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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά την υπογραφή συμφωνίας την Παρασκευή μεταξύ της νορβηγικής εταιρείας 
Statoil και της ιταλικής SNAM, στο μετοχικό κεφάλαιο του αγωγού TAP μετέχουν οι 

εταιρείες Socar (Αζερμπαϊτζάν), BP (Μ. Βρετανία) και η SNAM (Ιταλία) με 20% η κάθε 
μία, η βελγική Fluxys με 19%, η ισπανική Enagas με 19% και η ελβετική Axpo με 5%. 

Ελληνική κρατική ή ιδιωτική εταιρεία δεν συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα.

Την ηλεκτρονική 
υποβολή συμβο-
λαίων ξεκινά η 
ΕΚΧΑ και ακολου-
θεί η ηλεκτρονική 
υποβολή τοπογρα-
φικών διαγραμ-
μάτων.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Από σήμερα Δευτέρα 21 Δεκεμβρί-
ου 2015, η εταιρεία «ΕΚΧΑ - Εθνικό 
Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση 
ΑΕ», διευρύνει τις ηλεκτρονικές της 
υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες 
και ειδικότερα προς τους συμβολαιο-
γράφους της χώρας. Συγκεκριμένα, 
στις περιοχές που δεν λειτουργεί 
ακόμα ο θεσμός του Κτηματολογίου, 
οι συμβολαιογράφοι θα μπορούν να 
αποστέλλουν ηλεκτρονικά, αντίγραφα 
των συμβολαίων που συντάσσουν 
(αφού μεταγραφούν), συμπληρώνοντας 
πληροφορίες για το είδος των ακινήτων 
και τις συναλλαγές. Για πρώτη φορά 
στο σύνολο της χώρας, καταγράφεται 
πολύτιμη και επίκαιρη πληροφορία που 
θα συμβάλει στην ολοκλήρωση της 
προγραμμάτων κτηματογράφησης ενώ 
παράλληλα όλοι οι συμβολαιογράφοι 
εξοικειώνονται και προετοιμάζονται για 
τη μετάβαση στην ηλεκτρονική διακίνη-
ση των συμβολαίων. Εντός του 2016, 
θα ακολουθήσει η δυνατότητα ηλε-
κτρονικής υποβολής των τοπογραφι-
κών διαγραμμάτων που συνοδεύουν 
τις συμβολαιογραφικές πράξεις, 
ενώ για τις περιοχές που λειτουργεί 
Κτηματολόγιο, θα δοθεί η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής υποβολής των συμβολαί-
ων στα Κτηματολογικά Γραφεία καθώς 
επίσης  η δυνατότητα απομακρυσμένης 
έρευνας στα κτηματολογικά στοιχεία, 
και η ηλεκτρονική αίτηση και  χορήγηση 
των σχετικών πιστοποιητικών. Η ΕΚΧΑ 
ΑΕ δημιουργεί και τηρεί σε όλη την 

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

•  Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες από την 
«Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφη-
ση Α.Ε.» (σελ.1)

•  Μείωση του Δείκτη Παραγωγής στις 
Κατασκευές (σελ.3)

•  Αυξάνεται ο εγχώριος τζίρος στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο (σελ.3)

•  Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία το 
σύστημα Galileo (σελ.3)

•  ΛΑΓΗΕ: Έλλειμμα 36,78 εκατ. στο 
τέλος του 2015 στον λογαριασμό των 
ΑΠΕ – Έτη πλεονασμάτων τα 2016-17 
(σελ.4)

•  Παράταση για την αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Attica Bank (σελ.4)

•  του σήμερα και του αύριο (σελ.2)

•  Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχεί-
ρισης Κινδύνων Πλημμύρας ποταμού 
Έβρου (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

επικράτεια ένα ασφαλές και σύγχρονο 
Κτηματολόγιο εύκολα προσπελάσιμο, 
τόσο σε πολίτες, όσο και σε επαγγελ-
ματίες, αφού θα διακινείται ηλεκτρο-
νικά το σύνολο των εγγράφων που 
επισυνάπτονται σε μια πράξη και  θα 
αποθηκεύεται σε ψηφιακή βάση της 
ΕΚΧΑ ΑΕ η  θέση και τα στοιχεία των 
ακινήτων που εμπλέκονται σε κάθε 
συναλλαγή. Οι συμβολαιογράφοι, για 
ειδικότερες πληροφορίες, όπως για 

χορήγηση κωδικών πρόσβασης χρήστη 
θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά 
τόπους συλλόγους τους, ενώ για γενι-
κότερες πληροφορίες που αφορούν τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΚΧΑ ΑΕ, 
λειτουργεί ο  τετραψήφιος  τηλεφωνι-
κός αριθμός 1015. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το ΕΣΠΑ και υλοποιείται 
με τη συνεργασία των εμπλεκομένων 
επαγγελματικών φορέων.

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
από την «Εθνικό Κτηματολόγιο  

& Χαρτογράφηση Α.Ε.» 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-12-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η εταιρεία 
ανοικτής καινοτομίας Crowdpolicy διοργανώνουν 
σήμερα εκδήλωση με θέμα: "crowdcollEKT | 
Συμμετέχω, Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτο-
μώ", στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. 
Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48).

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-10
Ιανουαρίου

2016

9-10
Φεβρουαρίου

2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Καινοτομίας: 3rd GREEK 
INNOVATION FORUM 
ΑΘΗΝΑ

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

MONEY SHOW, τεχνολογικό 
portal «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος 

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει το 
«4ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές 
του Σήμερα και του Αύριο», στις 10 και 11 Μαΐου 
2016, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» (κτίριο 17 Διοίκησης). 
Θεματικές ενότητες:
•  Αεροπορικές Εταιρίες (Δικτύου, Low cost 
airlines,cargo,
εμπορικές συμφωνίες code sharing, συμμαχίες, 
αεροπολιτική,
επιπτώσεις οικονομικής κρίσης κ.α.).
• Αερολιμένες ( Ιδιωτικοποιήσεις, εμπορικές εκμε-
ταλλεύσεις, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ κ.α.)
•  Έλεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρω-
παϊκός Ουρανός, SESAR, BLUE MED)
•  Αερομεταφορές, Περιβάλλον και Νέες Τεχνολο-
γίες (Σύστημα εμπορίας ρύπων, βιοκαύσιμα, κινη-
τήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις νέων α/
φων, Applications, τεχνολογίες Drones κλπ).
• Safety & Security (Συστήματα προστασίας αερο-
δρομίων, Ramp handling safety, baggage security, 
EU OPS, κ.α.).
Θα προηγηθεί προσυνεδριακό επιστημονικό 
εκπαιδευτικό εργαστήριο (workshop) στις 9/5/2016 
με θέμα «Crew Resource Management» και 
βασικό εκπαιδευτή τονThomas Fakoussa, Flight 
Instructor/Psychologist. Το εργαστήριο περιλαμ-

βάνει παρουσίαση όλων των τελευταίων εξελίξεων 
στο συγκεκριμένο θέμα με έμφαση στην κουλ-
τούρα ασφάλειας των αεροπορικών εταιριών, στην 
αλυσίδα γεγονότων που καταλήγουν σε ατυχήματα, 
σε θέματα Safety, crisis and risk management και 
γενικότερα σε όλους τους παράγοντες που επηρε-
άζουν την ασφάλεια πτήσεων από την πλευρά των 
αεροπορικών εταιριών, των αεροδρομίων και των 
οργανισμών συντήρησης.
Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρουσιάσουν εισή-
γηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 
200 λέξεων το αργότερο μέχρι το Σάββατο 12 Μαρ-
τίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: takisoa@
otenet.gr, υπ’ όψη Tάκη Αδαμίδη, Προέδρου της
Επιστημονικής Επιτροπής και Cpt. Σπύρου Γιάνκο-
βιτς: spyrosjancovich@gmail.com.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσία-
σης σε  ηλεκτρονική μορφή: Κυριακή 24 Απριλίου 
2016.
Το κόστος του διήμερου συνεδρίου ανέρχεται 
στα 50 ευρώ για το κοινό,  20 ευρώ για φοιτητές 
και σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δωρεάν για τα 
ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της Ελληνικής 
Αεροπορικής Ένωσης. Η παρακολούθηση του 
επιστημονικού εκπαιδευτικού εργαστηρίου
στις 9/5/2016 είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: www.aviationsociety.gr

Οι αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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

  Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο 
συνέδριο της ΕΝΕΠΡΟΤ που θα πραγματοποιηθεί 
27 και 28 Μαΐου 2016, με θέμα: «Ποιότητα και 
Πρότυπα στην Εκπαίδευση, την Επαγγελματική 
Κατάρτιση και τη Δια Βίου Μάθηση», θα πρέπει 
να υποβάλλουν την περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας τους το αργότερο μέχρι  23 Δεκεμβρίου 
2015.  
Πληροφορίες: Τηλ,: (2310) 995461, email: 
protypation@auth.gr, info@eneprot.gr, 
ιστοσελίδα: www.eneprot.gr

 Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων, σε συνεργασία 
με τη Διεύθυνση Υδάτων Ανατολικής Μακεδο-
νίας – Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης, διοργανώνει ημερίδα 
Διαβούλευσης στις 22 Δεκεμβρίου 2015, στην 
Αλεξανδρούπολη, με θέμα: «Διαβούλευση επί 
του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
Λεκάνης Απορροής π. Έβρου– Εφαρμογή της 
Οδηγίας 2007/60/ΕΚ».
Πληροφορίες: http://floods.ypeka.gr 

Προθεσμία 

Ημερίδα Διαβούλευσης



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Μείωση του Δείκτη Παραγωγής  
στις Κατασκευές

Αυξάνεται ο εγχώριος τζίρος 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Κατά την περίοδο των εορτών, η υπηρεσία 
φοροτεχνικής υποστήριξης θα διακόψει τις 
εργασίες της, καθώς συμπίπτει με εορταστι-
κές ημέρες αργίας και θα επανέλθει σε κα-
νονική λειτουργία από  15 Ιανουαρίου 2016. 
Η υπηρεσία Νομικής υποστήριξης δεν θα 
λειτουργήσει κατά την τρέχουσα εβδομάδα, 
δηλαδή 22-23 Δεκεμβρίου και θα επανέλθει 
σε κανονική λειτουργία από την επόμενη 
εβδομάδα. Η Υπηρεσία υποστήριξης για 
επαγγελματικά θέματα ιδιωτικών έργων θα 
λειτουργήσει κανονικά, όπως και όλες οι 
κεντρικές υπηρεσίες του ΤΕΕ κατά τις ερ-
γάσιμες ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κα-
τασκευές του Γ΄ τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη 
του Γ΄ τριμήνου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 29,5%, έναντι αυξήσεως 
28,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 
προς το 2013. Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Γ΄ τριμήνου 
2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2015, πα-
ρουσίασε μείωση κατά 21,7%, έναντι αυξήσεως 18,0% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014.
Ο δείκτης αφορά πραγματοποιημένο τζίρο των επιχειρήσεων του δείγ-
ματος και καλύπτει όλους τους τομείς στις κατασκευές (κτίρια – έργα 
πολιτικού μηχανικού). Στα κτίρια περιλαμβάνονται οι μονοκατοικίες, 
διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, βιομηχα-
νικά και εμπορικά κτίρια, κτίρια δημόσιων θεαμάτων, εκπαιδευτήρια, 
νοσοκομεία και λοιπά οικιστικά κτίρια. 
Στα έργα πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται οι αυτοκινητόδρομοι, 
οδοί, αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, σήραγγες, υπό-
γειες διαβάσεις, αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, 
δίκτυα παραγωγής και διανομής ρεύματος, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 
υδραυλικά και λιμενικά έργα, κ.ά.

Με προσφορές που έφθαναν έως και το 70% οι καταναλωτές επέλεξαν να κάνουν 
πολλές από τις αγορές τους στα ηλεκτρονικά καταστήματα κατά την "Εβδομάδα 
Ηλεκτρονικού Εμπορίου 2015". Ο τζίρος κατά το διάστημα από 1 έως 7 Δεκεμβρίου 
2015 ενισχύθηκε σε ποοσοστό 50% σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο 
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A. Σύμφωνα με αυτά τα 
στοιχεία, η συμμετοχή των ηλεκτρονικών καταστημάτων στον συνολικό τζίρο ήταν 
ακόμα μεγαλύτερη φέτος, ενώ παράλληλα υπήρξε ιδιαίτερα θετική αποδοχή από 
τους καταναλωτές. Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση του τζίρου κατά 50% την 
συγκεκριμένη εβδομάδα σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου έτους, 
ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδο-
μάδα (24 - 30 Νοεμβρίου). Η επισκεψιμότητα των e-shops υπερδιπλασιάστηκε, 
γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα ορισμένα εξ αυτών να δηλώσουν αύξηση πω-
λήσεων πάνω από 200%. Συνολικά, η αύξηση των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των 
δύο τελευταίων Εβδομάδων Ηλεκτρονικού Εμπορίου έχει ξεπεράσει το 100%. Η 
συγκεκριμένη δράση της «Εβδομάδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου» τελεί υπό την αι-
γίδα του υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Παγκοσμίως γνωστή για τη βιοποικιλότητα αλλά και τη φιλόδοξη περιβαλλοντική πολιτική της, η μικρή 
χώρα της Κόστα Ρίκα κάλυψε φέτος το 99% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 
πηγές, και είναι πλέον μια από τις λίγες χώρες που εγκαταλείπει το ορυκτό κάρβουνο στην ηλεκτροπα-
ραγωγή. Η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Κόστα Ρίκα, ICE, ανακοίνωση περιχαρής ότι πέτυχε «99% 
παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές» στη διάρκεια του 2015, ενώ για 285 ημέρες του έτους το ποσοστό 
έφτασε στο θεαματικό 100%! «Κλείνουμε το 2015 με ορόσημα στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, τα οποία μας φέρνουν στο παγκόσμιο επίκεντρο» υπερηφανεύτηκε εκπρόσωπος της 
εταιρείας. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Κόστα Ρίκα καλύπτει τα τρίτα τέταρτα των 
αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από υδροηλεκτρικά εργοστάσια, τα οποία αξιοποιούν το εκτεταμένο 
δίκτυο ποταμών και την υψηλή βροχόπτωση της χώρας. 
Το υπόλοιπο ένα τρίτο καλύπτεται από γεωθερμικές και ηλιακές εγκαταστάσεις και καύση βιομάζας. 
Η Κόστα Ρίκα είναι γνωστή για τα πλούσια, τροπικά οικοσυστήματά της, τα οποία φιλοξενούν το 5% της 
παγκόσμιας βιοποικιλότητας, πολύ περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς για μια χώρα που καταλαμ-
βάνει μόλις το 0,1% της χερσαίας έκτασης των πλανήτη. 
Διαθέτει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό προστατευόμενων εκτάσεων στον κόσμο, το οποίο φτάνει το 
25%. Το 2007, η κυβέρνηση έθεσε ως στόχο να γίνει η Κόστα Ρίκα η πρώτη χώρα με μηδενικές εκπομπές 
άνθρακα έως το 2021.

Η λειτουργία των  
υπηρεσιών υποστήριξης 

του ΤΕΕ κατά τη  
διάρκεια των εορτών

Η Κόστα Ρίκα κάλυψε το σύνολο των 
ενεργειακών αναγκών της με ΑΠΕ

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις και γραφει-
οκρατικά προβλήματα, η ευρωπαϊκή απάντηση στο 
αμερικανικό GPS φαίνεται ότι πλησιάζει: δύο ακόμα 
δορυφόροι που εκτοξεύτηκαν από τον ισημερινό ανοί-
γουν το δρόμο για την ενεργοποίηση του συστήματος 
πλοήγησης Galileo εντός του 2016. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ του Βαγγέλη Πρατικάκη για το in.gr, οι δο-
ρυφόροι 10 και 11 τέθηκαν σε τροχιά την Πέμπτη από 
ρωσικό πύραυλο Soyuz που εκτοξεύτηκε από το ευ-
ρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στο Κουρού της τροπικής 
Γαλλικής Γουιάνας στη Νότιο Αμερική. Ο “αστερισμός” 
του Galileo θα περιλαμβάνει στην τελική του μορφή 30 
δορυφόρους που θα λειτουργούν συμπληρωματικά με 
το GPS. Τσιπ δορυφορικής πλοήγησης που λαμβάνουν 

σήματα και από τα δύο συστήματα ήδη έχουν κάνει την 
εμφάνισή τους και μελλοντικά θα προσφέρουν αυξη-
μένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών αλλά και πολύ 
ακριβέστερο τμήμα. Η υλοποίηση του Galileo έχει 
όμως καθυστερήσει σημαντικά λόγω μιας πληθώρας 
οικονομικών, πολιτικών και τεχνικών εμποδίων. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή που χρηματοδοτεί το πρόγραμμα 
ελπίζει τώρα ότι το Galileo θα αρχίσει να προσφέρει 
υπηρεσίες το δεύτερο εξάμηνο του 2016, οπότε προ-
γραμματίζεται να έχουν τεθεί σε τροχιά οι πρώτοι 16 
δορυφόροι. Αυτό βέβαια βασίζεται στην υπόθεση ότι 
όλες οι εκτοξεύσεις θα προχωρήσουν ομαλά, υπόθε-
ση που δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. Η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει κονδύλι 7 δισ. 

ευρώ για το Galileo μέχρι το 2020, ενώ ενώ για τη 
συντήρηση, τη διαχείριση και την ανανέωση των δο-
ρυφόρων θα απαιτούνται γύρω στα 500 εκατ. ευρώ το 
χρόνο. Καθένας από τους δορυφόρους κοστίζει γύρω 
στα 40 εκατ. ευρώ και κάθε εκτόξευση με πύραυλο 
Soyuz τιμάται στα 65 με 70 εκατ. ευρώ. Σε αντίθεση με 
το σύστημα GPS, το οποίο ανήκει επίσημα στον αμερι-
κανικό στρατό, το Galileo έχει αμιγώς πολιτικό χαρα-
κτήρα. Θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για 
τις μεταφορές και τα σωστικά συνεργεία, καθώς και 
δωρεάν υπηρεσίες για το ευρύ κοινό. Σημειώνεται ότι 
στο μεταξύ η Ρωσία αναπτύσσει το δικό της αντίστοι-
χο σύστημα Glonass ενώ στην Κίνα λειτουργεί ήδη το 
σύστημα Beidu.

Στην τελική ευθεία για τη λειτουργία το σύστημα Galileo
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Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του 
αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Δημο-
σίων Εσόδων Γ. Μπάκα για τη διαδι-
κασία με την οποία το υπουργείο Οι-
κονομικών θα προχωρά στη δέσμευση 
χρηματικών απαιτήσεων και σε κατα-
σχέσεις τραπεζικών λογαριασμών όσων 
έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το 
δημόσιο ξεκινώντας από οφειλές άνω 
των €70.000. Όπως διευκρινίζεται στην 
απόφαση κατά τη διαδικασία αυτή θα 
ακολουθούνται οι ακόλουθες ενέργειες:

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης της ΓΓΔΕ καταρτίζει λίστα με 
τους οφειλέτες ποσών άνω των €70.000 
και τις αποστέλλει στις τράπεζες. Πρό-
κειται για ληξιπρόθεσμες οφειλές που 
δεν θα έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμη-
ματικής καταβολής τους. Οι τράπεζες 
αφού κάνουν τις απαραίτητες διασταυ-
ρώσεις των στοιχείων των πελατών τους 
εντός δύο ημερών επιστρέφουν τον κα-
τάλογο στην στοιχεία των πελατών τους 
και μέσα σε δύο ημέρες επιστρέφουν τη 
λίστα στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) έχοντας δεσμεύ-
σει τα ποσά των καταθέσεων στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των οφει-
λετών του δημοσίου. Η δέσμευση δεν 
εφαρμόζεται: για χρηματικά ποσά που 
εμπίπτουν στα ακατάσχετα σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, για ποσά που καταβάλλο-
νται με χρέωση των τηρούμενων, από 
τον οφειλέτη, λογαριασμών σε αντίστοι-
χη πίστωση λογαριασμών του Δημο-
σίου για την εκπλήρωση φορολογικών 
ή άλλων υποχρεώσεών του προς αυτό 
καθώς και για ποσά που προορίζονται 
για την έκδοση τραπεζικών επιταγών σε 
διαταγή Ελληνικού Δημοσίου .

Η ΔΗΛΕΔ στη συνέχεια προχωρεί σε 
ανάρτηση των στοιχείων στο πληροφο-
ριακό σύστημα taxis στο οποίο έχουν 
πρόσβαση τα τμήματα δικαστικού κάθε 
μηχανισμού της ΓΓΔΕ με αρμοδιότητα 
είσπραξης (Δ.Ο.Υ, ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕ-
ΕΠ κλπ) ώστε η δέσμευση να μετατρα-
πεί σε κατάσχεση. Σύμφωνα με τη νο-
μοθεσία εντός πέντε ημερών θα πρέπει 

να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Fast-track διαδικασία 
κατασχέσεων από  
εφορία – τράπεζες για 
μεγάλους οφειλέτες 
του δημοσίου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank, υπερκαλύφθηκε μέχρι τις 18/12/2015 σε μετρητά, όχι μόνο το 
βασικό σενάριο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, αλλά και ένα σημαντικό τμήμα του 
δυσμενούς σεναρίου, ενώ εκκρεμούν και επιπλέον ενδιαφέροντα για συμμετοχή σε μετρητά στην τρέχου-
σα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Για το λόγο αυτόν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανέβαλε 
για την 29η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους την καταληκτική ημερομηνία για την οριστική ανακοίνωση της 
έκβασης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την πιστοποίηση της ολικής ή μερικής ολοκλήρωσής 
της, σε συνεννόηση και με την εποπτική αρχή. Με το συνολικό ποσό που έχει ήδη κατατεθεί, ο δείκτης κε-
φαλαιακής επάρκειας της ATTICA BANK έχει εκτοξευθεί στο 23% περίπου. Με αυτήν την έκβαση, η ATTICA 
BANK θα να είναι η μόνη Ελληνική Τράπεζα που θα έχει ανακεφαλαιοποιηθεί αποκλειστικά με ιδιωτικά 
κεφάλαια από το εσωτερικό και το εξωτερικό, και συνεχίζει να παραμένει αυτόνομη και ανεξάρτητη ώστε 
να διαθέσει τα κεφάλαιά της απερίσπαστα στην χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας.

Παράταση για την αύξηση μετοχικού  
κεφαλαίου της Attica Bank

Με έλλειμμα 36,78 εκατ. ευρώ θα κλείσει το 2015 ο 
ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ, όπως προκύπτει από τις 
νέες προβλέψεις του λειτουργού της ελληνικής αγο-
ράς. Σύμφωνα με τις ανανεωμένες εκτιμήσεις του 
ΛΑΓΗΕ, που περιλαμβάνονται στο Δελτίο ΑΠΕ Νο-
εμβρίου, τον Οκτώβριο το έλλειμμα στο λογαριασμό 
έφτασε τα 117,84 εκατ., ενώ το Νοέμβριο εκτιμάται 
ότι θα πέσει στα 85,84 εκατ. και τον Δεκέμβριο στα 
36,78 εκατ. ευρώ. Για το 2016, ο ΛΑΓΗΕ εκτιμά ότι το 
αρνητικό κλίμα αντιστρέφεται με τον ειδικό λογαρια-
σμό ΑΠΕ θα εμφανίζει πλεόνασμα, ως και τον Ιούλιο, 
ωστόσο από τον Αύγουστο και μετά τα δεδομένα αλ-
λάζουν. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο το πλεόνασμα 
στον λογαριασμό εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 4,17 

εκατ. ευρώ, ενώ τον Αύγουστο παρουσιάζεται έλ-
λειμμα στα 10,45 εκατ. Σε κάθε περίπτωση όμως, το 
έτος θα κλείσει με πλεόνασμα της τάξης των 17,49 
εκατ. Ελπιδοφόρο αναμένεται να είναι και το 2017, 
καθώς ο ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι ο ειδικός λογαριασμός 
ΑΠΕ θα σημειώσει πλεόνασμα 38,01 ευρώ. Σύμφω-
να με το ίδιο δελτίο, η μόνη τεχνολογία των ΑΠΕ που 
αύξησε την ισχύ της τον Οκτώβριο ήταν τα αιολικά, 
που από τα 2,084 MW αυξήθηκαν στα 2.085 MW, και 
οι μονάδες βιομάζας-βιοαερίου με 51 MW (από 50 
MW). Αντιθέτως, στασιμότητα σημειώνεται στις λοι-
πές ΑΠΕ με τα φ/β να παραμένουν στα 2.228 MW, τα 
φ/β στέγης στα 375 MW, τα μικρά υδροηλεκτρικά στα 
224 MW, και τη συμπαραγωγή στα 230 MW.

ΛΑΓΗΕ: Έλλειμμα 36,78 εκατ. στο τέλος  
του 2015 στον λογαριασμό των ΑΠΕ –  

Έτη πλεονασμάτων τα 2016-17

Το ζήτημα των εξελίξεων βρέθηκε στο επίκεντρο συνά-
ντησης που είχε με κλιμάκιο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο Υπουρ-
γός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης. Σύμφωνα με ανακοίνωση 
του Υπουργείου, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ενη-
μερώθηκαν αναλυτικά για το τί προβλέπει η συμφωνία, 
ενώ διαβεβαιώθηκαν πως θα υπάρχει διαρκής επικοι-
νωνία και επιπρόσθετη ενημέρωση για τα εργασιακά 
ζητήματα. Σημειώνεται πως η συμφωνία προκάλεσε 
αβεβαιότητα και ερωτηματικά ιδίως σε σχέση με την 
αποζημίωση προς την μητρική του ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΗ. 
Για μεν το 49% των μετοχών της νέας εταιρίας που θα 
αποσχισθεί από τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει αποζημίωση 
προερχόμενη από την πώληση του 20% σε στρατηγικό 
επενδυτή, με διεθνή εμπειρία στη διαχείριση δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας και του 29% μέσω του Χρημα-
τιστηρίου. Για το υπόλοιπο 51% των μετοχών της νέας 
εταιρίας, που θα έχει πλέον τα πάγια της ΔΕΗ, και το 

οποίο θα ανήκει στο δημόσιο, η ΔΕΗ θα λαμβάνει σε 
ετήσια βάση το 10% του EBITDA της εταιρίας, σε βά-
θος χρόνου, έως ότου καλυφθεί το σχετικό τίμημα. Και 
τα δύο αυτά σκέλη όμως για την αποζημίωση της ΔΕΗ 
συνεπάγονται μεγάλο χρόνο αποπληρωμής, δεδομένης 
της οικονομικής στενότητας που υφίσταται στην αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας, με τους ανεξόφλητους λογαρια-
σμούς να υπερβαίνουν τα 2 δισ. ευρώ. Πέραν τούτου 
άλλα σχέδια που διέρρευσαν από κυβερνητικές πηγές, 
όπως η μεταφορά δανεισμού της ΔΕΗ στη θυγατρική, 
και ο συμψηφισμός οφειλών της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ 
φορτώνουν με “βαρίδια” δανεισμού/χρεών τη νέα εται-
ρεία που λειτουργεί ως ο ενδιάμεσος των παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας και επιπλέον έχει ως υποχρέ-
ωση την υλοποίηση ενός πολυδάπανου επενδυτικού 
προγράμματος επέκτασης των ηλεκτρικών δικτύων 
ύψους 2,5 δισ. ευρώ στην δεκαετία.

ΥΠΕΝ: Ενημέρωση της ΓΕΝΟΠ για τον 
ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του 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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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ... ΤΑΜΕΙΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 21/12/2015

Το μείζον και καθοριστικό πρόβλημα του ασφαλιστικού 
σήμερα είναι πρωτίστως πρόβλημα ταμειακό και όχι 
αναλογιστικό. Αυτή η διαπίστωση κυριαρχεί στους 
προβληματισμούς έμπειρων στελεχών των ασφαλιστικών 
ταμείων, που παρακολουθούν την εξέλιξη εσόδων-εξόδων 
του συστήματος. Ο προβληματισμός για την πορεία των 
εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, φυσικά, δεν είναι 
θεωρητικός, ούτε έχει σχέση με μελλοντικές προσδοκίες, 
καθώς κάθε μήνα χρειάζονται περίπου 2,6 δισ. ευρώ για 
να καλυφθούν οι ιλιγγιώδεις ανάγκες πληρωμής περίπου 
4,5 εκατ. συνταξιοδοτικών παροχών. Οι τεράστιες απώλειες 
της κινητής περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας 
του PSI, που ανήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ, σε συνδυασμό με 
τη μακρόχρονη οικονομική ύφεση και τις επιπτώσεις της 
στην οικονομία και την αγορά εργασίας συνθέτουν ίσως το 
πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 
η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Αυτός είναι ο 
λόγος που η κυβέρνηση αναζητά διεξοδικές και ουσιαστικές 
λύσεις για την οικονομική βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος μέσα από τη δημιουργία του «ταμείου εθνικού 
πλούτου και κοινωνικής ασφάλισης», καθώς και την ίδρυση 
μιας επενδυτικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την 
διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων, 
τα οποία σήμερα πλησιάζουν τα 17,8 δισ. ευρώ από 25,6 
δισ. ευρώ που ήταν πριν γίνει το λεγόμενο «κούρεμα» των 
ομολόγων (2012). Για τον σκοπό αυτό στην τελευταία σύσκεψη 
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής 
αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής επιτροπής με 
στόχο την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
των ασφαλιστικών ταμείων. Η προσδοκία της κυβέρνησης 
είναι να υπάρξουν μελλοντικά επιπλέον έσοδα από τη 
διαχείριση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων που 
θα υπερβαίνουν τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως.
Όμως, οι μελλοντικές προσδοκίες της κυβέρνησης για την 
ανακεφαλαιοποίηση και την ενίσχυση των αποθεματικών 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης δεν δίνουν απάντηση 
στο άμεσο πρόβλημα της ταμειακής ρευστότητας που 
αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία σήμερα.
Ήδη ο προϋπολογισμός του ΙΚΑ για το 2016 προβλέπει 
πρωτόγνωρο έλλειμμα-ρεκόρ ύφους 2,1 δισ. ευρώ. Με βάση 
τα στοιχεία του ΙΚΑ (Οκτώβριος 2015), που παρουσιάζει 
σήμερα η «Ν», η εικόνα των οικονομικών δεδομένων του 
μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας δύο μήνες πριν 
από την εκπνοή του έτους κάθε άλλο παρά ενθαρρυντική 
είναι. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, τα ταμειακά διαθέσιμα 
του ΙΚΑ σε σύγκριση με τα διαθέσιμα που είχε στο τέλος του 
2014 παρουσιάζουν μείωση που ξεπερνά τα 350 εκατ. ευρώ.
Επίσης, στο δεκάμηνο εμφανίζει αύξηση κατά 1 δισ. ευρώ 
στις εκκρεμείς υποχρεώσεις του προς τρίτους, στα 11,27 δισ. 
ευρώ, από τα οποία τα 10,9 δισ. ευρώ είναι ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις προς άλλους φορείς της γενικής κυβέρνησης. 
Όμως, εκτός από τη δυσμενή εικόνα που παρουσιάζει 

το Ταμείο, ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία για το 
ΙΚΑ έρχεται από το... μέλλον. Δηλαδή από την εκτίμηση 
του προϋπολογισμού του ιδρύματος για το 2016 ότι παρά 
την προβλεπόμενη αύξηση του συνολικού αριθμού των 
ασφαλισμένων κατά την επόμενη χρονιά θα υπάρξει, μικρή 
έστω, μείωση των εσόδων του. Για το 2016 ο αριθμός των 
ασφαλισμένων προβλέπεται σε 2.349.500 άτομα, δηλαδή 
αυξημένος κατά 2% σε σχέση με το 2015. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές για το έτος 2016 εκτιμήθηκαν σε 4.769.866.000 
ευρώ και εμφανίζουν μείωση 1% επί των εκτιμήσεων για το 
2015 και 3% έναντι των προσωρινών στοιχείων του έτους 
2014. Η σαρωτική αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων 
με καθεστώς μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής 
απασχόληση, που ξεπέρασαν τους 900.000 το 2015, έχει 
προκαλέσει τεράστια απώλεια εσόδων στα ασφαλιστικά 
ταμεία. Εάν η τάση αυτή συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια 
τότε θα θέσει σε πολύ σκληρή δοκιμασία τις αισιόδοξες 
προβλέψεις για αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών 
ταμείων. 
•	Πέντε	φορείς	με	απώλειες	6,87	δισ.	από	το	PSI	
 Το γενικό σχέδιο της ανακεφαλαιοποίησης του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, όπως αποτυπώθηκε πρόσφατα στην 
πρόταση του υπ. Εργασίας προς την ΟΚΕ, έχει ήδη προκαλέσει 
τις έντονες επιφυλάξεις των κοινωνικών εταίρων.
Πρόκειται για ένα από τα πιο ακανθώδη προβλήματα της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, καθώς αφορά εντελώς 
διαφορετικούς φορείς ασφάλισης, με διαφορετικά 
καταστατικά και περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τα 
επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, από τους 21 
φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τα ΝΠΔΔ που υπέστησαν 
απώλειες 11,5 δισ. ευρώ, σχεδόν οι μισές απώλειες, 
δηλαδή 6,87 δισ. ευρώ, καταγράφονται σε πέντε ταμεία 
(συμπεριλαμβανομένου και του ΑΚΑΓΕ). Τα ταμεία με την 
μεγαλύτερη απώλεια κινητών αξιών είναι: ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, 
ΤΕΑΙΤ, ΤΕΑΔΥ και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΚΑΛΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΛΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-27 | 21/12/2015

Χριστουγεννιάτικα δώρα προσδοκά από τις 
αποκρατικοποιήσεις η κυβέρνηση ελπίζοντας ότι οι 
προσφορές για το 67% του ΟΛΠ, που υποβάλλονται σήμερα το 
απόγευμα στο Λονδίνο, θα συνοδεύονται από υψηλά τιμήματα 
αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, πολύ πάνω από 
την απαξιωμένη χρηματιστηριακή αξία του λιμανιού.
Η αγωνία ωστόσο όσων έχουν στοιχηματίσει πολιτικά υπέρ ή 
κατά της συγκεκριμένης αποκρατικοποίησης, όπως και των 
μνηστήρων του λιμανιού, θα κρατήσει τουλάχιστον ως τις 
10 Ιανουαρίου. Τότε υπολογίζεται ότι θα αποσφραγιστούν οι 
οικονομικές προσφορές στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ στην Αθήνα, 
κάτι που λόγω εορτών δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα.
Νωρίτερα, και συγκεκριμένα αύριο ή μεθαύριο, θα 
ανακοινωθεί από το ΤΑΙΠΕΔ η συμφωνία πώλησης του Αστέρα 
Βουλιαγμένης μεταξύ του αραβοτουρκικού σχήματος Jermyn 
Street και της Εθνικής Τράπεζας, μια ακόμη ιδιωτικοποίηση 
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που παρέμενε μετέωρη επί διετία. Θα πρόκειται για 
τη δεύτερη που ολοκληρώνεται επί ΣΥΡΙΖΑ μετά τα 14 
αεροδρόμια.
Πολιτικά, ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα λέγεται ΟΛΠ. Στο 
καλό σενάριο της πλέον περιπετειώδους αποκρατικοποίησης 
από την έναρξη του ελληνικού προγράμματος, εφόσον τα 
προσφερόμενα τιμήματα είναι υψηλά, το Μαξίμου θα μπορεί 
να υποστηρίξει ότι μετά τα αεροδρόμια προσέθεσε ένα ακόμη 
κομμάτι στο παζλ του succes story που επιδιώκει να στήσει. 
Ακόμη και με "δάκρυα", ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας Θ. 
Δρίτσας θα αναγκαστεί να βάλει στη σύμβαση την υπογραφή 
του.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν τα τιμήματα είναι χαμηλά, 
πέραν της πληγείσας αξιοπιστίας του προγράμματος 
αποκρατικοποιήσεων, θα δοθεί γερό πάτημα για 
φωνές στη συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ που αντιμάχεται τις 
ιδιωτικοποιήσεις, με τη συνεισφορά φυσικά της Λαϊκής 
Ενότητας του Π. Λαφαζάνη.
Στο λιμάνι η κυβέρνηση ευελπιστεί να εισπράξει ένα 
τίμημα πολύ υψηλότερο της αποτίμησης του ΟΛΠ στο 
χρηματιστηριακό ταμπλό - την Παρασκευή ανέρχονταν 
σε μόλις 350 εκατ. ευρώ για το 100% ή στα 249 εκατ. 
ευρώ για το 67% -, κάτι που για να συμβεί καλό θα ήταν 
να καταθέσουν προσφορές περισσότεροι από τους τρεις 
εναπομείναντες στον διαγωνισμό ώστε να υπάρξει ισχυρός 
ανταγωνισμός. Εκτός δηλαδή της κινεζικής COSCO η 
συμμετοχή της οποίας θεωρείται από τη κυβέρνηση 
δεδομένη, το στοίχημα είναι να υποβάλουν προσφορές και 
οι άλλοι δύο παίκτες, η δανέζικη Moellere Maersk και η 
φιλιππινέζικη International Container Terminal Services. 
Ακόμη πάντως και ένας μόνο από τους τρεις επενδυτές 
να υποβάλει σήμερα προσφορά, το ΤΑΙΠΕΔ θεωρείται 
δεδομένο ότι θα του ζητήσει να τη βελτιώσει, εκτός πια και 
αν το τίμημα είναι ανέλπιστα υψηλό και ξεπεράσει κάθε 
προσδοκία.
Εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιανουαρίου, οπότε θα 
ανοίξουν οι προσφορές, θα ανοίξουν και οι αποτιμήσεις 
των ανεξάρτητων αποτιμητών που έχει προσλάβει το 
ΤΑΙΠΕΔ προκειμένου να ορίσουν ένα » κατώτατο αποδεκτό 
πλαφόν, κάτω από το οποίο δεν μπορεί να γίνει δεκτή 
καμία προσφορά. Το ταυτόχρονο άνοιγμα προσφορών 
και αποτιμήσεων γίνεται προκειμένου να αποφευχθούν 
τυχόν παιχνίδια και ατυχήματα. Τα βήματα που θα 
ακολουθηθούν μέχρι τότε είναι τα εξής: Πιθανότατα και 
σήμερα, η Morgan Stanley, που λειτουργεί ως ο σύμβουλος 
του ΤΑΙΠΕΔ στη συγκεκριμένη αποκρατικοποίηση και 
στα γραφεία της οποίας στο Λονδίνο θα κατατεθούν οι 
προσφορές, θα τις αποστείλει στο ΤΑΙΠΕΔ. Εν συνεχεία 
το Ταμείο θα αποσφραγίσει το τεχνικό και νομικό σκέλος 
των προσφορών, προκειμένου να ελέγξει αν είναι άρτιες 
ή αν απαιτείται κάποια περαιτέρω συμπλήρωση. Έπεται το 
άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και, καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή που 
αναμένεται να γίνει μέσα στον Ιανουάριο.

ΚΑΝΕΙ…ΑΣΥΛΟ ΤΑ ΑΕΙ, ΠΕΤΣΟΚΟΒΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 12-29 | 21/12/2015

«Ήρθαμε να μιλήσουμε για τα οικονομικά μας και φεύγουμε 
με... χριστουγεννιάτικη εργασία», ήταν ένα από τα εύστοχα 
σχόλια πρυτάνεων γιο τη συνάντηση που είχε το Σάββατο η 
Σύνοδος με την ηγεσία του υπουργείου. Με τη διαχείριση των 
οικονομικών των Ιδρυμάτων να έχει γίνει θηλιά στο λαιμό 
για τους περισσότερους, η ηγεσία παρουσιάστηκε γι' ακόμη 
μια φορά με υποσχέσεις και μ' ένα νομοσχέδιο για να το 
μελετήσουν οι πρυτάνεις το οποίο βέβαια δεν λύνει κάποιο 
από τα τρέχοντα ζητήματα.
Πρυτανικές εκλογές με συμμετοχή φοιτητών, αναγνώριση 
ασύλου, θέματα σύνταξης των οργανισμών των Ιδρυμάτων 
και κατάργηση των διατάξεων για διαγραφή των αιώνιων 
φοιτητών είναι μερικά από τα άρθρα που εμπεριέχονται στο 
νομοσχέδιο.
Όπως παραδέχονται οι πρυτάνεις, υπήρξε κατανόηση από το 
υπουργείο Παιδείας για τις περικοπές στον προϋπολογισμό 
του 2016, όμως δεν γινόταν να μην παρατηρήσουν ότι ενώ για 
τα Ιδρύματα η κρατική χρηματοδότηση είναι πετσοκομμένη 
κατά 22% για το νέο έτος, ο προϋπολογισμός του υπουργείου 
έπεσε μόλις κατά 1,8% σε σχέση με πέρσι.
Σήμερα αναμένεται δεύτερος γύρος συζητήσεων της ηγεσίας 
που θα παρευρεθεί στη Σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ.
Σχολιάζοντας την υποχρηματοδότηση, ένας εκ του προεδρείου 
της Συνόδου, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Αχιλλέας Ζαπράνης, σημείωσε ότι αν συνεχιστεί τα ελληνικά 
πανεπιστήμια θα εξελιχθούν σε εξεταστικά κέντρα.
 Ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης επανέφερε την προ μηνών 
δέσμευση του υπουργείου για ενιαίο μισθολόγιο στη ΔΕΗ για 
τα Ιδρύματα και τη μείωση των δημοτικών τελών, χωρίς όμως 
να έχει να παρουσιάσει κάποια εξέλιξη στο θέμα. Παράλληλα, 
η αναπληρώτρια υπουργός Σία Αναγνωστοπούλου ανακοίνωσε 
την έναρξη λειτουργίας επιτροπών που θα ασχοληθούν με τις 
άμεσες λειτουργικές δαπάνες και το ζήτημα του προσωπικού, 
ακαδημαϊκού και μη, στα Ιδρύματα. Σχετικά με τις ρυθμίσεις 
του παράλληλου προγράμματος που αφορούσαν τα Ιδρύματα, 
η ηγεσία δεσμεύτηκε να τις φέρει στη Βουλή νωρίτερα.
Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου:
	•	Με	τη	συμμετοχή	φοιτητών	γίνονται	οι	πρυτανικές	εκλογές	
με αυξημένο συντελεστή (0,2) σε σχέση με τη συμμετοχή του 
εργαστηριακού και τεχνικού προσωπικού και των διοικητικών 
υπαλλήλων (0,05), το οποία βέβαια θα είναι ανάλογο της 
συμμετοχής.
•	Εκλογή	αντιπρυτάνεων	σε	όλα	τα	Ιδρύματα	αμέσως	μετά	την	
ψήφιση του νομοσχεδίου με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.
•	Αναγνωρίζεται	το	άσυλο	για	την	κατοχύρωση	των	
ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των 
ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση 
και την εργασία, το οποίο είχε καταργηθεί από το νόμο 
Διαμαντοπούλου.
•	Καταργούνται	οι	διατάξεις	που	αφορούν	τη	διαγραφή	
αιωνίων φοιτητών. 


