
Στο ποσόν των 25.879.689 ευρώ µειώθηκαν οι απλήρωτες επιταγές και συναλ-

λαγµατικές τον Ιούνιο σύµφωνα µε στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Στο εξάµηνο οι 

ακάλυπτες επιταγές αυξήθηκαν αθροιστικά στα 180.152.799 ευρώ, ενώ οι απλή-

ρωτες συναλλαγµατικές διαµορφώθηκαν στα 45.482.608 ευρώ. Σηµειώνεται ότι 

σε ετήσια βάση οι ακάλυπτες επιταγές έχουν υποχωρήσει 43,3% τον Ιούνιο και 

οι απλήρωτες συναλλαγµατικές κατά 21%.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Έργα πληροφορικής και τηλεπικοι-

νωνιακών υποδομών και υπηρεσιών 

συνολικού προϋπολογισμού 1 δις  

ευρώ καλούνται να κατακυρώσουν 

μέχρι το τέλος του 2014 οι φορείς 

του ελληνικού δημοσίου Σύμφωνα 

με την «Ημερησία» πρόκειται για 

έργα που αφορούν διάφορους ορ-

γανισμούς της δημόσιας διοίκησης 

και του ευρύτερου δημοσίου τομέα 

και έχουν ως στόχο τη βελτίωση 

των υπαρχόντων υποδομών και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ σε 

αρκετές περιπτώσεις προσφέρουν 

σημαντική μείωση των δαπανών, 

όπως συμβαίνει, για παράδειγμα, 

με το Σύζευξις ΙΙ. Η συντριπτική 

πλειονότητα των έργων αυτών 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και 

κυρίως από τα επιχειρησιακά προ-

γράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

και «Διοικητικής Μεταρρύθμισης». 

Βάσει των υπαρχόντων δεσμεύ-

σεων, τα έργα αυτά θα πρέπει να 

κατακυρωθούν μέχρι το τέλος του 

2014 προκειμένου να μην χαθούν 

τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ο συνο-

λικός προϋπολογισμός των έργων 

που περιλαμβάνει το ΕΣΠΑ και 

αφορούν την αξιοποίηση των ψηφι-

ακών τεχνολογιών ανέρχεται περί-

που στο 1,2 δις ευρώ, αλλά μέχρι 

στιγμής τα έργα που έχουν κατα-

κυρωθεί από τις αρχές του 2013, 

οπότε ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η 

διαδικασία, δεν ξεπερνούν τα 200 

εκατ. ευρώ. Βέβαια, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι έχουν ήδη ξεκινήσει 

οι διαγωνισμοί για τα δύο μεγαλύ-

τερα -βάσει προϋπολογισμού- έργα 

που είναι το Σύζευξις ΙΙ και η ανά-

πτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε 

αγροτικές περιοχές. Το πρώτο έχει 

συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 

620 εκατ. ευρώ, ενώ το δεύτερο εί-

ναι στα 161 εκατ. ευρώ, οπότε είναι 

προφανές ότι το ποσοστό απορρό-

φησης θα αυξηθεί σημαντικά μόλις 

οι διαδικασίες για αυτά τα δύο έργα 

ολοκληρωθούν.

Σε εξέλιξη βρί-

σκονται τα έργα  

Σύζευξις ΙΙ και 

ανάπτυξης ευρυ-

ζωνικών υποδο-

µών σε αγροτι-

κές περιοχές.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Έργα πληροφορικής 1 δις ευρώ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

¼ôáí óå åðáéíåß ï ãåíéêüò ãñáììáôÝáò ôïõ 

ÍÁÔÏ, ¢íôåñò Öïãê ÑÜóìïõóåí, ãéáôß - åí 

ìÝóù ïéêïíïìéêÞò êñßóçò êáé áíÜëãçôùí 

«ìíçìïíéáêþí» ìÝôñùí - îïäåýåéò ôá 

ðåñéóóüôåñá ÷ñÞìáôá ãéá íá áãïñÜæåéò 

üðëá êáé ðõñïìá÷éêÜ, ìÜëëïí èá ðñÝðåé íá 

áíçóõ÷åßò óöüäñá.

ÓõíÝâç êé áõôü ðñéí ëßãåò çìÝñåò, ìå ôïí çãÝôç 

ôïõ ÍÁÔÏ íá åðáéíåß ôçí ÅëëÜäá ãéá ôï ãåãïíüò 

üôé ìáæß ìå ôéò ÇÐÁ, ôç Âñåôáíßá êáé ðñïóöÜôùò 

ôçí Åóèïíßá, åßíáé ïé ìüíåò ÷þñåò-ìÝëç ôçò 

ÂïñåéïáôëáíôéêÞò Óõììá÷ßáò, ðïõ äéáèÝôïõí 


Óå ðïóü ïé äáðÜíåò áõôÝò áããßæïõí ôá 4 

äéó. åõñþ, ó÷åäüí üóï åßíáé ôï Ýëëåéììá ôçò 

ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò åöÝôïò Þ 2,5 öïñÝò ïé 

åðéðëÝïí öüñïé ðïõ êáëïýíôáé íá ðëçñþóïõí 

üëïé ïé ðïëßôåò Þ, áí èÝëåôå, ðïóü áíôßóôïé÷ï 


ðéÜíáìå ðÜëé ôïõò ñõèìïýò áíÜðôõîçò ôïõ 

ðáñåëèüíôïò, ìå ðïëëáðëáóéáóôéêÝò óõíÝðåéåò 

óôï óýíïëï ôçò ïéêïíïìßáò åîáéôßáò ôçò 

áíáêýêëùóçò ôïõ ÷ñÞìáôïò ðïõ åðéôõã÷Üíåôáé 

ìÝóá áð’ áõôü ôïí ôïìÝá.

Ðëçí, üìùò, åìåßò, óå áíôßèåóç ìå ôéò ðëÝïí 

éó÷õñÝò ïéêïíïìéêÜ ÷þñåò-ìÝëç ôçò ÅÅ 

(Ãåñìáíßáò, Ïëëáíäßáò, ìç åîáéñïõìÝíçò 

ê.á.) åðéìÝíïõìå íá ôá äáðáíïýìå ãéá 

áìõíôéêÝò äáðÜíåò, óôçñßæïíôáò ôéò äéêÝò ôïõò 

ïéêïíïìßåò, åðåéäÞ ïé ðÝñáí êáé Ýíèåí ôïõ 

Áôëáíôéêïý Ý÷ïõí öñïíôßóåé íá êáôáóôÞóïõí 

ôïí êüóìï «êáæÜíé ðïõ âñÜæåé», êáôÜ ôïí ÃÃ 

ôïõ ÍÁÔÏ.

ÊáçìÝíç …Øùñïêþóôáéíá.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας θα πραγµατο-

ποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου 2014 στην πόλη 

της Πάτρας, µε θέµα: «Η Χαρτογραφία στο ∆ιαδίκτυο. 

Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές». 

Θεµατολογία

στη συλλογή, διαχείριση και χαρτογραφική απόδοση 

της χωρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο

επωνυµίας στη χαρτογραφική δηµιουργία από την 

− Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην 

-

σµατικού συστήµατος συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης 

-

ρίας σε περιβάλλον διαδικτύου.

− Την αναγκαιότητα υιοθέτησης των νέων δυνατοτή-

των της ψηφιακής τεχνολογίας όπως οι υπηρεσίες 

και διάθεσης της χωρικής πληροφορίας µε πυρήνα τα 

περιβάλλον, σύµφωνα µε τα διεθνή ανοικτά πρότυπα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε συνεργασία µε την 

Για επικοινωνία µε τη βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στο τηλέφωνο  210-3245180.  Οι άλλες γραµµές 
επικοινωνίας δεν λειτουργούν προσωρινά, λόγω τεχνικής βλάβης. 

-

Στην εκδήλωση θα συµµετέχουν διεθνείς πε-

εταιρείες διύλισης, γεωτρήσεων και εταιρείες 

µε υπηρεσίες στον τοµέα του πετρελαίου, 

δραστηριοποιούνται στην τοπική και στη διε-

και τον κόσµο. Οι εργασίες θα επικεντρωθούν 

-

-

«Σε µια χρονική συγκυρία που αναδεικνύ-

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της 

µεγάλου βεληνεκούς, που θα αποτελέσει για 

-

σε σχετική ανακοίνωση. Οι νέες εµπορικές 

ευκαιρίες στην αγορά πετρελαίου και φυσικού 

-

κυβερνήσεων και της βιοµηχανίας θα αποτε-

λέσουν βασικά θέµατα τόσο για την έκθεση 

όσο και για το συνέδριο».

∆ιεθνές συνέδριο  
για την ενέργεια 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

-

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

-
2-5 

Σεπτεµβρίου
2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-

 

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

Ελληνική Επιστηµονική 
Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και 

26-27
Σεπτεµβρίου

2014

7-9

2014

Η Χαρτογραφία στο ∆ιαδίκτυο - Σύγχρονες  
Τάσεις και Προοπτικές         
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Πάνω από 40 διαγωνισµοί σε εξέλιξη 

ΤΕΕ/ ΤΜΗΜΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για Μόνιµες Επιτροπές

Από τα έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακών υποδοµών και 

υπηρεσιών συνολικού προϋπολογισµού 1 δις  ευρώ, όπως έγραψε 

η «Ηµερησία» αυτή τη στιγµή, περισσότερα από σαράντα διαγωνι-

σµοί βρίσκονται σε διάφορες φάσεις. Σύµφωνα µε στοιχεία από την 

«Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», δώδεκα διαγωνισµοί είναι σε 

φάση κατακύρωσης, ενώ σε άλλους τρεις γίνεται η αξιολόγηση των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, κάτι που σηµαίνει ότι εντός του κα-

λοκαιριού θα γίνουν οι ανακοινώσεις των αναδόχων. Σε αυτά περι-

λαµβάνονται σηµαντικά έργα, όπως είναι για παράδειγµα το έργο για 

τον κόµβο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(ΓΓΠΣ), γνωστό και ως G-Cloud, το οποίο κρίνεται απαραίτητο για τη 

συγκέντρωση και επεξεργασία των δεδοµένων που συγκεντρώνουν 

οι φορείς του ∆ηµοσίου  καλούνται να κατακυρώσουν µέχρι το τέλος 

του 2014 οι φορείς του ελληνικού δηµοσίου.  Μέχρι στιγµής ο ΟΤΕ 

δείχνει να έχει πάρει τη µερίδα του λέοντος, καθώς έχει κερδίσει 

σχεδόν το ένα τρίτο των κατακυρωµένων έργων. Κάτι που ήταν µάλ-

λον αναµενόµενο, δεδοµένου ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι των έργων 

που έχουν ήδη κατακυρωθεί, όπως, για παράδειγµα, η επέκταση 

του Σύζευξις Ι, αφορούσε τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Από εκεί 

και πέρα, ισχυρή παρουσία έχουν εταιρείες που δίνουν έµφαση στα 

έργα του ∆ηµοσίου, όπως είναι η Space Hellas, η Unisystems αλλά 

και η Q&R, ενώ από τις εταιρείες που δείχνουν να κινούνται αρκετά 

«επιθετικά» είναι η Globo Technologies. Γενικότερα, πάντως, δεν 

είναι λίγες οι εταιρείες πληροφορικής που περιµένουν από τα έργα 

του ∆ηµοσίου να πάρουν µία σηµαντική ανάσα, καθώς η οικονοµι-

κή ύφεση έχει τα τελευταία χρόνια οδηγήσει σε σηµαντική µείωση 

των εσόδων τους, δεδοµένου ότι πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τοµέα περιόρισαν τις επενδύσεις τους σε πληροφοριακές και επι-

κοινωνιακές υποδοµές.

-Σύζευξις ΙΙ: Το έργο που συγκεντρώνει µεγάλο ενδιαφέρον είναι 

αυτό του Σύζευξις ΙΙ, στόχος του οποίου είναι η τηλεπικοινωνιακή 

σύνδεση περίπου 34.000 κτιρίων του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, 

ενώ περιλαµβάνει και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας για 55.000 

στελέχη του ελληνικού δηµοσίου. Πρόκειται για ένα έργο από το 

οποίο το ∆ηµόσιο εκτιµάται ότι θα εξοικονοµήσει περίπου 150 εκατ. 

ετησίως και η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά τις τηλεπι-

κοινωνιακές υπηρεσίες που θα παρασχεθούν σε βάθος τετραετίας. 

Χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος που υπάρχει είναι ότι στις δια-

δικασίες για τα υποέργα που αφορούν την παροχή τηλεπικοινωνια-

κών υπηρεσιών (συνολικού προϋπολογισµού 440 εκατ. ευρώ) συµ-

µετέχουν όλοι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας! Μάλιστα, 

ο όµιλος ΟΤΕ και η Cyta Ελλάδος έχουν καταθέσει προσφορές και 

για τα εννέα υποέργα, ενώ δεν υπάρχει «νησίδα» για την οποία δεν 

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ενδιαφερόµενοι. Επιπλέον, το Σύζευξις 

ΙΙ περιλαµβάνει ακόµη ορισµένα υποέργα για την ενίσχυση υποδο-

µών που θα χρηµατοδοτηθούν µε 172 εκατ. ευρώ από κοινοτικούς 

πόρους. Για τα υποέργα αυτά, για τα οποία πρόκειται σύντοµα να 

ξεκινήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες, αναµένεται να 

υπάρξει ενδιαφέρον από τις µεγαλύτερες εταιρείες πληροφορικής 

της χώρας.

Το ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-

αφέροντος για συµµετοχή ∆ιπλ. Μηχανικών στις Μόνιµες Επιτροπές 

του τµήµατος για την περίοδο 2014-2016. Συγκεκριµένα σηµειώνε-

ται ότι: Οι Μόνιµες Επιτροπές του Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ. σύµφωνα µε το θε-

σµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργανα µε εισηγητικό και γνωµοδοτι-

κό χαρακτήρα για θέµατα που παραπέµπονται σ' αυτές. Παράλληλα, 

αποστολή τους είναι να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τοµέα 

δραστηριότητας που κάθε µία αναφέρεται, να ενηµερώνουν τη ∆ι-

οικούσα Επιτροπή και να προετοιµάζουν τις απόψεις του Τµήµατος 

για θέµατα που αναφύονται. Σύµφωνα µε το Νόµο ο αριθµός και 

το αντικείµενο των Μόνιµων Επιτροπών καθορίζεται από την Αντι-

προσωπεία του Περιφερειακού Τµήµατος, µετά από εισήγηση της 

∆ιοικούσας Επιτροπής ενώ η σύσταση και συγκρότηση των Επιτρο-

πών γίνεται στη συνέχεια µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. 

Για την τριετία 2014-2016 σχηµατίστηκαν 12 Μ.Ε. µε τα παρακάτω 

αντικείµενα εργασίας: 1. Επιµελητηριακών θεµάτων, ασφαλιστικού 

και αρωγής µηχανικών. 2. Επαγγελµατικών - εργασιακών δικαιωµά-

των και κατάρτισης. 3. Ποιότητας και ασφάλειας ∆ηµοσίων Έργων 

και Κατασκευών. 4. Περιβάλλοντος. 5.  Πολιτισµού. 6. Χωροταξικού 

Πολεοδοµικού και Αστικού Σχεδιασµού. 7. Ενέργειας – ηλεκτροπα-

ραγωγής. 8. Εκπαίδευσης – Έρευνας. 9. Αναπτυξιακού Σχεδιασµού, 

Επιχειρηµατικότητας και Κοινωνικής Οικονοµίας. 10.  Εθνικών - Ευ-

ρωπαϊκών Προγραµµάτων. 11.  Αντισεισµικής, Πολιτικής Προστασί-

ας και Οδικής Ασφάλειας. 12. Αυτοδιοίκησης, Κρατικής ∆ιοίκησης.



Τα θέµατα που αφορούν την Νίσυρο και σχετίζονται µε την ∆ΕΗ, µε 

κυρίαρχο αυτό της εκµετάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου, βρέ-

θηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε  ο νέος δήµαρχος 

της Νισύρου κ. Χριστοφής Κορωναίος µε τον πρόεδρο και διευθύ-

νοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ κ. Αρθούρο Ζερβό και τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., κ. ∆ιαµαντή Βαχτσιαβάνο. 

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Ροδιακή", η συνάντηση 

έγινε σε φιλικό κλίµα και κατά τη συζήτηση έγινε µια επισκόπηση 

της άσχηµης κατάστασης στην οποία βρίσκονται σήµερα οι σχέσεις 

του δήµου Νισύρου µε την ∆ΕΗ που έχει να κάνει µε το θέµα της 

εκµετάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου της Νισύρου και των αντι-

δράσεων από την συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων του νη-

σιού. Ο κ. Κορωναίος, καθηγητής µε έδρα στις Ανανεώσιµες Πηγές 

Ενέργειας, τεκµηρίωσε την πάγια θέση του ότι η εκµετάλλευση του 

γεωθερµικού πεδίου στην καλδέρα θα οδηγήσει σε τεράστια περι-

βαλλοντικά προβλήµατα. Αναφέρθηκε στην γεώτρηση Ν1 της ∆ΕΗ 

όπου σε βάθος 1800 µέτρων βρέθηκε υδροθερµικός ταµιευτήρα µε 

θερµοκρασίες που ξεπερνούν τους 350 βαθµούς κελσίου και πιέ-

σεις που ξεπερνούν τις 30 ατµόσφαιρες. Με ρευστό που έχει µε-

γάλη περιεκτικότητα σε διάφορες ενώσεις και στοιχεία που µε την 

αποµάστευση της θερµότητας θα στερεοποιηθούν, είναι αδύνατη η 

πλήρης επαναεισαγωγή του ρευστού. Σαν παράδειγµα ανέφερε το 

γεωθερµικό πεδίο στην Τουρκία, στο Γκιζίντερη, όπου έχουν δηµι-

ουργηθεί τεράστια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το µέγεθος της Νι-

σύρου δεν επιτρέπει την εκµετάλλευση του γεωθερµικού πεδίου. Ο 

κ. Κορωναίος ανέφερε ότι τα προβλήµατα στις σχέσεις µεταξύ ∆ΕΗ 

και Νισύρου θα σταµατήσουν να υπάρχουν όταν η ∆ΕΗ πάρει µια 

ξεκάθαρη θέση στο καυτό για όλους τους Νισύριους θέµα της εκµε-

τάλλευσης του γεωθερµικού πεδίου. Ο κ. Βαχτσιαβάνος, τόνισε ότι 

η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ κατανοεί τη σηµασία της καλδέρας για τον 

τουρισµό της Νισύρου αλλά και ως µνηµείου της φύσης. Γι' αυτό 

το λόγο, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., έχει αποφασίσει εδώ και χρόνια 

να µην κατασκευαστούν γεωτρήσεις ούτε να εγκατασταθεί γεωθερ-

µικός σταθµός παραγωγής στην καλδέρα. Για την αξιοποίηση του 

γεωθερµικού δυναµικού της Νισύρου έχει επιλεγεί η θέση Αγ. Ει-

ρήνη, σε µια πολύ µικρής έκτασης αποµονωµένη περιοχή στο νότιο 

τµήµα του νησιού, έξω από την καλδέρα και χωρίς οπτική επαφή 

µε κανένα κατοικηµένο τµήµα του νησιού. Σχετικά µε το θέµα της 

διαχείρισης των αποβλήτων, επισηµάνθηκε ότι η περίπτωση του 

Γκιζίντερη στην Τουρκία δεν είναι συγκρίσιµη µε αυτή της Νισύρου 

ούτε από γεωλογική άποψη, αλλά ούτε ισχύει το ίδιο νοµικό πλαίσιο 

που ισχύει στη χώρα µας.

ÓõíÜíôçóç óôç Íßóõñï ãéá ôç ãåùèåñìßá

Παρελθόν θα αποτελούν σε λίγα χρόνια τα 

«ρολόγια» της ∆ΕΗ µε την εγκατάσταση των 

έξυπνων µετρητών ηλεκτρικού ρεύµατος, που 

προωθεί ο ∆ιαχειριστής των ∆ικτύων ∆ιανο-

µής, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ο οποίος στις επόµενες εβδο-

µάδες, πιθανότατα εντός του Ιουλίου, πρό-

κειται να προκηρύξει τον διαγωνισµό για την 

εγκατάσταση των πρώτων 160.000 ηλεκτρονι-

κών µετρητών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις 

που τροφοδοτούνται στη Χαµηλή Τάση. Σύµ-

φωνα µε δηµοσιεύµατα του Τύπου, το πιλοτικό 

αυτό πρόγραµµα, ύψους 41-42 εκατ. ευρώ, θα 

συνεχιστεί µε την τοποθέτηση µετρητών σε 

όλους τους καταναλωτές ρεύµατος, µία επέν-

δυση της τάξης των 800 εκατ. - 1 δις ευρώ, που 

απορρέει από τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, η 

οποία επιβάλλει το 80% των καταναλωτών να 

διαθέτουν έξυπνους µετρητές ως το 2020. Οι 

ηλεκτρονικοί ή «έξυπνοι» µετρητές καταγρά-

φουν σε πραγµατικό χρόνο την κατανάλωση 

ρεύµατος και µεταδίδουν την πληροφορία στο 

ειδικά εξοπλισµένο κέντρο του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο 

καταναλωτής θα παρακολουθεί σε οθόνη στο 

σπίτι ή στην επιχείρησή του τις καταναλώσεις 

και τις χρεώσεις και θα τις διαχειρίζεται ανά-

λογα, µειώνοντας το ενεργειακό του κόστος. 

Οι «λογαριασµοί έναντι» της ∆ΕΗ, που πληρώ-

νονται κάθε δίµηνο θα καταργηθούν, όπως και 

η τετραµηνιαία καταµέτρηση στο «ρολόι», που 

σήµερα συνήθως πραγµατοποιείται από υπερ-

γολάβους, συνεργαζόµενους µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ. 

Το σύστηµα θα µπορεί να «βλέπει» αµέσως 

τις βλάβες και ανάλογα να τις επιδιορθώνει, 

θα µπορεί να ενηµερώνει τον καταναλωτή µε 

µηνύµατα κ.λπ., καθώς συνδυάζει τηλεπικοι-

νωνιακό και πληροφοριακό δίκτυο. 

-Το πλάνο του ∆Ε∆∆ΗΕ: Το πιλοτικό πρόγραµ-

µα προβλέπει την εγκατάσταση και λειτουργία 

τουλάχιστον 160.000 µετρητών σε επτά επι-

λεγµένες περιοχές στο ηπειρωτικό σύστηµα 

και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά, καθώς και 

τη δηµιουργία του Κέντρου Συλλογής και Επε-

ξεργασίας Μετρητικών ∆εδοµένων. Από το σύ-

νολο, οι 130.000 µετρητές αφορούν µονοφασι-

κές συνδέσεις και οι 30.000 τριφασικές, ενώ 

το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί στις 200.000. 

Το 35,6% των έξυπνων µετρητών ή περίπου 

57.000 συσκευές θα εγκατασταθούν σε σπίτια 

και επιχειρήσεις στον νοµό Ξάνθης, το 52,5% ή 

περίπου 84.000 στη Λέσβο, τη Λήµνο και τον 

Άγιο Ευστράτιο, το 4,4% ή 7.000 µετρητές στην 

Αθήνα, το 1,9% ή 3.000 στη Θεσσαλονίκη και το 

5,6% ή 9.000 συσκευές στη Λευκάδα. 

Όσοι µετρητές είναι ήδη εγκατεστηµένοι θα 

αντικατασταθούν και θα συνδεθούν µε το νέο 

σύστηµα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Ρεύµα µε προπληρωµένες κάρτες ρεύµατος και χρονοχρέωση
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Γιατί το παλιό, είναι (αναµφισβή-

τητα) αλλιώς. Έχει χαρακτηριστεί 

ως αριστούργηµα της ιαπωνικής 

αισθητικής και του νεωτεριστικού 

σχεδιασµού της µεταπολεµικής 

περιόδου, που σε µεγάλο βαθµό 

παρέµεινε ανέγγιχτο ως σήµερα. 

Η φωτογραφική αποτύπωση αυ-

τού που χάνεται είναι ο καλύτερος 

τρόπος να περιγραφεί η κοµψότητα 

και ιστορικότητα του Okura Hotel, πριν το Sayonara (=αντίο).

Το lobby του ξενοδοχείου σχεδιάστηκε µε σκοπό να είναι το πιο χαλαρωτικό 

σηµείο του. Σ’ αυτό κυριαρχεί το εντυπωσιακό φωτιστικό.

Το Bar Highlander δεν θυµίζει τις 

παλιές καλές εποχές των bar, σερ-

βίρει και παλιά κοκτέιλ που έχουν 

από καιρό σταµατήσει να σερβίρο-

νται σε άλλα µέρη του κόσµου.

Κλασικά σε στιλ τα δωµάτια του 

ξενοδοχείου και οπωσδήποτε η 

σουίτα της φωτογραφίας, έχουν φι-

λοξενήσει πάρα πολλούς VIPs, µεταξύ των οποίων την Πριγκίπισσα Νταϊάνα, 

τον Ρόναλντ Ρίγκαν, την Μάργκαρετ Θάτσερ και τον Μπαράκ Οµπάµα.

Το δωµάτιο του τελετουργικού σερβιρίσµατος του τσαγιού, ένα δείγµα απλό-

τητας και κοµψότητας. 

Το Μουσείο Okura Shukokan - προς το παρόν κλειστό λόγω ανακαίνισης - 

είναι το πρώτο ιδιωτικό µουσείο τέχνης στην Ιαπωνία. ∆ηµιουργήθηκε το 1917, 

καταστράφηκε από σεισµό το 1923 και ξανακτίστηκε από τον αρχιτέκτονα 

Chuta Ito. Βρίσκεται µπροστά στο κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου και στεγά-

ζει τρεις εθνικούς και πολλούς πολιτιστικούς θησαυρούς. 

Το ξενοδοχείο περιβάλλεται από ένα δάσος µπαµπού και έναν ιαπωνικό κήπο 

που διατηρεί τις παραδόσεις. Αυτό το ήρεµο µονοπάτι συνδέει το σταθµό του 

µετρό Kamiyacho µε το ξενοδοχείο.

Το Hotel Okura Tokyo, το ιστορικότερο ξενοδοχείο της ιαπωνικής πρωτεύουσας, κτισµένο το 1962, για να καλύψει ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων του 1964, 

θα κατεδαφιστεί τον επόµενο µήνα, για να κτιστεί στη θέση του ένα νέο και µεγαλύτερο, ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων του 2020. Αν το νέο θα είναι και οµορ-

φότερο, µένει να φανεί στο µέλλον.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΞΕ-
ΠΛΥΜΑ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Για οφειλές άνω 

ΤΟΝ 
ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ STRESS TESTS- Από την ΕΚΤ 

για τα 128 µεγάλα ευρωπαϊκά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα- Προστρι-

 ΝΕΟ «ΨΑΛΙ∆Ι» ΣΤΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ 38% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ- Ένας στους δύο 

ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑ-
ΓΟΡΑ ΤΗΣ FORTHNET ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ- ∆εν ικανοποίησε η προσφορά 

των Wind και Vodafone.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κατατίθεται στη Βουλή το ν/σχ ως «µνηµονιακή 

υποχρέωση»- ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΑΣΙΚΕΣ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Ύποπτοι υπό προϋποθέσεις µετά την πάροδο τετραµήνου µη πληρω-

µής στο ∆ηµόσιο- Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ «ΞΕΠΛΥΜΑ»- Στο 

µικροσκόπιο µπαίνουν στο εξής τέσσερα βασικά φορολογικά αδική-

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιστολή από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τράπεζες 

και ΣΜΕΧΑ- 9 ΦΟΡΟΙ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΤΟ Χ.Α.- Έκκληση για αλλαγές 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 230 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
κλιµάκωση µετά την πτώση του αεροσκάφους της Malaysia Airlines- 

Στους 295 οι νεκροί- ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για την κατάρ-

 Α∆ΕΙΑ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 25% ΤΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ- Θα 

ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙ-
ΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΥΠΑΡΧΗΓΟΥΣ  ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
ΣΤΗ ΓΑΖΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ BOEING ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΑ- Νεκροί 295 επιβαίνοντες σε µαλαισιανό αεροσκάφος- Αλληλοκα-

 ΠΡΟΣΤΡΙΒΕΣ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ- µεταξύ κυβέρνησης- ΤΧΣ για 

ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΕ ∆ΑΣΗ- Σχέδιο νόµου µε ρυθµίσεις για ιδιωτική πολεοδόµηση.

ΤΑ ΝΕΑ: Πληρώνει µε 5 µήνες καθυστέρηση- ΕΜΠΛΟΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΥΣΗ ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟ-
∆ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ
Ρώσοι- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΤΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 295 ΕΠΙΒΑΤΩΝ- 

Καταρρίφθηκε Boeing της Malaysia Airlines πάνω από το Ντονέτσκ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Όλες οι αλλαγές της τελευταίας στιγµής από το 

υπ. Οικονοµικών- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 
«ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ»   ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣ-
ΜΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μόνον τα απολύτως απαραίτητα καλύπτει σή-

µερα- ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ  ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΑ 
∆ΑΣΗ- ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 550 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  295 
ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΠΟΪΝΓΚ -

χου- ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ ΛΩΡΙ∆Α ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Το ∆ιοικητικό Επιµελητήριο 

καταρρίπτει τεκµηριωµένα τη «συγκριτική αξιολόγηση»- ΧΑΣΤΟΥΚΙ 
ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- Η «κρυφή- φανερή» ατζέντα 

που επιχειρεί να περάσει το υπουργείο- Ψευδείς οι ισχυρισµοί ότι όλοι 

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΞΕ-
ΚΙΝΗΣΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ: ΕΠΙ∆ΗΜΙΑ… 
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΡΡΑ ΕΚΑΤΟΜΒΗ 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ∆ΑΣΗ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ-
ΣΙΜΑ!

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στη Βουλή εντός των ηµερών το νοµοσχέδιο για τη 

δασική νοµοθεσία- ΠΩΣ ΘΑ ΚΤΙΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ- Έρχονται 

∆ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ- Το 50% τρώει 

από τα έτοιµα, το 22% ζει µε δανεικά, το 62% δεν έχει χρήµατα για να 

ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΧΤΥΠΗΣΕ BOEING ΤΗΣ 
MALAYSIA AIRLINES.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΙΚΡΟΨΥΧΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- ∆εν αναγνωρίζει 

καµµία κυβερνητική επιτυχία.

Η ΑΥΓΗ: ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ- Στο στόχαστρο µετά την ενέργεια 

και τις παραλίες.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟ ΧΑΡΤΗ».

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Θεσσαλονίκη- Χαλκιδική- Πιερία- ΜΕ ΕΝΑΝ 
ΚΑΦΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο θεόπνευστος Αγιορείτης από το 1981 προέβλεπε 

ότι «το κράτος θα βγάζει παλαβούς νόµους και θα υπάρχει γενική αστά-

θεια», αλλά προέτρεπε τους πιστούς να µη φοβηθούν- ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: 
«ΟΤΑΝ ∆ΕΙΤΕ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ».
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ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α "ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ"

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-20-29 | 18/07/2014

Σηµαντικές µειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις για τα οικόπεδα που βρί-

σκονται σε χιλιάδες κωµοπόλεις, χωριά και οικισµούς της χώρας προβλέπουν 

οι νέες τροποποιήσεις στις διατάξεις για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

(ΕΝΦΙΑ) που πρόκειται να φέρει για ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση, στο 

«παρά πέντε» της έκδοσης των εκκαθαριστικών για την πληρωµή του νέου 

αυτού φόρου.

Οικόπεδα για τα οποία τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες 

του υπουργείου Οικονοµικών δεν επαρκούν για τον ορθό υπολογισµό της 

φορολογητέας αξίας και το σωστό υπολογισµό του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ θα 

αντιµετωπίζονται από το υπουργείο µε τον πιο ευνοϊκό για τους φορολογούµε-

νους τρόπο, καθώς θα λαµβάνονται υπόψη οι χαµηλότεροι δυνατοί συντελε-

στές προσδιορισµού της αντικειµενικής τους αξίας.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται πάρα πολλές περιπτώσεις οικοπέδων κυρίως 

σε περιοχές εντός κωµοπόλεων, µικρών πόλεων, χωριών και οικισµών, όπου ο 

ακριβής προσδιορισµός της γεωγραφικής θέσης στους χάρτες που διαθέτει το 

υπουργείο Οικονοµικών είναι αδύνατος.

Επιπλέον, ευνοϊκότερο σύστηµα υπολογισµού της φορολογητέας αξίας και 

συνακόλουθα σηµαντική µείωση του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ προκύπτει και 

για ορισµένες αστικές ζώνες όπου για τον προσδιορισµό των Συντελεστών 

Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδοµίας. Πρόκειται 

για οικόπεδα που βρίσκονται σε µεγάλους δήµους, όπως ο ∆ήµος Αθηναίων, 

το Αιγάλεω, το Περιστέρι, ο Ταύρος, ο Αγ. Ιωάννης Ρέντης, η Κηφισιά, η Αγία 

Παρασκευή, τα Σπάτα, η Ξάνθη, η Κοµοτηνή, τα Τρίκαλα και η Πρέβεζα.

Επίσης σηµαντικές µειώσεις, από 10% έως και 90%, αναµένεται να προκύψουν 

κι από τις τροποποιήσεις στο σύστηµα υπολογισµού της φορολογητέας αξίας 

ορισµένων οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων, 

αλλά εντός των ορίων οικισµών Τροποποιήσεις Πέραν των ευνοϊκών αλλαγών 

στον τρόπο υπολογισµού των φορολογητέων αξιών για την επιβολή του ΕΝ-

ΦΙΑ σε χιλιάδες περιοχές της χώρας, το υπουργείο Οικονοµικών αποφάσισε 

να δώσει τη δυνατότητα σε όσους φορολογούµενους διαπιστώσουν ότι τα 

εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αναγράφουν υπέρογκα ποσά φόρου λόγω λαθών 

ή παραλείψεων στα στοιχεία που είχαν δηλώσει οι ίδιοι στα έντυπα Ε9 των 

ετών 2005-2014 να υποβάλουν µέχρι 30 Νοεµβρίου 2014 νέες διορθωτικές 

δηλώσεις Ε9 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, ώστε τα λάθη που προκάλεσαν την 

υπέρµετρη φορολόγηση να εξαλειφθούν και να εκδοθούν εκ νέου τα εκκαθα-

ριστικά µε το φόρο αισθητά µειωµένο.

Σε περίπτωση όµως που από τη νέα εκκαθάριση προκύπτει µείωση του ΕΝ-

ΦΙΑ µεγαλύτερη των 300 ευρώ η εφορία θα έχει το δικαίωµα να διενεργήσει 

έλεγχο. ∆υνατότητα εκ νέου υποβολής διορθωτικών δηλώσεων Ε9 παρέχεται 

εξάλλου και για τα έτη 2011 -2013.

Η ηγεσία του υπ. Οικονοµικών εξετάζει εξάλλου το ενδεχόµενο να καθορίσει 

τις προθεσµίες εξόφλησης των 6 µηνιαίων δόσεων του ΕΝΦΙΑ στα τέλη των 

µηνών Αυγούστου 2014 - Ιανουαρίου 2015 αντί για Ιούλιο - ∆εκέµβριο 2014.

Το «λίφτινγκ» Αναλυτικά, οι νέες ρυθµίσεις που προωθεί το υπουργείο Οικονο-

1. Προβλέπεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν αντικειµενικές 

αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο το οποίο 

υπόκειται σε κύριο ή και σε συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ, τότε για τον προσδιορι-

σµό της φορολογητέας αξίας του θα λαµβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικει-

µενικές αξίες της Περιφέρειας.

2. Καθορίζεται, για ορισµένες κατηγορίες οικοπέδων, ευνοϊκότερο σύστηµα 

προσδιορισµού των φορολογητέων αξιών προκειµένου να υπολογιστούν ο 

- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν δύο ή περισ-

σότερες τιµές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) και δεν είναι δυνατός 

ο προσδιορισµός της θέσης τους, λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνι-

σης της περιοχής σε χάρτη, ως τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) 

θα λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη τιµή.

- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες εντάχθηκαν στο αντικει-

µενικό σύστηµα προσδιορισµού αξίας ακινήτων από το έτος 2011, στις οποίες 

δεν υπάρχει τιµή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, ως Συντελεστής Αξιο-

ποίησης Οικοπέδου λαµβάνεται η τιµή 0,60.

3. Καθορίζεται για ορισµένες άλλες κατηγορίες οικοπέδων ευνοϊκότερο σύ-

στηµα προσδιορισµού των φορολογητέων αξιών προκειµένου να υπολογιστεί 

ο κύριος ΕΝΦΙΑ.

Συγκεκριµένα, προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις οικοπέδων όπου από τις τη-

ρούµενες πληροφορίες στη βάση δεδοµένων του αντικειµενικού συστήµατος 

προσδιορισµού αξίας ακινήτων δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισµού 

της τιµής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ), τότε για τον προσ-

διορισµό του ΕΝΦΙΑ, ο ΣΑΟ θα υπολογίζεται σύµφωνα µε τους παρακάτω 

- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές µε όρους δόµησης οικισµών προ-

ϋφισταµένων του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα από τπ χρήση 

τους και τη δυνατότητα κατάτµησής τους σε µικρότερα άρτια οικόπεδα, ο ΣΑΟ 

θα προσδιορίζεται ανάλογα µε το εµβαδόν του οικοπέδου και σύµφωνα µε τις 

τιµές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή 

«κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειµενικού συστήµατος προσδιορι-

σµού αξίας, κατά περίπτωση.

- Για οικόπεδα που η τιµή του ΣΑΟ επηρεάζεται από διάφορες παραµέτρους, 

ως ΣΑΟ θα λαµβάνεται υπόψη αυτός που είναι ευνοϊκότερος για το φορολο-

γούµενο, ανά περιοχή ή περίπτωση.

- Για οικόπεδα που βρίσκονται σε 37 περιοχές της χώρας που από τους 

πίνακες τιµών για τον προσδιορισµό του ΣΑΟ απαιτείται βεβαίωση της Πολε-

οδοµίας, θα λαµβάνονται οι τιµές ΣΑΟ που δίδονται στο σχετικό πίνακα που 

δηµοσιεύουµε.

- Για οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικοδοµικών τετραγώνων που τέµνονται 

από µία ή περισσότερες οριογραµµές διαφορετικών ΣΑΟ, θα λαµβάνεται υπό-

ψη ως τιµή ΣΑΟ η ευνοϊκότερη για το φορολογούµενο.

4. Μειώνεται σηµαντικά, κατά 10% έως και 90%, η φορολογητέα αξία που λαµ-

βάνεται υπόψη για την επιβολή του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ σε οικόπεδα τα 

οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το µικτό σύστηµα προσδιορισµού 

της αξίας. 

Με τη νέα ρύθµιση προβλέπεται ότι η φορολογητέα αξία θα προκύπτει από το 

γινόµενο της συνολικής τιµής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή οι-

κοπέδου, ο οποίος δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 1, της επιφάνειας του 

οικοπέδου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας αναλόγως του είδους εµπραγµά-

του δικαιώµατος. ∆ηλαδή θα λαµβάνεται υπόψη και ο Συντελεστής Οικοπέδου, 

ο οποίος σε πολλές περιοχές της χώρας είναι χαµηλότερος από τη µονάδα 

(κυµαίνεται από 0,1 έως και 0,9) και µπορεί να µειώσει την τελική φορολογη-

τέα αξία κατά 10% έως και 90%! 

5. Για τον υπολογισµό της αξίας των ακινήτων, προκειµένου να υπολογισθεί ο 

συµπληρωµατικός ΕΝΦΙΑ, θα λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό συνιδιοκτησίας 

επί του ακινήτου ή του εµπραγµάτου δικαιώµατος επ' αυτού καθώς και ποσο-

στό επί της αξίας της πλήρους κυριότητας του ακινήτου στην περίπτωση δικαι-

ωµάτων ψιλής κυριότητας, επικαρπίας, επιφανείας ή οίκησης, µε αναλογική 

εφαρµογή των διατάξεων, βάσει των οποίων υπολογίζεται ο κύριος φόρος. 
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ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΑΣΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-5 | 18/07/2014

Το τρίτο κατά σειρά εµπόδιο στην επενδυτική δραστηριότητα ύστερα από 

εκείνα της χωροταξικής και πολεοδοµικής νοµοθεσίας αίρει το υπουργείο 

Περιβάλλοντος. Το σχέδιο νόµου που πρόκειται να καταθέσει στη Βουλή περι-

λαµβάνει πλήθος γενικών και σηµειακών τροποποιήσεων της δασικής νοµοθε-

σίας υπέρ της διευκόλυνσης των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων -και ιδίως 

των τουριστικών χωριών µέσα σε δάση. Παράλληλα, «τακτοποιεί» υφιστάµενα 

προβλήµατα µέσω της αναγνώρισης της υφιστάµενης κατάστασης (λ.χ., ηµιπα-

ράνοµοι οικισµοί, καταπατήσεις, αποψιλώσεις). Στο ίδιο νοµοθέτηµα περιλαµ-

βάνονται ρυθµίσεις υπέρ των οικοδοµικών συνεταιρισµών.

Το δασικό σχέδιο νόµου που παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Πε-

ριβάλλοντος Νικ. Ταγαράς διευρύνει τις οικονοµικές δραστηριότητες σε δάση 

και δασικές εκτάσεις, επιτρέποντας από τουριστικά χωριά και πολεοδοµήσεις 

οικοδοµικών συνεταιρισµών έως µοναστήρια, πίστες µοτοκρός και... εργασίες 

η κατασκευή τουριστικών χωριών. Η κάλυψη φτάνει το 10% της προστατευ-

όµενης έκτασης, ενώ ο συντελεστής δόµησης κλιµακώνεται ανάλογα µε το 

µέγεθος του «οικοπέδου».

-

ταστάσεις ιαµατικού τουρισµού, µόνιµες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.ά.

σε δάσος ή δασική έκταση, της οποίας το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν έχει 

ξεκαθαριστεί, τότε η επένδυση προχωρά κανονικά και, εάν τελικά κριθεί ότι η 

έκταση ήταν δηµόσια, τότε «ο επενδυτής καταβάλλει το οφειλόµενο αντάλλαγ-

µα χρήσης».

-

σης.

-

γήθηκαν µέσα σε δάση, αλλά µε νόµιµες οικοδοµικές άδειες (λ.χ., Αγιος 

Στέφανος).

-

µικούς συνεταιρισµούς (υπό κάποιους όρους), παρά την περί του αντιθέτου 

πλούσια νοµολογία του ΣτΕ.

Όπως ανέφεραν χθες στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος, στην Αττική 

υπάρχουν 10-20 τέτοιοι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί, εποµένως θα αδειοδοτηθεί 

µια νέα πόλη σε εκτός σχεδίου περιοχή, κάτι που σίγουρα δεν διευκολύνει 

την επιστροφή της κατοικίας στο κέντρο και την προστασία των περιαστικών 

περιοχών.

-

ρα», τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου και προορίζονται για πολεοδόµηση.

Το σχέδιο νόµου περιέχει αρκετές φωτογραφικές διατάξεις και πολλές τρο-

ποποιήσεις των πολεοδοµικών/χωροταξικών νόµων της τελευταίας διετίας, 

ακόµη και του ν.4269/14 που ψηφίστηκε προ δύο εβδοµάδων, χαρακτηριστικό 

της σπουδής µε την οποία τροποποιείται η νοµοθεσία.

ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-34 | 18/07/2014

Ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη του έργου του φαληρικού µετώπου, 

έπειτα από την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την ολοκλη-

ρωµένη ανάπλαση του µετώπου της µητροπολιτικής περιοχής της πρω-

τεύουσας προς το φαληρικό όρµο, από την εκβολή του ποταµού Κηφισού 

µέχρι την απόληξη της λεωφόρου Συγγρού, που υπεγράφη από την ηγεσία 

Πρόκειται νια ένα σηµαντικό βήµα για το εν λόγω έργο προϋπολογισµού 

230 εκατ. ευρώ, όπου εκτός από την ανάπλαση και τη δηµιουργία πάρκου, 

στα 600 στρέµµατα που εκτείνεται θα προχωρήσουν και αντιπληµµυρικά 

έργα που θα συµβάλουν στη βελτίωση των υποδοµών στις όµορες περιο-

χές.

Όπως είναι γνωστό, το έργο αυτό συζητείται εδώ και χρόνια και ακόµα και 

τώρα δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα νια το πότε θα προκηρυχθεί. 

Εκτιµήσεις µόνο µιλούν νια Οκτώβριο, χωρίς πάντως ο αρµόδιος φορέας 

που θα το προκηρύξει (η γενική γραµµατεία δηµοσίων έργων) να είναι σε 

θέση να δεσµευτεί σχετικά.

-

δότηση του έργου θα προέλθει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα νια το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής µε 40 εκατ. ευρώ. Παράλληλα νια την 

επιτάχυνση της συγχρηµατοδότησης του έργου από τα ευρωπαϊκά ταµεία, 

θα χρησιµοποιηθεί το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Jaspers. Αναµένεται η 

δηµιουργία 1.000 θέσεων εργασίας στη φάση κατασκευής και 70 περίπου 

θέσεων άµεσης απασχόλησης κατά τη λειτουργία, καθώς και σηµαντικού 

αριθµού έµµεσα συνδεόµενων µε το έργο θέσεων.

Τα κυριότερα επιµέρους έργα που συνθέτουν το ολοκληρωµένο έργο ανά-

ανισόπεδων κόµβων Κηφισού και Συγγρού, µε µήκος περίπου 1.000 µ., 

µετατοπίζεται µέχρι 90 µ. προς τη θάλασσα, χαµηλώνει και καλύπτεται σε 

δύο θέσεις, πλάτους 300 µ. περίπου η καθεµιά, οι οποίες µαζί µε πρόσθε-

τες εγκάρσιες γεφυρώσεις ενοποιούν απρόσκοπτα τον αστικό χώρο µε το 

παραλιακό µέτωπο.

-

νης παραλιακής λεωφόρου που µετατίθεται, υλοποιούνται δυο φυσικές 

«κοιλάδες» πρασίνου, βατές από πεζούς, µια στο Μοσχάτο και µια στην 

Καλλιθέα.

-

χής αναπλάθεται, ώστε να δηµιουργηθεί πάρκο µητροπολιτικής κλίµακας, 

το οποίο συνδέει φυσικά και ανεµπόδιστα την πόλη µε το θαλάσσιο µέτωπο 

της.

µέτωπο προβλήτες ως επεκτάσεις των θεµατικών αξόνων του πάρκου, τη 

δηµιουργία τεχνητής παραλίας στο δυτικό άκρο του µετώπου, κατασκευή 

δύο τεχνητών νησίδων νότια της τεχνητής παραλίας και την εξέδρα του 

τοπόσηµου στο άκρο της προβλήτας του άξονα πολιτισµού.

δηµιουργείται το Κέντρο Ανάκτησης Νερού Ελαιώνα, µε τροφοδοσία 

από την υγρή φάση των λυµάτων του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού, 

υπόγεια µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας και επιστροφή της ιλύος στον 

κεντρικό αγωγό. Η δυναµικότητα της µονάδας θα είναι 1.200 ηι3/ηµέρα 

και το παραγόµενο ανακτηµένο νερό θα ανταποκρίνεται πλήρως σε όλες 

τις απαιτήσεις νια απεριόριστη άρδευση, τόσο στο µητροπολιτικό πάρκο 

όσο και σε µέρος του Πάρκου Κέντρου Πολιτισµού Ιδρύµατος «Σταύρος 

Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ).


