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Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ
(Newsletter) TEE:
Σελ 1 και 3
Γ. Στασινός: Προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αν δεν μειωθούν οι εισφορές
των αυτοαπασχολουμένων
Σελ 3
Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για τις πληροφορίες
περί απόφασης του ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ και το ασφαλιστικό σύστημα
Σελ 3, 4 και 5
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών
-Φόροι και εισφορές εξανεμίζουν το εισόδημα των επαγγελματιών Φθάνουντο58,1%-ΣτοΣτΕοιελπίδεςγιαάρσητωνπαράλογωνεπιβαρύνσεων
-Λάθος υπολογισμός συντάξεων για χιλιάδες ασφαλισμένους «Ξέχασαν» τους κοινωνικούς πόρους σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς
-Στα 460 ευρώ «βούλιαξε» η μέση νέα σύνταξη με τον νόμο Κατρούγκαλου
Σελ 6 και 7
ΝΔ: Προτάσεις για την αγορά ακινήτων - Συνάντηση του Προέδρου ΝΔ Κ.
Μητσοτάκη με τους Προέδρους ΤΕΕ, Γ. Στασινό και ΠΟΜΙΔΑ, Σ. Παραδιά
Σελ 7
Στους 30.000 ανέρχονται οι επιχειρηματίες που έχουν επιθυμούν να ενταχθούν στη διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
Σελ 8
Σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς ακινήτων - Στο επίκεντρο
διεθνών και εγχώριων επενδυτών
Σελ 9
Α. Χαρίτσης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Βασικό ζητούμενο είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και κυρίως επιχειρήσεων καινοτομικού χαρακτήρα
Σελ 10
ΨΗΠΤΕ: Ενέκρινε την πρόταση για την «Ανάπτυξη υποδομής και συστοιχίας μικροδορυφόρων για την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης
και της επιχειρηματικότητας»
Σελ 11 και 12
ΕΓΔΙΧ: Παραδείγματα απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών
έως 50.000 ευρώ
Σελ 13 και 14
Νέοι ελεγκτικοί μηχανισμοί από ΑΑΔΕ για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής
Σελ 14
Τι προβλέπει το σχέδιο για ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ
Σελ 15
Το 55% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι ικανοποιημένες από
την διαχείριση των εταιρικών τους εξόδων, σύμφωνα με έρευνα της
εταιρείας Edenred
Σελ 16
Ανοίγει ο δρόμος για την ανάδειξη του ιστορικού σιδηροδρομικού
σταθμού Ντεκοβίλ στη Σκύδρα
Σελ 17
Οι κρατικοί και ιδιωτικοί διαστημικοί σταθμοί γύρω από τη Γη και τη
Σελήνη που ετοιμάζονται για τα επόμενα χρόνια
Σελ 18
Ελληνικά Drones με τεχνογνωσία ΑΠΘ. Επιτήρηση θαλάσσιων και
δασικών περιοχών, κάλυψη αναγκών Πολιτικής Προστασίας και εξαγωγικός προσανατολισμός
Σελ 19
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 20,21,22
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝ ΔΕΝ
ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, με άρθρο του
στην «Καθημερινή της Κυριακής», που προαναγγέλλεται
στην πρώτη σελίδα και περιλαμβάνεται στο πλαίσιο ολοκληρωμένου αφιερώματος της εφημερίδας, με τίτλο «Το
μισό εισόδημα στο κράτος - Γιατί το ΣτΕ ζητεί μείωση των
εισφορών σε μηχανικούς, δικηγόρους κ.ά. - Οι παραλογισμοί του ασφαλιστικού - Λάθη στον υπολογισμό των συντάξεων, υπέρογκες εισφορές» τονίζει ότι «αφού εκδοθεί η
απόφαση του ΣτΕ η κυβέρνηση οφείλει να λύσει άμεσα και
συνταγματικά ορθά τα ζητήματα που θα προκύψουν από
αυτήν», σημειώνοντας παράλληλα ότι «οι φορείς των ελευθέρων επαγγελματιών είμαστε, όπως και πριν, έτοιμοι και
διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε τα μέγιστα σε αυτήν την
κατεύθυνση».
Το άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, με τίτλο «Προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αν δεν μειωθούν οι εισφορές των αυτοαπασχολουμένων» αναλυτικά έχει ως εξής:
Την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξαν πολλά δημοσιεύματα σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου. Παρότι για μία
ολοκληρωμένη τοποθέτηση οφείλουμε να διαβάσουμε το
αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης, είναι δυνατή η εξαγωγή
κάποιων πρώτων συμπερασμάτων.
Όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες διάβασαν το σχετικό ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών αισθάνθηκαν, κατ’ αρχάς, ότι
βρέθηκε ένα Ανώτατο Δικαστήριο που θα προστατεύσει
το δικαίωμά τους για επιβίωση στην πραγματικά δύσκολη
ζωή, που βιώνει ο καθένας στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
Οι πρόεδροι και τα μέλη των διοικήσεων των φορέων που
προσέφυγαν δικαιώθηκαν, φαίνεται ότι η απόφαση του
ΣτΕ θα κάνει δεκτούς τους βασικούς ισχυρισμούς τους. Η
κυβέρνηση, αντιθέτως, δείχνει να έχει αποτύχει τελικά στη
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει κάνει μέχρι σήμερα και
αυτή η αποτυχία, δυστυχώς, είναι ακόμη μεγαλύτερη, γιατί
τα συγκεκριμένα προβλήματα τα είχαν επισημάνει πολλές

φορές και μάλιστα είχαν καταθέσει και σχετικές προτάσεις,
όλοι οι φορείς, πριν καταθέσουν προσφυγές.
Ποια όμως είναι τα πλέον κρίσιμα θέματα, που αφορούν και
επηρεάζουν την καθημερινότητα της συντριπτικής πλειονότητας των ελεύθερων επαγγελματιών; Πρώτον, οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται
σαν μισθωτοί ή δημόσιοι υπάλληλοι και να τους γίνεται ουσιαστικά παρακράτηση κάθε μήνα, περίπου ίση με το 27%
ή και μέχρι το 38% (μηχανικοί, δικηγόροι) του εισοδήματος
τους, διότι δεν έχουν σταθερό μηνιαίο εισόδημα.
Δεύτερον, το ύψος των εισφορών που καλούνται όλοι
οι πολίτες να πληρώσουν είναι υπέρογκο και ουσιαστικά
αποτελεί δήμευση της περιουσίας, ειδικά αν αναλογιστεί
κάποιος και τις πολύ υψηλές φορολογικές υποχρεώσεις
(φόρος Η κυβέρνηση δείχνει να έχει αποτύχει, τελικά, στη
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει κάνει μέχρι σήμερα.
από 22% μέχρι 45%, τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ, εισφορά αλληλεγγύης μέχρι 10%). Είναι ξεκάθαρο ότι με
βάση τα παραπάνω, ουσιαστικά ο ελεύθερος επαγγελματίας τίθεται μπροστά στο δίλημμα εάν τον συμφέρει ή όχι να
ασκήσει το επάγγελμά του.
Ποια είναι όμως τα νέα δεδομένα μετά την απόφαση του
ΣτΕ; Αν η κυβέρνηση αποφασίσει, όπως έχει υποχρέωση, να
εναρμονίσει τη νομοθεσία στην απόφαση του ΣτΕ πρέπει να
ετοιμάσει άμεσα σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η κυβέρνηση
οφείλει να διαχωρίσει την αντιμετώπιση των ελευθέρων
επαγγελματιών από τους μισθωτούς και τους δημοσίους
υπαλλήλους και επίσης πρέπει να μειώσει το ύψος των εισφορών.
Αν χρονοτριβήσει και δεν φέρει άμεσα μετά την απόφαση
του ΣτΕ ρύθμιση εναρμόνισης με την απόφαση, τότε οι
φορείς θα κινηθούν νομικά προσπαθώντας να εμποδίσουν
τη συνέχιση πληρωμής των εισφορών αυτού του ύψους.
Αν γίνουν ρυθμίσεις μείωσης των εισφορών μόνο για μία
ομάδα πολιτών, όπως για παράδειγμα αυτών με υψηλά εισοδήματα και όχι όλων, βάζοντας απλώς έναν κόφτη από
ένα εισόδημα και πάνω, δεν θα λυθεί το σημαντικό ζήτημα
της δήμευσης της περιουσίας όλων των ελευθέρων επαγγελματιών. Αυτό το σκέφτονται πιθανόν κάποιοι για να διασπάσουν τους πολίτες σε κατηγορίες και να προχωρήσουν
σε μία ρύθμιση-μπάλωμα, που δεν θα επιφέρει μεγάλη
απώλεια εσόδων.
Συνέχεια στη σελ 3
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
«Ρύθμιση Χρεών
Επιχειρήσεων & Ελευθέρων
Επαγγελματιών»

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Ρύθμιση Χρεών Επιχειρήσεων
& Ελευθέρων Επαγγελματιών», διοργανώνεται από το Επιμελητήριο Κοζάνης σήμερα 16 Απριλίου 2018 στην Πτολεμαΐδα
(15:30 μμ, στο κτίριο του Επιμελητηρίου, Γουμέρας 6) και στην
Κοζάνη (18:00 μμ, στο ξενοδοχείο «Τσελίκας» 5ο χλμ. Κοζάνης
– Λάρισας). Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης, που θα εστιάσει
στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελματιών. Είσοδος ελεύθερη.

Συνέδριο Ένωσης
Περιφερειών και
Κεντρικής Ένωσης Δήμων

Κοινό συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα πραγματοποιηθεί
το διήμερο 18 και 19 Απριλίου στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel,
αίθουσα Olympia) με θέμα: «Η Μεταρρύθμιση στη Λειτουργία του
Κράτους – Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη».
Στο συνέδριο η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας πρόκειται να παρουσιάσει εισήγηση για κατάρτιση σχεδίου νόμου με θέμα: «Επανασχεδιασμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού. Μετάβαση
από την Περιφερειακή και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην
Περιφερειακή Διακυβέρνηση».

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

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
24 Απριλίου 2018
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

1ο Διεθνές συνέδριο: «CLEAN ENERGY IN ΚΑΠΕ, ΤΕΙ Πειραιά
EUROPEAN ISLANDS»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συνέδριο της HAEE: «Μεταβατική ενέρ- Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή
γεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προο- Οικονομία
πτική»
ΑΘΗΝΑ

Συνέδριο για τις εξαγωγές: 6th Greek Exports Forum
Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Athenaeum
Intercontinental, θα διεξαχθεί το 6th Greek Exports Forum,
από την Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών &
Εμπορικών Υποθέσεων (ΕΝΔΥ ΟΕΥ) και την Ethos Events,
σε συνεργασία με το οικονομικό και επιχειρηματικό portal
banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
«Το 6th Greek Exports Forum, το συνέδριο θεσμός για τις
εξαγωγές, παρέχει στον Έλληνα εξαγωγέα χρηστικά «εργαλεία» και πληροφορίες προκειμένου να ενισχύσει την
εξαγωγική του δραστηριότητα και να επιλέξει τις επόμενες
αγορές -στόχους, προσφέροντας το βήμα σε εκπροσώπους
της πολιτικής ηγεσίας, του επιχειρηματικού κόσμου, όπως
και σε ειδικούς για την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα
εξαγωγών, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Το 6th Greek
Exports Forum καινοτομεί, ανοίγοντας δρόμους για νέες
αγορές, μεταλαμπαδεύοντας στους εξαγωγείς την πολύτιμη εμπειρία των Διπλωματικών Υπαλλήλων Οικονομικών
& Εμπορικών Υποθέσεων από χώρες όπως ο Καναδάς, η
Βραζιλία, η Ν. Αφρική, η Κίνα και η Αυστραλία. Πρέσβεις και
Εμπορικοί Ακόλουθοι κρατών όπως το Μεξικό, το Σουδάν

και το Καζακστάν, παρουσιάζουν τις προοπτικές εξαγωγικής
επέκτασης που προσφέρουν οι χώρες τους».
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Η θέση των εξαγωγών στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της
χώρας.
- Χρηματοδότηση εξαγωγών, ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων και factoring.
- Οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι νέες αγορές.
- Τα success stories εξαγωγικών επιχειρήσεων.
- Τα μέσα για την υποστήριξη, προβολή και ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των εξαγόμενων προϊόντων. Ηλεκτρονικό εμπόριο, πιστοποίηση, marketing, cyber security,
υπηρεσίες ΗR, μεταφορές, logistics.
Το forum φιλοξενεί και δύο παρακάτω παράλληλες δράσεις:
B2B συμβουλευτικές συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με
εκπροσώπους διμερών επιμελητηρίων.
Β2Β συμβουλευτικές συναντήσεις Ελλήνων εξαγωγέων με
εκπροσώπους μεγάλων χορηγών του φόρουμ.
Πληροφορίες: http://www.exports.ethosevents.eu/

Συνέδριο για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα
Το 4ο συνέδριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας - ΕΣΕΕ, με τίτλο: «Μικρομεσαία
Επιχειρηματικότητα: Ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Metropolitan
στις 20-21 Απριλίου και ώρα 9 π.μ.
- Μικρομεσαία επιχείρηση: Πρωταγωνιστής της ανάπτυξης
σε Ελλάδα και Ευρώπη

- Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα & χρηματοδότηση
- Τοπική αυτοδιοίκηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα:
Η περίπτωση των Open-malls
- Επιτυχημένες στρατηγικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
Οικογενειακές Επιχειρήσεις
- Η συνεργασία ως παράγοντας επιτυχίας.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Συνέχεια από τη σελ 1
Η αλήθεια είναι, όμως, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με υψηλά
εισοδήματα (πάνω από 30.000 ευρώ) είναι πολύ λίγοι πλέον,
αφού όσοι υπήρχαν στο παρελθόν έχουν πλέον εισοδήματα
χαμηλότερα από το 50% των εισοδημάτων τους πριν από την
κρίση. Αν η απόφαση του ΣτΕ έχει ισχύ από 01.01.2017, τότε
πρέπει να γίνει άμεσα επιστροφή εισφορών σε όλους όσοι έχουν
πληρώσει επιπλέον εισφορές ή συμψηφισμός αυτών με τις αμέσως επόμενες υποχρεώσεις. Αν αυτό το ζήτημα δεν ρυθμιστεί
άμεσα μετά την απόφαση, τότε επίσης οι φορείς θα κινηθούν

νομικά για την προστασία των δικαιωμάτων των μελών τους.
Αφού εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ η κυβέρνηση οφείλει να λύσει
άμεσα και συνταγματικά ορθά τα ζητήματα που θα προκύψουν
από αυτήν. Επίσης, πρέπει να λύσει το ζήτημα της απώλειας των
σχετικών εσόδων. Ρυθμίσεις στο πόδι ή μπαλώματα θα φέρουν
ισχυρές αντιδράσεις από τους φορείς και τους πολίτες, που φαίνεται να δικαιώνονται. Είμαι βέβαιος ότι οι φορείς, όπως έχουν
κάνει μέχρι σήμερα, θα κινηθούν ώριμα και θα καταθέσουν
προτάσεις οι οποίες αν ληφθούν υπόψη, κάτι που δεν έγινε στο
παρελθόν, πιθανότατα να βοηθήσουν στην επίλυση ζητημάτων συνταγματικότητας, αλλά κυρίως δίκαιης αντιμετώπισης

όλων των πολιτών και δυνατότητας επιβίωσης στη σκληρή σημερινή οικονομική κατάσταση. Εφόσον το παραπάνω συμβεί,
για το οποίο δεν είμαι απολύτως σίγουρος με βάση την εμπειρία
του πρόσφατου παρελθόντος, η κυβέρνηση πρέπει να λύσει
επιπλέον, όπως προανέφερα, και το θέμα της απώλειας εσόδων.
Η παραπάνω άσκηση είναι δύσκολη, απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση, συναίνεση, ρεαλισμό και όχι επικοινωνιακή διαχείριση,
όπως συμβαίνει πολύ συχνά. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι φορείς
των ελευθέρων επαγγελματιών είμαστε, όπως και πριν, έτοιμοι
και διατεθειμένοι να συνεισφέρουμε τα μέγιστα σε αυτήν την
κατεύθυνση

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΕ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Με αφορμή τις δημοσιογραφικές πληροφορίες και ρεπορτάζ
σχετικά με υπό έκδοση απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας
για τον ΕΦΚΑ και το ασφαλιστικό σύστημα, μετά από συζήτηση επί των προσφυγών των ελεύθερων επαγγελματιών και
αυταπασχολούμενων, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός
την Τετάρτη 11 Απριλίου 2018 έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες για απόφαση του ΣτΕ φαίνεται να δικαιώνουν τις προσφυγές κατά του ΕΦΚΑ που έκανε
το ΤΕΕ, οι Έλληνες Διπλωματούχοι Μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη,
ως τελευταίο αποκούμπι όσων η κρατική αυθαιρεσία αδικεί.
Θυμίζω ότι είχαμε προειδοποιήσει εγκαίρως τόσο για την
αδικία της κατάργησης του βιώσιμου ασφαλιστικού ταμείου
των μηχανικών όσο και για το παράλογο - και όπως φαίνε-

ται παράνομο - ύψος των ασφαλιστικών εισφορών του νέου
ασφαλιστικού συστήματος. Ωστόσο, τα περί απόφασης του
ΣτΕ είναι ακόμη πληροφορίες και οφείλουμε όλοι να αναμένουμε την ίδια την απόφαση και το σκεπτικό του Ανώτατου
Δικαστηρίου της χώρας.
Σημειώνω όμως ότι η προσαρμογή από πλευράς της Πολιτείας στην απόφαση του ΣτΕ θα πρέπει να είναι άμεση, μόλις
εαυτή εκδοθεί, ώστε να ελαφρύνουμε τους ασφαλισμένους
από τις υπέρογκες εισφορές.
Φαίνεται ότι η προσπάθειά μας δικαιώνεται, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η πρακτική πλευρά, αυτή της απαλλαγής της
καθημερινότητας των μηχανικών από ένα σημαντικό βάρος.
Αν η Πολιτεία δεν εφαρμόσει άμεσα την απόφαση του ΣτΕ, θα
τη διεκδικήσουμε εμείς δικαστικά.
Τονίζω, ότι εν αναμονή αυτής της απόφασης, το κράτος πρέ-

πει να προετοιμάσει την επόμενη ημέρα του ασφαλιστικού
συστήματος. Οποιαδήποτε λύση πρέπει να είναι άμεση, ρεαλιστική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Και πρέπει να βασίζεται
στις εξής αρχές:
- Την ανταποδοτικότητα και βιωσιμότητα του ασφαλιστικού
πυλώνα
- Τη συνέχεια του τομέα υγείας και πρόνοιας, με όρους αξιοπρέπειας των ασφαλισμένων
- Tη θεσμοθέτηση πλαφόν στο σύνολο των ασφαλιστικών και
φορολογικών υποχρεώσεων ώστε το κράτος να μην δημεύει
το εισόδημα των μηχανικών και των επιστημόνων της χώρας.
Πρέπει ΤΩΡΑ να προετοιμαστεί το κράτος. Είμαστε στη διάθεση της Κυβέρνησης ώστε αυτή τη φορά να γίνουν οι σωστές
επιλογές. Είναι ώρα αποφάσεων για το ασφαλιστικό σύστημα
της χώρας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μας ακούσουν.»

ΤΕΕ/ ΤΚΜ: Η «ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ» ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ, ΔΕΝ ΛΥΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ!
Εν αναμονή της επίσημης γνωστοποίησης της απόφασης του
ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας παραμέτρων που εισήγαγε
στο ασφαλιστικό πλαίσιο ο νόμος Κατρούγκαλου και η σύσταση του ΕΦΚΑ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Πάρις Μπίλιας,
επισημαίνει τα εξής: «Προφανώς θα τοποθετηθούμε αναλυτικότερα μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης του ΣτΕ
για τον ΕΦΚΑ. Ωστόσο, κατόπιν όσων είδαν ήδη το φως της

δημοσιότητας και –κυρίως – μετά τα σχόλια κυβερνητικών
στελεχών που ουσιαστικά πιστοποιούν την εγκυρότητα των
πληροφοριών, οι Έλληνες μηχανικοί καλούμε την κυβέρνηση, να αναζητήσει βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που η
ίδια έχει δημιουργήσει στο ασφαλιστικό σύστημα. Την προτρέπουμε να μελετήσει εκ νέου τις προτάσεις των θεσμικών
φορέων εκπροσώπησης του κλάδου, που είναι και θεσμικοί

σύμβουλοι της Πολιτείας. Και της ζητούμε να μην βιάζεται
και να μην προεξοφλεί επιλογές “μεταμφίεσης” των όποιων
αντισυνταγματικών παραμέτρων της δομής και της λειτουργίας του ΕΦΚΑ, που θα παρατείνουν και θα επιδεινώσουν το
πρόβλημα, αντί να το επιλύσουν με τρόπο συμβατό προς τις
επιταγές του Συντάγματος.»

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Λάθη με κόστος στις συντάξεις- Απώλειες-σοκ μετρούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Με τίτλο «Λάθη με κόστος στις συντάξεις Απώλειες-σοκ μετρούν
οι ελεύθεροι επαγγελματίες» προαναγγέλλει η «Καθημερινή της
Κυριακής» στην πρώτη σελίδα δημοσιογραφικό αφιέρωμα για
το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών, σημειώνοντας
ότι λάθος στον υπολογισμό των συντάξεων μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων έκανε ο ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί
επανυπολογισμός και να καθυστερεί η έκδοσή τους για όσους
υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016.
Κατά τον υπολογισμό των συγκεκριμένων συντάξεων, το Ταμείο δεν έλαβε υπόψη τους κοινωνικούς πόρους που υποκα-

θιστούσαν ασφαλιστικές εισφορές. Παράλληλα με ξεχωριστό
δημοσίευμα στην πρώτη σελίδα, στο πλαίσιο του ίδιου αφιερώματος με τίτλο «Το μισό εισόδημα στο κράτος Γιατί το ΣτΕ ζητεί
μείωση των εισφορών σε μηχανικούς, δικηγόρους κ.ά.» η εφημερίδα προαναγγέλλει το άρθρο του προέδρου του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργου Στασινού στο δισέλιδο αφιέρωμα που ακολουθεί στις εσωτερικές σελίδες της και σημειώνει
ότι στο ΣτΕ προσβλέπουν πλέον οι αυτοαπασχολούμενοι (μηχανικοί, δικηγόροι κ.ά.) για να απαλλαγούν από τις υπέρογκες
και μη ανταποδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες μαζί με
τους φόρους τούς απομυζούν σχεδόν το μισό ετήσιο εισόδημά
τους. Όταν μάλιστα από το 2020 καταργηθούν οι εκπτώσεις

που ισχύουν σήμερα, φόροι και εισφορές θα προσεγγίσουν το
60%. Γι’ αυτό, εξάλλου, το ΣτΕ κάνει λόγο για προσβολή περιουσιακού δικαιώματος των αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο,
τα ασφαλιστικά προβλήματα αυτών των επαγγελματιών δεν
εξαντλούνται στις εισφορές. Για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά
τις 13 Μαΐου 2016 ο ΕΦΚΑ δεν έχει υπολογίσει τους κοινωνικούς
πόρους που υποκαθιστούσαν ασφαλιστικές εισφορές, με αποτέλεσμα οι συντάξεις να είναι, λανθασμένα, μειωμένες 250 ευρώ
κατά μέσον όρο. Αλλά ακόμη κι όταν υπολογίζονται σωστά, οι
συντάξεις είναι χαμηλές. Μόλις 4% των νέων συντάξεων είναι
μεγαλύτερες των 1.000 ευρώ.
Περισσότερα στις σελ 4, 5
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΞΑΝΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΦΘΑΝΟΥΝ ΤΟ 58,1% ΣΤΟ ΣΤΕ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών
Στο αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για
το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών σε ρεπορτάζ των
δημοσιογράφων Προκόπη Χατζηνικολάου και Ροϊλός Σαλούρου
σημειώνεται ότι την προσβολή του περιουσιακού δικαιώματος
επαγγελματιών όπως οι μηχανικοί, οι δικηγόροι και οι γιατροί,
από τη δυσανάλογη επιβάρυνση της εργασίας τους με υπέρογκες
ασφαλιστικές εισφορές που σε συνδυασμό με τους υψηλούς φόρους φθάνουν έως και το 58,1% του εισοδήματος, επιχειρεί να
διορθώσει το Συμβούλιο της Επικράτειας. Βάσει των πληροφοριών, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού
των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοτελώς απασχολουμένων
διακρίνεται από έλλειμμα αναλογικότατης, καθώς οι χαμηλές συντάξεις αποδεικνύουν ασύμφορη την καταβολή υψηλών εισφορών ενώ προκαλεί άνιση και άδικη κατανομή βαρών, που ειδικά
στα χαμηλά εισοδήματα εξανεμίζει το διαθέσιμο εισόδημα κάτω
και από το όριο της φτώχειας.
-Το 2019 οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών θα
υπολογίζονται στο 100% του φορολογητέου εισοδήματος.
Το 2019, η απομείωση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ακόμη
μεγαλύτερη, καθώς λήγει η «περίοδος χάριτος» και οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των επαγγελματιών θα υπολογίζονται στο
100% του φορολογητέου εισοδήματος, πριν από την αφαίρεση
των εισφορών του προηγούμενου χρόνου. Η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, μετά το 2020, «εξαφανίζοντας»
το εισόδημα και καθιστώντας ανούσια τη διατήρηση της ατομικής

επιχείρησης και την εργασία, καθώς θα λήξουν και οι εκπτώσεις
που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου για τους επιστήμονες, με
ασφάλιση άνω των πέντε ετών.
Βέβαια και σήμερα οι φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές που
πληρώνουν οι μηχανικοί, για παράδειγμα, φθάνουν έως και το
51,5% των εισοδημάτων τους. Αυτό που τους απομένει σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να στηρίξει όχι μόνο την καθημερινότητά
τους αλλά και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, όπως π.χ. την πληρωμή του στεγαστικού δανείου.
Επιπροσθέτως το Δικαστήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαπίστωσε άνιση μεταχείριση των αυτοτελώς απασχολουμένων σε
σχέση με τους μισθωτούς. Δηλαδή, ένας μηχανικός με εισόδημα
10.000 ευρώ πληρώνει στο ελληνικό Δημόσιο 5.149 ευρώ (φόροι
και εισφορές) και του απομένει το 48,5% για να ζήσει όταν στον
μισθωτό με το ίδιο εισόδημα απομένει το 90,8%. Μάλιστα, από
το 2019 με την κατάργηση της έκπτωσης 15% επί του φορολογητέου εισοδήματος στο οποίο προστίθενται και οι καταβληθείσες
εισφορές, το ποσό που απομένει περιορίζεται σε 4.190 ευρώ ή,
διαφορετικά, στο 41,95%.
Με βάση τους υπολογισμούς, όπως προαναφέρθηκε, το κράτος
από το 2019 και μετά θα «υφαρπάζει» το 58,1% για εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ και το 56,1% για εισοδήματα της τάξης των
50.000 ευρώ.
-Για παράδειγμα, μηχανικοί με περισσότερα από πέντε έτη εργασίας:
Μηχανικός με εισοδήματα 15.000 ευρώ. Σήμερα πληρώνει για

φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 6.878 ευρώ, ήτοι το 45,9%
του εισοδήματος πηγαίνει στο κράτος.
Με την κατάργηση της έκπτωσης του 15%, θα πληρώνει 8.391
ευρώ ή το 55,95% του εισοδήματος.
2. Μηχανικός με εισοδήματα 20.000 ευρώ. Σήμερα πληρώνει
8.711 ευρώ, δηλαδή το 43,6% του εισοδήματος πηγαίνει στο
κράτος.
Από το 2019, το ποσό που θα πληρώνει φθάνει τις 10.979 ευρώ,
που αντιστοιχεί στο 54,9% του εισοδήματος. Αντίστοιχα σε ένα
μισθωτό απομένει το 80,1% του εισοδήματος μετά τους φόρους
και τις εισφορές.
3. Μηχανικός με εισοδήματα 40.000 ευρώ. Σήμερα πληρώνει
17.871 ευρώ με αποτέλεσμα το 44,7% του εισοδήματος να πηγαίνει στο κράτος. Το 2019, το ποσό αυξάνεται σε 22.045 ή, διαφορετικά, πληρώνει το 54,9% του εισοδήματος εκ των οποίων οι
15.180 αφορούν ασφαλιστικές εισφορές. Σημειώνεται ότι όσο αυξάνονται οι εισφορές τόσο μειώνεται το φορολογητέο εισόδημα,
καθώς αφαιρείται ως έξοδο από τον τελικό φόρο.
4. Μηχανικός με εισοδήματα 50.000 ευρώ. Σήμερα πληρώνει
για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 23.602 ευρώ, δηλαδή το
47,2% του εισοδήματος πηγαίνει στο κράτος.
Με την κατάργηση της έκπτωσης το ποσό που θα πληρώνει ο
ανωτέρω μηχανικός φθάνει τις 28.047 ευρώ ή, διαφορετικά, πληρώνει το 56,1% του εισοδήματος. Από το ποσό των 28.047 ευρώ,
18.975 ευρώ αφορούν τις ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα
τους φόρους.

ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ «ΞΕΧΑΣΑΝ» ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών
Στο αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για
το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών σε ρεπορτάζ της
Ρούλας Σαλούρου σημειώνεται ότι χωρίς συντάξεις παραμένουν
χιλιάδες μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί και δημοσιογράφοι, που
έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησnς από τις 13 Μαΐου 2016
και μετά, καθώς, σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, για τις
νέες μειωμένες παροχές, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αποδοχές
του ασφαλισμένου, προσαυξημένες με ένα ποσό που αντιστοιχεί
στους κοινωνικούς πόρους που καταβάλλονταν εν είδη εισφορών
έως το 2016. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν τουλάχιστον 40 περιπτώσεις που οι κοινωνικοί πόροι δεν συνυπολογίστηκαν στις αρχικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούν σε
συντάξεις μειωμένες μεσοσταθμικά κατά 250 ευρώ, σε σχέση όχι
με το προηγούμενο καθεστώς, αλλά με τις συντάξεις που βγαίνουν
βάσει του νόμου Κατρούγκαλου.
Το πρόβλημα διορθώθηκε καθώς οι αποφάσεις ανεκλήθησαν,
όμως η καθυστέρηση παραμένει.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες που
καλούνται να εκδώσουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις των δικηγόρων και των λοιπών αυτοαπασχολουμένων του τέως ΕΤΑΑ, και
μάλιστα απλές περιπτώσεις μηχανικών ή δικηγόρων, χωρίς παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση και χωρίς έμμισθη απασχόληση,
όπου τα πράγματα είναι ακόμη πιο συγκεχυμένα.
Να σημειωθεί ότι η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι ειδικά για
τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ και του πρώην ΕΤΑΠΜΜΕ
υπήρχαν έως το 2016 κοινωνικοί πόροι, που αποτελούσαν βασικό έσοδο στα Ταμεία, και υποκαθιστούσαν ασφαλιστικές εισφορές.
Κάτι, που δημιούργησε πρόβλημα στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών για την έκδοση του ανταποδοτικού μέρους της
σύνταξης.
Και αυτό γιατί, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, που έχει μονίμως την τιμητική του, βρίσκεται όμως τελευταία στο προσκήνιο
λόγω της επικείμενης απόφασης του ΣτΕ για τις εισφορές των μη
μισθωτών, η σύνταξη αποτελείται από το άθροισμα δύο ποσών,

δηλαδή της εθνικής (384 ευρώ για όσους έχουν συμπληρώσει 20
έτη ασφάλισης) και της ανταποδοτικής.
Για το σκέλος της ανταποδοτικής, βάσει του νόμου, λαμβάνεται
υπόψη το εισόδημα που υπόκειται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου.
Για το σκέλος της ανταποδοτικής, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα
που υπόκειται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού
βίου.
Από το 2002 όμως και για το διάστημα μέχρι το 2016, όταν στα
Ταμεία εισέρρεαν κοινωνικοί πόροι, για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές
του ασφαλισμένου προσαυξανόμενες με ένα «κατά κεφαλήν»
ποσό που αντιστοιχεί στους κοινωνικούς πόρους.
Συνέχεια στη σελ 5
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΑ 460 ΕΥΡΩ «ΒΟΥΛΙΑΞΕ» Η ΜΕΣΗ ΝΕΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών
Στο αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής»
για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών σε ρεπορτάζ του Θάνου Τσίρου σημειώνεται ότι στους 100 ασφαλισμένους που βγάζουν σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού
-είτε πρόκειται για σύνταξη γήρατος είτε για σύνταξη χηρείας
ή αναπηρίας- μόλις 3 ή 4 καταφέρνουν να «σπάσουν» το
φράγμα των 1.000 ευρώ τον μήνα, ενώ η μέση νέα σύνταξη με τον νέο τρόπο υπολογισμού έχει «βουλιάξει» στα 460
ευρώ. Το ΕΚΑΣ εξαφανίζεται στο τέλος του έτους αφήνοντας
370.000 «θύματα», ενώ το ποσοστό των συνταξιούχων με
επικουρική σύνταξη κάτω των 200 ευρώ εκτοξεύτηκε από
το 63% στο 72% μέσα σε δυόμισι χρόνια. Τα μερίσματα καταβαραθρώθηκαν, με το ποσοστό όσων εισπράττουν κάτω
από 100 ευρώ τον μήνα να εκτοξεύεται στο 57% από περίπου
32% πριν ενεργοποιηθεί το 3ο μνημόνιο. Τι μένει για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου; Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία θα πολλαπλασιάσει
τον αριθμό των «θυμάτων». Μέχρι τώρα, οι κύριες συντάξεις
έχουν μειωθεί σε αυτά τα 2,5 χρόνια μόνο εξαιτίας της αύξησης των εισφορών υγείας και της μείωσης του αφορολογήτου. Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς είναι που θα
φέρει μειώσεις αποδοχών σε τουλάχιστον 1,8 εκατομμύριο
συνταξιούχους, με τουλάχιστον ένα εκατομμύριο εξ αυτών να
φτάνουν στο πλαφόν μείωσης του 18%.
Τα αποτελέσματα που επέφερε το 3ο μνημόνιο στα εισοδήματα από συντάξεις αποκαλύπτονται Η κατάργηση της
προσωπικής διαφοράς θα πολλαπλασιάσει τον αριθμό των
«θυμάτων».
μέσα από τη σύγκριση των στοιχείων που δημοσιεύονται
μέσω του συστήματος Ήλιος.
Πώς άλλαξε η εικόνα από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα;
• Τον Φεβρουάριο του 2018 αποδόθηκαν περίπου 22.622

νέες συντάξεις -μεταξύ των οποίων και 6902 συντάξεις χηρείας-και προέκυψε μηνιαία δαπάνη της τάξεως των 10,4
εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση σύνταξη ήταν μόλις 461
ευρώ. Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι ελάχιστοι από τους
νέους συνταξιούχους κατάφεραν να σπάσουν το «φράγμα»
των 1.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, από τις 22.622 νέες συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας ή χηρείας) μόλις 740 άτομα κατάφεραν να πάρουν
σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 4%. Η
αντίστοιχη εικόνα τον Ιούλιο του 2015 ήταν σαφώς καλύτερη.
Τον συγκεκριμένο μήνα, είχαν εκδοθεί 27.890 νέες συντάξεις,
με τη δαπάνη να διαμορφώνεται στα 14,87 εκατ. ευρώ και τη
μέση σύνταξη να ανέρχεται στα 533 ευρώ.
Σε αυτό το διάστημα των 2,5 ετών -κατά το οποίο μεσολάβησε, βέβαια, η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου- η μέση
νέα σύνταξη έχει υποχωρήσει κατά 12,5%. Τον Ιούλιο του
2015, οι αποφάσεις έκδοσης νέων συντάξεων ύψους άνω
των 1.000 ευρώ ήταν 1.552, δηλαδή διπλάσιες σε σχέση με
τα δεδομένα του Φεβρουάριου 2018.
• Οι επιπτώσεις από το «κούρεμα» των επικουρικών συντάξεων αποκαλύπτονται από τα ακόλουθα στοιχεία: Τον Ιούλιο
του 2015, το ποσοστό όσων εισέπρατταν έως και 200 ευρώ
τον μήνα έφτανε στο 63,4%, ενώ στο 36,6% των δικαιούχων
επικουρικής οι μηνιαίες αποδοχές ξεπερνούσαν τα 200 ευρώ.
Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό όσων εισπράττουν κάτω από 200 ευρώ αυξήθηκε σε
71,53%, με το ποσοστό των εχόντων υψηλότερη σύνταξη να
πέφτει από το 36,6% στο 28,47% μέσα σε μόλις 2,5 χρόνια. Οι
επικουρικές «φιλοδωρήματα» των 100 ευρώ και κάτω αντιπροσωπεύουν, πλέον, 15,35% του συνόλου έναντι 13,8%
που ήταν τον Ιούλιο του 2015. Σε απόλυτο αριθμό επικουρική σύνταξη εισπράττουν 1,234 εκατ. άτομα, εκ των οποίων

189.378 ζουν με λιγότερο από 100 ευρώ (από 168.278 που
ήταν τον Ιούλιο του 2015) και 693.334 εισπράττουν 100-200
ευρώ (από 604.722 που ήταν τον Ιούλιο του 2015). Οι έχοντες
επικουρική άνω των 200 ευρώ είναι, πλέον, 351.266 από
446.345 τον Ιούλιο του 2015.
• Στα μερίσματα -τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται
σε περισσότερους από 406.000 δικαιούχους- ήρθαν τα πάνω
- κάτω. Το ποσοστό όσων εισπράττουν από 0 έως 100 ευρώ
εκτοξεύτηκε από το 31,12% που ήταν τον Ιούλιο του 2015,
στο 57,81% τον Φεβρουάριο του 2018. Αντίθετα, μειώθηκε
το ποσοστό αυτών που έχουν μέρισμα από 100 έως 200 ευρώ
από το 58,5% που ήταν στα μέσα του 2015, σε μόλις 37,12%.
Οι έχοντες μέρισμα άνω των 200 ευρώ ήταν ούτως ή άλλως
λίγοι (10,38% του συνόλου), αλλά το ποσοστό τους μειώθηκε περαιτέρω σε 5,07%. Από τους 406.000 που εισπράττουν
μέρισμα, στην κλίμακα κάτω των 100 ευρώ βρίσκονται πλέον
οι 234.827, ενώ οι 150.766 εισπράττουν από 100 έως 200
ευρώ.
• Στο ΕΚΑΣ, η σφαγή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Μετά και την
περικοπή του Ιανουάριου, παρέμειναν 229.496 δικαιούχοι να
εισπράττουν 35 ευρώ τον μήνα, όταν τον Ιούλιο του 2015 οι
δικαιούχοι ήταν 371.976 με τη συντριπτική πλειονότητα αυτή
(260.245) να εισπράττει το μέγιστο ποσό των 230 ευρώ τον
μήνα.
Μόνον από το ΕΚΑΣ -το οποίο θα καταργηθεί εντελώς από
τον προσεχή Δεκέμβριο- οι συνταξιούχοι έχουν χάσει εισόδημα περίπου 6465 εκατ. ευρώ σε μηνιαία βάση ή άνω των 700
εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Από τον Δεκέμβριο, οπότε και θα
ολοκληρωθεί η διαδικασία σταδιακής κατάργησης του ΕΚΑΣ,
ο αριθμός των δυσαρεστημένων μόνον από αυτό το μέτρο θα
έχει φτάσει στα 372.000 άτομα.

ΛΑΘΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ «ΞΕΧΑΣΑΝ» ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Αφιέρωμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής» για το ασφαλιστικό των ελευθέρων επαγγελματιών
Συνέχεια από τη σελ 4
Εάν αυτό το ποσό δεν προστεθεί στις συντάξιμες αποδοχές,
τότε η σύνταξη για 40 χρόνια ασφάλισης δεν θα ξεπερνά τα
800 ευρώ μεικτά. Στον αντίποδα, εάν συνυπολογιστούν οι
κατά κεφαλήν κοινωνικοί πόροι, αναπροσαρμοσμένοι με τον
δείκτη τιμών καταναλωτή, η σύνταξη θα ήταν για ένα δικηγόρο κοντά στα 1.115 ευρώ, ήτοι αυξημένη κατά 315 ευρώ. Να
σημειωθεί ότι στο Ταμείο Μηχανικών και πολύ περισσότερο
των γιατρών, η προσαύξηση από τον συνυπολογισμό των
κατά κεφαλήν κοινωνικών πόρων είναι μικρή, σε αντίθεση
με το Ταμείο Νομικών που είναι σημαντικότερη, καθώς οι κοινωνικοί πόροι αφορούσαν έσοδα από εταιρικές συμβάσεις,
χρηματικές ποινές, συμβολαιογραφικές πράξεις κ.λπ.
Σύμφωνα με ειδικούς, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δυσκολεύονται

στον υπολογισμό της προσαύξησης με βάση τον δείκτη τιμών
καταναλωτή, γεγονός που καθυστερεί ακόμη περισσότερο
την έκδοση των συντάξεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ΤΣΜΕΔΕ, για παράδειγμα το
2002, το κατά κεφαλήν ποσό κοινωνικών πόρων που προστίθεται στον συντάξιμο μισθό, προσαρμοσμένο με βάση τον
ΔΤΚ, είναι περίπου 250 ευρώ, το αντίστοιχο ποσό για το 2005
εκτιμάται σε περίπου 220 ευρώ, αυξάνεται σε 340 ευρώ το
2010 και μειώνεται δραματικά, στα περίπου 15 ευρώ το 2016.
Το πρόβλημα αναμένεται να το αντιμετωπίσουν οι υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ και κατά τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων των περίπου 200.000 ήδη συνταξιούχων
του πρώην ΕΤΑΑ.
Κι όπως επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο πρώην υπουργός
Εργασίας και ειδικός στα θέματα κοινωνικής ασφάλισης Γιώρ-

γος Κουτρουμάνης, φαίνεται ότι οι μελλοντικές συντάξεις θα
είναι για ορισμένες επαγγελματικές ομάδες σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τις προηγούμενες, αγγίζοντας ακόμη και
το -30%. Εάν εδώ συνυπολογιστεί το γεγονός ότι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες σε ποσοστό της τάξης του 80% ασφαλίζονται
πλέον με εισόδημα 586 ευρώ τον μήνα, θα είναι σπάνιο για
τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ να εκδίδουν συντάξεις με ποσά άνω
των 800 ευρώ.
Επιπλέον, επισημαίνει ο κ. Κουτρουμάνης, τα δεκάδες ειδικά
καθεστώτα και η πανσπερμία διατάξεων του παρελθόντος
δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα, όπως αυτά που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι σε Ταμεία που είχαν κοινωνικούς
πόρους.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΔ: Προτάσειςγιατην αγορά ακινήτων - ΣυνάντησητουΠροέδρου ΝΔΚ.Μητσοτάκη μετους
ΠροέδρουςΤΕΕ,Γιώργο Στασινό και ΠΟΜΙΔΑ,ΣτρατοΠαραδιά
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε την Παρασκευή 13 Απριλίου 2018
στα γραφεία του κόμματος με τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) κ. Γιώργο Στασινό και
τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών
Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) κ. Στράτο Παραδιά. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνάντησή τους, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε τα εξής: «Για το πως θα αναβιώσει και
πάλι η αγορά των ακινήτων – όπως γνωρίζετε – έχουμε
καταθέσει ένα πλαίσιο έξι βασικών προτάσεων, που πιστεύουμε ότι θα δώσουν μια νέα πνοή σε μια αγορά την
οποία θεωρούμε απολύτως καθοριστική για να συνεισφέρει στη συνολική αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.
Γι’ αυτό και το ζήτημα της αγοράς ακινήτων στο δικό
μας σχέδιο για την ανάπτυξη βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα. Μιας και μιλάμε και για αναπτυξιακά σχέδια
δεν μπορώ να μη σχολιάσω το γεγονός ότι με παραπάνω
από 2 χρόνια καθυστέρηση, η Κυβέρνηση φαίνεται να καταρτίζει επιτέλους ένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα.
Χωρίς, όμως, καμία διαβούλευση, χωρίς να κάνει καμία
συζήτηση με τους φορείς της αγοράς. Είναι ένα σχέδιο
το οποίο κρατάει κρυφό, μυστικό. Το συζητά με τους θεσμούς, αλλά όχι με τους Έλληνες πολίτες. Θέλω και εδώ,
με την ευκαιρία της συνάντησής μας, να επαναλάβω ότι η
Ν.Δ. έχει ένα συγκροτημένο, τεκμηριωμένο και κοστολογημένο αναπτυξιακό σχέδιο, για την Ελλάδα της επόμενης
ημέρας. Και σε καμία περίπτωση εμείς δεν δεσμευόμαστε
από αναπτυξιακά σχέδια τα οποία συντάσσονται εν κρυπτώ και τα οποία ενδεχομένως να αποτυπώνουν και μια
τελείως διαφορετική φιλοσοφία από αυτήν την οποία
πρεσβεύουμε εμείς. Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη της
ελεύθερης αγοράς. Πιστεύουμε στη δύναμη της ιδιωτικής
οικονομίας. Πιστεύουμε στην ανάγκη προσέλκυσης κεφαλαίων. Πιστεύουμε στις ιδιωτικοποιήσεις. Πιστεύουμε στη
μείωση της γραφειοκρατίας, στη μείωση της φορολογίας,
στη στήριξη διαφορετικών κλάδων, όπως ο κλάδος των
ακινήτων με στοχευμένες δράσεις. Δεν θέλουμε ένα μεγάλο κράτος-πατερούλη, που θα επιβάλλει εξοντωτικές
εισφορές και φόρους για να μοιράζει επιδόματα εν είδει
κοινωνικής πολιτικής. Και για εμάς η καλύτερη κοινωνική
πολιτική, πάντα, είναι η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Για αυτό και αναμένουμε με ενδιαφέρον να
μάθουμε και εμείς ποιο είναι αυτό το περιβόητο αναπτυξιακό σχέδιο της Κυβέρνησης. Αλλά σε καμία περίπτωση ως
Ν.Δ. δεν δεσμευόμαστε από αυτό. Αλλά δεν ήρθαμε σήμε-

ρα να συζητήσουμε τα γενικά. Ήρθαμε να συζητήσουμε
τα ειδικά της αγοράς ακινήτων, οπότε πολύ μεγάλη χαρά,
να ακούσω τις σκέψεις σας, τις δικές σας προτάσεις και να
δούμε που και σε ποιο βαθμό υπάρχει κοινός τόπος μεταξύ αυτών που εισηγείστε εσείς και αυτών που θέλουμε
να κάνουμε εμείς». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΝΔ, ανέφερε ειδικότερα για την αγορά ακινήτων: «Το πρόγραμμα
“εξοικονομώ” το ζητούσαμε ως Ν.Δ. εδώ και πάρα πολύ
καιρό, ως ένα επιτυχημένο μοντέλο συγχρηματοδότησης
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων. Η Κυβέρνηση κατάφερε να το
διαχειριστεί και αυτό έτσι όπως το διαχειρίστηκε. Προφανώς υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν και περισσότεροι
πόροι για αντίστοιχα προγράμματα και μέσα από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και μέσα από χρηματοδοτικά
εργαλεία του πακέτου Γιούνκερ. Αυτό αφορά το κομμάτι
της συγχρηματοδότησης. Επιμένω πάρα πολύ, όμως, και
στο σκέλος της έκπτωσης φόρου, για πιστοποιημένες -το
τονίζω- και καταγεγραμμένες εργασίες ενεργειακής και
λειτουργικής αναβάθμισης των ακινήτων. Προφανώς
και δεν σκοπεύουμε να δώσουμε μια λευκή φορολογική
απαλλαγή σε οποιαδήποτε εργασία ανακαίνισης γίνεται.
Πρέπει να είναι κάτι καταγεγραμμένο, συγκεκριμένο και
να καταλήγει τελικά σε ένα ακίνητο το οποίο θα είναι
αναβαθμισμένο με ένα πολύ σημαντικό και βελτιωμένο
ενεργειακό αποτύπωμα. Γνωρίζετε καλά ότι, το στοκ
των ακινήτων μας, φθίνει με ταχύτατους ρυθμούς. Και
θα χρειαστούμε έξυπνα εργαλεία για να δώσουμε το κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τουλάχιστον σε αυτούς
που έχουν τη ρευστότητα και τη διάθεση να προβούν σε
τέτοιες κινήσεις. Αυτό, σε συνδυασμό με μια γενικότερη
βελτίωση του οικονομικού κλίματος, που εκ των πραγμάτων διευκολύνει τις επενδύσεις, αλλά και με νέους
τρόπους αξιοποίησης ενδεχομένως της αγοράς ακινήτων,
μέσα από εργαλεία τα οποία θέλουμε να συζητήσουμε –
όπως οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι είναι ελεγχόμενες και φορολογημένες δράσεις που δεν
αποβαίνουν εις βάρος των μακροχρόνιων μισθώσεων
-πιστεύω ότι θα δώσουν μια νέα και διαφορετική τόνωση στην αγορά ακινήτων. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει να
επαναλάβουμε το μπουμ το οποίο οδήγησε σε ένα βαθμό
και στη χρεοκοπία της χώρας. Λάθος από την άλλη να μην
πιστεύουμε ότι η αγορά των ακινήτων δεν είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας».
-Οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την αγορά ακινή-

των: Οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κέρδισαν τις εκλογές υποσχόμενοι,
μεταξύ πολλών άλλων, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Ο κ.
Τσίπρας ανέφερε χαρακτηριστικά: “Ο ΕΝΦΙΑ είναι ένας
φόρος άδικος, δεν διορθώνεται καταργείται” Αντί να τον
καταργήσει, η Κυβέρνηση τον αύξησε με την αύξηση των
συντελεστών στο συμπληρωματικό φόρο και τη μείωση
του αφορολόγητου από τις 300.000 στις 200.000 ευρώ.
Και σήμερα ενδέχεται να αυξηθεί ξανά ο φόρος που πληρώνει η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών με τη διαφαινόμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις περισσότερες
ζώνες. Στη διάρκεια της κρίσης επήλθε η κατάρρευση της
αγοράς ακινήτων. Σε αυτή την κατάρρευση συνέβαλλε η
ύφεση, αλλά φυσικά και ο πολλαπλασιασμός των φόρων
επί των ακινήτων που από 721 εκατ. ευρώ το 2000 έφτασαν να κινούνται μεταξύ 3,2 και 3,6 δις ευρώ τα τελευταία
χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει
τον ολισθηρό δρόμο του λαϊκισμού και των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Όμως, θα λάβουμε πολύ συγκεκριμένα
μέτρα που θα αποκαταστήσουν τη δικαιοσύνη και θα
συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάκαμψη της αγοράς
ακινήτων και της οικονομίας συνολικά. Συγκεκριμένα η
Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται για:
– Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% με εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες, μέσα στα δύο πρώτα
χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
– Αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομικές δραστηριότητες για τρία χρόνια, για να στηριχθεί η αγορά ακινήτων.
– Αναστολή του φόρου υπεραξίας, του φόρου δηλαδή
επί του κέρδους στις αγοραπωλησίες ακινήτων, για τρία
χρόνια και επανεξέτασή του από μηδενικής βάσης τον
τέταρτο χρόνο.
– Έκπτωση φόρου 40% έως 50% για εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης ακινήτων, με ειδική
μέριμνα για τα φτωχότερα νοικοκυριά και για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.
– Απλοποίηση των μεταβιβάσεων και μείωση των δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σήμερα απαιτούνται 23 δικαιολογητικά,
ο στόχος μας είναι, να μειωθούν άμεσα στο ένα τρίτο και
σταδιακά να είναι διαθέσιμα όλα ηλεκτρονικά.
– Ενίσχυση των φορολογικών κινήτρων για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα από πολίτες άλλων
κρατών (Πρόγραμμα golden visa & νομοθεσία nom/
dom). Συνέχεια στη σελ 7
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ΣΤΟΥΣ30.000ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙΟΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣΠΟΥΕΧΟΥΝΕΠΙΘΥΜΟΥΝΝΑΕΝΤΑΧΘΟΥΝΣΤΗΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣΟΦΕΙΛΩΝ
Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού κόσμου για
τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων (OCW). Σύμφωνα με στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κατά τις 35 εβδομάδες που
ακολούθησαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (3/8/17 - 5/4/18) αίτηση υπαγωγής έχουν ξεκινήσει να καταχωρούν σχεδόν 30.000 ενδιαφερόμενοι (για την
ακρίβεια 29.375). Από αυτούς πάνω από 10.000 (10.352)
έχουν καλύψει τα πρώτα βήματα για την υποβολή της αίτησης, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία (ΚΑΔ, κύκλο
εργασιών, λογιστικό σύστημα κλπ). Ήδη έχει πιστοποιηθεί
ότι περισσότερα από 5.000 νομικά πρόσωπα πληρούν τα
κριτήρια επιλεξιμότητας (5.149). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
έχουν υποβληθεί οριστικά 764 αιτήσεις, εκ των οποίων οι
230 αφορούν περιπτώσεις διμερούς διαπραγμάτευσης. Εξ
αυτών 37 διαπραγματεύσεις δεν κατέληξαν σε ρύθμιση, ενώ
22 έχουν ρυθμίσει επιτυχώς τα χρέη τους. Αφορούν κυρίως
περιπτώσεις χρεών προς ΕΦΚΑ / ΚΕΑΟ, όπου προσφέρεται
διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων και αποπληρωμή
του υπολοίπου σε 120 δόσεις. Ενδεικτικά, σε μία περίπτωση,
με συνολική οφειλή 22.869.58 ευρώ διαγράφηκαν πρόστιμα
και προσαυξήσεις 2.886,9 ευρώ ενώ τα υπόλοιπα 19.982,68
ευρώ θα αποπληρωθούν σε 120 δόσεις. Ως αποτέλεσμα αντί
για μηνιαίες δόσεις περί τα 2.000 ευρώ (αποπληρωμή αρχικής οφειλής σε 12 δόσεις) ο οφειλέτης καλείται να αποπληρώσει το χρέος του με μηνιαία δόση περί τα 200 ευρώ.
Για τις υπόλοιπες 534 αιτήσεις, που εμπλέκουν πολλούς πιστωτές, περίπου 500 (498) έχουν ανατεθεί σε συντονιστές, οι
οποίοι έχουν ξεκινήσει έλεγχο πληρότητας. Από αυτές σε 352
περιπτώσεις έχει βεβαιωθεί η πληρότητα των στοιχείων του
φακέλου, σε 218 έχει διαπιστωθεί απαρτία των πιστωτών και
σε 199 έχει ξεκινήσει η διαπραγμάτευση.
Σε 4 περιπτώσεις η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η
πρώτη από αυτές αφορά εταιρεία παροχής υπηρεσιών με
χρέος περί τα 700.000 ευρώ προς ιδιώτες προμηθευτές και
Δημόσιο. Το Δημόσιο προσέφερε κούρεμα προσαυξήσεων

85% και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 δόσεις και δύο
από τους τρεις ιδιώτες αποπληρωμή της οφειλής σε δόσεις
άνω των τριών ετών. Ο βασικός προμηθευτής θα εξοφληθεί
άμεσα. Πρόκειται, δηλαδή, όπως επισημαίνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
στελέχη της ειδικής γραμματείας, για μια περίπτωση που
αποδεικνύει ότι ακόμα και ένας διακανονισμός με τη βοήθεια
του Δημοσίου και διευκόλυνση εκ μέρους των μικρότερων
πιστωτών, μπορεί να καταστήσει ένα χρέος βιώσιμο και άρα
μια επιχείρηση να συνεχίσει να λειτουργεί, διασώζοντας τις
θέσεις εργασίας.
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Περίπου 9.000 (8.966) ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν αίτηση. Ήδη 4.863 περιπτώσεις έχουν
κριθεί ως επιλέξιμες (δηλαδή πληρούν τα σχετικά κριτήρια)
και περίπου το 10% (480) έχουν υποβάλλει οριστικά την αίτηση. Από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 93 αφορούν
οφειλές μόνο προς την ΑΑΔΕ, οι 208 μόνο προς το ΚΕΑΟ και οι
υπόλοιπες 179 περιπτώσεις οφειλές και προς τους δύο φορείς.
Ένας χρόνος λειτουργίας των πρώτων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών
Σύντομα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την έναρξη λειτουργίας των πρώτων Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών σε Αθήνα και Πειραιά (Μάιος 2017). Είχε
προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2017, η λειτουργία του πιλοτικού
Γραφείου στις εγκαταστάσεις της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο Ρέντη και ακολούθησε, μετά το
καλοκαίρι, η έναρξη λειτουργίας Γραφείων στη Θεσσαλονίκη
και μεγάλες πόλεις της χώρας.
Σήμερα λειτουργούν 18 κόμβοι του πανελλαδικού δικτύου,
ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα θα λειτουργήσουν σε
ακόμα 6 πόλεις, το επόμενο τρίμηνο σε επιπλέον 10 σημεία και
μέχρι το φθινόπωρο υπολογίζεται ότι το δίκτυο θα έχει πάνω
από 40 κόμβους.
Το δίκτυο, στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, εξυπηρέτησε
περίπου 6.000 δανειολήπτες (για την ακρίβεια 5.920). Περίπου τα δύο τρίτα (3.947) έχουν εξυπηρετηθεί στην Αττική

(Ρέντη, Αθήνα, Πειραιά και Αχαρναί), λίγο πάνω από 10%
(653) στη Θεσσαλονίκη (κέντρο και Παύλου Μελά), 740 δανειολήπτες εξυπηρετήθηκαν στους 4 κόμβους της περιφέρειας που λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο (Ιωάννινα, Κοζάνη,
Λάρισα και ‘Αρτα) και οι υπόλοιποι 580 δανειολήπτες στους 8
κόμβους της περιφέρειας που ενεργοποιήθηκαν λίγο πριν τα
Χριστούγεννα (Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Βόλο, Καρδίτσα και Ηράκλειο).
Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με τις
εναλλακτικές λύσεις για τη ρύθμιση των οφειλών, είτε αφορά
σε φυσικό πρόσωπο είτε σε επιχείρηση, έχει αναρτηθεί πληροφοριακό υλικό στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (www.keyd.gov.gr), την οποία
έχουν επισκεφτεί μέχρι σήμερα περισσότεροι από 110.000
μοναδικοί επισκέπτες.
Επιπρόσθετα δημιουργήθηκε και λειτουργεί (από 3/8/2017)
ειδικό helpdesk μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ocw-info@keyd.gov.gr προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα ερωτήματά τους. Μέχρι σήμερα
έχουν υποβληθεί και απαντηθεί περί τα 7.750 ερωτήματα
από την ομάδα υποστήριξης εξωδικαστικού μηχανισμού της
ΕΓΔΙΧ.
Τέλος, κατά τον πρώτο χρόνο ήδη έχουν ολοκληρωθεί:
- η κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και η ετοιμασία
πληροφοριακού υλικού σε μορφή εύληπτων ερωτήσεων απαντήσεων
- η διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων (θεσμικών
και τεχνικών) για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος
λειτουργίας του πανελλαδικού δικτύου
- η εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν κατέχουν
σχετικές ειδικευμένες γνώσεις
- η προώθηση στον ΑΣΕΠ προκήρυξης για πρόσληψη 140
εξειδικευμένων στελεχών (δικηγόρων και οικονομολόγων)
που θα στελεχώσουν το δίκτυο.

ΝΔ: Προτάσειςγιατην αγορά ακινήτων - ΣυνάντησητουΠροέδρου ΝΔΚ.Μητσοτάκη μετους
ΠροέδρουςΤΕΕ,Γιώργο Στασινό και ΠΟΜΙΔΑ,ΣτρατοΠαραδιά
Συνέχεια σπό τη σελ 6
Με τη δική μας πρόταση, αναφέρει η ανακοίνωση της ΝΔ, ο
ΕΝΦΙΑ που πληρώνει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό θα μειωθεί
στα 350 € από 500 € περίπου το 2017. Στρατηγικός στόχος
είναι η μείωση αυτή του ΕΝΦΙΑ να τονώσει επενδύσεις και
διαθέσιμο εισόδημα. Ακόμη και μερική να είναι η ανάκαμψη
των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων, μπορεί να οδηγήσει
στην ενίσχυση της απασχόλησης και των εισοδημάτων σε

πολλά επαγγέλματα που σχετίζονται με την οικοδομή και τη
διαμεσολάβηση. Είναι, δηλαδή, απαραίτητη προϋπόθεση για
το θετικό επενδυτικό σοκ που έχει η ανάγκη η χώρα μας για να
βγει οριστικά από την κρίση. Με τις προτάσεις μας για μείωση
φόρων και παροχή κινήτρων, εξυπηρετείται ο στρατηγικός
στόχος της ανάκαμψης των επενδύσεων μέσα από την κατασκευή νέων ή και την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών.
Έτσι επιτυγχάνεται αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση των
υφιστάμενων κατοικιών και μείωση του περιβαλλοντικού

αποτυπώματος της χώρας μας. Ακόμη περισσότερο όμως,
αυξάνεται η προστιθέμενη αξία των ακινήτων και αποφεύγεται η γκετοποίηση των πόλεων μας, ιδίως στις κεντρικές γειτονιές. Οι προτάσεις μας, επομένως, εκτός από άμεση ωφέλεια
στους φορολογούμενους από τη μείωση της φορολογικής
τους επιβάρυνσης, προκαλούν πολλαπλά θετικά αποτελέσματα σε αναπτυξιακό, κοινωνικό αλλά και περιβαλλοντικό
επίπεδο.
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ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
Στο επίκεντρο του διεθνούς και εγχώριου ενδιαφέροντος
από ιδιώτες και αλλά και επενδυτές βρίσκεται η ελληνική
αγορά ακινήτων, η οποία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης μετά από μια πολυετή κρίση. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο τομέας των ακινήτων όπου εμφανίζοντας
σημαντικές ευκαιρίες, μαζί με τομείς όπως είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες, εκτιμάταιο ότι θα
συμβάλλουν σε μια βιώσιμη επανεκκίνηση της ελληνικής
οικονομίας.
Από την βαθιά κρίση στην ανάκαμψη. Η αγορά ακινήτων, όπως επισήμανε σε πρόσφατη ομιλία του ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θόδωρος Μητράκος,
ένας από τους δυναμικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας πριν από την έναρξη της κρίσης, δοκιμάστηκε πολύ
κατά τα τελευταία εννέα χρόνια.
Ειδικότερα, η σωρευτική υποχώρηση των τιμών οικιστικών ακινήτων από το 2008 μέχρι και το τέλος του 2017
εκτιμάται στο 41,8%, ενώ η καταγεγραμμένη σωρευτική
πτώση των τιμών γραφείων και καταστημάτων από το
2010, όταν και ξεκίνησε η αντίστοιχη καταγραφή της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμάται περίπου στο 30% και προφανώς είναι ακόμα μεγαλύτερη αν προσμετρηθεί και η
διόρθωση της αγοράς κατά τα πρώτα έτη της πρόσφατης
χρηματοοικονομικής κρίσης.
Όπως εκτιμά ο κ. Μητράκος - που είναι ένας από τους
πλέον ειδικούς στον τομέα της αγοράς ακινήτων- κατά
τη διάρκεια του 2017, τόσο η αγορά κατοικίας όσο και η
αγορά επαγγελματικών ακινήτων παρουσίασαν τα πρώτα
θετικά δείγματα σε όλους σχεδόν τους τομείς.
Οριακά σταθεροποιητικές ή και θετικές ενδείξεις είχαμε
στις τιμές και στα μισθώματα, στο επενδυτικό ενδιαφέρον,
ακόμη και στην κατασκευαστική δραστηριότητα, ειδικά
για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματικών ακινήτων
όπως είναι τα ξενοδοχεία, τα καταστήματα ή και τα βιομηχανικά κτίρια.
Επενδύσεις από ΑΕΕΑΠ και ξενοδοχειακούς ομίλους Σημαντικό θεωρείται επίσης το γεγονός ότι παράλληλα, οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) προχώρησαν σε επενδύσεις οι οποίες
υπερβαίνουν τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ νέοι ξενοδοχειακοί
όμιλοι εισήλθαν στην τουριστική αγορά, όχι μόνο στα νησιά αλλά και στην Αθήνα, η οποία φαίνεται να προσελκύει
πρωτόγνωρο επενδυτικό ενδιαφέρον για ακίνητα επαγγελματικής αλλά και οικιστικής χρήσης, εδικά στο πλαίσιο
των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Οι αποδόσεις των καταστημάτων και γραφείων υψηλών

προδιαγραφών έχουν υποχωρήσει σημαντικά κατά τα τελευταία 3 - 4 έτη, και βρίσκονται πλέον σε επίπεδα 7% και
8% αντίστοιχα, ενώ εκτιμάται ότι πλέον η διαθεσιμότητα
κενών χώρων υψηλών προδιαγραφών είναι μικρότερη
του 5% και το επενδυτικό ενδιαφέρον συνεχώς αυξανόμενο.
Όπως εκτιμά ο κ. Μητράκος, έχουμε από πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις σημαντικές ενδείξεις ότι ο καθοδικός
κύκλος των τιμών στην ελληνική κτηματαγορά, που ξεκίνησε το 2009, αν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, σταδιακά
ολοκληρώνεται. Όσο η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία αποκαθίσταται, τόσο αναμένεται να αυξάνεται η
κινητικότητα στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών, σε
μια αγορά που έχει υποστεί μεγάλη μείωση τιμών. Εξάλλου, τα τελευταία έτη, η ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων έχει
συνολικά εισέλθει σε έναν έντονο ανοδικό κύκλο, ο οποίος
θα συμπαρασύρει σταδιακά και την ελληνική αγορά, στο
πλαίσιο μάλιστα και των αυξημένων τουριστικών ροών
προς τη χώρα μας.
Εξάλλου, όπως επισημαίνει, οι πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης της οικοδομικής δραστηριότητας και της ανάπτυξης
νέων ακινήτων, που καταγράφηκαν κατά το 2017, θα
ενισχυθούν το 2018.
Η ελληνική αγορά ακινήτων, παρουσιάζοντας σημαντικά
ανταγωνιστικές αποδόσεις σε σχέση με τις περισσότερες
χώρες της ΕΕ, αλλά και πραγματικές ευκαιρίες, θα αρχίσει
σύντομα να διαδραματίζει πιο ενεργό ρόλο στη συνολική
ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΤτΕ, διαχρονικά ζητήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων τον εξορθολογισμό
της φορολόγησης των ακινήτων, την απλοποίηση των
διαδικασιών αδειοδοτήσεων, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσια
δεδομένα, παραμένουν πάντοτε επίκαιρα και η επίλυσή
τους είναι πρωταρχικής σημασίας για την ανάκαμψη της
αγοράς ακινήτων.
Εκτιμήσεις μεσιτικών γραφείων
H ελληνική κτηματαγορά εμφανίζει σημάδια ανάκαμψης,
με τις τιμές των ακινήτων να παρουσιάζουν κατά μέσο
όρο οριακή αύξηση της τάξεως του 1%, αποδεικνύοντας
ότι οι σταθεροποιητικές τάσεις της προηγούμενης χρονιάς
εξελίσσονται σταδιακά σε αυξητικές. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι αργά αλλά σταθερά η κτηματαγορά είναι έτοιμη
να αποτελέσει και πάλι των επενδυτικό πόλο και να εξελιχθεί σε ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα
με πρόσφατη έρευνας από το μεγαλύτερο πανελλαδικό
κτηματομεσιτικό δίκτυο της χώρας της RE/MAX Ελλάς
αλλά και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μία θετική στροφή για
τον κλάδο της κτηματαγοράς ο οποίος μπορεί να κερδίσει
και πάλι το στοίχημα και να προσφέρει επενδυτικές ευκαιρίες τόσο για ιδιώτες όσο και για επαγγελματίες.
Αναμφισβήτητα ρόλο στην όλη προσπάθεια, σύμφωνα με
την Re/Max αναμένεται να παίξει και η διαμόρφωση των
νέων αντικειμενικών αξιών. Οι νέες τιμές ανάλογα το πόσο
και το που θα αυξηθούν ή θα μειωθούν, θα επηρεάσουν
την τοπική αλλά και τη συνολική κτηματαγορά, διαμορφώνοντας νέες τάσεις ανάλογα με τα ποσοστά αναπροσαρμογής.
Σε ό,τι αφορά στις αγοραπωλησίες ακινήτων, η Ελληνική Στατιστική Αρχή σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, κατέγραψε αύξηση το 2016 σε σύγκριση με το
2015 κατά 10,8% ενώ εξακολουθούν να παρατηρούνται
αυξητικές τάσεις και για το 2017, βάσει των στοιχείων της
RE/MAX Ελλάς.
Ειδικότερα, βάσει των στοιχείων του δικτύου της RE/MAX
σε ολόκληρη την επικράτεια, ο πανελλαδικός σταθμισμένος δείκτης τιμών των κατοικιών αυξήθηκε το 2017 σε
σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 1%. Σε εθνικό επίπεδο, οι τιμές των μεταχειρισμένων ακινήτων αυξήθηκαν
σταθμισμένα κατά μέσο όρο 1,1%, ενώ των νέων ακινήτων αυξήθηκαν κατά 1%.
Στην περιοχή της Αττικής στα μεταχειρισμένα ακίνητα
σημειώθηκε αύξηση 1,2%, ενώ αντίθετα στα νέα ακίνητα είχαμε μια ελάχιστη μείωση κατά -0,3%. Ακολούθως
, στη Θεσσαλονίκη η αύξηση στα μεταχειρισμένα κατά
μέσο όρο ήταν 1,1%, ενώ στα νέα ακίνητα οι τιμές επίσης
αυξήθηκαν κατά 1%. Τέλος, για την υπόλοιπη χώρα στα
μεταχειρισμένα δεν σημειώθηκε μεταβολή ενώ στα νέα
ακίνητα υπήρξε άνοδος κατά 1,6%.
Σύμφωνα με τη RE/MAX Ελλάς, το ακίνητο εξακολουθεί να
βρίσκεται σε τιμές ελκυστικές προσελκύοντας το βλέμμα
τόσο των ξένων επενδυτών όσο και της εγχώριας αγοράς
-σε συνδυασμό και με την αύξηση των χορηγούμενων
στεγαστικών δανείων - αποτελώντας πάντοτε μία σίγουρη και διαχρονική επιλογή.
Η θετική αυτή πρόβλεψη ενισχύεται και από τις σταθεροποιητικές τάσεις που επικρατούν εν γένει στην ελληνική
οικονομία.
Η «προ των πυλών» έξοδος της χώρας από τα μνημόνια
αλλά και η μείωση του κινδύνου της χώρας, δίνουν την
αίσθηση ότι τα χειρότερα είναι πλέον «πίσω» μας, τονώνοντας την ψυχολογία της αγοράς και αναμφισβήτητα την
εμπιστοσύνη όλων στην ανοδική πορεία της οικονομία,
εκτιμά η έρευνα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Μια επενδυτική πρωτοβουλία με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο
στην οικονομία και την κοινωνία αποτελεί το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) που ξεκινάει, άμεσα, τη
δραστηριοποίησή του. Κι αυτό σε μία εποχή κατά την οποία οι
‘Αμεσες Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα παρουσίασαν το 2017,
εκρηκτική αύξηση 29,4% έναντι του 2016 αντιπροσωπεύοντας
το ποσό των 3,6 δισ. ευρώ .
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο τέτοιου τύπου που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με δημόσιους πόρους και υλοποιείται, σε μια εποχή που ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, πρωτίστως οι καινοτόμες,
είναι η εξασφάλιση ρευστότητας και η ανεύρεση κεφαλαίων.
Το Ταμείο, συγκροτήθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και εκτιμάται ότι θα συμβάλλει αποφασιστικά στη σύσταση νέων επιχειρήσεων, την υλοποίηση αξιόλογων επιχειρηματικών ιδεών και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εντάσσεται στο πλαίσιο της
αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, καθώς αποτελεί ένα
εργαλείο εναλλακτικής ανεύρεσης κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αλλά και επιχειρηματικών ιδεών με
έμφαση σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Κύριοι στόχοι
είναι η στήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της ενσωμάτωσής τους στην παραγωγική δραστηριότητα, η ενίσχυση της
βιομηχανίας και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης
Χαρίτσης, έχει επισημάνει σε ότι το EquiFund αποτελεί έμπρακτη
απόδειξη της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τονίζει:
«Βασικό ζητούμενο είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και κυρίως επιχειρήσεων καινοτομικού χαρακτήρα
που μπορούν να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας, αλλά και η σύνδεση της έρευνας με την
επιχειρηματικότητα. Για να το κάνουμε πράξη, προχωρήσαμε στη δημιουργία του EquiFund, δεσμεύσαμε πόρους από
το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το EIF, συγκροτήσαμε αυτό το
σημαντικό, καινοτομικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα για
υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων μέσω της συμμετοχής
εξειδικευμένων επενδυτών στο κεφάλαιο της επιχείρησης, ενώ
διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τις συμπράξεις
μεταξύ επιχειρήσεων, ανοίγοντας προοπτικές στις διεθνείς αγορές».
Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαθέτει στο Ταμείο
Επιχειρηματικών Συμμετοχών 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Στο Ταμείο συμμετέχει το EIF με 60
εκατ. ευρώ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) με περίπου 40 εκατ. ευρώ από το Σχέδιο Γιούνκερ. Ιδιώτες επενδυτές
συνεισφέρουν με πρόσθετους ίδιους πόρους. Έτσι τα συνολικά

κεφάλαια που είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις πλησιάζουν
το 0,5 δισ. ευρώ.
Όπως προαναφέρθηκε, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο τέτοιου
τύπου που υλοποιείται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη με δημόσιους πόρους. Μάλιστα, οι δημόσιοι πόροι που επενδύονται είναι
ανακυκλούμενοι, δηλαδή μετά το πέρας της πρώτης επένδυσης
επιστρέφουν στο Δημόσιο και επανεπενδύονται για τον ίδιο
σκοπό. Έτσι δημιουργείται μια νέα σταθερή ροή χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας.
Σημειώνεται ότι ο κ. Χαρίτσης θα είναι κεντρικός ομιλητής στην
ανοιχτή εκδήλωση για το EquiFund την Δευτέρα 16 Απριλίου
2018 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση.
Η εκδήλωση του EquiFund
Την Δευτέρα 16 Απριλίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το
Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) θα απευθυνθεί σε υφιστάμενους ή / και φιλόδοξους επιχειρηματίες οι οποίοι
θα συναντηθούν και θα συζητήσουν με πιθανούς επενδυτές.
Στην εκδήλωση θα μιλήσουν όλοι οι συντελεστές του προγράμματος τόσο από την μεριά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων με την συμμετοχή του διευθύνοντα σύμβουλου Πιέρ Λουίτζι
Ζιλμπέρ, όσο και από την μεριά του υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης με την συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού
Αλέξη Χαρίτση, οι οποίοι εκπροσωπούν τους δύο θεμελιώδεις
επενδυτές της πρωτοβουλίας EquiFund.
Στις συζητήσεις θα συμμετάσχουν όλες οι ομάδες που εξασφάλισαν χρηματοδότηση μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης οι
οποίες μαζί με επιτυχημένους επιχειρηματίες θα παρουσιάσουν
τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για start-ups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρέχει το πρόγραμμα.
Κεντρικές ομιλίες αναμένονται και από διεθνείς ομιλητές όπως ο
Χαβιέρ Πέρεθ Τενέσα Ντε Μπλοκ, ιδρυτής και πρώην CEO της
eDreams ODIGEO και ο σύμβουλος ψηφιακής ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας Πολ Παπαδημητρίου ο οποίος θα είναι και
ο κεντρικός παρουσιαστής του συνεδρίου.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε ερευνητές, προπτυχιακούς / μεταπτυχιακούς / διδακτορικούς και μετά-διδακτορικούς φοιτητές,
υφιστάμενους και επίδοξους επιχειρηματίες και καινοτόμες
επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους υλοποίησης και χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Επενδύσεις
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ‘Αμεσες
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα ανήλθαν για το 2017 σε 3.590,5
εκατ. ευρώ, σε σχέση με 2.774,2 εκατομμύρια το 2016 (αύξηση
29,4%) ενώ σε ότι αφορά στο 2018 κυβερνητικά στελέχη έχουν

σχολιάσει ότι αναμένεται έκρηξη των επενδύσεων. Πρωτοβουλίες λοιπόν όπως αυτή του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση του
κλίματος εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Ο «χάρτης» των επενδύσεων για το 2017 περιλαμβάνει μεταξύ
άλλων:
- Όμιλος Μυτιληναίος: Το 2017 ανακοινώθηκε επένδυση ύψους
400 εκατ. ευρώ για 2η γραμμή παραγωγής αλουμίνας, ενώ
στο Delphi Economic Forum τον Μάρτιο του 2018 ανακοίνωσε
μελλοντικές επενδύσεις ύψους 2 δισ. μέσω 3 επενδυτικών κινήσεων. Επίσης, κατασκευή νέας μονάδας φυσικού αερίου από τη
ΜΕΤΚΑ στο ενεργειακό κέντρο του Αγ. Νικολάου, προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ.
- Philip Morris International: Ολοκληρώθηκε η επένδυση ύψους
300 εκατ. ευρώ από την Παπαστράτος για την κατασκευή μονάδας παραγωγή νέου προϊόντος σε μόλις ένα χρόνο από την
ανακοίνωση, δημιουργώντας 400 νέες θέσεις εργασίας.
- ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ: Επενδυτικό πλάνο ύψους 150 εκατ. ευρώ για
τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές με τη χρηματοδότηση της
ΕΤΕπ. Υπογράφηκε επισήμως τον Δεκέμβρη του 2017.
- ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Για το 2018, επένδυση 280 εκατ. ευρώ
στον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου στην Κρήτη για παραγωγή καθαρής ενέργειας με αποθήκευση.
- Πλαστικά Θράκης: Νέες επενδύσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας προχωρά στη διετία 2017-2018 οι
οποίες θα ανέλθουν στα επίπεδα των 28,8 εκατ. ευρώ.
- Fraport Greece: Μετά την ανάληψη των 14ων Περιφερειακών
Αεροδρομίων (εφάπαξ τίμημα 1,23 δισ. ευρώ) έχει ξεκινήσει η
υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου για την αναβάθμιση των
αερολιμένων, ύψους 400 εκατ. ευρώ, ως το 2021.
- Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A: Εξαγόρασε το 100% της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. Επενδύσεις εντός των επομένων ετών, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για
αναβάθμιση του τροχαίου υλικού.
- Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης: Το 67% του ΟΛΘ εξαγόρασε η κοινοπραξία Deutsche Invest Equity Partners GmbH,
Belterra Investments LTD και Terminal Link SAS (γαλλικός
κολοσσός CMA) με τίμημα 231,926 εκατ. ευρώ. Συνολική αξία
της συμφωνίας 1,1 δισ. ευρώ, περιλαμβάνει εκτός από το τίμημα., υποχρεωτικές επενδύσεις 180 εκατ. την επόμενη επταετία,
αναμενόμενα έσοδα του δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης, μερίσματα και επιπρόσθετες επενδύσεις.
- ΟΛΠ: Επενδύσεις περίπου 500 εκ σχεδιάζονται για την επόμενη
δεκαετία στο λιμάνι του Πειραιά.
- Αστέρας Βουλιαγμένης: Επένδυση 600 εκατ. ευρώ, στις
03/01/2018 υπογράφηκε η ΚΥΑ ώστε να ξεκινήσουν επισήμως
τα έργα.
Συνέχεια στη σελ 10
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΨΗΠΤΕ: ΕΝΕΚΡΙΝΕΤΗΝΠΡΟΤΑΣΗΓΙΑΤΗΝ«ΑΝΑΠΤΥΞΗΥΠΟΔΟΜΗΣΚΑΙΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝΓΙΑΤΗΝΕΝΙΣΧΥΣΗΤΗΣΔΗΜΟΣΙΑΣΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙΤΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ενέκρινε την πρόταση της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την υλοποίηση του
έργου «Ανάπτυξη υποδομής και συστοιχίας μικροδορυφόρων για
την ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης και της επιχειρηματικότητας
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 23,9 εκατ.
ευρώ και η χρηματοδότηση θα προέλθει από το ΕΣΠΑ.
Το έργο εντάσσεται σε μια ενιαία στρατηγική λογική αφενός για
την ανάπτυξη εθνικής εμβέλειας υποδομών και αφετέρου για τη
διαμόρφωση και παροχή υπηρεσιών που θα υποστηρίζουν την
ευρύτερη διαστημική στρατηγική της χώρας.
Στους στόχους του υπουργείου ΨΗΠΤΕ περιλαμβάνονται ακόμα
η καταλυτική ενθάρρυνση της βιομηχανίας σχεδίασης και ανάπτυξης -σε πρώτη φάση- μικρο/νανοδορυφόρων, η παροχή
κρίσιμων υπηρεσιών στη δημόσια διοίκηση και η διάχυση τους
στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και η κινητοποίηση σημαντικών
επενδύσεων στον εν λόγω τομέα.
Η νέα πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Ψη-

φιακής Στρατηγικής 2016-2021, περιλαμβάνει την:
- Κατασκευή, εκτόξευση και λειτουργία συστοιχίας έντεκα (11)
μικροδορυφόρων για την παρατήρηση της γης και την παραγωγή ποιοτικών και υψηλής ανάλυσης «ανοικτών» διαστημικών
δεδομένων.
- Τη δημιουργία εθνικών υποδομών συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης, δοκιμής και επικύρωσης μικροδορυφόρων, ελέγχου και
διαχείρισης αυτών, καθώς και επιτήρησης δορυφορικού φάσματος.
- Την ανάπτυξη υπηρεσιών, που θα βασίζονται στα δεδομένα τα
οποία θα παράγουν οι μικροδορυφόροι, για χρήση τους από το
δημόσιο τομέα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται υπηρεσίες για τη
γεωργία και τη δασοκομία, την παρακολούθηση μεταναστευτικών ροών, τη διαχείριση κινδύνων, τη ναυτιλία, την ασφάλεια, τη
διαχείριση φυσικών πόρων και το περιβάλλον.
Να σημειωθεί ότι μέρος των υπηρεσιών και των δεδομένων, που
θα παραχθούν, θα διατεθούν σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά
ιδρύματα με τη μορφή ανοικτών δεδομένων (open data) για την
προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε αναπτυξιακούς

τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, ανέφερε σχετικά: «Έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ανάπτυξη της διαστημικής πολιτικής της
Ελλάδας και τη στρατηγική ενίσχυσης της Ψηφιακής Οικονομίας.
Συνενώνουμε αναπτυξιακές δυνάμεις, ώστε να συνεισφέρουν
στην ανάπτυξη της χώρας. Ενισχύουμε την καινοτομία και την
εξωστρέφεια σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καθαρή
στόχευση και οργανωμένη στρατηγική. Εκμεταλλευόμαστε τις
απεριόριστες εφαρμογές και ευκαιρίες και βάζουμε την Ελλάδα σε
νέα τροχιά, τροχιά νέας ανάπτυξης».
Τέλος, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Βασίλης Μαγκλάρας, υπογράμμισε: «Η αξιοποίηση της διαστημικής τεχνολογίας και των -σχετικών με αυτή- εφαρμογών συνιστά
μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, καθώς δίνει νέες δυνατότητες σε
τομείς όπως η άμυνα, η ασφάλεια, η πολιτική προστασία, η μεταποίηση, η γεωργία, οι μεταφορές, η ναυτιλία, η έρευνα κ.ά. Με
το συγκεκριμένο έργο δίνονται νέες προοπτικές στην αναπτυξιακή
και επιχειρησιακή αξιοποίηση του διαστήματος».

ΡΕΚΟΡ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΡΕΥΝΑ, ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 14 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ανακοίνωσε ότι σημείωσε
ρεκόρ χρηματοδότησης στις πρόσφατες προκηρύξεις εθνικών προγραμμάτων για τη στήριξη της έρευνας στη χώρα μας.Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, περισσότερα από 14 εκατ. ευρώ πρόκειται
να εισρεύσουν στο ΙΤΕ από τη χρηματοδότηση 69 επιτυχημένων προτάσεων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ),
καθώς και των μεταδιδακτόρων ερευνητών του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ).
ΤοΙΤΕσυμμετέχεισε43προτάσειςσυνολικούπροϋπολογισμού30εκατ.
ευρώ, που πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρώτης
προκήρυξης του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
της ΓΓΕΤ. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα. Το ΙΤΕ θα είναι ο συντονιστής
φορέας σε 17 από τα 43 έργα, ενώ το σύνολο της χρηματοδότησης για

το Ίδρυμα υπερβαίνει τα 9 εκατ. ευρώ, περισσότερα από κάθε άλλον
εγχώριο ερευνητικό φορέα.
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας αναδείχθηκε, επίσης, πρώτο και
στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα για την υποστήριξη μεταδιδακτόρων
ερευνητών του ΕΛΙΔΕΚ. Αυτή η δράση υποστηρίζει ερευνητικά έργα
που αφορούν πρωτότυπη έρευνα σε τομείς με σημαντική επιστημονική απήχηση. Κριτήρια της αξιολόγησης αποτελούν η υψηλή επιστημονική ποιότητα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου και η αριστεία
των υποψηφίων.
Από τις προτάσεις που πέτυχαν να χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο της
πρώτης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για τους μεταδιδάκτορες, οι 26 θα
υλοποιηθούν στο ΙΤΕ με συνολική χρηματοδότηση που φτάνει τα 5
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το ΙΤΕ ξεχώρισε ως η πρώτη επιλογή των νέων
επιστημόνων, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν, ως φορέα
υλοποίησης της έρευνάς τους, οποιοδήποτε από τα Ανώτατα Εκπαι-

δευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας. Ορισμένοι από
αυτούςτουςερευνητέςπροέρχονταιαπόκορυφαίαΙδρύματατουεξωτερικού όπως το ΜΙΤ, τα πανεπιστήμια της Οξφόρδης, του Κέιμπριτζ,
της Σορβόννης κ.ά.
«Η σημαντική αυτή επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για το ΙΤΕ, καθώς
δίνεται η ευκαιρία σε αξιόλογους νέους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται ήδη στο Ίδρυμα να συνεχίσουν την ερευνητική τους πορεία,
αλλά επίσης και σε διακεκριμένους επιστήμονες, οι οποίοι διαπρέπουν
στο εξωτερικό, να ενταχθούν στο εξαιρετικό ερευνητικό δυναμικό του
Ιδρύματος,πουαποτελείτονβασικόπυλώνατηςαριστείαςτου»δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.
Το ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983 και σήμερα αποτελείται από επτά ερευνητικά
ινστιτούτα και άλλες υποστηρικτικές δομές, ενώ αριθμεί περισσότερα
από 1.300 μέλη.

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΒΑΣΙΚΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συνέχειααπότησελ9
-Costa Navarino: TEMES SA, επένδυση ύψους 250 εκατ. για την κατασκευή και λειτουργία πολυτελούς θέρετρου γκολφ- μια επέκταση στο
εν λειτουργία Navarino Bay- έχει λάβει το πράσινο φως από τις αρμόδιες
αρχές.
-Ίτανος ΓΑΙΑ: Τουριστικά καταλύματα και ειδικές τουριστικές υποδομές,
προϋπολογισμού 267,7 εκατ. ευρώ, στη Σητεία Κρήτης. Έχει εκδοθεί
Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ (ΦΕΚ 38/11.3.2016). Το ΣτΕ έκρινε πρόσφατα αρνητικά τις
αιτήσειςακύρωσηςκαιοΦορέαςτηςΕπένδυσηςβρίσκεταιστοστάδιοτης
σύνταξης της ΜΠΕ για το σύνολο του Έργου. Ενταγμένη στις στρατηγικές
επενδύσεις.
-KiladaHills:ΠαραθεριστικόΤουριστικόΧωριόκαικέντραθαλασσοθεραπείας(Spa),εγκαταστάσειςεστίασηςκαιαναψυχής,γήπεδοGolfκαιεμπο-

ρικάκαταστήματα,προϋπολογισμό418εκατ.ευρώ,στηνΑργολίδα.Έχει
εκδοθεί Π.Δ. ΕΣΧΑΣΕ (ΦΕΚ 247/16.12.2015) και η επένδυση βρίσκεται
στο στάδιο των εγκρίσεων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΜΠΕ) για το σύνολο του Έργου. Ενταγμένη στις στρατηγικές επενδύσεις.
Αναμένεται να υπογραφεί Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του κυρίου του έργου, του ομίλου της Dolphin (σ.σ.:
κατά τα πρότυπα των μεγάλων επενδύσεων σε Ελληνικό και Αφάντου),
«για την παρακολούθηση και την εκτέλεση όλων των αρχαιολογικών
ερευνώνκαιεργασιών,καθώςκαιτηνπροστασίακαιανάδειξηαρχαιολογικώνευρημάτωνστοπλαίσιοτουέργου».
-Elounda Hills: Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό, παραθεριστικές κατοικίες, πλήθος εγκαταστάσεων εστίασης και αναψυχής στο Δήμο Αγ. ΝικολάουΛασιθίου,Κρήτης,απότηMIRUMHELLAS.Απότοσυνολικόκόστος

της επένδυσης των 408,49 εκατομμυρίων ευρώ, τα 50,4 εκατ. αφορούν
στηναγοράγηςκαιέχουνκαταβληθεί,ενώταυπόλοιπα358,09αφορούν
τοκόστοςκατασκευήςκαιδημιουργίαςυποδομών.Αναμένεταιηυποβολή Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ενταγμένη στις
στρατηγικέςεπενδύσεις.
-Sani/Ikos : Επένδυση ύψους 270 εκατ. ευρώ σε Κέρκυρα και Κω που
ξεκίνησε με την εξαγορά τους το 2016, καθώς και σε συμπληρωματικά
έργασευφιστάμενεςμονάδεςστηΧαλκιδική.ΤοIkosDassiaστηνΚέρκυρα
ξεκινά τη λειτουργία του φέτος, ενώ το IKOS Kefalos στην Κω θα ξεκινήσει
τηλειτουργίατουτηνάνοιξητου2019.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΓΔΙΧ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ
Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων που δεν
ξεπερνούν συνολικά το ποσό των 50.000 ευρώ στο πλαίσιο
υπαγωγής τους στο ν. 4469/2017 δίνονται με εγκύκλιο της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ακολουθεί η εγκύκλιος:
Θέμα: Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000,00 Euro) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν.
4469/2017.
Στις 29 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 130060/27.11.2017 κοινή υπουργική
απόφαση «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα
χιλιάδων ευρώ (50.000,00 ευρώ) στο πλαίσιο υπαγωγής τους
στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης
Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις».
Αναφορικά με την εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ:
Επί του άρθρου 2 - Απλοποιημένη Διαδικασία Υπαγωγής στις
ρυθμίσεις του ν. 4469/2017
Οι οφειλέτες με συνολικές προς ρύθμιση οφειλές προς όλους
τους πιστωτές (φορολογική διοίκηση, Κ.Ε.Α.Ο., πιστωτικά
ιδρύματα, κ.λ.π.) που ανέρχονται από είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000Euro) και δεν ξεπερνούν το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000 ευρώ) και πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4469/2017,
έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση για
την υπαγωγή τους στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης
οφειλών, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) (www.keyd.gov.gr), με τη
χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Η διαδικασία υποβολής ορίζεται στην υπ’ αριθ.
116821/25.10.2017 Κ.Υ.Α. «Λειτουργικές Προδιαγραφές της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν.4469/2017».
Στο μέτρο που η ΚΥΑ υπ’ αριθ. 130060/27.11.2017 δεν ορίζει
διαφορετικά, εφαρμόζονται οι ουσιαστικές και διαδικαστικές
διατάξεις του Ν. 4469/2017 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
Επί του άρθρου 3 - Τυποποιημένος Τρόπος Αξιολόγησης Βιωσιμότητας
Μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως 31/12/2018 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. από τον οφειλέτη και προκειμένου
να εξετασθεί η πρόταση του, απαιτείται ο τελευταίος να κριθεί
βιώσιμος.

Η αξιολόγηση της βιωσιμότητας, στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών που περιγράφει η παρούσα,
παράγεται με τυποποιημένο τρόπο. Ειδικότερα, ένας οφειλέτης
κρίνεται βιώσιμος για την τυποποιημένη πρόταση ρύθμισης
εφόσον πληροί σωρευτικά τα κάτωθι κριτήρια:

τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του 2016 ήτοι
5.000 καθώς είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των δύο (2)
πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων
και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ήτοι του
2016 και του 2015.

α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής
στο ν. 4469/2017, και

Λαμβάνοντας υπόψη τις Συνολικές προς ρύθμιση οφειλές στις
31/12/2016 ύψους 40.000 ευρώ και το EBITDA έτους 2016
ύψους 5.000 ο λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών
κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται
σε (8) οκτώ και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος καθώς πληροί και
τα 2 κριτήρια βιωσιμότητας.

β) Ο λόγος του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών κατά την
31η Δεκεμβρίου του 2016, μετά την αφαίρεση του συνόλου
των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα,
ποσοστού 95% των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα
και ποσοστού 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής, προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA = Καθαρό Αποτέλεσμα
(μετά Φόρων) + Φόροι + Αποσβέσεις + Τόκοι) να είναι ίσος ή
μικρότερος από οκτώ (8).
Επισημαίνεται ότι στα πλαίσια της απλοποιημένης διαδικασίας
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του Ν. 4469/2017 οι πιστωτές διατηρούν το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες
οργάνωσης τους, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα
αποπληρωμής του οφειλέτη. Πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων δεν προτείνει πρόταση
ρύθμισης οφειλών στην περίπτωση που εκτιμήσει τον οφειλέτη
ως μη βιώσιμο.
Παράδειγμα 1:
Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ και
Τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης πχ στις 28/2/2018
ύψους 80.000 ευρώ. Οι οφειλές προς ρύθμιση στις 31/12/2016
μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και
προστίμων ανέρχονται σε 40.000 (10.000 προς KEAO, 10.000
ευρώ προς Δημόσιο και 20.000 προς Τράπεζες). Το σύνολο των
τόκων υπερημερίας, το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των
απαιτήσεων από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το ενενήντα πέντε (95%) των οφειλών από πρόστιμα
έχει ήδη αφαιρεθεί και ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ.
Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων χρήσεων
παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία χρήση του έτους
2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων ύψους 5.000, στη χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους
4.800Euro και στη χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 3.900 ευρώ.

Επί του άρθρου 4 - Πρόταση Τυποποιημένης Λύσης
Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλοποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν
αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους
συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.
Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνολική
οφειλή προς ρύθμιση το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών.
Τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών υποβάλλονται από
τους συμμετέχοντες πιστωτές και υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών ψηφίζονται θετικά, εφόσον υπόκεινται
στους ακόλουθους κανόνες:
1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή
α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα.
β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων
του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση.
γ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων
του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ποσά των ως άνω υποπεριπτ. β) και γ) αφαιρούνται, με την
επιφύλαξη των παρ. 4 και 6 του άρθρου 15 του Ν. 4469/2017.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υφιστάμενων ρυθμίσεων, στο
υπόλοιπο οφειλών αυτών που εντάσσεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, δεν λαμβάνει χώρα καμία επιπλέον διαγραφή,
όπως ακριβώς ισχύει και στις συμβάσεις που συνάπτονται κατά
την τακτική διαδικασία του Ν.4469/2017 και δεν υφίστανται
δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των δόσεων.
Συνέχεια στη σελ 12

Ως εισόδημα λαμβάνεται το Καθαρό Αποτέλεσμα προ φόρων,
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ΕΓΔΙΧ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ
Συνέχεια από τη σελ 11
2. Τρόπος ρύθμισης
(α) Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα κριτήρια ρυθμίζει την οφειλή του σε ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:
(αα) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται
δε δύναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα
(50) ευρώ ανά πιστωτή.
(αβ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των
θεσμικών πιστωτών (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο,
Φ.Κ.Α.) δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).
(αγ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των
λοιπών ιδιωτών πιστωτών δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις
είκοσι τέσσερις (24).
(αδ) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση πιστωτών οι οφειλές των οποίων προέρχονται από συμβάσεις
παροχής εργασίας οποιουδήποτε τύπου δεν επιτρέπεται να
ξεπερνούν τις έξι (6).
(β) Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία κατηγορία πιστωτών (θεσμικοί και Λοιποί Ιδιώτες) εκτός των
περιπτώσεων όπου:
(βα) το πλήθος των δόσεων περιορίζεται λόγω του ορίου
των πενήντα (50) ευρώ ως ελάχιστη δόση ανά πιστωτή και
(ββ) η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή /και τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) ανά πιστωτή (μη προσμετρούμενων
τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων οφειλών). Σε αυτή την περίπτωση οφειλών ο αριθμός των δόσεων αυτών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36).
(γ) Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει τη ρύθμιση των οφειλών του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε δώδεκα (12)
ή λιγότερες άτοκες δόσεις.
3. Επιτόκιο ρύθμισης
Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου,
προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και κατά
την του ν. 128/1975 κατά περίπτωση, αν είχε προγενέστερα
συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.
Για τους χρηματοδοτικούς φορείς το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο, με έναρξη την
ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών. Για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι
σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης ρύθμισης.
Σε περίπτωση υπερημερίας του οφειλέτη, οι οφειλόμενες

δόσεις προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, βαρύνονται με
το προαναφερθέν επιτόκιο.
4. Αριθμός δόσεων ρύθμισης
Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τελευταία λαμβάνεται
υπόψη το 2,75% του ποσού που χρησιμοποιήθηκε για την
αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, όπως προσδιορίστηκε στην παράγραφο επί των διευκρινήσεων επί του
άρθρου 3. Το 2,75% του ποσού αυτού συγκρίνεται με τη
συνολική αρχική μηνιαία δόση.
Στην περίπτωση που το ανωτέρω ποσό είναι μεγαλύτερο
από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση τότε η τελευταία
αναπροσαρμόζεται ώστε να ισούται με το ποσό αυτό. Ως
αποτέλεσμα ο αριθμός των δόσεων μειώνεται και το επιπλέον ποσό κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές
αναλόγως των απαιτήσεων τους. Το σύνολο της καθαρής
παρούσας αξίας των δόσεων πρέπει να ισούται με το σύνολο της οφειλής αφαιρουμένων:
α) του συνόλου των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του
ιδιωτικού τομέα,
β) ποσοστού ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από
τη φορολογική διοίκηση και
γ) ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Παράδειγμα 2:
Οφειλέτης έχει συνολικές οφειλές προς Δημόσιο, ΚΕΑΟ,
και Τράπεζες κατά την ημερομηνία της αίτησης πχ στις
8/3/2018 ύψους 75.000 ευρώ. Οι οφειλές προς ρύθμιση
στις 31/12/2016 μετά τις διαγραφές τόκων υπερημερίας, προσαυξήσεων και προστίμων ανέρχονται σε 45.000
(12.500 προς KEAO, 22.500 προς Δημόσιο και 10.000 προς
Τράπεζες). Το σύνολο των τόκων υπερημερίας, το ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων από προσαυξήσεις
ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και το ενενήντα πέντε
(95%) των οφειλών από πρόστιμα έχει ήδη αφαιρεθεί και
ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ.
Από τα οικονομικά του στοιχεία των τριών τελευταίων
χρήσεων παρουσιάζει θετικά καθαρά αποτελέσματα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότερα, στην τελευταία
χρήση του έτους 2016 έχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 20.000, στη χρήση
έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων

και αποσβέσεων ύψους 15.800 και στη χρήση 2014 θετικό
καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
ύψους 14.900 ευρώ.
Ως εισόδημα λαμβάνεται το Καθαρό Αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της τελευταίας χρήσης του
2016 ύψους 20.000 καθώς είναι μεγαλύτερο από τον μέσο
όρο των δύο (2) πλέον θετικών καθαρών αποτελεσμάτων
προ φόρων τόκων και αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις ήτοι του 2016 και του 2015. Ως εκ τούτου ο
λόγος του συνόλου των υφιστάμενων οφειλών κατά την
31η Δεκεμβρίου του 2016 προς το EBITDA ανέρχεται σε
(2,25) και ο οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος καθώς πληροί και
τα 2 κριτήρια βιωσιμότητας.
Η μηνιαία δόση σε περίπτωση καταβολής 120 δόσεων
με ενδεικτικό επιτόκιο ρύθμισης 6% ανέρχεται σε 499,59
ευρώ και προκύπτει βάσει του ποσού των προς ρύθμιση
οφειλών 45.000 όπως προέκυψαν μετά την διαγραφή του
συνόλου των τόκων υπερημερίας, των προστίμων κατά
95% και των προσαυξήσεων κατά 85% συνολικού ποσό
των 5.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι ως επιτόκιο ρύθμισης στο
πλαίσιο υποβολής αντιπροτάσεων λαμβάνεται επιτόκιο ίσο
με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε
ποσοστιαίες μονάδες το οποίο παραμένει σταθερό καθόλη
την υπό εξέταση περίοδο και βασίζεται στο επιτόκιο euribor
τριμήνου που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης, καθώς δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί το μελλοντικό επιτόκιο euribor τριμήνου που λαμβάνουν υπόψη
οι χρηματοδοτικοί φορείς το οποίο αναπροσαρμόζεται ανά
τρίμηνο με έναρξη την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης προσαυξημένο κατά την εισφορά του Νόμου 128/1975
όπου έχει εφαρμογή.
Για τον υπολογισμό του τελικού αριθμού δόσεων σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Προκειμένου να προσδιοριστεί η τελευταία λαμβάνεται
υπόψη το 2,75% του ΕΒΙΤDA του έτους 2016 ύψους 20.000
που ανέρχεται σε 550 ευρώ το οποίο είναι μεγαλύτερο από
τη συνολική αρχική μηνιαία δόση 499,59 ευρώ, όπως αυτή
προκύπτει βάσει της ρύθμισης των 45.000 σε 120 δόσεις με
μέσο επιτόκιο 6%, επομένως η συνολική μηνιαία δόση αναπροσαρμόζεται σε 550 ευρώ. Η διαφορά των 50,41 ευρώ
κατανέμεται συμμέτρως στους θεσμικούς πιστωτές (Δημόσιο, ΚΕΑΟ και Τράπεζες) ανάλογα με την απαίτησή τους και
ο αριθμός των δόσεων μειώνεται αναλόγως.
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ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Mε οργανωτική αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του ρόλου
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙΠΑΕΕ) και των Υπηρεσιών Ερευνών
και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) σχεδιάζει να
προχωρήσει άμεσα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στο ΑΠΕΜΠΕ. Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη
θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό
παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος
φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας
συμμόρφωσης και στόχο έχει την καλύτερη διαχείριση και
αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής δράσης τους.
Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων
συστάθηκαν αρχικά ως μια ενιαία υπηρεσία τον Απρίλιο
του 2014, ενώ η παραγωγική λειτουργία της ξεκίνησε τον
Σεπτέμβριο του ιδίου έτους. Τον Νοέμβριο του 2015, διαχωρίστηκαν σε τέσσερις (4) περιφερειακές δομές επιπέδου
διεύθυνσης με έδρα την Αττική, την Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και το Ηράκλειο Κρήτης, ενώ επιμέρους υποδιευθύνσεις
και τμήματα καλύπτουν επιχειρησιακά όλη την επικράτεια.
Την ίδια περίοδο δημιουργήθηκε η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών, ως επιτελική
υπηρεσία η οποία ανέλαβε τον συντονισμό και την εποπτεία
των ΥΕΔΔΕ, των οποίων επιχειρησιακοί στόχοι αποτελούν
οι έρευνες και οι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι για την αποκάλυψη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της λαθρεμπορίας.
Σημειώνεται ότι η δράση των συγκεκριμένων υπηρεσιών
διαφοροποιείται αισθητά από τους συνήθεις ελέγχους των
λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών της φορολογικής διοίκησης, αφού αποτελούν κατά κύριο λόγο τις βασικές υπηρεσίες ερευνών (investigation units) της ΑΑΔΕ. Ο ρόλος
τους δεν περιορίζεται μόνο στη συνήθη διασταύρωση της
ορθότητας των υποβληθεισών φορολογικών δηλώσεων
με βάση τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (auditing),
αλλά αποσκοπεί στον εντοπισμό οντοτήτων (φυσικών και
νομικών προσώπων) για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ή
πληροφορίες ανάμιξής τους σε εκούσια φοροδιαφυγή ή
φοροαποφυγή, με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής
φοροδοτικής τους ικανότητας. Οι έλεγχοι/έρευνες δύνανται
να διενεργούνται αιφνιδιαστικά, στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τόσο των υπό έρευνα οντοτήτων, όσο και των
συναλλασσομένων με αυτές, ακόμη και στις οικίες (κατόπιν
εισαγγελικής εντολής) φυσικών προσώπων για τα οποία
υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση πράξεων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Κατά τη διάρκεια της τριετούς λειτουργίας τους έχουν σταδιακά αναπτύξει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και
εξειδικεύσεις, αφού:
* Αποτελούν τον πλέον ευέλικτο και ταχείας επέμβασης ελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ.
* Λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως, όλες τις ημέρες της
εβδομάδος, χωρίς χωρικούς ή άλλους περιορισμούς αρμοδιοτήτων.
* Προβαίνουν σε συντονισμένες δράσεις, ταυτόχρονα, σε

διάφορα σημεία της χώρας.
* Συνεργάζονται και εμπλέκονται σε κοινές δράσεις με άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, εντός και εκτός της ΑΑΔΕ,
όπως τα Τελωνεία, την Οικονομική Αστυνομία, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τις Λιμενικές Αρχές, τις Εισαγγελικές Αρχές, κ.λπ..
* Αξιολογούν και αξιοποιούν κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται η ικανότητα των
υπηρεσιών να αξιοποιούν τα ευρήματα των προληπτικών
ελέγχων που οι ίδιες διενεργούν, μετατρέποντάς τα σε επιχειρησιακά σχέδια δράσης, αναδεικνύοντας με αυτόν τον
τρόπο νέες τάσεις φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
* Το προσωπικό τους δύναται να προβαίνει ταυτόχρονα σε
ελέγχους τόσο στα νομικά όσο και στα φυσικά πρόσωπα
που μετέχουν ή συναλλάσσονται με αυτά.
* Έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν ελέγχους και έρευνες
σε κάθε είδους επαγγελματική εγκατάσταση ή μεταφορικό
μέσο, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις λογαριασμών, σε κατασχέσεις εγγράφων, ψηφιακών αρχείων, αγαθών, μέσων
μεταφοράς και όποιου άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την τέλεση παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
* Έχουν αποκτήσει εξειδικεύσεις σε σημαντικούς τομείς
έρευνας, όπως η κυκλική απάτη στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.
(carousel fraud) και στον εντοπισμό εξαφανισμένων εμπόρων (missing traders).
Αποτελέσματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία
των υπηρεσιών
Στη τριετή πορεία τους έχουν καταγράψει σημαντική ανοδική πορεία όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά τους, αφού:
- Έχουν στο ενεργητικό τους πάνω από 32.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, ελέγχους διακίνησης
και έρευνες.
- Έχουν εντοπίσει παραβάσεις σε περισσότερες από 15.700
επιχειρήσεις.
- Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων τους παρουσιάζει
σημαντική αύξηση από έτος σε έτος, εντοπίζοντας υψηλά
ποσοστά παραβατικότητας, που το 2017 υπερέβησαν το
50% των επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν.
- Η εξειδικευμένη δράση τους στα κυκλώματα απάτης ενδοκοινοτικού ΦΠΑ. έχει οδηγήσει στον εντοπισμό 222 εξαφανισμένων εμπόρων, αναστέλλοντας τη δράση τους και την
περαιτέρω απώλεια δημοσίων εσόδων, τόσο σε εθνικό όσο
και σε κοινοτικό επίπεδο, μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας απενεργοποίησης του ενδοκοινοτικού τους ΑΦΜ.
- Οι έρευνες που διενεργούν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό κυκλωμάτων έκδοσης και λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, στον εντοπισμό σημαντικών
ποσών αδήλωτων εισοδημάτων, καθώς και στην ανάδειξη
περιπτώσεων φορολογουμένων με σημαντική προσαύξηση περιουσίας.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση των Υπηρεσιών

μπορεί να αναζητηθεί κανείς στον Ετήσιο Απολογισμό που
έχουν υποβάλλει για το έτος 2017 και έχει αναρτηθεί στον
ιστότοπο της ΑΑΔΕ ( aade.gr), ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι
για το 2018 θα διενεργηθούν τουλάχιστον 12.200 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης, καθώς και τουλάχιστον 420 έρευνες, σύμφωνα με τον καθορισμό στόχων έτους 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών
Η απόφαση αναδιοργάνωσης ελήφθη ύστερα από τη θετική συμβολή των ως άνω υπηρεσιών στον εντοπισμό
παραβατικών συμπεριφορών, την καλλιέργεια κλίματος
φορολογικής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της εθελουσίας
συμμόρφωσης. Στόχοι της αναδιάρθρωσης αποτελούν η
καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών, καθώς
και η περαιτέρω βελτίωση της επιχειρησιακής τους δράσης.
Η αναδιάρθρωση λαμβάνει υπόψη τα μέχρι σήμερα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχουν αναπτύξει οι ανωτέρω
υπηρεσίες, τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, καθώς και
τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας και βασίζεται:
α) στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η διαχείριση και αξιοποίηση πληροφοριών στον εντοπισμό παραβατικών
συμπεριφορών, β) στην αύξηση της αποδοτικότητας και
αποτελεσματικότητας του ελεγκτικού δυναμικού μέσω της
δημιουργίας εξειδικεύσεων σε τομείς και είδη ελέγχου και
γ) στην αποφυγή κατακερματισμού του ελεγκτικού έργου
μέσω της διατήρησης των εξειδικεύσεων και της διάχυσης
των πληροφοριών που αυτές παράγουν, εντός των υπαρχουσών οργανωτικών δομών.
Οι τρείς βασικοί πυλώνες της αναδιοργάνωσης περιλαμβάνουν:
* Tην καλύτερη οργάνωση της ΔΙΠΑΕΕ δίνοντας έμφαση
στην ενίσχυση του ρόλου της ως υπηρεσίας αξιοποίησης
πληροφοριών, δημιουργίας στοχεύσεων και ανάπτυξης
επιχειρησιακών σχεδίων, παράλληλα με τον εποπτικό και
συντονιστικό της ρόλο. Στο πλαίσιο αυτό: α) δημιουργείται
εξειδικευμένο γραφείο Μελετών, Στοχεύσεων και Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Σχεδίων, το οποίο μεταξύ άλλων θα
αναζητεί, συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιοποιεί δεδομένα και πληροφορίες από διάφορες πηγές και βάσεις και
θα αναπτύσσει επιχειρησιακά σχέδια δράσης με κριτήρια
ανάλυσης κινδύνου, β) επανακαθορίζεται η διαδικασία
Συλλογής , Αξιολόγησης και Διαχείρισης Πληροφοριών και
Δεδομένων με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη
αξιοποίησή τους, γ) δημιουργείται αυτοτελές γραφείο Πληροφορικής Υποστήριξης με στόχο τη σταδιακή απόκτηση
τεχνογνωσίας και παροχή συνδρομής στις ΥΕΔΔΕ ως προς
την ανάγνωση, την αποκωδικοποίηση και τη λήψη αντιγράφων ψηφιακών αρχείων με ασφαλείς διαδικασίες.

Συνέχεια στη σελ 14
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΔΕΣΦΑ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τα χαρτιά του για
το πώς και το πότε θα ιδιωτικοποιηθούν με στόχο, όπως αναφέρει,
τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων του Δημοσίου
γράφει το Vima. Gr και αναλυτικά σημειώνει ότι ΔΕΗ, Ελληνικά
Πετρέλαια, ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ κυριαρχούν στο πρόγραμμα της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ τους επόμενους μήνες και ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανοίγει τα χαρτιά του για το πώς και
το πότε θα ιδιωτικοποιηθούν με στόχο, όπως αναφέρει, τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων του Δημοσίου.
Ετσι, σύμφωνα με τις δηλώσεις του, έρχεται νομοσχέδιο για την
πώληση των τεσσάρων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, ώστε μέχρι
το τέλος του χρόνου να έχει ολοκληρωθεί η μεταβίβαση της Μελίτης και της Μεγαλόπολης. «Ανάλογα με την εξέλιξη του διαγωνι-

σμού θα εξεταστεί και η βέλτιστη αξιοποίηση του ποσοστού 17%
της εταιρείας που βρίσκεται στο ΤΑΙΠΕΔ» επισημαίνει ο Γιώργος
Σταθάκης, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο εναλλακτικού μοντέλου αποκρατικοποίησης.
Σε σχέση με την πώληση του 51% των Ελληνικών Πετρελαίων, κάνει γνωστό ότι «άμεσα ξεκινά η διαδικασία εξεύρεσης στρατηγικού
επενδυτή» και προσθέτει ότι ενισχύεται ο ρόλος και η συμμετοχή
του Δημοσίου στην έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.
Σε ό,τι αφορά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγγέλλει ότι ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις της επιχείρησης με τους εταίρους της στις θυγατρικές της
εταιρείες φυσικού αερίου, τη Shell και την Eni.

Επίσης, για πρώτη φορά μιλά για τους εναλλακτικούς τρόπους
αποκρατικοποίησης της εταιρείας, φωτογραφίζοντας τον χρόνο
διεξαγωγής της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας στις αρχές
του καλοκαιριού. Αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, ο
Γιώργος Σταθάκης αποκαλύπτει τα μυστικά του σχεδίου της συμφωνίας των μετόχων.
Με αφορμή το νομοσχέδιο, όπως αναφέρουν τα ΝΕΑ, για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ, ο υπουργός μέσα από τη συνέντευξή
του αναγνωρίζει μεν τις διαφορές που υπάρχουν στον κυβερνητικό
συνασπισμό, δηλώνει όμως αισιόδοξος ως προς τη σύγκλιση απόψεων. Επιχειρεί δε να καθησυχάσει τις αντιδράσεις της ΓΕΝΟΠ, τονίζοντας τις διατάξεις που διασφαλίζουν τα εργασιακά δικαιώματα.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Άμεσες και μεσοπρόθεσμες ενέργειες για τη σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) για το Πολεοδομικό
Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνονται σε επιστολή του
αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, προς τον πρόεδρο της ΕΥΑΘ, καθηγητή Ιωάννη
Κρεστενίτη.
Στην επιστολή επισημαίνεται ότι με βάση το αναθεωρημένο
στρατηγικό σχέδιο και τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής
Ποταμών (ΣΔΛΑΠ), που η χώρα διαθέτει από το τέλος του 2017,
απαιτείται η σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίων Ασφάλειας Νερού
(ΣΑΝ) για την ασφαλή και σταθερή παροχή πόσιμου ύδατος σε
κάθε πόλη, έτσι ώστε να προλαμβάνονται, αλλά και να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ανάλογα προβλήματα στο μέλλον.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, τα
πρόσφατα γεγονότα στην ύδρευση της Θεσσαλονίκης, της ρύπανσης με τον εντοπισμό υδρογονανθράκων στην τροφοδοσία
του διυλιστηρίου και της μεγάλης βλάβης στον αγωγό της Αραβησσού, δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα στην υδροδότηση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και
απέδειξαν ότι μέχρι την υλοποίηση των απαραίτητων έργων
υποδομής απαιτείται σχεδιασμός, οργάνωση και προετοιμασία
των υπηρεσιών και συντονισμός με τους τοπικούς φορείς.
Τα μέτρα που έχουν εγκριθεί στο αναθεωρημένο σχεδιασμό

(ΦΕΚ, Β 4675/29-12-2017) περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων την
επικαιροποίηση Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (MasterPlan), την
καταγραφή των απωλειών για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, έλεγχος και μείωση των διαρροών,
την ενίσχυση/αντικατάσταση εξωτερικών υδραγωγείων και
προσαγωγών διωρύγων, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστημάτων τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού και την υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ).
Στην επιστολή του αναπληρωτή υπουργού τονίζεται η προτεραιότητα και η αναγκαιότητα του έργου επέκτασης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης (Διυλιστηρίου).
Παράλληλα, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου σημειώνεται η
ανάγκη να εφαρμοστεί ένα Σχέδιο Ασφαλείας για την υδροδότηση της πόλης με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων
(Υπηρεσίες της Κεντρικής Κυβέρνησης, ΟΤΑ Α και Β Βαθμού, Σώματα Ασφαλείας, Υγειονομικές Υπηρεσίες κλπ.), στους οποίους
κοινοποιείται η επιστολή.
Προτεινόμενα στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ζητείται να αναληφθεί άμεσα από την ΕΥΑΘ, είναι η σύνταξη ενός πλήρους και ορθολογικά εφαρμόσιμου επιχειρησιακού και τεχνικού
σχεδίου υδροδότησης για την κάλυψη των έκτακτων υδρευτικών αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του
δικτύου. Επιπλέον, ζητείτε η αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών

και μέσων μεταφοράς νερού στα απομακρυσμένα υδραγωγεία
και δεξαμενές, η αξιοποίηση υποδομών, οχημάτων και προσωπικού των σωμάτων ασφαλείας, πολιτικής προστασίας και των
φορέων της Αυτοδιοίκησης, η διατύπωση σχεδίου περιορισμού
της κατανάλωσης ύδατος. Ακόμα προτεινόμενα στοιχεία είναι οι
δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, η σύνταξη σχεδίου εξυπηρέτησης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η ενεργοποίηση
κοινωνικού δικτύου ΟΤΑ, φορέων και οργανώσεων για την διανομή ποσίμου νερού. Ακόμα από την ΕΥΑΘ ζητείται η εξασφάλιση υποδομών αποθήκευσης νερού και σύνταξη σχεδίου κάλυψης αναγκών των δομών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης,
η εγκατάσταση σημείων παροχής νερού σε δημόσιους χώρους
με ελεύθερη πρόσβαση του κοινού, και τέλος η συνυπογραφή
πρωτοκόλλων συνεργασίας με τους φορείς που θα συμμετέχουν
στο σχέδιο ασφάλειας νερού και αξιοποίηση του εθελοντισμού.
Τέλος, στην επιστολή του Σωκράτη Φάμελλου τονίζεται η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και της Ειδικής Γραμματείας
Υδάτων για να συνταχθεί και να εφαρμοστεί ένα πρότυπο σχέδιο
Ασφάλειας Νερού στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η αναγκαιότητα να
ξεκινήσει άμεσα ο απαραίτητος διάλογος με τους συναρμόδιους
φορείς και την επιστημονική και τεχνική κοινότητα για τη διατύπωση αυτού του σχεδίου.

ΝΕΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ
Συνέχεια από τη σελ 13
* Tη δημιουργία διακριτών Υποδιευθύνσεων Ερευνών στις
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, με αποκλειστική ενασχόληση τη διερεύνηση και τον εντοπισμό σημαντικών υποθέσεων,
της ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, όπως αυτή ορίζεται
στο άρθρο 66 του ΚΦΔ. Τέτοιες υποθέσεις περιλαμβάνουν τον
εντοπισμό και την εξάρθρωση κυκλωμάτων που αποσκοπούν
στην εκτεταμένη απώλεια δημοσίων εσόδων από φόρους και
τέλη, την έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων
φυσικών και νομικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν ή που
προέρχονται από λαθρεμπορία, την αποκάλυψη περιπτώσεων
φοροδιαφυγής, μέσω της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, του
διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία ανεπίσημων εγγράφων και λοιπών στοιχείων που σχετίζονται με μη

δηλωθείσες συναλλαγές κ.ο.κ. Αξίζει να σημειωθεί η ιδιαίτερη
έμφαση που αποδίδεται στην ενίσχυση της έρευνας για τον εντοπισμό και αποκάλυψη κυκλωμάτων απάτης στον ενδοκοινοτικό
ΦΠΑ. με τη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων εντός των
υποδιευθύνσεων αυτών. Παράλληλα διατηρούνται διακριτά
τμήματα ερευνών στις ΥΕΔΔΕ ΠΑΤΡΑΣ και ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή γεωγραφική κάλυψη
των ερευνών.
* Tη δημιουργία διακριτών υποδιευθύνσεων και τμημάτων
μερικού επιτόπιου (προληπτικού) ελέγχου σε όλες τις ΥΕΔΔΕ
αποσκοπώντας στη συνεχή και συστηματική παρουσία του
ελεγκτικού μηχανισμού στην αγορά, ενισχύοντας την αποτροπή
παραβατικών συμπεριφορών, την εθελουσία συμμόρφωση και
την εμπέδωση κλίματος φορολογικής δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο
αυτό, οι υποδιευθύνσεις και τα τμήματα διενέργειας μερικών επι-

τόπιων ελέγχων θα διενεργούν ενδεικτικά: ελέγχους πρόληψης
εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας εντός και εκτός των
επιχειρήσεων, ελέγχους στους παρακρατούμενους και στους
επιρριπτόμενους φόρους με έμφαση στον ΦΠΑ, ελέγχους στη
διακίνηση, στη διαμετακόμιση, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές,
στον εφοδιασμό και στη διάθεση προϊόντων που υπόκεινται σε
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και σε ελέγχους για τον εντοπισμό
αδήλωτης εργασίας με αντίστοιχη ενημέρωση των αρμόδιων
αρχών. Παράλληλα, θα μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις
ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, ενώ θα
παρέχουν συνδρομή και θα συνεργάζονται με άλλες υπηρεσίες
(Τελωνειακές, Φορολογικές, κ.λπ.) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, για την αποτελεσματικότερη δίωξη της φοροδιαφυγής
και του λαθρεμπορίου.
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ΤΟ 55% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EDENRED
To 95% των ελληνικών επιχειρήσεων αναγνωρίζουν τη σημασία της
σωστής διαχείρισης των εταιρικών τους εξόδων, αλλά το 55% εξ’αυτών δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένες από τους υπάρχοντες
τρόπους διαχείρισης.
Αυτό προκύπτει από πανελλήνια έρευνα για τη «Διαχείριση Εταιρικών
Εξόδων» της Edenred (εταιρεία παροχής υπηρεσιών για εταιρείες,
εργαζομένους και εμπόρους).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 μέσω online
ερωτηματολογίου σε υπάρχοντες πελάτες της Edenred αλλά και σε
τρίτες επιχειρήσεις, σχετικά με τη διαχείριση των εταιρικών εξόδων
σε κάθε οργανισμό. Η πλειοψηφία των απαντήσεων προήλθε από
στελέχη ανθρωπίνου δυναμικού, γενικούς διευθυντές και ιδιοκτήτες,
σε ποσοστό που ξεπέρασε το 56%.
Όπως προκύπτει, η διαχείριση εταιρικών εξόδων (Expense
Management) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων με το 95% να δηλώνει ότι είναι «μεγάλης» ή «πολύ μεγάλης» σημασίας για τον οργανισμό τους. Ωστόσο, περισσότερες από
τις μισές επιχειρήσεις (55%) δηλώνουν πως δεν είναι ικανοποιημένες
από τον υπάρχοντα τρόπο διαχείρισης των εταιρικών τους εξόδων.
Μεταξύ των σημαντικότερων εξόδων που απασχολούν περισσότερο
τις ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα είναι η διαχείριση γευμάτων εκτός
έδρας (65%), τα καύσιμα και τα εταιρικά γεύματα (55%) και η διαμο-

νή σε ξενοδοχεία (52%).
Οι πιο δημοφιλείς πρακτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις σήμερα
είναι οι εξής:
- Πάγια προκαταβολή από το λογιστήριο (μετρητά ή κατάθεση σε
λογαριασμό του υπαλλήλου), σε ποσοστό 57,6%
- Απολογιστικά, με τους υπαλλήλους να καλύπτουν αρχικά τα έξοδα
και εν συνεχεία να συντάσσουν εξοδολόγιο προκειμένου να αποζημιωθούν, σε ποσοστό 49,3%
Πιο σύγχρονοι τρόποι διαχείρισης, όπως πιστωτικές κάρτες και κάρτες
καυσίμων υπάρχουν, όμως ακολουθούνται από πολύ μικρότερο
ποσοστό, συνήθως συνδυαστικά με τους δύο προαναφερθέντες
τρόπους (πάγιες προκαταβολές ή/και απολογιστικά).
Προβλήματα
Τα κυριότερα προβλήματα και προκλήσεις στη διαχείριση εταιρικών
εξόδων που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας της Edenred είναι:
- Ελλειψη ελέγχου κατά τη χρήση πιστωτικών καρτών ή μετρητών
που μπορεί να θέσει τόσο τον εργαζόμενο όσο και την επιχείρηση σε
κίνδυνο λόγω υψηλών πιστωτικών ορίων
- Χρονοβόρες διαδικασίες, που αφενός μειώνουν την παραγωγικότητα, αφετέρου δημιουργούν δυσάρεστο κλίμα όταν απαιτείται η
επιστροφή χρημάτων εξαιτίας λανθασμένων κινήσεων

- Δυσκολία στην εκταμίευση μετρητών λόγω των υφιστάμενων
capital controls
- Υψηλή γραφειοκρατία (συλλογή και κατάθεση αποδείξεων) που
μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες αποζημίωσης αλλά και λάθη.
Σε ερώτηση της έρευνας για τα χαρακτηριστικά που θα αναζητούσαν οι ερωτηθέντες από μία πιο σύγχρονη λύση για τη διαχείριση
των εταιρικών τους εξόδων, στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε η
μείωση του χρόνου διαχείρισης με ποσοστό 55,9% και το καλύτερο
reporting και ο αντίστοιχος έλεγχος με 50,3%.
Επίσης, περισσότερες από 1 στις 3 επιχειρήσεις θεωρούν ως «εξαιρετικά σημαντικό» το θέμα της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και την
κατάργηση αποθήκευσης εξοδολογίων, ενώ εξαιρετικά υψηλός ήταν
και ο βαθμός προτεραιότητας γύρω από το ζήτημα της μείωσης κόστους και τη συμμόρφωση των εξόδων με την πολιτική της εταιρείας,
αφού σχεδόν 9 στις 10 ερωτηθέντες εταιρείες το χαρακτήρισαν ως
«σημαντικό ή εξαιρετικά σημαντικό» ζήτημα.
Συνολικά, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν τα εξής χαρακτηριστικά από μία σύγχρονη λύση διαχείρισης:
-Ευκολία χρήσης
-Eυελιξία
-Χαμηλό κόστος χρήσης
-Διαφάνεια στο reporting.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΙΝΕΜΥ ΤΗΣ ΕΣΕΕ
Υποχώρηση των κλειστών καταστημάτων στην Αθήνα και οριακή
αποκλιμάκωση στις άλλες αγορές παρατηρείται στην επικαιροποιημένη έρευνα απογραφής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και
της καταγραφής των κλειστών επιχειρήσεων σε κεντρικές εμπορικές αγορές της Αθήνας, του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών
(ΙΝΕΜΥ) της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας.
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ,
παρατηρείται οριακή αποκλιμάκωση των λουκέτων σε σχέση με
το προηγούμενο εξάμηνο (-0,41%) για το σύνολο των αγορών. Η
μείωση αυτή, όπως εκτιμούν οι έμποροι, συμβάλει στη γενική διόρθωση της εικόνας του συνόλου των αγορών, η οποία και αποτελεί
τη δεύτερη καλύτερη που έχει καταγραφεί από το ΙΝΕΜΥ. Μάλιστα
όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ μιλώντας προς το ΑΠΕ ΜΠΕ «από τις αρχές του έτους, έχουμε επισημάνει και διαπιστώσει
την οριακή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και επιδόσεων
των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα
της 12ης σε σειρά καταγραφής των επαγγελματικών στεγών σε
εμπορικά κέντρα των πόλεών μας, συνηγορούν υπέρ αυτής της
διαπίστωσης. Το ποσοστό των κλειστών επαγγελματικών στεγών
στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να έφτασε στο χαμηλότερο μνημονιακό ποσοστό (24,9%) από την έναρξη της κρίσης, ενώ στο σύνολο
των καταγραφών τα «λουκέτα» παρουσίασαν σημαντική μείωση,
χωρίς όμως αυτό να μας ικανοποιεί, αφού 1 στα 4 εμπορικά καταστήματα συνεχίζει να παραμένει κλειστό.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα για την Αθήνα, από το 2012
όπου είναι συγκρίσιμο το πεδίο απογραφής, το Μάρτιο του 2018
καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό κλειστών καταστημάτων

που έχει καταγραφεί (24,9%)
Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
στην αγορά της Αθήνας (μείωση των κλειστών καταστημάτων
κατά 1,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο και 1,4% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος) ενώ νέες επιχειρήσεις διάφορων κλάδων εισέρχονται στην αγορά (εμπόριο τροφίμων, εστίαση, λοιποί κλάδοι) και το λιανικό εμπόριο ένδυσης μειώνεται σε
όρους συγκέντρωσης.
Σε όλες τις εμπορικές ζώνες Κολωνάκι, Πατησιών, Κεντρικές,
Εξάρχεια διαπιστώνεται βελτίωση στην συγκέντρωση κλειστών
καταστημάτων με εξαίρεση το Εμπορικό Τρίγωνο στο οποίο καταγράφεται οριακή αύξηση.
‘Αλλες αγορές της Αττικής
Σε ότι αφορά στις άλλες αγορές της Αττικής παρουσιάζεται βελτίωση και ενίσχυση της παρουσίας του λιανικού εμπορίου στις αγορές
Χαλανδρίου και Περιστερίου
Εντυπωσιακή χαρακτηρίζεται η διόρθωση της εικόνας της αγοράς
του Χαλανδρίου καθώς τα λουκέτα μειώνονται κατά 3%. Η μείωση
αυτή έρχεται να διορθώσει τη ραγδαία αύξηση που καταγράφηκε
το προηγούμενο εξάμηνο αλλά και να βελτιώσει περεταίρω την
εικόνα της αγοράς.
Στο Περιστέρι εμφανίζεται μείωση των λουκέτων κατά 0,8%. Η
μείωση που καταγράφεται είναι η 5η συνεχόμενη και η συνολική
εικόνα της αγοράς σταδιακά προσεγγίζει τα επίπεδα που είχε η αγορά κατά το Μάρτιο του 2013.
Δυσμενέστερη, από την άλλη πλευρά, είναι η κατάσταση σε Μαρούσι, Ν. Ιωνία, Γλυφάδα και Κηφισιά
Η αύξηση των λουκέτων στο Μαρούσι είναι σημαντική (+2,6%

σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο και +3,1% σε σύγκριση με
το προηγούμενο έτος) και στην Ν. Ιωνία (+1,1% σε σχέση με το
προηγούμενο εξάμηνο και +1,3% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος)
Σημαντική είναι και η αύξηση των κλειστών καταστημάτων στη
Γλυφάδα και στην Κηφισιά (+1,1% τόσο σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο όσο και ετησίως).
Περιφερειακές αγορές
Μικρές μειώσεις, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο, που κινούνται στα όρια της σταθεροποίησης, παρατηρούνται στα λουκέτα σε
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Πειραιά (-0,3%, -0,2% και -0,3% αντίστοιχα). Τόσο στον Πειραιά όσο και στην Πάτρα καταγράφεται οριακή ενίσχυση της εστίασης και υποχώρηση του λιανικού εμπορίου
υπόδησης και των λοιπών κλάδων δραστηριότητας αντίστοιχα.
Δήλωση
Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης δήλωσε τα εξής: «Από τις
αρχές του έτους, έχουμε επισημάνει και διαπιστώσει την οριακή
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και επιδόσεων των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα της 12ης σε
σειρά καταγραφής των επαγγελματικών στεγών σε εμπορικά κέντρα των πόλεών μας, συνηγορούν υπέρ αυτής της διαπίστωσης.
Το ποσοστό των κλειστών επαγγελματικών στεγών στο κέντρο της
Αθήνας μπορεί να έφτασε στο χαμηλότερο μνημονιακό ποσοστό
(24,9%) από την έναρξη της κρίσης ενώ στο σύνολο των καταγραφών τα «λουκέτα» παρουσίασαν σημαντική μείωση, χωρίς
όμως αυτό να μας ικανοποιεί, αφού 1 στα 4 εμπορικά καταστήματα
συνεχίζει να παραμένει κλειστό.».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΤΕΚΟΒΙΛ
ΣΤΗ ΣΚΥΔΡΑ
Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού σιδηροδρομικού σταθμού τύπου «Ντεκοβίλ» στη Σκύδρα,
με την ΓΑΙΟΣΕ να αναλαμβάνει τη μελέτη και τη χρηματοδότηση
του έργου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος
της ΓΑΙΟΣΕ, Αθανάσιος Σχίζας, μετά από συνεννόηση με τον
γενικό γραμματέα του υπουργείου Μεταφορών, Θανάση Βούρδα, επισκέφτηκε το σταθμό της Σκύδρας και επιθεώρησε τους
χώρους για την εκπόνηση της μελέτης. Συναντήθηκε με τους
βουλευτές Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Σηφάκη και Θεοδώρα
Τζάκρη, καθώς και με τη δήμαρχο Σκύδρας, Κατερίνα Ιγνατιάδου, στους οποίους ανέφερε τον οδικό χάρη για την εκπόνηση
της μελέτης και της χρηματοδότησης. Την Τετάρτη, 18 Απριλίου,
οι βουλευτές και η δήμαρχος θα μεταβούν στην Αθήνα προκειμένου να συζητήσουν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΓΑΙΟΣΕ
τις περαιτέρω ενέργειες.
«Στη διάρκεια του περιφερειακού αναπτυξιακού συνεδρίου

Κεντρικής Μακεδονίας τέθηκε ως αίτημα από τη δήμαρχο η
αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού σιδηροδρομικού
σταθμού Ντεκοβίλ. Οι κινήσεις ήταν άμεσες καθώς υπάρχει πολιτική βούληση για το θέμα. Το υπουργείο Μεταφορών κανόνισε
τον φορέα που θα προχωρήσει τη μελέτη», είπε στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Πέλλας, Γιάννης Σηφάκης.
«Ο συγκεκριμένος σιδηροδρομικός σταθμός αποτελεί σημείο
αναφοράς, καθώς κατασκευάστηκε στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ίσως ο μοναδικός που σώζεται και λειτουργεί και είναι κρίμα να μη διατηρηθεί στο στυλ και την αρχιτεκτονική του. Είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για εμάς, καθώς
παλαιότερα η Σκύδρα λεγόταν πόλη των τρένων», προσέθεσε η
δήμαρχος Σκύδρας, Κατερίνα Ιγνατιάδου.
Σύμφωνα με την κ. Ιγνατιάδου, στόχος είναι να αξιοποιηθεί ο
συγκεκριμένος χώρος και τουριστικά, γι΄ αυτό το λόγο ζητήθηκε
από τη ΓΑΙΟΣΕ και η παραχώρηση στο Δήμο του παλιού ιστορι-

κού κτιρίου απέναντι από τον σταθμό προκειμένου να ενταχθεί
σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Ακόμη, η δήμαρχος αιτήθηκε
την παραχώρηση βαγονιών για την αξιοποίηση τους μέσα στην
πόλη.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός στη Σκύδρα ξεκίνησε να λειτουργεί
το 1894, ενώ το κτίριο χτίστηκε το 1916 μετά από απόφαση του
γαλλικού στρατηγείου στη Θεσσαλονίκη. Για την κατασκευή του
σταθμού τύπου «Ντεκοβίλ» εργάστηκαν Σέρβοι στρατιώτες και
σκοπός ήταν ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων κατά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο.
Τον Μάιο του 1918 ο σταθμός βομβαρδίστηκε από τη γερμανική Αεροπορία. Τις δεκαετίες ΄50 και ΄60 τα τρένα αναχωρούσαν
για τη Γερμανία γεμάτα από κονσέρβες με ροδάκινο, το τοπικό
προϊόν της περιοχής. Βρίσκεται μέσα στην αστική περιοχή της
Σκύδρας και σήμερα εξυπηρετεί δρομολόγια για αρκετές περιοχές της χώρας.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΤΡΙΚΥΚΛΑ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΑ
Μετά το λεωφορείο χωρίς οδηγό, που αποτέλεσε παγκόσμια
πρωτοτυπία, ο δήμος Τρικκαίων, ακολουθώντας τα ίδια γνωστά και πετυχημένα βήματα θα φιλοξενήσει μετά το ερχόμενο
καλοκαίρι, επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων στο
πλαίσιο του έργου ELVITEN (http://www.elviten-project.eu).
Πρόκειται για ένα έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «HORIZON
2020», και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης των ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων (EL-Vs), όπως ποδήλατα, σκούτερ, τρίκυκλα και τετράκυκλα, ως άνετου μέσου μεταφοράς
στις πόλεις. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες, στις 18 Απριλίου, θα
πραγματοποιηθεί στα Τρίκαλα, το πρώτο Workshop για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσείου Τσιτσάνη στις 11:00 π.μ. Εκεί θα παρουσιαστεί το έργο
από στελέχη της e-trikala AE καθώς και από τους εταίρους του

προγράμματος, ενώ παράλληλα θα γίνουν και συζητήσεις για
το μέλλον της αστικής κινητικότητας στις πόλεις και τον ρόλο
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε αυτές. Ήδη έχει διεξαχθεί
έρευνα με online ερωτηματολόγια με σκοπό να συγκεντρωθούν και οι απόψεις των πολιτών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
με την ολοκλήρωση της έρευνας του προγράμματος, θα ακολουθήσουν, το φθινόπωρο, επιδείξεις ελαφρών ηλεκτρικών
οχημάτων διάρκειας ενός έτους τόσο στα Τρίκαλα όσο και
στις υπόλοιπες συμμετέχουσες ευρωπαϊκές πόλεις δηλαδή το
Βερολίνο, τη Γένοβα, τη Μάλαγα, τη Ρώμη και το Μπάρι. Τα
ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα θα προσφέρονται για κοινή χρήση
στους πολίτες, τους επισκέπτες της πόλης και τους προμηθευτές ελαφρών αγαθών, (εταιρίες ταχυμεταφοράς, και μεταφοράς φαγητού κ.ά.). Επιπλέον, η χρήση τέτοιων οχημάτων θα
υποστηρίζεται μέσω υπηρεσιών για την κράτηση οχήματος,

ενός σταθμού φόρτισης-στάθμευσης καθώς και μέσω εφαρμογών για τη συλλογή πόντων και την απολαβή ανταμοιβών.
Mobile Check App
Στη νέα ψηφιακή πραγματικότητα στο δήμο Τρικκαίων, που τη
χαρακτηρίζει η καινοτομία και η πρωτοτυπία, αξίζει να αναφέρουμε και την εφαρμογή Mobile Check App. Η βασικότερη λειτουργία της οποίας είναι η δυνατότητα καταχώρησης και παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων πολιτών. Καλύπτει
επίσης, βασικές ανάγκες ενημέρωσης, προβάλλοντας ανακοινώσεις και εκδηλώσεις που περιέχει η ιστοσελίδα του δήμου.
Λειτουργεί και ως τουριστικός οδηγός, αναδεικνύοντας σημεία
ενδιαφέροντος σε χάρτη και παρέχει χρήσιμες πληροφορίες,
όπως τηλέφωνα, εφημερεύοντα φαρμακεία και βενζινάδικα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ : “ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ” ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
Για το «ξεκλείδωμα» μεγάλων έργων στο επόμενο χρονικό
διάστημα, μιλά σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Έθνος
της Κυριακής» όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, αναφέροντας
καταρχήν ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα είναι ώριμες οι
μελέτες για την επέκταση του Προαστιακού Σιδηροδρόμου
στο Λαύριο, ενώ έως το τέλος του έτους θα είναι ώριμη μελετητικά και η επέκταση της Αττικής Οδού. Αναφέρει ακόμα
ότι είναι θέμα ελάχιστου χρόνου το «ξεπάγωμα» του δρόμου
Πάτρας-Πύργου και η εισαγωγή προς έγκριση στη Βουλή των
συμβάσεων που αφορούν έργα που εκκρεμούσαν επί χρόνια
και «κινδύνευαν να γίνουν ...ανέκδοτο» και πιο συγκεκριμένα
του αεροδρομίου στο Καστέλι Κρήτης και του εμπορευματικού
κέντρου στο Θριάσιο. «Ευτυχώς για τη χώρα και τον τεχνικό
κόσμο υπάρχει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει την

επανάληψη τέτοιων φαινομένων» προσθέτει ο κ. Σπίρτζης,
επισημαίνοντας ότι υπάρχει στρατηγικό σχέδιο υποδομών που
υπηρετεί την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τη γεωπολιτική της αναβάθμιση και τις κοινωνικές ανάγκες και στο
πλαίσιο αυτό τα έργα δεν χωρίζονται σε «μικρά» ή «μεγάλα»,
αλλά σε χρήσιμα για τις ανάγκες των υγιών παραγωγικών δυνάμεων. Αναφέρει ακόμα ότι τα έργα δεν συμβασιοποιούνται
αν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις και οι αναγκαίες
αρχαιολογικές εργασίες. Χαρακτηρίζει ως έργα πνοής για τη
χώρα τη σιδηροδρομική σύνδεση Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τα έργα του Προαστιακού.
Αναφέρει ότι ξεκίνησε ο διαγωνισμός της Γραμμής 4 του Μετρό
της Αθήνας, του ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, ενώ εντός
τριμήνου ξεκινούν οι διαγωνισμοί του Βορείου Οδικού Άξονα
Κρήτης (ΒΟΑΚ), της παράκαμψης Χαλκίδας, των πρόδρομων

εργασιών των επεκτάσεων του Μετρό στις δυτικές συνοικίες
της Θεσσαλονίκης και του εμπορευματικού κέντρου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης για τον
αυτοκινητόδρομο Πάτρας-Πύργου και το νότιο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, ενώ στη διαδικασία ωρίμανσης βρίσκονται το μεγαλύτερο τμήμα της σιδηροδρομικής
Εγνατίας, το δίκτυο γεωθερμίας και τα δίκτυα σύγχρονων συστημάτων άρδευσης. Αναφορικά με την επέκταση της Αττικής
Οδού θέτει ως προτεραιότητα την επέκταση του Προαστιακού
από το αεροδρόμιο έως το Λαύριο, ενώ ακολουθούν η οδική
και σιδηροδρομική επέκταση προς Ραφήνα, η σύνδεση της
Λεωφ. Κύμης με την Εθνική Οδό και η επέκταση από την Λεωφ.
Κατεχάκη ως την Λεωφ. Βουλιαγμένης.
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ΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΕΛΗΝΗ ΠΟΥ
ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Ο κινεζικός σταθμός «Τιανγκόνγκ-1» έπεσε πρόσφατα στη Γη,
όπως τα προηγούμενα χρόνια είχε συμβεί με τον αμερικανικό
Skylab και τον ρωσικό MIR. Ενώ ο μεγαλύτερος και πιο γνωστός
Διεθνής Διαστημικός Σταθμός (ISS) αναμένεται να ολοκληρώσει
τη ζωή του μεταξύ 2024-2028. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όμως
κάθε άλλο παρά έλλειψη διαστημικών σταθμών θα έχουμε τα
επόμενα χρόνια - μερικοί μάλιστα θα λειτουργούν και ως διαστημικά ξενοδοχεία. Ας δούμε πιο αναλυτικά τι έχουν στα σκαριά
κράτη και ιδιωτικές εταιρείες τόσο γύρω από τη Γη όσο και από
τη Σελήνη.
• Deep Space Gateway (ΗΠΑ): Αν και μικρότερος από τον ISS,
θα βρίσκεται πολύ μακρύτερα, καθώς θα τεθεί σε τροχιά όχι
γύρω από τη Γη αλλά από τη Σελήνη. Όπως λέει και το όνομά του
(«Πύλη Βαθέος Διαστήματος»), θα είναι το εφαλτήριο όχι μόνο
για τις επανδρωμένες αποστολές στο φεγγάρι, αλλά πολύ μακρύτερα, στον ‘Αρη και ακόμη παραπέρα. Θα δημιουργηθεί από την
Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) σε συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) και με άλλες χώρες
(μάλλον όμως όχι και με τις 15 που σήμερα συνεργάζονται στον
ISS). Το πρώτο τμήμα του σχεδιάζεται να εκτοξευθεί το 2022 και
-μετά από τις κατάλληλες προσθήκες- όλος ο σταθμός σχεδιάζεται να είναι έτοιμος έως το 2025. Δεν θα είναι μόνιμα επανδρωμένος όπως ο ISS, αλλά θα δέχεται αστροναύτες μια φορά το χρόνο.
• Κινεζικός Διαστημικός Σταθμός: Μετά την καταστροφή του
«Ουράνιου Παλατιού-1», οι Κινέζοι σχεδιάζουν ένα μεγαλύτερο
επανδρωμένο διαστημικό σταθμό βάρους 80 έως 100 τόννων,
δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο του ISS και ανάλογο με τον
«μακαρίτη» ρωσικό MIR. Η εκτόξευση του κεντρικού θαλάμου
Τιανχέ-1 («Αρμονία των Ουρανών») προγραμματίζεται για το
2019. Σταδιακά θα προστεθούν και άλλες επιμέρους μονάδες και
θάλαμοι (modules), με στόχο ο σταθμός να λειτουργήσει κανονικά από το 2022. Θα είναι ο τρίτος κινεζικός σταθμός μετά τους
Τιανγκόνγκ-1 και 2 (ο πρώτος καταστράφηκε, ενώ ο δεύτερος
είχε εκτοξευθεί το 2016 και ακόμη βρίσκεται σε τροχιά).
• Ρωσικό Διαστημικό Ξενοδοχείο στον ISS: Το 2017 η Ρωσική

Διαστημική Υπηρεσία Roscosmos και η ρωσική διαστημική
εταιρεία RSC Energia ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να προσθέσουν ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στον ISS βάρους 20 τόννων
και μήκους 15,5 μέτρων. Θα είναι μια αυτόνομη μονάδα που θα
προσδεθεί στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, διαθέτοντας μεγάλα
παράθυρα για εντυπωσιακή θέα, γυμναστήριο, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο κ.α. Θα παρέχει επίσης -υπό την εποπτεία
ρώσων κοσμοναυτών- διαστημικούς περιπάτους στους πελάτες,
οι οποίοι θα πρέπει να πληρώνουν γύρω στα 60 εκατομμύρια
δολάρια. Η εκτόξευση του πρώτου θαλάμου του ξενοδοχείου
προγραμματίζεται για το 2021, εφόσον όντως το σχέδιο προχωρήσει, κάτι που δεν είναι απολύτως βέβαιο ακόμη. Θα είναι η
επιστροφή της Ρωσίας στο διαστημικό τουρισμό, καθώς μεταξύ
2001-2009 επτά ιδιώτες είχαν κάνει με ρωσικούς πυραύλους
«Σογιούζ» οκτώ τουριστικά ταξίδια στον ISS, πληρώνοντας ο
καθένας 20 έως 40 εκατομμύρια δολάρια.
• Ιδιωτικός διαστημικός σταθμός Aurora Station (ΗΠΑ): Η αμερικανική εταιρεία Orion Span σχεδιάζει να κατασκευάσει και να
θέσει σε τροχιά γύρω από τη Γη ένα ιδιωτικό σταθμό-ξενοδοχείο
έως το τέλος του 2021, σε απόσταση περίπου 360 χιλιομέτρων,
λίγο χαμηλότερα από τον ISS που βρίσκεται στα 400 χιλιόμετρα.
Η διαμονή για ένα βράδυ θα κοστίζει 792.000 δολάρια και για
12 μέρες 9,5 εκατομμύρια δολάρια. Η Orion κατασκευάζει το
διαστημικό ξενοδοχείο ήδη στο Χιούστον του Τέξας, χρησιμοποιώντας και μηχανικούς που είχαν συμμετάσχει στην κατασκευή
του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Ο σταθμός-ξενοδοχείο
Aurora (Αυγή) θα έχει διαστάσεις 13,3 επί 4,3 μέτρων και διαθέσιμο χώρο για τους επιβάτες 160 κυβικών μέτρων (έναντι 916
κυβικών μέτρων του ISS). Θα μπορεί να φιλοξενήσει τέσσερις
πελάτες-τουρίστες και δύο μέλη πληρώματος, πιθανότατα πρώην αστροναύτες. Αν τα πράγματα πάνε καλά, το ξενοδοχείο θα
μπορεί να μεγαλώνει με την προσθήκη νέων χώρων.
• Ιδιωτικός διαστημικός σταθμός Axiom (ΗΠΑ): Η αμερικανική
εταιρεία Axiom Space σχεδιάζει και αυτή να θέσει σε τροχιά
γύρω από τη Γη ένα εμπορικό διαστημικό σταθμό. Τα πρώτα

τμήματα του σταθμού προγραμματίζεται να εκτοξευθούν το
2020 και αρχικά θα είναι προσδεμένα στον ISS. Όταν ο τελευταίος
κλείσει (το 2024 ή 2028), ο Axiom θα αυτονομηθεί και θα κατέβει
σε χαμηλότερη τροχιά. Θα λειτουργεί τόσο ως ξενοδοχείο για
διαστημικούς τουρίστες, όσο και ως βάση για την παραγωγή
μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης διαφόρων αντικειμένων όπως
μικρών δορυφόρων. Μερικά προϊόντα της θα επιστρέφουν στη
Γη και θα είναι περιζήτητα, π.χ. οπτικές ίνες που δεν θα έχουν
καθόλου ελαττώματα, επειδή θα έχουν κατασκευασθεί σε συνθήκες χαμηλής βαρύτητας.
• Ιδιωτικός διαστημικός σταθμός Β330 (ΗΠΑ): Η επίσης αμερικανική Bigelow Αerospace του επιχειρηματία Ρόμπερτ Μπιγκέλοου
ετοιμάζει ένα πρωτότυπο αυτόνομο σταθμό που θα διαφέρει
από κάθε άλλο, επειδή θα είναι φουσκωτός. Τα τοιχώματά του
θα έχουν πάχος περίπου 35 εκατοστών και θα παρέχουν αυξημένη προστασία έναντι της διαστημικής ακτινοβολίας και των
δυνητικά επικίνδυνων θραυσμάτων σε σχέση με τον ISS. Θα έχει
επίσης περισσότερους διαθέσιμους χώρους, καθώς ο σταθμός
θα αποτελείται από δύο ενωμένες φουσκωτές μονάδες, η κάθε
μία μήκους 17 και πλάτους επτά μέτρων. Στην πορεία ο σταθμός
μπορεί να επεκταθεί με την προσθήκη και άλλων φουσκωτών
θαλάμων, η κατασκευή των οποίων ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία με την αμερικανική United Launch Alliance για να εκτοξευθεί ο σταθμός μάλλον το 2022 ή 2023 και να τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη.
• Virgin Galactic (ΗΠΑ): Η εταιρεία του Ρίτσαρντ Μπράνσον δεν
σχεδιάζει μόνιμο διαστημικό σταθμό, αλλά ετοιμάζει πιο σύντομες και χαμηλές τουριστικές πτήσεις στο διάστημα (με κόστος
περίπου 250.000 ανά άτομο). Προ ημερών δοκίμασε με επιτυχία
στις ΗΠΑ το νέο πυραυλοκίνητο διαστημοπλάνο της VSS Unity,
τέσσερα περίπου χρόνια μετά την μοιραία πτήση του προκατόχου του, του VSS Enterprise, που είχε συντριβεί σκοτώνοντας
τους δύο πιλότους του και αναγκαστικά καθυστερώντας τα σχέδια της εταιρείας.

ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΓΑΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΥΨΟΣ 8,5 ΜΕΤΡΑ!
Ένα νέο ιαπωνικό δίποδο ανθρωποειδές ρομπότ προκαλεί δέος
με την εμφάνισή του, καθώς έχει ύψος 8,5 μέτρα και ζυγίζει
πάνω από επτά τόνους.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ λέγεται LWMononofu και αποτελεί δημιούργημα της εταιρείας γεωργικών
μηχανημάτων Sakakibara Kikai και του μηχανικού της Μασαάκι
Ναγκούμο, ο οποίος εμπνεύσθηκε από την ιαπωνική σειρά κινούμενων σχεδίων «Gundam».
Το ρομπότ διαθέτει ένα υπερυψωμένο «κόκπιτ» με οθόνες και

μοχλούς για τον πιλότο που ελέγχει τα ρομποτικά άκρα του.
Η ίδια εταιρεία έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα διάφορα άλλα
μεγάλα ρομπότ, όπως το ύψους 3,4 μέτρων Landwalker, τα
οποία συνήθως ενοικιάζει για ψυχαγωγικούς σκοπούς (ακόμη
και για παιδικά πάρτι), αλλά κανένα δεν ξεπερνά το θηριώδες
Mononofu.
Το ρομπότ μπορεί να κινήσει τα δάχτυλά του, να στρίψει το
πάνω μέρος του σώματός του και να περπατήσει μπρος-πίσω,

αν και με ταχύτητα μικρότερη του ενός χιλιομέτρου την ώρα.
Διαθέτει επίσης στο δεξί χέρι του ένα αεροβόλο όπλο σαν μπαζούκα, που εκτοξεύει σφουγγαρένιες μπάλες με ταχύτητα 140
χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς.
Υπάρχει όμως ένα προβληματάκι. Το ρομπότ δεν μπορεί να φύγει από το εργοστάσιο κατασκευής του χωρίς να αποσυναρμολογηθεί, επειδή είναι ψηλότερο από την πύλη του εργοστασίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ DRONES ΜΕ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΑΠΘ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ,
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Έχουν περάσει περίπου δύο χρόνια από τη στιγμή που ερευνητές του ΑΠΘ παρουσίασαν στο ευρύ κοινό ένα μεγάλου μεγέθους Μη Επανδρωμένο Αερόχημα (Drone), το HCUAV RX-1, με
την ευκαιρία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στην πραγματικότητα, όμως, η έρευνα πάνω σε σύγχρονες τεχνολογίες
και υλικά, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα αερόχημα
νέας γενιάς, ικανό να πετάει μόνο του, με αυτόματο πιλότο ή με
χειρισμό από το έδαφος, ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα παραπάνω επισήμανε ο διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών (ΕΜΡ&Σ)
του ΑΠΘ, Κυριάκος Υάκινθος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό
σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM».
«Το συγκεκριμένο αερόχημα που οι συνεργάτες μου και εγώ
το σχεδιάσαμε από το μηδέν, το υλοποιήσαμε, το φτιάξαμε, το
πετάξαμε και το πετάμε ακόμα, κάνοντας τα λεγόμενα flying
tests, ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο ήταν πολύ
φιλόδοξο και πολύ σωστά στημένο», αναφέρει ο κ. Υάκινθος
και αποκαλύπτει πως η διαδικασία εξέλιξης τέτοιων προγραμμάτων συνεχίζεται και την τρέχουσα περίοδο, με αντικείμενο
τις συνεργασίες ιδιωτικών φορέων (εταιρειών) με πανεπιστήμια.
Μέσα στο 2018 τα προγράμματα τού εν λόγω Εργαστηρίου
του ΑΠΘ περνούν σε νέα περίοδο: ταυτόχρονα με τη εξέλιξη
και βελτίωση του πρώτου αεροχήματος (διαδικασία που έχει
ξεκινήσει και θα συνδυαστεί με νέα περίοδο δοκιμών), «τρέχει» νέα συμφωνία εξέλιξης για την εγχώρια αλλά και τη διεθνή
αγορά του βελτιωμένου Drone μεγάλης μεγάλης εμβέλειας και
αυτονομίας.
«Η εταιρία που συμμετέχει στο πρόγραμμα (σ.σ Intrakom
Defence Electronics, IDE) μπήκε στην λογική να αναπτύξει
περαιτέρω αυτό το σύστημα και έκανε μια σύμβαση με εμάς.
Βάσει της σύμβασης, εμείς ως Πολυτεχνείο με Έλληνες μηχανικούς -νέα παιδιά, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες ή υποψήφιους
διδάκτορες- θα είμαστε το design authority που θα βελτιώσουμε το Ιπτάμενο Αερόχημα, ώστε να γίνει ένα ώριμο προϊόν
για πώληση» εξηγεί ο κ. Υάκινθος που τονίζει πως στη συνέχεια
το Πανεπιστήμιο θα παίρνει τα λεγόμενα royalties (δικαιώματα), δηλαδή δεν θα πουλάει το προϊόν, αλλά θα παίρνει ποσοστό επί των πωλήσεων, που θα αποδίδεται μέσω του ειδικού
λογαριασμού κονδυλίων έρευνας, προκειμένου να επενδυθεί
ξανά.
Τα συγκεκριμένα ποσά θα επιστρέφουν στην ομάδα του
Εργαστηρίου αλλά και στο ΑΠΘ, σε καθώς «το πανεπιστήμιο
κρατάει κάποιο ποσοστό και για τις υποδομές του», σημειώνει
ο διευθυντής του Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών του ΑΠΘ.
Η εμπειρία που έχει συλλέξει η ομάδα των Ελλήνων ειδικών
ερευνητών από τις δοκιμές του πλήρους συστήματος που

εξελίσσεται τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, ήταν εκείνη
που έδωσε σημαντικές βάσεις για τις νέες συνεργασίες που
ξεκινούν. Επίσης δημιούργησε τις βάσεις για το επόμενο, άλλης
στόχευσης πρωτότυπο αερόχημα, που οι ερευνητές αναμένεται να έχουν έτοιμο μέσα στο 2018.
Στην τελική φάση κατασκευής του εξελιγμένου διαδόχου του
Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος HCUAV RX-1 συμμετέχει
μεταξύ πολλών ελληνικών εταιρειών και μια εξειδικευμένη
εταιρεία, που θα συνεργαστεί με τους σχεδιαστές χρησιμοποιώντας συνθετικά υλικά. «Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης,
το ότι δεν είναι μόνο το πανεπιστήμιο αλλά και ελληνικές εταιρείες, μικρές και μεγάλες, όπως η IDE (...) που έχουν μπει στο
«παιχνίδι», καθώς θέλουν να έχουν ένα προϊόν που θα μπορεί
να πληροί τις επιχειρησιακές ανάγκες είτε για πολιτική χρήση,
είτε για άλλες χρήσεις. (Έτσι) σχεδιάζουμε κάτι που θα είναι
μεγαλύτερο, θα πετάει πιο μακριά, πιο ψηλά, να φέρει μεγαλύτερο ωφέλιμο φορτίο και να επιχειρεί ακόμη πιο αξιόπιστα,
φτιάχνουμε ένα προϊόν» τονίζει ο κ. Υάκινθος περιγράφοντας
τη δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΑΠΘ.
Αγορά δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ τα Μη
Επανδρωμένα Αεροχήματα (Drones)
«Μάθαμε κάτι πολύ βασικό, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις διαδικασίες, να ακολουθούμε σε όλες τις διαδικασίες
σχεδιασμού την παραμικρή λεπτομέρεια βήμα προς βήμα. Οι
διαδικασίες είναι άλλωστε καταγεγραμμένες στην αμερικανική
και την ευρωπαϊκή βιβλιογραφία για το πώς σχεδιάζεις, ποια
διαδικασία ακολουθείς βήμα-βήμα, και εφόσον το τηρείς πιστά
πάντοτε κάνεις κάτι επιτυχημένο. Το (πρωτότυπο μοντέλο του
αεροχήματος) σχεδιάσαμε και πέταξε κανονικά χωρίς κανένα
πρόβλημα» αναφέρει ο κ. Υάκινθος ενώ τονίζει πως η διαδικασία μέσα από την οποία έχει προκύψει η εξέλιξη των ελληνικών αεροχημάτων στηρίζεται στους νέους ερευνητές «που
διαθέτουν πολύ πάθος». «Το δεύτερο που μάθαμε είναι ότι δεν
πρέπει ποτέ να χάνουμε το όραμά μας. Με πολλή υπομονή και
επιμονή και ξενύχτι, πάρα πολύ σκληρή δουλειά, καταφέραμε
να κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα όταν το πετάξαμε, είδαμε
ότι θα χρειαζόμασταν (σ.σ πριν από την εμπορική διάθεση των
αεοροχημάτων) ελάχιστες βελτιώσεις. Στο σημείο αυτό οι εταιρείες, οι ιδιωτικοί φορείς πλέον μπήκαν στη λογική του ότι αυτό
μπορεί να είναι προϊόν» προσθέτει ο Έλληνας επιστήμονας.
Το νέο, εμπορικά διαθέσιμο προϊόν, θα διατεθεί σε μια διεθνή αγορά που αποτιμάται πλέον σε δεκάδες δισεκατομμύρια
ευρώ. «(Στόχος είναι) να γίνει κάτι που να είναι εύκολα συντηρήσιμο, να μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί στο πεδίο δοκιμών,
να κάνει εύκολη τη ζωή των χρηστών, να είναι φτηνό, να έχει
πολύ υψηλή ποιότητα» σημείωσε.
Ανεξάντλητο πεδίο εφαρμογών
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του ολοκληρωμένου συστήματος, όπως ανέφερε ο κ. Υάκινθος, η ομάδα των ερευνητών

εκτίμησε πως είναι εφικτή η συνδυαστική χρήση του Μη
Επανδρωμένου Αεροχήματος σε μια εμπορική του έκδοση με
τεχνολογικές λύσεις που θα εναλλάσσονται (σ.σ διαφορετικά
φορτία αισθητήτων, «payloads»). «Είδαμε ότι αυτό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές εφαρμογές: από πολιτική
προστασία μέχρι δασοπυρόσβεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ακόμα και για την επιτήρηση των αγωγών φυσικού αερίου,
να βλέπουμε εάν υπάρχει διαρροή, να πετάει από πάνω και με
ειδικές θερμικές κάμερες να βλέπουμε πού υπάρχει διαρροή»
εξηγεί ο Έλληνας καθηγητής ενώ συμπληρώνει πως με το
υψηλών επιδόσεων Μη Επανδρωμένο Αερόχημα «με πολύ
χαμηλό κόστος θα μπορούμε να επιτηρούμε τις ακτές μας, μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις χωρίς κίνδυνο ανθρώπινης ζωής».
«Φανταστείτε αν είχαμε τέτοια συστήματα στην Αθήνα, στον
Σαρωνικό, όπου είχε γίνει το ατυχές γεγονός με τη ρύπανση.
Να πετάει από πάνω ένα τέτοιο σύστημα -μιλάμε για μεγάλο,
διότι τα μικρά τα drones δεν μπορούν να σηκώσουν το μεγάλο
φορτίο με εξειδικευμένες κάμερες και δεν μπορούν να πετάξουν για πολλή ώρα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Υάκινθος,
για να προσθέσει πως «εφόσον κανείς έχει ένα μεγάλο σύστημα το οποίο πετάει μπορεί να σαρώσει μεγάλες εκτάσεις και να
πάρει εικόνα».
Εφικτές είναι και πολλές διαφορετικές χρήσεις στην ελληνική
γεωργία, καθώς Έλληνες αγρότες «θα μπορούν στον κάμπο
της Θεσσαλίας ή της Μακεδονίας να πετάνε τέτοια συστήματα και να βλέπουν κάτω ποσοστά υγρασίας, να βλέπουν πού
χρειάζεται πότισμα». Ή και από τα Σώματα Ασφαλείας: «Γιατί
να σηκώνουμε αεροσκάφη να πετάνε, μπορούμε να απογειώνουμε ένα τέτοιο αερόχημα πάνω από μια περιοχή που είναι
κρίσιμη» επισημαίνει ο Έλληνας επιστήμονας.
Σε ό,τι αφορά τέλος τη διάθεση στην αγορά των πρώτων
συστημάτων παραγωγής, το Εργαστήριο του ΑΠΘ σχεδιάζει
δοκιμές του εν λόγω βελτιωμένου αεροχήματος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα οι επιστήμονες του
Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών δουλεύουν ήδη πάνω στο εντελώς νέο εξελιγμένου σχεδιασμού,
με έμφαση στη μεταφορά φορτίων, αερόχημα (drone) όπως
γνωστοποίησε ο κ. Υάκινθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα
πρόκειται για ένα μοντέλο με πρωτοποριακά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά που θα πλησιάζει τη σχεδίαση μιας «Ιπτάμενης
Πτέρυγας» και θα μπορεί να είναι στον αέρα για πολλές ώρες
αλλά και να μεταφέρει φορτίο αξιόλογου βάρους. Ένα drone
αντοχής (σ.σ μοντέλα long endurance), ιδανικό για χώρες με
τη γεωμορφολογία όπως η Ελλάδα και με ακόμη πιο ευρύτερη
γκάμα εμπορικών, αλλά και, ενδεχομένως αν αυτό ζητηθεί,
εθνικής σημασίας, εφαρμογών και αποστολών.
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To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών,
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης,
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων.
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
Μπες στο https://prototype.tee.gr/
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΕΦΚΑ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΔΙΠΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16
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Η «λυπητερή» για 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες
έρχεται τις επόμενες ημέρες αφού θα αναρτηθούν τα
νέα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, στα οποία θα περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι συμψηφισμοί των εισφορών
του 2017 παράλληλα με τις τρέχουσες μηνιαίες εισφορές του 2018. Οι διπλές εισφορές αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα μπλοκάκια με πάνω από δύο
εργοδότες και τους αγρότες. Τα εκκαθαριστικά αυτά
θα πρέπει να εξοφληθούν έως τη Δευτέρα 30 Απριλίου, ενώ όποιος ελεύθερος επαγγελματίας δεν προβεί
σε αυτή την ενέργεια, θα χάσει την ασφαλιστική ικανότητα και την ασφαλιστική ενημερότητά του.
Στους μεγάλους χαμένους συγκαταλέγονται όσοι επαγγελματίες δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε
σχέση με το 2015, καθώς θα κληθούν να καταβάλλουν
από τον τρέχοντα μήνα επιπλέον εισφορές. Και συγκεκριμένα, την πρώτη από τις συνολικά πέντε μηνιαίες δόσεις που προβλέπονται για την εξόφληση του
χρεωστικού υπολοίπου το οποίο προκύπτει από τους
συμψηφισμούς των εισφορών του 2017. Οσοι έχουν
πιστωτικό υπόλοιπο θα λάβουν εφάπαξ επιστροφή
χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό εφόσον
δεν έχουν άλλες οφειλές στον ΕΦΚΑ.
ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τονίζεται ότι εντός του καλοκαιριού αναμένονται και
τα ειδοποιητήρια του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και οι τρέχουσες και αναδρομικές εισφορές υπέρ του επικουρικού (7%) και εφάπαξ (4%) για 200.000 αυτοαπασχολουμένους. Οι τρέχουσες εισφορές θα επιβληθούν επί
του 85% του αθροίσματος του καθαρού εισοδήματος
του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017
(με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015). Οι αναδρομικές θα επιβληθούν επί του καθαρού εισοδήματος
του 2016. Σημειώνεται, πάντως, πως για την περίοδο
2017-2020 ισχύουν κλιμακωτές εκπτώσεις έως 50%
σε όλες τις εισφορές των μηχανικών, γιατρών, δικηγόρων με πάνω από πέντε έτη ασφάλισης και ετήσιο
εισόδημα από 7.032 ευρώ έως 58.000 ευρώ (π.χ. για
εισοδήματα 7.032-13.000 ευρώ ισχύουν εκπτώσεις
50% σε όλες τις εισφορές). Παράλληλα τον Σεπτέμβριο
αναμένεται εκκαθάριση των εισφορών που θα έχουν
καταβληθεί για το α’ εξάμηνο του 2018 με βάση το
85% του καθαρού εισοδήματος που δηλώθηκε για το
2017 συν τις καταβλητέες εισφορές σύμφωνα με το
δηλωθέν εισόδημα για το ίδιο έτος. Οσοι δηλώσουν
για το 2017 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2016,

θα καταβάλλουν τη διαφορά αναδρομικά των εισφορών από τον ερχόμενο Οκτώβριο.
Πάντως η κυβέρνηση αναγνωρίζοντας - κατόπιν εορτής - τα δυσβάσταχτα χαράτσια στους ελεύθερους
επαγγελματίες, σχεδιάζει διορθωτικές κινήσεις - από
το 2019 - στο σύστημα υπολογισμού των εισφορών.
Αυτές θα ωφελήσουν, σύμφωνα με όσα τόνισε πρόσφατα ο ίδιος ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Τάσος Πετρόπουλος, όσους επαγγελματίες δηλώνουν
μεταξύ 30.400 ευρώ και 70.000 ευρώ.
ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ
Γεγονός είναι ότι στον χώρο των ελεύθερων επαγγελματιών επικρατεί αναβρασμός ενόψει της απόφασης
του ΣτΕ για τα χαράτσια. Οπως δήλωσε ο Τάσος Πετρόπουλος, «η απόφαση ακόμα δεν έχει διατυπωθεί για να
ξέρουμε τις ειδικότερες σκέψεις. Δεν ξέρουμε καν σε τι
θέμα αποφαίνεται το ΣτΕ» λέει ο υφυπουργός Εργασίας
Τάσος Πετρόπουλος.
Την ίδια ώρα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, που
εκπροσωπεί μεταξύ άλλων τους πολιτικούς μηχανικούς, ζητά να μπει ανώτατο πλαφόν στην επιβάρυνση
των αυτοαπασχολουμένων από φόρους και εισφορές.
Παράλληλα το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ζητά
μείωση των εισφορών, μεικτό σύστημα υπολογισμού
αυτών και αυτόνομο Ταμείο ελεύθερων επαγγελματιών.
Από την πλευρά της η Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) τονίζει ότι
«περιμένουμε να διορθωθούν οι αδικίες, τα λάθη και
οι υπερβολές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών».
Τέλος, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας αρνήθηκε να τοποθετηθεί
μέχρι την έκδοση της επίσημης απόφασης από το ΣτΕ,
ενώ μέχρι τότε κάλεσε τους επαγγελματίες να καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-57
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Την οδό που χάραξαν οι δικαστές θα ακολουθούν πλέον οι τράπεζες για να ρυθμίσουν τα δάνεια όσων έχουν
ζητήσει την προστασία του νόμου Κατσέλη.
Και τα γενναία «κουρέματα» στις οφειλές εκείνων
που έχουν υπαχθεί στον νόμο (περίπου 170.000 δανειολήπτες που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία
αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους) μπαίνουν
πλέον στο στόχαστρο των τραπεζών, ενώ θα πάρουν
οριστικά «κόκκινη» κάρτα άλλοι 70.000 οφειλέτες που
εκμεταλλεύτηκαν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου για
να μην πληρώσουν τα δάνειά τους, αν και μπορούν.

Αυτό συμφωνήθηκε σε πρόσφατη συνάντηση που είχε
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας, Γιάννης Δραγασάκης, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και της Eurobank, Νικόλα
Καραμούζη.
Πρόσκληση
Οι τράπεζες θα καλέσουν τους δανειολήπτες που
έχουν προσφύγει στα δικαστήρια και θα τους προτείνουν ρυθμίσεις ανάλογες με τις δικαστικές αποφάσεις.
Δηλαδή, «κούρεμα» και χαμηλές δόσεις. Σύμφωνα με
τους υπολογισμούς, στα δικαστήρια εκκρεμούν περί
τις 250.000 υποθέσεις. Οι εν λόγω δανειολήπτες κουβαλάνε χρέος από «κόκκινα» δάνεια της τάξης των 17
δισ. ευρώ. Οσοι βρίσκονται σε αδυναμία αποπληρωμής, λόγω μείωσης των εισοδημάτων τους, θα κληθούν από τις τράπεζες για να ρυθμίσουν τις οφειλές
τους, στη λογική του νόμου Κατσέλη.
Συγκεκριμένα, από το 2010 που ετέθη σε ισχύ ο νόμος
Κατσέλη, τα τραπεζικά επιτελεία παρακολουθούν μία
προς μία τις αποφάσεις που εκδίδουν τα δικαστήρια.
Και διαπίστωσαν πως στο 60% των περιπτώσεων οι
δικαστές δικαίωναν τους δανειολήπτες. Με τις αποφάσεις τους υποχρέωναν τις τράπεζες να προχωρήσουν
σε «κούρεμα» της οφειλής, που ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη έφτανε ακόμα
και στο 70%, ενώ υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που
διέγραφαν έως και το 90% της οφειλής.
Δεκάδες χιλιάδες αποφάσεις
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα είναι
δεκάδες χιλιάδες. Τα αρμόδια -για τη διαχείριση των
καθυστερούμενων οφειλών- τμήματα των τραπεζών
τις γκρουπάρισαν και με βάση αυτές κατηγοριοποίησαν τους πελάτες τους, που έχουν ζητήσει την προστασία του νόμου.
Και τις επόμενες μέρες θα αρχίσουν να τους καλούν σε
ρύθμιση ανάλογη με αυτή που θα αποφάσιζε και το δικαστήριο. Με τον τρόπο αυτό κερδίζουν χρόνο, καθώς
θα «τρέξει» γρηγορότερα η εξυγίανση των προβληματικών τους χαρτοφυλακίων. Οπως είναι γνωστό, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν ύψους 95 δισ. ευρώ στο
τέλος Δεκεμβρίου 2017 και θα πρέπει να μειωθούν στα
64,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Από τη συγκεκριμένη διαδικασία θα αποκλειστούν οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, δηλαδή ένα 30%. Οπως
έγραψε το «Εθνος», μέσα στον Μάιο θα θεσμοθετηθεί
η άρση του τραπεζικού απορρήτου και οι τράπεζες θα
έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν μεταξύ τους
στοιχεία για την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του δανειολήπτη.
Σήμερα «βλέπουν» μέσω της πλατφόρμας του «Τειρε-
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σία» μόνο ό,τι αφορά τον δανεισμό του. Οταν θα έχουν
εικόνα και για το Ε9, δηλαδή την ακίνητη περιουσία,
τότε εύκολα θα αποκλείσουν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις και τα «κουρέματα» τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Να σημειωθεί ότι, από τους δανειολήπτες που
έχουν ζητήσει την προστασία του ν. Κατσέλη, το 85%
έχει καθυστερούμενες οφειλές σε περισσότερες από μία
τράπεζες και το 15% έχει έκθεση σε μία μόνο τράπεζα.
Οι προτάσεις των τραπεζών για ρύθμιση θα είναι απολύτως συμβατές με την οικονομική κατάσταση του
δανειολήπτη -και μάλιστα σε βάθος χρόνου- ώστε να
είναι σε θέση να εξυπηρετεί την οφειλή του και θα περιλαμβάνουν:
• Γενναίο «κούρεμα» της οφειλής για τα δάνεια χωρίς
εξασφαλίσεις.
• Μείωση στις δόσεις των στεγαστικών και «κούρεμα»
σε βάθος χρόνου, αφού ο δανειολήπτης τηρήσει τη
ρύθμιση.
• Και στην περίπτωση που ο δανειολήπτης έχει «κόκκινα» ανοίγματα σε περισσότερες από μία τράπεζες,
τότε τα πιστωτικά ιδρύματα θα συνεργάζονται μεταξύ
τους για να είναι η πρόταση ρύθμισης ρεαλιστική και
επικεφαλής θα αναλαμβάνει η τράπεζα στην οποία έχει
ο δανειολήπτης στεγαστικό.
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Δεκάδες κατηγορίες εισοδημάτων και εσόδων που εισπράττουν κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι αντιμετωπίζονται με
διαφορετικούς τρόπους από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, αλλά μπορούν όλα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη
τεκμηρίων.
Στις δυο πιο μεγάλες ομάδες αυτών των περιπτώσεων περιλαμβάνονται ποσά εισοδημάτων που απαλλάσσονται από
τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς με έναν
συντελεστή φόρου 15% ή 20%. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάγονται, μεταξύ άλλων, τα μερίσματα, οι τόκοι καταθέσεων,
ομολόγων, εντόκων γραμματίων και ρέπος, οι υπεραξίες από
πωλήσεις μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και
παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα κοινωνικά
και προνοιακά επιδόματα, τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις.
Τα ποσά αυτά πρέπει να αναγράφονται στις ετήσιες δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων από τους
φορολογούμενους που τα έχουν εισπράξει για τους εξής δύο
λόγους:
α) Επειδή λαμβάνονται υπ’ όψιν αθροιστικά μαζί με τα λοιπά
εισοδήματα τους από διάφορες άλλες πηγές για να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή, η φορολογική
υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά δεν θεωρείται πλέον εξα-

ντλημένη με την καταβολή τους, καθώς υπόκεινται σε ειδική
εισφορά αλληλεγγύης, κλιμακούμενη από 2,2% έως και 10%,
σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος των ποσών
αυτών απέκτησε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους
συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 12.000 ευρώ,
από όλες ανεξαιρέτως τις πηγές.
β) Επειδή μπορούν να αξιοποιηθούν για να καλύψουν πρόσθετες διαφορές φορολογητέου εισοδήματος προκύπτουσες
λόγω της εφαρμογής των διατάξεων για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
■ Εισοδήματα αδίκως φορολογούμενα και υποκείμενα σε
εισφορά αλληλεγγύης: Αναλυτικά, οι κατηγορίες εισοδημάτων που φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή
20% και ταυτόχρονα υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά καλύπτουν και πρόσθετες διαφορές εισοδήματος
λόγω τεκμηρίων, είναι οι ακόλουθες:
1) Τα μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή
άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των
προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των
κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα,
καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
2) Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
3) Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse
repos)
4) Τα δικαιώματα. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική
πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή
επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων
παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας
(knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων
πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων,
την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
5) Τα κέρδη (οι υπεραξίες) από τη μεταβίβαση μετοχών που
ανήκουν σε εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά.
6) Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών
αξιών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με
ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν
αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.
7) Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές εταιρείες.
8) Τα κέρδη από πι μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.

9) Τα κέ ρδη από τη μεταβί βάση παραγωγών χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Τα παραπάνω ποσά δηλώνονται στους κωδικούς των πινάκων 4Δ1 και 4Ε του βασικού εντύπου της φορολογικής δήλωσης Ε1.
■ Εισοδήματα φοροαπαλλασσόμενα, που υπόκεινται σε
ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Πέραν των παραπάνω περιπτώσεων, υπάρχουν και εισοδήματα που φοροαπαλλάσσονται και ταυτόχρονα επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά καλύπτουν και διαφορές εισοδήματος λόγω
τεκμηρίων.
Τέτοια ποσά είναι:
1) Τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται τακτικά σε άτομα με αναπηρία κάτω από 80%, καθώς επίσης και σε άτομα
με αναπηρία 80% και άνω που δεν είναι τυφλά ή δεν είναι
κινητικά ανάπηρα.
Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα: α) το προνοιακά επίδομα
τυφλότητας β) το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους
νεφροπαθείς, καθώς επίσης και σε όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, άπατος, πνευμόνων και μυελού των
οστών, γ)τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι
ασφαλιστικοί οργανισμοί στους δικαιούχους ασφαλισμένους,
δ) η μηνιαία οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση με
συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική διάθεση, με βαριά
αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και σε κωφάλαλα άτομα,
αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών
συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη,
εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της
αναπηρίας ιούς.
2) Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), το οποίο καταβάλλεται στους χαμηλοσυνταξιούχους.
3) Οι πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις που δεν
υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Οι πράσινες και συνδεδεμένες
ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 12.000 ευρώ
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν, ως ακαθάριστα έσοδα κάθε φορολογούμενου αγρότη, για τον προσδιορισμό του φορολογητέου καθαρού κέρδους του. Ωστόσο, υπόκεινται και αυτές σε
ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
4) Λοιπές αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι υπόλοιπες
κατηγορίες των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων,
πλην της βασικής ενίσχυσης και ίων πρασίνων και συνδεδεμένων, υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
5) Το εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.
6) Η διατροφή της συζύγου και των τέκνων.
7) Οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή
αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της
υπηρεσίας τους.
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8) Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
9) Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας ορισμένων κατηγοριών στρατιωτικών, τα οποία απαλλάσσονται κατά ποσοστό
65% από τον φόρο εισοδήματος.
10) Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW.
11) Οι τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου.
12) Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ο πωλητής έχει ποσοστό
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μικρότερο
του 0,5%.
13) Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών,
οι οποίες αποκτήθηκαν πριν από την 1η/1/2009.
14) Τα εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο
στην αλλοδαπή βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).
15) Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια.
16) Τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών
ναυτιλιακών εταιριών.
17) Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
18) Το κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ.
19) Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης.
20) Το κέρδος από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του
ν. 3156/2003, καθώς και από εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ
και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
Για όλα τα παραπάνω ποσά ισχύει η υποχρέωση αναγραφής
τους στους κωδικούς 659-620 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τις
υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους
κωδικούς 619-620 του ιδίου πίνακα.
■ Ποσά απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος και την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης: Πέραν των παραπάνω, υπάρχει
και μια τρίτη κατηγορία εισοδημάτων τα οποία απαλλάσσονται και από τον φόρο εισοδήματος και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από
τους φορολογούμενους που τα απέκτησαν για την κάλυψη
τεκμηρίων. Τα εισοδήματα των περιπτώσεων αυτών είναι
τα εξής:
■ ■ Μισθοί, συντάξεις κ.λπ. ολικός τυφλών ή κινητικά
αναπήρων 80% και άνω.
■ ■ Αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης.
■ ■ Αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. (Διατάξεις Προνομίων
Ασυλιών της ΕΕ.)
■ ■ Αμοιβές των εργαζόμενων στην Τράπεζα Εμπορίου
και Ανάπτυξης του Εύξεινου Πόντου. (Διατάξεις του άρθρου
52 της Ιδρυτικής της Συμφωνίας της Τράπεζας).
■ ■ Αποδοχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ) στους υπαλλήλους του.

■ «Ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων.
■ ■ Ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων.
■ ■ Εκλογική αποζημίωση (παρ. 1 ,αρ. 108 Π.Δ.26/2012).
■ ■ Μερίσματα των εταιρειών της παρ.5 του άρθρου 45
του ν. 4141/2013.
Τα ποσά των περιπτώσεων αυτών πρέπει να αναγράφονται
στους κωδικούς657-658του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των κωδικών
αυτών εμφανίζεται πίνακας επιλογών, στον οποίο τα παραπάνω ποσά αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους.
■ Ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα: Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει επίσης εξαιρέσεις από τους παραπάνω
κανόνες για ορισμένα άλλα ποσά τα οποία δεν θεωρούνται
εισόδημα, αλλά πρέπει να δηλώνονται και αυτά στη φορολογική δήλωση για την κάλυψη τεκμηρίων.
Τα ποσά αυτά είναι τα εξής:
■ ■ Έσοδα από την πώληση ακινήτων.
■ ■ Εφάπαξ ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών.
■ ■Το τίμημα από τη διάθεση λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
■ ■ Εισαγωγή συναλλάγματος από νυν και πρώην κατοίκους αλλοδαπής.
■ ■ Δάνεια.
■ ■ Κληρονομιές.
■ ■ Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών (δωρεοδόχος).
■ ■ Κέρδη από λαχεία, ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ κ,λπ.
■ ■ Επίδομα αλλοδαπής.
■ ■ Αποζημίωση για ηθική βλάβη.
■ ■ Υποτροφίες.
■ ■ «Κοινωνικό μέρισμα» του άρθρου 1 του ν.
4501/2017, το οποίο καταβλήθηκε εφάπαξ τον Δεκέμβριο
του 2017 σε 1,95 εκατομμύριο δικαιούχους.
■ ■ Λοιπά ποσά που δεν έχουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, δηλαδή δεν υπάρχει περιοδικότητα
και μόνιμη πηγή προέλευσης, όπως οικονομικές ενισχύσεις
που καταβάλλονται έκτακτα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Τα ποσά αυτών των περιπτώσεων δηλώνονται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων.
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Ελεύθερα σε όλες τις θάλασσες του Σαρωνικού, που είχαν
πληγεί τον Σεπτέμβριο του 2017 από τη σοβαρή ρύπανση
που προκλήθηκε από το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου «Αγία
Ζώνη II», μπορούν να κολυμπούν πλέον οι πολίτες, καθώς,
σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, αίρεται ολοκληρωτικά η απαγόρευση κολύμβησης για όλες τις

θαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες είχαν
«χτυπηθεί» από την πετρελαιοκηλίδα. Η άρση της απαγόρευσης κολύμβησης έγινε εφικτή μετά την απόφαση του
υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, που αφορούσε τις ακτές
της νότιας Σαλαμίνας, (όρμος Λιμνιώνα, Σελήνια, Ακτή Θεμιστοκλέους), αυτές δηλαδή που είχαν και το σοβαρότερο
πρόβλημα.
Σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, με αυτόν τον τρόπο
ολοκληρώνεται και τυπικά η κοινή προσπάθεια των υπουργείων Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας,
Περιφέρειας Αττικής, υπηρεσιών των αρμόδιων δήμων,
στελεχών του Λιμενικού Σώματος, εταιρειών απορρύπανσης και ομάδων εθελοντών, για την πλήρη αποκατάσταση
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ομαλή επαναφορά
της κοινωνικής και οικονομικής ζωής των περιοχών που
είχαν επηρεαστεί από τη θαλάσσια ρύπανση.
Στο μεταξύ, έπειτα από εντολή του υπουργού Ναυτιλίας
Παναγιώτη Κουρουμπλή, εν όψει της έναρξης της θερινής
περιόδου, την περιοχή του παραλιακού μετώπου επισκέφτηκε κλιμάκιο για τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας, με
επικεφαλής τον υφυπουργό Ναυτιλίας Νεκτάριο Σαντορινιό
και αποτελούμενο από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Διονύση Τεμπονέρα, τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
Σταμάτη Ράπτη, τον Β’ υπαρχηγό Αθανάσιο Ντούνη, τον
διευθυντή της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος, Γιώργο
Μαραγκό, και τον λιμενάρχη Σαρωνικού, Ευάγγελο Σκιαδά.
Το ιστορικό
Υπενθυμίζεται ότι, στις 10 Σεπτεμβρίου 2017, το μικρό
υπερήλικο δεξαμενόπλοιο «Αγία Ζώνη II» άγνωστο πώς
-μέχρι και σήμερα-, φορτωμένο με καύσιμα, βυθίστηκε στα
30 μέτρα στο Σαρωνικό, κοντά στη νησίδα Αταλάντη, με
αποτέλεσμα την ώρα της βύθισής του να ξεφύγουν βαριά
πετρελαιοειδή και να εξαπλωθούν πολύ γρήγορα σε ακτές
και θάλασσες σε πολύ μεγάλη έκταση. Αμεσα ξεκίνησε μια
μεγάλη επιχείρηση απορρύπανσης από λιμενικούς, εθελοντές και ιδιωτικές εταιρείες, η οποία κράτησε αρκετούς μήνες μέχρι να παραδοθούν σε δημόσια χρήση όλες οι ακτές
και οι θαλάσσιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι, την εποχή εκείνη, δεκάδες πληροφορίες
έβλεπαν καθημερινά το φως της δημοσιότητας, σκορπώντας τον πανικό, αφού, σύμφωνα με αυτές, στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές δεν θα μπορούσαμε να κολυμπήσουμε για τα επόμενα τουλάχιστον δέκα χρόνια, ενώ στον
βυθό υπήρχε ένα μαύρο σεντόνι που θα έκανε 30 χρόνια να
εξαφανιστεί. Τον Δεκέμβριο του 2017, όμως, στην Επιτροπή
Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, επιστήμονες του
ΕΛΚΕΘΕ είχαν εμφανιστεί αισιόδοξοι, χαρακτηρίζοντας τις
συγκεκριμένες πληροφορίες «αναληθείς».
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