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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Σημαντική παρέμβαση για την ανάγκη να υπάρχουν ενιαίοι, 
σωστοί και κοινά αποδεκτοί κανόνες και πρότυπα μετρήσεων, 
τεχνικών και οικονομικών, όσον αφορά τα ακίνητα, τα έργα 
και τις υποδομές, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Τόσο 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ όσο και οι άλλοι ομιλητές αναφέρθηκαν 
με παραδείγματα στα προβλήματα που δημιουργούνται 
από την έλλειψη εφαρμογής τέτοιων  κανόνων στα δημόσια 
οικονομικά, στους οικονομικούς δείκτες της χώρας, στα οικο-
νομικά στοιχεία των επιχειρήσεων αλλά και των τραπεζών, 
αλλά και στις δυνατότητες που υπάρχουν για να λυθούν 
αυτά τα προβλήματα.  «Μπορούμε  και πρέπει να βρούμε 
κοινή γλώσσα και μεθοδολογία, ώστε να αποτυπώνουμε με 
σαφήνεια και συγκρίσιμα μεγέθη, σε διεθνές επίπεδο, τα τε-
χνικά στοιχεία κάθε κατασκευής», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, ανοίγοντας τις εργασίες της σημαντικής και 
επίκαιρης εκδήλωσης, με  θέμα «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων 
και η εφαρμογή τους στην Ελλάδα», για τα ακίνητα και τα 
έργα, ιδιωτικά και δημόσια, που διοργάνωσε το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας, σε συνεργασία με το Royal Institution of 
Chartered Surveyors (RICS) – Greece την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 
2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.  «Σε μια παγκοσμι-
οποιημένη αγορά, τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κάτι τέτοιο είναι 
απαραίτητο. Δύσκολο αλλά αναγκαίο, γιατί διαφορετικά τα 
οικονομικά στοιχεία – είτε κρατικά είτε ιδιωτικά – δεν είναι 
ακριβή. Όπως δεν είναι ακριβείς και οι εκτιμήσεις που γίνονται 
σήμερα για την αξία των ακινήτων, για παράδειγμα, που βρί-
σκονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ή που εκπληστη-
ριάζονται. Θέματα που είναι στην αιχμή της επικαιρότητας» 
Και υπογράμμισε ότι: «Η προτυποποίηση στην εκτίμηση ακι-
νήτων και υποδομών, ακόμη και αν δεν είναι ολοκληρωμένη, 
βοηθά αποφασιστικά στη διαφάνεια αλλά και στον ανταγωνι-

σμό. Εν τέλει παράγει όφελος για τις επιχειρήσεις, τους πολί-
τες και την κοινωνία». Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, κατά την ομιλία 
του ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την οικοδομική 
δραστηριότητα, με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της 
ΕΛΣΤΑΤ, που εμφανίζει την οικοδομική δραστηριότητα του 
εννεάμηνου 2016, όσον αφορά τον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, των επιφανειών και των όγκων των κατασκευών, 
αυξημένη συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, 
προκαλώντας την γνωστή πολιτική συζήτηση: «μήπως έχει 
έρθει η ανάπτυξη και δεν το έχουμε καταλάβει».  «Δυστυχώς 
είπε ο Γ. Στασινός, το βασικό εύρημα της ΕΛΣΤΑΤ παραμένει: 
η οικοδομή από τις 80.000 άδειες το χρόνο, το 2007, έχει 
περιοριστεί λίγο πάνω από τις 10.000 άδειες. Και αυτό μόνο 
μερικώς αποτυπώνει την κατάσταση, καθώς σε επίπεδο αξιών 
και χρημάτων, η συνολική πτώση από την κορυφή του μέσου 
της προηγούμενης δεκαετίας φθάνει το 95%». Με βάση το 
παράδειγμα της οικοδομικής δραστηριότητας ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ υπογράμμισε ότι: «Σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποτε να κά-
νουμε την υπέρβαση και να καταγράφουμε, να μετρούμε και 
να υπολογίζουμε σωστά, λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παρα-
μέτρους - όχι μόνο τις στατιστικές, αλλά και τις πραγματικές». 
Παράλληλα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε στην εκδήλωση 
τις πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει  και τις δραστηριότητες 
που προωθεί το ΤΕΕ,  σε αυτή την κατεύθυνση, όπως μεταξύ 
άλλων  την ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδομικού 
σχεδιασμού,  τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας 
Κτιρίου, την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, τον 
ενιαίο ψηφιακό χάρτη με όλα τα γεωχωρικά δεδομένα. Ανα-
λυτικά στις σελ 3,4,και 5 

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ, ΣΕ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ 
ΜΕ ΤΟ RICS - GReeCe, γΙΑ ΤΑ «δΙΕΘΝΗ πΡΟΤυπΑ 
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΟυΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ»

ΤΕΥΧΟΣ 1430 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 δΕΚΕΜΒΡΙΟυ 2017

δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3,4 και 5 
Τι ειπώθηκε στην εκδήλωση του ΤΕΕ, σε συνεργασία με το RICS – 
Greece, για τα «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και την εφαρμογή τους 
στην Ελλάδα»
Γ. Στασινός: Η προτυποποίηση στην εκτίμηση ακινήτων και υποδο-
μών παράγει όφελος για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την κοινω-
νία
- Μπορούμε και πρέπει, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, να βρού-
με κοινή γλώσσα και μεθοδολογία για αξιόπιστους και συνολικούς 
δείκτες
- Το παράδειγμα των στατιστικών μεγεθών της ΕΛΣΤΑΤ για την οικο-
δομική δραστηριότητα και η ζοφερή πραγματικότητα του καταβαρα-
θρωμένου κατασκευαστικού τομέα
- Δεν είναι ακριβείς οι εκτιμήσεις που γίνονται σήμερα για την αξία των 
ακινήτων, που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ή που 
εκπλειστηριάζονται
Σελ 6 , 7, 8 και 9 
Πρωταγωνίστησε το ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism Expo 2017 με 
Πρότυπο βιοκλιματικό δωμάτιο, με χρήση ΑΠΕ 
Γ. Στασινός Οι έλληνες μηχανικοί μπορούν να υλοποιήσουν τις κα-
λύτερες τεχνικές λύσεις για την αναβάθμιση της τουριστικής αγοράς
Σελ 10 
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη σύσταση του οργα-
νισμού εθνικού κτηματολογίου
Σελ 11
Σήμερα υπογράφεται, στην Αθήνα, η σύμβαση αγοραπωλησίας με-
τοχών για το 67% του ΟΛΘ
Σελ 12 
Ανεπαρκείς οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ελλάδα, δεν πληρούνται 
οι στόχοι της Κομισιόν - Οι προκλήσεις για τον ΑΔΜΗΕ
Σελ 13 
Σταθάκης: Θα υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον για το 40% των λιγνιτι-
κών μονάδων της ΔΕΗ
Σελ 14 
Τροποποίηση του ΚΟΤ ανακοίνωσε ό ΥΠΕΝ σε συνέντευξη
Σελ 15 
Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την  οικονομική δραστηριότητα 
Σελ 16 και 17
Εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη μεταφο-
ρά της φορολογικής έδρας στο εξωτερικό
Σελ 17 
Μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ: 
νέο online μητρώο 
Σελ 18 
278 δισ. ευρώ από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία 
έχουν ήδη διατεθεί στην πραγματική οικονομία
Σελ 19 
Έκθεση για τα παγκόσμια ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα 
Σελ 20
Η NASA ανακάλυψε ολόκληρο ηλιακό σύστημα με πλανήτες σαν τη γη
Σελ  21
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής και-
νοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 22,23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 
Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Γ. Στασινός: Η προτυποποίηση στην εκτίμηση ακινήτων και υποδομών παράγει όφελος για 
τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την κοινωνία
-  Μπορούμε και πρέπει, σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, να βρούμε κοινή γλώσσα και 
μεθοδολογία για αξιόπιστους και συνολικούς δείκτες
- Η έλλειψη πραγματικών στοιχείων και κοινά αποδεκτών τεχνικών προτύπων μέτρησης 
στη χώρα μας επηρεάζει τα δημόσια οικονομικά και τους δείκτες της οικονομίας
-  Το παράδειγμα των στατιστικών μεγεθών της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα 
και η ζοφερή πραγματικότητα του καταβαραθρωμένου κατασκευαστικού τομέα
- Δεν είναι ακριβείς οι εκτιμήσεις που γίνονται σήμερα για την αξία των ακινήτων, που 
βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ή που εκπλειστηριάζονται
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

16 δεκεμβρίου 2017

Ημερίδα: «Οι Δημόσιες Αστικές Συγκοι-
νωνίες ως κοινωνικό αγαθό - Παρόν και 
προοπτικές»
ΑΘΗΝΑ

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας

15 Ιανουαρίου 2018
Ημερίδα: «Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

ΑΘΗΝΑ

φΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ: 
“ΕπΙΣΚΕυΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣχυΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕυΩΝ 2018”

 «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υπΟΒΟΛΗ ΤΩΝ δΙΑγΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟυ 
Ν.4409/16»

πΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣυΝΕδΡΙΟ πΟΛΕΟδΟΜΙΑΣ, χΩΡΟΤΑξΙΑΣ ΚΑΙ 
πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑπΤυξΗΣ

• Tο 6ο συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: «Κλιματική 
αλλαγή: Προκλήσεις και Προσαρμογή» που διοργα-
νώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο, πραγματοποιείται σήμερα στις εγκαταστάσεις του 
Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής.

Το 24ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές και Ενι-
σχύσεις Κατασκευών 2018” θα πραγματοποιηθεί στη 
Πάτρα, 20 και 21 Φεβρουαρίου 2018, στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας του προπτυχιακού μα-
θήματος Ε’  Έτους Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές 
Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”,  καθώς και 
του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανασχεδιασμός  Υφι-
σταμένων Κατασκευών” που διδάσκονται στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν και 
προσκεκλημένες ομιλίες από διακεκριμένους συναδέλ-
φους του Ε.Μ.Π., άλλων Πανεπιστημίων και από την 
πράξη.
Όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα  www.episkeves.civil.upatras.gr στην 
οποία μπορεί να αναζητηθεί και άλλο υλικό σχετικό με 
τις επισκευές, καθώς και οι εργασίες των παλαιότερων 
συνεδρίων. 
Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου  
Πατρών. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-
996539, Ε-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. Δρί-
τσος (dritsos@upatras.gr).

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει -από τις 27 ως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2018, στην πόλη του Βόλου- το 5ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης.
Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια και αποτελεί 
καταξιωμένο θεσμό αναφορικά με τα ζητήματα του χωρι-
κού σχεδιασμού και της χωρικής ανάπτυξης της χώρας. Τα 
γνωστικά αντικείμενα της πολεοδομίας, της χωροταξίας, της 
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος 
θα αποτελέσουν και αυτή τη φορά τους κεντρικούς θεματι-

κούς άξονες του συνεδρίου και θα βρεθούν στο επίκεντρο 
της επιστημονικής συζήτησης.
Η επιστημονική εκδήλωση απευθύνεται στα μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στα 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, σε πανεπιστημιακούς 
και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της 
δημόσιας διοίκησης, επαγγελματίες και φοιτητές.
Πληροφορίες: Τηλ.: 24210-74470, 24210-74494, 24210-
74436, email: conferenceprd5@uth.gr , ιστοσελίδα: 
http://conferenceprd5.prd.uth.gr 

Η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. και το ΤΕΕ 
Πελοποννήσου, διοργανώνουν την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 18:00 (στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμε-
λητηρίου Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη) 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ηλεκτρονική υποβολή 
των διαγραμμάτων του ν.4409/16»
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμούς 
και θα συνεχιστούν με τις ομιλίες:
- Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες Κτηματολογίου-Ηλεκτρο-
νική υποβολή διαγραμμάτων (Μαρία Κασάπη, Δ/ντρια 
Λειτουργούντος Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ)
- Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής (Φωτεινή Βακαλο-
πούλου ,Υπεύθυνη Έργου νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσι-
ών/Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Λειτουργούντος 
Κτηματολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ)

- Διαδικασία υποβολής ψηφιακού πιστοποιητικού-Πα-
ρουσίαση εφαρμογής (Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προϊ-
στάμενος Δ/νσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας, ΤΕΕ 
και Αλεξάνδρα Ματάλα, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος 
Επαγγελματικών Διαφορών και Πειθ. Ελέγχου, ΤΕΕ)
- Τεχνικές Προδιαγραφές και διαχείριση ηλεκτρονικών 
διαγραμμάτων (Ερωφύλλη Παπαδοπούλου Υποδ/ντρια 
Διαχείρισης Χωρικών Δεδομένων Λειτουργούντος Κτημα-
τολογίου, ΕΚΧΑ ΑΕ)
- Παρουσίαση διαδικτυακής εφαρμογής (Ευάγγελος Δή-
μας, Προϊστάμενος Υποστήριξης Εφαρμογών, ΕΚΧΑ ΑΕ).
Συντονιστές της εσπερίδας: Δημήτρης Ρόκος, Δ/ντής Προ-
γραμματισμού & Επενδυτικών Προγραμμάτων ΕΚΧΑ ΑΕ 
και Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος Δ/νσης Επαγ-
γελματικής Δραστηριότητας ΤΕΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑφΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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«Είναι πρόκληση, αλλά είναι αναγκαίο, να μπορέσουμε να 
μιλήσουμε διεθνώς την ίδια γλώσσα», τόνισε  ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός κατά την ομιλία του στην εκδήλωση, 
με θέμα «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η εφαρμογή τους 
στην Ελλάδα», που διοργάνωσε το ΤΕΕ  σε συνεργασία με το 
RICS– Greece και υπογραμμίζοντας ότι «το αντικείμενο της 
εκδήλωσης είναι επιστημονικού και τεχνικού ενδιαφέροντας 
αλλά ταυτοχρόνως αφορά το σύνολο της οικονομίας και της 
κοινωνίας» αναλυτικά εξήγησε ότι:
Ο τρόπος που μετράμε και αποτυπώνουμε, τεχνικά και οικο-
νομικά, τα ακίνητα, τα έργα, τις υποδομές, τις οικοδομές, έχει 
άμεση συνάφεια με τις αξίες της γης, την ακίνητη περιουσία, 
τις αξίες των χρηματοοικονομικών προϊόντων, τους οικονο-
μικούς δείκτες των επιχειρήσεων, των τραπεζών και του κρά-
τους. Η δημιουργία κοινά αποδεκτών προτύπων με τεχνικούς 
και οικονομικούς όρους μπορεί να ωφελήσει την οικονομία, 
την κοινωνία και όλους τους παράγοντες της αγοράς ακινή-
των και υποδομών: 
-τους ιδιοκτήτες, 
-τους μισθωτές, 
-τους χρήστες, 
-τους κατασκευαστές, 
-τους επενδυτές 
αλλά και άλλους εμπλεκομένους όπως οι σύμβουλοι διαχείρι-
σης ακινήτων, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοοικονο-
μικοί φορείς και άλλοι. 
«Όταν λέμε επιφάνεια ακινήτου πχ ενός ιδιοκτήτη, είτε είναι 
ιδιώτης είτε είναι επιχείρηση, πρέπει να εννοούμε το ίδιο 
πράγμα είτε είμαστε στην Ελλάδα, είτε στη Γερμανία, είτε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Δεν μπορεί αλλού να μετράμε τους 
βοηθητικούς χώρους και αλλού όχι. Αλλού να μετράμε τους 
ημιυπαίθριους και αλλού όχι» είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ και 
αναφέροντας ότι  «δεν είναι ακριβείς και οι εκτιμήσεις που 
γίνονται σήμερα για την αξία των ακινήτων, για παράδειγμα, 
που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ή που εκ-
πληστηριάζονται» υπογράμμισε ότι:
«Τα ακίνητα αυτά, αν θέλουμε η οικονομία να ξεφύγει από 
έναν φαύλο κύκλο δεκαετιών, πρέπει να εκτιμηθούν σωστά 
και αντικειμενικά. Και σήμερα δεν υπάρχει αυτή η δυνατό-
τητα.  Η αγορά έχει το δικό της τρόπο να αποτιμά τις αξίες, ο 
οποίος μπορεί να είναι ή να μην είναι ο βέλτιστος».
Παράλληλα ο Γ. Στασινός σημείωσε ότι «πρέπει να εμβαθύ-
νουμε ακόμη περισσότερο σε σχέση με τα δομικά υλικά και τα 
πρότυπά τους. Και να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε, με 
κοινό και ορθό επιστημονικά τρόπο τις εξωτερικότητες: την 
ποιότητα του περιβάλλοντος μιας ιδιοκτησίας, τη διαθεσιμό-
τητα υποδομών, τα έκτακτα γεγονότα. Και τόσα άλλα». 

«Η συζήτηση λοιπόν για τα διεθνή μετρητικά πρότυπα δεν 
είναι μια τεχνοκρατική κουβέντα, υπογράμμισε ο Γ. Στασινός 
και σημείωσε ότι:
-  Αφορά το περιβάλλον, φυσικό και ανθρωπογενές, μέσα στο 
οποίο ζούμε και αναπνέουμε – και την προστασία του.
- Αφορά την ορθή αποτίμηση των οικονομικών δεικτών, 
που η εμπειρία των τελευταίων δύο δεκαετιών στη χώρα μας 
έδειξε ότι δεν είναι αξιόπιστοι, λόγω εγγενών αδυναμιών. Και 
τις εκτιμήσεις που γίνονται με βάση αυτούς τους δείκτες, που 
αποδείχτηκε ότι δεν είναι αξιόπιστες.
-  Αφορά και επηρεάζει όχι μόνο τους μηχανικούς αλλά κάθε 
πολίτη, γιατί επηρεάζει εν τέλει τις τιμές και την αξία της ακίνη-
της περιουσίας, το εισόδημα και τη ζωή του καθενός.
 
Οι πρωτοβουλίες του ΤΕΕ για αξιόπιστους και συνο-
λικούς δείκτες 
Παρουσιάζοντας τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες του ΤΕΕ, 
ώστε να υπάρξουν  και αξιόπιστοι και κατά το δυνατόν συνο-
λικοί δείκτες για τις εκτιμήσεις που γίνονται, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ σημείωσε ότι:
-          Για αυτό ζητούμε ολοκλήρωση του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού - ώστε να έχουμε τελικά και τιμές 
ανά περιοχή σε όλη τη χώρα. 
-          Για αυτό ζητούμε τη λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτό-
τητας Κτιρίου: για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά 
μεγέθη του δομημένου περιβάλλοντος. 
-          Για αυτό ζητούμε την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομι-
κών αδειών: για να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή τα πραγματικά 
στοιχεία των νέων οικοδομών,  προσθέτοντας ότι εύχεται και 
ελπίζει να ανταποκριθεί η κυβέρνηση, ώστε να τεθεί σε λει-
τουργία από τον ερχόμενο Φεβρουάριο. 
-          Για αυτό ζητούμε ενιαίο ψηφιακό χάρτη με όλα τα γε-
ωχωρικά δεδομένα: για να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει τι 
υπάρχει,, τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται παντού σε όλη τη 
χώρα, ώστε να μειωθεί η αβεβαιότητα από τις εξωτερικότητες 
σε κάθε επένδυση, σε κάθε εκτίμηση αξίας.
-          Για αυτό στο ΤΕΕ πραγματοποιούμε συνεχώς εκδηλώ-
σεις, όπως σήμερα, για τα διεθνή μετρητικά πρότυπα: ώστε 
να καταφέρουμε να μετρούμε σωστά και συγκρίσιμα με άλλες 
αγορές τα τεχνικά και οικονομικά μεγέθη. 
-          Για αυτό έχω ανακοινώσει ότι, με απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, θα προχωρήσουμε σύντομα 
στην ίδρυση και λειτουργία Ινστιτούτου του ΤΕΕ για μελέτες 
και έρευνες σχετικές με τις κατασκευές, τις υποδομές και τα 
ακίνητα.
Για να υπάρξουν από τους μηχανικούς για την κοινωνία, από 
την αγορά για την εθνική οικονομία, αξιόπιστοι και κατά το 

δυνατόν συνολικοί δείκτες για τις εκτιμήσεις που γίνονται.
 
Ο ρόλος του RICS στην  ελληνική και διεθνή αγορά
      Εκ μέρους τoυ RICS Greece μίλησε ο πρόεδρος Θωμάς 
Ζιώγας, ο οποίος και αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία των 
διεθνών προτύπων. Όπως χαρακτηριστικά είπε, με βάση τις 
μετρήσεις του RICS παγκοσμίως:
• Το 70% του πλούτου των εθνών «ακουμπάει» πάνω στην 
ακίνητη περιουσία
• Το 60% των χρησιμοποιούμενων υλικών  γενικώς πάνω 
προς την κατασκευή
• Το 60% της ενέργειας κατευθύνεται στη θέρμανση και στην 
υπηρεσία των κτιρίων
• Το 40% των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα εκλύε-
ται από τα κτίρια, και
• Το 10% του εργατικού δυναμικού ασχολείται παγκοσμίως 
με αυτό που ονομάζουμε real estate.
Η υιοθέτηση λοιπόν ορθών προτύπων είναι πολύ σημαντικό. 
Ο κ. Ζιώγας εξήγησε ότι το RICS είναι ένας παγκόσμιος επαγ-
γελματικός οργανισμός που προωθεί και επιβάλλει τα υψηλό-
τερα διεθνή πρότυπα, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη 
διαχείριση ακινήτων, κατασκευών και υποδομών. Είναι ένας 
οργανισμός ανεξάρτητος και αυτορρυθμιζόμενος, που δημι-
ουργήθηκε το 1868, στο Ηνωμένο Βασίλειο και είχε ως σκοπό 
να εξυπηρετήσει το δημόσιο κοινό συμφέρον. Ο ρόλος λοιπόν 
του RICS είναι να δημιουργήσει εμπιστοσύνη στη διεθνή αγο-
ρά, είπε ο κ. Ζιώγας. Με την αύξηση των επαγγελματικών 
διεθνών προτύπων, με τη δημιουργία κοινών κανόνων της 
λειτουργίας του κλάδου, με την προστασία του κοινού συμφέ-
ροντος και με την παροχή διεθνών πιστοποιήσεων.
Το RICS δημιουργεί πρότυπα, επιβάλλει κανονισμούς και δι-
αδικασίες, διασφαλίζει και επιβάλλει τη συνεχή εκπαίδευση 
και κατάρτιση των μελών του με βάση τα καινούργια κάθε 
φορά πρότυπα και με σκοπό να δημιουργεί μια σταθερή και 
κοινή βάση σε όλους τους φορείς της αγοράς και έτσι, να 
προωθεί το δημόσιο κοινό συμφέρον. Το RICS και τα μέλη 
του στην Ελλάδα, πιστεύουν ότι η υιοθέτηση προτύπων και 
η πιστοποίηση των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν αυτά, 
μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση των προσφερό-
μενων υπηρεσιών, στη σύνδεση της χώρας μας με τη διεθνή 
πραγματικότητα, στην ενίσχυση των θεσμών λειτουργίας μας 
(ένα κομμάτι που η χώρα μας υστερεί σημαντικά), στη θωρά-
κιση της αγοράς ακινήτων και, τελικά, στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου κοινού συμφέροντος.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ, ΣΕ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ RICS – GReeCe, γΙΑ ΤΑ 
«δΙΕΘΝΗ πΡΟΤυπΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΟυΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ»
Γ. Στασινός: Η προτυποποίηση στην εκτίμηση ακινήτων και υποδομών παράγει όφελος για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την κοινωνία
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Αναφέροντας ως επίκαιρο και χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
τρόπου με τον οποίο η έλλειψη πραγματικών στοιχείων και κοινά 
αποδεκτών τεχνικών προτύπων μέτρησης στη χώρα μας επη-
ρεάζει τα δημόσια οικονομικά και τους δείκτες της οικονομίας, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την 
οικοδομική δραστηριότητα ενεαμήνου,  που δημοσιεύτηκαν τη 
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017 και αναλυτικά σημείωσε ότι:
Σύμφωνα με αυτά: 
-Σε μηνιαία βάση, τον φετινό Σεπτέμβρη, το μέγεθος της Συνολι-
κής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας), στο 
σύνολο της Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομι-
κές άδειες, ανήλθε σε 1.081 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 214,1 χιλιάδες τετραγωνικά επιφάνειας και 883,7 χιλιάδες κυ-
βικά όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 3,0% στον αριθ-
μό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 0,4% στην επιφάνεια 
και μείωση κατά 3,1% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2016
Παράλληλα
-Σε ετήσια βάση δηλαδή από τον Οκτώβριο 2016 έως τον 
Σεπτέμβριο 2017, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δρα-
στηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας) μετρούμενο με βάση τις 
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 
13.528 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.690,1 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 11.724,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2015 - Σεπτεμβρίου 2016 πα-
ρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,7% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 10,7% στην επιφάνεια και κατά 7,4% στον όγκο 
-Σε επίπεδο εννιαμήνου (Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017), η 
Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της 
Χώρας, αύξηση κατά 8,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδει-
ών, κατά 14,9% στην επιφάνεια και κατά 15,0% στον όγκο, σε 
σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2016
Ο Γ. Στασινός αναλυτικά εξήγησε ότι: 
«Όπως ίσως γνωρίζετε, η οικοδομική άδεια, όπως τη μετράει η 
ΕΛΣΤΑΤ, αναφέρεται σε όλα τα είδη των οικοδομικών αδειών. 
Δηλαδή τις οικοδομικές άδειες για νέα οικοδομή ή προσθήκη, 
επισκευή, αναπαλαίωση, κατεδάφιση, περιτοίχιση, νομιμοποίη-
ση, αναθεώρηση και τροποποίηση οικοδομής.
Για παράδειγμα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανά την Ελλάδα, 
αυξημένες κατά πολύ φέτος, όπου λόγω των δασικών χαρτών 
πολλοί οικοπεδούχοι ή κτηματίες προχώρησαν σε περιτοιχίσεις 
της περιουσίας τους, που είναι μια απλή εργασία χωρίς μεγάλες 
τεχνικές απαιτήσεις, πολλές φορές χωρίς απασχόληση μηχανι-
κού, αλλά περιλαμβάνεται στα μεγέθη όπως οποιαδήποτε άλλη.
Και σε κάθε αντίστοιχη έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνονται οι 
ορισμοί κάθε μεγέθους, οι οποίοι μπορεί να είναι στατιστικά ορθοί 
και συνεπείς στις διαχρονικές ρυθμίσεις, αλλά δεν αποτυπώνουν 
τα τεχνικά μεγέθη που χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων. 

Όπως είναι για παράδειγμα οι αξίες, οι προϋπολογισμοί και τόσα 
άλλα».
 
Στο 95% η συνολική πτώση της οικοδομικής δραστη-
ριότητας
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, έδωσε την πραγματική εικόνα για τον κατα-
βαραθρωμένο κατασκευαστικό τομέα σημειώνοντας ότι:
«Δυστυχώς, με βάση τις τάσεις που βλέπουμε στο ΤΕΕ, που δι-
αχειρίζεται τη βάση αμοιβών των μηχανικών και έχει στοιχεία 
προϋπολογισμών, αυτή η αύξηση δεν μεταφράζεται σε δουλειές 
και εισοδήματα για μηχανικούς και τεχνικά επαγγέλματα. Και 
αυτό, όπως αποτυπώνεται και στα στοιχεία του Υπουργείου 
Οικονομικών από τις φορολογικές δηλώσεις, συμβαίνει γιατί οι 
δουλειές είναι λίγες και μικρές. Δυστυχώς το βασικό εύρημα της 
ΕΛΣΤΑΤ παραμένει: η οικοδομή από τις 80.000 άδειες το χρόνο, 
το 2007, έχει περιοριστεί λίγο πάνω από τις 10.000 άδειες. Και 
αυτό μόνο μερικώς αποτυπώνει την κατάσταση, καθώς σε επίπε-
δο αξιών και χρημάτων, η συνολική πτώση από την κορυφή του 
μέσου της προηγούμενης δεκαετίας φθάνει το 95%».
Καταλήγοντας ο Γ. Στασινός σημείωσε ότι «η ΕΛΣΤΑΤ κάνει τη 
δουλειά της και αποτυπώνει με ορθό στατιστικά τρόπο τα μεγέθη. 
Όμως σε αυτή τη χώρα πρέπει κάποτε να κάνουμε την υπέρβαση 
και να καταγράφουμε, να μετρούμε και να υπολογίζουμε σωστά, 
λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους - όχι μόνο τις στατι-
στικές, αλλά και τις πραγματικές».
 
Νικόλαος Μαμαλούγκας: Κόστος και εκπτώσεις των 
έργων
Για την εμπειρία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
στην κοστολόγηση των περιβαλλοντικών έργων μίλησε ο Νι-
κόλαος Μαμαλούγκας, προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τομέα 
Περιβάλλοντος της ΕΥΔ/ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 
Αναφερόμενος στα κόστη των περιβαλλοντικών έργων του 
προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (συνολικού ύψους 7 δις. 
ευρώ), εγκρίθηκαν και υλοποιήθηκαν:
-          400 εκατομμύρια ευρώ για έργα ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και κλιματικής αλλαγής
-          800 εκατ. ευρώ για υγρά απόβλητα
-          130 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα, και
-          180 εκατ. ευρώ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων (ουσι-
αστικά, αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμ-
μάτων - ΧΑΔΑ).
Σε ό,τι αφορά τις βασικές κατηγορίες έργων της προηγούμενης 
περιόδου: 
-          257 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 790.473.768 αφο-
ρούσαν στον τομέα των λυμάτων
-           64 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 52.680.984 αφο-

ρούσαν ΧΑΔΑ
-           100 έργα, προϋπολογισμού 51.610.692, αφορούσαν ενερ-
γειακές αναβαθμίσεις σχολείων, δημοσίων κτιρίων και νοσοκο-
μείων (με ή χωρίς ΑΠΕ)
-          1 έργο, προϋπολογισμού 10.577.617, αφορούσε στο φράγ-
μα συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι, δήμου Σούρπης, 
νομού Μαγνησίας, χωμάτινο, χωρητικότητας 1.200.000m3 και
-          1 έργο, συνολικού προϋπολογισμού 17.712.505 ευρώ, 
για την ύδρευση-διυλιστήριο από τεχνητή λίμνη Πηνειού, δήμου 
Αμαλιάδας, με δυνατότητα επεξεργασίας 640m3/h και με επέ-
κταση στα 910m3/h.
Στη συνέχεια, ο κ. Μαμαλούγκας επικεντρώθηκε στο κόστος ανά 
τετραγωνικό μέτρο των έργων, αναφέροντας πως για την κατα-
σκευή βιοκλιματικών σχολικών κτιρίων με μικρό περιβάλλοντα 
χώρο, το κόστος ανήλθε περίπου στα 2400 ευρώ το τ/μ, ενώ για 
κτίρια με μεγάλο περιβάλλον τα χώρο το κόστος ήταν 1786 ευρώ 
ανά τ/μ. Για απλά έργα όμως ενεργειακής αναβάθμισης δημο-
σίων κτιρίων, το κόστος ήταν κατά  μέσο όρο 150 ευρώ το τ.μ  
(όχι όμως με τον νέο ΚΕΝΑΚ, η εφαρμογή του οποίου θα είχε σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους πάνω από 200 ευρώ το 
τ/μ). Σε ό,τι αφορά τα έργα αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης 
διάθεσης απορριμμάτων - ΧΑΔΑ, το μέσο κόστος ανήλθε στα 
11.548,80 ευρώ ανά στρέμμα. Σε ό,τι αφορά τους βιολογικούς 
καθαρισμούς, ο μέσος όρος του κόστους των έργων ανέρχεται 
στα 337,45 ευρώ ανά κάτοικο (παρατηρήθηκε πως για μικρούς 
οικισμούς το κόστος εκτοξεύεται, ενώ για μεγάλους οικισμούς το 
κόστος μειώνεται). Για τα αποχετευτικά δίκτυα ο μέσος όρος του 
κόστους ανήλθε στα 298 ευρώ ανά μέτρο μήκους.
Σχετικά με το μέσο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού 
δημοπράτησης των έργων, παρατηρήθηκαν:
-          Αποχετευτικά δίκτυα: 46,4%
-          Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων: 15,76%
-          Μικτά συστήματα (ΕΕΛ & Δίκτυα):12,33%
-          Φράγμα (ύδρευση): 6,7%
-          Διυλιστήριο (ύδρευση): 35,93%.
Σε ό,τι αφορά στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, ο Τομέας Περιβάλλοντος 
του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη» (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ):
-          περιλαμβάνει τους Άξονες Προτεραιότητας 10, 11, 12, 13 και 
14 του Ε.Π. με Συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.342 εκατ.€ (45,1% 
του Ε.Π.)
-          Χρηματοδοτείται από τα ΕΔΕΤ της ΕΕ με 1.979 εκατ. € (45,7% 
του Ε.Π.). Ταμείο Συνοχής 1.838 εκατ. €, ΕΤΠΑ 141 εκατ. ευρώ.

ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ, ΣΕ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ RICS – GReeCe, γΙΑ ΤΑ 
«δΙΕΘΝΗ πΡΟΤυπΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΟυΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ»
Γ. Στασινός: Το παράδειγμα των στατιστικών μεγεθών της ΕΛΣΤΑΤ για την οικοδομική δραστηριότητα και η ζοφερή πραγματικότητα του 
καταβαραθρωμένου κατασκευαστικού τομέα
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ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ, ΣΕ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ RICS – GReeCe, γΙΑ ΤΑ 
«δΙΕΘΝΗ πΡΟΤυπΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΟυΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ»

Η Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) – Greece 
από τους  συνολικά 22 τομείς, συμπεριλαμβανομένων των 
εκτιμητών,  στους οποίους δραστηριοποιείται, οι 21 αφορούν 
στον κατασκευαστικό τομέα και αποκλειστικά ειδικότητες 
μηχανικών. Ταυτοχρόνως η  RICS – Greece είναι ενεργό και 
δραστήριο μέλος της International Property Measurement 
Standards Coalition (IPMSC), που αποτελεί έναν συνασπισμό 
άνω των 80 κορυφαίων οργανισμών, προερχόμενων από 
όλες τις ηπείρους του κόσμου, που δεσμεύονται να παράγουν 
και να υποστηρίξουν ένα κοινό πρότυπο μέτρησης ακινήτων, 
ιδιωτικής περιουσίας και δημοσίων υποδομών.
Αυτά είπε  ο Δημήτρης Δημητρίου αρχιτέκτονας μηχανικός 
πιστοποιημένος εκτιμητής και εκπρόσωπος  της RICS – 
Greece, παρουσιάζοντας στη διάρκεια της εκδήλωσης που 
διοργάνωσε το ΤΕΕ, σε συνεργασία με τη RICS – Greece,  με 
θέμα «Διεθνή πρότυπα μετρήσεων και η εφαρμογή τους στην 
Ελλάδα» την ταυτότητα της RICS – Greece  και τη διεθνή εμ-
βέλεια της συμμετοχής της στην IPMSC. Ο  κ Δημητρίου τόνισε 
ιδιαίτερα τη σημασία της αξιοποίησης των επιστημονικών και 
τεχνικών δεξιοτήτων των ελλήνων Μηχανικών στη προσπά-
θεια να καθιερωθούν στη χώρα μας διεθνή πρότυπα μετρή-
σεων για τα ακίνητα και τις υποδομές και μίλησε για  σταθερή 
συνεργασία του ΤΕΕ με την RICS – Greece και  τον IPMSC.
 
Συμμετοχή των ελλήνων μηχανικών
Παράλληλα, με αφετηρία την εκδήλωση του ΤΕΕ παρουσιά-
στηκαν από τους εκπροσώπους  της RICS – Greece προτάσεις 
προτύπων μα βάση τους κανόνες και τις προδιαγραφές του 
IPMSC (των κατηγοριών GRPMS-1, GRPMS-2, GRPMS-3, 
για ακίνητα, με σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, 
γήπεδο με κτίσμα και ειδικών χρήσεων), για εφαρμογή στην 
ελληνική αγορά, καλώντας τους παριστάμενους μηχανικούς 
όσο και κάθε ενδιαφερόμενο μηχανικό, μέλος του ΤΕΕ, μέσω 
της ιστοσελίδας της RICS – Greece, να πάρουν μέρος σε δια-
βούλευση και διάλογο, για την τελική διαμόρφωση τους. 
Ειδικότερα με κοινή εισήγηση τους με θέμα «Διεθνή Μετρη-
τικά Πρότυπα» η Λιάνα Κυριοπούλου, Πρόεδρος Κατασκευ-
αστικού Τμήματος RICS GREECE και Παύλος Σαραντόπουλος, 
Μέλος του ΔΣ του RICS GREECE παρουσίασαν ότι  ο IPMSC έχει 
καθιερώσει πρότυπα μέτρησης (IPMS), σε τέσσερις βασικές 
κατηγορίες, δηλαδή για γραφεία, οικιστικά, βιομηχανία και 
εμπορικά κτίρια,  από τα οποία τα δύο πρώτα είναι σε υπο-
χρεωτική εφαρμογή και τα άλλα δύο είναι προς ολοκλήρωση. 
Για κάθε κατηγορία εξήγηανα οι ομιλητές τα πρότυπα διακρί-
νονται σε τρείς βασικές κατηγορίες, «με κριτήρια την έκταση 
και την ποιότητα των μετρήσεων αναλόγως τι ζητάει ο πελά-
της και για ποιο σκοπό θα χρησιμοποιηθούν». Οι εκπρόσωποι 
της RICS GREECE τόνισαν στην εισήγηση τους ότι η μέτρηση 
ιδιοκτησίας είναι αναγκαία και σημαντική για να υπάρχουν 

ακριβείς μετρήσεις, λειτουργούν ως  εργαλείο σύγκρισης με-
ταξύ κτιρίων ή ιδιοκτησιών και άμεσο εργαλείο υποστήριξης 
των αποφάσεων των χρηστών, ενώ παράλληλα αποτελούν 
θεμελιώδες χαρακτηριστικό ισχυρών αγορών Real Estate. 
παραδείγματα αποκλίσεων στις μετρήσεις 
Οι κκ Κυριοπούλου, και  Σαραντόπουλος παρουσίαζαν ανα-
λυτικά παραδείγματα σύμφωνα με τα οποία  στην σημερινή 
πραγματικότητα τα πρότυπα μέτρησης αλλάζουν ανά περιο-
χή και ανά χώρα. Ο συσχετισμός μεταξύ τους δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί σε όλες τις περιπτώσεις αριθμητικά,. Ενώ τα αποτε-
λέσματα μέτρησης μπορεί να διαφέρουν δραματικά επηρεά-
ζοντας τις αποφάσεις των χρηστών.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφόρων προτύπων 
μέτρησης ανά χώρα, οι ομιλητές παρουσίασαν ότι στις 
Η.Π.Α πολλές φορές ως μέτρηση ορόφου χρησιμοποιείται ο 
κλιματιζόμενος χώρος, ως ένδειξη επιφάνειας. Στην Ισπανία 
προσμετρούνται εξωτερικοί χώροι πισίνας στα τετραγωνικά. 
Στη  Μέση Ανατολή προσμετρούνται χώροι που δεν έχουν 
κατασκευασθεί αλλά προβλέπεται να κατασκευασθούν από 
στατική μελέτη. Και στην Ινδία προσμετρούνται εξωτερικοί 
χώροι στάθμευσης και κοινόχρηστοι χώροι στα τετραγωνικά.
Με αυτά τα δεδομένα σημείωσαν οι εκπρόσωποι του RICS 
GREECE προκύπτουν σοβαρά  θέματα από τα μη εναρμονι-
σμένα πρότυπα, όπως δυσκολία στη σύγκριση επιφανειών 
δύο ή περισσοτέρων όμοιων κτιρίων, μεταξύ αγορών ή ακό-
μη και εντός της ίδιας αγοράς, εφόσον αυτή δε χρησιμοποιεί 
κάποιο πρότυπο. Έλλειψη διαφάνειας στην αγορά. Αδυναμία 
σύγκρισης συναλλαγών μεταξύ χωρών – μη αξιόπιστα συ-
γκριτικά στοιχεία και στοιχεία επιφάνειας οδηγούν σε διαφο-
ρετικές αξίες. Μη εναρμονισμένες λογιστικές καταστάσεις (είτε 
για δραστηριότητα εντός της ίδιας αγοράς είτε για δραστηριό-
τητα μεταξύ διαφορετικών αγορών) 
IPMSC:  παγκόσμιος συνασπισμός άνω των 80 κο-
ρυφαίων οργανισμών
Παρουσιάζοντας τον  IPMSC – International Property 
Measurement Standards Coalition, οι δύο ομιλητές είπαν 
ότι ο  IPMSC είναι ένας συνασπισμός άνω των 80 κορυφαίων 
οργανισμών στον χώρο του Real Estate προερχόμενων από 
όλες τις ηπείρους του κόσμου που δεσμεύονται να παράγουν 
και να υποστηρίξουν ένα κοινό πρότυπο μέτρησης περιουσί-
ας. Ξεκινώντας από συναντήσεις στα γραφεία της Παγκόσμιας 
Τράπεζας τον Μάιο του 2013, ο Συνασπισμός δημιούργησε 
μια ανεξάρτητη επιτροπή καθορισμού προτύπων και δε-
σμεύτηκε στο όραμα ενός κοινού και διεθνούς προτύπου 
μέτρησης. Μέλη είναι οργανισμοί: Κυβερνητικοί οργανισμοί, 
Διεθνείς εταιρείες παροχής συμβολών στον χώρο του Real 
Estate, Χρήστες κτιριακών εγκαταστάσεων, Κατασκευαστικές 
εταιρείες, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Στρατηγικοί επενδυτές, Πανε-
πιστημιακά Ιδρύματα κ.ά., παραπέμποντας για αναλυτικές 

πληροφορίες στον διαδικτυακό χώρο: https://ipmsc.org
 
Νικόλαος χατζητσώλης: Τα  διεθνή εκτιμητικά πρό-
τυπα
Για την επίπτωση των προτύπων σε εκτιμήσεις ακινήτων και 
δημοσίων έργων, μίλησε ο Νικόλαος Χατζητσώλης, πρόε-
δρος του Εκτιμητικού Τμήματος του RICS GREECE. Όπως τόνι-
σε, τα  διεθνή εκτιμητικά πρότυπα υπάρχουν γιατί:
-   Βοηθούν στην ελαχιστοποίηση του επενδυτικού κινδύνου 
(ρίσκου)
-          Συμβάλουν στην ανάδειξη του επαγγέλματος του εκτι-
μητή 
-   Οδηγούν στην υιοθέτηση των σωστών μεθόδων εκτίμησης
-   Προσφέρουν ανεξαρτησία, αντικειμενικότητα και διαφά-
νεια 
-          Βοηθούν στις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις 
-          Παρέχουν έναν ορθολογικό οδηγό για την εκτίμηση 
χαρτοφυλακίων ακινήτων.
Και ως προβλήματα των εκτιμητών ανέφερε:
-          Δεν γίνεται μέτρηση χώρων κατά την αυτοψία
-      Τα στοιχεία των πελατών δεν είναι πάντα επαρκή και 
ακριβή
-          Το Red Book προβλέπει αιρέσεις στις περιπτώσεις μη 
επαρκών στοιχείων
-          Προσαρμογή συγκριτικών στοιχείων με βάση τα IPMS
-          Η αγορά και οι πελάτες δύσκολα θα προσαρμοστούν.
 
γιώργος παπαδάκος:Τα ISO πρότυπα
Για τα ISO πρότυπα σχετικά με τη διασφάλιση της ποιότη-
τας κάθε είδους μετρήσεων, με αναφορές στα συστήματα 
διακριβώσεων και διαπιστεύσεων που απαιτούνται, μίλησε 
αναλυτικά και με παραδείγματα ο Γιώργος Παπαδάκος, δρ. 
Μηχανολόγος Μηχανικός, αν. επιμελητής ΕΕΕ Υποδομών 
Ποιότητας του ΤΕΕ. Μεταξύ άλλων, στο τέλος της παρουσί-
ασής του ανέφερε, ως προσωπικές προτάσεις, ότι το ΤΕΕ θα 
μπορούσε να αναλάβει δραστηριότητες διεξαγωγής συγκρι-
τικών δοκιμών. Για παράδειγμα:
-          Διεργασία εκτίμησης επί ενός κτηρίου ή εγκατάστασης 
από πολλούς εκτιμητές
-          Διεξαγωγή επιμέτρησης στο ίδιο αντικείμενο (π.χ. δια-
στατικές μετρήσεις)
-          Συμμετοχή πολλών τοπογράφων σε συγκριτική δοκιμή 
προσδιορισμού θέσης σε επιλεγμένα σημεία πρωτευουσών 
νομών της Ελλάδας
-          Μετρήσεις επίδοσης (π.χ. απώλειες οπτικού δικτύου 
με χρήση OTDR) από πολλούς ιδιοκτήτες του αντίστοιχου 
εξοπλισμού.

RICS – Greece, - Δημήτρης Δημητρίου, Λιάνα Κυριοπούλου, Παύλος Σαραντόπουλος:
-Τι είναι και τι κάνουν η RICS - Greece και ο Παγκόσμιος Οργανισμός IPMSC 
-Οι τέσσερις κατηγορίες προτύπων μέτρησης- Πρόταση διαβούλευσης για εφαρμογή στην ελληνική αγορά 
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ δΩΜΑΤΙΟ, ΜΕ χΡΗΣΗ ΑπΕ

 
«Οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί ξέρουν και μπορούν να σχεδιάσουν τις 
κατάλληλες λύσεις, να εφαρμόσουν τις καλύτερες τεχνικές, να επιβλέψουν και να 
κατασκευάσουν τις κατάλληλες τεχνικές επιλογές για κάθε ανάγκη της τουριστικής 
και ξενοδοχειακής αγοράς», τόνισε σε δήλωση του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, με την ευκαιρία της πολύμορφης και δυναμικής συμμετοχής του ΤΕΕ στην 
έκθεση Greek Tourism Expo 2017, με διοργάνωση επιστημονικής ημερίδας για το 
ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και παρουσίαση πρότασης βιοκλιματικής αρχιτε-
κτονικής στην έκθεση, η οποία πραγματοποιήθηκε από 8 έως 10 Δεκεμβρίου 2017 
στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε παράλληλα ότι:
-«Ο τουρισμός αποτελεί έναν δυναμικό κλάδο της ελληνικής οικονομίας και οι Έλ-
ληνες Μηχανικοί υπηρετούν με συνέπεια, επιστημοσύνη και σκληρή δουλειά την 
ανάπτυξή του, συστηματικά, εδώ και δεκαετίες. Επιπλέον, ο σχεδιασμός μπορεί να 
αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε τουριστικής μονάδας. Μπροστά στις 
σύγχρονες προκλήσεις, είναι αδιαμφισβήτητη η αξία της επένδυσης στην αναβάθμι-
ση των ξενοδοχειακών και άλλων τουριστικών μονάδων, με έμφαση στα χαρακτη-

ριστικά της χώρας μας αλλά και την αποδοτικότητα κάθε επένδυσης».
Αναφερόμενος ειδικότερα στη συμμετοχή του ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism Expo 
2017, με πρότυπο βιοκλιματικό δωμάτιο, με χρήση ΑΠΕ ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ση-
μείωσε ότι: 
-«Το ΤΕΕ προχώρησε στην κατασκευή ενός πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου με 
χρήση ΑΠΕ, μέσα σε μία έκθεση του κλάδο του τουρισμού, ώστε να παρακινήσει το 
ενδιαφέρον ακόμη περισσότερων παραγόντων της αγοράς και να προκαλέσει συ-
ζητήσεις για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις καλύτερες δυνατές επενδύσεις 
στον κλάδο».
Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ και η τεχνική πρόταση του ΤΕΕ, Πρότυπου βιοκλιματικού 
δωματίου, με χρήση ΑΠΕ αποτέλεσε σημείο αναφοράς και κέρδισε τις εντυπώσεις 
των  πολυάριθμων επισκεπτών της έκθεσης και των εκπροσώπων του κλάδου του 
Τουρισμού. 
Η παρουσία του ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism Expo 2017 τονίζεται την επίσημη 
ανακοίνωση των διοργανωτών της έκθεσης ότι «κέρδισε τις εντυπώσεις». Στο βι-
βλίο επισκεπτών, καταγράφονται θερμά λόγια και συγχαρητήρια των επισκεπτών. 
Επίσης η παρουσία του ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism Expo 2017 πήρε ευρεία 
δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης, ενώ η τηλεόραση της ΕΡΤ αφιέρωσε ειδικό ρε-
πορτάζ για την παρουσίαση του πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου, με χρήση ΑΠΕ.  
Με σκοπό την αναβάθμιση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Χώρας, το ΤΕΕ σε συ-
νεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της UIA (Παγκόσμια Ένωση Αρχιτεκτόνων) και το 
Διεθνές Πρόγραμμα Εργασίας «Αρχιτεκτονική & Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας UIA-
ARES WP Intl.» διοργάνωσε συλλογή αρχιτεκτονικών ιδεών με θέμα την κατασκευή 
πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου με την προϋπόθεση τη χρήση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και το Βιοκλιματικό Σχεδιασμό. 
Μετά από μία διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης προς τους Αρχιτέκτονες, επελέγη ως 
η πιο άρτια και κατασκευάστηκε στην έκθεση Greek Tourism Expo 2017 η πρόταση 
της Ηλιοπούλου Ευτυχίας, με τίτλο «Ημιυπαίθριος βίος δίπλα στο νερό».

Γ. Στασινός Οι έλληνες μηχανικοί μπορούν να υλοποιήσουν τις καλύτερες τεχνικές λύσεις για την αναβάθμιση της τουριστικής αγοράς
-Οι Έλληνες Μηχανικοί υπηρετούν με συνέπεια, επιστημοσύνη και σκληρή δουλειά την ανάπτυξή του τουρισμού συστηματικά, εδώ και δεκαετίες
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Στην πρόταση πρότυπου δωματίου της Ηλιοπούλου Ευτυχίας, που παρουσιάστηκε κα-
τασκευασμένη, κατά τη διάρκεια της έκθεσης Greek Tourism Expo 2017,, συνδυάζονται 
παραδοσιακές και σύγχρονες βιοκλιματικές στρατηγικές δροσισμού με παράλληλη χρή-
ση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στοχεύοντας σε ένα υψηλού επιπέδου, 
σύγχρονο δωμάτιο ξενοδοχείου, κατάλληλο για τις μεσογειακές καλοκαιρινές κλιματολο-
γικές συνθήκες. 
Σύμφωνα με την Αρχιτέκτονα Μηχανικό που το σχεδίασε, το δωμάτιο, η βασική δομική 
και λειτουργική μονάδα του ξενοδοχείου, αντιμετωπίζεται ως ένα κύτταρο που αυτο-
ρυθμίζεται και προσαρμόζεται στο περιβάλλον του. Ο  βιοκλιματικός σχεδιασμός, δεν 
επιδιώκει να «ντύσει» την αρχιτεκτονική ιδέα αλλά να την ερμηνεύσει. Ο χώρος του δω-
ματίου έχει ποιότητες ημιυπαίθριου καθώς και ροικότητα στην κίνηση, με ελαστικότητα 
στα  όρια του μέσα και του έξω μέχρι και της δυνατότητας πλήρους κατάργησής τους. 
Χαρακτηρίζεται από την δροσιστική ωφέλεια και την οπτική και ακουστική ανακούφιση 
που προσφέρουν  κατακόρυφες και οριζόντιες επιφάνειες νερού τόσο στο εσωτερικό όσο 
και στο εξωτερικό του και από τα στέγαστρα από φυσικά υλικά που εκτός από εξωτερική 
σκίαση, περιβάλλουν και τον ιδιωτικό πυρήνα του ύπνου. 

Αντανακλάσεις και ήχοι νερού, μεταβαλλόμενα  μοτίβα σκιάς και δροσιστικά ρεύματα 
αέρα, συνθέτουν τον τελικό χώρο. Επίσης η πρόβλεψη για εγκατάσταση φωτοβολταικών 
και ηλιοθερμικών πανέλων και η γενική εγκατάσταση ενδοδαπέδιου δροσισμού που θα 
υποστηρίζεται από εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας και χρήση γεωθερμικής αντλίας 
χαμηλών θερμοκρασιών, υπολογίζεται ότι θα καλύπτουν τις ήδη χαμηλές ενεργειακές 
απαιτήσεις του δωματίου, ελαχιστοποιώντας την χρήση ενέργειας για φωτισμό, ζεστό 
νερό και δροσισμό και στοχεύοντας στις αποδόσεις των  κτιρίων σχεδόν μηδενικής κα-
τανάλωσης.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης, το πιλοτικό αυτό δωμάτιο  ήταν ανοικτό στους επισκέπτες, 
προσφέροντας εκπλήξεις τόσο στον σχεδιασμό του, όσο και στις τεχνικές προδιαγραφές 
του. 

Ν. φυντικάκης: Στο προσκήνιο οι προτάσεις των νέων ελλήνων αρχιτεκτό-
νων
Ο Νίκος Φιντικάκης,  Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων UIA, σε δήλωση 
του, η οποία  στο πλαίσιο του ρεπορτάζ παρουσίασης του πρότυπου βιοκλιματικού δω-
ματίου, με χρήση ΑΠΕ του ΤΕΕ  μεταδόθηκε από την τηλεόραση της ΕΡΤ σημείωσε ότι:

-«Η Ανάδειξη του μεγάλου πλεονεκτήματος της Ελλάδας να προσφέρει στο Τουρισμό την 
ανθρώπινη κλίμακα αξιοποιώντας τον Αρχιτεκτονικό Βιοκλιματικό και Περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό αντί της διεθνούς στυγνής εμπορευματοποίησης του ,μέσω μιας παγκοσμι-
οποιημένης πλαστικής και ενεργοβόρας Αρχιτεκτονικής. Αυτό προβάλλει το ΤΕΕ τόσο με 
τη εκδήλωση που διοργάνωσε  για τη νέα θεσμική πρόταση  του χωροταξικού σχεδια-
σμού του Τουρισμού αλλά και με τη Πρωτοβουλία και συνεργασία του Πρόεδρου του 
ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με τη Πρόεδρο του ΣΑΔΑΣ Τόνια Κατερίνη και τη Πρόεδρο του 
Ελληνικού Τμήματος της UIA Φανή  Βαβύλη ,με τη συνεργασία της Δ/ντριας των Διεθνών 
Σχέσεων του ΤΕΕ κ Λιάνας  Αναγνωστάκη , ώστε να εκτεθούν οι προτάσεις των νέων Ελ-
λήνων Αρχιτεκτόνων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Βιοκλιματικών Ξενοδοχείων 
καθώς και οικολογικών τρόπων και μάλιστα εκάστοτε εγχώριων τοπικών υλικών κατα-
σκευής τους.»

Η πρόταση πρότυπου δωματίου της Ηλιοπούλου Ευτυχίας
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«Μπράβο παιδιά, σας συγχαίρω.  Είναι και δικός μου στόχος 
ως μηχανικός η βιοκλιματική αρχιτεκτονική να περάσει στο 
design όλων των ξενοδοχείων.  Είναι ποιότητα ζωής». Με 
αυτά τα θερμά λόγια κατέγραψε ο Πρόεδρος του ΕΟΤ Μπά-
μπης Καρίμαλης στο βιβλίο εντυπώσεων, που άνοιξε στο 
χώρο της έκθεσης, την μεγάλη αποδοχή και τις θετικές εντυ-
πώσεις που προκάλεσε η παρουσία του πρότυπου βιοκλιμα-
τικού δωματίου, με χρήση ΑΠΕ του ΤΕΕ  στην έκθεση Greek 

Tourism Expo 2017. 
Το σύνολο των σχολίων που καταγράφηκαν από τους επισκέ-
πτες είναι θετικά και απολύτως επιβεβαιωτικά ότι το ΤΕΕ ήταν 
ο πρωταγωνιστής της έκθεσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ορι-
σμένα από τα πολυάριθμα σχόλια , που καταγράφηκαν στο 
βιβλίο επισκεπτών για  το πρότυπο βιοκλιματικό δωμάτιο, με 
χρήση ΑΠΕ του ΤΕΕ, τα οποία έχουν ως εξής:  

Πρόεδρος του ΕΟΤ: «Είναι και δικός μου στόχος η βιοκλιματική αρχιτεκτονική να εφαρμοστεί σε όλα τα ξενοδοχεία» - Θερμά λόγια 
για το ΤΕΕ στο βιβλίο επισκεπτών

Ένα ευχάριστο και δροσερό δωμάτιο.  Ας ελπίσουμε πως κά-
ποτε τα δωμάτια στα ξενοδοχεία θα γίνουν κάπως έτσι
Ηλίας Παπαγεωργίου

Μια τυπολογία χαλάρωσης που επανερμηνεύει τη σχέση 
των ανθρώπων με την υπαίθρια ζωή.  Ένα για βουνό, ένα 
για πόλη κι ένα σαν αυτό εδώ για θάλασσα μπορούν να δώ-
σουν μια σύγχρονη πρόταση κατοίκησης στην Ελλάδα.  Πολύ 
όμορφος και ζεστός χώρος.  Εύχομαι τα καλύτερα!
Χρήστος Γραπάς

Όμορφος, ζεστός αλλά και δροσερός χώρος μιας υπαίθριας 
καλοκαιρινής ζωής!  Θα ήθελα πολύ να περάσω τις διακοπές 
μου σε ένα τέτοιο δωμάτιο.  Ακόμη κι αυτά τα λίγα λεπτά περι-
πλάνησής σ’ αυτό με έκαναν να οραματιστώ το βίωμα αυτού 
του χώρου σε πραγματικό χώρο και χρόνο.  Καλή επιτυχία σ’ 
ότι και αν κάνετε.
Άλκηστις Πυργιώτη

Επιθυμώ για τους συνανθρώπους μου και εμένα προσωπικά 
να ζήσουμε εναρμονισμένοι με το φυσικό περιβάλλον και τη 
σοφία που το διε΄πει!!!!
Ευχαριστώ πολύ!!!
Ασπασία Βεντούρη

Μια βιοκλιματική προσέγγιση των αρχιτεκτονικών λύσεων 
υπήρξε υφέρπουσα από πολύ παλιά και καθεστώς σύνηθες 
στη λαϊκή αρχιτεκτονική της υπαίθρου μας.  Φαίνεται ότι ο 
ελληνικός λαός άριστα γνώριζε την αξία της και την εφαρμογή 
της.

Επειδή πάντοτε όμως υπάρχουν καινοτόμες ιδέες, αυτές πρέ-
πει να διαδίονται και να τους δίνεται η ευκαιρία της εφαρμο-
γής.  Μια τέτοια ιδέα είναι και η εκτεθημένη εδώ, στην οποία 
εύχομαι να ευοδοθεί η εφαρμογή της και να γίνει αιτία τνα 
«φυτρώσουν» και άλλες πολλές ανάλογες
Φλίντρας Θεοχάρης
Αρχιτέκτων – Μηχανολόγος Μηχανικός

Αξιέπαινη προσπάθεια.  Η φιλικότητα των εκθετών και οι εξη-
γήσεις σε τεχνικά θέματα με εντυπωσίασε.  Τέτοιες προσπάθει-
ες επιταχύνουν την επίτευξη των στόχων 2020.
Τομπούλογλου Χαράλαμπος
ΔΡ Μηχ. Μεταλλείων – Μεταλλουργών

Η σημερινή μας επίσκεψη στο περίπτερο με το βιοκλιματικό 
σας δωμάτιο μας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις γιατί πετυ-
χαίνει τις ιδανικές συνθήκες κατοικισιμότητας που ταιριάζουν 
απόλυτα στον ελληνικό χώρο.  Μπράβο σας για την πολύ 
καλή προσπάθειά σας.
Χρήστους Κουλοχέρης
Επιχειρηματίας

Συγχαρητήρια παιδιά, πάντα επιτυχίες και καλές βιοκλιματικές 
δημιουργίες!
Αγγελική Τριάντη
Αρχιτέκτων  Μηχανικός

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια.  Η Ελλάδα είναι μια χώρα 
που κατεξοχή προδιαθέτει την προσπάθεια βιοκλιματικής 
προσέγγισης.  Καλή επιτυχία στους στόχους σας.
Π. Δρούτσας

Πολύ καλή εντύπωση.  Καλή επιτυχία, ωραία οικολογική 
πρόταση.
Α. Δάγλας

Συγχαρητήρια για τη βιοκλιματική προσέγγιση.  Ως ξενοδόχος 
πήρα πολλά στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, ταυτό-
χρονα πανέμορφα αισθητικά.
Συνεχίστε….
Γ. Τσάμης

Πολύ καλή προσπάθεια.  Συγχαρητήρια.  Ελπίζουμε να βρει 
εφαρμογή στην πραγματική ζωή
Μαρίνα Ηλιοπούλου

Ανέκαθεν οι κάτοικοι τούτου του τόπου αναζητούσαν, για 
τους χώρους κατοικίας τους την απλότητα, την επαφή με τη 
φύση, τη μείωση της εξάρτησης από την τρέχουσα τεχνολο-
γία.
Επίσης, πάντα, υπήρχαν σπουδαίοι άνθρωπου που υπη-
ρέτησαν αυτές τις αναζητήσεις, είτε λέγονταν Πικιώνηδες, 
Κωνσταντινίδηδες, Ζενέτοι, είτε ήταν μάστορες της ανώνυμης 
λαϊκής αρχιτεκτονικής μας, που εκμεταλλεύονταν κάθε στοι-
χείο φυσικού περιβάλλοντος για εντάξουν το κτίσμα σε αυτό.
Οι προσπάθειες συνεχίζονται ……
…..και πιστεύω ότι πετυχαίνουν
Κ.Κ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τι γράφτηκε στο Τετράδιο Εντυπώσεων
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-«Η 1η ημέρα ξεκίνησε εντυπωσιακά με την Ημερίδα του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με θέμα το Νέο Χωροταξικό, 
που αποτελεί θεμέλιο λίθο της τουριστικής ανάπτυξης της χώ-
ρας για τα επόμενα χρόνια. Την «παράσταση των εντυπώσεων» 
κέρδισε  το πανέμορφο Πρότυπο Βιοκλιματικό Ξενοδοχείο που 
κατασκεύασε το ΤΕΕ μέσα στην έκθεση για να παρουσιάσει και 
να τονίσει την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία 
με την χρήση υλικών φιλικών στο Περιβάλλον». Αυτά αναφέ-
ρονται για την παρουσία του ΤΕΕ στην έκθεση Greek Tourism 
Expo 2017 στην επίσημη ανακοίνωση της Leaderexpo–
Leaderetech, διοργανώτριας εταιρίας της έκθεσης, στο οποίο 
αναλυτικά σημειώνεται ότι:

Μεγάλη και πολύπλευρη επιτυχία γνώρισε η 4η ΔιεθνήςΈκθεση 
Τουρισμού, Greek Tourism Expo 2017 που διοργανώθηκε 8-10 
Δεκεμβρίου στο Metropolitan Expo.
250 εκθέτες συμμετείχαν από όλους τους τομείς του τουρισμού 
ενώ παράλληλα150 Hosted Buyers από 40 χώρες πραγμα-
τοποίησαν περισσότερες από 6.100 Β2Β συναντήσεις με τους 
εκθέτες.
Οι τρείς ημέρες λειτουργίας ήταν γεμάτες από επαγγελματικές 
συναντήσεις με περισσότερους από 5.300 επισκέπτες που σε 
ποσοστό 90% ήταν επαγγελματίες του τουρισμού.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού κ. Χαράλαμπος Καρίμαλης, ο οποίος επισήμανε 
την συμβολή του ΕΟΤ μέσω του σχεδιασμού του Υπουργείου 
Τουρισμού, στην ανάπτυξη του Ελληνικού Τουρισμού. Τόνισε 
δε και τις ενέργειες προβολής της χώρας μας διεθνώς, όπως τη 
διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, τον προσανατολισμό για 
τουρισμό 365 ημέρες, ενώ αναφέρθηκε και στα «εργαλεία» με 
τα οποία επιτυγχάνεται η σύγχρονη προβολή της Ελλάδας.
Ο Χριστόφορος Παπαδιώτης, διοργανωτής της Greek Tourism 
Expo, ευχαρίστησε τους εκθέτες που στηρίζουν εδώ και 4 
χρόνια την προσπάθεια ανάδειξης του Ελληνικού Τουρισμού, 
καλωσόρισε τους επίσημους προσκεκλημένους και κάλεσε να 
απευθύνουν χαιρετισμό ,ηΑντ/χης Τουρισμού Πελοποννήσου 
Ντίνα Νικολάκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Δυτικής 
Ελλάδος Κωνσταντίνος Καρπέτας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης 
Μόραληςκαι ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.
Παρόντες ήταν επίσης οι Αντ/χες Τουρισμού , Ιονίων Νήσων 
Σπύρος Γαλιατσάτος και Βορείου Αιγαίου Αγγελική Σαραντινού.
Εντυπωσιακή και δυναμική ήταν η συμμετοχή πολλών Περιφε-
ρειών και Δήμων (Περ. Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ηπεί-
ρου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Δήμος 
Θήβας, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Πόρου, Δήμος Κοζάνης, 
Δήμος Αριστοτέλη, Δήμος Φυλής, κ.α.)  που πρόβαλαν αποτελε-
σματικά τον Τουρισμό της περιοχής τους και είχαν εκατοντάδες 

επιτυχημένες  Β2Β συναντήσεις με τους Hosted Buyers.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που στηρίζει την ‘Εκθεση ήδη από 
την πρώτη διοργάνωσή της, συμμετείχε με εντυπωσιακό περί-
πτερο και με συνεκθέτεςπολλούς Δήμους αλλά και τουριστικές 
επιχειρήσεις οι οποίοι έκαναν δεκάδες επιτυχημένα Β2Β ραντε-
βού με τους Hosted Buyers της έκθεσηςκαι δέχτηκαν επίσης 
πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών. 
Εντυπωσιακή , για μία ακόμη χρονιά και πολύ επιτυχημένη 
επαγγελματικά ήταν καιη συμμετοχή της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου,η οποία επίσης στηρίζει την Έκθεση από την πρώτη 
διοργάνωσή της, με ένα ιδιαίτερου σχεδιασμού περίπτερο που 
αφενός αναδείκνυε τις ομορφιές της περιοχής και αφετέρου την 
ιδιαίτερη γαστρονομία και τα προϊόντα της.
Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Ντίνα Νικολάκου, στον χαι-
ρετισμό της στα εγκαίνια, επεσήμανε την σταθερή παρουσία της 
Περιφέρειας στα μεγάλα τουριστικά γεγονότα, εντός και εκτός 
Ελλάδας. 
Παράλληλα δε ανέλαβε η ίδια και με διαδραστικό τρόπο, να πα-
ρουσιάσει τις γαστρονομικές προτάσεις των μαγείρων της Πε-
ριφέρειας Πελοποννήσου και την ποικιλία των προϊόντων της.
Επίσης ήταν και η μόνη Περιφέρεια στην GreekTourismExpo, 
που προσέφερε τέτοια εδέσματα και δώρα στους επισκέπτες. 
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απέσπασε  το Πρώτο Βραβείο 
για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της έκθεσης «Γεύσεις 
στη Γαστρονομία Τουρισμού » φέρνοντας το γαστρονομικό της 
πλούτο στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Οι Παράλληλες εκδηλώσεις ήταν υψηλού επαγγελματικού εν-
διαφέροντος και τις παρακολούθησαν συνολικά περίπου 650  
σύνεδροι.
Η 1η ημέρα ξεκίνησε εντυπωσιακά με την Ημερίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με θέμα το Νέο Χωροταξικό, που 
αποτελεί θεμέλιο λίθο της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας για 
τα επόμενα χρόνια.
Εξίσου δυναμική ήταν η παρουσίαση του προγράμματος 
πιστοποίησης «Το Σήμα BoutiqueHotel» του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ένας θεσμός που θέτει νέα δεδομένα 
στην κατηγοριοποίηση των ελληνικών ξενοδοχείων για ποιο-
τικό τουρισμό.
Τη δεύτερη ημέρα ο Πρόεδρος του  Εθνικού Κέντρου Τουρι-
σμού Υγείας, της ΚΕΔΕ και του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης και με την 
συμμετοχή της Elitour παρουσίασε την Ημερίδα «Ο τουρισμός 
Υγείας στην Ελλάδα». Ένα θέμα υψηλού ενδιαφέροντος που 
εντυπωσίασε και προβλημάτισε τους δεκάδες σύνεδρους που 
συμμετείχαν.
Την «παράσταση των εντυπώσεων» κέρδισε  το πανέμορφο 
Πρότυπο Βιοκλιματικό Ξενοδοχείο που κατασκεύασε το ΤΕΕ 
μέσα στην έκθεση για να παρουσιάσει και να τονίσει την ανάγκη 

εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία με την χρήση υλικών 
φιλικών στο Περιβάλλον.
Στη συνέχεια μεγάλες και εξειδικευμένες στο αντικείμενο εταιρεί-
ες διοργάνωσαν με πολύ μεγάλη επιτυχία τις Ημερίδες «Τουρι-
στικά Γραφεία & Προκλήσεις του Μέλλοντος » και «Τάσεις και 
Εξελίξεις στην Διανομή του Ξενοδοχειακού Προϊόντος».
Την ημερίδα για τα Τουριστικά Γραφεία άνοιξε με την πολύ ενδι-
αφέρουσα εισήγηση του ο κος Γεώργιος Μαρούτσος, Πρόεδρος 
της ΠΕΤΑΓΑ, ο οποίος αναφέρθηκε στις πιθανές επιπτώσεις που 
θα έχουν οι μεγάλες αλλαγές στην συνδεσιμότητα των αερο-
πορικών εταιρειών με τα γραφεία, που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
καθώς και τις υπόλοιπες τεχνολογικές εξελίξεις.
Οι ομιλητές του συνεδρίου κάλυψαν σε βάθος τις υφιστάμε-
νες λύσεις που προσφέρονται από την ελληνική βιομηχανία 
παραγωγής λογισμικού και ανέπτυξαν τις δυνατότητες που 
προσφέρουν στα τουριστικά γραφεία για την ψηφιοποίηση 
των εργασιών τους ώστε να είναι σε θέση, αφενός μεν, να αυ-
τοματοποιήσουν την εσωτερική τους λειτουργία και αφετέρου 
να διασυνδέονται ηλεκτρονικά με την υπόλοιπη τουριστική 
βιομηχανία.
Ομιλητές από την AHEAD RM, την Ask2travel, την Travelsoft, 
την WebHotelier, την YachtSailing, την IT Concept και την 
OneTourismo έκαναν φανερό πως η εγχώρια παραγωγή λογι-
σμικού είναι σε εξαιρετικά επίπεδα και μπορεί να παράσχει αξιό-
πιστες και καινοτόμες λύσεις σε όλες τις τεχνολογικές προκλήσεις 
των γραφείων!
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη αποδείχθηκε η 
ημερίδα «Τάσεις και εξελίξεις στην διανομή του ξενοδοχειακού 
προϊόντος».
Στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση των ξενοδόχων για την 
ανάπτυξη των πωλήσεων τους στην διεθνή αγορά, μέσα από 
τα ηλεκτρονικά κανάλια διανομής που αποτελεί ίσως την μεγα-
λύτερη πρόκληση σήμερα για τους επαγγελματίες του κλάδου 
της φιλοξενίας.
Πολλοί εξαιρετικοί επαγγελματίες, από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
του χώρου ανέπτυξαν όλες τις εκφάνσεις του πολύπλοκου ση-
μερινού συστήματος διανομής και τις προσφορότερες λύσεις 
ανάλογα με την στόχευση του κάθε ξενοδοχείου!
Ομιλητές από την Interad, την AXIA Hospitality, την 
WebHotelier, την ΙΤ Concept, την trivago, την Expedia, την 
Nelios και την Panadvert ανέπτυξαν τις δυνατότητες που προ-
σφέρουν τα διάφορα κανάλια διανομής για την αύξηση των 
πωλήσεων τόσο σε b2b όσο και b2c!
Η έκθεση έκλεισε τις πύλες της με μεγάλη επιτυχία και ανανέωσε 
του ραντεβού της με την Τουριστική Αγορά για το 2018.

Η επίσημη ανακοίνωση των διοργανωτών υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής του ΤΕΕ και ότι το βιοκλιματικό κτίριο του 
ΤΕΕ  κέρδισε  τις εντυπώσεις
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ΣΕ δΗΜΟΣΙΑ δΙΑΒΟυΛΕυΣΗ ΤΟ ΣχΕδΙΟ ΝΟΜΟυ γΙΑ ΤΗ ΣυΣΤΑΣΗ 
ΤΟυ ΟΡγΑΝΙΣΜΟυ ΕΘΝΙΚΟυ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΟυ

πΟΣΟ υψΟυΣ 36,2 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΟ ΕΡγΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ δΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΛυΜΑΤΩΝ 
γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ πΑΜΒΩΤΙδΑΣ

ΣΤΙΣ 22 δΕΚΕΜΒΡΙΟυ, Η πΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ δΙΚΑΙΟυχΩΝ ΤΟυ ΚΕΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από την Τέταρτη, το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο 
«Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου». Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με το σχέδιο νόμου συστήνεται ένας 
ενιαίος φορέας, ο «Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου», ο 
οποίος θα αναλάβει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης 
της χώρας έως το 2020, τη λειτουργία, καθώς και τη σταδι-
ακή συγχώνευση των υφιστάμενων κτηματολογικών γρα-
φείων και υποθηκοφυλακείων. Μέσω της δημιουργίας ενός 
οργάνου, με ενιαία στρατηγική επιτυγχάνεται ο απαραίτητος 
συντονισμός, προκειμένου να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα 
του Κτηματολογίου, να εξασφαλίζεται πλήρως η αρχή της 
δημοσιότητας και να κατοχυρώνεται η ασφάλεια των συναλ-
λαγών.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, κύριοι στόχοι της ριζικής αναδιοργά-
νωσης των δομών κτηματογράφησης είναι:  
* Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος δημοσιότητας των 
εμπράγματων σχέσεων, μέσω της επέκτασης του συστήμα-
τος του ενιαίου αποδεικτικού κτηματολογίου σε εθνική κτη-
ματοκεντρική βάση (βάσει του μοναδιαίου κωδικού ακινήτου 
- ΚΑΕΚ).  
* Η κεντρική εποπτεία για την ενιαία εφαρμογή των κανό-
νων καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των 
πολιτών, αλλά και του ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης 
περιουσίας. 
* Η παροχή των υπηρεσιών καταχώρισης με διαφανή και 
αποτελεσματικό τρόπο. 
* Η βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών με την παροχή ηλε-
κτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση 
πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογικών 

δεδομένων κ.τ.λ. 

Σύμφωνα πάντα με το ΥΠΕΝ, για την υλοποίηση των παραπά-
νω στόχων προαπαιτούνται:  
* Η διαβαθμισμένη διάθεση των κτηματολογικών στοιχείων 
μέσω κατάλληλων εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσι-
ών.  
* Η σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου των υποθηκοφυλα-
κείων.  
* Η θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών διόρθωσης των 
εσφαλμένων εγγραφών. 
* Η ενίσχυση των συνεργιών και των αυτοματοποιημένων 
συνδέσεων με άλλες δημόσιες υπηρεσίες.  
* Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οικονομικής διαχείρισης 
και ελέγχου.  
* Η αποτελεσματική παρακολούθηση, έλεγχος και αξιολόγη-
ση του συστήματος.  
* Η σταδιακή μείωση των τελών που σχετίζονται με την εγ-
γραφή των εμπράγματων δικαιωμάτων. 
Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου θα είναι φορέας του 
δημοσίου τομέα, άρα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, 
θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί 
υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Η νομική μορφή του Οργανισμού 
ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου επιλέχθηκε για δύο 
βασικούς λόγους: Ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση των 
δικαιωμάτων των πολιτών συνιστά άσκηση δημόσιας εξου-
σίας και επομένως δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε όργανο 
που ανήκει στο κράτος. Τα δεδομένα που τηρούνται στο Κτη-
ματολόγιο αφορούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών και 
του Δημοσίου σε όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν άμεσα 

δημόσιους σκοπούς. Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής 
διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, οφείλει να ανήκει αποκλει-
στικά στο κράτος. 
Ο Οργανισμός Εθνικού Κτηματολογίου σχεδιάστηκε να λει-
τουργεί ως αυτοχρηματοδοτούμενος. Σε περίπτωση που 
τα έσοδα υπερβαίνουν τις προγραμματισμένες δαπάνες και 
υπό την προϋπόθεση διασφάλισης ορισμένου αποθεματικού 
ασφαλείας για την λειτουργία του, το πλεονάζον ποσό θα 
αποδίδεται στον κρατικό Προϋπολογισμό. Δίνεται ακόμη, η 
δυνατότητα μείωσης των τελών των συναλλαγών, με από-
φαση των συναρμόδιων υπουργών. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ειδική μέριμνα έχει λη-
φθεί για την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού που 
θα επιτρέψει την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή των υπη-
ρεσιών του Οργανισμού. Στον νέο φορέα θα ενταχθούν στα-
διακά με χρονικό ορίζοντα δύο ετών, ανάλογα με την πρόοδο 
σύστασης της περιφερειακής δομής, υποθηκοφύλακες και 
υπάλληλοι των άμισθων και έμμισθων υποθηκοφυλακείων, 
εφόσον το επιθυμούν.  
Μεγάλη βαρύτητα δίνεται επιπλέον, στη διασφάλιση της ομα-
λής εξέλιξης των τρεχουσών και υπολειπόμενων συμβάσεων 
των έργων κτηματογράφησης, των δασικών χαρτών, καθώς 
και στην τήρηση των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων.  
Η διαβούλευση του νομοσχεδίου θα διαρκέσει έως την Τε-
τάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00. Καλούνται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχόλια και παρατηρήσεις, στη 
βάση ενός εποικοδομητικού διαλόγου για τη διασφάλιση της 
επίτευξης των στόχων του εν λόγω νομοσχεδίου, ακολουθώ-
ντας των κάτωθι σύνδεσμο.
http://www.opengov.gr/minenv/?p=9214

Τη χρηματοδότηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης 
λυμάτων του Δήμου Ιωαννιτών, συνολικής δημόσιας δα-
πάνης 36,2 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την υπογραφή της ειδικής γραμματέως Δι-
αχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάσσεται 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020, το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Λυμάτων Δήμου Ιωαννιτών για την Προστασία της Λίμνης 

Παμβώτιδας - Β’ Φάση». Για τη χρηματοδότηση του σημα-
ντικού αυτού έργου, από τα μεγαλύτερα που υλοποιούνται 
αυτή τη στιγμή στη χώρα, κ. Χαρίτσης, δήλωσε: «Προχωράμε 
στη χρηματοδότηση του πρωτοποριακού αυτού έργου και 
αντιμετωπίζουμε αποφασιστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών για 
τη Λίμνη Παμβώτιδα. Στηρίζουμε με όλους τους διαθέσιμους 
πόρους τα αναγκαία έργα και τις υποδομές, που θα βάλουν 
τέλος στην επί σειρά ετών ελλιπή διαχείριση των λυμάτων και 
θα διασφαλίσουν την πλήρη περιβαλλοντική προστασία και 
τη διατήρηση του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος. Χρημα-

τοδοτούμε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις οι οποίες αποτελούν 
ασπίδα προστασίας για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και 
την ποιότητα ζωής των πολιτών και λειτουργούν ως πυλώνες 
ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες». Η υλοποίηση του έργου 
προβλέπει την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλο-
γής και μεταφοράς ακαθάρτων στους οικισμούς Καρδαμίτσια, 
Εξοχή (Νέα Ζωή), Τσιφλικόπουλο, Δροσιά-Πεντέλη, Κάτω 
Νεοχωρόπουλο, τη δημιουργία 6 αντλιοστασίων, καθώς και 
την επέκταση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
του δήμου Ιωαννιτών.

Την Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017, θα πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή των δικαιούχων του πανελλαδικού προγράμματος 
«Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), των οποίων οι 
αιτήσεις εγκρίθηκαν έως τις 30 Νοεμβρίου 2017, όπως ανα-
κοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης Θεανώ Φωτίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ποσό των 
64.902.032,63 ευρώ θα καταβληθεί σε 288.928 δικαιούχους 
και αφορά συνολικά 644.309 άτομα. Η πληρωμή του ΚΕΑ θα 

πραγματοποιηθεί με πίστωση εξ ημισείας στο λογαριασμό και 
στην προπληρωμένη κάρτα αγορών, στις περιπτώσεις που το 
συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 
100 ευρώ ανά μήνα. Η προπληρωμένη τραπεζική κάρτα του 
δικαιούχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, χωρίς κανέναν περιο-
ρισμό, για οποιαδήποτε αγορά, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών αγορών. Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισημαίνει ότι οι 

δικαιούχοι του ΚΕΑ πρέπει να απευθύνονται στην τράπεζα με 
την οποία συνεργάζονται και μόνο σε αυτήν για θέματα που 
σχετίζονται με τον τραπεζικό λογαριασμό τους ή την προ-
πληρωμένη κάρτα αγορών. Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΚΕΑ παραμένει ανοιχτή, ώστε οι ενδιαφερό-
μενοι να την επισκέπτονται και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
ανά πάσα στιγμή.
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Σήμερα Παρασκευή, στις 6 το απόγευμα, αναμένεται να 
υπογραφεί τελικά η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών 
(ΣΑΜ) για το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), παρουσία, μεταξύ άλλων, του 
υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και 
των εκπροσώπων της κοινοπραξίας, στα γραφεία του Ταμεί-
ου στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, όπου με βάση τον 
αρχικό προγραμματισμό, επρόκειτο να μπουν οι υπογραφές, 
το Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου.
Με την υπογραφή της ΣΑΜ και δεδομένου ότι έχει προηγηθεί 
η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ανοίγει ο δρόμος για τα 
επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας, καθώς ο φάκελος θα 
μεταβιβαστεί στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και ακολούθως 
θα προωθηθεί στη Βουλή.
Με βάση τα όσα δήλωσε πρόσφατα ο συντονιστής της 
κοινοπραξίας DIEP GmbH- Terminal Link SAS- Belterra 
Investments Ltd, Σωτήρης Θεοφάνης, εάν τηρηθεί και για τον 
ΟΛΘ το χρονοδιάγραμμα που είχε ισχύσει στην περίπτωση της 
παραχώρησης του λιμένος του Πειραιά, η νέα διοίκηση ανα-
μένεται να αναλάβει το «τιμόνι» του λιμένος, τον Φεβρουάριο 

του 2018.
Κατά τον κ. Θεοφάνη, στις προτεραιότητες της νέας διοίκησης 
περιλαμβάνεται η ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών εύ-
ρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του λιμανιού. Στο πλαίσιο 
αυτό, θα αντικατασταθούν μία ή δύο γερανογέφυρες, σε ορί-
ζοντα 18 μηνών, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, 
«είναι κρίσιμο να ξεκινήσουν και τα έργα στην 6η προβλήτα, 
ούτως ώστε να μη χαθεί κι άλλο τμήμα της αγοράς για τον 
ΟΛΘ». Σε ορίζοντα τετραετίας, πρόσθεσε, ο παραχωρησιού-
χος θα έχει ολοκληρώσει το σύνολο των επενδύσεων για τις 
οποίες έχει δεσμευθεί.
Στο μεταξύ, ένσταση-αίτηση αναθεώρησης κατά της απόφα-
σης για τον προσυμβατικό έλεγχο της πώλησης του 67% του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ), κατέθεσαν σήμερα 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι εργαζόμενοι, συνεχίζοντας τις κινη-
τοποιήσεις τους ενάντια στην παραχώρηση του λιμανιού.
«Το σκεπτικό της κίνησής μας είναι ότι με την εκποίηση του 
67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ δεν τηρείται το ενω-
σιακό και εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες συμβάσεις και οι αρχές 
διαφάνειας, ενώ δεν υπάρχουν και ρήτρες διασφάλισης του 
δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων εσόδων» δήλωσε 

νωρίτερα στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΑΠΕ-ΜΠΕ) η γενική γραμματέας της Ομοσπονδίας Υπαλλή-
λων Λιμανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ), Φανή Γουργούρη, πρόε-
δρος του Συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του ΟΛΘ.
Δεδομένου ότι μετά το «πράσινο φως» του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου και την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας 
Μετοχών (ΣΑΜ), ο φάκελος θα οδεύσει στην Επιτροπή Αντα-
γωνισμού, οι εργαζόμενοι ετοιμάζουν αντίστοιχη παρέμβαση 
και στο συγκεκριμένο όργανο.
«Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, πως δεν θα υποστέλ-
λουμε μέχρι τέλους τη σημαία υπεράσπισης του δημόσιου 
χαρακτήρα του λιμένα της Θεσσαλονίκης και των θεσπισμέ-
νων εργασιακών σχέσεων, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφο-
ρο τρόπο. Μετά τη παρέμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο θα 
πραγματοποιήσουμε παρέμβαση και στην Επιτροπή Ανταγω-
νισμού. Καλούμε το ΤΑΙΠΕΔ και την κυβέρνηση, έστω και την 
ύστατη ώρα, να ματαιώσουν την εκποίηση, διασφαλίζοντας 
το δημόσιο συμφέρον και την ενεργή ανάπτυξη του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη 
στην τοπική και εθνική οικονομία» υπογραμμίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση της ΟΜΥΛΕ.

ΣΗΜΕΡΑ  υπΟγΡΑφΕΤΑΙ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, Η ΣυΜΒΑΣΗ ΑγΟΡΑπΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟχΩΝ γΙΑ 
ΤΟ 67% ΤΟυ ΟΛΘ

ΤΟ ΕυΡΩπΑϊΚΟ δΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑπΟΡΡΙπΤΕΙ πΡΟΣφυγΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ ΚΑΤΑ ΑπΟφΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕπΙΤΡΟπΗΣ γΙΑ «ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣχυΣΕΙΣ» πΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕπ
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι απορρίπτει 
ως αβάσιμη προσφυγή της Ελλάδας κατά απόφασης που 
έλαβε τον Μάρτιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με 
την οποία έκρινε ότι υπήρξαν «κρατικές ενισχύσεις», μη 
συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προς τη θυγατρι-
κή της Cosco εταιρεία «Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως ανα-
φέρεται στην  απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η 
υπόθεση αυτή ξεκίνησε το 2008, και συγκεκριμένα όταν 
ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) προκήρυξε ευ-
ρωπαϊκό δημόσιο διαγωνισμό για την παραχώρηση της 
εκμεταλλεύσεως των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ. (σ.σ. Ο ΟΛΠ 
είναι δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας με αποκλειστικό 
δικαίωμα χρήσεως της λιμενικής ζώνης ως το 2042. Ο 
εμπορευματικός λιμένας έχει 3 τερματικούς σταθμούς. Ο 
τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων διαθέτει δύο 
προβλήτες.) Επελέγη η Cosco Pacific Limited η οποία και 
συνέστησε θυγατρική ειδικού σκοπού, τη Σταθμός Εμπο-
ρευματοκιβωτίων Πειραιά. Το ίδιο έτος, ο ΟΛΠ υπέγραψε 
σύμβαση παραχωρήσεως με τον ΣΕΠ, η οποία κυρώθηκε 
με τον νόμο 3755/2009. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα 

στις 23 Μαρτίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε την απόφαση 
(ΕΕ) 2015/1827, σύμφωνα με την οποία υπήρξαν ρυθμί-
σεις που είχαν τον χαρακτήρα κρατικών ενισχύσεων προς 
όφελος του ΣΕΠ και οι οποίες, ως γνωστόν, δεν συμβι-
βάζονται με την κοινοτική νομοθεσία για την εσωτερική 
ευρωπαϊκή αγορά. Οι ρυθμίσεις αυτές ήταν οι εξής, όπως 
αναφέρεται:
 1. Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί δεδουλευ-
μένων τόκων μέχρι την ημερομηνία έναρξης της λειτουρ-
γίας του προβλήτα III.
2. Το δικαίωμα για την επιστροφή του πιστωθέντος ΦΠΑ.
3. Η μεταφορά ζημιών εις νέον χωρίς χρονικό περιορισμό.
4. Ημεθόδων απόσβεσης.
5. Η απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου επί των συμφωνιών 
δανειοδότησης.
Κατά την Επιτροπή η Ελλάδα όφειλε να ανακτήσει άμεσα 
από τον ΣΕΠ και τη μητρική του εταιρεία Cosco, τα χρημα-
τικά ποσά που αντιστοιχούσαν στις καταχρηστικώς - κατά 
την Επιτροπή - χορηγηθείσες ενισχύσεις, περιλαμβανο-
μένων των τόκων, υπολογιζομένων με τη μέθοδο του 
ανατοκισμού.

 Στις 2 Ιουνίου 2015, η Ελλάδα άσκησε προσφυγή ακυρώ-
σεως της αποφάσεως της Επιτροπής, προβάλλοντας τους 
εξής λόγους:
-       προσβολή των δικαιωμάτων άμυνάς της,
-       εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 107, της Ευρωπα-
ϊκής Συνθήκης ως προς την έννοια της κρατικής ενισχύ-
σεως,
-       εσφαλμένη, ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία ως προς 
τη στοιχειοθέτηση της κρατικής ενισχύσεως,
-       εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 107 
της Συνθήκης σχετικά με το συμβατό των ενισχύσεων με 
την εσωτερική αγορά,
-       εσφαλμένη ποσοτικοποίηση των προς ανάκτηση 
ποσών και παραβίαση των γενικών αρχών του δικαίου 
της ΕΕ.
 Με την απόφαση το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ δεν κάνει 
δεκτά τα επιχειρήματα της Ελλάδας και απορρίπτει όλους 
τους λόγους ακυρώσεως ως αβάσιμους. Συνεπώς, η προ-
σφυγή απορρίπτεται στο σύνολό της.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12

Μπορεί ορισμένα κράτη μέλη να αντιδρούν στο στόχο για 
διασύνδεση του 15% του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου, 
εντούτοις η πολιτική αυτή της ΕΕ αποτελεί έναν από τους βα-
σικούς πυλώνες για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, 
της περαιτέρω διείσδυσης των ΑΠΕ αλλά και της απελευθέ-
ρωσης των αγορών. Υπό το πρίσμα αυτό δύσκολα μπορούν 
να εισακουστούν οι φωνές που ζητούν το μετριασμό του στό-
χου, αν και οι σχετικές διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Το 
energypress.gr  γράφει ότι αν και στο δημοσίευμα του Euractiv 
που έφερε το θέμα στο προσκήνιο, δε γίνεται αναφορά στη 
χώρα μας εντούτοις, η ελληνική αγορά όχι απλά συγκατα-
λέγεται μεταξύ εκείνων που υπολείπονται του στόχου αλλά 
επιπρόσθετα η Ελλάδα δεν πληροί τα επιμέρους ειδικά κριτή-
ρια που έχουν τεθεί προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
δυσλειτουργία στις αγορές και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα 
μέτρα.  Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αύξηση κατά 15% της δι-
ασυνδεσιμότητας των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού με 
ενίσχυση των διασυνοριακών διασυνδέσεων, αποτελεί βα-
σικό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής καθώς θα 
αυξήσει τον ανταγωνισμό μέσω της ενοποίησης των αγορών, 
θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και θα βο-
ηθήσει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων μέσα από την 

αυξημένη χρήση των ΑΠΕ.  Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ θεωρεί ότι 
τα κράτη Μέλη, οι διαχειριστές, οι ρυθμιστές αλλά και οι κοι-
νοτικές αρχές θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα εάν σε κάποια 
αγορά συντρέχει τουλάχιστον ένας από τους τρεις παρακάτω 
όρους:  Πρώτον τα κράτη μέλη θα πρέπει να στοχεύουν στην 
ελαχιστοποίηση των διαφορών στις χονδρεμπορικές τιμές 
του ρεύματος. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η δημιουργία νέων 
διασυνδέσεων ή η ενίσχυση των υφιστάμενων  θα πρέπει να 
αποτελεί προτεραιότητα σε περίπτωση που υπάρχουν διαφο-
ρές τιμών που ξεπερνούν ενδεικτικά το όριο των 2 ευρώ η με-
γαβατώρα, μεταξύ των κρατών μελών ή των περιφερειακών 
αγορών. Όταν λοιπόν διαπιστώνεται μεγαλύτερη διαφορά, 
τότε θα πρέπει σύμφωνα με την ΕΕ να λαμβάνονται επείγοντα 
μέτρα. Δεύτερον κάθε κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει 
ότι η αιχμή της ζήτησης θα πρέπει να καλύπτεται κάτω από 
όλες τις συνθήκες μέσω ενός συνδυασμού της εγχώριας πα-
ραγωγικής δυναμικότητας αλλά και των εισαγωγών. Γιαυτό 
σε περίπτωση που η  δυναμικότητα των διασυνδέσεων είναι 
κάτω του 30% της αιχμής του φορτίου πρέπει να εξεταστούν 
άμεσα οι εναλλακτικές για περαιτέρω αναβάθμιση των δια-
συνδέσεων. Τρίτον η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται από έλλειψη εξαγωγικής δυναμικότη-

τας. Η παραγωγή των ΑΠΕ σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
μπορεί να αξιοποιείται και σε άλλα κράτη. Γιαυτό στα κράτη 
μέλη που η ισχύς των διασυνδέσεων είναι μικρότερη του 30% 
της εγκατεστημένης ισχύς των ΑΠΕ θα πρέπει να εξεταστούν οι 
δυνατότητες για περαιτέρω διασυνδέσεις. 
-δεν πληροί τα κριτήρια η Ελλάδα. Με βάση τα πα-
ραπάνω η Ελλάδα δεν πληροί τουλάχιστον δύο από τα τρία 
επιμέρους κριτήρια. Αφενός οι διαφορές τιμών στην προημε-
ρήσια αγορά ξεπερνούν τα 2 ευρώ η μεγαβατώρα, ενώ η δυ-
ναμικότητα των διασυνδέσεων υπολείπεται στην πράξη του 
30% της αιχμής της ζήτησης. Όσο για το 30% της ονομαστι-
κής ισχύος των ΑΠΕ, αυτό καλύπτεται οριακά. Υπό το πρίσμα 
αυτό, η πρόκληση για τον ΑΔΜΗΕ είναι μεγάλη, αφού καλείται 
πέραν του επενδυτικού προγράμματος για τις διασυνδέσεις 
των νησιών, να προχωρήσει σε αναθεώρηση των πλάνων 
και των σχεδιασμών του και να εντάξει στις επενδύσεις του 
έργα αναβάθμισης των διεθνών διασυνδέσεων. Θυμίζουμε 
ότι η ελληνοβουλγαρική ηλεκτρική διασύνδεση έχει ήδη 
ενταχθεί στα έργα PCI, κάτι που πιθανόν να πρέπει να γίνει και 
με άλλα έργα εφόσον η χώρα επιθυμεί να φύγει από τη λίστα 
των χωρών που υπολείπονται του στόχου για τις ηλεκτρικές 
διασυνδέσεις.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ καθορίζονται οι υπόχρεοι καταβολής 
του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016 και προσδιορί-
ζεται το ύψος του οφειλόμενου ποσού για κάθε υπόχρεο. Σύμ-
φωνα με σχετικό δελτίο Τύπου δημοσιοποιείται ταυτόχρονα, 
ο Οριστικός Πίνακας των υπόχρεων καταβολής του τέλους 
διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 του Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ Α΄143).
Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης Άδειας 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους σταθμούς ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού λογαριασμού του 
άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ. 143, ν. 4001/2011 
(Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που καταβάλλουν το 
τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ αποθαρρύνει τη 
δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που κατέχουν άδειες, 
αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν 
τεθεί.
Το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός αποκλει-

στικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 
ανάρτησης του Πίνακα στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου, 
ήτοι έως και 12.01.2018. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του 
Τέλους Διατήρησης έτους 2016 συνεπάγεται την αυτοδίκαιη 
παύση ισχύος της αντίστοιχης άδειας παραγωγής.
Εντός ενός μηνός από την παρέλευση της ως άνω αποκλειστι-
κής προθεσμίας, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. θα καταρτίσει και αναρτήσει 
στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους, οι οποίοι 
δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα τα ποσά που αντιστοιχούν στο 
Τέλος Διατήρησης έτους 2016 και ακολούθως η ΡΑΕ θα αναρ-
τήσει στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις αντίστοιχες άδειες 
παραγωγής που παύουν να ισχύουν.
Επισημαίνεται ότι οι υπόχρεοι που έχουν ήδη καταβάλλει, 
στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα ποσά που αντιστοιχούν 
στο Τέλος Διατήρησης έτους 2016, όπως αυτά καθορίζονται 
στον Οριστικό Πίνακα, δεν έχουν καμία περαιτέρω υποχρέω-
ση, από τη δημοσιοποίηση του Οριστικού Πίνακα, όσον αφο-
ρά στο ετήσιο Τέλος Διατήρησης έτους 2016.
Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί στον λογαριασμό της ΛΑ-

ΓΗΕ Α.Ε., έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016 από κατόχους 
αδειών παραγωγής, οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στον 
Οριστικό Πίνακα, θα επιστρέφονται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε στους 
δικαιούχους τους.
Υπόχρεοι που τυχόν κατέβαλαν στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε, έναντι Τέλους Διατήρησης έτους 2016, ποσό που δεν 
αντιστοιχεί σε αυτό που καθορίστηκε με τον Οριστικό Πίνακα, 
οφείλουν από τη δημοσίευση της παρούσας, να καταβάλλουν 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας (ήτοι έως και 12.01.2018) το 
ποσό που υπολείπεται σε σχέση με το αντίστοιχο καθοριζόμε-
νο στον Πίνακα Τέλους Διατήρησης έτους 2016. Σε περίπτωση 
που το ποσό υπερβαίνει το καθοριζόμενο, το ποσό αντιλογίζε-
ται από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε και το πλεονάζον θα επιστρέφει στους 
δικαιούχους τους.
Ο Οριστικός Πίνακας (Πίνακας) έχει αναρτηθεί και είναι διαθέ-
σιμος στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ακολουθώντας το σύνδεσμο http://www.ypeka.
gr/LinkClick.aspx?fileticket=TwTIXmU4Akc%3d&tabid=37
&language=el-GR

ΑΝΕπΑΡΚΕΙΣ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ δΙΑΣυΝδΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, δΕΝ πΛΗΡΟυΝΤΑΙ ΟΙ ΣΤΟχΟΙ 
ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ - ΟΙ πΡΟΚΛΗΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟΝ ΑδΜΗΕ

ΑπΟφΑΣΗ γΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ δΙΑΤΗΡΗΣΗΣ δΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟχΗΣ ΑδΕΙΑΣ πΑΡΑγΩγΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 2016 
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Ευνοϊκή ρύθμιση χαρακτήρισε τη συμφωνία για την πώ-
ληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ ο Γιώρ-
γος Σταθάκης μιλώντας στο ΘΕΜΑ 104,6. Το energypress.
gr  γράφει ότι σύμφωνα με τον ίδιο η συμφωνία αυτή ήταν 
«αναπόδραστη» καθώς υπήρχε καταδίκη της Ελλάδας για 
τους λιγνίτες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Εμείς αυτή 
την απόφαση συζητήσαμε. Σε σχέση με τη μικρή ΔΕΗ που 
έδινε το 25% της παραγωγής στους λιγνίτες, τα υδροηλε-
κτρικά και το φυσικό αέριο» υποστήριξε ο κ. Σταθάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο το νέο μνημόνιο που αποκαλύφθηκε 
τα τελευταία 24ωρα δεν προβλέπει πώληση των υδροηλε-
κτρικών μονάδων αλλά «αυτό που λέει ρητά είναι για επι-
πρόσθετα δομικά μέτρα». «Η κεντρική ιδέα της συζήτησης 
είναι ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα των λιγνιτών δεν 
γίνεται με την τρόικα αλλά με την ΕΕ» συνέχισε ο κ. Σταθά-
κης. Όσον αφορά γενικότερα τις ιδιωτικοποιήσεις είπε ότι 
«κάποιες εκ των πραγμάτων έχουν τεθεί είτε αναπόδραστα 
είτε γίνονται στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που έχουμε κά-

νει το 2015 με τους εταίρους, δεν έχει και τόση σημασία. 
Σημασία έχει ότι εφόσον έχουμε δεχθεί ένα πλαίσιο συμ-
φωνίας πρέπει να το εφαρμόσουμε» προβλέποντας ότι θα 
υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον για το 40% των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ. Ο κ. Σταθάκης παραδέχθηκε, ακόμα, ότι 
«πολλές κοινωνικές δυνάμεις πιέζονται» από τους υψηλούς 
φόρους προσθέτοντας ότι «πρέπει να συμφωνήσουμε συλ-
λογικά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φο-
ροδιαφυγής». Σύμφωνα με τον ίδιο, δε, «ολοκληρώνοντας 
τη διαδικασία το 2018, από το 2019 -2022 έχει προβλεφθεί 
μια μικρή φορολογική ελάφρυνση». Όσον αφορά τους 
πλειστηριασμούς είπε ότι «θα υπάρξει μια φυσιολογική 
κανονικότητα γιατί οι πλειστηριασμοί είχαν ανασταλεί 3 
χρόνια κυρίως λόγω απεργιών δικηγόρων και συμβολαι-
ογράφων. Τώρα θα υπάρξουν κυρίως θέματα επιχειρημα-
τικών δανείων» ενώ επέμεινε ότι «παρά τη συζήτηση μέχρι 
τέλους του 2018 δεν τίθεται θέμα προστασίας της α΄ κατοι-
κίας, η κάλυψη είναι πλήρης». Στην ερώτηση για το ενδε-

χόμενο εκλογών το 2018 ο κ. Σταθάκης είπε ότι «είμαι από 
τους φανατικούς θιασιώτες για εκλογές το 2019. Πρέπει να 
ολοκληρώσει το έργο και να κριθεί στο τέλος της τετραε-
τίας. Εφόσον υπάρχει μια συντεταγμένη διαδικασία ολο-
κληρώνοντας το πρόγραμμα το 2018, από εκεί και πέρα 
πρέπει να έχει το χρόνο για να αναπτύξει θετικά στοιχεία». 
Ερωτηθείς για τα χρέη της ΔΕΗ ο κ. Σταθάκης είπε ότι «τα 
πολλά είναι και επιχειρήσεων, το δημόσιο ρύθμισε πλήρως 
τα χρέη στο σύνολό του μέχρι και τους δήμους, δεν καλύ-
πτει εταιρίες ύδρευσης και αποχέτευσης, οι πολίτες είναι το 
1/3 των οφειλετών περίπου 600-700 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ 
είχε επιτυχία στο πρόγραμμα με τις ρυθμίσεις και τις δόσεις, 
αναθεωρούμε το κοινωνικό τιμολόγιο για να ενισχύσουμε 
το πιο φτωχό κομμάτι,  αυτοί που έχουν κοπεί και από το 
κοινωνικό τιμολόγιο να υπάρξει πρόβλεψη κρατικής αρω-
γής είναι θέμα υπουργικών αποφάσεων».

Στα τέλη Φεβρουαρίου-αρχές Μαρτίου τοποθετείται το κλείσι-
μο της συμφωνίας για πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, σύμφω-
να με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα Καθημερινή, όπως 
γράφει το energypress.gr. Άπαξ και κλείσει η συμφωνία, θα 
ακολουθήσει ένα διάστημα 1-6 μηνών για την έγκρισή της 
από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές και εν συνε-
χεία η απόσχιση της εταιρείας από τη ΔΕΠΑ. Κατ’ επέκταση, 

το πιο ρεαλιστικό σενάριο προβλέπει ολοκλήρωση της όλης 
διαδικασίας κάποια στιγμή μέσα στο γ’ τρίμηνο του 2018. Όλα 
αυτά ενώ η κυβέρνηση έχει θέσει στόχο να εξασφαλίσει τίμημα 
τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για το διαχειριστή, ο οποίος φέτος 
εκτιμάται ότι θα σημειώσει κέρδη ύψους 90 εκατ. ευρώ, δηλα-
δή παρουσιάζει μια πολύ υγιή εικόνα. Παράλληλα, σύμμαχος 
της κυβερνητικής προσπάθειας για τα 400 εκατ. αποτελούν και 

τα ταμειακά διαθέσιμα του ΔΕΣΦΑ, που αγγίζουν τα 170 εκατ. 
ευρώ.Τέλος, θυμίζουμε ότι μετά από αίτημα των εταιρειών 
που λαμβάνουν μέρος στο σχετικό διαγωνισμό, η προθεσμία 
υποβολής των προσφορών έχει μετατεθεί και αναμένεται να 
γίνει το αργότερο ως τις 22 Ιανουαρίου, από 22 Δεκεμβρίου 
αρχικά.

Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017, πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινώσει η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. τα βασικά λειτουργικά και 
οικονομικά της μεγέθη για το εννεάμηνο 2017.

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) ανακοίνωσε ότι  
θέτει υπό τάση 25 kV, από την Παρασκευή 15  Δεκεμβρίου 
2017 και ώρα 15.00,  το σύστημα Ηλεκτροκίνησης στο τμήμα 
Σ.Σ. Τιθορέας  - Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (χ.θ.163+880 – 217+485). 
Η τάση λειτουργίας της Ηλεκτροκίνησης είναι 25.000 V – 50 
Hz. Κάθε προσέγγιση στην Ηλεκτροκινούμενη Γραμμή και στις 
πάγιες εγκαταστάσεις αυτής καθώς και η αφαίρεση εξαρτημά-
των από τους πυλώνες στήριξης της εναέριας γραμμής (Γραμ-
μή Επαφής) είναι ¨άκρως επικίνδυνη για τη ζωή¨. 
Σύμφωνα με τον ΟΣΕ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥ-
ΝΤΑΙ  ΕΙΝΑΙ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Να ανεβαίνετε στην οροφή των 
αμαξοστοιχιών.  Να αγγίζετε τους στύλους ηλεκτροκίνησης ή 
τις κατασκευές που στηρίζουν τους εναέριους αγωγούς ηλε-
κτροκίνησης (Γραμμή Επαφής). Να πλησιάζετε από αμέλεια 

ή εκουσίως με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο τη Γραμμή Επαφής 
(π.χ. μεταφορά αντικειμένων μεγάλου ύψους). Να αγγίζετε 
τις σιδηροτροχιές, τους ιστούς φωτοσημάτων ή τις άλλες με-
ταλλικές κατασκευές που βρίσκονται επί της σιδηροδρομικής 
γραμμής και στη γύρω από αυτή περιοχή (σε απόσταση 10 
μέτρων από τη σιδηροδρομική γραμμή). Να ρίπτετε σύρματα, 
ράβδους ή άλλα αντικείμενα, νερό και άλλα υγρά επί της γραμ-
μής επαφής. Να κυκλοφορείτε στις περιοχές εγκαταστάσεων 
ηλεκτροκίνησης (υποσταθμοί, υπαίθριοι οικίσκοι, ερμάρια 
κλπ). Να διέρχεστε από τις ισόπεδες διαβάσεις με οχήματα ή 
φορτία επί των οχημάτων ύψους μεγαλύτερου των 4,5μ. ή 
ύψους μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των οδικών πι-
νακίδων σημάνσεως των ειδικών κατασκευών περιορισμού 
του ανωτάτου οδικού περιτυπώματος διελεύσεως (Θύρες Πε-

ριτυπώματος). Να πλησιάζετε στους θραυσμένους αγωγούς 
που έχουν πέσει στο έδαφος σε απόσταση μικρότερη των 10 
μέτρων. Να αφαιρείτε εξαρτήματα ή αγωγούς από τις εγκα-
ταστάσεις ηλεκτροκίνησης. Να παίζουν παιδιά στην περιοχή 
των εγκαταστάσεων ηλεκτροκίνησης και στη γύρω από την 
ηλεκτροκινούμενη γραμμή περιοχή. Να πλησιάζετε τις εγκατα-
στάσεις ηλεκτροκίνησης σε απόσταση μικρότερη των 5 μ. από 
αυτές. Να ρίπτετε αντικείμενα, νερό ή άλλα υγρά στη γύρω από 
την ηλεκτροκινούμενη γραμμή περιοχή και στις εγκαταστάσεις 
της. Να έρθετε σε επαφή με κάθε μέσο, με τις μεταλλικές κατα-
σκευές που φέρουν αγωγούς  για την τροφοδοσία της γραμ-
μής επαφής. Να προκαλείτε από αμέλεια, θραύση μονωτήρων 
ή κόψιμο αγωγών με χρήση κυνηγετικών όπλων ή με άλλο 
τρόπο.  

ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΘΑ υπΑΡξΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΝδΙΑφΕΡΟΝ γΙΑ ΤΟ 40% 
ΤΩΝ ΛΙγΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑδΩΝ ΤΗΣ δΕΗ

ΩΣ ΤΙΣ ΑΡχΕΣ ΜΑΡΤΙΟυ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣυΜφΩΝΙΑ γΙΑ ΤΟ 66% ΤΟυ δΕΣφΑ

δΕΗ: ΣΤΙΣ 21 δΕΚΕΜΒΡΙΟυ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕγΕΘΗ γΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2017

ΗΛΕΚΤΡΟδΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΤΙΘΟΡΕΑ-ΛΙΑΝΟΚΛΑδΙ ΑπΟ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΤΗΣ πΑΡΑΣΚΕυΗΣ
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«Τις επόμενες ημέρες, θα τροποποιήσουμε το Κοινω-
νικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ώστε να ενισχύσουμε 
περαιτέρω το πιο φτωχό κομμάτι των δικαιούχων του 
ΚΟΤ. Θα υπάρξει ακόμη, κρατική αρωγή για όσους 
έχουν απενταχθεί από το ΚΟΤ, λόγω αδυναμίας πληρω-
μής, όπου θα τους δίνεται η δυνατότητα επανασύνδε-
σης», δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στο ραδιοφωνικό σταθμό Θέμα 104,6. Σύμφωνα με 
δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρθηκε ακόμη, σε θέματα 
αρμοδιότητας του, καθώς και σε θέματα επικαιρότητας. 
Για τον χωροταξικό σχεδιασμό των ανεπτυγμένων του-
ριστικά νησιών
Με την αλλαγή που εισάγεται στο νομοσχέδιο του δο-
μημένου περιβάλλοντος, ο δήμος καθίσταται αρμόδιος 
για την εκπόνηση χωροταξικού σχεδιασμού. Ο χωροτα-
ξικός σχεδιασμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις πραγ-
ματικές ανάγκες των νησιών και συγκεκριμένα, στην 
περίπτωση της Σαντορίνης, ο ρυθμός επέκτασης των 
τουριστικών υποδομών πρέπει να είναι βιώσιμος και να 
ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες και ήδη διεξάγεται 
ευρύς διάλογος επ’αυτού.
Για την τέταρτη αξιολόγηση και την έξοδο από τα Μνη-
μόνια
 Η τέταρτη αξιολόγηση δεν εισάγει καινούργια δεδο-
μένα. Έρχεται μόνο να επικυρώσει αυτά που έχουν 
συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης αξιολόγησης. 
Η ολοκλήρωση του προγράμματος το 2018, είναι μια 
σημαντική δέσμευση της Κυβέρνησης και από εκεί 
και πέρα, θα πρέπει να της δοθεί άλλο ένα έτος, ώστε 
να μπορέσει να εισάγει θετικά στοιχεία. Η κυβέρνηση 
συνεπώς, πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της και να 
κριθεί στο τέλος της τετραετίας, για το σύνολο αυτού. 
Για το εάν υπάρχει ζήτημα καθυστέρησης του προ-
γράμματος των πλειστηριασμών

Οι πλειστηριασμοί, όπως ξέρετε, έχουν ανασταλεί 
εδώ και τρία χρόνια, κυρίως λόγω των απεργιών των 
συμβολαιογράφων και των δικηγόρων. Τώρα πλέον, 
τα θέματα των επιχειρηματικών και άλλων δανείων, 
πρέπει να μπουν σε μία κανονικότητα και εκτιμώ ότι 
θα προχωρήσει παράλληλα και η διαδικασία των πλει-
στηριασμών. Παρ’όλη τη συζήτηση που διεξάγεται, η 
πρώτη κατοικία διασφαλίζεται πλήρως, μέχρι το τέλος 
του 2018. Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία μας για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών για τις 
επιχειρήσεις, πηγαίνει πολύ καλά. Σύμφωνα με τα χθε-
σινά στοιχεία, περίπου 14 χιλιάδες επιχειρήσεις έχουν 
ήδη αιτηθεί την υπαγωγή τους στο μηχανισμό για χρέη 
στο δημόσιο, τις τράπεζες και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Ο αριθμός των 350 περίπου επιχειρήσεων, που έχουν 
μπει στη διαδικασία συζήτησης με τους πιστωτές, κατά 
τη διάρκεια των μόλις τριών μηνών λειτουργίας της 
πλατφόρμας, είναι ικανοποιητικός και θα υπάρξει νέο 
κύμα επιχειρήσεων που θα υπαχθούν στον εξωδικαστι-
κό μηχανισμό.
Για την φορολόγηση
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, 
κατά την περίοδο 2015-2018, δημιουργούν τη δυνατό-
τητα να απομειώσουμε στο μέλλον, τη φορολόγηση και 
αυτό είναι δεδομένο για το οικονομικό επιτελείο. Από 
τη άλλη, το πρόβλημα της φοροδιαφυγής παραμένει 
υπαρκτό και πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται βήματα, 
διότι κάθε επιτυχία στη φοροδιαφυγή μειώνει τη φο-
ρολογική επιβάρυνση των υπόλοιπων εισοδηματικών 
ομάδων. Βάσει των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων 
και την επίτευξη των στόχων, έχουμε πετύχει μία ισορ-
ροπία, που θα μας επιτρέψει από το 2019 έως το 2022 
να προβούμε σε μια μικρή φορολογική ελάφρυνση. Η 
φοροδιαφυγή προϋπήρχε και ήταν υψηλή, έχει περιο-
ριστεί σημαντικά και είναι γεγονός ότι ασκείται πίεση 

σε αρκετές κοινωνικές ομάδες αλλά, θα πρέπει να συμ-
φωνήσουμε στο ότι αυτό το φαινόμενο θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί.
Για τα χρέη προς τη ΔΕΗ
Τα 2,5 δισ. των χρεών προς τη ΔΕΗ δεν είναι χρέη πολι-
τών, είναι ως επί των πλείστον, χρέη επιχειρήσεων. Το 
δημόσιο έχει ρυθμίσει και έχει αποπληρώσει πλήρως τα 
χρέη των προηγούμενων ετών, της κεντρικής Κυβέρ-
νησης και των δήμων. Το ποσό των 600 με 700 περίπου 
εκατ. ευρώ αφόρα χρέη πολιτών.
Για την αποεπένδυση μονάδων της ΔΕΗ
Η καταδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου για την Ελλάδα, τον περασμένο Νοέμβριο, άλλαξε 
τα δεδομένα και βάσει αυτής καλούμαστε να προχω-
ρήσουμε στην άρση της μονοπωλιακής πρόσβασης 
της ΔΕΗ στο λιγνίτη. Το πλάνο της «Μικρής ΔΕΗ», το 
οποίο ήταν το σχέδιο της προηγούμενης Κυβέρνησης, 
το οποίο και ακυρώσαμε, παραχωρούσε περίπου το 
25% του παραγωγικού δυναμικού της εταιρείας και 
αφορούσε το λιγνίτη, τα υδροηλεκτρικά, καθώς και 
τις μονάδες φυσικού αερίου. Το δικό μας σχέδιο είναι 
ευνοϊκό για τη ΔΕΗ, καθώς μειώνει το δυναμικό της 
εταιρείας σε κάτι λιγότερο από το 9% και συνιστά μία 
καλή εξέλιξη. Θα υπάρξει σημαντικό ενδιαφέρον για τις 
λιγνιτικές μονάδες και μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, θα 
έχουμε μία εικόνα.
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης, συμμετέχει στο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Σχέ-
διο Μάρσαλ: 70 χρόνια μετά», που μεταδίδεται σήμε-
ρα, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 23:20, στην 
ΕΡΤ1, με αφορμή τη συμπλήρωση 70 χρόνων από την 
εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος του Σχεδίου 
Μάρσαλ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ η πόλη της Δράμας ανα-
βάθμισε την παρουσία της στον τουριστικό χάρτη με την 
αναβίωση της παλιάς καπναποθήκης Hermann Spierer του 
1924, και τη μετατροπή της σε ένα ελκυστικό ξενοδοχείο. Το 
Hydrama Grand Hotel, το οποίο ολοκληρώθηκε με τη στήρι-
ξη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος 
Jessica, ολοκληρώνει ένα χρόνο επιτυχημένης λειτουργίας 
συνεχίζοντας να προσελκύει  το ενδιαφέρον των επισκεπτών 
στη Δράμα. Χάρη και στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η 

ιστορική καπναποθήκη μετατράπηκε σε ένα μοντέρνο ξενο-
δοχείο 73 δωματίων, διατηρώντας ταυτόχρονα όλα τα ιδιαί-
τερα αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτηρίου και αναδεικνύοντας 
την κομψότητα του. Η λειτουργία του Hydrama Grand Hotel 
συνέβαλε στη δημιουργία 55 νέων θέσεων εργασίας και 
στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας διότι το ξενοδοχείο, 
εκτός από την προσέλκυση περισσότερων από 16.000 του-
ριστών μέσα σε ένα χρόνο, βοήθησε επίσης στην ανάπτυξη 
ενός διευρυμένου δικτύου συνεργασίας με τοπικούς παρα-

γωγούς και προμηθευτές.  H πρότυπη αυτή ξενοδοχειακή 
μονάδα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα έργου στο οποίο 
επένδυσε η Ε.Ε. ενισχύοντας την οικονομία της τοπικής κοι-
νωνίας με την ανάπτυξη του τουρισμού και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας.  Διαβάστε περισσότερα για το έργο στο : 
https://europa.eu/investeu/projects/hydrama-grand-hotel_el 

ΤΡΟπΟπΟΙΗΣΗ ΤΟυ ΚΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο υπΕΝ ΜΕ ΣυΝΕΝΤΕυξΗ 
ΣΤΟ ΡΑδΙΟφΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΘΕΜΑ

Ε.Ε.  ΜΕΤΑΤΡΟπΗ ΤΗΣ ΚΑπΝΑπΟΘΗΚΗΣ SPIeReR ΣΤΗ δΡΑΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΡΝΟ ξΕΝΟδΟχΕΙΟ
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Με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων υπαλλήλων του αμε-
ρικανικού υπουργείου Εμπορίου μέσω τηλεδιασκέψεων 
- πέραν των στελεχών του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης και της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα θα 
συνεδριάζει η Επιτροπή Οικονομικής Συνεργασίας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό αποφασίστηκε στη συνάντη-
ση που είχε στην Ουάσιγκτον ο υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου με τον υπουργό 

Εμπορίου των ΗΠΑ Γουίλμπουρ Ρος. Οι δύο πλευρές 
συμφώνησαν στην εντατικοποίηση των συνεδριάσεων 
της επιτροπής ενώ επιπλέον, κατά τη συνάντηση συζη-
τήθηκαν θέματα που αφορούν στους τομείς των επενδύ-
σεων και των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αμερικανός 
υπουργός Εμπορίου επιβεβαίωσε την πρόσθεσή του να 
παραστεί στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης τον Σεπτέμβριο του 2018, όπου οι ΗΠΑ θα είναι η 

τιμώμενη χώρα. Τέλος, οι δύο υπουργοί δεσμεύτηκαν 
στην πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης στο αμέ-
σως επόμενο χρονικό διάστημα.  Η συνάντηση διήρκησε 
μία ώρα και πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της σύστα-
σης της Επιτροπής Οικονομικής Συνεργασίας, μεταξύ της 
Ελλάδας και των ΗΠΑ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει τις ερ-
γασίες της σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων.

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,3% ετησίως στο 3ο τρίμηνο του 
2017 (+0,3% σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση) 
για τρίτο συνεχές τρίμηνο, επιβεβαιώνει ότι η οικονομική 
δραστηριότητα έχει εισέλθει σε φάση ανάκαμψης, μετά 
από σχεδόν μία δεκαετία ύφεσης, που διακόπηκε, προ-
σωρινά μόνο, το 2014, επισημαίνεται σε ανάλυση της 
Εθνικής Τράπεζας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αύξηση 
του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση για 3ο συνεχές τρίμηνο, ση-
ματοδοτεί την καλύτερη επίδοση από το 2006. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης 
της ΕΤΕ, οι τάσεις του 3ου τριμήνου μπορούν να εξηγη-
θούν καλύτερα εξετάζοντας το ΑΕΠ από την πλευρά της 
παραγωγής και της διάρθρωσης του εισοδήματος των 
τομέων που το απαρτίζουν. Πράγματι, τα στοιχεία της 
παραγωγής αποτυπώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος αντανακλάται 
στην αύξηση της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 
1,7% ετησίως το 3ο τρίμηνο -η καλύτερη επίδοση της 
τελευταίας δεκαετίας- με τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις 
μεταφορές και την παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων 
με τον τουρισμό, να αποτελούν τις κινητήριες δυνάμεις. 
Αντιστοίχως, η ετήσια αύξηση της λειτουργικής κερδο-
φορίας προ φόρων, όπως προσεγγίζεται από το ακαθά-
ριστο λειτουργικό πλεόνασμα και το μικτό επιχειρηματικό 
εισόδημα που παράγει η οικονομία -κατά 1,3% ετησίως 
το 9μηνο και κατά 1,4% ετησίως το 3ο τρίμηνο του 2017, 
σημειώνοντας αύξηση τέτοιας κλίμακας στο 9μηνο για 
πρώτη φορά από το 2008- πιστοποιεί τη θετική δυνα-
μική που αναπτύσσει το πιο ανταγωνιστικό τμήμα του 
επιχειρηματικού τομέα μετά από μια πολυετή διαδικασία 
επώδυνων αναδιαρθρώσεων. Οι ανωτέρω τάσεις επεξη-
γούν σε σημαντικό βαθμό και τη φαινομενικά ιδιόμορφη 
διάρθρωση της αύξησης του ΑΕΠ από το σκέλος της δα-
πάνης, όπου οι επιχειρήσεις αφήνουν ισχυρό αποτύπω-
μα, κυρίως, μέσω της συσσώρευσης αποθεμάτων. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι η καθαρή συσσώρευση αποθεμάτων 
πρόσθεσε 2,2 ποσοστιαίες μονάδες στον ετήσιο ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του 2017, αντανακλώ-
ντας την τάση των επιχειρήσεων να αναπληρώσουν την 
απομείωση των αποθεμάτων από την ανάκαμψη της ζή-
τησης στο 1ο εξάμηνο του 2017, που τροφοδοτήθηκε και 
από την αυξανόμενη δυναμική του τουρισμού (ετήσια 
αύξηση εισπράξεων 7,4% στο πρώτο 6μηνο του 2017 
και 12,6% στο 3ο τρίμηνο του 2017). Οι επιχειρήσεις δεν 
αρκέστηκαν σε αυτό, αλλά επαύξησαν το επίπεδο των 
αποθεμάτων τους, βασιζόμενες στην περαιτέρω αύξηση 
των παραγγελιών και των προσδοκιών ζήτησης για το 2ο 
εξάμηνο του 2017, όπως αποτυπώνεται, μεταξύ άλλων, 
και στις σχετικές έρευνες εμπιστοσύνης, κυρίως, στον με-
ταποιητικό τομέα (συστατικά δείκτη υπευθύνων προμη-
θειών στη μεταποίηση, καθώς και κλαδικοί δείκτες ΙΟΒΕ, 
Ευρ. Επιτροπής). Ωστόσο, η εγχώρια ζήτηση, αναφέρε-
ται στην μελέτη, απώλεσε δυναμική το 3ο τρίμηνο του 
2017, αντανακλώντας τη σταθεροποίηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης το 3ο τρίμηνο του 2017 (0,0% σε ετήσια 
βάση), μετά από αύξηση 0,9% ετησίως το εξάμηνο του 
2017 -υπό το βάρος της αυξανόμενης δημοσιονομικής 
επιβάρυνσης, σε ταμειακή βάση- αλλά και την συρρί-
κνωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 8,5% 
ετησίως την ίδια περίοδο. Για την τελευταία, καταλυτικό 
ρόλο διαδραμάτισε η καθυστέρηση στην υλοποίηση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που παρατηρή-
θηκε στο 3ο τρίμηνο του 2017 (υστέρηση εκταμιεύσεων 
της τάξης του 1,1% του τριμηνιαίου ΑΕΠ συγκριτικά με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016), που αντιστοιχεί σε 
μείωση 10% των συνολικών επενδύσεων στο συγκε-
κριμένο τρίμηνο. Ωστόσο, η επιτάχυνση των δημοσίων 
επενδύσεων αναμένεται να παράσχει σημαντική ώθηση 
που θα προσεγγίσει το 3% του τριμηνιαίου ΑΕΠ το 4ο 
τρίμηνο του 2017.  Επίσης, οι επιχειρηματικές επενδύσεις 
σε εξοπλισμό ήταν σχετικά σταθερές το 3ο τρίμηνο 2017. 
Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί πως στο 9μηνο 2017, οι 
εν λόγω επενδύσεις, που αποτελούν βασικό προσδιορι-
στικό παράγοντα των επιχειρηματικών τάσεων, αυξή-

θηκαν κατά 17,4% ετησίως. Έντονα αρνητική για την 
επίδοση του 3ου τριμήνου του 2017 ήταν η επίδραση 
από την αύξηση των εισαγωγών κατά 9,3% σε ετήσια 
βάση, η οποία συρρίκνωσε την ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, αντισταθμίζοντας τη θετική 
συνεισφορά από την αύξηση των εξαγωγών αγαθών και 
υπηρεσιών, που ανήλθε στις 2,4 ποσοστιαίες μονάδες 
την ίδια περίοδο. Ωστόσο, η αύξηση των εισαγωγών 
οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στις εισαγωγές πρώτων 
υλών και καυσίμων που αντανακλούν ουσιαστικά την 
προαναφερόμενη αύξηση των αποθεμάτων και αναμένε-
ται να μεταφραστούν σε αύξηση της παραγωγής τα επό-
μενα τρίμηνα. Η διαφαινόμενη έγκαιρη ολοκλήρωση της 
τρίτης αξιολόγησης - η ταχύτερη που έχει επιτευχθεί κατά 
την εφαρμογή του τρίτου προγράμματος- αναμένεται να 
δράσει υποστηρικτικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια, 
όπως καταδεικνύει και η εμπειρία από τα προηγούμενα 
χρόνια, όπου οι περιπτώσεις έγκαιρης ολοκλήρωσης 
αξιολογήσεων συνοδεύονταν από βελτίωση της εμπι-
στοσύνης και συγκράτηση της υφεσιακής δυναμικής. 
Η περαιτέρω βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η 
σταδιακή ανάκαμψη της καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
αναμένεται, μαζί με την επιτάχυνση της δημόσιας επεν-
δυτικής δραστηριότητας, να δώσουν σημαντική ώθηση 
στο ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα τρίμηνα. Τα τρέχοντα 
επίπεδα των εν λόγω δεικτών το δίμηνο Οκτωβρίου-Νο-
εμβρίου 2017 προοιωνίζουν ρυθμό ανάπτυξης της τάξης 
του 2% ή υψηλότερο, το 4ο τρίμηνο του 2017, που θα 
φέρει τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης πλησίον του 1,5%, 
ετησίως, για το σύνολο του 2017. Η ανωτέρω δυναμι-
κή στο 4ο τρίμηνο 2017 εκτιμάται - όπως τονίζεται στην 
μελέτη- ότι προσδίδει αναπτυξιακή ώθηση τουλάχιστον 
0,5%, ετησίως, στο μέσο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για το 
2018 (positive carry) μετά από μία δεκαετία αρνητικών 
επιδράσεων.

ΜΕΣΩ ΤΗΛΕδΙΑΣΚΕψΕΩΝ ΘΑ ΣυΝΕδΡΙΑζΕΙ Η ΕπΙΤΡΟπΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑδΑΣ - ΗπΑ
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Τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για τη μεταφορά της 
φορολογικής έδρας στο εξωτερικό από φορολογούμενους 
διευκρινίζει εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην εγκύκλιο που είναι 
εναρμονισμένη με τη νομολογία από πρόσφατες αποφάσεις 
της Δικαιοσύνης και της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών του 
υπουργείου Οικονομικών περιγράφονται τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται για όσους θέλουν να μεταφέρουν την φο-
ρολογική κατοικία τους στο εξωτερικό γεγονός που σημαίνει 
ότι δεν θα φορολογούνται πλέον στην Ελλάδα. Το θέμα αφορά 
χιλιάδες φορολογούμενους που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες 
χώρες εκτός Ελλάδας για την εξεύρεση εργασίας και επιθυμούν 
να φορολογούνται για το εισόδημά τους στις χώρες αυτές. Ειδι-
κότερα στην εγκύκλιο ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
1.Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη 
φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, 
το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου 
δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που 
ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή 
Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους 
της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση 
(έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρω-
μένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον 
ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη 
δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
2. Το φυσικό πρόσωπο οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο 
έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου 
του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολου-
θεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή 
Γραφείο της Δ.Ο.Υ.: (α) Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από 
την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει 
φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι 
φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους. Εάν ο φορολο-
γούμενος έχει εγκατασταθεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται 
Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (στο 
εξής ΣΑΔΦΕ), μπορεί να προσκομίσει, αντί της βεβαίωσης, 
την προβλεπόμενη Αίτηση για την Εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ όπου 
είναι ενσωματωμένο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας 
(δίγλωσσα έντυπα) ή (β) Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται 
η έκδοση των ανωτέρω από την αρμόδια φορολογική αρχή, 
αντίγραφο της εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισο-
δήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της σχετικής δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματός του, που υπέβαλε στο άλλο 
κράτος ως φορολογικός κάτοικος του κράτους αυτού. γ) Σε 
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από 
τα ανωτέρω δικαιολογητικά επειδή αποδεδειγμένα η αλλοδα-
πή φορολογική αρχή δεν τα εκδίδει, τότε απαιτείται βεβαίωση 
από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνω-
ρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και 

σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος.
3. Επιπλέον ο φορολογούμενος οφείλει να προσκομίσει, κατά 
περίπτωση, και τα κάτωθι: α) Δικαιολογητικά που να αποδει-
κνύουν την ημερομηνία αναχώρησης και εγκατάστασής του 
στη χώρα όπου δηλώνει κάτοικος, προκειμένου να διαπιστώ-
νεται ότι έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 183 ημέρες στη χώρα 
αυτή μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος, ήτοι στο προηγούμε-
νο έτος από εκείνο εντός του οποίου γίνεται η αίτηση μεταβο-
λής. Τα δικαιολογητικά αυτά μπορεί να είναι, εναλλακτικά και 
ενδεικτικά, έγγραφα περί ανάληψης μισθωτής εργασίας, έναρ-
ξης επαγγελματικής δραστηριότητας στην εν λόγω χώρα και 
υπαγωγής του στην ασφαλιστική νομοθεσία της χώρας αυτής, 
εγγραφής σε δημοτολόγιο της εν λόγω χώρας, μίσθωσης κα-
τοικίας, εγγραφής ή παρακολούθησης σχολείων των τέκνων 
στη χώρα αυτή. Αντί των πιο πάνω επιπλέον δικαιολογητικών, 
ο φορολογούμενος δύναται να προσκομίζει πιστοποιητικά 
φορολογικής κατοικίας από τη χώρα στην οποία δηλώνει 
κάτοικος των δύο προηγούμενων ετών από το έτος στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση μεταβολής.
β) Ειδικότερα, για την περίπτωση που ένας εκ των συζύγων 
ή μερών συμφώνου συμβίωσης αιτείται τη μεταβολή της φο-
ρολογικής του κατοικίας ενώ ο άλλος παραμένει φορολογικός 
κάτοικος Ελλάδος, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και 
αθροιστικά και τα κάτωθι δικαιολογητικά, από τα οποία να 
προκύπτει ότι ο αιτούμενος τη μεταβολή πράγματι βρίσκεται 
εκτός Ελλάδος και έχει οργανώσει τη ζωή του στην αλλοδαπή 
κατά τρόπο μόνιμο ή διαρκή:
- στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή, από τα 
οποία αποδεικνύεται ο μόνιμος ή μακροπρόθεσμος χαρακτή-
ρας της απασχόλησης,
- στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλ-
λοδαπή,
- στοιχεία για την ύπαρξη ιδιόκτητης ή μισθωμένης κατοικίας 
του και λογαριασμών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στην αλλο-
δαπή καθώς και
- στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή 
αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (πχ ΑΜ κοινωνικής 
ασφάλισης).
4. Τα ως άνω αλλοδαπά δημόσια έγγραφα, θα προσκομίζονται 
κατά τα διεθνή νόμιμα (σφραγίδα apostille, προξενική θεώρη-
ση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο, κατά τα οριζόμενα σε 
διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί με νόμο από την Ελλά-
δα, κατά περίπτωση).
5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υπο-
βάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1- Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέ-
σμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλ-
λεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα 
δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη 
Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξω-
τερικού, και τα εν λόγω έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) προωθούνται, 

μαζί με την έγγραφη δήλωση για τον ορισμό φορολογικού 
εκπροσώπου και τη σχετική έγκριση, στο Τμήμα ή Γραφείο 
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., 
προκειμένου να καταχωρηθούν στο υποσύστημα Μητρώου 
οι σχετικές μεταβολές. Ως ημερομηνία μεταβολής καταχω-
ρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον 
φορολογούμενο στο έντυπο Μ1. Η βεβαίωση μεταβολής κοι-
νοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας, από το Τμήμα ή Γραφείο Διοικητικής & Μηχανο-
γραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. στον φορολογικό εκπρόσω-
πο. Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να 
την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργό-
τερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το 
έτος αναχώρησης. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος υπο-
βάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, 
τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αλλά δεν κριθούν πλήρη και 
επαρκή, ενημερώνεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφω-
σης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του 
για μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και 
η αίτηση με τα συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται 
στον φάκελό του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, 
υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος 
ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα) το 
αργότερο μέχρι τη λήξη του επόμενου φορολογικού έτους 
από αυτό που αφορούσε το αίτημα μεταφοράς, χωρίς την 
επιβολή προστίμου εκπρόθεσμης δήλωσης. Σε περίπτωση 
που ο φορολογούμενος υποβάλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και 
δεν προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ενημερώ-
νεται από το Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με 
τους Φορολογουμένους ότι το αίτημά του για μεταφορά της 
φορολογικής κατοικίας του απορρίπτεται και η αίτηση με τα 
συνημμένα έντυπα και δικαιολογητικά τίθενται στον φάκελό 
του. Ο φορολογούμενος, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται 
να υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογι-
κός κάτοικος Ελλάδος (παγκόσμιο εισόδημα), η οποία θεωρεί-
ται εκπρόθεσμη από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την 
επιβολή προστίμου. Τέλος, εάν ο φορολογούμενος υποβάλει 
τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει εκπροθέσμως τα 
προβλεπόμενα δικαιολογητικά, υποχρεούται να υποβάλει 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος 
Ελλάδος ή, εφόσον είναι υπόχρεος, ως 6 φορολογικός κάτοικος 
εξωτερικού, η οποία θεωρείται εκπρόθεσμη από την, κατά πε-
ρίπτωση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος και επισύρει την επιβολή προστίμου. 
Συνέχεια στη σελ 17

ΕγΚυΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕξΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡχΗΣ δΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟδΩΝ γΙΑ ΤΗ 
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Ένα νέο online μητρώο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία 
την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, θα διευκολύνει την ανεύρε-
ση και την παρακολούθηση των αποφάσεων της ΕΕ 
που λαμβάνονται υπό τη μορφή κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ  για τη διευ-
κόλυνση των πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών 
στην παρακολούθηση αυτής της φάσης της διαδικασί-
ας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, εγκαινιάζεται νέο κοινό 
επιγραμμικό μητρώο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
από το Συμβούλιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ώστε να είναι εύκολη από τον καθένα η αναζήτηση και 
η εξεύρεση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που συν-
δέονται με ένα συγκεκριμένο θέμα ή νομοθέτημα.
Ο πρώτος Aντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, κ. φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Σήμερα, 
τηρούμε εκ νέου τις δεσμεύσεις μας όσον αφορά το 
Θεματολόγιο της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομο-
θεσίας και όσον αφορά την κοινή μας δέσμευση με το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου για τους πολίτες της Ευρώπης. 
Με την εγκαινίαση του εν λόγω νέου επιγραμμικού μη-
τρώου σήμερα, καθιστούμε την ΕΕ περισσότερο διαφα-
νή και διευκολύνουμε τη διαδικασία έκδοσης τεχνικών 
κανόνων για την εφαρμογή των πολιτικών μας.»
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. 
Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε: «Το μητρώο θα δίνει τη δυ-
νατότητα στους πολίτες να παρακολουθούν τη διαδικα-
σία λήψης αποφάσεων σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, οι οποίες συχνά φαίνονται να είναι τεχνικού 
χαρακτήρα, αλλά μπορεί να είναι και πολιτικώς ευαί-
σθητες. Η δημιουργία του ανταποκρίνεται σε μακρο-
χρόνιο αίτημα του Κοινοβουλίου να φέρει την ενω-
σιακή διαδικασία λήψης αποφάσεων πιο κοντά στους 
πολίτες και, ως εκ τούτου, να καταστήσει πιο διαφανή 

τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τη νομοθεσία της ΕΕ.»
Ο αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών υπο-
θέσεων, κ. Matti Maasikas, δήλωσε, εξ ονόματος της 
εσθονικής Προεδρίας του Συμβουλίου: «Η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο προ-
σιτή για τους πολίτες. Είμαι ευτυχής που το νέο μητρώο 
που εγκαινιάζεται σήμερα θα καταστήσει ευκολότερη 
για όλους την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
εγκρίνονται οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. Αυτό συνά-
δει με τον στόχο μας να καταστήσουμε πιο διαφανές το 
έργο των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.»
Το νέο διοργανικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πρά-
ξεων προσφέρει μια πλήρη εικόνα του κύκλου ζωής 
αυτής της διαδικασίας. Επιτρέπει στους χρήστες να 
αναζητούν και να παρακολουθούν την εξέλιξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων από το στάδιο του προγραμ-
ματισμού τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 
τελική δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα. Στο 
μητρώο παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα μέτρα που 
λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, καθώς και το έργο των ομάδων εμπειρο-
γνωμόνων της Επιτροπής που συμμετέχουν στην προ-
ετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Το μητρώο 
αυξάνει τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφά-
σεων, δεδομένου ότι προσφέρει μια μονοαπευθυντική 
θυρίδα (one-stop-shop) για τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις όπου είναι εύκολη η εξεύρεση όλων των σχετι-
κών πληροφοριών. Επίσης, επιτρέπει στους χρήστες να 
εγγραφούν ως συνδρομητές και να ενημερώνονται για 
την εξέλιξη συγκεκριμένων κατ’ εξουσιοδότηση πράξε-
ων για τις οποίες ενδιαφέρονται.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις αποσκοπούν στη συ-
μπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ. 
Η θέσπιση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων συνηθίζεται 

περισσότερο στους τομείς της οικονομίας, της γεωργί-
ας, του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, της ενι-
αίας αγοράς και του εμπορίου. Πρόκειται για μια μορφή 
παράγωγου δικαίου που χρησιμοποιείται, για παρά-
δειγμα, για την επικαιροποίηση των τεχνικών απαιτή-
σεων στη νομοθεσία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο αναθέτουν στην Επιτροπή την εξουσία να 
εκπονεί σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, που στη 
συνέχεια τους υποβάλλονται για έγκριση. Το Ευρωπα-
ϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν την εξουσία 
να απορρίπτουν σχέδια κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Ιστορικό
Στις 15 Μαρτίου 2016, τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ 
συμφώνησαν σχετικά με μια διοργανική συμφωνία (ΔΣ) 
για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, με βάση πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία περιλαμβάνε-
ται στο θεματολόγιο του Μαΐου 2015 για τη βελτίωση 
του νομοθετικού έργου. Αυτή η διοργανική συμφωνία 
επέφερε αλλαγές σε όλον τον κύκλο χάραξης πολιτικής, 
από τις διαβουλεύσεις και την εκτίμηση επιπτώσεων 
έως τη θέσπιση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της 
νομοθεσίας  της ΕΕ. Βάσει της ως άνω διοργανικής συμ-
φωνίας, τα τρία θεσμικά όργανα δεσμεύτηκαν να συ-
γκροτήσουν, το αργότερο έως το τέλος του 2017, κοινό 
λειτουργικό μητρώο κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, 
που θα παρέχει πληροφορίες με σωστά διαρθρωμένο 
και φιλικό προς τον χρήστη τρόπο, ώστε να ενισχυθεί 
η διαφάνεια, να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός και 
να καταστεί δυνατή η ιχνηλασιμότητα όλων των διά-
φορων σταδίων του κύκλου ζωής μιας κατ’ εξουσιο-
δότηση πράξης. Η σημερινή εγκαινίαση του μητρώου 
υλοποιεί αυτή τη δέσμευση

Συνέχεια από τη σελ 16 

6. Η Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να αποφανθεί σχετικά με την 
πληρότητα και επάρκεια του φακέλου εντός δύο μηνών 
από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών. 
Αιτήσεις που υποβάλλονται και δικαιολογητικά που 
προσκομίζονται έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης πα-
ραλαμβάνονται κανονικά χωρίς κυρώσεις και εξετάζο-
νται, ισχύουσας ωστόσο της δυνατότητας της Δ.Ο.Υ. να 
αποφανθεί εντός δύο μηνών. Αντιθέτως, εάν οι αιτήσεις 

υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος 
αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της 
ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου αλλά με τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση.
7. Ο φορολογούμενος οφείλει να διατηρεί όλα τα δικαι-
ολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της φο-
ρολογικής του κατοικίας στην αλλοδαπή σε περίπτωση 
φορολογικού ελέγχου.
8. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής 
φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 

2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής 
κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επό-
μενα, αντίστοιχα. Οι φορολογούμενοι των οποίων οι 
υποβληθείσες εντός του 2017 αιτήσεις απορρίφθηκαν, 
δύνανται να προβούν σε εκ νέου υποβολή σχετικής αί-
τησης, η οποία εξετάζεται κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρούσα, εφόσον πληρούν τις τιθέμενες στην πα-
ρούσα προϋποθέσεις.

ΜΕγΑΛυΤΕΡΗ δΙΑφΑΝΕΙΑ ΣΤΗ δΙΑδΙΚΑΣΙΑ ΛΗψΗΣ 
ΑπΟφΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ: ΝΕΟ ONlINe ΜΗΤΡΩΟ
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Νέα έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα υπογραμμίζει τι έχουν 
επιτύχει τα πέντε ταμεία της ΕΕ από την έναρξη της περιόδου 
χρηματοδότησης, δεδομένου ότι η υλοποίηση των προγραμ-
μάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει σε πλήρη 
ανάπτυξη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ εως τον Οκτώβριο 
του 2017, είχε αναληφθεί περίπου το ήμισυ του προϋπολο-
γισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020 για συγκεκριμένα 
έργα. Έως το τέλος του 2016, σχεδόν 793 500 επιχειρήσεις εί-
χαν λάβει στήριξη από τα ταμεία και δημιουργήθηκαν περίπου 
154 000 νέες θέσεις εργασίας.
7,8 εκατ. άτομα έχουν ήδη επωφεληθεί από ενισχύσεις για την 
αναζήτηση εργασίας ή την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ βελτι-
ώθηκε η βιοποικιλότητα 23,5 εκατ. εκταρίων γεωργικής γης. 
Συνολικά, έως το τέλος του 2016, επελέγησαν 2 εκατ. χρηματο-
δοτούμενα από την ΕΕ έργα, δηλαδή 1 εκατ. περισσότερα απ’ 
ό,τι το προηγούμενο έτος.
Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταïνεν, αρμόδιος για την απασχόλη-
ση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, 
δήλωσε τα εξής: «Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την ενίσχυ-
ση της ενιαίας αγοράς μας. Βοηθούν τις οικονομίες μας να ανα-
πτυχθούν και προωθούν τη δημιουργία θέσεων εργασίας και 
την καινοτομία στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός των διαρθρωτι-
κών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύ-
σεων επιτρέπει επίσης τη χρηματοδότηση έργων που ενέχουν 
υψηλότερο κίνδυνο είναι όμως ελπιδοφόρα. Προτρέπω τους 
φορείς υλοποίησης έργων να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή.»
Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Κορίνα Κρέτσου, δή-
λωσε: «Ο αριθμός των έργων που χρηματοδοτούνται από την 

ΕΕ διπλασιάστηκε μέσα σε μόλις ένα έτος, γεγονός που καταδει-
κνύει ότι έχουμε πλέον φτάσει σε κανονικό ρυθμό υλοποίησης. 
Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είναι σε 
πλήρη λειτουργία και ωθούν την Ευρώπη να ανοίξει πανιά για 
την επόμενη δεκαετία.» 
Εκτός από τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ψηφιακά έργα, 
έργα κοινωνικής ένταξης και περιβαλλοντικά έργα, που εμ-
φανίζονται σήμερα, η έκθεση δείχνει ότι οι καινοτομίες που 
εισάγονται κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 
πραγματικά αποδίδουν.
Νέες προϋποθέσεις συνέβαλαν σε ένα καλύτερο περιβάλλον 
για επενδύσεις
Τον Μάρτιο του 2017, μια πρώτη αξιολόγηση των νέων προ-
ϋποθέσεων για επιτυχείς επενδύσεις («εκ των προτέρων αιρε-
σιμότητες») έδειξε ότι αυτές αποδείχθηκαν ισχυρά κίνητρα για 
μεταρρυθμίσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων - συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση ή τη νομοθεσία για 
τις δημόσιες συμβάσεις, προγραμματισμός των επενδύσεων 
για την καινοτομία, τις μεταφορές ή τις ψηφιακές τεχνολογίες.
Για την μετά το 2020 περίοδο χρηματοδότησης προβλέπεται 
η περαιτέρω ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των ταμείων της 
ΕΕ και της στήριξης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα 
κράτη μέλη, όπως περιγράφεται στο έγγραφο προβληματι-
σμού της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον των οικονομικών 
της ΕΕ και στις προτάσεις της Επιτροπής για την εμβάθυνση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης, που 
υποβλήθηκαν την τελευταία εβδομάδα.
Λιγότερη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους των κονδυλίων
Στην έκθεση αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη κάνουν όλο και 
μεγαλύτερη χρήση των δυνατοτήτων απλούστευσης του 

πλαισίου της πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, 
δηλαδή διαδικτυακές διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των 
κονδυλίων («ηλεκτρονική συνοχή»), απλοποίηση των διαδι-
κασιών υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις («ενιαία σημεία 
εισόδου») και απλούστεροι τρόποι για να ζητούν οι δικαιούχοι 
επιστροφές από την ΕΕ.
Η απλούστευση είναι επίσης στο επίκεντρο του προβληματι-
σμού για την αρχιτεκτονική της μελλοντικής πολιτικής για τη 
συνοχή, με την πολύτιμη συμβολή της ομάδας υψηλού επιπέ-
δου σχετικά με την απλούστευση που όρισε η Επιτροπή.
Μια πιο έξυπνη χρήση των διαθέσιμων πόρων οδήγησε σε 
αύξηση της κινητοποίησης της ιδιωτικής χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τον στόχο του επενδυτικού σχεδίου για την κινη-
τοποίηση περισσότερων επενδύσεων, το πλαίσιο 2014-2020 
συστάθηκε για να στηρίξει την ευρύτερη χρήση των χρημα-
τοδοτικών μέσων. Έως το τέλος του 2016, αναλήφθηκαν 13,3 
δισ. ευρώ στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΔΕΤ για τα μέσα 
αυτά, κυρίως για τη στήριξη των ΜΜΕ, της έρευνας και της 
καινοτομίας και της οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρα-
κα• το ποσό αυτό υπερβαίνει ήδη κατά 1,8 δισ. ευρώ το ποσό 
της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ που έχει επενδυθεί μέσω 
των χρηματοδοτικών μέσων κατά το σύνολο της περιόδου 
2007-2013.
Πάνω από 76 000 επιχειρήσεις υποστηρίζονται σήμερα από 
τα ΕΔΕΤ με χρηματοδοτικά μέσα. Τα έργα στήριξης ΜΜΕ που 
έχουν επιλεγεί μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αντιστοιχούν σε 11,5 
δισ. ευρώ μόχλευσης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, με 
στόχο τα 42 δισ. ευρώ. 

Αυξήθηκε κατά 2% μέσα σε ένα χρόνο (από το τρίτο τρίμηνο 
του 2016 ως το τρίμηνο του 2017), η απασχόληση στην Ελλά-
δα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν την Τε-
τάρτη στη δημοσιότητα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
τη Eurostat, το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το δεύτερο 

τρίμηνο, η ΕΕ και η ευρωζώνη καταγράφουν την υψηλότερη 
αύξηση απασχόλησης. Συγκεκριμένα, στην ΕΕ η απασχόλη-
ση αυξήθηκε κατά 0,3% και στην ευρωζώνη κατά 0,4%. Ο 
αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε στην ΕΕ κατά 236,3 
εκατομμύρια και στην ευρωζώνη κατά 156,3 εκατομμύρια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μέσα σε ένα χρόνο (σε 
σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2016), η απασχόληση αυξήθηκε 
στην Ελλάδα κατά 2%, στην ευρωζώνη κατά 1,7% και στην ΕΕ 
κατά 1,8%. Το τρίτο τρίμηνο του 2017, σε σχέση με το δεύτερο 
τρίμηνο, η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 0,1%.

Μείωση 1,3% εμφανίζει ο δείκτης μισθολογικού κόστους (χω-
ρίς καμία διόρθωση, εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό 
των εργασίμων ημερών) στο σύνολο της οικονομίας, εκτός 
από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικο-
κυριών, το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του γ’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 1,3% κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γρά-
φει ότι σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογι-
κού κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως 
προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσιάζει μείωση 
0,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου 
2016, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 

2016 προς το 2015. Ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρ-
θωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χω-
ρίς εποχική διόρθωση παρουσιάζει μείωση 1,8% σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του γ’ τριμήνου πέρυσι, έναντι μείω-
σης 0,2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015.

278 δΙΣ. ΕυΡΩ ΑπΟ ΤΑ ΕυΡΩπΑϊΚΑ δΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ & ΕπΕΝδυΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕχΟυΝ ΗδΗ 
δΙΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗΝ πΡΑγΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

euROSTAT :  ΣΤΟΙχΕΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΑπΑΣχΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο δΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟγΙΚΟυ ΚΟΣΤΟυΣ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Τα απόβλητα των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού (e-waste) που δημιουργούνται σε όλο τον κόσμο, 
έφθασαν να έχουν βάρος ισοδύναμο με εννέα μεγάλες 
πυραμίδες της Γκίζας ή 4.500 πύργους του Άιφελ ή 1,23 
εκατομμύρια βαρυφορτωμένες νταλίκες των 40 τόνων η 
κάθε μία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό αναφέρει η νέα 
διεθνής έκθεση (Global E-waste Monitor 2017), που έδω-
σαν στη δημοσιότητα από κοινού το Πανεπιστήμιο των 
Ηνωμένων Εθνών, η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
και η Διεθνής Ένωση Στερεών Αποβλήτων. Στα απόβλητα 
περιλαμβάνονται τα πεταμένα προϊόντα κάθε είδους που 
διαθέτουν μπαταρία ή συνδέονται στην πρίζα, από ψυγεία 
και τηλεοράσεις έως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και 
φωτοβολταϊκά. Καθώς τα μέσα εισοδήματα αυξάνονται 
διεθνώς, ενώ οι τιμές των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 
προϊόντων πέφτουν, μεταξύ 2014-2016 τα e-απόβλητα 
αυξήθηκαν κατά 8% σε βάρος. Το 2016 δημιουργήθηκαν 
απόβλητα 44,7 εκατομμυρίων τόνων, περίπου 3,3 εκατ. 
τόνοι περισσότεροι έναντι του 2014. Οι ειδικοί προβλέπουν 
περαιτέρω αύξηση στους 52,2 εκατ. τόνους (άνοδος 17%) 
έως το 2021. Μόνο το ένα πέμπτο (20%) των αποβλήτων 
αυτών, περίπου 9 εκατ. τόνοι, συλλέγονται και ανακυ-
κλώνονται κανονικά, παρόλο που περιέχουν σημαντικές 
ποσότητες πολύτιμων υλικών όπως χρυσού, αργύρου, 
πλατίνας, χαλκού, παλλάδιου κ.ά. Σύμφωνα με συντη-
ρητικές εκτιμήσεις, η αξία των υλικών που ανακτήθηκαν 
από τα ηλεκτρονικά απόβλητα πέρυσι, έφθασε τα 55 δισε-
κατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που ξεπερνά το ΑΕΠ των 
περισσοτέρων χωρών. Καθώς οι συσκευές με μπαταρία ή 
πρίζα έχουν όλο και χαμηλότερο κόστος, ολοένα περισσό-
τεροι άνθρωποι τις αγοράζουν. Το αποτέλεσμα είναι ότι η 
μέση ανά κεφαλή παραγωγή ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών 
αποβλήτων παγκοσμίως ήταν 6,1 κιλά το 2016 έναντι 5,8 
κιλών το 2014 (αύξηση 5%), ενώ προβλέπεται να αυξηθεί 
στα 6,8 κιλά έως το 2021.

Από τις ηπείρους, η Ασία παράγει τα περισσότερα από-
βλητα (18,2 εκατ. μετρικοί τόνοι), ακολουθούμενη από 
την Ευρώπη (12,3 εκατ.), τη Βόρεια και Νότια Αμερική 
(11,3 εκατ.), την Αφρική (2,2 εκατ.) και την Ωκεανία (0,7 
εκατ.). Στην Ευρώπη τα πιο πολλά απόβλητα «γεννούν» 
η Γερμανία (1,9 εκατ. τόνοι), η Βρετανία (1,6 εκατ.) και η 
Ρωσία (1,4 εκατ.). Όμως, αναλογικά ανά κάτοικο η εικόνα 
είναι διαφορετική. Τα περισσότερα απόβλητα ανά κεφαλή 
γεννιούνται στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (17,3 κιλά 
ανά κάτοικο), όπου μόνο το 6% ανακυκλώνονται. Η Ευ-
ρώπη (μαζί με τη Ρωσία) είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 
δημιουργός αποβλήτων με 16,6 κιλά ανά κάτοικο, έχει 
όμως το υψηλότερο ποσοστό ανακύκλωσής τους διεθνώς 
(35%), που φθάνει σχεδόν το 50% στη Βόρεια Ευρώπη 
(το υψηλότερο στον κόσμο). Τα περισσότερα ανά κεφαλή 
απόβλητα στην Ευρώπη «γεννά» η Νορβηγία (28,5 κιλά 
ανά κάτοικο) και ακολουθούν η Βρετανία και η Δανία (24,9 
κιλά). Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα το 2016 παρή-
γαγε ηλεκτρικά- ηλεκτρονικά απόβλητα βάρους 189.000 
τόνων που αντιστοιχούν σε 17,5 κιλά ανά κάτοικο. Σύμ-
φωνα με την Eurostat, η χώρα μας το 2015 συνέλλεξε και 
ανακύκλωσε απόβλητα βάρους περίπου 49.000 τόνων. 
Στην Αμερική (Βόρεια και Νότια) παράγονται 11,6 κιλά 
αποβλήτων ανά κάτοικο (ανακύκλωση 17%), στην Ασία 
4,2 κιλά (ανακύκλωση 15%) και στην Αφρική μόνο 1,9 
κιλά ανά κάτοικο (μη διαθέσιμα στοιχεία για την ανακύ-
κλωση). Η μεγαλύτερη κατηγορία αποβλήτων σε βάρος 
(16,8 εκατ. μετρικοί τόνοι το 2016) αφορά μικρού μεγέ-
θους εξοπλισμό όπως ηλεκτρικές σκούπες, ραδιόφωνα, βι-
ντεοκάμερες, ηλεκτρικά- ηλεκτρονικά παιγνίδια, εργαλεία 
κ.ά. Ακολουθεί η κατηγορία του μεγάλου μεγέθους εξο-
πλισμού (9,2 εκατ. τόνοι) όπως πλυντήρια, στεγνωτήρια, 
κουζίνες, φωτοαντιγραφικά, φωτοβολταϊκά πάνελ κ.ά. Η 
τρίτη «βαρύτερη» κατηγορία (7,6 εκατ. τόνοι) είναι ειδικό-
τερα ο εξοπλισμός που αφορά την ψύξη-θέρμανση, όπως 

ψυγεία, κλιματιστικά κ.ά. Ακολουθούν (6,6 εκατ. τόνοι) οι 
κάθε είδους οθόνες, ενώ στην πέμπτη θέση (3,9 εκατ. τόνοι 
αποβλήτων) βρίσκεται ο εξοπλισμός πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, όπως κινητά, υπολογιστές, μόντεμ-ρού-
τερ, συσκευές GPS, εκτυπωτές κ.ά. Τέλος, οι κάθε είδους 
πεταμένες λάμπες (πυράκτωσης, LED κ.ά.) έφθασαν τους 
0,7 εκατ. τόνους, πέρυσι. Έως το 2020 η κατηγορία που 
αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο σε συνολικό βάρος 
(μέση ετήσια αύξηση 6%) είναι τα ψυγεία, κλιματιστικά 
κλπ., ενώ μείωση αναμένεται να εμφανίσουν οι πεταμένες 
οθόνες και λάμπες. Η έκθεση τονίζει την ανάγκη να εντα-
θούν οι προσπάθειες διεθνώς για την ανακύκλωση περισ-
σότερων συσκευών, αλλά και για καλύτερο σχεδιασμό των 
συστατικών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, 
ώστε να διευκολυνθεί η ανακύκλωση. Τα δύο τρίτα του 
πληθυσμού της Γης (66%), που ζουν σε 67 χώρες, έχουν 
εθνικές νομοθεσίες για τη διαχείριση των ηλεκτρικών-ηλε-
κτρονικών αποβλήτων. Όμως οι περισσότερες χώρες του 
πλανήτη δεν έχουν στοιχεία ανακύκλωσης και έτσι είναι 
άγνωστο πού καταλήγουν τα περισσότερα απόβλητα (τα 
34,1 εκατομμύρια από τα συνολικά 44,7 εκατ. του 2016 
είχαν άγνωστη μοίρα). Συνήθως αντιμετωπίζονται όπως 
τα κοινά απόβλητα καταλήγοντας σε χωματερές, καίγονται 
σε ανοικτούς χώρους ή πουλιούνται ξανά, πράγμα που 
εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Ο ελληνικής κα-
ταγωγής Αντώνης Μαυρόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς 
Ένωση Στερεών Αποβλήτων (ISWA), δήλωσε ότι «μαζί με 
τα υψηλότερα εισοδήματα σε πολλά μέρη του κόσμου, έρ-
χονται και αυξανόμενα επίπεδα ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών 
αποβλήτων, πράγμα που δυσκολεύει την επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ύπαρξη καλύτερων στοι-
χείων γι’ αυτά τα απόβλητα θα συμβάλει ιδιαίτερα στην 
υλοποίηση αυτών των στόχων, ώστε να διασφαλισθεί η 
βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή».

Την εκτέλεση τριών έργων από το Κέντρο Επιχειρηματι-
κής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), με δωρεά από το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ενέκρινε το δημοτικό συμβού-
λιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
το πρώτο έργο αφορά την διαμόρφωση ασφαλών προ-
σβάσεων και ανάδειξη κτιρίων ειδικού ενδιαφέροντος: 
ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγής Μοναστη-
ριωτών, επί της οδού Συγγρού και ανάπλαση περιβάλλο-
ντος χώρου οδού Αρχαιολογικού Μουσείου-Γενί Τζαμί. 
Οι εργασίες περιλαμβάνουν την λειτουργική και αισθη-
τική αναβάθμιση της οδού Συγγρού, όπου βρίσκεται η 

κύρια είσοδος της ιστορικής Συναγωγής Μοναστηριω-
τών (η μοναδική διατηρούμενη προπολεμική Συναγωγή) 
και της οδού Αρχαιολογικού Μουσείου, όπου βρίσκεται 
η κύρια είσοδος του παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
δυο κτίρια αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, 
τα οποία πρέπει να αναδειχθούν και να σημανθούν με 
τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στο δημόσιο 
χώρο. Το δεύτερο έργο που θα εκτελεστεί είναι η ανά-
πλαση του περιβάλλοντος χώρου Αγίου Μηνά -Εβραϊκό 
Μουσείο και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγω-
γής Γιαντ Λεζικαρόν- Βασιλέως Ηρακλείου, με βασικό 

στόχο την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση της 
περιοχής. Επιπλέον, εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβού-
λιο η ηλεκτρονική διαχείριση πεζοδρόμων, που θα περι-
λαμβάνουν αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια, με 
τοποθέτηση πάγκων και εκσυγχρονισμό της σήμανσης 
των πεζοδρομίων. Το τρίτο έργο αφορά την αναβάθμιση 
των κεντρικών πεζόδρομων και πλατειών του κέντρου 
της Θεσσαλονίκης, που υποβαθμίζονται από την παρά-
νομη είσοδο και στάθμευση των ΙΧ και των φορτηγών 
αυτοκινήτων.

ΕΚΘΕΣΗ γΙΑ ΤΑ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑπΟΒΛΗΤΑ 

ΤΡΙΑ ΕΡγΑ ΜΕ δΩΡΕΑ ΑπΟ ΤΟ ΙδΡυΜΑ ΣΤΑυΡΟΣ ΝΙΑΡχΟΣ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ δΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣυΜΒΟυΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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«Επαναστατικά» ευρήματα με την τεχνολογία της τεχνητής 
νοημοσύνης της Google!
Ένα ολόκληρο ηλιακό σύστημα με πλανήτες σαν τη Γη 
ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε η NASA. Η Αμερικανική Υπη-
ρεσία Διαστήματος ανέφερε ότι η ανακάλυψη δύο νέων 
πλανητών γύρω από το αστέρι Kepler-90, που μοιάζει με 
τον δικό μας Ήλιο, σημαίνει ότι το μακρινό ηλιακό σύστη-
μα έχει τόσους πλανήτες, όσους το δικό μας. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του protothema.gr, ο Kepler και το ηλιακό του 
σύστημα ήταν ήδη γνωστά, ωστόσο η «επαναστατική» 
ανακάλυψη των αστρονόμων είναι οι δύο νέοι κόσμοι 
-και μάλιστα, για την ανακάλυψή τους χρησιμοποιήθηκε 
η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης της Google! Όλα 
τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι μπορεί να υπάρχουν ολό-
κληροι κόσμοι και ηλιακά συστήματα «κρυμμένα» μέσα 
στα στοιχεία, που έχουν ήδη συλλέξει οι επιστήμονες, αλλά 
δεν μπορούσαν μέχρι τώρα να «παρατηρήσουν», ακριβώς 
γιατί τα «σημάδια» ήταν τόσα πολλά, που δεν ήξεραν από 
πού ν’ αρχίσουν! Ο Πολ Χερτζ, διευθυντής του Τμήματος 
Αστροφυσικής της NASA στην Ουάσινγκτον, παραδέχθηκε 
ότι οι επιστήμονες δεν είχαν μέχρι σήμερα τα κατάλληλα 
«εργαλεία» για μια τέτοια ανακάλυψη. «Αυτό το εύρημα 
δείχνει ότι τα δεδομένα μας θα είναι ένας θησαυρός που 
θα διατίθεται σε καινοτόμους ερευνητές για τα επόμενα 
χρόνια» σχολίασε επίσης.

πώς φτάσαμε στην ανακάλυψη
Η ανακάλυψη έγινε, όταν οι ερευνητές Christopher Shallue 
και Andrew Vanderburg «εκπαίδευσαν» έναν υπολογιστή 
στο πώς να εντοπίζει τους εξωπλανήτες στις αναγνώσεις 
φωτός που έχουν καταγραφεί από το διαστημικό τηλε-
σκόπιο Kepler -την ελάχιστη αλλαγή στη φωτεινότητα 
που καταγράφεται όταν ένας πλανήτης περνάει μπροστά 
από ένα αστέρι. «Το σύστημα του αστεριού Kepler-90 εί-
ναι σαν μια μίνι έκδοση του ηλιακού μας συστήματος. Έχει 
μικρούς πλανήτες μέσα και μεγάλους πλανήτες έξω, αλλά 
όλοι είναι πιο κοντά μεταξύ τους» δήλωσε ο Vanderburg, 
μεταδιδακτορικός συνεργάτης της NASA και αστρονόμος 
στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν. Ο Shallue, από 
την πλευρά του, ανώτερος μηχανικός λογισμικού με την 
ερευνητική ομάδα Google AI, κατέληξε στην ιδέα να εφαρ-
μόσει ένα νευρωνικό δίκτυο στα δεδομένα του Kepler. Το 
τετραετές σύνολο δεδομένων του Kepler αποτελείται από 
35.000 πιθανά πλανητικά σήματα. Αυτοματοποιημένες 
δοκιμές, και μερικές φορές ανθρώπινα μάτια, χρησιμο-
ποιούνται για την επαλήθευση των πλέον υποσχόμενων 
σημάτων στα δεδομένα. Ωστόσο, τα ασθενέστερα σήματα 
συχνά χάνονται, χρησιμοποιώντας αυτές τις μεθόδους. 
Οι Shallue και Vanderburg σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν 
να υπάρξουν πιο ενδιαφέρουσες ανακαλύψεις εξωπλανη-
τών, που «αχνοφαίνονται» στα δεδομένα που έχουν μέχρι 

στιγμής συλλεχθεί. Έτσι, ξεκίνησαν «εκπαιδεύοντας» το 
νευρωνικό δίκτυο για τον εντοπισμό των εξωπλανητών 
που διέρχονταν με τη χρήση ενός συνόλου 15.000 προ-
ηγουμένως εξακριβωμένων σημάτων από τον κατάλογο 
των εξωπλανητών Kepler. Στην καθοριστική δοκιμή, το 
νευρωνικό δίκτυο αναγνώρισε σωστά τους πραγματικούς 
πλανήτες σε ποσοστό 96%. Στη συνέχεια, οι ερευνητές 
έστρεψαν το μοντέλο τους στην αναζήτηση πιο αδύναμων 
σημάτων σε 670 αστρικά συστήματα, που είχαν ήδη πολ-
λούς γνωστούς πλανήτες. Η υπόθεση εργασίας τους ήταν 
ότι τα συστήματα πολλαπλών πλανητών θα ήταν τα καλύ-
τερα μέρη, για να ψάξει κανείς για ακόμα περισσότερους 
εξωπλανήτες. «Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη 
διαχρονική αξία της αποστολής του Kepler» δήλωσε ο 
Τζέσι Ντότσον, ερευνητής του προγράμματος Kepler στο 
ερευνητικό κέντρο Ames της NASA στο Silicon Valley της 
Καλιφόρνιας. «Οι νέοι τρόποι εξέτασης των δεδομένων 
-όπως αυτή η έρευνα σε πρώιμο στάδιο για την εφαρμογή 
αλγορίθμων μηχανικής μάθησης- υπόσχονται να συνεχί-
σουν να αποδίδουν σημαντική πρόοδο στην κατανόηση 
των πλανητικών συστημάτων γύρω από άλλα άστρα. 
Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν περισσότερα πρώτα στοιχεία 
στα δεδομένα, που περιμένουν τους ανθρώπους να τα 
βρουν» κατέληξε.

Τέσσερις ακόμη ευρωπαϊκοί δορυφόροι Galileo εκτο-
ξεύθηκαν, την Τρίτη το βράδυ, ανεβάζοντας έτσι σε 22 
πλέον τον συνολικό αριθμό τους στο διάστημα. Απομέ-
νει μία ακόμη εκτόξευση άλλων τεσσάρων δορυφόρων, 
στα μέσα του 2018, για να ολοκληρωθεί ο «αστερισμός» 
του Galileo στον ουρανό και το ευρωπαϊκό GPS να 
αποκτήσει παγκόσμια κάλυψη, διαθέτοντας 24 δορυ-
φόρους εν λειτουργία και δύο εφεδρικούς Η εκτόξευση 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και 
την Arianspace έγινε με πύραυλο «Αριάν 5» από το δι-
αστημοδρόμιο της Ευρώπης στο Κουρού της Γαλλικής 
Γουιάνας στη Νότια Αμερική. Οι τέσσερις δορυφόροι, 
βάρους 715 κιλών ο καθένας, τοποθετήθηκαν σε ύψος 
σχεδόν 23.000 χιλιομέτρων. Τις επόμενες μέρες, το «κου-
αρτέρο» θα καθοδηγηθεί στις τελικές τροχιές τους. Εκεί 

θα υποβληθούν σε δοκιμές διάρκειας έξι μηνών από την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Παγκόσμιου Συστήματος Δορυφο-
ρικής Πλοήγησης (GSA), προκειμένου τελικά να δοθεί το 
«πράσινο φως» για την κανονική λειτουργία τους μαζί με 
τους υπόλοιπους. Η αρχική λειτουργία του συστήματος 
Galileo ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου 2016. «Η Ευρώπη 
διαθέτει τώρα ένα τρομερό σύστημα παγκόσμιας δορυ-
φορικής πλοήγησης με εντυπωσιακή αποτελεσματικότη-
τα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ESA Γιαν Βέρνερ. 
Το Galileo - που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, αναπτύσσεται από την ESA και αποτελεί την 
απάντηση της Ευρώπης στο αμερικανικό GPS και στο 
ρωσικό GLONASS- θα παρέχει στους χρήστες διεθνώς το 
στίγμα τους στο χώρο και στο χρόνο με ακρίβεια της τά-
ξης του ενός μέτρου και αξιοπιστία μεγαλύτερη από ό,τι 

το τωρινό GPS. Το Galileo θα διεκδικήσει ένα σημαντικό 
μερίδιο από την παγκόσμια αγορά υπηρεσιών δορυφο-
ρικής πλοήγησης, η οποία αναμένεται να φθάσει τα 250 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2022. Η ΕΕ έχει συνάψει συμ-
φωνία με τις ΗΠΑ που επιτρέπει τη συνδυασμένη χρήση 
του Galileo και του GPS. Οι κατασκευαστές επεξεργαστών 
(STMicroelectronic, Qualcomm, Broadcom κ.α.) έχουν 
ήδη ανακοινώσει τη δημιουργία «τσιπ» για «έξυπνα» κι-
νητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και άλλες συσκευές, που θα 
επιτρέπουν τη χρήση του Galileo παράλληλα με το GPS. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι από του χρόνου, χάρη στο 
συνδυασμό των δύο συστημάτων δορυφορικής πλοή-
γησης, ένας χρήστης θα επιτυγχάνει γεωεντοπισμό της 
θέσης του με ακρίβεια της τάξης του μισού μέτρου έναντι 
περίπου πέντε μέτρων σήμερα μόνο με το GPS.

Η NASA ΑΝΑΚΑΛυψΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣυΣΤΗΜΑ ΜΕ πΛΑΝΗΤΕΣ ΣΑΝ ΤΗ γΗ

ΕΚΤΟξΕυΘΗΚΑΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΚΟΜΗ δΟΡυφΟΡΟΙ GAlIleO  - ΤΟ GPS ΤΗΣ ΕυΡΩπΗΣ ΣχΕδΟΝ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
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Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του 
κοινωνικού μερίσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία την 
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και η καταβολή του μερίσματος στους 
δικαιούχους θα γίνει σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου.
Συνολικά,  εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που 
αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% 
του πληθυσμού της χώρας.
Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε 727 εκατ. 
ευρώ με μέσο ποσό καταβολής ανά εγκεκριμένη αίτηση 554 
ευρώ.
Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα
Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δι-
καιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης 
κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρ-
μα του κοινωνικού μερίσματος (www.koinonikomerisma.
gr) θα ανοίξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 
έως τις 26 Δεκεμβρίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο 
επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων για τις 
οποίες προωθείται η θέσπιση ευνοϊκότερου συντελεστή 
στάθμισης με στόχο να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων 
απ’ αυτήν την κατηγορία. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες 
που ήδη η αίτησή τους έχει εγκριθεί η διαδικασία θα γίνει 
αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει 
εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στο 
λογαριασμό που έχει δηλωθεί.
• Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών για τους οποίους δεν θα 
ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός 
μήνα.
• Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι 
άτομο με αναπηρία 67% και άνω για τα οποία επίσης, δεν 
θα ισχύσει το παραπάνω κριτήριο.
• Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δη-
λώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις
δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων.
• Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη 
διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων 
και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.
Κοινωνικό Μέρισμα 2017
Επιπλέον των ανωτέρω, το υπουργείο Οικονομικών θα ήθε-
λε να ενημερώσει τους πολίτες για τα ακόλουθα σε σχέση 
με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κοινωνικού μερί-
σματος.
1. Το κοινωνικό μέρισμα του 2017 σχεδιάστηκε με τρόπο 
που να στοχεύει στο φτωχότερο 32% του πληθυσμού της 
χώρας. Αυτό το ποσοστό καλύπτει τόσο το σύνολο των 
ατόμων που βιώνουν υλική/εισοδηματική φτώχεια στην 

υπΟΙΚ: ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΩΝ 554 ΕυΡΩ
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Ελλάδα (21,2% σύμφωνα με τη Eurostat για το 2016) και 
σχεδόν το σύνολο όσων βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό 
(35,6% σύμφωνα με τη Eurostat κατά το 2016).
2. Το πρόγραμμα μειώνει τον κατά κεφαλήν δείκτη φτώ-
χειας για το 2017 κατά 1,4% για το σύνολο του πληθυσμού 
σε σχέση με το 2016. Η μείωση είναι μεγαλύτερη, 1,6%, για 
τα παιδιά έως 18 ετών, καθώς και για τους νέους ηλικίας 
18-24 ετών. Αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό, καθώς 
αυτές είναι οι ομάδες με τους υψηλότερους δείκτες φτώχειας 
για το 2016.
Η επιλογή των κριτηρίων
1. Ως καθολικό πρόγραμμα εφ άπαξ πληρωμής, που δεν 
στοχεύει σε κάποια επιμέρους ευάλωτη ομάδα (υπάρχουν 
εξειδικευμένα τακτικά προγράμματα για αυτό το σκοπό), το 
κοινωνικό μέρισμα ακολούθησε τις αρχές των προγραμμά-
των Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αξιολόγησε 
τους πολίτες στη βάση της ευημερίας τους ως νοικοκυριό, 
οριζόμενο ως το σύνολο των ατόμων που ζουν κάτω από 
την ίδια στέγη. Αυτό είναι επιστημονικά συνεπές, καθώς 
είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτομα που ζουν κάτω από την 
ίδια στέγη κατά κανόνα μοιράζονται τους ίδιους πόρους και 
έξοδα, επωφελούνται των οικονομιών κλίμακας στην κατα-
νάλωση και συνεπώς βιώνουν το ίδιο επίπεδο ευημερίας.
2. Η αξιολόγηση των πολιτών σε επίπεδο φορολογικής 
δήλωσης και όχι νοικοκυριού, θα δημιουργούσε πολλές 
στρεβλώσεις και λάθη στόχευσης, και θα ήταν κυρίως εις 
βάρος των οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Σε αυτή την 
περίπτωση θα εμφανίζονταν ως δικαιούχοι πολλά άτομα 
που είναι εξαρτώμενα ή φιλοξενούμενα σε άλλα (και είναι 
στις περισσότερες περιπτώσεις μέλη της ίδιας οικογένειας) 
με μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, ανεξάρτητα από το 
αν τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού τους είναι φτωχά ή 
πλούσια. Στην πράξη, αυτοί οι δικαιούχοι θα εξαντλούσαν 
το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου.
3. Η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών 
έγινε με τον δικαιότερο τρόπο βάσει όλων των κριτηρίων 
που ήταν διαθέσιμα στις αρχές (εισόδημα, ακίνητη περιου-
σία, κινητή περιουσία, τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης) και 
χωρίς να εξαιρεθεί κανένα είδος εισοδήματος ή χρηματικής 
ενίσχυσης προκειμένου να ωφεληθεί μία κοινωνική ομάδα 
έναντι της άλλης.
4. Έγινε ειδική πρόβλεψη για τις αυξημένες ανάγκες των 
ατόμων με αναπηρία, και στην παράταση του προγράμμα-
τος θα δοθεί αυξημένη στάθμιση στις μονογονεϊκές οικογέ-
νειες.
5. Ειδικά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους εντός του 2017, 
έγινε ειδική πρόβλεψη για μείωση των εισοδημάτων τους 
από μισθωτές υπηρεσίες, που φαίνονται στη δήλωση του 
2016, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από την εισοδηματική 
ενίσχυση, όντας άνεργοι, λόγω εισοδημάτων του προηγού-
μενου έτους.
6. Το κριτήριο για την ελάχιστη ασφάλιση στο ΕΦΚΑ (μόνο 

για τον κύριο δικαιούχο του νοικοκυριού, μόνο για ένα 
μήνα και σε οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν) έχει κυ-
ρίως συμβολική αξία. Υποδηλώνει ότι για να είναι λήπτης 
κάποιος σε ένα σύστημα αναδιανομής θα πρέπει να κάνει 
την ελάχιστη προσπάθεια να ενταχθεί και να εισφέρει. Το 
κριτήριο αυτό δεν αφορά ηλικιωμένους άνω των 67 ετών 
και άτομα με ειδικές ανάγκες.
Τα αντανακλαστικά της Δημόσιας Διοίκησης
1. Η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος απέδειξε ότι η ελ-
ληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ 
στενό χρονικό περιθώριο σε έναν απαιτητικό σχεδιασμό 
διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων. Ο όγκος των 
αιτήσεων που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από 3 εκ (2,5 εκ 
από διαφορετικά πρόσωπα) που ενέπλεκαν στοιχεία για 
περίπου 6 εκ διακριτά ΑΜΚΑ.
2. Σε αυτήν την νέα διαδικασία η διαμόρφωση του πληρο-
φοριακού συστήματος ήταν δυναμικά εξελισσόμενη, λαμ-
βάνοντας υπόψη και βελτιώνοντας διαρκώς και σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο, τις επί μέρους ατέλειες κατά την αλληλε-
πίδραση με το κοινό.
Παράπλευρα οφέλη της διαδικασίας
1. Παράπλευρο όφελος της άσκησης του μερίσματος ήταν 
ότι ασυμφωνίες που εντοπίστηκαν, στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις διορθώθηκαν άμεσα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
χιλιάδες πολίτες ενημέρωσαν τα στοιχεία τους στο μητρώο 
του ΑΜΚΑ.
2. Συνολικά, η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος οδήγησε 
στην παραγωγή υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας στην ελ-
ληνική δημόσια διοίκηση, η οποία κατάφερε να σχεδιάσει 
το πρόγραμμα, καθώς και να εκτιμήσει με υψηλή ακρίβεια 
το δημοσιονομικό κόστος, τον αριθμό των δικαιούχων και 
την αναδιανεμητική επίδραση του προγράμματος μέσω 
τεχνικών μικροπροσομοίωσης. Η υλοποίηση της διαδικασί-
ας των αιτήσεων, και η διασύνδεση των πληροφοριακών 
συστημάτων έγινε με την ίδια επιτυχία υπό τη συνεχή πίεση 
του χρόνου.
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών ευχαριστεί θερμά 
όλους όσους εργάστηκαν εντατικά σε πολύ στενά χρονικά 
περιθώρια για τον επιτυχή σχεδιασμό και υλοποίηση του 
προγράμματος και ειδικότερα το προσωπικό της Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.), 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Γ.Γ.Π.Σ.) ,του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμό-
νων (Σ.Ο.Ε.), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ), 
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π), του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α), του Οργανισμού 
Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) και των Κέντρων Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) .
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Την ενεργοποίηση του ενδιάμεσου Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας Ι (ΤΕΠΙΧ Ι) ενέκρινε χθες η επενδυτική επιτροπή του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συνεπώς, το αμέσως 
επόμενο διάστημα, μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματι-
κότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και των τραπεζών, θα δια-
τεθούν 200 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων και εγγυ-
ήσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σημειώνεται ότι τα 100 
εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΕΑΝ και τα υπόλοιπα 100 
εκατ. ευρώ από τις τράπεζες στο πλαίσιο της συνεπένδυσης η 
οποία αντιστοιχεί σε 1 προς 1. Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕ-
ΠΙΧ Ι, θα τεθούν σε εφαρμογή δύο χρηματοδοτικά εργαλεία: 
η «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» και το «Ταμείο Εγγυοδοσί-
ας». Επισημαίνεται ότι τα δάνεια που χορηγούνται από τα δύο 
χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο 
κατά μέσο όρο είναι χαμηλότερο από 4,5%, καθώς το μέρος 
του δανείου που συμβάλλει το Ταμείο (50%) είναι άτοκο.
Η ενεργοποίηση του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ, το οποίο ουσιαστικά 
αποτελεί τη συνέχιση του προγράμματος που ολοκληρώθηκε 
τον Ιανουάριο του 2017, κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου 
να καλυφθεί μέρος του χρηματοδοτικού κενού που αντιμετω-
πίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έως ότου προκηρυχθεί 
το ΤΕΠΙΧ ΙΙ που αναμένεται στο πρώτο εξάμηνο του 2018. 
Υπογραμμίζεται ότι τα 100 εκατ. ευρώ που θα διαθέσει το 
ΕΤΕΑΝ, είναι μέρος των 200 εκατ. ευρώ που έχουν εισρεύσει 
έως αυτή τη στιγμή στο ταμείο από επιστροφές δανείων.
Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Έχει στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευ-
κόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματο-
δότηση, την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής 
δανείων με ευνοϊκούς όρους. Τα δάνεια αυτά απευθύνονται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής που βρί-
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Όλοι χαμένοι βγήκαν το 2017 από την υπερφορολόγηση: 
Φτωχοί, μεσαία τάξη αλλά και το ίδιο το Δημόσιο έχασαν, 
ενώ μόνη κερδισμένη αισθάνεται η κυβέρνηση που χάρις σε 
αυτήν την μέθοδο, κατάφερε να μοιράσει μέρισμα. Και ενώ 
στο οικονομικό επιτελείο διχάζονται αν το υπερπλεόνασμα 
προέκυψε από υπερφορολόγηση ή την υπερβολική περικο-
πή δαπανών, οι αριθμοί δείχνουν πως η αλήθεια βρίσκεται 
στη μέση – αλλά και ότι η κυβέρνηση θυσίασε τους πάντες 
και τα πάντα επί έντεκα μήνες για να φτάσει στο «ιερό δισκο-
πότηρο» της πολιτικής της να μοιράζει «μποναμάδες» κάθε 
Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του κρατικού προϋπο-
λογισμού που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών 
για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2017:
- Στο ενδεκάμηνο συσσωρεύθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 
4,658 δισ. ευρώ. Δηλαδή 1,584 δισ. ευρώ απόκλιση κι από 
όσα προέβλεπε για μέχρι τον Νοέμβριο φέτος, η εισηγητική 
του νέου προϋπολογισμού του 2018 ο οποίος κατατέθηκε 
προ εικοσαημέρου μόλις και ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη 
στην Βουλή.
- Παρά το θηριώδες πλεόνασμα, η υπερφορολόγηση και 
οι αυξήσεις των έμμεσων φόρων που επεβλήθηκαν από 
1.1.2017 και τους πληρώνουν αδιακρίτως φτωχοί και πλού-
σιοι, είχαν ως αποτέλεσμα το κράτος να χάσει έσοδα ένα δισ. 
ευρώ, αντί να κερδίσει επιπλέον ένα δισ. ευρώ όπως υπολό-
γιζε από αυτές η κυβέρνηση! Στο ενδεκάμηνο του 2016, πριν 
ακόμα επιβληθούν μια ντουζίνα νέοι φόροι για το 2017, τα 
καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είχαν φτάσει 
στα 44,761 δισ. ευρώ. Στο αντίστοιχο διάστημα φέτος -που η 
οικονομία κατέγραψε υποτίθεται και Ανάπτυξη αντί για ύφε-
ση όπως το 2016- αντί να αυξηθούν τα έσοδα, μειώθηκαν σε 
43,760 δισ. ευρώ (μείον 999 εκατ. ευρώ). 
- Απόδειξη πως η υπερφορολόγηση έπληξε τα δημόσια 
έσοδα ήταν και το πρωτοφανές στοιχείο που καταγράφεται 
φέτος, ότι το δημόσιο αναγκάστηκε να επιστρέψει φόρους 
4,842 δισ. ευρώ σε 11 μήνες. Πέρυσι τέτοιο καιρό είχε δώσει 
2,1 δισ. ευρώ λιγότερα, δηλαδή μόλις 2,681 δισ. ευρώ. Τε-
ράστιες επιστροφές φόρων το 2017 σημαίνουν ότι η κυβέρ-
νηση είχε επιβάλει το 2016 επιπλέον φόρους, για εισοδήματα 
όμως που μειώνονταν αντί να αυξάνονται όπως υπολόγιζε 
- αφού δεν ήρθε τελικά και η ανάπτυξη 2% που από πέρυσι 
υποσχόταν το υπουργείο Οικονομικών.
Το χειρότερο για το Κράτος; Τον Δεκέμβριο θα πρέπει να επι-
στρέψει και άλλα 700 εκατ. ευρώ, αφού οι υποχρεώσεις του 
για επιστροφές φόρων εκτινάχθηκαν στα 5,577 δισ. ευρώ 
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φέτος (από 3,324 δισ. που ήταν συνολικά πέρυσι).
- Παρά την ψυχρολουσία των εσόδων, η κυβέρνηση «έχτι-
σε» το θηριώδες πρωτογενές πλεόνασμα των 4,5 δισ. ευρώ, 
κατακρεουργώντας τις κρατικές δαπάνες. Και παρά τις πολι-
τικές «κορώνες» κατά των Μνημονίων και της λιτότητας, στο 
ενδεκάμηνο 2017 η κυβέρνηση πέτυχε το αμίμητο: Δαπάνη-
σε λιγότερα και από όσα της επέτρεπαν το Μνημόνιο και ο 
Προϋπολογισμός! Αν δεν το έκανε όμως, δεν θα είχε λεφτά 
να μοιράζει πλεόνασμα...
Συγκεκριμένα, στο 11μηνο φέτος το δημόσιο δαπάνησε  45,9 
δισ. ευρώ, ενώ στον αναθεωρημένο προϋπολογισμό που 
ψηφίζεται την Τρίτη προέβλεπε προ μηνός ότι θα δαπανήσει 
47,635 δισ. ευρώ. Δηλαδή η κυβέρνηση «εξαφάνισε» δαπά-
νες 1,7 δισ. μέσα σε ένα μήνα, όταν αντίστοιχα στο ενδεκάμη-
νο πέρυσι το δημόσιο είχε δαπανήσει 47,7 δισ. ευρώ.
- Και αν τα λεφτά ήταν να πάνε σε φτωχούς, ποιο το κακό; 
Ιδού όμως από πού έκοψε κρατικές δαπάνες η κυβέρνηση: 
Τα μισά από Επενδύσεις (μείον 818 εκατ. από το Πρόγραμ-
μα Δημοσίων Επενδύσεων που θα έφερνε Ανάπτυξη και 
έργα για αποτροπή καταστροφών όπως της Μάνδρας) και 
τα υπόλοιπα κυρίως από την Ασφαλιστική Περίθαλψη, την 
Υγεία και την Πρόνοια.
Όπως τονίζεται και στο σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου 
Οικονομικών «μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι 
δαπάνες για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 110 
εκατ. ευρώ, οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 106 εκατ. ευρώ, τα 
εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
κατά 53 εκατ. ευρώ και οι δαπάνες μεταναστευτικών ροών 
κατά 76 εκατ. ευρώ».
Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση υπερέβαλε σε στερήσεις και 
λιτότητα επί ένα χρόνο -κυρίως στην Κοινωνική Προστασία 
για τους πιο φτωχούς-  ώστε να έχει να μοιράσει πλεόνασμα 
τον Δεκέμβριο.
- Δεν αρκούσαν όμως η άγρια λιτότητα στα κρατικά κονδύ-
λια δαπανών (εκτός από τους μισθούς στο δημόσιο) ούτε το 
δημοσιονομικό (δηλαδή λογιστικό) πρωτογενές πλεόνασμα 
για να μοιραστεί φέτος το μέρισμα. Έπρεπε να υπάρχουν και 
ταμειακά διαθέσιμα ώστε να διανεμηθεί. Φρενάροντας τις 
κρατικές δαπάνες, η κυβέρνηση κράτησε λεφτά στο ταμείο 
για παροχές τον Δεκέμβριο. Έπρεπε όμως ταυτόχρονα να 
πληρώνει και για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιούργησε 
όλον τον προηγούμενο χρόνο -ή χρόνια. 
Και εδώ είναι που της φάνηκε πολλαπλά χρήσιμη η υπερφο-
ρολόγηση, παρότι αυτή ζημίωσε εισπρακτικά το Κράτος και 
την Οικονομία: Ενώ το δημόσιο πρέπει να επιστρέψει λεφτά 
από φόρους που έβαζε σε εισοδήματα που δεν υπήρχαν, τα 
4,5 δισ. επιστροφές συμψηφίστηκαν χωρίς να αναγκαστεί να 
βγάλει λεφτά από το ταμείο και να πληρώσει με ζεστό χρήμα 
τους δικαιούχους!
Με ένα σμπάρο , η κυβέρνηση πέτυχε έτσι τρία τρυγόνια:
α) Δείχνει στους δανειστές ότι ξεπληρώνει κρατικά χρέη, ενώ 
οι οφειλές για επιστροφές φόρων μόλις τώρα δημιουργή-

θηκαν, τον Αύγουστο που βγήκαν τα εκκαθαριστικά φόρου 
εισοδήματος. Στην πραγματικότητα, τα άλλα χρέη παραμέ-
νουν απλήρωτα επί μήνες ή και χρόνια ακόμα.
β) Συμψηφίζει και προκαταβολικά τις επιστροφές που δίνει, 
με φόρους που δεν έχουν καν ακόμα καταστεί ληξιπρόθεσμοι 
(πχ ΕΝΦΙΑ) και στερεί φορολογούμενους από το δικαίωμα να 
τους πληρώνουν σε δόσεις στους επόμενους μήνες, εμφανί-
ζοντας τεχνητά προείσπραξη των φόρων ως τον Νοέμβριο.
γ) Κρατάει ταμειακά διαθέσιμα για να δίνει παροχές σε αυ-
τούς που τους χρωστάει ή τους έκοψε προκαταβολικά ό,τι 
δικαιούντο - ακόμα και με βάση το Μνημόνιο που η ίδια 
υπέγραψε.
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Ομπρέλα εν μέσω… καταιγίδας επενδύσεων στην Ευ-
ρώπη, κρατά η Ελλάδα, την ώρα που εξαρτάται απολύ-
τως από αυτές για την είσοδό της σε βιώσιμη ανάπτυξη.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση της κατάταξης των 
44 χωρών της Ευρώπης με βάση τον αριθμό των άμε-
σων ξένων επενδύσεων και στην 35η θέση με βάση τον 
αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν. 
Αυτό προκύπτει από την τελευταία έκθεση της ΕΥ για 
τις άμεσες ξένες επενδύσεις (European Attractiveness 
Survey) σε όλη την Ευρώπη. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι 
άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη (ΑΞΕ) κινήθηκαν 
σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2016, με 5.845 άμεσες 
ξένες επενδύσεις, καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετή-
σια βάση. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία 259.673 νέων 
θέσεων εργασίας (+19%).
Στο ίδιο διάστημα, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 13 
άμεσες ξένες επενδύσεις (δημιούργησαν 111 νέες θέσεις 
εργασίας), σημειώνοντας μεν αύξηση κατά 123% από το 
2015 που ήταν μία ιδιαίτερα απογοητευτική χρονιά για 
τις ΑΞΕ στη χώρα μας, αλλά παραμένοντας σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και για μία ακόμη χρονιά, εκτός της πρώτης εικοσάδας 
των χωρών με τις περισσότερες ΑΞΕ και τις περισσότερες 
νέες θέσεις εργασίας. 
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥ Ελλά-
δος, Παναγιώτη Παπάζογλου, η συνεχιζόμενη απουσία 
της χώρας μας από τη λίστα των είκοσι πιο ελκυστικών 
επενδυτικών προορισμών στην Ευρώπη και ο μικρός 
αριθμός άμεσων ξένων επενδύσεων κρούουν τον κώ-
δωνα του κινδύνου ως προς τα μέτρα που πρέπει να 
λάβει η Ελλάδα προκειμένου να προσελκύσει ξένους 
επενδυτές, αξιοποιώντας τις μεγάλες δυνατότητές της 
και δημιουργώντας θέσεις εργασίας που θα την οδηγή-
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σκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, 
νεοσύστατες ή και υφιστάμενες):
* Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, το ύψος χρηματοδότησης 
κυμαίνεται από 10.000 έως 300.000 ευρώ, με διάρκεια έως 
48 μήνες και αφορά την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, καθώς και αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών 
που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της 
επιχείρησης.
* Για δάνεια επενδυτικού σκοπού (ενίσχυση επιχειρηματικών 
επενδυτικών σχεδίων), το ύψος χρηματοδότησης κυμαίνεται 
από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και αφο-
ρά επιχειρήσεις που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής 
ενίσχυσης τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί, αλλά και επιχει-
ρήσεις που δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής 
ενίσχυσης.
Το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Επιλέξιμες για την παροχή εγγυήσεων είναι οι υφιστάμενες 
και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη 
επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια. Τα χαρακτη-
ριστικά των δανείων και των εγγυήσεων της συγκεκριμένης 
δράσης είναι:
* Δάνεια για επενδυτικά σχέδια: Το ύψος του δανείου μπορεί 
να είναι από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύη-
σης από 5 έως 10 έτη με περίοδο χάριτος από 6 έως 24 μήνες 
και το ποσοστό εγγύησης ανέρχεται στο 70% του δανείου.
* Δάνεια έναντι επιχορήγησης εγκεκριμένου επενδυτικού 
σχεδίου προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων (ΕΣΠΑ και 
Επενδυτικό Νόμο): Το ύψος του δανείου μπορεί να είναι από 
10.000 έως 500.000 ευρώ, η διάρκεια της εγγύησης από 2 
έως 3 έτη, η περίοδος χάριτος στους έξι μήνες και το ποσοστό 
της εγγύησης στο 80%.
* Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή και δάνεια χρηματο-
δότησης ώριμων επενδυτικών σχεδίων: Το ύψος του δανείου 
μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 έως 800.000 ευρώ, η διάρ-
κεια της εγγύησης από 2 έως 10 έτη, η περίοδος χάριτος από 6 
έως 24 μήνες και το ποσοστό της εγγύησης στο 70%.
- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση
Δάνεια κεφαλαίου κίνησης
Ύψος χρηματοδότησης: 10.000 έως 300.000 ευρώ
Διάρκεια: έως 48 μήνες
Κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα
Κάλυψη αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών.
Δάνεια επενδυτικού σκοπού
Ύψος χρηματοδότησης: 10.000 έως 800.000 ευρώ
Διάρκεια: 5-12 έτη
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που 
εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης τα οποία 
δεν έχουν υλοποιηθεί
Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δεν 
έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης.
-Ταμείο Εγγυοδοσίας

Δάνεια για επενδυτικά σχέδια
Ύψος δανείου: 10.000 έως 800.000 ευρώ
Διάρκεια εγγύησης: 5-10 έτη με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες. 
Ποσοστό εγγύησης: 70% του δανείου.
Δάνεια έναντι επιχορήγησης
Ύψος δανείου: 10.000 έως 500.000 ευρώ
Διάρκεια εγγύησης: 2-3 έτη με περίοδο χάριτος 6 μήνες. Πο-
σοστό εγγύησης: 80% του δανείου
Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ή χρηματοδότησης ώρι-
μων επενδυτικών σχεδίων
Ύψος δανείου: 10.000 έως 800.000 ευρώ
Διάρκεια εγγύησης: 2-10 έτη με περίοδο χάριτος 6-24 μήνες. 
Ποσοστό εγγύησης: 70% του δανείου.

σουν στην έξοδο από την οικονομική κρίση. 
Σημειώνεται ότι από τις 13 άμεσες ξένες επενδύσεις του 
2016, 8 πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο των χρημα-
τοοικονομικών, 2 στον κλάδο της μεταποίησης και από 
μία στους κλάδους της γεωργίας, των μεταφορών, των 
επικοινωνιών και των κατασκευών. Όσον αφορά στη 
γεωγραφική προέλευσή τους, 4 προήλθαν από το Ηνω-
μένο Βασίλειο, 2 από την Ιαπωνία και από μία από Γαλ-
λία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ισπανία, 
Ολλανδία και Σερβία.
Στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η 
Γαλλία αποτέλεσαν τους τρεις μεγαλύτερους ευρωπαϊ-
κούς προορισμούς άμεσων ξένων επενδύσεων το 2016, 
συγκεντρώνοντας πάνω από το ήμισυ (51%) των εισ-
ροών ΑΞΕ, καταγράφοντας 1.144, 1.063 και 779 επεν-
δύσεις αντίστοιχα. Η Ισπανία ενίσχυσε την τέταρτη θέση 
της με 308 άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ η Πολωνία, με 
256 ΑΞΕ, έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης 
που κατέκτησε μία θέση μεταξύ των πέντε πρώτων 
επενδυτικών προορισμών.
Από τους τρεις πρώτους προορισμούς, η Γαλλία σημεί-
ωσε την υψηλότερη ετήσια αύξηση ως προς τον αριθμό 
ΑΞΕ (30%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (12%) 
και τον Ηνωμένο Βασίλειο (7%). Η Γερμανία, με 1.063 
επενδύσεις, ενίσχυσε τη θέση της ως ισχυρή αντίπαλος 
του Ηνωμένου Βασιλείου στη μακρά κυριαρχία του ως ο 
πλέον κορυφαίος προορισμός ΑΞΕ στην Ευρώπη. 
Μεταξύ των κορυφαίων 20 χωρών με βάση τον αριθμό 
άμεσων ξένων επενδύσεων, η Σουηδία, η Ιταλία και η 
Τσεχία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση (76%, 62% 
και 57% αντίστοιχα). Μόνο τρεις χώρες κατέγραψαν 
μείωση επί του συνόλου των ΑΞΕ το 2016, η Ολλανδία 
(-5%), το Βέλγιο (- 5%) και η Ελβετία (- 2%). 
Όσον αφορά στο εργατικό δυναμικό, η περιοχή της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κατέγραψε την ισχυ-
ρότερη άνοδο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, με την 
Ουκρανία και τη Μολδαβία να σημειώνουν ετήσια αύξη-
ση 435% και 220% αντίστοιχα. Η Πολωνία κατέκτησε τη 
δεύτερη θέση με 22.074 νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην 
πρώτη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο με 43.165 
νέες θέσεις εργασίας από ΑΞΕ. 
Το 2016, Η Ρωσία, η Σερβία, η Γαλλία και η Ρουμανία 
συγκαταλέγονται πλέον, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Πολωνία και τη Γερμανία, μεταξύ των χωρών όπου 
δημιουργήθηκαν περισσότερες από 15.000 θέσεις εργα-
σίας στην κάθε μία άμεση ξένη επένδυση.


