
Από 1η ως 10η Νοεμβρίου 2015 διαρκεί η ενδιάμεση «φθινοπωρινή» εκπτωτική πε-
ρίοδος και όπως υπογραμμίζει η ΕΣΕΕ προς τα μέλη της: «τα καταστήματα κάθε 
είδους και σε όλες τις περιοχές της χώρας μπορούν να λειτουργήσουν προαιρε-
τικά την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της συγκεκριμένης ενδιάμεσης 

εκπτωτικής περιόδου».
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ρευστότητα στην 
αγορά αναμένεται 
να παραμείνει 
«όνειρο θερινής 
νυκτός», τουλά-
χιστον έως την 
ανακεφαλαιοποίη-
ση του τραπεζικού 
κλάδου και την 
άρση του βασικού 
κορμού των κεφα-
λαιακών ελέγχων.

ΣΗΜΕΡΑ Σε τροχιά συρρίκνωσης  
για πολλούς ακόμη μήνες  

η κτηματαγορά

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

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

Με «χαμηλές πτήσεις» αναμένεται 
να ολοκληρωθεί το 2015 για την 
αγορά ακινήτων της χώρας, καθώς 
ο λιγοστός χρόνος που απομένει και 
το «παγωμένο» χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, που αναμένει τη ρύθμιση 
των «κόκκινων» δανείων και την 
ανακεφαλαιοποίησή του, συνθέτουν 
ένα λίαν αρνητικό σκηνικό, σύμφω-
να με ρεπορτάζ της εφημερίδας 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Εν ολίγοις, όπως 
όλα δείχνουν, η κτηματαγορά θα 
παραμείνει σε τροχιά συρρίκνωσης 
τουλάχιστον έως το τέλος του πρώτου 
τριμήνου του 2016, με την οικοδο-
μική δραστηριότητα να εκτιμάται ότι 
θα παραμείνει σε πτωτική τροχιά, 
παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει 
μια σχετική ανάκαμψη κατά τους 
πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους. 
Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται με 
τον καλύτερο τρόπο στις ανεγέρσεις 
νέων κατοικιών, οι οποίες διαμορφώ-
θηκαν σε μόλις 3.766 κατά το φετινό 
πρώτο πεντάμηνο, υποχωρώντας 
κατά 1,1% σε σχέση με το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα, όταν ανεγέρθηκαν 
3.808 κατοικίες. Κατά τον μήνα Μάιο, 
οι νέες κατοικίες περιορίστηκαν σε 
μόλις 868 πανελλαδικά, έναντι 903 
κατοικιών κατά τον αντίστοιχο μήνα 
του 2014, υποχωρώντας σχεδόν κατά 
4%. Πάντως, η αντίστοιχη περσινή 
πτώση (πεντάμηνο 2014 - πεντάμηνο 
2013) είχε διαμορφωθεί σε 21,1%, 
δείγμα του ότι τουλάχιστον φαίνεται 

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

•  Σε τροχιά συρρίκνωσης για πολλούς 
ακόμη μήνες η κτηματαγορά (σελ.1)

•  Έρευνα του ΕΜΠ σκιαγραφεί το προ-
φίλ των Ελλήνων Μηχανικών (σελ.3)

•  Σε διαβούλευση από την ΡΑΕ ο νέος 
μηχανισμός ανάκτησης κόστους των 
ηλεκτροπαραγωγών (σελ.4)

•  Εκδήλωση στο ΤΕΕ για το Πληροφορι-
ακό Σύστημα Διαχείρισης Προδιαγρα-
φών ΕΔ (σελ.4)

•  Ημερίδες για το δίκτυο Natura στην 
Κρήτη (σελ.2)

•  Συνέδριο για τη θαλάσσια ασφάλεια 
(σελ.2)

•  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 
(σελ.2) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

ότι φέτος η αγορά προσεγγίζει το 
χαμηλότατο όριό της. Σε σχετική της 
ανάλυση, η Alpha Bank ανέφερε ότι 
η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα 
(σε κατοικήσιμα και μη κτίρια) σημείω-
σε νέα πτώση κατά 25,2% τον φετινό 
Ιούλιο, σε ετήσια βάση, ύστερα από 
την πτώση της τάξεως του 15,1% 
που σημειώθηκε τον Ιούνιο, έναντι 
πτώσης κατά 24,1% που είχε παρα-
τηρηθεί τον Ιούλιο του 2014. Ωστόσο, 
σωρευτικά στο επτάμηνο του 2015 
παρατηρήθηκε μικρή αύξηση του 
όγκου της οικοδομικής δραστηριότη-
τας (σε κυβικά μέτρα) κατά 1,9% ένα-
ντι μείωσης κατά 4,3% στο επτάμηνο 
του 2014. Κατά την τράπεζα, «είναι 
εμφανές ότι η φορολογική επιβάρυν-
ση της ακίνητης περιουσίας, κυρίως 
διά του ΕΝΦΙΑ, έχει επιτείνει την 
ύφεση στην αγορά ακινήτων και έχει 
αποθαρρύνει σημαντικά τη ζήτηση, 
ενώ έχει συμπράξει στην απραξία της 
ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστη-
ριότητας. 
Οι πιέσεις στον όγκο των ιδιωτι-
κών οικοδομών εμφανίσθηκαν 
από το δεύτερο τρίμηνο του 2015, 
εξαιτίας της αναζωπύρωσης της 
αβεβαιότητας, και κατά συνέπεια 
οι επενδύσεις σε κατοικίες δεν θα 
ανακάμψουν ούτε στο δεύτερο 
εξάμηνο του 2015, δεδομένου ότι η 
χρηματοδότηση της στέγασης βρί-
σκεται από καιρού σε στασιμότητα», 
τονίζουν οι αναλυτές.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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Δεκεμβρίου

2015

12
Δεκεμβρίου

2015

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Κοινό συνέδριο Ελληνικής 
Υδροτεχνικής Ένωσης, Ελληνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Ελληνικού Υδατικού 
Συνδέσμου ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δημιουργική και Πολιτιστική 
Οικονομία: Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Σχολές Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών 
και Χημικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, Επιστημονικό Δίκτυο 
ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας και Ανάπτυξης ΑΠΘ, 
Ινστιτούτο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο

Το 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics 
με θέμα “ A World in Motion, Trends, 
Challenges, Opportunities. Rebuild 
Logistics, Restart Economy”, διοργανώ-
νεται από την Eλληνική Εταιρεία Logistics 
EEL, στις 20 και 21 Νοεμβρίου,  στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο.
Σημειώνεται ότι, με σκοπό τη διερεύνηση 
της συμβολής του κλάδου της εφοδιαστι-
κής αλυσίδας στην ελληνική οικονομία, η 
Ελληνική Εταιρεία Logistics σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, 
Παραγωγής & Λειτουργιών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου εκπόνησαν μελέτη με τίτλο: 
«Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
και οι μελλοντικές τάσεις  (2014-2020) 
στον κλάδο των logistics στην Ελλάδα», 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & 
Δικτύων και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
H έρευνα περιελάμβανε την αποτύπωση 
της παρούσας κατάστασης για: υποδομές 
που διαθέτουν οι εταιρίες του κλάδου, 
συστήματα πληροφορικής, παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ροές εμπορευμάτων (Εθνικές 
και διεθνείς), κύκλο εργασιών, αριθμό απα-
σχολούμενων εργαζομένων.
Η έρευνα επίσης συνέθεσε τα αποτελέσμα-
τα σημαντικών μελετών με τις απόψεις του 
κλάδου σχετικά με τις  μελλοντικές τάσεις, 
τις ευκαιρίες, αλλά και τα προαπαιτούμενα, 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η Ελ-
λάδα κατέχει την 44η θέση στην παγκόσμια 
αγορά logistics  σύμφωνα με τον δείκτη 
της Παγκόσμιας Τράπεζας (LPI) αλλά 

υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης. 
Σημαντικό στοιχείο που καταδεικνύει τη 
σημασία του κλάδου  αποτελεί το γεγονός 

ότι το ποσοστό συνεισφοράς των logistics 
στο ΑΕΠ της Ελλάδας, ανέρχεται στο 10,8%.
Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι 
εταιρίες του κλάδου τα επόμενα χρόνια θα 
επικεντρωθούν στη δημιουργία συνεργειών 
για τη μείωση του λειτουργικού κόστους 
και την αύξηση της εξυπηρέτησης των 
πελατών. 
Παράλληλα θα εστιάσουν σε φιλοπεριβαλ-
λοντικές πρακτικές (υπολογισμός ανθρακι-
κού αποτυπώματος) καθώς και σε αναδυ-
όμενες τεχνολογίες (cloud computing, big 
data analysis) για την περαιτέρω βελτίωση 
της απόδοσης και της ποιότητας των παρε-
χόμενων υπηρεσιών».
Πληροφορίες: http://www.eel.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο Logistics

  Συνεχίζονται οι ημερίδες για την ευαισθητο-
ποίηση-ενημέρωση πολιτών και φορέων για 
τις 53 προστατευόμενες περιοχές του δικτύου 
«NATURA 2000», που υλοποιεί η Περιφέρεια 
Κρήτης και 22 δήμοι του νησιού, που διαθέτουν 
προστατευόμενες περιοχές.  Στόχος η προστασία 
και ανάδειξη της αξίας των  προστατευόμενων 
περιοχών της Κρήτης, που είναι ενταγμένες στο 
δίκτυο NATURA. 
Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί ημερίδες στους δή-
μους Ηρακλείου, Σητείας, Πλατανιά, Αγ. Νικολάου, 
Κισσάμου και Μινώα Πεδιάδος ενώ ακολουθούν:
- Σήμερα, 27 Οκτωβρίου στο δήμο Βιάννου 
(Πνευματικό Κέντρο Άνω Βιάννου «Περικλής 
Βλαχάκης») και στο δήμο Αποκορώνου (Ινστιτούτο 
Επαρχιακού Τύπου- Ίδρυμα Αγ. Σοφία)
- 30 Οκτωβρίου στο δήμο Χανίων (Επιμελητήριο 
Χανίων).

  Ευρωπαϊκό συνέδριο για τη θαλάσσια ασφά-
λεια θα διοργανωθεί στην Κύπρο, στις 12 και 13 
Νοεμβρίου 2015. Το συνέδριο θα επικεντρωθεί 
στις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για 
την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EUMSS) και μεταξύ 
των θεμάτων που θα εξετασθούν είναι και οι 
Ευρωπαϊκές θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών, 
η προστασία των θαλάσσιων υποδομών, καθώς 
και αξιολόγηση της στροφής των επιχειρήσεων 
των Πολεμικών Ναυτικών των χωρών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δραστηριότητες που πα-
ραδοσιακά ασχολείται η ακτοφυλακή.  Στο συνέ-
δριο θα υπάρχει ένα ξεχωριστή συνεδρία, που θα 
αφιερωθεί στις πτυχές του EUMSS που άπτονται 
της έρευνας και τεχνολογίας και θα είναι ανοικτό 
στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. 

Ημερίδες για το δίκτυο 
Natura

Συνέδριο για τη θαλάσσια 
ασφάλεια
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr
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Έρευνα του ΕΜΠ σκιαγραφεί το προφίλ  
των Ελλήνων Μηχανικών

Το ένα τρίτο (32%) των αποφοίτων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) αναπτύσσει κάποιου είδους επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ως επιχειρηματίες εργοδότες ή ως ελεύθεροι επαγγγελματί-
ες/αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με την “ Έρευνα για την επιχειρημα-
τικότητα των νέων αποφοίτων του ΕΜΠ”, την οποία πραγματοποίησε και 
παρουσίασε σε σχετική ημερίδα η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρη-
ματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΕΜΠ. Οι υπόλοιποι απόφοιτοι μηχανικοί (ποσο-
στό 68%) εργάζονται ως μισθωτοί ή οιονεί μισθωτοί (με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών) του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, έχουν διπλή απασχόληση 
ή είναι άνεργοι. Μαζί με όσους έχουν διπλή απασχόληση, το συνολικό 
ποσοστό των νέων μηχανικών που έχουν ιδρύσει ατομική ή άλλη επιχεί-
ρηση, φθάνει το 41%.
Βασικά συμπεράσματα της έρευνας, η οποία έγινε μεταξύ μηχανικών 
που πήραν άδεια άσκησης επαγγέλματος μεταξύ 2000-2010, είναι τα 
εξής:
– Την μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα 
αναπτύσσουν οι κατασκευαστικές ει-
δικότητες (αρχιτέκτονες 66% και πολι-
τικοί μηυχανικοί 50%), ενώ την μικρό-
τερη οι χημικοί μηχανικοί (9%).
– Ένας στους πέντε μηχανικούς-επι-
χειρηματίες συνεχίζει την παράδοση 
της οικογενειακής επιχείρησης.
– Οι περισσότερες επιχειρήσεις νέων 
μηχανικών (το 72%) είναι ατομικές με 
έδρα την Αττική (67%). Σχεδόν οι μισές 
(49%) αφορούν διάφορες υπηρεσίες 
μηχανικού προς τρίτους, το ένα τέταρ-
το (26%) τον τομέα των κατασκευών και 
ακολουθούν οι τεχνολογίες πληροφο-
ρικής-επικοινωνιών (7%) και ο τομέας 
ενέργεια-περιβάλλον (6%).
– Οκτώ στις δέκα επιχειρήσεις μηχανικών δεν έχουν προσωπικό πλή-
ρους απασχόλησης και το 11% έχουν προσωπικό μερικής απασχόλησης.
– Οι περισσότερες επιχειρήσεις μηχανικών έχουν ιδρυθεί από ομάδα 
δύο ατόμων (53%) ή τριών ατόμων (21%). Το 68% των επιχειρήσεων ιδρύ-
θηκαν πριν το 2010.
– Το 32% των επιχειρηματιών-μηχανικών έχουν κάνει μεταπτυχιακά και 
το 6% έχουν διδακτορικό (οι περισσότεροι είναι ηλεκτρολόγοι μηχανι-
κοί). Το 70% είναι άνδρες και το 30% γυναίκες.
– Το 76% των κεφαλαίων χρηματοδότησης της επιχείρησης ενός μηχανι-
κού προέρχεται από ιδίους και οικογενειακούς πόρους.
– Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (40%) καινοτομούν με την εισαγωγή 
νέων ή βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά πολύ λίγες φρο-
ντίζουν να προστατεύσουν την καινοτομία τους με την κατοχύρωση των 
σχετικών δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
– Μόνο το 3% των επιχειρήσεων μηχανικών είναι μεγάλες (με ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ), ενώ το 20% έχουν 
κάποια εξαγωγική δραστηριότητα, συνήθως μικρή. Οι επιχειρήσεις των 
μηχανικών με διδακτορικό, εμφανίζουν καλύτερες καινοτομικές και 
εξαγωγικές επιδόσεις.
Ο πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας, μιλώντας στην ημερίδα, δήλωσε 
ότι για το ΕΜΠ, λόγω της κρίσης, αποτελεί προτεραιότητα η συμβολή 
του στην ανάπτυξη της χώρας και η προώθηση της καινοτομίας, χωρίς 
εμπορευματοποίηση της γνώσης, αλλά με γνώμονα τη συνεισφορά στην 

κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, στις αρχές του 2016 το ΕΜΠ αναμένεται να 
υπογράψει προγραμματική συμφωνία με το υπουργείο Πολιτισμού για 
τη δημιουργία της πρώτης θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων πο-
λιτισμού και τουρισμού με έδρα στο Λαύριο. Το Πολυτεχνείο σχεδιάζει 
στη συνέχεια να δημιουργήσει και άλλες θερμοκοιτίδες για τη στήριξη 
και άλλων νεοφυών επιχειρήσεων. Επίσης, το ΕΜΠ σκοπεύει να διορ-
γανώσει το πρώτο θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας το 2016 και να 
αξιοποιήσει το δίκτυο των αποφοίτων του στην κατεύθυνση ενίσχυσης 
των δεσμών με τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Ακόμη, θα αρχίσει να 
εκδίδει ανά διετία έναν απολογισμό κοινωνικής υπευθυνότητας. Σε δη-
λώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρύτανης τόνισε “τη σημασία που δίνει το 
ΕΜΠ στην κοινωνική συμβολή του σε μια δύσκολη περίοδο για την Ελ-
λάδα”, καθώς και “τη σύνδεσή του με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες της αγοράς”. Όπως είπε όμως, πρό-
κειται για ένα “τανγκό για δύο”, καθώς υπάρχουν ευθύνες και από τις 
δύο πλευρές -του Πολυτεχνείου και των εταιρειών- για να προχωρήσει 

αυτή η διασύνδεση. Γι’ αυτό, κάλε-
σε τους “παραγωγικούς φορείς να 
περιγράψουν καλύτερα τις ανάγκες 
τους, για να δει το Πολυτεχνείο πώς 
θα ανταποκριθεί”. Τόνισε όμως ότι, 
από την άλλη, το ΕΜΠ, πέρα από την 
εφαρμοσμένη έρευνα που δυνη-
τικά φέρνει χρήματα, δίνει εξίσου 
έμφαση και στη βασική έρευνα, 
επιδιώκοντας μια ισορροπία.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος της 
Μονάδας Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας του ΕΜΠ καθηγη-
τής Γιάννης Καλογήρου τόνισε ότι, 
σύμφωνα με αξιολογήσεις τρίτων, 

στο ΕΜΠ γίνεται πολλή έρευνα (συγκατελέγεται από το 1984 έως σήμε-
ρα στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη), αλλά λίγη καινοτομία και σχεδόν 
καθόλου επιχειρηματικότητα. “Να μη μένουν οι έρευνες στο ράφι και οι 
ιδέες στο συρτάρι”, τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Καλογήρου και πρόσθεσε 
ότι στην Ελλάδα όλοι μιλάνε για παραγωγική ανασυγκρότηση, αλλά στην 
πράξη λίγα γίνονται για να ενισχυθεί η λεγόμενη “επιχειρηματικότητα 
εντάσεως γνώσης”. Τόνισε την ανάγκη για στρατηγικές συνεργασίες με 
το εξωτερικό, ώστε το ΕΜΠ να γίνει πραγματικό φυτώριο ανάπτυξης και-
νοτομιών, που θα οδηγήσουν στην ίδρυση νέων ανταγωνιστικών επιχει-
ρήσεων. Είπε ακόμη ότι χρειάζεται και αλλαγή νοοτροπίας, καθώς στην 
Ελλάδα, αντίθετα π.χ. με τη “Σίλικον Βάλεϊ|” των ΗΠΑ, υπάρχει υπερβο-
λικός φόβος για μια επιχειρηματική αποτυχία.
Η καθηγήτρια Τόνια Μωροπούλου, υπεύθυνη της Δομής Απασχόλησης 
και ΣΤΑδιοδρομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΑΣΤΑ) και Β 
Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, ανέφερε ότι, εν μέσω της κρίσης, σχεδόν το 50% 
των αποφοίτων του ΕΜΠ απευθύνονται σε αγορές του εξωτερικού για 
να βρουν δουλειά. Όπως είπε, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα 
αποτελούν το “κλειδί” για να δημιουργηθεί απασχόληση για τους μηχανι-
κούς στην Ελλάδα και κάλεσε τις τράπεζες να στηρίξουν με νέα χρημα-
τοδοτικά εργαλεία τους νέους μηχανικούς-υποψήφιους επιχειρηματίες.
Ο καθηγητής Νίκος Μαρμαράς, μέλος του Συμβουλίου Ιδρύματος του 
ΕΜΠ, κάλεσε το Ίδρυμα να γίνει πιο εξωστρεφές και να έλθει πιο κοντά 
στην κοινωνία και στην παραγωγή, ενώ επεσήμανε ότι το πρόγραμμα 
σπουδών είναι υπερβολικά φορτωμένο και δεν αφήνει ελεύθερο χρόνο 
στους φοιτητές να αναπτύξουν καινοτομικές ιδέες για νέα προϊόντα.
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Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2015, το ΓΕΕΘΑ σε συνεργασία με το ΤΕΕ παρουσία-
σε την Ηλεκτρονική Εφαρμογή Διαχείρισης Προδιαγραφών Ενόπλων Δυνάμεων, 
σε ενημερωτικό σεμινάριο το οποίο έλαβε χώρα στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος, με τη συμμετοχή 44 στελεχών του ιδιωτικού και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα. Στο εν λόγω σεμινάριο, το οποίο προλόγισε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ο Διευθυντής του Κλάδου Στρατηγικής και Πολιτικής 
του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Ιωάννης Παυλόπουλος ΠΝ ανέπτυξε την ποιοτική διά-
σταση των δράσεων των ΕΔ επισημαίνοντας τον σχεδιασμό και τις ενέργειες που 
έχουν αναληφθεί από πλευράς ΕΔ, την τελευταία πενταετία, για την αναβάθμιση 
των διαδικασιών και των δομών τους, με στόχο την συνέχιση εκτέλεσης της απο-
στολής τους υπό το πρίσμα της βέλτιστης αξιοποίησης των πόρων τους. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι ΕΔ έχουν σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόζουν ένα νέο Κανονιστικό 
Πλαίσιο Τυποποίησης, το οποίο αναμένεται να αποδώσει τόσο στην ενίσχυση της 
συνεκτικής και αποτελεσματικής συνέργειας των τριών Κλάδων των ΕΔ και στην 

αύξηση της παραγωγικότητας, όσο και στη συνεργασία με άλλα υπουργεία και 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθώς και στην εφαρμογή εργαλείων και διαδικα-
σιών για την διαφανή και αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, 
κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Την εκπαιδευτική παρουσίαση έκανε 
ο Υφηγητής Δρ. Ανδρέας Βαρηάς, στέλεχος του Τμήματος Διαλειτουργικότητας, 
Ποιότητας και Στοχοθεσίας, της Διεύθυνσης Δ2 του ΓΕΕΘΑ.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην εισαγωγική του ομιλία τόνισε την 
μακρόχρονη προσφορά και τον καθοριστικό ρόλο του ΤΕΕ στην προώθηση της 
τυποποίησης στη χώρα, ενώ ανέλυσε τη σημασία του τεχνικού διαλόγου στη δι-
αμόρφωση των προδιαγραφών των έργων κι των προμηθειών των Ενόπλων Δυ-
νάμεων αλλά και γενικότερα του κράτους. Σημείωσε επίσης ότι το Επιμελητήριο 
θα παραμείνει στην πρωτοπορία των προσπαθειών που οδηγούν σε βελτίωση των 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας, όπως η ποιότητα μέσα από την τυ-
ποποίηση.

Εκδήλωση στο ΤΕΕ για το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προδιαγραφών ΕΔ

Έθεσε ήδη σε διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας το σχέδιο για το νέο μηχανισμό ανάκτη-
σης του κόστους, το γνωστό από παλαιά ως ΜΑΜΚ. 
Βασική φιλοσοφία πίσω από την επαναφορά του 
μηχανισμού είναι ότι δεν μπορεί μονάδες που κα-
λούνται να καλύψουν πραγματικές ανάγκες του 
ηλεκτρικού συστήματος να δουλεύουν χωρίς να 
καλύπτουν το μεταβλητό τους κόστος. Το 
σχέδιο της ΡΑΕ περιγράφει το πως ακριβώς 
θα αποζημιώνονται σ' αυτές τις περιπτώσεις 
οι μονάδες. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, προκει-
μένου να μη γίνεται υπέρμετρη χρήση του 
μηχανισμού, αυτός θα αφορά μονάδες όταν 
συντρέχουν οι εξής λόγοι:
 Α. Όταν μια μονάδα εντάσσεται με εντολή 
κατανομής κατά την ημέρα κατανομής (δηλ. 
μετά το κλείσιμο του Ημερήσιου Προγραμ-
ματισμού), παρόλο που δεν συμπεριλαμβά-
νεται σε αυτόν.
Β. Όταν μία μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο 
του Ημερήσιου Προγραμματισμού (ΗΕΠ), 
αμιγώς για την κάλυψη απαιτήσεων εφε-
δρειών του συστήματος, και εφόσον ισχύ-
ουν σωρευτικά οι ακόλουθες συνθήκες: Πρώτον, η 
προσφορά της μονάδας για το συγκεκριμένο επίπε-
δο λειτουργίας να είναι μεγαλύτερη από την οριακή 
τιμή συστήματος. Δεύτερον η μονάδα να παρέχει 
επικουρικές υπηρεσίες, και τρίτον να μη δεσμεύ-
εται από τους περιορισμούς ελάχιστων χρόνων λει-
τουργίας και κράτησης και η ένταξη της στον ΗΕΠ 
να μη γίνεται για οικονομικούς λόγους.
Για όλες τις ώρες που εντάσσεται στον ΗΕΠ και 
εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, θεωρείται 
ότι η μονάδα πρέπει να καλύπτει το μεταβλητό της 
κόστος.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΡΑΕ σε συνεργασία με τον 

ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ θα προχωρήσει στον έλεγχο 
των στοιχείων κόστους που υποβάλουν οι Παρα-
γωγοί (όπως κόστος καυσίμου, Ειδική Κατανάλωση 
Θερμότητας, κόστος πρώτων υλών, συντήρησης και 
ρύπων, κόστος σβέσης). Επίσης, θα διερευνηθεί η 
δυνατότητα βελτίωσης της ευέλικτης λειτουργίας 
των Μονάδων μέσω της μείωσης των επιπέδων των 

τεχνικών τους ελαχίστων και των χρόνων ελάχιστης 
λειτουργίας και κράτησης τους.

Υπενθυμίζεται πως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Με-
ταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) θεσπίστηκε και τέθηκε 
σε ισχύ τον Μάιο του 2008, παρέχοντας σε συνδυ-
ασμό με τον κανόνα του (30%), ένα δίχτυ ασφαλείας 
στις μονάδες φυσικού αερίου. Η εγγυημένη αμοιβή 
που παρείχε στις μονάδες φυσικού αερίου επέτρε-
πε τη λειτουργία τους ανεξαρτήτως κόστους καυσί-
μου, αφού κάλυπτε πλήρως τα έξοδα συν ένα ποσο-
στό 10% επί του μεταβλητού κόστους. Ο μηχανισμός 
ΜΑΜΚ είχε καταργηθεί σε δύο φάσεις, πρώτα η 
προσαύξηση του 10% και εν συνεχεία πλήρως από 

την 01.07.2014, στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αλ-
λαγών στις οποίες προχώρησε πέρυσι η ΡΑΕ και η 
Πολιτεία, παρά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα περί 
του αντιθέτου, κυρίως από την πλευρά των ηλε-
κτροπαραγωγών. Ταυτόχρονα με την παύση ισχύος 
του ΜΑΜΚ, όμως, η ΡΑΕ είχε αποφασίσει την πα-
ρακολούθηση σε καθημερινή βάση της αγοράς έτσι 

ώστε να λαμβάνει κάθε στιγμή αποφάσεις 
για αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων 
είτε με κατ΄ εξαίρεση ad hoc ενεργοποίηση 
του Cost Recovery ακόμα και για μία ημέρα, 
είτε με λήψη άλλων πρόσφορων μέτρων. 
Για το συγκεκριμένο λόγο η ΡΑΕ κάλεσε τον 
ΑΔΜΗΕ να δημιουργήσει άμεσα μηχανισμό 
καθημερινής παρακολούθησης της ηλε-
κτρικής αγοράς  και να ενημερώνει σχετικά 
το Ρυθμιστή. Εν συνεχεία ο Ρυθμιστής προ-
χώρησε στην διερεύνηση της άποψης που 
διατυπώθηκε από φορείς της αγοράς και 
κυρίως από τους ανεξάρτητους ηλεκτροπα-
ραγωγούς, ότι με την κατάργηση του ΜΑΜΚ 
δημιουργείται έλλειμμα αποζημίωσης για 

μονάδες που είναι απαραίτητες στο σύστημα για 
λόγους ευστάθειας κλπ..Πιο συγκεκριμένα, ανατέ-
θηκε στον ΑΔΜΗΕ η μελέτη του κόστους που προ-
κύπτει τόσο για το σύστημα όσο και για κάθε έναν 
από τους εμπλεκόμενους, στις εξής δύο περιπτώ-
σεις: α) Εάν δεν είχε καταργηθεί το ΜΑΜΚ και β) 
μετά την κατάργηση του ΜΑΜΚ. Όπως φαίνεται από 
τις προτάσεις του ΑΔΜΗΕ και τις διαβουλεύσεις της 
ΡΑΕ, προκύπτει ένα νέο "πακέτο" συνδυαζόμενων 
μέτρων στήριξης των ανεξάρτητων ηλεκτροπαρα-
γωγικών μονάδων φυσικού αερίου προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επάρκεια τροφοδοσίας και η ομαλή 
λειτουργία της αγοράς.

Σε διαβούλευση από την ΡΑΕ  
ο νέος μηχανισμός ανάκτησης κόστους των ηλεκτροπαραγωγών
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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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ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ 50.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΑΝΤΑΠΟΔΩΣΗ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 27/10/2015

 Διάχυτη είναι η εκτίμηση στις Βρυξέλλες ότι οι αποφάσεις 
που λήφθηκαν για το προσφυγικό στη συνάντηση των 13 
Ευρωπαίων ηγετών οφείλονται σε πολύ μεγάλο βαθμό 
στη θετική στάση της Ελλάδας, η οποία δίνει προσωρινή 
ανάσα σε άλλες χώρες, κυρίως στη Γερμανία, όπου η 
καγκελάριος Μέρκελ πολιτικά βρίσκεται σε εξαιρετικά 
δύσκολη θέση.
Μια άρνηση του πρωθυπουργού να προβεί σε 
υποχωρήσεις προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αίτια του 
προβλήματος είναι η Τουρκία, θα οδηγούσε σε πλήρη 
αποτυχία τις εργασίες της συνοδού.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αποδεχόμενος την 
προσωρινή φιλοξενία μέσω των κέντρων υποδοχής 50.000 
προσφύγων, 30.000 μέχρι το τέλος του έτους και 20.000 
σε επόμενο στάδιο, εκτόνωσε σημαντικά τις πιέσεις στο 
εσωτερικό της Ε.Ε. Ενισχυτικά προς αυτήν την κατεύθυνση 
λειτούργησε και η δέσμευση για ενίσχυση της φύλαξης 
των ελληνικών συνόρων με την πΓΔΜ και την Αλβανία.
Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι η κίνηση καλής θέλησης 
του Έλληνα πρωθυπουργού, στην προχθεσινή σύνοδο, 
θα μπορούσε να τύχει της ανάλογης ανταπόκρισης από 
την πλευρά της Κομισιόν και των εταίρων στο μέτωπο της 
οικονομίας.
Με άλλα λόγια, το Βερολίνο έχει άνετα τη δυνατότητα 
να επιβάλει στους διαπραγματευτές να επιδείξουν 
μεγαλύτερη ευελιξία έναντι της Ελλάδας σε κρίσιμα 
θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, όπως οι 
πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός στο 
περιθώριο της προχθεσινής συνόδου έθεσε τόσο στον κ. 
Γιούνκερ όσο και στη Γερμανίδα καγκελάριο τις πολιτικές 
δυσκολίες που προκαλεί στην κυβέρνηση το θέμα των 
πλειστηριασμών και ζήτησε την επίδειξη μεγαλύτερης 
ελαστικότητας από την πλευρά των θεσμών.
Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα των πλειστηριασμών και 
την ανάγκη επίδειξης ευελιξίας από την πλευρά των 
δανειστών, η κυβέρνηση έχει την πλήρη υποστήριξη 
της Γαλλίας, η οποία εκφράστηκε και δημόσια από τον 
πρόεδρο Ολάντ στην Αθήνα.
Από την άλλη, δεν είναι καθόλου τυχαία η βεβαιότητα για 
εξεύρεση λύσης μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης 
στο θέμα των πλειστηριασμών, που εξέφρασε προχθές 
στην Αθήνα ο αντιπρόεδρος για το ευρώ Βάλντις 
Ντομπρόβσκις. Ο Λετονός αντιπρόεδρος, ένας από 
τους στενότερους συνεργάτες του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, 
δεν κάνει ποτέ προχωρημένες δηλώσεις για δύσκολα 
θέματα χωρίς το «πράσινο φως» του πολιτικού του 
προϊσταμένου. Ο κ. Ντομπρόβσκις μίλησε για συμβιβασμό 
προαναγγέλλοντας με τον τρόπο αυτό και τη μετατόπιση 
των εκπροσώπων των δανειστών.

Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία υποδομών και η 
λειτουργία των κέντρων υποδοχής των προσφύγων δεν 
θα έχει πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος για την Ελλάδα, 
γιατί οι δαπάνες θα καλυφθούν από την Ε.Ε. και τον ΟΗΕ, 
οι έμμεσες επιπτώσεις του «βάρους» των προσφύγων 
θα μπορούσαν να συζητηθούν στο πλαίσιο της πρώτης 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος.
Την περασμένη Παρασκευή η Κομισιόν διευκρίνισε ότι 
κατά την εξέταση των σχεδίων προϋπολογισμού των 
κρατών-μελών για το 2016, που θα ολοκληρωθεί μέσα στις 
επόμενες βδομάδες, θα ληφθεί υπ' όψιν το προσφυγικό 
κόστος. Φυσικά, υπό την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί 
ανάλογο αίτημα από την ενδιαφερόμενη χώρα, κάτι που 
έκαναν ήδη η Ιταλία, η Αυστρία, το Βέλγιο και η Φινλανδία.
Η εξέταση θα γίνει κατά περίπτωση και όχι με γενικευμένο 
τρόπο, ανέφερε πηγή της Κομισιόν. Αναφορικά με την 
Ελλάδα, κυβερνητική πηγή υπογράμμιζε την Παρασκευή 
στις Βρυξέλλες την πρόθεση της κυβέρνησης να υποβάλει 
ανάλογο αίτημα στην Κομισιόν, το οποίο θα μπορούσε να 
εξεταστεί στη διάρκεια της πρώτης αξιολόγησης.
Τον ρόλο της Ελλάδας χαιρέτισαν ο οικοδεσπότης της 
συνόδου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, η Αγκελα Μέρκελ, αλλά 
και ο Πορτογάλος ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες Αντόνιο Γκουτιέρες. Είχαν κάθε λόγο να είναι 
ευχαριστημένοι γιατί μια άρνηση της Ελλάδας να προβεί 
σε υποχωρήσεις, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η αιτία 
του προβλήματος δεν είναι η ίδια αλλά η Τουρκία, θα 
οδηγούσε σε πλήρη αποτυχία τις εργασίες της συνόδου 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την Ε.Ε. και τις επιμέρους 
χώρες, όπως η Γερμανία.
Είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός πήρε ένα ρίσκο, 
γιατί η χώρα μπορεί να βρεθεί με έναν μεγάλο αριθμό 
προσφύγων στο έδαφος της, τους οποίους δεν θα έχει τη 
δυνατότητα να τους κατευθύνει προς Βορρά.
Στο μεγάλο «στοίχημα» των ιδιωτικοποιήσεων, αλλά 
και στην ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράμματος εστιάζουν ξένα δημοσιεύματα, 
υπογραμμίζοντας ότι η προθυμία της κυβέρνησης να 
προχωρήσει στην αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας 
θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
δανειστών.
«Την ώρα που η Ελλάδα αγωνίζεται να εξασφαλίσει την 
επόμενη δόση από το τρίτο πρόγραμμα διάσωσης, η 
αναβίωση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων μπορεί 
να βοηθήσει ώστε να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των 
πιστωτών της χώρας, έπειτα από μήνες αντιπαραθέσεων» 
τονίζεται σε δημοσίευμα του Bloomberg. Σύμφωνα με το 
δημοσίευμα, η Αθήνα προσβλέπει σε έσοδα 3,5 δισ. ευρώ 
από ιδιωτικοποιήσεις την επόμενη χρονιά, όσα περίπου 
συγκέντρωσε η χώρα τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια.
Η Ελλάδα δίνει μάχη με τον χρόνο προκειμένου να 
τηρήσει τις προθεσμίες. Οι υπουργοί Οικονομικών της 
Ευρωζώνης θα εξετάσουν αυτή την εβδομάδα αν η 
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ελληνική κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τις απαιτούμενες 
νομοθετικές ρυθμίσεις, προκειμένου να εκταμιευτεί η 
επόμενη δόση, ύψους 2 δισ. ευρώ, ενώ η χώρα θέλει τον 
επόμενο μήνα να ολοκληρωθεί και η πρώτη αξιολόγηση 
του προγράμματος. Αυτό θα αποτελέσει «κλειδί» και για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Μέχρι τον Δεκέμβριο η κυβέρνηση στοχεύει να 
ολοκληρώσει την παραχώρηση των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων στη Fraport και να λάβει δεσμευτικές 
προσφορές για το 67% του ΟΛΠ - η συγκεκριμένη 
συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 
2016, αναφέρει το δημοσίευμα.
Οι ιδιωτικοποιήσεις αυτές «θα έχουν εντυπωσιακό 
αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία» και θα δείξουν ότι η 
οικονομία «έχει σταθεροποιηθεί», τόνισε σε συνέντευξή 
του στο Bloomberg ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος 
Πιτσιόρλας. «Θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της χώρας 
και θα φέρουν περισσότερες επενδύσεις».
Κατά τον ίδιο, το Ταμείο βάζει σε προτεραιότητα και 
την 20ετή παράταση της παραχώρησης της λειτουργίας 
του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών και την πώληση 
ποσοστού 30% που έχει το ΤΑΙΠΕΔ στον ΔΑΑ.
Αν και ο στόχος για το 2016 είναι μια σημαντική 
αλλαγή σε ό,τι αφορά την πρόοδο της χώρας μέχρι 
στιγμής, ωστόσο αποτελεί μικρό ποσό στο σύνολο 
των απαιτούμενων, καθώς οι πιστωτές επιμένουν πως 
η Ελλάδα πρέπει να αντλήσει 50 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων στο διάστημα των τριών 
ετών που διαρκεί το νέο πρόγραμμα διάσωσης.
Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, άλλα περιουσιακά στοιχεία 
προς πώληση περιλαμβάνουν τον ΟΤΕ, τα ΕΛΠΕ, τη ΔΕΠΑ 
και ένα ποσοστό 17% της ΔΕΗ. Όπως επισημαίνει, η 
θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων 
αποτελεί «μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε».
Τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις «δεν μπορούν να 
πεταχτούν στον "κουβά" για την εξυπηρέτηση του 
χρέους» τονίζει ο κ. Πιτσιόρλας, συμπληρώνοντας 
πως «κάποια από τα χρήματα αυτά πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν για τις άμεσες ανάγκες και για 
επενδύσεις».
Στο ζήτημα της πρώτης αξιολόγησης αναφέρθηκε και 
ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής, 
ζητώντας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να αποσυνδεθεί η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης 
από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, καθώς 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος συνεχών εκβιασμών σε βάρος 
της ελληνικής κυβέρνησης, με απειλή το «κούρεμα» των 
καταθέσεων των ελληνικών τραπεζών.
Ο κ. Χουντής καλεί την Κομισιόν να «αποσυνδέσει 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών», προκειμένου «να 
καθησυχάσει τους Έλληνες καταθέτες ότι δεν θα υπάρξει 
"κούρεμα" των καταθέσεων τους».
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Ανατροπή-σοκ κρύβει η τελική υπουργική απόφαση για τα 
νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς με παρέμβαση 
της τελευταίας στιγμής η πλευρά των δανειστών άλλαξε 
το αρχικό σχέδιο καταργώντας ουσιαστικά την έξοδο με 
10.000 ημέρες ασφάλισης από το ΙΚΑ σε ηλικίες πριν από 
το 67ο έτος! Με την ξαφνική αυτή αλλαγή τα όρια ηλικίας 
για άνδρες και γυναίκες που συνταξιοδοτούνταν με 10.000 
ημέρες ασφάλισης μεταβάλλονται επί το δυσμενέστερον 
καθώς αυξάνονται επιπλέον κατά 15 μήνες ως και 8,5 
χρόνια.
Αν δεν γινόταν η παρέμβαση, η αύξηση στα όρια ηλικίας 
θα ήταν αισθητά μικρότερη και κυρίως οι γυναίκες θα 
επιβαρύνονταν από 5 μήνες έως 5 χρόνια.
Η ανατροπή αποκαλύπτεται στο τελικό κείμενο που 
θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ όπου στην παράγραφο 4 του 
άρθρου 1 αναφέρεται ότι ο πίνακας που έχει ως όριο 
ηλικίας για πλήρη σύνταξη το 62ο έτος αφορά σε όσους 
ασφαλισμένους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης 
έχοντας χρόνο ασφάλισης ίσο ή μεγαλύτερο από 10.500 
ημέρες (ή 35 έτη) ασφάλισης.
Στο αρχικό σχέδιο όμως της υπουργικής απόφασης 
που είχε διαρρεύσει το υπουργείο Εργασίας στην ίδια 
παράγραφο (4) του ίδιου άρθρου (1) αναφερόταν ότι στα 
όρια ηλικίας που αυξάνονται σταδιακά στα 62 για πλήρη 
σύνταξη υπάγονται όσοι ασφαλισμένοι θεμελιώνουν 
δικαίωμα με χρόνο ασφάλισης ίσο ή μεγαλύτερο από 
10.000 ημέρες (ή 33,3 έτη) ασφάλισης.
Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι όσοι δεν έχουν τουλάχιστον 35 
έτη (ή 10.500 ημέρες) μέχρι το 2012 θα πάνε υποχρεωτικά 
με τα όρια ηλικίας του πίνακα για πλήρη σύνταξη στο 57ο 
έτος και όχι με τον πίνακα για το 62ο έτος.
Η ανατροπή που έρχεται για όσους ασφαλίζονται στο 
ΙΚΑ και έχουν 10.000 ημέρες σημαίνει ότι η ηλικιακή 
επιβάρυνση θα είναι μεγαλύτερη.
Με το αρχικό σχέδιο υπάγονταν στον πίνακα με όριο 
ηλικίας 62 που σημαίνει ότι μια ασφαλισμένη του 
ΙΚΑ που είχε το 2011 τις 10.000 ημέρες μπορούσε 
να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών έχοντας 
συνολικά 10.400 ημέρες. Αν συμπλήρωνε την ηλικία 
συνταξιοδότησης (58 ετών) μετά τις 19/8/2015, τότε θα 
ακολουθούσε το όριο ηλικίας του 2015 και θα έβγαινε 
στα 58 και 6 μήνες. Από τη στιγμή όμως που δεν ανήκει 
στους ασφαλισμένους του πίνακα με όριο ηλικίας 52, 
αλλά στον πίνακα με  το 67ο έτος συνταξιοδότησης, η ίδια 
σφαλισμένη θα έχει άλλη, μεγαλύτερη αύξηση του ορίου 
ηλικίας! Έτσι με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις (10.400 
ημέρες εκ των οποίων οι 10.000 το 2011), αν συμπληρώσει 
το 58ο έτος μετά τις 19/8/2015, τότε θα βγει με νέο όριο 
ηλικίας που είναι 59 και 2 μήνες γιατί ακολουθεί τα όρια 
ηλικίας του πίνακα με το 67ο έτος για πλήρη σύνταξη.


