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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πανελλαδική Απεργία και Αποχή όλων των επιστημονικών και επαγγελμα-
τικών φορέων της χώρας την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016, σε συντονισμό 
με τη γενική απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την ίδια ημέρα. 

Συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας αλλά και διαδηλώσεις  
σε όλες τις μεγάλες πόλεις διοργανώνουν συνδικαλιστικοί, εργατικοί,  

αγροτικοί, εργοδοτικοί, επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς  
ενάντια στο σχέδιο του νέου Ασφαλιστικού.

Συνεχίζεται η 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 Aντικείμενο π.χ. Επιτροπές Αρχι-
τεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και  

των Επιτροπών Δημοπράτησης)

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 
2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις 
του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρε-
της Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις», για συγκεκριμένες 
κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Πρα-
κτικά η παράταση αφορά την προθεσμία 
υπαγωγής για το σύνολο των κατηγοριών 
που αφορά ο Ν.4178. Ειδικότερα, σύμ-
φωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση, 
η παράταση αφορά τις κατηγορίες 1, 2, 4 
και 5 του άρθρου 9. Υπενθυμίζεται ότι η 
κατηγορία 3, η οποία αφορά τις λεγόμενες 
«μικροαυθαιρεσίες», δεν έχει καταληκτι-
κή ημερομηνία. Η παράταση δίνεται με 
Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Πάνου Σκουρλέτη και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιάννη Τσιρώνη, η οποία ήδη υπογράφηκε, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πρόκειται 
σύντομα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφο-
ριακού συστήματος του ΤΕΕ, μέχρι την 
προηγούμενη εβδομάδα είχαν δηλωθεί 
περισσότερα από 980 χιλιάδες ακίνητα με 
αυθαιρεσίες, ενώ είχαν εισπραχθεί από τα 
ειδικά παράβολα και τα ειδικά πρόστιμα 
του νόμου περισσότερα από 1,55 δις ευρώ.

Παράταση στην προθεσμία  
υπαγωγής του Ν.4178 για τα αυθαίρεταΔιαβάστε σήμερα στην  

καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•   Παράταση στην προθεσμία υπαγωγής του 
Ν.4178 για τα αυθαίρετα (σελ.1)

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμ-
μετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων 
και Μελετών καθώς και από το σύνολο των 
Επιτροπών με Τεχνικό Aντικείμενο (σελ.1)

•   Πανελλαδική Απεργία και Αποχή όλων των 
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέ-
ων της χώρας την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 
2016 (σελ.1)

•   Μόνιμη λύση του ασφαλιστικού είναι η 
ανάπτυξη – Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού στην Καθημερινή της 
Κυριακής (σελ.3)

•   Από Ανανεώσιμες Πηγές το 29% της 
ευρωπαϊκής ζήτησης ηλεκτρισμού το 2015 
(σελ.4)

•   Και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν υπέρ 
φόρου στη βενζίνη για την αντιμετώπιση 
του προσφυγικού (σελ.4)

•   Famelab 2016: Διαγωνισμός για την επικοι-
νωνία της επιστήμης (σελ.2)

•  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

1
Απριλίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

FORUM: 1st Energy Tech Forum 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «1st Euro-Mediterranean 
Conference and Exhibition 2016» 
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

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

Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

  Τον διαγωνισμό FameLab, διοργανώνουν το 
Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) στην 
Ελλάδα, σε συνεργασία με τον οργανισμό Hub 
Science, θέλοντας να αναδείξουν για δέκατη 
συνεχή χρονιά νέα ταλέντα στην επικοινωνία της 
επιστήμης στη χώρα μας.
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
τη συμμετοχή τους μέχρι την Παρασκευή 11 
Μαρτίου μέσα από την ιστοσελίδα https://www.
britishcouncil.gr/famelab. Ο προκριματικός 
γύρος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 15 
Μαρτίου στο The Hub Events και στη Θεσσαλο-
νίκη την Τετάρτη 16 Μαρτίου στο British Council.
   Οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεσή τους 
τρία λεπτά για να παρουσιάσουν ένα επιστημο-
νικό θέμα της επιλογής τους στο ευρύ κοινό. 
Μέλη της κριτικής επιτροπής είναι ο Στ. Γκόνος 
(Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών), ο Κ. Καρπούζης 
(ΕΜΠ), η Μπ. Τσακαρέστου (Πάντειο Πανεπιστή-
μιο) και ο Ν. Ανδρίτσος (ΣΚΑΙ).

   Όσοι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να παρευ-
ρεθούν σε κανέναν από τους δύο προκριμα-
τικούς γύρους σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, 
αλλά παρ' όλα αυτά θα ήθελαν να λάβουν μέρος, 
τότε μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας 
βίντεο.
   Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 
Απριλίου στην Τεχνόπολη/Γκάζι (Πειραιώς 100) 
στο πλαίσιο του 'Athens Science Festival 2016'. 
Όλες οι εκδηλώσεις θα είναι ανοιχτές στο κοινό.
   Ο νικητής του τελικού θα μεταβεί στο επιστη-
μονικό Φεστιβάλ του Τσέλτενχαμ στη Βρετανία, 
όπου (τον Ιούνιο 2016) θα συμμετάσχει, μαζί με 
τους νικητές των άλλων χωρών του FameLab, 
στο διεθνή διαγωνισμό International FameLab.
      Το FameLab δημιουργήθηκε το 2005 από το 
Φεστιβάλ Επιστημών του Τσέλτενχαμ. Ο διαγω-
νισμός άρχισε να «ταξιδεύει» ανά τον κόσμο και 
αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται σε 30 χώρες.

Famelab 2016: Διαγωνισμός  
για την επικοινωνία της επιστήμης
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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 Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο διορ-
γανώνει -όπως κάθε χρόνο- τριήμερο 
εκδηλώσεων για την Ευρώπη, την Επιχειρη-
ματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Το τριήμερο ξεκινά με την ημερίδα «Επι-
χειρείν σε περίοδο κρίσης: Οι εμπειρίες και 
οι ευκαιρίες» στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Ιδρύματος Σταματίου, στις 4 Φεβρουα-
ρίου 2016 στις 19:00. Στη συνέχεια, στις 5 
Φεβρουαρίου 2016, διοργανώνεται ανοικτή 
συζήτηση με θέμα: «Η Κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή», κατά τη διάρκεια της οποίας 
ο Στ. Βαλλιανάτος, Προϊστάμενος του 
Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού 
Ιδρύματος Πολιτισμού, Συντονιστής του 
ελληνικού εθνικού δικτύου του Ιδρύματος 
Anna Lindh, θα συζητήσει με 20 φοιτητές 
και φίλους των Διεθνών Σχέσεων την κατά-
σταση που υπάρχει σήμερα στη Μέση Ανα-
τολή. Θα ακολουθήσει κλειστή συνάντηση 
των μελών Αιγαίου-Κρήτης του ελληνικού 
εθνικού δικτύου του Ιδρύματος Anna Lindh 
και το πρόγραμμα της ημέρας θα ολοκλη-
ρωθεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στις 
19:00 με την ημερίδα: «Ο Διαπολιτισμικός 
Διάλογος ως μέσο Ειρήνης για την Ευρώπη 
και τη Γειτονιά της. Το παράδειγμα του 
Ιδρύματος Anna Lindh». 
Η τελευταία εκδήλωση του τριημέρου, θα 
πραγματοποιηθεί στον Υδροβιολογικό Σταθ-
μό Ρόδου (Ενυδρείο) με κεντρικό θέμα: 
«Πολιτισμός και Περιβάλλον: Συνδυασμός 
για βιώσιμη ανάπτυξη».
Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι δωρεάν. 

Τριήμερο για την  
επιχειρηματικότητα και  

τη βιώσιμη ανάπτυξη 

  Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων 
Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID), από τις 8 ως 
τις 12 Φεβρουαρίου 2016  (08:30 έως 17:00), στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 1517, e-mail: 
oscar@central.ntua.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠ



ΜΟΝιΜΗ ΛΥΣΗ τΟΥ ΑΣφΑΛιΣτιΚΟΥ ΕιΝΑι Η ΑΝΑΠτΥξΗ 

Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού  
στην Καθημερινή της Κυριακής

Δίνοντας η κυβέρνηση το προσχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό κατάφερε 
ένα «θαύμα» και με μία μόνο κίνηση να ενώσει όλους τους κοινωνικούς 
φορείς εναντίον της. Αυτό έγινε για δύο λόγους: πρώτον γιατί δεν έκανε δι-
άλογο με κανέναν πριν το δώσει στη δημοσιότητα και δεύτερον γιατί έδωσε 
ένα πολύ πρόχειρο κείμενο, που περιγράφει τη διάλυση όλου του παραγω-
γικού ιστού της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι πρέπει 
να κάνεις κάτι πολύ ακραίο για να αναγκάσεις να κάνουν μαζικές πορείες 
στο κέντρο της Αθήνας  χιλιάδες μηχανικοί , γιατροί, δικηγόροι , οικονομο-
λόγοι κλπ. Και όλα αυτά γιατί με την κυβερνητική πρόταση στο τέλος  της 
ημέρας,  το άθροισμα φόρου , προκαταβολής φόρου και εισφορών για έναν 
μηχανικό θα  ανέρχεται τουλάχιστον στο 70,5% του εισοδήματός του. Με το 
υπόλοιπο που του απομένει θα πληρώσει πάλι φόρους (φόρο επιτηδεύμα-
τος , εισφορά αλληλεγγύης, κλπ) και βεβαίως θα…. ζήσει. 
Συμμετέχοντας σε πολλές συναντήσεις με  εκπροσώπους της  Κυβέρνησης 
(από τους αρμόδιους Γενικούς Γραμματείς  και Υπουργούς  μέχρι και  τον  
ίδιο τον Πρωθυπουργό), αλλά και με τους άλλους κοινωνικούς φορείς που 
κινδυνεύουν με καταστροφή αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο,- όπως είδε το 
φως της δημοσιότητας- έχω να κάνω τις εξής διαπιστώσεις:
1.  Η Κυβέρνηση θέλει να τελειώσει το συντομότερο δυνατόν το ασφαλιστι-

κό για να προχωρήσει η αξιολόγηση. 
2.  Δεν έχει γίνει ο υπολογισμός του συνόλου των εισφορών που θα ει-

σπράττεται με το νόμο που προτείνεται. Αυτό το λέω με βεβαιότητα γιατί 
σε τρείς διαφορετικές τεχνικές συναντήσεις που συμμετείχα οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες μηχανικοί  εμφανιστήκαμε αρχικά 40.000 στη συνέ-
χεια 23.000 και τέλος 26.000, ενώ είμαστε περίπου 70.000!!! Προφανώς 
αν δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν δεν γνω-
ρίζουν και το τελικό ποσό που θα εισπράξουν.

3.  Αν δεν δοθούν στους θεσμούς συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία δεν 
μπορεί να υπάρξει συμφωνία.

4.  Υπάρχει έντονη προσπάθεια από την κυβέρνηση, να πείσει τους πολίτες 
ότι προσπαθεί να ενισχύσει τους ασθενέστερους και να μην κόψει συ-
ντάξεις στους παλιούς συνταξιούχους , για να αποτρέψει την κοινωνική 
έκρηξη. τα λόγια βέβαια είναι ωραία , αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν 
αποδεικνύεται  από το προσχέδιο νόμου. Για άλλη μία φορά δυστυχώς 
έχουμε πολύ επικοινωνία με ελάχιστη ουσία.

Χρειάζεται να συνεισφέρουμε όλοι οι φορείς στην επίλυση του προβλήμα-
τος και θα το κάνουμε. Θα πρέπει όμως η Κυβέρνηση να ξεκινήσει από την 
αρχή το διάλογο σε μία ρεαλιστική βάση, που βασική του αρχή θα είναι να 
μπορούν ζήσουν οι πολίτες της χώρας.
Η αλήθεια είναι ότι το ασφαλιστικό είναι ίσως το πλέον πολυσύνθετο πρό-
βλημα στη χώρα. Γιατί είμαστε πολύ λιγότεροι οι εργαζόμενοι από τους 
συνταξιούχους. το μόνο που μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή είναι μία προ-
σωρινή ρύθμιση για να υπάρχουν συντάξεις το προσεχές διάστημα. Πραγ-
ματικά θα ήθελα να κάνω προτάσεις πολλές, αλλά η μόνη βιώσιμη λύση 
περνάει μέσα από την υγιή και πραγματική ΑΝΑΠτΥξΗ.
Αν δεν υπάρξει ΑΝΑΠτΥξΗ το ασφαλιστικό θα μας απασχολεί κάθε χρόνο. 
το τελευταίο διάστημα με απασχολεί πολύ αν θα πρέπει να αναφέρω ξανά 
αυτή τη λέξη , γιατί έχει κακοποιηθεί από πάρα πολλούς κυβερνητικούς 
παράγοντες, που την αναφέρουν συνεχώς και ταυτόχρονα οι ίδιοι κάνουν 
καθημερινά ότι περνάει από το χέρι τους για να μην έρθει ποτέ. 
τι σημαίνει όμως ανάπτυξη στην Πράξη;
Ανάπτυξη σημαίνει γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες ( δύο ηλεκτρονικά 
συστήματα, η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών και η ηλεκτρονική 
ταυτότητα κτιρίων, που προβλέπονται σε νόμους αραχνιάζουν στο τΕΕ, εδώ 

και δέκα μήνες, επειδή οι αρμόδιοι Υπουργοί δεν υπογράφουν μία Υπουρ-
γική Απόφαση και ένα ΠΔ που είναι έτοιμα. Η λειτουργία του ηλεκτρονι-
κού συστήματος δημοπρασιών των έργων και διαγωνισμών μελετών πήρε 
παράταση για το 2017). Μήπως ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να ρωτήσει 
τους Υπουργούς του γιατί δεν υπογράφουν; Ανάπτυξη σημαίνει σταθερό 
φορολογικό πλαίσιο.

Ανάπτυξη σημαίνει κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ανάπτυξη σημαίνει ταχύτητα στις ιδιωτικοποιήσεις του τΑιΠΕΔ και όχι 
πόνο και δάκρυα από τους Υπουργούς της Κυβέρνησης που υπογράφουν. 

Ανάπτυξη σήμερα στην Ελλάδα σημαίνει ταχύτητα και δουλειά και όχι 
φιλοσοφικές συζητήσεις και καθυστερήσεις. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται 
απλά ανάπτυξη για να διασωθεί. Χρειάζεται ένα ΣΟΚ ΑΝΑΠτΥξΗΣ. Αυτό 
όμως δεν γίνεται με τα κομματικά στελέχη που πήγαιναν στα κινήματα , 
ούτε με τα ξαδέρφια , τους κουνιάδους και τους μπατζανάκηδες. Γίνεται 
μόνο αν αξιοποιηθούν άνθρωποι πετυχημένοι στον τομέα τους, καταξι-
ωμένοι στην κοινωνία. Χρειάζονται οι ικανότεροι που υπάρχουν στην 
Ελλάδα.

Αυτό πρέπει επιτέλους να το καταλάβουν στην Κυβέρνηση, στην Αξιω-
ματική Αντιπολίτευση και σε όλα τα Πολιτικά Κόμματα. Πρέπει να το κα-
ταλάβουν όμως και όλοι οι Πολίτες της Πατρίδας μας , αλλιώς το αύριο… 
μόνο μαύρο μπορεί να είναι.
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την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης, συνολικού ποσού 52 εκατ. ευρώ, έλαβαν 
330.000 φορολογούμενοι την περασμένη Παρασκευή. Πρόκειται για δικαιούχους του επι-
δόματος, με βάση τις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί ως 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες προ-
σέγγισαν τις 500.000. Η δεύτερη δόση, όπως προβλέπεται στη σχετική απόφαση του υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα καταβληθεί έως τον ιούνιο.  Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο αν δεν 
φθάσουν τα 105 εκατ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό, τότε οι αιτήσεις για 
το επίδομα θέρμανσης που θα παραμένουν σε εκκρεμότητα, θα πληρωθούν κατ' αναλογία.
Υπενθυμίζεται πως τη φετινή χρονιά το επίδομα μειώνεται από τα 0,35 στα 0,25 ευρώ ανά 
λίτρο, αυστηροποιούνται τα εισοδηματικά κριτήρια και μειώνεται η επιδοτούμενη ποσότητα 
πετρελαίου και στις τέσσερις ζώνες ( Α' Ζώνη από τα 3.000 λίτρα, στα 2.000 για τους άγαμους 
- 2.500 λίτρα για τους έγγαμους, από τα 1.800 λίτρα στα 1.200 - 1.500 για την Β΄ Ζώνη, από τα 
960 στη Γ' Ζώνη στα 640 - 800 λίτρα και στην Δ' Ζώνη από τα 600 λίτρα στα 400 - 500 λίτρα).

Κατεβλήθη η πρώτη δόση του επιδόματος 
θέρμανσης

Την πρόταση του Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Βόλ-
φγκανγκ Σόιμπλε σχετικά με την επιβολή πανευρωπαϊκού 
φόρου στη βενζίνη, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος 
για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης υιοθετεί ο 
Λετονός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόφ-
σκις. Σύμφωνα με δηλώσεις του στο γερμανικό Der Spiegel, 
«ένας φόρος καυσίμων, σε εθνικό ή πανευρωπαϊκό επίπε-
δο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή πηγή χρημα-
τοδότησης, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι τιμές του 
πετρελαίου βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα». Η 
δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια της άποψης που είχε 
υποστηριχθεί στο παρελθόν από τον Βολφγκάνγκ Σόιμπλε, 
ο οποίος δήλωσε πρόσφατα πως "Αν οι εθνικοί προϋπολο-
γισμοί ή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν επαρκούν, θα 
μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μέτρα όπως ένας φόρος 
ορισμένου ύψους σε κάθε λίτρο βενζίνης", προσθέτοντας 
ότι "η λύση του προβλήματος δεν θα πρέπει να αποτύχει 
λόγω περιορισμένων πόρων". Η σχετική πρόταση έχει πα-
ρουσιαστεί από τον Γερμανό Υπουργό σε Συμβούλιο των 
Υπουργών Οικονομικών της Ε.Ε. (Ecofin) της 15ης Ιανουαρί-

ου, συναντώντας θετικές απόκρισεις.

Και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν 
υπέρ φόρου στη βενζίνη για την 
αντιμετώπιση του προσφυγικού

το 2015 η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στην Ευρώπη σημείωσε 
αύξηση-ρεκόρ κατά 2,5%, γεγονός που αντιπροσωπεύει πλέον το 
29% της συνολικής ευρωπαϊκής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
σύμφωνα με το βρετανικό think tank Sandbag. Παρόλα αυτά, η 
μείωση της παραγωγής από υδροηλεκτρικούς και πυρηνικούς 
σταθμούς, είχε ως αποτέλεσμα η ποσότητα παραγωγής ορυκτών 
καυσίμων να μειωθεί ελάχιστα. Ειδικότερα, οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής μειώθη-
καν μόλις 0,5%, το 2015, μετά από πτώση της τάξης του 7,5% το 
2014, ωστόσο σύμφωνα με τη Sandbag το 2016 αναμένεται να 
σημειωθεί και πάλι μια μεγάλη πτώση. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
πάνω από τα 3/4 της αύξησης της παραγωγής των ΑΠΕ οφείλο-
νται σε μόλις τρεις χώρες: τη Γερμανία, το Ην. Βασίλειο και την 
ιταλία. Αντιθέτως, μειωμένη φαίνεται να είναι η παραγωγή σε 
ισπανία και Ολλανδία. Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των ΑΠΕ δεν 
οδήγησε σε μείωση των ορυκτών καυσίμων, σημειώνει η έκθε-
ση. Η πτώση στα επίπεδα πυρηνικής και υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας, και η αύξηση της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργει-
ας, σήμαινε ότι η παραγωγή ορυκτών έμεινε σχεδόν αμετάβλητη 
το 2015. Μόνο ο λιγνίτης και λιθάνθρακας μειώθηκαν έστω και 
οριακά, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου αυξήθηκε για πρώτη 
φορά από το 2010. Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε 
γύρω στο 1,1% το 2015, ανακάμπτοντας από την πτώση 2,3% που 
σημειώθηκε το 2014. Οι δύο μακροπρόθεσμες τάσεις αύξησης 
των ΑΠΕ και μείωσης της ζήτησης ηλεκτρισμού σημαίνει ότι η 
συμβατική παραγωγή δέχεται σημαντικές πιέσεις. 

Από Ανανεώσιμες Πηγές  
το 29% της ευρωπαϊκής  

ζήτησης ηλεκτρισμού το 2015 

Η εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» των 
Πατρών σε συνεργασία με τον Σύλλο-
γο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) 
διοργανώνουν Ανοιχτό Πανελλήνιο Αρ-
χιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών με τίτλο 
“Ανάπλαση Παλαιού Λιμένα Πατρών”. 
Πρόκειται για Ανοικτό Πανελλήνιο Αρχι-
τεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών, ενός σταδί-
ου, μιας μίας κατηγορίας μελετών κατά τις 
κείμενες σχετικές διατάξεις και διεξάγε-
ται σύμφωνα με την απόφαση 26804/2011 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. (φΕΚ 1427/Β'/16.06.2011), 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισμών και γενικά των δια-
γωνισμών μελετών με απονομή βραβεί-
ων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 
22186/ 4-5-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ (φΕΚ 
1494 Β/ 2012). Οι συμμετέχοντες μπορούν 
προαιρετικά να συνεργασθούν και με άλ-
λες ειδικότητες καθώς και φοιτητές, χω-
ρίς υποχρέωση της Διοργανώτριας Αρχής 
για καταβολή επιπλέον αμοιβής πέραν 
των προβλεπομένων βραβείων και χωρίς 
υποχρέωση ανάθεσης της μελέτης. Κάθε 
διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος 
ομάδας- μπορεί να λάβει μέρος μόνο με 
μία συμμετοχή. Σκοπός του διαγωνισμού 
είναι η κατάθεση σχεδιαστικών προτάσε-
ων που θα αναδείξουν τον χαρακτήρα της 
Πάτρας ως παραλιακή πόλη. 
το παραλιακό της «μέτωπο» έχει μετα-
φερθεί σήμερα κάτω από τις λιμενικές 
κατασκευές του παλαιού λιμένα και πίσω 
από τους γραμμικούς έντονους χωρικά 
και λειτουργικά παράλληλους άξονες 
προς τη θάλασσα (οδικοί και σιδηροδρο-

μικός), ασφυκτιά δε εντός του ιστορικού 
της κέντρου χωρίς να έχει άπλετη διέ-
ξοδο προς το φυσικό υγρό στοιχείο που 
την περιβάλλει σε όλη τη βορειοδυτική 
της πλευρά. Αντικείμενο του διαγωνισμού 
είναι η ανάπλαση της περιοχής που κα-
ταλαμβάνει ο παλαιός λιμένας Πατρών. Ο 
στόχος είναι η αναβάθμιση και μετατροπή 
του αστικού χώρου της παραθαλάσσιας 
ζώνης μπροστά στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης σε λειτουργικά και αισθητικά άρτια 
κοινόχρηστη έκταση αναψυχής συγχρό-
νως με τη δημιουργία νέων καινοτόμων 
χρήσεων που θα συμβάλουν στην οικο-
νομική ανάπτυξη. Επίσης, είναι η ισχυ-
ροποίηση του ιστού σύνδεσης των πόλων 
ενδιαφέροντος που υπάρχουν ή θα δημι-
ουργηθούν εντός της περιοχής μελέτης, 
με σκοπό τη δημιουργία πολυχρηστικών 
και πολυποίκιλων χώρων στάσης, παρα-
μονής, δραστηριοποίησης και περιπάτου 
καθώς και η αισθητική αναβάθμιση του 
τοπίου, των κτισμάτων και των κατασκευ-
ών που περιλαμβάνονται σε αυτό. Η αξι-
οποίηση των παλαιών ή δημιουργία και 
νέων κτιρίων με νέες χρήσεις, αλλά και 
ενός κτιρίου μουσείου για την ιστορία της 
πόλης, το οποίο θα λειτουργήσει ως πόλος 
έλξης των κατοίκων και των επισκεπτών. 
Επίσης, η διευθέτηση των ροών πεζών και 
τροχοφόρων και οι καινοτόμες δράσεις 
για το περιβάλλον θα αναμορφώσουν τον 
αστικό χώρο της περιοχής του παλαιού λι-
μένα Πατρών. Μπορείτε να βρείτε περισ-
σότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
http://www.archcomp-patrasport.gr/

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών για την 
ανάπλαση του παλαιού λιμένα της Πάτρας



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

“nomopedia” 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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Η ΤΡΟΙΚΑ ΞΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-10 | 2/2/2016

Κάνουν όπισθεν ολοταχώς στο ασφαλιστικό με προτάσεις 
για «κλιμακωτές περικοπές συντάξεων» και επισπεύδουν 
το φορολογικό με στόχο την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου.
Η πρώτη ημέρα των συναντήσεων του υπουργείου 
Οικονομικών με τους δανειστές κατέληξε από ελληνικής 
πλευράς στο ότι τα δίνουμε όλα, φτάνει να τελειώσουμε 
νωρίς. Τούτο παρά το γεγονός ότι π διαπραγμάτευση θα 
διακοπεί την Παρασκευή και θα ξεκινήσει και πάλι στις 15 
του μήνα, μετά το Eurogroup στις 11 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι παρεμβάσεις της 
πρώτης αξιολόγησης θα πρέπει να ενσωματωθούν σε δύο 
νομοσχέδια. Το ένα θα περιλαμβάνει το ασφαλιστικό και 
το δεύτερο περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις στο φορολογικό 
και στα υπόλοιπα ανοιχτά θέματα. Στη Βουλή όμως 
θα οδεύσουν ταυτόχρονα προς κατάθεση με βάση τον 
κυβερνητικό σχεδιασμό. «Με έναν πόνο», όπως ανέφεραν 
κυβερνητικές πηγές, χωρίς όμως να διευκρινίζουν πόσο 
μεγάλος θα είναι αυτός ο πόνος...
Το πρώτο δείγμα θα υπάρξει στη σημερινή κρίσιμη 
συνάντηση του υπουργού Εργασίας κ. Γιώργου 
Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το υπουργείο Εργασίας θα προσέλθει στο 
διάλογο με προτάσεις για κλιμακούμενες περικοπές 
κύριων και επικουρικών συντάξεων Με άλλα λόγια, 
το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες 
πληροφορίες, δεν αποκλείει να περιληφθούν και 
μειώσεις στις καταβαλλόμενες συντάξεις στις διατάξεις 
του νομοσχεδίου, που πλέον συνδιαμορφώνεται με την 
τρόικα.
«Όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοιχτά», έλεγε χθες 
στον «Ε.Τ.» αρμόδιο στέλεχος.
Για τις επικουρικές το σενάριο που έχει επεξεργαστεί 
το υπουργείο προβλέπει μειώσεις από τα 170 ευρώ και 
πάνω με την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν οι εισφορές 
των εργοδοτών κατά 1 μονάδα και των εργαζομένων κατά 
μισή. Χωρίς την αύξηση εισφορών, το σενάριο αλλάζει 
και ο πήχυς των περικοπών θα ξεκινά από τα 120 ευρώ. 
Στις κύριες συντάξεις η τρόικα ζητάει μειώσεις 15% που 
να ξεκινούν από 6% στις χαμηλές συντάξεις (άνω των 400 
ή 500 ευρώ) και να ανεβαίνουν όσο θα ανεβαίνει το ποσό 
σύνταξης.
Σε αυτή την περίπτωση η απόφαση δεν ανήκει στο 
υπουργείο Εργασίας, αλλά στην κυβέρνηση, που ήδη 
εξετάζει το ενδεχόμενο αντιπρότασης για μειώσεις 5% ως 
8% (όπως αποκάλυψε ο «Ε.Τ.» της Κυριακής) εφόσον τα 
πράγματα «ζορίσουν» με την τρόικα.
Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να γίνουν 
σταδιακά οι αυξήσεις των εισφορών για τους αγρότες, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιστήμονες 
(γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς) και προσανατολίζεται 

σε δύο συντελεστές: 
α) Εισφορές 14%-17% επί του εισοδήματος από το 2017 
και στο 20% το 2020 για αγρότες και νέους (μέχρι 5 
χρόνια) ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες και 
β) εισφορές 17% επί του εισοδήματος για τους υπόλοιπους 
ελεύθερους επαγγελματίες από το 2017 και 20% το 2020.
Προτάσεις με δύο ή μία φορολογικές κλίμακες από 
τρεις (μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς 
φορολογούμενα εισοδήματα) που ισχύουν σήμερα και 
ανώτατο φορολογικό συντελεστή 50% για τα υψηλά 
εισοδήματα αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα στους 
δανειστές το υπουργείο Οικονομικών. Ένα από τα σενάρια 
που εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει 
την εφαρμογή μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας 
με δύο παραλλαγές, μία για όσους φορολογούμενους 
εισπράττουν πάνω από το 50% του συνολικού τους 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή συντάξεις και μία για 
όσους το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού εισοδήματος 
προέρχεται από άλλες πηγές, δηλαδή από ακίνητα ή από 
επιχειρηματικές-γεωργικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με 
το σενάριο αυτό, η κλίμακα για τους φορολογούμενους με 
εισοδήματα προερχόμενα κυρίως από μισθούς ή συντάξεις 
θα έχει αφορολόγητο όριο 9.550 ευρώ περίπου, όπως 
και σήμερα, το οποίο όμως θα πρέπει να καλύπτεται με 
δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό χρήμα». Η κλίμακα 
των φορολογουμένων των οποίων το μεγαλύτερο μέρος 
του εισοδήματος δεν προέρχεται από μισθωτή εργασία θα 
προβλέπει φόρο από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο 
των 9.550 ευρώ με συντελεστή 10%-15%.
Ένα δεύτερο, λιγότερο απαιτητικό, βασικό σενάριο 
που μελετά το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει την 
καθιέρωση δύο φορολογικών κλιμάκων, μίας για τα 
εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις και ακίνητα και μίας 
για τα εισοδήματα από επιχειρηματικές και γεωργικές 
δραστηριότητες. Τυχόν εφαρμογή του σεναρίου αυτού θα 
σημάνει: 
α) Τη διατήρηση του αφορολογήτου των 9.550 ευρώ 
για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους υπό την 
προϋπόθεση ότι θα καλύπτεται με δαπάνες εξοφληθείσες 
με «πλαστικό χρήμα»,
 β) Τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα όχι 
αυτοτελώς με 11 % από το πρώτο ευρώ μέχρι τις 12.000 
ευρώ και με 33% πάνω από τις 12.000 ευρώ αλλά κατόπιν 
υπαγωγής τους στην κλίμακα φορολόγησης των μισθωτών 
και των συνταξιούχων, όπου θα ισχύει αφορολόγητο 
όριο 9.550 ευρώ που θα πρέπει να καλύπτεται με 
δαπάνες εξοφληθείσες με «πλαστικό χρήμα». Αυτό θα 
έχει ως συνέπεια τη σημαντική φορολογική ελάφρυνση 
όσων εισπράττουν ετήσια εισοδήματα έως 9.550 ευρώ 
προερχόμενα μόνο από ακίνητα.
γ) Τη φορολόγηση των εισοδημάτων από επιχειρηματικές 
και γεωργικές δραστηριότητες σε μία κλίμακα, στην οποία 
είτε θα ισχύει συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ, οπότε 
θα επέλθει πλήρης φορολογική εξομοίωση των αγροτών 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

με τους ασκούντες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις 
και διπλασιασμός του συντελεστή φορολόγησης από 
το 13% στο 26%, όπως ήδη προβλέπει το Μνημόνιο III, 
είτε θα επέλθουν σημαντικές τροποποιήσεις με τη 
μορφή της καθιέρωσης περισσότερων κλιμακίων και 
συντελεστών ώστε να υπάρχει κάποια προοδευτικότητα 
στη φορολόγηση.
Στο μεταξύ, στην παράταση της εξαίρεσης από την πώληση 
στεγαστικών δανείων που αφορούν πρώτη κατοικία και 
δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσανατολίζεται 
το υπουργείο Ανάπτυξης. Η εξαίρεση των δύο κατηγοριών 
δανείων από την πώληση σε distress funds έληγε στις 
15 Φεβρουαρίου. Αν μέχρι τότε δεν υπήρχε τροποποίηση 
για ένα δίχτυ προστασίας, τα δάνεια αυτά θα συμμετείχαν 
κανονικά στις αγοραπωλησίες δανείων που θεσπίστηκαν 
με το νόμο του Δεκεμβρίου. Το θέμα θα συζητηθεί τόσο 
κατά τη συνάντηση των δανειστών με την ΤτΕ το μεσημέρι 
όσο και κατά την απογευματινή συνάντηση με τον υπουργό 
Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σταθάκη.

ΤΡΙΠΛΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 13 | 2/2/2016

«Απαγορευτικό» βγάζει ο ελληνικός τουρισμός σε 
οποιαδήποτε σκέψη επαναφοράς των ταξιδιωτικών 
ελέγχων για τους Ευρωπαίους πολίτες στα ελληνικά 
σύνορα. Η κουβέντα που γίνεται το τελευταίο διάστημα για 
το ενδεχόμενο να «παγώσει» η συνθήκη Σένγκεν για τηv 
Ελλάδα, εξαιτίας της αθρόας και ανεξέλεγκτης εισροής 
μεταναστών στη χώρα μας, «ξυπνά εφιαλτικά σενάρια» 
στους επιχειρηματίες του τουρισμού.
Όπως εξηγούν στη «Ν» οι φορείς της αγοράς, τρεις είναι 
οι πιθανές καταστροφικές επιπτώσεις που θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει άμεσα ο ελληνικός τουρισμός. Πρώτη και 
κυριότερη η ασφάλεια του προορισμού και η αρνητική 
εικόνα που θα εκπέμψουμε ως χώρα. Δεύτερη είναι 
η απουσία συστήματος που θα διαδεχθεί τη συνθήκη 
Σένγκεν και τρίτη το ενδεχόμενο να εγκλωβιστούν χιλιάδες 
πρόσφυγες στο εσωτερικό της χώρας, προκαλώντας 
τεράστια ζημιά σε προορισμούς που ήδη αντιμετωπίζουν 
προβλήματα.
Χαρακτηριστική είναι και η στάση της αναπληρώτριας 
υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, η οποία με 
δηλώσεις της στη «Ν» αφήνει υπόνοιες για τη στάση 
των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη. «Στο κρίσιμο 
αυτό διάστημα, το αρνητικό κλίμα που δημιουργείται 
επικοινωνιακά σχετικά με το προσφυγικό και την 
παραμονή της Ελλάδας στη ζώνη Σένγκεν δημιουργεί 
ψευδείς και ζημιογόνες εντυπώσεις. Επιπλέον δημιουργεί 
ερωτηματικά η προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος 
αβεβαιότητας για την Ελλάδα, που επιχειρούν ευρωπαϊκά 
Μέσα και που εμπλέκουν και τραυματίζουν τον ελληνικό 
τουρισμό, στη βάση ρευστών και μη επικαιροποιημένων 
εκτιμήσεων».

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός τουρισμός συμβάλλει με 
20% στο ΑΕΠ, αντιπροσωπεύει περισσότερες από 1 
εκατ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας και στηρίζει 
καθοριστικά την εθνική μας οικονομία.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΤΕ Ανδρέα Ανδρεάδη, 
μια προσωρινή έξοδος της χώρας από τη Σένγκεν για 
διάστημα δύο ετών θα δημιουργήσει αρνητική εικόνα για 
την Ελλάδα στο εξωτερικό. «Θα θεωρηθούμε μη ασφαλής 
προορισμός, ότι έχουμε κατακλυστεί από πρόσφυγες» 
τονίζει.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στη «Ν» ο κ. Ανδρεάδης, 
το ζήτημα της ασφάλειας πλέον είναι ο νούμερο ένα 
παράγοντας που μπαίνει στη ζυγαριά για την επιλογή ενός 
τουριστικού προορισμού. «Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνεται 
πλέον και σε γκάλοπ που διενεργήθηκε για λογαριασμό 
του ΣΕΤΕ σε Αγγλία, Γερμανία και Αμερική. Το γκάλοπ 
δείχνει ότι το πρώτο θέμα πλέον διεθνώς για τον τουρισμό 
είναι η ασφάλεια» σημειώνει ο κ. Ανδρεάδης.

Μεγάλη σημασία έχει και η διάδοχη κατάσταση, αφού 
αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα μας κάποιο σύστημα 
να διαδεχθεί τη συνθήκη Σένγκεν, αναφέρει στη «Ν» ο κ. 
Γιώργος Τελώνης, ένας άνθρωπος που πρωτοστάτησε τα 
προηγούμενα χρόνια στις προσπάθειες της Ελλάδας για 
να μετριαστούν οι έλεγχοι που προβλέπει η συνθήκη για 
πολίτες από τρίτες χώρες. Η πλειονότητα των τουριστών 
που έρχεται στη χώρα μας, περίπου το 70%, είναι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάνει στην Ελλάδα χωρίς 
έλεγχο- Υπάρχουν περιορισμοί μόνο για πολίτες τρίτων 
χωρών, όπως είναι η Ρωσία ή η Κίνα. Ο πρώην πρόεδρος 
του ΗΑΤΤΑ κ. Τελώνης επισημαίνει στη «Ν» ότι είναι 
άλλο θέμα να είσαι εντός συνθήκης και να καταβάλλεις 
προσπάθειες να «αμβλύνεις» τις αρνητικές επιπτώσεις 
που έχει η συνθήκη για τις τρίτες χώρες και άλλο να είσαι 
εκτός Σένγκεν και να προσπαθείς να στήσεις ένα σύστημα 
από το μηδέν. «Ενδεχόμενη έξοδος της χώρας μας από 
τη συνθήκη Σένγκεν λόγω της αναποτελεσματικότητας της 
ως προς την αντιμετώπιση του λεγόμενου προσφυγικού 
προβλήματος, θα σημάνει μια αλυσίδα δραματικών 
επιπτώσεων που θα πλήξουν (και) τον τουρισμό» τονίζει 
χαρακτηριστικά.

Μια τρίτη διάσταση των ζητημάτων που θα αντιμετωπίσει η 
χώρα μας περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων 
Αθηνών - Αττικής Αλέξανδρος Βασιλικός. «Με τους 
μετανάστες να παραμένουν εντός ελληνικών συνόρων, 
ορισμένοι προορισμοί που ήδη αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
λόγω των τεράστιων προσφυγικών ροών που δέχονται, θα 
υποστούν βαρύτατες απώλειες» σημειώνει ο κ. Βασιλικός 
και προσθέτει: «Θεωρούμε ότι η απειλή δεν είναι άμεση 
και πιστεύουμε πως δεν θα ισχύσει κάτι τέτοιο. Αν μπούμε 
όμως στη λογική των δυνητικών απειλών η λίστα είναι 
πάρα πολύ μεγάλη».


