
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, όσοι ασφαλισμένοι έχουν ήδη 
αιτηθεί αλλαγή ασφαλιστικής κλάσης  και όσοι θα την αιτηθούν έως και τις 

30/9/2015 ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙ, 
θα παραλάβουν τις ΝΕΕΣ ειδοποιήσεις πληρωμής των ασφαλιστικών εισφο-
ρών του Α’ Εξαμήνου του 2015 (με τις ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ) από τις 1/10/2015 έως και 

τις 6/10/2015, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ταμείου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ προανήγγει-
λε τη δημιουργία 
Task Force για 
τον εντοπισμό 
γραφειοκρατι-
κών και άλλων 
εμποδίων που 
συναντούν οι ιδι-
ωτικές επενδύ-
σεις στη χώρα.

ΣΗΜΕΡΑ
ΗλΕκΤρΟνικΗ ΕκδΟσΗ ΑδΕιών δΟμΗσΗσ 

 ΗλΕκΤρΟνικΗ ΤΑυΤΟΤΗΤΑ κΤιριΟυ

Καθυστερούν αδικαιολόγητα  
οι αποφάσεις

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

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

Την αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
στην έκδοση τόσο της ΚΥΑ για την 
εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Έκδοσης 
Αδειών Δόμησης όσο και του ΠΔ για 
την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου 
ανέδειξε σε συνέντευξη του στο ραδι-
οσταθμό ΣΚΑΙ και στο δημοσιογράφο 
Νίκο Ανδρίτσο ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός. Σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο του Επιμελητηρίου οι καθυ-
στερήσεις σε αυτές τις αποφάσεις είναι 
ενδεικτικές της γραφειοκρατίας και της 
καθυστέρησης της δημόσιας διοίκησης 
σε θέματα ανάπτυξης, επενδύσεων, 
μείωσης της γραφειοκρατίας και 
εξυπηρέτησης του πολίτη. «Οι 
αποφάσεις βρίσκονται 9-10 μήνες 
στο Υπουργείο και περιμένουν τις 
υπογραφές των Υπουργών, περιέ-
γραψε ο Γιώργος Στασινός. Τόνισε 
μάλιστα ότι για το θέμα είναι ενήμε-
ρο το γραφείο του Πρωθυπουργού. 
Σημείωσε μάλιστα, με αφορμή τις 
δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα από 
τη Νέα Υόρκη για τις “under the 
table” διαδικασίες στην Ελλάδα ότι 
τα ηλεκτρονικά συστήματα αυτά 
καταπολεμούν τη γραφειοκρατία και 
τη διαφθορά.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε 
με έμφαση: «έχω απηυδήσει με αυτή 
τη γραφειοκρατία, που δημιουργείται 
πραγματικά από τις κυβερνήσεις και 
έχω απηυδήσει, γιατί είμαστε ένας 
κλάδος, ο κλάδος των μηχανικών, εκεί-

νος που έχει πληγεί περισσότερο από 
αυτήν τη κρίση. Γιατί έχει πληγεί; Γιατί 
δεν προχωράει η ανάπτυξη. Δεν προ-
χωράμε βήματα μπροστά και μένουμε 
πίσω και αρχίζουμε και αυξάνουμε 
τη φορολογία. Αν υπάρχει ανάπτυξη, 
υπάρχει δουλειά για τους μηχανικούς. 
Άρα μας ενδιαφέρει άμεσα». Τέλος, ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στην 
πρωτοβουλία του για δημιουργία Task 
Force για την προώθηση ιδιωτικών 
επενδύσεων τονίζοντας ότι «θα εντοπί-
ζουμε το πρόβλημα, θα έχουμε ανοιχτή 
γραμμή με τους μηχανικούς των 

επενδυτών έτσι ώστε να εντοπίζουμε 
τη γραφειοκρατία και το γιατί κολλάει 
μία αδειοδότηση μίας επένδυσης. Έτσι 
θα εντοπίσουμε το πρόβλημα και θα το 
δίνουμε στη δημοσιότητα».

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

•  Ηλεκτρονική Έκδοση Αδειών Δόμη-
σης - Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου: 
Καθυστερούν αδικαιολόγητα οι αποφά-
σεις (σελ.1)

•  Ο Ελ(ληνικός) Κορμπιζιέ (σελ.3)

•  Νέο πρόγραμμα συνεργασίας για 
την περιοχή Βαλκανίων-Μεσογείου, 
ύψους 40 εκατ. Ευρώ (σελ.3)

•  Στροφή πολυεθνικών σε ΑΠΕ (σελ.4)

•  ΠΟΜΙΔΑ: Μεγαλύτερη φοροδιαφυγή 
και αυξημένα ενοίκια από τις αλλαγές 
στη φορολόγηση των μισθωμάτων 

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

•  Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και 
Δονήσεων (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  1stAthens Digital Payments Summit 
(σελ.6)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.7)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.8-9)

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

ΣΗΜΕΡΑ 30-09-2015

ΑΘΗνΑ
➦  Το 1st Athens Digital Payments Summit διε-
ξάγεται σήμερα στις εγκαταστάσεις της  Αμερικα-
νικής Σχολής Κλασικών Σπουδών.  Διοργανώνεται 
από την International Telecommunication Union 
– ITU, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και την 
ΕΜηΠΕΕ.

➦  Ημερίδα με θέμα: "Ανοικτή διακυβέρνηση & 
τρόποι εφαρμογής της" διοργανώνεται σήμερα 
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. 
Ζέρβα, Bασ. Κωνσταντίνου 48), από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT), σε συνεργασία με την 
ομάδα εργασίας για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση 
της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού 
Ανοικτού Κώδικα(ΕΕΛ/ΛΑΚ).

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

   Το 23ο Παγκόσμιο συνέδριο Ακουστικής και δονήσεων - ICSV23 
(International Congress on Sound & Vibration)διοργανώνεται 10 - 14 ιου-
λίου 2016 στην Αθήνα, από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής 
συγκοινωνιακών Έργων «Ε.Π.Α.σ.Ε.» του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών 
(συγκοινωνιακός Τομέας) της Πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και το  IIAV (International Institute of Acoustics & Vibration). Η 
εκδήλωση υλοποιείται σε συνεργασία με  το Ελληνικό ινστιτούτο Ακουστι-
κής (ΕλινΑ) και τον σύλλογο Ελλήνων συγκοινωνιολόγων (σΕσ).

στο πλαίσιο του ICSV23, θα 
πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρία 
με έμφαση στη στρατηγική 
χαρτογράφηση του περιβαλλο-
ντικού θορύβου στα ελληνικά και 
νότιο-ευρωπαϊκά αστικά κέντρα 
και την αντι-θορυβική προστασία από τη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων. 
Πληροφορίες: http://www.icsv23.org

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΟΝΗΣΕΩΝ

   Το 8ο Διεπιστημονικό, Διαπανεπιστημιακό συνέ-
δριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το Ίδρυμα 
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε./ Ε.Μ.Π., θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μέτσοβο, τον Σεπτέμβριο 2016. 
 Θέμα του  συνεδρίου είναι: «Η ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη των ορεινών και των γεωγραφικά 
απομονωμένων περιοχών» και μέσα απ' αυτό 
επιδιώκεται –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- «η 
στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου με τα Πανεπιστήμια Ιωαννίνων 
και Θεσσαλίας, αλλά και όλης της Ελλάδας, με 

τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς 
του δημόσιου και του κοινωνικού τομέα, καθώς 
και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστημονικών 
ερευνητικών συνεργασιών, οι οποίες, πέρα από τις 
θεωρητικές αναλύσεις και συμβολές στα θέματα 
του συνεδρίου, θα πραγματεύονται και συγκε-
κριμένες σχετικές εφαρμογές, οι οποίες θα αφο-
ρούν στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της Ελλάδας 
και ιδιαίτερα των ορεινών, των νησιωτικών και των 
γεωγραφικά απομονωμένων περιοχών της, αλλά 
και της Ηπείρου ειδικότερα». 
Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, διπλωματούχοι 

μηχανικοί, ερευνητές και μέλη 
του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού του Ε.Μ.Π. και των 
Α.Ε.Ι. της χώρας, θα πρέπει να 
υποβάλουν περιλήψεις των ει-
σηγήσεών τους μέχρι τις 30 Νο-
εμβρίου 2015, στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: drdrok@central.
ntua.gr, mirc@central.ntua.gr 
και kvas@survey.ntua.gr, καθώς 
και στη διεύθυνση: Ομότιμο 
Καθηγητή Δ. Ρόκο, Επιστημονικό 
Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. /Ε.Μ.Π. 

Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης Τομέας Τοπογραφίας 
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών EMP, 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 80 Ζωγράφου Αθήνα.
Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/ 
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Γιώργος Στασινός
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Συνέδριο του ΕΜΠ, για την ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος

21
Οκτωβρίου

2015

31
Οκτωβρίου

2015

15-18
Νοεμβρίου

2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Πλη-
ροφοριακό σύστημα διαχείρισης προδιαγραφών 
Ενόπλων Δυνάμεων”
ΑΘΗνΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Energy in Buildings 
2015»
ΑΘΗνΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ECHOPOLIS 2015 : 
" Ήχος, Φως, Ενέργεια στην πόλη του αύριο"
ΑΘΗνΑ

Γενικό Επιτελείο Εθνικής 
Άμυνας, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού- ASHRAE 

SDMed Observation, 
Planning & Eco-Innovation,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο 



Ο Ελ(ληνικός) Κορμπιζιέ

Νέο πρόγραμμα συνεργασίας για την περιοχή  
Βαλκανίων-Μεσογείου, ύψους 40 εκατ. Ευρώ

Στροφή πολυεθνικών σε ΑΠΕ

Εκδηλώσεις με αφορμή τα 50 χρόνια από τον θάνατο του λε κορμπι-
ζιέ, μιας από τις πλέον εμβληματικές φυσιογνωμίες του μοντερνισμού 
στην αρχιτεκτονική, διοργανώνει το ΕμΠ με πρωτοβουλία της σχολής 
Αρχιτεκτόνων. Οι εκδηλώσεις με τον γενικό τίτλο «Αναφορά στον Ελ/
Le Corbusier» εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των δράσεων που 
θα πραγματοποιηθούν σε όλο τον κόσμο για τον μεγάλο αρχιτέκτο-
να. Η αυλαία των δράσεων θα ανοίξει στις 6 Οκτωβρίου με ομαδική 
εικαστική έκθεση. Η έκθεση «στο όνομα του Le Corbusier» προσκα-
λεί δημιουργούς να στήσουν ένα διάλογο πάνω στο ερώτημα «ποιος 
είναι τελικά ο λε κορμπιζιέ;». Τα έργα θα φιλοξενηθούν στην οικία 
σπητέρη της οδού κυκλάδων που σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Αριστο-
μένης Προβελέγγιος, συνεργάτης του λε κορμπιζιέ. Οι εκδηλώσεις 
περιλαμβάνουν ακόμη, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ανοι-
κτούς διαλόγους, οπτικοακουστικές συναυλίες, συνέδρια, αναγνώσεις 
και αρχιτεκτονικούς περιπάτους με τους οποίους θα ιχνηλατηθούν 
οι πραγματικές και οι φανταστικές πορείες του λε κορμπιζιέ στην 
Αθήνα. Ο ελβετός αρχιτέκτονας είχε μια πολυδιάστατη σχέση με την 
Ελλάδα, η οποία θα αναδειχθεί μέσα από την έκθεση ο Ελ(ληνικός) 
κορμπιζιέ.

Ο σαρλ-Εντουάρ Ζανρέ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννή-
θηκε τον Οκτώβριο του 1887 στο λα σο ντε Φοντ, μια μικρή πόλη της 
βορειοδυτικής Ελβετίας, και πέθανε κολυμπώντας στο παραθαλάσσιο 
ροκμπρίν καπ μαρτέν της Γαλλίας. Θεωρείται ένας από τους κύριους 
εκφραστές της νεωτερικότητας του 20ού αιώνα, ένας οικουμενικός 
άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, που συνδύασε τη θεωρία 
με την πράξη και δημιούργησε ταυτόχρονα ως αρχιτέκτονας, ζω-
γράφος και πολεοδόμος, χτίζοντας σε τρεις ηπείρους και γράφοντας 
βιβλία που μεταφράστηκαν σε δεκάδες γλώσσες. Η σχέση του με την 
Ελλάδα ήταν ολοζώντανη τις δεκαετίες του 1930, του 1940, του 1950 
και του 1960, περίοδο κατά την οποία εργάστηκαν στο αρχιτεκτονικό 
του εργαστήρι δεκαοκτώ έλληνες αρχιτέκτονες. Το αρχιτεκτονικό του 
στίγμα στην Ελλάδα είναι ευδιάκριτα στα ξενοδοχεία «Ξενία» που 
σχεδιάστηκαν από έλληνες αρχιτέκτονες στα μέσα του περασμένου 
αιώνα. Οι εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στη χώρα μας συν-
διοργανώνονται ή στηρίζονται στο σύνολο ή κατά περίπτωση από το 
Γαλλικό ινστιτούτο, την Ελβετική Πρεσβεία, το Ελληνικό Docomomo, 
το κέντρο Αρχιτεκτονικής της μεσογείου, και άλλους πολιτιστικούς 
και επιστημονικούς φορείς.

 Εγκρίθηκε το πρώτο πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας της ΕΕ για την 
περιοχή Βαλκανίων-μεσογείου, που καλύπτει τη Βαλκανική Χερσόνησο και 
την ανατολική μεσόγειο. Το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχουν τρεις χώρες 
της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και κύπρος) και δύο υποψήφιες χώρες (Αλβανία, 
Πρώην Γιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας), θα αντιμετωπίσει δύο 
βασικές για την περιοχή προκλήσεις: την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
μέσω της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Η Corina Cretu, Επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή 
πολιτική, δήλωσε τα εξής: «Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε χάρη στην 
ισχυρή θέληση των συμμετεχουσών χωρών να συνενώσουν τους πόρους 
τους για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. με τη συνεργασία για την 
προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, η περιοχή μπορεί 
να αυξήσει την ελκυστικότητά της για τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις. 
Εύχομαι στις χώρες κάθε επιτυχία στην επίτευξη της συνεργασίας αυτής και 
στην υποστήριξη έργων που θα αξιοποιούν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα 
και πόρους».
Εστιάζοντας στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

των μμΕ, τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος 
θα προωθήσουν την επιχειρηματική, την κοινωνική και την ψηφιακή καινο-
τομία, θα συμβάλουν στη διασύνδεση των επιχειρήσεων και της εκπαίδευ-
σης και θα καταστήσουν δυνατή την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ όλων των 
περιφερειών που συμμετέχουν σε αυτά. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν 
στο πλαίσιο της δεύτερης προτεραιότητας θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη χρή-
ση των πόρων και τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
σε ολόκληρη την περιοχή Βαλκανίων-μεσογείου. Το πρόγραμμα θα λάβει 
περισσότερα από 28 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και περισσότερα από 5 εκατ. EUR από τον μηχανισμό 
Προενταξιακής Βοήθειας (μΠΒ) της ΕΕ. συνολικά — συμπεριλαμβανομένης 
της εθνικής συγχρηματοδότησης — το πρόγραμμα διαθέτει σχεδόν 40 εκατ. 
ευρώ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χω-
ρών στην περιοχή Βαλκανίων-μεσογείου. διαχειριστική αρχή του προγράμ-
ματος Βαλκανίων-μεσογείου ορίστηκε το υπουργείο Οικονομίας, υποδομών, 
ναυτιλίας και Τουρισμού της Ελληνικής δημοκρατίας. Οι δραστηριότητες των 
εταίρων των έργων θα συγχρηματοδοτούνται σε ποσοστό έως και 85 %.

Οι πολυεθνικοί κολοσσοί Starbucks, Wal-Mart, Goldman Sachs και Johnson 
& Johnson είναι μεταξύ των εταιρειών που δεσμεύονται να καλύψουν πλήρως 
τις ανάγκες τους σε ηλεκτρικό ρεύμα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κατα-
δεικνύοντας την ισχυρή υποστήριξη της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας 
στην προώθηση πιο καθαρών μορφών ενέργειας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
energia.gr. Οι εταιρείες αυτές είναι τμήμα μίας ομάδας εννέα οργανισμών, 
στους οποίους συμμετέχουν 36 μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχουν 
δεσμευθεί να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και να κα-
λύπτουν τις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια μόνο από ΑΠΕ, στο πλαίσιο της 
διεθνούς πρωτοβουλίας "RE100" της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Climate 
Group. «Η έρευνα δείχνει ότι οι πιο φιλόδοξες εταιρείες έχουν δει αποδόσεις 

της τάξεως του 27% στις επενδύσεις τους στις χαμηλές εκπομπές άνθρακα», 
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του διευθύνοντος συμβούλου της Climate 
Group, μαρκ κένμπερ. μολονότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θέτει συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη στροφή στις ΑΠΕ, πολλές εταιρείες το έχουν 
ήδη κάνει. Η Johnson & Johnson φιλοδοξεί να καλύπτει τις ανάγκες κατά 100% 
από ΑΠΕ έως το 2050, η Goldman Sachs έως το 2020, η Nike έως το 2025, ενώ 
η Procter & Gamble στοχεύει να αυξήσει τη χρήση ΑΠΕ κατά 30% έως το 2020. 
στην πρωτοπορία των επενδύσεων σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας είναι οι 
κολοσσοί του τεχνολογικού κλάδου, όπως η Amazon και η Apple. στην Ευρώπη, 
η Siemens στοχεύει να είναι «κλιματικά ουδέτερη» έως το 2020 και θα επενδύ-
σει για το σκοπό αυτό περίπου 100 εκατ. ευρώ την επόμενη τριετία.
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Τα υψηλότερα ποσοστά ηλικιωμένων στην ΕΕ 
καταγράφουν η Ιταλία και η Ελλάδα, σύμφω-
να με στοιχεία της Eurostat για το 2014 που 
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, το 18,5% του πληθυσμού της 
ΕΕ είναι άνω των 65 ετών. Άνω των 80 ετών 
είναι το 5% του πληθυσμού της ΕΕ, το οποίο 
προβλέπεται να φτάσει το 12% το 2080. Οι 
χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά πληθυσμού 
άνω των 80 ετών είναι η Ιταλία (6,4%), η Ελλά-
δα (6%), η Ισπανία και η Γαλλία (5,7%). Στον 
αντίποδα οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσο-
στά ατόμων άνω των 80 ετών είναι η Ιρλαν-
δία και η Σλοβακία (3%) και η Κύπρος (3,1%). 
Όσον αφορά τα ποσοστά πληθυσμού άνω 
των 65 ετών, τα υψηλότερα καταγράφονται 
στην Ιταλία (21,4%) και ακολουθεί η Ελλάδα 
με ποσοστό 20,5%, το οποίο σύμφωνα με τη 
Eurostat αναμένεται να αυξηθεί στο 31% έως 
το 2080. Όσον αφορά τους ηλικιωμένους άνω 
των 80 ετών στην Ελλάδα, από 6% του πλη-
θυσμού το 2014 προβλέπεται πως θα αυξηθεί 
στο 13,5% το 2080. Το προσδόκιμο ζωής των 
γυναικών άνω των 65 ετών στην Ελλάδα εί-
ναι κατά μέσο όρο 21,6 χρόνια, ενώ για τους 
άνδρες 18,7 χρόνια. Τα αντίστοιχα ποσοστά 
στην "ΕΕ των 28" είναι 21,3 χρόνια και 17,9 χρό-
νια. Εξάλλου, το 2014, το 23,1% των ατόμων 
άνω των 65 ετών στην Ελλάδα και το 18,2% 
στην ΕΕ, ζούσαν στο όριο της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού. Ακόμα υψηλό-
τερα είναι το ποσοστά των ατόμων κάτω των 
65 ετών που κινδυνεύουν να ζήσουν στη φτώ-
χεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τόσο στην 
Ελλάδα (38,9%), όσο και στην ΕΕ (26%). Όσον 
αφορά, τέλος, τη χρήση του διαδικτύου από 
άτομα ηλικίας μεταξύ 65 και 74 ετών, η Ελλά-
δα (14%) και η Κύπρος (16%) καταγράφουν τα 
χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ (42%), μετά τη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία (10%). Το 30% των 
ηλικιωμένων που "σερφάρουν" στο διαδί-

κτυο στην Ελλάδα, είναι μέλη κάποιου κοι-
νωνικού δικτύου, έναντι 23% στην ΕΕ.

Ελλάδα και Ιταλία οι 
ευρωπαϊκές χώρες με 
τους περισσότερους 
ηλικιωμένους

στην αύξηση της φοροδιαφυγής και των ενοικίων 
προειδοποιεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία ιδιοκτη-
τών Ακινήτων (ΠΟμιδΑ) πως θα οδηγήσουν οι 
προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογία των ενοι-
κίων, εφόσον ισχύσουν χωρίς μεταβολές. Ειδικό-
τερα, η αύξηση των υφιστάμενων φορολογικών 
συντελεστών 11% και 33% (για ετήσιο εισόδημα 
ενοικίων έως 10.000 ευρώ και από 10.000 ευρώ 
και πάνω, αντίστοιχα), σε 15% και 35% αντίστοι-
χα, αλλά ακόμα περισσότερο η επαπειλούμενη 
κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των 
μισθωμάτων, κρίνονται ως λίαν αρνητικές πρω-
τοβουλίες, οι οποίες επιπλέον είναι πιθανόν 
να απειλήσουν την υψηλή εισπραξιμότητα του 
ΕνΦιΑ, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν και πρό-
σθετα δημοσιονομικά μέτρα. Οπως αναφέρει η 
ΠΟμιδΑ, η αυτοτελής φορολόγηση των ενοικίων 
(δηλαδή ανεξάρτητα από τη φορολογία εισοδή-
ματος) ενίσχυσε τη φοροδοτική ικανότητα των 

ιδιοκτητών ακινήτων ως προς τον ΕνΦιΑ, ενώ 
ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε προκειμένου να 
περιστείλει τη φοροδιαφυγή στην οποία είχαν 
καταφύγει αρκετοί ιδιοκτήτες κι ενοικιαστές για 
να ανταποκριθούν, όπως λέει η ΠΟμιδΑ, στις 
υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, κυρίως από την 
εισαγωγή του τέλους ακινήτων και μετά. μια πι-
θανή επαναφορά του πρότερου καθεστώτος, με 
αυξημένους μάλιστα συντελεστές σε σχέση με 
τους σημερινούς, είναι πιθανό να επαναφέρει 
τις πρακτικές αυτές, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να 
οδηγήσει και σε αυξήσεις των τιμών των ενοικί-
ων, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ενδέχεται να επιχει-
ρήσουν να περάσουν τις αυξήσεις αυτές στους 
ενοικιαστές τους. στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟμιδΑ 
ζητά κάθε σχεδιαζόμενη κίνηση επαύξησης της 
φορολογίας των ενοικίων να συνδυαστεί με άμε-
ση κατάργηση ή μείωση του ΕνΦιΑ, ή τουλάχι-
στον του συμπληρωματικού φόρου του.

ΠΟΜΙΔΑ: Μεγαλύτερη φοροδιαφυγή και  
αυξημένα ενοίκια από τις αλλαγές στη  

φορολόγηση των μισθωμάτων
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μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να γίνει το 
τελικά το μεγάλο ξεκαθάρισμα αναφορικά με το 
πόσοι αγρότες ή αγροτικές εκμεταλλεύσεις δικαι-
ούνται το φθηνότερο κατά 30% αγροτικό τιμολόγιο 
ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο επιδοτείται από 
τους υπόλοιπους καταναλωτές.  Η δΕΗ αναμένε-

ται σύντομα μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις 
να ολοκληρώσει τον έλεγχο των παραστατικών 
των αγροτών-πελατών της, ώστε να εντοπίσει 
τους πραγματικούς δικαιούχους του μειωμένου 
αγροτικού τιμολογίου, που υπολογίζονται σήμερα 
περίπου στους 200.000 καταναλωτές. με την ολο-
κλήρωση της απογραφής των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων, η δΕΗ πρόκειται να αποστείλει επιστο-
λές σε όσους διαπιστώσει ότι δεν δικαιούνται το 
συγκεκριμένο τιμολόγιο. Ήδη από τα υπάρχοντα 
ευρήματα προκύπτει ότι δικαιούχοι αγροτικού τι-
μολογίου εκτός από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες 
εμφανίζονταν και πάρα πολλοί ιδιοκτήτες πολυ-
τελών κατοικιών και επιχειρήσεων, οι οποίοι σε 
αρκετές περιπτώσεις έσπευσαν να τροποποιή-
σουν τις συνδέσεις τους από αγροτικές σε οικια-
κές . Παράλληλα, σε πολλές ακόμη περιπτώσεις 
διαπιστώνεται πως δικαιούχοι που νόμιμα έχουν 
αγροτικό ρεύμα το έχουν επεκτείνει παρανόμως 
σε παραπλήσια οικήματα με διαφορετικό σκοπό 
λειτουργίας. Από την άλλη πλευρά, η μνημονιακή 
υποχρέωση της χώρας μας για κατάργηση των 
σταυροειδών επιδοτήσεων δεν αφορά μόνο τους 
μη δικαιούχους που έκαναν χρήση του αγροτικού 
τιμολογίου, αλλά και τους πραγματικούς αγρότες. 
Για την κατάργηση των σταυροειδών επιδοτήσεων 
η χώρα μας έχει λάβει από πέρυσι παράταση από 
την Ε.Ε. μέχρι το τέλος του 2015. Το επιχείρημα 
για τη παράταση ήταν πως η ελληνική πολιτεία 
δεν γνώριζε επακριβώς τον αριθμό των κατανα-

λωτών που κάνει χρήση του φθηνού αγροτικού 
τιμολογίου και οι οποίοι είναι πράγματι αγρότες. 
Επιπρόσθετα, υφίστατο τότε ο σχεδιασμός για την 
εγκατάσταση στις αγροτικές καταναλώσεις "έξυ-
πνων μετρητών" για να μπορεί να κοστολογείται 
η ενέργεια σε ωριαία βάση, κάτι που θα έδινε τη 
δυνατότητα στους αγρότες να πετυχαίνουν χαμη-
λότερες τιμές προσαρμόζοντας τις καταναλώσεις 
τους σε ώρες χαμηλής ζήτησης. Όμως και αυτή η 
διαδικασία φαίνεται να βρίσκει προσκόμματα στην 
βραδεία πορεία εγκατάστασης των πρώτων “έξυ-
πνων μετρητών” στη χώρα μας, με τον σχετικό δια-
γωνισμό να έχει λάβει αλλεπάλληλες παρατάσεις. 

Με καθυστέρηση στο φως οι πραγματικοί δικαιούχοι αγροτικού ρεύματος



H TÜV AUSTRIA HELLAS 
σε συνεργασία µε την TÜV AUSTRIA ACADEMY, 

διοργανώνει τον 2ο  κύκλο του εκπαιδευτικού 
Προγράµµατος ∆ιά Βίου Μάθησης, επιπέδου Advanced:

«Áñ÷Ýò Ðñïóôáóßáò, ÓõíôÞñçóçò & ÄïµçôéêÝò 
ÅðåµâÜóåéò âÜóåé ôïõ ðñïôýðïõ ÅÍ 1504».

Το πρόγραµµα αυτό, ο πρώτος κύκλος του οποίου πραγµατοποιήθηκε το 2014 σηµειώνοντας µεγάλη 

επιτυχία, έχει διάρκεια 150 ώρες και ολοκληρώνεται σε 4 µήνες. Είναι µοναδικό στην Ελλάδα και 

απευθύνεται σε επαγγελµατίες του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν διακεκριµένους επιστήµονες αλλά και εγνωσµένης αξίας στελέχη της αγοράς.

Στόχος του προγράµµατος είναι να αναλύσει τις απαιτήσεις τόσο για την προστασία των νέων 

κατασκευών όσο και για τη συντήρηση, προστασία και ενίσχυση των υφιστάµενων, µε στόχο να 

επιτευχθεί η εξειδίκευση του ανθρωπίνου δυναµικού της χώρας στον κατασκευαστικό κλάδο.  

• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 

• Απόκτηση πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό -TÜV AUSTRIA CERT

 

 Open Day Προγράµµατος: 30 Σεπτεµβρίου 2015 
Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 7 Oκτωβρίου 2015 

#C
PDEN

15
04

 www.tuvaustriahellas.gr

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

ÄÞëùóå óõµµåôï÷Þ êáé äéåêäßêçóå 
µßá õðïôñïößá ãéá äùñåÜí ðáñáêïëïýèçóç!

A U S T R I A
H E L L A S

TÜV AUSTRIA HELLASΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:

Λεωφ. Μεσογείων 429, 

15343 Αγία Παρασκευή, 

Τ: +30 210 5220920,

F: +30 210 5203990,

E: training@tuvaustriahellas.gr
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Το 1st Athens Digital Payments 

Summit -το πρώτο συνέδριο αναφο-

ρικά με τις

ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα- δι-

εξάγεται σήμερα, στο Cotsen Hall της

Αμερικανικής Σχολής Κλασικών 

Σπουδών.

Το 1stAthens Digital Payments 

Summit διοργανώνεται από την 

International Telecommunication 

Union – ITU, το TEE, και την ΕΜηΠΕΕ, 

ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Αντιπρο-

εδρίας της Κυβέρνησης, του Υπουρ-

γείου Οικονομίας, Υποδομών, Τουρι-

σμού, Ναυτιλίας και την υποστήριξη 

της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Το συνέδριο στηρίζουν 

οι ΣΕΒ, ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ, GRECA και 

ELTRUN. 

Η επιστημονική εκδήλωση θα κινη-

θεί γύρω από 4 κεντρικούς πυλώνες 

οι οποίοι και διαμορφώνουν τις συν-

θήκες ανάπτυξης των ηλεκτρονικών 

πληρωμών. Λιανεμπόριο, τραπεζικός 

κλάδος, ψηφιακο – τεχνολογικό οι-

κοσύστημα και ευρωπαϊκό θεσμικό 

πλαίσιο συνιστούν μέσα από τις τοπο-

θετήσεις διακεκριμένων ομιλητών το 

έδαφος για την  ανάπτυξη ενός γόνι-

μου και ουσιαστικού διαλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα: www.athensdps.com

Το Πρώτο Βήμα στις Ψηφιακές Πληρωμές 
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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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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-3| 30/09/2015

Με προαναγγελία... θυέλλης ισοδυναμεί η πρώτη 
εγκύκλιος για την εφαρμογή των νέων ασφαλιστικών 
διατάξεων που υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Αναστάσιος Πετρόπουλος. Μπορεί η 
συγκεκριμένη εγκύκλιος να μη λύνει πρακτικά ερωτήματα 
και ουσιαστικά να προετοιμάζει το έδαφος για την έκδοση 
σειράς νέων εγκυκλίων, ωστόσο αποτελεί υπενθύμιση του 
τι... έρχεται. Για πρώτη φορά θα αποδοθούν συντάξεις 
οι οποίες μπορεί να πέσουν και κάτω από τα 300 ευρώ 
τον μήνα, καθώς από τον Αύγουστο και μετά, οπότε 
ψηφίστηκε ο πρώτος εφαρμοστικός νόμος του μνημονίου, 
έπαψε να ισχύει στην πράξη η κατώτερη σύνταξη (σ.σ.: 
486 ευρώ στο ΙΚΑ), τουλάχιστον για όσους θα βγουν 
στη σύνταξη από εδώ και στο εξής χωρίς να έχουν 
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, όσοι 
θελήσουν να συνταξιοδοτηθούν από εδώ και πέρα θα 
πρέπει να περιμένουν τις επόμενες εγκυκλίους τόσο του 
υπουργείου Εργασίας όσο και των ασφαλιστικών ταμείων 
για να διαπιστώσουν πόσα χρόνια έχουν προστεθεί στο 
όριο ηλικίας. Το... μπαράζ των νέων εγκυκλίων θεωρείται 
άκρως απαραίτητο για να ξεμπλοκάρει το σύστημα, καθώς 
πρακτικά, από τον Αύγουστο και μετά, οπότε ψηφίστηκε 
ο νέος νόμος, τα υποκαταστήματα των ασφαλιστικών 
ταμείων έχουν σταματήσει να απονέμουν συντάξεις. 
Ενδεικτικά, σε μεγάλο υποκατάστημα του ΙΚΑ που έχει 
δεχθεί από τον Ιούλιο περισσότερες από 120 αιτήσεις για 
νέες συνταξιοδοτήσεις, μετά την ψήφιση του νόμου στα 
μέσα Αυγούστου δεν έχει εκδώσει παρά... δύο οριστικές 
αποφάσεις και αυτές για απονομή προσωρινής σύνταξης.
Η εγκύκλιος ουσιαστικά προαναγγέλλει την έκδοση... 
επόμενων εγκυκλίων. Κάνει γενικές αναφορές σης 
αλλαγές που επήλθαν με τον μνημονιακό νόμο, χωρίς 
όμως να εξειδικεύει τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη. 
Έτσι, η ευθύνη νια την υλοποίηση μεταφέρεται στα 
ασφαλιστικά ταμεία τα οποία θα αναλάβουν, μέσα 
από τη διατύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων, να 
συγκεντρώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την 
εφαρμογή των ψηφισμένων διατάξεων. Με δεδομένη την 
έκταση των αλλαγών αλλά και το πλήθος των ερωτημάτων 
που έχουν προκύψει, το επόμενο διάστημα αναμένεται 
ότι θα υπάρξει... βροχή από εγκυκλίους ασφαλιστικού 
περιεχομένου.
Όπως προκύπτει και από την εγκύκλιο, οι βασικές 
αλλαγές που επέρχονται στο ασφαλιστικό μετά την 
ψήφιση του τελευταίου νόμου είναι οι ακόλουθες: 
Επέρχονται μεταβολές ως προς τα καταβαλλόμενα ποσά 
σύνταξης λόγω γήρατος για όσους συνταξιοδοτούνται 
από 1.7.2015 και μετά, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των 
κατώτατων ορίων σύνταξης. Ειδικότερα: 
- Προβλέπεται ότι όσων η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος 
από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης 
αρχίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον 

το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων 
καταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). 
Εάν το προκύπτον οργανικό ποσό σύνταξης είναι 
κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου 
ορίου, τότε χορηγείται το οργανικό ποσό σύνταξης. Μετά 
τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 
3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσό 
του κατώτατου ορίου σύνταξης. Σε περίπτωση, βέβαια, 
που το οργανικό ποσό σύνταξης υπερβαίνει το ποσό του 
κατώτατου ορίου σύνταξης, τότε εξ αρχής καταβάλλεται 
το οργανικό ποσό σύνταξης. Με την ενεργοποίηση 
της συγκεκριμένης διάταξης, το επόμενο διάστημα οι 
υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων -ειδικά του ΙΚΑ- θα 
χορηγήσουν νια πρώτη φορά συντάξεις οι οποίες μπορεί 
να πέφτουν και κάτω από το όριο των 250-300 ευρώ τον 
μήνα. Πώς προκύπτει αυτό; Αν κάποιος συνταξιοδοτηθεί 
πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους, θα πάρει, 
όπως προαναφέρθηκε, μόνο το «οργανικό» κομμάτι της 
σύνταξης που πρακτικά είναι αυτό που αντιστοιχεί στις 
εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος. Ειδικά 
σε εργαζόμενους που αποχωρούν στη σύνταξη με λίγα 
χρόνια εργασίας και χαμηλές αποδοχές, το οργανικό 
κομμάτι μπορεί να είναι πολύ χαμηλό. Έτσι, εκεί που ο 
ασφαλισμένος θα υπολόγιζε με τα προ του Αυγούστου 
δεδομένα να εισπράξει μια μηνιαία σύνταξη της τάξεως 
των 486 ευρώ, τώρα θα πάρει το σαφώς μικρότερο ποσό 
των 250-300 ευρώ και θα περιμένει να συμπληρώσει 
το 67ο έτος της ηλικίας του προκειμένου να πάρει και 
το υπόλοιπο. Αν θα το πάρει και αυτό, διότι το μνημόνιο 
ορίζει ότι για τη χορήγηση της κατώτατης σύνταξης και 
μετά τα 67 θα πρέπει να θεσπιστούν εισοδηματικά όρια. 
Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν τα πληροί θα εξακολουθήσει 
να εισπράττει το λεγόμενο οργανικό κομμάτι της σύνταξης 
διά βίου.
- Ο υπολογισμός της σύνταξης βάσει του άρθρου 4 του ν.
3863/2010 (σ.σ.: είναι ο ασφαλιστικός νόμος Λοβέρδου-
Κουτρουμάνη ο οποίος και ψηφίστηκε το 2010 αλλάζοντας 
ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για το 
διάστημα μετά την 1/1/2015) ισχύει για τους υπαχθέντες σε 
οποιοσδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως 
και την 31.12.2010 των οποίων η συνταξιοδότηση λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015. Ποιες είναι 
οι αλλαγές που επέρχονται; Όπως εξηγεί ο δικηγόρος-
εργατολόγος Διονύσης Ρίζος, ο υπολογισμός θα γίνεται 
σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα θα αφορά τον χρόνο 
ασφάλισης μέχρι την 31-12-2010 και θα υπολογίζεται το 
ποσό της σύνταξης με τον παλιό τρόπο και το δεύτερο 
τμήμα θα αφορά τον χρόνο από την 1-1-2011 και θα γίνεται 
με τους συντελεστές του νόμου 3863/2010 και τον μέσο 
όρο αποδοχών της περιόδου αυτής. «Για τους δημοσίους 
υπαλλήλους οι απώλειες είναι μικρές. Αντίθετα, για τους 
ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα η εφαρμογή του νέου 
τρόπου υπολογισμού φέρνει συρρίκνωση σε σχέση με το 
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παλαιό σύστημα» εξηγεί ο κ. Ρίζος.
Χαρακτηριστικό είναι το ακόλουθο παράδειγμα. Αν 
ένας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ με συντάξιμες αποδοχές 
1.500 ευρώ συνταξιοδοτούνταν μέχρι το τέλος του 2014, 
θα έπαιρνε σύνταξη 1.127 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, 
όμως, η σύνταξη πέφτει αυτόματα στα 1.010 ευρώ 
εφόσον η συνταξιοδότηση γίνει μέσα στο 2015. Αν η 
35ετία συμπληρωθεί δε το 2020, τότε οι συντάξιμες 
αποδοχές θα πέσουν ακόμη περισσότερο, στα 980 
ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτά ισχύουν με βάση 
τα σημερινά δεδομένα. Είναι πολύ πιθανό ο τρόπος 
υπολογισμού των συντάξεων που θα αποδοθούν από 
εδώ και στο εξής να αλλάξει εκ νέου στο πλαίσιο της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που συζητείται ήδη στο 
πλαίσιο της Επιτροπής για το ασφαλιστικό εν όψει και της 
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές.
- Τα ποσά κατώτατων ορίων σύνταξης λόγω γήρατος, 
αναπηρίας ή θανάτου, που καταβάλλονται από τους 
οργανισμούς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά 
προβλέπονται από τις οικείες καταστατικές και γενικές 
διατάξεις, διατηρούνται μέχρι και 31.12.2021 στο ύψος που 
ισχύει την 31.7.2015.
- Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας 
 Προβλέπεται η σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας 
πλήρους και μειωμένης συνταξιοδότησης. Ειδικότερα, 
ορίζεται ότι από 01.01.2022 ως όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος για 
τους ασφαλισμένους όλων των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (με 12.000 ημέρες 
ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 
15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης). Επιπλέον, από την 
01.01.2022 προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης 
σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές 
διατάξεις, για όλους τους ασφαλισμένους των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της 
Τράπεζας της Ελλάδας, το 62ο έτος της ηλικίας με 
4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης. Στις περιπτώσεις που 
δεν έχει θεμελιωθεί δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης 
σύνταξης, τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 
01.01.2022 (σ.σ.: ο βηματισμός αύξησης των ορίων ηλικίας 
καθορίζεται στους πίνακες που ψηφίστηκαν από τη Βουλή 
ως αναπόσπαστο τμήμα του νόμου). Από τις σταδιακές 
αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται 
οι υπαγόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 
καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για 
κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
Τέλος, ορίζεται ότι θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδας, λόγω 
συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου 
χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό 

προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν 
οποτεδήποτε.
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Με τη λήξη του καλοκαιριού μαθαίνουμε όλο και 
περισσότερα πράγματα για τα αποτελέσματα των 
ενάλιων ανασκαφών ή ερευνών. Χθες το υπουργείο 
Πολιτισμού ανακοίνωσε όσα διαπιστώθηκαν στην ενάλια 
γεωαρχαιολογική και γεωφυσική έρευνα στον όρμο 
της Μεθώνης και στη νήσο Σαπιέντζα, στη Μεσσηνία. 
Τις έρευνες πραγματοποίησε η Εφορεία Εναλίων 
Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας 
Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος 
Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Υπήρχαν αρκετοί λόγοι για να διενεργηθούν έρευνες 
σε αυτό το σημείο: ο ένας ήταν ο εντοπισμός αρχαίων 
και ιστορικών ναυαγίων που αναπαύονται στον πυθμένα 
ή είναι θαμμένα στα ιζήματά του. Ο άλλος λόγος ήταν 
να εξερευνηθεί περαιτέρω ο καταβυθισμένος οικισμός 
της Μέσης Εποχής του Χαλκού που έχει εντοπισθεί 
στον όρμο της Μεθώνης. Οι έρευνες έριξαν νέο φως 
στην πολύ σημαντική αυτή αρχαιολογική θέση, καθώς 
έγινε δυνατός ο εντοπισμός ολόκληρης της έκτασης του 
οικισμού, σημαντικό τμήμα του οποίου φαίνεται να είναι 
θαμμένο κάτω από τα ιζήματα του πυθμένα και επομένως 
παραμένει μέχρι σήμερα ανεξερεύνητο. Επιπροσθέτως 
ο τομογράφος εντόπισε τον γεωλογικό σχηματισμό πάνω 
στον οποίο είχε οικοδομηθεί ο προϊστορικός οικισμός 
και έδειξε το γεωλογικό αίτιο της καταβύθισής του κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας. Η σύνθεση όλων των 
γεωφυσικών δεδομένων που συλλέχθηκαν θα οδηγήσει 
στη λεπτομερή παλαιογεωγραφική ανάπλαση της 
περιοχής κατά τους προϊστορικούς χρόνους.
Τα αποτελέσματα των ερευνών απέδωσαν εξαιρετικά 
ευρήματα, που καθιστούν τη θαλάσσια περιοχή 
της Μεθώνης μία από τις πιο σημαντικές εναλίες 
αρχαιολογικές θέσεις της χώρας, ενώ οι επιστήμονες 
είναι πεισμένοι ότι η περιοχή μπορεί να αποτελέσει 
εξαιρετικό φυσικό εργαστήριο για τη δοκιμή και 
εξέλιξη νέων μεθοδολογιών και τεχνολογιών τόσο στην 
ενάλια γεωαρχαιολογία όσο και στη διαχείριση ενάλιων 
αρχαιολογικών θέσεων.
Οι θαλάσσιες γεωφυσικές έρευνες εντόπισαν και 
αποτύπωσαν δύο ναυάγια που βρίσκονται στην επιφάνεια 
του πυθμένα. Αναζητήθηκε η παρουσία μεταλλικών και 
μαγνητικών στοιχείων που σχετίζονται με αυτά τα ναυάγια, 
ενώ εντοπίστηκαν και αποτυπώθηκαν τμήματα αυτών των 
στοιχείων που βρίσκονται θαμμένα στον πυθμένα. Στο ένα 
ναυάγιο το μαγνητόμετρο έδειξε θαμμένους μεταλλικούς 
στόχους, που μάλλον σχετίζονται με τα κανόνια του.
Τέλος, στον όρμο της Μεθώνης ανιχνεύθηκε μεγάλος 
αριθμός μεταλλικών και μαγνητικών στόχων, οι οποίοι 
στην πορεία θα επιβεβαιωθούν οπτικά.


