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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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 αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχι-
τεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών 
Δημοπράτησης), τόσο μέχρι σήμερα 12/2/2016 όσο και την επόμενη εβδομάδα 

15/2/2016 – 19/2/2016 για το Ασφαλιστικό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Η διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας ζήτησε από τη Διοικούσα Επιτρο-
πή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα-
σχολούμενων (Ε.Τ.ΑΑ.) την εκ νέου παράτα-
ση στην καταληκτική προθεσμία πληρωμής 
των ασφαλιστικών εισφορών Β εξαμήνου 
2015 λόγω της τρέχουσας οικονομικής 
και κοινωνικής κατάστασης που επηρεάζει 

δραματικά τον κλάδο των μηχανικών. Το 
θέμα έχει ήδη ενταχθεί προς συζήτηση στην 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της ΔΕ 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ την Δευτέρα 15/2/2016. Σε 
περίπτωση θετικής απόφασης, το θέμα παρα-
πέμπεται προς οριστική απόφαση στο ΔΣ του 
ΕΤΑΑ. Το ΤΕΕ θα κρατά ενήμερα τα μέλη του 
για την τελική έκβαση του θέματος μέσα από 
το παρόν newsletter και την ιστοσελίδα του.

Το Συντονιστικό όργανο των Επιστημονικών 
Φορέων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 
κατά του προσχεδίου της κυβέρνησης για το 
ασφαλιστικό,  ανακοινώνει ότι πραγματοποι-
είται σήμερα Παρασκευή, 12/2/2016, στις 
2  το μεσημέρι στο υπουργείο Εργασίας(πλ. 
Κλαυθμώνος), εκδήλωση – μουσική  διαμαρ-
τυρία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Οι επι-
στημονικοί φορείς καλούν τα μέλη τους  να 
συμμετάσχουν μαζικά στην εκδήλωση-μου-

σική διαμαρτυρία, απαιτώντας την απόσυρση 
του κυβερνητικού σχεδίου και την έναρξη 
ουσιαστικού διαλόγου, αφού παρασχεθούν 
από την κυβέρνηση συγκεκριμένα στοι-
χεία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. 
Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα έχει προγραμ-
ματιστεί πλήθος κινητοποιήσεων από πολλές 
επαγγελματικές ομάδες και φορείς (αγρότες, 
ΑΔΕΔΥ κλπ) στο κέντρο της Αθήνας κατά του 
Ασφαλιστικού συστήματος.

Συζητείται η παράταση της προθεσμίας  
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών  

ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Συγκέντρωση-μουσική διαμαρτυρία  
κατά του ασφαλιστικού

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

•  Συζητείται η παράταση της προθεσμίας 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ (σελ.1)

•  Συγκέντρωση-μουσική διαμαρτυρία κατά 
του ασφαλιστικού (σελ.1)

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

•  Ποια είναι τα τέσσερα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ 2014-2020 που ξεκινούν άμεσα 
(σελ.4)

•  Άνοιξαν τις πύλες τους οι εκθέσεις 
Infacoma & Aqua-Therm (σελ.3)

•  Πισωγύρισμα επτά ετών στην αγορά των 
φωτοβολταϊκών (σελ.3)

•  Νέο παγκόσμιο ρεκόρ μετάδοσης δεδομέ-
νων με ταχύτητα 1,12 Tb/sec (σελ.3)

•  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

13
Φεβρουαρίου

2016

16-17
Φεβρουαρίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«H Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος 
μπροστά στην προσφυγική κρίση»  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 22ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2016»  
ΠΑΤΡΑ

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

Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, σε 
συνεργασία με το Δήμο 
Λέσβου 

Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΕ - 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

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

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
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

  Από τις 7 ως τις 9 Ιουλίου 2016 θα πραγματο-
ποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (στους χώρους του 
Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης), το 6ο 
παγκόσμιο συνέδριο Τυπογραφίας και Οπτικής 
Επικοινωνίας (ICTVC), με θέμα: “Συζητάμε προτε-
ραιότητες | Αναπτύσσουμε τον κλάδο”. Σημειώνεται 
ότι τα εργαστήρια που θα προηγηθούν του συνε-
δρίου (5 και 6 Ιουλίου) καθώς και οι εκθέσεις, θα 
αποτελέσουν σημαντικό μέρος της διοργάνωσης. 
Το ICTVC έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μία από 
τις σημαντικότερες διοργανώσεις που εξερευνούν 
θέματα τυπογραφίας και οπτικής επικοινωνί-
ας.  Προσελκύει ομιλητές υψηλού επιπέδου 
από διαφορετικούς χώρους, που οι διαδρομές 
τους συναντώνται στο πεδίο του τυπογραφικού 
σχεδιασμού. 
Το 6ο ICTVC συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο 
Μελέτης και Έρευνας της Τυπογραφίας και Οπτι-
κής Επικοινωνίας, το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και το Πρόγραμμα “Γραφικής Επικοινω-
νίας” του Τμήματος Σχεδιασμού και Πολυμέσων 
του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Υποστηρίζεται από 
το Τμήμα Τυπογραφίας και Γραφικής Επικοινω-
νίας του Πανεπιστημίου του Reading Αγγλίας, το 
Tμήμα Γραφιστικής της Σχολής Γραφικών Τεχνών 
και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών, 
την ISTD (International Society of Typographic 
Designers), την ATypI (Association Typographique 
Internationale), το IP3 (Institute of Paper, Printing 
& Publishing), το IIID (International Institute for 
Information Design), την ΕΓΕ ( Ένωση Γραφιστών 
Ελλάδας), την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων 
Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, το Μουσείο Τυπο-
γραφίας Χανίων, το Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής 
Χαμπή και το Μουσείο Design Θεσσαλονίκης.
Πληροφορίες και εγγραφές: http://www.ictvc.
org/2016/el/registration

 To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητή-
ριο διοργανώνει εκδήλωση ανοικτής συζήτησης 
με θέμα: «Μπορεί να υπάρξει βιωσιμότητα και 
επάρκεια παροχών στην κοινωνική ασφάλιση;», που 
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 
2016 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία (αίθουσα 
Golden).  Στόχος της ημερίδας είναι –όπως ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση- η αναζήτηση λύσεων στο 
φλέγον ζήτημα τις κοινωνικής ασφάλισης μέσα από 
συναινετικές και ρεαλιστικές προτάσεις. Πέραν της 
ενημέρωσης των συνέδρων για τα οικονομικά και 

άλλα αίτια που εμποδίζουν τον εθνικό κοινωνικό 
σχεδιασμό, θα κατατεθούν τεκμηριωμένες προτά-
σεις και θα αναζητηθούν τα δυνατά μέτρα τα οποία 
θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξυγίανση του 
ασφαλιστικού συστήματος στο πλαίσιο μιας βιώσι-
μης και συναινετικής εθνικής στρατηγικής.
Πληροφορίες: http://www.amcham.gr/wp-content/
uploads/2016/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%C
E%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A0%CF%81%
CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE
%B1.pdf

      Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών διοργανώνει το 
16ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: ‘’Σύγχρονη 
Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα’’,  που θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 17 ως τις 20 Μαρτίου 2016 
στο νησί της Αίγινας.
Η εκδήλωση διεξάγεται με τη συνεργασία του 
Δήμου Αίγινας , της Περιφέρειας Αττικής και 
της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Πειραιά, όπως επίσης με το Πανεπιστήμιο και το 
ΤΕΙ Πειραιά.
Θεματικές ενότητες: Βασικά θέματα Φυσικής, 
Φυσική του Διαστήματος, Εφαρμοσμένη Φυσική, 

Φυσική στην εκπαίδευση, Φυσική Φιλοσοφία και 
Τέχνη, Οικονομική Φυσική.
«Το συνέδριο φιλοδοξεί να προσεγγίσει τις νεό-
τερες τάσεις και τεχνολογίες που αναδύονται στη 
Σύγχρονη Φυσική μέσα από συγκεκριμένα παρα-
δείγματα,  επιστημονικές εισηγήσεις, συζητήσεις 
στρογγυλής τράπεζας, προφορικές ή αναρτημένες 
ανακοινώσεις, εργαστηριακά σεμινάρια για εκ-
παιδευτικούς (WORKSHOPS), καθώς επίσης και 
ειδικές συνεδρίες’, τονίζεται σε ανακοίνωση.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2103635701 -6979774903, 
e-mail: eef.athens@gmail.com, site: www.eef.gr

Παγκόσμιο συνέδριο 
τυπογραφίας και οπτικής 

επικοινωνίας

Εκδήλωση για την κοινωνική ασφάλιση                    

 «Σύγχρονη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα»



Άνοιξαν τις πύλες τους οι εκθέσεις Infacoma & Aqua-Therm 

Νέο παγκόσμιο ρεκόρ μετάδοσης δεδομένων με ταχύτητα 1,12 Tb/sec

Πισωγύρισμα επτά ετών στην αγορά των φωτοβολταϊκών

Τα μοναδικά εκθεσιακά γεγονότα που στο επίκεντρο τους έχουν τον κλάδο της δόμησης 
ξεκίνησαν χθες στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσουν 
μέχρι και την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου. Η καινοτομία, η αειφορία, η δόμηση με σεβα-
σμό στην προστασία του περιβάλλοντος και τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, 
εξαερισμού και θέρμανσης, έχουν περίοπτη θέση στο εκθεσιακό «δίδυμο» των Infacoma 
και Aqua-Therm. Οι εκθέτες ξεπερνούν τους 250 και καταλαμβάνουν πάνω από 11.000 
τ.μ., ενώ οι ξένες συμμετοχές προέρχονται από 17 χώρες. Παράλληλα, οι εκθέτες στις 
Infacoma και Aqua-Therm θα συναντηθούν με hosted buyers (ξένοι προσκεκλημένοι 
εμπορικοί επισκέπτες) από την Κύπρο, τη Ρωσία, την Τουρκία, τη Ρουμανία και την πΓΔΜ. 
Η διεθνούς φήμης Aqua-Therm διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και είναι 
προϊόν της συνεργασίας της ΔΕΘ-Helexpo με τη Reed Messe Wien, αυστριακή θυγατρι-
κή του μεγαλύτερου εκθεσιακού ομίλου στον κόσμο, της Reed Exhibitions. Αποτελεί μια 
από τις πλέον εξειδικευμένες εκθέσεις για τους κλάδους της οικιακής και βιομηχανικής 
θέρμανσης, κλιματισμού και εξαερισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης, αλλά και της δι-
αχείρισης νερού. Μεταξύ των εκθετών της μάλιστα βρίσκονται σημαντικές επιχειρήσεις 
της εγχώριας βιομηχανίας πλαστικών, που φιλοξενούνται στο περίπτερο 15. Η Infacoma 
με 33 χρόνια ιστορίας συνιστά τη μοναδική έκθεση στον χώρο της δόμησης και των κα-
τασκευών που επιδεικνύει εντυπωσιακές αντοχές στο χρόνο, παρά τη δύσκολη περίο-
δο που περνά ο κλάδος. Οι δύο εκθέσεις περιβάλλονται από ένα πλούσιο πρόγραμμα 

παράλληλων εκδηλώσεων. Στο επίκεντρο αυτών των εκδηλώσεων βρίσκεται το DPOINT 
Green Village, ένα «πράσινο» πρότζεκτ που διοργανώνεται από την ΔΕΘ-Helexpo και 
το Interiors from Greece, το οποίο εστιάζει στη βιωσιμότητα, την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας και την αξιοποίηση νέων πόρων. Η εκδήλωση περιλαμβάνει εικονική περιήγηση 
στο 0+HOUSE, ένα σπίτι που εναρμονίζεται με τις «πράσινες» πρακτικές και είναι 100% 
αειφόρο (βιωσιμότητα και χαμηλές εκπομπές CO2). Πραγματοποιείται μάλιστα σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο εντός του περιπτέρου 13. Παράλληλα, διοργανώνεται το συνέδριο 
DPOINT GREEN CONFERENCE, που θα φιλοξενήσει επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς, 
οι οποίοι σχετίζονται με την πράσινη δόμηση και τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Ακό-
μη, η υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδια για θέματα Βιομη-
χανίας, κα Θεοδώρα Τζάκρη, θα βρεθεί σήμερα Παρασκευή στις 19:00, στο Περίπτερο 
13 (χώρος εκδηλώσεων DPOINT Green Village), όπου θα μιλήσει για τα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία του νέου ΕΣΠΑ. Εκδήλωση πραγματοποιεί και η Ομοσπονδία Βιοτεχνών 
Υδραυλικών Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Υδραυλικών Θεσσαλονίκης με θέμα «Τεχνικές 
και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας» (το Σάββατο 13/2 από τις 17:00-19:00), καθώς 
και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσαλονίκης με θέμα «Η ασφάλεια 
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων- κίνδυνοι από ηλεκτροπληξία» (την Κυριακή 14/02 
από τις 17:00-19:00). Οι δύο εκθέσεις θα λειτουργήσουν σήμερα και την Κυριακή από τις 
11:00 έως τις 20:00 και το Σάββατο από τις 11:00 έως τις 21:00.

Την ασύλληπτη ταχύτητα των 1,125 Tb/sec (τεραμπίτ ανά δευτερόλεπτο) στη 
μετάδοση ψηφιακών δεδομένων/πληροφοριών πέτυχαν Βρετανοί ερευνη-
τές, σημειώνοντας έτσι ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το επίτευγμα, που πα-
ρουσιάσθηκε στο περιοδικό "Scientific Reports", πέτυχε η Ομάδα Οπτικών 
Δικτύων της Σχολής Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του 
University College του Λονδίνου (UCL), με επικεφαλής τον καθηγητή Ρό-
μπερτ Μάχερ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του e-typos.gr, οι ερευνητές στο-
χεύουν στην επόμενη γενιά δικτύων, που θα μπορούν να διακινήσουν πλη-
ροφορίες με ταχύτητες πάνω από 1 Tb ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα-ρεκόρ 
των 1,125 Tb/sec είναι περίπου 50.000 μεγαλύτερη από την μέση ταχύτητα 
των σημερινών ευρυζωνικών συνδέσεων (24 Mb/sec). Η βρετανική ομάδα 
χρησιμοποίησε τεχνικές της θεωρίας πληροφοριών και της επεξεργασίας 
ψηφιακού σήματος για να κατασκευάσει ένα σύστημα οπτικών επικοινω-

νιών με 15 κανάλια μετάδοσης (το καθένα μεταφέρει ένα οπτικό σήμα δια-
φορετικού μήκους κύματος) και έναν μοναδικό οπτικό δέκτη. Τα επιμέρους 
κανάλια ομαδοποιούνται σε ένα ενιαίο «υπερ-κανάλι». Οι ερευνητές συνέ-
δεσαν απευθείας τον πομπό στον δέκτη για να πετύχουν την ταχύτητα-ρεκόρ 
του 1,125 Tb/sec. 
Σε επόμενο στάδιο, θα μετρήσουν τις μέγιστες δυνατές ταχύτητες μετάδοσης 
δεδομένων σε μεγάλες αποστάσεις, στις οποίες τα οπτικά σήματα μπορεί 
να παραμορφωθούν, καθώς ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα κατά μήκος των 
οπτικών ινών. Το βρετανικό ρεκόρ κατέστη εφικτό μόνο στο εργαστήριο και 
δεν είναι εμπορικά διαθέσιμο καθώς συνεπώς θα χρειαστούν ακόμη πιθα-
νώς αρκετά χρόνια και χρήματα, έως ότου κάποια στιγμή αναπτυχθεί σε μα-
ζική κλίμακα ο κατάλληλος εξοπλισμός δικτύων με ταχύτητες άνω του 1 Tb/
sec για τον μέσο χρήστη.

Συνεχίστηκε το 2015 η καθοδική πορεία των φωτο-
βολταϊκών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΣΕΦ (Σύν-
δεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών), «ως συνέπεια 
των λαθεμένων και καταστροφικών πολιτικών που 
πάγωσαν την αγορά την τελευταία τριετία». Όπως 
επισημαίνεται αρμοδίως, η αγορά γύρισε πίσω στα 
επίπεδα του 2008, αφού εγκαταστάθηκαν ελάχιστα 
συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις 1% 
της αντίστοιχης του 2013), ενώ συνεχίστηκε η αιμορ-
ραγία θέσεων εργασίας στον κλάδο. Σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ της Ναυτεμπορικής, οι βασικές αιτίες για 
τα απογοητευτικά αποτελέσματα ήταν η καθυστέρη-
ση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου μέσα στο 
2015, γεγονός που εμπόδισε την ανάπτυξη μεσαίων 
και μεγάλων έργων και η επιβολή capital controls, 
που επηρέασε την εγκατάσταση μικρών συστημά-
των αυτοπαραγωγής, net-metering. Παρ’ όλα αυτά 
και λόγω της πρότερης εντυπωσιακής ανάπτυξης, το 
2015 τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7,1% των αναγκών 

της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελ-
λάδα (για τρίτη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση δι-
εθνώς σε ό,τι αφορά τη συμβολή των φωτοβολταϊκών 
στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Από τα 10,35 
MWp που εγκαταστάθηκαν το 2015, το 1,4 MWp αφο-
ρούσε σε συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό 
συμψηφισμό (91 συστήματα με net-metering). 
Σήμερα στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένα 2.606 με-
γαβάτ (MWp) φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων τα 2.066 
MWp επί εδάφους και τα υπόλοιπα σε στέγες κτηρί-
ων. Η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο των φωτοβολ-
ταϊκών πλαισίων των 2.066 MWp καλύπτει περίπου 
12.400 στρέμματα, είναι δηλαδή λίγο μικρότερη από 
την έκταση του Δήμου Αμαρουσίου στην Αθήνα ή 
του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη. 
Η συνολική έκταση που δεσμεύουν αυτά τα 2.066 
MWp (μαζί με τα διάκενα μεταξύ των φωτοβολταϊκών 
συστοιχιών και την περιμετρική απόσταση ασφαλεί-
ας από τα όρια των γηπέδων) είναι περίπου 40.000 

στρέμματα, όση δηλαδή είναι η έκταση του Δήμου 
Αθηναίων. Για σύγκριση, η έκταση που καταλαμβά-
νουν οι λιγνιτικοί σταθμοί και τα λιγνιτωρυχεία είναι, 
σύμφωνα με τη  ΔΕΗ,  ΔΕΗ-8,33% 253.000 στρέμμα-
τα, είναι δηλαδή 6,3 φορές μεγαλύτερη από την έκτα-
ση που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με 
την  ΕΛΣΤΑΤ,  η γεωργική γη στην Ελλάδα ανέρχεται 
σε 36,8 εκατ. στρέμματα, εκ των οποίων καλλιεργού-
νται τα 31,7 εκατ. στρέμματα. 
Αυτό σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά δεσμεύουν 
το 0,1% της γεωργικής γης ή αλλιώς το 0,03% της 
έκτασης της χώρας. Η γεωργική έκταση που μένει 
ακαλλιέργητη είναι 125,5 φορές μεγαλύτερη από την 
έκταση που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά. 
Το 2015 παρήχθησαν 3.901.157 MWh από τα εγκα-
τεστημένα φωτοβολταϊκά, δηλαδή απαιτήθηκαν 
περίπου 444.730 m3 νερού για τον καθαρισμό των 
φωτοβολταϊκών, όσο δηλαδή καταναλώνουν ετησίως 
4.360 νοικοκυριά.
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Την άμεση ενεργοποίηση 4 δράσεων ενίσχυσης της επι-
χειρηματικότητας μέσω του νέου ΕΣΠΑ, συνολικού προϋ-
πολογισμού 370 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι 
ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε συνέντευξη 
Τύπου. Οι δημοσιεύσεις των προσκλήσεων για τις τέσσερις 
νέες δράσεις του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ξε-
κινούν άμεσα, σύμφωνα με τον υπουργό. Ο προϋπολογισμός 
των 370 εκατ. ευρώ για τα 4 προγράμματα θα αφορά δύο φά-
σεις προκηρύξεων. Για τη πρώτη φάση οι ημερομηνίες προ-
αναφέρθηκαν και ο προϋπολογισμός είναι 252 εκατ. ευρώ 
και τα υπόλοιπα χρήματα θα αφορούν προκηρύξεις για τα 
ίδια προγράμματα εντός του έτους. Ακόμη αναφέρθηκε ότι 
στις αρχές Μαρτίου θα ανακοινωθούν νέα προγράμματα 
για θερμοκοιτίδες, cluster και άλλα προγράμματα για την 
ενίσχυση της απασχόλησης. Όπως υπογράμμισε ο υφυ-
πουργός Αλέξης Χαρίτσης, οι προτάσεις θα υποβάλλονται 
μόνο ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται 
με φυσική μορφή μόνο από αυτούς που θα ενταχθούν στα 
προγράμματα, ενώ έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ειδικός λογαριασμός 
για τις προκαταβολές των προγραμμάτων, χωρίς να απαι-
τούνται εγγυητικές επιστολές από τους δικαιούχους. Οι 
τέσσερις νέες δράσεις του επιχειρησιακού προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-
μία», που ανακοινώθηκαν, αφορούν την ενίσχυση της αυ-
τοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τη 
νεοφυή επιχειρηματικότητα, την αναβάθμιση πολύ μικρών 
και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξή 
τους στις νέες αγορές και την ενίσχυση τουριστικών ΜΜΕ 
επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους. Για όλα τα προ-
γράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
από τις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr.,wwwespa.
gr καθώς και μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 8011136300. 
Τα προγράμματα είναι τα εξής:
Η πρώτη δράση για την «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» αφορά ανέργους 
πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εγγε-
γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβο-
λή της αίτησης. Το διάστημα υποβολής προτάσεων είναι από 
τις 8 Μαρτίου έως και τις 15 Απριλίου, ενώ η ημερομηνία 
έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 8η Μαρτίου 2015. 
Οι ενδιαφερόμενοι επιδοτούνται έως 25.000 ευρώ στην 
περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση, 
έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων, 
έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσότερων 
ατόμων. Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξι-
μων δαπανών. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια του 
ενδιαφερόμενου κατά το 2015 θα πρέπει να είναι έως 20.000 
ευρώ, ενώ στην περίπτωση οικογένειας το οικογενειακό δεν 
θα πρέπει να ξεπερνά τις 35.000 ευρώ.
Η δεύτερη δράση για τη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα» 
αφορά φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, τα οποία είναι 
άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ 
κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα και δεν είναι έχουν σχέση μισθωτής εργα-
σίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 120 

εκατομμύρια ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
επιδοτούνται με ποσά από 15.000 έως και 60.000 ευρώ, για 
τη σύσταση επιχείρησης στους οκτώ τομείς προτεραιότητας 
του ΕΠΑΝΕΚ: Αγροδιατροφή-Βιομηχανία Τροφίμων, Πολι-
τιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά-Κατασκευές, 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία. Ως επιλέξιμες εται-
ρικές μορφές θα είναι οι ΕΠΕ,ΟΕ,ΕΕ,ΙΚΕ, Συνεταιριστικές 
Επιχειρήσεις, καθώς και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις. Επιλέξιμες δαπάνες θα είναι:
- Η αγορά εξοπλισμού έως 40% του επενδυτικού σχεδίου
- Λειτουργικά, όπως ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπά-
νες ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών, κτλ
- Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική και λογιστική υπο-
στήριξη)
- Υπηρεσίες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες
- Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις
- Αποσβέσεις πάγιων
- Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση
- Προμήθεια αναλώσιμων
- Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταί-
ρων)
- Μισθολογικό κόστος για νέα θέση εργασίας
- Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανα-
νέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματι-
κής ιδιοκτησίας.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον πραγματο-
ποιηθούν, μετά τις 17 Μαρτίου 2016 και η χρηματοδότηση 
καλύπτει το 100% των επιλέξιμων δαπανών.
Η τρίτη δράση για την «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μι-
κρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» έχει συνολικό προϋπο-
λογισμό 130 εκατομμύρια ευρώ. Η δράση αυτή απευθύνεται 
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑΝΕΚ: 
Αγροδιατροφή-Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δη-
μιουργικές Βιομηχανίες, Υλικά-Κατασκευές, Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορι-
κής και Επικοινωνίας, Υγεία. Οι επιχειρήσεις επιδοτούνται 
με ποσά από 15.000 έως και 200.000 ευρώ και η χρηματο-
δότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών, η οποία 
προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας το 50% στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού. Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μη-
χάνημα και εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονό-
μησης ενέργειας και ύδατος
- Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προ-
στασία της πνευματικής ιδιοκτησίας
- Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης για τη σύναψη συμβάσεων 
εργασίας με οίκους του εξωτερικού ή Κοινών Επιχειρήσεων 
Joint-Ventures, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα 
και υπηρεσίες

- Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.
Η τέταρτη δράση για την «Ενίσχυση τουριστικών μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την 
ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών» έχει 
προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια ευρώ και απευθύνεται σε 
υφιστάμενες και μικρές και πολύ μικρές και μεσαίες του-
ριστικές επιχειρήσεις που έχουν μέχρι και τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2015 κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές 
χρήσεις. Οι νέες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Οι επιδοτήσεις κυμαίνονται 
από 15.000 έως και 150.000 ευρώ και καλύπτουν το 40% των 
επιλέξιμων δαπανών, ενώ προσαυξάνονται κατά 10%, φτά-
νοντας έως 50% στην περίπτωση πρόσληψης προσωπικού. 
Επιλέξιμες δαπάνες είναι:
- Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος, μη-
χάνημα και εξοπλισμός
- Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονό-
μησης ενέργειας και ύδατος
- Ανάπτυξης και Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
- Μισθολογικό κόστος εργαζομένων
- Αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα, σκάφη θαλάσσης και 
ποδήλατα κάθε μορφής που προορίζονται για εκμίσθωση
- Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης
- Δαπάνες προώθησης και προβολής
Στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνονται, 
επίσης, για τις επιχειρήσεις με τρεις ή περισσότερες χρή-
σεις η επιχείρηση να απασχολεί κατά μέσο όρο την τριετία 
2013-2015 τουλάχιστον μισή ΕΜΕ(Ετήσια Μονάδα Εγασίας) 
μισθωτής εργασίας. Σε επιχειρήσεις με δύο χρήσεις απαι-
τείται κατά μέσο όρο την τριετία 2014-2015 τουλάχιστον μισή 
ΕΜΕ μισθωτής εργασίας. Επίσης, σε περίπτωση που η επι-
χείρηση έχει λάβει ενίσχυση από προηγούμενο πρόγραμμα 
θα πρέπει, συμπεριλαμβανομένης της δράσης αυτής, να μην 
υπερβαίνει το πόσο των 200.000 ευρώ. Οι δαπάνες της δρά-
σης αυτής θα είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγμα-
τοποιηθεί, μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016.

Ποια είναι τα τέσσερα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020  
που ξεκινούν άμεσα



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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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ «ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ» ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 12/2/2016

Ο φόβος έχει καταβάλει και πάλι τις διεθνείς αγορές, 
με τους επενδυτές να τρέπονται σε φυγή από μετοχές, 
αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο στα κρατικά ομόλογα 
και τον χρυσό.
Στην αναιμική εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας και 
στη δίχως τέλος πτώση στις τιμές του πετρελαίου και 
άλλων εμπορευμάτων έρχονται τώρα να προστεθούν 
οι ανησυχίες για νέα χρηματοπιστωτική κρίση - με 
επίκεντρο αυτή τη φορά την Ευρώπη. Οι συγκρίσεις με 
τις μαύρες ημέρες της κρίσης του 2008 πληθαίνουν, όπως 
και οι προειδοποιήσεις για συνέχεια στην «αιμορραγία» 
των αγορών. Οι αξιωματούχοι της γηραιάς ηπείρου 
προσπαθούν να καθησυχάσουν, επισημαίνοντας ότι οι 
ευρωπαϊκές τράπεζες εμφανίζουν ισχυρή κεφαλαιακή 
βάση και υπενθυμίζοντας ότι έχει ληφθεί σειρά μέτρων για 
την εξυγίανση και τη θωράκιση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος.
Χθες τα χρηματιστήρια έδειξαν εκ νέου βαθύ κόκκινο, 
με τους κλάδους τραπεζών, ενέργειας και πρώτων υλών 
να έχουν σταθερά ρόλο αρνητικού πρωταγωνιστή. Ο 
πανευρωπαϊκός δείκτης FTSEurofirst 300 με πτώση 
σχεδόν 3,5% διολίσθησε σε επίπεδα που είχε να 
συναντήσει από τον Αύγουστο του 2013. Από τις αρχές 
του έτους έχει υποχωρήσει σχεδόν 17%. Ο τραπεζικός 
κλάδος καταγράφει απώλειες 28% φέτος, κυμαινόμενος 
στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2012.
Απώλειες της τάξης του 4% είχε στην Ευρώπη και ο 
κλάδος πρώτων υλών, ο οποίος δέχθηκε εντονότατες 
πιέσεις και στην αμερικανική αγορά, μαζί με εκείνον της 
ενέργειας, καθώς η τιμή του αργού υποχώρησε στα 26 
δολάρια το βαρέλι.
Οι αμερικανικοί δείκτες Dow Jones και S&P 500 έχουν 
υποχωρήσει περισσότερο από 10% από τις αρχές του 
2016. Πτώση 15% έχει σημειώσει στο ίδιο διάστημα ο Nas-
daq. Αυτή τη στιγμή πέντε είναι οι βασικοί παράγοντες 
αναστάτωσης στις αγορές:
1. Η «υγεία» της Κίνας, η οποία φαίνεται να μην έχει άλλη 
επιλογή από το να υποτιμά το γιουάν για να στηρίξει την 
οικονομική δραστηριότητα. Ο μεταποιητικός κλάδος έχει 
βυθιστεί σε ύφεση, ο κατασκευαστικός συρρικνώνεται, 
το χρέος των τοπικών κυβερνήσεων είναι σε δυσθεώρητα 
ύψη και τώρα κάποιοι προειδοποιούν για κρίση στον 
τραπεζικό τομέα.
Ο Κάιλ Μπας, διαχειριστής hedge funds, ο οποίος είχε 
προβλέψει την κρίση των στεγαστικών δανείων υψηλού 
ρίσκου (subprime) στις ΗΠΑ, προειδοποίησε χθες ότι 
το κινεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ενδέχεται να 
έλθει αντιμέτωπο με ζημίες τέσσερις φορές υψηλότερες 
από εκείνες που βίωσε το αμερικανικό το 2008, 
αναγκάζοντας το Πεκίνο να τυπώσει 10 τρισ. δολάρια για 
την ανακεφαλαιοποίησή του.

2. Η εύθραυστη ανάκαμψη συνολικά της παγκόσμιας 
οικονομίας, η οποία συμπιέζει την παγκόσμια ζήτηση 
πετρελαίου και πρώτων υλών, διατηρώντας έτσι σε τροχιά 
πτώσης τις τιμές τους.
3. Από τις λίγες φωτεινές εξαιρέσεις οικονομιών με 
θετικές επιδόσεις ήταν έως πρόσφατα οι ΗΠΑ. Ωστόσο, 
τώρα υπάρχει πλέον ανησυχία ότι και η αμερικανική 
οικονομία θα κατεβάσει ταχύτητα, επηρεαζόμενη από 
το αρνητικό διεθνές περιβάλλον. Ήδη τα τελευταία 
μηνύματα από τη μεταποιητική δραστηριότητα είναι 
άκρως ανησυχητικά.
4. Ακόμη ένας παράγοντας που εξηγεί την «αιμορραγία» 
των αγορών είναι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία. Οι 
πετρελαιοπαραγωγοί χώρες είχαν ρίξει δεκάδες 
δισεκατομμύρια δολάρια σε αυτά έως και τα μέσα του 
2014. Τώρα τα ταμεία ρευστοποιούν με ταχείς ρυθμούς 
μετοχές που είχαν αγοράσει τους καλούς καιρούς.
5. Ο σημαντικότερος παράγοντας είναι το «γρήγορο 
χρήμα», δηλαδή επενδυτές που επιλέγουν τα 
βραχυπρόθεσμα «στοιχήματα».
Καθώς η Federal Reserve και άλλες μεγάλες κεντρικές 
τράπεζες, όπως αυτή της Αγγλίας, ετοιμάζονταν νια 
στροφή σε πιο περιοριστική πολιτική, αρκετοί πόνταραν 
σε τραπεζικές μετοχές. Και τούτο γιατί τα υψηλότερα 
επιτόκια αυξάνουν τα περιθώρια κέρδους των πιστωτικών 
ιδρυμάτων. Τώρα που η Fed αναθεωρεί τη στάση της, και 
άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες μειώνουν περαιτέρω 
τα επιτόκιά τους, οι ίδιοι επενδυτές προχωρούν σε 
ξεπούλημα των τραπεζικών τίτλων.

ΜΠΛΟΚΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΘΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑ-
ΚΤΕΡ
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Αστυνομικοί φραγμοί μπρος και πίσω από τα υπάρχοντα 
μπλόκα των αγροτών στην περιφέρεια και κυρίως σε 
αυτά που βρίσκονται κοντά στην Αττική θα στηθούν στην 
περίπτωση που παρατηρηθεί μετακίνηση τρακτέρ από 
αυτά. Αυτό αποφασίστηκε στην τελική σύσκεψη που 
έγινε το πρωί της Πέμπτης στο υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Αν επιχειρηθεί μετακίνηση τρακτέρ, στελέχη της 
Τροχαίας, αρχικά, θα τα ακινητοποιούν επισημαίνοντας 
τους ότι απαγορεύεται η κίνησή τους σε εθνικές οδούς, 
ενδεχομένως να δίνουν και κλήση της παράβασης. Στην 
περίπτωση που παρατηρηθεί μαζική κίνηση αγροτικών 
μηχανημάτων, θα επιστρατευτούν κλούβες των ΜΑΤ, που 
θα τους κλείσουν το δρόμο.
Μεγαλύτερο βάρος των αστυνομικών ελέγχων και των 
«αντιμπλόκων» θα δοθεί στα μπλόκα των αγροτών στο 
Κάστρο Βοιωτίας, στις Αφίδνες, στην Κόρινθο και στο 
Κορωπί, τα οποία βρίσκονται πιο κοντά στην πρωτεύουσα, 
ενώ υπάρχουν πληροφορίες για καλέσματα συγκέντρωσης 
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πολλών τρακτέρ στα συγκεκριμένα σημεία.
Όσον αφορά στην Αττική, το επιχειρησιακό σχέδιο της 
ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει το στήσιμο οκτώ αστυνομικών μπλόκων, 
σε τρεις ζώνες, ομόκεντρους κύκλους, προκειμένου να 
εμποδίσουν την οποιαδήποτε προσπάθεια μετακίνησης 
τρακτέρ προς την πρωτεύουσα. Αστυνομικές κλούβες 
και δυνάμεις των ΜΑΤ θα στηθούν στα διόδια Αφιδνών, 
Ελευσίνας, στο Παλατάκι Χαϊδαρίου, στον Άλιμο, στον 
Σταυρό Αγ. Παρασκευής, στον κόμβο Κατεχάκη, στο 
λιμάνι του Πειραιά με τελευταίο ανάχωμα στις στήλες 
Ολυμπίου Διός, αρχές Λ. Συγγρού.
Τα λεωφορεία και ημιφορτηγά με τα οποία θα έρθουν 
στην πρωτεύουσα οι αγρότες θα σταθμεύονται στη 
Λ. Αθηνών και σε χώρο του τάε κβον ντο στο Φάληρο. 
Στελέχη του Λιμενικού Σώματος θα αποτρέπουν την 
επιβίβαση αγροτικών μηχανημάτων σε πλοία της γραμμής 
στα λιμάνια των νησιών και κυρίως από αυτά της Κρήτης, 
όπου αναμένεται η μετακίνηση αγροτών του νησιού προς 
την Αθήνα.
Κάποιοι εκπρόσωποι των αγροτών ζήτησαν την έγκριση 
για τη μετακίνηση 80 τρακτέρ προς το Σύνταγμα και 
κάποιοι δύο τριών, ως μια συμβολική κίνηση, αιτήματα 
που δεν έγιναν δεκτά. Δεν αποκλείεται να τους επιτραπεί 
η «κατασκήνωση» στην Πλατεία Συντάγματος, όπως οι 
ίδιοι έχουν δηλώσει ως πρόθεση.
Η Τροχαία είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή 
του νόμου που προβλέπει την απαγόρευση κυκλοφορίας 
βαρέων οχημάτων εντός πόλης, αλλά όπως επισημαίνουν 
στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατ' ουσία τα ΜΑΤ είναι αυτά που θα 
σηκώσουν το βάρος της επιχείρησης, διότι η Τροχαία δεν 
μπορεί ως υπηρεσία να εμποδίσει την κάθοδο τρακτέρ.
Μπορεί βέβαια η κυβέρνηση να απαγορεύει την είσοδο 
των τρακτέρ στην Αθήνα, ωστόσο, φαίνεται πρόθυμη να 
«ναυλώσει» λεωφορεία προκειμένου να «διευκολύνουν» 
τους αγρότες στη μεταφορά τους.
Όπως δήλωσε χθες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μάκης 
Μπαλαούρας, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό, 
«ουδέποτε στην Αθήνα και στο παρελθόν είχαν μπει τα 
τρακτέρ. Εκείνα που προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση 
είναι να βάλει λεωφορεία στο μέρος που θα σταματήσουν 
τα τρακτέρ για να μεταφέρει τους αγρότες στο Σύνταγμα», 
τονίζοντας, μάλιστα, ότι «η κυβέρνηση θα τα πληρώσει, 
βεβαίως».
Πάντως, υπάρχουν μπλόκα, όπως αυτό του Ισθμού 
της Κορίνθου, που επιθυμούν να κατευθυνθούν με τα 
τρακτέρ τους στο Σύνταγμα, ενώ άλλοι, πιο μετριοπαθείς, 
δηλώνουν ότι θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με άλλα 
μέσα μεταφοράς. Στο μεταξύ, λάδι στη φωτιά έριξε 
ένα ακόμα μέλος της κυβέρνησης, εξοργίζοντας τους 
αγρότες, κυρίως της περιφέρειας στην οποία εκλέγεται. 
Ο λόγος για τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, κ. Παύλο 
Πολάκη, ο οποίος σε ανάρτησή του σε χώρο κοινωνικής 
δικτύωσης ανέφερε ότι «οι αγρότες πήραν το λάβαρο για 

να μην πληρώσουν αυτά που τους αναλογούν».
Αμέσως, αγροτικές οργανώσεις των Χανίων του 
απάντησαν μεταξύ άλλων ότι έχει κοντή μνήμη, καθώς 
οι αγρότες αγωνίζονται χρόνια τώρα, ενώ με νόημα 
σημείωσαν ότι όταν ήταν στην αντιπολίτευση έβλεπε με 
καλό μάτι τους αγώνες.
Την ίδια στιγμή, όλο και μακραίνουν οι λίστες με τα 
ονοματεπώνυμα των αγροτών που θα πάρουν μέρος 
στο συλλαλητήριο στην Αθήνα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
περισσότεροι από 20.000 αγρότες θα δώσουν το παρών 
στη... διήμερη πολιορκία του Συντάγματος. Πρώτοι θα 
φθάσουν οι αγρότες από την Κρήτη, καθώς αναχώρησαν 
χθες το βράδυ από το Ηράκλειο για τον Πειραιά και 
το πρωί στις 10.30 θα συγκεντρωθούν -αρχικά- στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στις 5 το απόγευμα 
θα αναχωρήσουν για το Σύνταγμα για να συναντηθούν με 
τους αγρότες από τα υπόλοιπα μπλόκα.
Σημειώνεται ότι το μπλόκο των Τεμπών παρότι δεν θα 
συμμετάσχει στο συλλαλητήριο, χθες στις 21.00 το βράδυ 
άνοιξε το δρόμο προκειμένου να διευκολύνει την κάθοδο 
των υπόλοιπων αγροτών και θα το αφήσει ανοιχτό μέχρι 
σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι.
Τέλος, τα μπλόκα θα παραμείνουν στις θέσεις τους σε όλη 
την επικράτεια, προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα 
τους και να αποφασίσουν από Δευτέρα τις επόμενες 
κινήσεις τους. 

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΝΤ 
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Η μείωση των συντάξεων και η λήψη μέτρων συνολικού 
ύψους 8-9 δισ. ευρώ έως το 2018 είναι αναγκαίες για να 
επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του προγράμματος, 
τονίζει ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ 
Πόουλ Τόμσεν. Σε άρθρο του, που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Ταμείου, ο κ. Τόμσεν σημειώνει επίσης ότι 
και οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να αποδεχθούν ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους, ενώ εμμέσως θέτει και ζήτημα 
αλλαγής των δημοσιονομικών στόχων, αναγνωρίζοντας, 
ωστόσο, ότι αυτό θα γίνει δύσκολα αποδεκτό από 
την Ευρωζώνη. Το υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ 
υπογραμμίζει ότι το ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα, 
παρά τις περικοπές, παραμένει πιο γενναιόδωρο, ακόμη 
και από το αντίστοιχο της Γερμανίας.
Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται σε χειρότερη δημοσιονομική 
κατάσταση από ό,τι στα μέσα του 2014. Υποστηρίζει 
ακόμη ότι τα περιθώρια εξεύρεσης εναλλακτικών μέτρων 
είναι περιορισμένα, καθώς οι άλλες δαπάνες έχουν ήδη 
περικοπεί σημαντικά, ενώ οι φορολογικοί συντελεστές 
είναι πολύ υψηλοί. Ο κ. Τόμσεν καταλήγει ότι το ΔΝΤ 
θα υποστηρίξει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και 
ελάφρυνσης χρέους, το οποίο θα βασίζεται σε ρεαλιστικές 
παραδοχές. 


