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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Ολλανδία ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για το πρώτο εξάμηνο 
του 2016 και οι πέντε στρατηγικές προτεραιότητες της είναι 1)  Απασχόληση, 

ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, 2) Οικονομική και νομισματική ένωση, χρημα-
τοπιστωτικές υπηρεσίες, κοινωνικές υποθέσεις και περιφερειακή πολιτική,  

3) Ενεργειακή ένωση, κλίμα και μεταφορές, 4) Η ΕΕ ως ισχυρός  
παγκόσμιος παράγοντας 5) θέματα ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας  

και καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•  Ομόφωνα απορρίπτουν οι επιστημονι-
κοί φορείς το προσχέδιο του ασφαλι-
στικού (σελ.1)

• Εκτός νυμφώνος 35 χιλιάδες αιτήσεις 
στο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον» (σελ.3)

• Ξεκίνησε ο διαγωνισμός IT4gov για 
καινοτόμες εφαρμογές στη δημόσια 
διοίκηση (σελ.3)

• Παράταση σε προθεσμίες δηλώσεων 
κτηματογράφησης σε Πελοπόννησο, 
Μακεδονία και Θράκη (σελ.3)

• «Κόκκινες γραμμές» της βιομηχανίας 
για το ενεργειακό κόστος η επίσπευση 
της διακοψιμότητας και μείωση του 
ΕΤΜΕΑΡ (σελ.4)

• ΥΠΕΝ: Σύσταση επιτροπής για την με-
λέτη των επιλογών ηλεκτροδότησης των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Σε κοινή συνάντηση των επιστημονικών 
φορέων της χώρας που έλαβε χώρα χθες στα 
γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60), απορρίφθη-
κε  ομόφωνα, με έντονο, ανεπιφύλακτο και 
κατηγορηματικό τρόπο, το προσχέδιο νόμου 
της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, όπως αυτό 
είδε το φως της δημοσιότητας χωρίς μάλιστα 
την οφειλόμενη στοιχειώδη προηγούμενη 
συζήτηση με τους κοινωνικούς φορείς. Η τυχόν 
εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται 
στο εν λόγω προσχέδιο συνιστά ουσιαστικά 
δήμευση του εισοδήματος των επιστημόνων-
ελεύθερων επαγγελματιών, συνυπολογιζομένων 
των λοιπών φοροδοτικών τους υποχρεώσεων 
(ΦΠΑ, φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, τέλος 
επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.). Η 
εισφοροδοτική επιδρομή, που επιχειρείται με 
το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί σε 
μαζική βίαιη έξοδο από το επάγγελμα  μεγάλου 
αριθμού του ενεργού πληθυσμού των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών – επιστημόνων, καθιστά 
δε παντελώς επισφαλή την, ήδη, κλονισμένη 
εισπραξιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και 
συμβάλλει ευθέως στην ενίσχυση των «γκρίζων» 
ζωνών της οικονομίας. Η κατάσταση είναι ορια-
κή για τη συντριπτική πλειοψηφία των ενεργών 
ασφαλισμένων επιστημόνων οι οποίοι αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές και φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις. Οι προτάσεις της 
κυβέρνησης ενισχύουν την αδυναμία αυτή και 
καταστρέφουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, 
βασικό τμήμα της οποίας αποτελούν οι επιστήμο-
νες-ελεύθεροι επαγγελματίες. Με δεδομένα όλα 
αυτά, οι επιστημονικοί φορείς της χώρας:

•Ζητούν από την Κυβέρνηση να αποσύρει τις 
επίμαχες διατάξεις και να ξεκινήσει έναν ουσια-
στικό κοινωνικό διάλογο από μηδενική βάση.
•Καλούν όλους τους επιστήμονες – ελεύθε-
ρους επαγγελματίες να συμμετέχουν στην κοινή 
πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και τη Βουλή, την Πέμπτη 
14/1/2016 και ώρα 12.00, με σημείο εκκίνησης 
τα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60). 
Την Παρασκευή σε νέα συνάντησή τους οι φο-
ρείς θα επανεξετάσουν τη στάση τους με βάση 
τα δεδομένα που θα προκύψουν(ώρα 11.00 π.μ 
στα γραφεία του ΤΕΕ). 
Στη συνάντηση έλαβαν μέρος ο Πρόεδρος 
του ΔΣΑ και της Ολομέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλης Αλεξανδρής, ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος Γ. Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχ. Βλασταράκος, ο πρό-
εδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλ-
λόγου Κων. Λουράντος και το μέλος του Δ.Σ 
Σεραφείμ Ζήκας, ο πρόεδρος της Ελληνικής 
Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Αθαν. Κατσίκης, 
ο Πρόεδρος της Σ.Ε των Συμβολαιογραφικών 
Συλλόγων Γεωρ. Ρούσκας και ο ταμίας του 
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Θεοδ. 
Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Δικαστικών Επιμελητών Ευθ. Πρεκετές, 
ο Γ.Γ της Ομοσπονδίας Νικ. Αντωνίου και το 
μέλος της Ομοσπονδίας Γ. Χαλκιαδάκης, η 
πρόεδρος του πανελλήνιου κτηνιατρικού Συλ-
λόγου Αθηνά Τραχήλη και ο αντιπρόεδρος του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ι. 
Μαρμαράς. 

Ομόφωνα απορρίπτουν οι  
επιστημονικοί φορείς το  

προσχέδιο του ασφαλιστικού
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

14
Ιανουαρίου

2016

15
Ιανουαρίου

2016

27
Ιανουαρίου

2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Τεχνολογίες CERN, Επιχειρημα-
τικές Ευκαιρίες» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλή-
των, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης αειφόρου 
διαχείρισης» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτο-
νικές Εφαρμογές" 
 ΑΘΗΝΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Τεχνόπολη 
Θεσσαλονίκης

Συμβούλιο Ενεργειακής 
Αξιοποίησης Αποβλήτων 

Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλο-
πινάκων, Τεχνικό Επιμελητή-
ριο Ελλάδας 

  Εκδήλωση με τίτλο: «Άραγε είχαν ατμοκίνητη 
αντλία οι Πτολεμαίοι;», διοργανώνει στις 14 
Ιανουαρίου 2016 και ώρα 19:00 το Megaron 
Plus, συνεχίζοντας τη σειρά παρουσιάσεων με 
άξονα την Ιστορία και την Επιστήμη. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«ο καθηγητής Μιχάλης Τιβέριος, μέλος της 
Ακαδημίας Αθηνών, θα αναφερθεί στους 
μεγάλους Μαθηματικούς και Μηχανικούς της 
Πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας, και θα σχολιάσει 
το ότι ένα σημαντικό μέρος της δουλειάς τους 
το γνωρίζουμε σήμερα στα Αραβικά, χάρις στις 
μεταφράσεις που έκαναν Άραβες λόγιοι, κυ-
ρίως απ’ τον 8ο έως τον 10ο αι. π.Χ. Τέλος, θα 
συζητήσει το σωζόμενο ποσοστό των αρχαίων 
κειμένων των σχετικών με την αρχαία Τεχνο-
λογία, σε σχέση με τη συνολική παραγωγή των 
κειμένων αυτών.
Ο Θεοδόσης Π. Τάσιος, καθηγητής του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου και επίτιμος διδά-
κτωρ έξι Πανεπιστημίων, θα μας υπενθυμίσει 
ότι οι Πτολεμαίοι δεν είχαν βεβαίως τέτοιαν 
αντλία -διαφορετικά η βιομηχανική επανά-
σταση ίσως να είχε ξεκινήσει 2.000 χρόνια 

νωρίτερα! Ωστόσο, φαίνεται ότι κατά τους 
Ελληνιστικούς χρόνους όλα τα μηχανολογικά 
στοιχεία που συνθέτουν έναν τέτοιο τύπο αντλί-
ας ήσαν γνωστά στους Έλληνες Μηχανικούς 
Κτησίβιον, Φίλωνα τον Βυζάντιον και Ήρωνα 
τον Αλεξανδρέα.
Ο ομιλητής θα παρουσιάσει στο κοινό τα 
κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής γραμματείας 
τα οποία περιγράφουν τα εν λόγω μηχανολο-
γικά στοιχεία, και θα επιδείξει τις αντίστοιχες 
μηχανές, μέσα στις οποίες τα στοιχεία αυτά 
λειτουργούσαν. Κατόπιν, θα συνθέσει απλώς 
τα στοιχεία αυτά (χωρίς καμία μεταβολή τους), 
ώστε να προκύψει μια ατμοκίνητη υδραντλία – 
αποδεικνύοντας έτσι ότι η κατασκευή της ήταν 
όντως εφικτή τον καιρό των Πτολεμαίων.
Στην εκδήλωση θα προβληθεί εικονοκινητική 
ταινία (animation video) με όλα τα παραπάνω 
μηχανολογικά στοιχεία και με την τελική ατμο-
κίνητη αντλία να αντλεί και ν’ ανεβάζει νερό».
Είσοδος ελεύθερη με δελτία προτεραιότητας. Η 
διανομή των δελτίων αρχίζει στις 17:30.
Πληροφορίες: http://www.megaron.gr/default.
asp?pid=5&la=1&evID=3050

«Άραγε είχαν ατμοκίνητη αντλία οι Πτολεμαίοι;»
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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

   Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της  Ένωσης Ελλή-
νων Φυσικών θα πραγματοποιηθεί  από τις 10 ως 
τις 13 Μαρτίου 2016, στο νησί της Αίγινας, με θέμα: 
«Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία: Επιτεύγματα 
– Τεχνολογία – Έρευνα».  Το συνέδριο συνδιορ-
γανώνεται με τη Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο 
Αίγινας και τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Πειραιά , υποστηρίζεται από το τμήμα 
Φυσικής του  ΕΚΠΑ και  το Πανεπιστήμιο Πειραιά 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου  Παιδείας, 
Θρησκευμάτων ,Πολιτισμού και Αθλητισμού.
  Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η επιστημονική 
εκδήλωση φιλοδοξεί να προσεγγίσει τις νεότερες 
τάσεις και τεχνολογίες που αναδύονται στη 
Σύγχρονη Φυσική μέσα από συγκεκριμένα παρα-
δείγματα,  επιστημονικές εισηγήσεις, συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας, προφορικές ή αναρτημέ-
νες ανακοινώσεις, εργαστηριακά σεμινάρια για 
εκπαιδευτικούς (WORKSHOPS),  καθώς επίσης 
και ειδικές συνεδρίες (Ελληνογερμανική Αγωγή, 
ΠΑΝΕΚΦΕ, Ερευνητικές Εργασίες Projects). Ο 
διεπιστημονικός και πολυθεματικός χαρακτήρας 
του συνεδρίου πλαισιώνεται από τη συμμετοχή 
διακεκριμένων, στα πεδία δράσης τους, επιστημό-
νων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και  σκοπό 
έχει να συμβάλει τόσο στη γόνιμη ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των επιστημόνων αλλά και στην 
αναβάθμιση της ενημέρωσης σε επίπεδα σύγχρο-
νης, πρωτότυπης γνώσης.  
Θεματικές ενότητες 
- Βασικά θέματα Φυσικής
- Φυσική του Διαστήματος
- Εφαρμοσμένη Φυσική
- Φυσική στην εκπαίδευση
- Φυσική Φιλοσοφία και Τέχνη
- Οικονομική Φυσική  
 Πληροφορίες: Τηλ.210-3635701 , eef.athens@
gmail.com,  www.eef.gr 

«Σύγχρονη Φυσική  
και Κοινωνία: Επιτεύγματα 

Τεχνολογία – Έρευνα»     



Εκτός νυμφώνος 35 χιλιάδες αιτήσεις στο «Εξοικονομώ κατ΄ Οίκον»

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός IT4gov για καινοτόμες εφαρμογές  
στη δημόσια διοίκηση

«Λόγω στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του Προγράμ-
ματος, δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για να πραγ-
ματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα έργα αυτά να 
υλοποιηθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013» 
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε ερώτηση 
του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Χαρακόπου-
λου σχετικά με το «πάγωμα» από μέρους του υπουργείου του 
προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' οίκον».  Ο υπουργός διευκρί-
νησε ότι σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος 
Εξοικονόμηση κατ' οίκον η επιλεξιμότητα δαπανών έληξε την 
31.12.2015. Ως εκ τούτου και δεδομένης της εξάντλησης των δια-

θέσιμων πόρων που αφορούν το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης 
(μη επιστρεπτέες ενισχύσεις) δεν υπάρχει η δυνατότητα νέων 
υπαγωγών. Τα αιτήματα ένταξης, εκτός προϋπολογισμού, στο 
Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον με ημερομηνία 17/11/2015 
ανέρχονται περίπου σε 35.715, για τα οποία απαιτούνται 61,32 εκ. 
ευρώ για να καλυφθούν δάνεια, επιδοτούμενοι τόκοι και έξοδα 
φακέλου και 297,13 εκ. ευρώ για να καλυφθούν επιχορηγήσεις, 
κόστος πιστοποιητικών και συμβούλου έργου, υπό του όρους 
του ισχύοντος Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ' οίκον. Κατά τη 
διάρκεια του 2015 εντάχθηκαν συνολικά 527 ωφελούμενοι από 
απελευθέρωση προηγούμενων δεσμευμένων κονδυλίων, η οποία 

προήλθε είτε από απεντάξεις ωφελουμένων λόγω μη ολοκλήρω-
σης των έργων είτε από υπαναχωρήσεις ωφελουμένων». 
Συνοπτικά τα ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την πορεία του έργου: 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ: 86.703 - ΥΠΑΓΩΓΕΣ: 50.041 - ΤΕΛ. ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ: 
44.490 - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ: 35.715. Σχετικά με την 
υλοποίηση του νέου Προγράμματος (2014-20) στην απάντηση του 
κ. Σταθάκη αναφέρεται ότι «οι σχετικοί πόροι, για την υλοποίηση 
του νέου Προγράμματος ανέρχονται σε περίπου 248 εκ. ευρώ 
δημόσιας δαπάνης» ενώ εξετάζονται «τα κριτήρια συμπερίληψης 
των υπαρχουσών αιτήσεων των νοικοκυριών, για τις οποίες εκ-
κρεμεί η ένταξη τους, στο νέο Πρόγραμμα. 

Άρχισε από χθες και ολοκληρώνεται στις 17 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής προτάσε-
ων για τη συμμετοχή στον 1ο διαγωνισμό IT4gov για την ανάδειξη και αξιοποίηση πρωτότυπων 
εφαρμογών βασισμένων στις νέες τεχνολογίες που θα στοχεύουν στη βελτίωση της εξυπηρέτη-
σης των πολιτών από τη δημόσια διοίκηση. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, τον οποίο οργανώνει 
το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε συνεργασία με τα υπουργεία 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι ανοικτή 
και μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά πρόσωπα μεμονωμένα ή οργανωμένα σε ομάδες και 
νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του διαγωνισμού, ειδικότερα, αποτελεί 
“η εξεύρεση καινοτόμων υπηρεσιών που δεν διατίθενται στην αγορά και στοχεύουν στη δόμηση 
νέων εναλλακτικών μοντέλων απλούστευσης διαδικασιών στη δημόσια διοίκηση και αποτελε-
σματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα προσφέρουν πρωτοπόρες λύσεις, 
παρέχοντας αξιοποιήσιμες υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις”. Οι εφαρμογές που 
αναζητούνται θα πρέπει να βελτιώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους πολίτες 

και ενδεικτικά αναφέρονται οι θεματικές ενότητες: Σχέσεις Κράτους – Πολίτη, Διαδικασίες δη-
μόσιας διαβούλευσης, Διαδικασίες εσωτερικής επικοινωνίας και εργασιών (Back office), Αξι-
οποίηση διαθέσιμων ανοιχτών δεδομένων για την προσφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας 
ή/και την εξέλιξη των υφιστάμενων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, κλπ. Από την τελική επιλογή των 
προτάσεων, θα προκύψουν τρεις νικητές, οι οποίοι θα βραβευθούν με 4000€ το πρώτο βραβείο, 
2000€ το δεύτερο και 1000€ το τρίτο. Το δημόσιο έχει το δικαίωμα εξαγοράς εφαρμογών που 
θα βραβευθούν η κάθε μία με το ποσό των 10.000 ευρώ. Το υπουργείο Εσωτερικών δηλώνει 
ότι θα βοηθήσει τους βραβευθέντες προκειμένου να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώ-
ξουν συνέργειες με εξειδικευμένους φορείς/επιχειρήσεις ικανούς να αναπτύξουν περαιτέρω 
την εφαρμογή. Ταυτόχρονα θα μεριμνήσει για τις απαραίτητες συνέργειες των συμμετεχόντων 
με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για την αξιοποίησή της. Περισσότερες λεπτομέρειες 
μπορούν να αναζητηθούν στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού οι οποίοι βρίσκονται αναρ-
τημένοι στην ιστοσελίδα www.ydmed.gov.gr.

Παράταση σε προθεσμίες δηλώσεων κτηματογράφησης  
σε Πελοπόννησο, Μακεδονία και Θράκη 

Α.  Με την 663/6/22.12.2015 απόφαση του Δ.Σ. εταιρείας Εθνικό 
Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), παρατεί-
νεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 έως 
την 17η Φεβρουαρίου 2016 για τους κατοίκους εσωτερικού, 
που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται 
στους Καλλικρατικούς Δήμους: (Α)  ΣΠΑΡΤΗΣ και συγκεκρι-
μένα στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Αγίου Ιωάννου, Αφισιού, 
Κλαδά, Μαγούλας, Μυστρά και Παρορείου της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας. (Β) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και συγκεκριμένα στους 
Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ: Ελαιοχωρίου και Μικρομάνης της 
Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας. (Γ) ΜΕΣΣΗΝΗΣ και συ-
γκεκριμένα στους Προκαποδιστριακούς ΟΤΑ:  Καρτερολίου, 
Μαυρομματίου Παμίσου και  Πιπερίτσης  της Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβο-
λής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό 
Δημόσιο λήγει την 17η  Φεβρουαρίου  2016.
Β.  Με τις 663/7/22.12.2015 και 663/8/2.12.2015 αποφάσεις του 
Δ.Σ. εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. 
(Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.), παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων 
του Ν.2308/1995 έως τις 12 Φεβρουαρίου 2016 για τους κατοί-
κους εσωτερικού, που έχουν εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα 
που βρίσκονται: 1.  Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
(Α) ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ και συγκεκριμένα στους προκαποδιστριακούς 

ΟΤΑ Αμπελακίων, Άρζου, Βάλτου, Δικαίων, Ελαίας, Ζώνης, Θου-
ρίου (τέως κοινότητα Θουρίου), Καβύλης, Καστανεών, Κομά-
ρων, Κυπρίνου, Μαρασίων, Μεγάλης Δοξιπάρας, Νέας Βύσσης, 
Νέου Χειμωνίου, Νεοχωρίου, Ορεστιάδος, Ορμενίου, Πενταλό-
φου, Πετρωτών, Πλάτης, Πτελέας, Ριζίων, Σπηλαίου, Στέρνας,  
Φυλακίου, Χανδρά, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
(Β) ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ και συγκεκριμένα στους προκαποδιστρι-
ακούς  ΟΤΑ Αλεποχωρίου, Ασβεστάδων, Ασημένιου, Ασπρο-
νερίου, Βρυσικών, Διδυμοτείχου, Δόξης, Ελαφοχωρίου, Ελλη-
νοχωρίου, Θουρίου (οικισμός Σοφικού), Ισαακίου, Καρωτής, 
Κουφοβούνου, Κυανής, Λάδης, Μάνης, Μεταξάδων, Παλιουρί-
ου, Πετράδων, Ποιμενικού, Πραγγίου, Πυθίου, Σιτοχωρίου, της 
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης, 2.  Στους Καλλικρατικούς Δήμους: 
(Α) ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ και συγκεκριμένα στους προκαποδιστριακούς 
Δήμους / Κοινότητες Αγγίστης, Αμφιπόλεως, Ηλιοκώμης, Κορ-
μίστης, Κρηνίδος, Μεσολακκιάς, Μικρού Σουλίου, Νέας Μπά-
φρας, Νέων Κερδυλίων, Παλαιοκώμης, Πρώτης, Ροδολίβους, 
Συμβολής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέ-
ρειας Kεντρικής Μακεδονίας, (Β) ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ και συγκεκριμένα 
στους προκαποδιστριακούς Δήμους / Κοινότητες Αγίας Παρα-
σκευής, Αγίου Δημητρίου, Αηδονοχωρίου, ΄Αμπελων, Ανθής, 

Αχινού, Βέργης, Δάφνης, Δημητριτσίου, Ευκαρπίας, Ζερβοχω-
ρίου, Θερμών, Ιβήρων, Καστανοχωρίου, Λευκότοπου, Λυγαριάς, 
Μαυροθαλάσσης, Νιγρίτης, Νικόκλειας, Πατρικίου, Σησαμίας, 
Σιτοχωρίου, Τέρπνης, Τραγίλου, Τριανταφυλλιάς, Φλάμπουρου, 
Χουμνικού, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέ-
ρειας Kεντρικής Μακεδονίας,
 (Γ) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ και συγκεκριμένα στους προκαπο-
διστριακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου Πνεύματος, Βαλτοτοπί-
ου, Δαφνουδίου, Εμμανουήλ Παππά, Μεσοκώμης, Μετάλλων, 
Μονοβρύσης, Νέου Σκοπού, Νέου Σουλίου, Παραλιμνίου, 
Πεθελινού, Πενταπόλεως, Τούμπας, Χρυσού, Ψυχικού, της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περιφέρειας Kεντρικής 
Μακεδονίας,
(Δ) ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ και συγκεκριμένα στους προκαποδιστρι-
ακούς Δήμους/Κοινότητες Αγίου Χριστοφόρου, Αγιοχωρίου, 
Αγριανής, Αλιστράτης, Αναστασίας, Γαζώρου, Δήμητρας, Δρα-
βήσκου, Θολού, Λευκοθέας, Μανδηλίου, Μαυρόλοφου, Μεσορ-
ράχης, Μύρκινου, Μυρρίνης, Νέας Ζίχνης, Νέας Πέτρας, Σκο-
πιάς, Σταθμού Αγγίστης, Σφελινού, της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών, της Περιφέρειας Kεντρικής Μακεδονίας,
Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους 
κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει την 28η 
Μαρτίου  2016.
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Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βι-
ομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,8% τον 
Νοέμβριο 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δεί-
κτη του Νοεμβρίου 2014, έναντι αύξησης 3,3% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 
προς το 2013. Η συγκεκριμένη εξέλιξη, οφείλεται στις 
εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 
βιομηχανίας: 

α. Στη μείωση του δείκτη παραγωγής ορυχείων - λα-
τομείων κατά 1,3%

β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής μεταποιητι-
κών βιομηχανιών κατά 1,1%. Ειδικότερα, στην αύξηση 
αυτή συνέβαλε, κυρίως, η αύξηση στην παραγωγή 
ποτών (16,4%), ξύλου και φελλού (13,7%), χημικών 
προϊόντων (11,1%), μη μεταλλικών ορυκτών (12,7%), 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων (26%) και ηλεκτρολογικού εξο-
πλισμού (10,5%)

γ. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού 
κατά 5,5%, και δ. Στην αύξηση του δείκτη παροχής 
νερού κατά 1%.

Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της πε-
ριόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2015 παρουσίασε 
αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
της περιόδου Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2014, έναντι 
μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2014 προς το 2013. Ο εποχικά διορθωμέ-
νος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. 
εορτές, τουριστική περίοδος, κ.λπ.) γενικός δείκτης, 
παρουσίασε αύξηση 3,2% τον Νοέμβριο 2015 σε σύ-

γκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 
2015.

Μικρή άνοδος της 
βιομηχανικής  
παραγωγής

Το ΥΠΕΝ αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής 
Εξέτασης Οικονομικότητας του τρόπου ηλε-
κτροδότησης των Μη Διασυνδεδεμένων Νη-
σιών, με αντικείμενο τη διερεύνηση των τεχνι-
κοοικονομικών επιλογών ηλεκτροδότησης των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και την 
έκδοση πορίσματος αναφορικά με τον έλεγχο 
του οικονομικότερου τρόπου ηλεκτροδότησης 
ενός ή περισσοτέρων ΜΔΝ, είτε μέσω της δια-
σύνδεσής τους στη βάση της οικονομικότερης 
τεχνικά εφικτής λύσης διασύνδεσης, είτε με τη 
εξακολούθηση της ηλεκτροδότησης του(ς) ως 
ΜΔΝ. Ως γνωστόν, οι διασυνδέσεις των νησιών 
με το εθνικό σύστημα με κατάλληλη σχεδίαση 
και τεχνολογίες αποτελούν ριζική λύση για 
οριστική κατάργηση των σταθμών πετρελαίου, 
ενώ εξαλείφεται και ο κίνδυνος “ black out”. 
Η ηλεκτροδότηση των μη διασυνδεδεμένων 
νησιών τόσο από πλευράς αξιοπιστίας όσο και 
κόστους και επενδύσεων σε προνομιακά εγ-
χώρια πεδία όπως οι ΑΠΕ θεωρείται η «αχίλ-
λειος πτέρνα» του ηλεκτρικού τομέα της χώ-
ρας. Σημειώνεται πως οι διασυνδέσεις Κρήτης 
και Ρόδου/Δωδεκάνησα) αντιπροσωπεύουν το 
72% της ενέργειας και το 71% των ΥΚΩ (περί τα 

550 εκατομ. € ετησίως). Σε εξέλιξη βρίσκεται η 
πρώτη φάση διασύνδεσης των νησιών των Κυ-
κλάδων, οι οποίες στο σύνολο τους αντιπροσω-
πεύουν το 13% των ΥΚΩ (περί τα 100 εκατομ. € 
ετησίως. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο 
κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Ομότιμος Καθηγη-
τής ΕΜΠ, ενώ τακτικά μέλη οι Βλάχος Ανδρέας 
(Συντονιστής της Ομάδας Ηλεκτρικών Συστη-
μάτων, ΡΑΕ), Γκότζου Ευαγγελία (Ειδική Επι-
στήμονας, ΡΑΕ), Λοΐζος Γεώργιος (Ειδικός Επι-
στήμονας, ΡΑΕ), Καμπούρης Ιωάννης (Δ/ντής 
Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος, ΑΔΜΗΕ), 
Ευσταθίου Σταματίνα (στέλεχος ΑΔΜΗΕ), Τσί-
λη Μαρίνα (στέλεχος ΑΔΜΗΕ), Σαφράς Σπύρος 
(Τομεάρχης Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύ-
ου ΔΕΔΔΗΕ), Λεωνιδάκη Ειρήνη (Τομεάρχης 
Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, ΔΕΔΔΗΕ), 
Κόρκα Ευφροσύνη (Τομεάρχης Ανάπτυξης & 
Λειτουργίας Ηλεκτρικών Δικτύων, ΔΕΔΔΗΕ), 
Βράνης Δημήτριος (Τομεάρχης Ρυθμιστικής 
Προσαρμογής, ΔΕΔΔΗΕ), Νάνου Σωτήριος 
(στέλεχος ΔΕΔΔΗΕ), Φλωρεντίν Ιωσήφ (Συ-
ντονιστής Δ/ντής της Διεύθυνσης Νέων έργων, 
της Δραστηριότητας Στρατηγικής Ανάπτυξης & 
Ρυθμιστικών Θεμάτων, ΔΕΣΦΑ).

ΥΠΕΝ: Σύσταση επιτροπής για την μελέτη  
των επιλογών ηλεκτροδότησης των  

Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων

Επιφυλακτική παραμένει η βιομηχανία σε σχέση με 
την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας με την ΔΕΗ, 
παρά τα νέα βιομηχανικά τιμολόγια που εγκρίθηκαν 
τον Δεκέμβριο από το Δ.Σ. και παρά τη θεσμοθέτηση 
του μέτρου της Διακοψιμότητας με την έκδοση της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Ο λόγος είναι πως 
σειρά εκκρεμοτήτων με τεχνικό μεν αλλά και έντο-
να πολιτικό χαρακτήρα, οι οποίες θα καθορίσουν το 
τελικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για την βιομη-
χανία, παραμένει ανοικτό. Τέτοιες είναι τόσο η εφαρ-
μογή της διακοψιμότητας με την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασίων από την πλευρά του Διαχει-
ριστή του Συστήματος Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, όσο και 
η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. 
σε σχέση με τις «πράσινες χρεώσεις» (ΕΤΜΕΑΡ) που 
επιτρέπουν την περαιτέρω μείωση της επιβάρυνσης 
των βιομηχανιών από τις σχετικές χρεώσεις. Στην 

περίπτωση της διακοψιμότητας, εκτιμάται ότι θα με-
σολαβήσει χρόνος τουλάχιστον δύο μηνών έως ότου 
ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ολοκληρώσει τις διαδικασίες για 
την εφαρμογή του μέτρου (Μητρώο, συμβάσεις, κλπ), 
καθώς και το μηχανισμό για τις μηνιαίες δημοπρα-
σίες υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου. Στο μεταξύ 
υφίσταται έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στους βιο-
μηχανικούς φορείς και τους εκπροσώπους των ΑΠΕ, 
καθώς οι μεν ζητούν την επίσπευση των σχετικών 
διαδικασιών, ενώ οι παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ 
καλούν τον ΑΔΜΗΕ να μην αξιοποιήσει το πλήρες εύ-
ρος δυνατοτήτων που παρέχεται από την Υπουργική 
Απόφαση για την μείωση της σχετικής επιβάρυνσης. 
Τα επιπλέον αιτήματα που προβάλλει η βιομηχανία 
υποστηρίζει ότι βασίζονται στις Κατευθυντήριες Οδη-
γίες που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014, 
και ειδικά το άρθρο 189, για την κρατική επιδότηση 
επιλέξιμων βιομηχανικών κλάδων, λόγω της επιβά-
ρυνσης από την κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα όπως 
υπογραμμίζει η βιομηχανία, ο επαναπροσδιορισμός 
της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΕΤΜΕΑΡ πρέπει 
να γίνει στη βάση της παραγράφου 189 της ενότητας 

3.7.2 των κατευθυντήριων γραμμών, με εισαγωγή μει-
ωμένης χρέωσης των επιχειρήσεων που εντάσσονται 
στους επιλέξιμους κλάδους, η οποία θα διαμορφώ-
νεται σε ποσοστό 4% και 0,5% της ακαθάριστης προ-
στιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων που εντάσσονται 
στους επιλέξιμους κλάδους και πληρούν τα κριτήρια 
υπαγωγής. Στον αντίποδα η ΡΑΕ έχει εισηγηθεί μόνο 
τη γενική ρύθμιση δηλαδή χρέωση 15% επί της ενι-
αίας/ μέσης χρέωσης χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
στον υπολογισμό τα ανώτατα όρια 4% και 0,5% επί της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των επιχειρήσεων. 
Από την πλευρά της βιομηχανίας υποστηρίζεται ότι τα 
νέα βιομηχανικά τιμολόγια, σε συνδυασμό με τη δια-
κοψιμότητα, τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ και την απαλλα-
γή από τον ΕΦΚ, μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη 
λύση για τον κλάδο, την ανάπτυξη και τις προοπτικές 
του. Χωρίς, όμως, το συνδυασμό τους, υποστηρίζεται 
ότι δεν διαγράφεται μέλλον για τη διατήρηση του βι-
ομηχανικού ιστού της χώρας. Από τη διακοψιμότητα 
η βιομηχανία προσδοκά μείωση κατά 5 ευρώ/MWh, 
από τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ (εάν εφαρμοσθεί) άλλα 2 
ευρώ/MWh και από την απαλλαγή του ΕΦΚ κατανά-
λωσης επιπλέον 2,5 ευρώ/MWh.

«Κόκκινες γραμμές» της βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος  
η επίσπευση της διακοψιμότητας και μείωση του ΕΤΜΕΑΡ



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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H ΤΡΟΙΚΑ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-16 | 12/1/2016

Μπλόκο στο ύψος και στα κριτήρια καταβολής της 
εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ βάζουν οι δανειστές 
από την πρώτη αποτίμηση του νομοσχεδίου της 
κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του 
«Ελεύθερου Τύπου», η ένσταση των δανειστών 
έγινε γνωστή στο υπουργείο Εργασίας μέσα στο 
Σαββατοκύριακο και αφορά την ξεκάθαρη διαφωνία τους 
τόσο για το ποσό των 384 ευρώ που καθορίστηκε από 
την κυβέρνηση η εθνική σύνταξη όσο και για το γεγονός 
ότι ως μόνο κριτήριο χορήγησής της είναι να έχουν 
πραγματοποιηθεί μόνον 15 χρόνια ασφάλισης.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δανειστές έχουν 
διατυπώσει επιφυλάξεις και για το γεγονός ότι όπως 
προβλέπεται στο κυβερνητικό σχέδιο η εθνική σύνταξη 
θα καταβάλλεται χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο 
και μάλιστα έχουν ζητήσει να είναι μεγαλύτερη του 6% η 
μείωσή της για όσους αποχωρούν πριν από το 67ο έτος.
 Πρόβλημα ανακύπτει και με τα συνολικά ποσοστά 
αναπλήρωσης, δηλαδή με το ποσοστό του μισθού που 
θα παίρνουν οι συνταξιούχοι τόσο από τις εισφορές τους 
όσο και από την εθνική σύνταξη. Θεωρούν, δηλαδή, ότι 
το να παίρνει ένας ασφαλισμένος στα 15 χρόνια με μισθό 
800 ευρώ σύνταξη 480 ευρώ, ίση δηλαδή με το 60% των 
αποδοχών (384 ευρώ από το κράτος και 96 ευρώ από 
τις εισφορές του), του δημιουργεί αντικίνητρο στο να 
ασφαλίζεται κανείς περισσότερα χρόνια και στην πράξη 
επιβραβεύει όσους πλήρωσαν λιγότερα έναντι όσων 
πληρώνουν περισσότερα και για πολλά χρόνια.
Οι δανειστές διαφωνούν και με τα ποσοστά 
αναπλήρωσης που περιλαμβάνει η κυβερνητική πρόταση 
για την αναλογική σύνταξη και προσανατολίζονται 
είτε στο να μειώσουν τους δείκτες αναπλήρωσης που 
προτείνει η κυβέρνηση για τα 15, 18, 21 και 24 έτη είτε 
να ζητήσουν μείωση της εθνικής σύνταξης πιο κάτω από 
τα 384 ευρώ! Στην πράξη οι δανειστές, με τις εντολές 
που έχουν δώσει στα δικά τους υπηρεσιακά στελέχη, 
θέτουν ένα πρώτο «βέτο» στο βασικότερο άρθρο του 
νομοσχεδίου, αυτό που αφορά στο ύψος και τα κριτήρια 
χορήγησης της εθνικής σύνταξης.
Από την πλευρά του υπουργείου, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες του «Ε.Τ.», εξετάζεται να τεθεί ως κριτήριο 
η αύξηση των ετών ασφάλισης από τα 15 στα 20 έτη, 
που θα είναι απαραίτητο να έχουν οι ασφαλισμένοι για 
να πάρουν την εθνική σύνταξη, προκειμένου έτσι να 
αποφευχθούν τα χειρότερα που θα ήταν η σύνδεση της 
εθνικής σύνταξης με εισοδηματικά κριτήρια, καθώς 
κάτι τέτοιο θα σήμαινε ότι πολλοί ασφαλισμένοι δεν θα 
δικαιούνται την εθνική σύνταξη αν έχουν εισοδήματα 
που υπερβαίνουν τα 384 ευρώ τον μήνα! Το πρώτο και 
καθαρό μήνυμα πάντως από τη μεριά των δανειστών 

είναι ότι τίποτε δεν είναι δεδομένο για το ασφαλιστικό 
και ότι όλα θα εξαρτηθούν από το συνολικό ποσοστό 
αναπλήρωσης που θα έχει η εθνική σύνταξη μαζί με τη 
σύνταξη που αναλογεί στις εισφορές που πληρώνουν οι 
ασφαλισμένοι.
Είναι ξεκάθαρο ότι διαφωνούν με την πρόταση του 
υπουργείου Εργασίας, που ευνοεί όσους έχουν 
χαμηλούς μισθούς και λίγα έτη ασφάλισης, καθώς η 
τελική τους σύνταξη στα 67 προσεγγίζει ακόμη και το 
80%, αφού ένας εργαζόμενος που θα συνταξιοδοτηθεί 
με 15 έτη στα 67 και με μέσες αποδοχές 600 ευρώ για τα 
15 χρόνια της εργασίας του θα πάρει 456 ευρώ σύνταξη, 
δηλαδή το 75% του μισθού του. Ενώ αν έχει 35 χρόνια 
και μισθό 1.500 ευρώ θα πάρει 946 ευρώ, δηλαδή το 63% 
του μισθού του.
 Ενστάσεις αναμένονται και στο θέμα του 
επανυπολογισμού των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων 
και της προσωπικής διαφοράς αντί μείωσης που 
προτείνει η κυβέρνηση για τους ήδη συνταξιούχους.
H τρόικα δεν αποκλείεται να ζητήσει κατάργηση της 
προσωπικής διαφοράς άμεσα και όχι μετά το 2018 
που λέει η κυβέρνηση, αν δεν πειστεί ότι τα μέτρα του 
ασφαλιστικού θα αποδώσουν 1,8 δισ ευρώ για το 2016 
και τα επόμενα έτη. 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΟΥΡΑΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ 2016

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 14 | 12/1/2016

Για τις οικονομίες που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα 
προβλήματα, το νέο έτος δεν αναμένεται ότι θα είναι 
πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Για πολλές από 
αυτές, μάλιστα, το 2016 πιθανόν να φέρει μόνο επιπλέον 
απογοητεύσεις, λένε οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε 
έρευνα του Bloomberg.
Η πλούσια σε πετρέλαιο Βενεζουέλα θα παρουσιάσει 
φέτος ύφεση 3,3%. Πρόκειται για τη χειρότερη πρόβλεψη  
ανάμεσα σε 93 χώρες που περιλαμβάνονται στη σχετική 
ανάλυση του Bloomberg. Στη δεύτερη θέση αναμένεται 
να βρεθεί η Βραζιλία με ύφεση 2,5%, στην τρίτη θέση η 
υπερχρεωμένη Ελλάδα με ύφεση 1,8% και στην τέταρτη 
θέση η Ρωσία με ύφεση 0,5%.
Η Ελλάδα δεν εκδιώχθηκε από το ευρώ και κατάφερε 
να ανακεφαλαιοποιήσει τις τράπεζές της, αλλά το 2016 
είναι γεμάτο προκλήσεις. Η οικονομία αναμένεται να 
συρρικνωθεί, κάνοντας δυσκολότερη την αποπληρωμή 
των δανείων που ανέρχονται σε εκατοντάδες δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή η χώρα έχει να αντιμετωπίσει και την 
πρόκληση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
Το κλαμπ στο οποίο κανείς δεν θέλει να είναι μέλος 
κρύβει και ορισμένες εκπλήξεις. Ανάμεσα στις χώρες 
που έχουν 50% πιθανότητα να παρουσιάσουν συρρίκνωση 
του ΑΕΠ για τουλάχιστον δύο τρίμηνα είναι η Ταϊβάν. Η 
ανάπτυξη εκεί μειώνεται δραματικά από 4% που ήταν το 
πρώτο τρίμηνο του 2015 σε μείον 0,6% το τρίτο τρίμηνο 
λόγω του πλήγματος που δέχτηκαν οι εξαγωγές προς 
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την Κίνα. Σε κίνδυνο βρίσκεται ακόμη και η Ουκρανία, 
η οποία φέτος αναμένεται να πάει καλύτερα από πέρυσι 
και να παρουσιάσει ανάπτυξη της τάξης του 1,2%. Όμως 
οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι υπάρχει 60% πιθανότητα 
να βυθιστεί σε ύφεση η χώρα μέσα στους επόμενους 
12 μήνες. Οι προοπτικές δεν είναι καθόλου καλές για 
τη Βενεζουέλα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
κατάταξης. Η χώρα οδεύει προς τρίτο συνεχές έτος 
μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας. Σε αυτό 
συνηγορούν οι ελλείψεις βασικών αγαθών όπως είναι 
τα φάρμακα και η κατάρρευση των διεθνών τιμών του 
πετρελαίου. Οι πωλήσεις μαύρου χρυσού αναλογούν 
στο 95% των εξαγωγών της χώρας αυτής. Οι επενδυτές 
θεωρούν πάντως ότι καλό νέο είναι η αύξηση της 
δύναμης της αντιπολίτευσης, η οποία για πρώτη φορά 
τα τελευταία 16 χρόνια απέκτησε την πλειοψηφία στο 
Κογκρέσο.

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 
ΜΕΤΡΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 12/1/2016

Το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού της γραμμής 4 του 
Μετρό προκειμένου να συμπεριλάβει το συγκρότημα της 
νέας Εθνικής Βιβλιοθήκη και της Λυρικής Σκηνής στην 
Καλλιθέα εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία. Ωστόσο, 
περισσότερο πιθανό είναι να δρομολογηθούν τελικά 
μόνο κάποιες μικρές βελτιώσεις στις ήδη υπάρχουσες 
συγκοινωνίες, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση 
επισκεπτών. Το έργο βρίσκεται πλέον στην τελική 
ευθεία και από τα τέλη Μαρτίου θα αρχίσει τμηματικά η 
διαδικασία παράδοσής του.
Η τακτική συνάντηση της ειδικής συμβουλευτικής 
επιτροπής του Δημοσίου με το Ίδρυμα «Σταύρος 
Νιάρχος» και το Κέντρο Πολιτισμού μεταδόθηκε χθες 
για πρώτη φορά μέσω Ιντερνετ. Από τη συνάντηση, στην 
οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακοί παράγοντες των 
συναρμόδιων υπουργείων, προέκυψαν τα ακόλουθα: 
• Τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών εξετάζουν 
το ενδεχόμενο σύνδεσης του Κέντρου Πολιτισμού 
στην Καλλιθέα με τη νέα γραμμή του μετρό (η οποία 
δεν έχει ακόμα δημοπρατηθεί). Όπως ανέφερε ο κ. 
Χρήστος Αντωνόπουλος, προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών 
Περιοχών (ΣΜΑΠ) του υπουργείου Περιβάλλοντος, τα 
συναρμόδια υπουργεία συζητούν με την Αττικό Μετρό 
κατά πόσο αυτό θα μπορούσε να είναι εφικτό. Ως άμεσες 
λύσεις για τη διευκόλυνση της σύνδεσης του Κέντρου 
Πολιτισμού έχουν προτείνει τη δημιουργία πεζογέφυρας 
που θα συνδέσει τον σταθμό ΗΣΑΠ του Νέου Φαλήρου 
με τον τερματικό σταθμό του τραμ και τη δημιουργία 
λεωφορειακής γραμμής από το Σύνταγμα και το ΦΙΞ 
προς τη νέα εγκατάσταση.
• Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της κοινοπραξίας, 
η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του Κέντρου 

Πολιτισμού, Μάνος Βράιλας η σταδιακή παράδοση του 
έργου θα ξεκινήσει στις 31 Μαρτίου. Σήμερα έχουν 
κατασκευαστεί το 100% του στεγάστρου, το 99% του 
υδάτινου καναλιού, το 98% του κτιρίου στάθμευσης και 
του λόφου, το 95% των κτιρίων συντήρησης, το 90% της 
βιβλιοθήκης, το 85% της όπερας, το 68% της Εσπλανάδας 
και το 45% της εσωτερικής οδοποιίας. «Δεν είναι 
ρεαλιστικό να λέμε ότι θα παραδοθεί στις 31 Μαρτίου 
όλος ο περιβάλλων χώρος, καθώς κομμάτια είναι ακόμα 
δεσμευμένα από τις αρχαιολογικές εργασίες» ανέφερε, 
προκαλώντας την αντίδραση του εκπροσώπου του ΥΠΠΟ, 
Παν. Δούρου, που υποστήριξε ότι οι αρχαιολογικές 
ανασκαφές στο έργο έχουν ολοκληρωθεί σε μεγάλο 
ποσοστό έγκαιρα.
• Όπως είπε ο διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φ. 
Τσιμπόγλου, στις 18 Ιανουαρίου ξεκινά ο καθαρισμός 
όλων των βιβλίων που θα μεταφερθούν στο νέο κτίριο, 
έργο το οποίο θα χρειαστεί 9 μήνες για να ολοκληρωθεί. 
Ο κ. Τσιμπόγλου επισήμανε ότι η πρόσληψη των 
πρώτων 36 υπαλλήλων έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά 
ακόμα και με τη (δρομολογημένη)προσθήκη ακόμα 43 
υπαλλήλων «θα είναι δύσκολο να τα φέρουμε πέρα, όταν 
η αρχική σύμβαση προέβλεπε 283 άτομα».
• Τέλος, ο γ.γ. του υπ. Παιδείας Γ. Παντής ανέφερε ότι 
επεξεργάζεται σχέδιο για τη σύνδεση του παλαιού και 
του νέου κτιρίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ 
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Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα όρια του ακατάσχετου 
ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών 
βοηθημάτων, καθώς και του ακατάσχετου ποσού των 
καταθέσεων φυσικών προσώπων σε τράπεζες, για 
χρέη προς το Δημόσιο. Τη διευκρίνιση αυτή έδωσε 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων 
Αλεξιάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή, 
επισημαίνοντας ότι δεν χρειάζεται καμία μεταβολή των 
ακατάσχετων ορίων ύστερα από την πρόσφατη αλλαγή 
του ΚΕΔΕ (άρθρο 31), με την οποία μειώθηκαν τα εν 
λόγω όρια κάτω από τα 1.500 ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον νόμο 4336/2015, που 
ψηφίστηκε τον Αύγουστο, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
τρίτου μνημονίου, προβλέπεται ότι δεν χωρεί κατάσχεση 
μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που 
καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως 
είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) ευρώ.
Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το 
ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση του 50% επί του 
υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι 
του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, ενώ για 
ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται 
η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού 
των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.


