
Γενική απεργία την Πέμπτη

Στην κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας στο Δημόσιο στις 27 Νοεμβρίου, μαζί 
με τη ΓΣΕΕ, προχωρά η ΑΔΕΔΥ, διαμαρτυρόμενη κατά των απολύσεων στο Δημό-
σιο και το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. 
Η ΓΣΕΕ προαναγγέλλει και άλλες κινητοποιήσεις εν όψει της κατάθεσης του νέου 

προϋπολογισμού. Τη συμμετοχή της στην γενική απεργία της Πέμπτης ανακοίνωσε 
η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στου κουφού την πόρτα…
…Τόσο σε ότι αφορά τις διαπραγματεύσεις 
με την «τρόικα», όσο και σε ότι αφορά τον 
…«αντάρτικο» (έναντι των δανειστών μας) 
προϋπολογισμό που κατέθεσε η κυβέρνηση την 
Παρασκευή.
Κωφεύουν οι εκπρόσωποι των δανειστών μας 
στα κυβερνητικά «δεν πάει άλλο», τα οποία 
εδράζονται στις δημοσκοπήσεις που θέτουν 
«προ των πυλών» το ενδεχόμενο στις προσεχείς 
εκλογές η ΝΔ να δει να βγάζει στην Α΄ Αθήνας 
τρεις, αντί επτά βουλευτές και το ΠΑΣΟΚ να 
ψάχνει στα υπόλοιπα, κωφεύει και η κυβέρ-
νηση στα «αχ και βαχ» των Ελλήνων πολιτών, 
αλλά και στις αποφάσεις του Συμβούλιου της 
Επικρατείας.
Το «κουφό» της ιστορίας είναι πως από το «δεν 
πάει άλλο» πηγαίνουμε στο άλλο άκρο και σε 
πρόσθετους φόρους 1,7 δισ. ευρώ για το 2015, 
με τους άμεσους φόρους των φυσικών προσώ-
πων αυξημένους κατά 6,3%, ενώ των νομικών 
(εταιρείες κλπ.) μειωμένους κατά 2,4%. Από 
τον ήδη δυσβάσταχτο ΕΝΦΙΑ και τις δήθεν 
ελαφρύνσεις, πηγαίνουμε σε αύξηση των 
φόρων επί της περιουσίας κατά 2,3% το 2015, 
αδιαφορώντας για την απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας σύμφωνα με την οποία οι 
αντικειμενικές αξίες πρέπει να αναθεωρηθούν 
ως τον Μάιο του 2015 και να προσαρμοστούν 
στην σημερινή πραγματικότητα, δηλαδή μειωμέ-
νες 30-40% !
Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη νοημοσύνη για να 
οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι «έχουν 
χαθεί τα αυγά και τα πασχάλια», με δεδομένο 
ότι τα αυγά έχουν χαθεί από το «καλάθι της 
νοικοκυράς» και ερωτηματικό αν θα προλάβου-
με να κάνουμε …Πάσχα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα προβλήματα λειτουργίας των Υπηρε-
σιών Δόμησης, που έχουν πανελλαδική 
διάσταση και έχουν τεθεί με σειρά πα-
ρεμβάσεων και τη  διατύπωση ολοκληρω-
μένων προτάσεων από το ΤΕΕ για την επί-
λυση τους, σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο, φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια 
με παρέμβαση του, το ΤΕΕ Τμήμα Δυτι-
κής Μακεδονίας. Με επιστολή του προς 
τη Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας 
παρουσιάζει τα προβλήματα λειτουργίας 
των Υπηρεσιών Δόμησης Δυτικής Μα-
κεδονίας. Ειδικότερα το ΤΕΕ/ΤΔΜ επι-
σημαίνει: Την δραματική υποστελέχωση 
των Υ.ΔΟΜ. Τη μη σύσταση Υ.ΔΟΜ. σ’ 
όλους τους Δήμους της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, όπως προβλέπει ο 
Ν. 3852/2010. Το τεράστιο αντικείμενο 
αρμοδιοτήτων των Υ.ΔΟΜ., ενόψει μάλι-
στα και της εφαρμογής  της ηλεκτρονικής 
έκδοσης των οικοδομικών αδειών από 
αρχές του 2015 και της ηλεκτρονικής  
ταυτότητας - καταγραφής όλων των κτιρί-

ων αυθαιρέτων και νομίμων τα επόμενα 
χρόνια. Την κατάρτιση – επιμόρφωση 
του προσωπικού που απαιτείται σε θέμα-
τα νομοθεσίας. Την τακτική  του νομική 
κάλυψη προσωπικού, καθώς η πολεοδο-
μική νομοθεσία χρήζει καθημερινής ερ-
μηνείας. Σημειώνει επίσης ότι η ανάδειξη 
των θεμάτων και η αντιμετώπιση τους θα 
αποτελέσει κινητήριο μοχλό προώθησης 
– επίλυσης, τόσο σε τοπικό επίπεδο Δυτι-
κής Μακεδονίας, όσο και σε κεντρικό πο-
λιτικό επίπεδο συναρμόδιων Υπουργείων 
και Κυβέρνησης, με στόχο την καλύτερη 
λειτουργία των υπηρεσιών όπως και την 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των 
πολιτών. 

Το ΤΕΕ/ΤΔΜ 
παρουσιάζει 
τα προβλήμα-
τα λειτουργίας 
των Υπηρεσιών 
Δόμησης Δυτικής 
Μακεδονίας.

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

Στην Τρίπολη στις 26/11 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης στις 4 μμ και στην Καλαμάτα στις 
27/11 στο αμφιθέατρο «Αλέξ. Κουμουνδούρος» στο Διοικητήριο Καλαμάτας στις 5.30 μμ , το ΤΕΕ, σε συ-
νεργασία με το ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου, διοργανώνουν δύο νέες εκδηλώσεις  άμεσης ενημέρωσης 
των μηχανικών για το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης και της ηλεκτρονικής ταυτότητας 
του κτιρίου, που υλοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

ΤΕΕ: Ηλεκτρονική έκδοση αδειών  
και ταυτότητα κτιρίων 

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ Υ.ΔΟΜ

Προβλήματα λειτουργίας 
των Υπηρεσιών Δόμησης



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 24-11-2014

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
➦  Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων - Π.Τ. Μεσσηνί-
ας διοργανώνει -σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Μεσσηνίας-Λακωνίας και το Τμήμα Μέσων 
Ατομικής Προστασίας της εταιρείας 3Μ- ημερίδα 
με θέμα: «Ο Ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας στο 
Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον», σήμερα στις 
18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων της εφημερίδας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (Γεωργούλη 26 – 2ος όροφος, στην 
πόλη της Καλαμάτας).

  Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και η ECAP, 
εκ μέρους της κοινοπραξίας του ευρωπαϊκού 
έργου This is IT, διοργανώνουν συνέδριο με 
θέμα Digital Literacy for All, το οποίο θα διεξα-
χθεί  στις 4 Δεκεμβρίου 2014, στο Συνεδριακό 
Κέντρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης 
(Μασσαλίας 22, Αθήνα). 
Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη (απαι-
τείται όμως εγγραφή).  Σε όλη τη διάρκεια του 
συνεδρίου θα υπάρχει διερμηνεία. 
Το συνέδριο Digital Literacy for All απευθύ-
νεται σε εθελοντές, ανθρώπους που χρειά-
ζονται να αποκτήσουν ή να αναβαθμίσουν τις 
ψηφιακές τους δεξιότητες, στελέχη εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργα-
νισμούς, εκπροσώπους ΜΚΟ, και κάθε άτομο 
που ενδιαφέρεται να επιφέρει θετική αλλαγή 

στην κοινωνία. 
Θεματικές ενότητες:
-Ενθάρρυνση της ψηφιακής ένταξης μέσω του 
εθελοντισμού: στη διάρκεια της ενότητας θα 
παρουσιαστούν καλές πρακτικές σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο
-Οι πρωταγωνιστές και οι εμπειρίες τους: στη 
διάρκεια της ενότητας εθελοντές μιλούν για την 
εμπειρία τους και τα οφέλη που αποκόμισαν
-Διευρύνοντας το δίκτυο, κάνοντας τη διαφορά 
στην κοινωνία: στη διάρκεια της ενότητας φο-
ρείς που σχετίζονται με ευάλωτες κοινωνικές 
ομάδες μιλούν για το έργο τους και απευθύ-
νουν κάλεσμα σε υποψήφιους εθελοντές για 
συμμετοχή.
Πληροφορίες: Τηλ. 2103680006, gdede@hau.
gr,  www.thisisIT4u.eu 

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Κομποστοποίησης 
(Σ.Ε.Κ.) και η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλω-
σης (Ο.Ε.Α.) διοργανώνουν -υπό την αιγίδα του 
ΥΠΕΚΑ, του Ε.Ο.ΑΝ, του Δήμου Αθηναίων και 
του Διεθνούς Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας 
RReuse, σεμινάριο με θέμα: «Κομποστοποίηση και 
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων στη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου 
2014, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
Βασικές ενότητες του σεμιναρίου:

-Νομοθεσία – πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση  - 
κοινωνικές επιχειρήσεις & μεγάλα έργα
-Διαλογή στην πηγή (ΔσΠ) Οργανικών – Οικιακή 
κομποστοποίηση μηχανικοί κομποστοποιητές & 
Τ.Α.
-Κομποστοποίηση & Τ.Α.
-Ειδικές εφαρμογές της κομποστοποίησης
-Ανακύκλωση – Εναλλακτική διαχείριση & Τ.Α.
Πληροφορίες: www.sek-hellas.gr,  www.ecorec.gr

Συνέδριο για τον εθελοντισμό

«Κομποστοποίηση και Εναλλακτική Διαχείριση 
Αποβλήτων στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»

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

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 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

 Ημερίδα με θέμα «Αναπτυξιακές και Επιχειρημα-
τικές Προοπτικές στη Θεσσαλία από τη Συμβιωτική 
Αξιοποίηση Αγροτικών και Βιομηχανικών Στερεών 
Αποβλήτων για την Παραγωγή Υλικών και Ενέργειας» 
διοργανώνει σήμερα η Ομάδα Βιομάζας του εργα-
στηρίου «Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων» του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και «Χημικής 
Τεχνολογίας Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς 
Υλικών» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «μέσω 
της ημερίδας αυτής επιχειρείται η σύνδεση της έρευ-
νας με την επιχειρηματικότητα, εν όψει της κατάστα-
σης που θα διαμορφωθεί με την εφαρμογή του νέου 
προγραμματικού πλαισίου και των κατευθύνσεων 
που χαράσσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος 
είναι να αναδειχθεί πως η συμβιωτική αξιοποίηση 
αγροτικών και βιομηχανικών στερεών αποβλήτων 
για την παραγωγή υλικών και ενέργειας μπορεί να 
συμβάλει καταλυτικά στην επανεκκίνηση της τοπικής 
και εθνικής οικονομίας, οδηγώντας ταυτόχρονα 
στον μετασχηματισμό και τη σταδιακή ανάκαμψη της 
παραγωγικής βάσης της χώρας».
 Η ημερίδα θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του 
κτηρίου ΔΔΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ημερίδα για την αξιοποίηση 
στερεών αποβλήτων 

	  	  



Η μείωση του προϋπολογισμού των πανεπιστημίων καθιστά αδύνατη τη λει-
τουργία τους την επόμενη χρονιά, προειδοποίησαν οι πρυτάνεις, μετά από 
την έκτακτη σύνοδο τους. Αναλυτικά η ανακοίνωση τους έχει ως εξής : «Η 
Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων που συνεδρίασε στις 22/11/2014 στην Αθήνα, 
εξέτασε κρίσιμα και επείγοντα ζητήματα που έχουν ανακύψει αναφορικά με 
τη λειτουργία των Πανεπιστημίων και κατέληξε ομόφωνα στα κάτωθι: Για το 
θέμα των προϋπολογισμών των Πανεπιστημίων διαπιστώνει ότι σε καμία πε-
ρίπτωση δεν είναι δυνατή η λειτουργία των Ιδρυμάτων κατά το 2015 στη βάση 
των νέων δραματικών μειώσεων των προϋπολογισμών τους, οι οποίοι είναι 
ήδη μειωμένοι πάνω από 50% σε σχέση με το 2014. Τα Ιδρύματα εξαναγκάζο-
νται, ως εκ τούτου, στην κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση πλασματικών 
προϋπολογισμών, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Αιτούνται την 
αύξηση της επιχορήγησής τους, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των συναρμόδι-
ων Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών, ώστε να εξασφαλισθεί η στοιχει-
ώδης βιωσιμότητά τους. Αν οι δεσμεύσεις αυτές δεν υλοποιηθούν, τα Ιδρύμα-

τα θα οδηγηθούν μοιραία σε αδυναμία λειτουργίας εντός του 2015, με ευθύνη 
της Πολιτείας. Για το θέμα του καθορισμού του αριθμού των εισαγομένων στα 
Πανεπιστήμια, η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι σκόπιμο και πρέπει να διευθετηθεί 
στα πλαίσια του νόμου, όπως αυτός ισχύει, δηλαδή στη βάση προγραμματι-
κών συμφωνιών τετραετούς διάρκειας, καθώς ο αριθμός των εισαγομένων 
συναρτάται απόλυτα με τις δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής, οικονο-
μικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Για το θέμα της διαθεσιμότητας 
υπαλλήλων των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος υπενθυμίζει ότι τόσο η σχετική 
μελέτη της ΑΔΙΠ όσο και αυτή του εξωτερικού συμβούλου του Υπουργείου 
Παιδείας, διαπιστώνουν τη δραματική υποστελέχωση όλων των Πανεπιστη-
μίων, καταδεικνύοντας ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας υπήρξε παράλογο, 
αναίτιο και αναποτελεσματικό. Ως εκ τούτου, ζητά την άμεση ανάκληση όλων 
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Τέλος, η Σύνοδος προτείνει στην πρό-
σθετη εξεταστική του Φεβρουαρίου, να έχουν δυνατότητα συμμετοχής όλοι 
οι φοιτητές που έχουν υπερβεί την προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης».

Δημοσίευμα του «Βήματος της Κυριακής» 
έφερε στο φως πληροφορίες, σύμφωνα με τις 
οποίες οι Βρυξέλλες απαίτησαν και πέτυχαν 
την απένταξη της πεζοδρόμησης της Πανεπι-
στημίου και των έργων ανάπλασης του Φαλη-
ρικού Όρμου από την λίστα των μεγάλων έργων 
που θα χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ. Το 
Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο χρηματοδοτεί τις με-
λέτες του Rethink Athens για την πεζοδρόμη-
ση του κεντρικού άξονα της Αθήνας, εξέφρασε 
με ανακοίνωσή του τον προβληματισμό και 
τη λύπη του για τις εξελίξεις. Σημειώνεται ότι 
έχουν κατατεθεί τεκμηριωμένες αντιρρήσεις 
για το έργο από φορείς συλλογικότητες και 
φυσικά πρόσωπα του τεχνικού κόσμου για το 
έργο της Πανεπιστημίου, ενώ εκκρεμεί η εκ-
δίκαση σχετικής προσφυγής στο ΣτΕ. Στο με-
ταξύ, μόλις πριν από πέντε ημέρες ο υπουργός 
Υποδομών, Μ. Χρυσοχοϊδης, σε ερώτηση στη 
Βουλή είχε απαντήσει ότι μέσα στον Δεκέμ-
βριο θα γίνει η δημοπράτηση του έργου ώστε 

να αναλάβει το ταχύτερο ο ανάδοχος. Τα νέα 
δεδομένα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του 
Τύπου, τινάζουν στον αέρα αυτές τις εξαγγελί-

ες για ένα έργο που το κόστος του ξεπερνά τα 
100 εκατ. ευρώ και του οποίου η μελέτη είχε 
ανατεθεί από το ΥΠΕΚΑ στο Ίδρυμα Ωνάση.

Υπεγράφη την Παρασκευή στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ η συμφωνία - πλαίσιο 
για την τεχνική υποστήριξη παγίων του Δικτύου Διανομής μεταξύ  ΑΔΜΗΕ 
Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η συμφωνία πλαίσιο έχει τριετή διάρκεια, δηλαδή μέ-
χρι το 2016, με δυνατότητα επέκτασης για 2 επιπλέον έτη. Το τίμημα που θα 
καταβάλει ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, στον ΑΔΜΗΕ 

για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, στη διάρκεια της τριετίας,  ανέρχεται 
στο ποσό των 40  εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Η εν λόγω συμφωνία αφορά 
στη συντήρηση του εξοπλισμού Υποσταθμών υποβιβασμού 150/20KV, στη 
βελτίωση υπάρχοντος εξοπλισμού, στην παραλαβή νέων εγκαταστάσεων, 
στην αποκατάσταση βλαβών κ.λπ.

Η Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων Ελ-
λάδος, αποφάσισε δεκαήμερη παράταση της 
αποχής των δικηγόρων, από την ερχόμενη 
Τρίτη 25 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 

2014. Οι δικηγόροι αντιδρούν στο περιεχό-
μενο των ρυθμίσεων του νομοσχεδίου του 
υπουργείου Δικαιοσύνης για τις τροποποι-
ήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

Επίσης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή πανελ-
λαδικού δημοψηφίσματος, στις 2 και 3 Δε-
κεμβρίου, στους 63 δικηγορικούς συλλόγους 
της χώρας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Αδυναμία λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Εξελίξεις για Πανεπιστημίου και Φαληρικό Όρμο

Συμφωνία ΑΔΜΗΕ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Δεκαήμερη αποχή
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Πρόσθετη πίστωση ύψους 89 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των προγραμ-
μάτων εξοικονόμησης ενέργειας ενέκρινε ο υπουργός Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου σε ό,τι 
αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον», η πρόσθετη αυτή πίστωση 
αναμένεται να καλύψει υποχρεώσεις προς δικαιούχους του προγράμματος 
που έχουν υλοποιήσει τις σχετικές παρεμβάσεις, χωρίς να πληρωθούν, οι 
οποίοι υπολογιζόνατι συνολικά περί τους 13.50. Σε ό,τι αφορά στα έργα του 
προγράμματος «Εξοικονομώ» των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δίδε-
ται λύση σε σημαντικό αριθμό έργων δήμων, τα οποία βρίσκονται σε φάση 
υλοποίησης. Παράλληλα  το υπουργείο προχωρά σε συμφωνία με το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ώστε να μπορέσουν άμεσα να συμβασιοποι-
ηθούν εκκρεμή έργα, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 52 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι 
αφορά στα έργα της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού, τα οποία υλοποιούνται 
μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, απο-
φασίστηκε η αξιολόγηση της ωριμότητας των έργων προκειμένου με γρήγο-
ρες διαδικασίες να μπορέσουν τα ώριμα έργα να συμβασιοποιηθούν και να 
υλοποιηθούν άμεσα.

Έργα εξοικονόμησης ενέργειας 

Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υποδομών και η 
πορεία εκτέλεσης των έργων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιά-
στηκαν σε σύσκεψη στην Αλεξανδρούπολη από 
τον υπουργό Υποδομών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
παρουσία του Περιφερειάρχη Γιώργου Παυλίδη 
και τοπικών παραγόντων. Ο υπουργός ανακοί-
νωσε ότι, έχει προταθεί για ένταξη στο «πακέτο 
επενδύσεων Γιούνκερ» το έργο της ηλεκτροκί-
νησης, της τηλεδιοίκησης και της αναβάθμισης 
του άξονα Στρυμόνα-Δράμας-Αλεξανδρούπο-
λης, μήκους 367 χλμ και Αλεξανδρούπολης-
Ορμενίου, μήκους 195 χλμ. Η ηλεκτροκίνηση θα 
μειώσει το κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων 
από τον Έβρο στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 
σχεδόν κατά 50%, δίνοντας επιπρόσθετη ώθηση 
στις τοπικές βιομηχανίες. Παράλληλα, θα ανα-
βαθμιστούν το Πύθιο και το Ορμένιο ως πύλες 
εισόδου φορτίων από την Τουρκία προς τις 
χώρες τις Κεντρικής και της Δυτικής Ευρώπης 
σιδηροδρομικά και για την εξαγωγή προϊόντων 
από το λιμάνι προς τις χώρες της Μαύρης Θά-
λασσας .Ανακοινώθηκε επίσης ότι. Ως το τέλος 

του 2014 ολοκληρώνεται η σύνδεση του λιμα-
νιού της Αλεξανδρούπολης με τον σιδηροδρο-
μικό άξονα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις 
να καταστεί το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 
κόμβος για τη διαμεταφορά προϊόντων προς τις 
χώρες της Μαύρης Θάλασσας και την Κωνστα-
ντινούπολη, παρακάμπτοντας τον Βόσπορο και 
τα στενά των Δαρδανελίων. Αναφορικά με τα εν 
εξελίξει αλλά και υπό σχεδιασμό οδικά έργα, 
προς ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ είναι το έργο της 
Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης, συνο-
λικού μήκους 5,7 χλμ και προϋπολογισμού 55 
εκατ. ευρώ, που θα συνδέει τον αστικό ιστό της 
πόλης με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και 
την Εγνατία Οδό, για το οποίο έχουν εγκριθεί 
όλες οι απαιτούμενες μελέτες και οι περιβαλ-
λοντικοί όροι. Παράλληλα, ολοκληρώνεται τέλη 
του 2014 ο ανισόπεδος κόμβος ΒΙ.ΠΕ. Κομοτη-
νής, ολοκληρώθηκαν τα 17 από τα 23 χλμ του 
κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού «Κομοτηνή 
- Νυμφαία - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα» και 
κατατίθενται άμεσα οι οικονομικές προσφορές 
δημοπράτησης των υπολειπόμενων χλμ, και 

προχωρά με γοργούς ρυθμούς η κατασκευή 
των εναπομεινάντων 52 χλμ του κάθετου άξονα 
της Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο-Ορμένιο-Ελληνο-
βουλγαρικά Σύνορα», μήκους 124 χλμ. Σε εξέ-
λιξη βρίσκονται οι μελέτες του οδικού άξονα 
Δράμα-Καβάλα, οι οποίες θα ολοκληρωθούν 
το πρώτο εξάμηνο του 2015 και οι μελέτες του 
άξονα «Ξάνθη-Έχινος-Ελληνοβουλγαρικά σύ-
νορα, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στο τέλος 
του έτους.

Έργα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι  κατατέθηκε η Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Υδρο-
ηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας. Η συγκεκριμένη 
ΜΠΕ εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τα προβλε-
πόμενα από τα πρόσφατα εγκριθέντα Σχέδια Δια-
χείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας 
και Δυτικής Ελλάδας και πρόκειται άμεσα να τεθεί 
σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με την επίση-
μη ανακοίνωση του υπουργείου: “Το ΥΠΕΚΑ, με 
βάση τα πρόσφατα εγκριθέντα Σχέδια Διαχείρισης 
Υδάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας 
και Δυτικής. Ελλάδας και συμμορφούμενο πλήρως 
με την απόφαση του ΣτΕ για τα έργα επί του πο-
ταμού Αχελώου, έδωσε σχετικές εντολές προς τη 
ΔΕΗ Α.Ε. για την εκπόνηση και υποβολή ΜΠΕ για 
το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας. Το έργο 
αξιοποιεί τα νερά του Αχελώου για την παραγω-
γή υδροηλεκτρικής ενέργειας και τα επαναφέρει 
στη φυσική κοίτη του ποταμού.Πρόκειται για ένα 
σημαντικό έργο το οποίο θα παράγει 360 γιγαβα-
τώρες ετησίως. Αντιστοιχεί με το 10% της συνολι-
κής παραγόμενης υδροηλεκτρικής ενέργειας στη 
χώρα. Θυμίζω πως για το έργο της Μεσοχώρας 
έχουν ήδη στο παρελθόν επενδυθεί 283 εκατομμύ-
ρια ευρώ και για την ολοκλήρωσή του απαιτούνται 
άλλα 110 εκατομμύρια ευρώ, χρήματα τα οποία εί-

ναι διαθέσιμα και θα καλυφθούν από τη ΔΕΗ.”.

ΜΠΕ για το Υδροηλεκτρικό 
Έργο Μεσοχώρας

Περαιτέρω μείωση 2,6% σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ σημείωσαν τον Οκτώβριο 
εφέτος οι τιμές των οικοδομικών υλικών, καθώς η συντριπτική πλειονότητα 
των προϊόντων και υπηρεσιών συνέχισε να ακολουθεί την καθοδική πορεία 
της οικοδομικής δραστηριότητας.

Οικοδομικά υλικά 
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Το διακηρύσσει το τελευταίο διάστημα ο τραπεζίτης Ajit Chambers, 41 ετών, που έχει 
βάλει σκοπό να μετατρέψει τους «σταθμούς φαντάσματα» του Μετρό του Λονδίνου, 
σε πόλους αστικής ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας, έναντι χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
χώρους για γραφεία επιχειρήσεων, εμπορικά κέντρα, κέντρα διασκέδασης και 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ακόμη και για ένα σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στην καρδιά μιας από τι πιο ακριβές πόλεις του 
κόσμου !

Υποστηρίζει πως οι 26 σταθμοί Μετρό, της παλιάς εταιρείας εκμετάλλευσης, οι 
οποίοι είτε εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας της αλλαγής του δικτύου, είτε δεν χρησιμοποι-
ήθηκαν ποτέ, είναι μια περιουσία 3,6 δισ. λιρών, η οποία δεν μπορεί να παραμείνει 
ανεκμετάλλευτη. Από κοντά, λογαριάζει πως υπάρχουν πολλά, τεράστια καταφύγια, 
απομεινάρια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, τα οποία, επίσης, μπορούν να αξιοποιη-
θούν, εξασφαλίζοντας 24ωρη λειτουργία επιχειρήσεων σ’ αυτούς τους χώρους, αφού 
λόγω βάθους, κανείς από τους περιοίκους δεν πρόκειται να ενοχληθεί.

Ένα από τα μεγάλα υπόγεια καταφύγια είναι κι αυτό που βρίσκεται κάτω από το σπίτι 
του Πρωθυπουργού Ουίνστον Τσώρτσιλ, η χρήση του οποίου μπορεί να συνδυαστεί 
με την τουριστική εκμετάλλευση του υπεράνω ευρισκόμενου σπιτιού, αναφέρει ο 
τραπεζίτης.
Η ανυπαρξία επίγειων χώρων και οι εξαιρετικά υψηλές τιμές των ακινήτων στο 
Λονδίνο, είναι ένας σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την περαιτέρω ανά-
πτυξη της οικονομίας, παραδέχεται και ο δήμαρχος του Λονδίνου Μπόρις Τζόνσον, 
χαρακτηρίζοντας «λαμπρό σχέδιο» την πρόταση του Ajit Chambers.
Τα σχέδια του τραπεζίτη ξεκίνησαν πριν πέντε χρόνια, αλλά τώρα, όπως λέει, το 
όραμά του βρίσκεται κοντά στην έναρξη πραγματοποίησής του. Δεν αποκλείεται να 
αρχίσουν υλοποιούμενα εντός του 2015. Έχει σχηματίσει γι’ αυτό το σκοπό μια διε-
θνή ομάδα επενδυτών, ενώ έχει συμφωνήσει το έργο να αναλάβει η κατασκευαστική 

εταιρεία Mace, η οποία έκτισε τον ουρανοξύστη Shard του Λονδίνου.
Να σημειωθεί ότι δειλά βήματα αξιοποίησης τέτοιων χώρων έχει κάνει η παλιά 
εταιρεία του Μετρό, για παράδειγμα στο σταθμό Clapham, ενώ το Υπουργείο Άμυνας 
πούλησε ένα υπόγειο χώρο στην Brompton  street, σε Ουκρανούς επενδυτές.
Η ιδέα της ανάπτυξης των πόλεων προς τα κάτω έχει αρχίσει να κατακτά τον κόσμο.

Το «Lowline Project», στη Νέα Υόρκη, είναι μια τολμηρή ιδέα να δημι-
ουργηθεί το πρώτο υπόγειο πάρκο στον κόσμο ως το 2018, με ένα μεγάλο 
άνοιγμα προς την επιφάνεια απ’ όπου ο χώρος θα φωτίζεται από τον ήλιο, 
χάρη σε μια καινοτόμο τεχνολογία, που θα υποστηρίξει και την ανάπτυξη 
των φυτών.
Στο Ελσίνκι, σχεδιάζουν να εκμεταλλευτούν τους περιορισμένους χώρους 
που διαθέτουν για μια στρατηγική ανάπτυξη ενός «υπόγειου Σχεδίου Πό-
λης», με έμφαση σε κέντρα εμπορικά και αναψυχής, δημιουργία βασικών 
υποδομών, όπως δρόμους, αλλά και κέντρα δεδομένων.

Η Πόλη του Μεξικού, επιδιώκει να αντιμετωπίσει τον υπερπληθυσμό της, με 
ένα υπόγειο χώρο που θα φτάσει σε βάθος 300 μέτρων, το Earthscraper, για 
να φιλοξενήσει λιανικό εμπόριο, χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων, αλλά και 
στέγαση.
Ως το τέλος του αιώνα, πάνω από το 80% του πληθυσμού του πλανήτη αναμένε-
ται να ζει σε πόλεις. Έκθεση του 2013 , του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας των 
ΗΠΑ, αναφέρει ότι «υπόγειες εγκαταστάσεις μπορεί να είναι ο πιο επιτυχημέ-
νος τρόπος για να ενθαρρύνει ή ανακατευθύνει την αστική ανάπτυξη σε βιώ-
σιμα πρότυπα». Ο Mark Hansford, συντάκτης του περιοδικού «Νέος Πολιτικός 
Μηχανικός» υποστηρίζει πως η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια 
ανάπτυξη, ενώ είναι βέβαιο ότι τα υπόγεια έργα θα κατασκευαστούν στο χρόνο 
και στον προϋπολογισμό που μελετήθηκαν.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ ανεβαίνει 
κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες- ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • «Φρένο» στον σχεδιασμό για το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθείται- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: «ΟΧΙ» ΣΕ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ- «Ναι» σε εξατομικευμένες λύσεις, επαρκές το 
υφιστάμενο οπλοστάσιο • ΠΑΣΟΚ: ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Επανέρχεται η τρόικα και απαιτεί αλλαγές στο ασφαλιστικό- 
ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ- Στα 20 χρόνια 
από τα 15 ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης- Κατάργηση κοινωνικών 
πόρων για τα Ταμεία μηχανικών και δικηγόρων • Όλα κρίνονται αυτή 
την εβδομάδα- ΠΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ  • 
ΠΑΣΟΚ: ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΛΤΣΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ   • Συνέντευξη Πέτερ 
Μπόφινγκερ: Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ…  • Ναρκωτικά- όπλα- τράφικινγκ- ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 
ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΑΦΙΑΣ Ο ΜΑΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι απαιτήσεις των δανειστών 
απειλούν χιλιάδες ασφαλισμένους- ΜΑΥΡΑ ΜΑΝΤΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Συμπληρωματικό προϋπολογισμό ζητάει η τρόικα  • Γ. 
Παπανδρέου- Ευάγγ. Βενιζέλος: ΑΓΕΦΥΡΩΤΟ ΤΟ ΧΑΣΜΑ  • Έρευνα 
Public Issue: ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  • ΣΥΡΙΖΑ: Ο 
ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι φέρνει το νέο καθεστώς σε όλα τα Ταμεία 
από το 2015- ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΟΡΙΑ 

ΗΛΙΚΙΑΣ  • ΣΤΟ «ΓΡΑΨΕ… ΣΒΗΣΕ» Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ  • Βενιζελικοί vs Παπανδρεϊκοί- ΓΚΡΕΜΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ 
ΠΑΣΟΚ Η ΒΟΜΒΑ ΤΟΥ ΓΑΠ  • Η ΕΛ.ΑΣ. ψάχνει τον Αλβανό κακοποιό 
που τραυμάτισε 11 άτομα με καλάσνικοφ- ΠΟΛΕΜΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΤΩΝ» 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η τρόικα πιέζει τώρα για ανατροπές στο Ασφαλιστικό! 
Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση- Έρχονται περικοπές στις κύριες και τις 
επικουρικές!- Όλοι στο ΙΚΑ από το 2016- ΝΕΟ ΔΡΑΜΑ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  
• «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- Με βάση τις εμπορικές 
αξίες (στο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας)  • Ο 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΕ!- Ζητάει πίσω το ΠΑΣΟΚ από τον Ευ. 
Βενιζέλο.

ΕΣΤΙΑ: ΚΙΝΗΣΙΣ «ΜΑΤ» ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΖΑΤΡΙΚΙΟ- Καταξιωμένη 
προσωπικότης εκτός πολιτικής.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι «αποκαλύπτει» το έμβλημα του επίλεκτου 
τμήματος ειδικών δυνάμεων της Άγκυρας BORDO BERELI- ΕΔΩ ΘΑ 
ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ!
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ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 24/11/2014

Με ανοιχτή ακόμη την ημερομηνία άφιξης των εκπροσώπων 
των δανειστών στην Αθήνα, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς 
η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης, προκειμένου να κλείσει 
εντός του Δεκεμβρίου η αξιολόγηση. Κυβερνητικές πηγές 
αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικά δύσκολο γύρο 
διαπραγματεύσεων, αλλά εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία 
ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχει οριστικοποιηθεί το μεγαλύτερο 
μέρος της αξιολόγησης και θα επιστρέψει η τρόικα στην Ελλάδα.
Το πρόβλημα πλέον εστιάζεται στο Ασφαλιστικό, για το 
οποίο η τρόικα πιέζει ασφυκτικά, έτσι ώστε να καλυφθεί 
-όπως υποστηρίζουν οι δανειστές- ένα σημαντικό μέρος του 
δημοσιονομικού κενού που οι ίδιοι λένε ότι υπάρχει για το 2015.
Το «Εθνος της Κυριακής» αποκάλυψε χθες το πλέγμα των 
ρυθμίσεων το οποίο εξετάζεται αυτή την ώρα, αλλά -όπως 
βεβαίωναν στελέχη της κυβέρνησης- δεν πρόκειται οι αλλαγές 
αυτές να προωθηθούν σε αυτή τη χρονική στιγμή.
Το «πάγωμα» των συνταξιοδοτήσεων, οι αλλαγές στα ένσημα 
για την κατώτατη σύνταξη, αλλά και η κατάργηση κοινωνικών 
πόρων είναι κάποιες από τις αλλαγές που θα μπορούσαν 
υπό προϋποθέσεις να συμφωνηθούν, αρκεί ωστόσο να μην 
υπάρξουν και νέα αιτήματα από την πλευρά των δανειστών.
Αθήνα και Βρυξέλλες, πάντως, συμφωνούν στο ότι η 
θετική αξιολόγηση αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να 
ξεκλειδώσουν τα επόμενα βήματα που θα οδηγήσουν την 
Ελλάδα στην μεταμνημονιακή εποχή.
«Η συμφωνία για την αξιολόγηση αποτελεί το διαβατήριο 
για την έξοδο της χώρας σε ένα μεταβατικό καθεστώς με 
ηπιότερο έλεγχο και περισσότερο χρόνο για την υλοποίηση 
των μεταρρυθμίσεων», ξεκαθαρίζουν από το Μέγαρο 
Μαξίμου, καθιστώντας παράλληλα σαφές ότι η Αθήνα 
απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε πρόταση για παράταση του 
ισχύοντος προγράμματος. Τα ίδια πρόσωπα ανέφεραν χθες 
ότι το Eurogroup της 8ης Δεκεμβρίου πιθανόν να χαθεί, αλλά 
διευκρίνιζαν ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο πραγματοποίησης 
μιας εμβόλιμης συνεδρίασης του ίδιου οργάνου στις 15 του 
μηνός.
Αντίδραση Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μέγαρο Μαξίμου 
αντέδρασε άμεσα πριν από λίγες ημέρες, όταν υπήρξαν 
ορισμένες διαρροές από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ περί 
«ύπαρξης χρόνου για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης». 
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες μάλιστα, ο κ. Σαμαράς 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον κ. Βενιζέλο, προκειμένου να 
επαναβεβαιώσει την κοινή θέση των κομμάτων που συγκροτούν 
την κυβέρνηση ότι όλα θα πρέπει να έχουν λήξει άμεσα τον 
Δεκέμβριο.
Προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικασιών ήταν 
επίσης και οι παρεμβάσεις που έκανε ο πρωθυπουργός προς 
τους θεσμικούς εκπροσώπους της EE και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο φορές το 
τελευταίο διάστημα συνομίλησε με τους κ. Γιούνκερ και 
Ντράγκι.

Σε όλους τους συνομιλητές του εξήγησε τις διαφορές που 
υπάρχουν ως προς τις εκτιμήσεις για το δημοσιονομικό κενό 
και θύμισε ότι και κατά το παρελθόν η τρόικα ήταν εκείνη που 
«έπεσε έξω» σε ανάλογες προβλέψεις.
• Στα 20 χρόνια το ελάχιστο όριο για σύνταξη
Ασφυκτικά πιέζει η τρόικα για αλλαγές στο Ασφαλιστικό και 
μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, με την ελληνική πλευρά 
να καλείται να εξετάσει διορθωτικές ρυθμίσεις, εστιάζοντας σε 
ανισότητες και στρεβλώσεις του ασφαλιστικού συστήματος.
Στο «μάτι» των τροϊκανών βρίσκεται ο ελάχιστος χρόνος 
ασφάλισης των 15 ετών για τη λήψη της κατώτατης σύνταξης, με 
τους δανειστές να ζητούν αύξηση των 4.500 ημερών ασφάλιση5 
(15ετία) σε 6.000 (20ετία). Όπως αποκάλυψε χθες το «Εθνος της 
Κυριακής», οι διορθωτικές παρεμβάσεις στον ελάχιστο χρόνο 
ασφάλισης είναι ένα μέτρο που εξετάζει υπό προϋποθέσεις η 
ελληνική πλευρά στο πλαίσιο της τρέχουσας διαπραγμάτευσης.
H τρόικα ζητά την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος, 
αξιώνοντας αύξηση της ανταποδοτικότητας των εισφορών σε 
σχέση με τις παροχές. Κι αυτό, καθώς οι κατώτατες συντάξεις 
που χορηγούνται με 15ετία ενσωματώνουν σημαντικό ποσοστό 
προνοιακής παροχής, χωρίς αντίστοιχη καταβολή εισφορών και, 
σε συνδυασμό με την πρόβλεψη για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ σε 
όσους έχουν χαμηλό εισόδημα, θεωρείται ότι «στρεβλώνουν» το 
σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης.
Για παράδειγμα ασφαλισμένος με 15 έτη που λαμβάνει τα 
κατώτατα όρια κύριας και επικουρικής σύνταξης και που 
δικαιούται και ΕΚΑΣ μπορεί να λάβει τελικά σύνολο αποδοχών 
περίπου 940 ευρώ.
Αντίστοιχος ασφαλισμένος που έχει πληρώσει περισσότερες 
εισφορές και έχει ασφαλιστεί για 25 έτη δικαιούται να λάβει 
σύνταξη κύρια και επικουρική που φτάνει περίπου τα 770 ευρώ.
Όπως αναφέρεται και στη μελέτη του ΚΕΠΕ, που βρίσκεται στα 
χέρια των δανειστών, το 26% των νέων συνταξιοδοτήσεων στο 
ΙΚΑ, δηλαδή το ένα τέταρτο, αφορά ασφαλισμένους με εισφορές 
που δεν ξεπερνούν τα 15 έτη.
Στις ρυθμίσεις που φαίνεται πως «κλειδώνουν» στην τρέχουσα 
διαπραγμάτευση βρίσκεται επίσης ο περιορισμός των 
κοινωνικών πόρων, κάτι που αποτελεί άλλωστε μνημονιακή 
υποχρέωση της χώρας.
Ήδη έχουν καταργηθεί ορισμένες μη ανταποδοτικές χρεώσεις, 
ενώ σχετική μνεία για περαιτέρω μέτρα προς την ίδια 
κατεύθυνση υπάρχει και στον προϋπολογισμό του 2015.
Σήμερα υπάρχουν ακόμη κοινωνικοί πόροι που στηρίζουν τη 
σύνταξη δικηγόρων και μηχανικών.
Παλιότερα υπήρχαν αντίστοιχοι πόροι για αρτοποιούς, 
εργαζομένους στην ΕΥΔΑΠ, ναυτικούς, τελωνειακούς κ.λπ., 
αλλά καταργήθηκαν πρόσφατα.
Στο τραπέζι, ωστόσο, του σκληρού μπρα ντε φερ με την τρόικα 
υπάρχουν κι άλλες παρεμβάσεις, όπως αποκάλυψε χθες το 
«Εθνος της Κυριακής», τόσο για την τρέχουσα διαπραγμάτευση 
όσο και για την επόμενη ημέρα της πιστοληπτικής γραμμής 
στήριξης.
Με τους δανειστές να πιέζουν ασφυκτικά, η ελληνική πλευρά 
εστιάζει σε ανισότητες και στρεβλώσεις του ασφαλιστικού 
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συστήματος, όπως για παράδειγμα ο διαφορετικός τρόπος 
υπολογισμού των συντάξεων για τους λεγόμενους «νέους» και 
«παλαιούς» ασφαλισμένους (για τους ασφαλισμένους μετά 
την 1-1-1993 προβλέπεται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού 
της σύνταξης από ό,τι για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα 
μέχρι την 31-12-2014 και έχουν πρωτοασφαλιστεί μέχρι την 
31-12-1992), οι διαφορετικές «ταχύτητες» ασφαλισμένων 
που υπάρχουν ακόμη και μέσα στο ίδιο Ταμείο (π.χ. ΟΑΕΕ) ή 
ο τρόπος που δίδεται σήμερα το ΕΚΑΣ χωρίς περιουσιακά ή 
ασφαλιστικά κριτήρια.
Η τρόικα, άλλωστε, ζητά παρεμβάσεις σε πρόωρες συντάξεις, 
σε συντελεστές υπολογισμού νέων συντάξεων κ.ά. Ο πρώην 
υπουργός Εργασίας και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γ. Κουτρουμάνης, 
δήλωσε χθες πως η τρόικα ζητά μείωση συνταξιοδοτικής 
δαπάνης ύψους 1 δισ. ευρώ.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 400 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-6 | 24/11/2014

Μειωμένα κατά 400 εκατ. ευρώ είναι τα κονδύλια του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2015, σε σύγκριση 
με φέτος, καθώς εκτιμώνται σε 6,4 δισ. ευρώ, από 6,8 δισ. 
ευρώ το 2014, ενώ βασική πηγή εσόδων για τη χρηματοδότηση 
των έργων αποτελούν οι εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το ποσό των 6.400 δισ. ευρώ για το 2015 κατανέμεται: σε 
5.700 εκατ. ευρώ για έργα που θα συγχρηματοδοτηθούν 
και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 700 εκατ. 
ευρώ για έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από 
εθνικούς πόρους. Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων είναι 
η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
για τα οποία το 2015 είναι το τελευταίο έτος επιλεξιμότητας, 
καθώς επίσης και η άμεση έναρξη και ταχεία υλοποίηση των 
προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020.
Συνοπτικά, οι πόροι του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτήσουν δράσεις 
όπως είναι: 
- μεταφορές και περιβάλλον με έμφαση σε έργα υποδομών,
- επιχειρηματικότητα και ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων,
- ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου και ενίσχυση της κοινωνίας 
της γνώσης,
- αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων και 
- στήριξη των επενδυτικών προγραμμάτων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.
Σε ό,τι αφορά τις δράσεις του ΕΣΠΑ, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
εκ νέου στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά 
έργα, σιδηρόδρομοι, μετρό κλπ.), της επιχειρηματικότητας 
(κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της 
ενίσχυσης της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του 
περιβάλλοντος και των έργων υποδομών των ΟΤΑ.
Οι στόχοι του 2015 Οι βασικοί στόχοι για το 2015 είναι η εντός 
στόχων απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ, η απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση των προγραμμάτων και η ομαλή μετάβαση στη νέα 
προγραμματική περίοδο.
Πρωταρχική σημασία έχει η τακτοποίηση / εξυγίανση των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ώστε να προετοιμαστεί το 

επιτυχές «κλείσιμο» του ΕΣΠΑ 20072013 και να εξασφαλιστεί η 
ομαλή μετάβαση στην επόμενη προγραμματική περίοδο.
Στην κατεύθυνση αυτή θα βοηθήσει η προετοιμασία που έγινε 
από το 2014, με την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών 
όπως είναι: 
1. Η αναθεώρηση των Ε.Π.: Σύμφωνα με την ισχύουσα 
διαδικασία και με στόχο την ενίσχυση των Ε.Π. και των αξόνων 
προτεραιότητας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν 
ανάγκη υποστήριξης με πρόσθετους πόρους, καθώς και την 
εξασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση 
βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων (χρηματοδότηση των οδικών 
έργων, κάλυψη κοινωνικών αναγκών, στήριξη του κοινωνικού 
ιστού με δράσεις όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και η 
κοινωφελής εργασία), πραγματοποιείται, σε συνεργασία με την 
Ε.Ε., η αναθεώρηση των Ε.Π.
2. Η εξυγίανση Ε.Π. και η εφαρμογή συστήματος 
παρακολούθησης απορρόφησης: Προκειμένου να επιτευχθεί 
η λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ και 
λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι λόγω των οικονομικών δεδομένων 
το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους 
αδυνατεί να ανταποκριθεί σε επιπρόσθετες απαιτήσεις πόρων 
για την ολοκλήρωση ημιτελών έργων, δίδονται κατευθύνσεις 
για την εκπόνηση σχεδίων εξυγίανσης ώστε να μειωθεί η 
υπερδέσμευση. Επιπρόσθετα, έχει τεθεί σε εφαρμογή ειδικό 
σύστημα παρακολούθησης της απορρόφησης των πόρων ΕΣΠΑ.
3. Η αξιοποίηση πόρων της νέας προγραμματικής περιόδου 
2014-2020: Κατά τη διαδικασία εξυγίανσης/αναθεώρησης 
των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προβλέπεται η δυνατότητα 
μετακίνησης της χρηματοδότησης ενός μέρους των ενταγμένων 
στο ΕΣΠΑ έργων, ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότησή 
τους από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου. Η 
ταυτόχρονη αυτή χρήση των δύο πηγών χρηματοδότησης θα 
οδηγήσει σε ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας.
4. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με την Ε.Ε.,των181 έργων 
προτεραιότητας με σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλες τις περιφέρειες και τους 
δήμους της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 11,5 δισ. ευρώ.
Επίσης υλοποιείται επιτυχώς η ειδική διαδικασία για την 
έγκριση και παρακολούθηση των μεγάλων έργων. Έχουν 
υποβληθεί μέχρι στιγμής 66 φάκελοι, έκτων οποίων έχουν 
εγκριθεί 51 και αναμένεται να υποβληθούν εντός του επόμενου 
9μήνου, με τη διαδικασία μεγάλου έργου, το Κτηματολόγιο, 
τμήμα κάθετου άξονα της Εγνατίας και η διαχείριση των 
απορριμμάτων της Πελοποννήσου.
5. Η ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης για 
την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ, με την 
καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλα 
τα έργα του ΠΔΕ, τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό 
της διαδικασίας πληρωμών των έργων, την αναβάθμιση των 
διαδικασιών και τη δημιουργία αξιόπιστων κανόνων για τη 
διαχείριση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος κ.λπ. 


