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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με την ΥΑ 54373/9-12-2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο υπολογι-
σμός των φορολογικών και λοιπών εισφορών (ΙΚΑ κλπ) των αδειών δόμησης των 
κτιρίων γίνεται επί του συνόλου της επιφανείας τους, που αντιστοιχεί σε εργατι-
κή δαπάνη, κατά τα ισχύοντα, ανεξαρτήτως εάν χώροι ή τμήματα αυτής εξαιρού-

νται της προσμέτρησης στον συντελεστή δόμησης του οικοπέδου/γηπέδου.

Οι παγκόσμιες 
εκπομπές άνθρα-
κα θα πρέπει να 
αρχίσουν να μειώ-
νονται το ταχύτερο 
δυνατό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Σχεδόν σύσσωμη η διεθνής κοινότητα 
δεσμεύτηκε στο Παρίσι να βάλει ένα 
επίσημο όριο στην απειλητική άνοδο της 
θερμοκρασίας μέχρι το τέλος του 21ου 
αιώνα -έναν στόχο που θα απαιτήσει μεί-
ωση των εκπομπών άνθρακα στα επίπεδα 
που μπορεί να απορροφήσει η φύση. 
Δεδομένου ότι η συμφωνία απαίτησε την 
ομόφωνη έγκριση 195 χωρών -σχεδόν 
όλης της ανθρωπότητας- σε μία διαδικα-
σία που ξεκίνησε το 1992 στη Σύνοδο του 
Ρίο και αφορά ζητήματα που επηρεάζουν 
σε βάθος τον κλάδο της ενέργειας και την 
οικονομία, πρόκειται μάλλον για «ιστορική 
επιτυχία» και «σημείο καμπής» για τον 
πλανήτη. Αν και δεν έχει τη δεσμευτική 
ισχύ μιας Διεθνούς Συνθήκης, όπως 
αυτή ορίζεται από το διεθνές δίκαιο, η 
Συμφωνία του Παρισιού προβλέπει ότι οι 
κυβερνήσεις πρέπει να συγκρατήσουν την 
άνοδο της θερμοκρασίας μέχρι το 2100 
«αρκετά κάτω» από τους 2,0 βαθμούς 
Κελσίου, και να «προσπαθήσουν να την 
περιορίσουν» ακόμα περισσότερο, στον 
1,5 βαθμό. Προκειμένου να ενεργοποιη-
θεί, η συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί 
από τις κυβερνήσεις τουλάχιστον 55 
χωρών, στις οποίες πρέπει να αντιστοιχεί 
τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Το κείμενο της συμφωνίας, η οποία θα τε-
θεί σε ισχύ το 2020, προβλέπει ακόμα ότι:
•Στο δεύτερο μισό του αιώνα οι εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να 
μειωθούν στα επίπεδα που μπορούν 
να απορροφούν τα δάση, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί μια ισορροπία μηδενικών 
καθαρών εκπομπών.

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

•  Ιστορική συμφωνία για το κλίμα στο 
Παρίσι (σελ.1)

•  Τα δημόσια κτίρια «κρατούν» την 
οικοδομική δραστηριότητα – το ένα 
τέταρτο του όγκου των νέων κτιρίων 
είναι δημόσιο (σελ.3)

•� Ο Άρειος Πάγος βάζει φρένο στις 
καθυστερήσεις έγκρισης των ανακε-
φαλαιωτικών πινάκων εργασιών στα 
δημόσια έργα (σελ.3)

•  Ημερίδες της Enterprise Greece για 
τις εξαγωγές δομικών υλικών (σελ.2,3)

•  Τι προβλέπει η συμφωνία για τον 
ΑΔΜΗΕ (σελ.4)

•  Υπεγράφη η απόφαση για το επίδομα 
θέρμανσης – τα νέα κριτήρια (σελ.4)

•  Συνέδριο του ΕΜΠ για την ανάπτυξη 
του ορεινού περιβάλλοντος (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

•Όλες οι χώρες θα εγγραφούν σε κοινό 
σύστημα αναφοράς, παρακολούθησης 
και επιβεβαίωσης των εκπομπών
•Από το 2020 οι ανεπτυγμένες χώρες θα 
προσφέρουν βοήθεια 100 δισ. δολαρίων 
το χρόνο προκειμένου να βοηθήσουν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες να στραφούν σε 
καθαρές πηγές ενέργειας και να αντιμε-

τωπίσουν τις καταστροφές που φέρνει η 
κλιματική αλλαγή, με την υπόσχεση ότι το 
κονδύλι αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον.
•Δεν υπάρχει πάντως πρόβλεψη για 
οικονομική αποζημίωση των χωρών που 
πλήττονται από φυσικές καταστροφές 
λόγω ανόδου της θερμοκρασίας.
Λόγω των αντιδράσεων των ΗΠΑ, της 
Κίνας και άλλων χωρών, οι οποίες ανησυ-
χούν για τις επιπτώσεις στην οικονομία, η 
συμφωνία δεν θέτει νομικά δεσμευτικούς 
στόχους για τις εκπομπές άνθρακα: καθε-
μία από τις 196 χώρες-μέλη της Συνθήκης 
θα πρέπει να παρουσιάσει εθελοντικούς 
στόχους για τη μείωση ή συγκράτηση 
των εγχώριων εκπομπών, οι οποίοι θα 
επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια από 
το 2018.

Ιστορική συμφωνία  
για το κλίμα στο Παρίσι
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας, με θέμα: “Η Δική μας Αρχαιολογία. Διεπιστη-
μονικές και Κοινωνικές Προσεγγίσεις” θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 
8 ως τις 10 Απριλίου 2016, στο πλαίσιο συλλογικής προσπάθειας των φοιτητών Αρχαιολογίας του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α)- έχει ως στόχο να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό 
διάλογο μέσα στην φοιτητική κοινότητα και να δώσει δημόσιο βήμα στους φοιτητές, ως τη νέα γενιά 
των αρχαιολόγων, ώστε να αναδειχθούν μέσα από τις ανακοινώσεις τους οι τάσεις και οι προβλημα-
τισμοί που επικρατούν σήμερα στην αρχαιολογία.

ΣυΝΕδΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΡχΑΙΟΛΟγΙΑΣ 

ΠΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜΠΟΣΙΑ

15-16
Δεκεμβρίου

2015

17
Δεκεμβρίου

2015

17-18
Δεκεμβρίου

2015

ΕΚδΗΛΩΣΗ: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 
και εξελίξεις στην Ελλάδα» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙδΑ:  «Project-Based Learning» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ: «Επιχειρησιακή 
Έρευνα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις μέσα στην 
Κρίση»
 ΑΘΗΝΑ

Ελληνικός Οργανισμός 
Συστημάτων Ευφυών Μετα-
φορών

BEST Thessaloniki, σε 
συνεργασία με το ΑΠΘ και το 
Δήμο Θεσσαλονίκης.

Ε.Ε.Ε.Ε., Ε.Μ.Π., Τ.Ε.Ε.

Το 8ο Διεπιστημονικό, Διαπανεπιστημιακό συνέ-
δριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε./ Ε.Μ.Π., θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μέτσοβο, τον Σεπτέμβριο 2016. 
Το συνέδριο αφιερώνεται στην μνήμη του αξέχα-
στου Αντιπρύτανη του Ε.Μ.Π., Στράτου Γαλανή.
 Θέμα του 8ου συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι: «Η 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και των 
γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών» και 
μέσα απ' αυτό επιδιώκεται –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- «η στενότερη προσέγγιση του 
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με τα Πανεπι-
στήμια Ιωαννίνων και Θεσσαλίας, αλλά και όλης της 
Ελλάδας, με τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του 
φορείς του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, 
καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημο-
νικών ερευνητικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα 
από τις θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα 
θέματα του συνεδρίου, θα πραγματεύονται και 
συγκεκριμένες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες 
θα αφορούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
Ελλάδας και ιδιαίτερα των ορεινών, των νησιωτικών 
και των γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, 

αλλά και της Ηπείρου ειδικότερα». 
Βασικές θεματικές ενότητες:
-Πολυδιάστατη κρίση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη
-Περιβάλλον και πολιτισμός
-Τοπική παραγωγή και απασχόληση
-Παιδεία, έρευνα και τεχνολογία.
Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/ 

Συνέδριο του ΕΜΠ, για την ανάπτυξη  
του ορεινού περιβάλλοντος 
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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

  Ενημερωτικές ημερίδες -στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη- για τις αγορές Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, 
Κίνας, Νότιας Κορέας και Ρωσίας, καθώς 
και για το πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων 
της εταιρείας για το έτος 2016, προγραμ-
ματίζει η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise 
Greece), στο πλαίσιο του έργου της για 
την αποτελεσματικότερη προβολή και 
προώθηση των ελληνικών προϊόντων στις 
αγορές του εξωτερικού.
Ειδικότερα: 
- Σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2015, Αθήνα, 
ξενοδοχείο Divani Caravel, 16:30 - 20:00: 
Παρουσίαση κλάδου δομικών υλικών για 
τις αγορές Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας.
- 15/12/2015, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο 
Makedonia Palace, 10:00 15:00: Παρου-
σίαση κλάδου τροφίμων και ποτών για τις 
αγορές Κίνας, Νότιας Κορέας, Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας 
και Ρωσίας.
- 15/12/2015, Θεσσαλονίκη, ξενοδοχείο 
Makedonia Palace, 16:30 20:00: Παρου-
σίαση δομικών υλικών για τις αγορές 
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής 
Αραβίας και Ρωσίας.
- 16/12/2015, Αθήνα, ξενοδοχείο Divani 
Caravel, 10:00 -15:00: Παρουσίαση κλάδου 
τροφίμων και ποτών για τις αγορές Κίνας, 
Νότιας Κορέας, Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας. 

Δικτύωση  
των επιχειρήσεων  
σε διεθνείς αγορές



Τα δημόσια κτίρια «κρατούν» την οικοδομική δραστηριότητα –  
το ένα τέταρτο του όγκου των νέων κτιρίων είναι δημόσιο

Ο Άρειος Πάγος βάζει φρένο στις καθυστερήσεις έγκρισης των 
ανακεφαλαιωτικών πινάκων εργασιών στα δημόσια έργα

Ημερίδες της Enterprise Greece  
για τις εξαγωγές δομικών υλικών

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οι-
κοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας) στο σύνολο της 
Χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε 
σε 1.063 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 178,5 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 775,5 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση 
κατά 3,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,7% στην επι-
φάνεια και κατά 9,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2014. Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, 
στο σύνολο της Χώρας, κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015 αντιστοιχούν σε 
165,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 729,9 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιά-
ζοντας μείωση κατά 18,5% στην επιφάνεια και κατά 13,1% στον όγκο, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2014. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας 
Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2015, στο σύ-
νολο της Χώρας, αντιστοιχούν σε 13,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 45,6 
χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής 
Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Σεπτέμ-
βριο 2015, είναι 5,9%. Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, 
δηλαδή από το Οκτώβριο 2014 έως τον Σεπτέμβριο 2015, το μέγεθος 

της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής και Δημόσιας) 
μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο 
της Χώρας, ανήλθε σε 13.263 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
2.789,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 14.561,4 χιλιάδες m3 όγκου. Σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 2014 
παρατηρήθηκε, αύξηση κατά 2,4% στην επιφάνεια και κατά 25,0% στον 
όγκο. Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 
2015, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της 
Χώρας, μείωση κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 5,1% στον όγκο, σε 
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2013 - Σεπτεμβρίου 
2014. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηρι-
ότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, εί-
ναι 25,8%. Το εννιάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2015, η Συνολική 
Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση 
κατά 10,4% στην επιφάνεια και κατά 40,7% στον όγκο, σε σχέση με το 
αντίστοιχο εννιάμηνο του έτους 2014. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομι-
κή Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, μείωση κατά 3,0% 
στην επιφάνεια και κατά 2,3% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2014.

Αυτοδίκαιη θεωρείται, μετά από άπρακτη παρέ-
λευση τριμήνου, η έγκριση των Ανακεφαλαιω-
τικών Πινάκων Εργασιών, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 15/2015 απόφαση της πλήρους Ολομέλειας 
του Άρειου Πάγου. Αυτό αναφέρει ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών - ΣΑΤΕ σε ανα-
κοίνωσή του. Μάλιστα, στην απόφαση επισημαί-
νεται ότι αυτό θα ισχύει ανεξάρτητα τυχόν πλημ-
μελειών. Ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι με την επίκληση 
δήθεν πλημμελειών ή και άλλων λόγων, τα τελευ-
ταία χρόνια είχε παρατηρηθεί σε έκταση το φαι-
νόμενο της καθυστέρησης των πληρωμών των 
κατασκευαστικών εταιρειών, προκαλώντας και 
μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των 
έργων, αλλά και αύξηση του κόστους, γεγονός 

που τονίζεται στην απόφαση της Ολομέλειας του 
Αρείου Πάγου, στην οποία συγκεκριμένα αναφέ-
ρεται: «Σύμφωνα, όμως, με όσα προηγουμένως 
αναπτύχθηκαν, και ιδία της ανάγκης να αποφεύ-
γονται οι άσκοπες παρατάσεις προθεσμιών των 
δημοσίων έργων με συνέπεια την αδικαιολόγητη 
αναθεώρηση των τιμών, που προσαυξάνουν ανε-
πίτρεπτα το κόστος της κατασκευής τους, καθώς 
και των αρχών της καλής πίστης και των συναλ-
λακτικών ηθών, που πρέπει να διέπουν τη συμ-
βατική σχέση μεταξύ του αναδόχου και του κυ-
ρίου του έργου, η άπρακτη παρέλευση τριμήνου 
από την υποβολή ΑΠΕ προς έγκριση στην Προϊ-
σταμένη Αρχή του φορέα κατασκευής του έργου 
συνεπάγεται, υπό το καθεστώς του ΠΔ 609/1985 

τη σιωπηρή (αυτοδίκαιη, πλασματική) έγκριση 
του ΑΠΕ ανεξάρτητα από το αν συντρέχουν ή όχι 
όλα τα αναγκαία για τη σύννομη κατάρτισή του 
στοιχεία, ήτοι αν αφορά εργασίες που εκτελέ-
στηκαν ήδη κατά την σύνταξη και υποβολή του 
στην Προϊσταμένη Αρχή». Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, 
με την απόφαση λύνεται ένα πρόβλημα το οποίο 
είχε καταστεί οξύ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, υπό 
τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης, καθώς 
οι εργοληπτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να 
συντηρήσουν τα εργοτάξιά τους έπρεπε να δα-
νειστούν, σε συνθήκες ασφυκτικού τραπεζικού 
περιβάλλοντος και με δυσβάσταχτους όρους, 
αφού δεν ήταν εφικτό να πιστοποιηθούν ήδη 
εκτελεσμένες εργασίες.

Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και με στόχο την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επι-
χειρήσεων και την αύξηση των Ελληνικών εξα-
γωγών, προγραμματίζει τη διεξαγωγή τεσσάρων 
ενημερωτικών ημερίδων στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη για τους κλάδους τροφίμων – ποτών 
και δομικών υλικών για τις αγορές των Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας, Κί-
νας, Νότιας Κορέας και Ρωσίας καθώς και για το 
πρόγραμμα Διεθνών Εκθέσεων της εταιρίας για 

το έτος 2016. Ειδικά για τον κλάδο των δομικών 
υλικών προγραμματίζονται οι εξής εκδηλώσεις:
-Σήμερα Δευτέρα 14-12-2015, Αθήνα Ξενοδοχείο 
DIVANI CARAVEL, 16:30 – 20:00. 
-Αύριο Τρίτη 15-12-2015, Θεσσαλονίκη Ξενοδο-
χείο MAKEDONIA PALACE, 16:30 –20:00. 
Στις ημερίδες θα γίνει παρουσίαση του κλάδου 
δομικών υλικών για τις αγορές Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων, Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας. 
Στόχος των ημερίδων είναι η ενημέρωση των εν-
διαφερόμενων εξαγωγικών επιχειρήσεων για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης των εξαγωγών στις συ-

γκεκριμένες αγορές. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι 
εκπρόσωποι εκθέσεων από την Ασία και τη Μέση 
Ανατολή αλλά και οι Επικεφαλής των Γραφείων 
Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων των Ελ-
ληνικών Πρεσβειών, κ. Εμμανουήλ Στάντζου σε 
Κίνα, κ. Ηλία Θανασά σε Ρωσία, κ. Μιχαήλ Βρε-
τάκη σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κ. Αθανάσιο 
Καραπέτσα σε Νότια Κορέα και Θεόδωρου Ξυπο-
λιά σε Σαουδική Αραβία, ώστε να αναλύσουν στις 
Ελληνικές επιχειρήσεις την αγορά καθώς και τις 
δυνατότητες αύξησης των Ελληνικών εξαγωγών 
στις αγορές αυτές.
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Υπεγράφη η υπουργική απόφαση για τη χορήγηση 
του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης κατά την φε-
τινή χειμερινή περίοδο. Ειδικότερα, το επίδομα μειώ-
νεται από τα 0,35 στα 0,25 ευρώ ανά λίτρο, αυστηρο-
ποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και μειώνεται η 
επιδοτούμενη ποσότητα πετρελαίου και στις τέσσε-
ρις ζώνες ( Α' Ζώνη από τα 3.000 λίτρα, στα 2.000 για 
τους άγαμους - 2.500 λίτρα για τους έγγαμους, από τα 
1.800 λίτρα στα 1.200 - 1.500 για την Β΄ Ζώνη, από τα 
960 στη Γ' Ζώνη στα 640 - 800 λίτρα και στην Δ' Ζώνη 
από τα 600 λίτρα στα 400 - 500 λίτρα). Σύμφωνα με 
τη σχετική απόφαση του υπουργείου Οικονομικών 
προκύπτουν τα εξής: 

1.  Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:

Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 Ευρώ για 
άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προσαυξάνε-
ται κατά 2.000 Ευρώ για κάθε τέκνο. Το εισοδηματικό 
όριο πέρυσι ήταν 30.000 και 40.000 ευρώ αντίστοιχα. 

Β) Η αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην υπερ-
βαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ για τους άγαμους, 
από 200.000 ευρώ πέρυσι και το ποσό των 200.000 
Ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογέ-
νειες, από 300.000 ευρώ πέρυσι. 

2. Νομοί: Έγινε βελτίωση της κατανομής σε κλιμα-
τικές ζώνες των νομών, με αποκατάσταση αδικιών 
όπου υπήρχαν (Π.χ. Ιωάννινα, Μαγνησία).

3. Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται 
επίδομα για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα για τους 
άγαμους και για τα πρώτα 100 μέτρα για τους έγγα-
μους και μονογονεϊκές οικογένειες.

4. Ποσό επιδόματος: 0,25 Ευρώ κάθε λίτρο κατανά-
λωσης, του δικαιούμενου ορίου ανώτατης κατανάλω-
σης, από 035 ευρώ πέρυσι. 

5. Το διάστημα χορήγησης του επιδόματος θα είναι 
για αγορές από 15 Οκτωβρίου 2015 μέχρι και την 30 
Απριλίου 2016, μετά από σχετική αίτηση που υποβάλ-
λεται μέχρι 30 Μαΐου 2016.

6. Η διαδικασία χορήγησης θα γίνεται ηλεκτρονικά 
μέσω του TAXISNET. Για αιτήσεις που θα κατατε-
θούν έως τις 31.12.2015 η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 
2.2.2016. Για αιτήσεις που θα κατατεθούν από 1.1.2016 

έως και 30.5.2016, η πληρωμή θα γίνει μέχρι τις 
30.6.2016.

Υπεγράφη η απόφαση  
για το επίδομα θέρμαν-
σης – τα νέα κριτήρια

Υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία της αμερικανι-
κής εταιρείας Cheniere θα βρεθεί στην Αθήνα 
αυτήν την εβδομάδα προκειμένου να συζητή-
σει το ενδεχόμενο να πουλήσει φυσικό αέριο 
στην Ελληνική και τη Βουλγαρική αγορά. Το 
τελευταίο διάστημα προωθούνται οι συζητή-
σεις για τη δημιουργία ενός πλωτού τέρμιναλ 
υγροποιημένου αερίου LNG στη Β. Ελλάδα, 
και πιο συγκεκριμένα του σχεδίου της εται-
ρείας της Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, 
με τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, το οποίο μάλιστα 
έχει αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέ-
ροντος της Ε.Ε. (Project of Common Interest). 
Σε αυτό το project σημαντικό ρόλο σύμφωνα με 
πληροφορίες αναλαμβάνει η αμερικάνικη εται-
ρεία Cheniere Energy, η πρώτη αμερικανική 
εταιρεία που θα εξάγει LNG από σχιστολιθικό 
αέριο και η οποία έχει ήδη κλείσει συμβόλαια 
με μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες. Ακόμη 
δεν έχει δοθεί από πλευράς των αμερικανών 
απάντηση, καθώς εξετάζονται οι οικονομικές 
παράμετροι του έργου. Πάντως πρόσφατα η 
Cheniere απέρριψε αντίστοιχη πρόταση να 
συμμετάσχει σε τερματικό LNG στην Κροατία, 
καθώς η αμερικανική εταιρεία δίνει προτεραι-
ότητες στις πωλήσεις φυσικού αερίου παρά 
στην κατασκευή υποδομών εκτός της αμερικα-
νικής επικράτειας. Από την Αλεξανδρούπολη, 
το αμερικανικό αέριο θα φτάνει στη Βουλγα-
ρία μέσω του διασυνδετήριου αγωγού IGB (για 

τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
δέσμευσης χωρητικότητας μέσω του market 
test) και στη συνέχεια, μέσω της διασύνδεσης 
Βουλγαρίας - Ρουμανίας, σε όλες τις χώρες 
των Ανατολικών Βαλκανίων. Το υγροποιημέ-
νο φυσικό αέριο και η δημιουργία ενός νέου 
τερματικού μπορεί να λειτουργήσει συμπλη-
ρωματικά προς το αέριο των αγωγών αυξάνο-
ντας τη ρευστότητα της αγοράς στην ευρύτερη 
περιοχή και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό αλλά 
και την ασφάλεια προμήθειας ενέργειας, κάτι 
που αποτελεί και βασικό στόχο της ευρωπαϊ-
κής ενεργειακής πολιτικής. Σημειώνεται πως η 
Cheniere Energy, με επικεφαλής τον λιβανέζι-
κης καταγωγής Charif Souki, είναι leader στα 
σχέδια των ΗΠΑ για εξαγωγές φυσικού αερίου 
από το 2016. Κι αυτό γιατί ήταν η πρώτη εται-
ρεία που προέβλεψε έγκαιρα την πορεία μετα-
τροπής των ΗΠΑ από εισαγωγέα Φ.Α. σε πιθανό 
εξαγωγέα φυσικού αερίου, επενδύοντας στην 
μετατροπή των υποδομών της από εγκατα-
στάσεις αεριοποίησης (εισαγωγές) σε εγκα-
ταστάσεις υγροποίησης (εξαγωγές) λαμβάνο-
ντας παράλληλα τις απαραίτητες άδειες από 
το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ.Η απόφαση 
αυτή αποδείχθηκε σωτήρια, με τη Cheniere να 
μετατρέπεται μέσα σε πολύ λίγα χρόνια από 
μία εταιρεία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας σε 
έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της πα-
γκόσμιας αγοράς αερίου. 

Αμερικανική αντιπροσωπεία στην Αθήνα  
για την προμήθεια LNG 

«Λευκός καπνός» βγήκε για το μοντέλο διαχωρισμού 
του ΑΔΜΗΕ από την ΔΕΗ, μετά από μακρό διάστη-
μα συζητήσεων της κυβέρνησης και το κουαρτέτο 
και ιδίως την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Το μοντέλο που θα υιοθετηθεί προβλέπει απόσχιση 
του 100% της θυγατρικής δικτύων από τη μητρική 
ΔΕΗ και μεταφορά των μετοχών στο Δημόσιο. Στη 
συνέχεια το Δημόσιο θα διατηρήσει πλειοψηφικό 

ποσοστό 51%, ενώ θα παραχωρήσει το υπόλοιπο 49%. 
Από το μειοψηφικό μερίδιο ένα κομμάτι των μετοχών 
θα προσφερθεί μέσω χρηματιστηρίου, ενώ ένα άλλο 
ποσοστό θα παραχωρηθεί σε πιστοποιημένη ευρω-
παϊκή εταιρεία διαχείρισης δικτύου ηλεκτρισμού 
(TSO), μέσω διαγωνισμού. Η συμφωνία προβλέπει 
τη διατήρηση του μάνατζμεντ του ΑΔΜΗΕ από το 
Δημόσιο αλλά και τη συμμετοχή των μετόχων μειο-
ψηφίας. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των μελών του 
ΔΣ θα ορίζεται από το Δημόσιο, ωστόσο για τη θέση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου θα πρέπει να υπάρχει 
αποδοχή από το Δημόσιο και τους μετόχους μειοψη-
φίας. Αναφορικά με τη διαδικασία αποπληρωμής της 
ΔΕΗ, αυτή έχει δύο διαφορετικές μορφές. Σε σχέση 
με το 49% που διατεθεί σε ιδιώτες, τα έσοδα τόσο 
από την απευθείας πώληση όσο και από τη δημόσια 
προσφορά των μετοχών μέσω χρηματιστηρίου, θα 
διατεθούν άμεσα στην ΔΕΗ, ταυτόχρονα με τη μετα-
βίβαση των μετοχών του δημοσίου στους ιδιώτες.Ως 
προς την αποζημίωση της ΔΕΗ για το ποσοστό που 
θα πάει στο ελληνικό δημόσιο(το 51%), αυτή αναμέ-
νεται να είναι πιο χρονοβόρα, αν και θα υπάρξουν και 

κάποια άμεσα οφέλη μέσα από την εκκαθάριση των 
ενδομιλικών συναλλαγών. Η ανεξάρτητη αποτίμηση 
που θα προσδιορίσει το τελικό τίμημα πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί από διεθνή οίκο. Στο θέμα πάντως 
η πλευρά της ΔΕΗ έχει συγκεκριμένη άποψη και 
θεωρεί ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί με αντίστοιχα 
έσοδα όπως αυτά που συνεισφέρει ο ΑΔΜΗΕ. Σύμ-
φωνα με τον επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκη, ο 
ΑΔΜΗΕ συνεισφέρει ετησίως 200 εκ. ευρώ EBITDA 
και θα πρέπει τα ανταλλάγματα που θα λάβει η ΔΕΗ 
για την μεταβίβαση της θυγατρικής της στο Δημόσιο 
να φέρνουν αντίστοιχα έσοδα. Ερωτηματικό επίσης 
αποτελεί η στάση που θα τηρήσουν οι εργαζόμενοι 
στον ΑΔΜΗΕ έναντι της τελικής πρότασης, καθώς 
επίσης και το μισθολογικό καθεστώς που θα διέπει 
τον ΑΔΜΗΕ υπό τυχόν μεταβίβαση του υπό κρατικό 
έλεγχο. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και 
μόλις ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με το περιε-
χόμενο της συμφωνίας, τις λεπτομέρειες της διαδι-
κασίας αλλά και το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να 
εκδηλωθεί η στάση της ΔΕΗ απέναντι στη συμφωνία 
της κυβέρνησης.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ



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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9 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 14/12/2015

Με ρυθμιστή και επόπτη την Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει η 
αγορά «κόκκινων» δανείων, ικανοποιώντας την ανάγκη για 
ένα ευέλικτο πλαίσιο αντιμετώπισης του προβλήματος με 
στόχο την «αποφόρτιση» των τραπεζών και της οικονομίας 
από το βαρίδι των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η διάταξη εντάχθηκε στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε 
το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Βουλή και 
ψηφίζεται αύριο, ώστε να ξεκλειδώσει η δόση του ενός δισ. 
ευρώ από τον ESM.
Στο ν/σχ εντάχθηκαν επίσης διατάξεις για το νέο μισθολόγιο 
που προβλέπει αυξήσεις αποδοχών στα στελέχη του 
δημόσιου τομέα, την επιτάχυνση των διαδικασιών 
κατασκευής των αυτοκινητόδρομων, καθώς και τον αυτόματο 
μηχανισμό περικοπής δαπανώντων δημόσιων νοσοκομείων 
και των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.
Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, η επιλογή που 
προκρίνεται είναι αυτή της ανάθεσης μεγάλου μέρους των 
χαρτοφυλακίων των τραπεζών σε εξειδικευμένες εταιρείες, 
ενώ η πώλησή τους αποτελεί πιο συνθέτη επιχειρηματική 
απόφαση και αφορά ειδικές κατηγορίες δανείων, οι 
οποίες σης περισσότερες των περιπτώσεων θεωρούνται 
ανεπίδεκτες είσπραξης και για αυτόν τον λόγο το τίμημα 
που δίνεται από τα λεγόμενα distress funds είναι εξαιρετικά 
χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση, η διαμόρφωση του πλαισίου 
που ήταν απαίτηση των θεσμών έρχεται να ικανοποιήσει 
και την αναγκαιότητα για ένα σύγχρονο πλαίσιο και μια 
αγορά που θα παρέχει ευελιξίες. Η θέσπιση, δε, αυστηρών 
προδιαγραφών για τη λειτουργία εταιρειών διαχείρισης 
απαιτήσεων και εταιρειών μεταβίβασης απαιτήσεων 
ανταποκρίνεται στο επιχείρημα της τραπεζικής αγοράς, ότι 
το ζητούμενο δεν είναι σε ποιον ανήκει το δάνειο, αλλά σε 
ποιο πλαίσιο υποχρεούται να δραστηριοποιείται και με ποιες 
δεσμεύσεις.
Ρητώς το σχέδιο νόμου εξαιρεί έως τις 15 Φεβρουαρίου 
τα καταναλωτικά, τα δάνεια -στεγαστικά ή μη- που έχουν 
προσημείωση ή υποθήκη πρώτης κατοικίας, καθώς και τα 
δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως και δάνεια με 
εγγύηση του Δημοσίου.
Η προσωρινή αυτή εξαίρεση δίνεται, όπως αναφέρεται στο 
νομοσχέδιο, για να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα 
μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν 
πριν από την εφαρμογή των ίδιων ρυθμίσεων και σε αυτές 
τις κατηγορίες δανείων.
Τα βασικά σημεία του πολυνομοσχεδίου είναι τα εξής: 
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αυτή που αδειοδοτεί τις 
εταιρείες, ελέγχοντας τους μετόχους, τη δομή και το 
business plan, με ειδική αναφορά στην αντιμετώπιση 
κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Η ΤτΕ ελέγχει τη λειτουργία των 
εταιρειών και μπορεί επίσης να τερματίζει, να αναστέλλει 
ή να ανακαλεί την άδειά τους. Το ελάχιστο μετοχικό 
κεφάλαιο το οποίο οφείλει να διατηρεί η εταιρεία η οποία 
εξαγοράζει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ορίζεται σης 100.000 

ευρώ. Η κεντρική τράπεζα θα εξειδικεύσει τα κριτήρια, τις 
προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας.
2. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να λάβουν άδεια από την ΤτΕ 
να χορηγούν πιστώσεις με σκοπό την αναχρηματοδότηση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
3. Προβλέπεται άρση του τραπεζικού απορρήτου, στο μέτρο 
που είναι αναγκαία για τις ανάγκες της διαχείρισης, ενώ 
τίθενται όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορρήτου όσο 
και στην ανακοίνωση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη 
στην εταιρεία διαχείρισης, καθώς αυτά επιτρέπονται 
μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της 
διαχείρισης.
4. Διασφαλίζεται για τους δανειολήπτες τόσο η εφαρμογή 
του ρυθμιστικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή 
όσο και η ειδική μέριμνα που προβλέπεται σε διατάξεις 
της νομοθεσίας για ευπαθείς ομάδες, όπως στον Κώδικα 
Δεοντολογίας.
5. Οι συμβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης αφορούν τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια για διάστημα μεγαλύτερο των 90 
ημερών, αλλά προβλέπεται ότι θα μπορούσαν να υπαχθούν 
και εξυπηρετούμενα δάνεια μόνο μαζί με απαιτήσεις από μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια του ίδιου οφειλέτη, 
6. Οι εταιρείες διαχείρισης μπορούν να προσλαμβάνουν 
εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών εφόσον τηρούνται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, 
περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού 
απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
7. Η πώληση και μεταβίβαση απαιτήσεων αφορά δάνεια 
με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών. Αντικείμενο 
της μεταβίβασης είναι μεμονωμένες απαιτήσεις ή ομάδες 
απαιτήσεων, ενώ σε ομάδα απαιτήσεων κατά του ίδιου 
δανειολήπτη μπορούν να περιλαμβάνονται και απαιτήσεις 
από συμβάσεις χορήγησης κάθε μορφής δανείων και 
πιστώσεων που εξυπηρετούνται κανονικά.
8. Αναγκαία προϋπόθεση για την πώληση απαιτήσεων είναι 
να έχει προταθεί πριν από 12 μήνες στον δανειολήπτη και 
τον εγγυητή, με εξώδικη πρόσκληση, η ρύθμιση του δανείου 
του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούμενο. Ο στόχος 
είναι να αποφευχθεί ο αιφνιδιασμός των οφειλετών, ενώ η 
συγκεκριμένη προθεσμία δεν ισχύει στις περιπτώσεις των 
επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των απαιτήσεων 
κατά των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών, καθώς στη μεν 
περίπτωση των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων δεν 
μπορεί να γίνει λόγος για αιφνιδιασμό, στη δε περίπτωση 
των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών δεν θα εξυπηρετούσε 
σε τίποτε η αποστολή πρόσκλησης.
9. Προβλέπεται ρητά η απαγόρευση της χειροτέρευσης της 
θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή, τόσο από ουσιαστική 
όσο και από δικονομική άποψη, ως συνέπεια της πώλησης 
ή της μεταβίβασης των απαιτήσεων. Εξασφαλίζεται με τον 
τρόπο αυτό ότι οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν όλα τα 
δικαιώματά τους καθώς και τις δικονομικές και ουσιαστικές 
ενστάσεις τους έναντι του εκδοχέα των απαιτήσεων από 
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συμβάσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων. Όπως 
αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου, 
η διάταξη αυτή προσπαθεί να καλύψει οποιαδήποτε κενά 
προστασίας του δανειολήπτη θα μπορούσαν να προκύψουν 
από την εφαρμογή είτε των γενικών διατάξεων είτε από τις 
υπόλοιπες διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας.
- Τι σημαίνει για τράπεζες, δανειολήπτες 
 Στην αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου η 
κυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει την υπέρβαση μιας 
βασικής «κόκκινης γραμμής» όσον αφορά την πώληση 
δανείων σε εξειδικευμένα funds, κάνοντας λόγο ακόμη και 
για ευνοϊκότερες για τους δανειολήπτες ρυθμίσεις από τα 
αποκαλούμενα, από την ίδια την κυβέρνηση, «κοράκια». 
Όπως αναφέρεται, οι τράπεζες θα μπορούν να ενισχύουν 
άμεσα τη ρευστότητά τους εισπράττοντας τμήμα της 
αμοιβής τους, το οποίο είναι αμφίβολο αν θα εισέπρατταν 
με αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το 
εισέπρατταν αργότερα, ενώ ο δανειολήπτης θα μπορεί να 
λάβει από τον αγοραστή του δανείου πολύ ευνοϊκότερες 
προτάσεις ρύθμισης, διότι ο τελευταίος θα έχει αγοράσει 
την απαίτηση σε τιμή μικρότερη της ονομαστικής της αξίας 
και επομένως μια πρόταση που θα ήταν ζημιογόνος για την 
τράπεζα, θα είναι κερδοφόρος για τον αγοραστή.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣΣΕ ΔΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-13-15 | 14/12/2015

Ανατροπές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 250.000 
εργαζομένων σε ΔΕΚΟ - τράπεζες και ΜΜΕ φέρνει η νέα 
εγκύκλιος που έχει ετοιμάσει το υπουργείο Εργασίας, το 
περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο 
«Ασφάλιση και Συντάξεις».
Με τη νέα εγκύκλιο καθορίζονται οι νέες ηλικιακές 
προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων 
μέχρι το 1982, καθώς και όσων η έναρξη ασφάλισης 
τοποθετείται στο διάστημα από 1ης/1/1983 μέχρι 31/12/1992.
Από τις αλλαγές θίγονται οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:
1. Άνδρες ασφαλισμένοι στα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ, τραπεζών 
και Τύπου στο διάστημα μεταξύ 1983-1992, καθώς θα 
υποχρεωθούν να παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους ως 
και 2 έτη δηλαδή στα 67, αντί 65 για πλήρη σύνταξη, και 
στα 62 αντί 60 για μειωμένη εφόσον έχουν συμπληρώσει 25 
χρόνια ασφάλισης ως το 2012. Εναλλακτική λύση για έξοδο 
με πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 είναι να παραμείνουν στην 
εργασία μέχρι να συμπληρώσουν 40 χρόνια ασφάλισης, 
οπότε αποχωρούν στο 62ο έτος, 
2. Μητέρες που είχαν ανήλικο τέκνο μέχρι και το 2012 
και ταυτόχρονα συμπλήρωσαν μέχρι το έτος αυτό είτε 
25 είτε 18,3 χρόνια ασφάλισης. Αν δεν έχουν θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 18/8/2015, τότε τα νέα 
όρια ηλικίας για να βγουν στη σύνταξη αυξάνονται από φέτος 
ως και 5 χρόνια.
3. Γυναίκες με τρία παιδιά που δεν είχαν συμπληρώσει την 
20ετία ως το 2010, οπότε θα μπορούσαν να αποχωρήσουν 
χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε, ή είχαν συμπληρώσει την 

20ετία τα έτη 2011 και 2012, αλλά δεν έπιασαν το παλιό όριο 
ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μέχρι 
τις 18/8/2015. Με τη νέα εγκύκλιο το όριο ηλικίας αυξάνεται 
από 1 έτος και 6 μήνες ως και 3 χρόνια άμεσα, ενώ στα 
επόμενα έτη π αύξηση του ορίου ηλικίας φτάνει ως και τα 15 
έτη! 
4. Γυναίκες με 15 έτη ως το 2012 που δεν συμπλήρωσαν 
μέχρι τότε και το 60ό έτος της ηλικίας τους για να 
κλειδώσουν την έξοδο οποτεδήποτε με πλήρη σύνταξη. 
Με τη νέα εγκύκλιο ωστόσο δεν αλλάζει κάτι για αυτή την 
κατηγορία καθώς έτσι κι αλλιώς από τον προηγούμενο νόμο 
(4093/12) αν έκλεισαν τα 60 μετά το 2013 με λιγότερα από 
25 έτη, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν μόνο στα 67 με πλήρη 
σύνταξη. Αυτό παραμένει και με το νέο νόμο για τα όρια 
ηλικίας (4336/15).
5. Ανδρες και γυναίκες παλαιοί -πριν από το 1983- 
ασφαλισμένοι οι οποίοι συμπληρώνουν την 35ετία μετά 
τις 19/8/2015. Οσοι είχαν τα 35 έτη μέχρι τις 18/8/2015 
συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας και δεν θίγονται. Με 
35ετία όμως που συμπληρώνεται από 19/8/2015 και μετά, 
θίγονται καθώς με τη νέα εγκύκλιο θα έχουν υποχρεωτικά 
και όριο ηλικίας για σύνταξη, που ξεκινά από το 58ο έτος 
και 6 μήνες και μπορεί να φτάσει στο 62ο έτος και να 
απαιτούνται πλέον 40 έτη ασφάλισης και όχι 35.
6. Μητέρες με ανήλικο τέκνο ασφαλισμένες στα ταμεία Τύπου 
οι οποίες συνταξιοδοτούνται με 15 ως 20 έτη (ΤΣΠΕΑΘ, 
ΤΑΤΤΑ, ΤΑΙΣΥΤ) εφόσον είχαν συμπληρώσει τα χρόνια 
ασφάλισης με ανήλικο τέκνο ως το 2012. Με τη νέα εγκύκλιο 
δεν αλλάζουν τα έτη ασφάλισης, αλλά αυξάνεται το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 έτη φέτος, κατά 6,9 έτη το 
2016, κατά 8,5 έτη το 2018 κ.ο.κ.
Μόνο όσες είχαν πιάσει το παλιό όριο ηλικίας ως τις 
18/8/2015 θα γλιτώσουν από τις ανατροπές. Για παράδειγμα, 
ασφαλισμένη στο ΤΣΠΕΑΘ που είχε 15ετία και ανήλικο το 
2010, αποφεύγει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης αν 
συμπλήρωσε το 50ό έτος πριν από τις 19/8/2015.
7. Γυναίκες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ - τραπεζών που 
συνταξιοδοτούνται με μειωμένη σύνταξη. Η προϋπόθεση 
για να μη θιγούν είναι να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος 
ως το 2012, για να αποχωρήσουν με μειωμένη στο 56ο 
ή στο 57ο έτος, αρκεί να έχουν 25 έτη ασφάλισης κατά 
τη συνταξιοδότησή τους και οπωσδήποτε 500 ημέρες τα 
τελευταία 5 έτη.
Αν δεν έχουν τις 500 ημέρες, τότε ακόμη και αν 
συμπλήρωσαν την ηλικία εξόδου των 56 ή 57 ετών με 25ετία, 
δεν θα μπορέσουν να αποχωρήσουν. Και στην περίπτωση 
που η 5ετία με τις 500 ημέρες ασφάλισης συμπληρωθεί μετά 
τις 19/8/2015, τότε θα επηρεαστούν ως προς το ποσό της 
σύνταξης καθώς θα έχουν μεγαλύτερη μείωση και επιπλέον 
ένα 10%.


