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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων αναβάθμισης και επέκτασης των πληροφορι-
ακών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, έχει προγραμματίσει εργασίες 
συντήρησης και αναβάθμισης στις υπολογιστικές υποδομές της, για το  Σαββατο-
κύριακο 28 και 29 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αυτών, δεν θα 
είναι προσβάσιμα τα portals  www.gsis.gr και www.minfin.gr και κατά συνέπεια, 

δεν θα είναι διαθέσιμες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου. 

«Πολιτικές συνέ-
πειες» στα άλλα 
ευρωπαϊκά πρό-
τζεκτ και κυρίως 
στο ευρώ θα έχει 
η διάλυση της 
Σένγκεν, υποστη-
ρίζει ο πρόεδρος 
της Κομισιόν. Η 
προειδοποίησή 
του αντανακλά 
ανησυχίες ότι 
η προσφυγική 
κρίση επηρεάζει 
την προθυμία για 
ενότητα.

ΣΗΜΕΡΑ Γιούνκερ: Αν διαλυθεί η Σένγκεν, 
κινδυνεύει το ευρώ 

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

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

Θα διακινδυνεύσει το ευρώ σε περίπτωση 
που διαλυθεί η Σένγκεν λόγω των 
συνοριακών ελέγχων που επιβάλλουν 
τα κράτη-μέλη για να εμποδίσουν την 
είσοδο των προσφύγων, τόνισε σήμερα 
ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλoντ Γιούνκερ. Όπως σημειώνει 
το Reuters, χώρες από την Ουγγαρία 
μέχρι τη Δανία έχουν επιβάλει προσω-
ρινούς συνοριακούς ελέγχους, για να 
αναχαιτίσουν τις ροές των προσφύγων, 
καθιστώντας την ελεύθερη διέλευση πιο 
δύσκολη από κάθε άλλη περίοδο εδώ και 
δεκαετίες. Απευθυνόμενος στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, ο 
πρόεδρος της Κομισιόν προειδοποίησε 
πως αν επιτρέψουμε στο σύστημα Σέν-
γκεν να διαλυθεί, αυτό θα έχει πολιτικές 
συνέπειες στα άλλα ευρωπαϊκά πρότζεκτ, 
περιλαμβανομένου και του κοινού νομί-
σματος. «Αν φύγει το πνεύμα της Σένγκεν 
από τις χώρες και από τις καρδιές μας, 

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

•  Γιούνκερ: Αν διαλυθεί η Σένγκεν, 
κινδυνεύει το ευρώ (σελ.1)

•  Πρόεδρος ΤΕΕ: Οι επενδύσεις θα έρ-
θουν με σταθερό και φιλικό φορολογι-
κό καθεστώς (σελ.3)

•  Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το 
Θριάσιο (σελ.3)

•  Διπλωματικός πυρετός στα ενεργει-
ακά τρίγωνα Ελλάδος- Κύπρου με το 
Ισραήλ και την Αίγυπτο (σελ.4)

•  Παράταση δηλώσεων Κτηματογράφη-
σης σε Λακωνία και Μεσσηνία (σελ.4)

•  Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Χημικοί και 
ραδιολογικοί κίνδυνοι στο εσωτερικό 
περιβάλλον» (σελ.2)

•  Ημερίδα για την ενεργειακή και περι-
βαλλοντική ποιότητα των Ευρωπαϊκών 
κτιρίων (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

θα χάσουμε περισσότερα από την ίδια τη 
Σένγκεν. Ένα κοινό νόμισμα δεν θα έχει 
νόημα αν πέσει η Σένγκεν. Είναι ένα από 
τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήμα-
τος», επεσήμανε, προσθέτοντας πως «το 
σύστημα Σένγκεν εν μέρει βρίσκεται ''σε 
κώμα'' (...) Εκείνοι που πιστεύουν στην Ευ-
ρώπη και τις αξίες της, στις αρχές και τις 
ελευθερίες της, πρέπει να προσπαθήσουν 
-και αυτό θα κάνουν- να αναβιώσουν 
το πνεύμα της Σένγκεν». Όπως τονίζει 
το πρακτορείο, η δήλωση του Γιούνκερ 
είναι κυρίως πολιτικής σημασίας, αφού 
η ζώνη Σένγκεν, που έχει 22 μέλη μέσα 
από την ΕΕ και τέσσερα εκτός ΕΕ, είναι 
νομικά διακριτή από τη 19μελή ευρωζώνη. 
Ωστόσο, η προειδοποίησή του αντανακλά 
μια αυξανόμενη ανησυχία των Ευρωπαίων 
ηγετών ότι οι εσωτερικές διαμάχες σχετι-
κά με την προσφυγική κρίση μπορούν να 
επηρεάσουν την προθυμία για ευρωπαϊκή 
ενότητα.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 26-11-2015

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται στις 
28 Νοεμβρίου- οι εργασίες του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Αναστηλώσεων, που διοργανώνει η 
Εταιρία Έρευνας και Προώθησης της Επιστημονι-
κής Αναστήλωσης των Μνημείων- ΕΤΕΠΑΜ, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ - ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10
Δεκεμβρίου

2015

10-12
Δεκεμβρίου

2015

27
Νοεμβρίου

2015

ΗΜΕΡΙΔΑ:"Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητι-
κότητας Φοιτητών & Ερευνητών"
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Στρατηγικές πράσινης υποδομής 
και φωτισμού - Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις 
και τις περιφέρειες» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ελληνικό DO.CO.MO.MO. 25 
ΧΡΟΝΙΑ»
ΑΘΗΝΑ

ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΤ, ΙΚΥ

SDMed Observation, 
Planning & Eco-innovation 

Ελληνικό DO.CO.MO.MO. , 
Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

 Εκδήλωση για τους κινδύνους από ακτινοβολία και 
εκπομπές χημικών   ουσιών από τα δομικά υλικά εσω-
τερικών χώρων διοργανώνει το Τμήμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας του ΤΕΕ, στις 30 Νοεμβρίου 2015, στο πλαίσιο 
της καταληκτικής εκδήλωσης του έργου CheRRIE. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης –που 
θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
τη συμμετοχή εκπροσώπων των Ελλήνων και Βούλγα-
ρων εταίρων του έργου- θα απαντηθούν τα ερωτήματα: 
Ποιους κινδύνους εγκυμονεί για τη 
δημόσια υγεία η χρήση ακατάλληλων 
δομικών υλικών; Ποιες ασθένειες 
μπορεί να προκαλέσουν στον άνθρω-
πο η ακτινοβολία και οι εκπομπές 
χημικών ουσιών από τα δομικά υλικά 
μέσα στο σπίτι (π.χ. το ραδόνιο από 
το έδαφος, από φυσικό γρανίτη και 
πλακάκια, το βενζόλιο από τις βαφές, 
η φορμαλδεΰδη από ξύλινα έπιπλα και 
πατώματα κλπ.); Σε ποιες πηγές μπο-
ρεί να ανατρέξει ένας κατασκευαστής 
-ή και ένας καταναλωτής- προκειμέ-
νου να ενημερωθεί αν τα δομικά υλικά 
στο σπίτι του είναι επιβαρυντικά για την 
υγεία του; Τι ρόλο παίζει ο καθημερι-
νός αερισμός μιας κατοικίας;
Επίσης, θα παρουσιαστούν τα αποτε-
λέσματα σχετικών μετρήσεων και οι 
εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις τους, 
ενώ θα αναδειχτούν οι προοπτικές 
που δημιουργούνται μέσω του έργου 
CheRRIE για τη βιομηχανία δομικών 
υλικών, τις κατασκευές, την επιστημο-
νική κοινότητα και τελικά τη δημόσια 
υγεία. 
Εταίροι του έργου, είναι ακόμη η 
Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών 

(Institute of Mineralogy and Crystallography), ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων – Τμήμα Χημικών Μηχανι-
κών του ΑΠΘ, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών – Τμήμα 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο 
Αρχιτεκτόνων της Βουλγαρίας (τμήμα Μπλαγκόε-
βγκραντ).
Πληροφορίες: www.tkm.tee.gr

«Χημικοί και ραδιολογικοί κίνδυνοι  
στο εσωτερικό περιβάλλον»

Η Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος του 
Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών διοργα-
νώνει στις 27 Νοεμβρίου 2015, ημερίδα (ξενοδοχείο 
Τιτάνια, Αθήνα) σχετικά με το πρόγραμμα HERB, ενώ θα 
συζητηθούν θέματα αναφορικά με την ενεργειακή και 
περιβαλλοντική ποιότητα των Ευρωπαϊκών κτιρίων. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το HERB: The 
Holistic Energy Efficient retrofit of Residential Buildings 
αποτελεί πολυεθνικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το οποίο βρίσκε-
ται σε εξέλιξη τα τρία τελευταία χρόνια. Βασικός του 
στόχος είναι η βελτίωση των πρακτικών ενεργειακής 
ανακαίνισης κτιρίων κατοικίας μέσω της ανάπτυξης και 
της εφαρμογής μιας ολιστικής προσέγγισης. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
-Το πρόγραμμα HERB 
-Η Οδηγία για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 
κατανάλωσης και η εφαρμογή της στην Ελλάδα
-The holistic retrofit concept: methodology & application
-Ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίου κατοικίας στην Αττική
-Υλικά θερμομόνωσης κτιριακού κελύφους 
-Θερμομονωτικά πλακίδια για τη μόνωση δωμάτων
-Βελτίωση της ποιότητας των τεχνικών εργασιών και 
συμμόρφωση με την κτιριακή και ενεργειακή νομοθεσία
-Μελλοντικές εξελίξεις και διάδοση του προγράμματος 
HERB.

Ενεργειακή και  
περιβαλλοντική ποιότητα 
των Ευρωπαϊκών κτιρίων
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ΠρΟΕδρΟΣ ΤΕΕ: Οι επενδύσεις θα έρθουν με σταθερό και φιλικό φορολογικό καθεστώς 

Τις οδυνηρές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στον κλάδο  
των μηχανικών υπογράμμισε ο κ. Στασινός

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για το Θριάσιο

Τις οδυνηρές επιπτώσεις από την οικονομική κρίση στον κλάδο των μηχανικών 
υπογραμμίζει με συνέντευξη του στη διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
τον Γιώργο Κουβαρά, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) Γιώργος Στα-
σινός, κάνοντας παράλληλα έκκληση για «σταθερό και φιλικό φορολογικό καθε-
στώς» που θα ευνοεί τις επενδύσεις, καθώς «δεν μπορεί στη γειτονική χώρα η 
φορολογία να είναι 10% και στην Ελλάδα 40%».
Ο κ. Στασινός μιλώντας για το νέο οικονομικό περιβάλλον μετά την ψήφιση των 
προαπαιτούμενων από τη Βουλή τονίζει χαρακτηριστικά:
«Εμείς οι μηχανικοί πηγαίνουμε παράλληλα με τη χώρα. Και συγκεκριμένα πα-
ράλληλα με τις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Όσο η χώρα δεν πηγαίνει σε ένα 
ρυθμό μεγάλης ανάπτυξης, εμείς μένουμε πίσω, οι νέοι συνάδελφοι μένουν εκτός 
επαγγέλματος και αναγκάζονται για να βρουν δουλειά να φύγουν στο εξωτερικό, 
καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε καν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Αυτή 
τη στιγμή πάνω από το 50% των μηχανικών δεν μπορεί να καλύψει ασφαλιστικές 
εισφορές, κάτι που δεν είχαμε εμείς οι μηχανικοί ποτέ».
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε για τη διάταξη στον νόμο Στρατούλη που άφηνε να 
μπουν οι μηχανικοί σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία για το 2015 και 2016, για 
να σημειώσει ότι «το έκαναν 20 χιλιάδες μηχανικοί σε διάστημα ενός μήνα με αύ-
ξηση των εσόδων κατά 9 εκατομμύρια ευρώ σε ένα μήνα και καταργήθηκε με τον 
4337 και δεν καταλαβαίνω γιατί...».
Γι΄ αυτό το θέμα ο κ. Στασινός υπογράμμισε ότι οι μηχανικοί έκαναν τις απαραίτη-
τες ενέργειες και θα διεκδικήσουν στα δικαστήρια αυτή τη ρύθμιση. «Παλιά έφερε 

ευθύνη αυτός που έκανε λάθος τώρα φέρει ευθύνη αυτός που δεν κάνει τίποτα» 
σημείωσε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση πώς κρίνει την απουσία επενδύσεων ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε: «Έτσι όπως είμαστε σήμερα, και αν δεν κινηθούμε γρή-
γορα να φέρουμε επενδύσεις στη χώρα, τότε δεν πάμε πουθενά. Προφανώς, θα 
κατρακυλάμε μέχρι να σβήσουμε ενδεχομένως».
«Το πρόβλημα», πρόσθεσε, «δεν είναι να βρούμε επενδυτές. Βλέπουμε ταξίδια 
πρωθυπουργών με τους υπουργούς Εξωτερικών και άλλους υπουργούς, ταξίδια 
στο εξωτερικό. Μα δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει 
καθεστώς σταθερό και μάλιστα φιλικό. δεν μπορεί η δίπλα χώρα να έχει φορολογία 
10% και εμείς να έχουμε 40%...».
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε την ανάγκη να απλοποιηθούν οι διαδικασίες για 
την αδειοδότηση των επενδύσεων και πρότεινε μάλιστα την ανάγκη να υπάρξει «η 
ηλεκτρονική αδειοδότηση». Εμείς, είπε, το έχουμε κάνει για τα αυθαίρετα, κάτι που 
έφερε εκατοντάδες εκατομμύρια έσοδα στη χώρα.
«Έχουμε –είπε- έτοιμα τα συστήματα για την έκδοση ηλεκτρονικών οικοδομι-
κών αδειών και για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, και μένουνε οι Κοινές 
Υπουργικές Αποφάσεις για την ηλεκτρονική έκδοση αδειών και το Προεδρικό διά-
ταγμα για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων».
Ο κ. Στασινός μίλησε, τέλος, για την ανάγκη επενδύσεων που θα σέβονται το περι-
βάλλον, χωρίς ωστόσο αυτό να οδηγήσει στο άλλο άκρο, και έδωσε μεγάλη σημα-
σία στις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ, αλλά και άλλων κοινοτικών πόρων που θα πρέπει 
να αξιοποιηθούν από το πακέτο Γιουνκέρ.

Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός για την ανά-
πτυξη του Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πε-
δίου με πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους επεν-
δυτές να υποβάλλουν δεσμευτικές προτάσεις μέχρι 
τις 31 Μαρτίου 2016. 
Η επένδυση, ύψους άνω των €250 εκατ. εντάσσε-
ται στο συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και 
του υπουργείου για την προώθηση νέων έργων 
υποδομών στους τομείς των συνδυασμένων μετα-
φορών και των κοινωνικών υποδομών, ανακοίνωσε 
ο υπουργός Υποδομών Μεταφορών και δικτύων 
Χρήστος Σπίρτζης. 
Ο υπουργός εκτιμά ότι θα υπάρξουν πολλοί υποψή-
φιοι και πολλά οικονομικά οφέλη για το Ελληνικό 
δημόσιο και ένα από αυτά θα είναι η δημιουργία 
3.000 νέων θέσεων εργασίας σε βάθος δεκαετίας. 
Σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη, τα οφέλη από τη νέα 
επένδυση στο Θριάσιο Πεδίο είναι πολλαπλά:
•Προσφέρει σημαντικά οικονομικά ανταλλάγματα 
στο Ελληνικό δημόσιο
•Αλλάζει θετικά το επενδυτικό τοπίο δημιουργώ-
ντας ένα νέο επενδυτικό κλίμα, συνεισφέροντας 
σημαντικά στη οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη 
της χώρας μας,
•Η Ελλάδα καθίσταται παράγοντας υψηλής γεω-
στρατηγικής σημασίας και αποκτά δεσπόζουσα 
θέση στη νοτιανατολική Ευρώπη στο τομέα των με-
ταφορών
•Δίνεται ώθηση στις μεταφορές εμπορευμάτων 

μέσω του σιδηροδρόμου
•Δημιουργείται σημαντικός αριθμός νέων θέσεων 
εργασίας
•Υποστηρίζεται η εξαγωγική δραστηριότητα των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων και ενισχύεται η εξωστρέ-
φεια της Οικονομίας
•Αλλάζει θεαματικά προς το καλύτερο το τοπίο των 
μεταφορών στη χώρα. 
Ο ανάδοχος που θα προκύψει από το διαγωνισμό, 
θα συστήσει ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού 
(παραχωρησιούχος) και θα αναλάβει τη μελέτη, κα-
τασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση 
και εκμετάλλευση για 50 έτη του Εμπορευματικού 
Κέντρου συνδυασμένων μεταφορών που θα κατα-
σκευαστεί, με ταυτόχρονη καταβολή οικονομικού 
ανταλλάγματος προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. Στους όρους 
προκήρυξης του διαγωνισμού προβλέπεται υπέρ 
του δημοσίου η καταβολή ποσοστού επί του ετήσιου 
τζίρου της επένδυσης. 
Το ποσοστό ορίζεται με μαθηματικό τύπο, ενώ σε 
κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα του δημοσίου από την επένδυση το οποίο 
είναι:
•Για τα πρώτα 12 χρόνια από την έναρξη λειτουρ-
γίας του Εμπορευματικού Κέντρου ελάχιστο εγγυη-
μένο εισόδημα του δημοσίου, ύψους 500.000 ευρώ 
ετησίως 
•Από το 13ο χρόνο και έως το τέλος της παραχώρη-
σης προβλέπεται εγγυημένο εισόδημα του δημοσί-

ου ύψους 1.500.000 ευρώ ετησίως 

Το κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι 
αποκλειστικά η πιο συμφέρουσα οικονομική προ-
σφορά.  Η έκταση του συγκροτήματος εγκαταστά-
σεων του Θριασίου Πεδίου για την ανάπτυξη του 
Εμπορευματικού Κέντρου, περιλαμβάνει:

•Το χώρο ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 588 στρεμμά-
των, με δυνατότητα δόμησης περίπου 235.000 τ.μ. 
στεγασμένων χώρων. Έκταση και εγκαταστάσεις, 
που περιλαμβάνονται στο διαγωνισμό, ο οποίος 
προκηρύχθηκε από τη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ.

•Tο σταθμό διαλογής και μεταφόρτωσης φορτίων, 
εμβαδού περίπου 1450 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας 
ΟΣΕ Α.Ε.. Σημειώνεται ότι προβλέπεται επόμενος 
διαγωνισμός, όταν ολοκληρωθούν τα εν εξελίξει 
έργα για τη σιδηροδρομική λειτουργία.

Επιπροσθέτως, η έκταση ανάπτυξης του νέου Εμπο-
ρευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου διαθέτει:

•Οδικές συνδέσεις προς τον αυτοκινητόδρομο της 
Αττικής Οδού και τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και

•Σιδηροδρομική σύνδεση με το εθνικό σιδηροδρο-
μικό δίκτυο και τον εμπορικό λιμένα του Πειραιά 
(Νέο Ικόνιο).

Σημειώνεται, ότι οι διαδικασίες για το Εμπορευματι-
κό Κέντρο του Θριάσιου Πεδίου ξεκίνησαν το 2003. 
Επί 12 χρόνια το έργο ταλανιζόταν από αδράνειες, 
εμπλοκές και καθυστερήσεις, ενώ υπήρξαν δύο 
αποτυχημένοι διαγωνισμοί το 2006 και το 2009. 
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Με την με αριθμό 656/2/10.11.2015 απόφαση 
του Δ.Σ. της εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο 
και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ ΑΕ) παρατεί-
νεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του 
Ν.2308/1995 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2015 για τις 
Περιφερειακές Ενότητες Λακωνίας και Μεσ-
σηνίας για τους κατοίκους εσωτερικού, που 
έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που 
βρίσκονται:

•Στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Αγίου Ιω-
άννου, Αφισιού, Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά 
και Παρορείου του Δήμου Σπάρτης της Περι-
φερειακής Ενότητας 

•Στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Ελαιοχωρί-
ου και Μικρομάνης του Δήμου Καλαμάτας της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

•Στους προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:  Καρτερο-
λίου, Μαυρομματίου Παμίσου και Πιπερίτσης 
του Δήμου Μεσσήνης  της Περιφερειακής Ενό-
τητας Μεσσηνίας

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώ-
σεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελλη-

νικό Δημόσιο λήγει την 17η Φεβρουαρίου 2016

Παράταση δηλώσεων 
Κτηματογράφησης σε 
Λακωνία και Μεσσηνία

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με την επιστημονική στήριξη ομάδας της Ακαδημίας Αθη-
νών και της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος έχει αναπτύξει 
κείμενο Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή το οποίο έθεσε από χθες έως την 
Τρίτη 08.12.2015 και ώρα 12:00 π.μ. σε δημόσια διαβούλευση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.
gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR  Ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΝ, Γιάννης Τσιρώνης δήλωσε: «Η 
Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) είναι το πρώτο βήμα για μια συνεχή 
και ευέλικτη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής σε εθνικό, πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Μετά την ολοκλήρωση της ΕΣΠΚΑ θα ακολουθήσει η εκπόνηση του Εθνικού 
Σχεδίου δράσης και η περαιτέρω εξειδίκευση τους μέσω των Περιφερειακών Σχεδίων Προσαρμογής».

Σε δημόσια διαβούλευση η Ελληνική  
Στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή

Εν όψει της Συνόδου Κορυφής για το κλίμα στο Παρίσι, 
που ξεκινάει στις 30 Νοεμβρίου, διακεκριμένοι οικονο-
μολόγοι εξηγούν γιατί η σύνοδος θα αποτύχει και πώς 
οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να είναι αποτελε-
σματικότερες. Σε δημοσίευμά της η Deutsche Welle 
αναφέρει ότι εδώ και δύο δεκαετίες σχεδόν η παγκό-
σμια κοινότητα αδυνατεί να πετύχει μια διεθνή συμ-
φωνία για την προστασία του κλίματος. Ακόμη και το 
1997 με το πρωτόκολλο του Κιότο μόνο 37 βιομηχανι-
κές χώρες δεσμεύτηκαν για συγκριμένους κλιματικούς 
στόχους. Η διαδικασία της Συνόδου στο Παρίσι προβλέ-
πει κάθε χώρα να καταθέσει τα δικά της σχέδια για την 
προστασία του κλίματος. Ο οικονομολόγος Ντέβιντ Μακ 
Κέι από το πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ θεωρεί δεδο-
μένο ότι και αυτό το σχέδιο θα αποτύχει. "Υπάρχει μια 
διαδεδομένη άποψη ότι η δραστηριοποίηση των χωρών 
όσον αφορά την κλιματική αλλαγή έχει να κάνει με αλ-
τρουισμό και φιλοδοξίες. Συνέχεια οι άνθρωποι καλού-
νται να δράσουν με ανιδιοτέλεια, να θέσουν δηλαδή το 
κοινό καλό πάνω από τα προσωπικά τους συμφέροντα". 
Ωστόσο η εμπειρία δείχνει ότι τα κράτη δεν παίρνουν 

πρωτοβουλίες για να κινηθούν προς αυτή την κατεύ-
θυνση. "Πολλές χώρες υπόσχονται αυτά που θα έκαναν 
ούτως ή άλλως από προσωπικό συμφέρον. Η Κίνα για 
παράδειγμα θα έπρεπε ούτως ή άλλως να περιορίσει τη 
χρήση άνθρακα για να μειώσει τα προβλήματα υγείας 
του πληθυσμού". Πάντως ο επιστήμονας καθώς και άλ-
λοι συνάδελφοί του υποστηρίζουν ότι υπάρχουν τρόποι 
ούτως ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των εθνι-
κών συμφερόντων και της παγκόσμιας προστασίας του 
κλίματος. Μια από αυτές τις προτάσεις είναι να οριστεί 
μια παγκόσμια ενιαία τιμή για τις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας. 
"Αυτό σημαίνει για τις χώρες ότι θα συμφωνήσω εάν 
συμφωνήσεις κι εσύ. Εάν όχι, τότε δε συμφωνώ κι εγώ. 
Και σε ό,τι αφορά τις τιμές του διοξειδίου του άνθρακα: 
Θα φροντίσουμε να πετύχουμε τη συγκεκριμένη τιμή, 
εάν και όλα τα άλλα κράτη κάνουν το ίδιο" εξηγεί ο Ντέ-
βιντ Μακ Κέι. Οι οικονομολόγοι πάντως είναι βέβαιοι ότι 
οι κανονισμοί μπορούν να τροποποιηθούν έτσι ώστε τα 
προσωπικά συμφέροντα των συμμετεχόντων να συμ-
φωνούν με τον μεγάλο στόχο.

Γιατί μπορεί να αποτύχει η διάσκεψη για το κλίμα

Επίσκεψη στο Ισραήλ πραγματοποίησε ο πρωθυπουρ-
γός Α. Τσίπρας, με το ενεργειακό να βρίσκεται μεταξύ 
των κορυφαίων θεμάτων της ατζέντας των επαφών που 
έχει στο Τελ Αβίβ με τον  πρωθυπουργό Μπ. Νετανιάχου, 
τον πρόεδρο ρ. ριβλίν, τον υπουργό ενέργειας Γ. Στάινιτς, 
τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης Ις. Χέρτζογκ. Κι αυτό 
γιατί η συγκεκριμένη επίσκεψη έρχεται στον απόηχο 
μίας πολύ σημαντικής εξέλιξης που μεσολάβησε τη συ-
γκεκριμένη εβδομάδα στο ζήτημα της αξιοποίησης των 
κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου και αφορά στην 
εξαγορά του 35% της οικοπέδου 12 της Κύπρου, όπου 
βρίσκεται το κοίτασμα “Αφροδίτη” από τη βρετανική BG. 
Έτσι το κυπριακό αέριο αποκτά πρόβαση στο αδρανο-
ποιημένο εξαγωγικό terminal της BG, το LNG Idku στην 
Αίγυπτο, ενώ η συμφωνία αυτή είναι πιθανό να φέρει στο 
κάδρο της αξιοποίησης των μεσογειακών κοιτασμάτων 
τον όμιλο της Shell, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία 
εξαγοράς της British Gas. Όπως προσθέτει εξάλλου σε 
ανακοίνωση του το Μεσογειακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας 
Υδρογονανθράκων η ξεκάθαρη πλέον απόφαση για τον 
τρόπο αξιοποίησης του "Αφροδίτη" θα οδηγήσει αλυ-
σιδωτά και στην εμπλοκή και άλλων ενδιαφερομένων 
χωρών (μέσω εταιρειών τους) είτε ως επενδυτές, είτε ως 
συνεργάτες στην διακίνηση του ΦΑ, είτε ως παραγωγοί.
Η ισραηλινή πλευρά εξαρχής έκλινε περισσότερο προς 
την λύση του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG λόγω 
μεγαλύτερης ευελιξίας στην πλευρά των αγοραστών και 

αυξημένων τιμών, αν και ποτέ δεν έφυγε από το τραπέζι 
η λύση της κατασκευής υποθαλάσσιου αγωγού προς το 
τουρκικό λιμάνι του Τσεϊχάν στην Αν. Μεσόγειο. Το σε-
νάριο αυτό ωστόσο δεν αποτελεί την προτεραιότητα της 
κυβέρνησης Νετανιάχου. Τέλος ο υποθαλάσσιος αγωγός 
προς Κύπρο και Ελλάδα, ο γνωστός ως “EastMed” δεν 
έχει, ακόμη τουλάχιστον, οριστικοποίησει την τεχνικο-
οικονομική βιωσιμότητα. Καθώς λοιπόν το LNG φαίνεται 
να κερδίζει έδαφος για την εμπορία των προς εξαγωγή 
αποθεμάτων αερίου, ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στο 
Ισραήλ με συγκεκριμένη πρόταση να αποτελέσει η Ελ-
λάδα την πύλη εισόδου για την ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιονατολικής Ευρώπης, μέσω των υφιστάμενων αλλά 
και των σχεδιαζόμενων υποδομών, όπως το τέρμιναλ στη 
Βόρειο Ελλάδα αλλά και οι νέοι αγωγοί που σχεδιάζεται 
να κατασκευαστούν στη χώρα μας. Εξάλλου, Ελλάδα και 
Κύπρος πρόκειται να πραγματοποιήσουν στις 9 δεκεμ-

βρίου νέα τριμερή σύνοδο κορυφής με τον έτερο καθορι-
στικό παίκτη στα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, 
την Αίγυπτο, που ειδικά μετά την ανακάλυψη του κοιτά-
σματος Zohr έχει ενδυναμώσει τη θέση του. Η τριμερής 
Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, θα συμπέσει με την επίσημη 
επίσκεψη του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ 
Σίσι στη χώρα μας, ενώ θα γίνει λίγες μέρες μετά την επί-
σκεψη στην Αθήνα του Αμερικανού υπουργού Εξωτερι-
κών Τζον Κέρι στις 4 δεκεμβρίου, προερχόμενος από τη 
Λευκωσία όπου θα βρεθεί στις 3 του μήνα. Είναι γνωστό 
ότι η Ουάσιγκτον βλέπει θετικά τη συνεργασία Ελλάδας-
Κύπρου-Αιγύπτου, αλλά και Ισραήλ στο ενεργειακό, ενώ 
ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναμένεται να υπογραμμίσει και τον 
σημαντικό ρόλο που μπορούν να παίξουν οι χώρες αυτές 
στην σταθερότητα και ασφάλεια στη νοτιοανατολική Με-
σόγειο, σε μία εποχή «κρίσιμων και επικίνδυνων εξελί-
ξεων» στη περιοχή.

Διπλωματικός πυρετός στα ενεργειακά τρίγωνα  
Ελλάδος-Κύπρου με το Ισραήλ και την Αίγυπτο



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.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-7 | 26/11/2015

Στα μέσα Δεκεμβρίου θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή 
το νομοσχέδιο με τους βασικούς άξονες της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, συμφωνά με τον σχεδιασμό του υπ. Εργασίας. 
Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει στην πρώτη φάση του, 
δηλαδή εντός του επόμενου μήνα, τη συνολική αναδιάρθρωση 
των βασικών παραμέτρων του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης της χώρας και στη συνέχεια, εντός του 2016, 
την εξειδίκευση των επιμέρους θεμάτων με υπουργικές 
αποφάσεις. Αυτό προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. Γιώργου 
Κατρούγκαλου, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, το οποίο 
ομόφωνα αποδέχθηκε τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας. 
Ωστόσο, «αγκάθι» παραμένει ένα από τα κρισιμότερα θέματα 
των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των θεσμών, 
δηλαδή το ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξεων. Απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων για το θέμα αυτό, ο κ. 
Κατρούγκαλος είπε ότι «τα ποσοστά αναπλήρωσης είναι στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων» και τόνισε ότι στην παρούσα 
φάση «δεν θέλουμε να πούμε αριθμούς αναπλήρωσης των 
συντάξεων για να μην κάψουμε τη διαπραγμάτευση».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εργασίας στην καθιέρωση 
της εθνικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους, την 
οποία θα λαμβάνουν μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους 
της ηλικίας τους. Μάλιστα, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι «η 
εθνική σύνταξη θα χρηματοδοτείται από τη φορολογία και θα 
μπορούν να τη λαμβάνουν όλοι, ακόμη και οι μακροχρόνια 
άνεργοι. Πάνω σε αυτή τη σύνταξη θα χτίζεται η υπόλοιπη 
σύνταξη του ασφαλισμένου με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα 
και όχι με βάση το σύστημα των ατομικών μερίδων που είχε 
προταθεί από την επιτροπή σοφών. Επίσης, συμφωνήσαμε 
να υπάρχει ένα ενιαίο ταμείο για όλους ίου ς ασφαλισμένους 
και μας απασχόλησε το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης 
των αποθεματικών, επειδή τα ταμεία σήμερα δεν έχουν 
αποθεματικά λόγω των καταστρεπτικών επιπτώσεων του PSI 
και της γενικότερης κακοδιαχείρισης που είχαν υποστεί στο 
παρελθόν». Ο υπουργός Εργασίας εξέφρασε την εκτίμηση ότι 
πρέπει να συνεχιστεί ο πολιτικός διάλογος για την ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο.
Ο βασικός σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνει 
ποσοστό αναπλήρωσης κύριας και επικουρικής σύνταξης κατά 
μέσο όρο 65% επί του συντάξιμου μισθού του ασφαλισμένου. 
Σύμφωνα με έμπειρα στελέχη των ασφαλιστικών ταμείων, 
αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ποσοστό 
αναπλήρωσης της σύνταξης θα είναι μικρότερο του 65% και θα 
προσεγγίσει ακόμη και το 60%, χωρίς να αποκλείεται σε κάποιες 
ακραίες περιπτώσεις αυτό το ποσοστό να μειωθεί και κάτω 
από το 60%. Προς το παρόν είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο 
να αναπτυχθούν σενάρια συγκεκριμένων ποσοστών των 
μειώσεων, καθώς στα χέρια του υπουργού Εργασίας υπάρχουν 
διαφορετικές εκδοχές των ποσοστών αναπλήρωσης που 
εξαρτώνται από διαφορετικούς παράγοντες, όπως είναι α) η 

προσδοκώμενη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, β) η 
εξέλιξη του ΑΕΠ, γ) το ποσοστό ανεργίας, δ) η δημογραφική 
εξέλιξη σε ηλικίες 55-65 ετών, ε) οι προβλέψεις για τα 
οικονομικά δεδομένα των ασφαλιστικών ταμείων κ.ά.

ΧΩΡΙΣ ΣΕΝΓΚΕΝ, ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 29 | 26/11/2015

Τον κίνδυνο κατάρρευσης και του ευρώ στην περίπτωση που 
καταργηθεί η Ζώνη του Σένγκεν και η αρχή της ελεύθερης 
μετακίνησης εντός της Ε.Ε. επισήμανε χθες ο πρόεδρος 
της Κομισιόν. «Στην περίπτωση που το πνεύμα του Σένγκεν 
εγκαταλείψει το έδαφος μας και τις καρδιές μας, θα χάσουμε 
πολύ περισσότερα από αυτό. Η ύπαρξη ενός κοινού νομίσματος 
δεν έχει κανένα νόημα εάν καταργηθεί το Σένγκεν. Είναι 
ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού 
οικοδομήματος», δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ενώπιον της 
Ευρωβουλής. Ωστόσο, ειδικά στον απόηχο του τρομοκρατικού 
χτυπήματος της 13ης Νοεμβρίου, με το Παρίσι και τις Βρυξέλλες 
να εξακολουθούν να θυμίζουν πόλεις-φαντάσματα και τις 
αρχές να προειδοποιούν για τη μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει 
νέα επίθεση, ο κίνδυνος που επισημαίνει ο Γιούνκερ μοιάζει 
πιο ορατός παρά ποτέ. Συνδέεται δε άμεσα με τις εξελίξεις στο 
μέτωπο του Προσφυγικού, που επίσης δεν είναι αισιόδοξες. 
Χθες, ο Γάλλος πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλς, μιλώντας 
σε Ευρωπαίους δημοσιογράφους, δήλωσε κατηγορηματικά 
ότι «είναι αδύνατο να δεχθούμε άλλους πρόσφυγες στην 
Ευρώπη» - «σε αντίθετη περίπτωση», πρόσθεσε, «οι πολίτες θα 
πουν: φτάνει πια με την Ευρώπη». Μάλιστα, ο Βαλς επέκρινε 
ανοιχτά τη στάση του Βερολίνου και της Αγκ. Μέρκελ, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Δεν ήταν η Γαλλία που τους είπε ελάτε!»...

ΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-13 | 26/11/2015

Μπορεί το υπουργείο Παιδείας να διαφημίζει αυτές τις 
μέρες τον εθνικό διάλογο που ξεκινάει επίσημα σήμερα ως 
προάγγελος ενός πλούσιου νομοθετικού έργου, κουβέντα 
δεν λέει όμως για την άθλια κατάσταση που επικρατεί στις 
φοιτητικές εστίες.
Μόνο φέτος, περίπου 160 φοιτητές που πληρούσαν όλα 
τα κριτήρια δικαιούχου έμειναν εκτός από τις φοιτητικές 
εστίες του Πανεπιστημίου Αθηνών, περίπου δηλαδή το 50% 
από τις συνολικές αιτήσεις (326). 0 αριθμός των δικαιούχων 
παρουσιάζει αύξηση κάθε χρόνο, καθώς όλο και περισσότερες 
οικογένειες εντάσσονται στα αυστηρά οικονομικά κριτήρια, 
χωρίς αυτό να συνεπάγεται και ανάλογη αύξηση των φοιτητικών 
εστιών. Άλλωστε τα περισσότερα Ιδρύματα δεν διαθέτουν εστίες, 
με τους φοιτητές να επισημαίνουν ότι μόλις το 9% του συνόλου 
των επαρχιωτών φοιτητών καλύπτεται κάθε χρόνο από τον 
αριθμό εστιών.
Και αυτό το ποσοστό δεν βιώνει τις καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης. Στις εστίες του Αγ. Λουκά, επί της Πατησίων, μέχρι 
πρόσφατα δεν είχε γίνει καθαρισμός στους σωλήνες του νερού 
με αποτέλεσμα να βγαίνει σκουριά από τις βρύσες, ενώ πολλά 
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δωμάτια δεν είχαν καν στρώματα στα κρεβάτια. Στις εστίες 
στην περιοχή Ζωγράφου, στο παλαιότερο κτίριο, η κατάσταση 
είναι εξίσου τραγική με σαπισμένους τοίχους, σκουριασμένες 
βρύσες, σπασμένα πλακάκια, κατσαρίδες στους διαδρόμους και 
στα δωμάτια λόγω μη απολύμανσης. Υπήρχαν σκέψεις κάποια 
στιγμή να γίνει ανακαίνιση στο κτίριο, οι διαδικασίες όμως 
πάγωσαν ελέω οικονομικής κρίσης και οι φοιτητές συνεχίζουν 
να διαμένουν σε δωμάτια, οι φωτογραφίες των οποίων έχουν 
γίνει πολλές φορές ρεπορτάζ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι φοιτητές χθες πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη 
στο κτίριο του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), διαμαρτυρόμενοι για τους συμφοιτητές τους που 
έμειναν εκτός των εστιών.
Σύμφωνα με τους οικότροφους, η διοίκηση τους παρουσίασε 
τα οικονομικά στοιχεία τονίζοντας ότι φέτος ο προϋπολογισμός 
είναι μειωμένος σχεδόν κατά 50%. Οι ανάγκες για τη συντήρηση 
των φοιτητικών εστιών φτάνουν τα 15 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά 
οι ανάγκες του Ιδρύματος, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι, φτάνουν 
τα 86 εκατ. ευρώ, όμως στην κρατική χρηματοδότηση για μία 
ακόμα φορά θα πέσει γερό ψαλίδι. 

ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΚΟΙΝΙ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 26/11/2015

Σε ελεγχόμενα όρια παραμένει η ένταση μεταξύ Μόσχας και 
Αγκυρας, καθώς η Ρωσία, παρά την έντονη πολιτική καταδίκη 
της Τουρκίας και τα πρώτα αντίποινα που ανακοίνωσε για 
την κατάρριψη ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους SU-24 στα 
συροτουρκικά σύνορα, φαίνεται αποφασισμένη να αποφύγει 
πολεμικού χαρακτήρα αντιδράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να 
τη φέρουν σε τροχιά σύγκρουσης με το NATO.
«Δεν σχεδιάζουμε να διεξαγάγουμε πόλεμο εναντίον της 
Τουρκίας, η διάθεσή μας έναντι του τουρκικού λαού δεν έχει 
αλλάξει» δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι 
Λαβρόφ, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του με τον 
Τούρκο ομόλογο του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Προειδοποίησε, 
όμως, ότι η κυβέρνησή του θα αναθεωρήσει το σύνολο των 
οικονομικών, ενεργειακών και πολιτικών σχέσεων της Ρωσίας 
με την Τουρκία, την οποία κατηγόρησε ότι προχώρησε στην 
κατάρριψη του αεροσκάφους βάσει σχεδίου. «Διατηρούμε 
σοβαρές αμφιβολίες για το κατά πόσο το περιστατικό αυτό 
ήταν μη προμελετημένο, αντίθετα φαίνεται ότι πρόκειται για 
σχεδιασμένη πρόκληση» δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής 
διπλωματίας.
Θέλοντας να υπογραμμίσει την ακραία υπερβολή που 
χαρακτήριζε την τουρκική αντίδραση, ο Σεργκέι Λαβρόφ 
υπενθύμισε ότι η Τουρκία παραβιάζει γύρω στις 1.500 τον 
ελληνικό εναέριο χώρο στο Αιγαίο.
Σε κλιμάκωση των κατηγοριών του εναντίον του Ταγίπ 
Ερντογάν προχώρησε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Το πρόβλημα 
δεν είναι η τραγωδία που αντιμετωπίσαμε χθες, είναι πολύ 
βαθύτερο. Παρατηρούμε ότι αυτή η τουρκική ηγεσία ακολουθεί 
εδώ και χρόνια μια συνειδητή πολιτική ισλαμοποίησης της 
χώρας της» σημείωσε ο Ρώσος ηγέτης. Επιπλέον, ανακοίνωσε 
ότι έκανε δεκτή εισήγηση του υπουργείου Άμυνας για 

εγκατάσταση αντιαεροπορικών πυραύλων τελευταίας γενιάς, 
S-400, στη ρωσική αεροπορική βάση του Χεμέιμεμ, στη βόρεια 
Συρία, 50 χλμ. από τα τουρκικά σύνορα.
Την ίδια ώρα ο Ερντογάν, μιλώντας σε διάσκεψη του 
Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας στην Κωνσταντινούπολη, 
δήλωνε ότι δεν επιθυμεί κλιμάκωση της έντασης και ότι 
ανέλαβε δράση μόνο για να υπερασπιστεί τα σύνορα της «και 
τους αδελφούς της» στη Συρία - μια αναφορά στη μειονότητα 
των Τουρκμενίων.
Απολογητικός εμφανίστηκε από το βήμα της Βουλής και ο 
Αχμέτ Νταβούτογλου, ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία δεν 
γνώριζε την εθνικότητα του αεροσκάφους που κατερρίφθη 
μέχρις ότου η Ρωσία αναγνώρισε ότι ήταν δικό της.
Παρά τη ρητορική «αλληλεγγύη» που εξέφρασε, κατά την 
προχθεσινή σύνοδο του, το NATO στην Τουρκία, αρκετές 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται ανήσυχες για την 
υπερβολική αντίδραση της Άγκυρας και τον κίνδυνο να 
υπονομευθούν οι προσπάθειες πολιτικής επίλυσης του 
συριακού προβλήματος.
Μιλώντας στο γερμανικό κοινοβούλιο, η Αγκελα Μέρκελ 
δήλωσε ότι ζήτησε από τον Αχμέτ Νταβούτογλου «να πράξει 
το παν για την αποκλιμάκωση της έντασης». Από την πλευρά 
του, ο σοσιαλδημοκράτης αντικαγκελάριος Ζίγκμαρ Γκάμπριελ 
επέρριψε ευθέως στην Τουρκία την ευθύνη της κρίσης, 
δηλώνοντας: «Το επεισόδιο αποδεικνύει για πρώτη φορά ότι 
έχουμε να κάνουμε με έναν απρόβλεπτο παράγοντα... κι αυτός 
δεν είναι η Ρωσία, είναι η Τουρκία».
«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την κατάρριψη του ρωσικού 
αεροσκάφους από την Τουρκία η κυπριακή κυβέρνηση, 
επισημαίνοντας ότι «αποτελεί υπονόμευση και πλήγμα στις 
όλες προσπάθειες, που θέλουν δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, 
η Ρωσία και η Ε.Ε. να εργάζονται από κοινού» για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Στο μεταξύ, επιβεβαιώθηκε επίσημα από το ρωσικό υπ. 
Αμυνας ότι ρωσικές και συριακές ειδικές δυνάμεις κατάφεραν 
να απελευθερώσουν, ύστερα από δωδεκάωρη επιχείρηση, 
τον δεύτερο πιλότο του αεροσκάφους. Ο άλλος πιλότος 
εκτελέσθηκε από Σύρους αντικαθεστωτικούς αντάρτες, αφού 
προσγειώθηκε με το αλεξίπτωτο.
Μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση, ο διασωθείς σμηναγός Κ. 
Μουράτκιν δήλωσε ότι το αεροσκάφος του δεν παραβίασε 
ούτε για ένα δευτερόλεπτο τον τουρκικό εναέριο χώρο και 
δεν έλαβε σήματα προειδοποίησης. Ο Βλ. Πούτιν ανακοίνωσε 
ότι στον δολοφονηθέντα πιλότο θα απονεμηθεί το ανώτατο 
μετάλλιο στρατιωτικής ανδρείας, το μετάλλιο του Ηρωα της 
Ρωσίας, ενώ τιμητικές διακρίσεις θα απονεμηθούν στον 
διασωθέντα σμηναγό και στα μέλη των ειδικών δυνάμεων 
διάσωσης.
Τέλος, εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από 
την τουρκική πρεσβεία στη Μόσχα, φωνάζοντας συνθήματα 
κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν και εκσφενδονίζοντας 
μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Η αστυνομία προχώρησε σε 
συλλήψεις.


