
Παράταση της τραπεζικής αργίας, που έληγε χθες, κατά δύο ημέρες, Τρίτη και Τε-
τάρτη, αποφασίστηκε σε σύσκεψη των εκπροσώπων των διοικήσεων των τραπεζών 
με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα, ενώ για την εφαρμογή 

της εκδίδεται υπουργική απόφαση.

1

07|07|2015ΤΕΥΧΟΣ 909

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο εξωτερικό 
υπάρχει πληθώρα 
αντιδράσεων από 
άλλες χώρες και 
διεθνείς παράγο-
ντες και αναμέ-
νονται σήμερα 
εξελίξεις μετά 
τις συνεδριάσεις 
των ευρωπαϊκών 
οργάνων.

ΣΗΜΕΡΑ Νέα πορεία διαπραγμάτευσης 
μετά το δημοψήφισμα

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

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

Νέα ημέρα ξημέρωσε μετά το πρώτο 
μεταπολιτευτικά δημοψήφισμα στην Ελ-
λάδα. Με καταμετρημένο το 100% των 
ψηφοδελτίων στην επικράτεια, το «όχι» 
συγκέντρωσε ποσοστό 61,31% και 
το «ναι» ποσοστό 38,69%. Τα άκυρα/
λευκά ανήλθαν στο 5,04% των ψηφισά-
ντων, ενώ η συμμετοχή στο δημοψήφι-
σμα έφθασε στο 62,50%. Η κυβέρνηση 
πέτυχε το στόχο της καθαρής λαϊκής 
εντολής για ΟΧΙ στην πρόταση των δα-
νειστών, ώστε να διαπραγματευτεί μία 
νέα, βιώσιμη συμφωνία με καλύτερους 
όρους. Η σημαντικότερη εξέλιξη σε 
εγχώριο επίπεδο που αποτελεί παράλ-
ληλα πρακτική απόδειξη ενότητας ήταν 
η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να 
συγκαλέσει Συμβούλιο των Πολιτικών 
Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
χθες με επτάωρη (!) διάρκεια. Στο τέ-
λος της σύσκεψης οι Πολιτικοί Αρχη-
γοί –με την επιφύλαξη της συνολικής 
διαφωνίας του Γενικού Γραμματέα της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ. Δημη-
τρίου Κουτσούμπα (σημ.: δεν συμμετεί-
χε ο ΓΓ της Χρυσής Αυγής)- κατέληξαν 
στην εξής κοινή ανακοίνωση: «Η πρό-
σφατη ετυμηγορία του Ελληνικού Λαού 
δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή 
συνέχισης και ενίσχυσης της προσπά-
θειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς 
δίκαιης και οικονομικώς βιώσιμης συμ-
φωνίας. Προς αυτή την κατεύθυνση η 
Κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη 
για την συνέχιση των διαπραγματεύσε-
ων. Και ο κάθε Πολιτικός Αρχηγός θα 
συμβάλλει, αντιστοίχως, στο πλαίσιο 
του θεσμικού και πολιτικού του ρόλου. 
Κοινός στόχος είναι η επιδίωξη λύσης η 

οποία θα διασφαλίζει:
•Την επαρκή κάλυψη των χρηματοδο-
τικών αναγκών της Χώρας.
•Αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, με κρι-
τήριο την δίκαιη κατανομή των βαρών 
και προώθηση της ανάπτυξης, με τις 
κατά το δυνατόν λιγότερες υφεσιακές 
επιπτώσεις.
•Ισχυρό, εμπροσθοβαρές, αναπτυ-
ξιακό πρόγραμμα, πρωτίστως για την 
καταπολέμηση της ανεργίας και την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
•Δέσμευση για την έναρξη ουσιαστι-
κής συζήτησης ως προς την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος της βιωσιμότη-
τας του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η απο-
κατάσταση της ρευστότητας στο χρη-
ματοπιστωτικό σύστημα, σε συνεννόη-
ση με την ΕΚΤ».
Σημειώνεται επίσης ότι χθες Δευτέρα, 
με αφορμή το νέο γύρο διαπραγματεύ-
σεων παραιτήθηκε ο Υπουργός Οικο-
νομικών Γιάνης Βαρουφάκης και ήδη 
αντικαταστάθηκε από τον Ευκλείδη 
Τσακαλώτο.

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

•   Νέα πορεία διαπραγμάτευσης 
μετά το δημοψήφισμα (σελ.1)

•   Ευνοϊκές διατάξεις για τους 
ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ (σελ.3)

•   ΥΠΑΠΕΝ: Παράταση για τη συμ-
μετοχή Ενεργειακών Επιθεω-
ρητών στις εξετάσεις (σελ.3)

•   Αναβάλλονται αλλά δεν παγώ-
νουν οι σχεδιασμοί για ΕΣΠΑ 
(σελ.3)

•   Ελληνικό Φόρουμ για την Επι-
στήμη, την Τεχνολογία και την 
Καινοτομία (σελ.4)

•   Η ΠΟΜΙΔΑ για το Κτηματολόγιο 
(σελ.4)

•   25ο επιστημονικό συνέδριο 
Διεθνούς Δικτύου Αστικής 
Έρευνας και Δράσης (INURA)  
(σελ.2)

•    Διεθνές Συνέδριο Υπολογιστι-
κής Μηχανικής (σελ.2)

•   Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής 
Τεχνολογίας (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής 
Τεχνολογίας 2015 (ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2015) 
θα πραγματοποιηθεί –για 9η συνεχή 
χρονιά- στο Ίδρυμα Ευγενίδου,  στις 
24 και 25 Νοεμβρίου 2015.  
«Την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα, οι ναυτικοί τε-
χνολόγοι και οι επιχειρηματίες έχουν 
αποδείξει ότι παράγουν ουσιαστικά 
αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλι-
ακή επιχείρηση μέσω της έρευνας, 
της ανάπτυξης, της καινοτομίας και της συνεργασίας», 
αναφέρεται σε ανακοίνωση. Η Ετήσια Συνάντηση 
Ναυτικής Τεχνολογίας 2015 θα εξασφαλίσει  το βήμα 
για να προβληθούν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην 
προοπτική της ανάπτυξης της Ελληνικής ναυτιλίας και 
οικονομίας κατ’ επέκταση».
Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας θα περι-
λαμβάνει: 
-Τεχνολογικό Συνέδριο συμπεριλαμβανομένης της 
συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης
-Έκθεση  Ναυτικής Τεχνολογίας
-Ετήσιο Βραβείο ΕΛ.Ι.Ν.Τ 2015
Θεματολογία :
•Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου
•Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονισμοί 
•Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για τη ναυτική ασφάλεια 
και την  προστασία  του 
   περιβάλλοντος 
•Νέες κατασκευές  και μετασκευές  
•Συστήματα Πρόωσης  και βοηθητικός  εξοπλισμός
•Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων πλοίου-
αποτύπωμα άνθρακα
•Νέα καύσιμα και λιπαντικά πλοίου
•Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου
•Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατηγών πλοίων 
•Διαχείριση πλοίου και ναυπηγήσεων 
•Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στο ναυτικό και ναυτιλιακό τομέα

•Τεχνολογίες μετασκευών 
•Νέες τεχνολογίες  στην ελληνική 
ακτοπλοΐα
•Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, 
ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, ερευνητικά)
•Κανονισμοί για παραδοσιακά σκάφη
•Ενεργειακά υβριδικά συστήματα
•Εφαρμογές LNG, συστήματα προστασί-
ας περιβάλλοντος, νέες νομοθετικές και  
τεχνολογικές προοπτικές
•Υποδομές Ναυπήγησης, Μετασκευής 

και Επισκευής Πλοίων  
Παράλληλα με το συνέδριο, διοργανώνεται Έκθεση 
Εξοπλισμού Ναυτικής Τεχνολογίας στοχεύοντας στην 
προβολή των ικανοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων τεχνολογικών 
λύσεων στο ναυτιλιακό τομέα. 
Πληροφορίες: www.elint.org.gr

 Το 25ο επιστημονικό συνέδριο του Διεθνούς 
Δικτύου Αστικής Έρευνας και Δράσης (INURA) 
θα διεξαχθεί στην Αθήνα (30 Αυγούστου – 2 
Σεπτεμβρίου 2015) και στις Ροβιές, Εύβοιας (3 – 6 
Σεπτεμβρίου 2015). 
Θεματικές ενότητες:
• Εναλλακτικές για την αστική ανάπτυξη
• Κέντρο πόλης: ανταγωνιστικά φαντασιακά και 
καθημερινή ζωή
• Πρωτοβουλίες κοινωνικής αλληλεγγύης
• Αναζητώντας τις εναλλακτικές έναντι των νεοφι-
λελεύθερων ιδιωτικοποιήσεων και των μεγάλων 
επενδύσεων.
Οι διεθνείς συνεδρίες θα επικεντρωθούν σε θέ-
ματα όπως: δυνατότητες και όρια στην εφαρμογή 
μετασχηματιστικών αστικών πολιτικών, αμφισβη-
τώντας τη λιτότητα στην πολεοδομία, διεκδικώ-
ντας και εξασκώντας τα ¨κοινά¨ και το δικαίωμα 
στη στέγαση.
Πληροφορίες: https://inura15.wordpress.com/

Η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μηχανικής  
(ΕΛΕΤΥΜ), σε συνεργασία με τα Τμήματα Μηχανο-
λόγων και Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, διοργανώνει το 8ο Διεθνές Συνέδριο 
Μηχανικής, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 
12 ως τις 15 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 
Το συνέδριο έχει στόχο την προβολή πρωτότυπων 
ερευνητικών εργασιών που συνδυάζουν αριθμητικά 
και θεωρητικά αποτελέσματα στις περιοχές της 
θεωρητικής και εφαρμοσμένης μηχανικής. 
Η ΕΛΕΤΥΜ είναι μέλος της ECCOMAS – the 
European Community on Computational Methods 
in Applied Sciences – και σχετίζεται με την IACM 
– the International Association for Computational 
Mechanics. Το πρώτο της συνέδριο έγινε το 1992 και 
έκτοτε διοργανώνεται σε διαφορετικές πόλεις.
Πληροφορίες: http://8gracm.mie.uth.gr/

Συνέδριο INURA 2015

Διεθνές Συνέδριο  
Μηχανικής

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8-9
Ιουλίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:1st Athens Digital Payments 
Summit   
ΑΘΗΝΑ

International 
Telecommunication Union, 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, ΕΜηΠΕΕ

  Το 14ο διεθνές συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, από τις 25 ως τις 27 Μαΐου 2016. Τα συνέδρια της ΕΓΕ αποτελούν θεσμό στο χώρο 
των Γεωεπιστημών και πέραν αυτών με διεπιστημονικές συνεδρίες και εκδηλώσεις. Επικεντρώ-
νονται στην παρουσίαση της γεωλογίας της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, των Βαλκανίων 
καθώς και σε ευρύτερα περιβαλλοντικά και τεχνικογεωλογικά θέματα.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΕ
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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

	  



Ευνοϊκές διατάξεις για τους ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 

Αναβάλλονται αλλά δεν παγώνουν οι σχεδιασμοί για ΕΣΠΑ

Παράταση για τη συμμετοχή Ενεργειακών Επιθεωρητών  
στις εξετάσεις εξήγγειλε το ΥΠΑΠΕΝ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 69 Α/2-7-2015 ο νόμος 4331/2015 με τίτλο 
« Μέτρα για την ανακούφιση των  ΑμεΑ, την  απλοποίηση  της λει-
τουργίας των  ΚΕΠΑ, καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συ-
ναφή ασφαλιστικά θέματα».  Ειδικά για τους μηχανικούς παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον οι διατάξεις των άρθρων  38  και 39 για τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ.
Σύμφωνα με τις ψηφισθείσες διατάξεις, οι ασφαλισμένοι στον κλά-
δο κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλι-
στεί  σε οιονδήποτε φορέα  από 1.1.93 και εφεξής  και σήμερα είναι 
ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως ελεύθεροι επαγγελματίες, 
μπορούν με αίτησή  τους να επιλέξουν την κατάταξή  τους σε μία 
από τις δύο κατώτερες κατηγορίες ασφάλισης. Κατά την υποβολή 
της αίτησης  οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να μην έχουν ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις προς το Ταμείο ή να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθμισης οφειλών και να εξυπηρετούν τη ρύθμιση. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται και στους λοιπούς τομείς των κλάδων επικουρικής 
ασφάλισης, ασθένειας και πρόνοιας του ΕΤΑΑ και στην ειδική προ-
σαύξηση του ΤΣΜΕΔΕ.
Ακόμη, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης  του  ΕΤΑΑ 
–ΤΣΜΕΔΕ, που έχουν ασφαλιστεί  σε οιονδήποτε φορέα  μέχρι την 
31.12.92   και σήμερα είναι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ –ΤΣΜΕΔΕ ως 
ελεύθεροι επαγγελματίες   ή έμμισθοι υπόχρεοι της ειδικής προ-
σαύξησης ΤΣΜΕΔΕ καταβάλλουν από 1.1.2015 έως 31.12.2016 τις 

εισφορές,  όπως είχαν διαμορφωθεί και ίσχυαν μέχρι 30.6.2011. 
Επιπλέον ποσά, που τυχόν έχουν καταβληθεί, συμψηφίζονται με 
μελλοντικές εισφορές.
Οι αναδρομικές οφειλές εισφορών που έχουν προκύψει από την 
επιβολή της πρόσθετης εισφοράς του αρ. 44 παρ. 14 Ν. 3986/2011 
και αφορούν το χρονικό  διάστημα από 1.7.2011 έως 31.12.2014 
καθώς και αυτές που έχουν  προκύψει  λόγω της υποχρεωτικής 
μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική  κατηγορία  του αρ. 44 παρ. 15 
Ν. 3986/2011 καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις χωρίς την επιβο-
λή ποινών, λόγω καθυστέρησης εξόφλησής τους. Με απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ καθορίζεται 
ο αριθμός, ο χρόνος και τρόπος καταβολής  των δόσεων.
Αξιοσημείωτο είναι ακόμα το άρθρ. 18 του ως άνω Νόμου , σύμφω-
να με το οποίο οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έχουν δικαίωμα 
και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη σε ρύθμιση τμηματικής κα-
ταβολής  να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία οφειλε-
τών  αλλά μόνον όταν το ποσό υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ. Ακόμα 
οι  Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται να προβαίνουν σε 
συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του 
φορέα μέχρι του ύψους των οφειλών τους. Στην περίπτωση αυτή τα 
ποσά των χρηματικών απαιτήσεων των οφειλετών συμψηφίζονται 
με τις τελευταίες  δόσεις. Σχετικές με το θέμα ανακοινώσεις έχουν 
εκδώσει ήδη το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Ματαιώθηκε, λόγω δημοψηφίσματος, η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα συ-
νεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-
2020, αλλά δεν παγώνουν οι σχεδιασμοί για την αξιοποίηση των κοινοτικών 
κονδυλίων, διαβεβαιώνει το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την κριτική για 
καθυστερήσεις στην οριστικοποίηση των έργων που ασκείται από τις εργοληπτι-
κές οργανώσεις. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Γενική Γραμματεία Δη-
μοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα συγκλή-
θηκαν κανονικά οι περιφερειακές και τομεακές επιτροπές. . Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της συναδέλφου Χαράς Τζαναβάρα στην Εφημερίδα των Συντακτών, η 
ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ αφήνει «μπηχτές» προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία 
ήταν η μόνη που δεν πραγματοποίησε την προγραμματισμένη συνεδρίαση.
Τα προβλεπόμενα για την Ελλάδα κονδύλια του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 
(ΣΕΣ), όπως είναι η επίσημη ονομασία του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 20,8 δια 
ευρώ, τα οποία με την αναθεώρηση αναμένεται να φτάσουν τα 22,8 δισ. Από 
αυτά ο τομέας των μεταφορών και περιβάλλοντος θα απορροφήσει μόνον 3,7 
δια, με τπ μερίδα του λέοντος να πηγαίνει στους αυτοκινητόδρομους, το Μετρό 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις υποδομές διαχεί-
ρισης σκουπιδιών.

Το υπουργείο διευκρινίζει ότι η επιτροπή παρακολούθησης έχει συντονιστικό 
χαρακτήρα και ενημερώνει ότι το τελευταίο διάστημα συνεδρίασαν κανονικά οι 
Περιφερειακές Επιτροπές Αττικής, Κρήτης και Πελοποννήσου, καθώς και τομε-
ακές Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος, Εκπαίδευσης, Μεταρρύθμισης 
Δημόσιου Τομέα και Ανθρώπινου Δυναμικού, που έχουν την κύρια ευθύνη δια-
χείρισης των προβλεπόμενων κονδυλίων.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, ο 
υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης, δήλωσε:
«Απόφαση του Υπουργείου είναι να παραταθεί 

ως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία επι-
τυχούς συμμετοχής των Ενεργειακών Επιθεω-
ρητών στις εξετάσεις, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις του π.δ. 100/2010. Η σχετική ρύθ-
μιση συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο "Βο-

σκήσιμες Γαίες Ελλάδας και Άλλες Διατάξεις” 
που το Υπουργείο μας έχει ήδη καταθέσει στην 
Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της 
Βουλής». Από το ΥΠΑΠΕΝ δεν δόθηκε χρονοδι-
άγραμμα για την ψήφιση της εν λόγω ρύθμισης.
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Τον κίνδυνο να μετατραπεί το Κτηματο-
λόγιο σε εργαλείο δήμευσης της ιδιωτι-
κής περιουσίας επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ 
σε επιστολή προς την ηγεσία του υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αφορ-
μή τη λήξη της προθεσμίας διόρθωσης 
των αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτη-
ματολόγιο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων 
που βρίσκονται σε δεκάδες δήμους της 
χώρας που εντάχθηκαν στο Κτηματο-
λόγιο με το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα 
Εθν. Κτηματολογίου. Οι προθεσμίες λή-
γουν σταδιακά από 1.8 έως 31.12.2015 με 
τη συμπλήρωση 12ετίας από την έναρξη 
λειτουργίας των αντίστοιχων κτηματολο-

γικών γραφείων και η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να 
παραταθούν για 8 χρόνια, δηλαδή μέχρι 
τη συμπλήρωση 20ετίας ώστε να ευθυ-
γραμμιστούν με τις διατάξεις του Αστι-
κού Κώδικα περί χρησικτησίας. Σημει-
ώνεται πως όλα τα αδήλωτα ή αγνώστου 
ιδιοκτήτη ακίνητα θα περιέλθουν στην 
κυριότητα του Δημοσίου ενώ όποιος ιδι-
οκτήτης δεν αναγράφεται ως δικαιούχος 
στις οριστικές εγγραφές, χάνει οριστικά 
την κυριότητα του ακινήτου του. Η ΠΟ-
ΜΙΔΑ ζητά επίσης να επιλυθεί το ιδιο-
κτησιακό πρόβλημα των εκτός σχεδίου 
ακινήτων τα οποία επίσης σε πλειάδα 
περιπτώσεων διεκδικεί το Δημόσιο από 
τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Η ΠΟΜΙΔΑ για το Κτηματολόγιο

«Κάν'το όπως το Ισραήλ»! Αυτός είναι ο στόχος του 
«Δημόκριτου», που επιδιώκει να συσπειρώσει σε 
μονιμότερα δίκτυα συνεργασίας τους Έλληνες επι-
στήμονες, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται στον κόσμο, 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών με επί-
σης μεγάλη διασπορά ομογενών επιστημόνων, όπως 
του Ισραήλ, της Κίνας και της Ινδίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» διοργάνωσε φέτος για 
τρίτη συνεχή χρονιά το «Hellenic Forum for Science, 
Technology & Innovation» (Ελληνικό Φόρουμ για την 
Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία). Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
ερευνητικού κέντρου από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως 
την Παρασκευή 3 Ιουλίου, παρά τις δυσκολίες που 
προκάλεσαν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, 
γεγονός που αποδεικνύει ότι ο τομέας της έρευνας 
μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως "μοχλός ανά-
πτυξης".
Το πενθήμερο πολυθεματικό διεθνές συνέδριο κά-
λυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της Επιστήμης των 
Υπολογιστών, της Νανοτεχνολογίας, της Ενέργειας 
και του Περιβάλλοντος, των Επιστημών της Ζωής κ.α. 
Το Φόρουμ, που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών, έχει ως βασικό στόχο την προσέλκυση 
των επιστημόνων της ελληνικής διασποράς (περίπου 
100 έχουν προσκληθεί ως ομιλητές φέτος), καθώς και 
ξένων ειδικών παγκόσμιας κλάσης. Όπως τόνισε σε 
συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του «Δημόκριτου» δρ 
Νικόλαος Κανελλόπουλος, το μεγαλύτερο εγχώριο 
ερευνητικό κέντρο φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως κατ' 
εξοχήν σημείο συνάντησης των Ελλήνων επιστημόνων 
της διασποράς και του εσωτερικού, συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη ενός δικτύου αμφίδρομων συνεργασι-
ών κατά τα διεθνή πρότυπα. Μέσα από αυτή την προ-
σπάθεια δικτύωσης με διακεκριμένους Έλληνες και 
ξένους επιστήμονες, ο «Δημόκριτος» αποβλέπει στο 
να αναπτύξει συνεργασίες που θα αφορούν στη με-
τατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνώς 
ανταγωνιστικά προϊόντα, σε τομείς αιχμής που ενδια-
φέρουν την ελληνική οικονομία. Ακόμη, συζητήθηκε η 
δυνατότητα λειτουργίας κοινών προγραμμάτων εκπό-
νησης διδακτορικών (δύο χρόνια σε πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και δύο χρόνια στην Ελλάδα), σύναψης 
συνεργασιών για την υποβολή κοινών ερευνητικών 
προγραμμάτων, καθώς και συγκράτησης της φυγής 
των νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain 
drain). Ο κ.Κανελλόπουλος χαρακτήρισε βασικό ζη-
τούμενο την μετατροπή σε καινοτομικά προϊόντα της 
αριστείας στην έρευνα. Χαρακτήρισε «ανεκμετάλλευτο 
πλούτο» τους Έλληνες ερευνητές του εξωτερικού, ενώ 
έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου για τη συνεχιζόμενη 
«έξοδο» των νέων ερευνητών στο εξωτερικό, γεγονός 
που αποψιλώνει τα εγχώρια ερευνητικά κέντρα και 
οδηγεί σε σταδιακή γήρανση του προσωπικού τους. 
Όπως είπε, ο «Δημόκριτος» στοχεύει σταδιακά στη 

διαμόρφωση ενός δικτύου συνεργαζομένων εργα-
στηρίων ερευνητών της Ελλάδας και της διασποράς, 
πράγμα που θα «φρενάρει» την έξοδο Ελλήνων ερευ-
νητών, την μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα μας, τη 
δημιουργία εταιριών-τεχνοβλαστών από επιστήμονες 
και την προσέλκυση περισσότερων ερευνητικών κον-
δυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Για να γίνει μια 
σοβαρή αναπτυξιακή προσπάθεια, πρέπει να πάμε 
όλοι μαζί», επεσήμανε ο κ.Κανελλόπουλος, ο οποίος 
επίσης ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να 
παρεμβαίνει στη διοίκηση των ερευνητικών κέντρων. 
Τέλος, εκτίμησε ότι η «πράσινη» τεχνολογία και η 
νανοτεχνολογία είναι οι δύο βασικοί τομείς αιχμής, 

όπου η Ελλάδα μπορεί να διακριθεί διεθνώς.  Κατά τη 
διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν 23 εργα-
στήρια (workshops), ενώ το πρόγραμμα πλαισιώθηκε 
πλαισιώνεται από παράλληλες εκδηλώσεις όπως:

•«EU Funded Innovation in H2020»: Διημερίδα με επι-

χειρηματικές συναντήσεις και ομιλίες την πρώτη μέρα 
και διασύνδεση των συνέδρων με ολοήμερη εκδρομή 
•Hellenic Forum Brokerage Event: Δωρεάν ημερίδα 
δικτύωσης, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και στε-
λέχη επιχειρήσεων συζήτησαν για τις αναπτυξιακές 
προοπτικές που βασίζονται σε καινοτόμα ερευνητικά 
αποτελέσματα.
•Τελική φάση διαγωνισμού MITEF Greece Startup 
Competition για την ανάδειξη ελληνικών νεοφυών 
επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας.
•Βράβευση του διακεκριμένου καθηγητή Θεωρητι-
κής Φυσικής Ιωάννη Ηλιόπουλου με το «Demokritos 
Scientific Excellence and Innovation Award». 

Ακόμη, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων του «Δημόκριτου», πραγματοποιείται φέτος η 
λειτουργία του 50ου Θερινού Σχολείου (6-17 Ιουλίου), 
που απευθύνεται σε πτυχιούχους και τελειόφοιτους 
ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Ελληνικό Φόρουμ για την Επιστήμη, την Τεχνολογία  
και την Καινοτομία
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 7/07/2015

Έχοντας εξασφαλίσει την υποστήριξη της μεγάλης 
πλειοψηφίας του λαού για την απόρριψη των πολιτικών 
λιτότητας -όπως ζήτησε-, καθώς και τη στήριξη των πολιτικών 
κομμάτων -πλην ΚΚΕ- για να διαπραγματευθεί μια συμφωνία 
«κοινωνικά δίκαιη και οικονομικά βιώσιμη», ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη 
σύνοδο των ηγετών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
Η αποστολή δεν είναι διόλου εύκολη, πολύ περισσότερο που η 
τόσο αναγκαία πολιτική συναίνεση φαίνεται να επιτυγχάνεται 
στο «και πέντε», με την οικονομία σε κώμα, τις τράπεζες 
κλειστές, τις επιχειρήσεις σε χρηματοδοτική ασφυξία να 
αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους και τους πολίτες να 
αγωνιούν στις ουρές των ATM για το σήμερα και το αύριο, 
αλλά και για τους κόπους της ζωής τους.
Ο κ. Τσίπρας έχει να διαχειριστεί το 61,3% του «Οχι», αλλά 
και τη συμφωνία των πολιτικών αρχηγών -όπως προέκυψε 
στη σύσκεψη που προκάλεσε χθες, υπό την προεδρία του 
ανώτατου άρχοντα- για να επανέλθει στη διαπραγμάτευση με 
τους εταίρους, με την Ελλάδα επί ξυρού ακμής.
Ο πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εταίρος του, πρόεδρος 
των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος, οι πρόεδροι της Ν.Δ. Ευάγγελος 
Μεϊμαράκης, του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, του ΠΑΣΟΚ 
Φώφη Γεννηματά, έπειτα από επτάωρη ανταλλαγής απόψεων, 
συμφώνησαν ότι «η πρόσφατη ετυμηγορία του ελληνικού 
λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και 
ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς 
δίκαιης και οικονομικώς βιώσιμης συμφωνίας».
Η αποτύπωση αυτής της εκτίμησής τους, στο κοινό 
ανακοινωθέν που εξέδωσε η Προεδρία της Δημοκρατίας, 
ανταποκρίνεται και στη συμβουλή ξένων ηγετών με 
τους οποίους επικοινώνησαν χθες τόσο ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας Προκοπής Παυλόπουλος όσο και ο 
πρωθυπουργός.
Στην πολύωρη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, υπό τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Τσίπρας παρουσίασε τις 
πρωτοβουλίες «που προτίθεται να αναλάβει άμεσα», ενώ 
άκουσε και τις προτάσεις των προέδρων των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης.
Είναι σαφές ότι η ευθύνη για τη συνέχεια ανήκει 
στην κυβέρνηση και όπως υπογραμμίζεται στο κοινό 
ανακοινωθέν: «Προς αυτή την κατεύθυνση (της συμφωνίας) 
η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση 
των διαπραγματεύσεων και ο κάθε πολιτικός αρχηγός 
θα συμβάλλει αντιστοίχως στο πλαίσιο του θεσμικού και 
πολιτικού του ρόλου».
Οι συναινούντες αρχηγοί συμφώνησαν ότι κοινός στόχος είναι 
η επίτευξη λύσης που θα διασφαλίσει: 
- Την επαρκή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της 
χώρας.
- Αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, με κριτήριο τη δίκαιη κατανομή 
των βαρών και την προώθηση της ανάπτυξης με τις κατά το 
δυνατόν λιγότερες υφεσιακές επιπτώσεις.

- Ισχυρό, εμπροσθοβαρές, αναπτυξιακό πρόγραμμα, 
πρωτίστως για την καταπολέμηση της ανεργίας και την 
ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.
- Δέσμευση για την έναρξη ουσιαστικής συζήτησης ως προς 
την αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας του 
ελληνικού δημόσιου χρέους.
«Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση 
της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σε 
συνεννόηση με την ΕΚΤ», τονίζεται στο κοινό ανακοινωθέν. 
Ο κ. Τσίπρας δεσμεύτηκε να ενημερώσει τους πολιτικούς 
αρχηγούς αμέσως μετά τη Σύνοδο Κορυφής για τα πρώτα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν και για την εν γένει πορεία 
των διαπραγματεύσεων.
Σύμφωνα με απολύτως ακριβείς πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας 
ζήτησε από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς να 
συνδράμουν στο «να υποστηριχθεί η σαφής και ξεκάθαρη 
ετυμηγορία του ελληνικού λαού από το προχθεσινό 
δημοψήφισμα για μια βιώσιμη λύση».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε 
τους πολιτικούς αρχηγούς, ότι στην έκτακτη Σύνοδο Κορυφής 
της Ευρωζώνης θα παρουσιάσει την πρόταση της κυβέρνησης, 
η οποία θα βασίζεται στην τελευταία πρόταση του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ -η οποία δεν 
ετέθη καν στο δημοψήφισμα- συμπληρωμένη με ορισμένες 
απαιτήσεις της Αθήνας, ως βάση συζήτησης για συμφωνία.
Ο κ. Τσίπρας φέρεται να είπε ότι θα διεκδικήσει: Μεγαλύτερο, 
χρονικά, μεταβατικό διάστημα για τη διατήρηση του ΕΚΑΣ. Να 
μην καταργηθεί η μείωση ΦΠΑ στα νησιά. Να μη μειωθούν 
οι αμυντικές δαπάνες. Να νομοθετηθεί η επαναφορά του 
νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Να απαλειφθεί η 
υποχρέωση προκαταβολής 100% στη φορολογία επιχειρήσεων.
Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην ανάγκη οι πολιτικοί αρχηγοί 
να συμφωνήσουν -και να δεσμευτούν στην υποστήριξη με 
την πρότασή του. Ωστόσο, διατυπώθηκε εκ μέρους τους το 
αντεπιχείρημα ότι η πρόταση Γιούνκερ, αλλά και οι προσθήκες 
Τσίπρα, «δεν αντιστοιχούν με την κατάσταση σήμερα και 
έχουν ξεπεραστεί». Μάλιστα, παρατήρησαν ότι εμμονή σε 
αυτή την πρόταση θα οδηγήσει σε ρήξη με τους εταίρους-
πιστωτές της χώρας.
Κατά την άποψη των πολιτικών αρχηγών της αντιπολίτευσης, 
η έμφαση στις προτάσεις της Αθήνας «θα πρέπει να δοθεί σης 
αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις».

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-8-9 | 7/07/2015

Κλείνει ακόμα περισσότερο τη στρόφιγγα ρευστότητας προς 
τις ελληνικές τράπεζες ο επικεφαλής της EKT, Μάριο Ντράνκι, 
καθώς χθες η κεντρική τράπεζα της Ευρωζώνης προχώρησε 
σε αύξηση του «κουρέματος» των ελληνικών ομολόγων 
που προσφέρονται ως εγγυήσεις για τη χρηματοδότηση των 
τραπεζών μέσω του ΕLΑ. Ουσιαστικά η ΕΚΤ με την απόφασή 
της στέλνει τελεσίγραφο προς την ελληνική πλευρά να κλείσει 
εδώ και τώρα συμφωνία. Το ποσοστό του «κουρέματος» 
δεν έχει επίσημα ανακοινωθεί, με αποτέλεσμα άλλες 
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πληροφορίες να κάνουν λόγο «για μικρό haircut της τάξης του 
5% με 10%» και άλλες πηγές να αναφέρουν ότι πρόκειται «για 
αρκετά βαθύ "κούρεμα" στα επίπεδα του 20%».
Τραπεζικές πηγές υπολογίζουν την πρόσθετη επιβάρυνση για 
τις ελληνικές τράπεζες στα 4-8 δισ ευρώ και σημειώνουν ότι 
το απόθεμα των εγγυήσεων που διαθέτει σήμερα το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα είναι ύψους 18 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί 
ότι οι διοικήσεις των τραπεζών εμφανίζονται καθησυχαστικές 
σε ό,τι αφορά τα ημερήσια όρια ανάληψης από τα ATM, 
δηλαδή τα 60 ευρώ. Ωστόσο παραδέχονται πως στις σημερινές 
συνθήκες ακόμα και ένα μικρό «κούρεμα» στερεί πολύτιμη 
ρευστότητα από τις τράπεζες.
H ΕΚΤ χθες διατήρησε στα ίδια επίπεδα το όριο του ELA, 
δηλαδή στα 89 δισ. ευρώ, ενώ αύριο Τετάρτη και αφού θα 
έχουν κατατεθεί οι ελληνικές προτάσεις στη Σύνοδο Κορυφής 
αναμένεται να συνεδριάσει και πάλι, με τα νέα δεδομένα στο 
τραπέζι.
Συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της αναφέρονται 
χαρακτηριστικά τα εξής: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε σήμερα να 
διατηρήσει την παροχή επείγουσας ρευστότητας (ELA) στις 
ελληνικές τράπεζες στο επίπεδο που αποφάσισε στις 26 του 
Ιουνίου του 2015, μετά τη συζήτηση μιας πρότασης από την 
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο ELA μπορεί να παρέχεται μόνο έναντι επαρκών εγγυήσεων 
(collateral).
H οικονομική κατάσταση της Ελληνικής Δημοκρατίας έχει 
επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες, δεδομένου ότι οι 
εξασφαλίσεις που χρησιμοποιούν στον ELA βασίζονται 
σε σημαντικό βαθμό σε συνδεδεμένα με την κυβέρνηση 
περιουσιακά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα να αναπροσαρμόσει το 
"κούρεμα" (haircut) στα collateral που είναι αποδεκτά από την 
ΤτΕ για τον ΕLΑ. Το ΔΣ παρακολουθεί στενά την κατάσταση 
στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις πιθανές επιπτώσεις για 
τη στάση της νομισματικής πολιτικής και για την ισορροπία 
των κινδύνων για τη σταθερότητα των τιμών στη ζώνη του 
ευρώ. To ΔΣ είναι αποφασισμένο να χρησιμοποιήσει όλα τα 
διαθέσιμα μέσα στο πλαίσιο της εντολής του».
Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, χθες 
ασκήθηκαν έντονες πιέσεις από τουλάχιστον δύο μέλη του 
ΔΣ της ΕΚΤ (συνολικά το μέλη είναι 19, όσοι και οι κεντρικοί 
τραπεζίτες των χωρών-μελών), τα οποία ζητούσαν μετ' 
επιτάσεως η ΕΚΤ να ακολουθήσει τους κανόνες που τη 
διέπουν και να προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερο «κούρεμα», 
καθώς η πιστωληπτική διαβάθμιση της χώρας μας είναι junk 
(σκουπίδι).
Σήμερα το μέσο haircut για τον δανεισμό από τον ELΑ 
ανέρχεται σε περίπου 35% (για τα ομόλογα με εγγύηση 
Δημοσίου η μέση απομείωση αξίας αγγίζει το 25% και για τα 
υπόλοιπα ενέχυρα, όπως δάνεια, κρατικά ομόλογα, έντοκα 
κ.ά., κυμαίνεται περίπου στο 45%).
Μια αύξηση κατά 10%, δηλαδή κατά μέσο όρο στο 45%, θα 
μπορούσε να είναι ανεκτή, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, και 

με την προϋπόθεση ότι η χώρα θα κινούνταν στην κατεύθυνση 
για υπογραφή συμφωνίας.
Οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ως εγγυήσεις στον ELA 
ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας 
II, πρόγραμμα Αλογοσκούφη), ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια 
(επιχειρηματικά, στεγαστικά και καταναλωτικά), τα οποία 
υπόκεινται σε «κούρεμα» της τάξης του 35% ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά τους (διάρκεια, ύψος, εγγυήσεις).
Ως ενέχυρα δίδονται και τα «κουρεμένα» ομόλογα του 
Δημοσίου μετά το PSI που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους (στο 
σύνολο περίπου 5 δισ. ευρώ), τα οποία έχουν μεταφερθεί στον 
ELA μετά την απόφαση της ΕΚΤ να άρει το waiver.
Αυτοί οι τίτλοι υπόκεινται σε haircut 10% έναντι της αγοραίας 
αξίας τους, οι οποίοι διαπραγματεύονται με τιμή 50 (η τιμή 
αναφοράς των ομολόγων είναι οι 100 μονάδες), άρα το 
ουσιαστικό «κούρεμα» είναι της τάξης του 50%. Στον ELA 
υπάρχουν ως ενέχυρα και έντοκα γραμμάτια του ελληνικού 
Δημοσίου ύψους 3,5 δισ. ευρώ.

ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 10 
Ιουλίου 2015 το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των πολιτών 
στις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, που 
λειτουργούν από τους συγκοινωνιακούς φορείς ΟΑΣΑ Α.Ε., 
ΟΣΥ Α.Ε., ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός 
σιδηρόδρομος, τραμ), με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστου Σπίρτζη. 
Η δωρεάν μετακίνηση του επιβατικού κοινού σε όλες τις 
δημόσιες αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας εντάσσεται στο 
πλαίσιο των μέτρων αλληλεγγύης για τη στήριξη των πολιτών, 
που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Η ΙΝΔΙΑ ΕΠΕΝΔΥΕΙ 1 ΔΙΣ. ΔΟΛ. ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 24 | 7/07/2015

Επενδύσεις σχεδόν 1 δισ. δολαρίων θα διοχετευθούν στην 
Ινδία για την κατασκευή 25 φωτοβολταϊκών πάρκων έως το 
2019 σε πέντε από τις πολιτείες της.
Αφενός η κυβέρνηση θα επενδύσει περί τα 660 εκατ. δολάρια, 
αφετέρου οι ιδιώτες αναμένεται να τοποθετήσουν κεφάλαια 
330 εκατ. δολαρίων. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
αποσκοπούν στο να αυξηθεί η παραγωγή ενέργειας από τα 4,1 
γιγαβάτ σήμερα στα 100 γιγαβάτ έως το 2022. Τα πάρκα αυτά 
εκτιμάται πως θα παράγουν το ένα πέμπτο του στόχου των 
100 γιγαβάτ. Οι σχετικοί διαγωνισμοί θα διεξαχθούν έως και 
τον Μάρτιο του 2016. Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα 
Μόντι, επιδιώκει μέσω των έργων αυτών να αντιμετωπίσει 
το χρόνιο πρόβλημα των διακοπών ρεύματος, καθώς και να 
περιορίσει την εξάρτηση από την παραγωγή ρεύματος με 
χρήση γαιάνθρακα. Η τεχνολογία αυτή καθιστά την Ινδία μία 
από τις πιο ρυπογόνες χώρες διεθνώς.


