
Παράταση έως τις 19 Δεκεμβρίου στη υποβολή εμπρόθεσμων τροποποιητικών δη-
λώσεων Ε9 για τα έτη 2011, 2012, 2013 και 2014 προβλέπει τροπολογία του υπουργεί-

ου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.  
Η αρχική προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ως πότε οι Έλληνες πολίτες θα παραμένουν έρ-
μαια των επικοινωνιακών παιχνιδιών, των δήθεν 
λεονταρισμών και των σκληρών διαπραγματεύ-
σεων, που διαρκώς οδηγούν στη λήψη σκληρό-
τερων μέτρων, δίχως αυτά να αποδεικνύονται τα 
πλέον κατάλληλα για την έξοδο της χώρας από 
την κρίση;
Η απάντηση, δυστυχώς, είναι μια: για πολύ 
καιρό !
Ο λόγος, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, είναι 
ένας και ο αυτός: καμιά πλευρά δεν βιάζεται να 
παρθούν αποφάσεις, να συμφωνηθούν εξελίξεις 
ή να ληφθούν μέτρα. Όλοι ενδιαφέρονται να κερ-
δίσουν χρόνο. Και όλοι γιατί γνωρίζουν πως στο 
«παρά πέντε» οι εκβιαστικές αποφάσεις περνάνε 
γρήγορα και ανεξέλεγκτα. Δημοσιοποιούνται, δε, 
ως μεγάλη …ανακούφιση !
Υπ’ αυτό το πρίσμα οι ημερομηνίες ορόσημα, 
υπάρχουν για να …αγχώνουν. Τα ρολόγια με-
τρούν αντίστροφα και όχι το χρόνο προς το μέλ-
λον, ως θα έδει. Κι όταν ένα χρονικό ορόσημο 
καταρρίπτεται, αμέσως ένα άλλο ανατέλλει στον 
«ουρανό» της επικοινωνιακής διαχείρισης.
Πίσω απ’ την οποία, πάντα στην παρούσα φάση, 
βρίσκεται, απ’ τη μια πλευρά, ο στόχος των 180 
βουλευτών, που θα …βολέψουν το κυβερνητικό 
σχήμα ως το 2016. Απ’ την άλλη, ο στόχος να 
συνυπογραφούν οι ακόμη σκληρότερες από τις 
«μνημονιακές», δεσμεύσεις για το μέλλον, εκτός 
από την κυβέρνηση και από την …ενδεχόμενη 
αυριανή κυβέρνηση. Και η …άλλη πλευρά (μας 
αρέσει δεν μας αρέσει) κάνει τη δουλειά της. Το 
ζήτημα είναι πόσο σοβαρή είναι η …μια πλευρά, 
ώστε να κάνει, επίσης, τη δουλειά που έχει 
χρεωθεί, με ειλικρίνεια και επιτυχώς για τους 
δύσμοιρους Έλληνες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας 
προτείνει τη σύσταση δομής παρακο-
λούθησης του ρυθμού εκμετάλλευσης 
και αποκατάστασης της μορφολογίας 
του τοπίου των ορυχείων λιγνίτη, ένα 
Παρατηρητήριο Αποκατάστασης Εδα-
φών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(Μ.Π.Ε.) και τους εγκεκριμένους περι-
βαλλοντικούς όρους. Σημειώνεται ότι η 
κατά νόμο αρμοδιότητα ελέγχου της τή-
ρησης των περιβαλλοντικών όρων ανή-
κει στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος των 
Περιφερειακών Ενοτήτων, αλλά τόσο 
αυτές όσο και η Διεύθυνση Περιβάλ-
λοντος της Περιφέρειας έχουν εκ των 
πραγμάτων περιορισμένες δυνατότητες, 
λόγω έλλειψης προσωπικού και μέσων 
για την παρακολούθηση έργων αυτού 
του μεγέθους. Σε επιστολή του ΤΕΕ/
ΤΔΜ, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος 
Δ. Μαυροματίδης, προς τον Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία 
ζητείται σύγκλιση σύσκεψης για να λη-
φθούν αποφάσεις, αναφέρεται ότι η νέα 

δομή ουσιαστικά θα είναι ένα τεχνικό 
εργαλείο στη διάθεση των τοπικών φο-
ρέων, για την παρακολούθηση της απο-
κατάστασης των εδαφών και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να τεθεί υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας. Σκοπός της πρότασης 
είναι να μην επαναληφθεί η δημιουργία 
στα διάφορα λιγνιτωρυχεία καταστάσε-
ων ανάλογων με τα Μεταλλεία Αμιάντου 
Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ), όπου τελικά 
χρειάστηκαν σημαντικά κονδύλια από 
δημόσιους πόρους για την αποκατά-
στασή τους. Πολύ δε περισσότερο όταν 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε εκτάσεις 
δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων με έναν 
ορίζοντα εκμετάλλευσης τουλάχιστον 
25ετίας. Ευνόητο είναι ότι, εφόσον κρι-
θεί σκόπιμο, θα μπορεί να επεκταθεί 
στο σύνολο των εξορυκτικών δραστηρι-
οτήτων στη Δυτική Μακεδονία. Η  δομή, 
που θα έχει αμιγώς επιστημονικό – συμ-
βουλευτικό ρόλο, ενώ θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο 
από τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης ή άλ-
λες πηγές.

Στόχος η παρα-
κολούθηση του 
ρυθμού εκμε-
τάλλευσης και 
αποκατάστασης 
της μορφολογίας 
του τοπίου των 
ορυχείων λιγνίτη.

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

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Παρατηρητήριο  
Αποκατάστασης Εδαφών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονό-
μησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, διοργα-
νώνει ημερίδα με θέμα:  «Ενεργειακή Αποδο-
τικότητα και Αειφορία σε κτίρια και κοινότητες 
στη Μεσόγειο – Προκλήσεις και προοπτικές». Η 
επιστημονική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 
21 Νοεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο NJV Athens 
Plaza, στην Αθήνα.

  Απευθύνεται σε εκπροσώπους της Αυτοδιοίκη-
σης και δημοσίων / ιδιωτικών φορέων που εμπλέ-
κονται στη διαμόρφωση στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα και 
αειφορία κτιρίων σε τοπικό, περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο, καθώς και σε επαγγελματίες του 
κτιριακού τομέα που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ενεργειακού-αειφόρου σχεδιασμού 
και κατασκευής κτιρίων, αλλά και καινοτόμων 
εφαρμογών για ‘έξυπνα’ κτίρια και πόλεις.
   Η ημερίδα πραγματοποιείται στo πλαίσιο της 
ολοκλήρωσης του στρατηγικού Ευρωπαϊκού 
έργου ELIH-MED (Ενεργειακή αποδοτικότητα σε 
κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο), που είχε ως 

κύριο στόχο τον προσδιορισμό και την πιλοτι-
κή εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα, αποδοτικών 
τεχνικών λύσεων και καινοτόμων χρηματοδοτικών 
μηχανισμών για την ενεργειακή αναβάθμιση 
κατοικιών ενοίκων χαμηλού εισοδήματος στη 
Μεσόγειο. Κατά τη διάρκειά της θα παρουσια-
στούν δράσεις που υλοποιήθηκαν από συμμε-
τέχοντες εταίρους του έργου ELIH-MED, καθώς 
και οι τάσεις και προκλήσεις, σε Μεσογειακό και 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη βελτίωση της ενεργει-
ακής αποδοτικότητας και αειφορίας κτιρίων και 
κοινοτήτων.
  Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν 
τα θέματα:
-Δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης σε κοι-
νωνικές κατοικίες: o ρόλος του ΚΑΠΕ 
-Ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων στην Ελλάδα 
– Πλαίσιο και προοπτικές 
Εκπρόσωπος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής 
-Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELIH-MED: Ενεργειακή 
αποδοτικότητα σε κατοικίες ενοίκων χαμηλού 
εισοδήματος  στη Μεσόγειο. Στόχοι και αποτελέ-
σματα. 
-Ευρωπαϊκές τάσεις – ο ρόλος των Εθνικών 
Στρατηγικών για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού 
κτιριακού  αποθέματος σε κτίρια Σχεδόν Μηδενι-
κής Ενεργειακής Κατανάλωσης 
-Πιλοτική εφαρμογή ELIH-MED στην Ελλάδα: 
Ενεργειακή αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών 
του  Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην 
Κομοτηνή. Δράσεις και αποτελέσματα. 
-Πιλοτική εφαρμογή ELIH-MED στην Κύπρο: 
Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενοίκων χαμη-
λού  εισοδήματος. Δράσεις και αποτελέσματα.
-Παθητικό κτίριο: προσεγγίζοντας ρεαλιστικά το 
μηδέν στην ενεργειακή κατανάλωση 
-Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας
-Κεφαλαιοποίηση έργου ELIH-MED – Προοπτικές 
για την Ευρώπη και τη Μεσόγειο

-Ολιστική προσέγγιση στον αειφόρο σχεδιασμό – 
Το παράδειγμα της Σπουδαστικής Εστίας ‘Αλίκη 
Περρωτή’  στη Θεσσαλονίκη
-Αειφορία και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Με 
αφορμή το νέο κτίριο της APIVITA
-Περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιρίων και δημοσί-
ου χώρου – Δράσεις του έργου REPUBLIC-MED
-Έξυπνα εργαλεία βελτίωσης της ενεργειακής 
συμπεριφοράς – ο ρόλος του χρήστη 
-Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για έξυπνες πόλεις 
– Δράσεις του έργου ΙnSMART 
-Σχεδιασμός για έξυπνες Μεσογειακές πόλεις – 
Το παράδειγμα του Δήμου Τρικάλων 
-Εφαρμογή τεχνολογιών έξυπνης μέτρησης – 
έξυπνων δικτύων.  
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά 
απαιτείται εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://goo.gl/forms/j3qpqvahPg
Πληροφορίες: http://www.cres.gr/kape/calendar/
ELIH-MED_proskl_progr.pdf

Ημερίδα για την ενεργειακή αναβάθμιση  
των κτηρίων στη Μεσόγειο

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ:1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις 
επιδράσεις της άρδευσης και της στράγγισης στο 
αγροτικό και αστικό τοπίο - IRLA2014  
ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:10ο Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΙ Ηπείρου, με την υποστή-
ριξη πολλών φορέων

Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής 
– ΙΗΤ, σε συνεργασία με το 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχα-
νικών ΑΠΘ

26-28
Νοεμβρίου

2014

26-27
Νοεμβρίου

2014

  Ο Σύλλογος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
καλεί τα μέλη του σε τακτική γενική συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου και 
ώρα 18.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Γ.Σ. της 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.
Θέματα ημερήσια διάταξης:
-Γνωστοποίηση ενεργειών Διοικητικού Συμβουλίου
-Πρόγραμμα ενεργειών Διοικητικού Συμβουλίου
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα 
πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, ίδια ώρα και 
ημερήσια διάταξη, την 1η Δεκεμβρίου 2014.

Γενική Συνέλευση
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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



Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το ΥΠΕΚΑ, από χθες μέχρι και την 
ερχόμενη Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, το Σχέδιο Νόμου για την «Ενίσχυση 
της Ανακύκλωσης και βελτίωση της Διαχείρισης των Αποβλήτων». Το 
υπουργείο ανακοίνωσε ότι «με το σχέδιο νόμου, επιδιώκεται η πο-
σοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης μέσω της θέσπισης 
συγκεκριμένων υποχρεώσεων χωριστής συλλογής πολλαπλών ρευ-
μάτων, ποιοτικών κριτηρίων για τα προϊόντα της ανακύκλωσης, καθώς 
και κανόνων, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των Συστημάτων 
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ). Προβλέπονται ρυθμίσεις για τη βελ-
τίωση του τρόπου λειτουργίας των ΣΕΔ, την καλύτερη αξιοποίηση των 
εσόδων τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχό τους και τη διασφάλιση 
της λειτουργίας του ανταγωνισμού στο κλάδο της ανακύκλωσης. Πα-
ράλληλα, αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των ΣΕΔ, του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και των Φορέων Διαχείρισης των 
αποβλήτων, μειώνεται η γραφειοκρατία, αίρονται ασάφειες της νομο-
θεσίας και καταργούνται ανεπίκαιρες διατάξεις».
 Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ οι κυριότερες ρυθμίσεις του σχεδίου Νόμου, 
είναι οι ακόλουθες:
1) Θεσπίζεται υποχρεωτική χωριστή συλλογή 4 ρευμάτων αποβλή-
των συσκευασίας (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο). Η υποχρέωση 
αυτή δεν αφορά μόνα τα ΣΕΔ συσκευασιών και τους δήμους αλλά και 
όλους τους φορείς λειτουργίας μεγάλων χώρων συνάθροισης του κοι-
νού όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηροδρομικοί σταθμοί, μεγάλα ξε-
νοδοχεία, νοσοκομεία γήπεδα, πανεπιστήμια, εμπορικά κέντρα κλπ.
2) Διπλασιάζεται ο στόχος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων (από 10 
σε 20%) για το 2020.
3) Τίθενται αυστηρά ποιοτικά κριτήρια για τα προϊόντα των διεργασιών 
ανακύκλωσης.
4) Αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις των ΣΕΔ έναντι της πολιτείας.
5) Εισάγονται μηχανισμοί που διευκολύνουν τη λειτουργία πολλών 
ΣΕΔ με παρεμφερές αντικείμενο.
6) Αυστηροποιείται ο έλεγχος των ΣΕΔ, με την εισαγωγή δικλείδων 
ασφαλείας στη λειτουργία τους με βάση τα όσα ισχύουν σε άλλες χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να βελτιωθεί ο τρόπος 

που σήμερα χρησιμοποιούν τα χρήματα που συγκεντρώνουν. Ενδει-
κτικά αναφέρονται κάποια:

-Εγγύηση καλής λειτουργίας ανάλογου ύψους με τα έσοδα του ΣΕΔ.

-Όρια στα αποθεματικά ίσο με 35% των ετήσιων εσόδων προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν τα φαινόμενα δημιουργίας πολύ υψηλών αποθε-
ματικών που σήμερα φθάνουν έως και το 200% των ετήσιων εσόδων 
των ΣΕΔ με σκοπό τα χρήματα αυτά να διοχετευθούν για την ενίσχυση 
της ανακύκλωσης (τα συνολικά αποθεματικά των ΣΕΔ ξεπερνούν τα 
85εκ.€ έναντι ετήσιων εσόδων περίπου 45 εκ.€).

-Όριο 10% των ετήσιων εσόδων στα διοικητικά κόστη με δυνατότητα 
παρέκκλισης εφόσον είναι αναγκαίο.

-Εισαγωγή διατάξεων που εξασφαλίζουν το υγιή ανταγωνισμό κλπ..

7) Συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης στην οποία συμμετέχουν τα 
ΣΕΔ, εκπρόσωποι της αγοράς, ανακυκλωτές και ΜΚΟ.

8) Αποσαφηνίζονται οι υποχρεώσεις του ΕΟΑΝ απέναντι στο ΥΠΕΚΑ.

9) Εκσυγχρονίζονται οι διατάξεις αναφορικά με την επιβολή των διοι-
κητικών κυρώσεων.

10) Αυξάνεται η εισφορά των συστημάτων στον ΕΟΑΝ από 2 σε 3% των 
εσόδων τους.

11) Απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία με τη συγκέντρω-
ση στο παρόν νομοσχέδιο διάσπαρτων σε πολλά νομοθετήματα διατά-
ξεων και την κατάργηση ανεπίκαιρων ή αντικρουόμενων διατάξεις. 

12) Καταργείται η υποχρέωση άδειας συλλογής και μεταφοράς από 
τους Δήμους.

13) Καταργείται η υποχρέωση εγγραφής σε "μητρώο" και αντικαθί-
σταται από υποχρέωση ανάρτησης σε ειδική ιστοσελίδα των αδειών 
συλλογής και μεταφοράς (κατά το πρότυπο των Αποφάσεων Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων),

14) Λαμβάνονται μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των 
Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων με τον Εθνικό 
Σχεδιασμό και την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρ-
μογής τους.

15) Διευκολύνεται η θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων.

 Η «Πρωτοβουλία συνεννόησης για τη δι-
αχείριση των απορριμμάτων» σε ανακοί-
νωση της μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η 
πρώτη ανάγνωση του σχεδίου νόμου δεί-
χνει ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές αλλα-
γές στη δομή του συστήματος, παρά μόνο 
επιμέρους παρεμβάσεις, όπως η χωριστή 
διαλογή των υλικών συσκευασίας, ένας 
βελτιωμένος στόχος για την προδιαλογή 
βιοαποβλήτων ή η μείωση του επιτρεπό-
μενου ποσοστού των αποθεματικών των 
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης 
(ΣΕΔ). Το σχέδιο νόμου, όμως, κρύβει και 
μια πολιτική παρέμβαση μεγάλου μεγέ-
θους, αφού με τη γνωστή τακτική των τρο-
πολογιών, επιχειρείται η περιχαράκωση 
των περιφερειακών σχεδιασμών (ΠΕΣΔΑ), 
που βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρη-

σης. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στην 
ίδια ανακοίνωση ότι με το άρθρο 17: «Η 
γνώμη του ΥΠΕΚΑ για το περιεχόμενο των 
ΠΕΣΔΑ, από συμβουλευτική γίνεται υπο-
χρεωτική, με το πρόσχημα της διασφάλι-
σης της συμβατότητάς τους με τον εθνικό 
σχεδιασμό. Δίνεται η δυνατότητα στο ΥΠΕ-
ΚΑ να παρακάμπτει τις περιφέρειες και 
τους περιφερειακούς φορείς διαχείρισης, 
καταρτίζοντας «με Πράξη Υπουργικού 
Συμβουλίου ειδικό σχέδιο δράσης για τη
διαχείριση των αστικών αποβλήτων μιας 
Περιφέρειας, ή μέρους αυτής, όπου θα 
προβλέπονται και οι σχετικές διαδικασίες 
για την εφαρμογή του, έως ότου καταστούν 
λειτουργικές οι προβλέψεις του οικείου 
ΠΕΣΔΑ, εφόσον συντρέχουν λόγοι επιτα-
κτικού δημόσιου συμφέροντος, σε περι-

πτώσεις υποθέσεων καταγγελίας παραβί-
ασης νομοθεσίας τη ΕΕ για τα απόβλητα 
που εκδικάζονται από το ΔΕΕ βάσει των 
διαδικασιών του άρθρου 260 της ΣΛΕΕ».

Νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση  
και διαχείριση των αποβλήτων

Αντίδραση 
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Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ξεκινήσει το πρώτο στάδιο του διαγω-
νισμού για τη γραμμή 4 του Μετρό, ενώ παράλληλα θα δημοπρατηθεί και 
η ανάπλαση της Πανεπιστημίου. Αυτά ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το βήμα της Βουλής. Απαντώντας σε επερώτηση 
της βουλευτού Αιτωλοακαρνανίας της ΔΗΜΑΡ Νίκης Φούντα, σχετικά με 
την ανάπλαση της Πανεπιστημίου και την κριτική που ασκείται κυρίως για 
την κυκλοφοριακή διάσταση του έργου, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπερασπίστηκε 
την επάρκεια της κυκλοφοριακής μελέτης. «Η μελέτη εκπονήθηκε από την 
Αττικό Μετρό, μια πάρα πολύ έμπειρη εταιρεία. Παρουσιάστηκε σε όλους 
τους αρμόδιους φορείς, συζητήθηκε εκτενώς και τα συμπεράσματα απο-
τυπώθηκαν στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», ανέφερε. Από την 
πλευρά της, η κ. Φούντα τόνισε την ανάγκη η ανάπλαση να οδηγήσει στην 
ανάκτηση της αίγλης του κέντρου. Επεσήμανε, ωστόσο, τις ενστάσεις που 
έχουν εκφράσει επιστήμονες σχετικά με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. «Το 
έργο θα αλλάξει την αίσθηση που έχουμε για τις γειτονιές του κέντρου. Πρέ-
πει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν προληπτικά, ώστε να μη φθάσουμε στο ση-
μείο να δούμε ότι το έργο δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει», ανέφερε. 
Όσον αφορά τον σχεδιασμό, ο κ. Χρυσοχοΐδης εκτίμησε ότι ο διαγωνισμός 
για την ανάπλαση θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Δεκέμβριο, με σκοπό να 
οριστεί ανάδοχος μέχρι το καλοκαίρι του 2015. Επίσης υπενθύμισε ότι μέσα 
στον Δεκέμβριο πρόκειται να ξεκινήσει το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού 
για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό. Πρόκειται για τη δημοσίευση 
των τευχών προεπιλογής, με βάση τα οποία θα υπάρξει μια πρώτη «διαλογή» 
των ενδιαφερόμενων κοινοπραξιών. «Θα έχουμε σύντομα νέα για το μετρό. 
Υπάρχουν κάποιοι κακόπιστοι, που θεωρούν ότι ήταν εξαγγελίες. Όμως θα 
ξεκινήσουμε αυτά που είπαμε».

Ανακοινώσεις για γραμμή 4  
και Πανεπιστημίου

Αυξήθηκαν μέσα σε μια πενταετία, 2009 -2013, τα πο-
σοστά των νοικοκυριών της χώρας που αδυνατούν να 
προσφέρουν βασικά αγαθά στα παιδιά τους, σύμφωνα 
με έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που δόθηκε στη δημοσιότητα. 
Παρατηρείται αύξηση των νοικοκυριών εκείνων που 
αδυνατούν, για οικονομικούς λόγους, να παρέχουν στα 
παιδιά τους, σε καθημερινή βάση, ένα γεύμα με κρέας, 
κοτόπουλο ή ψάρι, καθώς και νωπά φρούτα και λαχα-
νικά. Μάλιστα, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται πλέ-
ον και νοικοκυριά που θεωρούνται μη φτωχά Σύμφωνα 
με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την υλική στέρηση των 
παιδιών, σε σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας για το 
2009, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στο ποσοστό 
των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν τα έξο-
δα συμμετοχής των παιδιών τους σε σχολικές εκδρομές, 
το οποίο ανέρχεται σε 25,4% το 2013 από 7,6% που ήταν το 
2009. Κατάλληλο χώρο για σχολική μελέτη δεν μπορούν 
να προσφέρουν στα παιδιά τους, για οικονομικούς πάντα 
λόγους, τα νοικοκυριά σε ποσοστό 18,4%, ενώ το 2009 το 
ποσοστό ήταν 11,7%. Το ποσοστό των νοικοκυριών που 
δεν μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά τους ένα γεύμα 
με κρέας, κοτόπουλο ή ψάρι σε καθημερινή βάση είναι 
7,4% το 2013 από 4% το 2009, καθώς και τη δυνατότητα να 
καταναλώνουν νωπά φρούτα και λαχανικά μία φορά την 
ημέρα (4,4% το 2013 από 1,1% το 2009).

Η φτώχεια  
στα νοικοκυριά πλήττει  

τα παιδιά  

O Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικότητας 2015 (GEI), που δό-
θηκε  στη δημοσιότητα από το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικό-
τητας σε συνεργασία με το ινστιτούτο  GEDI  δείχνει ότι η  γενική 
βαθμολογία της Ελλάδας στο δείκτη GEI είναι 42 στα 100, κατέχο-
ντας την 47η θέση ανάμεσα σε 130 χώρες που συμπεριλήφθηκαν 

στο δείκτη GEI. Σε περιφερειακό επίπεδο, η Ελλάδα κατέχει την 
29η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που 
εντοπίζεται είναι η γραφειοκρατία της Ελλάδας η οποία αποτε-
λεί σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στις επιχειρηματικές της 
δυνατότητες.

Επιχειρηματικότητα 
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Το νεότευκτο Quantum of the Seas, της Royal Caribbean, είναι το τεχνολογικά πιο 
προηγμένο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Πριν λίγες ημέρες έκανε το πρώτο του τα-
ξίδι από το Σαουθάμπτον στη Νέα Υόρκη και οι επιβάτες του, μεταξύ άλλων, είχαν την 
ευκαιρία μιας ελεύθερης πτώσης με αλεξίπτωτο σε έναν προσομοιωτή, να βρεθούν 
αιωρούμενοι πάνω απ’ τον ωκεανό μέσα σε μια γυάλινη μπάλα, να διασκεδάσουν με 
τα συγκρουόμενα κλασικά αυτοκινητάκια στο «λούνα-παρκ», να κάνουν σέρφινγκ 
επί του πλοίου ή να πιουν ένα κοκτέιλ που ετοίμασε ο μπάρμαν-ρομπότ στο «Bionic 

Bar»!
Το άκρο-άωτον αυτού του πλοίου, ασφαλώς, είναι τα εικονικά …μπαλκόνια τα οποία 
διαθέτουν οι εσωτερικές καμπίνες, τα οποία προσφέρουν θέα του ωκεανού σε 
πραγματικό χρόνο!
Πρόκειται για μεγάλες οθόνες στον τοίχο των εσωτερικών δωματίων όπου προβάλ-
λεται η θάλασσα ή ότι βρεθεί στο εύρος τους ενώ το πλοίο ταξιδεύει.  

Το κρουαζιερόπλοιο με τις τεχνολογικές υπερβολές, έχει συνολικό όγκο όσο πέντε 
Boeing 747, δηλαδή 167.800 κόρους, είναι 2,5 φορές υψηλότερο από τη μεγάλη 
πυραμίδα της Γκίζας, διαθέτει 16 καταστρώματα και 2.090 ευρύχωρες καμπίνες, στις 
οποίες μπορούν να φιλοξενηθούν 4.180 επιβάτες. Υπάρχουν, επίσης, 18 εστιατόρια, 

με διαφορετικό διάκοσμο, μενού και σέρβις.
Οι πόρτες στις καμπίνες ανοίγουν με το κινητό τηλέφωνο και με τον ίδιο τρόπο γίνο-
νται και τα ψώνια εν πλω, χάρη στο ηλεκτρονικό δίκτυο που έχει αναπτύξει η Royal 
Caribbean, εντός των πλοίων της, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Το Quantum of the Seas θα ξεχειμωνιάσει στην Ανατολική Καραϊβική, με λιμάνι 
εκκίνησης το New Jersey και τον Ιούνιο θα ταξιδέψει ως τη Σαγκάη για κρουαζιέ-
ρες στη θάλασσα της Κίνας. Πάντως, όπως έγραψαν κάποιοι συντάκτες σε ειδικές 
στήλες του αγγλικού Τύπου μετά από αυτοψία στο πλοίο, το υπερ-γρήγορο internet 
δεν λειτούργησε ομαλά, ενώ οι μπάρμαν-ρομπότ βρέθηκαν …μεθυσμένοι, δεν 
μπόρεσαν να σταθούν όρθιοι πάνω από τα ποτήρια και τα κοκτέιλ καθυστέρησαν να 

σερβιριστούν κάπου 20 λεπτά. Ένα αδελφό πλοίο θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο του 
2015, αλλά αυτό θα χαράξει ρότα προς τη Μεσόγειο και άρα, εκτός απροόπτου, θα το 
δούμε από κοντά. 

Bionic bar

Luna park

Εν πλω

Surf

Restaurant

Skydive
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι «σκληροί» πολιτικοί υπολογισμοί 
υπερίσχυσαν των σχεδιασμών- ΣΤΑ ΜΙΣΑ ΕΜΕΙΝΕ Η ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ- Οι άμεσες οικονομικές προκλήσεις για τη 
χώρα • 2015: Κατατίθεται στη Βουλή αύριο, ενώ παραμένει η διαφωνία 
για το δημοσιονομικό κενό- ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- 
Δεν περιλαμβάνει μειώσεις φορολογικών συντελεστών για 
επιχειρήσεις-ιδιώτες  •  Eurobank: ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  •  ΥΠΕΚΑ: ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  •  GENIKI BANK: ΚΕΡΔΗ 85,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στον «αέρα» η συμφωνία- Ανοικτά, τώρα, όλα τα 
δεδομένα- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ- Η τρόικα εκβιάζει και θέτει 
νέους όρους- Η κυβέρνηση απορρίπτει τα σκληρά μέτρα  •  Οι 
ξένοι θεωρούν εφικτή την προσέγγιση κυβέρνησης-τρόικας- ΤΟ 
Χ.Α. «ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΖΕΙ» ΣΕ ΛΥΣΗ, ΜΕ ΚΕΡΔΗ 4,20%- Επόμενος 
στόχος οι 1.000 μονάδες  •  Χρ. Μεγάλου: Χορηγήσεις 2 δισ. από τη 

EUROBANK το 2015- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 150.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ- Έτοιμες οι τράπεζες- Ξεκινούν οι διαδικασίες 
αναδιάρθρωσης των χρεών  •  Φόρτος υπέρ τρίτων: «ΧΑΡΑΤΣΙ» ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΓΕΜΗ  •  Επέκταση Μετρό: ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Ο 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 4.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΣ «ΦΡΕΝΑΡΕΙ»- Στην 47η θέση 
του Παγκόσμιου Δείκτη Επιχειρηματικότητας της GEDI  •  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΖΗΤΟΥΝ ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΗΣ WIND  •  
ΕΩΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
Ε9  •  ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2015 ΑΠΟ EUROBANK- Θα 
χορηγηθούν πιστώσεις ύψους 1,6 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις και 
400 εκατ. ευρώ προς τα νοικοκυριά  •  ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ 
ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΩΣΙΑ- Απέτυχε η απόπειρα άντλησης 5 δισ. ρουβλίων 
μέσω εντόκων  •  «ΠΑΓΩΝΕΙ» ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ ΤΟ ΥΠΟΙΚ- 
Μόνο συμψηφισμούς με χρέη εκτελούν οι ΔΟΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΙ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Η ΑΘΗΝΑ- Εστάλη 
χθες η απάντηση στην τρόικα, αντιπροτείνεται διετές πάγωμα 
συντάξεων • ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ- 
Σαμαρά, Βενιζέλου, Τσίπρα  •  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΝΑΣ- 
ΡΩΣΙΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΜΠΛΟΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- 
Ανεξάρτητα από την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων κυβέρνησης και 
τρόικας για την πρώτη κατοικία  •  Πυρετός τηλεδιασκέψεων- ΜΕ 
ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ  •  Απλησίαστα 
τα εισαγόμενα προϊόντα στη Μόσχα- Η ΒΟΥΤΙΑ ΤΟΥ ΡΟΥΒΛΙΟΥ 
ΚΛΥΔΩΝΙΖΕΙ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Χάνουν ασφαλιστικά δικαιώματα με τις νέες ρυθμίσεις από 
το 2015- ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΝ ΒΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ- Οι 15 
κατηγορίες εργαζομένων που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν από τις 
ανατροπές στο Ασφαλιστικό- Τι ισχύει για Δημόσιο, ΙΚΑ, Τράπεζες, 
ΔΕΚΟ και ελεύθερους επαγγελματίες  •  Κυβέρνηση- τρόικα: 
ΓΕΦΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ 2015  
•  Ραντεβού Αρχηγών- ΑΨΙΜΑΧΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΣΤΑΛΗ ΠΟΤΕ  •  Πυρετός διεργασιών στο ΠΑΣΟΚ- «ΤΡΙΜΕΡΗΣ» 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΓΙΩΡΓΟ  ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Σαμαράς αναζητά άλλοθι 
ώστε να μη συνταντηθεί με τον Τσίπρα- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΟ- 
Μύλος σε Ν.Δ- ΠΑΣΟΚ για τα εργασιακά  •  Ευ. Βενιζέλος: ΣΑΝΙΔΑ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΜΕ ΓΙΩΡΓΟ, ΣΗΜΙΤΗ  •  Γιώργος Καρατζαφέρης: ΧΕΡΙ ΧΕΡΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι προτάσεις του υπ. Εργασίας για μίνι 
ασφαλιστικό και deal με τρόικα- ΑΝΤΙΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  •  ΜΑΞΙΜΟΥ: Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ  •  Επιτροπή πόθεν έσχες- ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
OFFSHORE Ο ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κόλαφος το πόρισμα της Βουλής για τις offshore 
και τα 1.650.000- ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ- Θέμα χρόνου 
η κλήση του από τη Δικαιοσύνη για τις μίζες των ελικοπτέρων  •  Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΖΗΤΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΗΜΙΤΗ.

Η ΑΥΓΗ: Στρατηγική Σαμαρά η ιστορική ρήση Παπαδήμου: 
«ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ Η ΤΡΟΪΚΑ»- Κυβερνητική 
υποχώρηση χθες σε ασφαλιστικό και εργασιακά, με πρόσχημα 
«εκπτώσεις» στο δημοσιονομικό κενό  •  Αλ. Τσίπρας προς τρόικα- 
κυβέρνηση: ΣΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ Η ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ- Κακώς αποκλείεται 
συνάντησις Σαμαρά- Τσίπρα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στην κεντρική Μακεδονία- ΣΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ 47.000 
ΑΝΘΡΩΠΟΙ!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Κατεβάζουν» πολεμικά πλοία στην Αν. Μεσόγειο 
προς έμπρακτη υποστήριξη της Κύπρου- ΚΙΝΕΖΟΙ & ΡΩΣΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
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ΤΙ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ Η ΑΘΗΝΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1- 4 | 20/11/2014

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το 48ωρο που είχε δώσει ως 
προθεσμία η τρόικα, προκειμένου να υπάρχουν πιθανότητες 
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης έως το Eurogroup της 8ης 
Δεκεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης 
έστειλε χθες το βράδυ τις απαντήσεις της Αθήνας στα ανοικτά 
ζητήματα της διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο απαντητικό σημείωμα της 
αναφέρεται σε: 
1. Ασφαλιστικό: η κυβέρνηση δεν δέχεται παραμετρικές 
αλλαγές που θα οδηγούσαν σε μείωση συντάξεων ή αύξηση 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, όπως για παράδειγμα η 
αύξηση του ελάχιστου ορίου θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. Αντ' αυτών, σύμφωνα με πληροφορίες, προτείνει 
πάγωμα των συντάξεων για δύο χρόνια, καθώς από το 2015, 
σύμφωνα με τον νόμο Κουτρουμάνη, θα εξετάζεται κάθε χρόνο 
η αναπροσαρμογή τους.
Επίσης, προτείνει μείωση των εισφορών στον ΟΑΕΕ, δηλαδή 
τη δυνατότητα να υπάγονται οι ασφαλισμένοι σε χαμηλότερη 
ασφαλιστική κλάση από αυτή που βρίσκονται σήμερα, αλλά με 
αντίστοιχη μείωση και των παροχών. Σε ό,τι αφορά τις πρόωρες 
συνταξιοδοτήσεις, n κυβέρνηση προτείνει να μην αλλάξει 
το πλαίσιο και δη τα όρια ηλικίας, αλλά να δοθούν κίνητρα 
παραμονής στην εργασία. Στο κείμενο γίνεται και αναφορά 
στο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τη διοικητική 
αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος (συγχωνεύσεις 
κ.λπ.), το οποίο έχει ήδη εγκρίνει η τρόικα.
2. Εργασιακά: Η κυβέρνηση απορρίπτει αλλαγές στις ομαδικές 
απολύσεις και στον τρόπο λήψης των αποφάσεων για τις 
απεργίες, όπου η τρόικα ζητεί να αποφασίζονται με πλειοψηφία 
50% +1.
Εμφανίζεται ωστόσο ανοικτή να θεσμοθετήσει το δικαίωμα 
της ανταπεργίας (λοκ άουτ), καθιερώνοντας με νόμο όσα 
προβλέπονται ήδη με το άρθρο 656 του Αστικού Κώδικα. 
Επίσης, δέχεται αλλαγές στις συνδικαλιστικές άδειες.
3. Νέο ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο: Η κυβέρνηση δέχεται 
να εφαρμοστούν οι αλλαγές πλήρως και άμεσα-στις αρχές του 
2015 και όχι πιλοτικά, όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
4. Δημοσιονομικό κενό: Η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν υπάρχει, 
ενώ η τρόικα δεν έχει αποστεί από την εκτίμηση για 3,6 δισ. 
ευρώ. Το ΓΛΚ έχει διαμορφώσει ένα πακέτο παρεμβάσεων σε 
ΔΕΚΟ και ΟΤΑ που σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους θα 
οδηγήσει την τρόικα σε αναθεώρηση των εκτιμήσεών της.
5. Αλλαγή στο καθεστώς ΦΠΑ: Η κυβέρνηση δεν δέχεται 
αύξηση ΦΠΑ σε είδη λαϊκής κατανάλωσης.
6. Ρυθμίσεις: Η κυβέρνηση απορρίπτει επίσης αλλαγές στη 
ρύθμιση οφειλών, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν 
ότι στα ασφαλιστικά ταμεία, στα οποία έχει αρχίσει ήδη να 
εφαρμόζεται, υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον από τους 
οφειλέτες.
Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μιλώντας στην «Κ», εκτιμούσαν 
ότι η τρόικα θα απαντήσει σήμερα ή το αργότερο αύριο 
και κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί και νέος γύρος 

αντιπροτάσεων πριν επιστρέψει. «Είναι ένα πρώτο draft. 
Πιθανόν θα ακολουθήσει κι άλλο. Συνήθως έτσι συμβαίνει 
στις διαπραγματεύσεις», έλεγαν.
Υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΟΓΚ σημείωνε επίσης 
ότι «οι προτάσεις μας καλύπτουν την κρίσιμη μάζα των 
μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν» και ξεκαθαρίζουν 
πως «αν η τρόικα θέλει το 100% των αλλαγών δεν μπορεί να 
υπάρξει σύγκλιση».
Της αποστολής του απαντητικού e-mail χθες το βράδυ 
από το ΥΠΟΙΚ, είχαν προηγηθεί διαβουλεύσεις μεταξύ των 
κυβερνητικών εταίρων. Ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης 
συναντήθηκε με τους κ. Ρήγα και Κουτρουμάνη και ο 
υπουργός Επικρατείας Δ. Σταμάτης με τους κ. Πρωτόπαπα 
και Ρήγα, προκειμένου να καθοριστούν οι λεπτομέρειες 
της γραμμής της Αθήνας. Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες 
υπήρξε επικοινωνία με την τρόικα (μέσω e-mails και 
τηλεδιασκέψεων). Ωστόσο, ήταν σε τεχνικό επίπεδο. ΓΙ' αυτό 
άλλωστε στελέχη της τρόικας διαβεβαίωναν κατηγορηματικά 
μέχρι χθες το απόγευμα ότι δεν είχαν λάβει από την ελληνική 
κυβέρνηση προτάσεις για τα 19 θέματα που έχει θέσει η 
πλευρά των πιστωτών.
  
ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΕΝΑ IX ΤΟ 45%

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 36 | 20/11/2014

Χωρίς μόνωση είναι το 45,6%  των συνολικών κατοικιών 
της χώρας (2.903.594 κατοικίες), ενώ κάποιο είδος 
μόνωσης διαθέτουν 3.468.307 κατοικίες (ποσοστό 54,4%). 
Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την απογραφή 
πληθυσμού - κατοικιών 2011 που διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ και 
αφορούν στις ανέσεις των νοικοκυριών.
Από την περαιτέρω μελέτη των στοιχείων προκύπτει ότι 
ποσοστό 59,2% των κατοικούμενων κανονικών κατοικιών 
διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης, ενώ το 40,8% δεν διαθέτει. 
Αντίθετα, στις κενές κανονικές κατοικίες το μεγαλύτερο 
ποσοστό (54,3%) δεν διαθέτει κάποιο είδος μόνωσης και το 
45,7% διαθέτει.
Από τα στοιχεία της απογραφής προκύπτει, επίσης, ότι 
3.842.325 νοικοκυριά (ποσοστό 92,9%) δήλωσαν ότι 
χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για το μαγείρεμα, 2.756.083 
νοικοκυριά (ποσοστό 66,7%) ότι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για 
τη θέρμανσή τους και 2.047.645 νοικοκυριά (ποσοστό 49,5%) 
ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για ζεστό νερό.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των 
νοικοκυριών της Ελλάδας ανέρχεται σε 4.134.540, από τα 
οποία το 1.255.683 (ποσοστό 30,4%) δεν διαθέτει αυτοκίνητο, 
το 1.881.231 (ποσοστό 45,5%) διαθέτει ένα αυτοκίνητο, τα 
839.035 (ποσοστό 20,3%) διαθέτουν δύο αυτοκίνητα και 
158.591 νοικοκυριά (ποσοστό 3,8%) διαθέτουν περισσότερα 
από δύο αυτοκίνητα.
Ο μικρότερος μέσος αριθμός αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό 
εμφανίζεται στις Σποράδες με 0,7 αυτοκίνητα / νοικοκυριό, 
ενώ ο μεγαλύτερος στην Ανατολική Αττική με 1,4 αυτοκίνητα / 
νοικοκυριό.
Από το σύνολο των νοικοκυριών της χώρας, το 51% προωθεί 
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απορρίμματα για ανακύκλωση και το μέσο ποσοστό 
ανακύκλωσης ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα είναι 16,8%.

ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΝ ΒΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-40-42 | 20/11/2014

Διορία σαράντα ημερών για να αποφασίσουν το αν θα βγουν 
φέτος στη σύνταξη έχουν δεκαπέντε κατηγορίες ασφαλισμένων.
Πρόκειται για ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
και πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο "εξόδου" μέχρι το 
τέλος του χρόνου.
Βασικό κριτήριο είναι το κατά πόσο αποτελεί συμφέρουσα 
οικονομικά επιλογή η περαιτέρω παραμονή στην εργασία.
Παράλληλα αναστάτωση σε μεγάλες ομάδες υποψηφίων 
συνταξιούχων προκαλούν και οι πιέσει της τρόικας για νέες 
παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό.
Η "ατζέντα" των εκπροσώπων των δανειστών περιλαμβάνει 
παρεμβάσεις στις πρόωρες συντάξεις (πριν τα 62 χρόνια), 
αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης από 15 σε 20 
για την ελάχιστη σύνταξη και επιτάχυνση του νέου τρόπου 
υπολογισμού των συντάξεων.
Το "Εθνος-Συντάξεις", με τη βοήθεια του δικηγόρου Διονύση 
Ρίζου, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού 
δικαίου, παρουσιάζει δεκαπέντε ομάδες ασφαλισμένων που 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο εξόδου στη σύνταξη εντός 
του έτους.
1.Γυναίκες στο ΙΚΑ με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης 
και συμπληρωμένο το 55ο έτος της ηλικίας τους το μέχρι και το 
2012.
Αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχουν 100 ημέρες ασφάλισης 
την τελευταία πενταετία. Η εν λόγω κατηγορία ασφαλισμένων 
γυναικών μπορεί να λάβει μειωμένη σύνταξη. Δυστυχώς με την 
παραμονή τους στην εργασία δεν κερδίζουν απολύτως τίποτε 
καθώς η μείωση υπολογίζεται από το 67ο έτος. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οποιαδήποτε στιγμή αποχώρησης -και μέχρι το 
62ο έτος να έχουν ποινή στη σύνταξη 30%.
2. Άνδρες στον ΟΑΕΕ με συμπληρωμένη 35ετία μέχρι το τέλος 
του 2012 και σήμερα συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας.
Συμφέρει για αυτούς η άμεση έξοδος καθώς η σχέση 
μεταξύ εισφορών και προσαύξησης της σύνταξης έχει 
καταβαραθρωθεί μετά τις τελευταίες μειώσεις.
3. Γυναίκες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 
3.600 στα βαρέα. Μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη 
συμπλήρωση του 55ου έως και 57ου έτους της ηλικίας τους 
ανάλογα με το έτος θεμελίωσης.
Στην πληθώρα των περιπτώσεων συμφέρει η άμεση 
συνταξιοδότηση, για να μην επηρεαστούν και από τυχόν αύξηση 
του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση από τα 15 
στα 20 έτη.
4. Άνδρες στο ΙΚΑ με 4.500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 
3.600 στα βαρέα. Μπορούν να λάβουν σύνταξη πλήρη με τη 
συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους.
Συμφέρει άμεσα να συνταξιοδοτηθούν καθώς η προσαύξηση 
από την παραμονή δεν είναι μεγάλη ενώ υπάρχει και ο 
κίνδυνος της αύξησης του απαιτούμενου χρόνου.

5. Ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ με θεμελιωμένο δικαίωμα μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 2012 που είναι άνω των 55 ετών. Σε 
άμεση συνταξιοδότηση -και αν είναι εφικτό συνέχιση της 
απασχόλησης- συμφέρει να προχωρήσουν μεγάλες ομάδες 
(π.χ. με 35ετία, με το καθεστώς των 10.000 ημερών).
Για τους εν λόγω εργαζόμενους η παραμονή στην εργασία 
χωρίς να υποβάλουν αίτημα συνταξιοδότησης θα τους 
προσφέρει μια μικρή προσαύξηση.
H δυνατότητα να εργάζονται και να αναμένουν να λάβουν 
αναδρομικά συντάξεις τους εξασφαλίζει ένα πολύ καλό ποσόν 
που μπορεί να είναι από 770 μέχρι και άνω των 1.200 ευρώ 
μηνιαίως με την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης.
Έτσι ο ασφαλισμένος βγαίνει διπλά κερδισμένος καθώς και 
δεν περιμένει μέχρι να εκδοθεί η σύνταξη του και λαμβάνει 
ένα καλό ποσό στο τέλος με την έκδοση της απόφασης ως 
αναδρομικά επιπλέον του μισθού που ελάμβανε.
Για παράδειγμα ασφαλισμένος στο ΙΚΑ έχει συμπληρώσει το 
58ο έτος της ηλικίας του και 10.800 ημέρες ασφάλισης (έχει 
θεμελιώσει δικαίωμα το 2011).
Ο εν λόγω ασφαλισμένος εάν αιτηθεί συνταξιοδότησης και 
συνεχίσει να εργάζεται, θα λάβει πέραν του μισθού του και άνω 
των 800 ευρώ ανά μήνα αναδρομικές συντάξεις.
Την ίδια στιγμή αν παραμείνει εργαζόμενος χωρίς να υποβάλει 
αίτημα για σύνταξη, θα λάβει προσαύξηση για 300 ένσημα 
σε ένα έτος περίπου 55 έως 65 ευρώ. Είναι προφανές ότι 
συμφέρει άμεσα να υποβάλει αίτηση για σύνταξη και στο 
ενδιάμεσο να συνεχίσει να εργάζεται.
6. Μητέρες στο ΙΚΑ και στα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ τράπεζες) 
που μέχρι και το 2012 είχαν ταυτόχρονα ανηλικότητα τέκνου 
και 5.500 ημέρες ασφάλισης. Σήμερα δικαιούνται μειωμένη 
σύνταξη.
Στην περίπτωσή τους το δικαίωμα στην πλήρη σύνταξη δεν είναι 
θεμελιωμένο αλλά απλά κατοχυρωμένο. Λαμβάνοντας υπόψη 
τις πιέσεις ώστε στον νέο τρόπο υπολογισμού να ενταχθούν τα 
κατοχυρωμένα αλλά μη θεμελιωμένα δικαιώματα πρέπει να 
εξεταστεί η δυνατότητα εξόδου.
7. Μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ που κάποια στιγμή μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 2012 είχαν θεμελιώσει δικαίωμα και έχουν 
χαμηλές αποδοχές κατά τον εργασιακό τους βίο. Εφόσον είναι 
κάτω των 55 ετών μπορούν να πάρουν μειωμένη σύνταξη.
Αυτή είναι n πιο συμφέρουσα επιλογή καθώς η σύνταξή τους 
θα υπολογιστεί με τις διατάξεις των κατωτάτων ορίων.
Πρακτικά το ποσό που θα λάβουν θα είναι αντίστοιχο με το 
πόσο που θα έπαιρναν με την πλήρη σύνταξη.
Για παράδειγμα ασφαλισμένη με 6.100 ημέρες ασφάλισης 
θεμελίωσε δικαίωμα το 2010 και είναι σήμερα 50 ετών χωρίς 
δουλειά. Με τη σύνταξή της να υπολογίζεται με το κατώτατο 
όριο του ΙΚΑ θα λάβει 518 ευρώ (κύρια σύνταξη).
Στην περίπτωση που αναμείνει και αιτηθεί τη συνταξιοδότηση 
στα 55, τότε το ποσό θα είναι πάλι 518 ευρώ περίπου.
Για την εν λόγω κατηγορία επομένως άμεσα συμφέρει η 
προσφυγή στη σύνταξη.


