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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνω-
σε χθες με δελτίο Τύπου ότι «υπέβαλε χθες στην Κε-
ντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης το σχέδιο νόμου 
για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου πε-
ριβάλλοντος. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από 
την ΚΕ.Ν.Ε. το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφι-
ση στη Βουλή». Στο ίδιο δελτίο Τύπου σημειώνεται ότι 
«ενόψει της διαδικασίας αυτής, κρίθηκε απαραίτητη 
η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την οποία 
υπογράφουν οι Υπουργοί, Οικονομίας Ευκλείδης Τσα-
καλώτος και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 

Σταθάκης, με την οποία δίνεται παράταση στην τα-
κτοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με την ΚΥΑ δίνεται 
παράταση 45 ημερών, για τη ρύθμιση αυθαίρετης δό-
μησης στο πλαίσιο του ισχύοντος νόμου 4178/2013. Η 
έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ορίζεται με τη δημοσίευση της 
στο ΦΕΚ, που θα γίνει άμεσα. Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι η 
ψήφιση του σχεδίου νόμου θα ολοκληρωθεί προτού 
εκπνεύσει το διάστημα αυτό, οπότε τα ζητήματα της 
αυθαίρετης δόμησης θα ρυθμίζονται πλέον με βάση το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο».      
Αναλυτικά για τη συνάντηση ΥΠΕΝ-ΚΕΔΕ για το νέο 
νομοσχέδιο στη σελ 3              

Στα 41,7 εκατ. ευρώ ανέρχεται η αξία των ελληνικών εξα-
γωγών προς το Κατάρ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων για το 2016, ενώ οι εισαγω-
γές προϊόντων στην Ελλάδα είναι της τάξης των 45 εκατ. 
ευρώ. Το θέμα γίνεται εξαιρετικά επίκαιρο, λόγω των εξελί-
ξεων στο Κατάρ και την ευρύτερη περιοχή μετά τη διακοπή 
των διπλωματικών σχέσεων των επτά αραβικών χωρών 
με το Κατάρ και παράλληλα διπλωματική εκπροσώπηση 
της Αιγύπτου από την Ελλάδα στο Κατάρ. Σε σχετικό ρε-
πορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι στο Κατάρ δραστη-
ριοποιούνται περίπου 180 ελληνικές μεγάλες ή μικρότερες 
επιχειρήσεις, κυρίως, σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα υπο-
δομών και ενέργειας, ενώ υπάρχουν και μεγάλα ναυτιλιακά 
συμβόλαια. Π.χ. οι εταιρείες J&P ΑΒΑΞ, Ελλάκτωρ, ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν αναλάβει σημαντικά έργα στο 
Κατάρ, ενώ επιπλέον γιατροί, μηχανικοί και πολλοί Έλληνες 
επαγγελματίες έχουν αναπτύξει επιχειρηματική δραστηριό-
τητα στη συγκεκριμένη χώρα του Κόλπου. Επίσης το Κατάρ 
βρίσκεται στην 67η θέση στη λίστα των χωρών στις οποί-

ες εξάγει η Ελλάδα και στην 61η θέση των χωρών από τις 
οποίες εισάγει. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξαγωγέων, το 
πρώτο προϊόν στη λίστα των εξαγόμενων ειδών μας, προς 
το συγκεκριμένο προορισμό, είναι τα μάρμαρα, ενώ ακο-
λουθούν τα σχοινιά- σπάγγοι, τα βιβλία, το επεξεργασμένο 
πετρέλαιο, τα ασανσέρ και τα κοσμήματα, τα κρουαζιερό-
πλοια, οι αλουμινένιες ράβδοι και οι ηλεκτρικές λάμπες. Από 
την άλλη πλευρά, το 62% των εισαγωγών από τη χώρα 
αυτή είναι πετρέλαιο. Σημειώνεται ότι αν και το Κατάρ είναι 
ένα από τα μικρότερα μέλη του OPEC, με παραγωγική ικα-
νότητα περίπου 600.000 βαρελιών πετρελαίου ημερησίως, 
έχει κομβικό ρόλο στην αγορά του υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (LNG), καθώς αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή 
LNG με εννέα δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερί-
ου ημερησίως. Ωστόσο, η Ελλάδα ως προς το LNG έχει κύριο 
προμηθευτή την Αλγερία, και το Κατάρ δίνει ποσότητες σε 
περιόδους αιχμής, όπως φέτος τον χειμώνα.
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Νέα παράταση 45 ημερών για τα αυθαίρετα ανακοίνωσε το 
ΥΠΕΝ. Το σ/ν για το δομημένο περιβάλλον υποβλήθηκε στη 
ΚΕ.Ν.Ε. Ακολουθεί κατάθεση του στη Βουλή
Στα 42 εκατ. ευρώ η αξία των ελληνικών εξαγωγών στο Κα-
τάρ. Έντονη η παρουσία ελληνικών  τεχνικών εταιριών και 
μηχανικών στη συγκεκριμένη χώρα του Κόλπου
Σελ 3 
Συνάντηση ΥΠΕΝ-ΚΕΔΕ για το  σχέδιο νόμου «για τον έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»
Παρατηρητήρια Δομημένου Περιβάλλοντος σε κάθε περιφέ-
ρεια
ΤΕΕ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στα 
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής
Σελ 4 
ΥΠΕΝ: Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τους ενεργειακούς 
συνεταιρισμούς
Σελ 5 
Βαρδής Βαρδινογιάννης: Όλοι μαζί να λύσουμε τα προβλή-
ματα της χώρας
Αύξηση  κερδών α  ́τριμήνου στα 9,3 εκατ. ευρώ για την Τέρ-
να Ενεργειακή  
Σελ 6 
ΔΕΗ : Στη McKinsey η μελέτη για το στρατηγικό σχεδιασμό και 
το “καλάθι” των προς πώληση μονάδων
ΙΕΝΕ: Ενεργειακές επενδύσεις 267 δις ευρώ στην ΝΑ Ευρώπη 
ως το 2025
Σελ 7 
Tο ΤΑΙΠΕΔ προχωρά σε διαγωνιστική διαδικασία για δέκα 
ακίνητα
Πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές στα μερί-
σματα
Νέα δεδομένα στη μεταβίβαση ακινήτων φέρνει η εξυγίανση 
Μπουτάρη
Σελ 8 
Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων για τη συστημα-
τοποίηση των διαδικασιών επενδύσεων που υπάγονται σε 
αναπτυξιακούς νόμους
ΟΟΣΑ: Προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,1% φέτος και 2,5% το 
2018
Σελ 9 
Ευρωπαϊκή διάκριση της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ 
«Κολλημένη» η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτι-
ρίων
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 10,11,12
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Το σ/ν για το δομημένο περιβάλλον υποβλήθηκε στη ΚΕ.Ν.Ε. Ακολουθεί η  κατάθεση του στη Βουλή

Έντονη η παρουσία ελληνικών τεχνικών εταιριών και μηχανικών στη συγκεκριμένη χώρα του Κόλπου



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

9 Ιουνίου 2017
Εσπερίδα: «Βασικά Θέματα Πυροπροστα-
σίας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων»
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματού-
χων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων / 
Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας

9 - 10 Ιουνίου 
2017

Πανελλήνιο συνέδριο: «Κλιματική αλλα-
γή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπρο-
στά  στην παγκόσμια πρόκληση»
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, 
σε συνεργασία με τα Τμήματα Κεντρικής 
- Δυτικής Θεσσαλίας και Μαγνησίας 
του ΤΕΕ

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο  
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ: «ΝΕΟΙ ΤΡΟπΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡγΩΝ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑΦΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑγΡΙΝΙΟ

ΔΙΕΘΝΗ ΣυΝΕΔΡΙΑ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - 
ΕΕΤΤ διοργανώνει σήμερα και αύριο το 9ο διεθνές συνέδριο 
με θέμα: «Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπη-
ρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά», στο Πολιτιστικό Κέντρο 
«ΔΑΪΣ» (Μεσογείων 151, Παράδεισος Αμαρουσίου).

Οι προβλέψεις του νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέ-
ματος (ΚΤΣ-2016) θα βρεθούν στο επίκεντρο της ημερίδας, 
που διοργανώνει σήμερα το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στο αμφιθέατρο του κτιρίου του, στις 5.30 μ.μ.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων Αγρινίου, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Πολι-
τικών Μηχανικών Ελλάδος - Τοπικό Τμήμα Νομού Αι-
τωλοακαρνανίας, διοργανώνουν στις σήμερα (15:00 
- 21:30) και αύριο )17:00 - 21:30) εκδήλωση με θέμα: 
«Ο Ν. 4412/2016: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προ-
μηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

Το 6ο διεθνές συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων της 
Ελληνικής Εταιρείας ΜΚΕ με το 1ο παγκόσμιο συνέδριο 
Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικών Ελέγχων (Εμπει-
ρίες  Πιστοποίηση Προσωπικού –  Καινοτομίες – Εφαρ-
μογές στη Βιομηχανία, τις Αεροπορικές και Ναυπηγικές 
Κατασκευές) του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσε-
ων, θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στο Ευγενίδειο 
Ίδρυμα, από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες: www.hsnt.gr , prasian@central.ntua.gr , 
tzaferis@wgi.gr

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει στις 14 
Ιουνίου 2017 (Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, 
1ος όροφος και ώρα 17:00), εσπερίδα με θέμα: «Νέοι 
τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων».
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετι-
σμό του προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και αναμένε-
ται να συνεχιστούν με τις ομιλίες:
- Νέα Έργα Αττικής: Χρηματοδοτικό Μοντέλο, Διοικητι-
κή Δομή, Έργα, Value Engineering. Εισηγητής: Σέργιος 
Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Ομότιμος 
Καθηγητής ΕΜΠ
Παραδείγματα ανάπτυξης Δημοσίων Έργων  με εναλ-
λακτική χρηματοδότηση
- Σήραγγα Ηλιούπολης. Εισηγητής: Παναγής Τονιόλος, Αγρο-
νόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.
- Αναβάθμιση Λ. Βουλιαγμένης. Εισηγητής: Απόστολος 
Φράγκος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, 
ΟΔΟΣ ΜΕΛ Ε.Ε.

- Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση Λαυρίου. Εισηγη-
τής: Νίκος Τζελέπης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανι-
κός ΑΠΘ, ΠΡΙΣΜΑ Α.Τ.Ε.
- Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση Ραφήνας και μικρά 
έργα. Εισηγητής: Παναγής Τονιόλος, Αγρονόμος Τοπο-
γράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.
- Οδική και Σιδηροδρομική σύνδεση Ραφήνας και μικρά 
έργα. Εισηγητής: Παναγής Τονιόλος, Αγρονόμος Τοπο-
γράφος Μηχανικός ΕΜΠ, ΑΔΤ-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.
- Εφαρμογή της πρότασης σε άλλα μεγάλα έργα. Ειση-
γητής: Σέργιος Λαμπρόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανι-
κός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ
Στη συνέχεια θα γίνουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις 
εκπροσώπων επαγγελματικών οργανώσεων, ενώ οι 
εργασίες θα ολοκληρωθούν με συζήτηση. 
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: http://web.tee.gr/event/ekdilosi-tee-
nei-tropi-chrimatodotisis-dimosion-ergon/

http://web.tee.gr/event/ekdilosi-tee-nei-tropi-chrimatodotisis-dimosion-ergon/
http://web.tee.gr/event/ekdilosi-tee-nei-tropi-chrimatodotisis-dimosion-ergon/
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ΣυΝΑΝΤΗΣΗ υπΕΝ-ΚΕΔΕ γΙΑ ΤΟ  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟυ «γΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕγΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟυ ΔΟΜΗΜΕΝΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ»

πΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΤΕΕ: πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣυΜβΟυΛΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με ξεχωριστές ανακοινώσεις  των δύο πλευρών έγινε γνωστό 
χθες ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της 
ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Γ. Σταθάκη,  με αντικείμενο το προωθούμενο σχέδιο νόμου  
«για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλ-
λοντος». Ειδικότερα :
-Στην ανακοίνωση του υπΕΝ, σημειώνεται ότι ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και η 
Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περι-
βάλλοντος, Ρένα Κλαμπατσέα, συναντήθηκαν, με τον Πρόε-
δρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Γιώργο 
Πατούλη και τη Σύμβουλο της ΚΕΔΕ σε θέματα Πολεοδομικής 
και Χωροταξικής Νομοθεσίας, Τασία Λαγουδάκη, προκειμέ-
νου να τους ενημερώσουν σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που 
προβλέπει το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία 
του δομημένου περιβάλλοντος. Διαπιστώθηκε σύγκλιση από-
ψεων στα κεντρικά σημεία του νομοσχεδίου και κατατέθηκαν 
ενδιαφέρουσες ιδέες από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης, σχε-
τικά με τις μεθόδους αποτελεσματικής εφαρμογής του νέου 
θεσμικού πλαισίου.
-Στην ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, τονίζεται ότι ο Γ. Πατούλης 
υπογράμμισε πως: «η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι 
μόνο αν οι τοπικές κοινωνίες έχουν τη δυνατότητα να διαχει-
ρίζονται οι ίδιες ζητήματα που σχετίζονται  με το μέλλον του 
τόπου τους, τότε θα κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης για 
τη χώρα». Ειδικότερα στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι  
ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης συναντήθηκε την Τετάρ-
τη 7 Ιουνίου,  με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Γ. Σταθάκη. Στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν όλες οι 
ρυθμίσεις του προωθούμενου σχεδίου νόμου του υπουργεί-
ου υπό τον τίτλο «Για τον έλεγχο και την προστασία του δο-
μημένου περιβάλλοντος» οι οποίες άπτονται αρμοδιοτήτων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη συζήτηση συμμετείχε και η 
σύμβουλος της ΚΕΔΕ σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας 
Τ. Λαγουδάκη. Κατά τη συνάντηση ο υπουργός δεσμεύτηκε 
ότι στο σχέδιο νόμου ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της 
ΚΕΔΕ, να επιστρέφεται στους Δήμους το 50% των προστί-
μων που επιβάλλονται  για περιβαλλοντικές και πολεοδομικές 
παραβάσεις, προκειμένου οι Δήμοι να το αξιοποιούν για την 
απόκτηση κοινόχρηστων χώρων. Όπως διευκρίνισε ο κ. 
Σταθάκης το ποσοστό θα επιστρέφεται, μέσω της τράπεζας δι-
καιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων. Παράλληλα 
σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη στο σχέδιο νόμου διασφαλίζεται 
ότι το 2,5% από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου θα προ-
ορίζεται για περιβαλλοντικές δράσεις. Ωστόσο ο κ. Πατούλης 
επισήμανε στον υπουργό ότι παρά το γεγονός ότι χαιρετίζει 
αυτή την πρωτοβουλία, η ΚΕΔΕ επιμένει ότι αυτό το ποσό θα 
πρέπει να φτάσει στο 10%. Κατά τη συζήτηση ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για την πρόβλεψη του 
σχεδίου νόμου να λειτουργούν διευθύνσεις και τμήματα του 
Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος στις έδρες των 
Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων, τονίζοντας 
πως ο Α’ και Β’ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν θα πρέπει 
να εμπλέκεται στη λειτουργία των ελεγκτικών και εποπτικών 
μηχανισμών. Συγκεκριμένα επισήμανε πως οι συγκεκριμένοι 
έλεγχοι θα πρέπει να ασκούνται από ανεξάρτητους μηχανι-

σμούς με στόχο τη διασφάλιση των όρων αντικειμενικότητας 
και  διαφάνειας.  Επιπρόσθετα ο υπουργός διαβεβαίωσε τον 
κ. Πατούλη ότι στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις 
με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Δόμη-
σης των Δήμων, σε επίπεδο υποδομών και προσωπικού.  Σε 
αυτό το σημείο ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επικαλούμενος το νόμο 
που προβλέπει μετακίνηση των δημοτικών υπαλλήλων χω-
ρίς τη σύμφωνη γνώμη των δημάρχων, τόνισε πως έχουν 
προκύψει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των Δήμων 
και εστίασε στον κίνδυνο αποψίλωσης κυρίως των μικρών 
νησιωτικών και ορεινών. Μετά την ολοκλήρωση της συνά-
ντησης σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε τα εξής: 
«Η συνάντηση μου με τον κ. Σταθάκη ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. 
Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την ολοκλήρωση του 
νομοσχεδίου και χαιρετίζουμε ρυθμίσεις που διευκολύνουν 
το έργο των Δήμων, προς όφελος των πολιτών. Ωστόσο η 
ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης του πολεοδομικού σχεδια-
σμού με ταυτόχρονη απλούστευση των διαδικασιών καθώς 
και αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό από το συγκεντρωτικό κράτος προς 
τους Δήμους παραμένει προτεραιότητα για εμάς. Η κυβέρ-
νηση πρέπει να αντιληφθεί ότι μόνο αν οι τοπικές κοινωνίες 
έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται οι ίδιες ζητήματα που 
σχετίζονται  με το μέλλον του τόπου τους, χωρίς κηδεμονίες, 
τότε θα κερδηθεί το στοίχημα της ανάπτυξης για τη χώρα. 
Σε κάθε περίπτωση θα αναμένουμε το τελικό σχέδιο νόμου 
προκειμένου να το επεξεργαστούμε και να κάνουμε τις παρα-
τηρήσεις μας».    

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αναλυ-
τική καταγραφή της δόμησης σε κάθε περιοχή θα ξεκινήσει 
η λειτουργία Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος 
σε κάθε Περιφέρεια.   Όπως γράφει το greenagenda.gr οι 
αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων θα είναι η εποπτεία, 
η προστασία, η μέριμνα και ο έλεγχος του δομημένου 
περιβάλλοντος. Το Παρατηρητήριο θα διαρθρώνεται σε 
τμήματα στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας, ενώ θα 
συλλέγει από τους δήμους με ηλεκτρονικό τρόπο στοιχεία 
για την κατάσταση στο δομημένο περιβάλλον, τα οποία θα 
τα αποτυπώνει σε ετήσια έκθεση, την οποία θα προωθεί στο 
υπουργείο και ακολούθως στη Βουλή. Μεταξύ άλλων θα 
έχει τις εξής αρμοδιότητες:
-Την εποπτεία της λειτουργίας Επιτροπών που σχετίζονται 

με το περιβάλλον οι οποίες αποκεντρώνονται σε όλη την πε-
ριφέρεια. Οι εν λόγω Επιτροπές είναι: Συμβούλια Αρχιτεκτο-
νικής, Επιτροπές Προσβασιμότητας και Επιτροπές Κρίσεως 
Αυθαιρέτων.
-Την παρακολούθηση της Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής 
Ταυτότητας του κάθε Δήμου.
-Τον έλεγχο της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού και 
τη μέριμνα για την επίσπευσή του.
-Την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας της Τράπεζας Δικαι-
ωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων.
Όπως προέκυψε από την πρόσφατη  συνάντηση του 
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιώργου Στα-
θάκη με περιφερειάρχες, σχετική διάταξη περιλαμβάνεται 
σε σχέδιο νόμου για τον έλεγχο και την προστασία του 

δομημένου περιβάλλοντος, το οποίο πρόκειται να κατα-
τεθεί στη Βουλή. Οι περιφερειάρχες επισήμαναν στον κ. Γ. 
Σταθάκη ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσμα-
τική λειτουργία και επιτυχία του Παρατηρητηρίου είναι η 
έγκαιρη στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό και η 
επαρκής χρηματοδότησή του και κατέθεσαν προτάσεις και 
παρατηρήσεις, τις οποίες το υπουργείο προτίθεται να αξι-
οποιήσει διαμορφώνοντας το νομοσχέδιο στην τελική του 
μορφή. Όπως δήλωσε ο κ. Σταθάκης, «πρόθεσή μας είναι 
όσο το δυνατόν να υπάρξει μεγαλύτερη αποκέντρωση των 
αρμοδιοτήτων προς την Αυτοδιοίκηση Α’ και Β΄ Βαθμού. Ο 
διάλογος είναι ανοιχτός και θα συνεχίσουμε σε καλό πνεύμα 
για να φθάσουμε στο τέλος της ημέρας σε σωστή απόφαση 
από κοινού με τις Περιφέρειες και τους Δήμους».

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής 
στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αττικής, που εξέδωσε το 
ΤΕΕ σημειώνεται ότι: προκειμένου να συνταχθεί κατάλογος 
Ιδιωτών Διπλωματούχων Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τα-
κτικών μελών του ΤΕΕ, που θα προταθούν προς κλήρωση 
για συμμετοχή στα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής Αποκεντρω-

μένης Διοίκησης Αττικής, παρακαλούμε για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος εκ μέρους σας, αποστέλλοντας μας τα στοι-
χεία που ζητούνται στο έντυπο που ακολουθεί, (δηλαδή 
στην φόρμα αίτησης και υπεύθυνη δήλωση, αναρτημένη 
στην επίσημη ιστοσελίδα του ΤΕΕ). Οι αιτήσεις και τυχόν 
συνοδευτικά έγγραφα θα υποβάλλονται σε μορφή pdf, στο 

πρωτόκολλο του ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tee@
central.tee.gr , έως 14 Ιουνίου 2017. Περισσότερα στο 
www.tee.gr  

http://web.tee.gr/eidisis/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-symmetochi-sta-symvoulia-architektonikis-sa-apokentromenis-diikisis-attikis/
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υπΕΝ: ΣΕ ΔΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ γΙΑ ΤΟυΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟυΣ ΣυΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟυΣ
Φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές για την ίδρυση 
ενεργειακών Κοινοτήτων προβλέπει νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που τέθηκε 
από χθες σε δημόσια διαβούλευση. 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  αναφέρει 
σε σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε ότι θέτει σε δη-
μόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενερ-
γειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», με σκοπό μια 
νέα και ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση στην κα-
τεύθυνση της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας 
στον ενεργειακό τομέα, την προαγωγή της ενεργειακής 
αειφορείας και της καινοτομίας. 
Αντικείμενο δραστηριότητας των Ενεργειακών Κοι-
νοτήτων αποτελεί η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιο-
κατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, η 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική 
χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και 
η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. 
Με το παρόν σχέδιο νόμου καθορίζεται το θεσμικό 
πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας των Ενεργειακών 
Κοινοτήτων στην Ελλάδα. 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, καλεί όλους τους πολίτες, τους κοινωνικούς 
εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει κα-
ταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι 
διατάξεις του προς διαβούλευση σχεδίου νόμου. Η δι-
αβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη 20 Ιουνίου και 
ώρα 14:00.
-Ενημερωτικό σημείωμα για το σχέδιο νόμου 
για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς:  Στο 
σχετικό ενημερωτικό κείμενο του ΥΠΕΝ αναλυτικά ση-
μειώνεται ότι με  το σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες (Ε.Κοιν.), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους 
πολίτες, τους δήμους, τις Περιφέρειες και μικρές και 
μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν στον ενερ-
γειακό σχεδιασμό, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους 
σε ενεργειακά εγχειρήματα, διασφαλίζοντας ταυτό-

χρονα τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες 
απόλυτης διαφάνειας. Οι πολίτες και οι τοπικοί φορείς 
μπορούν να αποκτήσουν μέσα από τις προβλέψεις του 
σχεδίου νόμου διττό ρόλο, ως καταναλωτές και ως πα-
ραγωγοί ενέργειας. 
-Αντικείμενο δραστηριότητας: Το αντικείμενο 
δραστηριότητας των Ε.Κοιν. συνδέεται με τον κεντρι-
κό σκοπό του νομοσχεδίου, που είναι η προώθηση 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της 
καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα. Ειδικότερα οι 
Ε.Κοιν. δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής, 
αποθήκευσης, ιδιοκατανάλωσης, διανομής και προμή-
θειας ενέργειας, καθώς και στον τομέα εξοικονόμησης 
ενέργειας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερει-
ακό επίπεδο. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα ένταξης των  
Ε.Κοιν. στον ενεργειακό συμψηφισμό και τον εικονικό 
ενεργειακό συμψηφισμό. 
-ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν στις Ενερ-
γειακές Κοινότητες: Το στοιχείο της τοπικότητας 
είναι κεντρικό στο σχεδιασμό των Ενεργειακών Κοι-
νοτήτων, καθώς βασική επιδίωξη του νομοσχεδίου 
είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από τις τοπικές 
κοινωνίες για τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες. Κεντρικός 
στόχος του νομοσχεδίου είναι η ενδυνάμωση του ρό-
λου των τοπικών φορέων στον ενεργειακό σχεδιασμό, 
ώστε να συμπεριλάβει τη δική τους «φωνή». Σε αυτό 
το πλαίσιο, στις Ε.Κοιν. μπορούν να συμμετάσχουν 
φυσικά πρόσωπα, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
α΄ και β΄ βαθμού και διάφορα Νομικά Πρόσωπα Ιδι-
ωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, με προϋπόθεση να σχε-
τίζονται με τον τόπο δραστηριοποίησης της Ε.Κοιν., 
κατά τουλάχιστον 75%. Τα φυσικά πρόσωπα - μέλη 
πρέπει να έχουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία 
σε ακίνητο το οποίο βρίσκεται εντός της περιφερεια-
κής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. ή να είναι δημότες 
δήμου της περιφερειακής ενότητας αυτής. Τα νομικά 
πρόσωπα-μέλη πρέπει να έχουν την έδρα τους εντός 
της περιφερειακής ενότητας της έδρας της Ε.Κοιν. 
-Χαρακτήρας των Ε. Κοιν:  Οι Ε.Κοιν. είναι αστικοί 
συνεταιρισμοί και έχουν κατά βάση μη κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, έχοντας ως βασική τους αρχή τη διάχυση 
του οφέλους στα μέλη της Ε.Κοιν. καθώς και της τοπι-
κής κοινωνίας. Μπορούν κατ’ εξαίρεση να έχουν και 
κερδοσκοπικό χαρακτήρα μόνο υπό την προϋπόθεση 
ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. ξεπερνούν τα 15 σε αριθμό και η 
πλειοψηφία των μελών αυτών είναι φυσικά πρόσωπα 
(50% συν ένα). Ο χαρακτήρας των  Ε.Κοιν. παραμένει 
αμετάβλητος καθ’ όλη τη διάρκεια  τους. 
-Λήψη αποφάσεων: Η διασφάλιση της ισότητας μετα-
ξύ των εμπλεκόμενων φορέων είναι καίριας σημασίας, 
ώστε όλοι να έχουν ίσο δικαίωμα στη λήψη αποφάσε-

ων μέσα στις Ενεργειακές Κοινότητες. Γι αυτό το λόγο 
προβλέπεται σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί μία ψήφος 
ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που αυτό 
κατέχει.
-Συνεταιριστικές Μερίδες:  Πέραν της υποχρεω-
τικής συνεταιριστικής μερίδας, τα μέλη μπορούν να 
αποκτήσουν μία ή περισσότερες προαιρετικές συνε-
ταιριστικές μερίδες, με ανώτατο όριο συμμετοχής στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο το 20% για όλα τα φυσικά 
και νομικά πρόσωπα και το 40% για τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
-Διάθεση Κερδών: Καθώς ο χαρακτήρας των Ε.Κοιν. 
είναι κατά βάση μη κερδοσκοπικός, το υπόλοιπο των 
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση των αποθεμα-
τικών, δεν διανέμεται στα μέλη, αλλά, με απόφαση 
της γενικής συνέλευσης, διατίθεται για την εξυπηρέ-
τηση των σκοπών που περιγράφονται στο αντικείμενο 
δραστηριότητάς τους. Στην περίπτωση Ε.Κοιν. κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα, η διάθεση των κερδών γίνεται 
μετά από την παρακράτηση τουλάχιστον του 10% 
για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, εκτός εάν το 
αποθεματικό έχει εξισωθεί με την συνολική αξία του 
συνεταιριστικού κεφαλαίου.
-Κίνητρα και μέτρα στήριξης των Ε.Κοιν.:  Τα 
κίνητρα για την στήριξη των Ε.Κοιν. είναι φορολο-
γικού, οικονομικού και αδειοδοτικού χαρακτήρα. 
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται: Σταθερός φορολογικός 
συντελεστής, ο οποίος ορίζεται με βάση την ισχύου-
σα φορολογία κατά τη χρονική περίοδο ίδρυσης των 
Ε.Κοιν., που ισχύει για πέντε έτη.  Η ένταξή τους στον 
Αναπτυξιακό νόμο (ν.4399/2016) όπως ισχύει για τις 
υπόλοιπες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, 
καθώς και σε διάφορα προγράμματα χρηματοδοτού-
μενα από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους που σχε-
τίζονται με το αντικείμενό τους.  Προτεραιότητα των 
Ε.Κοιν. από τη ΡΑΕ σχετικά με τη χορήγηση άδειας 
παραγωγής για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης). Η δυνατότητα εξαίρε-
σης τους από τις ανταγωνιστικές διαδικασίες ή η συμ-
μετοχή τους με προνομιακούς όρους, με απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.. Η απαλλαγή 
των Ε.Κοιν. από την καταβολή ετήσιου Τέλους διατή-
ρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής για 
ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Μείωση 
του ύψους της εγγυητικής επιστολής κατά 50%.
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βΑΡΔΗΣ βΑΡΔΙΝΟγΙΑΝΝΗΣ: ΟΛΟΙ ΜΑζΙ ΝΑ ΛυΣΟυΜΕ ΤΑ πΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΑυξΗΣΗ  ΚΕΡΔΩΝ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟυ ΣΤΑ 9,3 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΗΝ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ  

ΛΑγΗΕ: ΕξΟΦΛΗΘΗΚΕ 
ΤΟ 49% ΤΗΣ πΑΡΑγΩγΗΣ 
ΑπΕ ΟΚΤΩβΡΙΟυ 2016

πΡΟΧΩΡΑ Η ΑΝΑπΤυξΗ ΔΙΚΤυΟυ VDSL VectoriNg γΙΑ 
ΑΝΑπΤυξΗ ΤΑΧυΤΗΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 100MbpS

Ισχυρό μήνυμα ενότητας για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της χώρας έστειλε, χθες  από το βήμα 
της  Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Motor Oil, 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, 
Βαρδής Βαρδινογιάννης. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και οικονομικών 
ιστοσελίδων απαντώντας στα σχόλια των μετόχων για 
τη θετική πορεία της εταιρείας, ο κ. Βαρδινογιάννης 
τόνισε ότι η θετική πορεία της Motor Oil και η δυνα-
τότητά της να δίνει ισχυρά μερίσματα και τα επόμενα 
χρόνια, συναρτώνται με τις συνθήκες της διεθνούς 
αγοράς πετρελαίου. «Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, ούτε 
ξέρουμε τι θα γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρ-
χουν διεθνώς προβλήματα και ότι προβλήματα δεν 
έχουμε μόνο εμείς. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να 
κοιτάξουμε να τα λύσουμε όλοι μαζί», υπογράμμισε ο 
ισχυρός άνδρας της Motor Oil. «Πρέπει να καταλάβου-
με ότι στη χώρα μας έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεν 

πρέπει να αγνοούμε ότι υπάρχουν γείτονές μας που 
δεν έχουν να φάνε. Πρέπει όπου μπορούμε να βοηθή-
σουμε, να το κάνουμε, το έχουμε υποχρέωση προς τις 
οικογένειές μας και τις ιδιαίτερες πατρίδες μας». 
Σημειώνεται ότι η Γενική Συνέλευση της Motor Oil ενέ-
κρινε εκτός από το μέρισμα στους μετόχους, τη διανο-
μή στο προσωπικό μέρους των κερδών. Συγκεκριμένα, 
θα δοθούν ως μπόνους 8 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν 
στο 3% των καθαρών κερδών της Motor Oil. «Η εται-
ρεία πιστεύει ότι οφείλει στους εργαζόμενούς της, γιατί 
χωρίς αυτούς δεν υπάρχει, αλλά και το αντίστροφο»,, 
ανέφερε ο κ. Βαρδινογιάννης.  
Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, 
εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ύψους 90 σεντς ανά 
μετοχή, εκ των οποίων 20 σεντς έχουν ήδη δοθεί ως 
προμέρισμα τον Νοέμβριο. Για τα υπόλοιπα 70 σεντς, 
η πληρωμή θα γίνει στις 3 Ιουλίου.  Σχολιάζοντας 
την πορεία της εταιρείας, ο αναπληρωτής διευθύνων 

σύμβουλος, Πέτρος Τζαννετάκης, αναφέρθηκε μεταξύ 
άλλων στην εξαγορά των εγκαταστάσεων της Revoil 
στην Καβάλα που όπως είπε, βελτιώνει τα logistics και 
ενισχύει την παρουσία του Ομίλου στη Βόρεια Ελλάδα. 
Επίσης, σημείωσε ότι η στρατηγική του Ομίλου είναι 
οι πωλήσεις στην εμπορία να γίνονται από το ιδιολει-
τουργούμενο δίκτυο με τα πρατήρια της Shell σήμε-
ρα να έχουν φτάσει τα 290. Τέλος, για την ένταξη της 
μετοχής στον MSCI, ο κ. Τζαννετάκης σημείωσε ότι η 
μετοχή της ΜΟΗ πληροί τα κριτήρια και αναμένεται η 
ένταξη στον δείκτη της Morgan Stanley είτε τον Αύ-
γουστο, είτε τον Νοέμβριο. 
Τέλος, για τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλά-
δα, σημείωσε ότι αποτελούν ένα πεδίο άγνωστο, δύ-
σκολο και μακρινό που όταν πετύχει, ο Όμιλος θα το 
συζητήσει. Αυτήν τη στιγμή, δηλώσεις δεν μπορούν να 
γίνουν, κατέληξε.

Αυξημένα κέρδη σημείωσε η Τέρνα Ενεργειακή κατά 
το α’ τρίμηνο του έτους, ενώ οι πωλήσεις επίσης ενι-
σχύθηκαν και η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται πλέον 
σε 786 μεγαβάτ. 
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, πιιο αναλυτικά, 
οι ενοποιημένες πωλήσεις για το α’ τρίμηνο του 2017 
ανήλθαν σε 55,5 εκατ. ευρώ, έναντι 50,4 εκατ. ευρώ το 
α’ τρίμηνο του 2016, αυξημένες κατά 10,1%. Τα έσοδα 
από τον τομέα της  ηλεκτροπαραγωγής ανήλθαν σε 46 
εκατ. ευρώ έναντι 39 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσι-
νό διάστημα, αυξημένα κατά 17,9%. 
Τα έσοδα από τον τομέα της  εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας ανήλθαν σε 2,7 εκατ. ευρώ, έναντι 7,3 εκατ. 
ευρώ, το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Οι πωλήσεις 
του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρί-
τους διαμορφώθηκαν στα 6,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,8 
εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016. 
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσε-
ων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
(EBITDA) ανήλθε σε 35,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,5 εκατ. 
ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 15,7%. 
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων 

(ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 23,1 εκατ. ευρώ έναντι 20,8 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 11%. Τα κέρδη προ φόρων δι-
αμορφώθηκαν στα 12,6 εκατ. ευρώ έναντι 10 εκατ. 

ευρώ το α’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 26%. Τα 
καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, 
διαμορφώθηκαν στα 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 32,8% επηρεασμένα θετικά κυ-
ρίως από τη βελτίωση του τομέα της ενέργειας στην 
Ελλάδα. 

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δα-
νεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο α’ τρίμηνο του 
2017 διαμορφώθηκε στα 593 εκατ. ευρώ έναντι 554 
εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, αντανακλώντας τις 
αυξημένες επενδύσεις του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, 
οι οποίες ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 
του 2017. 
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου πλέον 
ανέρχεται σε 786 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 516 
MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 102 MW στην 
Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. 
Ταυτόχρονα,  ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοι-
μες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 194 
MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εται-
ρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδο-
τήσει 980 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και 
την Αμερική.  
Στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος 
των 1.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις 
χώρες δραστηριότητάς της, με απώτερο στόχο τα 
2000 MW εγκατεστημένης ισχύος.

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξό-
φληση των τιμολογίων για παραγωγή Οκτωβρίου 
2016. Με τις χθεσινές εντολές γράφει το energypress.
gr  εξοφλούνται 2.740 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 
3.994,85€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 49% των 
εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Οκτώβριο.

Η ΕΕΤΤ, ανακοίνωσε ότι στη  χθεσινή συνεδρίαση 
της και στο πλαίσιο της διαδικασίας της β’ φάσης της 
πρώτης ανάθεσης περιοχών για την ανάπτυξη δικτύ-
ου VDSL Vectoring ή τεχνολογίας/αρχιτεκτονικής που 
προσφέρει ταχύτητες πρόσβασης 100Mbps ή υψηλό-
τερες αποφάσισε την ανάθεση 25 αστικών κέντρων 
στην εταιρία Vodafone και 23 αστικών κέντρων στην 
εταιρία WIND.  Στο πλαίσιο της γ’ φάσης της διαδικα-

σίας εισαγωγής της τεχνολογίας VDSL Vectoring στο 
δίκτυο πρόσβασης, οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών καλούνται να υποβάλουν 
αίτημα ανάθεσης περιοχών για ανάπτυξη αρχιτεκτο-
νικών/τεχνολογιών δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς 
έως τις 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.
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Στον οίκο McKinsey ανατέθηκε από το ΔΣ της ΔΕΗ η δι-
αμόρφωση της λίστας με τις προς πώληση λιγνιτικές μο-
νάδες, αλλά και η εκπόνηση του δεκαετούς στρατηγικού 
πλάνου για την επόμενη ημέρα της επιχείρησης. Σύμφωνα 
με το energypress.gr  στην τελευταία του συνεδρίαση, το 
ΔΣ της επιχείρησης εξέτασε συνολικά τρεις προσφορές από 
ενδιαφερόμενους να αναλάβουν το έργο συμβούλους. Η 
ανάθεση των δυο μελετών έγινε μετά από σχετική εντολή 
που δόθηκε προς τη διοίκηση της ΔΕΗ από το Γ. Σταθάκη, ο 
οποίος είχε στείλει και σχετική επιστολή στις αρχές Μαΐου. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οίκος McKinsey έχει δραστηριο-
ποιηθεί με σειρά μελετών στην ελληνική ενεργειακή αγορά 
και θεωρείται γνώστης της ελληνικής ενεργειακής πραγμα-
τικότητας.
-Σε ένα μήνα η λίστα, τον επόμενο Ιούνιο η ολο-
κλήρωση της πώλησης: Ως γνωστόν, στο πλαίσιο 
των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί έναντι των δα-

νειστών, πρόκειται να αποεπενδυθεί έως και το 40% των 
λιγνιτικών της εταιρείας. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση 
του ΚΥΣΟΙΠ, η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονο-
μικά χαρακτηριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ, ιδίως 
σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής. Σημειώνεται ότι 
εκτός από τη ΔΕΗ και το αρμόδιο υπουργείο ενέργειας έχει 
συστήσει ομάδα, η οποία εργάζεται ταυτόχρονα για την 
κατάρτιση της πρότασης που θα υποβληθεί προς την Κο-
μισιόν σχετικά με το λιγνιτικό πακέτο που θα διατεθεί προς 
πώληση, πέραν της ΔΕΗ εργάζεται και το ΥΠΕΝ, στο οποίο 
έχει συσταθεί αντίστοιχη ομάδα. Η αρχική λίστα αναμένε-
ται να καταρτιστεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου ή τις αρχές του 
επόμενου μήνα, ενώ η οριστική πρόταση θα υποβληθεί το 
φθινόπωρο. Στόχος είναι η συμφωνία με την Κομισιόν να 
έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο, ώστε στη συνέχεια 
να ξεκινήσει άμεσα ο διαγωνισμός και να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

-Σχέδιο για την επόμενη ημέρα: Τα πρόσθετα έσοδα 
που θα μπουν στα ταμεία της ΔΕΗ από την «αποεπένδυση» 
του 40% των λιγνιτών, θεωρούνται κρίσιμα για το μέλλον 
της εταιρείας, εν μέσω των σοβαρών προβλημάτων ρευ-
στότητας που αντιμετωπίζει. Παράλληλα, σημειώνεται ότι 
η ΔΕΗ έχει να αντιμετωπίσει και την επιπλέον πρόκληση 
των σημαντικών αποπληρωμών και λήξεων δανείων και 
ομολόγων την επόμενη διετία. Είναι προφανές ότι στο νέο 
πλαίσιο η ΔΕΗ χρειάζεται να επανακαθορίσει τη στρατηγι-
κή της και να θέσει εκ νέου στόχους και προτεραιότητες. 
Στα πλαίσια αυτά αναδύεται και η ανάγκη του νέου στρα-
τηγικού σχεδιασμού. Στο δεκαετές στρατηγικό πλάνο για 
την πορεία της ΔΕΗ θα περιγράφονται οι αναγκαίες δράσεις 
της εταιρείας με το εναπομείναν παραγωγικό δυναμικό, οι 
τομείς ενδιαφέροντος για επέκταση των δραστηριοτήτων 
της, νέες δράσεις κ.λπ.

Σε ειδική εκδήλωση, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που πραγ-
ματοποιήθηκε Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017, παρουσιάστηκε η 
βασική μελέτη αναφοράς του Ινστιτούτου Ενέργειας Ν.Α. Ευ-
ρώπης (ΙΕΝΕ), “SE Europe Energy Outlook 2016/2017”. Την 
εκδήλωση, την οποία διοργάνωσαν από κοινού ο Όμιλος Χρη-
ματιστήριου Αθηνών και το ΙΕΝΕ, παρακολούθησαν κορυφαία 
στελέχη μεγάλων ενεργειακών ομίλων, τραπεζών και χρη-
ματοπιστωτικών φορέων της Ελλάδας, καθώς και επιφανείς 
εκπρόσωποι άλλων δυναμικών κλάδων της οικονομίας της 
χώρας. Σύμφωνα με το energypress.gr η εκδήλωση ξεκίνησε 
με χαιρετισμό του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, ενώ ακολού-
θησε χαιρετισμός, εκ μέρους του ΙΕΝΕ, από τον Πρόεδρο του 
Ινστιτούτου κ. Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη. Στη συνέχεια έλαβε 
χώρα η παρουσίαση της μελέτης “South East Europe Energy 
Outlook 2016/2017”. Η μελέτη παρέχει μια εμπεριστατωμένη 
και ολοκληρωμένη εικόνα του ενεργειακού τομέα της περιοχής 
εξετάζοντας 13 συνολικά χώρες. Παράλληλα, στη μελέτη πα-
ρατίθεται ένας τεράστιος αριθμός δεδομένων και πληροφορι-
ών, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σεναρίων για το πως 
θα διαμορφωθεί η ενεργειακή προσφορά και ζήτηση, καθώς 
και εκτιμήσεις για την πορεία των επενδύσεων μέχρι το 2025 
για όλο το φάσμα των ενεργειακών εφαρμογών στις χώρες της 
περιοχής. Αναλυτικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ, 
κ. Κωστής Σταμπολής,αναφέρθηκε διεξοδικά στις τάσεις και 
εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα της ΝΑ Ευρώπης, στο σχετικό 
νομικό πλαίσιο, καθώς και στις επενδυτικές προοπτικές που 
υπάρχουν, την επόμενη δεκαετία, στην περιοχή. Στη συνέχεια, 
ο κ. Δημήτρης Μεζαρτάσογλου, Επιστημονικός Συνεργάτης 
του Ινστιτούτου, περιέγραψε τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα 

Χρηματιστήρια Ηλεκτρικής Ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη, ενώ 
ανέλυσε και τις εν εξελίξει πρωτοβουλίες για περιφερειακό gas 
hub. Τέλος, ο Διευθυντής Ερευνών του ΙΕΝΕ, κ. Νίκος Σοφια-
νός, παρουσίασε διεξοδικά την δραστηριότητα και τις τάσεις 
στον τομέα των ΑΠΕ συνολικά στη ΝΑ Ευρώπη. Συνολικά, 
όπως τονίστηκε από την πλευρά των ομιλητών, ως το 2025, 
σύμφωνα με το βασικό σενάριο του SEEEO 2016/2017, προ-
βλέπονται επενδύσεις ύψους 267 δισ. ευρώ, ενώ το πιο αισιό-
δοξο σενάριο κάνει λόγο για επενδύσεις ύψους 321 δισ. ευρώ.  
Ανάμεσα στις βασικότερες διαπιστώσεις της μελέτης είναι το 
χάσμα ανάμεσα στις κατευθύνσεις και απαιτήσεις της περιβαλ-
λοντικής πολιτικής της ΕΕ, στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
κλιματικής αλλαγής, και των προτεραιοτήτων των χωρών της 
ΝΑ Ευρώπης, των οποίων, σε μεγάλο βαθμό, οι οικονομίες 
στηρίζονται ακόμη σε ενδογενείς εν πολλοίς ρυπογόνες πηγές 
ενέργειας (π.χ. λιγνίτης, κάρβουνο, πετρέλαιο). Παράλληλα, 
στο περιφερειακό ενεργειακό μείγμα δεσπόζουν οι εισαγωγές 
πετρελαίου και αερίου. Ειδικά για το φυσικό αέριο, το SEEEO 
2016/2017 τονίζει την όλο και αυξανόμενη σημασία του στο 
ενεργειακό μείγμα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, τόσο στην 
ηλεκτροπαραγωγή, όσο και στην οικιακή χρήση. Όσον αφορά 
την ανάπτυξη των ΑΠΕ η μελέτη του ΙΕΝΕ διαπιστώνει αντίφα-
ση ανάμεσα στην απαίτηση, κυρίως εκ μέρους της ΕΕ, για ενί-
σχυση περιβαλλοντικά «καθαρών» μορφών ενέργειας και την 
επιβολή δημοσιονομικής πειθαρχίας σε χώρες της ΝΑ Ευρώ-
πης. Από την άλλη, σύμφωνα με το “South East Europe Energy 
Outlook 2016/2017” του ΙΕΝΕ, η απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή έχει σημειώσει σημαντικά 
βήματα στις περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, εν, αντί-
θετα, πολύ μικρότερη πρόοδος έχει συντελεστεί στο άνοιγμα 

της αγοράς φυσικού αερίου. Ακολούθησε εκτενής παρέμβαση 
του Καθηγητή Παντελή Κάπρου, Προέδρου της Επιστημονικής 
Επιτροπής του ΙΕΝΕ και Διευθυντή του Ε3Μ Lab στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σχετικά με τη συνολική ενεργειακή ζή-
τηση και προσφορά στην περιοχή, με ορίζοντα το 2050, καθώς 
και για την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού «κεκτημένου» 
της ΕΕ από τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Ας σημειωθεί ότι υπήρξε 
στενή συνεργασία, στο πλαίσιο της μελέτης, ανάμεσα στο Ε3Μ 
Lab του ΕΜΠ και το ΙΕΝΕ, στη διατύπωση των ενεργειακών 
σεναρίων για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. Κατά το κλείσιμο της 
εκδήλωσης οι κκ. Αριστείδης Τασούλης, Επιχειρησιακός Διευ-
θυντής Ρυθμιστικών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του ΛΑΓΗΕ, 
και Ανδρέας Δασκαλάκης, Διευθυντής Λειτουργίας Αγοράς και 
Εξυπηρέτησης Μελών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών 
ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις που ήδη 
λαμβάνουν χώρα σε ότι αφορά την επιδιωκόμενη αναδιάρ-
θρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας τονίζοντας παράλληλα 
ότι η προσπάθεια αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η 
Ελλάδα να μπορέσει, στον τομέα αυτό, να διαδραματίσει το 
ρόλο που της αναλογεί. Η βασική μελέτη αναφοράς SEEEO 
2016/2017 του ΙΕΝΕ χρηματοδοτήθηκε από ομάδα επιχει-
ρήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στους βασικούς 
χορηγούς συγκαταλέγονται οι εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια 
(ΕΛΠΕ), Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και Δημόσια 
Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΠΑ) ενώ στους υποστηρικτές 
συμπεριλαμβάνονται οι Τέρνα Ενεργειακή, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, 
EnSCo, Energean Oil & Gas, Όμιλος Χρηματιστήριου Αθηνών, 
καθώς και η δικηγορική εταιρεία KG Law Firm.

ΔΕΗ : ΣΤΗ McKiNSey Η ΜΕΛΕΤΗ γΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟ 
“ΚΑΛΑΘΙ” ΤΩΝ πΡΟΣ πΩΛΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΙΕΝΕ: ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ ΕπΕΝΔυΣΕΙΣ 267 ΔΙΣ ΕυΡΩ ΣΤΗΝ ΝΑ ΕυΡΩπΗ ΩΣ ΤΟ 2025
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tΟ ΤΑΙπΕΔ πΡΟΧΩΡΑ ΣΕ ΔΙΑγΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ γΙΑ ΔΕΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

πΩΣ ΘΑ υπΟΛΟγΙζΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑβΙβΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕξυγΙΑΝΣΗ ΜπΟυΤΑΡΗ

Για δέκα επιπλέον ακίνητα, μετά από την πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς για την αξιοποίηση τμήματος του 
«Castello Bibelli» στην Κέρκυρα, προχωρά το ΤΑΙΠΕΔ 
σε διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίησή τους. Η 
εν λόγω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσα από την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα e-Auction και τον ιστότοπο 
www.e-publicrealestate.gr και η προθεσμία υποβολής 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων της α’ 
φάσης του διαγωνισμού είναι η 31η Οκτωβρίου. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠε ειδικότερα, πρόκειται για ακίνητα στις 
εξής περιοχές: 1. Δίμηνι Βόλου νομού Μαγνησίας: Περι-
φραγμένο βιομηχανικό οικόπεδο, που βρίσκεται στο νότιο 
άκρο της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου με πρόσωπο στο νότιο όριο της 

ΒΙΠΕ (πώληση). 2. Σανατόριο Μάνα: Αγροτεμάχιο, όμορο 
στο Σανατόριο Μάνα, στη θέση Κορφοξυλιά του δήμου 
Γορτυνίας που βρίσκεται στην ορεινή Αρκαδία (50ετής 
μίσθωση). 3. Παλιά πόλη Ναυπλίου: Τριώροφο κτίριο επί 
της οδού Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 6, εντός του παρα-
δοσιακού ιστού της πόλης του Ναυπλίου (πώληση). 4. 
Πάτρα, Αχαΐα: Τριώροφο κτίριο με διατηρητέα πρόσοψη 
επί της οδού Αγίου Νικολάου αρ. 8, στο κέντρο της Πάτρας 
(πώληση). 5. Ιπποκράτους 88: Εξαώροφο κτίριο γραφεί-
ων στο κέντρο της Αθήνας με υπόγειο, ισόγειο με πατάρι 
και δώμα (πώληση). 6. Αιόλου 17 και Ερμού 64: Ιδανικό 
μερίδιο 2/3 εξ αδιαιρέτου οροφοδιαμερίσματος στο κέ-
ντρο της Αθήνας (πώληση). 7. Πρώην Ειρηνοδικείο Κλει-

τορίας: Διώροφο κτίσμα στο ορεινό χωριό Κλειτορία του 
δήμου Καλαβρύτων. Βρίσκεται σε απόσταση 400 μέτρων 
από την κεντρική πλατεία και είναι προσβάσιμο μέσω της 
επαρχιακής οδού Τρίπολης- Καλαβρύτων (πώληση). 8. 
Πρώην Ειρηνοδικείο Ανδρίτσαινας: Τριώροφο λιθόκτιστο 
κεραμοσκεπές κτίσμα που βρίσκεται στην επαρχιακή οδό 
Μεγαλόπολης- Ανδρίτσαινας, στη συνοικία Αγίας Βαρ-
βάρας Ανδρίτσαινας (πώληση). 9. Σαμπάριζα, Ερμιόνη: 
Τρία γειτνιάζοντα οικόπεδα στη Σαμπάριζα Ερμιόνης του 
νομού Αργολίδας (πώληση). 10. Ξενοδοχείο ΗΝΙΟΧΟΣ: 
Ιδανικό μερίδιο 2/3 εξ αδιαιρέτου ξενοδοχείου 3 αστέρων 
επί της οδού Βερανζέρου αρ. 26, στο κέντρο της Αθήνας 
(πώληση).

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας, με βάση την 
οποία δίνονται διευκρινίσεις αναφορικά με το πώς θα υπο-
λογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων, μελών, 
κ.λπ. εταιρειών με βάση τα μερίσματα που λαμβάνουν.  Όπως 
γράφει το Capital.gr στην εν λόγω απόφαση ενσωματώθηκαν 
επίσης οι πρόσφατες αλλαγές στον υπολογισμό των ασφαλι-
στικών εισφορών από 1.1.2018 και μετά.  Σε ό,τι αφορά τις 
ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων των περιπτώσεων 
ασφαλισμένων που είναι μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινο-
πραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Ανωνύμων και 
των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών, μέλη Δ.Σ. AE με συμμετοχή 
άνω του 3% στο κεφάλαιο, διαχειριστές ΙΚΕ, εταίρο Mονο-
πρόσωπης IKE κλπ)  το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα 
για την επιβολή ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί στο ποσό 

που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (μερίσματα). Σύμφωνα με τη νέα 
απόφαση τα πιο σημαντικά θέματα είναι τα ακόλουθα:
- Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφο-
ρών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 
39 του ν. 4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορο-
λογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή 
την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην 
ασφάλιση. 
- Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω 
νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του ν. 4172/2013 (Κώδικας 
Φορολογίας Εισοδήματος) (εισόδημα από επιχειρηματική 

δραστηριότητα), όπως ισχύει κάθε φορά. 
- Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολο-
γισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παρά-
γραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές 
εισφορές.
- Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται 
επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορι-
σμού των εισφορών
- Όσον αφορά ειδικότερα στα εισοδήματα που αντιστοιχούν 
στις δραστηριότητες ιδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 
1 στοιχ. δ - η1 της απόφασης, το καθαρό φορολογητέο αποτέ-
λεσμα αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 362 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Νέα δεδομένα στη μεταβίβαση ακινήτων, μέσω της αναδιάρ-
θρωσης των επιχειρήσεων, φέρνει η απόφαση για την εξυγί-
ανση της Μπουτάρης, που εξέδωσε πριν από λίγες εβδομάδες 
το Πολυμελές Πρωτοδικείο Βέροιας γράφει το Capital.gr σε 
ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Γκίτση.  

Τι λέει η απόφαση; Ό,τι σε περίπτωση πώλησης οποιουδήποτε 
ακινήτου της εταιρείας, ο αρμόδιος έφορος, οι αρμόδιοι διευ-

θυντές Ασφαλιστικών Ταμείων και ο αρμόδιος Προϊστάμενος 
οποιασδήποτε άλλης αρχής, που εκδίδουν πιστοποιητικά 
απαραίτητα για τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης, 
υποχρεούνται να χορηγήσουν το αποδεικτικό ενημερότητας 
χρεών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης 
αναφέρει πως πρέπει να χορηγήσουν και πιστοποιητικά 
ΕΝΦΙΑ που να επιτρέπουν τη μεταβίβαση του ακινήτου με 
παρακράτηση του 25% του τιμήματος έναντι των αμέσως 
επόμενων δόσεων της ρύθμισης. Η συγκεκριμένη απόφα-
ση στηρίζεται στον Ν. 4446/2016, ο οποίος ορίζει πως οι 
ρυθμιζόμενες με τη συμφωνία εξυγίανσης οφειλές προς το 
Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καθίστανται 
ενήμερες, υπό τον όρο τήρησης της συμφωνίας εξυγίανσης 
και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να χορηγούν τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις ενημερότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται στη 
συμφωνία εξυγίανσης.  Σε ότι αφορά την επικύρωση της συμ-
φωνίας εξυγίανσης της Μπουτάρης, μέσω αυτής ενεργοποιεί-
ται το επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο προβλέπει μεταξύ των 
άλλων μεσοσταθμική αύξηση των εσόδων της κατά 6,5% την 
επόμενη πενταετία και αύξηση της μικτής κερδοφορίας της 
σταδιακά σε ποσοστό άνω του 40%.

-Οι σημαντικότεροι άξονες της συμφωνίας περι-
λαμβάνουν:  Ρύθμιση του τραπεζικού δανεισμού της 
εταιρείας σε 15 έτη και χρηματοδότηση των βραχυπρόθε-
σμων αναγκών της.  Χαμηλό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια της 
συμφωνίας. Ρύθμιση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και 
τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς σε 15 έτη. Περίοδο χάριτος 
1 έτους, κατά την οποία πληρώνονται μόνο τόκοι. Πώληση 
θυγατρικών εταιρειών. Το σύνολο των υποχρεώσεών της 
Μπουτάρης, με βάσει το ισοζύγιο του Σεπτεμβρίου του 2016, 
ανερχόταν στα 44,416 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα προς το Ελληνι-
κό Δημόσιο όφειλε 4,194 εκατ. ευρώ, 4,729 εκατ. ευρώ προς 
τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, προς τους εργαζόμενους 
678.494 ευρώ, προς τις Τράπεζες 25,433 εκατ. ευρώ, προς 
τους αμπελουργούς και λοιπούς προμηθευτές 8,36 εκατ. 
ευρώ, και στους λοιπούς πιστωτές 1,02 εκατ. ευρώ. Οι εμπο-
ρικές απαιτήσεις σε βάρος τρίτων ανέρχονταν σε 7,974 εκατ. 
ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένα μέρη σε 10,068 
εκατ. ευρώ.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Οδηγό Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων, εξέδωσε η γενι-
κή γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
σε μία προσπάθεια συστηματοποίησης των διαδικασιών 
που εφαρμόζονται στον έλεγχο των επενδύσεων που 
υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους. Όπως γράφει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οι απαιτήσεις, στις οποίες πρέπει vα αντα-
ποκρίνονται τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιη-
μένων Ελεγκτών, τo επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς 
και οι συνθήκες εντός του οποίου ασκούν το ελεγκτικό 
τους έργο, μεταβάλλονται συνεχώς. Συγχρόνως δε, εξε-
λίσσεται και η ελεγκτική μεθοδολογία. Είναι επομένως 
απαραίτητη η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων 
αυτών και η συχνή προσαρμογή και αναθεώρηση των 
μεθόδων ελέγχου και των ελεγκτικών προτύπων που 
ακολουθούνται κατά την διενέργεια των ελέγχων» όπως 
αναφέρει στον πρόλογο του οδηγού ο γενικός γραμμα-
τέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης. Όπως 
αναφέρεται στην εισαγωγή του οδηγού των 79 σελίδων, 
από τη συντακτική του ομάδα, οι στόχοι είναι οι εξής:
- Ορθή εφαρμογή του εθνικού και ευρωπαϊκού θεσμικού 
πλαισίου.
- Ομοιογενής τρόπος αντιμετώπισης της επιλεξιμότητας 

των δαπανών των φορέων επένδυσης.
- Επιτάχυνση της διαδικασίας καταβολής της ενίσχυσης.
- Ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης ανθρωποπροσπά-
θειας.
Στο Εγχειρίδιο αποτυπώνονται τα σημαντικότερα στοι-
χεία που συνθέτουν τη διαδικασία των ελέγχων (επιτό-
πιων και διοικητικών) και τα βασικότερα σημεία ελέγχου 
προς το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο, ως προς 
τις πηγές χρηματοδότησης, την τήρηση των λοιπών 
όρων υλοποίησης της επένδυσης και τα πιο κοινά ζη-
τήματα που εμφανίζονται κατά τη διενέργεια των ελέγ-
χων με ταυτόχρονη παράθεση των πιο ενδεδειγμένων 
τρόπων αντιμετώπισής τους. Όπως σημειώνει ο κ. Λα-
μπριανίδης: «Με την αξιέπαινη συμβολή της υπηρεσίας 
και ιδίως της ομάδας σύνταξης του Οδηγού, καλύπτεται 
το τεράστιο κενό των 20 χρόνων που μεσολάβησαν από 
την προηγούμενη έκδοσή του, το μακρινό 1997, και 
αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες από τη χρήση ενός 
ξεπερασμένου και πάντως μη επικαιροποιημένου οδη-
γού. Η ασάφεια στη μεθοδολογία διενέργειας επιτόπιων 
και διοικητικών ελέγχων άφηνε μεγάλα περιθώρια στη 
διακριτική ευχέρεια των ελεγκτών, ενώ οι αποκλίσεις 

στον τρόπο σύνταξης και στα συμπεράσματα των εκθέ-
σεων ελέγχου προκαλούσε ανασφάλεια στους επενδυτές 
και δυσεπίλυτα προβλήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες, 
που όφειλαν να αντιμετωπίζουν τα ενίοτε αντιφατικά 
πορίσματα ελέγχου.Το γεγονός αυτό προκαλούσε με-
γέθυνση της γραφειοκρατίας, μεγάλες καθυστερήσεις, 
υποβάθμιση του ελεγκτικού έργου και βέβαια δυσπιστία 
στην επιχειρηματική κοινότητα… Η ιδιότητα του μέλους 
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την αναπτυξιακή προοπτική της 
χώρας. Κάθε πιστοποιημένος ελεγκτής αναλαμβάνει τη 
μεγάλη ευθύνη της ουσιαστικής συμβολής στην ανα-
πτυξιακή προσπάθεια επανεκκίνησης της Οικονομίας. 
Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αναγνωρίζο-
ντας την τεράστια σημασία του ελεγκτικού έργου ήδη 
διεύρυνε το Μητρώο Ελεγκτών με νέους επιστήμονες, 
αύξησε σημαντικά τις αμοιβές τους και με τον παρόντα 
Οδηγό επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ασφαλές θεσμικό 
πλαίσιο για τη διενέργεια των ελέγχων. Η επανεκκίνηση 
της Ελληνικής Οικονομίας δεν είναι μια θολή προγραμ-
ματική εξαγγελία. Είναι υπόθεση όλων, αλλά και καθενός 
ξεχωριστά».

Ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 1,1% φέτος και 
2,5% το 2018 προβλέπει ο ΟΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεση 
για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (Economic 
Outlook), ενώ εκτιμά ότι το πρωτογενές δημοσιονομικό 
πλεόνασμα θα μειωθεί από το 3,8% του ΑΕΠ που ανήλθε 
πέρυσι, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από 
το 2,5% του ΑΕΠ φέτος και το επόμενο έτος. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι αναφορικά με το δημόσιο χρέος, ο ΟΟΣΑ σημει-
ώνει ότι αυτό έχει σταθεροποιηθεί, αλλά παραμένει πολύ 
υψηλό και απαιτείται «πρόσθετη ελάφρυνση του χρέους για 
να διασφαλισθεί η μεσο - μακροπρόθεσμη δημοσιονομική 
βιωσιμότητα». «Η ελάφρυνση του χρέους, περιλαμβανόμε-
νης της επέκτασης των λήξεων των δανείων και πρόσθετων 
περιόδων χάριτος θα μείωνε τις ευπάθειες, θα αύξανε την 
ανάπτυξη και θα ενίσχυε την ικανότητα της Ελλάδα να χει-

ριστεί το βάρος του χρέους της. Η ελάφρυνση του χρέους 
θα άνοιγε τον δρόμο για την ένταξη στο πρόγραμμα αγορών 
ομολόγων της ΕΚΤ και, σε συνδυασμό με μία περαιτέρω 
πρόοδο στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη φορολογι-
κή συμμόρφωση, θα επέτρεπε τη μείωση των φορολογικών 
συντελεστών και μεγαλύτερες δημόσιες δαπάνες σε υψηλής 
ποιότητας επενδυτικά προγράμματα», αναφέρει η έκθεση. 
Η αγορά εργασίας βελτιώνεται, σημειώνει ο ΟΟΣΑ, και η 
υψηλότερη ζήτηση από το εξωτερικό ενισχύει τις εξαγωγές. 
Για την ανεργία, προβλέπει ότι θα μειωθεί από το 23,5% πέ-
ρυσι στο 22,2% φέτος και περαιτέρω στο 20,1% το 2018. 
Οι επενδύσεις, αναφέρεται, έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν 
από τα πολύ χαμηλά επίπεδα και αναμένεται να αυξηθούν 
περαιτέρω. «Η αύξηση των φόρων κατανάλωσης στις αρ-
χές του 2017 και οι πρόσφατες αυξήσεις των ενεργειακών 

τιμών θα αυξήσουν τον πληθωρισμό, αν και ο δομικός πλη-
θωρισμός (σ.σ.: που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των νωπών 
τροφίμων και της ενέργειας) θα παραμείνει συγκρατημένος, 
καθώς παραμένει σημαντική αργούσα παραγωγική δυνα-
μικότητα». Ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης 
αναμένεται να ανέλθει στο 0,9% φέτος και το 1% το 2018. 
«Η περαιτέρω πρόοδος στην καταπολέμηση της φοροδια-
φυγής, η διεύρυνση της βάσης της φορολογίας εισοδήματος 
φυσικών προσώπων και ο έλεγχος της συνταξιοδοτικής 
δαπάνης είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την παγι-
οποίηση των σημαντικών δημοσιονομικών επιτευγμάτων 
των τελευταίων ετών, ενώ θα απελευθερώνουν πόρους για 
τα ιδιαίτερα αναγκαία προγράμματα κοινωνικής βοήθειας», 
σημειώνεται.

«Οι θάλασσές μας δεν είναι μίας χρήσης» τονίζει η 
Greenpeace ενόψει της αυριανής, Παγκόσμιας Ημέ-
ρας Ωκεανών. Με ένα τεράστιο ψηφιδωτό από 10.000 
πλαστικά ποτήρια του καφέ, η οργάνωση μεταδίδει το 
μήνυμα για ριζική μείωση του όγκου του πλαστικού 
που καταναλώνουμε τόσο εύκολα και αλόγιστα, για την 
ευθύνη που φέρουν πολιτικοί και εταιρίες γι’ αυτήν την 
κατάσταση και για τον ρόλο που μπορούμε όλοι να παί-
ξουμε, αλλάζοντας σταδιακά συνήθειες με απλές λύσεις, 

σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή 
της, «η εξάρτησή μας από το πλαστικό μίας χρήσης έχει 
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και στην Ελλάδα. Καθημε-
ρινά στη χώρα μας σερβίρονται κατά μέσο όρο περίπου 
ένα εκατομμύριο καφέδες σε πλαστικό ποτήρι μίας χρή-
σης και αυτή η ποσότητα αφορά λιγότερο από το 1% του 
πλαστικού που καταναλώνεται στην Ελλάδα ετησίως».
Δεδομένης της μαζικής χρήσης των πλαστικών αντικει-
μένων μιας χρήσης και της ανεπάρκειας των συστημά-

των διαχείρισης απορριμμάτων, οι επιστήμονες εκτι-
μούν ότι περίπου 4,8-12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού 
καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. H ποσότητα 
αυτή είναι ικανή να γεμίσει κάθε μέτρο ακτογραμμής 
παγκοσμίως με 15 σακούλες super market γεμάτες με 
πλαστικό σκουπίδι, ενώ αν η κατάσταση δεν αλλάξει, το 
2025 η ποσότητα αυτή θα αυξηθεί σε 30.

ΟΔΗγΟΣ ΕΛΕγΧΟυ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕπΕΝΔυΣΕΩΝ γΙΑ ΤΗ ΣυΣΤΗΜΑΤΟπΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕπΕΝΔυΣΕΩΝ πΟυ υπΑγΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΟυΣ ΝΟΜΟυΣ

ΟΟΣΑ: πΡΟβΛΕπΕΙ ΡυΘΜΟ ΑΝΑπΤυξΗΣ 1,1% ΦΕΤΟΣ ΚΑΙ 2,5% ΤΟ 2018

ΜΗΝυΜΑ ΤΗΣ greeNpeace ΕΝΟψΕΙ ΤΗΣ πΑγΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΩΚΕΑΝΩΝ
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Μια σημαντική πρωτιά για την Ελλάδα και για το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο κέρδισε η ομάδα του ερευνητικού 
προγράμματος LIFE SOL-BRINE της Σχολής Χημικών Μηχα-
νικών υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Μαρίας Λοϊ-
ζίδου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της  Kathimerini.gr  το έργο 
της ομάδας διακρίθηκε ως το καλύτερο έργο LIFE μετά από 
ψηφοφορία του κοινού στη θεματική ενότητα «Περιβάλλον» 
στα “Πράσινα Βραβεία” (Green Awards) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, λαμβάνοντας τελικά το πρώτο βραβείο ανάμεσα 
σε 4.306 ολοκληρωμένα έργα στην Ευρώπη κατά την τελευ-
ταία 25ετία (1972-2017). Το σχετικό βραβείο απονεμήθηκε 
στις Βρυξέλλες από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, κ. Karmenu 
Vella, στην τελετή απονομής στο πλαίσιο της Πράσινης 

Εβδομάδας (Green Week). Κύριος στόχος του έργου ήταν η 
ανάπτυξη ενός ενεργειακά αυτόνομου συστήματος ολικής 
εξάλειψης της παραγόμενης άλμης από μονάδες αφαλάτω-
σης, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την αρχή μηδενικής 
απόρριψης (Zero Liquid Discharge). Με τον τρόπο αυτό, η 
ομάδα του έργου συνεισέφερε σημαντικά στην ανάπτυξη 
μίας βιώσιμης λύσης για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την αφαλάτωση. Η νέα καινοτόμος πιλοτική 
μονάδα είναι εγκατεστημένη στην περιοχή του Αγίου Φωκά 
στην Τήνο, σε υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης. «Το μεγα-
λύτερο πλεονέκτημα της πιλοτικής μονάδας που αναπτύξαμε 
είναι ότι δεν παράγει καθόλου απόβλητα, αλλά προϊόντα», 
είχε εξηγήσει στην «Κ« η κ. Λοϊζίδου.

-πώς λειτουργεί; «Η μονάδα παίρνει από την αφαλάτωση 
το νερό, το οποίο, μετά την επεξεργασία που έχει υποστεί, έχει 
πολύ μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε αλάτι. Το νερό αυτό υπό-
κειται νέα επεξεργασία, το 65% αυτού επιστρέφει στο δίκτυο 
ως καθαρό νερό και το υπόλοιπο 35% του όγκου του είναι 
πλέον καθαρό αλάτι, χωρίς χημικά. Πρόκειται για θαλασσινό 
αλάτι, που μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εκμεταλλευθεί, κα-
θώς είναι βρώσιμο». Η μονάδα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες 
της με ηλιακή ενέργεια, με τη βοήθεια ηλιακών συλλεκτών. 
Η πιλοτική μονάδα κόστισε 120.000 ευρώ και πρόκειται για 
ένα πλήρως αειφορικό σύστημα, απαραίτητο σε μια χώρα με 
τόσο εύκολη πρόσβαση στο θαλασσινό νερό και τόσο λίγους 
φυσικούς υδάτινους πόρους σε μεγάλο μέρος της.

«Κολλημένη» παραμένει η ενεργειακή αναβάθμιση των 
δημοσίων κτιρίων παρά την ευρωπαϊκή απαίτηση από το 
2014 για υποχρέωση ενεργειακής αναβάθμισης του 3% 
των δημοσίων κτιρίων σε ετήσια βάση (2012/27/ΕΕ). Η 
διαδικασία κολλάει στον «ανύπαρκτο» ΚΕΝΑΚ αυτή τη στιγ-
μή, κάτι που έχει κάνει ολόκληρο των κλάδο της κατασκευ-
ής και των επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών 
(ESCOs). ¨όπως γράφει η Πένη Χαλάτση στο  B2Green.gr  η 
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων δεν δείχνει 
να αποτελεί καν πολιτική προτεραιότητα παρά το γεγονός 
ότι η ΕΕ έχει καταγράψει θετικά αποτελέσματα από τέτοιες 
παρεμβάσεις σε άλλα κράτη. Όπως αναφέρουν πηγές από 
το υπουργείο Ενέργειας, υπάρχουν γραφειοκρατικά εμπό-
δια και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η καταγραφή και 
η κατάταξη των δημοσίων κτιρίων αν και η διαδικασία 
μπορεί να ξεκινήσει από πολύ απλές παρεμβάσεις όπως 
είναι η εξοικονόμηση μέσω αυτοματισμών και σε δεύτερη 
φάση στο κέλυφος των κτιρίων. Οι φορείς της αγοράς από 
την άλλη, παρά το γεγονός ότι αναμένουν να «κινηθούν» 
οι διαδικασίες για να «πιάσουν δουλειά» επισημαίνουν ότι 
θα πρέπει να υπάρξουν εγγυήσεις για την πληρωμή αυτών 
των επενδύσεων στις οποίες εμπλέκονται και ευρωπαϊκοί 
φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης 
και Ανάπτυξης, EBRD κλπ. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, τα κτήρια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν 

πολύ μεγάλο ποσοστό, περίπου το 40% της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης, που αποτελεί μία από τις μεγα-
λύτερες ενεργειακές καταναλώσεις κτηρίων στην Ευρώπη. 
Στα νοικοκυριά για τη θέρμανση μόνο καταναλώνεται πε-
ρίπου το 60% της τελικής ζήτησης ενέργειας ενώ μόλις το 
30% των κτιρίων στην Ελλάδα διαθέτει θερμομόνωση. Οι 
ελληνικές κατοικίες από τις πιο ενεργοβόρες στην Ευρώπη.
-Νέο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργει-
ας στα δημόσια κτίρια: Παρ’ όλες τις καθυστερήσεις, 
εξακολουθούν να ανακοινώνονται νέα προγράμματα 
στα οποία συμμετέχει και η Ελλάδα αλλά δείχνουν σαν το 
«γλυκό μέσα στο βάζο» που δεν μπορεί να αγγίξει. Συγκε-
κριμένα, μια πρόσφατη εργαλειοθήκη για την προώθηση 
της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ σε 
δημοτικά κτίρια αλλά και 5 πιλοτικές εφαρμογές σε χώρες 
της Μεσογείου προβλέπεται να υλοποιηθούν από το ευ-
ρωπαϊκό έργο PrioritEE. Η πρωτοβουλία υλοποιείται από 
το Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας – Ινστιτούτο 
Μεθοδολογιών Περιβαλλοντικής Ανάλυσης CNR-IMMA, 
ως συντονιστής, με την υποστήριξη και τη συμμετοχή των 
εταίρων του έργου, μεταξύ των οποίων και το ΚΑΠΕ. Το 
PrioritEE χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του δι-
ακρατικού προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη 
Μεσόγειο, «Interreg MED programme 2014-2020». Σκοπός 
του είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων χάραξης πολιτικής και 

στρατηγικού σχεδιασμού των τοπικών και περιφερειακών 
αρχών σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων σε πέντε 
χώρες της Μεσογείου: την Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελ-
λάδα και την Κροατία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου 
θα αναπτυχθεί μια εργαλειοθήκη για την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης των ΑΠΕ σε δημο-
τικά κτίρια και της διαδικασίας θέσπισης προτεραιοτήτων 
σε ό,τι αφορά ενεργειακές επενδύσεις. Τα σημαντικότερα 
οφέλη που θα προκύψουν από το έργο για τις συμμετέ-
χουσες τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι η βελτίωση 
των ικανοτήτων τους για την υλοποίηση μέτρων εξοικο-
νόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, για τη διαχείριση και 
παρακολούθηση της ενεργειακής τους κατανάλωσης, όπως 
επίσης και για την εφαρμογή των τοπικών σχεδίων δράσης 
με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των Δη-
μοτικών κτιρίων. Το PrioritEE ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 
2017 και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο του 2019. Απευθύ-
νεται σε αρχές αρμόδιες για τον καθορισμό, την ανάπτυξη, 
την εφαρμογή και την παρακολούθηση των βιώσιμων 
ενεργειακών πολιτικών και των αντίστοιχων σχεδίων, σε 
επίπεδο Δήμου, στις περιοχές που συμμετέχουν στο έργο, 
όπως επίσης σε ενεργειακά κέντρα, περιβαλλοντικές ενώ-
σεις, αναπτυξιακές εταιρείες, ΔΕΚΟ, εθνικά και ευρωπαϊκά 
δίκτυα, κα.

«Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε», είναι το ερώτημα 
μεγάλης πανελλαδικής έρευνας που ξεκινά η Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), τα αποτελέσματα της 
οποίας θα παρουσιαστούν σε συνέδριο, στο οποίο θα 
κληθούν η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελ-
λάδας (ΟΚΕ) και οι κοινωνικοί φορείς να τα σχολιάσουν 
και να καταθέσουν τις απόψεις τους. Την πραγματοποί-
ηση της έρευνας, προανήγγειλε σήμερα ο πρόεδρος της 
ΕΝΠΕ, περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, 

επισημαίνοντας ότι στη χώρα μας υπάρχει έλλειμμα 
πληροφόρησης για τις θετικές επιπτώσεις που είχε για 
την Ελλάδα, η ένταξή της στην ΕΕ (πρώην ΕΟΚ).  Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας σε ημερίδα σχετικά 
με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
μέλλον της Ευρώπης, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνερ-
γασία με την ΟΚΕ της Ελλάδας, ο κ. Αγοραστός τόνισε ότι 
««στα χρόνια που η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΟΚ παλαι-

ότερα και τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισέρρευσαν 
στη χώρα κοινοτικά κονδύλια 160 δισ. ευρώ. Δηλαδή 
κάθε χρόνο το 1-1,5% του ελληνικού ΑΕΠ προερχόταν 
από ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία έγιναν σχολεία και 
νηπιαγωγεία, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στα νοσο-
κομεία, επιδόματα».

ΕυΡΩπΑϊΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜπ 

«ΚΟΛΛΗΜΕΝΗ» Η ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

πΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕυΝΑ ΤΗΣ ΕΝπΕ γΙΑ «πΟΙΑ ΕυΡΩπΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΕΛΟυΜΕ»
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Στα κορυφαία 150 πανεπιστήμια στο πεδίο της έρευνας 
στον κόσμο συγκαταλέγεται φέτος το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο καταλαμβάνοντας την 136η θέση σε όλο 
τον κόσμο για τις έτερο-αναφορές ανά επιστημονικό 
έργο, σύμφωνα με την 14η έκδοση του διεθνούς πίνακα 
κατάταξης πανεπιστημίων της QS, QS World University 
Rankings, που συντάσσεται από την παγκόσμια ομάδα 
αναλυτών  ανώτατης εκπαίδευσης της QS Quacquarelli 
Symonds. 
Πρόκειται για σημαντική βελτίωση όσον αφορά τις 
επιδόσεις του πανεπιστημίου στο πεδίο της έρευνας σε 
σύγκριση με το περασμένο έτος καταδεικνύοντας ότι η 
ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση συνεχίζει να παράγει 
σημαντική έρευνα, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η 
λιτότητα. Ο αριθμός έτερο-αναφορών ανά επιστημονικό 
έργο της QS (Citation per Faculty) μετρά τον αντίκτυπο 
και την αναγνωρισιμότητα της έρευνας ενός πανεπιστη-
μίου.
Φέτος, στη λίστα κατατάσσονται τα κορυφαία 959 πανε-
πιστήμια του κόσμου. Το καλύτερο διεθνές πανεπιστή-
μιο για 6η συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε το Τεχνολο-
γικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (ΜΙΤ).
- Στα 300 κορυφαία πανεπιστήμια στην έρευνα το Πανε-
πιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης
Επίσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης κατατάσσονται στα κορυφαία 300 πανεπιστήμια 
παγκοσμίως στο σχετικό πεδίο. Να σημειωθεί ότι όλα τα 
ελληνικά πανεπιστήμια βελτιώνουν τις επιδόσεις τους 
στον τομέα της έρευνας εκτός του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που παραμένει σταθερό στις επιδόσεις του.  
Ωστόσο, στη γενική διεθνή κατάταξη τα προβλήματα 
στην ανώτατη εκπαίδευση παραμένουν. Για δεύτερη 
συνεχόμενη χρονιά, κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο 
δεν καταφέρνει να βελτιώσει τη θέση του. Επιπλέον, 
κανένα ελληνικό πανεπιστήμιο δεν συγκαταλέγεται στα 
κορυφαία 400 πανεπιστήμια του κόσμου με βάση τη 
συνολική επίδοση στον διεθνή πίνακα κατάταξης πανε-
πιστημίων της QS. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ση-
μειώνει πτώση και από την 395η θέση φέτος βρίσκεται 
στη κατηγορία 401-410.
Άλλα βασικά ευρήματα περιλαμβάνουν:
- Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τώρα 
βρίσκεται στην κατηγορία 501-550
- Τα πανεπιστήμια της Ελλάδας σημειώνουν πτώση των 
θέσεών τους στους δείκτες της φήμης των ακαδημαϊκών 
όσο και των εργοδοτών
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Αύξηση από 14% έως και 32% σε όσους έχουν υψηλά 
εισοδήματα φέρνει η υπουργική απόφαση του υφυ-
πουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου 
για τις ασφαλιστικές εισφορές 1,4 εκατ. αυτοαπασχο-
λούμενων, αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών, 
μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους από 
τον Ιανουάριο του 2018. Προκειμένου να περιοριστούν 
οι υπέρογκες αυξήσεις, θα εφαρμοστεί μεταβατική πε-
ρίοδος ενός έτους μόνο για το 2018, κατά το οποίο θα 
δίνεται έκπτωση 15% για όλους τους ασφαλισμένους. 
Από το 2019, όμως, δεν θα υπάρχει καμία έκπτωση.
Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση αυξάνει τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές έως και 110 ευρώ τον μήνα, οι 
εισπράξεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) από τους μη μισθωτούς καταρρέουν, με την 
εισπραξιμότητα το πρώτο τετράμηνο του έτους να μην 
ξεπερνά το 61%. Συγκεκριμένα, εισπράχθηκαν 617 
εκατ. ευρώ, έναντι βεβαιωμένων εισφορών περίπου 
1 δισ. ευρώ.
Τι προβλέπει η απόφαση 
Αναλυτικά, η υπουργική απόφαση ορίζει ότι για το 
έτος 2017 η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών ασφαλι-
σμένων (άρθρο 39 του Ν. 4387/2016) καθορίζεται με 
βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την 
ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημι-
ουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. 
Καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα είναι το εισόδημα 
του προηγούμενου έτους, ανάλογα με την κατηγορία 
του μη μισθωτού. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές 
εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί (Συνέχεια στη σελίδα 11)

 - Και τα 6 πανεπιστήμια της Ελλάδας λαμβάνουν χαμη-
λότερη βαθμολογία στη έρευνα που μετρά την γνώμη 
των εργοδοτών. Αυτή η μέτρηση αξιολογεί το βαθμό 
που οι εργοδότες εκτιμούν τους Έλληνες πτυχιούχους
- Όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια λαμβάνουν μια ασθενέ-
στερη βαθμολογία για τη μέτρηση του δείκτη φοιτητών 
προς μέλη ΔΕΠ. Αυτή η μέτρηση αξιολογεί το επίπεδο 
των πόρων που ένα πανεπιστήμιο είναι σε θέση να αφι-
ερώσει στη διδασκαλία
H φετινή κατάταξη δείχνει ότι η ελληνική τριτοβάθμια 
εκπαίδευση κάνει ό,τι είναι δυνατό για να παραμείνει 
ανθεκτική εν όψει των αναμφισβήτητων δυσκολιών 
που αντιμετωπίζει, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος 
ερευνών της QS, Μπεν Σόουτερ. Τόνισε, επίσης, ότι οι 
Έλληνες ακαδημαϊκοί καταβάλλουν κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για να συμβάλουν στην παγκόσμια δεξαμενή 
γνώσης, παρά τις δυσκολίες αυτές.

στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών. 
Μηνιαία βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφα-
λιστικών εισφορών αποτελεί το ποσό που προκύπτει 
από τη διαίρεση της βάσης υπολογισμού για κάθε έτος 
διά του δώδεκα.
Βάση τα 586 ευρώ! 
Στην υπουργική απόφαση τονίζεται ότι, εάν η προσ-
διοριζόμενη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως 
ασφαλιστικών εισφορών είναι μικρότερη του ποσού 
που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 
μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλαδή 586 ευρώ μει-
κτές μηνιαίες αποδοχές, καθώς και στις περιπτώσεις 
ζημιών ή μηδενικών κερδών ή υποχρεωτικής ασφά-
λισης λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας, ως μηνιαία βάση υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται το ύψος του κα-
τώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 
25 ετών. Στο ίδιο ύψος διαμορφώνεται η βάση υπο-
λογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών 
για τους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή 
άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και για τους 
υγειονομικούς που απασχολούνται χωρίς αμοιβή (ει-
δικές κατηγορίες, όπως αυτές περιγράφονται στον Ν. 
3232/2004).
Ειδικότερα για τα πρόσωπα, παλαιούς και νέους ασφα-
λισμένους που ήταν ασφαλισμένοι πριν και μετά το 
1993, που υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με 
τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως 
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016, στην 
ασφάλιση του ΕΤΑΑ, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπο-
λογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τα πέντε 
πρώτα χρόνια ασφάλισης αντιστοιχεί στο 70% επί του 
προβλεπόμενου κατά τα ανωτέρω κατώτατου βασικού 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ίδιο 
ισχύει και για τους αυτοαπασχολούμενους αποφοίτους 
σχολών ανώτατης εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμ-
μένοι σε επιστημονικούς συλλόγους ή επιμελητήρια 
που έχουν τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου.
Δελτίο επαγγελματικής δαπάνης 
Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού 
συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί 
με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης. Συγκεκριμένα, στις 
περιπτώσεις που κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας, 
αυτοαπασχολούμενος ή αγρότης καταβάλλει ασφαλι-
στικές εισφορές ως μισθωτός, η μηνιαία βάση υπολο-
γισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών 
αποτελεί το άθροισμα του εισοδήματος από την παρο-
χή των μισθωτών υπηρεσιών και του καθαρού φορο-
λογητέου αποτελέσματος από τη δραστηριότητά του. 
Αυτό εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που προκύπτει 
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Απαράδεκτη χαρακτηρίζει ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας την απόφαση «της 
κυβέρνησης και της «Εγνατία Οδός ΑΕ» να κατασκευά-
σουν και να λειτουργήσουν συνολικά 38 σταθμούς διο-
δίων στο μεγαλύτερο οδικό άξονα της Βόρειας Ελλάδας». 
Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη η απόφαση αυτή πρέπει 
«άμεσα να διορθωθεί».
Ειδικότερα, σε γραπτή δήλωσή του, ο κ. Τζιτζικώστας 
υποστηρίζει ότι «η Κοινή Υπουργική Απόφαση των κ.κ. 
Τσακαλώτου και Σπίρτζη αποτελεί αναπτυξιακή ταφό-
πλακα όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά συνολικά για 
τη χώρα, καθώς ο αυτοκινητόδρομος της Εγνατίας είναι 
ο μεταφορικός, τουριστικός, συγκοινωνιακός και εξαγω-
γικός μοχλός της».
«Αντιαναπτυξιακή» 
«Η λειτουργία 18 μετωπικών και 20 πλευρικών διοδίων 
είναι αντιαναπτυξιακή, καθώς οι επιπτώσεις της στην 
τοπική, περιφερειακή και εθνική οικονομία θα είναι δρα-
ματικές. Η Εγνατία Οδός με τους κάθετους άξονές της 
αποτελούν τη βασική δίοδο για τις εξαγωγές μας, οι οποί-
ες θα επιβαρυνθούν σημαντικά. Επίσης, επιβαρύνονται 
οικονομικά όλες οι εγχώριες δραστηριότητες μεταφορών 
και μετακινήσεων και συνεπώς τα οικονομικά των νοικο-
κυριών, που ήδη βιώνουν τις ανυπέρβλητες συνέπειες της 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Αρνητικές θα είναι οι 
επιπτώσεις και στον τουρισμό, με δεδομένο ότι στην Κε-
ντρική Μακεδονία ο οδικός τουρισμός (που εξυπηρετείται 
κυρίως μέσω της Εγνατίας Οδού) είναι βασική πηγή εισο-
δήματος, αφού η Περιφέρειά μας είναι σταθερά ο πρώτος 
προορισμός πανελλαδικά για τους επισκέπτες από τις βαλ-
κανικές χώρες».
Ο Περιφερειάρχης καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει 
την απόφασή της σημειώνοντας ότι «υποθηκεύει την 
ανάπτυξη και το μέλλον όλης της Βόρειας Ελλάδας, ολό-
κληρης της χώρας».
Στο πλαίσιο αυτό θα συγκαλέσει την ερχόμενη Δευτέρα 

σύσκεψη των τεσσάρων Περιφερειαρχών της Βόρειας Ελ-
λάδας στην έδρα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύσκεψη δημάρχων και αντιδημάρχων στην Καβάλα Στο 
μεταξύ, χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση δη-
μάρχων και αντιδημάρχων δέκα πόλεων της Μακεδονίας, 
της Θράκης και της Ηπείρου, που βρίσκονται κατά μήκος 
της Εγνατίας Οδού (Κοζάνη, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη, 
Κομοτηνή, Νέστος, Παγγαίο, Αμφίπολη, Λαγκαδά και Κα-
βάλα) στην Καβάλα, μετά από σχετική πρωτοβουλία που 
ανέλαβε η δήμαρχος της πόλης, Δήμητρα Τσανάκα.
Οι παριστάμενοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία και την 
αγωνία τους για τις επιπτώσεις που θα έχει στις τοπικές 
κοινωνίες των περιοχών τους η εγκατάσταση των νέων 
σταθμών διοδίων.
Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διάρκεια 
της συνάντησης τονίστηκε από τους συμμετέχοντες η 
ανάγκη της άμεσης εφαρμογής του αναλογικού συστή-
ματος πληρωμής διοδίων, ενώ υπογραμμίστηκε ότι είναι 
αδιανόητο μέσα στα διοικητικά και γεωγραφικά όρια μιας 
Περιφερειακής Ενότητας (Νομού) να υπάρχουν τρεις και 
τέσσερις σταθμοί διοδίων.
«Θα ανεβάσει το κόστος των τοπικών προϊόντων» 
Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του εκπροσώπου των 
αυτοκινητιστών, ο οποίος υπογράμμισε ότι εκτός όλων 
των άλλων η αύξηση του αριθμού των σταθμών διοδί-
ων θα ανεβάσει το κόστος των τοπικών προϊόντων, επι-
σημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Αν σήμερα ένα φορτηγό 
χρειάζεται 200 ευρώ μαζί με βενζίνες και διόδια για να 
κατέβει από τη βόρεια Ελλάδα στην Αθήνα, με τα νέα διό-
δια θα είναι σα να θέλουν να αποκλείσουν τις επιχειρήσεις 
της βόρειας Ελλάδας από τις μεγάλες αγορές, όχι μόνο της 
Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού».
Συμπλήρωσε επίσης, ότι είναι αδιανόητο να μην λειτουρ-
γούν διόδια στα σύνορα, όπως ισχύει στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα φορτηγά αυτοκίνητα πληρώ-
νουν όταν τα διέρχονται, με δεδομένο ότι κάνουν χρήση 
του αυτοκινητόδρομου ή του εθνικού δικτύου της χώρας 
στην οποία μεταβαίνουν.
Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και πρόεδρος της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Γιώργος Λαμπάκης, μετέφερε στους συνα-
δέλφους του την ενημέρωση από τον υπουργό Υποδομών 
και Δικτύων, Χρήστο Σπίρτζη, ότι στα τέλη του 2018 θα 
ξεκινήσει η εφαρμογή του αναλογικού συστήματος και όχι 
νωρίτερα, λόγω τεχνικών δυσκολιών που υπάρχουν.
«Κοινή προσπάθεια και κοινός αγώνας»
 Στη συνάντηση συζητήθηκε και η ανάγκη προσφυγής 
στην Δικαιοσύνη με κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών 
μέτρων από τους Δήμους, με σκοπό να αποτραπεί η κα-
τασκευή των νέων διοδίων. Υπογραμμίστηκε ακόμα, ότι 
απαιτείται απόλυτη ενότητα και συνεργασία των τοπικών 
κοινωνιών και η δημιουργία ενός ισχυρού αντιπροσω-
πευτικού νομικού μετώπου.
Τέλος, οι εκπρόσωποι των Δήμων τόνισαν ότι πρέπει «να 

υποχρέωση πολλαπλής ασφάλισης λόγω ιδιότητας.
Ειδικά για τις περιπτώσεις ύπαρξης και μισθωτής 
απασχόλησης, για την εξεύρεση της βάσης υπολογι-
σμού λαμβάνεται κατ’ αρχάς υπόψη το μηνιαίο εισό-
δημα από την παροχή της μισθωτής υπηρεσίας και 
σε αυτό προστίθεται το εισόδημα των άλλων δρα-
στηριοτήτων κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, ώστε η 
βάση υπολογισμού, όπως προκύπτει από την άθροι-
ση των επιμέρους εισοδημάτων, να μην υπολείπεται 
της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού και να 
μην ξεπερνά το δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού 
μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

υπάρξει κοινή προσπάθεια και κοινός αγώνας απέναντι σε 
κάθε αδικία που επιβαρύνει την κοινωνία και τους πολί-
τες».
Επίσης, αποφασίστηκε, οι τέσσερις πρόεδροι των ΠΕΔ 
της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, μαζί με 
δημάρχους, να ζητήσουν ενημερωτική συνάντηση με 
τον υπουργό Υποδομών και Δικτύων, να επαναληφθεί με 
ακόμα πιο διευρυμένη σύνθεση η συνάντηση εργασίας 
των δημάρχων, να ασκηθεί στην κυβέρνηση η μεγαλύ-
τερη δυνατή πολιτική πίεση και να τεθεί θέμα επαναδια-
πραγμάτευσης των συμβάσεων, αφού δημιουργηθεί ένα 
ενιαίο νομικό μέτωπο.
Ο Σπίρτζης για το αναλογικό ηλεκτρονικό σύστημα 
Ο υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης, τόνισε σε βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι η εφαρμογή του ενιαίου αναλογικού 
ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων σε όλους τους αυτοκι-
νητόδρομους -και στην Εγνατία- μέχρι το τέλος του 2018 
είναι κεντρική πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
Όπως ενημέρωσε ο κ. Σπίρτζης, τα βαρέου τύπου οχή-
ματα και τα φορτηγά θα διέρχονται υποχρεωτικά από τις 
κεντρικές οδικές αρτηρίες, ώστε με την απαγόρευση της 
κυκλοφορίας στους παράπλευρους δρόμους, να αμβλυν-
θεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
Τέλος, σύμφωνα με την ενημέρωση του κ. Σπίρτζη προς 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εξετάζεται η καθιέρωση ειδι-
κής τιμολογιακής πολιτικής σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
ομάδες, όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, άνεργοι κ.α. αλλά και 
για τους κατοίκους γειτονικών στους αυτοκινητοδρόμους 
περιοχών.
Για το θέμα ερωτήθηκε χθες και ο κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος είπε ότι 
η κυβέρνηση «προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό». 
«Ο κύριος Σπίρτζης χθες δήλωσε, ότι έχουμε τη βούληση 
να προχωρήσουμε σε αναλογικά διόδια μέχρι το 2018 και 
αυτή είναι η γενική κατεύθυνση. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά 
την πολιτική για τα διόδια, πρέπει να ξέρετε ότι και αυτό 
είναι ένα θέμα που απασχολεί τις τρέχουσες διαπραγμα-
τεύσεις, εντάσσεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
την αξιολόγηση. Επομένως, πρέπει κάθε φορά να γίνεται 
αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τους ευρωπαϊκούς θε-
σμούς, το ΔΝΤ, αλλά και με το ΤΑΙΠΕΔ», τόνισε.
Κριτική από Γκιουλέκα
 Ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών, υπεύθυνος για 
τα θέματα Μακεδονίας -Θράκης, βουλευτής Α’ Θεσσαλο-
νίκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, άσκησε κριτική στην 
κυβέρνηση δηλώνοντας: «Πριν γίνουν Κυβέρνηση πρω-
τοστατούσαν στο κίνημα «Δεν πληρώνω». Πριν γίνουν 
Κυβέρνηση καλούσαν τον κόσμο να σηκώνει τις μπάρες 
και να περνάει ελεύθερα. Πριν γίνει πρωθυπουργός ο κ. 
Αλέξης Τσίπρας δήλωνε ότι «το να μην πληρώνεις διό-
δια είναι πράξη αντίστασης. Είναι πράξη αξιοπρέπειας». 
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Όταν ψηφίστηκαν τα μέτρα των 4,9 δισ. ευρώ, το αφήγημα 
είχε γραβάτα. Τις επόμενες ημέρες, χωρίς γραβάτα και ενδε-
χομένως και χωρίς πυξίδα, οι βουλευτές της συγκυβέρνησης 
θα κληθούν να σηκώσουν για μια ακόμα φορά τον σταυρό 
του Μνημονίου, ξαναψηφίζοντας μέτρα για τις συντάξεις και 
τις αλλαγές στα εργασιακά, ξηλώνοντας ακόμα και τις όποιες 
προσδοκίες είχαν καλλιεργηθεί για επαναφορά των συλλο-
γικών διαπραγματεύσεων από τις 21 Αύγουστου 2018. Πα-
ράλληλα, η «μεταρρύθμιση» στο πεδίο των συντάξεων για να 
κλείσει η αξιολόγηση πρέπει, κατά την άποψη των δανειστών, 
να γίνει ακόμα πιο οδυνηρή.
Οι συντάξεις απαιτούν οι δανειστές να παραμείνουν παγωμέ-
νες μετά τις νέες περικοπές έως και το τέλος του 2022, αντί για 
το 2021 που προβλέπει μέχρι σήμερα ο νόμος, οι δε συλλογι-
κές διαπραγματεύσεις να επανέλθουν μόνο όταν (και εφόσον) 
ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. 
Τυπικά, λήγει τον Αύγουστο του 2018. Πρακτικά, ουδείς γνω-
ρίζει με ασφάλεια αν θα επεκταθεί, αν θα αντικατασταθεί από 
μια γραμμή προληπτικής πίστωσης ή από ένα νέο Μνημόνιο.
Η λίστα των 18 προαπαιτουμένων σε εκκρεμότητα, προκει-
μένου η τρόικα να βάλει την υπογραφή της στο λεγόμενο 
compliance report, την έκθεση συμμόρφωσης με την οποία 
θα πιστοποιείται η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, 
είναι αμείλικτη και η μάχη των διατυπώσεων δίνεται με αλλε-
πάλληλες συσκέψεις τις τελευταίες ημέρες.
Από την κυβέρνηση επιβεβαιώθηκε χθες ότι εντός των ημε-
ρών οι όποιες εκκρεμότητες απαιτούν νομοθετική ρύθμιση 
θα διευθετηθούν με τροπολογίες στη Βουλή.
Το πρώτο μεγάλο αγκάθι αφορά τις συντάξεις. Ο νόμος ο 
οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο προβλέπει ότι εξουσιοδοτούνται 
οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας να αυξάνουν ετησί-
ως, αρχής γενομένης από την 1 /1 /2022, το συνολικό ποσό 
της σύνταξης που καταβάλλεται, μετά τη θέση σε ισχύ του 
νόμου - επομένως μετά ης περικοπές -, με βάση συντελεστή 
που διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και 
κατά 50% από τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
του προηγουμένου έτους και δεν υπερβαίνει την ετήσια μετα-
βολή του πληθωρισμού.
Το [ροαπαιτούμενο της λίστας των δανειστών ορίζει ότι η δη-

Στις κάλπες για την ανάδειξη των 650 μελών της Βουλής 
των Κοινοτήτων προσέρχονται σήμερα οι Βρετανοί, ύστερα 
από μια προεκλογική εκστρατεία-εξπρές, που αμαυρώθηκε 
από δύο τρομοκρατικές επιθέσεις. Η εκστρατεία ανέδειξε με 
αναπάντεχο τρόπο το άστρο του επικεφαλής του Εργατικού 
Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, ο οποίος, ωστόσο, φαίνεται ότι 
δεν κατορθώνει να απειλήσει την πρωτοκαθεδρία της Συντη-
ρητικής πρωθυπουργού Τερέζα Μέι.
Η Μέι προκήρυξε τις πρόωρες εκλογές προκειμένου να αυ-
ξήσει την πλειοψηφία των Συντηρητικών, που βρίσκεται στις 
50 έδρες, ενόψει των κρίσιμων διαπραγματεύσεων για τους 
όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση. Χθες, τελευταία ημέρα της εκστρατείας, η 
Μέι επένδυσε το προεκλογικό σύνθημα «Ισχυρή και σταθερή» 
με την υπόσχεση αναθεώρησης της νομοθεσίας που προστα-
τεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε μια δήλωση που ξεσήκω-

μοσιονομικό εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ από τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος κοινωνικός ασφάλισης θα πρέπει να διασφα-
λιστεί έως και το τέλος του 2022. Επομένως, έως τότε, εξηγούν 
αρμόδιες πηγές, δεν μπορούν να υπάρξουν αυξήσεις.
Το δεύτερο καυτό προαπαιτούμενο της λίστας θα μπορούσε να 
χαρακτηριστεί και ως καψώνι από την πλευρά των δανειστών. 
Αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, θέμα το οποίο είχε 
αναγορευθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα από την κυβέρνηση, με 
τον Πρωθυπουργό να φτάνει ώς τη Σύνοδο της Ρώμης. Επειτα 
από πολύωρες διαπραγματεύσεις για ης διατυπώσεις, η κυ-
βέρνηση αναγκάστηκε να ενσωματώσει στον νόμο διάταξη η 
οποία προβλέπει πως δεν θα αλλάξει τίποτα στο ισχύον πλαίσιο 
συλλογικών διαπραγματεύσεων έως το τέλος του Μνημονίου.
Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου όμως, η οποία είχε 
κατατεθεί στη Βουλή, οι διατυπώσεις ήταν διαφορετικές. «Με 
την προτεινόμενη διάταξη, η αναστολή των αρχών της επεκτα-
σιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης αποσυνδέονται από 
το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής, 
καθώς προβλέπεται πως αυτή θα ισχύσει έως την ολοκλήρωση 
του τρέχοντος προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, 
δηλαδή έως τις 20/8/2018. Επομένως από τις 21 /8/2018, το 
θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων επανέρ-
χεται στο καθεστώς που όριζε ο Ν. 1876/1990».
Είναι ίσως η πρώτη φορά όπου οι δανειστές απαιτούν διόρ-
θωση όχι στην ψηφισμένη διάταξη νόμου αλλά στην ειση-
γητική έκθεση του νομοσχεδίου. Ο Πολ Τόμσεν στο τελευταίο 
Eurogroup φέρεται να είπε στον Ευκλείδη Τσακαλώτο «δεν 
συμφωνήσαμε ημερομηνία», μέχρι προχθές πηγή του υπουρ-
γείου Οικονομικών ανέφερε ότι τη διόρθωση τη ζητά μόνο ο 
Τόμσεν, χθες όμως έγινε γνωστό ότι την απαιτούν συνολικά οι 
δανειστές.
Το ποτήρι του Μνημονίου αποδεικνύεται πολύ πικρό έως την 
τελευταία του - έως τώρα - γουλιά.

σε ορυμαγδό κατακραυγής από νομικούς, σχολιαστές και ορ-
γανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η 
Μέι είπε: «Αν η νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων μάς 
εμποδίζει να το κάνουμε (να απαντήσουμε στην τρομοκρατική 
απειλή), τότε θα αλλάξουμε τη νομοθεσία».
«Δεν θα νικήσουμε τους τρομοκράτες καταργώντας τα θεμελι-
ώδη δικαιώματα και τη δημοκρατία μας», απάντησε ο Τζέρεμι 
Κόρμπιν. Στρέφοντας τη συζήτηση και καταγγέλλοντας τη 
λιτότητα που επέβαλε η συντηρητική κυβέρνηση, ο Κόρμπιν 
είπε ότι ο πραγματικός κίνδυνος προέρχεται από τις περικοπές 
στη χρηματοδότηση της αστυνομίας, τις οποίες ως υπουργός 
επέβαλε η Τερέζα Μέι. Το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές επι-
θέσεις εντείνονται έπειτα από έξι χρόνια διακυβέρνησης από 
τους Συντηρητικούς έπληξε εν μέρει την αξιοπιστία της Μέι στο 
ζήτημα αυτό, δίνοντας στον Κόρμπιν την ευκαιρία να θέσει 
στον δημόσιο διάλογο ζητήματα «ταμπού», όπως η σχέση των 
πολέμων στους οποίους μετείχε η Βρετανία με την ενίσχυση 
της τρομοκρατικής απειλής. Από την άλλη πλευρά, υπέρ των 
Συντηρητικών λειτούργησε η απειρία της σκιώδους υπουργού 
Εσωτερικών, Νταϊάν Αμποτ, η οποία ανακοίνωσε χθες ότι απο-
σύρεται προσωρινά για λόγους υγείας.
«Καταστροφή»
Επιμένοντας στo θέμα, τα βρετανικά ταμπλόιντ έκλεισαν την 
εκστρατεία με πρωτοσέλιδα στα οποία ταύτιζαν τον Κόρμπιν 
με τη διεθνή τρομοκρατία και καλούσαν τη βρετανική εργατική 
τάξη να ψηφίσει την Τερέζα Μέι, «αλλιώς έρχεται η καταστρο-
φή». Πέρα από τα ταμπλόιντ, στο πλευρό του Συντηρητικού 
Κόμματος βρίσκονται οι πλουσιότεροι χρηματοδότες της χώ-
ρας, πλεονέκτημα που οι Εργατικοί προσπαθούν να καλύψουν 
κινητοποιώντας μια ενθουσιώδη βάση εθελοντών, ώστε να 
χτυπήσουν, σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες πόρτες σε κρίσιμες 
εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ αυτό τον τρόπο, προσπαθούν να 
απαντήσουν στα δημοσκοπικά ευρήματα σύμφωνα με τα 
οποία οι Εργατικοί έχουν μεγάλο προβάδισμα στις νεότερες 
ηλικίες, οι οποίες όμως συμμετέχουν λιγότερο στις εκλογικές 
διαδικασίες.

Σήμερα, γεμίζουν την Εγνατία Οδό με επιπλέον τριάντα 
σταθμούς διοδίων».
Όπως επισημαίνει ο βουλευτής, με 38 συνολικά σταθμούς 
διοδίων η χρέωση ανά χιλιόμετρο σχεδόν θα υπερδιπλα-
σιαστεί και θα αυξηθεί σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος 
μετακίνησης ανθρώπων και μεταφοράς προϊόντων στην 
Εγνατία Οδό.
«Άλλη μια φορά αποδεικνύεται πως, από όσα έλεγαν, δεν 
ισχύει τίποτε. Διαπράττουν παντού τα ακριβώς αντίθετα», 
καταλήγει η δήλωση του κ. Γκιουλέκα.

Ακινητοποιημένα θα είναι λεωφορεία και τρόλεϊ για έξι ώρες 
την ερχόμενη Τρίτη (13 Ιουνίου) προκειμένου οι εργαζόμενοι 
των αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς να συμμετάσχουν 
στις αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις τους.Με ανακοίνωσή 
του, το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι στις 13 
Ιουνίου θα πραγματοποιήσει στάση εργασίας από τις 11:00 
ως τις 17:00, προκειμένου το προσωπικό να συμμετάσχει στη 
Γενική Συνέλευση στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ η Ένω-
ση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ τις ίδιες ώρες θα πραγματοποιήσει 
συνέλευση στην Λέσχη Εργαζομένων της Πλατείας Αττικής.


