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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

- Δημιουργία ψηφιακού χάρτη, με όλες τις θεσμικές 
γραμμές για επενδυτικές συναλλαγές και αδειοδο-
τήσεις 
- Σύσταση Ινστιτούτου Μελετών και Δεικτών του 
τεχνικού κόσμου, με προσανατολισμό και στην 
αγορά ακινήτων
- Το 81,5% των διπλωματούχων μηχανικών εκτός 
επαγγέλματος,  λόγω των υψηλών ασφαλιστικών 
οφειλών επισήμανε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και κατήγ-
γειλε την γραφειοκρατική λειτουργία του ΕΦΚΑ.

Δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων, που αναλαμβάνει να υλο-
ποιήσει το ΤΕΕ με ορίζοντα ως το 2020 παρουσίασε ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σε συνάντηση με δημοσιο-
γράφους, απευθύνοντας ταυτοχρόνως ανοιχτή πρόσκληση 
προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως προς την κυβέρνηση και τα 
αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να υλοποιηθούν όσο το 
δυνατόν συντομότερα, τα αναγκαία βήματα για την επανεκ-
κίνηση της οικονομίας. 
Στην αιχμή των προτάσεων του ο πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε τη 
δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει 
όλες τις θεσμικές γραμμές αναγκαίος για διαφανείς, γρήγορες 
και αδιαμφισβήτητες επενδυτικές συναλλαγές και τις αδειοδό-
τησεις, όπως επίσης τη δημιουργία ινστιτούτου μελετών και 
δεικτών του τεχνικού κόσμου, το οποίο θα καλύψει το μεγάλο 
θεσμικό και τεχνικό κενό, που υπάρχει σε πολλούς παραγωγι-
κούς και αναπτυξιακούς τομείς, ιδίως στην αγορά ακινήτων. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε παράλληλα εντυπωσιακά 
στοιχεία για τις ισοπεδωτικές επιπτώσεις, που προκαλεί το νέο 
ασφαλιστικό στον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματικών 
μηχανικών. 
Συγκεκριμένα, το 81,5% των διπλωματούχων μηχανικών 
που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 
πλέον πρακτικά εκτός επαγγέλματος, λόγω των αυξημένων 
ασφαλιστικών εισφορών στις οποίες αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν. Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε  επιτακτικά 
το ζήτημα της γραφειοκρατικής λειτουργίας και της αδυναμί-

ας ενοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ. 
Πρόβλημα που όπως τόνισε υποβάλει τους μηχανικούς σε 
τριτοκοσμικές συνθήκες μεγάλης ταλαιπωρίας, ενώ λειτουρ-
γεί ταυτοχρόνως ως πρόσθετο εμπόδιο ακόμη και για αυτούς 
που μπορούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, προκειμένου 
να ασκήσουν το επάγγελμά τους. 
Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ  μίλησε για τη συστηματι-
κή προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα 
του επιστημονικού έργου που παράγει το ΤΕΕ σε κρίσιμους 
αναπτυξιακούς τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, τα 
ακίνητα, η χρηματοδότηση των έργων. Ενώ, έκανε λόγο για 
συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του 
ΤΕΕ προς τα μέλη του. 
Ειδικότερα, για το ασφαλιστικό πρόβλημα, ο Γ. Στασινός έκανε 
γνωστό ότι, από το σύνολο των περίπου 70.000 μηχανικών 
που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, οι 68.183 έχουν οφειλές. 
συνολικού ύψους 885 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες στη 
συντριπτική τους πλειοψηφία αδυνατούν να πληρώσουν. 
Μόνο οι 12.738 από αυτούς έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση 
ασφαλιστικών εισφορών για συνολικό ποσό 85 εκατομμυρί-
ων ευρώ. 
Με αυτά τα δεδομένα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, 
ότι «οι μηχανικοί έχουν στον ΕΦΚΑ αρρύθμιστες οφειλές 
της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ και η ρυθμισμένοι 
αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 18,5%, δηλαδή, το 81,5% 
είναι εκτός επαγγέλματος, αφού οι υπόλοιποι δεν μπορούν να 
εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν 
επαγγελματικά». 
Για την γραφειοκρατική και αναποτελεσματική λειτουργία 
των συστημάτων και των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, ο Γ. Στασινός 
είπε χαρακτηριστικά ότι «λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών 
και  των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ, οι μηχανικοί 
υφίστανται μεγάλη και χρονοβόρα ταλαιπωρία καθημερινά, 
για να εκδίδουν κάθε μήνα βεβαίωση ασφαλιστικής ενημε-
ρότητας». 
Συνέχεια στις σελ 3,4,5.
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4 και 5 
Γ. Στασινός: Δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων από το 
ΤΕΕ με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2020- Δημιουργία 
ψηφιακού χάρτη, με όλες τις θεσμικές γραμμές για επεν-
δυτικές συναλλαγές και αδειοδοτήσεις -Σύσταση Ινστι-
τούτου Μελετών και Δεικτών του τεχνικού κόσμου, με 
προσανατολισμό και στην αγορά ακινήτων -Το 81,5% 
των διπλωματούχων μηχανικών εκτός επαγγέλματος,  
λόγω των υψηλών ασφαλιστικών οφειλών επισήμανε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ και κατήγγειλε την γραφειοκρατική 
λειτουργία του ΕΦΚΑ.
Σελ 1 και 3 
ΤΜΕΔΕ:  Ηλεκτρονική η έκδοση των εγγυητικών επιστο-
λών συμμετοχής
Σελ 6 
Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις που θα δημιουργούν θέ-
σεις απασχόλησης ανακοίνωσε ο  Αλ. Χαρίτσης 
Σελ 7 
Οι όροι για την ένταξη οφειλών προς το δημόσιο με τον 
εξωδικαστικό
Σελ 8 
Οι ανακοινώσεις του  Πρωθυπουργού στο Υπουργείο 
Εργασίας
Σελ 9 
NOME: Ιδιαίτερα κρίσιμη η αυριανή 3η δημοπρασία  
Σελ 10 
Χρειάζεται ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είπε ο 
Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ στη Βουλή 
Σελ 11 
Ξεκίνησε η γεώτρηση της Total στην Κύπρο 
Σελ 12
Το 48% των νέων στην Ελλάδα στηρίζονται οικονομι-
κά στους γονείς ή άλλους συγγενείς, σύμφωνα με την  
διαΝΕΟσις
Σελ 13 
Περιοδεία του Σ. Φάμελλου στη Στερεά Ελλάδα για τα 
έργα διαχείρισης απορριμμάτων
Για τακτοποίηση αυθαιρέτων με κοινωνικά κριτήρια και 
καινούργιο θεσμικό πλαίσιο μίλησε ο ΥΠΕΝ
Σελ 14 
Στα $2,1 τρις οι δαπάνες πληροφορικής
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη δυσφήμιση μέσω Δι-
αδικτύου 
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  15,16,17
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Το ΤΜΕΔΕ ανακοίνωσε ότι από χθες 17/7/2017 τέθηκε σε εφαρμογή πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας 
του Ταμείου, η οποία αφορά στην ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη ηλεκτρονική διαδικασία αιτημάτων έκδοσης 
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Αναλυτικά στη σελ 3



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

19 Ιουλίου 2017

Ημερίδα: «Εξωδικαστική ρύθμιση οφει-
λών – αναδιάρθρωση και εξυγίανση 
επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ)

20 - 22 Σεπτεμβρί-
ου 2017

10ο Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση 
των Μνημείων της Μεσογείου
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών Ε.Μ.Π.

28 - 29 Σεπτεμβρί-
ου 2017

2η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη για τις 
πόλεις  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΜΠ, ΑΠΘ, Παν. Αιγαίου και Κύπρου, 
Δίκτυο SMART-MED

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤυχΙΑΚΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΦΩΤΟβΟΛΤΑϊΚΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙχΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
To διεθνές συνέδριο Open Science Fair 2017,  που έχει ως 
στόχο να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαιτούνται για τη 
μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη, θα διεξαχθεί από τις 6 
ως τις 8 Σεπτεμβρίου 2017, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος.
Το OSFair2017 διοργανώνεται από το Τμήμα Πληροφορι-
κής του ΕΚΠΑ, το Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ με τη σύμπραξη της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και με υποστήριξη χορηγία τεσ-
σάρων Ευρωπαϊκών έργων  πρωτοπόρων στον τομέα της 
ανοικτής επιστήμης: OpenAIRE,   OpenUP,  OpenMinTeD, 
και FOSTER.
Θεματικές ενότητες:
• Υποδομές για ανοικτή επιστήμη: υπηρεσίες, μέθοδοι, 
δίκτυα
• Ανοικτές πλατφόρμες πρόσβασης για όλα τα ερευνητικά 

αντικείμενα
• H επόμενη γενιά αποθετηρίων
• Υλοποιήσεις για δεδομένα FAIR
• Mοντέλα δημοσίευσης της έρευνας και κόστος
• Ανοικτή ομότιμη αξιολόγηση
• Αντίκτυπος της ανοιχτής επιστήμης
• Νέοι τρόποι διάδοσης της επιστήμης
• Μοντέλα αξιολόγησης της έρευνας
• Ερευνητικές αναλύσεις και οπτικοποιήσεις
• Εξόρυξη κειμένου και δεδομένων για έρευνα
• Επιστήμη των πολιτών
• Δεξιότητες δεδομένων για την ανοικτή επιστήμη
• Ανοικτές εκπαιδευτικές πλατφόρμες
 Πληροφορίες:  opensciencefair.eu 

H QS World Grad School Tour, διεθνής έκθεση πανεπιστη-
μίων ανά τον κόσμο για μεταπτυχιακά και διδακτορικά 
προγράμματα, διοργανώνει εκδηλώσεις σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2017, αντίστοιχα.
Οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, να μιλή-
σουν με τους υπεύθυνους εγγραφών και να ενημερωθούν 
για μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η διεθνής έκθεση και συνέδριο ηλιακής ενέργειας και 
φωτοβολταϊκών Intersolar Europe θα πραγματοποι-
ηθεί στο Σάο Πάολο, της Νότιας Αμερικής, από τις 22 
Αυγούστου 2017 ως τις 24 Αυγούστου 2017 και θα 
εστιάσει στους τομείς των φωτοβολταϊκών, της τεχνο-
λογίας κατασκευής φ/β και της ηλιοθερμίας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η Intersolar Europe 
έχει καθιερωθεί από την ίδρυση της, ως η παγκοσμίως 
σημαντικότερη κλαδική πλατφόρμα ανάμεσα σε κατα-
σκευαστές, προμηθευτές, χονδρέμπορους και φορείς 
παροχής υπηρεσιών.
Πληροφορίες: http://www.german-fairs.gr/

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

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡυΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνει 
ημερίδα με θέμα «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 
– αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο 
δρόμο της ανάπτυξης». Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις 11:00 το 
πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 
(Πλατεία Συντάγματος) (1ος όροφος), στην Αθήνα. 
Η εκδήλωση έρχεται σε μία επίκαιρη στιγμή, καθώς 
από τις 3 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή του νέου 
θεσμικού πλαισίου για την εξωδικαστική ρύθμιση 
οφειλών. 
Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, 
οι Φώτης Κουρμούσης (Ειδικός Γραμματέας της Ει-

δικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), 
Κωνσταντίνος Κόλλιας (Πρόεδρος Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας), Νικόλαος Κανελλόπουλος 
(Δικηγόρος και Γεν. Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ), Χα-
ρούλα Απαλαγάκη (Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής 
Ένωσης Τραπεζών) και εκπρόσωποι τραπεζικών 
ιδρυμάτων, ενώ μετά το πέρας των τοποθετήσεων 
θα ακολουθήσει συζήτηση.

Πληροφορίες: 
http://web.tee.gr/exodikastiki-rythmisi-ofilon/
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ ψΗΦΙΑΚΟυ χΑΡΤΗ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔυΤΙΚΕΣ ΣυΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 

ΤΜΕΔΕ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΕΟΝ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓυΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣυΜΜΕΤΟχΗΣ

Δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων, που αναλαμβά-
νει να υλοποιήσει το ΤΕΕ με ορίζοντα ως το 2020 
παρουσίασε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
σε συνάντηση με δημοσιογράφους, απευθύνοντας 
ταυτοχρόνως ανοιχτή πρόσκληση προς κάθε κατεύ-
θυνση, κυρίως προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια 
υπουργεία, προκειμένου να υλοποιηθούν όσο το 
δυνατόν συντομότερα, τα αναγκαία βήματα για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας. Ειδικότερα ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ, τόνισε ιδιαίτερα τη σημασία δημιουργίας ενός 
ψηφιακού χάρτη, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις 
θεσμικές γραμμές (ιδιοκτησιακά, καθεστώς προστα-
σίας, αρχαιολογικά, δασικά, όροι δόμησης κ.α.). «Ένα 
έργο υποδομής με κατεξοχήν αναπτυξιακή διάσταση», 
όπως είπε, «το οποίο απαιτεί δύο χρόνια συστηματικής 
δουλειάς για να γίνει πραγματικότητα, λόγω του ότι 
πολλά επί μέρους δεδομένα παραμένουν διάσπαρτα». 
Μάλιστα όπως έκανε γνωστό, το ΤΕΕ έχει την υποδομή 
να υλοποιήσει το συγκεκριμένο έργο, με πολύ χαμηλό 
κόστος. Η πρόταση έχει ήδη κοινοποιηθεί προς τους 
αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και αναγνωρίζεται 
ότι θα εξασφαλίσει ασφάλεια δικαίου, ταχύτητα, δια-
φάνεια και αποτελεσματικότητα στις επενδυτικές συ-
ναλλαγές και τις αδειοδοτήσεις. Παρουσιάζοντας την 
πρόταση για τη  δημιουργία Ινστιτούτου μελετών και 
δεικτών του τεχνικού κόσμου στην οποία θα προχω-
ρήσει το ΤΕΕ, ο Γ. Στασινός υπογράμμισε ότι θα δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία παρατηρητηρίου 
για την εκτίμηση των αξιών των ακινήτων και την κα-
ταγραφή της αύξησής της αξίας τους, μετά από παρεμ-

βάσεις ενεργειακών αναβαθμίσεων στα κτήρια. Στις 
νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ συμπεριλαμβάνεται επίσης 
η δημιουργία κέντρου διαμεσολάβησης και διαιτησί-
ας, το οποίο όπως είπε, καθίσταται ιδιαίτερα αναγκαίο 
λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στην απονομή της 
δικαιοσύνης που παρατηρούνται στη χώρα.  Επιπλέον, 
στις άμεσες προτεραιότητες του Επιμελητηρίου είναι η 
δράση ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων «prototype 
be TEE», η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων, 
η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας ενημέρω-
σης για τεχνικά, θεσμικά, τεχνολογικά, επιστημονικά 
θέματα κ.α. Ερωτηθείς για το νέο νομοσχέδιο για την 
αυθαίρετη δόμηση, που αναμένεται το προσεχές δι-
άστημα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αφού επεσήμανε ότι η 
ηλεκτρονική βάση του επιμελητηρίου είναι έτοιμη να 
ανταποκριθεί στις διαδικασία ηλεκτρονικής υποβο-
λής δηλώσεων του νέου νόμου, ενώ παράλληλα θα 
λειτουργεί και το σύστημα του υφιστάμενου νόμου 
4178 για τις παλιές δηλώσεις, τόνισε την ανάγκη να 
μην υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις για τη θεσμοθέτη-
σή του.  Όσον αφορά το περιεχόμενο του νέου νόμου 
για το δομημένο περιβάλλον, ο κ. Στασινός επεσήμανε 
ως προβληματική τη ρύθμιση που προβλέπει για κα-
τασκευές μέχρι 2.000 τ.μ. κατοικίας και ως 1.000 τ.μ. 
για ειδικά κτήρια, να εκδίδεται η άδεια με αποκλειστική 
ευθύνη του μηχανικού. «Συμφωνώ με τη φιλοσοφία 
της ρύθμισης, όμως δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
εφαρμογής της» είπε, και εξήγησε ότι «χωρίς να υπάρ-
χει προηγουμένως ένας ψηφιακός χάρτης με όλα τα 
δεδομένα για κάθε ακίνητο και κάθε περιοχή, υπάρχει 

μεγάλος κίνδυνος στην πράξη να γίνουν αστοχίες και 
αυθαιρεσίες από τις οποίες θα επωφεληθούν επιτήδειοι 
της αγοράς, και να δημιουργηθεί ένας νέος κύκλος αυ-
θαιρέτων κατασκευών». Όσον αφορά τις προβλέψεις 
του νομοσχεδίου για τα παρατηρητήρια δόμησης που 
θα λειτουργούν σε επίπεδο περιφερειών και δήμων, 
σημείωσε ότι «ενώ είναι προβλέψεις προς τη σωστή 
κατεύθυνση, στην πράξη θα  μείνουν ανενεργές διότι 
δεν υπάρχει το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουρ-
γήσουν και έτσι θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το 
σημερινό σύστημα». Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ επεσήμανε την αναγκαιότητα για ηλεκτρονι-
κή έκδοση των αδειών που επίσης το ΤΕΕ είναι έτοι-
μο  να εφαρμόσει, τονίζοντας ότι «πρόκειται για πολύ 
σημαντικό έργο, που θα χτίσει παράλληλα τον θεσμό 
της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηρίου, με όλες 
τις αναγκαίες καταγραφές». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε 
στην πρόβλεψη του νομοσχεδίου ενεργοποίησης εκ΄ 
νέου της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Σημείωσε 
ότι «δυστυχώς δεν υιοθετήθηκε η πρόταση που εγκαί-
ρως και τεκμηριωμένα κατέθεσα ο ίδιος προς την πο-
λιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η οποία προέβλεπε λειτουργία 
τράπεζας γης με ηλεκτρονικό μοντέλο, η οποία θα εξα-
σφάλιζε διαφάνεια, αλλά και δυναμική ανάπτυξη του 
θεσμού στην αγορά για της κατασκευές». Αντιθέτως, 
τόνισε, «παραμένουμε στις γραφειοκρατικές λειτουρ-
γίες του παρελθόντος, οι οποίες δοκιμάστηκαν από 
αναποτελεσματικότητα και παθογένειες».

Αυξημένη ασφάλεια, διαφάνεια και εξυπηρέτηση παρέχει 
πλέον το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στα μέλη του, μόλις έξι μήνες από τη 
σύστασή του, αναβαθμίζοντας καθοριστικά τις πιστοδοτι-
κές υπηρεσίες του. Συγκεκριμένα, την παροχή καινοτόμου 
υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
προς τα μέλη του ανακοίνωσε ότι διαθέτει το Ταμείο Μη-
χανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). Η 
πρωτοποριακή ψηφιακή υπηρεσία εγγυοδοσίας του Τα-
μείου βρίσκεται σε εφαρμογή από σήμερα, 17/07/2017, 
και αφορά στην ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη 
ηλεκτρονική διαδικασία αιτημάτων έκδοσης εγγυητικής 
επιστολής συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Με τη νέα υπη-
ρεσία, αφενός δεν υφίσταται ανάγκη φυσικής παρουσίας 
του Μηχανικού σε Κατάστημα Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. και αφετέρου, 
η έκδοσή της πραγματοποιείται σε προσωποποιημένο 
περιβάλλον, με απλοποιημένες διαδικασίες, παρέχοντας 
σημαντική εξοικονόμηση χρόνου. Η υπηρεσία είναι αδι-
αλείπτως διαθέσιμη στους χρήστες, 24 ώρες την ημέρα, 

7 ημέρες την εβδομάδα. Με την ψηφιακή διεκπεραίωση 
των αιτημάτων θωρακίζεται επιπρόσθετα η ασφάλεια και 
η διαφάνεια της διαδικασίας, αλλά και εξασφαλίζεται ο 
εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα των λειτουρ-
γιών του Ταμείου. Επιπλέον, η νέα ψηφιακή υπηρεσία 
του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. παρέχει στα μέλη του όλες τις σύγχρονες, 
διαδεδομένες και ασφαλείς μεθόδους πληρωμής,  όπως 
με κωδικό ηλεκτρονικής Πληρωμής σύγχρονης μορφής 
(RemittanceInformation), E-banking καθώς και ηλεκτρο-
νικά με POS (πιστωτική / χρεωστική κάρτα), ενώ από τις 7 
Αυγούστου θα είναι διαθέσιμη και η πληρωμή μέσω του 
Συστήματος ΔΙΑΣ.  Σημειώνεται ότι για το επόμενο χρονικό 
διάστημα θα λειτουργεί παράλληλα και το παλαιό σύστη-
μα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, μέχρις ότου τα Μέλη 
του Ταμείου εξοικειωθούν με το Σύστημα ηλεκτρονικής 
έκδοσης. 
-Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Κων-
σταντίνος Μακέδος, με αφορμή τη λειτουργία της ηλε-

κτρονικής υπηρεσίας εγγυοδοσίας, δήλωσε: «Η νέα ηλε-
κτρονική υπηρεσία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. εντάσσεται στο πλαίσιο 
ικανοποίησης ενός χρόνιου αιτήματος των μελών μας και 
αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης στρατηγικής μας για 
την εξέλιξη του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε ένα σύγχρονο Ταμείο, που 
θα προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας και θα τους στηρίζει έμπρακτα στην ανάπτυξη των 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Η απόκτηση των 
αναγκαίων υποδομών αποτελούν το πρώτο και αναγκαίο 
βήμα για την υλοποίηση του σχεδιασμού μας.  Θα ήθελα 
επίσης, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τις 
εργοληπτικές και μελετητικές οργανώσεις για τη σημαντι-
κή συμβολή τους κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του Συ-
στήματος ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών 
συμμετοχής».

Δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων από το ΤΕΕ με ορίζοντα υλοποίησης έως το 2020 ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ
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Η ΔΕΣΜΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤυξΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ, ΜΕ ΟΡΙζΟΝΤΑ 
υΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΟ 2020, ΠΟυ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Κατά τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ παρουσίασε αναλυτικά νέες πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για το 
επόμενο διάστημα αλλά και συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες ανα-
πτυξιακές προτάσεις. Πιο συγκεκριμένα, ανά θεματική ενότητα, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ περιέγραψε τα εξής:

Νέες πρωτοβουλίες
• Πρωτοβουλία για την καθιέρωση ενός ψηφιακού χάρτη για 
όλες τις θεσμικές γραμμές.
• Ίδρυση ινστιτούτου μελετών και δεικτών του τεχνικού κόσμου.
• Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας.
• Δράση ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων PROTOTYPE BY TEE.
• Πιστοποίηση τεχνικών επαγγελμάτων.
• Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία ενημέρωσης για τεχνικά, θεσμικά, 
τεχνολογικά, επιστημονικά θέματα.

Αναπτυξιακές Προτάσεις 
• Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύνσε-
ων, φορολογικών και ασφαλιστικών, σε ένα ποσοστό ίσο με το 
50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά 
πρόσωπα.
• Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό 
φόρο στα μερίσματα. 
• Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει 
να είναι και τα κίνητρα. 
• Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο 
τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο 
δυναμικό.
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευε-
λιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα.
• Νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων 
στον δημόσιο τομέα για τη μείωση των καθυστερήσεων και της 
γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων.
• Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού 
των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο: ωρίμανση μέσα σε έναν 
– το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά 
πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί 
εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα.
• Διεπιστημονική ομάδα υψηλού προφίλ για σύνταξη σχεδίου 
Προοπτικής Διερεύνησης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της 
χώρας, σε μορφή σεναρίων – εναλλακτικών και σε βάθος 10ετί-
ας και 20ετίας, ώστε να αποτελέσει τη βάση ενός Στρατηγικού 
Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδίου.
• Στη βάση των συμπερασμάτων του Στρατηγικού Εθνικού Ανα-
πτυξιακού Σχεδίου να υπάρξει ειδικό Σχέδιο Αναγκαίων Έργων 
Υποδομής για την υπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων σε 
βάθος 10ετίας και 20ετίας, με ταυτόχρονη διερεύνηση πιθανών 
χρηματοδοτικών λύσεων.
• Τα δύο αυτά αναπτυξιακά σχέδια θα πρέπει να έχουν ενσωμα-

τωμένες τις δυνατότητες αναθεώρησης και προσαρμογής - όπου 
και όταν χρειάζεται -  και θα πρέπει να αποκτήσουν κοινή πολιτική 
αποδοχή, ανεξαρτήτως κόμματος που κυβερνά ή βρίσκεται στην 
εξουσία.

χρηματοδότηση
• Χρήση μελλοντικών εσόδων από οδικούς άξονες για να χρη-
ματοδοτήσουν άμεσα, μέσω ενός χρηματοδοτικού εργαλείου, 
αναγκαία έργα οδοποιίας.
• Περιβαλλοντικές επενδύσεις με εμπροσθοβαρή χρήση 4 δισ. 
ευρώ του Πράσινου Ταμείου, μέσω προεξόφλησης ταμειακών 
ροών και μόχλευση δεσμευμένων (από το μνημόνιο) πόρων. 

χωροταξία - χωρικός σχεδιασμός
• Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θε-
σμικών γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός 
κ.λπ.) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, βασισμένο στο ψηφιακό υπό-
βαθρο του Κτηματολογίου.
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς πραγμα-
τικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο παρελθόν του 1987. 
Αν η κυβέρνηση θέλει νέες χρήσεις γης, να τις φέρει τώρα για θεσμο-
θέτηση. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.
• Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με την κω-
δικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών και πλήρης 
αντιστοίχισή τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο «ερμηνειών» 
από τις υπηρεσίες.
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Τουρισμό, στη 
βάση αυτού που καταργήθηκε από το ΣτΕ για τυπικούς λόγους. Είναι 
έτοιμο και δεν χρειάζονται άλλες καθυστερήσεις.
• Σύστημα monitoring χωρικού σχεδιασμού. Δημιουργία και λει-
τουργία σε σύντομο χρόνο ενός ηλεκτρονικού συστήματος επίβλε-
ψης (monitoring), για τη διαρκή τεκμηρίωση και καταγραφή κάθε 
αξιόλογης μεταβολής στην κλίμακα του περιφερειακού χωροταξι-
κού σχεδιασμού. Μέσω ενός τέτοιου συστήματος θα είναι εφικτή, 
έγκυρη και έγκαιρη τόσο η τακτική, όσο και η έκτακτη αναθεώρηση 
των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων και θα μπορεί να αρ-
χίζει άμεσα η επιστημονική, τεχνική και νομική επεξεργασία για την 
αντιμετώπιση ενός επείγοντος ζητήματος, όπως μια έκτακτη ανάγκη 
ή μια μεγάλη επένδυση.
• Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό. Τα επίπεδα σχεδιασμού – και 
τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν σχετική 
αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε επιπέδου να μην 
απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη εγκεκριμένων σχεδίων υπερκεί-
μενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε 
τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι δυνατόν, για λόγους συνεκτικότητας 
του σχεδιασμού, σε περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδί-
ων να συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των αναγκαίων 
χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ή άλλες πηγές.

Ασφαλιστικό
• Ένταξη των ελευθέρων επαγγελματιών στις ρυθμίσεις του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού οφειλών.
• Ασφάλιση της εργασίας των μηχανικών. Αποσύνδεση της 
υποχρεωτικής ασφάλισης από την ιδιότητα – και μόνο - του 
μηχανικού. 
• Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύν-
σεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με το 
50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά 
πρόσωπα.

Επίκαιρες προτάσεις και πολιτικές άμεσης εφαρμο-
γής
• Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών 
Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος, που είναι εδώ και ένα 
χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο, το οποίο μειώνει τη 
γραφειοκρατία, καταπολεμά τη διαφθορά, χωρίς κανένα κόστος.
• Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλεκτρο-
νικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική καταγραφή 
του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.
• Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε 
μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού 
κατά περίπτωση.
• Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχα-
νικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, κατά 
το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης.
• Ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχα-
νικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας 
μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μητρώ-
ου, για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφάλειας και 
υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να αναλάβει τον 
ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα με αυτόν των εκτά-
κτων και ειδικών ελέγχων.

Αναθεώρηση του Συντάγματος
• Συνταγματική πρόβλεψη για έναν ηλεκτρονικό χάρτη με όλες 
τις θεσμικές γραμμές, ως υποχρέωση της πολιτείας προς τους 
πολίτες.
• Επίλυση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης της «εμπλο-
κής» του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης με το ιδιοκτησιακό 
του καθεστώς.
• Ρητή αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης ως στόχο της ελληνικής πολιτείας.
• Ρητή αναφορά της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας, για να τυγχάνει και αυτός συνταγματικής 
προστασίας, όπως οι υπόλοιποι συντελεστές της παραγωγής (το 
κεφάλαιο, η γη και η εργασία).
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: O ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕυΤΑΙΩΝ ΜΗΝΩΝ ΤΟυ ΕΡΓΟυ ΤΟυ ΤΕΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΕΓΔΙχ ΤΡΑΠΕζΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟυ ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟυ ΜΗχΑΝΙΣΜΟυ 

Όσον αφορά τον απολογισμό των τελευταίων μηνών του έργου 
του ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε στη συνάντηση του με 
τους δημοσιογράφους συνοπτικά τις εξωστρεφείς δράσεις του 
Επιμελητηρίου, δίνοντας έμφαση στα εξής:

Νέες υπηρεσίες προς τα μέλη ΤΕΕ
• Νέα υπηρεσία του ΤΕΕ: «Διεθνής Ενημέρωση», για τη Δικτύ-
ωση, την Εξωστρέφεια και την Ανάπτυξη του τεχνικού κόσμου 
της χώρας.
• NOMOS: Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη 
του ΤΕΕ και στους εγγεγραμμένους στις τεχνικές επωνυμίες.
• Το ΤΕΕ εξασφάλισε προνομιακές τιμές για τους Μηχανικούς 
από τις Ελληνικές Τράπεζες για POS και άλλα τραπεζικά προϊό-
ντα και υπηρεσίες.
• Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δημιούρ-
γησε Ανοιχτό Κατάλογο Μελών του, από τον οποίο θα ορίζονται 
οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε επιτροπές, 
κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.

Εκδηλώσεις
• Εκδήλωση ΤΕΕ – ΓΕΩΤΕΕ με θέμα «Δασικοί Χάρτες: προβλή-
ματα και προτάσεις αντιμετώπισής τους».
• Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώπινο 
Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη» του «Ελληνικού Φόρουμ για το 
Ψηφιακό Μέλλον»,  σε συνεργασία με το ΤΕΕ, υπό την αιγίδα 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 12 – 14 Μαΐου 2017 φι-
λοξένησε στο Ρέθυμνο τις εργασίες της Engineering Association 
of Mediterranean Countries (EAMC) - Ένωση Μηχανικών των 
Χωρών της Μεσογείου.
• To TEE συμμετέχει και στηρίζει το συνέδριο Crowd Dialog 
Europe “Τhe next next”, το οποίο διοργανώνεται στις 21 Σε-
πτεμβρίου 2017 στην Αθήνα.
• Εσπερίδα με θέμα: «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων 
Έργων» - παρουσίαση της μεθόδου value engineering και 
συζήτηση προτάσεων νέων έργων και καινοτόμων/υβριδικών 
μεθόδων χρηματοδότησης.

Αναπτυξιακές Προτάσεις
• Αναγκαίες θεσμικές αλλαγές για τις ΣΔΙΤ – Συγκεκριμένες προ-
τάσεις σε αναπτυξιακό συνέδριο για τις Συμπράξεις Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα.
• 1ο Συνέδριο «Υποδομών και Μεταφορών: Προοπτικές Ανά-
πτυξης»: συγκεκριμένες προτάσεις για: Φορολογικά κίνητρα για 
νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Άμεση 
εκπόνηση ενός σοβαρού και αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου 
με τα αναγκαία έργα υποδομής. Προσέλκυση ιδιωτικών επεν-
δύσεων και ανάγκη μόχλευσης των περιορισμένων δημοσίων 
πόρων που υπάρχουν με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία.
• Περιβαλλοντικές επενδύσεις με εμπροσθοβαρή χρήση 4 δισ. 
ευρώ του Πράσινου Ταμείου – ανάλυση πρότασης προεξόφλη-
σης ταμειακών ροών και μόχλευση δεσμευμένων πόρων σε 
συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις.

Επιστημονικό έργο - Εξοικονόμηση ενέργειας
• Ολοκλήρωση μέσα σε 4 μήνες από το ΤΕΕ όλων των απαραί-
τητων τεχνικών κειμένων και δεικτών για τον Νέο Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (προαπαιτούμενο – κοινοτική 
αιρεσιμότητα ΕΣΠΑ για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας 
στην Ελλάδα).
• Ολοκλήρωση από το ΤΕΕ των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την 
εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ (νέες ΤΟΤΕΕ - εκκρεμεί η υπουργική από-
φαση έγκρισης).
• Προετοιμασία από το ΤΕΕ, με πρωτοβουλία του Προέδρου, 
νέας Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ για τον Οδοφωτισμό, για πρώτη 
φορά στη χώρα.
• Διημερίδα εξοικονόμησης ενέργειας με πάνω από 15 εισηγή-
σεις για τεχνικά θέματα εφαρμογής του νέου ΚΕΝΑΚ, των νέων 
ΤΟΤΕΕ, των θεσμικών εξελίξεων και των χρηματοδοτικών ερ-
γαλείων.

Αρχιτεκτονικά βραβεία
• Ανακοίνωση – Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής για σχέδια 
και ιδέες βιοκλιματικών ξενοδοχείων με χρήση ΑΠΕ: Το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα 
της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική & 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας UIA–ARES WP Intl.», στο πλαίσιο 

της Έκθεσης «Greek Tourism Expo ‘17», όπου το ΤΕΕ συμμετέχει 
ενεργά και θα λάβει χώρα στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2017, 
αποφάσισε μεταξύ άλλων δράσεων, για το Περίπτερο και το 
Χώρο της Έκθεσης, να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση συμ-
μετοχής προς όλους τους απόφοιτους αναγνωρισμένων στην 
Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους απόφοιτους 
ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, Μέλη του 
ΤΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί με διαδικασία επιλογής και έκθε-
σης, για : Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων ή μη Βιοκλιματικών 
Ξενοδοχείων ή άλλου τύπου τουριστικών καταλυμάτων - Ιδέες 
για νέα Βιοκλιματικά Ξενοδοχεία ή άλλου τύπου τουριστικά 
καταλύματα - Πρότυπο Βιοκλιματικό Δωμάτιο με Λουτρό είτε 
σαν μεμονωμένη πρόταση είτε ενταγμένο στα προηγούμενα. 
Προϋπόθεση συμμετοχής στα παραπάνω είναι ο Βιοκλιματικός 
Σχεδιασμός και η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

90 χρόνια βιβλιοθήκης ΤΕΕ
• Διάλεξη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδοσίου Π. Τάσιου, με 
θέμα: «Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του Οδυσ-
σέως» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών 
εκδηλώσεων  για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΕ.
• Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετο-
χή σε έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών - Το ΤΕΕ, 
στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με αφορμή την 
συμπλήρωση  των 90 χρόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης 
του, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλους 
τους μηχανικούς επαγγελματίες και ερασιτέχνες ζωγράφους, 
για υποβολή πρότασης συμμετοχής σε έκθεση ζωγραφικής 
Μηχανικών καλλιτεχνών με θέμα: «Οι Μηχανικοί δημιουργούν 
ζωγραφίζοντας».
• Εκθέσεις Αστρονομίας: Στο πλαίσιο του επετειακού εορτασμού 
των 90 χρόνων λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του το ΤΕΕ, έχει τη 
χαρά και την τιμή να φιλοξενεί στο χώρο της Βιβλιοθήκης τις 
παρακάτω εκθέσεις: α) «Μηχανισμός των Αντικυθήρων», του 
Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ξενοφώντα Μουσά & 
β) «Αρχαία αστρονομικά όργανα», του Μαθηματικού – κατα-
σκευαστή αρχαίων ελληνικών μηχανών, Διονυσίου Κριάρη.

Την ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα γίνεται η 
διαχείριση των υποθέσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού, 
παρουσίασε χθες το απόγευμα στις τράπεζες ο ειδικός γραμμα-
τέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) Φώτης Κουρμούσης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πλατφόρμα, έχει ήδη διασυνδεθεί 
με τον ΕΦΚΑ και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) και απομένει η διασύνδεση με τις τράπεζες. Σύμφωνα με 
στελέχη της ειδικής γραμματείας, η πλατφόρμα αν και θα ξεκι-
νήσει να λειτουργεί στις 3 Αυγούστου, εντούτοις θα έχει μία δυ-
ναμική ανάπτυξη, δηλαδή θα γίνονται συνεχώς βελτιώσεις για 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία της. Η κάθε επιχείρηση που 

επιθυμεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μπορεί να 
μπει στην πλατφόρμα, με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρ-
μα θα μπορεί να υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται, ενώ θα μπορεί να δει τις οφειλές στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο, και προς τις τράπεζες 
όταν αυτές συνδεθούν. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως 
τις παρακάτω λειτουργίες και εφαρμογές: - ταυτοποίηση των 
συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω των μοναδικών κωδι-
κών για χρήση των εφαρμογών του συστήματος TAXISnet του 
Υπουργείου Οικονομικών, - υποβολή αίτησης υπαγωγής και 
συνοδευτικών εγγράφων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή, 

- αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε συντο-
νιστή, - σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και Ε.Γ.Δ.Ι-
.Χ., - πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων 
πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του οφειλέτη 
και στα συνοδευτικά έγγραφα, - σύστημα επικοινωνίας και 
ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμ-
μετεχόντων πιστωτών, - έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων, 
- υπολογιστικές εφαρμογές.
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Στοχευμένες χρηματοδοτήσεις που θα πιάνουν τόπο και θα 
δημιουργούν θέσεις απασχόλησης με προοπτική και έναν 
ευρύτερο κύκλο εργασιών, είναι ο στόχος της κυβέρνησης, 
όπως είπε σε συνέντευξή του στο «Ραδιόφωνο 24/7 88,6» 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Αλέξης Χαρίτσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χαρίτσης 
υπογράμμισε ότι η κυβερνητική κατεύθυνση φαίνεται από 
το γεγονός ότι σε όλα τα προγράμματα ΕΣΠΑ ετέθη ζήτημα 
δημιουργίας θέσεων πλήρους απασχόλησης και ότι «ακό-
μη και στις μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις ζητήσα-
με την δημιουργία μιας, έστω, θέσης πλήρους απασχόλη-
σης». Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας επισήμανε 
ακόμη, ότι «ο δείκτης ανεργίας έχει υποχωρήσει αρκετά, 
αλλά όχι στα επίπεδα που θα θέλαμε, καθώς τα προηγού-
μενα χρόνια είχε φτάσει σε ύψη πρωτόγνωρα για δυτική 
χώρα». Σημαντικό όμως, σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, 
είναι ότι όλοι οι ποιοτικοί δείκτες, οι λιανικές πωλήσεις, οι 
επενδύσεις και η βιομηχανική παραγωγή, είναι θετικοί. Ο κ. 
Χαρίτσης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός, ότι «με εξαίρεση 
έναν μήνα, αυτό το εξάμηνο οι περισσότερες θέσεις εργα-
σίας, έστω και με μικρή πλειοψηφία, είναι θέσεις πλήρους 
απασχόλησης» όπως είχε θέσει ως στόχο η κυβέρνηση, 
ζητώντας την διατήρηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου, 
ώστε να υπάρχουν συμβάσεις και να παταχτεί η μαύρη 
εργασία. Επίσης πρόσθεσε, ότι «η ανάπτυξη δεν παραγγέλ-
λεται, ούτε διατάσσεται, αλλά χτίζεται μέρα τη μέρα και για 
αυτό πρέπει να ενισχυθούν οι κλάδοι της βιομηχανίας που 
δημιουργούν θέσεις πλήρους απασχόλησης». Πλέον, όπως 
ανέφερε ο υπουργός, υπάρχει «στροφή στον δευτερογενή 
τομέα, στη βιομηχανία και την μεταποίηση και ιδιαίτερα σε 
τομείς διατροφής και νέων τεχνολογιών». «Η ανταπόκρι-
ση από κοινωνικά στρώματα που ήταν αποκλεισμένα από 
την χρηματοδότηση και το γεγονός ότι νέοι επιστήμονες 
και ερευνητές μπορούν πλέον να καταθέτουν προτάσεις, 
δείχνει ότι κάτι αλλάζει» τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης, σε 
αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που «το περίκλειστο 

σύστημα αφορούσε λίγους και εκλεκτούς». Ιδιαίτερη ση-
μασία, σύμφωνα με τον υπουργό, έχει «το εμβληματικό 
πρόγραμμα “Δημιουργώ-Ερευνώ-Καινοτομώ”» που έδω-
σε την δυνατότητα να καταθέσουν προτάσεις, από κοινού, 
ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις, κάτι που καταδει-
κνύει ότι «πέτυχε η προσπάθεια για άνοιγμα, καθώς όταν 
θέλουμε να επενδύσουμε στην έρευνα, όταν θέλουμε να 
καινοτομήσουμε, αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να ακο-
λουθήσουμε». «Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων» ανέφερε ο κ. Χαρίτσης, «απέφερε επιπλέον 
ρευστότητα 1,4 δισ. ευρώ» ενώ το εθνικό πρόγραμμα δη-
μοσίων επενδύσεων δίνει δυνατότητες, για παράδειγμα 1,6 
δισ. ευρώ το 2019, για έργα τοπικού χαρακτήρα που δεν 
έχουν υλοποιηθεί ή έχουν αφεθεί ημιτελή, αρδευτικά έργα, 
αγροτικούς δρόμους κοκ, που ανοίγουν ένα νέο κύκλο ερ-
γασιών σε αυτές τις περιοχές». Αντίθετα με τα προηγούμε-
να χρόνια, «που είχε δημιουργηθεί ένα παρασύστημα που 
οδηγούσε σε κατάσταση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δεν 
είχε ιδιαίτερη πληροφορία, τώρα πλέον όλη η πληροφο-
ρία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά» και «τους τελευταίους 
μήνες έχουν τεθεί και απαντηθεί περισσότερα από 85.000 
ερωτήματα». Ειδικότερα για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, 
ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε, ότι «οι προηγούμενοι νόμοι 
άφησαν πολύ μικρή ανάπτυξη, πολύ λίγες θέσεις εργασίας 
και πολύ μικρή προστιθέμενη εργασία. Γι΄ αυτό άλλωστε 
μιλάμε για διπλή κρίση, όχι μόνο την δημοσιονομική των 
τελευταίων επτά χρόνων, αλλά και του παραγωγικού ανα-
πτυξιακού μοντέλου, όπου πολύ λίγες επενδύσεις πήραν 
πάρα πολλά και ενισχύονταν επενδύσεις πολύ χαμηλής 
τεχνολογίας». «Για κάθε θέση εργασίας» πρόσθεσε ο κ. 
Χαρίτσης, «δαπανήθηκαν 330.000 ευρώ στους προηγού-
μενους αναπτυξιακούς». Το καινούργιο του αναπτυξιακού 
νόμου, όπως τόνισε, είναι ότι πλέον παρακολουθούνται οι 
επενδύσεις σε όλη τους την διάρκεια, αντίθετα με ό,τι γινό-
ταν στο παρελθόν, όπου «η επιδότηση ήταν αντί για μέσο, 
ο σκοπός της επένδυσης». Ανέφερε επίσης, μιλώντας για 

τα θετικά του νόμου, ότι πλέον το 90% των επενδύσεων 
αφορούν σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
ενώ «η πλειονότητα των επενδυτών ζητεί άλλα κίνητρα 
-φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις- και όχι απευθείας 
χρηματοδότηση». «Καμιά επιχείρηση που δεν τηρεί την 
νομοθεσία στα εργασιακά» είπε ο υπουργός, «δεν μπορεί 
να χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ» ενώ είναι «χρυσή ευκαι-
ρία η αλλαγή σελίδας για να ξαναβάλουμε κανόνες, ώστε 
να ενισχυθούν αυτοί που τηρούν τους κανόνες». Σχετικά 
με τους φορολογικούς συντελεστές, ο κ. Χαρίτσης δήλω-
σε, ότι «δεν θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία πρέπει 
να προχωρήσει με πολύ χαμηλούς συντελεστές, όπως σε 
κάποιες γειτονικές χώρες, αλλά με ένα σοβαρό, απλοποι-
ημένο και ξεκάθαρο φορολογικό σύστημα, καθώς ένα ζή-
τημα είναι να υπάρχει κοινωνικό κράτος, δομές στην υγεία, 
την παιδεία, την εργασία, που θα χρηματοδοτηθούν». Με 
αυτό το δεδομένο, ο κ. Χαρίτσης μίλησε για «στοχευμένες 
παρεμβάσεις στο φορολογικό, που προϋποθέτουν να ξεπε-
ραστούν οι συμφωνίες και υποχρεώσεις που δημιουργούν 
οι συμφωνίες, οπότε μετά την έξοδο από αυτές, το 2018, θα 
έχουμε την δυνατότητα ελαφρύνσεων». Υπογραμμίζοντας 
ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουν πέσει στην ελληνική οι-
κονομία 11 δισ. κοινοτικά κονδύλια, ο κ. Χαρίτσης στάθηκε 
στη σημασία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που «πρέπει να 
έχει συντονιστικό ρόλο και να καλύπτει ρευστότητα και 
ανάγκες που δεν καλύπτονται, ενώ τα πάντα πρέπει να γί-
νουν με προσοχή για να μην επαναληφθούν τα λάθη του 
παρελθόντος, που λειτούργησαν ως μηχανισμοί προώ-
θησης ορισμένων συμφερόντων». Ο κ. Χαρίτσης δήλωσε 
επίσης, ότι «δεν πρέπει να ταυτίζουμε την κοινωνία με την 
αντιπολίτευση» καθώς η κοινωνία «περιμένει πώς θα χα-
ραχτεί η νέα σελίδα που δημιουργήθηκε στην ελληνική οι-
κονομία» ενώ η αντιπολιτευτική ρητορική είναι «τουφεκιές 
στον αέρα και προσπάθεια αποπροσανατολισμού».

H Τράπεζα Πειραιώς είναι σε «καλό δρόμο» για να μειώσει τα 
μη εξυπηρετούμενα δάνειά της - που είναι σε καθυστέρηση 
πάνω από 90 ημέρες - στα 19,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 
έτους από 23 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, όπως προβλέπει 
το σχέδιο αναδιάρθρωσης που έχει συμφωνήσει με την επο-
πτική Αρχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Με-
γάλου, σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg, 
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η Διοίκηση της τράπεζας έχει 
αποφασίσει να επιταχύνει την εφαρμογή του σχεδίου αναδι-
άρθρωσης, ώστε να αποπληρώσει την κρατική βοήθεια το συ-

ντομότερο δυνατόν», δήλωσε ο κ. Μεγάλου. Η Πειραιώς έλαβε 
κρατική χρηματοδότηση 2,72 δισ. ευρώ από τον Νοέμβριο του 
2015 και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει 
πάνω από το 25% της τράπεζας, αναφέρει το δημοσίευμα του 
Bloomberg. Η Πειραιώς έχει πουλήσει ήδη προβληματικά δά-
νεια, αξίας σχεδόν μισού δισ. ευρώ, στη Σερβία, τη Ρουμανία 
και τη Βουλγαρία τους τελευταίους 18 μήνες. Έχει, επίσης, 
αντλήσει 3 εκατ. ευρώ από την πώληση 29 ακινήτων με ηλε-
κτρονική δημοπρασία. Η νέα νομοθεσία, που επιτρέπει στις 
τράπεζες να συνεργάζονται απευθείας με τους δανειολήπτες 
για την αναδιάρθρωση των χρεών τους αναμένεται να μει-

ώσει περαιτέρω το βάρος, δήλωσε ο κ. Μεγάλου. Η τράπεζα 
επιδιώκει να πουλήσει τις θυγατρικές της στα Βαλκάνια καθώς 
και τις συμμετοχές της στην Hellenic Seaways και δύο εταιρείες 
ιχθυοκαλλιέργειας, τη Σελόντα και τον Νηρέα. «Ο κύριος στό-
χος μας είναι να μειώσουμε την έκθεσή μας σε μη τραπεζικές 
συμμετοχές στην Ελλάδα και σε συμμετοχές σε θυγατρικές της 
τράπεζας στη Σερβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία», δήλω-
σε ο κ. Μεγάλου, προσθέτοντας: «Αν υλοποιήσουμε αυτό το 
πλάνο χωρίς επίδραση στα κεφάλαια της τράπεζας, αυτό θα 
επηρεάσει θετικά τον ισολογισμό μας».

χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟχΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ  ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο  ΑΛ. χΑΡΙΤΣΗΣ 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕξυΠΗΡΕΤΟυΜΕΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ BlOOmBerg
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ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑξΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΣυΓχΩΝΕυΣΗ ΕΦΟΡΙΩΝ

ΣΤΟ 0,9% Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΙΟυΝΙΟ , ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ eurOstat

Τις προϋποθέσεις για να δώσει το δημόσιο το πράσινο φως 
προκειμένου να ενταχθεί μια επιχείρηση στη ρύθμιση του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού για οφειλές προς το δημόσιο 
προβλέπει απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών κας 
Κατερίνας Παπανάτσιου. Σύμφωνα με το capital.gr  για 
να αποδεχθεί το δημόσιο μια πρόταση για ένταξη οφειλών 
μιας επιχείρησης στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού με αποπληρωμή της οφειλής σε έως και 120 
δόσεις θα πρέπει προηγουμένως να πληρούνται οι εξής 
προϋποθέσεις:  - Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αξίας 
των ακινήτων της επιχείρησης. Η αποτίμηση θα πρέπει 
να αποτυπώνεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων. Αν δεν 
υπάρχει έκθεση εκτιμητή το Δημόσιο θα λαμβάνει υπόψη 
του τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του οφειλέτη, οι 
οποίες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι-
.Α. - Να έχει γίνει πλήρης αποτίμηση της αγοραίας αξίας 
των κινητών πραγμάτων που σχετίζονται με την άσκηση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη-επιχει-
ρηματία, όπως ενσώματα και άυλα πάγια πλην ακινήτων, 
αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
(π.χ. απαιτήσεις, τίτλοι, καταθέσεις, μετρητά, μετοχές).  Η 
αγοραία αξία των παραπάνω κινητών πραγμάτων πρέπει 
να προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, 
μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκει-
μένου για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικά βιβλία ή για 

οφειλέτη με διπλογραφικά βιβλία και ετήσιο κύκλο εργα-
σιών έως και 1.500.000 ευρώ είτε από πρόσφατη έκθεση 
ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί 
διπλογραφικά βιβλία και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 
μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.  - Για να υπολογιστεί η 
«ικανότητα αποπληρωμής» του οφειλέτη-επιχειρηματία, 
δηλαδή το ποσό που δύναται να αποπληρώσει συνολικά 
έναντι των οφειλών του προς όλους τους πιστωτές εντός 
χρονικού διαστήματος που δεν μπορεί να υπερβεί τους 
120 μήνες, θα λαμβάνονται υπόψη:   α) για νομικά πρό-
σωπα (είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέ-
τη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), 
τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 
της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν 
την υποβολή της αίτησης, η υποχρέωση αποπληρωμής 
φόρων, η ανάγκη για πραγματοποίηση επενδύσεων απα-
ραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, 
οι καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για 
τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.  β) για φυσικά 
πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση (είτε πρόκειται 
για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την 
αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη), τα κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της πιο κερδοφό-
ρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν την υποβολή της 
αίτησης, τα έσοδα από άλλες πηγές, οι εύλογες δαπάνες 

διαβίωσης, οι οφειλές που προέρχονται από άλλη αιτία 
εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι 
καταθέσεις, καθώς και το ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη 
συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.  Οι οφειλές προς 
το Δημόσιο, οι οποίες θα εντάσσονται στη διαδικασία του 
εξωδικαστικού μηχανισμού αναδιάρθρωσης, θα μπορούν 
ρυθμιστούν έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από 
τις οποίες δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. 
Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, 
τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη-επιχειρηματία κατά του 
Δημοσίου, θα συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του βεβαι-
ωμένες στη Φορολογική Διοίκηση. Τυχόν υπόλοιπο ποσό 
θα επιστρέφεται στον οφειλέτη. Εφόσον η γενεσιουργός 
αιτία της απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε 
χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης 
αναδιάρθρωσης οφειλών, με το συμψηφισμό θα πιστώ-
νονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός σύμ-
βασης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται 
στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών, δόσεις της σύμβα-
σης αναδιάρθρωσης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί 
οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές, 
οι προβλεπόμενες στη σύμβαση προς διαγραφή οφειλές 
στη Φορολογική Διοίκηση.

Η εφορία δεν πρέπει να είναι μόνο αποτελεσματική στο 
να μαζεύει τους φόρους. Θα πρέπει να το κάνει αυτό και 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστους για τους φορολογού-
μενους. Με αυτό το δόγμα στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων προχωρούν στον σχεδιασμό κινήσεων που 
στοχεύουν στο να μειώσουν το λειτουργικό κόστος της 
φορολογικής διοίκησης. Και με δεδομένο ότι οι δαπάνες 
για μισθοδοσία του προσωπικού είναι ανελαστικές, το 
βάρος πέφτει στις μη μισθολογικές δαπάνες όπως είναι 
οι δαπάνες για στέγαση ή προμήθειες. Σύμφωνα με το 
capital.gr ήδη από την περασμένη εβδομάδα υπεγράφη 
απόφαση με την οποία οι προμήθειες που χρεώνουν οι 
τράπεζες για την πληρωμή φόρων στο γκισέ με μετρητά 

περνούν από τη φορολογική διοίκηση στους ίδιους τους 
φορολογούμενους. Οι τελευταίοi, κάθε φορά που θα πη-
γαίνουν στο γκισέ για να πληρώσουν κάποιο φόρο θα 
χρεώνονται με το ποσό των 1,1 έως 1,5 ευρώ ανάλογα 
με την τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΑΔΕ θα εξοικονο-
μήσει περίπου 10 εκατ. ευρώ ετησίως ενώ θα πιεστούν οι 
φορολογούμενοι να πληρώνουν τους φόρους τους μέσω 
των εναλλακτικών τραπεζικών δικτύων (web banking, 
ATM κα). Τουλάχιστον σε επίπεδο προθέσεων βρίσκε-
ται και η μείωση της ετήσιας δαπάνης μισθωμάτων που 
καταβάλει η ΑΑΔΕ για τη στέγαση των υπηρεσιών της. 
Υπολογίζεται ότι αν τεθεί σε εφαρμογή ένα μελετημένο 
και αποτελεσματικό πρόγραμμα συγχωνεύσεων και συ-

στεγάσεων εφοριών και άλλων υπηρεσιών τότε μπορεί 
να εξοικονομηθεί ετησίων ποσό που προσεγγίζει τα 3 
εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από το 2013 έχει γίνει 
συστέγαση και συγχώνευση εφοριών η οποία είχε σαν 
αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός τους από τις περίπου 
230 σε 115. Η συγχωνεύσεις, βέβαια, προκάλεσαν μεγάλα 
προβλήματα σε φορολογούμενους και εργαζόμενους στις 
εφορίες, αλλά μείωσαν δραστικά τη δαπάνη για μισθώμα-
τα στέγασης που κατέβαλε το υπουργείο Οικονομικών. Ο 
νέος σχεδιασμός για περαιτέρω μείωση του αριθμού των 
εφοριών συνδέεται και με το γεγονός ότι έχουν ουσιαστι-
κά ηλεκτρονικοποιηθεί σχεδόν όλες οι συναλλαγές με την 
εφορία, δηλαδή διενεργούνται μέσω ίντερνετ. 

Στο 0,9% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη 
Ελλάδα τον Iούνιο του 2017, σε σχέση με 1,5% τον 
Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η 
Eurostat. Έναν χρόνο πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 
0,2%. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι συνολικά, στην Ευρωζώ-
νη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιούνιο ήταν 1,3% από 
1,4% τον Μάιο και 0,1% έναν χρόνο πριν. Σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 
1,4% τον Ιούνιο, σε σχέση με 1,6% το Μάιο και 0,1% 
έναν χρόνο πριν. Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πλη-
θωρισμού παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο στην Ιρλανδία 
(-0,6%), στη Δανία (0,4%) και στη Ρουμανία (0,7%). 
Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λι-
θουανία (3,5%), την Εσθονία και τη Λεττονία (3,1% και 

στις δύο). Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017, ο ετήσιος 
πληθωρισμός μειώθηκε σε 18 κράτη-μέλη, παρέμεινε 
σταθερός σε τρία και αυξήθηκε σε έξι.
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Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για μετα-
τροπή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε συμβάσεις 
εργασίας εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, 
στο πλαίσιο της ομιλίας του, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στο υπουργείο Εργασίας γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και ότι τα 
350 ευρώ το μήνα ορίζεται το ανώτατο όριο επιδότησης. 
Στο μεταξύ τα σημεία παρέμβασης του Πρωθυπουργού 
Αλέξη Τσίπρα  στο Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με σχε-
τικό δελτίο Τύπου Γενικής Γραμματείας πρωθυπουργού 
αναλυτικά έχουν ως εξής :  
-«Η πιο σημαντική είδηση αυτής της περιόδου είναι η σταθε-
ρή μείωση των ποσοστών ανεργίας. Βρισκόμαστε ήδη στα 
πιο χαμηλά επίπεδα της τελευταίας πενταετίας. Η ΕΛΣΤΑΤ 
κατέγραψε για τον Απρίλιο την ανεργία στο 21,7%. Το πο-
σοστό αυτό είναι το χαμηλότερο από τις αρχές του 2012. Το 
οποίο, μάλιστα, τον Απρίλιο του 2014, λίγο πριν αναλάβου-
με, είχε-θυμίζω- εκτιναχθεί στο 27,2%. - Τα στοιχεία της Ερ-
γάνης, που καταγράφουν το ισοζύγιο των ροών μισθωτής 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, δείχνουν για το πρώτο 
εξάμηνο του 2017, 256.000 νέες θέσεις εργασίας. 
Ο αριθμός αυτός αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου 
εξαμήνου, από το 2001 μέχρι σήμερα. Από το Φλεβάρη του 
2015, που αναλάβαμε, έως σήμερα, δημιουργήθηκαν πε-
ρισσότερες από 320.000 θέσεις εργασίας. - Υλοποιούμε στο-
χευμένα προγράμματα για τον ιδιωτικό τομέα. Το 35% των 
ανέργων που πήραν μέρος στα προγράμματα αυτά, βρήκε, 
μετά την ολοκλήρωσή τους, μία σταθερή θέση εργασίας. 
Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη κυμαίνεται στο 20%.  
-Για τον σκληρό πυρήνα της ανεργίας υλοποιούμε προ-
γράμματα εγγυημένης απασχόλησης στο δημόσιο τομέα. 
Σε αυτά συμμετέχουν μακροχρόνια άνεργοι, νοικοκυριά 
χωρίς κανένα εργαζόμενο, άνεργοι μεγάλης ηλικίας που 
βρίσκονται κοντά στην σύνταξη, καθώς και άνεργοι χαμη-
λών προσόντων. Από την αρχή του χρόνου και μέχρι τον 
Σεπτέμβριο θα έχουν ενταχθεί 73.544 ωφελούμενοι και έως 
τα τέλη του έτους θα ενταχθούν επιπλέον 46.000 άνεργοι, 
δηλαδή συνολικά 120.000 άνεργοι.- Από την πρώτη στιγμή 
προχωρήσαμε στην αναβάθμιση της Επιθεώρησης Εργασί-
ας που είναι ένα απαραίτητο και κρίσιμο εργαλείο για την 
προστασία των εργαζομένων. Και φυσικά, αποδεικνύεται 
ότι η στοχευμένη δουλειά μπορεί να φέρει αποτελέσματα. 
Με περισσότερους από 100.000 ελέγχους τη διετία 15 - 16 
έχουμε επιτύχει μείωση της αδήλωτης εργασίας, στους κλά-
δους υψηλής παραβατικότητας, από το 19.17% που βρι-
σκόταν το 2014, στο 13,58% το 2016. Και αυτό γιατί έχουμε 
την πολιτική βούληση. 
-Εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι: Πρόκειται για εργαζό-
μενους που βρίσκονται απλήρωτοι για μεγάλο διάστημα, 
είναι σε επίσχεση εργασίας ή απασχολούνται σε κλάδους με 
φθίνουσα πορεία. Οι ομάδες των εργαζομένων αυτών βρί-

σκονται υπό την απειλή της ανεργίας. Για την αντιμετώπιση 
του συγκεκριμένου φαινομένου σχεδιάζεται ένα πρόγραμ-
μα το οποίο θα προβλέπει, αφενός την οικονομική ενίσχυση 
των εργαζομένων και αφετέρου την επανεκπαίδευσή του με 
νέες γνώσεις και ικανότητες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 
συνολικού προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ το οποίο θα αφο-
ρά περίπου 50.000 εργαζόμενους. 
-ψευδής αυτό-απασχόληση: Είναι οι περιπτώσεις 
εκείνες, όπου πίσω από το μπλοκάκι κρύβεται η ύπαρξη 
εξαρτημένης εργασίας. Μέθοδος με την οποία ο μισθωτός 
μεταμφιέζεται σε αυτοαπασχολούμενο. Το βασικό χαρακτη-
ριστικό αυτής της μεταμφίεσης είναι η παράκαμψη όλου του 
θεσμικού πλαισίου προστασίας της εργασίας εις βάρος του 
εργαζομένου, σε ότι αφορά ωράρια, μισθούς, επιδόματα, 
δώρα εορτών, άδειες κλπ.  Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια σ’ 
αυτή την κατάσταση. Το πρώτο βήμα έγινε μέσα από την 
κοινωνική ασφάλιση και τη δυνατότητα να διαμοιράζεται 
η ασφαλιστική εισφορά ανάμεσα στον εργοδότη και τον 
εργαζόμενο. Ήδη 22.000 εργαζόμενοι έχουν εγγραφεί στη 
σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ.  Τώρα είμαστε έτοιμοι να κά-
νουμε το δεύτερο βήμα. Θέτουμε σε εφαρμογή ένα μεγάλο 
πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για 
όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχο-
λούμενο με μπλοκάκι, σε μισθωτό εργαζόμενο. Απαραίτη-
τη ασφαλώς προϋπόθεση θα αποτελέσει η εγγραφή στην 
πλατφόρμα του ΕΦΚΑ. 
-βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης:  Η αντι-
μετώπιση της ανεργίας σε συνδυασμό με ουσιαστικές πα-
ρεμβάσεις στην αγορά εργασίας αποτελούν τα απαραίτητα 
βήματα για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ξανά ένα δί-
καιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τα οικο-
νομικά στοιχεία του ΕΦΚΑ για άλλη μια φορά, διαψεύδουν 
τους προφήτες της καταστροφής. Το πλεόνασμα που κατα-
γράφεται το πρώτο εξάμηνο ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ. Το 
συγκεκριμένο αποτέλεσμα αποτελεί αντανάκλαση τόσο της 
θετικής τάσης στην μισθωτή εργασία όσο και της βελτίωσης 
της εισπραξιμότητας, η οποία στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες έχει φτάσει από το 53% σχεδόν στο 70%. Όλα αυτά 
τη στιγμή που το 2015 παραλάβαμε ένα ταμειακό έλλειμμα 
στην κύρια ασφάλιση πάνω από 1,5 δισ. ευρώ ενώ το 2009 
το ταμειακό πλεόνασμα ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ
-Ανθρωπιστική κρίση: Σήμερα, ο προϋπολογισμός για 
τις δαπάνες της κοινωνικής πρόνοιας είναι υπερδιπλάσιος 
από εκείνον που παραλάβαμε. Από τα περίπου 780 εκ. στα 
οποία ανερχόταν το 2015, το 2017 ξεπέρασε το 1,57 δισ. 
ευρώ, ενώ το 2019, με τα αντίμετρα, προβλέπεται να ξεπε-
ράσει τα 2,57 δισ. ευρώ. - Αντιμετώπιση της φτώχειας. Η 
πρώτη δράση του συγκεκριμένου άξονα είναι το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης, το ΚΕΑ. Από το Φλεβάρη του 2017, 
μέχρι σήμερα, 560.000 συμπολίτες μας ωφελούνται από το 

ΚΕΑ με πρόβλεψη να φτάσουν τους 700.000. Παράλληλα 
με την άμεση οικονομική στήριξη προβλέπεται και η πρό-
σβαση σε μια σειρά από προγράμματα: -Χαμηλά κοινωνικά 
τιμολόγια παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και νερού. -Δω-
ρεάν ένταξη παιδιών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. 60.000 
παιδιά προβλέπεται  ότι θα ενταχθούν για τη σχολική χρονιά 
2017-2018. -Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
δωρεάν τρόφιμα. -Χιλιάδες άνεργοι δικαιούχοι του ΚΕΑ, θα 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας. - Σχολικά γεύματα.  Για το 
2017 επεκτείνονται σε περισσότερους από 130.000 μαθητές 
δημοτικών σχολείων, σε Δήμους ολόκληρης της επικράτει-
ας. Το 2019 με βάση τα αντίμετρα, από το πρόγραμμα των 
σχολικών γευμάτων θα καλυφθούν 500.000 παιδιά δημο-
τικού και γυμνασίου, με ετήσια δαπάνη 190 εκ. ευρώ. -250 
νέα Κέντρα Κοινότητας:  Κορμό του νέου κράτους Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης αποτελούν τα 250 Κέντρα Κοινότητας, 
τα οποία ιδρύουμε σε όλη την επικράτεια. Ήδη λειτουργούν 
70. Με ενιαίο γεωπληροφοριακό σύστημα όλοι οι πολίτες 
θα έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση γύρω από κοινωνικά 
προγράμματα και υπηρεσίες των οποίων είναι δικαιούχοι. 
Συνδεδεμένα με τα Κέντρα Κοινότητας είναι και τα κέντρα 
για: -Ρομά -Κακοποιημένες γυναίκες -Στήριξη της οικογέ-
νειας -Ολοκληρωμένης φροντίδας για τους ηλικιωμένους. 
Παιδική προστασία: Σε ό, τι αφορά τους βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, προχωράμε σε διαρκή διεύρυνση του αριθμού 
των θέσεων. Είμαστε στις 100.000 θέσεις το 2017, σε σχέση 
με τις περίπου 70.000 που υπήρχαν το 2015. Επειδή η συνο-
λική ζήτηση είναι μεγαλύτερη, στα αντίμετρα προβλέπεται η 
δημιουργία, κατά τη διετία 2019-2010, 1.800 νέων σταθ-
μών ή 45.000 νέων θέσεων για παιδιά. Η προβλεπόμενη 
ετήσια δαπάνη θα είναι επιπλέον 150εκατ. ευρώ.  Νέο θεσμι-
κό πλαίσιο για την Αναδοχή και την Υιοθεσία. Βασικοί στόχοι 
είναι: -Ελαχιστοποίηση του χρόνου αναμονής για υιοθεσία, 
που σήμερα είναι περίπου 4 χρόνια. -Πρόληψη της ιδρυμα-
τοποίησης των παιδιών που εγκαταλείπονται, καθώς και η 
αποιδρυματοποίηση των ανηλίκων που σήμερα ζουν σε 
ιδρύματα.  -Πλήρης διαφάνεια στις διαδικασίες αναδοχής 
και υιοθεσίας. -Εξάλειψη της εμπορίας παιδιών. Επίλυση 
του ζητήματος των εργατικών κατοικιών:  Αντιμετωπίζουμε 
το πρόβλημα για τους 36.000 οικιστές που δεν έχουν ακό-
μα παραλάβει οριστικά παραχωρητήρια. Παράλληλα μέσα 
από τις νέες ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών, στηρίζουμε 
το σύνολο των οικιστών και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες και 
τους ανέργους. Προασπίζουμε στην πράξη τον κοινωνικό 
χαρακτήρα της εργατικής κατοικίας.» 

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟυ  ΠΡΩΘυΠΟυΡΓΟυ ΣΤΟ υΠΟυΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για μετατροπή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σε συμβάσεις εργασίας
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Ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρείται η 3η δημοπρασία NOME 
που θα πραγματοποιηθεί, μετά από παράταση μιας 
εβδομάδας, την Τετάρτη 19 του μήνα. Σύμφωνα με 
το energypress.gr παρά τη μειωμένη τιμή αφετηρίας 
(καθορίστηκε στα 32,05 ευρώ ανά Μεγαβατώρα ένα-
ντι 37,37 ευρώ ανά Μεγαβατώρα που ίσχυε στις προη-
γούμενες δημοπρασίες) όλοι οι εκπρόσωποι εταιρειών 
με τους οποίους συνομίλησε το energypress θεωρούν 
ότι θα καταγραφεί ισχυρός ανταγωνισμός, με πιθανό-
τερο ενδεχόμενο να έχουμε τελικά αγορά ρεύματος 
σε αρκετά υψηλότερες τιμές. Κάποια μάλιστα από τα 
στελέχη της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να 
δούμε ακόμα και τιμές στα επίπεδα των 40 ευρώ τη 
Μεγαβατώρα, όπως έγινε σε προηγούμενες δημοπρα-
σίες. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι εταιρείες χρειάζονται 
εναγωνίως «κλειδωμένο» και σχετικά φθηνό ρεύμα 
για να καλύψουν τη μέχρι σήμερα έκθεσή τους (έχουν 
πουλήσει φθηνά, κυρίως στη Μέση Τάση) αλλά και την 
περαιτέρω ανάπτυξή τους. Πολλώ μάλλον όταν όλα 
τα διαθέσιμα στοιχεία «δείχνουν» προσεχώς ακόμα 
μεγαλύτερη αύξηση των τιμών του ρεύματος στην 
χονδρική σε Ευρώπη και Ελλάδα. Ήδη η Οριακή Τιμή 
Συστήματος είναι αυξημένη τον Ιούλιο και αναμένεται 
κατά τον ίδιο τρόπο να εξελιχθούν τα πράγματα και 
τον Αύγουστο. Οι ιδιώτες προμηθευτές εκτιμάται ως 
εκ τούτου ότι θα θελήσουν να κλειδώσουν τις χαμη-
λές τιμές της 3ης δημοπρασίας NOME, προκειμένου 

να προετοιμάσουν με ασφάλεια τις επόμενες κινήσεις 
τους, αφού το μέλλον προμηνύεται αβέβαιο. Κοινό 
μυστικό άλλωστε είναι ότι η Κομισιόν προωθεί σενά-
ρια κατάργησης των κατωτέρων και ανωτέρων ορίων 
διακύμανσης της τιμής του ηλεκτρισμού στη χονδρική 
(scarcity pricing), γεγονός που θα έχει σαν αποτέλεσμα 
όποτε η ζήτηση ξεπερνά την προσφορά, τότε η τιμή 
στην χονδρική θα μπορεί να αυξάνεται ραγδαία. Πέ-
ραν της τιμής, η ποσότητα πωλούμενης ενέργειας θα 
παραμείνει η ίδια και στην 3η δημοπρασία, δηλαδή 
στα επίπεδα των 145 MWh/h. Είναι μια ποσότητα που 
θεωρείται μικρή σε σχέση με τις ανάγκες των εταιρει-
ών. Αντίθετα, η τέταρτη δημοπρασία η οποία και θα 
πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, όχι μόνο θα γίνει με 
τη νέα τιμή εκκίνησης αλλά θα αφορά και αυξημένες 
ποσότητες. Εν προκειμένω θα προστεθεί το ποσοστό 
4% που προβλέπει το αναθεωρημένο μνημόνιο, δηλα-
δή περίπου 200 MWh/h. Σε κάθε περίπτωση οι εται-
ρείες προμήθειας βρίσκονται με «το όπλο παρά πόδα» 
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε ένα έντονα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον με πολύ μικρά περιθώρια 
κέρδους και αυξημένο ρίσκο. «Από εδώ και πέρα η αύ-
ξηση μεριδίων θα απαιτεί τεράστια προσπάθεια με αμ-
φίβολο αποτέλεσμα, ενώ ο ανταγωνισμός μεταξύ των 
εναλλακτικών παρόχων (και όχι των εναλλακτικών 
παρόχων με τη ΔΕΗ) στη Μέση Τάση, θα κάνει τις εται-
ρείες να ματώσουν» εκτιμά, μιλώντας στο energypress 

ένας εκ των πλέον έγκυρων παραγόντων του κλά-
δου. Ενδεικτικό ίσως είναι το γεγονός ότι τον Ιούνιο, 
σύμφωνα τουλάχιστον με τα ανεπίσημα στοιχεία που 
είχε δημοσιεύσει το energypress, «κόλλησε» ο ρυθ-
μός απώλεια μεριδίων της ΔΕΗ. Μετά τον περιορισμό 
της κινητικότητας της αγοράς που πέτυχε η ΔΕΗ με τη 
μείωση 15% που έκανε στα τιμολόγιά της, αλλά και το 
αντικίνητρο που δημιουργεί η χαλαρή πολιτική του 
δεσπόζοντος παίκτη στην είσπραξη των οφειλόμενων, 
οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν να αντιμετωπίσουν με-
γάλες δυσκολίες και – επιπλέον - ένα καλοκαίρι κατά 
το οποίο οι χονδρικές τιμές του ρεύματος, καθώς και 
οι τιμές του εισαγόμενου ρεύματος, κινούνται σε υψη-
λότερα επίπεδα. Ως εκ τούτου μειώνονται ακόμα πε-
ρισσότερο τα περιθώρια κέρδους και αυξάνουν οι κίν-
δυνοι. Αυτός είναι ο λόγος που οι εταιρείες και ειδικά 
οι μικρότερες που έχουν λιγότερο «βαθιά τσέπη» βλέ-
πουν ως ελπίδα την προοπτική να κρατηθούν χαμηλά 
οι τιμές στην δημοπρασία NOME της Τετάρτης. Διότι, 
όπως προαναφέρθηκε, η τιμή εκκίνησης θα είναι μεν 
χαμηλότερη αλλά είναι άγνωστο που θα καταλήξουν 
οι αγοραπωλησίες καθώς εκτιμάται ότι η ανασφάλεια 
θα φέρει ανταγωνισμό και συνεπώς δεν αποκλείεται να 
υπάρχουν επιθετικά «χτυπήματα». Όσο για τη διάρκεια 
της δημοπρασίας, οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα εί-
ναι… της υπομονής.

Σε συζητήσεις με την ελληνική εταιρεία Energean 
βρίσκεται η Oil Refineries Ltd (ORL), ο μεγαλύτερος 
όμιλος διύλισης και πετροχημικών του Ισραήλ, όπως 
επιβεβαίωσε χθες με ανακοίνωσή του προς το χρημα-
τιστήριο του Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με το energypress.
gr αντίστοιχες ανακοινώσεις εξέδωσαν και ακόμη 2 
θυγατρικές του ομίλου. Αντικείμενο των διαπραγμα-
τεύσεων είναι η υπογραφή σύμβασης για την πώληση 
συνολικής ποσότητας 39 δις δις κυβικών μέτρων από 
την ελληνική εταιρεία προς τον ισραηλινό όμιλο και τις 
θυγατρικές του. «Η ORL διαπραγματεύεται από κοινού 
με τις εταιρείες Israel Chemicals και OPC Rotem την 
υπογραφή μη δεσμευτικών μνημονίων κατανόησης 
για την αγορά φυσικού αερίου από την Energean” 
ανέφερε η ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο. Η νέα 

συμφωνία με τις εταιρείες θα είναι η δεύτερη μεγάλη 
που υπογράφει η Energean στο Ισραήλ, αφού στις 30 
Μαΐου, είχε υπογράψει μεγάλη συμφωνία με τον όμιλο 
Dalia, το μεγαλύτερο ιδιωτικό παραγωγό ηλεκτρισμού 
στην αγορά του Ισραήλ,.  Τότε είχε γίνει γνωστό ότι 
η Energean Israel θα προμηθεύσει σε βάθος χρό-
νου συνολικά 23 δισ. κυβικά μέτρα την Dalia Power 
Energies και την αδελφή εταιρεία Or Power Energies, 
καλύπτοντας μέρος των αναγκών για τη λειτουργία 
του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Dalia, ο οποίος εί-
ναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός σταθμός στην περιοχή 
του Τζάφιτ (ΝΑ. Ισραήλ), καθώς και για μελλοντικούς 
σταθμούς που θα κατασκευάσει η Or Power Energies.  
Οι νέες διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες του ομίλου 
ORL αφορούν σε ποσότητα 39 δισ. κυβικών μέτρων, 

τα οποία η Energean θα διαθέσει από τα κοιτάσματα 
Tanin και Karish που απέκτησε το Δεκέμβριο του 2016. 
Τα δύο αυτά θαλάσσια κοιτάσματα διαθέτουν δυνητι-
κά αποθέματα 2,4 τρισ. κυβικά πόδια φυσικού αερί-
ου ενώ η συνολική επένδυση για την ανάπτυξή τους 
εκτιμάται σε 1,3 - 1,5 δισ. δολάρια.  Μέχρι στιγμής δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για το οικονομικό σκέλος των 
συζητήσεων ενώ η συμφωνία προμήθειας μπορεί να 
διαρκέσει έως και 15 έτη.  Αξίζει να αναφερθεί τέλος ότι 
η συνολική ποσότητα φυσικού αερίου που θα πουλά η 
ελληνική εταιρεία στο Ισραήλ, η οποία φτάνει σε βάθος 
χρόνου τα 62 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ισο-
δυναμεί με την εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα για διάστημα … 16 ετών. 

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Γενικό Επιτελείο Αε-
ροπορίας, κάτοχος της υπ’ αριθμ. Α.Π./Δ5/ΗΛ/Γ/
Φ282772/18989/137Π (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ-
00784) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με Συμπα-
ραγωγή, ισχύος 1,4 ΜW στη θέση «Στρατόπεδο Παπάγου 

251 ΓΝΑ», Δήμου Παπάγου Χολαργού, Περιφέρεια Αττικής, 
αιτείται την τροποποίηση της ανωτέρω άδειας αναφορικά 
με τον χαρακτηρισμό της ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), όπως ανα-
κοίνωσε η ΡΑΕ. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να 

υποβάλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 
ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα 
υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 1/08/2017).

NOme: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΑυΡΙΑΝΗ 3Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΣυζΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣυΜΦΩΝΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ ΣΕ ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Η eNergeaN

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΗΘυΑ ζΗΤΑ ΤΟ υΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜυΝΑΣ
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«Τα κράτη της Βαλτικής λένε ότι τα χρήματα που θα λείψουν 
από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να κα-
λυφθούν από περικοπές. Άλλες χώρες λένε ότι το γεωργικό 
ταμείο, το ταμείο συνοχής και τις επενδύσεις στις υποδομές 
πρέπει να τις κρατήσουμε σταθερές και όλες οι χώρες της ΕΕ 
να συνεισφέρουν. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινούμαστε 
ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ακραίους πόλους» τόνισε ότι ο 
επίτροπος για θέματα προϋπολογισμού και ανθρώπινων 
πόρων της ΕΕ Γκίντερ Έτινγκερ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των επιτροπών ευρωπαϊ-
κών υποθέσεων και οικονομικών της Βουλής προσέθεσε ότι 
«θα χρειαστεί ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο 
θα πρέπει να αποφασιστεί με ομοφωνία. Αυτό μου δημιουρ-
γεί προβλήματα, αλλά το να μην υπάρχει προϋπολογισμός 
στην ΕΕ είναι χειρότερη λύση, διότι η οικονομία μας, οι πε-
ριφέρειές μας, οι γεωργοί μας χρειάζονται την ασφάλεια του 
σχεδιασμού». Για τους νέους πόρους και το από πού θα μπο-
ρούσαν να προκύψουν είπε ότι η ομάδα του Μάριο Μόντι 
έχει καταθέσει προτάσεις. «Για παράδειγμα θα μπορούσαν 
να υπάρξουν πόροι από το φόρο εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα ή από την εναρμόνιση των εταιρικών φόρων 
όπου ένα ποσοστό θα μπορούσε να πηγαίνει στην ΕΕ». Ο κ. 
Έτινγκερ σημείωσε ότι η πρότασή του για το πολυετές δη-

μοσιονομικό πλαίσιο είναι φιλόδοξη και ρεαλιστική και όχι 
ουτοπική. «Αυτό για το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι το τι 
προφίλ θέλουμε να δώσουμε στο ευρωπαϊκό μας πλαίσιο», 
σημείωσε και εξήγησε ότι δουλεύει πάνω σε τέσσερα προ-
φίλ, την ανταγωνιστικότητα- οικονομική ισχύ, βιωσιμότητα, 
αλληλεγγύη και εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια. «Ο στό-
χος μου είναι να είναι σαφές και ορατό στους Ευρωπαίους 
πολίτες το δημοσιονομικό πλαίσιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
θα πρέπει να επενδύουμε μόνο εφόσον προκύπτει προστι-
θέμενη αξία. Το να επενδύει κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι πολύ πιο αποδοτικό από ότι να γίνονται 28 διαφορετι-
κές επενδύσεις», τόνισε. Επίσης μίλησε για την κοινή άμυνα 
της ΕΕ και το προσφυγικό ζήτημα, επισημαίνοντας ότι με τη 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας «η Ιρλανδία πληρώνει 3 δισ. ευρώ, 
παρά το ότι δεν θα φτάσουν εκεί οι πρόσφυγες και πληρώνει 
για να μείνουν οι άνθρωποι στην Τουρκία, να ζήσουν και να 
σπουδάσουν». «Από κοινού έχουμε ένα μεγάλο ειδικό βά-
ρος. Έχουμε τις αξίες μας για την ειρήνη και τη δημοκρατία 
και την κοινωνική πολιτική. Όλοι μαζί, όλα τα κράτη- μέλη 
είμαστε απέναντι στην Κίνα, την Ινδία και την Σίλικον Βάλεϊ. 
Διότι είμαστε οικονομικά ισχυροί και έχουν τη γνώση για να 
μείνουν στην αιχμή του δόρατος», κατέληξε ο κ. Ετινγκερ 
και κάλεσε όλες τις πολιτικές ομάδες να καταθέσουν τις από-

ψεις τους ώστε στις αρχές του επόμενου έτους να υπάρχει 
ένα συμπέρασμα. Ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Γιώργος Κατρούγκαλος σημείωσε ότι «ο προ-
ϋπολογισμός της ΕΕ προσδιορίζει τον χαρακτήρα της και 
αντανακλαστικά των κρατών-μελών». «Καθοριστικότερες 
είναι οι πολιτικές προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντήσει 
ο προϋπολογισμός. Και αυτές ανάγονται στο διπλό έλλειμμα 
της ΕΕ, το δημοκρατικό και το κοινωνικό και την ακόμη υφι-
στάμενη κρίσης της νομιμοποίησης» πρόσθεσε και σημείω-
σε: «Υποστηρίζουμε το τρίτο σενάριο της Λευκής Βίβλου όχι 
γιατί είμαστε υπέρ της Ευρώπης πολλών ταχυτήτων αλλά 
είμαστε υπέρ μιας Ευρώπης πολλών επιλογών. Εκεί που 
υπάρχει πολιτική συμφωνία, στα θέματα άμυνας, στα θέμα-
τα ενίσχυσης της κοινωνικής διάστασης, θα πρέπει να προ-
χωρούμε αυτοί που θέλουμε, χωρίς αποκλεισμούς. Και εδώ 
έγκειται η βασική διαφορά της δικής μας επιλογής από την 
πυρηνική Ευρώπη, αυτών που θέλουν να έχουμε μια Ευρώ-
πη των ισχυρών και μια Ευρώπη των μη ισχυρών». Επίσης 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση του πρωθυπουργού, Αλέξη 
Τσίπρα, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Προϋπολογισμού και Αν-
θρωπίνων Πόρων, Γκίντερ Έτινγκερ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Την Intrasoft International επέλεξε έπειτα από διεξοδική 
διαδικασία αξιολόγησης η Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 
Αττικής με σκοπό την αναβάθμιση των πληροφοριακών συ-
στημάτων της. Σύμφωνα με το energypress.gr η  νέα αυτή 
συνεργασία προσβλέπει στην βελτίωση την καταναλωτικής 
εμπειρίας των πελατών μέσα από την ανάπτυξη της κατάλ-
ληλης υποδομής που θα υποστηρίξει τους στρατηγικούς 
στόχους της ΕΠΑ Αττικής και την είσοδό της και στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχο εξάλλου αποτελούν η ενίσχυ-
ση και η διεύρυνση των υπηρεσιών της ΕΠΑ Αττικής προς 
τους καταναλωτές, με ολοκληρωμένες λύσεις, ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση και συνολικά βελτιωμέ-
νη εμπειρία. Ενδεικτικά, τα νέα πληροφοριακά συστήματα 

περιλαμβάνουν λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων 
(CRM) και εξυπηρέτησης με προϊόντα-καινοτομίες όχι μόνο 
για την Ελληνική αλλά και την Ευρωπαϊκή αγορά, μάρκε-
τινγκ, τιμολόγησης και οικονομικής διαχείρισης. Ο κ. Γιάννης 
Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΕΠΑ Αττικής, δήλωσε 
σχετικά: «Στην ΕΠΑ Αττικής εργαζόμαστε για να μετατρέψου-
με την εξυπηρέτηση του Καταναλωτή μας σε ένα ευχάριστο 
ταξίδι και μια μοναδική εμπειρία υπηρεσιών και προϊόντων. 
Για να το πετύχουμε θα προχωρήσουμε στην υιοθέτηση 
καινοτόμων λύσεων, και στην σύναψη στρατηγικών συνερ-
γασιών με εταιρείες με αντίστοιχες αξίες, στόχους και φιλοδο-
ξίες. Σε αυτό το πλαίσιο έχουμε τη χαρά να ανακοινώσουμε 
τη συνεργασία μας με μια κορυφαία εταιρεία στον χώρο της 

πληροφορικής όπως η INTRASOFT International, που είμα-
στε σίγουροι ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω προστιθέμενη 
αξία προς όφελος των Καταναλωτών μας και των Εργαζομέ-
νων μας». Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος 
της INTRASOFT International, δήλωσε:  «Είμαστε ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι με την έναρξη της συνεργασίας μας με την 
ΕΠΑ Αττικής. Η επιλογή της INTRASOFT International για το 
συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση που 
έχουμε και στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Είμα-
στε βέβαιοι ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που 
παρέχουμε πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας 
και ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακράς και επι-
τυχημένης συνεργασίας στον τομέα αυτό».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.4414/16 
και της με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ 
Β’3955/9.12.2016) Υπουργικής Απόφασης, ο ΛΑΓΗΕ για 
τους σταθμούς που έχουν συνάψει σύμβαση λειτουργικής 
ενίσχυσης (σταθερής τιμής ή διαφορικής προσαύξησης) 
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δί-
κτυο μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, υλοποίησε κατάλληλο 
σύστημα πληροφορικής για την υποδοχή ηλεκτρονικών 
δηλώσεων από τους Κατόχους σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., προκειμένου 

να δηλώσουν το ποσό της επενδυτικής ενίσχυσης που έχει 
καταβληθεί και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία για τον υπο-
λογισμό του μηνιαίου Ποσού Απομείωσης της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης(Π.Α.Λ.Ε.). Σύμφωνα με το energypress.gr ο  ΛΑ-
ΓΗΕ ανακοινώνει την θέση σε λειτουργία του ανωτέρω πλη-
ροφοριακού συστήματος από χθες  στην διεύθυνση cl.lagie.
gr/apex/f. Ο ΛΑΓΗΕ διευκρινίζει ότι το παρόν πληροφοριακό 
σύστημα αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε σταθμούς που έχουν 
συνάψει σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (σταθερής τιμής 
ή διαφορικής προσαύξησης) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 

και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο μετά την 1η Ιανουαρίου 
2016. Οι Κάτοχοι των σταθμών που έχουν ήδη λάβει επενδυ-
τική Ενίσχυση πριν την έναρξη λειτουργίας του συστήματος 
πληροφορικής έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν την 
ηλεκτρονική δήλωση καταβολής της επενδυτικής ενίσχυσης 
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του συστή-
ματος πληροφορικής.

χΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛυΕΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΠΕ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΗ βΟυΛΗ 

ΣΤΗΝ INtrasOft INterNatIONal ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣυΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣυΣΤΗΜΑ ΤΟυ ΛΑΓΗΕ ΓΙΑ ΤΟυΣ ΣΤΑΘΜΟυΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘυΑ 
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Από τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης που έφτασε 
στην κυπριακή ΑΟΖ το πλοίο - γεωτρύπανο «West Capella», 
από το οποίο ξεκίνησε η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπε-
δο 11 για λογαριασμό της Total, καταγράφεται έντονη κι-
νητικότητα τόσο σε διπλωματικό, όσο και σε στρατιωτικό 
επίπεδο, στο φόντο σημαντικών επενδυτικών κινήσεων. 
Μια εξέλιξη, άλλωστε, που εν πολλοίς είχε προδιαγραφεί 
το προηγούμενο διάστημα, καθώς η Τουρκία είχε σαφώς 
δηλώσει τις προθέσεις της να κλιμακώσει την ένταση, στο 
πλαίσιο των ευρύτερων ανταγωνισμών για το φυσικό αέ-
ριο της περιοχής, αλλά όχι μόνο. 
Σε ρεπορτάζ του energypress.gr αναλυτικά σημειώνεται ότι 
φυσικά, οι εξελίξεις και οι κινήσεις των διαφόρων παικτών 
στη σκακιέρα δεν μπορούν να ερμηνευτούν ολοκληρω-
μένα χωρίς να ενταχθούν στο ευρύτερο πλαίσιο εντός του 
οποίου εκτυλίσσονται. Είναι γεγονός, πάντως, ότι η γεώ-
τρηση της Total στο κοίτασμα «Ονησίφορος» στην Κύπρο 
έχει φέρει στην επιφάνεια ένα ευρύ φάσμα διεργασιών σε 
πολλές κατευθύνσεις, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκονται 
οι προοπτικές εκμετάλλευσης του φυσικού αερίου της ΝΑ 
Μεσογείου. 
Προτού, όμως, περάσουμε να δούμε τις κινήσεις των δια-
φόρων παραγόντων, όπως αυτές εκτυλίσσονται με αφορμή 
τη γεώτρηση της Total, έχει αξία να σταθούμε στις εξελίξεις 
σε σχέση με την ίδια τη γεώτρηση, η οποία πλέον έχει ξε-
κινήσει. 

-ξεκίνησε η γεώτρηση: Το τρυπάνι του West Capella 
άρχισε να κατεβαίνει ομαλά προς τον βυθό, σε βάθος 1.698 
μέτρων στο σημείο της γεώτρησης. O βυθός έχει πολύ ελα-
φρά κλίση (3,5 μοίρες) προς τα νοτιοδυτικά. Σε αυτό το στά-
διο, τοποθετούνται η κεφαλή του τρυπανιού και οι σωλήνες 
σε συνολικό μήκος 1.700 μέτρων, μέσα από τις οποίες περ-
νά ο άξονας του τρυπανιού, ενώ από πλευρικούς θύλακες 
θα επιστρέφει η ειδική λάσπη -λιπαντικό- αλλά και τα θραύ-
σματα της γεώτρησης, για να μεταφέρονται στη στεριά.  
Προηγουμένως, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, θα ολοκλη-
ρωθούν οι τρισδιάστατες σεισμογραφικές έρευνες και θα 
απομακρυνθεί το σεισμογραφικό Ramform Hyperion και 
τα σκάφη υποστήριξής του. Οι γεωλογικές πιθανότητες για 
κοίτασμα φυσικού αερίου και συμπυκνωμάτων φυσικού 
αερίου είναι της τάξης του 21%, ποσοστό που θεωρείται ως 
αρκετά υψηλό και αισιόδοξο.  Μέχρι το βάθος των 2.230 
μέτρων αναμένεται απρόσκοπτη εργασία του τρυπανιού, 
αφού δεν υπάρχουν ενδείξεις για αέρια, ενώ στο υπόλοιπο 
βάθος της γεώτρησης προς τον στόχο, θα λαμβάνονται 
αυστηρά μέτρα ασφάλειας για αποφυγή επηρεασμού ερ-
γαζομένων από τυχόν απελευθέρωση υδρόθειου, που εί-
ναι πιθανή. Επίσης, ειδικές προβλέψεις έχουν γίνει για την 
αντιμετώπιση περιστατικού σεισμικής δραστηριότητας, με 
σχέδιο στο οποίο συμμετέχει και Κέντρο Συντονισμού Έρευ-
νας και Διάσωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα πρώτα 

αποτελέσματα των γεωτρήσεων θα γίνουν γνωστά αρχές 
με μέσα Σεπτεμβρίου.

-Στην Κύπρο Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνά-
μεων: Η γαλλική πλευρά, ως άμεσα ενδιαφερόμενη λόγω 
Total, παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις, και μά-
λιστα σήμερα αναμένεται η μετάβαση της υπουργού Ενό-
πλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί στην Κύπρο, 
με ανοικτό το ενδεχόμενο να βρεθεί και στην πλατφόρμα 
της Total. Η κα. Παρλί επρόκειτο να έχει  συνάντηση με 
τον Κύπριο ομόλογό της, Χριστόφορο Φωκαΐδη, και θα 
επισκεφθεί τις γαλλικές φρεγάτες, που συμμετέχουν στη 
Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNFIL) και 
οι οποίες τις τελευταίες ημέρες κατέπλευσαν στη Λάρνακα. 
Άλλωστε, η υπουργός μεταβαίνει στην περιοχή μετά από 
απόφαση του προέδρου της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο 
οποίος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την κυπριακή 
κυβέρνηση. Εξάλλου, πρόσφατα επισκέφτηκε το Παρίσι 
για συνομιλίες ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών, Ιωάννης 
Κασουλίδης.

-Οι κινήσεις των στρατιωτικών δυνάμεων στη 
γεωπολιτική σκακιέρα: Η χρονική συγκυρία της άφι-
ξης του West Capella στην κυπριακή ΑΟΖ, λίγες δηλαδή 
μέρες μετά την ανεπιτυχή ολοκλήρωση της Διάσκεψης για 
το Κυπριακό στην Ελβετία, συνέβαλε στο να αναδειχθούν 
ευκρινέστερα οι επιδιώξεις των διαφόρων παικτών που 
κινούνται στη γεωπολιτική σκακιέρα της περιοχής και οι 
εύθραυστες ισορροπίες που διατηρούνται. Δεν είναι, εξάλ-
λου, τυχαίο, ότι οι κινήσεις στο πολιτικό επίπεδο συνοδεύ-
ονται και από κινήσεις στρατιωτικών δυνάμεων από πολλά 
κράτη, η συγκέντρωση των οποίων ούτως ή άλλως στην 
περιοχή αυξάνεται στην περιοχή. Πέραν των σχετικών με τη 
γεώτρηση στο οικόπεδο 11, που θα δούμε πιο αναλυτικά 
και στη συνέχεια, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η περι-
οχή αποτελεί ήδη βασικό ορμητήριο για τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις σε Συρία και Ιράκ, ενώ το τελευταίο διάστημα 
έχουν αυξηθεί και οι διακρατικές στρατιωτικές ασκήσεις στη 
ΝΑ Μεσόγειο. 
Έτσι, για την προστασία της γεώτρησης και των συμφερό-
ντων της Total επιστρατεύτηκαν, πέραν των κυπριακών 
δυνάμεων, και γαλλικές ναυτικές δυνάμεις, αλλά και δυ-
νάμεις των ΗΠΑ, καθώς και ελληνικές. Την ίδια ώρα, στην 
ευρύτερη περιοχή της Κύπρου κινούνται ναυτικές κι όχι 
μόνο δυνάμεις του Ισραήλ, της Ρωσίας, ακόμα και της Κί-
νας (είναι χαρακτηριστικό ότι πριν από λίγες ημέρες η Κίνα 
άσκηση με αληθινά πυρά στη Μεσόγειο, από δυνάμεις που 
κατευθύνονταν προς τη Βαλτική για τη συμμετοχή σε προ-
γραμματισμένες κοινές ασκήσεις με τη Ρωσία. 
Όλες αυτές οι δυνάμεις, δεν βρέθηκαν, βέβαια, ξαφνικά 
στην περιοχή, αλλά δραστηριοποιούνται ήδη από καιρό 
στα πλαίσια των επεμβάσεων σε Συρία, Ιράκ, Λίβανο κ.α. 

Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι οι γαλλικές φρε-
γάτες ανθυποβρυχιακού και αντιαεροπορικού πολέμου 
«Chevalier Paul» και «Languedoc» έχουν αγκυροβολήσει 
στην Κύπρο, για να είναι εύκολη η πρόσβασή τους στην 
περιοχή της γεώτρησης της Total, βρίσκονταν ούτως ή άλ-
λως στην περιοχή, συμμετέχοντας στη δύναμη επέμβασης 
στο Λίβανο. Με τις διπλωματικές ζυμώσεις να είναι έντονες, 
αρκετοί δίνουν βάρος στην πρόσφατη παρέμβαση της Κο-
μισιόν, η οποία υπογράμμισε ότι «πρέπει να αποφευχθούν 
οι τριβές που θα μπορούσαν να βλάψουν τις σχέσεις γει-
τονίας», σημειώνοντας τη «μακρόπνοη θέση της Κομισιόν 
πως τα κανάλια επικοινωνίας θα πρέπει να παραμείνουν 
ανοιχτά», αλλά και συνιστώντας «η υπομονή και η αυτοσυ-
γκράτηση να αποτελούν τη γραμμή». 
Πάντως, ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρέμβαση των ΗΠΑ, 
μέσω δηλώσεων εκπροσώπου του State Department, ο 
οποίος, απαντώντας σε ερώτηση για τις σχεδιαζόμενες γε-
ωτρήσεις, είπε ότι «αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους της στην ΑΟΖ 
της» και ότι «συνεχίζουμε να αποθαρρύνουμε δράσεις που 
αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή». 
Η παρέμβαση αυτή ερμηνεύτηκε ως ισχυρό μήνυμα στή-
ριξης των ενεργειών της κυπριακής κυβέρνησης και της 
Total, και μάλιστα αρκετοί τη συνέδεσαν με τα αμερικανικά 
συμφέροντα στην περιοχή, ενόψει και επικείμενων ενεργει-
ών αμερικανικών κολοσσών όπως π.χ. η ExxonMobil που 
έχουν βλέψεις τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. Πά-
ντως, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι στις δηλώσεις του ο 
εκπρόσωπος του State Department προσέθεσε ότι «συνε-
χίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού 
αερίου του νησιού θα πρέπει να κατανέμονται ακριβοδίκαια 
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, στο πλαίσιο μιας συνολικής 
διευθέτησης», χρησιμοποιώντας έτσι μια φρασεολογία που 
συχνά αναπαράγεται και από την πλευρά της Άγκυρας. 
Σύμφωνα, πάντως, με κυπριακή διπλωματική πηγή που 
επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το Παρίσι και η Ουάσιγκτον 
έπραξαν όσα υποσχέθηκαν στον Πρόεδρο Αναστασιάδη». 
Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η στήριξη είναι απόλυτη από τις δύο 
χώρες, που «πρωτίστως προστατεύουν τα συμφέροντά 
τους στην ανατολική Μεσόγειο και στην παρούσα συγκυ-
ρία συμπίπτουν με αυτά της Κύπρου». Υπενθυμίζεται ότι 
μετά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, την πρώτη εβδο-
μάδα Ιουνίου, ο κ. Αναστασιάδης «έφυγε ικανοποιημένος 
και ήσυχος». Συναντήθηκε με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο 
Μάικ Πενς και το διοικητικό συμβούλιο της ExxonMobil. 
Η εταιρεία θα αρχίσει έρευνες το 2018 στο τεμάχιο 10 της 
κυπριακής ΑΟΖ. Κινήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυ-
νάμεων που βρίσκονται στην περιοχή, θα πρέπει, λοιπόν, 
να ερμηνευτούν στο πλαίσιο αυτό. 

ξΕΚΙΝΗΣΕ Η ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΗΣ tOtal ΣΤΗΝ ΚυΠΡΟ 
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Την «οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς» 
δηλώνουν ως τη βασική πηγή του εισοδήματός τους 48% 
των νέων Ελλήνων ηλικίας 18-35 ετών, σύμφωνα με τα 
πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης ποσοτικής έρευνας 
της διαΝΕΟσις, η οποία διενεργήθηκε από την MRB στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CUPESSE. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας, η «οικονομική στήριξη από γονείς ή άλλους 
συγγενείς είναι η πιο συχνή πηγή εισοδήματος συγκριτικά 
με τη «μισθωτή εργασία» που είναι στο 45%. Οι άνεργοι 
νέοι Έλληνες είναι αρκετά απαισιόδοξοι. Μόνο το 15% 
από αυτούς θεωρεί πιθανό να βρει δουλειά τους επόμε-
νους 6 μήνες.Ποσοστό 29% των νέων πιστεύουν ότι το 
βιοτικό τους επίπεδο στο μέλλον θα είναι χειρότερο από το 
βιοτικό επίπεδο των γονιών τους. Επίσης, ποσοστό 41% 

των νέων δηλώνει διατεθειμένο να μετακομίσει σε άλλη 
χώρα για να βρει δουλειά. Το 46% δηλώνει διατεθειμέ-
νο να μετακομίσει σε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Οι νέοι 
Έλληνες δηλώνουν λίγο περισσότερο αριστεροί και πολύ 
λιγότερο θρησκευόμενοι (31% έναντι 54%) από τους γο-
νείς τους. Έχουν λίγο καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης από 
τους γονείς τους αλλά: - συμμετέχουν λιγότερο σε εθελο-
ντικές ή συλλογικές δράσεις από ό,τι οι γονείς τους (πλην 
των πολιτικών δράσεων), - εμπιστεύονται λιγότερο τους 
θεσμούς, - συμμετέχουν λιγότερο σε πολιτιστικά δρώ-
μενα (43% έναντι 57%). Γενικότερα, οι γονείς φαίνονται 
πιο πρόθυμοι να αναλάβουν ρίσκο, πιο ενεργά συμμε-
τέχοντες σε συλλογικές δράσεις ή στον εθελοντισμό, και 
έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Όπως 
προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας, ο συνδυ-

ασμός χαμηλής μόρφωσης, έλλειψης εμπιστοσύνης στους 
θεσμούς και οικονομικής ανεπάρκειας στους γονείς έχει 
ως αποτέλεσμα πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στα 
παιδιά τους, σε σχέση με τα παιδιά γονέων με διαφορε-
τικά χαρακτηριστικά. Οι νέοι που εμφανίζουν τα υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας, ανεξάρτητα από ποιους γονείς 
προέρχονται, είναι κυρίως νέοι οι οποίοι δεν θεωρούνται 
«ενεργοί πολίτες», αντιδρούν απέναντι στους θεσμούς, 
δεν είναι ιδιαίτερα μορφωμένοι και δεν αφιερώνουν χρό-
νο στην πνευματική τους καλλιέργεια. Σημειώνεται ότι 
την ποσοτική έρευνα πραγματοποίησε η MRB σε δείγμα 
περίπου 1.500 νέων Ελλήνων από όλες τις περιφέρειες της 
χώρας και σε δείγμα 500 γονέων των νέων αυτών.

H ανεργία στις χώρες μέλη της ΕΕ κατά μέσο όρο βρίσκεται 
στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Δεκέμβριο του 2008, 
επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία δημοσίευσε χθες 
την ετήσια επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνι-
κών εξελίξεων στην Ευρώπη για το 2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γρά-
φει ότι όπως επισημαίνει στη σχετική έκθεσή της η Επιτροπή, 
πέρα από τη γενικότερη κοινωνική και οικονομική πρόοδο, 
τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέες γενιές των Ευρωπαίων επω-
μίζονται ένα ιδιαίτερα μεγάλο βάρος: αντιμετωπίζουν συχνά 

μεγαλύτερες δυσκολίες να βρουν μια θέση εργασίας, απασχο-
λούνται πιο συχνά σε άτυπες και επισφαλείς μορφές εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, 
κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μικρότερη κάλυψή τους από 
τα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Είναι επίσης πιθανό 
κατά την Επιτροπή να λάβουν χαμηλότερες συντάξεις, ανά-
λογες με τις αποδοχές τους. Η επίτροπος Aπασχόλησης, Kοι-
νωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Kινητικότητας Eργατι-
κού Δυναμικού Μάριαν Τίσεν, παρουσιάζοντας την έκθεση 

της Επιτροπής ανέφερε τα εξής.: «Η φετινή επισκόπηση μάς 
δείχνει για μια ακόμη φορά ότι βρισκόμαστε σε μια σταθερή 
πορεία για περισσότερη απασχόληση και ανάπτυξη. Ωστόσο, 
οι σημερινοί νέοι και τα παιδιά τους μπορεί να καταλήξουν σε 
χειρότερη κατάσταση από ό,τι οι γονείς τους. Δεν το θέλουμε 
αυτό. Πρέπει να αναλάβουμε αμέσως δράση. Με τον ευρω-
παϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θέλουμε να διατη-
ρήσουμε και να βελτιώσουμε τα κοινωνικά μας πρότυπα και 
τις συνθήκες διαβίωσης για τις μελλοντικές γενιές. »

«Η χώρα έχει ανάγκη από ισχυρές Περιφέρειες και οι Περιφέ-
ρειες από ισχυρές Περιφερειακές Ενότητες», τονίζουν στην 
ανακοίνωση με τις προτάσεις και τις θέσεις τους, για τη νέα 
θεσμική συγκρότηση των Περιφερειών, οι χωρικοί αντιπερι-
φερειάρχες που συμμετείχαν στην 1η πανελλαδική συνάντηση. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι στο κείμενο θέσεων, υποστηρίζουν 
ότι οι προτάσεις της Επιτροπής του υπουργείου Εσωτερικών 
για το ζήτημα αυτό, προκρίνουν μια λογική συγκεντρωτισμού 
και δεν λαμβάνουν υπόψη τους το ρόλο των χωρικών αντι-
περιφερειαρχών και των Περιφερειακών Ενοτήτων τόσο στην 
παροχή τοπικών δημόσιων υπηρεσιών όσο και στο ρόλο τους 
ως συντονιστών «του συνόλου σχεδόν της δημόσιας διοίκησης 
σε τοπικό επίπεδο ενώ αγνοούν παντελώς την ανάγκη ενδογε-
νούς ανάπτυξης και χωρικής ενδυνάμωσης». Τονίζουν ότι υπέρ 
της ενίσχυσης των Περιφερειακών Ενοτήτων και του ρόλου 
των Χωρικών αντιπεριφερειαρχών σε συνδυασμό με την θε-
σμοθέτηση συλλογικού αιρετού οργάνου ανά Περιφερειακή 
Ενότητα με αποφασιστικές αρμοδιότητες για τα τοπικά θέματα, 
συνηγορούν τόσο η εμπειρία από τη λειτουργία του θεσμού 
(των χωρικών αντιπεριφερειαρχών) όσο και η επιστημονική 
έρευνα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, δε για τα 

νησιά, προτείνουν τη θεσμοθέτηση του αιρετού έπαρχου όπως 
και σε ηπειρωτικές απομακρυσμένες περιοχές που βρίσκονται 
σε απόσταση ιδιαίτερα μεγάλη από την έδρα της Περιφερειακής 
Ενότητας (π.χ. Αλεξανδρούπολη - Βόρειος Έβρος). Οι προτάσεις 
για την ενδυνάμωση του θεσμού της Περιφερειακής Αυτοδιοί-
κησης αναπτύσσονται στους άξονες για την: 
-Θεσμική ενδυνάμωση Περιφερειών- Περιφερεια-
κών Ενοτήτων. Με επανασχεδιασμό των κρίσιμων δημό-
σιων πολιτικών και επέκταση του πεδίου εφαρμογής και στην 
περιφερειακή αυτοδιοίκηση καθώς και με ουσιαστική ενδυνά-
μωση της μητροπολιτικής Περιφέρειας με σαφής οριοθέτηση 
και ενεργοποίηση αρμοδιοτήτων που θα στηρίζονται σε συ-
γκεκριμένους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και θεσμικές 
διαδικασίες.
- Διακυβέρνηση Περιφερειών - Περιφερειακών Ενο-
τήτων. Με ίδρυση και λειτουργία αιρετού συλλογικού οργά-
νου ανά Περιφερειακή Ενότητα και αναδιοργάνωση των Πε-
ριφερειών στο πλαίσιο της ενδοπεριφερειακής αποκέντρωσης. 
Επίσης με θεσμοθέτηση του αιρετού έπαρχου, κατάργηση του 
θεματικού αντιπεριφερειάρχη και διατήρηση του εντεταλμένου 
Περιφερειακού Συμβούλου με πρόβλεψη αντιμισθίας.

-χωρική ενδυνάμωση της αναπτυξιακής και κοινω-
νικής πολιτικής. Με πρόγραμμα επενδύσεων, έργων και 
δράσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα, όπως και λειτουργία Υπη-
ρεσίας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αλλά και μηχανισμού 
Παρακολούθησης των Πολιτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Σημειώνεται ότι για την προώθηση των θέσεων αυτών, οι 
αντιπεριφερειάρχες συνέστησαν το «Forum Χωρικών Αντιπερι-
φερειαρχών», ως δίκτυο διαλόγου, με μέλη της συντονιστικής 
επιτροπής τους αντιπεριφερειάρχες: Γ. Αλεξόπουλος (Αχαΐας), 
Γ. Βασιλείου (Δ. Αττικής), Ι. Γιώργος (Χαλκιδικής), Π. Καλλίρης 
(Κορινθίας), Ε. Κουκιαδάκης (Ηρακλείου), Μ. Λιονή (Ρεθύ-
μνου), Θ. Μαρκόπουλος (Καβάλας), Θ. Πιτούλης (Θεσπρωτίας), 
Ε. Σημανδράκος (Γρεβενών) και Π. Φιλίππου (Ανατολικής Αττι-
κής). Η επόμενη πανελλαδική συνάντησή ορίστηκε για τον Σε-
πτέμβριο, ενώ παράλληλα ζητούν από την ΕΝΠΕ να οργανώσει 
έκτακτο συνέδριο με θέμα τις επικείμενες αλλαγές στη θεσμική 
λειτουργία των Περιφερειών και την ενδοπεριφερειακή αποκέ-
ντρωση. Επίσης, καλούν το υπουργείο Εσωτερικών να προβεί 
σε ευρύ και ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης για το θέμα.

ΤΟ 48% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΡΙζΟΝΤΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟυΣ ΓΟΝΕΙΣ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ  ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ

ΕΕ: ΔυΣΜΕΝΕΙΣ ΠΡΟβΛΕψΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕυΡΩΠΗ

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ 1Η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ χΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡχΩΝ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟυΣ ΟΤΑ 
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«Το ολοκληρωμένο πρώτο κύτταρο του ΧΥΤΥ Φωκί-
δας και η ξεχωριστή συλλογή των βιοαποδομήσιμων 
υλικών αποτελούν ένα σημαντικό βήμα, όχι μόνο στη 
διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και συνολικότερα 
προς την κυκλική οικονομία», ανέφερε ο αναπληρω-
τής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης 
Φάμελλος, εγκαινιάζοντας χθες την πρώτη φάση των 
έργων στο ΧΥΤΥ της Άμφισσας, πρώτο σταθμό της πε-
ριοδείας του στη Στερεά Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο κ. Φάμελλος χαρακτήρισε ως ευτυχή συγκυρία 
το γεγονός ότι παράλληλα με τη σημερινή εκτεταμένη 
συζήτηση σχετικά με την Αυτοδιοίκηση της Στερεάς 
Ελλάδας για την ορθή διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων, η κοινωνία της Περιφέρειας έχει στα χέρια της 
τρία σημαντικά έργα για την ασφαλή διαχείριση των 
απορριμμάτων, κάτι που αποτελεί την «πρώτη στρο-
φή», όπως τόνισε, για τη μετάβαση στην εποχή της 
ανακύκλωσης. Επισήμανε, ταυτόχρονα, την ανάγκη 
του κλεισίματος των χωματερών και την αποφυγή των 
δυσβάστακτων προστίμων για την ανεξέλεγκτη εναπό-
θεση των απορριμμάτων. Επιπρόσθετα, χαρακτήρισε 
ως ολοκληρωμένο και ασφαλές για το περιβάλλον το 

έργο της υγειονομικής ταφής στη θέση «Βαρτός». Στην 
προσφώνησή του, ο δήμαρχος Δελφών, Αθ. Παναγιω-
τόπουλος, ευχαρίστησε τον κ. Φάμελλο για την παρου-
σία του στο κύτταρο του έργου του ΧΥΤΥ, στη μονάδα 
κομποστοποίησης και στα συνοδευτικά έργα που εξε-
λίσσονται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και, κυρίως, για 
το ζωηρό ενδιαφέρον του για την πραγμάτωσή τους, 
αλλά και για την κατανόηση και τη συνδρομή του και 
σε άλλα ζητήματα της αρμοδιότητάς του. Επίσης, εξέ-
φρασε την ικανοποίησή του που ένα από τα μεγαλύτερα 
έργα στη Φωκίδα, για το οποίο χρειάστηκε η συνέργεια 
πολλών δημοτικών Αρχών, βρίσκεται στην τελική φάση 
της υλοποίησής του. Στο πλαίσιο της περιοδείας για 
την επίσπευση και τον έλεγχο υλοποίησης των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ο κ. Φάμελλος επισκέ-
φθηκε τη δήμαρχο Λεβαδέων, Γιώτρα Πούλου. Κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής του ο αναπληρωτής υπουργός 
ενημέρωσε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες 
της τοπικής αυτοδιοίκησης σχετικά με την κυβερνητική 
πολιτική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
υπογραμμίζοντας ότι η υγειονομική ταφή των απορ-
ριμμάτων αποτελεί υποχρέωση για την ικανοποίηση 

παλαιότερων δεσμεύσεων της χώρας, καθώς ο πρω-
ταρχικός στόχος, σύμφωνα με τον εθνικό σχεδιασμό, 
είναι η ανακύκλωση των απορριμμάτων στην πηγή. 
Ο κ. Φάμελλος τόνισε την αναγκαιότητα επικαιροποίη-
σης των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων από 
τους δήμους, σχετικά με τα οργανικά απόβλητα, και τη 
δημιουργία των πράσινων σημείων, ενώ σημείωσε ότι 
τα αρμόδια υπουργεία έχουν εξασφαλίσει πρόσθετους 
πόρους για την άμεση υλοποίηση έργων αλλά και μελε-
τών. Η κ. Πούλου παρέδωσε στον κ. Φάμελλο το κοστο-
λογημένο Διαδημοτικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
και προσκάλεσε τον υπουργό να επισκεφθεί εκ νέου τη 
Λιβαδειά. «Η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί τη στενή 
συνεργασία της Κεντρικής Διοίκησης με την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση για να καταστεί εφικτή η μετάβαση από μία 
περίοδο καταβολής προστίμων για την κακή διαχείριση 
των αποβλήτων, σε μια περίοδο που η ανακύκλωση θα 
αποτελεί καθημερινή πρακτική με οικονομικά οφέλη για 
τους πολίτες», ανέφερε ο κ. Φάμελλος, ο οποίος συνεχί-
ζει την περιοδεία του σε Χαλκίδα και Θήβα.

Για τακτοποίηση αυθαιρέτων με κοινωνικά κριτήρια και και-
νούργιο θεσμικό πλαίσιο κάνει λόγο ο Γιώργος Σταθάκης σε 
συνέντευξή του στην Εφ.ΣΥΝ. ενόψει της ψήφισης του νέου 
νομοσχεδίου για τα αυθαίρετα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «...
Διαμορφώνει ένα πλαίσιο με το οποίο τίθενται κάποια κοινω-
νικά και άλλα κριτήρια που δεν υπήρχαν στο παρελθόν [...] 
Αλλάζει τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων και αντιμετώπισης 
του θέματος των αυθαιρέτων από τούδε και στο εξής [...] 
Απλοποιούμε τη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, 
μεταφέρουμε ένα μέρος των ελέγχων από την πολεοδομία 
στους μηχανικούς, συστηματοποιούμε τον τρόπο με τον 

οποίο θα γίνονται εφεξής οι διαδικασίες ελέγχου και για πρώ-
τη φορά διαφοροποιούμε αυτόν που αδειοδοτεί από αυτόν 
που ελέγχει» εξηγεί ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 
Αναφορικά με το κτηματολόγιο, σημειώνει ότι «θα φτιάξουμε 
πρώτη φορά ενιαίο φορέα Κτηματολογίου ένα νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου το οποίο θα έχει τη νομική διάστα-
ση που ανήκει σήμερα στα υποθηκοφυλακεία αλλά και τη 
χωρική που επωμίζονται τα κτηματολογικά γραφεία [...] Το 
Κτηματολόγιο θα διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο για την αντι-
μετώπιση των αυθαιρέτων γιατί για πρώτη φορά θα έχουμε 
όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητες να προχωρήσουμε σε 

ένα νέο χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας». «Δεν υπάρχει 
καμία αμφιβολία ότι η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί» λέει ο 
κ Σταθάκης συμπληρώνοντας ότι «αυτό σημαίνει ότι η ανά-
καμψη είναι εφικτή και αυτό είναι το ελπιδοφόρο σενάριο για 
την επόμενη μέρα. Παράλληλα, εκτιμά ότι η ανεργία θα υπο-
χωρήσει σύντομα κάτω από το ψυχολογικό όριο του 20%. 
Αναφερόμενος στη Δικαιοσύνη, ο υπουργός παρατηρεί ότι «η 
Δικαιοσύνη είναι τελείως ανεξάρτητη και εκ των πραγμάτων 
έχει θεσμικό ρόλο που συνομολογεί και ελέγχει τη νομοθετική 
δραστηριότητα».

Τη δημιουργία Επιστημονικού Πάρκου Έρευνας για την Κλιματι-
κή Αλλαγή στο νησί των Αντικυθήρων, πρότειναν επιστήμονες 
του Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς, το νησί κατέχει «μοναδι-
κή στον ελλαδικό χώρο και κομβική στην ανατολική Μεσόγειο, 
για μία τέτοιου είδους έρευνα, γεωστρατηγική θέση», όπως 
σημείωσαν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, την πρόταση 

έκαναν ο διευθυντής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 
καθηγητής Μανώλης Πλειώνης και ο δρ. Βασίλειος Αμοιρίδης, 
στους αντιπεριφερειάρχες Νήσων, Παναγιώτη Χατζηπέρο και 
Κλιματικής Αλλαγής, Αθανάσιο Αναγνωστόπουλο, κατά τη δι-
άρκεια συνάντησης. Οι αντιπεριφερειάρχες πρότειναν η εν λόγω 
εισήγηση να κατατεθεί γραπτώς, προκειμένου να ληφθούν οι 

απαραίτητες αποφάσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια και 
τον Δήμο Κυθήρων-Αντικυθήρων. Διαβεβαίωσαν, δε, ότι αυτή 
η πρόταση «συνάδει με τους στόχους της Περιφέρειας Αττικής 
και του δήμου για την ανάσχεση της ερήμωσης των Αντικυθή-
ρων, ενώ συμβάλλει και στην επιστημονική και περιβαλλοντική 
αξιοποίηση το νησιού».

Διμερή θέματα καθώς και θέματα κοινού ευρωπαϊκου ενδια-
φέροντος βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του ανα-
πληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, 
με τον υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Μαυροβουνί-
ου, Aleksandar Pejovic. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, 

κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθη-
κε στην Αθήνα, συζητήθηκε η διεύρυνση της συνεργασίας 
Ελλάδας και Μαυροβουνίου στον ενεργειακό και τουριστικό 
τομέα, στο πλαίσιο και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και της πρωτοβου-

λίας Αδριατικής-Ιονίου (ΠΑΙ). Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
υπουργείου Εξωτερικών, ο κ. Κατρούγκαλος επαναβεβαίωσε 
τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική 
του Μαυροβουνίου.

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟυ Σ. ΦΑΜΕΛΛΟυ ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑυΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟυΡΓΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΙΛΗΣΕ Ο υΠΕΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟυ ΠΑΡΚΟυ  ΣΤΑ ΑΝΤΙΚυΘΗΡΑ 

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΜΑυΡΟβΟυΝΙΟυ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟυΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
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Μπορεί οι πωλήσεις σε κατηγορίες προϊόντων, όπως 
είναι οι προσωπικοί υπολογιστές, να παρουσιάζουν 
πτώση, αλλά αυτό ουδόλως σημαίνει ότι η ζήτηση για 
λύσεις πληροφορικής δεν παραμένει σε αρκετά υψηλά 
επίπεδα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της IDC, 
το 2017 οι δαπάνες για πληροφοριακές υποδομές, σε 
παγκόσμιο επίπεδο, θα παρουσιάζουν αύξηση 4,5% 
και θα διαμορφωθούν στα $2,1 τρις. Σημειωτέον πως 
το 2016 έκλεισε με τις δαπάνες να παρουσιάζουν αύ-
ξηση 2,5%, ενώ για το 2018 αναμένεται περαιτέρω 
ενίσχυση κατά 4%. Το sepe.gr  γράφει ότι αξίζει να 
σημειωθεί ότι συμπεριλαμβανομένων και των τηλε-
πικοινωνιακών υπηρεσιών, οι δαπάνες για τις οποίες 
αναμένεται να ενισχυθούν κατά 2% τη φετινή χρονιά, 
η συνολική αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών εκτιμά-
ται από την IDC πως θα διαμορφωθεί στα $3,5 τρις το 
2017.  Το cloud αναμένεται να παίξει φέτος καταλυτικό 

ρόλο στην ενίσχυση των δαπανών για servers κατά 
4% το 2017 και κατά 5% το 2018. Επίσης, ενισχυμένες 
αναμένεται να είναι και οι δαπάνες για smartphones, 
όπου εκτιμάται πως οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 
7% μετά το +1% του 2016. Οι δαπάνες για λογισμικό 

αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση 7% στα $471 
δις, ενώ αύξηση 3% εκτιμάται πως θα παρουσιάσουν 
και οι υπηρεσίες πληροφορικής. Στις τηλεπικοινωνια-

κές υπηρεσίες, τα έσοδα από τη φωνή παρουσιάζουν 
πτώση, αλλά αυτά από τις υπηρεσίες δεδομένων - 
τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία - 
δείχνουν να ενισχύονται.  Σε επίπεδο περιφερειών, τη 
μεγαλύτερη αύξηση στις δαπάνες αναμένεται να δούμε 
στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού, καθώς θα φθάσει 
στο +8%, ενώ ειδικά η Κίνα και η Ινδία αναμένεται 
να παρουσιάσουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 
10%. Αρκετά πίσω ακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες 
με +4%, η Δυτική Ευρώπη με 3%, ο Καναδάς (2%) 
και η Ιαπωνία (2%). Εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι, 
σύμφωνα με την IDC, η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτε-
ρη αγορά για συσκευές και φέτος εκτιμάται ότι θα 
αντιπροσωπεύει το 25% στις πωλήσεις προσωπικών 
υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων και περι-
φερειακών.

Το θέμα της δυσφήμισης μέσω Διαδικτύου απασχόλη-
σε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τον γενικό εισαγγε-
λέα Bobek. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του τελευταίου, 
εταιρεία, η οποία υποστηρίζει ότι το δικαίωμά της 
στην προσωπικότητα έχει προσβληθεί λόγω της δη-
μοσίευσης πληροφοριών στο Διαδίκτυο, μπορεί να 
ασκήσει αγωγή στο κράτος-μέλος όπου έχει το κέντρο 
των συμφερόντων της, για ολόκληρη τη ζημία ή τη 
βλάβη που ισχυρίζεται ότι υπέστη. 
Το sepe.gr  γράφει ότι το θέμα ανακινήθηκε με αφορ-
μή την Bolagsupplysningen OÜ, εταιρεία με έδρα το 
Ταλίν (Εσθονία), η οποία ασκεί επιχειρηματική δρα-
στηριότητα κατά κύριο λόγο στη Σουηδία. Η επιχείρη-
ση μπήκε σε «μαύρη λίστα» στον ιστότοπο της Svensk 
Handel AB, μιας σουηδικής ομοσπονδίας εμπορίου, με 
την κατηγορία ότι «ψεύδεται και εξαπατά». Σε απάντη-
ση, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο περισσότερα από 1 
000 σχόλια. Η εταιρεία κινήθηκε δικαστικώς κατά της 
σουηδικής ομοσπονδίας εμπορίου στην Εσθονία. Ζή-
τησε από εσθονικό δικαστήριο να διατάξει την αφαί-
ρεση του ονόματός της από τη «μαύρη λίστα» και τη 
διαγραφή των σχολίων από τον ιστότοπο και να της 
επιδικαστεί το ποσό των 56.634 ευρώ προς αποκα-
τάσταση της ζημίας που προκλήθηκε. Στο πλαίσιο 
αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Riigikohus (Ανωτά-
του Δικαστηρίου, Εσθονία), ανέκυψε το ζήτημα αν 
τα εσθονικά δικαστήρια έχουν, βάσει του δικαίου της 
ΕΕ, διεθνή δικαιοδοσία προς εκδίκαση της υπόθεσης. 
Γενικότερα, το Δικαστήριο κλήθηκε να αποσαφηνίσει 
τους κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών 
σχετικών με προσβολή της φήμης μέσω δημοσίευσης 
στο Διαδίκτυο. Κατά το Δίκαιο της Ένωσης, ο γενι-

κός κανόνας διεθνούς δικαιοδοσίας προβλέπει ότι η 
αγωγή ασκείται στον τόπο της κατοικίας του εναγομέ-
νου, όπερ θα σήμαινε, εν προκειμένω, στη Σουηδία. 
Εντούτοις, η Bolagsupplysningen OÜ επικαλείται μια 
εξαίρεση από τον κανόνα, βάσει της οποίας επιτρέπε-
ται η άσκηση της αγωγής στον τόπο όπου επήλθε ή 
ενδέχεται να επέλθει το ζημιογόνο γεγονός. Πρόκειται 
για ειδική δωσιδικία. 
Κατά το παρελθόν, το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι, 
όταν ο ενάγων είναι φυσικό πρόσωπο, ο τόπος όπου 
επήλθε ή ενδέχεται να επέλθει το ζημιογόνο γεγονός 
είναι το κράτος στο οποίο το φυσικό αυτό πρόσωπο 
έχει το «κέντρο των συμφερόντων» του. Η ειδική δω-
σιδικία του κέντρου των συμφερόντων παρέχει στον 
ενάγοντα τη δυνατότητα να προβάλει ενώπιον των 
δικαστηρίων ενός και μόνον κράτους μέλους αξίωση 
προς αποκατάσταση της ζημίας ή της βλάβης που υπέ-
στη σε όλα τα άλλα κράτη μέλη. Ειδάλλως, θα έπρεπε 
να προσφύγει ενώπιον των δικαστηρίων του κάθε 
κράτους μέλους χωριστά. 
Η άποψη του γενικού εισαγγελέα είναι ότι νομικό πρό-
σωπο, το οποίο προβάλλει προσβολή, μέσω του Δια-
δικτύου, του δικαιώματός του στην προσωπικότητα, 
μπορεί να ασκήσει αγωγή ενώπιον των δικαστηρίων 
του κράτους-μέλους όπου έχει το κέντρο των συμ-
φερόντων του, και μάλιστα για ολόκληρη τη ζημία ή 
τη βλάβη που ισχυρίζεται ότι υπέστη. Εκτιμά μάλιστα 
ότι τα νομικά πρόσωπα μπορούν να είναι φορείς του 
δικαιώματος προστασίας της προσωπικότητας. Ακόμη 
πιο σημαντικό είναι, ωστόσο, ότι το καλό όνομα και 
η φήμη των νομικών προσώπων προστατεύονται στα 
κράτη μέλη όχι μόνο στο πλαίσιο της συνταγματικής 

κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά 
συνηθέστερα σε επίπεδο νομοθεσίας. «Για «απλές» 
εξωσυμβατικές αξιώσεις, θα πρέπει να υφίστανται 
στο δίκαιο της Ένωσης ισοδύναμοι κανόνες διεθνούς 
δικαιοδοσίας οι οποίοι να καθιστούν δυνατό τον 
προσδιορισμό των δικαστηρίων που θα έχουν διεθνή 
δικαιοδοσία για την εκδίκαση μιας αγωγής όπως αυτή 
της κύριας δίκης» αναφέρει ο γενικός εισαγγελέας. 
Επιπλέον, κατά τον γενικό εισαγγελέα, δεν συντρέχει 
λόγος οι κανόνες διεθνούς δικαιοδοσίας να εφαρμό-
ζονται διαφορετικά ανάλογα με το αν ο ενάγων είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς το Διαδίκτυο έχει 
ανατρέψει πλήρως τα δεδομένα, λόγω της ευκολίας με 
την οποία τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να δημοσιεύ-
ουν πληροφορίες διαδικτυακά. 
Εν συνεχεία, ο γενικός εισαγγελέας επισημαίνει, όσον 
αφορά τον ειδικό κανόνα διεθνούς δικαιοδοσίας για 
αγωγές που αφορούν δυσφήμιση μέσω Διαδικτύου, 
ότι ο τόπος επέλευσης της ζημίας ή της βλάβης θα 
είναι, κατά πάσα πιθανότητα, ο τόπος όπου επλήγη 
περισσότερο η φήμη του προσώπου. 
Σε περιπτώσεις δυσφήμισης, ο τόπος αυτός είναι το 
πραγματικό επίκεντρο της διαφοράς, το οποίο μάλλον 
θα είναι, με τη σειρά του, ο τόπος όπου το πρόσωπο 
(φυσικό ή νομικό) έχει το κέντρο των συμφερόντων 
του.

ΣΤΑ $2,1 ΤΡΙΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟ ΕυΡΩΠΑϊΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔυΣΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤυΟυ
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Οριστικά στις 3 Αύγουστου ξεκινά η λειτουργία του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού, με τα περισσότερα στάδια της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας να είναι έτοιμα εξαρχής και 
άλλα να «κουμπώνουν» στην πορεία, ώστε τον Οκτώβριο 
το σύστημα να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο. Σύμφω-
να με εκτιμήσεις των τραπεζών, από τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό μπορούν να επωφεληθούν 100 με 150 χιλιά-
δες επιχειρήσεις.
Μετά τη χθεσινή παρουσίαση της πλατφόρμας από τον 
ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) 
Φώτη Κουρμούση, η πλευρά των τραπεζών θεωρεί εξαι-
ρετικά κρίσιμο να περιοριστεί το κομμάτι της χειρόγραφης 
διαδικασίας που φαίνεται να προκύπτει από τον σύντομο 
χρόνο που είχαν τα εμπλεκόμενα μέρη για το στήσιμο 
ενός σύνθετου μηχανισμού. Πάντως, όπως διαμηνύει το 
υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα όποια προβλή-
ματα προκόψουν θα αντιμετωπισθούν άμεσα, καθώς σε 
αυτό έχουν συμφωνήσει όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές 
(υπουργείο, τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία).
Και ενώ η πρόθεση συνεργασίας θεωρείται δεδομένη, 
εντούτοις η λεγόμενη «χαρτούρα» αποτελεί παράγοντα 
ανησυχίας για τις τράπεζες και όπως σημειώνουν τρα-
πεζίτες «ίσως θα έπρεπε να δοθεί και άλλος χρόνος, αλλά 
αυτή η συζήτηση δεν έχει νόημα πλέον».
Την ίδια στιγμή, δύο και κάτι εβδομάδες πριν από το εναρ-
κτήριο λάκτισμα της διαδικασίας, οι τράπεζες επιχειρούν 
να αποσαφηνίσουν τα μέρη που παρουσιάζουν αδυναμί-
ες, αλλά δηλώνουν ότι θα γίνει κάθε προσπάθεια να αντα-
ποκριθούν στο άνοιγμα της πλατφόρμας. Όπως επισημαί-
νουν τραπεζικά στελέχη, η πλατφόρμα θα λειτουργήσει 
στις 3 Αυγούστου με τρόπο automanual, με κάποια στά-
δια να είναι πιο αυτοματοποιημένα από άλλα, και έως τον 
Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα είναι πλήρης η λειτουργία της.
Η προσδοκία, πάντως, της θέσπισης και λειτουργίας 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού οδήγησε σε αυτό που 
οι τραπεζίτες φοβούνταν εξαρχής, μια ιδιότυπη παύση 
πληρωμών από οφειλέτες που ανέμεναν μια ρύθμιση πα-
νάκεια για τις υποχρεώσεις τους. Ειδικά στο κομμάτι των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων καταγράφηκε άνοδος των 
καθυστερήσεων εξαιτίας του κλίματος αυτού, επισημαί-
νουν τραπεζίτες. Η πλευρά των τραπεζών επισημαίνει ότι 
η σωστή λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού είναι 
καίρια καθώς για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να 
υπάρχει πλήρης εικόνα των οφειλών των επιχειρήσεων 
τόσο προς το σύνολο του τραπεζικού συστήματος όσο και 
προς τρίτους, αλλά γενικότερα και της φορολογικής και 
οικονομικής θέσης τους. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 
δοθεί η δυνατότητα εξεύρεσης μιας πραγματικά βιώσιμης 
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λύσης.
Σύνδεση με ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ 
Αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι συνδεδε-
μένη με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΕ) 
και απομένει η διασύνδεση των τραπεζών. Σημειώνεται 
ότι η κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στον 
εξωδικαστικό μηχανισμό μπορεί να μπει στην πλατφόρμα 
με τους κωδικούς TAXIS. Στην πλατφόρμα θα μπορεί να 
υποβάλλει το σύνολο των δικαιολογητικών που απαι-
τούνται, ενώ θα μπορεί να δει τις οφειλές στους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης και στο Δημόσιο, καθώς και προς 
τις τράπεζες όταν αυτές συνδεθούν.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει κυρίως τις παρακάτω λει-
τουργίες και εφαρμογές: 
- ταυτοποίηση των συμμετεχόντων στη διαδικασία μέσω 
των μοναδικών κωδικών για χρήση των εφαρμογών του 
συστήματος TAXISnet του υπουργείου Οικονομικών, 
- υποβολή αίτησης υπαγωγής και συνοδευτικών εγγρά-
φων σε ψηφιακή ή ηλεκτρονική μορφή, 
- αυτοματοποιημένο σύστημα ανάθεσης υπόθεσης σε 
συντονιστή,
- σύστημα επικοινωνίας μεταξύ συντονιστών και ΕΓΔΙΧ, 
- πρόσβαση συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων 
πιστωτών στο περιεχόμενο της αίτησης υπαγωγής του 
οφειλέτη και στα συνοδευτικά έγγραφα,
- σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής εγγράφων μετα-
ξύ συντονιστή, οφειλέτη και συμμετεχόντων πιστωτών,
-  έκδοση πιστοποιημένων εγγράφων, 
- υπολογιστικές εφαρμογές.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, οι εκκρεμότητες που απομένουν πλέον για 
τον εξωδικαστικό είναι ελάχιστες, με βασικότερη την έκ-
δοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Οικονομικών, 
Οικονομίας και Εργασίας) που θα αφορά τα πρόσωπα 
των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξε-
περνούν το ποσό των 50.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη 
κατηγορία οφειλετών θα υπάρξει μία απλοποιημένη δια-
δικασία, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης καθώς και 
η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη θα παρά-
γονται με αυτοματοποιημένο τρόπο από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα.
- Ποιοι υπάγονται στη διαδικασία
 Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία του εξωδικαστικού 
μηχανισμού μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο 
που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό 
πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, εάν έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, 
εφόσον κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 είχε οφειλή προς 
χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέ-
ρηση τουλάχιστον 90 ημερών (ή οφειλή που ρυθμίστηκε 
μετά την 1η Ιουλίου 2016) ή είχε ληξιπρόθεσμες οφει-
λές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαμβανομένων των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ή είχε βεβαιωθεί η 
μη πληρωμή επιταγών εκδόσεώς του λόγω μη επαρκούς 
υπολοίπου ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικα-
στικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων εις 
βάρος του.
Για να υπαχθεί κάποιος στον μηχανισμό, οι οφειλές του 
θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσό των 20.000 ευρώ, ενώ 
η επιχείρηση σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις 
χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης είχε: α) θετικό 
καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων, εάν πρόκειται για οφειλέτη που τηρεί απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα ή β) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, 
φόρων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, εάν πρό-
κειται για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό 
σύστημα.
- Τα βασικά όπλα για τη διαχείριση των «κόκκινων» δα-
νείων 
Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι από τα βασικά όπλα 
στη μάχη της διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων. Από 
την πλευρά των τραπεζών επισημαίνεται ότι η ακρίβεια 
των υποβληθέντων στοιχείων είναι κρίσιμη για να κριθεί 
η βιωσιμότητα ή μη της επιχείρησης, ενώ η συμφωνία 
μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα δώσει τη 
δυνατότητα στην επιχείρηση να γίνει βιώσιμη και να πά-
ρει φορολογική ενημερότητα και υπό προϋποθέσεις και 
πρόσβαση σε νέες χρηματοδοτήσεις. Τα «κόκκινα» δάνεια 
των επιχειρήσεων -και δη των μικρομεσαίων- αποτελούν 
βαρίδι για τις τράπεζες και την οικονομία. Είναι ενδει-
κτικό ότι τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στις μεγάλες 
επιχειρήσεις διαμορφώνονται στο 29% σε δάνεια συνο-
λικού ύψους 51 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι στο 59,9% σε 
σύνολο δανείων 39,2 δισ. ευρώ. Ακόμα χειρότερη είναι 
η εικόνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες, όπου τα καθυστερούμενα δάνεια 
αντιστοιχούν στο 67,2%, σε σύνολο δανείων ύψους 25 
δισ. ευρώ.
Ο δείκτης των καθυστερήσεων αποτυπώνει ανάγλυφα 
το γεγονός ότι όσο πιo μικρή είναι μια επιχείρηση τόσο 
περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζει.
Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν ότι το 
20% των συνολικών χρηματοδοτήσεων προς επιχειρή-
σεις έχουν δοθεί σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο του εμπορίου, με τον δείκτη μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων για τον συγκεκριμένο κλάδο να βρί-
σκεται σε επίπεδο άνω του μέσου όρου του αντίστοιχου 
δείκτη των επιχειρηματικών ανοιγμάτων, στο 59,7% 
έναντι 44,6%.
Πολύ υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
παρατηρούνται στους κλάδους της εστίασης (όπου τα 
οκτώ στα δέκα δάνεια είναι «κόκκινα»), των αγροτικών 
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δραστηριοτήτων (58,7%), των τηλεπικοινωνιών, πληρο-
φορικής και ενημέρωσης (68%), της μεταποίησης (47%) 
και των κατασκευών (54,8%). Στον αντίποδα, τα χαμηλό-
τερα ποσοστά παρατηρούνται ενδεικτικά στους κλάδους 
της ενέργειας (5%), της δημόσιας διοίκησης (0,6%) και 
των χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (26,4%).
Οι τράπεζες οφείλουν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα 
επιχειρηματικά ανοίγματα από 61,9 δισ. ευρώ τον περα-
σμένο Μάρτιο στα 59,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017 και 
στα 40,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Παράλληλα, οφεί-
λουν να περιορίσουν τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματι-
κά δάνεια από 42,7 δισ. ευρώ τον προηγούμενο Μάρτιο 
σε 36,9 δισ. ευρώ τον προσεχή Δεκέμβριο και σε 22,7 δισ. 
ευρώ τον Δεκέμβριο του 2019.

Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να καταβληθεί ο νέος Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων σε τέσσερις δόσεις (αντί 
για 5), λόγω ισχυρών πιέσεων από τους δανειστές, οι οποί-
οι είναι αντίθετοι στις παρατάσεις που δίνει το υπουργείο 
Οικονομικών! Συγκεκριμένα, οι δανειστές επιμένουν ότι ο 
σχετικός νόμος προβλέπει την αποπληρωμή του ΕΝΦΙΑ 
μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου κάθε χρόνου και ρίχνουν 
ευθύνες στην κυβέρνηση που «δεν φροντίζει να αναρτη-
θούν νωρίς τα εκκαθαριστικά στον ηλεκτρονικό κόμβο του 
TAXISnet, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα περισσότερων 
δόσεων».
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των φο-
ρολογικών δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να ξεκινήσει τη διαδικασία 
εκκαθάρισης και ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημει-
ωμάτων. Ετσι, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο η ΑΑΔΕ 
θα στείλει στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα 
TAXISnet περίπου 7.350.000 φυσικά πρόσωπα και 55.000 
νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την 
πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2017.
Απαλλαγή
 Σύμφωνα με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Οι-
κονομικών, που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, η 
απαλλαγή των αγροτεμαχίων και των λοιπών εδαφικών 
εκτάσεων εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών από τον συ-
μπληρωματικό ΕΝΦΙΑ (από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων που επιβάλλεται σε όσα φυσικά πρόσωπα έχουν 
ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω 
των 200.000 ευρώ) θα ισχύσει και το 2017.
Ωστόσο, φέτος δεν θα ισχύσει τελικά η υπόσχεση που είχε 
δώσει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της 
περσινής ΔΕΘ, ότι θα αυξηθεί το ποσοστό έκπτωσης από 
το 50% στο 100% του φόρου για ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες.

Εξοντωτικά χαράτσια προκύπτουν φέτος από την 
αυτόματη εκκαθάριση των ηλεκτρονικά υποβαλλόμε-
νων φορολογικών δηλώσεων σε χιλιάδες περιπτώσεις 
φορολογούμενων, οι οποίοι το 2016 απέκτησαν πάρα 
πολύ χαμηλά εισοδήματα προερχόμενα από ενοίκια 
και ακόμη πιο πενιχρά εισοδήματα από περιστασιακή 
απασχόληση ή από οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ.
Σύμφωνα με αποκαλυπτικά παραδείγματα που πα-
ρουσιάζει σήμερα ο «Ε.Τ.», φορολογούμενοι που 
υπάγονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις καλούνται να πλη-
ρώσουν ποσά φόρων υπερδιπλάσια έως και τριπλά-
σια των πραγματικών τους εισοδημάτων.
Παγίδα 
Συγκεκριμένα, σε φορολογούμενο άγαμο με ετήσιο 
εισόδημα 600 € από ενοίκια και 321 € από περιστα-
σιακή απασχόληση, δηλαδή με σύνολο εισοδήματος 
921 € για όλο το 2016, με κύρια κατοικία 27 τετρα-
γωνικών μέτρων και Ι.Χ. αυτοκίνητο 1.500 κυβικών 
εκατοστών παλαιότητας 7 ετών προέκυψε, κατά την 
εκκαθάριση της φετινής δήλωσης, φόρος εισοδήμα-
τος προς πληρωμή συνολικού ύψους 3.236,66 ευρώ! 
Σε άλλο φορολογούμενο, άγαμο, με ετήσιο εισόδημα 
1.200 € από ενοίκια και 480 € από επιδόματα στή-
ριξης τέκνων του ΟΓΑ, κύρια κατοικία 80 τ.μ. και IX 
αυτοκίνητο 1.300 κ.εκ. 11ετίας προέκυψε φόρος ει-
σοδήματος συνολικού ύψους 3.620,80 ευρώ! Οπως 
ήδη έχει επισημάνει ο «Ε.Τ.», στις περιπτώσεις αυτές, 
επειδή τα δηλούμενα εισοδήματα είναι πάρα πολύ χα-
μηλά, οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων, προσ-
διορίζουν το ύψος των φορολογητέων εισοδημάτων 
με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Δηλαδή, σε κάθε 
τέτοια περίπτωση λαμβάνουν υπόψη τους το ελάχι-
στο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 € που ισχύει για 
τον άγαμο φορολογούμενο ή των 2.500 € που ισχύει 
για τον έγγαμο και προσθέτουν στο ποσό αυτό τυχόν 
επιπλέον ποσά τεκμηρίων διαβίωσης για σπίτι ή και 
IX αυτοκίνητο, εφόσον ο φορολογούμενος διέμεινε, 
κατά τη διάρκεια του 2016, σε κατοικία ιδιόκτητη, 
ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρηθείσα ή εφόσον 
κατείχε και κάποιο IX αυτοκίνητο.
Στη συνέχεια, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου 
εισοδήματος, που προκύπτει λόγω της εφαρμογής 
των τεκμηρίων διαβίωσης, φορολογείται όχι με την 
ευνοϊκή κλίμακα υπολογισμού του φόρου, η οποία 
ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους 
και προβλέπει αφορολόγητο όριο εισοδήματος 6.636-
9.545 ευρώ, αλλά με την κλίμακα φορολόγησης των 
εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
βάσει της οποίας το φορολογητέο εισόδημα υπόκειται 

ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ ΣΕ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟυΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚυβΕΡΝΗΣΗ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

ΦΟΡΟΣ 3.237 € ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 921 €

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-11                                                         18/07/2017

ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16                                                         18/07/2017

σε φόρο υπολογιζόμενο με συντελεστή 22% από το 
πρώτο ευρώ.
Ετσι, η πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδή-
ματος που προκύπτει βάσει των τεκμηρίων διαβίω-
σης σε όλες αυτές τις περιπτώσεις φορολογουμένων 
επιβαρύνεται με φόρο 22%. Στη συνέχεια, επί του 
φόρου που προκύπτει επιβάλλεται και προκαταβο-
λή φόρου με συντελεστή 100%.
Συνολικά, δηλαδή, για έναν φορολογούμενο με 
πολύ χαμηλό εισόδημα από ενοίκια και με ακόμη πιο 
χαμηλό εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση ή 
από οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ, η πρόσθετη 
διαφορά εισοδήματος που προκύπτει βάσει τεκμη-
ρίων φορολογείται με τελικό συντελεστή 44%.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, κατά την εκκα-
θάριση των δηλώσεων οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ανα-
γκάζονται να εφαρμόσουν τις διατάξεις της παρα-
γράφου 1 β του άρθρου 34 του νόμου 4172/2013 
(του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), σύμφωνα 
με τις οποίες επί της πρόσθετης διαφοράς τεκμαρ-
τού εισοδήματος εφαρμόζεται η κλίμακα φορολο-
γίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, στην 
οποία ισχύει συντελεστής 22% από το πρώτο ευρώ, 
επειδή το μεγαλύτερο μέρος του δηλωθέντος ει-
σοδήματος δεν προκύπτει από μισθωτή εργασία ή 
συντάξεις.
Aνιση μεταχείριση
 Η υπερφορολόγηση που υφίστανται όμως οι πα-
ραπάνω κατηγορίες πολιτών είναι άδικη και αντι-
συνταγματική.
Κι αυτό διότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι 
αντιμετωπίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Ει-
σοδήματος με δυσμενέστατο τρόπο σε σύγκριση 
με χιλιάδες άλλους οι οποίοι δηλώνουν πενιχρά 
εισοδήματα μόνο από ακίνητα ή μόνο από περι-
στασιακή απασχόληση και δεν φορολογούνται ως 
«επιχειρηματίες» για την πρόσθετη διαφορά εισο-
δήματος που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, αλλά 
ως μισθωτοί. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε να 
είχε λυθεί αν η πολιτική ηγεσία του υπ. Οικονομι-
κών κατέθετε εγκαίρως στη Βουλή (πριν ξεκινήσει 
η εκκαθάριση των φετινών δηλώσεων) νομοθετική 
ρύθμιση που θα ξεκαθάριζε ότι και στις περιπτώ-
σεις ταυτόχρονης ύπαρξης χαμηλού εισοδήματος 
από ακίνητα και ακόμη πιο χαμηλού εισοδήματος 
από περιστασιακή απασχόληση ή από οικογενειακά 
επιδόματα του ΟΓΑ η πρόσθετη διαφορά φορολο-
γητέου εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα τεκ-
μήρια φορολογείται με την κλίμακα φορολόγησης 
των μισθωτών. 
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Φονικό αποδείχθηκε το καλοκαιρινό κύμα κακοκαιρίας που 
έπληξε και συνεχίζει να πλήττει τη χώρα μας από το βράδυ 
του Σαββάτου.
Η «Μέδουσα», όπως ονομάστηκε η κακοκαιρία, είχε ως απο-
τέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 48χρονος κτηνοτρόφος 
στην περιοχή Μέγας Κάμπος στην Αμφιλοχία από πτώση κε-
ραυνού, ένας Ρουμάνος ορειβάτης να αγνοείται στον Όλυμπο, 
όπου είχε χιονοκαταιγίδα, ενώ ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές 
σε καλλιέργειες στην Αχαΐα και την Αιτωλοακαρνανία που 
άφησε πίσω της η σφοδρή καταιγίδα.
Παράλληλα, δεκάδες αυτοκίνητα καταστράφηκαν στη Σιθω-
νία, όπου τα φαινόμενα ήταν πολύ ισχυρά και αναμένεται να 
συνεχιστούν. Ο διευθυντής του αυτοτελούς Τμήματος Πο-
λιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
Χαράλαμπος Στεργιάδης, δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, 
ότι περίμεναν μια δύσκολη νύχτα. Όπως είπε, εκτός από τις πε-
ριοχές προς τον Νέο Μαρμαρά και την Τορώνη, προβλήματα 
από την κακοκαιρία παρουσιάστηκαν και στην άλλη μεριά 
του «ποδιού», στη Σάρτη, τη Βουρβουρού και τη Συκιά.
Ρέματα υπερχείλισαν, δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν 
από τα ορμητικά νερά, ενώ πλημμύρισαν σπίτια, καταστή-
ματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Συνεργεία της Περιφέρειας 
επιχειρούν στο οδικό δίκτυο του δεύτερου «ποδιού» για να 
καθαρίσουν τους βράχους που έπεσαν και να το κρατήσουν 
ανοιχτό.
Προβλήματα στο οδικό δίκτυο προκάλεσε η σφοδρή καταιγί-
δα που έπληξε τη Θεσσαλία. Οι ουρανοί άνοιξαν στη Λάρισα, 
υπόγεια και δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ λόγω των κεραυνών 
δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα τα προβλήματα στην ηλε-
κτροδότηση. Σύμφωνα με το onlarissa.gr, τα μεγαλύτερα 
προβλήματα εστιάζονται στην παραλιακή του δήμου Αγιάς, 

Κατά 445.000 αυξήθηκαν τα ασφαλισμένα οχήματα από τις 
αρχές Ιουνίου μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, ημέρα 
που έληξε η προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικο-
νομικών για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων που 
εντοπίστηκαν ως ανασφάλιστα από την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Πηγές, πάντως, του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν 
ότι παρά τη λήξη της προθεσμίας, η νέα διασταύρωση των 
οχημάτων που είναι ασφαλισμένα με αυτά που φέρουν πι-
νακίδες και κυκλοφορούν, δεν θα γίνει πριν επικαιροποιηθεί 
η λίστα του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου αυτή τη 
φορά να μην υπάρξουν λάθη.
Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της μη επικαιροποίησης της λίστας 
του υπουργείου Οικονομικών με όσα αυτοκίνητα είχαν κλα-
πεί, καταστραφεί, ή είχαν αποσυρθεί, υπήρξε πλήθος λαθών, 
που ανέβασε τον αριθμό των ανασφάλιστων οχημάτων στο 
1,1 εκατομμύριο. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ση-
μαντικός ήταν επίσης και ο αριθμός των οχημάτων που ενώ 
ήταν ασφαλισμένα, υπήρχαν λάθη στην αποτύπωση των 
ακριβών στοιχείων είτε του κατόχου είτε του οχήματος.
Ο εντοπισμός αυτών των λαθών ήταν και η αιτία για τη χορή-
γηση παράτασης, προκειμένου να δοθεί χρόνος στους ενδια-
φερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία, που 
να πιστοποιούν ότι είτε το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον στην 
κατοχή τους είτε ότι διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη. Παρά το 
αλαλούμ που δημιουργήθηκε, η αύξηση των ασφαλισμένων 
οχημάτων κατά μισό εκατομμύριο περίπου μέσα σε περίπου 
ενάμιση μήνα δείχνει ότι η επιβολή του προστίμου από την 
αρμόδια αρχή λειτούργησε σωφρονιστικά. Να σημειωθεί ότι 
από την αρχή του χρόνου, η αύξηση των ασφαλισμένων οχη-
μάτων προσεγγίζει τις 600.000 και αποδίδεται επίσης στην κι-
νητοποίηση των κατόχων ανασφάλιστων οχημάτων ενόψει 
της απειλής για την επιβολή του προστίμου.
Σε κάθε περίπτωση, τα ασφαλισμένα οχήματα με βάση πλέον 
τα στοιχεία από τις ίδιες τις ασφαλιστικός εταιρείες, φθάνουν 
τα 6,2 εκατ. έναντι 5,6 εκατ. που ήταν στα τέλη του 2016. Πρό-
κειται για το υψηλότερο νούμερο ασφαλισμένων οχημάτων 
που έχει καταγράφει τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο αριθμός των ανασφάλιστων ήταν σημαντικός και ότι το 
πρόβλημα της απώλειας εσόδων από την πλευρά των εται-
ρειών και των επιπτώσεων που προκαλούνταν από την τυχόν 
εμπλοκή αυτών των οχημάτων σε ατυχήματα, ήταν επίσης 
σοβαρό.
Στοιχεία από την ασφαλιστική αγορά δείχνουν ότι οι ασφαλι-
στικός εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην αυξημένη ζήτηση για 
ασφαλιστική κάλυψη, προσφέροντας μειωμένα τιμολόγια 
που ενσωμάτωναν εκπτώσεις της τάξης του 10% ή μεγαλύτε-
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ρες. Να σημειωθεί ότι τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων είναι 
ήδη χαμηλά τα τελευταία χρόνια, λόγω της υποχώρησης των 
τιμών, που έχει πυροδοτήσει ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 
των εταιρειών, αλλά και η μείωση της συχνότητας στα ατυ-
χήματα.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μεγάλο μέρος της ζήτησης 
προκλήθηκε από δίκυκλα οχήματα (με βάση κάποιες εκτι-
μήσεις πάνω από τα μισά οχήματα που ασφαλίστηκαν ήταν 
δίκυκλα), οι κάτοχοι των οποίων έσπευσαν να ασφαλιστούν 
προκειμένου να αποφύγουν το πρόστιμο. Η ασφαλιστική 
αγορά εκφράζει, πάντως, τον προβληματισμό της για την 
αποφασιστικότητα της πολιτείας να συνεχίσει τη μάχη κατά 
των ανασφάλιστων οχημάτων, των οποίων η -χωρίς συνέ-
πειες- κυκλοφορία συνεπάγεται σημαντική οικονομική επιβά-
ρυνση για το Επικουρικό Κεφάλαιο.

όπου υπήρξαν κατολισθήσεις στο δρόμο, πλημμύρισαν ρέμα-
τα, αλλά και σχεδόν καταστράφηκε η αγροτική οδοποιία!
Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Σε ό,τι αφορά τη συχνότητα και το μέγεθος των βροχοπτώσε-
ων τους καλοκαιρινούς μήνες, ο διευθυντής του Εργαστηρίου 
Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καρακώστας, επισημαίνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «δεν είναι καθόλου σύνηθες να σημειώνο-
νται βροχοπτώσεις τόσο μεγάλης διάρκειας τους καλοκαιρι-
νούς μήνες».
Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα
Σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας περιμένουμε σήμερα 
Τρίτη. Βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται ωστόσο έως 
και τις πρώτες απογευματινές ώρες, στη Θράκη και στο Βορει-
οανατολικό Αιγαίο με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα. Παράλ-
ληλα τοπικές βροχές ή καταιγίδες αναμένονται στην Ανατολική 
Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Ανατολική Πελοπόν-
νησο και στις Βόρειες Κυκλάδες, αλλά το απόγευμα ο καιρός θα 
βελτιωθεί. Πρόσκαιρες βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν και 
στη Βόρεια Κρήτη.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 
έως 25 βαθμούς, στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα από 15 έως 
29, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 17 έως 31 βαθμούς, στα 
υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 28 βαθμούς και στα νησιά 
του Αιγαίου 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολι-
κοί ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 
θυελλώδεις 8 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. 
Στο υπόλοιπο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτι-
κοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 μποφόρ, ενισχυόμενοι σταδι-
ακά κατά τόπους σε σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο 
οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με 
εντάσεις έως 5 μποφόρ, ενώ μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε 
βόρειους βορειοδυτικούς με ίδιες εντάσεις.
Νεφώσεις με παροδικές βροχές κυρίως στα βόρεια και ανατο-
λικά του νομού, περιμένουμε την Τρίτη στην Αττική. Τις απο-
γευματινές ώρες ο καιρός σταδιακά θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα 
πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 5 με 6 
μποφόρ και τοπικά στα ανατολικά σχεδόν θυελλώδεις 7 μπο-
φόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 
22 έως 28 βαθμούς, ενώ στα βόρεια και ανατολικά οι μέγιστες 
θα διατηρηθούν 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερα.
Πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις περιμένουμε την Τρίτη στη 
Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι σχεδόν μέτριοι έως 
μέτριοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης 
θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς.
Νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές ή καταιγίδες 
έως το μεσημέρι και βελτίωση στη συνέχεια περιμένουμε την 
Τρίτη στη Λέσβο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
μέτριοι έως ισχυροί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμαν-
θεί από 22 έως 27 βαθμούς.


