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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχιση αλλά και κλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων ενάντια στην πρόταση της Κυβέρνησης 
για το Ασφαλιστικό προχωρούν οι μηχανικοί 
και ο τεχνικός κόσμος της χώρας αυτήν την 
εβδομάδα. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η 
Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματού-
χων Μηχανικών από την συμμετοχή τους 
σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών 
καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών με 
τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτο-
νικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), από σήμερα 
Δευτέρα 7/3/2016 μέχρι και την Παρασκευή 
11/3/2016 για το Ασφαλιστικό. Σημειώνεται 
ότι στην Απεργία-Αποχή συμπεριλαμβάνονται 
και οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και 
Μελετών.
Όμως μπροστά στην πρόθεση της Κυβέρνησης 
να προχωρήσει με το σχέδιο του Ασφλαιστικού 
που έχει καταθέσει, Το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οι 
επιστημονικοί φορείς αλλά και το σύνολο σχε-
δόν των συνδικαλιστικών φορέων της χώρας 
κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αυτήν 
την εβδομάδα. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 9 
Μαρτίου οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί 
φορείς σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ διοργανώ-
νουν συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με αίτημα 
την απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδί-
ου. Το συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιήσει 
στις 3 το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ανοίγει νέο 
κύκλο κινητοποιήσεων του συνόλου του κόσμου 
της εργασίας και της παραγωγής. Ο τεχνικός 

κόσμος της χώρας την Τετάρτη κάνει προσυ-
γκέντρωση στις 14:30 έξω από το νέο κτίριο του 
ΤΣΜΕΔΕ στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, με ανάρτησή του 
στο facebook, τόνισε ότι αυτήν την εβδομάδα 
«κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις για το ασφα-
λιστικό. Με κοινή απόφαση ΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ, 
Εργοληπτικών και Μελετητικών Οργανώσεων 
και φορέων εργαζομένων μηχανικών δε θα 
πραγματοποιούνται διαγωνισμοί μελετών και 
δημοπρασίες έργων και δε θα συνεδριάζουν 
επιτροπές που μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ. 
Την Τετάρτη συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο 
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ κ Επιστημονικών Φορέων στις 
15:00 στο Σύνταγμα, κάνοντας προσυγκέντρω-
ση έξω από το κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στις 14:30. 
Συνεχίζουμε δυναμικά τις τελευταίες μέρες 
πριν πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή». Σημειώνε-
ται ότι ο Υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρού-
γκαλος, μιλώντας το Σάββατο σε κομματική 
ημερίδα για τις εργασιακές σχέσεις εκτίμησε ότι 
«το νομοσχέδιο για την ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση», θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στο 
μήνα. Οι επιστημονικοί, επαγγελματικοί και 
συνδικαλιστικοί φορείς έχουν προαναγγείλει 
περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που 
θα κορυφωθεί με νέα 48ωρη γενική πανελλα-
δική απεργία από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ, η 
οποία θα προσδιοριστεί χρονικά όταν (και αν) η 
κυβέρνηση προχωρήσει στην κατάθεση του επί-
μαχου ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή. 

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Συνεχίζεταί η απεργία – αποχη  
των Δίπλωματουχων μηχανίκων

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις 
ενάντια στο νέο Ασφαλιστικό

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

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των 
Διπλωματούχων Μηχανικών – Κλιμακώ-
νονται οι κινητοποιήσεις ενάντια στο νέο 
Ασφαλιστικό (σελ.1)

•   Ανατέθηκαν τα συμβόλαια για κατασκευή 
του αγωγού ΤΑΡ σε Ελλάδα και Αλβανία 
(σελ.3)

•   Παράταση οικοδομικών αδειών και αδειών 
δόμησης (σελ.3)

•   Σκουρλέτης: Πρόθεση μείωσης των τιμο-
λογίων ρεύματος εντός του 2016 (σελ.4)

•   Με αργό ρυθμό οι διαπραγματεύσεις για το 
άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Μαρτίου

2016

1
Απριλίου

2016

8-9
Μαρτίου

2016

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλλη-
νες Πολιτικούς Μηχανικούς»
αΘηνα

FORUM: 1st Energy Tech Forum
αΘηνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Χρηματοδότηση Έργων και 
Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα»
αΘηνα

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδος, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ & το Hellenic 
Section της ASCE

Εnergia.gr, υπό την αιγίδα 
και με τη συνεργασία του 
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (IENE)

«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΩΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,  
Α-ENERGYINVESTMENTS
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον 
Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σε συνεργα-
σία με τον Δήμο Κω και με αφορμή την επέτειο της 
Ένωσης της Δωδεκανήσου, εγκαινιάζουν -σήμερα 7 
Μαρτίου 2016 και ώρα 12:45- την έκθεση «7 Μαρτίου 
1948: η ολοκλήρωση μιας πορείας», στο Ιστορικό-
Λαογραφικό Μουσείο Κω (Χάνι). Την έκθεση θα 
εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
Προκόπης Παυλόπουλος. Η έκθεση διαρθρώνεται σε 
έξι ενότητες. Φωτογραφίες, εφημερίδες, έντυπα και 
οπτικοακουστικά τεκμήρια αναδεικνύουν τα πολιτικά, 
στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα που συνθέτουν 
την ιστορία της Ένωσης της Δωδεκανήσου με την 
Ελλάδα. Τα τεκμήρια της έκθεσης προέρχονται από 
τη Βιβλιοθήκη της Βουλής, το Μουσείο Μπενάκη, τη 
Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και τα Γενικά Αρχεία του Κρά-
τους, καθώς και από ιδιωτικές συλλογές και εκδόσεις 
ανεκτίμητης αξίας.

 Ημερίδα  με θέμα: “Τhe function of the 
professional associations today and how it helps 
in the practice of the profession” διοργανώνεται 
από το EGOS (European Group of Surveyors), 
στις 2 Απριλίου 2016 - στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ 
στη Θεσσαλονίκη (Μεγάλου Αλεξάνδρου 74).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν εισηγήσεις 
από ξένους ομιλητές σχετικά με την λειτουργία 
των αντιστοίχων  επαγγελματικών συλλόγων 
ΑΤΜ,  καθώς και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των συγκεκριμένων συλλόγων. 
Εισηγήσεις θα παρουσιασθούν επίσης και από 
τον ΠΣΔΑΤΜ. Γλώσσα της ημερίδας θα είναι η 
αγγλική. Είσοδος, ελεύθερη.

 Συνάντηση με θέμα τη «Συμμόρφωση 
των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητι-
κών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική 
και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση 
της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια» 
διοργανώνει η Ομάδα Μελετών Κτιριακού 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από 
την ΕΕ προγράμματος Qualicheck (http://
qualicheck-platform.eu), που εστιάζει στην 
ορθή διαδικασία της  έκδοσης Πιστοποιητι-
κού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την 
ποιότητα των εργασιών κατασκευής/ανακαί-
νισης στα κτίρια.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, στις 11 Μαρτίου 2016, στο Κτίριο  
«Κωστής Παλαμάς», Ακαδημίας 48 & Σίνα 
και απευθύνεται σε φορείς δημόσιους και 
ιδιωτικούς που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 
και στο χώρο των κτιρίων και των κατασκευ-
ών γενικότερα.
Στην  εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα θέματα:
- “Compliance and enforcement of EPCs: 
European context, experiences and 

challenges”
- «Αποτελέσματα Ελέγχων στα Πιστοποιητι-
κά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της Ελ-
λάδος»  - «Προτάσεις και συμπεράσματα σε 
θέματα ποιότητας εργασιών και συμφωνίας 
με τους κανονισμούς σχετικά με τα ΠΕΑ από 
μελέτη σε κτίρια στην Ελλάδα»  
- «Τρόποι αξιολόγησης της εξοικονόμησης 
ενέργειας από το βιοκλιματικό σχεδιασμό 
στα ΠΕΑ: η περίπτωση του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης στα κτίρια στην 
Ελλάδα»   
- «Σύνδεση των ενδιαφερόμενων μερών σε 
εθνικό επίπεδο με τις διαδικασίες έκδοσης 
των ΠΕΑ. Η υιοθέτηση των ΠΕΑ από την 
αγορά, μέσω βιώσιμης και αποτελεσματικής 
στρατηγικής αξιοποίησης τους»”   
-«Η εφαρμογή της EPBD και τα κτίρια σχε-
δόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης 
στον ελληνικό χώρο» 
Θα ακολουθήσει συζήτηση. 
Πληροφορίες: http://qualicheck-platform.
eu, karlessith@phys.uoa.gr τηλ.: 
2107276911

Έκθεση: «7 Μαρτίου 1948: 
η ολοκλήρωση  
μιας πορείας»

Ημερίδα   του  EGOS  

Η έκδοση Πιστοποιητικού  
Ενεργειακής Απόδοσης



Ανατέθηκαν τα συμβόλαια για κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ  
σε Ελλάδα και Αλβανία

Παράταση οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης

Παρατηρητήριο τιμών για τηλεπικοινωνιακά προϊόντα

από τις κοινοπραξίες Bonatti - J&P Άβαξ και τη Spiecapag θα γίνει η κατα-
σκευή των ελληνικών τμήματων του TAP. η κοινοπραξία του TAP προχώρη-
σε στην ανάθεση των συμβάσεων που αφορούν τη μελέτη, την προμήθεια 
και την κατασκευή (EPC) περίπου 760 χλμ. χερσαίου αγωγού, διαμέτρου 
48 ιντσών, σε ελλάδα και αλβανία. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνω-
ση, η κατασκευή του TAP είναι χωρισμένη σε πέντε τμήματα - τρία στην 
ελλάδα και δύο στην αλβανία. η κοινοπραξία αποτελείται από την ιταλική 
Bonatti S.p.A. και την ελληνική J&P αΒαΞ θα αναλάβει την κατασκευή δύο 
τμημάτων του αγωγού στη Βόρεια ελλάδα. τα τμήματα αυτά του αγωγού 
καλύπτουν περίπου 360 χλμ. και εκτείνονται μεταξύ της καβάλας και της 
ίεροπηγής, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα. η γαλλική Spiecapag θα 
αναλάβει την κατασκευή του τρίτου τμήματος, μήκους 185 χλμ, που εκτεί-
νεται μεταξύ κήπων και καβάλα, καθώς και δύο τμήματα. στην αλβανία 
(215 χλμ. συνολικά), που εκτείνονται μεταξύ Bilisht και Tropoje. επίσης, η 
γαλλική εταιρεία θα την κατασκευή της διασύνδεσης του ταρ με τον αγω-
γό TANAP στα ελληνοτουρκικά σύνορα, άρα και την διάβαση στον ποταμό 
Έβρο, όπου ο ταρ θα διασυνδεθεί με τον αγωγό ταναρ που ξεκινά από 
το αζερμπαϊτζάν και καταλήγει στα ελληνοτουρκικά σύνορα. ο αγωγός θα 
έχει διάμετρο 48 ίντσες (1,2 μέτρα) και μεταφορική ικανότητα 10 δισ. κυ-
βικών μέτρων αερίου ετησίως, σε πρώτη φάση. Στοχευμένη κινητοποίηση 
των αναδόχων θα ξεκινήσει άμεσα και θα συνεχιστεί στο B' τρίμηνο του 
2016, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου που προβλέπει έναρ-
ξη των κατασκευαστικών εργασιών στα μέσα του 2016. οι εργολάβοι των 
συμβάσεων μελέτης, προμήθειας και κατασκευής του ταρ θα έχουν την 
ευθύνη να εξασφαλίσουν την περαιτέρω συνεργασία υπεργολάβων για την 
υλοποίηση συγκεκριμένων τμημάτων της σύμβασης ανάθεσης.
ο διευθύνων σύμβουλος του ταρ, Ian Bradshaw, συνεχάρη με δηλώσεις 
του τις εταιρείες που κέρδισαν τα συμβόλαια. η κοινοπραξία του αγωγού 
έχει ήδη αναθέσει τα συμβόλαια για την κατασκευή των σωλήνων, συμπι-
εστών και βαλβίδων του αγωγού καθώς και οδικών έργων στην αλβανία. 
Σημειώνεται πως σύμβαση με την κοινοπραξία έχουν υπογράψει και τα 
Σωληνουργεία κορίνθου, για την προμήθεια περίπου 270.000 τόνους χα-

λυβδοσωλήνων, διαμέτρου 48'' σε συνεργασία με την ιαπωνική Marubeni-
Itochu Steel. υπενθυμίζεται ότι το τμήμα του αγωγού που θα διέρχεται από 
την ελλάδα θα έχει μήκος 550 χλμ., ξεκινώντας από τους κήπους κοντά 
στα ελληνοτουρκικά σύνορα και καταλήγοντας στα σύνορα με την αλβανία, 
νοτιοδυτικά της ίεροπηγής. Στον TAP συμμετέχουν οι ενεργειακές εται-
ρείες BP (μερίδιο 20%), Socar (αζερμπαϊτζάν, 20%), SNAM (ίταλία, 20%), 
Fluxys (Βέλγιο, 19%), Enagas (ίσπανία, 16%) και Axpo (ελβετία, 5%). υπεν-
θυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε 
την Συμφωνία Φιλοξενούσας χώρας που υπεγράφη το 2013 μεταξύ της 
κοινοπραξίας του αγωγού και των υπουργείων οικονομικών και ενέργει-
ας, κρίνοντας ότι είναι συμβατή με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς 
της ευρωπαϊκής Ένωσης.

με έγγραφο της Δαοκα (Διεύθυνση αρχιτεκτο-
νικής, οικοδομικών κανονισμών και αδειοδοτή-
σεων της γενικής Διεύθυνσης πολεοδομίας του 
υπεν) προς τις αποκεντρωμένες Διοικήσεις κοι-
νοποιείται στις υπηρεσίες Δόμησης όλης τη χώρας 
η παράταση που δόθηκε στις οικοδομικές άδειες 
που έχουν εκδοθεί υπό το παλαιότερο νομοθετικό 

καθεστώς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην 
εγκύκλιο: Δημοσιεύτηκε στο Φεκ 21/α/21-2-2016 
ο νόμος 4368/2016 «μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Στο 
άρθρο 76 του νόμου καθορίζεται ότι «η ισχύς των 
οικοδομικών αδειών, που εκδόθηκαν σύμφωνα με 
το από 8-71993 πδ (Δ/795), ως και των αδειών δό-

μησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.4030/2011 και λήγουν από 1-3-2016 έως και 
31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη». με 
την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των 
οικοδομικών αδειών και των αδειών δόμησης που 
λήγουν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα χωρίς να 
απαιτούνται ενέργειες των υπηρεσιών δόμησης.

την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής που 
επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν 
τα προϊόντα σε σταθερή και κινητή τηλεφω-
νία, στο ίντερνετ, καθώς και στις υπηρεσίες 
ταχυμεταφορών που διατίθενται στην ελλη-
νική αγορά, παρουσίασε η εθνική επιτροπή 
τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (εεττ). 
ειδικότερα, το παρατηρητήριο τιμών τηλεπι-
κοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων 
της εεττ, «Pricescope», διαθέτει δύο βασικές 

λειτουργίες, την αναζήτηση προϊόντων βάσει 
συγκεκριμένων κριτήριων και τη σύγκριση 
λιανικών τιμών. επίσης, οι καταναλωτές έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερώνονται για νέα προ-
γράμματα, πρόσθετες παροχές και προσφορές 
και να δημιουργούν προσωπικό προφίλ χρήσης 
υπηρεσιών. η εφαρμογή αποτελείται από δύο 
βασικά υποσυστήματα:
α) το ηλεκτρονικό αποθετήριο στο οποίο οι 
πάροχοι εισάγουν και επικαιροποιούν, μέσω 

ασφαλούς web υπηρεσίας και κατά ενοποιη-
μένο τρόπο, τα τιμολογιακά στοιχεία για όλα τα 
εμπορικά διαθέσιμα πακέτα και 
β) το ηλεκτρονικό παρατηρητήριο που περιλαμ-
βάνει ήδη 900 τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και 
80 προϊόντα ταχυμεταφορών προς χρήση των 
καταναλωτών.
Σημειώνεται πως το έργο χρηματοδοτήθηκε 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» (εΣπα 2007-2013).
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Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντληθούν οι δυνατότητες για μία μι-
κρή μείωση των τιμολογίων ρεύματος μέσα στο 2016, ακόμη και σε συμ-
βολικό επίπεδο, επανέλαβε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ο Υπουργός 
ΠΕΝ κ. Πάνος Σκουρλέτης. Συγκεκριμένα, ο υπουργός προανήγγειλε ότι 
θα ξεκινήσει συζήτηση περί φθηνότερου τιμολογίου της ΔΕΗ αλλά και 
νέα, πιο ευέλικτη, ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Επιχεί-
ρηση. «Θα πρέπει να εξαντλήσουμε όλες τις δυνατότητες ώστε να υπάρ-
ξει μια, έστω και μικρή, μείωση στα τιμολόγια μέσα στο 2016, στόχος 
της κυβέρνησης είναι αυτός» δήλωσε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι θα 
πρέπει να αποτυπωθεί και στους λογαριασμούς της ΔΕΗ η τόσο μεγάλη 
πτώση στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Είχε προηγηθεί 
πρόσφατη επιστολή που απέστειλε πρόσφατα η ΡΑΕ προς τη ΔΕΗ, με την 
οποία η Ανεξάρτητη Αρχή την καλεί να προσκομίσει λεπτομερή στοιχεία 

για τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής ρεύματος, στο βαθμό που 
έχουν υποχωρήσει οι τιμές καυσίμων. Σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια, η ΔΕΗ 
έχει προχωρήσει τα τελευταία έτη έχει προχωρήσει σε εκπτώσεις στις 
κατηγορίες μέσης και υψηλής τάσης, όπως και στη χαμηλή, αλλά μόνο 
για την κατηγορία των επαγγελματικών τιμολογίων. Όπως πάντως επιση-
μαίνεται από παράγοντες της αγοράς, η τρέχουσα συγκυρία αύξησης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση ανάγει σε μείζονα πυλώνα 
που χρήζει προστασίας για τη βιωσιμότητα του συνόλου της ενεργεια-
κής αγοράς την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος.Οι ανεξόφλητες 
οφειλές προς τη ΔΕΗ, οι οποίες ανέρχονται πλέον κοντά στα 2,5 δις. 
ευρώ αποτελούν παράγοντα ανισορροπίας της αγοράς, καθώς οδηγούν 
σε οφειλές της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ (και εκείνου προς τον ΛΑΓΗΕ για 
το ΕΤΜΕΑΡ) και τον ΔΕΔΔΗΕ.

Σκουρλέτης: Πρόθεση μείωσης των τιμολογίων ρεύματος εντός του 2016

Ανοικτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα σε 
σχέση με τα ενεργειακά προαπαιτούμενα της 
αξιολόγησης του προγράμματος της ελληνικής 
οικονομίας. Τα τεχνικά κλιμάκια του κουαρτέ-
του φέρονται να μην βιάζονται να κλείσουν τα 
βασικά θέματα που απασχολούν τη διαπραγ-
μάτευση, γεγονός που ενδεχομένως σχετίζεται 
με το ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης όπως 
παρατηρούν παράγοντες της αγοράς. Ειδικό-
τερα, σε εκκρεμότητα παραμένει η οριστική 
αξιολόγηση της βιωσιμότητας του σχεδίου της 
κυβέρνησης για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό 
του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς 
ΑΔΜΗΕ, σε νομικό και οικονομικό επίπεδο. 
Στελέχη των συμβούλων της κυβέρνησης σε 
σχέση με το σχέδιο προετοιμάζουν την νομική 
και οικονομική του τεκμηρίωση προκειμένου 
το σχέδιο να λάβει την έγκριση των πιστωτών, 
υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα κυλήσει 
ομαλά η συνολική διαπραγμάτευση της κυ-
βέρνησης με τους εταίρους. Σημειώνεται πως 
η συμφωνία προκάλεσε συζητήσεις ιδίως σε 
σχέση με την αποζημίωση προς την μητρική 
του ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΗ. Για μεν το 49% των μετο-
χών της νέας εταιρίας που θα αποσχισθεί από 
τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει αποζημίωση προερχό-
μενη από την πώληση του 20% σε στρατηγικό 
επενδυτή, με διεθνή εμπειρία στη διαχείριση 
δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και του 29% 
μέσω του Χρηματιστηρίου. Για το υπόλοιπο 51% 
των μετοχών της νέας εταιρίας, που θα έχει 
πλέον τα πάγια της ΔΕΗ, και το οποίο θα ανή-
κει στο δημόσιο, η ΔΕΗ θα λαμβάνει σε ετή-
σια βάση το 10% του EBITDA της εταιρίας, σε 
βάθος χρόνου, έως ότου καλυφθεί το σχετικό 
τίμημα. Το επόμενο ζήτημα το οποίο θα πρέπει 
να διευθετηθεί, στο πλαίσιο των σχετικών συ-

ζητήσεων που λαμβάνουν χώρα με τα τεχνικά 
κλιμάκια, είναι το άνοιγμα της λιανικής αγοράς 
ηλεκτρισμού μέσα από την ισότιμη πρόσβαση 
των προμηθευτών σε ομοιογενές ως προς το 
κόστος παραγωγής μείγμα ενέργειας, διαμέ-
σου των γαλλικού τύπου δημοπρασιών λιγνι-
τικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας NOME. 
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες 
το προσωρινό μοντέλο που είχε προταθεί για 
άνοιγμα της αγοράς μέσω του ΝΟΜΕ, δεν είναι 
αρκετό για την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί από το Μνημόνιο για μείωση του ποσο-
στού της ΔΕΗ στην λιανική αγορά κατά 25% ως 
το 2018 και κυρίως κατά 50% ως το 2020 και το 
σπάσιμο του οιονεί μονοπωλίου στο λιγνίτη (το 
οποίο ενδεχομένως σύντομα να οριστικοποιη-
θεί τελεσίδικα με την αναμενόμενη απόφαση 
του Ευρωδικαστηρίου). Μέχρι τώρα το βασικό 
σημείο τριβής, αφορούσε στην τιμή εκκίνη-
σης η οποία έχει άμεση σχέση με το κόστος 
του ρεύματος που παράγεται από τις λιγνιτικές 
μονάδες της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα το ζητούμε-
νο ήταν αν θα πρέπει με την τιμή βάσης να 
ανακτάται το πλήρες κόστος της ΔΕΗ (όπως 
επιθυμεί η επιχείρηση) ή το μέσο μεταβλητό 
κόστος, όπως φαίνεται πως υποστήριζοταν από 
την πλευρά των δανειστών. Μάλιστα η εξίσωση 
γίνεται ακόμη πιο δύσκολη εάν συνυπολογιστεί 
και η παράμετρος της δραστικής μείωσης του 
κόστους του φυσικού αερίου, που έχει οδη-
γήσει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυ-
σικό αέριο, να είναι ανταγωνιστικές ίσως και 
πιο φθηνές από κάποιες μονάδες λιγνίτη. Στο 
πλαίσιο αυτών των προβληματισμών, το κλιμά-
κιο των πιστωτών φέρεται να έχει προτείνει την  
μετατροπή των δημοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ από 
μεταβατικό μέτρο σε ένα μόνιμο μηχανισμό για 

το άνοιγμα της αγοράς με μία πολύ σημαντική 
διαφορά: Στο νέο μοντέλο που έχει προταθεί 
για το ΝΟΜΕ ο πλειοδότης της δημοπρασίας 
δεν αγοράζει πακέτα ενέργειας από την ΔΕΗ 
αλλά αποκτά τον πλήρη έλεγχο των μονάδων 
(προσφορές στην ημερήσια αγορά, προθεσμι-
ακά συμβόλαια με πελάτες κλπ). 
Πρόκειται για μία λύση που δε συνεπάγεται 
ικανά οικονομικά οφέλη για τη ΔΕΗ, γεγονός 
που την οδηγεί στην αναζήτηση εναλλακτι-
κών λύσεων όπως για παράδειγμα οι συζη-
τήσεις της ΔΕΗ με ΕΛΠΕ, Edison στην οποία 
η Elpedison θα συνεισφέρει τις δύο μονάδες 
φυσικού αερίου σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη συ-
νολικής ισχύος 820 MW και η ΔΕΗ τη λιγνιτική 
μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 1 και τον σταθμό 
Αμυνταίου.. Για να υπάρξει ωστόσο τελική συμ-
φωνία θα πρέπει να βρεθεί κοινός τόπος μετα-
ξύ της απαίτησης της Edison να προσφέρει η 
ΔΕΗ στο νέο αυτό σχήμα και υδροηλεκτρική 
μονάδα και της διοίκησης της τελευταίας για 
την οποία η παραχώρηση υδροηλεκτρικών τί-
θεται ως «κόκκινη» γραμμή.

Με αργό ρυθμό οι διαπραγματεύσεις για το άνοιγμα  
της αγοράς ηλεκτρισμού



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

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) 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



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

200 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 7/3/2016

Το φράγμα των 200 δισ. ευρώ, ποσό που πλέον αντιστοιχεί στο 113 
% του ΑΕΠ, σπάει το «ιδιωτικό» ληξιπρόθεσμο χρέος. «Κόκκινα» 
τραπεζικά δάνεια κάθε είδους -επιχειρηματικά, στεγαστικά και 
καταναλωτικά-, οφειλές προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία εκτινάχθηκαν σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα μέσα στο 2015, 
με αποτέλεσμα η διαχείριση τους να καθίσταται ακόμη πιο δύσκο-
λη από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με αυτά.
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αρνητική παράμετρο, η οποία φρενάρει 
την προσπάθεια της οικονομίας να εξέλθει από τον φαύλο κύκλο 
της ύφεσης και να περάσει σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά.
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η πίεση προς τους οφει-
λέτες να ρυθμίσουν τις οφειλές τους θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη, 
καθώς πέραν των μέτρων που έχουν ήδη επιβληθεί -απελευθέ-
ρωση πλειστηριασμών και καθορισμός του τιμήματος με βάση την 
εμπορική αξία, μείωση του ακατάσχετου ορίου στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς, αυστηρότερες προϋποθέσεις διατήρησης της ρύθ-
μισης των 100 δόσεων για εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία- έρ-
χονται και καινούργια. Η μεγαλύτερη «απειλή» για εκατοντάδες 
χιλιάδες δανειολήπτες αφορά σε αυτή τη φάση το άνοιγμα της 
αγοράς των «κόκκινων» δανείων. Για όσα δάνεια μεταβιβαστούν 
στα κερδοσκοπικά funds, που ετοιμάζονται να δραστηριοποιηθούν 
στην ελληνική αγορά, αναμένεται να αυξηθεί και ο βαθμός πίεσης 
για την αποπληρωμή τους. Αυστηρότερο θα γίνει και το πλαίσιο για 
τις οφειλές προς την εφορία. Ήδη, για τους εκατοντάδες χιλιάδες 
οφειλέτες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 100 δόσεων ισχύει 
υποχρέωση αποπληρωμής των τρεχουσών υποχρεώσεων μέσα σε 
30 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Από το β' 
εξάμηνο η προθεσμία θα πέσει στις 15 ημέρες, ενώ από το 2017 
οι οφειλέτες δεν θα πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ευρώ απλήρωτο 
προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια της ρύθμισης (διαγραφή 
προσαυξήσεων, δόσεις, χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο υπολογισμού 
των προσαυξήσεων κ.λπ.).
Η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους αποτελεί μείζον πρόβλημα όχι 
μόνο εξαιτίας της διαρκούς αύξησής του -από το 2014 μέχρι σή-
μερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 
40 δισ. ευρώ- αλλά και εξαιτίας της διασποράς του. Ενώ τα εισο-
δήματα εξακολουθούν να υποχωρούν -το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές 
βυθίστηκε στο τέλος του 2015 στα 176 δισ. ευρώ, ενώ τα δηλωθέ-
ντα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων εκτιμώνται πλέον 
στα επίπεδα των 80-82 δισ. ευρώ-, ο όγκος των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών μοιράζεται σε λιγότερα από τα μισά νοικοκυριά (σ.σ.: 
οφειλές προς τις τράπεζες έχουν περίπου ο ένας στους δύο, ενώ 
οι οφειλέτες στην εφορία είναι 3,5 εκατομμύρια σε σύνολο οκτώ 
εκατομμυρίων).
Για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, το οποίο μήνα με τον 
μήνα διογκώνεται -μόνο οι οφειλές στην εφορία αυξάνονταν για 
μια ακόμη χρονιά με μηνιαίο ρυθμό άνω του 1 δισ. ευρώ μέσα στο 
2015- η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να προστατέψει τους «πολ-
λούς», ακολουθώντας τη γνώριμη πολιτική που εφαρμόζει και σε 
άλλα ζητήματα (επιβολή φόρων, κατανομή ασφαλιστικών εισφο-
ρών κ.λπ.). Έτσι: 

- Τα σκληρά μέτρα που προβλέπει ο κώδικας είσπραξης δημοσί-
ων εσόδων για τη συλλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την 
εφορία -κατασχέσεις καταθέσεων άνω του ορίου των 1.250 ευρώ, 
δεσμεύσεις ακινήτων κ.λπ.- θα ενεργοποιηθούν κατά προτεραιό-
τητα για τους μεγάλους οφειλέτες, οι οποίοι όμως θα κριθεί ότι 
έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν ή έχουν στην κατοχή τους 
μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Χαρακτηριστικό μέτρο που πιστο-
ποιεί την απόφαση να ξεκινήσει η «εκκαθάριση» των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς την εφορία από τα μεγαλύτερα ποσά, είναι και 
η αυτόματη δέσμευση των καταθέσεων για οφειλέτες με χρέη άνω 
των 70.000 ευρώ. Να σημειωθεί ότι από το σύνολο των οφειλετών 
της εφορίας, περίπου 3,5 έως 4 εκατομμύρια ανάλογα με τις πε-
ριόδους, ποσοστό της τάξεως του 70%-80% βαρύνονται με οφειλές 
κάτω των 5.000 ευρώ.
- Στα «κόκκινα» τραπεζικά δάνεια, υιοθετήθηκαν αρχικά τα μέτρα 
προστασίας που πέρασαν τον χειμώνα για την κύρια κατοικία. Πε-
ρίπου τα δύο τρίτα των οφειλετών που βαρύνονται με «κόκκινο» 
στεγαστικό δάνειο κύριας κατοικίας μπορούν να γλιτώσουν το σπίτι 
τους από τον πλειστηριασμό, εφόσον όμως πληρούν μια σειρά από 
προϋποθέσεις (εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια κ.λπ.). Σε 
αυτή τη φάση της διαπραγμάτευσης, η κυβέρνηση θέλει να εξαι-
ρέσει έστω και για μια μεταβατική περίοδο τριών ετών τα «μικρά» 
δάνεια από τη λίστα των υποχρεώσεων που θα μεταβιβαστούν σε 
κερδοσκοπικά funds.
Οι εξαιρέσεις που θέλει να εξασφαλίσει η ελληνική κυβέρνηση 
αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δανείων: 
- Τα δάνεια για τα οποία η εξασφάλιση είναι πρώτη κατοικία, δεν 
θα μπορούν να είναι αντικείμενο της αγοραπωλησίας και θα πα-
ραμείνουν στα βιβλία των τραπεζών για τουλάχιστον τρία χρόνια 
ακόμη.
-Τα καταναλωτικά δάνεια ύψους 20 χιλιάδων ευρώ και άνω θα 
μπορούν να ενταχθούν στη σχετική αγορά (σ.σ.: δηλαδή να που-
ληθούν στα funds).
- Από τα δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά θα 
μπορούν να ενταχθούν αυτά με ύψος άνω των 500 χιλιάδων ευρώ 
και από τα δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αυτά 
με ύψος άνω των 100.000 ευρώ.
- Δάνεια που έχουν υπαχθεί στον ν. 3869/2010 και στο άρθρο 99 
του πτωχευτικού κώδικα δεν θα μπορούν να αποτελέσουν αντικεί-
μενο της αγοράς για τουλάχιστον τρία χρόνια.
- Δεν θα μπορούν να ενταχθούν στην αγορά των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων τα δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

ΜΑΡΤΗΣ ΓΔΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-13 | 7/3/2016

Εντός του μηνός αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέ-
διο για το νέο Ασφαλιστικό πυροδοτώντας νέο κύκλο απεργιακών 
κινητοποιήσεων από τα εργατικά συνδικάτα, τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και τους επιστημονικούς φορείς.
Όπως δήλωσε (στον Σκάι) ο υπουργός Εργασίας Γιώργος Κατρού-
γκαλος, Τετάρτη η Πέμπτη αναμένεται να επιστρέψουν στην Αθήνα 
οι επικεφαλής των κλιμακίων των δανειστών και εκτίμησε ότι πλέ-
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ον βρισκόμαστε «πολύ κοντά» σε μια συμφωνία, που θα επιτρέψει 
την κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αυτό τον μήνα ύστε-
ρα από στενή συνεργασία με τις τεχνικές ομάδες των θεσμών τις 
τελευταίες εβδομάδες. Πάντως παραδέχτηκε ότι τα πιο ακανθώδη 
ζητήματα των ποσοστών αναπλήρωσης και της εθνικής σύνταξης 
παραμένουν ανοιχτά. Ο υπουργός Εργασίας αποσαφήνισε πως η 
ελληνική πλευρά επιμένει στις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει για 
μη μείωση των κύριων συντάξεων και για διατήρηση του αναδιανε-
μητικού χαρακτήρα του συνταξιοδοτικού συστήματος και τόνισε ότι 
η κυβέρνηση επιμένει σε μεταρρύθμιση με «κοινωνικό πρόσημο».
Επίσης δήλωσε ότι «αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αξι-
ολόγησης και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού, 
θα προχωρήσουμε στο δεύτερο κεφάλαιο των μεταρρυθμίσεων του 
εργασιακού πεδίου, με έμφαση στην επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων». Σύμφωνα με πληροφορίες, επανέρχεται και η 
ρύθμιση των 100 δόσεων για οφειλές.
Παράλληλα η ΓΣΕΕ σε συνεργασία με τους συνδικαλιστικούς και 
επιστημονικούς φορείς της χώρας θα πραγματοποιήσει συλλαλητή-
ριο διαμαρτυρίας την Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 3 το μεσημέρι στο Σύ-
νταγμα. ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ προσανατολίζονται σε 48ωρη πανεργατική 
απεργία κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.
Τονίζεται ότι στις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς παραμένει 
ανοιχτό το θέμα της περικοπής των υφιστάμενων συντάξεων άνω 
των 1.300 ευρώ, ενώ τα επτά μέτρα που κλείδωσαν για το Ασφαλι-
στικό στις διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια, είναι τα εξής: 
1. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Έρχονται μεσοσταθμικές μειώσεις 6%-
7% για 711.000 δικαιούχους άνω των 170 ευρώ.
2. ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ στα 3.088 ευρώ μει-
κτά για όσους λαμβάνουν περισσότερες από μία και στα 2.304 ευρώ 
για όσους λαμβάνουν μία σύνταξη. Σήμερα το ανώτατο όριο συνταξι-
οδοτικού εισοδήματος για όσους λαμβάνουν πάνω από μια σύνταξη 
είναι τα 3.680 ευρώ και για όσους λαμβάνουν μόνο μία σύνταξη τα 
2.773 ευρώ.
3. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΕΩΣ 20%. Το υπό διαπραγμάτευση 
σχέδιο του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου εξισώνει 
παλαιούς και καινούργιους ασφαλισμένους και προβλέπει πως θα 
εφαρμοστεί για όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις - περί τις 62.000 στους 
37 τομείς και κλάδους Πρόνοιας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα - ο 
τύπος υπολογισμού που είχε θεσμοθετηθεί το 1992 μόνο για νέ-
ους ασφαλισμένους (όσους δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν μετά την 
1/1/1993).
4. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Μειώσεις άνω του 30% έρχονται και για το μέρισμα 
των δημοσίων υπαλλήλων, αφού το ΜΤΠΥ είναι στο κόκκινο και 
αδυνατεί να πληρώσει τα μερίσματα στους 284.000 συνταξιούχους 
δημοσίους υπαλλήλους του.
5. ΕΚΑΣ. Από 1/1/2016 περίπου 60.000 δικαιούχοι του ΕΚΑΣ σταμα-
τούν να παίρνουν το επίδομα λόγω αυστηροποίησης των εισοδημα-
τικών κριτηρίων και, σταδιακά, μέχρι 1/1/2020 κόβεται το επίδομα 
και στους λοιπούς, ώστε να καταργηθεί. Αν ληφθεί υπόψη ότι ΕΚΑΣ 
δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυτό σημαίνει ότι περίπου 
300.000 οικογένειες θα οδηγηθούν κάτω από τα όρια της ακραίας 
φτώχειας με μείωση του μηνιαίου εισοδήματος 193 ευρώ κατά μέσο 
όρο.

6. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ τριών ταχυτήτων αλλά χωρίς εισοδηματικά 
κριτήρια (384 ευρώ με 20 χρόνια ασφάλισης, 290 ευρώ για 15 χρόνια 
ασφάλιση, κάτω από 290 ευρώ με λιγότερα από 15 χρόνια ασφάλι-
σης). Οι θεσμοί ζητούν να τεθούν εισοδηματικά κριτήρια.

«ΦΡΑΚΑΡΕ» Η ΕΙΔΟΜΕΝΗ, ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ 100.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΙΣ 
ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-12 | 7/3/2016

Απίστευτες ήταν οι εικόνες που κατεγράφησαν χθες με τους χιλιά-
δες Αθηναίους να συγκεντρώνουν τόνους αγαθών πρώτης ανάγκης 
στην πλατεία Συντάγματος. Από νωρίς το πρωί η κεντρική πλατεία 
της Αθήνας πλημμύρισε από εκατοντάδες σακούλες γεμάτες ρού-
χα και τρόφιμα για τους πρόσφυγες και μετανάστες, με τις ανάγκες 
να παραμένουν ακόμα πολλές. Οι περίπου 10.000 Αθηναίοι έδωσαν 
χθες με αυτό τον τρόπο άθελά τους μια ουσιαστική απάντηση σε 
όσους επιχειρούν να δυναμιτίσουν το κλίμα με ρατσιστικές-φασι-
στικές πρακτικές. Για ακόμα μια φορά άγνωστοι πέταξαν έξω από το 
στρατόπεδο Δούμτσα Μαργαρίτη στη Σκύδρα της Πέλλας γουρου-
νοκεφαλές για να εμποδίσουν τη διαμονή των προσφύγων εκεί. Την 
ίδια στιγμή 47 κάτοικοι της Νέας Φιλοθέης και των Τουρκοβουνίων 
προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρω-
θούν οι υπουργικές αποφάσεις για την εγκατάσταση μεταναστών 
στην περιοχή του Αττικού Άλσους.
Το προσφυγικό όμως δράμα δεν έχει τέλος. Νέο ναυάγιο με 25 νε-
κρούς και ανάμεσά τους 10 παιδιά σημειώθηκε για ακόμα μια φορά 
στα παράλια της Τουρκίας. Το τουρκικό λιμενικό διέσωσε 15 άτο-
μα ενώ μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν είχε γίνει γνωστός ο τελικός 
αριθμός των επιβαινόντων. Και ενώ τα ναυάγια δεν σταματούν, οι 
προσφυγικές ροές παραμένουν σταθερές στα νησιά με τους πιστο-
ποιημένους πρόσφυγες σε αναμονή για την ηπειρωτική χώρα να 
αγγίζουν χθες τους 5.500. Χθες φτιάχτηκε νέος πρόχειρος καταυλι-
σμός στην Ειδομένη καθώς ο υπάρχων έχει γεμίσει ασφυκτικά, με 
τους 13.500 πρόσφυγες και μετανάστες να ζουν μέσα σε άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού, Αντώνη Αυγερινό, αυτή τη στιγμή στη χώρα βρίσκονται 
εγκλωβισμένοι περίπου 50.000 πρόσφυγες και μετανάστες, όπως 
είπε μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Με δύο ξεχωριστές πορείες, 
μία από την πλατεία Βικτώριας και η άλλη μέσα στον ΟΛΠ, πρόσφυ-
γες και μετανάστες διαμαρτυρήθηκαν για τα κλειστά σύνορα.
Οι 200 Αφγανοί ξεκίνησαν την πορεία τους από την πλατεία Βικτω-
ρίας και τελικός τους προορισμός ήταν τα γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής επί της Βασιλίσσης Σοφίας με κύριο αίτημα να αποκτή-
σουν άσυλο, να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες και να συνεχίσουν 
το ταξίδι τους προς κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση για την 
απομάκρυνση των μεταναστών που είχαν εγκατασταθεί στην πλα-
τεία Βικτωρίας χθες τα ξημερώματα από αστυνομικές δυνάμεις. 
Συνολικά 70 μετανάστες οδηγήθηκαν με λεωφορεία από την πλα-
τεία στο κέντρο φιλοξενίας του Σχιστού, χωρίς να δημιουργηθούν 
εντάσεις. Το σκεπτικό της απόφασης του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη για την απομάκρυνσή τους σχετίζεται με τις πληροφο-
ρίες που έχει συλλέξει η ΕΛ.ΑΣ. για εκμετάλλευση μεταναστών 
από κυκλώματα που λυμαίνονται την περιοχή.


