
Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι παρατείνεται κατά δύο μήνες μέχρι τις 
30-01-2015, η διάρκεια υλοποίησης των ενεργών έργων που υλοποιούνται στο πλαί-
σιο των προγραμμάτων: «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες». «Εξωστρέφεια- Αντα-

γωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)». «Νέα- Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το άλλοτε «υπουργείο Εθνικής Παιδείας» έχει 
διαγράψει προ πολλού, και ως προς τον τίτλο και 
ως προς την ουσία, τον προσδιορισμό «εθνικής».
Με το ν. 3696/2008, υπακούοντας στις απαι-
τήσεις της ΕΕ, ισοτίμησε ως προς τα πτυχία των 
ελληνικών ΑΕΙ, τα διπλώματα των κολεγίων που 
λειτουργούν στη χώρα μας, βάσει συμφωνιών 
πιστοποίησης και δικαιόχρησης (franchising) με 
πανεπιστήμια της ΕΕ, εξισώνοντας τις πενταετείς, 
π.χ. των Πολυτεχνικών Σχολών, με τις τριετείς 
σπουδές των κολεγίων !
Ρύθμιση για την οποία οι Αμερικανοί διπλωμάτες, 
άσκησαν συστηματικές πιέσεις να αλλάξει, ώστε 
να συμπεριλάβει και τα κολέγια που συνεργάζο-
νται με πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Το υπουργείο Παι-
δείας, με …θρησκευτική ευλάβεια, ενέδωσε στο 
αίτημα με τροπολογία την περασμένη εβδομάδα. 
Άλλωστε, ο υπουργός είχε προϊδεάσει πριν ενάμισι 
μήνα, όταν μιλώντας στην Επιτροπή Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής, είχε «φωτογραφίσει» και 
συγκεκριμένο κολέγιο: «Για παράδειγμα υπάρχει 
ένα κολέγιο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει 500 
Βαλκάνιους φοιτητές και λειτουργεί χωρίς να δημι-
ουργεί προβλήματα» είχε πει, καθώς η συζήτηση 
αφορούσε τα τεράστια χρέη από απλήρωτες ασφα-
λιστικές εισφορές και φόρους, ή τις απαράδεκτες 
εγκαταστάσεις, πλήθους κολεγίων.
Το «πράσινο», κατά την κλασική ζωγραφική, είναι 
δευτερογενές χρώμα από τη συνύπαρξη του κίτρι-
νου με το μπλε. Η διαδοχή ενός «μπλε», από έναν 
«πράσινο» υπουργό Παιδείας, ίσως να εκληφθεί 
ως σύμπτωση.
Το βέβαιο, όμως, είναι ότι το ΤΕΕ, τα Πολυτεχνεία 
και οι Πολυτεχνικές Σχολές, θα φροντίσουν να 
ακυρωθεί η αντισυνταγματική διάταξη και ως προς 
τους τύπους και ως προς την πράξη.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

Το ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, έχοντας  
αναλάβει από το ΥΠΕΚΑ  πρωταγωνιστι-
κό ρόλο  για την ανάπτυξη δικτύου φυσι-
κού αερίου  στη Δυτική Ελλάδα, προχω-
ρά ταχύτατα στη διοργάνωση όλων των 
αναγκαίων συνεργασιών, συνεννοήσεων 
και προγραμματισμών που απαιτούνται, 
προκειμένου να θέσει σε τροχιά υλοποί-
ησης το έργο. Αφετηρία νέων εξελίξεων 
αποτελεί η  ανακοίνωση ανάθεσης  της 
ευθύνης εκπόνησης προμελέτης βιωσι-
μότητας του έργου  στο ΤΕΕ/ΤΔΕ, που 
έκανε  ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μα-
νιάτης την περασμένη εβδομάδα στην 
Πάτρα, στη διάρκεια της ημερίδας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα 
την «έρευνα και εκμετάλλευση υδρογο-
νανθράκων στον ελλαδικό χώρο». Το  
ΤΕΕ/ΤΔΕ, θέτοντας την υλοποίηση του 
νέου ενεργειακού έργου στην πρώτη 
γραμμή των στόχων του διοργάνωσε ευ-
ρεία σύσκεψη με τη ΔΕΠΑ. Παράλληλα 
διοργάνωσε συνάντηση με τη διοίκηση 

του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοπον-
νήσου & Δυτικής Ελλάδος και του Επιμε-
λητηρίου Αχαΐας. Στο μεταξύ βρίσκεται 
σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας από την αρχή της 
ανάληψης των σχετικών πρωτοβουλιών. 
Στις συναντήσεις αποφασίστηκε η στενή 
συνεργασία των παραγωγικών φορέων 
της περιοχής, καθώς και η ανάληψη 
κοινών πρωτοβουλιών για την ευόδωση 
του εγχειρήματος. Από την πλευρά της, η 
Περιφέρεια εκφράζει σαφή πολιτική βού-
ληση υποστήριξης  και ενίσχυσης,  μέσω 
της ένταξης στο Περιφερειακό Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας, 
τμημάτων της εγκατάστασης υποδομών 
φυσικού αερίου,  μιας και αποτελεί βασι-
κό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρό-
τησης της περιοχής.  Το ΤΕΕ/ΤΔΕ αποδέ-
χθηκε με ικανοποίηση την ανακοίνωση 
του ΥΠΕΚΑ,  που ήρθε μετά από πολλά 
χρόνια παρεμβάσεων και πιέσεων του 
ΤΕΕ/ΤΔΕ και των φορέων της περιοχής. 

  «Ο χρόνος είναι 
λίγος και το φορτίο 
που αναλαμβάνου-
με βαρύ, είμαστε 
αποφασισμένοι  να 
τα καταφέρουμε» 
τονίζει ο Θανάσης 
Γιανναδάκης, πρόε-
δρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ.

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΔΕ

Φυσικό αέριο στη Δυτική Ελλάδα
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη του Βόλου από τις 24 έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, από το Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας.
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα μέλη της επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποιούνται στα 
συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές, στελέχη της τοπικής αυτο-
διοίκησης, επαγγελματίες  και φοιτητές.    Πληροφορίες: Τηλ.: 24210-74494 και 24210-74436,  email: 
epsatha@prd.uth.gr, thpapath@prd.uth.gr

ΣυΝΕδΡΙΟ πΟΛΕΟδΟΜΙΑΣ ΚΑΙ χΩΡΟΤΑξΙΑΣ 

   Το 21ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015” θα πραγματο-
ποιηθεί στη Πάτρα, στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 
2015, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας του μαθήματος “Επισκευές και Ενισχύσεις 
Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, που 
διδάσκεται στο Ε’ Έτος Σπουδών του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδος.
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρ-
ξουν και ομιλίες από καθηγητές του Ε.Μ.Π., του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πατρών. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, Π.Μ.  (τηλ. 2610-
996539, Ε-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. 
Δρίτσος (dritsos@upatras.gr). Τηλέφωνο: 2610-
996539, e-mail: nkarela@upatras.gr, ιστοσελίδα: 
http://www.episkeves.civil.upatras.gr/

“Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015” 

πΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

ΣυΝΕδΡΙΟ: 8ο Πανελλήνιο συνέδριο HellasGIs 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚδΗΛΩΣΗ: "Καινοτομική Επιχειρηματικότητα, 
Startups & Χρηματοδοτικά Εργαλεία"  
ΠΑΤΡΑ

Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφι-
κών Συστημάτων Πληροφορι-
ών (HellasGIs) 

Μονάδα Καινοτομίας και Επι-
χειρηματικότητας του Ε.Α.Π.

11-12
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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

   Η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης της 
Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων 
- ΕΤΕΠΑΜ θα διοργανώσει στη Θεσσαλονί-
κη, το Νοέμβριο του 2015, το 4ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Αναστηλώσεων. 
Στο αντικείμενο του συνεδρίου εμπίπτουν 
τα σχετικά με την αναστήλωση των ιστο-
ρικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους) 
ζητήματα, που αφορούν:
α) στη φιλοσοφία και μεθοδολογία των 
επεμβάσεων, 
β) στη σεισμική επικινδυνότητα των μνημείων
γ) στην τεχνολογική έρευνα (τεκμηρίωση, 
τεχνικές, υλικά κλπ) και εφαρμογή
δ) στην ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογι-
κών χώρων.
Απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρ-
χονται από τους χώρους των φυσικών επι-
στημών και της τεχνολογίας και συνεισφέ-
ρουν στο αναστηλωτικό έργο. Η διάρκεια 
του συνεδρίου θα είναι τριήμερη και δύο 
από τις συνεδρίες θα αφιερωθούν στα 
ειδικά θέματα με τίτλους: «Αναστηλώσεις 
νεώτερων μνημείων με φέροντα στοιχεία 
από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα» και 
« Οι επιπτώσεις του σεισμού της Κεφαλλο-
νιάς στα μνημεία» .
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν 
με ανακοίνωση. Οι ανακοινώσεις που θα 
παρουσιαστούν –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- πρέπει να είναι πρωτότυπες 
και να αποτελούν ουσιαστική συμβολή 
στο αντικείμενο, εκθέτοντας στην περί-
πτωση των εφαρμογών ολοκληρωμένη την 
αναστηλωτική προβληματική του συμμετέ-
χοντα, και στην περίπτωση της έρευνας την 
άμεση συσχέτισή της με τα αναστηλωτικά 
ζητήματα. 
Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν 
μπορούν να στείλουν ενημερωτικά ονόματα 
και τίτλο της ανακοίνωσης τους, από τις 
20 Δεκεμβρίου 2014. Για την επιλογή των 
ανακοινώσεων οι συμμετέχοντες πρέπει  να 
στείλουν περιλήψεις έκτασης από μία έως 
τρεις σελίδες, στις οποίες είναι δυνατόν 
να συμπεριλαμβάνονται μικρά ασπρόμαυ-
ρα γραμμικά σχέδια, διαγράμματα και 
ασπρόμαυρες εικόνες. Οι περιλήψεις πρέ-
πει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή, 
στη διεύθυνση: 4etepam.conference@
gmail.com, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015.
Πληροφορίες: Τηλ. 2310-423079 ( Καλλιόπη 
Θεοχαρίδου), email: 4etepam.conference@
gmail.com, ιστοσελίδα : www.etepam.gr

4ο Πανελλήνιο  
συνέδριο  

αναστηλώσεων                



Η ανακοίνωση για την εκπόνηση προμελέτης βιωσιμότητας ανά-
πτυξης δικτύου Φυσικού Αερίου στη Δυτική Ελλάδα από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, όπως προέκυψε από τις δηλώσεις 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
κ. Γιάννη Μανιάτη, κατά τη διάρκεια της ημερίδας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας, που έγινε στην Πάτρα στις 30 Οκτωβρίου για την 
Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό Χώρο, 
δεν άφησε κανέναν αδιάφορο. Κυρίως, όμως, δεν άφησε αδιάφο-
ρη τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η οποία έσπευσε την 
επόμενη ημέρα να καθορίσει σχετική συνάντηση με τη Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου, η οποία και πραγματοποιήθηκε την προηγού-
μενη Παρασκευή στην Αθήνα.  Άλλωστε, μετά από πολλά χρόνια 
παρεμβάσεων και πιέσεων προς την Κυβέρνηση από τους φορείς 
της Δυτικής Ελλάδας με επισπεύδοντες το Τεχνικό Επιμελητήριο και 
την Περιφέρεια, είναι η πρώτη φορά που η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προ-
έβη σε μια ενέργεια 
με θετικό πρόσημο, 
η οποία δείχνει ότι 
κάτι αρχίζει να αλ-
λάζει ως προς τη 
διαχρονική πολι-
τική απάθειας, της 
Κυβέρνησης στα 
θέματα της περιφε-
ρειακής ανάπτυξης 
μέσα από τα ενερ-
γειακά δίκτυα. Η 
πρώτη συνάντηση 
του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Δυτι-
κής Ελλάδας με την 
ΔΕΠΑ όπου καθο-
ρίστηκε το πλαίσιο 
συνεργασίας των 
δύο φορέων για την εκπόνηση της σχετικής μελέτης έγινε σε καλό 
κλίμα και σε υψηλό τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Από πλευράς Τε-
χνικού Επιμελητηρίου συμμετείχε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ κ. Θα-
νάσης Γιανναδάκης, ο Γραμματέας της Δ.Ε του ΤΕΕ/ΤΔΕ κ. Βασίλης 
Αϊβαλής, ο κ. Βασίλης Παπαϊωάννου μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ και 
υπεύθυνος για θέματα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, ο κ. Μιχάλης Σι-
δηρόπουλος μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΔΕ και υπεύθυνος για θέματα 
Περιβάλλοντος, ο κ. Διονύσης Μάργαρης Καθηγητής του Τμήματος 
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ο κ. Μιχάλης Κορ-
νάρος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, 
ο κ. Βαγγέλης Καραχάλιος σύμβουλος του Περιφερειάρχη Δυτικής 
Ελλάδας για θέματα Χωροταξίας και Ανάπτυξης και ο κ. Βαγγέλης 
Τσιμπλοστεφανάκης στέλεχος του ΤΕΕ με μακροχρόνια εμπειρία 
σε αναπτυξιακά προγράμματα. Από πλευράς ΔΕΠΑ συμμετείχε ο κ. 
Σπύρος Παλαιογιάννης Διευθύνων Σύμβουλος καθώς και διευθυ-
ντικά στελέχη από όλες τις Διευθύνσεις της Επιχείρησης. Αποτέ-
λεσμα της συνάντησης ήταν ο καθορισμός του πλαισίου σύναψης 
προγραμματικής σύμβασης, ο καταμερισμός ενεργειών μεταξύ των 
δύο φορέων μεταξύ των οποίων είναι η επικαιροποίηση των στοι-
χείων ενεργειακής κατανάλωσης σε όλους του τομείς (βιομηχανικό, 
εμπορικό, οικιακό κλπ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας καθώς 
και των νησιών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κεφα-
λονιά, Λευκάδα) τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας, η διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης και μέσων 
τροφοδοσίας καθώς και σεναρίων διεκδίκησης χρηματοδοτικών 
εργαλείων αλλά και οικονομοτεχνικής ανάλυσης βιωσιμότητας των, 
υπό εξέταση, σεναρίων.
-Η συνεργασία των Φορέων της Περιοχής: Η επιμονή του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του στό-
χου είναι εμφανής μιας και πριν ακόμη λάβει χώρα η σύσκεψη με 
τη ΔΕΠΑ, είχε ήδη δρομολογηθεί η συνάντηση με τη Διοίκηση του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος και του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας, η οποία και έγινε την προηγούμενη Τετάρτη 
(12/11/2014) στα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πελοποννή-
σου & Δυτικής Ελλάδος. Εκεί αποφασίστηκε η στενή συνεργασία 
των παραγωγικών φορέων της περιοχής καθώς και η ανάληψη κοι-
νών πρωτοβουλιών για την ευόδωση του εγχειρήματος. Παράλληλα, 
το Τεχνικό Επιμελητήριο βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την 

Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας από την 
αρχή της ανάληψης 
των σχετικών πρω-
τοβουλιών. Άλλω-
στε, είναι σαφής η 
πολιτική βούληση 
της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας για 
την υποστήριξη και 
ενίσχυση ακόμα και 
μέσω της ένταξης 
στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα της Δυτικής 
Ελλάδας τμημάτων 
της εγκατάστασης 
υποδομών Φυσι-
κού Αερίου μιας και 

αποτελεί βασικό πυλώνα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της 
περιοχής.
-ΤΕΕ/ΤΔΕ: Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, κ. Θανάσης Γιαν-
ναδάκης έκανε σαφές ότι η αποφασιστικότητα για την επίτευξη του 
στόχου δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα κλίμα εφησυχασμού 
και επανάπαυσης. «Ο χρόνος είναι λίγος και το φορτίο που αναλαμ-
βάνουμε βαρύ, αλλά στα δύσκολα πρέπει να τα καταφέρουμε. Δεν 
είμαστε αισιόδοξοι. Αποφασισμένοι είμαστε. Το χρωστάμε στην κοι-
νωνία και είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία, ώστε να δείξουμε και 
να ανοίξουμε τους δρόμους για την πραγματική και όχι στα λόγια 
παραγωγική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Δεν παρακαλούσα-
με τόσα χρόνια και δε θα παρακαλέσουμε και τώρα. Ο Τεχνικός Κό-
σμος ήταν και θα είναι συνεπής στις παρεμβάσεις του για την στην 
έξοδο από τη κρίση της Χώρας από την πολιτική, οικονομική και 
κοινωνική κρίση που περνάμε. Απαντάμε στην πράξη στο ερώτημα 
για το εάν η Ελλάδα θα προχωρήσει σε ένα δρόμο ανάπτυξης με 
αυστηρά οικονομικούς-λογιστικούς όρους αλλά με, πλήρως, διαρ-
ρηγμένη την κοινωνική της συνοχή ή εάν θα προχωρήσει σε ένα 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό της παραγωγικής της ανασυγκρότησης 
με όρους που θα στοχεύουν στην κοινωνική επανένταξη μεγάλων 
τμημάτων των πολιτών οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τον αγώνα 
της αξιοπρέπειας και της επιβίωσης τους. Εάν όχι τώρα, πότε, αν 
όχι εμείς, ποιοι;»

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΔΕ 

Φυσικό Αέριο στη Δυτική Ελλάδα
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Ξεκίνησε από χθες Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014 η συλλογή δηλώσεων Κτημα-
τογράφησης, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ, για όσους έχουν δικαίωμα επί των 
ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των προκαποδιστριακών Ο.Τ.Α. στο 
υπόλοιπο της Π.Ε. Τρικάλων (που δεν έχει κτηματογραφηθεί μέχρι σήμερα) της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και στους Καλλικρατικούς Δήμους Έδεσσας και 
Αλμωπίας της Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η προθεσμία 
για την υποβολή δηλώσεων λήγει στις 2 Μαρτίου 2015 για τους κατοίκους εσωτε-
ρικού και την 1η Ιουνίου 2015 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δη-
μόσιο. Πληροφορίες στο site www.ktimatologio.gr ή τηλεφωνήστε το 210 6505600 
και 2310370500.

Κτηματολόγιο

Ενας από τους ανθρώπους που 
συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
αποκάλυψη του περιβαλλοντικού 
εγκλήματος στον Ασωπό, ο χημι-
κός Θανάσης Παντελόγλου, έφυγε 
από την ζωή. 

Ο μαχόμενος χημικός κηδεύτηκε 
την Παρασκευή το μεσημέρι στο 
νεκροταφείο του Κόκκινου Μύ-
λου, έχοντας χάσει την μάχη με 
τον καρκίνο. Ο Θ. Παντελόγλου 
είχε παρατηρήσει από το 1999 το 
αυξημένο ρυπαντικό φορτίο στο 
νερό των Οινοφύτων και προχω-
ρώντας σε αναλύσεις κατέγραψε 
την παρουσία μεγάλων συγκε-
ντρώσεων σε βαρέα μέταλλα. 

Προχώρησε στην ανάδειξη του 
προβλήματος, παρά την αδιαφορία 
της Πολιτείας και τον πόλεμο των 
βιομηχανικών συμφερόντων. Πήρε 
πρωτοβουλία και το 2007 έστειλε 
δείγματα νερού στο Χημείο του 

Κράτους, με αποτέλεσμα να 

αποκαλυφθεί η παρουσία του εξα-
σθενούς χρωμίου, ενός στοιχείου 
καρκινογόνου, αποδεικνύοντας 
έτσι την βαριά ρύπανση των νερών 
του Ασωπού από τις βιομηχανίες 
και την δηλητηρίαση του υδροφό-
ρου ορίζοντα. 

Η αποκάλυψη αυτή έδωσε νέα 
ώθηση στην κινητοποίηση των κα-
τοίκων και των περιβαλλοντικών 
φορέων για να παύσει η ρύπανση 
της περιοχής. Ο Θ. Παντελόγλου 
ήταν πρόεδρος του Ινστιτούτου 
Τοπικής Ανάπτυξης και Πολιτι-
σμού (ΙΤΑΠ) στα Οινόφυτα Βοιω-
τίας. Ο Θ. Παντελόγλου, εκλεκτός 
επιστήμονας (με μάστερ Βιοχημι-
κός Μηχανικός), κοινωνικά μάχι-
μος και περιβαλλοντικά ευαίσθη-
τος άνθρωπος, δίδαξε με την ζωή 
και το έργο του πόσο σημαντικό 
είναι να παραμένει κανείς πιστός 
στις αρχές του.

Έφυγε από τη ζωή ο χημικός 
Θανάσης Παντελόγλου

Κατά το χρονικό διάστημα 9 – 14 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν 
στη Φλωρεντία με επιτυχία οι εργασίες της 18ης Παγκόσμιας Γενικής Συ-
νέλευσης και του Επιστημονικού  Συμποσίου του ICOMOS (Διεθνές Συμ-
βούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών) με θέμα «Heritage and Landscape as 
Human Values». Στις εκδηλώσεις αυτές συγκεντρώθηκαν περίπου 2000 
ειδικοί επιστήμονες για την προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς από 
σχεδόν 100 χώρες του κόσμου. Την ελληνική αποστολή αποτελούσαν ο 
Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος ICOMOS  κ. Αθανάσιος Νακάσης, η 
Αντιπρόεδρος κ. Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, ο Ταμίας κ. Βασίλης Κό-
τσιαρης, η Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων κ. Έλενα Κόρκα και τα Μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  κ.κ. Ελένη Αλεξάνδρου και  Ελευθερία Τσα-
κανίκα. Στο πλαίσιο των επαφών με εκπροσώπους Τμημάτων ICOMOS 
άλλων χωρών, η ελληνική αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συνεργασίες 
με την  Αυστραλία, Βουλγαρία, Γαλλία, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ιταλία, Ισπανία, 
Καναδά, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Κίνα, Μεξικό, Νότια Κορέα, Ουκρανία, Πε-
ρού, Πορτογαλία, Χιλή κ.α., εξετάζοντας την πιθανότητα κοινών ενεργει-
ών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
Γενικής Συνέλευσης διεξήχθησαν εκλογές την 12η Νοεμβρίου 2014 
για την ανάδειξη των νέων οργάνων του ICOMOS. Το ελληνικό ICOMOS 
στήριξε με τις ψήφους του το μεγαλύτερο μέρος των εκλεγέντων μελών 
της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι για τη νέα 
Εκτελεστική Επιτροπή το ελληνικό ICOMOS είχε θέσει από το Μάιο του 
2014 την υποψηφιότητα της κ. Σοφίας Αυγερινού-Κολώνια, η οποία έτυχε 
από την αρχή ευρείας υποστήριξης, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσει τις 
περισσότερες ψήφους από τους 16 συνολικά υποψηφίους. Οι διαδικα-
σίες της  18ης Παγκόσμιας Γενικής Συνέλευσης ολοκληρώθηκαν με την 
ψήφιση Αποφάσεων (Resolutions). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η υιοθέ-
τηση τριών προτάσεων από την αντιπροσωπεία του ελληνικού ICOMOS. Οι 
προτάσεις είναι οι εξής:
-Διαφύλαξη της αυθεντικότητας και ακεραιότητας του Εθνικού Κήπου της 
Αθήνας ως εξαιρετικό παράδειγμα σχεδιασμένου αστικού τοπίου.
-Ανάληψη πρωτοβουλιών για την παρακολούθηση εκ μέρους του ICOMOS  
των επιπτώσεων από την οικονομική κρίση και αναγκαίες συνεργασίες με 
άλλους συγγενείς διεθνείς οργανισμούς για την αντιμετώπιση τους.
-Ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να ανοίξει ο διάλογος για την επιστροφή 
των μαρμάρων του Παρθενώνα, σύμφωνα με τις πρόσφατες οδηγίες της 
UNESCO. 
Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια της 18ης Πα-
γκόσμιας Συνέλευσης του ICOMOS απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου 
μέλους του ICOMOS σε δέκα μέλη του, διακεκριμένους επιστήμονες με 
ιδιαίτερη προσφορά στο έργο του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων μετά 
από πρόταση του ελληνικού ICOMOS, ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου Διονύσης Ζήβας, εκ των ιδρυτικών μελών του 
ελληνικού ICOMOS. Η διάκριση τιμά το ελληνικό ICOMOS, το  Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Η 18η Παγκόσμια Γενική  
Συνέλευση και το Επιστημονικό  

Συμπόσιο του ICOMOS

Την αύξηση των τιμών απορρόφησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 
φωτοβολταϊκά για το 2015 ζητάει ο Σύν-
δεσμος του κλάδου με επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Ο Σύνδε-
σμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών επισημαί-
νει ότι «με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, 
τα επόμενα χρόνια θα έχουμε εξωπραγ-
ματικά χαμηλές αποζημιώσεις για τα φω-
τοβολταϊκά (της τάξης των 60- 65 ευρώ/ 
MWh) και, συνεπώς, μηδενική ανάπτυξη», 

ενώ ήδη με τις ισχύουσες σήμερα αποζη-
μιώσεις που είναι 50% υψηλότερες, έχουμε 
σχεδόν μηδενικές εγκαταστάσεις φωτοβολ-
ταϊκών το 2014 (λιγότερα από 11 MW έναντι 
1.043 MW το 2013). Το αίτημα του κλάδου 
είναι να ισχύσουν και την επόμενη χρονιά 
οι φετινές τιμές, δηλαδή 90 ευρώ/ MWh για 
τα μεσαία και μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα 
δεδομένου ότι από το 2016 θα θεσπιστεί νέο 
καθεστώς ενισχύσεων με βάση τις κατευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαμαρτυρία
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Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η εικόνα και εν γένει κατάσταση του 
χώρου εργασίας, είναι στοιχεία που αυξάνουν την δημιουργικότητα 
και παραγωγικότητα, καθώς δημιουργούν ευχαριστημένους εργα-
ζόμενους. Το επιβεβαίωσε και μια πρόσφατη έρευνα του καθηγητή 
του πανεπιστημίου του Λάνγκαστερ, σε συνεργασία με την εταιρεία 
«Διασύνδεση», η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3.600 εργαζο-
μένων σε οκτώ χώρες (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, 
Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).
Εξετάζοντας πώς επηρεάζουν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες τα 
αποτελέσματα των επιχειρήσεων, διαπιστώθηκε ότι όσοι εργάζο-
νται σε περιβάλλον που προσφέρει άφθονο φυσικό φως, ήλιο και 
πράσινο, αισθάνονται 13% υψηλότερο επίπεδο άνεσης και έχουν 
8% αποτελεσματικότερη εκτέλεση των καθηκόντων τους, σε σχέση 
με εργαζόμενους που βρίσκονται μέσα στο μπετόν, με ελάχιστο ή 
καθόλου φυσικό φως.

Όπως προέκυψε από την έρευνα 
μέχρι και τα δύο πέμπτα των ευρω-
παίων εργαζομένων γραφείου δεν 
διαθέτουν φυσικό φως στο περι-
βάλλον εργασίας τους, περισσότεροι 
από τους μισούς δεν έχουν πρόσβα-
ση/θέα σε οποιοδήποτε πράσινο, 
ενώ 7% δεν έχουν καν παράθυρο στο 
γραφείο τους !
Παρόλο που οι υπόλοιπες συνθήκες 
εργασίας κρίνονται ικανοποιητικές, 

πολλοί διαπιστώνουν πως οι περιβαλλοντικές δεν ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησης. 
Αν και οι περισσότεροι υπάλληλοι γραφείου ζουν σε μεγάλες μη-
τροπόλεις, με όλο και πιο περιορισμένη πρόσβαση στη φύση, όλοι 
επιζητούν μια σύνδεση με το φυσικό κόσμο. Με αυτό το δεδομένο 
δεν είναι έκπληξη ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εργασιακούς 
χώρους με σαφείς αναφορές στη φύση (biophilic σχεδιασμό, όπως 
ονομάζεται διεθνώς), διαθέτουν τους πιο ευχαριστημένους εργαζό-
μενους, με καλύτερη υγεία και διάθεση, που βελτιώνουν συνεχώς 
την παραγωγή τους. 

Οι εντυπωσιακοί χώροι εργασίας, όπως για παράδειγμα το κέντρο 
Genzyme του Cambridge, στις ΗΠΑ, πληθαίνουν διαρκώς τα τελευ-
ταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι εργοδότες δείχνουν ενδι-
αφέρον για τον σχεδιασμό τους, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση 
του φωτός, τη θέα από το παράθυρο, τα φυσικά δομικά και άλλα 
στοιχεία (πέτρα, ξύλο, φύλλωμα) ακόμη και εντός του γραφείου, 
τη χρήση συγκεκριμένων χρωμάτων, που δημιουργούν ευχάριστα 
συναισθήματα στους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, το κίτρινο, το 
μπλε και το πράσινο είναι οι προτιμότερες επιλογές, καθώς αντανα-
κλούν αποχρώσεις του φυσικού κόσμου (ήλιος, θάλασσα και γη).

Κάποιοι εργοδότες, ωστόσο, κάνουν περισσότερα, προσφέρουν 
στους εργαζόμενους μοναδικούς χώρους ανάπαυσης και περίσκε-
ψης κατά τις ώρες εργασίας, όπως για παράδειγμα η Google στα νέα 
γραφεία της στο Λονδίνο.

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟυ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ποιοι θίγονται από τα μέτρα- Ο ρόλος του ΔΝΤ 
στη νέα συμφωνία- ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΑΙ» ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ- Προσδοκίες για πολιτική συμφωνία στο Eurogroup • 
Πλήρης αντίθεση του συνόλου των τουριστικών φορέων- Ναι λέει η 
ΕΣΕΕ- ΣΕΤΕ: «ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ- Προειδοποίηση 
για ντόμινο αρνητικών εξελίξεων στην ελληνική οικονομία  •  Ευ. 
Βενιζέλος- Αλ. Τσίπρας- ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
•  Γιατί δεν πέφτουν οι τιμές- ΑΚΡΙΒΗ Η ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΟΓΩ 
ΦΟΡΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Καίνε» οι αλλαγές σε ασφαλιστικό, ΦΠΑ και μισθούς 
στο Δημόσιο- ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Βήματα προσέγγισης 
με την τρόικα  •  Καταγράφεται αύξηση της ζήτησης το τελευταίο 
διάστημα- ΡΑΓΔΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΕ ΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ 
ΒΕΝΖΙΝΗ  •  Περισσότερες από 950.000 δηλώσεις με νέα στοιχεία 
υποβλήθηκαν έως τώρα- ΜΕΤ’ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 

ΕΝΤΥΠΟ Ε9- Απαιτείται κλειδάριθμος για τα ανήλικα παιδιά που 
κατέχουν ακίνητα  •  Θετική ψήφος στις τράπεζες- ΦΟΒΟΙ ΤΗΣ 
MOODY’S ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- Για τους δικαιούχους 
επιδόματος θέρμανσης λόγω «βουτιάς των διεθνών τιμών  • 
«ΒΟΜΒΑ» ΑΝΩ ΤΩΝ 250 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- 
Αντισυνταγματικές οι μειώσεις συντάξεων σε ενστόλους, καθηγητές 
πανεπιστημίων, διευθυντές γιατρούς του ΕΣΥ  •  ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ 7,5% ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ  
•  ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ 
ΑΘΗΝΩΝ- Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση πρόσληψης ανεξάρτητου 
αποτιμητή για την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης κατά 20 
χρόνια.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΛΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- 
Προτείνονται μέτρα 980 εκατ. όπως αύξηση ΦΠΑ, «πάγωμα» 
συντάξεων και αλλαγές στο ασφαλιστικό • ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΤΟ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΙΟ- Για όσους παίρνουν 
επίδομα  •  ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- Η 
κοινοπραξία πέτυχε ακύρωση του χρονοδιαγράμματος και μπορεί να 
αποχωρήσει.

ΤΑ ΝΕΑ: Βενιζέλος: Μιλήσαμε σε κλίμα εθνικής συνεννόησης. 
Πρέπει να υπάρχει αρραγές μέτωπο- Τσίπρας: Τα εθνικά θέματα 
πρέπει να είναι έξω από τις εσωτερικές αντιπαραθέσεις- 105’ 
ΠΡΟΒΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  •  Τι προτείνει η κυβέρνηση στην τρόικα- 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΣ  • ΤΡΟΪΚΑ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ 
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εναλλακτικό σχέδιο για «φρένο» στις 
συντάξεις πριν από τα 62- ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ 
ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  •  ΓΚΑΦΑ ΣΤΟ Ε9: ΖΗΤΟΥΝ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟ ΚΑΙ 
ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ  •  Τα 65 $ στο βαρέλι ρίχνουν κάτω 
από το 1€ το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,42 € τη βενζίνη- ΠΟΣΑ 
ΚΕΡΔΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΟΛΕΜΟ» ΤΙΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.

ΕΘΝΟΣ: Ο χάρτης με τις νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό- ΠΟΙΟΙ 
ΧΑΝΟΥΝ ΠΟΙΟΙ ΔΙΑΣΩΖΟΝΤΑΙ- 150.000 ασφαλισμένοι που 
έχουν θεμελιώσει δικαίωμα προλαβαίνουν την έξοδο πριν από 
τα 62- 100.000 εγκλωβισμένοι στο όριο ηλικίας- Πλήττονται 
τραπεζοϋπάλληλοι, μητέρες ανηλίκων και σαραντάρηδες  •  
Πιθανότερη ημέρα η Τετάρτη- ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ  •  ΥΣΤΑΤΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ  •  Βενιζέλος- Τσίπρας: ΓΕΦΥΡΑ 

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ανεξαρτητοποιήθηκε όπως 
αναμενόταν ο Π. Μελάς από τους ΑΝ.ΕΛ.- ΧΟΝΤΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ 180- Κόμμα ιδρύει ο Τάκης Μπαλτάκος  •  Αλέξης Τσίπρας: 
ΔΕΝ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ • Ξενοδόχοι 
για ΦΠΑ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ.

Η ΑΥΓΗ: Κεραυνοί κατά Σαμαρά για την «επιχείρηση 180»- 
ΜΕΤΩΠΟ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ- Και δέσμευση προς 
τον ελληνικό λαό: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπογράφει και δεν εφαρμόζει 
τα νέα μέτρα  •  ΣΤΡΩΝΟΥΝ ΧΑΛΙΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΒΕΙ Η 
ΤΡΟΪΚΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τι θα φέρουν οι ενδεχόμενες αυξήσεις σε 
χαμηλούς και μεσαίους συντελεστές- Οι θυελλώδεις αντιδράσεις 
από τους τουριστικούς φορείς και επιμελητήρια- ΣΚΑΕΙ Η ΒΟΜΒΑ 
ΤΟΥ ΦΠΑ- Κατήφεια στο Μαξίμου εν αναμονή της απάντησης της 
τρόικας  •  Τσίπρας- Βενιζέλος- ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ… ΓΙΝΟΥΝ 
ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ- Τι συζήτησαν στο χθεσινό δίωρο τετ α τετ στο υπ. 
Εξωτερικών.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΘΟΣ ΟΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ- Επιβαρύνονται τώρα οι 
συνεπείς φορολογούμενοι.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΛΑΪΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ 
ΑΝΤΙΛΑΪΚΟ ΠΑΚΕΤΟ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου- ΝΕΟ 
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σημάδι Αποκάλυψης (;) πάνω από τη Σαουδική 
Αραβία- «ΜΑΥΡΟ ΑΛΟΓΟ» ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!
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ΝΕΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10 | 02/12/2014

Προάγγελο νέας ταλαιπωρίας για τους ιδιοκτήτες που έχουν 
μεταβιβάσει ακίνητα στα ανήλικα τέκνα τους αποτελεί η 
χθεσινή δημοσιοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων του βιβλίου με τις οδηγίες για την ηλεκτρονική 
υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, ενώ ήδη έχει 
δημιουργήσει μεγάλη σύγχυση στους φορολογούμενους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω βιβλιαράκι οδηγιών, 
μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι «δήλωση στοιχείων 
ακινήτων του ανήλικου τέκνου υποβάλλεται στο όνομα 
του ανήλικου τέκνου από τους υπόχρεους γονείς, με τους 
προσωπικούς κωδικούς του τέκνου». Επισημαίνεται ότι το 
θέμα υποβολής δήλωσης από ανήλικα τέκνα με δικούς τους 
προσωπικούς κωδικούς είχε ανακύψει και τον περασμένο 
Φεβρουάριο κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος και του Ε9. Τότε είχε γίνει γνωστό 
από το υπουργείο Οικονομικών ότι τα ανήλικα τέκνα δεν θα 
χρειαστούν άλλους κωδικούς από αυτούς των γονέων τους, 
προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία των φορολογουμένων. 
Όμως, ουδέποτε εκδόθηκε η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος 
και έτσι το μέτρο επανέρχεται σήμερα και θα πρέπει να 
εφαρμοστεί.
Για το λόγο άλλωστε αυτό και περιελήφθη στο νέο βιβλίο 
οδηγιών για τη συμπλήρωση του Ε9, από τη ΓΓΔΕ, καλώντας 
τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στις αναγκαίες ενέργειες 
ώστε να αποκτήσουν τα ανήλικα τέκνα τους κωδικούς 
πρόσβασης στο TAXIS, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 
έχουν τη δυνατότητα να δουν την «εικόνα» της περιουσιακής 
κατάστασης των τέκνων τους και να προβούν στις απαραίτητες 
διορθώσεις στο μέλλον. Από το υπουργείο Οικονομικών 
υπογραμμίζουν ωστόσο ότι το μέτρο στην παρούσα φάση 
υποβολής των τροποποιητικών δηλώσεων Ε9, έως και τις 19 
Δεκεμβρίου, δεν θα εφαρμοστεί, δηλαδή οι ιδιοκτήτες με τους 
δικούς τους κωδικούς θα έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο 
σύστημα του TAXIS και να προχωρήσουν σε αλλαγή στοιχείων 
ακόμη και ακινήτων που ανήκουν σε ανήλικο τέκνο τους.
Μόλις όμως ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, όλοι οι 
ιδιοκτήτες που έχουν μεταβιβάσει περιουσιακά τους στοιχεία 
σε ανήλικα τέκνα τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα 
ταλαιπωρία, αφού θα πρέπει να τρέξουν στις εφορίες τους για 
να προμηθευτούν τους γνωστούς κλειδάριθμους για τα τέκνα 
τους και αμέσως μετά να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις στο 
TAXIS για τη χορήγηση κωδικών στα ανήλικα. Υπενθυμίζεται 
ότι και τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση 
που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης θα πρέπει 
να πιστοποιηθούν άμεσα ως χρήστες στο TAXISnet, ενώ 
σε κάθε περίπτωση όποιος χρήστης με βάση τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις μπορεί να εισέλθει στη συγκεκριμένη εφαρμογή 
όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο και ανήλικα 
τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχετικής οθόνης, 
στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει στην 
εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Περιουσιολογίου.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-6 | 02/12/2014

Το δικαίωμα να αποχωρήσει έχει από σήμερα η κοινοπραξία 
που κατασκευάζει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο εργολάβος 
κέρδισε την πρώτη υπόθεση που είχε παραπεμφθεί σε 
διαιτησία και τώρα δικαιούται να εγκαταλείψει το έργο 
χωρίς επιπτώσεις. Εκκρεμεί να αποφανθεί το δικαστήριο αν 
δικαιούται τα 215 εκατ. ευρώ που ζήτησε ως αποζημίωση. 
Αξιοσημείωτο είναι το συνεχιζόμενο, αρνητικό ρεκόρ του 
Δημοσίου στις διαιτησίες σε θέματα δημοσίων έργων, καθώς 
δεν μετρά ούτε μία «νίκη» υπέρ του.
«Οι επιλογές τώρα είναι δύο: ή να καταθέσει η κοινοπραξία 
αίτημα διάλυσης της σύμβασης ή να συνεχίσει», λέει ο 
πρόεδρος της Αττικό Μετρό, Χρήστος Τσίτουρας. «Η άποψή 
μου είναι ότι ο εργολάβος πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, 
ειδικά στα θέματα κατασκευής της σήραγγας και των 
αρχαιολογικών ανασκαφών και να αναμείνει τις αποφάσεις 
των διαιτητών επί των οικονομικών του αιτημάτων, ώστε 
να μη χαθεί χρόνος. Εάν όμως εξασκήσει το δικαίωμά του 
να καταθέσει αίτημα διάλυσης της σύμβασης, δεν υπάρχει 
περιθώριο διαπραγμάτευσης. Θα προχωρήσουμε στη 
δημοπράτηση του υπολοίπου του έργου».
Η απόφαση που εκδόθηκε χθες αφορά το πρώτο από τα 59 
οικονομικά αιτήματα της κοινοπραξίας σε βάρος της Αττικό 
Μετρό και τα οποία παραπέμφθηκαν με ειδική ρύθμιση σε 
διαιτησία. Πιο συγκεκριμένα, ο εργολάβος ζήτησε να ακυρωθεί 
η απόφαση της Αττικό Μετρό, με την οποία παρατάθηκε 
έως τις 25 Νοεμβρίου 2016 η προθεσμία ολοκλήρωσης του 
έργου. Επίσης ζήτησε αποζημίωση 215 εκατομμυρίων ευρώ 
καθώς, όπως υποστηρίζει, «οι επιπτώσεις (σ.σ.: της απόφασης 
της Αττικό Μετρό) συνεχίζονται ακόμα και σήμερα». Στο 
οικονομικό σκέλος της προσφυγής, το διαιτητικό δικαστήριο 
ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης.
Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, η βασική 
γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης έπρεπε να ολοκληρωθεί 
έως τις 2 Οκτωβρίου 2012 ή το αργότερο στη 1.12.2014, δηλαδή 
χθες (οριακή προθεσμία έργου).
Όπως προκύπτει από το ιστορικό της απόφασης, η κοινοπραξία 
ξεκίνησε από το 2010 να ζητεί την παράταση τμηματικών 
προθεσμιών, με πρώτη αιτία την καθυστέρηση παράδοσης 
του χώρου στον σταθμό Παπάφη (λόγω της προσφυγής του 
Παπάφειου Ιδρύματος). Ακολούθησε πλήθος αιτημάτων, 
μέχρι και πρόταση (αλλά όχι αίτημα) για την αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράμματος παράδοσης, με ημερομηνία παράδοσης 
τον Απρίλιο του 2017. Η Αττικό Μετρό αρνήθηκε να χορηγήσει 
παρατάσεις πέραν της συμβατικής ημερομηνίας και ζητούσε 
από τον ανάδοχο να καταθέσει αίτημα (αντί πρότασης) για 
μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης του έργου. Τελικά 
όμως το 2012 αποφάσισε η ίδια την παράταση του συνολικού 
χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι το τέλος του 2016, 
απόφαση την οποία προσέβαλε η κοινοπραξία.
Τα επιχειρήματα της κοινοπραξίας, τα οποία δέχθηκαν οι 
δύο από τους τρεις διαιτητές, ήταν ότι η Αττικό Μετρό δεν 
είχε δικαίωμα να προχωρήσει μονομερώς σε παράταση του 
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χρονοδιαγράμματος. Και ότι ο εργολάβος, υποβάλλοντας 
πρόταση (αλλά όχι αίτημα) για αναθεώρηση του 
χρονοδιαγράμματος του έργου έως το 2017 «επιχείρησε απλώς 
να διερευνήσει αν υπήρχε η πιθανότητα να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
του έργου».
Να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία (ΑΕΓΕΚ, Impregilo, Ansaldo, 
Seli, Ansaldobreda) έχει κατασκευάσει το 38-39% του έργου 
και έχει εισπράξει 385 εκατ. ευρώ από τα 969 εκατ. ευρώ του 
συνολικού προϋπολογισμού του.
 
ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-3-5 | 02/12/2014

 Κρυφά σημεία που μπορεί να φέρνουν νωρίτερα την αύξηση 
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 62 μέσα από τον 
περιορισμό των πλασματικών ετών περιέχουν οι προτάσεις για 
το ασφαλιστικό.
Το υπουργείο Εργασίας έχει στο συρτάρι του, ως εναλλακτικό 
σχέδιο για να φρενάρει την πρόωρη έξοδο κάτω των 62 
ετών, το δραστικό περιορισμό των πλασματικών ετών που 
θα μπορούν να αναγνωρίσουν οι ασφαλισμένοι για να 
συμπληρώσουν τον απαιτούμενο χρόνο και να βγουν στη 
σύνταξη. Το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες 
που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, προβλέπει την 
κατάργηση της αναδρομικής αναγνώρισης πλασματικών 
χρόνων ασφάλισης, έτσι ώστε οι ασφαλισμένοι να μην έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν μετά το 2015 την αναγνώριση χρόνου 
ασφάλισης για προηγούμενα έτη, όπως προβλέπουν οι νόμοι 
3863/10 και 3996/11.
Σήμερα η έξοδος πριν από τα 62 επιτυγχάνεται κυρίως με 
αναγνώριση πλασματικού χρόνου για προγενέστερα έτη, και 
κυρίως για τα έτη που ισχύουν τα χαμηλά όρια ηλικίας.
Τα έτη αυτά είναι κυρίως το 2011 και το 2012. Το μπλόκο στα 
πλασματικά έτη θα καθυστερήσει την έξοδο για περίπου 
150.000 ασφαλισμένους, οι οποίοι μέσα στα επόμενα τρία έτη 
(2015-2018) θα έχουν την ηλικία για να συνταξιοδοτηθούν 
πριν από τα 62, είτε με κατοχυρωμένα δικαιώματα από 
πραγματική εργασία είτε με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών 
αναδρομικά για τα έτη 2011 και 2012 που ισχύουν χαμηλά 
όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, μια μητέρα ασφαλισμένη στο 
ΙΚΑ, που είχε ανήλικο παιδί το 2012 και είχε συμπληρώσει 
ως εκείνη το χρονιά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης, μπορεί να 
συνταξιοδοτηθεί μόλις κλείσει το 55ο έτος για μειωμένη ή 
το 60ό για πλήρη επειδή έχει κατοχυρωμένο δικαίωμα. Αν 
όμως συμπληρώνει τις 5.000 ημέρες ασφάλισης το 2012 αλλά 
γίνεται 55 το 2016, μπορεί σήμερα να ζητήσει αναδρομικά την 
εξαγορά 500 ημερών και να τις «κολλήσει» στο 2012, ώστε 
να συμπληρώσει τις 5.500 ημέρες και έτσι να κλειδώσει την 
έξοδο στα 55 αποφεύγοντας έτσι την αύξηση του ορίου ηλικίας 
στα 62.
Στην ατζέντα του υπουργείου, λοιπόν, ακόμη και αν η τρόικα 
δεχτεί τις προτάσεις που κατατέθηκαν και συμφωνήσει ότι 
τα όρια ηλικίας θα αυξηθούν το 2019 και το 2020, υπάρχει 
το κρυφό σχέδιο για την κατάργηση της αναδρομικής 

αναγνώρισης πλασματικών ετών, που πρακτικά θα σημάνει και 
το τέλος στις πρόωρες συντάξεις μέσω εξαγοράς πλασματικών 
ετών που ανάγονται σε χρόνο του παρελθόντος! 
Η κατάργηση της αναδρομικής αναγνώρισης πλασματικών 
ετών θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την αύξηση του ορίου 
ηλικίας στα 62, καθώς στην πράξη ένας ασφαλισμένος δεν θα 
μπορεί πλέον να κατοχυρώσει την έξοδο με τα όρια ηλικίας 
του 2012, από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να αναγνωρίσει το 
χρόνο ασφάλισης που του λείπει για τη χρονιά αυτή. Αντίθετα, 
η αναγνώριση πλασματικού χρόνου θα ισχύει μόνο για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος δηλαδή για να 
συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται κατά τη συνταξιοδότηση 
και όχι για να κατοχυρωθεί αναδρομικά η έξοδος σε μικρότερη 
ηλικία! Μια άλλη εναλλακτική επιλογή που εξετάζεται είναι 
να τεθούν περιορισμοί στις αναγνωρίσεις, και για παράδειγμα 
να δοθεί ένα διάστημα δύο έως τριών ετών (ως το τέλος 
του 2017-18) προκειμένου οι ασφαλισμένοι να προβούν στις 
αναγνωρίσεις πλασματικών ετών προτού έρθει η αύξηση των 
ορίων ηλικίας κατά 2 και 4 έτη το 2019 και το 2020 αντίστοιχα.
Μέσα από τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης του υπουργείου Εργασίας φαίνεται 
ότι, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ορφανικών συντάξεων 
ή των συντάξεων αναπηρίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συνταξιούχων αποχωρεί σε ηλικία κάτω των 62 ετών. Η μέση 
ηλικία εξόδου σε όλα τα Ταμεία διαμορφώνεται στα 59,9 έτη, 
ενώ στα λεγόμενα ειδικά ταμεία είναι κάτω από τα 58.
Την ίδια στιγμή, άλλη μια κρυφή πτυχή των προτάσεων που 
έστειλε το υπουργείο Εργασίας στην τρόικα, και την οποία 
αποκάλυψε ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, επιβεβαιώθηκε 
χθες από τα όσα είπε χθες ο υφυπουργός Εργασίας Β. 
Κεγκέρογλου, μιλώντας (στο πρωινό του ΑΝΤΙ) για την 20ετία. 
Ο υφυπουργός είπε ότι μόνον όσοι συμπληρώνουν 20 έτη και 
1 ημέρα θα δικαιούνται πλέον την κατώτατη σύνταξη, ενώ όσοι 
έχουν λιγότερα από 20 έτη θα παίρνουν πολύ μικρότερο ποσό 
και πάντως με βάση τις εισφορές που έχουν πληρώσει, χωρίς 
το «προνοιακό» ποσό από τη βασική σύνταξη.
Ο κ. Κεγκέρογλου αναφερόμενος στο αν θα πάρουν σύνταξη 
όσοι έχουν λιγότερα έτη είπε χαρακτηριστικά: «Σύνταξη 
θα πάρουν. Θα πάρουν αναλογική. 20 χρόνια σημαίνει 
κατοχύρωση της κατώτατης σύναξης. Σήμερα ισχύει ότι για να 
έχεις κατώτατη σύνταξη και να ισχύει το 2022 για τα επόμενα 
χρόνια, τα 20 χρόνια θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Όσοι 
έχουν κάτω από 20 δεν σημαίνει ότι χάνουν τα ένσημα. Θα 
πάρουν τη σύνταξη που τους αναλογεί στα ένσημα που έχουν».
• Την ίδια στιγμή πρόβλημα ανακύπτει και για όσους έχουν 
κάνει ήδη εξαγορά πλασματικού χρόνου γιατί στην περίπτωση 
που τα 62 έρθουν πριν από το 2019, όπως ζητά η τρόικα, τότε 
θα φορτωθούν με επιπλέον χρόνια δουλειάς και τα πλασματικά 
που αγόρασαν για να κατοχυρώσουν σύνταξη σε ηλικίες 
κάτω των 62 θα είναι άνευ ουσίας. Μάλιστα, ο νόμος λέει 
ότι σε περίπτωση αλλαγών τα χρήματα που έχουν δοθεί για 
αναγνωρίσεις πλασματικών ετών δεν επιστρέφονται. 


