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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πέρα από τις επαφές σε θεσμικό επίπεδο, μπροστά 
στην πρόθεση της Κυβέρνησης να προχωρήσει με 
το σχέδιο του Ασφαλιστικού που έχει καταθέσει, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο τεχνικός κόσμος 
της χώρας, οι επιστημονικοί φορείς αλλά και το 
σύνολο σχεδόν των συνδικαλιστικών φορέων της 
χώρας κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους αυτήν 
την εβδομάδα. Συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη 9 
Μαρτίου οι επιστημονικοί και συνδικαλιστικοί 
φορείς σε συνεργασία με τη ΓΣΕΕ διοργανώνουν 
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας με αίτημα την 
απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου. Το 
συλλαλητήριο, που θα πραγματοποιήσει στις 3 
το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ανοίγει νέο κύκλο 
κινητοποιήσεων του συνόλου του κόσμου της ερ-

γασίας και της παραγωγής. Ο τεχνικός κόσμος της 
χώρας την Τετάρτη κάνει προσυγκέντρωση στις 
14:30 έξω από το νέο κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στην 
πλατεία Κλαυθμώνος.

Συνεχίζεταί η απεργία – αποχη των Δίπλωματουχων μηχανίκων
Σε συνέχιση αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 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 απερ-
γία – αποχή όλων των Διπλωματούχων μηχανικών από την συμμετοχή τους σε 
τεχνικά Συμβούλια Έργων και μελετών καθώς και από το σύνολο των επιτρο-
πών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. επιτροπές αρχιτεκτονικού ελέγχου, αυθαι-
ρέτων κλπ.), από 7/3/2016 μέχρι και παρασκευή 11/3/2016 για το ασφαλιστικό. 
Σημειώνεται ότι στην απεργία-αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι επιτροπές 

Δημοπρασιών Έργων και μελετών.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

ΚλιμαΚώνονται οι Κινητοποιησεισ  

Όλοι στο συλλαλητήριο  
αύριο Τετάρτη 9 Μαρτίου

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

•   Όλοι στο συλλαλητήριο αύριο Τετάρτη 9 
Μαρτίου (σελ.1)

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών (σελ.1,5)

•    Συνάντηση με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ 
για το Ασφαλιστικό (σελ.3)

•   Προσυγκέντρωση του τεχνικού κόσμου 
έξω από το ΤΣΜΕΔΕ για το αυριανό συλλα-
λητήριο στην Αθήνα (σελ.3)

•   ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όλοι οι Μηχανικοί στο συλλαλη-
τήριο της Τετάρτης 9 Μαρτίου (σελ.3)

•   Κοινή ανακοίνωση των εργοληπτικών 
οργανώσεων για αποχή από δημοπρασίες 
(σελ.3)

•   Ανακοίνωση ΣΠΜΕ: «πάλι στις καλένδες το 
ελληνικό κτηματολόγιο» (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  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 8-3-2016

αΘηνα
➦ Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύριο 
– οι εργασίες του χρηματοδοτικού συνεδρίου με 
τίτλο "χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων: η 
επόμενη μέρα". Η εκδήλωση διοργανώνεται – στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel- από την επιχειρημα-
τική πρωτοβουλία Α-ΕNERGY-ΙΝVESTMENTS, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα 
συναρμόδια υπουργεία.

➦ To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο διοργανώνει σήμερα (18.00 – 21.00, στο 
ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών), εκδήλωση με θέμα: 
«Νέες πραγματικές θέσεις εργασίας: Χτίζοντας 
την επιστροφή μας στην ανάπτυξη». 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-11
Μαρτίου

2016

15
Μαρτίου

2016

9
Μαρτίου

2016

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Λιμάνια, Θαλάσσιες 
Μεταφορές & Νησιωτικότητα: Περιβάλλον, Καινο-
τομία, Επιχειρηματικότητα»
πειΡαιασ

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

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Μορφολογικοί Κανόνες Δόμησης 
και Αρχιτεκτονικής στις περιοχές εντός και εκτός 
οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκων»
πολΥΓΥΡοσ ΧαλΚιΔιΚησ

Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικό-
τητας & Δικτύων Μεταφορών 
του ΕΚΕΤΑ

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

Ν.Ε. ΤΕΕ Χαλκιδικής
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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

   Εκδήλωση - παρουσίαση με τίτλο: «Ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα διαγνωστικής έρευνας και 
στρατηγικός σχεδιασμός υλικών και επεμ-
βάσεων συντήρησης και αποκατάστασης του 
Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στον 
Πανίερο ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα» 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Μαρτίου και 
ώρα 14:30 στο Ζάππειο.
Την εκδήλωση διοργανώνει η Διεπιστημονική 
Ομάδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
του καινοτόμου Ερευνητικού Προγράμματος, 
αποτελούμενη από την υπεύθυνη του Προ-
γράμματος καθηγήτρια της Σχολής Χημικών 
Μηχανικών, Α. Μοροπούλου, τον τ. καθηγητή 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μ. Κορ-
ρέ, τον καθηγητή της Σχολής Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών, Α. Γεωργόπουλο και 
τον καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανι-
κών, Κ. Σπυράκο.

   Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) 
και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για 
Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχει-
ρήσεις διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας και το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, στις 18 Μαρτίου, στην 
Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυ-
μα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογί-
ας, με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το 
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», αποτελεί την 
πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολο-
κλήρωση του «Τριγώνου της Γνώσης» (εκ-
παίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα) μέσω 
των «Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας» 
(Knowledge Innovation Clusters, KICs).
Αναπτύσσει δράσεις για την: • Εκπαίδευση 
των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότη-
τας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές 
και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρ-
τισης), • ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, 
υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων, 
• δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων 
{start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, 
σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, 
επιταχυντές, κ.λπ.).
Η τρέχουσα προκήρυξη υποβολής προτά-
σεων, με καταληκτική ημερομηνία στις 14 
Ιουλίου, αφορά τη δημιουργία δύο νέων KICs 
στους τομείς: • ΕΙΤ-Τρόφιμα για το μέλλον 
(Food4Future): Αφορά την εξασφάλιση μιας 
αειφόρου παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των 
τροφίμων ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή 
και • ΕΙΤ-Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης 
αξίας (Advanced Manufacturing): Αφορά την 

ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστι-
κότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της 
Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσω-
ποι του ΕΙΤ θα παρουσιάσουν τις προκηρύ-
ξεις και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για 
τους ελληνικούς οργανισμούς. Οι παρευ-
ρισκόμενοι θα ενημερωθούν επίσης για 
συμπληρωματικά χρηματοδοτικά εργαλεία. 
Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται 
εγγραφή στον σύνδεσμο: http://www.ekt.gr/
el/event-registration?event_id=1. 
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/events/
invitations/ 19591.

Εκδήλωση του ΕΜΠ
Ημερίδα για ευκαιρίες χρηματοδότησης



Συνάντηση με την Αντιπροσωπεία της ΕΕ για το Ασφαλιστικό 

ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όλοι οι Μηχανικοί στο συλλαλητήριο  
της Τετάρτης 9 Μαρτίου

Προσυγκέντρωση του τεχνικού κόσμου έξω από το ΤΣΜΕΔΕ  
για το αυριανό συλλαλητήριο στην Αθήνα

Κοινή ανακοίνωση των εργοληπτικών οργανώσεων  
για αποχή από δημοπρασίες

με την αντιπροσωπεία της ευρωπαϊκής επιτροπής στην ελλάδα συναντώνται 
σήμερα οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της 
χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν για τις απόψεις, τις θέσεις και τις προτά-
σεις των ελευθέρων επαγγελματιών και ολόκληρου του επιστημονικού κόσμου 
για το σχεδιαζόμενο από την Κυβέρνηση «νέο ασφαλιστικό». η συνάντηση θα 
πραγματοποιηθεί σήμερα τρίτη 8 μαρτίου στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της 
αντιπροσωπείας της εε στην αθήνα, ενόψει μάλιστα και της άφιξης των θεσμών 
για την αξιολόγηση του τρέχοντος «προγράμματος στήριξης της ελληνικής οι-

κονομίας», που αναμένεται επίσης σήμερα. στη συνάντηση θα συμμετέχουν 
από πλευράς των φορέων οι στασινός Γιώργος (τεχνικό επιμελητήριο ελλάδας), 
Κόλλιας Κωνσταντίνος (οικονομικό  επιμελητήριο ελλάδας), Βλασταράκος μι-
χάλης (πανελλήνιος ιατρικός σύλλογος), Κατσίκης Θανάσης (ελληνική οδοντι-
ατρική ομοσπονδία), αλεξανδρής  Βασίλειος (Δικηγορικός σύλλογος αθηνών), 
Ρούσκας Γεώργιος ( Ένωση συμβολαιογράφων ελλάδας), σιδέρη Φιλένια ( Ένω-
ση ελλήνων Χημικών), τραχήλη αθηνά (πανελλήνιος Κτηνιατρικός σύλλογος), 
λουράντος Κωνσταντίνος (πανελλήνιος Φαρμακευτικός σύλλογος).

να συμμετάσχουν δυναμικά στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, που διορ-
γανώνει την Τετάρτη 9 Μαρτίου το εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης (εΚΘ) σε συνεργασία με την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών οργανώ-
σεων (εΔοΘ), καλεί τους μηχανικούς-μέλη του το τεχνικό επιμελητήριο 
ελλάδας/τμήμα Κεντρικής μακεδονίας (τεε/τΚμ). το συλλαλητήριο θα 
ξεκινήσει στις 5.30 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονί-
κη. «η δυναμική και συντονισμένη συμμετοχή όλων στις κινητοποιήσεις 
και η διατράνωση της αντίθεσής μας στο απαράδεκτο σχέδιο νόμου για 
το ασφαλιστικό, μέσα από μια ενιαία και δυνατή φωνή, είναι απαραίτητη. 
αντίθετα, ο εφησυχασμός και η αδράνεια στρώνουν το “κόκκινο χαλί” για 
πρακτικές που θα εκμηδενίσουν την αναπτυξιακή δυναμική της ελλάδας, 
οδηγώντας εκτός αγοράς το δυναμικότερο κομμάτι της κοινωνίας κι εξω-
θώντας περισσότερους ανθρώπους στη σκιώδη οικονομία», αναφέρει το 

τεε/τΚμ σε σχετική ανακοίνωση και προσθέτει: «οι νέες ασφαλιστικές 
εισφορές για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που 
προβλέπεται να ισχύσουν από 01/01/2017, καθιστούν αδύνατη την παρα-
μονή στο επάγγελμα για χιλιάδες επιστήμονες: μηχανικούς, γιατρούς, δι-
κηγόρους, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς. παράλληλα, με μαθηματική 
ακρίβεια θα οδηγήσουν στα “τάρταρα” το ασφαλιστικό σύστημα, ωθώντας 
τα ταμεία σε κατάρρευση λόγω μη είσπραξης των εισφορών (αφού μεταξύ 
άλλων ουδείς επιστήμονας θα παραμείνει σε αυτή τη χώρα να πολεμάει 
την ανεργία, όταν μπορεί να δουλέψει στο εξωτερικό). η ανάγκη δυναμι-
κής κινητοποίησης δεν εκπορεύεται από συντεχνιακά συμφέροντα, αλλά 
αποδεικνύεται από τις ίδιες τις συνθήκες. Και απαιτεί την παρουσία όλων 
μας στο συλλαλητήριο, στις 9 μαρτίου, στις 5.30 το απόγευμα, στο άγαλμα 
του Βενιζέλου».

σχετικά με τις κινητοποιήσεις ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, δήλωσε: «κλιμακώνου-
με τις κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό. με 
κοινή απόφαση τεε, εμΔΥΔασ, εργοληπτικών 
και μελετητικών οργανώσεων και φορέων 
εργαζομένων μηχανικών δεν θα πραγματοποι-
ούνται διαγωνισμοί μελετών και δημοπρασίες 
έργων και δεν θα συνεδριάζουν επιτροπές 

που μετέχουν εκπρόσωποι του ΤΕΕ. την τε-
τάρτη συμμετέχουμε στο Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ, 
ΑΔΕΔΥ κ Επιστημονικών Φορέων στις 15:00 
στο Σύνταγμα, κάνοντας προσυγκέντρωση έξω 
από το κτίριο του ΤΣΜΕΔΕ στις 14:30. συνε-
χίζουμε δυναμικά τις τελευταίες μέρες πριν 
πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή». τονίζεται ότι 
σχεδόν όλοι οι επιστημονικοί, επαγγελματικοί 

και συνδικαλιστικοί φορείς της χώρας έχουν 
προαναγγείλει περαιτέρω κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων που θα κορυφωθεί με νέα 48ωρη 
γενική πανελλαδική απεργία από τη Γσεε και 
την αΔεΔΥ, η οποία θα προσδιοριστεί χρονικά 
όταν (και αν) η κυβέρνηση προχωρήσει στην 
κατάθεση του επίμαχου ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου στη Βουλή. 

με κοινή τους ανακοίνωση οι εργοληπτικές 
οργανώσεις χθες οι εργοληπτικές οργανώσεις 
ανακοίνωσαν αποχή από δημοπρασίες από 
8/3 έως και 15/3/2016 για το ασφαλιστικό. 
συγκεκριμένα σε ανακοίνωση που υπογρά-
φουν (με αλφαβητική σειρά) η πανελληνια 
ενώση ΔιπλώματοΥΧών μηΧανιΚών εΡ-
Γοληπτών Δημ. εΡΓών (πεΔμεΔε), η πα-
νελληνια ενώση Διπλώμ. μηΧ/Γών ηλ/
Γών εΡΓοληπτών Δημ. εΡΓών (πεΔμη-
εΔε), η πανελληνια ενώση σΥνΔεσμών 
εΡΓοληπτών Δημοσιών εΡΓών (πεσεΔε), 
ο πανελληνιοσ σΥνΔεσμοσ τεΧνιΚών 

εταιΡιών (σατε) και ο σΥνΔεσμοσ τεΧνι-
Κών εταιΡιών ανώτεΡών ταΞεών (στεατ), 
αναφέρεται ότι: «σύσσωμες οι πανελλήνιες 
εργοληπτικές οργανώσεις που αντιπροσω-
πεύουν το σύνολο του εργοληπτικού κόσμου 
της χώρας, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη για το ασφαλιστικό 
και εκφράζουν την έντονη αντίθεση τους στο 
προωθούμενο ασφαλιστικό νομοσχέδιο το 
οποίο προβλέπει εξοντωτικές επιβαρύνσεις 
στις ασφαλιστικές εισφορές των μηχανικών, 
που αποτελούν την ραχοκοκαλιά των εται-
ριών μελών τους ή αυτοαπασχολούνται. οι 

επιβαρύνσεις αυτές ουσιαστικά απειλούν τη 
δυνατότητα επιβίωσης των μηχανικών και 
κατ’ επέκταση των εργοληπτικών εταιριών. 
στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, οι εργολη-
πτικές οργανώσεις, υιοθετούν τις αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί από το συντονιστικό όργανο 
του τεχνικού κλάδου και το τεε, και το συ-
ντονιστικό όργανο όλων των επιστημονικών 
Φορέων και καλούν τις εταιρίες μέλη τους 
και τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
να απόσχουν από τις δημοπρασίες δημοσίων 
έργων από την  Τρίτη 8/3/2016 έως και την 
Τρίτη 15/3/2016».
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Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα 
Δούρου, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας «Κτιριακές Υπο-
δομές Α.Ε.», κ. Νικόλαος Παπαδάκης, με αντικείμενο την αναβάθμι-
ση, κατασκευή, βελτίωση και ανακατασκευή των κτιριακών υποδομών 
Υγείας (π.χ. νοσοκομεία, κέντρα Υγείας κλπ), και ειδικότερα αυτών της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας 
Αττικής, καθώς και των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Σωφρονιστι-
κών Καταστημάτων. Στόχος του Συμφώνου Συνεργασίας είναι οι εν λόγω 
υποδομές, να συμβαδίζουν με τις σύγχρονες κτιριακές και περιβαλλο-
ντικές προδιαγραφές και να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, 
η καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η διευκόλυν-
ση του έργου του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Στις άμεσες 
προτεραιότητες τέθηκε η ανάληψη δράσεων και η εκπόνηση μελετών 
των έργων που είναι ενταγμένα στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής, και που αφορούν στην αναβάθμιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας στον Πειραιά ‘Άγιος 
Παντελεήμων – ΓΝΔΑ ‘Η Αγία Βαρβάρα’, προϋπολογισμού 1.600.000 
Ευρώ και του έργου που αφορά στις επισκευές σωληνώσεων του ειδι-
κού αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ‘Μεταξά’ με προϋπολογισμό 
1.100.000 Ευρώ. Τα δυο έργα χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους της 
Περιφέρειας Αττικής. Το Σύμφωνο Συνεργασίας προβλέπει, μεταξύ άλ-
λων, την ανάληψη κάθε απαραίτητης πρωτοβουλίας και δραστηριότητας 
από τα δυο μέρη για την επίτευξη των παρακάτω στόχων:

• Καταγραφής της κατάστασης του ενεργειακού αποτυπώματος των 
κτιριακών υποδομών Υγείας της Περιφέρειας Αττικής, αξιολόγησης και 
υποβολής προτάσεων για συγκεκριμένες δράσεις,
• Μελέτης και κατασκευής έργων αναβάθμισης, ανακατασκευής, βελτί-
ωσης και ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών 
Υγείας,
• Προώθησης και διευκόλυνσης σύνταξης και επικαιροποίησης ρυθμι-
στικών μελετών,
• Καταγραφής χάρτη των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής,
• Προώθησης και διευκόλυνσης της μελέτης υλοποίησης έργων ανακα-
τασκευών και νέων κατασκευών των κτιριακών υποδομών της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας της Περιφέρειας Αττικής 
και
• Προώθησης και διευκόλυνσης της μελέτης και κατασκευής έργων 
αναβάθμισης, ανακατασκευής, βελτίωσης και ενεργειακής αναβάθμι-
σης υφιστάμενων κτιριακών υποδομών Σωφρονιστικών Καταστημάτων.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι παραπάνω δράσεις θα αφορούν σε έργα που 
θα χρηματοδοτηθούν τόσο από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, 
όσο και από το ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Η συνεργασία των δυο φορέων 
θα έχει διάρκεια τριών ετών με δυνατότητα ανανέωσης του Συμφώνου 
Συνεργασίας.

Συνεργασία Περιφέρειας Αττικής με ΚΤΥΠ ΑΕ για αναβάθμιση  
δημοσίων κτιρίων – πρώτη προτεραιότητα τα νοσοκομεία του Πειραιά 

Ανακοίνωση για τις εξελίξεις στην υπόθεση του 
Κτηματολογίου εξέδωσε χθες ο Σύλλογος Πολιτι-
κών Μηχανικών Ελλάδος. Στην ανακοίνωση ανα-
φέρεται: «Ατέρμονες φαίνονται οι παλινδρομήσεις 
για το εν θέματι βασικό αναπτυξιακό εργαλείο. 
Σχεδόν δύο αιώνες - από την εποχή του Όθωνα - η 
Χώρα μας προσπαθεί να αποκτήσει σύγχρονο Εθνι-
κό Κτηματολόγιο. Η ελληνική κοινωνία, σε αντίθε-
ση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στερείται όλες 
τις θετικές συνέπειες αυτού του σημαντικού έργου. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αυτό αποτελεί απαραί-
τητο μέσο για την ηλεκτρονική δυακυβέρνηση 
έως και για τη δίκαιη κατανομή των φορολογικών 
βαρών. Το τελευταίο διάστημα πληροφορούμαστε 
ότι το Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., καθώς και η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργει-
ας, προσανατολίζονται στην ακύρωση σχετικού 
διαγωνισμού που διεξήχθη το 2013 (ΚΤΙΜΑ_13) 
και αφορούσε στην κτηματογράφηση του υπολοί-
που της χώρας (28 συμβάσεις) με ολοκληρωμένη  
τη διαγωνιστική διαδικασία (απομένει ο έλεγχος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η υπογραφή των 
συμβάσεων). Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να εισάγει 
πρόσθετη αβεβαιότητα στην τήρηση του χρονοδια-
γράμματος που προέβλεπε ολοκλήρωση του έργου 
έως το 2020. Επίσης, ενισχύει την ήδη αυξημένη 
ανεργία των Μηχανικών αφού είχε εκτιμηθεί ότι 
θα δημιουργηθούν άμεσα 12.000 θέσεις εργασίας. 

Ο επαγγελματικός μας φορέας (Σ.Π.Μ.Ε.) με γνώ-
μονα το πραγματικό δημόσιο συμφέρον αισθάνεται 
την ανάγκη να παρέμβει επειδή :
• Επιπλέον καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του 
Έργου στερεί απ’ την ελληνική κοινωνία αυτό το 
βασικό αναπτυξιακό εργαλείο και ενδέχεται να 
δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα στην Οικονομία 
της Χώρας - αποτελεί στόχο Αξιολόγησης.
• Τα  τελευταία είκοσι (20) έτη πάρα πολλά μέλη 
του Σ.Π.Μ.Ε., έχουν εξειδικευθεί στην εκπόνηση 
του Ελληνικού Κτηματολογίου και μαζί με άλλους 
επιστήμονες (Τοπογράφους Μηχανικούς, Δικη-
γόρους, κ.α.) συμμετέχουν στις ομάδες μελετών 
των 70 και πλέον εταιρειών που είναι υποψήφιοι 
ανάδοχοι.
• Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε αρχικό προ-
ϋπολογισμό 803 εκ. ευρώ και στη συνέχεια το 
Υπουργείο, λόγω του μειωμένου ανταγωνισμού, 
μείωσε τα ισχύοντα τιμολόγια του 2007 (ΦΕΚ 
1786/Β/2007) κατά 29% με νέα τιμολόγια (ΦΕΚ 
2362/Β/2013) και κατά συνέπεια περιορίσθηκε ο 
προϋπολογισμός που τελικά προκηρύχθηκε στα 
572 εκ. ευρώ.
• Οι προτεινόμενες, από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., νέες 
προδιαγραφές και η σύντμηση του χρονοδια-
γράμματος μπορούν να έχουν εφαρμογή και στον 
τρέχοντα διαγωνισμό (ΚΤΙΜΑ_13), όπως άλλωστε 

προβλέπεται στη διακήρυξη, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
• Η ακύρωση του εν λόγω διαγωνισμού και επανα-
προκήρυξή του, θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση 
του κτηματολογίου τουλάχιστον κατά τρία (3) έτη 
- αυτό πορίζεται από την μέχρι τώρα εμπειρία των 
προηγούμενων διαγωνισμών.
• Πάρα πολλά μέλη μας είναι εγκλωβισμένα και 
βρίσκονται σε 3ετή ομηρία με τα πτυχία τους δη-
λωμένα σε ομάδες μελετών ή/και ενταγμένα στα 
μελετητικά πτυχία των 70 εταιρειών που αναδεί-
χθηκαν μειοδότες, αναμένοντας την υπογραφή 
των συμβάσεων, στερούμενοι άλλων επιλογών 
απασχόλησης (πρόσληψη σε άλλες μελετητικές 
εταιρείες, μετατροπή του μελετητικού πτυχίου σε 
εργολαβικό, απασχόληση σε εταιρεία του εξωτερι-
κού κλπ), με συνεπακόλουθη τεράστια οικονομική 
ζημιά, η οποία προστίθεται στις οδυνηρές επιβα-
ρύνσεις από το σχεδιαζόμενο θεσμικό πλαίσιο για 
το ασφαλιστικό και φορολογικό.
Με στόχο την ολοκλήρωση του Ελληνικού Κτημα-
τολογίου και την πολύποθη Ανάπτυξη, καλούμε 
την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας καθώς και την Διοίκηση της Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε. - έστω και την τελευταία στιγμή - να μην προ-
χωρήσουν στην ακύρωση του τρέχοντος διαγω-
νισμού (ΚΤΙΜΑ_13)»

Ανακοίνωση ΣΠΜΕ: «πάλι στις καλένδες  
το ελληνικό κτηματολόγιο»



Απεργία – Αποχή  
 

Όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 

Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο 
των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο 

 

Από Δευτέρα 7/3/2016 μέχρι και Παρασκευή 
11/3/2016  



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
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ΟΛΟΝΥΚΤΙΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-3 | 8/3/2016

Εξαιρετικά δύσκολη αποδείχθηκε και η χθεσινή συνεδρία-
ση των Ευρωπαίων ηγετών για το προσφυγικό, όπως για μια 
ακόμη φορά φάνηκε ξεκάθαρα ότι οι χώρες της Ανατολικής 
Ευρώπης έχουν χαράξει τον δικό τους δρόμο διαιρώντας την 
Ε.Ε. Από την άλλη, οι Τούρκοι επιβεβαίωσαν και χθες ότι 
είναι εξαιρετικά απαιτητικοί διαπραγματευτές, κυρίως όταν 
βρίσκονται σε θέση ισχύος.
Αξιωματούχος της Ε.Ε. ανέφερε αργά χθες το βράδυ στο 
Reuters ότι οι ηγέτες των χωρών της Ε.Ε. δεν θα κατάφερναν 
να καταλήξουν σε συμφωνία επί του φιλόδοξου σχεδίου που 
τέθηκε από την Τουρκία για να σταματήσει η ροή προσφύγων 
στην Ευρώπη, αλλά θα καλωσόριζαν τις προτάσεις και θα 
συνέχιζαν να εργάζονται πάνω σε αυτές τις επόμενες ημέ-
ρες. Ωστόσο, δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο να υπάρξει 
συμφωνία ακόμη και με το πέρας της Συνόδου Κορυφής. Ο 
Τούρκος πρωθυπουργός Αχμέτ Νταβούτογλου ξάφνιασε τους 
Ευρωπαίους ηγέτες με την πρότασή του να παίρνει πίσω τους 
παράνομους μεταστάστες και πρόσφυγες που εισέρχονται 
από την Τουρκία στην Ευρώπη στο μέλλον, με αντάλλαγμα τη 
χορήγηση περισσότερων κεφαλαίων, την ταχύτερη κατάργη-
ση της βίζας για τους Τούρκους υπηκόους που ταξιδεύουν 
στην Ε.Ε. και την επιτάχυνση των ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων. «Αρκετές χώρες βρήκαν ικανοποιητική την ιδέα, 
αλλά δεν μπορούν να δεχθούν άμεσα μία συμφωνία, επειδή 
θέλουν περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν. Θα καλω-
σορίσουν τη φιλοδοξία αυτή, χωρίς όμως να είναι σε θέση 
να εξετάσουν μέσα σε μία νύχτα όλα τα σημεία» ανέφερε ο 
Ευρωπαίος αξιωματούχος στο Reuters, ο οποίος προσέθεσε 
ότι θα υπήρχε και νέα συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών με 
τον κ. Νταβούτογλου μετά το χθεσινό δείπνο.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις συνεχίζονταν 
χθες τη νύχτα στις Βρυξέλλες τόσο των Ευρωπαίων μεταξύ 
τους όσο και με τον Τούρκο πρωθυπουργό Αχμέτ Νταβούτο-
γλου, μπορούν να βγουν ορισμένα συμπεράσματα.
Το πρώτο που μας ενδιαφέρει άμεσα είναι ότι οι ανατολικές 
χώρες δεν θέλησαν ούτε χθες και παρά τις γερμανικές και 
γαλλικές πιέσεις να δεσμευθούν ότι θα αρχίσουν να παίρ-
νουν πρόσφυγες από την Ελλάδα και την Ιταλία. Συνολικά 
όλοι οι εταίροι, ενώ έχουν δεσμευθεί να πάρουν 160.000 
πρόσφυγες, μέχρι τώρα έχουν μετεγκαταστήσει λιγότερους 
από 1.000.
Η διατύπωση στο σχέδιο της δήλωσης που επρόκειτο να υιο-
θετήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στη διάρκεια της νύχτας έχει 
περισσότερο χαρακτήρα ευχολογίου παρά δέσμευσης για 
μετεγκατάσταση προσφύγων.
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι μπορεί σε σχέση 
με τα βόρεια σύνορα και μετά από σκληρή μάχη στην οποία 
πρωτοστάτησε η Αγκελα Μέρκελ να μην πέρασε η προσπά-
θεια των ανατολικών και της Αυστρίας να τα «σφραγίσουν», 
ωστόσο δεν πρόκειται ούτε να ανοίξουν που σημαίνει ότι θα 
συνεχίσουν να περνάνε κάποιες δεκάδες πρόσφυγες σε ημε-

ρήσια βάση. Τα παραπάνω δύο στοιχεία καθιστούν τον ρόλο 
της Τουρκίας καταλυτικό, «κλειδί» για τη συγκράτηση των 
προσφυγικών ροών. Εάν η Αγκυρα δεν συνεργαστεί και δεν 
έχει αποτελέσματα, τότε η κατάσταση θα γίνει δραματική για 
την Ελλάδα, αφού οι πρόσφυγες θα εγκλωβίζονται στη χώρα 
μας.
Ωστόσο, επειδή οι Τούρκοι γνωρίζουν ότι οι Ε ρωπαίοι είναι 
απόλυτα εξαρτημένοι από αυτούς, θέλουν να αποσπάσουν τα 
μεγαλύτερα δυνατά ανταλλάγματα.
Μέχρι χθες, ξέραμε ότι η Αγκυρα θα πάρει τρία ανταλλάγ-
ματα και μια υπόσχεση. Πρόκειται για μια χρηματοδότηση 
ύψους 3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των προσφύγων, την 
κατάργηση της βίζας για τους Τούρκους υπηκόους που ταξι-
δεύουν στην Ε.Ε. από τον Νοέμβριο και την επιτάχυνση της 
ενταξιακής πορείας. Η δέσμευση αφορούσε την προθυμία 
ορισμένων χωρών της Ε.Ε. να πάρουν απευθείας Σύρους 
πρόσφυγες από την Τουρκία.
Από την πλευρά της η Αγκυρα θα αναλάμβανε να φυλάξει τα 
σύνορα της και να συνεργαστεί με τον Frontex, τις νατοϊκές 
ναυτικές δυνάμεις και τις ελληνικές αρχές παίρνοντας πίσω 
τους παράνομους μετανάστες που από την Τουρκία εισέρχο-
νται στην Ελλάδα.
Χθες στις Βρυξέλλες ο κ. Νταβούτογλου διεύρυνε την πρό-
τασή του, αλλά και τα ανταλλάγματα που ζητάει. Ειδικότερα, 
πρότεινε στους Ευρωπαίους να παίρνει πίσω από την Ελλάδα 
όχι μόνο τους παράνομους μετανάστες, αλλά και τους υπο-
ψήφιους πρόσφυγες.
Ωστόσο, τους υποψήφιους Σύρους πρόσφυγες που παίρνει 
πίσω από τη χώρα μας θα πρέπει να αναλάβουν να τους με-
τεγκαταστήσουν στην Ευρώπη οι χώρες της Ε.Ε.
Η τουρκική πλευρά ζητούσε επίσης να αυξηθεί η χρηματοδο-
τική βοήθεια από τα 3 στα 6 δισ. ευρώ μέχρι το 2017, καθώς 
και την επίσπευση της κατάργησης της βίζας για τους Τούρ-
κους υπηκόους από τον Ιούνιο.
Ωστόσο, οι τέσσερις ανατολικές χώρες (Πολωνία, Τσεχία, 
Σλοβακία, Ουγγαρία), που έχουν και την πιο αντιευρωπαϊκή 
στάση στο προσφυγικό, αρνήθηκαν και χθες την πρόταση της 
Αγκυρας να παίρνει πίσω και τους υποψήφιους πρόσφυγες, 
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι η Τουρκία δεν είναι ασφα-
λής χώρα, εγείροντας θέμα... ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Είναι προφανές ότι δεν 
ήταν αυτός ο λόγος, αλλά το γεγονός ότι βολεύονται από τη 
σημερινή κατάσταση, δηλαδή τον εγκλωβισμό των προσφύ-
γων εντός της ελληνικής επικράτειας.

ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδες 1-8-9 | 8/3/2016

Μεγαλύτερη πίεση για περικοπές συντάξεων, επιπλέον φο-
ρολογία για περισσότερους και πλήρως απελευθερωμένη 
αγορά δανείων επωμίζεται και επίσημα η κυβέρνηση μετά 
τη χθεσινή απόφαση του Eurorgroup να συνδέσει εμμέσως 
πλην σαφώς στην αξιολόγηση και την ελάφρυνση του χρέ-
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ους. Η παραχώρηση της επιτάχυνσης της συζήτησης για τα 
μέτρα που θα ελαφρύνουν το χρέος βρίσκεται κυρίως στην 
κατεύθυνση να παραμείνει στο τραπέζι της αξιολόγησης το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η αξιολόγηση, η ολοκλήρωση της οποίας αναμένεται στην 
καλύτερη περίπτωση μέσα στο Απρίλιο, μετατρέπεται στην 
ουσία σε «ευρωπαϊκή υπόθεση». Στο κείμενο συμφωνίας 
των θεσμών «stuff level agreement» για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης κατά πάσα πιθανότητα δεν θα υπάρχει η 
υπογραφή του ΔΝΤ αλλά μόνο της Ε.Ε. και της ΕΚΤ. Τούτο 
διότι οι διαφορές στις εκτιμήσεις που υπήρχαν για το ελλη-
νικό πρόγραμμα μεταξύ των Ευρωπαίων δανειστών και του 
Ταμείου δεν εξαλείφθηκαν. Θα καλυφθούν σε δεύτερο χρόνο 
μέσω της λύσης που θα δοθεί για την ελάφρυνση του χρέους.
Τα μέτρα που θα πιεστεί πλέον να πάρει η ελληνική κυβέρ-
νηση και το καθαρό όφελος από τη ρύθμιση που θα αποφα-
σίσουν οι Ευρωπαίοι για το χρέος θα πρέπει να συμβαδίζουν 
ως σύνολο με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ ώστε το Ταμείο να πι-
στοποιήσει τη βιωσιμότητα του χρέους και να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα.
Από την Τετάρτη που αναμένεται να ξεκινήσουν οι συναντή-
σεις του κουαρτέτου των δανειστών με τα στελέχη του οικο-
νομικού επιτελείου στην Αθήνα η μπάλα θα βρίσκεται στο 
ελληνικό γήπεδο. Η Αθήνα θα πρέπει να σβήσει τις κόκκινες 
γραμμές που έχει θέσει, ώστε να αποδεχθεί «βαθύτερες» 
μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα στα οποία μέχρι 
τώρα είχε θέσει όρους και να νομοθετήσει όλες τις αλλαγές 
μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Η οδηγία από τους κοινοτικούς αξιωματούχους μετά το 
Eurogroup ήταν σαφής. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν 
Ντάισελμπλουμ, μιλώντας μετά τη Σύνοδο των υπουργών Οι-
κονομικών της ευρωζώνης είπε ότι το σώμα θα επιταχύνει 
τη συζήτηση για το χρέος το επόμενο διάστημα αλλά και η 
ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλει επιπλέον προ-
σπάθεια. «Υπάρχουν δημοσιονομικά κενά που θα πρέπει να 
καλυφθούν, καθώς και μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να 
προχωρήσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα», είπε χαρακτηριστι-
κά ο πρόεδρος του Eurogroup. Μόλις οι θεσμοί διαπιστώσουν 
πόσο «βαθιές» μπορεί να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις, τότε θα 
συμπληρώσουμε το κενό με την ελάφρυνση του χρέους.
Χωρίς να εντάξει επίσημα το θέμα του χρέους στην αξιολό-
γηση, τόνισε ότι το δημοσιονομικό κενό, τα μέτρα που θα 
πάρει η Ελλάδα και η ελάφρυνση του χρέους είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα στο ελληνικό πρόγραμμα. Ο Γάλλος επίτροπος 
Πιέρ Μοσκοβισί έβαλε και τους πέντε άξονες όπου υπάρχουν 
ακόμη διαφορές που θα πρέπει να κλείσουν το επόμενο δι-
άστημα: 
1. Τις μεταρρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος όπου οι 
δανειστές πιέζουν ανεξάρτητα από τη θέσπιση του ανώτατου 
συντελεστή του 50% να υπάρξει αναθεώρηση του αφορολό-
γητου των 9.950 ευρώ, επανεξέταση των υπολοίπων φορο-
απαλλαγών και αύξηση της φορολογίας των αγροτών ώστε 
μέχρι και το τέλος του 2017 να φορολογούνται ως ελεύθεροι 
επαγγελματίες.

2. Τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού όπου υπάρχει πί-
εση για χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης, περικοπή και 
των υφιστάμενων συντάξεων (Η Ε.Ε. φαίνεται διατεθειμένη 
να δεχθεί μειώσεις μόνο στα ρετιρέ).
3. Τις ανεξάρτητες αρχές, με πρώτη τη ΓΓΔΕ όπου ακόμη εκ-
κρεμεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη ανεξαρτητοποί-
ησή της, την αρχή ανταγωνισμού αλλά και την ΕΛ.ΣΤΑΤ όπου 
εκκρεμεί ακόμη ο διορισμός γενικού γραμματέα.
4. Τη διαχείριση των «κόκκινων» δάνειων όπου η ΕΚΤ είναι 
ο πιο σκληρός παίχτης ζητώντας πιεστικά η αγορά δανείων 
να λειτουργήσει χωρίς κανένα περιορισμό, προκειμένου να 
εξυγιανθούν το ταχύτερο δυνατό τα χαρτοφυλάκια των τεσ-
σάρων μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών.
5. Το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων όπου οι Ευρωπαίοι δανει-
στές πιέζουν για να είναι απολύτως λειτουργικό πριν από το 
τέλος της πρώτης αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι σε χρόνο-
ρεκόρ θα πρέπει να ψηφιστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
να λυθούν όποια προβλήματα έχει η μεταβίβαση περιουσίας 
από το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΤΑΔ και το ΤΧΣ και να διοριστεί διοι-
κητικό συμβούλιο.
Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, 
Κλάους Ρέγκλινγκ, μίλησε χθες για χειρότερες συνθήκες 
ρευστότητας όσο περνά ο καιρός χωρίς να κλείνει η αξιο-
λόγηση.
Όταν ρωτήθηκε όμως για το σημείο πέρα από το οποίο η Ελ-
λάδα θα φτάσει να μην μπορεί να εξυπηρετήσει τις δανεια-
κές της υποχρεώσεις, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του παρα-
πέμποντας στον έλεγχο που θα γίνει στην Αθήνα από τους 
θεσμούς.
Πάντως, η «σαλαμοποίηση» των μέτρων που θα περιληφθούν 
τελικά στο Μεσοπρόθεσμο 2016-2019, το οποίο μοιραία θα 
μείνει ανοιχτό μέχρι και τη διευθέτηση του χρέους, υποδη-
λώνει για άλλη μια φορά ότι η δόση των 5,7 δισ ευρώ που θα 
δίνονταν μετά την αξιολόγηση θα δοθεί σε... δόσεις ώστε η 
Ελλάδα να μην αθετήσει τις υποχρεώσεις για το χρέος της. 

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ 

ΕΘΝΟΣ |  σελίδα 34 | 8/3/2016

Ανοίγει από σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την 
πρώτη δράση χρηματοδοτικής ενίσχυσης από κονδύλια του 
νέου ΕΣΠΑ.
Για την ακρίβεια ξεκινά ο κύκλος κατάθεσης επενδυτικών 
προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλη-
σης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». H καταληκτική 
ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 15η Απριλίου, 
ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 
32,5 εκατ. ευρώ και το ύψος των επιδοτήσεων που μπορούν 
να λάβουν οι δικαιούχοι φτάνει και τις 50.000 ευρώ.
Σκοπός της δράσης, που καλύπτει 100% τις δαπάνες των δι-
καιούχων, είναι να ενισχυθούν άνεργοι πτυχιούχοι της Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και όσοι εργάζονται προκειμέ-
νου να γίνουν αυτοπασχολούμενοι.


