
Κατεβάζουν ρολά τα φαρμακεία από σήμερα. H Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου 
Φαρμακευτικού Συλλόγου, στην συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου  αποφάσισε την 
πραγματοποίηση συνεχόμενων 24ωρων κυλιόμενων απεργιών,  από σήμερα Δευτέ-

ρα 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μόνο τρεις χώρες 
της ΕΕ (Ιρλανδία, 
Ρουμανία, Πολωνία) 
σύμφωνα με στοι-
χεία της Eurostat 
παρουσίασαν την 
περίοδο 2012-2013 
μεγαλύτερη εκροή 
(μετανάστευση) ως 
ποσοστό του συνό-
λου του εργατικού 
δυναμικού.

ΣΗΜΕΡΑ

 Η νΕα γΕνια μΕΤανασΤΕύΕι 

Εκροή επιστημόνων  
και εξειδικευμένων στελεχών  

από τη χώρα

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

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

Συνολικά 228.000 νέοι μετανάστευ-
σαν από την Ελλάδα μεταξύ του 
2009 και του 2013, τάση η οποία 
συνεχίστηκε και το 2014, σύμφωνα με 
το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων της Alpha Bank. Το φαι-
νόμενο της εκροής του ανθρωπίνου 
κεφαλαίου έχει λάβει διαστάσεις στην 
Ελλάδα την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης σύμφωνα με τους αναλυτές 
της τράπεζας, καθώς οι αρτιότερα εκ-
παιδευμένοι εργαζόμενοι αναζητούν 
σε άλλες χώρες καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης με υψηλότερες αμοιβές και 
προοπτική κοινωνικής και οικονομικής 
προόδου. Οι βασικοί λόγοι της εκροής 
του επιστημονικού και εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού από τη χώρα 
μας σχετίζονται με οικονομικούς αλλά 
και με άλλους μη-οικονομικούς πα-
ράγοντες. Οι οικονομικοί παράγοντες 
αφορούν στην αλματώδη αύξηση του 
ποσοστού ανεργίας, πρωτίστως της 
ανεργίας των νέων, σε συνδυασμό 
με ταυτόχρονη σημαντική πτώση 
του διαθέσιμου εισοδήματος των 
νοικοκυριών. Η αδυναμία ευρέσεως 
εργασίας αλλά και η μείωση των 
αποδοχών οδηγούν τους  επιστήμο-
νες προς αναζήτηση εργασίας σε πιο 
ανεπτυγμένες από την Ελλάδα χώρες. 
Ποιες είναι, όμως, οι προϋποθέσεις 
που πυροδοτούν την εκροή του 
ανθρώπινου κεφαλαίου στην περίοδο 
της οικονομικής κρίσης; Πρώτον, 
το επίπεδο εκπαιδεύσεως των νέων 

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Η νέα γενιά μεταναστεύει - Εκροή 
επιστημόνων και εξειδικευμένων 
στελεχών από τη χώρα (σελ.1)

•  ύπό εξυγίανση η ΕΔΡασΗ με δικαστι-
κή βούλα (σελ.3)

•  Εγκύκλιος της γγΔΕ για την προκατα-
βολή φόρου των αμοιβών μηχανικών 
(σελ.3)

•  Τέσσερα «ανοικτά» ενεργειακά ζητή-
ματα στις συζητήσεις ύΠΕν – κουαρ-
τέτου (σελ.4)

•  10ο συνέδριο: Ελληνική γλώσσα και 
Ορολογία   (σελ.2)

•  Πανελλήνιο συνέδριο Φοιτητών Ηλε-
κτρολόγων μηχανικών και μηχανικών 
ύπολογιστών (σελ.2)

•  Πανελλήνιο συνέδριο αναστηλώσεων 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

είναι από τα υψηλότερα και πάνω 
από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είναι 
ενδεικτικό ότι το ποσοστό των νέων 
ηλικίας 20-24 με δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχεται σε 
88%, ενώ στις χώρες της Ευρωζώνης 
το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνε-
ται σε 80%. Επιπλέον στην Ελλάδα, 
παρατηρείται ότι σε ορισμένες 
επαγγελματικές ειδικότητες, υπάρχει 
πληθώρα επιστημόνων που κατά την 
περίοδο προ της οικονομικής κρίσεως 
μπορούσε να απορροφηθεί, ενώ 
στην παρούσα συγκυρία πλεονάζουν. 
Ειδικότερα, το 2013 η Ελλάδα είχε τον 
υψηλότερο δείκτη ιατρών ανά 1.000 

κατοίκους, ήτοι 6,3, καταλαμβάνοντας 
έτσι την πρώτη θέση ανάμεσα στις 
ανεπτυγμένες χώρες, ενώ ο μέσος 
όρος του δείκτη στον ΟΟΣΑ ανερχό-
ταν μόλις σε 3,3.
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ΒαΛΤΕ σΤΗν αΤΖΕνΤα σασ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

  Το ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών (ΣΦΗΜΜΥ) θα διεξαχθεί στην πόλη των Χανίων, από τις 22 ως τις 24 Απριλίου 2016. Όπως 
έγινε γνωστό, τη διοργάνωση του συνεδρίου έχουν αναλάβει φοιτητές της Σχολής των Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Σημειώνεται ότι 
το ΣΦΗΜΜΥ είναι το ετήσιο συνέδριο των φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών που διεξάγεται από το 2007 σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα, με περισσότερους 
από 1000 συμμετέχοντες ετησίως. Πληροφορίες: http://www.sfhmmy.gr/

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

31
Οκτωβρίου

2015

2
Νοεμβρίου

2015

15-18
Νοεμβρίου

2015

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Energy in Buildings 
2015»
ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: "Ορθές πρακτικές σκυροδέτησης: 
το πριν, το κατά και το μετά"
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ECHOPOLIS 2015 : 
" Ήχος, Φως, Ενέργεια στην πόλη του αύριο"
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού- ASHRAE 

Επιτροπή Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δας (ΣΠΜΕ)

SDMed Observation, 
Planning & Eco-Innovation,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο

 Η Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επι-
στημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕ-
ΠΑΜ διοργανώνει στην πόλη της Θεσσαλονίκης 
το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώσεων, 
από τις 26 ως τις 28 Νοεμβρίου 2015, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ - ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 
49).
Στο αντικείμενο του συνεδρίου εμπίπτουν τα 
σχετικά με την αναστήλωση των
ιστορικών κτισμάτων (και των λειψάνων τους) 
ζητήματα, που αφορούν στην φιλοσοφία και 
μεθοδολογία των επεμβάσεων, στη σεισμική 
επικινδυνότητα των μνημείων, στην τεχνολογι-
κή έρευνα (τεκμηρίωση, τεχνικές, υλικά κλπ) 
και εφαρμογή, στην ανάδειξη μνημείων και 
αρχαιολογικών χώρων.
Απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται 
από τους χώρους των φυσικών επιστημών και 
της τεχνολογίας και συνεισφέρουν στο αναστη-
λωτικό έργο. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συνεδρίες:
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας
-Αναστήλωση βυζαντινών και μεσαιωνικών 
μνημείων
-Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
-Στερέωση, δομική αποκατάσταση
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας

-Αναστήλωση βυζαντινών και μεσαιωνικών 
μνημείων
-Αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων
-Αναστήλωση μνημείων της αρχαιότητας
-Ειδικό θέμα: Επεμβάσεις σε διατηρητέα κτίρια 
από χάλυβα και οπλισμένο σκυρόδεμα
-Ειδικό θέμα: Επιπτώσεις των σεισμών στα 
μνημεία. Σεισμός της Κεφαλονιάς
-Θεωρητικά θέματα και αναστήλωση μνημείων 
της αρχαιότητας
-Δομική αποκατάσταση και υλικά εφαρμογής
  Στόχος της διοργάνωσης –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- είναι η ουσιαστική αλληλο-
ενημέρωση / ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
συνέδρων και εισηγητών και η πρόκληση ενός 
γόνιμου διεπιστημονικού διαλόγου, που θα 
συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους 
φορείς υλοποίησης στη χώρα μας) της καλύτε-
ρης επιστημονικής προσέγγισης των αναστη-
λώσεων και αναδείξεων των μνημείων. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 65 
ευρώ. Για τα ταμειακώς εντάξει μέλη της 
ΕΤΕΠΑΜ, καθώς και για τους προπτυχιακούς 
και μεταπτυχιακούς φοιτητές η συμμετοχή 
είναι 40 ευρώ. Πληροφορίες: Εmail: 4etepam.
conference @gmail.com

Πανελλήνιο συνέδριο αναστηλώσεων

Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ) 
-σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδι-
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 
τον Οργανισμό για την Διάδοση της Ελλη-
νικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς- 
διοργανώνει το 10ο Συνέδριο “Ελληνική 
Γλώσσα και Ορολογία”, από τις 12  ως τις 
14 Νοεμβρίου 2015, στην Αθήνα.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσία-
ση, αφενός της σημερινής κατάστασης της 
ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της 
διάσταση και αφετέρου, μεθόδων, πρακτι-
κών και εργαλείων της σύγχρονης επιστή-
μης της ορολογίας και της εφαρμογής τους 
στην ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά 
και/ή διαγλωσσικά – για την προώθηση 
της ορολογικής έρευνας και τη συμβολή 
στον σύγχρονο ορολογικό εμπλουτισμό της 
ελληνικής γλώσσας.
Πληροφορίες:  http://www.eleto.gr/gr/
Conference10.html

10ο συνέδριο:  
Ελληνική γλώσσα  

και Ορολογία
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



ύπό εξυγίανση η ΕΔΡασΗ με δικαστική βούλα

Εγκύκλιος της γγΔΕ για την προκαταβολή φόρου  
των αμοιβών μηχανικών

α. Χαρίτσης: " Ήρθε η ώρα για ΕσΠα χωρίς μεσάζοντες"

Τη συμφωνία εξυγίανσης της κατασκευαστικής εταιρείας Έδραση-Χ.
Ψαλλίδας επικύρωσε την προηγούμενη εβδομάδα  το Πολυμελές Πρω-
τοδικείο Αθηνών με την υπ' αριθμόν 779/2015 απόφαση που παρουσίασε 
το Capital και επιβεβαίωσε η διοίκηση της εταιρείας την Παρασκευή με 
ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Πρόκειται για την μεγαλύ-
τερη διάσωση από τη χρεοκοπία ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας, 
δεδομένου του μεγέθους των χρεών της Έδραση που διαμορφώνεται 
στα 207,3 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, για τα εγχώρια επιχειρηματικά χρο-
νικά, η επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της Έδραση είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη μετά από αυτήν της Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική. 
Η δικαιοσύνη έκρινε ότι μετά την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης 
η εταιρεία θα καταστεί βιώσιμη και θα συνεχιστεί η επιχειρηματική δρα-
στηριότητά της που προσφέρει εργασία σε 170 άτομα. Ως εκ τούτου, τε-
λειώνουν οι περιπέτειες της εταιρείας που υπέβαλε τον Ιούλιο του 2010 
αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99. 
Το σχέδιο εξυγίανσης που συνάφθηκε με το 75,14% των πιστωτών προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, διαγραφή μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών, πα-
ράταση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών, είσπραξη υφιστάμενων 
απαιτήσεων της Έδραση από το Δημόσιο και πώληση ακινήτων και πάγιου 
εξοπλισμού της εταιρείας. Η Έδραση-Χ.Ψαλλίδας οφείλει (31/12/2014):
•140,2 εκατ. ευρώ στις τράπεζες (με ή χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις)
•15,6 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο
•11,7 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους
•11,3 εκατ. ευρώ στους ασφαλιστικού οργανισμούς
•10,7 εκατ. ευρώ σε προμηθευτές

•7 εκατ. ευρώ σε leasing
•3,8 εκατ. ευρώ σε γραμμάτια και επιταγές και
•6,8 εκατ. ευρώ σε λοιπούς πιστωτές
Η μερίδα, δηλαδή, του λέοντος των χρεών της εταιρείας αφορά την πλειο-
νότητα των συστημικών τραπεζών, οι οποίες με ξεχωριστές παρεμβάσεις, 
κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση επικύ-
ρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης που κατέθεσε η Έδραση. Η αποπλη-
ρωμή των οφειλών προς τις τράπεζες θα επιτευχθεί μέσω έκδοσης με-
τατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 34 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, για 
πρώτη φορά υπό εκκαθάριση τράπεζες (ήτοι Αγροτική και Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο) συμβάλλονται στη συμφωνία εξυγίανσης. Επίσης, οι μη συμ-
βαλλόμενοι πιστωτές θα λάβουν το 10% του συνόλου της απαίτησής τους 
και θα εισπράξουν το ποσό αυτό τμηματικά σε 28 ισόποσες άτοκες εξαμη-
νιαίες δόσεις. Οι μη συμβαλλόμενοι εργαζόμενοι (το σύνολο των πρώην 
και νυν απασχολούμενων συναίνεσαν με το σχέδιο εξυγίανσης) θα λάβουν 
το 100% της απαίτησής τους σε 48 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις και 
οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα λάβουν το 100% της απαίτησής τους 
ως προς το κεφάλαιο με αφαίρεση των μέχρι 31/12/2014 προστίμων και 
προσαυξήσεων. Το ελληνικό Δημόσιο θα λάβει το 100% των απαιτήσεών 
του ως προς το κεφάλαιο με αφαίρεση 50% των μέχρι 31.12.2014 προστί-
μων και προσαυξήσεων. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων, το ήμισυ του 
εισπραχθέντος τιμήματος θα εισφέρεται προς εξόφληση των χρεών των 
εμπραγμάτων εξασφαλισμένων δανειστών, ενώ το εναπομένον τίμημα θα 
κατευθύνεται στην εξόφληση των οφειλών της. Ακόμη σε περίπτωση πώ-
λησης μηχανημάτων, το 60% του εισπραχθέντος τιμήματος θα εισφέρεται 
για την αποπληρωμή τμήματος των χρεών.

Διευκρινίσεις για την προκαταβολή φόρου από αμοιβές μηχανικών οι 
οποίοι είναι μισθωτοί υπάλληλοι επιχείρησης και δεν ασκούν επιχειρη-
ματική δραστηριότητα δίνει με εγκύκλιο της η ΓΓΔΕ. Όπως αναφέρει η 
εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τους αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς ο προκα-
ταβλητέος φόρος υπολογίζεται ως εξής:
α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση με-
λετών και σχεδίων.
β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελε-
τών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για 
την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγού-
μενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κ.λπ. για τα 
έργα αυτά.
Κατ’ εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη 
της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγού-
μενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη 

θεώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοι-
βής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή 
σχεδίων και επίβλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσί-
ου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκατα-
βλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο 
ποσό της συμβατικής αμοιβής. 
Διευκρινίζεται, ότι ο προκαταβλητέος φόρος μηχανικών αφορά αμοιβές 
που αυτοί αποκτούν και οι οποίες εντάσσονται στην κατηγορία εισοδήμα-
τος από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Συνεπώς, μηχανικοί οι οποίοι υπογράφουν τις μελέτες και τις επιβλέψεις 
για την έκδοση των Αδειών Δόμησης των έργων εταιριών και οι οποίοι 
είναι μισθωτοί υπάλληλοι αυτών των εταιριών, δεν υπόκεινται στις διατά-
ξεις περί προκαταβλητέου φόρου όπως ορίζονται παραπάνω. Στις τακτι-
κές αποδοχές και στις τυχόν πρόσθετες αμοιβές των μηχανικών αυτών, 
διενεργείται παρακράτηση φόρου.

" Ήρθε η ώρα τα ΕΣΠΑ να ανοίξουν στην κοινω-
νία" δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα "Επένδυση", ο υφυπουργός Οι-
κονομίας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρί-
τσης, και προσθέτει ότι με μια σειρά μέτρων που 
θα εφαρμοστούν, δεν θα υπάρχει λόγος οι ενδι-

αφερόμενοι να προσφεύγουν σε ειδικούς που 
πωλούν ελπίδα και όχι πραγματικές υπηρεσίες. 
Ο κ. Χαρίτσης, λέει ακόμη ότι "από τη Δευτέρα 
θα εκτελούνται απρόσκοπτα όλες οι εντολές 
πληρωμών έργων ΕΣΠΑ" ενώ προαναγγέλλει 
ένεση ρευστότητας 2 δισ. ευρώ. Αναφέρει επί-

σης, ότι οι νέες δράσεις του ΕΣΠΑ θα εστιάζουν 
στην ενίσχυση ήπιων και κοινωνικά χρήσιμων 
δομών, όπως ο αγροτοδιατροφικός τομέας, το 
φάρμακο, οι νέες τεχνολογίες, τα logistics, η βι-
ομηχανία υλικών, η περιβαλλοντική βιομηχανία 
και ο τουρισμός.
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Τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αναλύουν την ενεργειακή τους κα-
τανάλωση αλλά και το κόστος τους, ανοίγει η νέα στρατηγική συνεργασία που 
ξεκινά μεταξύ της εταιρείας Intelen και της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας Protergia. Συγκεκριμένα η υπηρεσία της Intelen για τους πελάτες της 
Protergia που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα διαχείρισης ενέργειας για οι-
κιακούς, εμπορικούς και βιομηχανικούς χρήστες, ονομάζεται MyProtergia. Το 
MyProtergia είναι η νέα "έξυπνη" ψηφιακή ενεργειακή πλατφόρμα βασισμένη 
στο προιόν DiG της Ιntelen (http://intelen.com/us/solutions/dig.html) για τους 
πελάτες της Protergia, και αποτελεί χωρίς αμφιβολία τον πιο αποτελεσματικό 
σύμβουλο για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας, την άμεση εξοικονόμηση 
χρημάτων και την παροχή υψηλού επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρω-
σης, μάρκετινγκ και ευαισθητοποίησης προς τους καταναλωτές. Ειδικότερα, το 
MyProtergia διαθέτει επεξηγηματικά γραφήματα για την παρακολούθηση και 

ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους (διαχείριση λογαρια-
σμών), εκπαιδεύει τους χρήστες με απλό και ανταποδοτικό τρόπο σε θέματα 
ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφορίας μέσω παροχής πράσινων συμβου-
λών, ερωτηματολογίων (surveys), ειδικών εφαρμογών και προσωποποιημένου 
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω internet, 
web και mobile app (Android & IoS). H πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και 
παροχής υπηρεσιών Intelen DiG, αποτελεί ένα ισχυρό καινοτόμο εργαλείο για τις 
εταιρίες ενέργειας, καθώς μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών που δίνει στους τε-
λικούς καταναλωτές, αναβαθμίζει την απλή σχέση καταναλωτή- παρόχου ενέρ-
γειας σε μία προσωποποιημένη σχέση εμπιστοσύνης. Η νέα ενεργειακή εποχή 
φαίνεται ότι απαιτεί τον μετασχηματισμό των εταιριών ενέργειας σε παρόχους 
προσωποποιημένων ψηφιακών υπηρεσιών, με οδηγό την έξυπνη διαχείριση δε-
δομένων και την εξοικονόμηση ενέργειας. 

Συνεργασία Intelen – Protergia

Το πρώτο τεστ στα ενεργειακά προαπαιτούμενα αποτέ-
λεσε ο πρώτος κύκλος συναντήσεων που είχε ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκουρλέτης με το 
κουαρτέτο. Ειδικότερα εξετάστηκαν οι εκκρεμότητες 
που υφίστανται σε μία σειρά από θέματα, από τις δημο-
πρασίες ΝΟΜΕ, τα αποδεικτικά διαθεσιμότητας ισχύος 
για το 2015 και τα νέα ΑΔΙ που θα εφαρμόζονται από το 
νέο έτος, η ολοκλήρωση των συμβάσεων διακοψιμότη-
τας και το ισοδύναμο που αναζητείται έναντι της ιδιωτι-
κοποίησης του ΑΔΜΗΕ. Όπως είναι γνωστό η ελληνική 
πλευρά έχει πάρει για όλα τα παραπάνω μια άτυπη 
παράταση μερικών εβδομάδων. Στο θέμα του ΝΟΜΕ, οι 
πιστωτές φέρεται να μην αρνούνται σε πρώτη φάση το 
αίτημα της ελληνικής πλευράς μη ληφθεί υπόψη ο εν-
διάμεσος στόχος της μετακίνησης του 25% των πελατών 
της λιανικής ρεύματος από τη ΔΕΗ. Το σκεπτικό είναι 
ότι στο βαθμό που δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονι-
κή δέσμευση για το στόχο αυτό στη συμφωνία με τους 
δανειστές, η ουσιαστική και καθοριστική υποχρέωση 
αφορά τη μετακίνηση του 50% μέχρι το 2020. 
Η ελληνική πρόταση είναι να διατεθεί μέσω μίας πι-
λοτικής δημοπρασίες προς τις αρχές του 2016 μια 
ποσότητα ενέργειας 300 – 400 MW, με μικρό χρονικό 
ορίζοντα, προκειμένου να φανεί αν θα υπάρξει ζήτηση 
και σε ποιο βαθμό. Άγνωστο ωστόσο παραμένει το τι θα 
ισχύσει με την τιμή εκκίνησης των δημοπρασιών που 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη της το κόστος λιγνιτικής 
παραγωγής. Η διοίκηση της ΔΕΗ συνεχίζει να θέτει ως 
αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ενέργεια που θα δίνεται 
μέσω των δημοπρασιών θα πρέπει να διοχετεύεται 
στους τελικούς καταναλωτές και οι δημοπρασίες να 
γίνονται με ελάχιστη τιμή που να αντανακλά το κόστος 
λιγνιτικής παραγωγής συν ένα εύλογο κέρδος, ενώ η 
πλευρά της βιομηχανίας στέκεται στην ύπαρξη διαι-
τητικών αποφάσεων αλλά και την απόφαση της Γ.Σ της 
ΔΕΗ του Φεβρουαρίου του 2014 για παροχή νέας τιμο-
λογιακής πολιτικής προς τη βιομηχανίας, από την οποία 

προκύπτει σημαντικά χαμηλότερη τιμή εκκίνησης.
Παράλληλα, σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ, συνεχίζεται η 
επεξεργασία του ισοδύναμου μέτρου για να ξεπεραστεί 
ο σκόπελος της μνημονιακής απαίτησης για ιδιοκτησι-
ακό διαχωρισμό από τη ΔΕΗ, με την απόκτηση από το 
ελληνικό δημόσιο πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του 

«νέου ΑΔΜΗΕ». Οι μετοχές αυτές, όπως συμβαίνει και 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν πρέπει να σχετίζονται 
καθ΄οιονδήποτε τρόπο με το Υπουργείο Ενέργειας 
που εποπτεύει τον κλάδο. Παράλληλα, οι μετοχές που 
θα διατηρήσει η ΔΕΗ θα είναι «προνομιούχες», με τη 
χρηματιστηριακή έννοια, θα δικαιούνται μέρισμα αλλά 
δεν θα έχουν δικαίωμα στο management και ψήφο στη 
Γενική Συνέλευση. Από εκεί και πέρα το κύριο ερώτη-
μα αποτελεί η χρηματοδότηση της συμμετοχής του Δη-
μοσίου στον ΑΔΜΗΕ, που μεταφράζεται σε ποσό που 
κυμαίνεται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ (βάσει παλαιό-
τερης αποτίμησης) για το 51%.  Τα εξεταζόμενα σενάρια 
συμπεριλαμβάνουν κατά πληροφορίες την αποπληρω-
μή της ΔΕΗ από μελλοντικά μερίσματα του ΑΔΜΗΕ, σε 
συνδυασμό με swap μετοχών που κατέχει το Δημόσιο 
σε άλλες εταιρείες του τομέα της ενέργειας ή άλλες 
ΔΕΚΟ, ενώ υπενθυμίζεται πως στο παρελθόν είχε τεθεί 

το ζήτημα του ετήσιου συμψηφισμού των απαιτήσεων 
της ΔΕΗ με αντίστοιχες απαιτήσεις του Δημοσίου από 
τη ΔΕΗ, όπως λχ το λιγνιτικό τέλος.
Αναφορικά με τα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύ-
ος (ΑΔΙ), υπήρξε μία αναπάντεχη εμπλοκή σε σχέση 
με τον προσωρινό μηχανισμό για την πληρωμή των 

μονάδων ηλεκτροπαραγωγής το 2015, με το σκεπτικό 
των ενστάσεων που διατυπώθηκαν να είναι πως ανα-
δρομική πληρωμή ενδεχομένως συνιστά μορφή κρα-
τικής ενίσχυσης. Σε σχέση με το μόνιμο μηχανισμό 
που μετατίθεται για το Νοέμβριο, η ΡΑΕ έχει προσλάβει 
βρετανική εταιρεία ως σύμβουλο για την κατάρτιση του, 
ο οποίος θα στηρίζεται σε αμοιβή μέσω δημοπρασιών 
και όχι ρυθμιζόμενης τιμής. 
Τέλος, σε σχέση με το μέτρο της διακοψιμότητας για 
τους βιομηχανικούς καταναλωτές ρεύματος φαίνεται 
πως έχει υπάρξει συμφωνία να εφαρμοστεί με τον 
τρόπο που είχε λάβει τη σχετική έγκριση από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Το σενάριο αυτό οδηγεί σε επιβά-
ρυνση ως επί το πλείστον των παραγωγών ΑΠΕ (3,6% 
του τζίρου για όλα τα φωτοβολταϊκά και 1,8% του τζίρου 
για τα αιολικά).Αυτό σημαίνει ότι σύντομα θα εκδοθεί η 
απαραίτητη υπουργική απόφαση.  

Τέσσερα «ανοικτά» ενεργειακά ζητήματα  
στις συζητήσεις σκουρλέτη – κουαρτέτου
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Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

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

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

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

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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σύννΕΦιασμΕνΗ ΔΕύΤΕΡα 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-10-11 | 26/10/2015

Δυο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα - των κόκκινων δανείων και του 
ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση - και δεκάδες μικρότερα άφησε 
η τριήμερη διαπραγμάτευση με τους δανειστές την περασμένη 
εβδομάδα.
Ετσι, συντηρείται η αβεβαιότητα για γονείς με παιδιά στην 
ιδιωτική εκπαίδευση και η αγωνία των δανειοληπτών για τον 
κίνδυνο πλειστηριασμού της πρώτης τους κατοικίας. Παράλληλα 
μένει σε εκκρεμότητα η εκταμίευση της δόσης των 2 δισ. ευρώ, 
αφού δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί τα 49 προαπαιτούμενα.
Όσον αφορά τον ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, η τρόικα 
δεν συμφώνησε στην πρόταση της κυβέρνησης για μηδενικό 
συντελεστή στα νηπιαγωγεία, 6% στα φροντιστήρια και 13% στα 
σχολεία. Οι δανειστές υποστήριξαν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν 
διαφοροποιημένοι συντελεστές και επομένως είτε θα είναι 
μηδενικοί - και θα πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα - είτε να 
ενταχθούν όλοι στο 23%.
Στο μεταξύ, την Παρασκευή έληξε και η παράταση που είχε 
δοθεί για την υποχρέωση υπαγωγής στον συντελεστή 23% των 
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.
Έτσι, τυπικά από σήμερα θα έπρεπε να ισχύει ο νέος 
συντελεστής. Σύμφωνα ωστόσο με υψηλόβαθμο στέλεχος του 
οικονομικού επιτελείου, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δοθεί νέα 
παράταση, μέχρις ότου βρεθεί λύση στο πρόβλημα.
Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, κυβέρνηση και δανειστές 
ήρθαν σε σύγκρουση προτείνοντας διαφορετικά όρια 
προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. 
Σύμφωνα με υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή, οι δανειστές 
υποστηρίζουν ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένα όριο 
προστασίας των δανειοληπτών πρώτης κατοικίας. Αυτό πρέπει 
να ισχύσει και στην Ελλάδα, προσαρμοσμένο με βάση το 
εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων. Όπως 
λένε, δεν μπορεί το όριο αυτό να είναι υψηλότερο στην Ελλάδα.
Οι χώρες της Ευρωζώνης δεν είναι διατεθειμένες να δώσουν 
λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών 
για να έχουν οι έλληνες δανειολήπτες υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας από το ισχύον στην υπόλοιπη ευρωζώνη.
Στη βάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση 
τις επόμενες μέρες προκειμένου να βρεθεί λύση. Όπως είναι 
γνωστό, η ελληνική πλευρά προτείνει προστασία πρώτης 
κατοικίας για αντικειμενική αξία έως 325.000 ευρώ, εισόδημα 
δανειολήπτη μέχρι 35.000 ευρώ και συνολική οφειλή του 
ως 200.000 ευρώ. Οι δανειστές προτείνουν τα εξής όρια: 
αντικειμενική αξία πρώτης κατοικίας τα 120.000 ευρώ, εισόδημα 
δανειολήπτη τα 24.000 ευρώ (για ζευγάρι με τρία παιδιά) και 
συνολική οφειλή τα 120.000 ευρώ.
Οι εκκρεμότητες αυτές οδηγούν σε καθυστέρηση την έναρξη 
της αξιολόγησης του Μνημονίου, κάτι που εγείρει ανησυχίες 
για την έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ως το τέλος 
του χρόνου, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος να κουρευτούν οι 
καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.
Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα 

αποτελέσματα των στρες τεστ των τραπεζών και κανονικά 
πρέπει να αρχίσει αμέσως η ανακεφαλαιοποίησή τους, με 
στόχο να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του χρόνου. Μετά την 
1/1/2016 τίθεται σε εφαρμογή Οδηγία που προβλέπει κούρεμα 
για καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος αυτός, ο πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι ζήτησε 
να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση του Μνημονίου από την 
ανακεφαλαιοποίηση και η τελευταία να ολοκληρωθεί ως τις 15 
Νοεμβρίου, ωστόσο, την τελική απόφαση θα πάρει το Eurogroup 
και η Γερμανία φαίνεται πως υποστηρίζει να μη δοθούν τα λεφτά 
αν δεν τελειώσει η αξιολόγηση, προκειμένου να ασκηθεί πίεση 
στην Αθήνα να τηρήσει τις υποχρεώσεις της.
Μια συμβιβαστική λύση που προτείνεται από τραπεζικές 
πηγές είναι να συνδεθεί η ανακεφαλαιοποίηση μόνο με τα 
προαπαιτούμενα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

ΕΡΧΕΤαι ΤΟ ΕΞΗΛΕΚΤΡισμΕνΟ ΠΛΟιΟ 
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Προς την ολοκλήρωσή του βαίνει το ερευνητικό έργο «DC-
Ship» που χρηματοδοτείται από το πλαίσιο «Αριστεία-Ι» 
του ΕΣΠΑ (2007-2014) και αφορά την τεχνολογία του 
Πλήρως Εξηλεκτρισμένου Πλοίου, που συντονίζει η Σχολή 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, μέσω του Κέντρου Αριστείας Marinelive που έχει 
δημιουργήσει.
Η κύρια καινοτομία του έργου «DC-Ship» είναι η σε βάθος 
διερεύνηση ζητημάτων βελτιστοποιημένου σχεδιασμού και 
λειτουργίας των υπο-συστημάτων διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας συνεχούς ρεύματος για εμπορικά πλοία. Για το σκοπό 
αυτό έχει καταρτιστεί ένα σχέδιο διεπιστημονικής έρευνας 
που διαπερνά τις επιστημονικές περιοχές του ναυπηγού 
μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και 
του ενεργειακού μηχανικού, ενώ περιλαμβάνει θεωρητικές 
αναλύσεις, προσομοιώσεις αλλά και πειραματικές δοκιμές.
Η μόλυνση του περιβάλλοντος και το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου στο οποίο συντελεί και η εκπομπή των 
καυσαερίων από τα πλοία, έχει οδηγήσει σε αυστηρότερους 
κανονισμούς σε σχέση με τις εκπομπές ρύπων και την 
εξοικονόμηση καυσίμου.
Με τη σειρά της η ανάγκη για πιο αποδοτικά πλοία, οδηγεί σε 
αυξημένες απαιτήσεις ώστε όλα τα ενεργειακά συστήματα πάνω 
στο πλοίο να είναι επίσης αποδοτικά. Εξάλλου, ο εξηλεκτρισμός 
των συστημάτων του πλοίου, συμπεριλαμβανομένου του 
συστήματος πρόωσης έχει καταστεί μία δελεαστική εναλλακτική 
επιλογή για την αύξηση των επιδόσεων του. Σε αυτό το 
πλαίσιο μία υπο-περίπτωση που τελευταία έχει αρχίσει να έχει 
ενδιαφέρον είναι η αξιοποίηση τεχνολογίας συνεχούς ρεύματος 
(Direct Current-DC) ιδίως για το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει εμφανή 
τεχνικά πλεονεκτήματα. Σημειώνεται ότι η έρευνα διεθνώς γύρω 
από την τεχνολογία συνεχούς ρεύματος άρχισε μόλις πρόσφατα 
να καλλιεργείται κατ' αρχήν για ειδικού τύπου πλοία, ενώ 
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σιγά-σιγά το ενδιαφέρον εξαπλώνεται και στα εμπορικά πλοία 
που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των θαλάσσιων μεταφορών και 
για τα οποία ήδη διεξάγονται μελέτες με στόχο την ανάπτυξη 
μεθόδων για τη μείωση των ρύπων τους.
Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ 
(ΣΝΜΜ/ΕΜΠ) βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων με πλούσια 
ερευνητική δράση, η οποία περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε 
διεθνή συνέδρια, επιστημονικά περιοδικά καθώς και προβολή 
του έργου της, σε αντιπροσώπους του χώρου της ελληνικής 
και διεθνούς ναυτιλίας. Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις 
συγκαταλέγεται και το έργο «DC-Ship», το οποίο εκτελείται από 
την ερευνητική ομάδα του αν. καθηγητή της ΣΝΜΜ/ΕΜΠ Ιωάννη 
Προυσαλίδη.

σΤΗν ΕύΡΩΠΗ «ΠΕΛαγΟσ», σΤΟ αιγαιΟ ΘαναΤΟσ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-12-29 | 26/10/2015

Τη ροή των προσφύγων από την Ελλάδα μέσω των Δυτικών 
Βαλκανίων προς την υπόλοιπη Ευρώπη θέλουν να σταματήσουν 
οι εταίροι.
Ωστόσο, χωρίς τη συνεργασία της Τουρκίας, που εκβιάζει 
για οικονομικά και πολιτικά ανταλλάγματα, δεν πρόκειται 
να επιλυθεί το πρόβλημα, με αποτέλεσμα η χώρα μας να 
κινδυνεύει να καταστεί ένα τεράστιο στρατόπεδο προσφύγων.
Προσερχόμενη στη χθεσινή συνάντηση ηγετών της Ε.Ε. και 
τρίτων χωρών, η Ανγκελα Μέρκελ τόνισε ότι «τα έκτακτα 
μέτρα είναι αναγκαία σε έκτακτες περιόδους», καλώντας 
την Ελλάδα να υποστεί το μεγαλύτερο βάρος, στο πνεύμα 
του αμφιλεγόμενου δημοσιεύματος του «Spiegel». «Για να 
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κρίση, ο διαχωρισμός 
των προσφύγων όταν φτάνουν στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται 
εγκαίρως», είπε χαρακτηριστικά. Να αξιοποιηθούν «στο 
έπακρο» τα hot spots στην Ελλάδα ζήτησε και ο Αυστριακός 
επίτροπος Διεύρυνσης, Γιοχάνες Χαν.
Ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε με νόημα την παράλειψη των 
διοργανωτών της συνόδου να προσκαλέσουν την Τουρκία, «έναν 
κρίσιμο», όπως είπε, «κρίκο του προβλήματος», που πρέπει 
να συμφωνηθεί ότι αποτελεί «πύλη εισόδου των προσφύγων». 
«Αν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τη χώρα που 
βρίσκεται στην είσοδο αυτού του δρόμου, πιστεύω ότι θα είναι 
πολύ δύσκολο να βρούμε κάποια λύση», τόνισε ο Έλληνας 
πρωθυπουργός. Δεσμεύτηκε ακόμη ότι ως το τέλος του χρόνου 
η Ελλάδα θα έχει έτοιμα πέντε hot spots (κέντρα διαλογής) στα 
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά το θέμα είναι «τι θα γίνει με 
τις ευθύνες των άλλων χωρών».
Είναι προφανές ότι η χθεσινή συνάντηση έγινε μάλλον για 
εσωτερική κατανάλωση. Κυρίως λόγω της επιμονής της Μέρκελ, 
η οποία είδε χθες το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα να σημειώνει 
«χαμηλό τριετίας» 36%. Η σύνοδος έγινε και ανορθόδοξα, 
αφού δεν τη συγκάλεσε ο αρμόδιος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, αλλά ο πρόεδρος της Κομισιόν, 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Οι πληροφορίες λένε ότι ο κ. Τουσκ δεν 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα της κ. Μέρκελ. Προσκλήθηκαν 
και ήρθαν στις Βρυξέλλες οι ηγέτες Ελλάδας, Βουλγαρίας, 

Ρουμανίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Αυστρίας, Γερμανίας, 
Ολλανδίας, τριών υποψήφιων χωρών (Αλβανία, Σερβία, 
ΠΓΔΜ), π λουξεμβουργιανή προεδρία της Ε.Ε., ο πρόεδρος της 
Ευρωβουλής Μάρτιν Σουλτς, ο ΟΗΕ, ενώ την τελευταία στιγμή 
προσκάλεσαν και τον κ. Τουσκ. Όλοι οι ηγέτες των βαλκανικών 
χωρών στις δηλώσεις που έκαναν αναφέρθηκαν στην Ελλάδα, 
ζητώντας τον έλεγχο των ελληνικών συνόρων τόσο στην είσοδο 
από Τουρκία όσο στην έξοδο, από τα βόρεια σύνορα μέσω 
του διαδρόμου των Δυτικών Βαλκανίων. Η πολιτική δέσμευση 
που ζήτησε ο πρόεδρος Γιούνκερ να αναλάβουν οι παρόντες 
ηγέτες ήταν ότι δεν θα κατευθύνει π μία χώρα στην άλλη τους 
πρόσφυγες, αλλά θα καταγράφονται στη χώρα εισόδου στα 
ειδικά κέντρα ταυτοποίησης και από εκεί όσοι δεν δικαιούνται 
άσυλο θα επαναπροωθούνται στις χώρες προέλευσης.
Σε όσους δίνεται καθεστώς πρόσφυγα θα μοιράζονται στα 
κράτη-μέλη.
Είναι σαφές ότι με το ρυθμό που μπαίνουν οι υποψήφιοι 
πρόσφυγες στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υπάρξει λύση χωρίς 
τη συνεργασία της Τουρκίας, αφού μόνο η Αγκυρα μπορεί να 
αναχαιτίσει τη μαζική είσοδο. 
Η Τουρκία για άγνωστο λόγο δεν κλήθηκε στη χθεσινή 
συνάντηση. Ωστόσο, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της στην Ε.Ε., 
Σελίμ Γιενέλ, φρόντισε από την Παρασκευή να στείλει το 
μήνυμα ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της η Αγκυρα 
δεν συνεργάζεται. Οι Τούρκοι ζητούν 3 δισ ευρώ ετησίως για 
τη συντήρηση των προσφύγων, κατάργηση της έκδοσης βίζας 
για τους Τούρκους υπηκόους στην Ε.Ε. και επιτάχυνση των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Για την κατάργηση της βίζας 
υπάρχουν αντιδράσεις, κυρίως της Γαλλίας και της Γερμανίας, 
ενώ για την επιτάχυνση της ενταξιακής πορείας θα πρέπει η 
Κύπρος να άρει το βέτο στα κεφάλαια που έχει μπλοκάρει. 
Συνεπώς, δεν φαίνεται στον ορίζοντα πως θα μπορούσε η 
Ευρώπη να ενδώσει στις απαιτήσεις της Τουρκίας, όσες 
υποσχέσεις κι αν έδωσε την περασμένη βδομάδα η κ. Μέρκελ 
στην Κωνσταντινούπολη.
Χωρίς τη συνεργασία της Τουρκίας και με επιτήρηση των 
ελληνικών συνόρων στη Μακεδονία από συνοροφύλακες και τη 
Frontex, η χώρα μας είναι απολύτως εγκλωβισμένη. Θα δέχεται 
καθημερινά δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες, τους οποίους δεν θα 
μπορεί να διοχετεύσει μέσω Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρώπη.
Όσα χρήματα κι αν δώσουν κοινωνικά και πολιτικά, είναι μια 
κατάσταση μη διαχειρίσιμη για την κυβέρνηση, εκτός κι αν 
έχει κάποιο σχέδιο να γεμίσει τη χώρα πρόσφυγες για να 
πάρει κάποιες εκπτώσεις από τη Μέρκελ στην εφαρμογή 
του Μνημονίου. Γιατί κι αυτό γράφτηκε στο γερμανικό 
Τύπο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια πολιτική δέσμευση για 
μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από την Ελλάδα και την 
Ιταλία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Ωστόσο, έχει απορριφθεί η 
πρόταση της Κομισιόν για καθορισμό ποσοστώσεων ανά χώρα, 
που σημαίνει ότι επαφίεται στην καλή θέση κάθε κυβέρνησης αν 
και πόσους πρόσφυγες θα πάρει από τις δύο χώρες. 


