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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η γνωμοδότηση 
αποδέχεται το 
σκεπτικό που 
έχει αναπτύξει 
το ΤΕΕ σχετικά 
με την προστασία 
του δημοσίου 
συμφέροντος

Μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ 
που έκανε δεκτή ο Υφυπουρ-
γός Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Πετρόπουλος, όσοι ασφαλισμένοι 
του ΤΣΜΕΔΕ είχαν ενταχθεί στη 
ρύθμιση του νόμου 4331/2015 
για κατάταξη σε χαμηλότερη 
ασφαλιστική κατηγορία θα εξα-
κολουθούν να πληρώνουν αυτή 
τη χαμηλότερη εισφορά μέχρι το 
τέλος του 2016. Η  ανωτέρω εξέ-
λιξη επιτεύχθη μετά από τις συνε-
χόμενες παρεμβάσεις του ΤΕΕ, 
τις αναλογιστικά και νομοθετικά 
τεκμηριωμένες αποφάσεις της 
διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς 
και του ερωτήματος που τέθηκε 
στο Ν.Σ.Κ. από το ΕΤΑΑ.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του 
ΝΣΚ, το ΕΤΑΑ πλέον ΔΕΝ έχει 
υποχρέωση να ανακαλέσει τις 
πράξεις με τις οποίες οι μηχα-
νικοί εντάχθηκαν σε κατώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία. Η ρύθμι-
ση αυτή αφορά περίπου 19.500 
ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ, της 
κατηγορίας των νέων ασφαλι-
σμένων και δεν επηρεάζονται 
από τη ψήφιση του νέου κατα-
στροφικού ασφαλιστικού νόμου 
το οποίο αφορά τις εισφορές 
από 1/1/2017 και μετά. Έτσι όσοι 
εντάχθηκαν στη σχετική ρύθμιση 
το 2015 θα εξακολουθήσουν να 
οφείλουν και να πληρώνουν για 
τα έτη 2015 και 2016 τις μειω-

μένες εισφορές της κατώτερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας.
Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει 
στο ότι η γνωμοδότηση αποδέχε-
ται σχεδόν πλήρως το σκεπτικό 
που έχει αναπτύξει το ΤΕΕ σχε-
τικά με την προστασία του δημο-
σίου συμφέροντος. Αποδέχεται 
δηλαδή ότι αφού με το μέτρο των 
μειωμένων εισφορών αυξήθη-
καν τα έσοδα του ΤΣΜΕΔΕ και η 

εισπραξιμότητα των εισφορών, 
αυτή η ρύθμιση προάγει το δημό-
σιο συμφέρον.

Συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ την Κυριακή 22/5 ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο. 
Η Εκτελεστική Επιτροπή καλεί όλους και όλες την Κυριακή 22 Μαΐου 2016, στην 
Πλατεία Συντάγματος, ώρα 5:30μμ, την ώρα που θα συζητιέται και θα ψηφίζεται 

στη Βουλή το νέο αντιλαϊκό Πολυνομοσχέδιο. Σήμερα 19/5 απεργούν οι εφοριακοί 
υπάλληλοι λόγω 24ωρης πανελλαδικής απεργίας της ΠΟΕ-ΔΟΥ.

ΣΗΜΕΡΑ
Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλιστικές  

εισφορές για το 2016 για τους 19.500  
μηχανικούς που εντάχθηκαν στον Ν.4331/2015 

μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ

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

•  Διατηρούνται οι μειωμένες ασφαλι-
στικές εισφορές για το 2016 για τους 
19.500 μηχανικούς που εντάχθηκαν στον 
Ν.4331/2015 μετά από γνωμοδότηση του 
ΝΣΚ. (σελ.1)

•  Νέες δράσεις του ΕΣΠΑ που αναμένεται 
να ενεργοποιηθούν σύντομα (σελ.3)

•  Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας 
(σελ.3)

•  Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμε-
να κατατέθηκε στη Βουλή - ρυθμίσεις και 
για την αγορά ενέργειας (σελ.4)

•  Συγκροτείται Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ στο 
ΥΠΟΜΕΔΙ (σελ.4)

•  Κοινή πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ και 
ΣΕΠΒΕ για την ανάσχεση του φαινομένου 
του brain drain (σελ.5)

•  Εσπερίδα του ΣΠΜΕ για τη σκυροδέτηση 
(σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.9)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.10-11)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

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

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

25-26
Μαΐου
2016

2
Ιουνίου
2016

9-10
Ιουνίου
2016

"Digital Payments 2nd Athens Summit"
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Γη και κατασκευές»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Κεντρική Μακεδονία - Επιχει-
ρηματική Περιφέρεια - Άμεσες Ενέργειες και 
Στρατηγικός Σχεδιασμός» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος, ITU, ΣΕΚΕΕ, ΕΜΗΠΕΕ

Κοινωνικό Εργαστήριο 
Μηχανικών- ΚΕΜ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας

  Εσπερίδα με θέμα: «Τεχνική Οδηγία Νο 2: 
Σκυροδέτηση με υψηλή θερμοκρασία περιβάλλο-
ντος» διοργανώνει η Επιτροπή Τεχνολογία Σκυ-
ροδέματος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος (ΣΠΜΕ), τη Δευτέρα 30 Μαϊου 2016, στις 
16:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 
4, 1^ος όροφος).
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-9238170, email:spme@
tee.gr, ιστοσελίδα: www.spme.gr 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΠΜΕ   Το 2ο Πανελλήνιο-Περιφερειακό συνέδριο για την 
Διά Βίου Μάθηση -Εκπαίδευση Ενηλίκων και Επιμόρ-
φωση Στελεχών (Εκπαιδευτικών, Πολιτισμικών, Αυ-
τοδιοικητικών), με τίτλο: «Κρήτη-Χανιά 2016: Ο τόπος 
δικτυώνεται η πόλη μαθαίνει» θα πραγματοποιηθεί στα 
Χανιά, από τις 3 ως τις 5 Ιουνίου 2016 στο Πνευματικό 
Κέντρο και στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. 
  Το συνέδριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτη-
τές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στελέχη τοπικών δο-
μών, εκπαιδευτές ενηλίκων, υποψήφιους διδάκτορες, 
διδάκτορες ερευνητές, ανεξάρτητους ερευνητές, αλλά 
και σε κάθε πολίτη που τον/την ενδιαφέρει η κατανό-
ηση των δυνατοτήτων της Περιφερειακής Κοινότητας, 
η εκπαίδευση ενηλίκων και η ενεργητική συμμετοχή 
στη Δημιουργική Πόλη που «Μαθαίνει, Νοιάζεται, 
Συζητά, Επιχειρεί και Ταξιδεύει Διά Βίου». H είσοδος 
στο συνέδριο είναι ελεύθερη, ενώ η εγγραφή γίνεται 
δηλώνοντας συμμετοχή στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
http://goo.gl/forms/jpO1TrJeJO . 
Πληροφορίες: info@cretaadulteduc.gr, www.
cretaadulteduc.gr, http://www.edu4adults.blogspot.gr  

«Ο τόπος δικτυώνεται η 
πόλη μαθαίνει» 
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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 συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Εθνικών Εταιρειών Συντήρησης  EuroMaintenance 
2016 θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Μαΐου έως 
την 1η Ιουνίου, στην Αθήνα. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η συντήρηση 
αποτελεί έναν από τους πυλώνες της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, καθώς και στην πόλη  ως βοηθητικός 
τομέας. Είναι υψίστης σημασίας για το εμπόριο και 
τις συναλλαγές, για το περιβάλλον, καθώς και για 
τη γενική υγεία και την ασφάλεια. Για την επιδίωξη 
των στόχων της, η EFNMS ενεργεί ως οργάνωση-
ομπρέλα για τους μη κερδοσκοπικούς Εθνικούς 
Οργανισμούς Συντήρησης στην Ευρώπη». 
Βασικές θεματικές ενότητες: 
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
- Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
- Οχήματα βιομηχανικής επεξεργασίας και συντή-
ρηση του στόλου

- Βιομηχανοποίηση
- Υγεία & Φαρμακευτικά
- Υποδομές & Πλέγματα
- Πολιτιστική κληρονομιά
- Διαχείριση εγκαταστάσεων & συντήρηση κτιρίων
- Μελλοντικές και αναδυόμενες πρακτικές συντή-
ρησης
- Ανάλυση μεγάλων δεδομένων και συντήρηση
- ISO 55000 – επιπτώσεις στη διαχείριση αγαθών
- Καινοτομία - Ευθυγράμμιση Συντήρησης με 
Βιομηχανικό Δίκτυο Πραγμάτων
- Αποσόβηση  συντήρησης
- Καινοτόμες τεχνολογίες (Ρομποτική, UAV, εικονι-
κή πραγματικότητα, προσθετική κατασκευή)
Εγγραφές: https://app.certain.com/profile/form/
index.cfm?PKformID=0x20169463069 
Πληροφορίες: Τηλ. 2310 257815 , 2310 272275, 
email: contact@euromaintenance2016.org

Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Εταιρειών Συντήρησης 



Νέες δράσεις του ΕΣΠΑ  
που αναμένεται να ενεργοποιηθούν σύντομα

Δράσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ, που εντάσσονται στο επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» και θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης.  Επιπλέ-
ον, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο υπουργείο Οικονομίας, ο 
κ. Χαρίτσης, εκτός από τις δράσεις 500 εκατ. ευρώ που αφορούν 
στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής, είπε ότι εντός του μήνα 
θα ανακοινωθεί ένα νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη clusters και 
θερμοκοιτίδων ύψους 22,5 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο θα ανα-
κοινωθεί μια ακόμη δράση για την αναβάθμιση μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ. 
Επίσης ακολουθούν δράσεις για τα σχέδια κατάρτισης και πιστοποί-
ησης γνώσεων εργαζομένων (25 εκατ. ευρώ), διακρατικές συνεργα-
σίες σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (50 εκατ. ευρώ), επιχει-
ρηματικές επενδύσεις σε R&D για την ανάπτυξη συνεργασιών (280 
εκατ. ευρώ) και υποστήριξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσίες 
αξιοποίησης τους (67 εκατ. ευρώ). Ακόμη θα υπάρξει και νέο πρό-
γραμμα «εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, 
δημοσίων και δημοτικών κτιρίων (248 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι 
για τις εκκρεμείς αιτήσεις για ένταξη στο «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» 
έχει υπολογιστεί ότι θα ενταχθούν τελικά 10.000.  
Όπως εξήγησε ο κ. Χαρίτσης σε ό,τι αφορά στο προηγούμενο πρό-
γραμμα Εξοικονομώ Κατ' Οίκον, αυτή τη στιγμή τα συναρμόδια 
υπουργεία βρίσκονται στη διαδικασία εκκαθάρισης των αιτήσεων 
που είχαν υποβληθεί, προκειμένου να γίνει η καταβολή των τόκων 
των δανείων στους δικαιούχους. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι οι 
τελικοί δικαιούχοι δεν θα ξεπεράσουν τις 10.000.
Τα νέα προγράμματα που αναμένονται:
Από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 αναμένεται να ενεργοποιη-
θούν, το προσεχές διάστημα, στον τομέα του περιβάλλοντος, οι εξής 
δράσεις:
• Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων (270 εκατ. ευρώ)
•  Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών 

λυμάτων σε οικισμούς πληθυσμού 2.000-15.000 κατοίκων (49 εκατ. 
ευρώ)

•  Κατασκευή ταμιευτήρων νερού, έργων υδροληψίας, διυλιστηρίων 
νερού και κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων (30 εκατ. 
ευρώ)

•  Έργα μείωσης διαρροών δικτύων ύδρευσης (20 εκατ. ευρώ)
•  Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων τουριστικών κεφαλαί-

ων με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό, τουριστικό, πολιτιστικό και αρχαι-
ολογικό ενδιαφέρον (22 εκατ. ευρώ)

•  Περιβαλλοντικές μελέτες για τις περιοχές του εθνικού δικτύου 
Natura (17,5 εκατ. ευρώ)

•  Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης νησιωτικών - παράκτιων πε-
ριοχών (16 εκατ. ευρώ)

•  Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων (13 εκατ. ευρώ)
Στον τομέα των Υποδομών μεταξύ άλλων ενεργοποιούνται δράσεις 
για:
•  Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο 

(513,3 εκατ. ευρώ)
•  Κατασκευή σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων με λιμάνια (41 

εκατ. ευρώ)

•  Εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης και σύγχρονων συστημάτων σημα-
τοδότησης και τηλεπικοινωνιών σε τμήματα του σιδηροδρομικού 
δικτύου (215 εκατ. ευρώ)

•  Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας στο σιδηροδρομικό δίκτυο (35 
εκατ. ευρώ)

•  Συστήματα αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφο-
ρίας (35 εκατ. ευρώ)

•  Συστήματα διαχείρισης της θαλάσσιας κυκλοφορίας, ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας και έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα (35,9 εκατ. 
ευρώ).

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι ετοιμάζονται 4 δράσεις και με το υπουρ-
γείο Απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας: δράση για 
την κοινωφελή εργασία ύψους 400 εκατ. ευρώ, δράση για τους νέους 
επιστήμονες ύψους 105 εκατ. ευρώ, για παιδικούς σταθμούς 185 εκατ 
ευρώ (χωρίς να περιλαμβάνεται επιβάρυνση δικαιούχων) και προ-
χωράει και ο σχεδιασμός της δράσης για την κοινωνική οικονομία 
ύψους 55 εκατ. ευρώ μόνο για κοινωνική επιχειρηματικότητα, που 
θα ανακοινωθεί μέχρι τέλος του έτους, και η δράση για τα "κέντρα 
κοινότητας" - κοινωνικά ΚΕΠ. Παράλληλα ανακοίνωσε παράταση 
και αύξηση προϋπολογισμού και για προγράμματα που ήδη τρέχουν, 
όπως αυτά για τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όπως ανέφε-
ρε, η αύξηση των προϋπολογισμών των δράσεων αποτυπώνει το με-
γάλο επενδυτικό ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί ως αυτή τη στιγμή 
και το οποίο θα ενταθεί αμέσως με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
στις 24 Μαΐου. Ο υφυπουργός αναφερόμενος στις παρατάσεις τριών 
από τις 4 δράσεις που είχαν ανακοινωθεί προ μηνών, είπε πως για 
τα προγράμματα αυτά, πέρα από την παράταση, αυξάνεται και ο αντί-
στοιχος προϋπολογισμός. Ως παράδειγμα ανέφερε τη δράση για την 
αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων προϋπολογισμού 
78 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αυξάνεται στα 110 εκατ. ευρώ. Επίσης 
αύξηση προϋπολογισμού αποφασίσθηκε και για τη δράση «Ενίσχυση 
Τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ο αρχικός προϋπολο-
γισμός ήταν 50 εκατ. ευρώ, ενώ μετά από δύο αυξήσεις ανέρχεται 
πλέον στα 90 εκατ. ευρώ. Για τη διευκόλυνση είσπραξης των ενι-
σχύσεων όσων ενταχθούν στις δράσεις αυτές, ο κ. Χαρίτσης είπε 
πως το υπουργείο προχώρησε σε σχετική συμφωνία με το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ώστε η εκταμίευση της προκαταβολής, 
δηλαδή το 40% των ενισχύσεων, να γίνεται χωρίς την υποχρέωση του 
δικαιούχου να καταβάλει ισόποση εγγυητική επιστολή.

Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας 
Καλούνται τα Μέλη του ΤΕΕ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοι-
χείων επικοινωνίας που έχουν δηλώσει, να ενημερώνουν άμεσα το 
ΤΕΕ με τους εξής τρόπους:
1.  Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδι-

κούς πρόσβασης)
2.  Με τη συμπλήρωση του Δελτίου Αλλαγής Στοιχείων Επικοινω-

νίας
Το δελτίο αυτό, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ, οι ενδι-
αφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να το αποστέλλουν:
• στo FAX : 210 3221772  ή 
•  ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (με την 

ένδειξη για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ)
• ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr 
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Κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή το νέο 
πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα για 
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ελληνικού 
προγράμματος από τους δανειστές. Στόχος της κυ-
βέρνησης είναι να ξεκινήσει  σήμερα η συζήτηση στις 
επιτροπές, να προχωρήσει με γρήγορες διαδικασίες 
στην Ολομέλεια και να ψηφιστεί μέχρι την Κυριακή. 
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει (προς το παρόν) μέ-
τρα 1,9 δις ευρώ μέχρι το 2018 με  νέα αύξηση του 

ΦΠΑ από το 23% στο 24%, αλλά και των ειδικών φόρων 
στα καύσιμα, στα ποτά, στα τσιγάρα, στην τηλεφωνία, 
και στον καφέ. Περιλαμβάνει και παρεμβάσεις στα 
«κόκκινα δάνεια», στο  ταμείο αποκρατικοποιήσεων 
και στην αγορά ενέργειας. Με τα μέτρα αυτά συμπλη-
ρώνονται τα 17 προαπαιτούμενα που  θα τεθούν επί 
τάπητος  την Δευτέρα το EWG  με τελικό στόχο  την 
σύνοδο των ΥΠΟΙΚ που συνεδριάζουν την Τρίτη. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες από τη Βουλή, ο περιώνυμος 

«αυτόματος κόφτης» των δημοσίων δαπανών σε πε-
ρίπτωση υπέρβασης των ετήσιων δημοσιονομικών 
στόχων τελικά  έχει μείνει εκτός του νομοσχεδίου που 
κατατέθηκε. Το πιθανότερο σενάριο είναι οι σχετικές 
διατάξεις να κατατεθούν ως τροπολογία. Λόγω του 
εξαιρετικά μεγάλου όγκου του νομοσχεδίου και της 
ώρας που κατατέθηκε στη βουλή, θα επανέλθουμε σε 
επόμενη έκδοση για διατάξεις ιδιαίτερου ενδιαφέρο-
ντος για τους μηχανικούς.

Το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα κατατέθηκε στη Βουλή
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Στο πολυνομοσχέδιο που αφορά την εκπλήρω-
ση των προαπαιτούμενων για την ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης, περιλήφθηκαν οι νο-
μοθετικές παρεμβάσεις για την απόσχιση του 
ΑΔΜΗΕ, τη θεσμοθέτηση των δημοπρασιών 
ρεύματος τύπου NOME, αλλά και ο μεταβατικός 
μηχανισμός για τα νέα Αποδεικτικά Διαθεσιμό-
τητας Ισχύος (ΑΔΙ) των ηλεκτρικών σταθμών. 
Ειδικότερα, οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ 
για; Θέματα ενέργειας που θα περιληφθούν στο 
πολυνομοσχέδιο, αφορούν, συνοπτικά τα εξής: 

Σε ότι αφορά τις δημοπρασίες NOME που απο-
σκοπούν στο μεταβατικό άνοιγμα της λιανικής 
αγοράς ηλεκτρισμού, η πρώτη δημοπρασία θα 
πρέπει να διενεργηθεί το Σεπτέμβριο του 2016, 
κάτι που αποτελεί και βασικό παραδοτέο, με 
τις ποσότητες που θα πρέπει να δημοπρατη-
θούν εντός του 2016 να αντιστοιχούν στο 8% της 
συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015.Η συμφωνία 
για το σχεδιασμό των ΝΟΜΕ έχει ως αντικει-
μενικό στόχο τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ 
στη λιανική και τη χονδρεμπορική αγορά κατά 
20 ποσοστιαίες μονάδες μέσα στο 2017 και τον 
περιορισμό του στο 50% μέχρι το 2020.

Αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ, η διαδικασία απο-
κρατικοποίησης θα πρέπει να έχει ολοκληρω-
θεί μέχρι το τέλος του 2016 στη βάση της διαδι-
κασίας που προτάθηκε από τους ανεξάρτητους 

αποτιμητές. Το Μάιο θα κατατεθεί το σχετικό 
νομοσχέδιο τον Ιούλιο η ΓΣ της ΔΕΗ θα εγκρίνει 
την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή τουλάχι-
στον του 20% της θυγατρικής της και ο προτιμη-
τέος επενδυτής θα επιλεγεί τον Οκτώβριο. Εάν 
οι θεσμοί έχοντας συμβουλευτεί τις ελληνικές 
αρχές, διαπιστώσουν ότι υπάρχει έλλειψη προ-
όδου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας το 
2016 ιδίως σε σχέση με τον προσδιορισμό και 
την πώληση στο στρατηγικό επενδυτή το ελλη-
νικό κράτος θα ανακοινώσει τον Οκτώβριο του 
2016 την ημερομηνία για την υποβολή δεσμευ-
τικών προσφορών για την πώληση όλων των 
μετοχών του ΑΔΜΗΕ μέχρι το Δεκέμβριο του 
2016.
Τέλος, σε σχέση με τον προσωρινό ή μεταβα-
τικό μηχανισμού για τα ΑΔΙ, ο νέος μεταβατι-
κός μηχανισμός, μέχρι τη θέσπιση του μόνιμου 
μηχανισμού (ΜΔΕΙ), θα ισχύει για 12 μήνες, 
εκτός αν έχει νωρίτερα εφαρμοστεί ο μόνιμος 
μηχανισμός για τον οποίο δουλεύει ήδη η ΡΑΕ. 
Για τους 12 μήνες εφαρμογής, ο προσωρινός 
μηχανισμός έχει συνολικό κόστος 225 εκατ. 
ευρώ για την αποζημίωση των μονάδων με 
45.000 ευρώ ανά Μεγαβάτ.  Ως προς τη μορφή 
του νέου μηχανισμού, ο μεταβατικός προβλέ-
πεται να ισχύει μόνο για τις ευέλικτες μονάδες, 
δηλαδή για τις μονάδες φυσικού αερίου και τα 
υδροηλεκτρικά, όπως είχε σχεδιαστεί από την 
προηγούμενη διοίκηση της ΡΑΕ. 

Στο πολυνομοσχέδιο ρυθμίσεις  
και για την αγορά ενέργειας

Οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent, διεθνούς προέλευσης καταγράφηκαν χθες στα 49,31 
δολάρια το βαρέλι. Οι διακοπές στην προσφορά από τη Νιγηρία, τη Βενεζουέλα, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες τόσο λόγω της σταθερότητας της ζήτησης όσο κυρίως λόγω της απότομης μείωσης 
της παραγωγής από χώρες εκτός ΟΠΕΚ. Πιο αναλυτικά, στη Νιγηρία η Exxon Mobil ανέστειλε 
τις εξαγωγές, ενώ άλλοι παραγωγοί υπέστησαν διακοπές λόγω σαμποτάζ, με αποτέλεσμα η 
παραγωγή της χώρας να αγγίξει χαμηλά δεκαετιών στο 1,65 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Στη Λ. 
Αμερική, η Βενεζουέλα πυροδότησε φόβους για χρεοκοπία της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA, 
η οποία πρέπει φέτος να προχωρήσει σε πληρωμές από ομόλογα ύψους πέντε δισ. δολαρίων. Η 
παραγωγή της Βενεζουέλας έχει ήδη υποχωρήσει κατά τουλάχιστον 188.000 βαρέλια την ημέ-
ρα από την αρχή του έτους, καθώς η PDVSA παλεύει να κάνει τις επενδύσεις που χρειάζεται 

για να διατηρηθεί σταθερή η παραγωγή. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή αργού έχει μειωθεί σε 8,8 εκατ. 
βαρέλια την ημέρα, δηλαδή 8,4% χαμηλότερα από τα peak του 2015, ενώ στην Κίνα η παραγωγή 
έπεσε 5,6% σε 4,04 εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Απρίλιο σε σχέση με πέρυσι. Αντισταθμίζοντας 
τις διακοπές, αυξήθηκε η προσφορά από τον ΟΠΕΚ, που παρήγαγε 32,4 εκατ. βαρέλια/ημέρα 
τον Απρίλιο, 188.000 περισσότερα σε σχέση με τον Μάρτιο. Πρόκειται για τα υψηλότερα επί-
πεδα τουλάχιστον από το 2008, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου. Για το West Texas 
Intermediate, οι ειδικοί της Goldman προβλέπουν αύξηση σε 51 δολάρια το βαρέλι κατά το 
τέταρτο τρίμηνο, πριν «σκαρφαλώσει» στα 60 δολάρια το τέταρτο τρίμηνο του 2017. Το WTI 
και το Brent είναι 30% πάνω σε σχέση με τις αρχές του έτους, λόγω της Fed, των στοιχείων της 
Κίνας και των αναταράξεων στην προσφορά από Νιγηρία, Λιβύη, Καναδά και αλλού.

Ανακάμπτουν προς υψηλά έτους οι τιμές πετρελαίου

Δημοσιεύθηκε χθες η ΚΥΑ αριθμ. 49971/
ΕΥΘΥ508/13.5.2016 για τη σύσταση και διάρθρω-
ση της «Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τομέα Υπο-
δομών και Μεταφορών» που περιλαμβάνει και 
τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των 
αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσής της. Η Ειδική 
Υπηρεσία αυτή με το αρτικόλεξο-σιδηρόδρομο 
«ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ» θα υπάγεται απ' ευθείας 
στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων. Έέχει ως αποστολή τα οριζόμενα στο άρθρο 
16 του Ν. 4314/2014 για τον τομέα Υποδομών και 
Μεταφορών του ΥΠΥΜΕΔΙ, την οποία ασκεί σύμ-
φωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής 
διαχείρισης και τις αρμοδιότητες που καθορί-
ζονται στην ΚΥΑ δυνάμει του άρθρου 17 του Ν. 
4314/2014. Σκοπός της ΕΔΥΜΕΤ/ΥΠΥΜΕΔΙ είναι η 
υποστήριξη του Υπουργείου και των φορέων που 
εποπτεύονται από αυτό στον τομέα Υποδομών 
και Μεταφορών (α) στο σχεδιασμό των πολιτι-
κών του, στον προγραμματισμό, την εξειδίκευση, 
την προετοιμασία και την υλοποίηση Έργων ή 
Δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ευρω-
παϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία μέσω 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ  
2014-2020 και άλλων συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων / χρηματοδοτικών εργαλείων και 
(β) στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των 

υπηρεσιών του, σε σχέση με τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Συγκροτείται  
Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ  
στο ΥΠΟΜΕΔΙ



Κοινή πρωτοβουλία ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ και ΣΕΠΒΕ  
για την ανάσχεση του φαινομένου του brain drain
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Κοινή πρωτοβουλία για την ανάσχεση του φαινομένου της μετανά-
στευσης επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain) αναλαμβάνουν το 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορεί-
ου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), που ενώνουν τις δυνάμεις τους προκειμένου, 
μεταξύ άλλων, να αντιστοιχήσουν τις δεξιότητες των φοιτητών του 
Πολυτεχνείου με τις ανάγκες των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας 
για έρευνα και ανάπτυξη (R&D). Από την πρωτοβουλία, η εφαρμογή 
της οποίας θα αρχίσει σταδιακά να προετοιμάζεται από τον Ιούνιο 
ώστε να ενεργοποιηθεί πλήρως τον Σεπτέμβριο, εκτιμάται ότι θα 
ωφελούνται 40-50 άτομα ανά εξάμηνο κύκλο, όπως επισημάνθηκε 
στη διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου των τριών φορέων. Παράλ-
ληλα, στην πρώτη αυτή φάση, στην όλη διαδικασία υπολογίζεται ότι 
θα συμμετάσχουν πάνω από 20 επιχειρήσεις. Πρόκειται στην ουσία 
για μια πρωτοβουλία στέγασης και mentoring  επί εξάμηνο φοιτητών, 
που εκπονούν τις διπλωματικές τους, ώστε αφενός οι νέοι αυτοί να έρ-
χονται σε επαφή με τις επιχειρήσεις (πληροφορικής σε πρώτη φάση) 
πριν ακόμη αποφοιτήσουν και αφετέρου οι εταιρείες να αποκτούν 
πρόσβαση στην ανάπτυξη R&D με εξειδικευμένα χαρακτηριστικά. Αν 
δε, η συνεργασία «δέσει» δεν αποκλείεται να γίνει ευκολότερη και η 
επαγγελματική τους αποκατάσταση είτε στην ίδια την εταιρεία με την 
οποία θα συνεργαστούν είτε και με την ίδρυση δικής τους επιχείρησης 
στη βάση της εμπειρίας που απέκτησαν. Έτσι δεν θα υπάρχει πλέον 
η ανάγκη της μετανάστευσης λόγω της αδυναμίας εύρεσης εργασίας 
εντός των συνόρων της Ελλάδας.
Όπως επισήμανε ο πρύτανης του ΑΠΘ, Περικλής Μήτκας, η συνερ-
γασία που ανακοινώθηκε σήμερα αφορά σε πρώτη φάση τις τεχνο-
λογίες πληροφορικής όπως αυτές εφαρμόζονται στις επιστήμες του 
μηχανικού. «Η ιδέα είναι ότι κατόπιν συνεργασίας μεταξύ των καθη-
γητών πολυτεχνικής και εκπροσώπων των επιχειρήσεων θα δίνονται 
στους τελειόφοιτους της Πολυτεχνικής  θέματα διπλωματικών ερ-
γασιών, τα οποία θα σχετίζονται με συγκεκριμένα προβλήματα των 
συνεργαζόμενων εταιρειών του ιδιωτικού τομέα. Ακολούθως οι φοι-
τητές θα στεγάζονται σε χώρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπου πέρα από τη 
δουλειά της διπλωματικής τους θα έχουν βοήθεια τύπου μέντορινγκ 
για να αναπτύξουν την εργασία τους ώστε να φτάσει στο στάδιο του 
ολοκληρωμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, που ενδεχομένως αργότερα 
θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για δική τους εταιρεία» εξήγησε 
ο κ.Μήτκας. Οι φοιτητές θα φιλοξενούνται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ για διάστημα 
έως και έξι μηνών και η ιδέα είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί και 
σε υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα μπορούν να μείνουν σε 
αυτούς τους χώρους έως και για τρία χρόνια.  
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ, Κωστής Καγγελίδης, 
σημείωσε: «ως επιχειρήσεις βλέπουμε ότι πρέπει να συντρέξουμε σε 
αυτή την προσπάθεια, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στο οικοσύ-
στημά μας τη δυνατότητα να παράγει εμπορεύσιμα προϊόντα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, που θα απευθύνονται σε αγορές πέραν της ελ-
ληνικής». «Στην περιοχή μας υπάρχουν θαυμαστά παραδείγματα επι-
χειρήσεων πληροφορικής που πετυχαίνουν τζίρο μεγαλύτερο των βιο-
μηχανιών και ταυτόχρονα όλη η Προστιθέμενη Αξία που δημιουργούν 
παραμένει στη χώρα. Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει 
συγκεκριμένη πολιτική ανάσχεσης φαινομένου της μετανάστευ-
σης, θέλουμε να συνδυάσουμε τις δυνάμεις μας για να προτείνουμε 
στους νέους μια τίμια ρεαλιστική αντιπρόταση για να μείνουν στον 
τόπο τους» επισήμανε ο κ. Καγγελίδης, ενώ πρόσθεσε ότι οι συμμε-
τέχουσες εταιρείες μπορούν να προέλθουν, πχ, από τους τομείς των 

συστημάτων αυτοκινητοβιομηχανίας, της ηλεκτρονικής υγείας και 
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Εξηγώντας τους λόγους που ώθησαν το ΤΕΕ/ΤΚΜ να προσφέρει τη 
στέγη του για να στηρίξει τους φοιτητές μηχανικούς, ο πρόεδρος του 
Τμήματος, Πάρις Μπίλλιας, σημείωσε: «Εμείς ως ΤΕΕ και ως μηχα-
νικοί έχουμε πληγεί ισχυρά από την κρίση τα τελευταία επτά-οκτώ 
χρόνια. Οι μηχανικοί φεύγουν καθημερινά από την πατρίδα μας για 
να βρουν επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλες χώρες. Ευτυχώς το 
επίπεδο των σπουδών στα ελληνικά πολυτεχνεία είναι πολύ υψηλό κι 
αυτό αποδεικνύεται με την ευκολία που προσεγγίζουν τις αγορές του 
εξωτερικού οι μηχανικοί. Το φαινόμενο αυτό βέβαια πρέπει να στα-
ματήσει. Δεν είναι δυνατόν οι ακριβές και επίπονες σπουδές του 
μηχανικού και η προστιθέμενη αξία να φεύγει στο εξωτερικό χωρίς 
αντίκρισμα για την  ελληνική πολιτεία». Έτσι αποφασίστηκε να δια-
τεθούν στους φοιτητές χώροι στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ στην 
οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, ικανοποιώντας και την επιδίωξη του 
Τμήματος να φέρει τη Θεσσαλονίκη και ιδίως τους νέους ανθρώπους 
κοντά στο επιμελητήριο. Ο κ. Μπίλλιας πρόσθεσε ότι αν το εγχείρημα 
πετύχει -κάτι για το οποίο εξέφρασε βεβαιότητα ότι θα συμβεί- η 
όλη πρωτοβουλία δεν θα μείνει στο επίπεδο των επιχειρήσεων πλη-
ροφορικής, αφού μεγάλες είναι οι δυνατότητες και για τις ειδικότη-
τες των χημικών μηχανικών, των πολιτικών μηχανικών, των αρχιτε-
κτόνων κτλ. «Σε πλήρη ανάπτυξη στόχος είναι να έχουμε και εταιρείες 
εκτός ΣΕΠΒΕ» κατέληξε.
Ο καθηγητής Κώστας Κατσάμπαλος, κοσμήτορας της Πολυτεχνικής, 
που εκπροσωπεί περίπου 9500 φοιτητές και 300 καθηγητές, εξέφρα-
σε τις ευχαριστίες του στο ΤΕΕ για το γεγονός ότι «τα μέλη του, με το 
υστέρημά τους εδώ και πολλές δεκαετίες, στηρίζουν την εκπαιδευτική 
και ερευνητική δράση των πολυτεχνείων από τις εισφορές τους. Κα-
νένας άλλος επαγγελματικός κλάδος στην Ελλάδα δεν βοηθάει έτσι. 
Μόνο το ΤΕΕ το κάνει και εύχομαι να συνεχίσει να το κάνει». Πρόσθε-
σε ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά ώς κοσμήτορας, όσο και οι πρόεδροι 
των επτά τμημάτων Πολυτεχνικής, θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για να 
στηρίξουν την πρωτοβουλία.
Περιγράφοντας το χρονοδιάγραμμα της όλης διαδικασίας, ο Σωτήρης 
Σιάγας, στέλεχος του ΣΕΠΒΕ, σημείωσε ότι από 1ης Ιουνίου στόχος 
είναι  να ξεκινήσει η διαμόρφωση του χώρου στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, ώστε 
τον Ιούλιο να ακολουθήσει η διαδικασία επιλογής των φιλοξενούμε-
νων φοιτητών και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου να εγκα-
τασταθούν οι πρώτοι εξ αυτών. Ο πρώτος κύκλος του προγράμματος 
χρηματοδοτείται με ίδιους πόρους από τρεις φορείς. Η δυναμικότητά 
του προγράμματος θα είναι 40-50 άτομα σε πλήρη ανάπτυξη και η 
διάρκεια κάθε κύκλου περίπου έξι μήνες για τους προπτυχιακούς 
και 36 για τους διδακτορικούς φοιτητές. ¨Μέσω της πρωτοβουλί-
ας όσοι μπαίνουν στον χώρο θα μπορέσουν να έχουν πιο πρακτική 
επαφή με την αγορά, ώστε είτε να στελεχώσουν επιχειρήσεις είτε 
να δημιουργήσουν οι ίδιοι spin-off, spin out (εταιρείες-τεχνοβλα-
στούς) από το πανεπιστήμιο. 
Επομένως η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι μόνο για start-up εταιρείες 
αλλά και για να εκπαιδεύσει φοιτητές που θέλουν να αναπτύξουν κάτι 
δικό τους κατέληξε. Ερωτηθείς αν οι φιλοξενούμενοι θα αμείβονται, 
ο πρύτανης του ΑΠΘ υπενθύμισε ότι οι διπλωματικές εργασίες δεν 
έχουν αμοιβή, διευκρινίζοντας ότι ενδεχομένως θα υπάρξει οικονο-
μική στήριξη από τις συμμετέχουσες εταιρείες. Για τους δε διδακτο-
ρικούς επισήμανε ότι  τα διδακτορικά συνήθως έχουν υποστήριξη κι 
από ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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Το Πρόγραµµα είναι καινοτόµο και µοναδικό στην Ελλάδα. Με διακεκριµένους εισηγητές, στοχεύει στην 
εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού της χώρας στον τοµέα αυτό, ιδιαίτερα του σύγχρονου µηχανικού (µελετητή, 
κατασκευαστή, επιβλέποντα). Παρέχει στους επιτυχόντες πιστοποιητικό τεχνικής επάρκειας & ανταγωνιστικό 
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Το συγκεκριµένο Πρόγραµµα εστιάζει σε εκείνες τις τεχνικές εργασίες στεγανοποίησης και θερµοµόνωσης που 
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• ∆υνατότητα εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση (e-learning) 
• ∆υνατότητα απόκτησης πιστοποιητικού από διαπιστευµένο οργανισµό

∆ηλώστε έγκαιρα συµµετοχή: http://tuvaustriahellas.gr/training-cpd

H TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει

 για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

το εκπαιδευτικό Πρόγραµµα ∆ιά Βίου Μάθησης, µε τίτλο: 

Åßóáé µÝëïò ôïõ
Ôå÷íéêïý Åðéµåëçôçñßïõ ÅëëÜäáò;

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

«Στεγανοποίηση, Θερµοµόνωση κτηρίων και επίλυση σύνθετων 
υγροθερµικών προβληµάτων κτηριακής παθολογίας

 βάσει τεχνικών προδιαγραφών ΕΛΟΤ ΤΠ, ΚΕΝΑΚ, DIN 4108»

Υπό την Αιγίδα του Πανελλήνιου Συνδέσµου Εταιρειών Μόνωσης





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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ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΟΔΗΓΕΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΝΤ ΚΑΙ ΕΥΡΩ-
ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 19/5/2016

Οι μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να υφίστανται με-
ταξύ των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ σχετικά με το μέγεθος της 
ελάφρυνσης του χρέους είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν 
σε επίπεδο τεχνοκρατών, αλλά μόνο σε πολιτικό και μάλιστα 
θα πρέπει να υπάρχει και σημαντική βούληση. Αυτό επιση-
μαίνουν πηγές της Ευρωζώνης στη βελγική πρωτεύουσα, κυ-
ρίως μετά την προχθεσινή διαρροή των θέσεων του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου περί παγώματος αποπληρωμής τόκων 
ή κεφαλαίου έως το 2040 και επιμήκυνση των λήξεων των 
ομολόγων έως το 2080. Θέσεις που ανοίγουν ακόμη περισ-
σότερο την «ψαλίδα» της διαφοράς μεταξύ των δύο πλευρών.
Στη βελγική πρωτεύουσα θεωρούν εξαιρετικά δύσκολη την 
εξεύρεση μιας συμφωνίας για το χρέος που θα αποφέρει 
πλεονεκτήματα στην Ελλάδα με το μικρότερο κόστος για τα 
άλλα κράτη-μέλη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για ορισμέ-
νους Ευρωπαίους εταίρους. Από την άλλη, όπως τονίζουν, η 
ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία εκπλήρω-
σης όλων των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει σε σχέση με 
την πρώτη αξιολόγηση, ωστόσο δεν μπορεί να παίξει κανέναν 
ρόλο στις συζητήσεις για το χρέος, οι οποίες έχουν περάσει 
πλέον σε πολύ υψηλό επίπεδο, με «μεγάλους παίκτες».
Στις Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν πολύ δύσκολη τη θέση της 
γερμανικής κυβέρνησης, η οποία από τη μια επιθυμεί να δι-
ασφαλίσει τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, 
ενώ από την άλλη δεν θέλει να δώσει μεγάλη ελάφρυνση, 
γιατί φοβάται πως δεν θα εξασφαλίσει την έγκριση της γερ-
μανικής Βουλής.
Για το λόγο αυτό το Βερολίνο προσπαθεί να μεταφέρει τις 
δραστικές αποφάσεις για το 2018, δηλαδή μετά τις ομοσπον-
διακές εκλογές του 2017, ωστόσο το ΔΝΤ επιμένει να συνδέ-
ει τη συμμετοχή του με μια συγκεκριμενοποίηση των μέτρων 
από τώρα, έστω κι αν αυτά εφαρμοστούν σταδιακά.
Πάντως, σημαντικές για τις εξελίξεις στο Eurogroup της 
προσεχούς Τρίτης θεωρούνται οι συζητήσεις που θα γίνουν 
στο περιθώριο της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών 
της G7 στο τέλος της εβδομάδας στην Ιαπωνία.
Εκεί, εκτός από τους υπουργούς Οικονομικών των ΗΠΑ (πιέ-
ζει για ελάφρυνση του χρέους), της Γερμανίας και της Γαλλί-
ας, θα βρίσκονται επίσης ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν 
Ντέισελμπλουμ και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ.
Η συζήτηση στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης, στις 24 Μαΐου, θα γίνει με βάση εισήγηση της 
Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, η οποία θα συνεδριάσει 
από την πλευρά της τη Δευτέρα το βράδυ.
Ωστόσο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι τα περισσότερα μέ-
τρα για την ελάφρυνση του χρέους θα πάνε ανοικτά στους 
υπουργούς, αφού μέχρι στιγμής για το μόνο που συμφω-
νούν τα κράτη-μέλη -και μάλιστα μόνο επί της αρχής- είναι 
η επιμήκυνση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής των 
δανείων.

Για τις άλλες προτάσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας (ΕΜΣ) που βρίσκονται στο τραπέζι, όπως η εξα-
γορά (από τον ΕΜΣ) δανείων του ΔΝΤ προς την Ελλάδα και η 
μείωση των επιτοκίων οι διαφωνίες είναι από μεγάλες (εξα-
γορά από ΔΝΤ) μέχρι ανυπέρβλητες (πάγωμα επιτοκίων στα 
επίπεδα 1,5%). Πάντως, οι γερμανικές αντιρρήσεις φαίνεται 
να είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προτάσεις του ΔΝΤ για 
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, με το Βερολίνο να 
ξεκαθαρίζει πως αυτές δεν αλλάζουν τα δεδομένα εν όψει 
του Eurogroup της 24ης Μαΐου, επισημαίνοντας πάντως ότι 
επιθυμεί συνολική, βιώσιμη λύση.
Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
φέρεται να απορρίπτει τόσο μία μακρά περίοδο χάριτος όσο 
και το πάγωμα των επιτοκίων. Αναλυτές σχολιάζουν πως οι 
αποφάσεις στις οποίες προσανατολίζονται οι Ευρωπαίοι δεν 
θα αλλάξουν δραστικά το προφίλ του ελληνικού χρέους.
«Οι πληροφορίες περί πρότασης για περίοδο χάριτος ως το 
2040 δεν αλλάζουν κάτι στα δεδομένα που θα συζητηθούν 
στο Eurogroup της 24ης Μαΐου» διευκρίνισε ο εκπρόσωπος 
του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών Γιεργκ Βαϊσγκέρ-
μπερ. «Ισχύουν αυτά που συμφωνήθηκαν κατά το τελευταίο 
Eurogroup, στις 9 Μαΐου» συνέχισε στο ίδιο ύφος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στην επικείμενη συνεδρίαση των 
υπουργών Οικονομικών υπάρχουν δύο δέσμες θεμάτων, οι 
οποίες πρέπει να διαχωρίζονται. «Από τη μία, η επιτυχής 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με την επίτευξη του στόχου 
για πλεόνασμα 3,5% το 2018, και από την άλλη, η συζήτη-
ση για ελάφρυνση του χρέους» επισήμανε. Παραδέχτηκε 
πάντως ότι «όλα είναι αλληλοεξαρτωμένα», ενώ σημείωσε 
πως απώτερος στόχος είναι «ένα βιώσιμο συνολικό πακέ-
το για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σε συνδυασμό με 
τις αναλύσεις βιωσιμότητας του χρέους». Σε άρθρο της η 
«Suddeutsche Zeitung» ανέφερε ότι ο κ. Σόιμπλε φέρεται να 
έχει απορρίψει και την πρόταση για πάγωμα των επιτοκίων 
των δανείων στα σημερινά επίπεδα του 1,5%, δηλώνοντας χα-
ρακτηριστικά: «Με εμένα δεν πρόκειται να συμβεί».
Μιλώντας στο ΑΠΕ ο Ντάνιελ Γκρος, διευθυντής του Κέντρου 
Μελετών Ευρωπαϊκής Πολιτικής, και ο Ζολτ Ντάρβας, αναλυ-
τής του Bruegel, εκτιμούν ότι δεν θα έχουμε μία θεαματική 
αναδιάρθρωση του χρέους, ενώ προβλέπουν ότι η Ευρωζώνη 
θα οδηγηθεί σε εξαγορά μέρους του χρέους που οφείλεται 
στο ΔΝΤ. Ο κ. Γκρος τάσσεται κατά της συμμετοχής του διε-
θνούς οργανισμού, υποστηρίζοντας πως «θα πρέπει να πάει 
σπίτι του», ενώ ο κ. Ντάρβας θεωρεί απίθανη τη συμμετοχή 
του στο νέο πρόγραμμα με χρηματοδότηση. Και οι δυο τάσ-
σονται κατά των προληπτικών μέτρων, θεωρώντας πως εάν 
εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα, δεν θα χρειαστούν.

ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-19 | 19/5/2016

Νέο σοκ έρχεται για τους χαμηλοσυνταξιούχους και αυτή τη 
φορά είναι μεγαλύτερο από την αναδρομική επιστροφή του 
ΕΚΑΣ που πήραν για 6 μήνες (από τον Δεκέμβριο του 2015 
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ως τον Μάιο του 2016), καθώς, όπως αποκαλύπτεται από την 
απόφαση του υπουργείου, εκείνοι που θα χτυπηθούν περισ-
σότερο και θα έχουν αθροιστικά μειώσεις ως και 52,5% και 
στις δύο συντάξεις τους είναι τα ζευγάρια των συνταξιούχων 
με συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 
άνω των 11.000 ευρώ.
Με τα περσινά κριτήρια έπαιρναν ΕΚΑΣ και οι δύο συνταξι-
ούχοι, καθώς το όριο του οικογενειακού εισοδήματος για την 
καταβολή ΕΚΑΣ έφτανε στις 15.380,90 ευρώ.
Φέτος ο κόφτης του οικογενειακού εισοδήματος έπεσε στις 
11.000 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι όσα ζευγάρια ηλικιωμένων συνταξιούχων 
έχουν εισόδημα που υπερβαίνει έστω και κατά ένα (1) ευρώ 
τις 11.000 ευρώ θα χάσουν και οι δύο άπαξ διά παντός το 
ΕΚΑΣ και θα επιστρέφουν όσα πήραν από τον Δεκέμβριο του 
2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 σε 12 δόσεις που θα παρα-
κρατούνται από τις συντάξεις τους! Οι μειώσεις που θα έχουν 
αθροιστικά και στις δύο συντάξεις ξεκινούν από 23% και φτά-
νουν στο 52,5%, σύμφωνα με τους αποκαλυπτικούς πίνακες 
που επεξεργάστηκε ο Ελεύθερος Τύπος.
Το υπουργείο Εργασίας μία μέρα μετά την αποκάλυψη του 
«Ε.Τ.» ανακοίνωσε χθες ότι με τα νέα και αυστηρότερα κρι-
τήρια θα επιστρέφουν το ΕΚΑΣ αναδρομικά από 1ης/1 /2016 
όλοι όσοι δεν το δικαιούνται, επιβεβαιώνοντας πλήρως το 
αποκλειστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας μας. Για να χρυσώ-
σει, δε, το πικρό χάπι αναφέρει ότι οι συνταξιούχοι θα το 
επιστρέφουν με παρακράτηση από τις συντάξεις τους για 12 
μήνες.
Η απόφαση που ενέκριναν ο υπουργός Εργασίας Γ. Κατρού-
γκαλος και ο υφυπουργός Τ. Πετρόπουλος δεν είναι μόνο ότι 
καταργεί το ΕΚΑΣ για περισσότερους από 70.000 δικαιού-
χους, αλλά και ότι οδηγεί σε πρωτοφανούς αγριότητας μει-
ώσεις συντάξεων ακόμη και των 350 ευρώ, στις περιπτώσεις 
που δικαιούχοι του ΕΚΑΣ είναι και οι δύο σύζυγοι! Με τα νέα 
κριτήρια ένα ζευγάρι ηλικιωμένων χαμηλοσυνταξιούχων με 
εισόδημα 11.019 ευρώ το χρόνο, ήτοι 459,16 ευρώ έκαστος 
το μήνα, σταματούν και οι δύο από τη σύνταξη Ιουλίου που 
πληρώνεται στις 29 Ιουνίου να παίρνουν το ΕΚΑΣ των 230 
ευρώ! Το ποσό που τους χορηγήθηκε στις συντάξεις 6 μηνών 
(Ιανουαρίου-Ιουνίου) ανέρχεται σε 1.380 ευρώ, το οποίο θε-
ωρείται αχρεώστητη παροχή με το νόμο του υπουργείου και 
τους το ζητούν πίσω με παρακράτηση σύνταξης για 12 μήνες. 
Στην πράξη, για 1 χρόνο θα έχουν μείωση σύνταξης κατά 115 
ευρώ (1.380/12=115). Οι συντάξεις τους δηλαδή από τα 459 
ευρώ μειώνονται στα 344 ευρώ!!!

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΙΣΟΔΟΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδεα 5 | 19/5/2016

Αλλαγές έρχονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με 
τις διατάξεις του νομοσχεδίου να στοχεύουν στην ενίσχυση 
του ανταγωνισμού και τη μείωση των τιμολογίων.

Έτσι, απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ο 
λιγνίτη και το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ καθιερώνονται και οι 
δημοπρασία λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ, 
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη φθηνή πρώτη ύλη της 
δημόσιας επιχείρησης ιδιώτες προμηθευτές οι οποίοι και θα 
την ανταγωνίζονται στα τιμολόγια.
Εξάλλου, θεσπίζεται η διαδικασία της απόσχισης του ΑΔΜΗΕ 
από τη μητρική ΔΕΗ και καθορίζονται τα βήματα προκειμέ-
νου μειοψηφικό πακέτο 24% του Διαχειριστή να διατεθεί σε 
στρατηγικό επενδυτή με ίδια δραστηριότητα και το υπόλοιπο 
μέχρι το 49% να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Στον νέο ΑΔ-
ΜΗΕ το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών 51 % θα ανήκει στο 
Δημόσιο και όχι στη ΔΕΗ.

ΚΟΛΛΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ-
ΦΥΓΩΝ
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Μη ικανοποιητική πρόοδο στα προγράμματα μετεγκατάστα-
σης προσφύγων διαπιστώνει η τρίτη κατά σειρά έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εκδόθηκε χθες, ενώ ο επίτρο-
πος Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε την 
ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα.
Η Επιτροπή τονίζει ότι μετά τα μέσα Απριλίου έγιναν ελά-
χιστες μετεγκαταστάσεις, αλλά εντάθηκε η προετοιμασία 
για μελλοντικές. Πρόοδος σημειώθηκε σε σχέση με τις με-
τεγκαταστάσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας 
Ε.Ε.-Τουρκίας, πρέπει όμως να ενταθούν οι προσπάθειες, 
ώστε να αποφευχθεί η επιστροφή των μεταναστών σε πα-
ράτυπες διαδρομές. Ειδικότερα η Επιτροπή τονίζει ότι δεν 
επιτεύχθηκε ο στόχος που είχε τεθεί τον περασμένο Μάρτιο 
για μετεγκατάσταση τουλάχιστον 20.000 ατόμων έως τα μέσα 
Μαΐου. Μόνον 355 μετεγκαταστάθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 
ώς τα μέσα Μαΐου, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό όσων 
μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα και την Ιταλία σε 1.500. 
Και πάλι μόνο λίγα κράτη-μέλη και συνδεδεμένα κράτη του 
χώρου Σέγκεν κατέβαλλαν προσπάθειες μετεγκατάστασης.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία γύρω στους 46.000 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο βρίσκονται στην ελληνική 
ενδοχώρα, αναμένοντας τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους.
Χθες την Ειδομένη επισκέφθηκε ομάδα ευρωβουλευτών, οι 
οποίοι ενημερώθηκαν από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για την κατάσταση στον καταυλισμό. Επίσης συνομίλησαν με 
πρόσφυγες, που κρατούσαν στα χέρια χαρτόνια με συνθήμα-
τα, όπως «πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα;», «σε άλλη 
χώρα, όχι σε άλλο καταυλισμό» κ.ά. Πολλοί ζητούσαν να 
ανοίξουν τα σύνορα και άλλοι να γυρίσουν πίσω στις πατρί-
δες τους. Η ομάδα των ευρωβουλευτών θα επισκεφθεί επί-
σης τη Λέσβο και την Αθήνα, όπου και θα δοθεί συνέντευξη 
Τύπου. Την ομάδα αποτελούσαν οι Μ. Σέλιπ (Γερμανία), Μ. 
Γκάμπριελ (Βουλγαρία), X. Στίβενς (Βέλγιο), Α. Μ. Μπιλτ, Μ. 
Μπιορκ (Σουηδία), Λ. Φεράρα (Ιταλία), Ρ. Μπαρία Χόχεσταϊν 
(Πολωνία) και Τ. Άτκινσον (Ηνωμένο Βασίλειο).


