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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Για να τους θυμόμαστε» 
το ΤΕΕ ανακοινώνει, ονομαστικά και με τη φωτογραφία τους,  

ποιοι διπλωματούχοι μηχανικοί ψήφισαν τον ασφαλιστικό και φορολογικό νόμο

Το διπλό, ασφαλιστικό και φορολογικό, νομοσχέδιο που 
πρότεινε η Κυβέρνηση ψηφίστηκε από τη Βουλή και με τη 
δημοσίευσή του θα αποτελεί νόμο του κράτους. Η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ θεωρεί ότι ο νόμος αυτός «είναι αντισυ-
νταγματικός και κοινωνικά ανάλγητος». «Η κοινωνία δεν θα 
υπακούσει στην εφαρμογή ενός τέτοιου νόμου, γιατί δεν 
μπορεί. Ένας τέτοιος νόμος θα ανατραπεί στην πράξη».
Ήδη το ΤΕΕ ανακοίνωσε τη συνέχιση του αγώνα ενάντια στην 
εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νόμου. 
Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους 
σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και 
από το σύνολο των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο 
(π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), 
μέχρι και την Παρασκευή 13/05/2016. Στην Απεργία-Αποχή 
συμπεριλαμβάνονται και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων 
και Μελετών.
Σχετικά με το θέμα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός δήλωσε:
«Όποιος μηχανικός έχει ασκήσει το επάγγελμα αντιλαμβάνε-
ται γιατί αυτός ο νόμος καταστρέφει τον κλάδο. Οι ασφαλι-
στικές εισφορές και η φορολογία οδηγούν εκτός Ελλάδος ή 
εκτός επαγγέλματος τους μηχανικούς. Θα κάνουμε κάθε τι 
δυνατό ώστε αυτός ο νόμος να ακυρωθεί».
Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ στην τακτική συνεδρίαση της Μεγάλης Δευτέρας 
26/4/2016 και στην έκτακτη συνεδρίαση της 7/5/2016 για το 

Ασφαλιστικό, «το ΤΕΕ θα προβάλει στην ιστοσελίδα του και 
με όλα τα μέσα που διαθέτει τους συναδέλφους βουλευτές 
οι οποίο θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, ονομαστικά και 
με τη φωτογραφία τους, ώστε όλοι να τους θυμούνται». 
Σε υλοποίηση της απόφασης αυτής, προς ενημέρωση του 
τεχνικού κόσμου της χώρας, το ΤΕΕ ανακοινώνει αλφαβητικά 
τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που ψήφισαν το νέο αυτό 
ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο:

ΒΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΔΗΜΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΘΕΟΠΕΦΤΑΤΟΥ  ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολιτικός Μηχανικός
ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ  ΗΛΙΑΣ Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μηχανικός Η/Υ
ΚΑΤΣΗΣ  ΜΑΡΙΟΣ Μηχανικός Η/Υ
ΜΠΑΛΑΦΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΟΥΡΣΟΥΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Χημικός Μηχανικός
ΣΗΦΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός
ΣΠΙΡΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΤΣΙΠΡΑΣ  ΑΛΕΞΙΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΦΑΜΕΛΟΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ Χημικός Μηχανικός
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ  ΑΛΕΚΟΣ Πολιτικός Μηχανικός
ΦΩΤΙΟΥ  ΘΕΑΝΩ Αρχιτέκτων Μηχανικός
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

13-14
Μαΐου
2016

18-20
Μαΐου
2016

9-10
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Τακτικό Συνέδριο Μετρολογίας 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής 
Νοημοσύνης (ΣΕΤΝ 2016)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Κεντρική Μακεδονία - Επιχει-
ρηματική Περιφέρεια - Άμεσες Ενέργειες και 
Στρατηγικός Σχεδιασμός» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Ένωση Εργαστη-
ρίων

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής 
Νοημοσύνης, Τμήμα Πληρο-
φορικής του ΑΠΘ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας

  Οι Μηχανολόγοι – Ηλεκτρολόγοι, απόφοιτοι του ΕΜΠ 1970, διοργανώνουν ημερήσια εκδρο-
μή - συνάντηση την Κυριακή 5 Ιουνίου. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στους: Μανώλη 
Τουμπακάρη ( τηλ. 2108060016 / 6944968009, email: etoubakaris@teemail.gr) και Γιώργο Τσιάμα 
(τηλ. 2107245534, email: gtsiamas@hotmail.gr).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Μ/Η

   Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διορ-
γανώνει το 3ο συνέδριο με θέμα: “Ενέργεια στα 
κτίρια - Βόρειος Ελλάδα”, στις 14 Μαΐου 2016 
(09:00-19:00) στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ-ΤΚΜ, 
(λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσα-
λονίκη).
Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με ανοικτή 
συζήτηση με το πρώτο Φοιτητικό Παράρτημα 
ASHRAE στην Ελλάδα, του ΤΕΙ Δυτικής Μακε-
δονίας.
Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής αλλά απαιτεί-
ται εγγραφή, η οποία πρέπει να γίνει ηλεκτρο-
νικά στην σελίδα του Παραρτήματος: http://
ashrae.gr/REGISTRATION
Πληροφορίες: www.ashrae.gr/estak-2016-
may-14.php 
Όσοι μηχανικοί ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη 
της ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήματος, 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Νίκο Κου-
ράκο, Πρόεδρο Επιτροπής Υποστήριξης Μελών 
(email: snadek@gmail.com) ή να κάνουν την 
εγγραφή τους στην ASHRAE, κατευθείαν από 
την ιστοσελίδα της ASHRAE στη διεύθυνση: 
www.ashrae.org 

Συνέδριο  
για την ενέργεια στα κτίρια  
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Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), η International 
Telecommunication Union (ITU), ο Σύνδεσμος Εταιριών 
Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και η Ένωση 
Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος 
(ΕΜΗΠΕΕ), διοργανώνουν στις 25 και 26 Μαΐου 2016 
το 2nd Athens Summit, στην Τεχνόπολη του Δήμου 
Αθηναίων. Το 2nd Athens Summit θα πραγματοποιηθεί 
με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών (ΕET), του ELTRUN και του GRECA και υπό 
την Αιγίδα της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, του 
Υπουργείου Οικονομικών και του Δήμου Αθηναίων.
Στο πλαίσιο των εργασιών του διήμερου συνεδρίου θα 
συζητηθούν και αναλυθούν όλες οι παράμετροι που 
διέπουν το οικοσύστημα των ψηφιακών πληρωμών, 
τόσο στην Ελλάδα, όσο και πανευρωπαϊκά. Ειδικότερα, 
θα αναδειχθεί ο ρόλος των Τραπεζών σε σχέση με τα 
Social Payments, θα αποτυπωθεί η διασύνδεση των 

ψηφιακών πληρωμών με την καθημερινότητα του πολί-
τη και καταναλωτή και θα προβληθούν ζητήματα όπως 
Cyber-Insurance, Einvoicing και Crypto-currency.
Εβδομήντα και πλέον ομιλητές, από όλους τους 
stakeholders των ψηφιακών πληρωμών αλλά και 
από το εξωτερικό όπως οι: John Velissarios, Senior 
Principal- Accenture/ Capital Markets & Security 
Blockchain Lead και John Broxis, Managing Director, 
PRETA S.A.S. (MyBanK). Σημειώνεται ότι μόλις την 
προηγούμενη εβδομάδα η Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
ανακοίνωσε τη συνεργασία με τη MyBank για τις τέσσε-
ρις συστημικές τράπεζες.
Επιπλέον, στόχος είναι η ανάδειξη των ευκαιριών 
που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ελληνικές εταιρίες, 
αλλά και των ευρύτερων ωφελειών για την ελληνική 
οικονομία από την περαιτέρω ενίσχυση των ψηφιακών 
διαδικασιών. Πληροφορίες: www.digitpayment.com, 
info@one9six.com

«Digital Payments 2nd Athens Summit":  
Το Οικοσύστημα - Οι Παίκτες - Το Σήμερα - Το Αύριο» 



Διευκρινήσεις ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις δηλώσεις κτηματολογίου

Πακέτο Γιουνκερ - Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη:  
Υπεγράφη στην Ελλάδα η πρώτη συμφωνία ΕΤΣΕ από το ΕΤΕ  

και τον όμιλο ProCredit για τη δανειοδότηση καινοτόμων ΜΜΕ

Δελτίο τύπου προς τα ΜΜΕ εξέδωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
με αφορμή την σύγχυση που έχει δημιουργηθεί 
μεταξύ των πολιτών σχετικά με τις δηλώσεις τους 
για το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, εξαιτίας διαφημίσεων 
σχετικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης αγροτών και 
μάλιστα «από δέκα ευρώ». Σύμφωνα με την ανα-

κοίνωση, το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει την υποχρέωση να επι-
σημάνει, για μια ακόμα φορά, τα εξής:
• Οι πολίτες μπορούν να συμπληρώνουν και να 
υποβάλουν μόνοι τους τα έντυπα δηλώσεων του 
κτηματολογίου 
• Σε περιπτώσεις σύνθετων δηλώσεων ακινήτων, 

εάν επιθυμούν την παροχή σχετικών συμβουλών, 
θα πρέπει να αναζητήσουν την υπηρεσία αρμόδι-
ων επαγγελματιών και όχι οποιωνδήποτε
• Ειδικοί στην παροχή συμβουλών για τη συμπλή-
ρωση της δήλωσης κτηματολογίου για τεχνικά θέ-
ματα, είναι οι αρμόδιοι μηχανικοί.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) και ο 
όμιλος ProCredit υπέγραψαν χθες στη Θεσσαλο-
νίκη συμφωνία εγγυήσεων για την αύξηση του 
δανεισμού προς καινοτόμες μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ) και προς μικρές επιχειρήσεις 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα. Η συμ-
φωνία αυτή έχει την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), πυρήνα 
του «Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη». Πρό-
κειται για το γνωστό ευρύτερα ως Πακέτο Γιουν-
κέρ και η χθεσινή ημέρα επιλέχθηκε συμβολικά 
καθώς εορτάζονταν η Ημέρα της Ευρώπης.
Βάσει της συμφωνίας που υπεγράφη, ο όμιλος 
ProCredit θα χορηγήσει 20 εκατομμύρια ευρώ 
ως δάνεια σε καινοτόμες εταιρείες στην Ελλάδα 
κατά τα επόμενα δύο έτη. Τα δάνεια θα συνο-
δεύονται από εγγύηση του ΕΤΕ, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας «Χρηματοδότηση ΕΕ InnovFin για 
την καινοτομία», με χρηματοδοτική στήριξη από 
το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η συμφωνία που υπεγράφη σήμερα 
θα επιτρέψει στον όμιλο ProCredit να προσφέρει 
πρόσθετη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους 
στις καινοτόμες εταιρείες. Κατά την ομιλία του 
στην εκδήλωση για την υπογραφή της συμφωνί-
ας, ο Έλληνας Επίτροπος στην Κομισιόν Δημήτρης 
Αβραμόπουλος, υπεύθυνος για θέματα μετανά-
στευσης, εσωτερικών υποθέσεων και  ιθαγένειας, 
δήλωσε: «Οι ελληνικές μικρές επιχειρήσεις έχουν 
μεγάλη ανάγκη χρηματοδότησης για να αναπτυ-
χθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η 
συμφωνία που υπεγράφη σήμερα από το ΕΤΕ και 
την ProCredit, με την υποστήριξη του Επενδυτικού 
Σχεδίου, θα προσφέρει στις ελληνικές ΜΜΕ πρό-
σβαση σε νέες πηγές χρηματοδότησης. Προτρέπω 
και άλλες τράπεζες να συνεργαστούν με το ΕΤΕ και 
να συνάψουν παρόμοιες συμφωνίες, στο πλαίσιο 
του Επενδυτικού Σχεδίου, ώστε να βοηθήσουμε 
και άλλες ελληνικές εταιρείες να αναπτυχθούν». 
Ο Pier Luigi Gilibert, Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΕΤΕ, ανέφερε: «Η παροχή στήριξης στις καινοτό-
μες ΜΜΕ θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την απα-
σχόληση. Ο όμιλος ProCredit συνεργάζεται μαζί 
μας στη σταδιακή υλοποίηση του προγράμματος 
InnovFin σε άλλες χώρες, και είμαι βέβαιος ότι 

μαζί μπορούμε να συνεισφέρουμε στην παροχή 
χρηματοδότησης σε ΜΜΕ και εταιρείες μεσαί-
ας κεφαλαιοποίησης στην Ελλάδα». Ο Borislav 
Kostadinov, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
ProCredit Holding, πρόσθεσε: «ο όμιλος ProCredit 
επέκτεινε πρόσφατα την εμβέλειά του αποκτώντας 
έρεισμα στη Θεσσαλονίκη, υπό τη διαχείριση της 
βουλγαρικής θυγατρικής μας. Με την ιδιότητα της 
κορυφαίας εταιρικής τράπεζας για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε αυτή την περιοχή, συμπράττου-
με με το πρόγραμμα InnovFin σε επτά χώρες και 
είμαι βέβαιος ότι η σύμπραξη αυτή θα ωφελήσει 
σημαντικά τις ΜΜΕ της Βόρειας Ελλάδας. Οι επεν-
δύσεις σε σύγχρονη τεχνολογία, η καινοτομία στον 
τρόπο σκέψης και ο οικολογικός προσανατολισμός 
αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη μελλοντι-
κή ανάπτυξη ΜΜΕ ισχυρών και ανταγωνιστικών 
σε διεθνές επίπεδο.». Πρόκειται για την πρώτη συ-
ναλλαγή InnovFin στην Ελλάδα, που υπογράφεται 
με τη στήριξη του ΕΤΣΕ. Η συμφωνία εκφράζει τη 
δέσμευση της ΕΕ για ταχεία δρομολόγηση συγκε-
κριμένων πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με 
σκοπό την επίσπευση του δανεισμού και την εξα-
σφάλιση εγγυήσεων για συναλλαγές που μπορούν 
να τονώσουν την απασχόληση και την ανάπτυξη 
στην ΕΕ.
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) είναι 
μέλος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η υπο-
στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων της Ευρώπης μέσω διευκόλυνσης 
της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ 
σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και ανα-
πτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και μέσα μικρο-
χρηματοδότησης που προορίζονται ειδικά για το 
συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο του 
ρόλου αυτού, το ΕΤΕ στηρίζει τους στόχους της ΕΕ 
για την προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικό-
τητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχό-
λησης. Όσον αφορά την ProCredit Holding AG & 
Co. KGaA αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει την έδρα 
της στη Φρανκφούρτη και είναι η μητρική εταιρεία 
του ομίλου ProCredit, ο οποίος περιλαμβάνει τρά-
πεζες εξειδικευμένες στην εξυπηρέτηση μικρο-

μεσαίων επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από τις 
τράπεζες της ProCredit δραστηριοποιούνται στην 
Ανατολική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αν και 
ο όμιλος έχει παρουσία και στη Νότια Αμερική και 
τη Γερμανία. Στις 31 Δεκεμβρίου 2015 τα συνολικά 
περιουσιακά στοιχεία του ομίλου έφθαναν σε ύψος 
6 δισ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος των ανεξόφλητων 
δανείων ήταν 4,1 δισ. ευρώ έναντι 3,9 δισ. ευρώ σε 
καταθέσεις πελατών και 604 εκατ. ευρώ σε ίδια 
κεφάλαια. Η ProCredit Holding AG & Co. KGaA εί-
ναι «σύμπραξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων», 
με βασικούς μετόχους τους στρατηγικούς επεν-
δυτές IPC και ProCredit Staff Invest (επενδυτικό 
όχημα των μελών του προσωπικού της ProCredit), 
το ολλανδικό ίδρυμα DOEN, τη γερμανική KfW και 
την IFC (του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας). 
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, που είναι 
ευρύτερα γνωστό ως «πακέτο Γιουνκέρ, επικε-
ντρώνεται στην άρση των εμποδίων στις επενδύ-
σεις, στην προβολή και την τεχνική υποστήριξη 
επενδυτικών έργων και στην αποτελεσματικότερη 
χρήση νέων και υφιστάμενων χρηματοοικονομι-
κών πόρων. Το Επενδυτικό Σχέδιο έχει ήδη θετικά 
αποτελέσματα. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων (ΕΤΕπ) εκτιμά ότι έως τον Απρίλιο του 2016, 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) ενεργοποίησε επενδύσεις ύψους άνω των 
80 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.
Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για ΜΜΕ πα-
ρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις για χρηματο-
δότηση με δανειακά κεφάλαια ύψους από 25.000 
έως 7,5 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη βελτίωση της 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση μέσω δανείων για 
καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μικρές 
επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης (που απα-
σχολούν μέχρι 499 υπαλλήλους). Ο μηχανισμός 
ελέγχεται από το ΕΤΕ και υλοποιείται μέσω ενδι-
άμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών –τρά-
πεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα– στα 
κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες. 
Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν εγγυή-
σεις από το ΕΤΕ για ένα ποσοστό των ζημιών από 
τη χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια που κα-
λύπτεται με τον μηχανισμό.
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Στο Ευρωδικαστήριο για το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων της ΛΑΡΚΟ

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα για δημοπρασίες ενέργειας και ΑΔΜΗΕ 

Αρνητικές είναι οι εξελίξεις σε σχέση 
με την ιστορική βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ, 
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε 
να παραπέμψει στο Ευρωδικαστήριο την 
υπόθεση της ανάκτησης των κρατικών ενι-
σχύσεων ύψους 160 εκατ. ευρώ. Η υπόθε-
ση αφορά κρατικές εγγυήσεις που δόθηκαν 
την περίοδο 2008-2010 ύψους 136 εκατ. 
ευρώ που κρίθηκαν ως παράνομες κρα-
τικές ενισχύσεις και μαζί με τους τόκους 
ανέρχονται στα 160 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα 
τα οποία η Ε.Ε. έχει χαρακτηρίσει κρατικές 
ενισχύσεις περιλαμβάνουν αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου το 2009 και αρκετές 
κρατικές εγγυήσεις για δάνεια κατά την 
περίοδο 2008-2010, πιθανή μη είσπραξη 
από το κράτος ενός χρέους από το 2004 
και παραίτηση από την είσπραξη προκα-
ταβολής φορολογικού προστίμου το 2010. 
Η υπόθεση των κρατικών ενισχύσεων είχε 
παγώσει προκειμένου να προχωρήσουν τα 

σχέδια αποκρατικοποίησης της εταιρείας 
που προέβλεπε το μνημόνιο. Η Λάρκο είχε 
συμπεριληφθεί στο πρώτο πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων, με τους πιστωτές να 
υποδεικνύουν τη διεξαγωγή δύο παράλλη-
λων διαγωνισμών για την αυτόνομη πώληση 
του εργοστασίου της Λάρυμνας και των με-
ταλλείων σε Εύβοια, Καστοριά και Σέρβια. 
Η μη προώθηση των σχετικών σχεδίων είχε 
ως αποτέλεσμα η Κομισιόν να επαναφέρει 
το θέμα των κρατικών ενισχύσεων, ξεκι-
νώντας τις διαδικασίες για την παραπομπή 
της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.  
Εξίσου φλέγον ζήτημα αποτελούν οι 
ανεξόφλητες οφειλές της ΛΑΡΚΟ προς τη 
ΔΕΗ. Οι ανεξόφλητες οφειλές της Λάρκο 
για τις καταναλώσεις ρεύματος ξεπερνούν 
τα 230 εκατ. ευρώ, ενώ προσαυξάνονται 
κατά 5 εκατ. τον μήνα. Η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται 
εξάλλου στη δίνη της δυσμενούς συγκυρί-
ας που σχετίζεται με την κατάρρευση της 

διεθνούς τιμής του νικελίου αλλά και χρο-
νιζόντων προβλημάτων (περιβαλλοντικό και 
ενεργειακό κόστος), βρίσκεται η ιστορική 
βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ. Σημαντικό μερίδιο 
ευθύνης για τις ζημιές της βιομηχανίας νι-
κελίου η καταρράκωση των τιμών LME του 
νικελίου που βρίσκονται σε επίπεδα κοντά 
στα 8.500 δολ/τόνο (χαμηλό δεκαετίας) Από 
τις αρχές του προηγούμενου έτους οι τιμές 
του νικελίου έχουν υποχωρήσει πάνω από 
40% (14.700 δολάρια ο τόνος). Το 2014 η 
Λάρκο έκλεισε τη χρήση με ζημιές ύψους 
75 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχες απώλειες 
σημειώθηκαν και το 2015. Οι τιμές αυτές 
βρίσκονται πολύ κάτω από το κόστος παρα-
γωγής της Λάρκο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις 
ειδικών, αυτό ανέρχεται τουλάχιστον σε 
15.000 $/t, το οποίο μάλιστα είναι σε μεγά-
λο βαθμό ανελαστικό διότι οφείλεται στις 
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις αλλά και 
στις εξίσου υψηλές τιμές της ενέργειας.

Σφιχτά χρονοδιαγράμματα περιλαμβάνει για την προώθηση των 
μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα το προσχέδιο του κειμέ-
νου συμφωνίας με τους θεσμούς (staff level agreement), που είδε 
το φως της δημοσιότητας. Το ενεργειακό πακέτο του μνημονίου, 
περιλαμβάνει ρητές προβλέψεις για τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, την 
αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, τις συζητούμενες μεταρρυθμίσεις 
στον τομέα των ΑΠΕ και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος, οι 
οποίες με βάσεις της προβλέψεις του κειμένου μπαίνουν άμεσα σε 
τροχιά υλοποίησης.
Στις δημοπρασίες NOME που αποσκοπούν στο μεταβατικό άνοιγμα 
της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με το κείμενο που 
είδε το φως της δημοσιότητας, η πρώτη δημοπρασία θα πρέπει να 
διενεργηθεί το Σεπτέμβριο του 2016, κάτι που αποτελεί και βασικό 
παραδοτέο, με τις ποσότητες που θα πρέπει να δημοπρατηθούν 
εντός του 2016 να αντιστοιχούν στο 8% της συνολικής ενέργειας 
που καταναλώθηκε στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015. 
Στο ίδιο κείμενο αναφέρεται ότι η συμφωνία για το σχεδιασμό των 
ΝΟΜΕ έχει ως αντικειμενικό στόχο τη μείωση του μεριδίου της 
ΔΕΗ στη λιανική και τη χονδρεμπορική αγορά κατά 20 ποσοστιαίες 
μονάδες μέσα στο 2017 και τον περιορισμό του στο 50% μέχρι το 
2020.Η υιοθέτηση του μηχανισμού και της σχετικής νομοθεσίας 
αποτελεί προαπαιτούμενο και θα πρέπει να έχει θεσπιστεί, περι-
λαμβανομένων και των απαιτούμενων ενεργειών που θα πρέπει να 
γίνουν από το ΛΑΓΗE και τη ΡΑΕ.
Αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ, το κείμενο προβλέπει πως η διαδι-
κασία αποκρατικοποίησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
το τέλος του 2016 στη βάση της διαδικασίας που προτάθηκε από 
τους ανεξάρτητους αποτιμητές. Το Μάιο θα κατατεθεί το σχετικό 
νομοσχέδιο τον Ιούλιο η ΓΣ της ΔΕΗ θα εγκρίνει την πώληση σε 
στρατηγικό επενδυτή τουλάχιστον του 20% της θυγατρικής της 
και ο προτιμητέος επενδυτής θα επιλεγεί τον Οκτώβριο. Εάν οι 
θεσμοί έχοντας συμβουλευτεί τις ελληνικές αρχές, διαπιστώσουν 
ότι υπάρχει έλλειψη προόδου για την ολοκλήρωση της διαδικασί-

ας το 2016 ιδίως σε σχέση με τον προσδιορισμό και την πώληση 
στο στρατηγικό επενδυτή το ελληνικό κράτος θα ανακοινώσει τον 
Οκτώβριο του 2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών για την πώληση όλων των μετοχών του ΑΔΜΗΕ μέχρι 
το Δεκέμβριο του 2016 και την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ 
μέσα στο 2017.
Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση στον τομέα της ενέργειας περιλαμβά-
νει και άλλες υποχρεώσεις όπως:
Για τα ΑΔΙ προβλέπεται η υιοθέτηση του προσωρινού μηχανισμού 
όπως αυτός εγκρίθηκε το Μάρτιο από την Ε.Ε.
Για τα τιμολόγια υψηλής τάσης η ΔΕΗ καλείται να ολοκληρώσει τις 
συζητήσεις με όλους τους πελάτες της και να υπογράψει συμ-
βάσεις, που θα είναι βασισμένες στο κόστος και θα λαμβάνουν 
υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών
Στο φυσικό αέριο, ο ΔΕΣΦΑ θα στείλει την πρότασή του για τη νέα 
τιμολογιακή περίοδο στη ΡΑΕ
Επίσης τον Ιούνιο οι ελληνικές αρχές θα προκοινοποιήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μόνιμο μηχανισμό για τα ΑΔΙ, θα νομοθε-
τήσουν για το νέο πλαίσιο των ΑΠΕ, θα διορθώσουν την τρέχουσα 
νομοθεσία για το ΕΤΜΕΑΡ και τη δομή του λογαριασμού για τις 
ΑΠΕ, σεβόμενοι τις υφιστάμενες συμβάσεις, με στόχο να διασφα-
λιστεί η βιωσιμότητα του λογαριασμού και η εξάλειψη του ελλείμ-
ματος σε 12 μήνες. Θα ρυθμίσουν με βάση την οριστική απόφαση 
του ΣτΕ για την εξάλειψη των οφειλών μεταξύ της ΔΕΗ και του 
λειτουργού της αγοράς θα ολοκληρώσουν την εφαρμογή της ενερ-
γειακής φορολογίας όπως συμφωνήθηκε με τους δανειστές.
Μέχρι τον Ιούνιο θα συνεχιστεί η εφαρμογή της μεταρρύθμισης 
της αγοράς αερίου, η ΡΑΕ θα υιοθετήσει τις νέες ταρίφες δια-
νομής, η νομοθεσία θα τροποποιηθεί ώστε να διευκολυνθεί ο 
διαχωρισμός και οι αρχές θα επανεξετάσουν το πρόγραμμα των 
δημοπρασιών βελτιώνοντας τις συνθήκες πρόσβασης για εναλλα-
κτικούς προμηθευτές και αυξάνοντας σημαντικά τις διαθέσιμες 
ποσότητες (βασικό παραδοτέο).
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Με τη… βούλα του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας γίνεται επισήμως αποδεκτό το ότι 
δεν αναπροσαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες 
που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύ-
γιο και άλλες διατάξεις». Αυτό κοινοποίησε το 
ΥΠΕΝ προς όλες τις Διευθύνσεις ΠΕΧΩΣΧ των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας ώστε 
να ενημερωθούν όλες οι ΥΔΟΜ. Έτσι λαμβά-
νει τέλος ένα «σήριαλ» για την εφαρμογή του 
Ν.4178 που ταλαιπώρησε αρκετούς ενδιαφε-
ρόμενους τους τελευταίους μήνες, μετά την 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και τη συνα-
κόλουθη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών για αναπροσαρμογή των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων. Με την απόφαση 
του ΥΠΕΝ γίνεται δεκτή, άρα αποκτά πλήρη 
νομική ισχύ, η 63/2016 Γνωμοδότηση του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία ανα-
φέρεται ότι «Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται 
υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των 
άρθρων 18 και 22 του ν.4178/2013 είναι εκείνες 
που ίσχυαν κατά την 28η.7.2011 και, συνεπώς, 
ο τρόπος υπολογισμού του ενιαίου ειδικού προ-
στίμου δεν επηρεάζεται από το διατακτικό της 
υπ’ αριθμ. 4446/2015 αποφάσεως του ΣτΕ, ούτε 
από τις νέες τιμές ζώνης που καθορίστηκαν με 
την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1009/18.1.2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.».
Υπενθυμίζουμε ότι ήδη από 24/3/2016 το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδος, ερμηνεύοντας ορθά 
την ρητή αναφορά του νόμου, την κείμενη νο-
μοθεσία και την νομολογία, είχε ενημερώσει 
σχετικά τους μηχανικούς και όλους τους ενδια-
φερόμενους, με σχετική ανακοίνωση στην ιστο-
σελίδα πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα 
του ΤΕΕ για τη διαχείριση των δηλώσεων του 
Ν.4178/2013 ότι: «Κατόπιν πολλών ερωτημάτων 

που τίθενται στο ΤΕΕ όσον αφορά τη δυνατότητα 
χρήσης των νέων Τιμών Ζώνης σε νέες ή και 
σε παλαιές δηλώσεις υπαγωγής στις διατάξεις 
του ν. 4178/2013, μετά την πρόσφατη αναπρο-
σαρμογή του συστήματος αντικειμενικών αξιών 
ακινήτων, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμε-
νους μηχανικούς ότι με τα μέχρι σήμερα ισχύο-
ντα και για το σύνολο των δηλώσεων, εξακολου-
θεί να βρίσκεται σε εφαρμογή η παρ. 1 άρθρου 

18, σύμφωνα με την οποία: «Για την υπαγωγή 
αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης στην παρού-
σα ρύθμιση καταβάλλεται ενιαίο ειδικό πρόστι-
μο το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν 
της επί την τιμή ζώνης που ίσχυε στην περιοχή 
του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, 
σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών 
του Υπουργείου Οικονομικών, που ίσχυε στις 
28.7.2011.».

ΥΠΕΝ: δεν αναπροσαρμόζονται οι τιμές ζώνης  
στις δηλώσεις αυθαιρέτων του Ν.4178
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Την σημασία του διασυνδετήριου αγωγού φυ-
σικού αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας τόνισε το 
Ενεργειακό Συμβούλιο ΗΠΑ-Ε.Ε., κατά τη συνε-
δρίασή του στις 3 Μαΐου. Στη συνάντηση παρευ-
ρέθησαν μεταξύ άλλων η επικεφαλής εξωτερι-
κής πολιτικής της Ε.Ε., Φεντέρικα Μοργκερίνι, 
ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Τζον Κέρι, ο υπουργός 
Ενέργειας, Έρνεστ Μονίτς και ο αντιπρόεδρος 
της Ε.Ε., Μάρος Σέφκοβιτς με τον επίτροπο 
Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε. Στο συμβού-
λιο συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η υλοποίηση 
του IGB, αλλά και η κατασκευή νέων τερματικών 
LNG στην Ελλάδα (Αλεξανδρούπολη) και την 
Κροατία, με την πιθανότητα εισαγωγής αμερι-
κανικού αερίου στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. 
Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται σχετικά 
το εξής: «Το Συμβούλιο επανέλαβε την ισχυρή 
στήριξή του προς το Νότιο Διάδρομο, όπου πε-
ριλαμβάνεται ο αγωγός ΤΑΡ, ενώ υπογράμμισε 
τη σημασία του IGB και της κατασκευής τερμα-
τικών LNG στην Κροατία και την Ελλάδα εφό-
σον υπάρχει ζήτηση. Το Συμβούλιο αναγνώρισε 
ότι οι ανωτέρω υποδομές θα παίξουν κρίσιμο 
ρόλο στην εισαγωγή εναλλακτικών προμηθειών 

αερίου στη ΝΑ και Κεντρική Ευρώπη». Επίσης, 
το συμβούλιο εξέφρασε την στήριξή του στην 
κατασκευή διασύνδεσης μεταξύ της Πολωνίας 
και της Λιθουανίας.   Αναφορικά με τη Ρωσία, 
το συμβούλιο σχολίασε ότι είναι απαράδεκτη 
η χρήση της ενέργειας ως πολιτικό εργαλείο”. 
Σημειώνεται ότι ο αγωγός IGB θεωρείται έργο 
με εξέχουσα σημασία για την ενίσχυση της 
ενεργειακής ασφάλειας, αφού αναμένεται να 
δώσει πρόσβαση σε αέριο από νέες πηγές στην 
ευρύτερη περιοχή των Ανατολικών Βαλκανίων. 
Σε αυτήν την κατεύθυνση θεωρείται καθορι-
στική η διασύνδεση του IGB με τον TAP. O IGB, 
που θα συνδεθεί τόσο με το εθνικό δίκτυο, όσο 
και με τον αγωγό TAP, θα επιστρέψει καταρχήν 
στη Βουλγαρία και σε δεύτερη φάση σε Ρου-
μανία, Σερβία και Ουγγαρία, που είναι επίσης 
εξαρτημένες σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, 
να παραλαμβάνουν φυσικό αέριο και από άλλες 
πηγές. Είτε από το Αζερμπαϊτζάν, μέσω του TAP, 
είτε υγροποιημένο αέριο, μέσω του τερματικού 
σταθμού στη Ρεβυθούσα, ή μέσω του προτεινό-
μενου σχεδίου για πλωτή μονάδα αεριοποίησης 
στην Αλεξανδρούπολη.  

Στήριξη σε TAP - IGB και την πλωτή μονάδα LNG στη 
Β. Ελλάδα από το Ενεργειακό Συμβούλιο ΗΠΑ-Ε.Ε.   

Ετήσια καθίσταται πλέον η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πε-
λατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ), από το ημερολογιακό έτος 
2016 και μετά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Γε-
νικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Στην απόφαση 
προβλέπεται ότι οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται πλέον μέχρι το τέ-
λος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος, στο 
οποίο αφορούν. Τροποποιητική δήλωση για τη διόρθωση αποκλίσεων 
στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί μέχρι το 
τέλος Απριλίου του επόμενου έτους. Με τον τρόπο αυτό, τίθεται τέλος 
στην ταλαιπωρία των φορολογουμένων, που οδήγησε σε πλείστες όσες 

παρατάσεις του χρόνου υποβολής των καταστάσεων αυτών και τελι-
κά στην ετήσια υποβολή τους για τα ημερολογιακά έτη 2014 και 2015. 
Ταυτόχρονα, διασφαλίζεται ότι ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων 
δεν απέχει πολύ από τη λήξη του έτους, στο οποίο αφορούν. Με τον 
τρόπο αυτό, εκπληρώνεται ο σκοπός της σχετικής διαδικασίας, που δεν 
είναι άλλος από την αξιοποίηση των καταστάσεων από το φορολογικό 
έλεγχο. Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι οι καταστάσεις για το ημερολογιακό 
έτος 2015 υποβάλλονται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2016, ενώ τροπο-
ποιητική δήλωση για τη διόρθωση των αποκλίσεων υποβάλλεται μέχρι 
το τέλος Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς.

Ετήσια πλέον η υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων  
πελατών προμηθευτών και συναλλαγών (ΜΥΦ)
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ÄéÜñêåéá Åêðáéäåõôéêïý ÐñïãñÜµµáôïò: 11 ÌáÀïõ – 11 Éïõíßïõ 2016
Το Πρόγραµµα είναι καινοτόµο και µοναδικό στην Ελλάδα. Με διακεκριµένους εισηγητές, στοχεύει στην 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα του σύγχρονου µηχανικού (µελετητή, 
κατασκευαστή, επιβλέποντα). Παρέχει στους επιτυχόντες πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας & ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα στην αγορά εργασίας. 
Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης και θερµοµόνωσης που 
περιγράφονται στα εθνικά πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΠ, καλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας Κτηρίων) και συµπληρώνεται όπου απαιτείται σε πολύ ειδικά θέµατα από το DIN 4108.

• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 
• ∆υνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό

∆ηλώστε έγκαιρα συµµετοχή: http://tuvaustriahellas.gr/training-cpd

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει

 για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, µε τίτλο: 

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

ÄÞëùóå óõµµåôï÷Þ êáé äéåêäßêçóå 
µßá õðïôñïößá ãéá äùñåÜí ðáñáêïëïýèçóç!

«Στεγανοποίηση, Θερµοµόνωση κτηρίων και επίλυση σύνθετων 
υγροθερµικών προβληµάτων κτηριακής παθολογίας

 βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108»

Υπό την Αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εταιρειών Μόνωσης





Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513

e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



Απεργία – Αποχή  
 

Όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 

Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο 
των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο 

 

Από Τετάρτη 04/05/2016 μέχρι και Παρασκευή 
06/05/2016  

Aπό Δευτέρα 9/05/2016 μέχρι  
και Παρασκευή 13/5/2016
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 10/5/2016

Σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα αναρριχήθηκαν οι ληξιπρό-
θεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τους ιδιώτες κατά τον 
μήνα Μάρτιο. Συνολικά τα χρέη έφτασαν στα 5,575 δισ. ευρώ 
σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης, έναντι 5,405 δισ. ευρώ τον 
Φεβρουάριο και 4,687 δισ. ευρώ στις αρχές του χρόνου. 
Έτσι, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους έχουν «παρακρα-
τηθεί» από τον ιδιωτικό τομέα 888 εκατ. ευρώ. Αν μάλιστα 
προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων -ανήλθαν 
σε 1,099 δισ. ευρώ τον Μάρτιο από 1,079 δισ. ευρώ τον Φε-
βρουάριο-, τότε το σύνολο των οφειλών του Δημοσίου προς 
τον ιδιωτικό τομέα υπολογίζεται για τον τρίτο μήνα της φετι-
νής χρονιάς σε 6,674 δισ. ευρώ.
Με βάση τον ορισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως τέ-
τοιες χαρακτηρίζονται οι υποχρεώσεις του Δημοσίου στην 
περίπτωση που δεν εξοφληθούν μετά την παρέλευση 90 
ημερών από την ημερομηνία οφειλής.
Αυτό σημαίνει ότι για τους επόμενους μήνες αναμένεται πε-
ραιτέρω αύξηση δεδομένου ότι κατά το πρώτο τρίμηνο το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ενέτεινε την πολιτική «πα-
γώματος» των εξόδων προκειμένου να παρουσιάσει υψη-
λά πρωτογενή πλεονάσματα και να μετατοπίσει χρονικά την 
αποστράγγιση των κρατικών ταμείων.
Παρά την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από τα 5,405 
δισ. ευρώ στα 5,575 δισ. ευρώ, ο «συνήθης ύποπτος» ΕΟ-
ΠΥΥ εμφανίζεται να έχει συγκρατήσει τα χρέη του, από το 
1,815 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο, σε 1,684 δισ. ευρώ τον 
Μάρτιο. Από την άλλη πλευρά, αυξήθηκαν τα χρέη του Τα-
μείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (από τα 644 στα 663 
εκατ. ευρώ), αλλά και οι οφειλές των νοσοκομείων, οι οποί-
ες διαμορφώθηκαν σε 1,146 δισ. ευρώ από 1,092 δισ. ευρώ 
τον Φεβρουάριο. Αισθητά αυξημένα είναι και τα χρέη των 
δήμων, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εμφα-
νίζονται να οφείλουν 358 εκατ. ευρώ έναντι 298 εκατ. ευρώ 
τον Φεβρουάριο.
Με την άτυπη στάση πληρωμών το υπουργείο Οικονομικών 
επιτυγχάνει να διευρύνει το πρωτογενές πλεόνασμα του 
προϋπολογισμού. Ειδικότερα, αισθητά βελτιωμένο σε σχέση 
με το πρώτο τρίμηνο του 2015 είναι το πρωτογενές πλεό-
νασμα. Ανήλθε-σε ενοποιημένη βάση σε επίπεδο γενικής 
κυβέρνησης στα 3,22 δισ. ευρώ έναντι 1,103 δισ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο του 2015. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπο-
λογισμού εμφανίστηκαν ενισχυμένες σε σχέση με πέρυσι, 
καθώς ανήλθαν στα 13,056 δισ. ευρώ έναντι 12,498 δισ. 
ευρώ πέρυσι. Ωστόσο, η αύξηση αυτή υπερκαλύφθηκε από 
την αύξηση που καταγράφηκε στο σκέλος των εσόδων. Σε 
επίπεδο κεντρικής διοίκησης τα έσοδα ενισχύθηκαν περί-
που κατά 1 δισ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στα 
12,902 δισ. ευρώ έναντι 11,955 δισ. ευρώ πέρυσι. Ενισχυ-
μένα ήταν και τα φορολογικά έσοδα, ανερχόμενα στα 9,583 
δισ. ευρώ από 8,848 δισ. ευρώ πέρυσι. Εκτός από τους φο-
ρείς της κεντρικής κυβέρνησης -όπου αποτυπώθηκε πρω-

τογενές πλεόνασμα 931 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 270 
εκατ. ευρώ πέρυσι, απόρροια του «παγώματος» των κρατι-
κών δαπανών-, στη διαμόρφωση του υψηλού πρωτογενούς 
πλεονάσματος συνέβαλαν και οι οργανισμοί κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίοι είχαν περιορισμένο έλλειμμα 64 εκατ. 
ευρώ έναντι πολύ μεγάλου ελλείμματος 375 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο του 2015.
Η βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των ασφαλιστι-
κών ταμείων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των 
ασφαλιστικών εισφορών που καταβλήθηκαν κυρίως από την 
πλευρά των εργαζομένων. Τα έσοδα από τις εισφορές υπαλ-
λήλων και αυτοαπασχολουμένων ανήλθαν σε 1,92 δισ. ευρώ 
στο πρώτο τρίμηνο του 2016 έναντι 1,691 δισ. ευρώ στο πρώ-
το τρίμηνο του 2015. Αύξηση, αλλά πολύ μικρότερη, παρα-
τηρήθηκε και στις εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες από τα 
2,356 δισ. ευρώ πέρυσι ανήλθαν φέτος στα 2,391 δισ. ευρώ. 
Στο σκέλος των δαπανών παρατηρείται πολύ μεγάλη αύξη-
ση στα έξοδα για παροχές ασθένειας, με το σχετικό ποσό 
να ανέρχεται σε 1,125 δισ. ευρώ έναντι 847 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο του 2015. Αμιγώς για συντάξεις καταβλήθη-
καν 6,223 δισ. ευρώ έναντι 6,28 δισ. ευρώ πέρυσι.
Το ακαθάριστο χρέος στο τέλος Μαρτίου (σε επίπεδο κεντρι-
κής διοίκησης) διαμορφώθηκε σε 321,007 δισ. ευρώ έναντι 
321,332 δισ. ευρώ στο τέλος του 2015. Η μικρή μείωση οφεί-
λεται φυσικά στην καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην 
ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης και στην επακόλουθη 
εκταμίευση της δόσης των 5,4 δισ. ευρώ που εκκρεμεί από 
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2015. Εκτιμάται ότι με 
το που κλείσει η συμφωνία με τους δανειστές το χρέος θα 
επανέλθει και πάλι σε ανοδική τροχιά τόσο σε απόλυτους 
αριθμούς όσο και αναλογικά με το ΑΕΠ. Από το σύνολο των 
321,007 δισ. ευρώ, οι υποχρεώσεις προς τους επίσημους 
φορείς (ΕΤΧΣ, ΕΜΣ και ΔΝΤ) έφτασαν στα 219,009 δισ. ευρώ.

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΩΡΙΣ... ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-5-9 | 10/5/2016

«Κρυφό Μνημόνιο» που θα ενεργοποιηθεί άμεσα αν τα μέ-
τρα των 5,4 δισ. ευρώ από άμεσους, έμμεσους φόρους, πε-
ρικοπές μισθών στο Δημόσιο και ασφαλιστικό αστοχήσουν 
στη δεύτερη αξιολόγηση που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 
δέχθηκε η κυβέρνηση με αντάλλαγμα μια μελλοντική υπό-
σχεση για το χρέος.
Μπορεί μεν η διόρθωση να γίνει τον Μάιο του 2017, όταν η 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκδώσει τα στοιχεία για το κλείσιμο του 2016 και 
αυτά επικυρωθούν από τη Eurostat και την Κομισιόν, αλλά οι 
περικοπές θα είναι αυτόματες και τα μέτρα θα κυρωθούν με 
προεδρικό διάταγμα και όχι με βάση τη συνήθη κοινοβου-
λευτική διαδικασία.
Ο υπουργός Οικονομικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε 
ότι με βάση τη χθεσινή καταρχήν συμφωνία δεν θα υπάρχει 
η εκ των προτέρων νομοθέτηση συγκεκριμένων προληπτι-
κών μέτρων. Ωστόσο η αναθεωρημένη ελληνική πρόταση 
ορίζει σαφώς τους κωδικούς των δαπανών οι οποίες θα 
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είναι διαθέσιμες για περικοπές. Δεν είναι άλλες από τους 
μισθούς του Δημοσίου και τις συντάξεις ιδιωτικού και δη-
μόσιου τομέα στο κομμάτι που θα αφορά την κρατική χρη-
ματοδότηση και άρα τις δαπάνες του κράτους. Ο υπουργός 
τόνισε χθες ότι από το σύνολο των πρωτογενών δαπανών 
εξαιρούνται των περικοπών τα επιδόματα ανεργίας και οι 
αμυντικές δαπάνες. Αρα όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες βρί-
σκονται «εντός».
Στις τεχνικές λεπτομέρειες που μένουν να διευκρινιστούν 
μέχρι και τις 24 Μαΐου, όταν όλοι αναμένουν την ολοκλή-
ρωση της ελληνικής αξιολόγησης και τη δρομολόγηση της 
εκταμίευσης της δόσης των 5,7 δισ. ευρώ, περιλαμβάνονται: 
1. Η διάρκεια της ισχύος του προληπτικού πακέτου μέτρων. 
Αν δηλαδή η δέσμευση για αυτόματες περικοπές η οποία θα 
θεσμοθετηθεί με νόμο θα έχει διάρκεια μέχρι και το τέλος 
του τρίτου Μνημονίου ή η εφαρμογή της θα ξεπεράσει το 
2018. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μιλάμε για ένα Μνημόνιο 
διάρκειας που θα «παρακολουθεί» την πορεία υλοποίησης 
της πολύπλοκης λύσης για την ελάφρυνση που περιγρά-
φηκε σε πολύ αδρές γραμμές μετά το τέλος του χθεσινού 
Eurogroup. Αν η λύση για το χρέος συμβαδίσει και με έναν 
ακόμη περιοριστικό μηχανισμό θα υλοποιηθεί αυτό που είχε 
προαναγγείλει από το 2015 ο κ. Ρέγκλινγκ τονίζοντας ότι η 
όποια λύση για το ελληνικό χρέος θα συμβαδίζει και με ένα 
πρόγραμμα εποπτείας το οποίο δεν θα είναι Μνημόνιο.
2. Αν και κατά πόσο θα υπολογίζονται στις αποκλίσεις και οι 
αυξήσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς 
τον ιδιωτικό τομέα ώστε να μην υπάρξει επίτευξη στόχων 
μέσω εσωτερικής στάσης πληρωμών.
3. Πώς θα αντιμετωπίζονται οι συγκυριακές αποκλίσεις, είτε 
θετικές είτε αρνητικές, που θα εμφανίζονται στην υλοποίη-
ση των ελληνικών Προϋπολογισμών.
4. Αν τελικά θα περάσει ρήτρα ανάκλησης μέτρων λόγω κα-
λύτερων του αναμενομένου επιδόσεων της ελληνικής οικο-
νομίας όπως ζητά η ελληνική πλευρά.
5. Αν στα μέτρα στα οποία θα περιλαμβάνει ως ενδεχόμενες 
δεξαμενές διόρθωσης περιλαμβάνονται και το πάγωμα των 
προσλήψεων που έχει προγραμματίσει το Δημόσιο ή ακόμη 
και οι απολύσεις υπεράριθμών δημοσίων υπαλλήλων.
6. Αν θα πρέπει να υποδείξει η ελληνική πλευρά κάποιες 
κατηγορίες άμεσων ή έμμεσων φόρων οι οποίοι θα αυξάνο-
νται σε αντικατάσταση που θα κάνει η ελληνική πλευρά σε 
κάποια περικοπή δαπανών.
Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι όλες οι δεσμεύσεις για 
το βασικό πακέτο μέτρων των 5,4 δις. ευρώ και το προληπτι-
κό πακέτο μέτρων, όποιο και αν καταλήξει να είναι το ύψος 
τους, αναλαμβάνονται χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.
Η συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους ξεκίνησε μεν 
χθες με κάποιες εναλλακτικές προτάσεις που κατέθεσε ο 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας σε συνεργασία με 
την Κομισιόν, αλλά αυτές είναι δυνητικές και δεν έχουν 
αναφερθεί καν από τους υπουργούς Οικονομικών του 
Eurogroup. Η συζήτηση και κυρίως η απόφαση για το χρέος 

και στη συνέχεια η αποδοχή της λύσης που θα επιλεγεί από 
το ΔΝΤ θα είναι κλειδί για την περαιτέρω πορεία.
Με την άνοδο των εθνικιστικών κομμάτων στην Ευρώπη και 
ειδικά σε χώρες όπως η Γερμανία, η Φινλανδία και η Αυ-
στρία, δηλαδή τις χώρες που εμφανίζουν την πιο σκληρή 
στάση απέναντι στην Ελλάδα, π συζήτηση μπορεί να διαρκέ-
σει δυνητικά μέχρι και το τέλος του χρόνου.

ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ
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Την επανέναρξη των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων στο 
εργοτάξιο στις Σκουριές ανακοίνωσε η "Eldorado Gold" μετά 
την έγκριση της επικαιροποιημένης τεχνικής μελέτης της 
από το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.
Οι εργασίες στις Σκουριές είχαν ανασταλεί τον Ιανουάριο με 
απόφαση της διοίκησης της εταιρείας ως αντίδραση για τη 
μη έγκαιρη έκδοση αδειών και εγκρίσεων ρουτίνας. Ακο-
λούθησε το Φεβρουάριο η έκδοση της άδειας δόμησης για 
το εργοστάσιο εμπλουτισμού της "Ελληνικός Χρυσός" στις 
Σκουριές και την περασμένη Παρασκευή το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος ενέκρινε το συμπληρωματικό-τροποποιητικό 
τεύχος τεχνικής μελέτης σε συμμόρφωση με την απόφαση 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, που έκρινε άκυρες τις ανα-
κλητικές αποφάσεις του περασμένου καλοκαιριού. Πρόκει-
ται για ακόμη ένα βήμα συμβιβασμού μεταξύ κυβέρνησης 
και "Eldorado Gold", μετά την επιβολή προστίμων στην εται-
ρεία και τις κατηγορίες για "σορτάρισμα" που διατύπωσε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος Πάνος Σκουρλέτης κατά του προ-
έδρου και διευθύνοντος συμβούλου της "Ελληνικός Χρυσός" 
Πολ Ράιτ, φτάνοντας στα άκρα την αντιπαράθεση. Πλέον το 
κλίμα φαίνεται να έχει αλλάξει, καθώς ακολούθησαν εγκρί-
σεις από το αρμόδιο υπουργείο για τα έργα της Ολυμπιάδας 
αλλά και των Σκουριών, Πάντως η πλευρά του υπουργείου 
χαρακτηρίσει τυπική υποχρέωση την τελευταία έγκριση και 
σημειώνει ότι εκκρεμούν αρκετές εγκρίσεις -κυρίως αυτή 
που αφορά το εργοστάσιο μεταλλουργίας flash smelting- 
που θα καθορίσουν την πορεία του μεταλλείου.
«Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη λήψη της έγκρισης αυτής 
και πολύ ενθαρρυμένοι από τη συνεχή επικοινωνία μεταξύ της 
Ελληνικός Χρυσός» και του υπουργείου και των τεχνικών υπη-
ρεσιών του. Αυτή η εποικοδομητική εργασία συνέβαλε σε άλ-
λες πρόσφατες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αδειών 
για τις κατασκευές στις Σκουριές (Φεβρουάριος του 2016) και 
τις εγκαταστάσεις στην Ολυμπιάδα (Μάρτιος 2016)» αναφέρεται 
σε γραπτή δήλωση του κ. Ράιτ.
"Πιστεύω ότι τώρα υπάρχει μία πολύ βελτιωμένη κοινή αντίλη-
ψη, εκτίμηση και ευθυγράμμιση μεταξύ της εταιρείας και του 
υπουργείου όσον αφορά τα σημαντικά οφέλη που μπορεί να 
έχει η ελληνική κοινωνία και οικονομία από τη συνεργασία για 
την αξιοποίηση με υπευθυνότητα των ορυκτών πόρων στην Ελ-
λάδα. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το υπουργείο, για να 
προωθήσουμε τα έργα στις Σκουριές και στην Ολυμπιάδα για το 
όφελος όλων των ενδιαφερομένων", πρόσθεσε ο κ. Ράιτ.


