει για πρώτη φορά ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο, 
που δίνει την ευκαιρία σε μια υπερχρεωμένη αλλά βιώσιμη 
επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους τους πιστωτές της 
προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς αυτούς, δηλαδή, 
τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές, βάσει 
ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.
Φέρνει στο επίκεντρο της διαδικασίας τον οφειλέτη, καθώς 
αυτός είναι που εκκινεί τη διαδικασία, αλλά και εγκρίνει τελικά 
το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία συντονισμένη και 
οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους 
πιστωτές του.
Δίνει τη δυνατότητα ένταξης όλων των επιχειρήσεων, 
ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, 
με συνολικές οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω.
Η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης.
Παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και στις πλέον υπερχρεωμένες 
επιχειρήσεις υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα 
λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο χρήση κατά την τελευταία 
τριετία.
Προσφέρει την ευκαιρία ρύθμισης προσαρμοσμένης στις 
ανάγκες της επιχείρησης και της πραγματικής ικανότητας 
εξυπηρέτησης των οφειλών της που μπορεί να περιλαμβάνει 
γενναίες μειώσεις επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου 
αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών.
Προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του 
προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 
μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 
ευρώ.
Διευκολύνεται η συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας 
(60%) των συμμετεχόντων πιστωτών, η οποία επιβάλλεται στην 
μειοψηφία.
Δίνει απόλυτη προστασία στους μικρούς πιστωτές, οι οποίοι 
μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των 
απαιτήσεών τους.
Η διαδικασία θα υλοποιείται στην πράξη από ειδικό 
πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα διενεργεί ηλεκτρονικά όλη 
τη διαδικασία, βήμα-βήμα, μειώνοντας το διαχειριστικό κόστος 
και χρόνο τόσο για τους πιστωτές όσο και για τον οφειλέτη.
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