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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από μία περίπου δεκαετία νομισματικής χαλάρωσης, η Ομοσπονδιακή Κε-
ντρική Τράπεζα των ΗΠΑ αποφάσισε να βάλει τέλος στην 7ετή περίοδο μηδενικών 
επιτοκίων, αυξάνοντας κατά 0,25% το βασικό επιτόκιο στο εύρος του 0,25%-0,5%.

Ολοι οι φορείς 
του δημόσιου 
τομέα οφείλουν να 
συνεργάζονται με 
την Επιτροπή για 
τη διαμόρφωση 
και προώθηση 
των εισηγήσεων, 
προτάσεων ή 
αποφάσεών της. 
Οφείλουν επίσης 
να παρέχουν σ' 
αυτήν την ανα-
γκαία ενημέρωση 
και κάθε διευκό-
λυνση για το έργο 
της.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Τη δημιουργία Επιτροπής για τον 
Συντονισμό Μεγάλων Έργων Υποδομής 
αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, 
εφαρμόζοντας ένα από τα προαπαιτούμε-
να για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
από τους δανειστές. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, που 
δημοσιεύθηκε ήδη σε ΦΕΚ, θεσπίζεται 
Επιτροπή για τον Συντονισμό Μεγάλων 
Έργων Υποδομής, με στόχο να ξεμπλοκά-
ρει τα εν εξελίξει μεγάλα έργα της χώρας. 
Συγκεκριμένα, στην επιτροπή συμμετέ-
χουν οι υπουργοί: Επικρατείας αρμόδιος 
για θέματα συντονισμού του Κυβερνη-
τικού Έργου ως Συντονιστής, Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών αρμόδιος για τα 
θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σιονομικής Πολιτικής, ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
ο υφυπουργός Οικονομίας αρμόδιος για 
θέματα ΕΣΠΑ. Επίσης, συμμετέχει και ο 
Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού. «Η 
Επιτροπή συγκαλείται από τον Συντονιστή, 
ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια 
διάταξη, και συνεδριάζει τακτικά μία φορά 
το μήνα και εκτάκτως όποτε χρειαστεί» 
αναφέρει η απόφαση. Σύμφωνα με την 
ΠΥΣ, η Επιτροπή πραγματοποιεί:
•Έγκριση σχεδίων δράσης
•Συστηματική παρακολούθηση των 
εγκριθέντων και εκπονούμενων σχεδίων 
δράσης
•Εντοπισμό σημείων που μπορεί να 
δημιουργήσουν καθυστερήσεις

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

•  Συστήθηκε Επιτροπή Συντονισμού 
Μεγάλων Εργων Υποδομής (σελ.1)

•  Το ΣτΕ ζητάει «χθες» νέες αντικειμε-
νικές αξίες στα ακίνητα – υπό πιθανή 
αμφισβήτηση φόροι ακινήτων που 
εισπράχθηκαν (σελ.3)

•  Ενέργειες από τους ασφαλισμένους 
σε ρύθμιση ζητά το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ 
(σελ.3)

•  Ενδιαφέρον της Cheniere για την ελ-
ληνική και βαλκανική αγορά φυσικού 
αερίου (σελ.4)

•  Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το 
επίδομα θέρμανσης (σελ.4)

•  Αναφορά στον Ελ/Le Corbusier (σελ.2)

•  "CrowdcollEKT - Συμμετέχω, Δημι-
ουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτομώ" 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

•Ανάληψη πρωτοβουλιών για την επίλυση 
των καθυστερήσεων
•Προώθηση διοικητικών πράξεων ή και 
νομοθετικών ρυθμίσεων που απαιτούνται 
για αντιμετώπιση προβλημάτων
•Επικαιροποίηση / αναθεώρηση σχεδίων 
δράσης, εφόσον απαιτείται
Στο έργο της Επιτροπής, μεταξύ άλλων, 
εντάσσονται: 
•οι συμβάσεις παραχώρησης της Ολυμπί-
ας Οδού, του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, 
του Ε65, της Ιόνιας Οδού, του Μορέα
•η ολοκλήρωση της 1ης φάσης του μετρό 
Θεσσαλονίκης
•Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμά-
των Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
•Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας
•Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών 
στερεών απόβλητων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας 
Ηπείρου
•Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 
Νομού Σερρών
•Έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων Δήμων Ραφήνας − Πικερμίου και 
Σπάτων - Αρτέμιδας.

Συστήθηκε Επιτροπή  
Συντονισμού Μεγάλων  

Εργων Υποδομής
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 17-12-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- οι εργασίες του  4ου πανελληνίου 
φοιτητικού συνεδρίου με θέμα: «Επιχειρη-
σιακή Έρευνα: Ευκαιρίες και Προκλήσεις 
μέσα στην Κρίση», που συνδιοργανώνουν η 
Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευ-
νών (ΕΕΕΕ), το Εργαστήριο Συστημάτων 
Αποφάσεων και Διοίκησης της Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Η/Υ του Ε.Μ.Π. και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, στην Αίθουσα Πολυμέσων Κεντρι-
κής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Ημερίδα για την εκπαίδευση των 
φοιτητών τεχνολογίας με θέμα: «Project-
Based Learning» διοργανώνει σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη ο φοιτητικός οργανισμός 
BEST Thessaloniki, σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Δήμο 
Θεσσαλονίκης. 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-10
Ιανουαρίου

2016

9-10
Φεβρουαρίου

2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: 3rd GREEK 
INNOVATION FORUM 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22ο ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016»
 ΠΑΤΡΑ

MONEY SHOW, τεχνολογικό 
portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η εται-
ρεία ανοικτής καινοτομίας Crowdpolicy διορ-
γανώνουν εκδήλωση με θέμα: "crowdcollEKT 
| Συμμετέχω, Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, 
Καινοτομώ", η οποία και θα πραγματοποιη-
θεί στις 21 Δεκεμβρίου 2015 (10:00 - 14:00) 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. 
Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
  Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι –
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- η 
παρουσίαση της πλατφόρμας crowdcollEKT 
(http://www.crowdcollEKT.gr/), η οποία 
αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα Crowdsourcing, εξωστρέφειας και 
διαδραστικότητας που εφαρμόζεται σε ένα 
πλούτο πληροφοριών και δεδομένων από 
Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αποθετήρια Έρευνας, 
Πανεπιστήμια, Δήμοι-Περιφέρειες, Δημόσια 
Διοίκηση κ.ά.
«Μέσω του crowdcollEKT επιτυγχάνεται η 
εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και βιώσιμου 
μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και 
δημιουργικής αξιοποίησης περιεχομένου, 
επισημαίνεται. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την 
ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της 
επικοινωνίας που διεξάγεται στον ακαδημα-
ϊκό και επιστημονικό χώρο και στην επανά-
χρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από 
ευρύτερες κατηγορίες χρηστών».   
To crowdcollEKT παρέχει στους χρήστες, 
μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς 
και σχετικών εφαρμογών για κινητά (Android, 
IOS, Windows),  τις παρακάτω υπηρεσίες: 
- Υπηρεσία Ενιαίας Ολοκληρωμένης Αναζή-
τησης στα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ για 
το ευρύ κοινό (περισσότερες από 150 πηγές 
με δυνατότητα προσθήκης νέων βάσεων 
βάσει των αναγκών του φορέα)
- Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Αναζήτησης και 
Βιβλιογραφικών Αναφορών (citations) για 
ερευνητές και επιστήμονες. 

- Προσωποποιημένη Υπηρεσία Αναζήτησης 
και Συνεισφοράς Ψηφιακού Περιεχομένου με 
βάση τη θέση/τοποθεσία του χρήστη.
- Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης 
Ψηφιακών Συλλογών.  
   H πλατφόρμα crowdcollEKT αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφο-
ριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/
Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγό-
μενο από Χρήστες" που υλοποιήθηκε από το 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύ-
γκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη 
διεύθυνση: http://media.ekt.gr/live  
Πληροφορίες: Τηλ: 210 7273 915, e-mail: 
sklavounou@ekt.gr, http://www.ekt.gr/news/
events/ekt/2015-12-21/index.html

"CrowdcollEKT | Συμμετέχω, Δημιουργώ,  
Συνεργάζομαι, Καινοτομώ"
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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

  Η έκθεση «DeCorbuziers» διοργανώνεται 
–από τις 20 ως τις 27 Δεκεμβρίου 2015- στο 
πλαίσιο των εκδηλώσεων "Αναφορά στον Ελ/
Le Corbusier", με πρωτοβουλία της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, πρόκειται 
για «ένα ενδιαφέρον, pop, neo-goth «μνημόσυ-
νο» του μεγάλου Le Corbusier. Αρχιτέκτονες, 

δημιουργικά γραφεία, 
καλλιτέχνες και φοιτη-
τές καλούνται να αποθε-
ώσουν, να βεβηλώσουν, 
να αποδομήσουν και να 
κριτικάρουν την εικόνα 
και την κληρονομιά του 
corbu χωρίς ηθικούς 
φραγμούς μέσα από 
mixed media εγκατα-
στάσεις, social media 
based και διαδραστικά 

έργα, performances και πολλά extras!
Η έκθεση (τόπος: ΡΟΜΑΝΤΣΟ, Αναξαγόρα 3-5, 
Αθήνα)οργανώνεται με την στήριξη της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, του Ιδρύματος Le Corbusier, 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, του 
Ελληνικού Docomomo, του Γαλλικού Ινστιτού-
του, της Ελβετικής Πρεσβείας, του Κέντρου 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και της Διεθνούς 
Εταιρείας Φίλων του Ιδρύματος Le Corbusier. 
Πληροφορίες: http://lecorbusier.arch.ntua.gr/
decorbuziers

Αναφορά στον Ελ/Le 
Corbusier



Το ΣτΕ ζητάει «χθες» νέες αντικειμενικές αξίες στα ακίνητα –  
υπό πιθανή αμφισβήτηση φόροι ακινήτων που εισπράχθηκαν 

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε διάσκεψη κεκλεισμέ-
νων των θυρών, έκρινε ότι η Κυβέρνηση όφειλε από την 21η Μαΐου 2015 
να είχε αναπροσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, εξέλιξη 
που πιθανότατα οδηγεί σε ανάγκη αναδρομικής αναπροσαρμογής τους. Οι 
σύμβουλοι της Επικρατείας ακύρωσαν την παράλειψη της Κυβέρνησης να 
προβεί στην έκδοση υπουργικής απόφασης αναπροσαρμογής των αντικει-
μενικών αξιών των ακινήτων, ενώ παράλληλα όρισαν χρόνο έναρξης ισχύος 
της απόφασης που υποχρεούται να εκδώσει η Κυβέρνηση την 21η Μαΐου 
2015, δηλαδή αναδρομικά. Η σχετική (4446/2015) απόφαση της Ολομέλει-
ας του ΣτΕ ελήφθη με μειοψηφία μόνο δύο συμβούλων. Όπως προκύπτει 
από το σκεπτικό της απόφασης που δημοσιεύθηκε αργά χθες, πρόκειται 
για μια μάλλον ισορροπημένη προσέγγιση με την έννοια ότι λαμβάνεται 
υπόψη τόσο η δημοσιονομική συγκυρία, κατά την οποία "δεν πρέπει να 
υπάρξει αιφνίδια διακύμανση των φορολογικών εσόδων" όσο και στην νό-
μιμη αξίωση των πολιτών «να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντιστοιχεί 
σε πραγματική και όχι πλασματική τους περιουσία», όπως προβλέπει το 
Σύνταγμα (άρθρο 78). Παράλληλα, στην απόφασή της η Ολομέλεια του ΣτΕ 
ασκεί κριτική στην κυβέρνηση επισημαίνοντας ότι η αλλεπάλληλη παρά-
ταση των προθεσμιών αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, η οποία 
κανονικά πρέπει να γίνεται ανά διετία σύμφωνα με το νόμο 1249/1982 «δεν 
αποδεικνύει αδυναμία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών, αλλά 
καθυστέρηση στην δημιουργία κατάλληλου πλαισίου συλλογής και επε-
ξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων για την ανεύρεση των αγοραίων 
τιμών των ακινήτων, καθυστέρηση η οποία πάντως δεν μπορεί να αποβεί 
σε βάρος των φορολογουμένων, ούτε να δικαιολογήσει τη συνεχιζόμενη 
επιβολή φορολογικών βαρών βάσει αντικειμενικών αξιών που δεν αντα-
ποκρίνονται στις αγοραίες». 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ο κάθε φόρος ακινήτων σήμερα υπολογίζεται 
βάσει των αντικειμενικών αξιών που καθορίστηκαν για τελευταία φορά το 
2007 και για ορισμένες περιοχές το 2010 και απέχουν πολύ των πραγματι-
κών αξιών. Ειδικότερα, στην απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας (πρόεδρος Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγητής ο σύμβου-
λος Επικρατείας Δημήτρη Σκαλτσούνη) αναφέρεται ότι:

•«ιδίως δε λόγω της ύπαρξης έντονου δημόσιου συμφέροντος, συνισταμέ-
νου στην κατά το δυνατόν αποφυγή αιφνίδιας διακύμανσης των φορολο-
γικών εσόδων του κράτους, υπό της παρούσες δυσμενείς δημοσιονομικές 
συνθήκες» η ακύρωση της κυβερνητικής παράλειψης να εκδώσει απόφα-
ση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών της χώρας πρέπει να ανα-
τρέξει όχι «στο χρόνο συντέλεσης της παράλειψης», αλλά στην 21.5.2015, 
δηλαδή τότε που έληξε η προθεσμία που είχε λάβει για να εκδώσει νέα 
απόφαση καθορισμού των αντικειμενικών αξιών.
•με το σύστημα προσδιορισμού αξιών των ακινήτων πρέπει διασφαλίζεται 
η νόμιμη αξίωση των πολιτών «να καταβάλλουν φόρο, ο οποίος να αντι-
στοιχεί σε πραγματική και όχι πλασματική τους περιουσία», όπως προβλέ-
πει το Σύνταγμα (άρθρο 78).
Όμως, υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφαση, η αναπροσαρμογή των 
αντικειμενικών αξιών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αξί-
ες της αγοράς «αποτυπώνεται και στις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 
στα Μνημόνια, από το 2012. 
Το κράτος, αναφέρουν οι δικαστές, «συνέχισε να εισπράττει τις υφιστάμε-
νες κατά το χρόνο ισχύος των αντικειμενικών αξιών έτους 2007 φορολογι-
κές επιβαρύνσεις επί της ακίνητης περιουσίας αλλά και να επιβάλλει νέες 
χωρίς να αναπροσαρμόζει τις αντικειμενικές αξίες» και να δηλώνει αντι-
κειμενική αδυναμία αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών. Ωστόσο, 
η Κυβέρνηση την ίδια στιγμή εντάσσει νέες περιοχές στο αντικειμενικό 
σύστημα (4.489 οικισμοί σε διάφορες περιοχές της χώρας) και καθορίζει 
τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στις περιοχές αυτές, «με ισχύ από 
1.1.2011, δηλαδή εν μέσω οικονομικής κρίσης», ενώ παράλληλα την ίδια 
χρονική περίοδο προσδιόρισε και τις αντικειμενικές αξίες στο Ψυχικό Ατ-
τικής. Η επίμαχη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, η οποία πλέον επέχει 
θέση νομολογίας, εκδόθηκε μετά από προσφυγή 13 φορολογούμενων πο-
λιτών οι οποίοι έχουν ακίνητα σε διάφορα περιοχές της χώρας. 
Οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η άρνηση της Κυβέρνησης να 
εκδώσει -ανά διετία, όπως είχε υποχρέωση από το νόμο 1249/1982- από-
φαση για την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ει-
σφορών του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με τις διατάξεις  
του Ν.4336/15 (παρ.Ε υποπ.Ε1 αρθρ.1) τρο-
ποποιείται το επιτόκιο που επιβαρύνει την 
κύρια οφειλή  μετά τον χρόνο ένταξης στις 
ρυθμίσεις. Το  επιτόκιο διαμορφώνεται σε 
5,05% και υπολογίζεται ετησίως  με βάση το 
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για Πράξεις Ανα-
χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας (0,05%) προσαυξημένο κατά πέντε 
εκατοστιαίες μονάδες (5%). Η αναπροσαρμο-
γή των δόσεων διακανονισμού θα ξεκινήσει 
από την δόση Δεκεμβρίου 2015. Συνεπώς 
παρακαλούνται οι ασφαλισμένοι του ταμεί-
ου να αναπροσαρμόσουν το χρηματικό όριο 
της πάγιας εντολής που έχουν κάνει στην 
τράπεζα, προκειμένου να αποφευχθούν δυ-
σάρεστες συνέπειες στην ασφαλιστική τους 
μερίδα. Για τους ασφαλισμένους που είναι 
ταυτοποιημένοι χρήστες της ηλεκτρονικής 
ιστοσελίδας του Ταμείου, θα τους σταλεί ηλε-
κτρονικό μήνυμα ,με  το οποίο θα ενημερώ-

νονται για το αναπροσαρμοσμένο ποσό των 
υπολοιπόμενων δόσεων διακανονισμού τους 
μέχρι τις 10/12/2015. Για τους ασφαλισμέ-
νους που δεν έχουν ακόμα εγγραφεί ως μέλη 
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα θα μπορούν να 
ενημερωθούν για το αναπροσαρμοσμένο 
δοσολόγιο τους από την κεντρική υπηρεσία 
και τα κατά τόπους περιφερειακά γραφεία /
τμήματα. Της νέας επιβάρυνσης δύνανται να 
εξαιρεθούν οφειλέτες με κύρια οφειλή έως 
5.000€, που έχουν ενταχθεί στην ρύθμιση 
Ν.4321/15 (100 δόσεις) εφόσον πληρούν τις 
πιο κάτω προϋποθέσεις:
•Η οφειλή τους, που έχει ενταχθεί στη ρύθ-
μιση, υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ατο-
μικού εισοδήματος
•Η ακίνητη περιουσία τους, όπως προκύ-
πτει από την δήλωση περιουσιακής κατά-
στασης (Ε9), είναι αντικειμενικής αξίας έως 
150.000€.
Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις 

αυτές θα πρέπει να προσκομίσουν στις αρ-
μόδιες Υπηρεσίες του ETAA-ΤΣΜΕΔΕ ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά  μέσω της ηλε-
κτρονικής σελίδας του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, έως 
29/12/15, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:
•Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φόρου Εισοδή-
ματος Οικ. Έτους 2015 (χρήση 2014)
•Αντίγραφο Πράξης Προσδιορισμού Ενι-
αίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 2014 
(Ε.Ν.Φ.Ι.Α).
Οποιαδήποτε αίτηση υποβληθεί στην υπη-
ρεσία με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ. Υπενθυμίζετε στους ασφα-
λισμένους η δυνατότητα εγγραφής τους 
στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-tsmede 
προκειμένου  να ενημερώνονται μέσω ηλε-
κτρονικού μηνύματος για τις ανακοινώσεις 
που αναρτώνται στο site του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
καθώς και για την παροχή πληροφοριών από 
την Δ/νση Εισφορών σχετικά με την ασφα-
λιστική  τους μερίδα.

Ενέργειες από τους ασφαλισμένους σε ρύθμιση  
ζητά το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
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Ανοιχτή είναι ήδη η ηλεκτρονική εφαρμογή στο 
Taxisnet για την ηλεκτρονική υποβολή των αι-
τήσεων είσπραξης του επιδόματος θέρμανσης. 
Όσοι έχουν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης ή 
θα προμηθευτούν τις επόμενες ημέρες και υπο-
βάλουν τις αιτήσεις μέχρι το τέλος του μήνα τότε 
θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης μέχρι τις 2 Φε-
βρουαρίου 2016. Όσοι υποβάλουν αίτηση από την 
Πρωτοχρονιά μέχρι τις 30 Μαίου 2016 θα περιμέ-
νουν μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016 για να λάβουν 
το επίδομα θέρμανσης. Μάλιστα αν δεν φθάσουν 
τα 105 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό, τότε οι αιτήσεις για το επίδομα 
θέρμανσης που θα παραμένουν σε εκκρεμότητα, 
θα πληρωθούν κατ' αναλογία. Έτσι οι δικαιούχοι 
θα πρέπει να σπεύσουν και να υποβάλλουν αί-
τηση προκειμένου να τους χορηγηθεί ολόκληρο 
το επίδομα θέρμανσης μέχρι το τέλος του έτους. 
Διαφορετικά εφόσον υποβάλλουν την αίτηση από 
τον Ιανουάριο του 2016 και μετά κινδυνεύουν να 
μην πάρουν ολόκληρο το επίδομα θέρμανσης. Για 
τη χορήγηση του επιδόματος τα νοικοκυριά θα 
πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω εφαρμογής 
του Taxisnet για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαι-
ούχων του επιδόματος θέρμανσης. Στην αίτηση η 
οποία υποβάλλεται μέχρι τις 30 Μαίου 2016 ανα-

γράφονται μεταξύ άλλων ο ΑΦΜ του αιτούντος, 
το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός των εξαρτώμενων 
τέκνων, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ 
στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό του επιδόματος 
θέρμανσης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος του ακινήτου, η επιφάνεια της κύριας κα-
τοικίας. Υπενθυμίζεται πως τη φετινή χρονιά το 
επίδομα μειώνεται από τα 0,35 στα 0,25 ευρώ ανά 
λίτρο, αυστηροποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια 
και μειώνεται η επιδοτούμενη ποσότητα πετρελαί-
ου και στις τέσσερις 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). Δικαιούχοι είναι όσοι έχουν:
 Α) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 12.000 Ευρώ 
για άγαμο και 20.000 για έγγαμο, το οποίο προ-
σαυξάνεται 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 δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 100.000 Ευρώ για τους άγα-
μους, από 200.000 ευρώ πέρυσι και το ποσό των 
200.000 Ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονε-
ϊκές οικογένειες, από 300.000 ευρώ πέρυσι.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων  
για το επίδομα θέρμανσης

Η αμερικανική Cheniere Energy δήλωσε ότι ενδι-
αφέρεται και είναι έτοιμη να επενδύσει στη χώρα 
μας επειδή θεωρεί ότι τόσο η Ελλάδα, όσο και η 
ευρύτερη περιοχή αποτελούν μια καλή αγορά. 
Από τις δηλώσεις αυτές, σε συνέχεια των συζητή-
σεων που έλαβαν χώρα τις προηγούμενες ημέρες 
στην Αθήνα ανάμεσα σε υψηλόβαθμα στελέχη της 
Cheniere Energy και της ηγεσίας του ΥΠΕΝ και 
της ΔΕΠΑ, καθίσταται σαφές ότι οι Αμερικανοί 
εξετάζουν θετικά την παρουσία τους στη χώρα 
μας. Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα προωθού-
νται οι συζητήσεις για τη δημιουργία ενός πλω-
τού τέρμιναλ υγροποιημένου αερίου LNG στη Β. 
Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα του σχεδίου της 
εταιρείας Gastrade στην Αλεξανδρούπολη, με 
τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ, το οποίο μάλιστα έχει 
αναγνωριστεί ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος της 
Ε.Ε. (Project of Common Interest). Όπως ανέφε-
ρε σχετικά ο πρόεδρος της Cheniere Marketing, 
Ζαν Αμπιτμπουλ, “ Έχουμε κληθεί να εξετάσουμε 
τη συμμετοχή μας και ενδιαφερόμαστε να έχουμε 
μειοψηφικό μερίδιο, χωρίς να έχουμε σχέση με 
τη διαχείριση του τερματικού καθώς ερχόμαστε 
ως προμηθευτές. Εάν όμως μπορούμε να συμ-
βάλλουμε στην ανάπτυξη του έργου είναι κάτι 
που κατ΄αρχήν εξετάζουμε, ανέφερε το στέλε-
χος της αμερικανικής εταιρείας διευκρινίζοντας 
πάντως ότι οι συζητήσεις που έχουν γίνει είναι 
προκαταρκτικές και δεν υπάρχει ακόμη κατάληξη 
ούτε έχουν συζητηθεί λεπτομέρειες”. Το υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο και η δημιουργία ενός νέου 
τερματικού μπορεί να λειτουργήσει συμπληρω-
ματικά προς το αέριο των αγωγών αυξάνοντας τη 
ρευστότητα της αγοράς στην ευρύτερη περιοχή 
και ενισχύοντας τον ανταγωνισμό αλλά και την 
ασφάλεια προμήθειας ενέργειας, κάτι που απο-
τελεί και βασικό στόχο της ευρωπαϊκής ενεργει-
ακής πολιτικής. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος της 
Cheniere, «πιστεύουμε ότι εάν φέρουμε αμερικα-
νικό αέριο θα βοηθήσουμε να διαφοροποιηθούν 
οι πηγές και να μειώσουμε την τιμή του αερίου 
στην περιοχή». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η 
προοπτική να εξαχθεί αμερικανικό αέριο στην 
περιοχή έχει την υποστήριξη τόσο από την αμε-
ρικανική κυβέρνηση όσο και από την ελληνική. 
Όσο για το κρίσιμο θέμα της τιμής, ο κ.  Abiteboul 
ανέφερε ότι αυτή διαμορφώνεται στις ΗΠΑ στον 
κόμβο συναλλαγών Henry Hub από όπου όλοι οι 
αγοραστές αποκτούν το αέριο και στη συνέχεια το 
μεταφέρουν για δικό τους λογαριασμό στην αγορά 
της επιλογής τους. Εκτίμησε ωστόσο ότι το αμερι-
κανικό αέριο είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικό. Από 
την Αλεξανδρούπολη, το αμερικανικό αέριο θα 
φτάνει στη Βουλγαρία μέσω του διασυνδετήριου 
αγωγού IGB (για τον οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη 
η διαδικασία δέσμευσης χωρητικότητας μέσω 
του market test) και στη συνέχεια, μέσω της δι-

ασύνδεσης Βουλγαρίας - Ρουμανίας, σε όλες τις 
χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων. Σε κάθε περί-
πτωση, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Cheniere 
Marketing, τα πάντα θα εξαρτηθούν από το εάν 
θα υπάρξουν αγοραστές πρόθυμοι να υπογρά-
ψουν συμβόλαια, στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία ή 
και σε άλλες περιοχές. Σημείωσε μάλιστα ότι κα-
θοριστικό θέμα για την ανάπτυξη του τερματικού 
LNG στην Αλεξανδρούπολη είναι η παράλληλη 
ανάπτυξη του ελληνοβουλγαρικού αγωγού που 
θα επιτρέψει στο αμερικανικό αέριο να φτάσει 
στη γειτονική χώρα αλλά και σε άλλες βορει-
ότερες αγορές όπως η Ρουμανία ή ακόμη και η 
Ουκρανία. Υπάρχει σίγουρα ενδιαφέρον αφού 
Βουλγαρία Ελλάδα και Σερβία έχουν μια ζήτηση 
συνολικά 9 δισ. κυβικών ετησίως. Πάντως η αμε-
ρικανική εταιρεία δεν προτίθεται να δεσμεύσει η 
ίδια χωρητικότητα στον αγωγό IGB κάτι που θα 
γίνει από τη ΔΕΠΑ αλλά και από την επίσης ενδια-
φερόμενη Bulgargaz. Τέλος αξίζει να αναφερθεί 
ότι η Cheniere δηλώνει έτοιμη να παραδώσει αέ-
ριο στην Ελλάδα ακόμη και άμεσα πριν την κα-
τασκευή του τερματικού της Αλεξανδρούπολης, 

μέσω του τερματικού της Ρεβυθούσας, απευ-
θυνόμενη και απευθείας σε μεγάλους πελάτες 
όπως ηλεκτροπαραγωγοί ή βιομηχανίες με με-
γάλες καταναλώσεις. Σημειώνεται ότι η Cheniere 
Energy διαχειρίζεται δύο σταθμούς υγροποίησης 
φυσικού αερίου σε Λουιζιάνα και Τέξας και θα 
είναι η πρώτη εταιρεία που θα ξεκινήσει από το 
2016 να εξάγει αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο. 
H Cheniere Energy, είναι leader στα σχέδια των 
ΗΠΑ για εξαγωγές φυσικού αερίου από το 2016. 
Κι αυτό γιατί ήταν η πρώτη εταιρεία που προέ-
βλεψε έγκαιρα την πορεία μετατροπής των ΗΠΑ 
από εισαγωγέας Φ.Α. σε πιθανός εξαγωγέας φυ-
σικού αερίου, επενδύοντας στην μετατροπή των 
υποδομών της από εγκαταστάσεις αεριοποίησης 
(εισαγωγές) σε εγκαταστάσεις υγροποίησης (εξα-
γωγές) λαμβάνοντας 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 χρεοκο-
πίας σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της 
παγκόσμιας αγοράς αερίου.

Ενδιαφέρον της Cheniere για την ελληνική και βαλκανική  
αγορά φυσικού αερίου 



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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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΛΕΡΤ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 26 | 17/12/2015

Στη διάθεση αμερικανικού σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα, μέσω του πλωτού τερματικού σταθμού υγροποιημένου 
φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, στοχεύει η 
αμερικανική εταιρία Cheniere Energy. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο 
της εταιρίας, Jean Abiteboul, ο οποίος παραχώρησε χθες συνέντευξη 
Τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό ΠΕΝ, Πάνο 
Σκουρλέτη, η Cheniere επιθυμεί να συμμετάσχει στο επενδυτικό 
σχέδιο της ΔΕΠΑ και του Ομίλου Κοπελούζου για την κατασκευή του 
πλωτού σταθμού LNC στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης.
Η συμμετοχή της Cheniere, όπως είπε, μπορεί να γίνει με μειοψηφικό 
πακέτο μετοχών, διευκρινίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό το 
management του σταθμού δεν θα ανήκει σε προμηθευτή αερίου, έτσι 
ώστε το επενδυτικό σχέδιο να τηρεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω αμερικανική εταιρία διαθέτει δύο 
μονάδες υγροποίησης φυσικού αερίου σε Λουιζιάνα και Τέξας 
και από το 2016 θα εξάγει φυσικό αέριο που παράγεται από τα 
αμερικανικά σχιστολιθικά πεδία. Υπενθυμίζεται ότι το σχιστολιθικό 
αέριο τα τελευταία χρόνια έφερε επανάσταση στην ενεργειακή 
αγορά, μετατρέποντας τις ΗΠΑ από εισαγωγέα ενέργειας σε καθαρό 
εξαγωγέα. Καθίσταται σαφές πως η αμερικανική εταιρία -η οποία θα 
είναι η πρώτη που θα εξάγει αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο- μέσω 
του τερματικού σταθμού Αλεξανδρούπολης σκοπεύει να εισέλθει 
στις μεγάλες αγορές της Ουκρανίας, αλλά και της Τουρκίας, της 
Βουλγαρίας και της Σερβίας.
Κατά τον κ. Abiteboul, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, η Cheniere 
μπορεί μέσα σε 18 μήνες να έχει κατασκευάσει τον πλωτό σταθμό 
στην Αλεξανδρούπολη, ο οποίος -όπως είπε- δεν είναι ιδιαίτερα 
δαπανηρό έργο, αφού συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κεφάλαια. 
Είναι χαρακτηριστική, τέλος, η δήλωση του κ. Abiteboul ότι η 
προτεινόμενη επένδυση της Cheniere θα βοηθήσει στην απεξάρτηση 
της Ελλάδας και των γύρω χωρών από τη ρωσική εξάρτηση.

ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10 | 17/12/2015

Νέο πλήγμα στην αξιοπιστία της ήδη βεβαρημένης και οικονομικά 
κατάστασης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα επιφέρουν οι επαναλαμβανόμενες 
στάσεις εργασίας, από το Σάββατο 19 έως και την Τετάρτη 23 
Δεκεμβρίου, στις εμπορικές αμαξοστοιχίες που εξήγγειλε η 
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης ΟΣΕ (ΠΕΠΕ).
Στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας σήμανε συναγερμός 
δεδομένου ότι από 23 Δεκεμβρίου έως 10 Ιανουαρίου υπάρχει 
προγραμματισμένη μεταφορά της Cosco για λογαριασμό της Hewlett 
Packard σημαντικού αριθμού βαγονιών, τα οποία όμως νια να 
φορτωθούν θα πρέπει να φτάσουν στον Πειραιά τουλάχιστον δυο 
ημέρες νωρίτερα, πράγμα αδύνατον όμως λόγω των κινητοποιήσεων 
των μηχανοδηγών.
Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι προγραμματίζουν τρίωρες 
επαναλαμβανόμενες στάσεις από το Σάββατο και από ώρες 06:00 
έως 09:00,14:00 έως 17:00 και 21:00 έως τα μεσάνυχτα όλων των 
μηχανοδηγών μελών του Σωματείου στα δρομολόγια και τους 
ελιγμούς των εμπορικών τρένων.

Όπως αναφέρεται σε εξώδικη διαμαρτυρία-γνωστοποίηση προς κάθε 
αρμόδιο δικαστήριο, Αρχή της ΠΕΠΕ «είναι η τραγική κατάσταση 
του κλάδου μας, αγγίζουσα τα όρια της εξαθλίωσης, αφού εξαιτίας 
της έλλειψης προσωπικού (ήδη υπάρχουν 200 κενές οργανικές 
θέσεις, οι οποίες αναμένεται να αυξηθούν λόγω της επικείμενης 
συνταξιοδότησης των συναδέλφων μας) είμαστε αναγκασμένοι να 
εργαζόμαστε 29 ημέρες τον μήνα, με μόνο μια ημέρα ανάπαυση, 
προκειμένου να μην αφήσουμε τον σιδηρόδρομο να μαραζώσει και 
τους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι αποτελούν και το πρώτιστο 
μέλημά μας, χωρίς μέσο μεταφοράς».
«Αντί για βούληση εξεύρεσης λύσης», υποστηρίζει το Σωματείο 
Εργαζομένων, «διοίκηση και κυβέρνηση μας εμπαίζουν, δημιουργούν 
προσκόμματα στις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, " ρίχνοντας ο ένας το μπαλάκι στον άλλο", με 
αποτέλεσμα τα προβλήματα να συσσωρεύονται και ο ελληνικός 
σιδηρόδρομος να απαξιώνεται έτι περαιτέρω».
Την ίδια στιγμή οι απώλειες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, λόγω του αποκλεισμού της γραμμής στην Ειδομένη, μετά 
από καταγραφή ξεπερνούν τα 4 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται 
σε αυτές οι ζημιές στα βαγόνια που έγιναν από τους πρόσφυγες. 
Επίσης στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται ρήτρες μη έγκυρης 
παράδοσης που ενεργοποιήθηκαν, ενώ πολλές εταιρείες διπλασίασαν 
το κόστος μεταφοράς μέσα από εναλλακτικές διαδρομές.
Η γραμμή μπορεί να άνοιξε την περασμένη Τετάρτη χρειάστηκαν 
όμως τέσσερις ημέρες για να ομαλοποιηθεί πλήρως η κίνηση των 
εμπορικών φορτίων στον σιδηροδρομικό άξονα Ελλάδας - πΓΔΜ, 
αφού πάνω από 600 βαγόνια συνωστίζονταν στα σύνορα Βουλγαρίας 
- Σερβίας.
Ωστόσο, οι φόβοι της αγοράς μεγαλώνουν για το τι «μέλλει γενέσθαι» 
με τη Hewlett Packard, την πρώτη πολυεθνική που έδωσε ψήφο 
εμπιστοσύνης στο λιμάνι του Πειραιά ως πύλη διακίνησης για τα 
προϊόντα της στην Ευρώπη, και το ενδεχόμενο να μην επιστρέψει 
στην Ελλάδα διακόπτοντας το deal μεταξύ της Cosco και την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και εγκαταλείποντας τα σχέδιά της να φτιάξει ένα 
εργοστάσιο μεταποίησης στη χώρα μας που θα άλλαζε τα δεδομένα 
στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα το κύρος του Πειραιά, ως η 
νέα εμπορευματική πύλη και ενώ είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, 
δοκιμάζεται, θέτοντας εν αμφιβάλω τα μεγαλόπνοα σχέδια για την 
ένταξη του μεγαλυτέρου λιμένα της χώρας μας στον νέο δρόμο του 
μεταξιού, που εξασφαλίζει την πρόσβαση της Ασίας στις αγορές της 
Δύσης. 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΚΑΡΑΒΑΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-3| 17/12/2015

Με το βλέμμα στραμμένο στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής για 
το Μεταναστευτικό και τον νέο ρόλο της Frontex, η ελληνική 
κυβέρνηση εξακολουθεί να παλεύει με το πρόβλημα των χιλιάδων 
εγκλωβισμένων μεταναστών στην Ελλάδα, αλλά και με την υλοποίηση 
των προαπαιτούμενων ώστε να διασφαλίσει τη συνδρομή της 
φύλαξης των ελληνικών - ευρωπαϊκών συνόρων.
«Έξωση» περίμενε χθες τους μετανάστες που φιλοξενούνται στο 
γήπεδο Τάε Κβον Ντο στο παλαιό Φάληρο, καθώς από προχθές 
είχε αποφασιστεί η μεταφορά τους στο γήπεδο χόκεΐ στο παλιό 
αεροδρόμιο του Ελληνικού. Ωστόσο, από τους περίπου 1.000 με 1.200 
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μετανάστες οι περισσότεροι έσπευσαν να εγκαταλείψουν οικειοθελώς 
τον χώρο, οδεύοντας προς άγνωστη κατεύθυνση.
Αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στον χώρο του παλαιού Φαλήρου 
από το πρωί και ενημέρωναν μετανάστες κυρίως από Μαρόκο, Ιράν 
και Μπανγκλαντές ότι θα έπρεπε να αποχωρήσουν. Σύμφωνα μάλιστα 
με πληροφορίες, προχώρησαν και σε διαλογή ορισμένων μαροκινών 
μεταναστών οι οποίοι στάλθηκαν απευθείας στο κέντρο κράτησης της 
Κορίνθου προκειμένου να απελαθούν.
Ωστόσο, παρά το γεγονός πως στο γήπεδο χόκεΐ του Ελληνικού είχαν 
και στο παρελθόν φιλοξενηθεί μετανάστες, οι εγκαταστάσεις δεν 
ήταν σε κατάσταση για να υποδεχθούν τους νέους «ενοίκους» τους. 
Γεγονός που πυροδότησε ερωτηματικά για την τύχη όσων μεταναστών 
δεν έφυγαν οικειοθελώς και ανέμεναν τη μεταφορά τους στον νέο 
χώρο.
Κύκλοι του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής 
ανέφεραν πως ξεκίνησαν από χθες εργασίες για να λειτουργήσει 
ο χώρος με ασφάλεια και επάρκεια. «Οι εργασίες συνεχίζονται και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν στη διάρκεια της αυριανής μέρας (σ.σ. 
σήμερα), ώστε η ολυμπιακή εγκατάσταση του χόκεΐ να είναι καθ' όλα 
έτοιμη» έλεγαν.
Απάντηση στα σημεία - αγκάθια που περιλαμβάνει η έκθεση προόδου 
της Κομισιόν για Ελλάδα, Ιταλία και Δυτικά Βαλκάνια, η οποία δόθηκε 
χθες επισήμως στη δημοσιότητα, επιχείρησε στο μεταξύ να δώσει ο 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
«Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί χάρη στη στήριξη που 
παρέχει η Επιτροπή, απομένουν ακόμη να γίνουν πολλά» αναφέρεται 
χαρακτηριστικά στην έκθεση της Κομισιόν, επισημαίνοντας πως από 
τα πέντε κέντρα πρώτης υποδοχής (hotspots) «λειτουργεί μόνο το 
κέντρο πρώτης υποδοχής στη Λέσβο».
Για τον λόγο αυτό τονίζεται πως η Ελλάδα «πρέπει να ολοκληρώσει 
την κατασκευή των κέντρων πρώτης υποδοχής σύμφωνα με το 
προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και να βελτιώσει την οργάνωση 
τους». Διευκρινίζεται πάντως ότι και «τα κράτη - μέλη οφείλουν να 
συνεχίσουν να στηρίζουν την Ελλάδα, θέτοντας στη διάθεσή της την 
αναγκαία τεχνική εμπειρία ώστε να αρχίσουν να λειτουργούν πλήρως 
τα κέντρα πρώτης υποδοχής».
Πέρα από τη σημειολογική επιλογή να επισκεφτεί χθες (λίγες ώρες 
πριν από τη Συνοδό Κορυφής και την επίσημη δημοσιοποίηση της 
έκθεσης της Κομισιόν) τα υπό κατασκευή κέντρα πρώτης υποδοχής 
σε Χίο και Λέρο, στις δηλώσεις του ο Πρωθυπουργός έσπευσε να 
υπενθυμίσει πως πέραν των ελληνικών υποχρεώσεων υπάρχουν και 
αντίστοιχες από ευρωπαϊκής πλευράς.
«Είναι τώρα σειρά και των άλλων ευρωπαϊκών κρατών να 
υλοποιήσουν τις δικές τους υποχρεώσεις» σημείωσε ο Αλέξης 
Τσίπρας αναφερόμενος στην απόφαση για μετεγκατάσταση 66.000 
προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. «Ομως μέχρι στιγμής 
δεν έχουν προχωρήσει παρά μονάχα πολύ λίγες μετεγκαταστάσεις, 
κάτω από 100. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι 
δεσμεύσεις από την πλευρά των κρατών - μελών της ΕΕ» τόνισε. 
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα των επαναπροωθήσεων 
και της αναγκαιότητας η EE να συμβάλει ώστε οι τρίτες χώρες να 
εφαρμόζουν τις συμφωνίες επανεισδοχής μεταναστών οι οποίοι 
δεν δικαιούνται καθεστώς ασύλου, αλλά και στην υποχρέωση της 
Τουρκίας για μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Σε ό,τι αφορά πάντως τα hotspots, εκείνο της Λέσβου είναι έτοιμο, τα 
αντίστοιχα σε Χίο και Λέρο θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες, 
ενώ εκκρεμότητες υπάρχουν ακόμη για τα κέντρα υποδοχής σε Κω 
και Σάμο λόγω και κάποιων αντιδράσεων από τοπικές Αρχές..

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ... ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 17/12/2015

Άγνωστος Χ παραμένει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων ακόμη 
και για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που κατατέθηκαν από την 1η 
Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, καθώς δεν έχουν εκδοθεί οι εγκύκλιοι 
που απαιτούνται προκειμένου οι υπηρεσίες του ΙΚΑ να προβαίνουν 
στην έκδοση συντάξεων.
Το Ταμείο εξέδωσε εγκύκλιο για την αύξηση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως 17 έτη σε ασφαλισμένους που 
έως τις 18 Αυγούστου 2015 δεν είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα, με την οποία τροποποιεί και τις οδηγίες σχετικά με τη 
διαχείριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν εντός 
του 2015. Στην πράξη, το ΙΚΑ παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τον 
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για αιτήσεις που κατατέθηκαν 
από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά, ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του νόμου 3863/2010, γνωστού και ως νόμου Λοβέρδου 
- Κουτρουμάνη. Για τον λόγο αυτό επισημαίνει ότι οι αποφάσεις θα 
βγαίνουν «με επιφύλαξη». Η εγκύκλιος έρχεται τη στιγμή που στο 
υπουργείο Εργασίας γράφεται το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το 
οποίο θα περιλαμβάνει νέες ανατροπές στον τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων, από το 2016 και μετά, για όλους ανεξαιρέτως τους 
ασφαλισμένους. Όπως έχει αποκαλύψει n «Κ» στο νέο ασφαλιστικό, 
δεν θα υπάρχει μεταβατική περίοδος, δεν θα εφαρμοστεί δηλαδή 
μεικτός τρόπος υπολογισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, αλλά 
ενιαίος, με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει διανύσει 
ο ασφαλισμένος, τον μέσο μισθό όλου του εργασιακού βίου και 
ενιαίους συντελεστές αναπλήρωσης. Ειδικά για το 2015, η εγκύκλιος 
του ΙΚΑ ορίζει ότι η έκδοση οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης 
για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί έως και 18.8.Αυγούστου 2015 θα 
γίνεται ανεπιφύλακτα, τόσο ως προς τις προϋποθέσεις όσο και ως 
προς το χορηγούμενο ποσό. Ειδικά επί αιτήσεων συνταξιοδότησης 
λόγω γήρατος από ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει 
το 67ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον η έναρξη τοποθετείται 
από την 1.7.2015 και μετά, θα χορηγείται το οργανικό ποσό -και 
όχι το κατώτατο όριο, παρ' όλο που μπορεί να υπολείπεται του 
κατωτάτου ορίου- μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης του 67ου 
έτους της ηλικίας τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί 
διπλοσυνταξιούχων. Εάν μάλιστα η αίτηση κατατέθηκε από 1.9.2015 
και μετά, η απόφαση θα εκδίδεται με επιφύλαξη ως προς το 
χορηγούμενο ποσό. Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, 
που υποβλήθηκαν από 19.8.2015 και μετά από ασφαλισμένους που 
θεμελίωσαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης από την ημερομηνία αυτή 
και μετά, θα εκδίδονται ανεπιφύλακτα. Αντίστοιχα, εάν κατατέθηκαν 
από 1.9.2015 και εφεξής, η έκδοση απόφασης θα γίνεται με 
επιφύλαξη ως προς το χορηγούμενο ποσό.
Αντίθετα, κανονικά θα γίνεται η έκδοση αποφάσεων χορήγησης 
προσωρινού ποσού σύνταξης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης ή την ημερομηνία έναρξης 
χορήγησης της σύνταξης.


