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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχιση των κινητοποιήσεων ενάντια στην 
πρόταση της Κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό 
προχωρούν οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος 
της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται και την 
τρέχουσα εβδομάδα 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. Επιτρο-
πές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), 
από σήμερα 22/2/2016 μέχρι και την Παρασκευή 
26/2/2016 για το Ασφαλιστικό. Των ανωτέρω 
εξαιρούνται οι Επιτροπές Δημοπρασιών εξαιτίας 
της άρνησης να συμμετέχουν οι Εργοληπτικές 
Ενώσεις, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της 
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. 
Παράλληλα οι μηχανικοί, σε συνεργασία με τους 
επιστημονικούς φορείς και τους εκπροσώπους 
των ελευθέρων επαγγελματιών, συμμετέχουν 
σε συμβολικές δυναμικές παραστάσεις στα 

παραγωγικά υπουργεία καθόλη την τρέχουσα 
εβδομάδα, όπως η πρώτη που έγινε την προη-
γούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Ήδη προγραμματίζεται 
για την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου,  δυναμική διαμαρ-
τυρία στο Υπουργείο Οικονομικών (στο κτήριο 
της Καραγιώργη Σερβίας 10), υπό το συντονισμό 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ 
προγραμματίζονται αντίστοιχες κινήσεις σε όλα 
τα παραγωγικά υπουργεία. Οι επιστημονικοί και 
επαγγελματικοί φορείς ζητούν, για να ξεκι-
νήσει ένας διάλογος που να έχει ορθολογική 
και επιστημονική βάση και να μη στηρίζεται σε 
λαϊκιστικές ρητορικές και προσπάθεια διχασμού 
της κοινωνίας:
• Την απόσυρση του σχεδίου που έχει κατατεθεί,
• Την κατάθεση των στοιχείων και των αναλογιστι-
κών μελετών στις οποίες στηρίζεται η κυβέρνηση,
• Την μελέτη των καλών πρακτικών των υπόλοι-
πων Ευρωπαϊκών χωρών.

Νέα Υπηρέσία από τό τσΜέΔέ
σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Διοικούσας έπιτροπής Κωνστα-
ντίνου Μακέδου, ο τομέας Μηχανικών και έργοληπτών Δημοσίων ΄έργων του 
έ.τ.α.α. ξεκινά να παρέχει μια νέα υπηρεσία στους μηχανικούς και όλους τους 

ασφαλισμένους του από σήμερα Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2016.  
συγκεκριμένα πρόκειται για:

- τηλεφωνική εξυπηρέτηση από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 02:00 το μεσημέ-
ρι, σε καθημερινή βάση (εργάσιμες ημέρες), μέσω των τηλεφωνικών γραμμών 

2103740272 και 2103740273.
- ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης helpdesk@

tsmede.gr. όι απαντήσεις στα ερωτήματα που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα 
γίνεται προσπάθεια να δίνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις 
για το ασφαλιστικόΔιαβάστε σήμερα στην  

καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις για το 
ασφαλιστικό - Συνεχίζεται η Απεργία – 
Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανι-
κών (σελ.1)

• Νέα Υπηρεσία από το ΤΣΜΕΔΕ (σελ.1)

•  Αυξημένες επενδύσεις από τη ΕΥΔΑΠ 
(σελ.3)

• «Αστική Ανθεκτικότητα» για Αθήνα - Θεσ-
σαλονίκη (σελ.3)

•  Νομοσχέδιο για την ασφάλεια των υπερά-
κτιων ερευνών υδρογονανθράκων (σελ.4)

•  Η Ελληνική Αποστολή στο Mobile World 
Congress 2016 (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1
Απριλίου

2016

17-20
Μαρτίου

2016

8-10
Απριλίου

2016

FORUM: 1st Energy Tech Forum’ 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 16ο Πανελλήνιο συνέδριο: ‘’Σύγ-
χρονη Φυσική και Μεγάλα Επιτεύγματα’’ 
ΑΙΓΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο: 
“Η Δική μας Αρχαιολογία. Διεπιστημονικές και 
Κοινωνικές Προσεγγίσεις” 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας ΑΠΘ

Τ
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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

Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλο-
ντος του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργα-
νώνει τη 2η Διεθνή Συνάντηση Εργασίας 
Qualicheck, στις 9 και 10 Μαρτίου 2016 
στην Αθήνα, στο πλαίσιο του χρηματο-
δοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος 
Qualicheck, που εστιάζει στην ορθή 
διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την 
ποιότητα των εργασιών κατασκευής/ανα-
καίνισης στα κτίρια.
 Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβά-
νει –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- τε-
χνολογίες άνεσης στα κτίρια τους καλο-
καιρινούς μήνες, θέματα συμμόρφωσης 
με την ισχύουσα νομοθεσία και ποιότητας 
των εργασιών κατά τη φάση της κατασκευ-
ής, ανάπτυξη τεχνολογιών αερισμού και 
δροσισμού, ψυχρές οροφές κλπ. Επίσης η 
άνεση κατά τους θερινούς μήνες εξετά-
ζεται από την άποψη της ενέργειας, της 
κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής 
φτώχειας.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά απαι-
τείται εγγραφή (στο: http://qualicheck-
platform.eu/forms/workshop-2016/)
Πληροφορίες: http://qualicheck-platform.
eu/2015/12/workshop-athens-summer-
comfort-technologies/

 Το 5ο διεθνές συνέδριο για τη Διαχείριση 
Βιομηχανικών και Επικινδύνων Αποβλήτων θα 
πραγματοποιηθεί, από τις 27 ως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2016, στα Χανιά Κρήτης.
Το συνέδριο θα επικεντρωθεί στις καινοτόμες 
πτυχές της διαχείρισης βιομηχανικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων (συμπεριλαμβα-
νομένων οργανικών, μη αλογονωμένων και 
αλογονούχων διαλυτών , υδρογονάνθρακες, 
φυτοφάρμακα, εκρηκτικές ύλες, PCB , PCDD / 
F , βαρέα μέταλλα, πλαστικά απόβλητα, ΑΗΗΕ , 
αμίαντος , πυρηνικά απόβλητα κλπ) , παρου-
σιάζοντας νέες τεχνολογίες , περιγράφοντας 
την εξέλιξη της τεχνολογίας και των συναφών 
περιπτωσιολογικών μελετών, συζητώντας τα 
κύρια επίμαχα θέματα, ανταλλάσοντας εμπειρί-
ες μεταξύ διαφόρων χωρών , αποτιμώντας 
κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες . Το 
συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές παρου-
σιάσεις, συνεδρίες αφίσας, ειδικές συνεδρίες 
και εργαστήρια .
Διοργανώνεται από το Πολυτεχνείο Κρήτης, 
Πανεπιστήμιο Πάντοβας Αμβούργο University 
of Technology, (Διεθνής Ομάδα Εργασίας 
Αποβλήτων) 

Θεματολογία:
• Βιομηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα: 
• Κανονισμός / Νομοθεσία
• Χαρακτηρισμός
• Έννοιες Διαχείρισης και Πρακτικές
• Παραγωγή, Ελαχιστοποίηση και Ανακύκλωση
• Τοξικολογία Επικίνδυνων Απόβλητων - Αξιο-
λόγηση Κινδύνου
• Σχεδιασμός και τη Λειτουργία χώρων ταφής 
επικίνδυνων αποβλήτων 
• Αποκατάσταση Ορυχείων και Θεραπεία των 
Υπολειμμάτων και στραγγισμάτων από ορυχεία
• Απελευθέρωση προσμίξεων, μεταφορά και 
αξιολόγηση κινδύνου
• Διαχείριση μολυσμένων χώρων
• Ειδικά Απόβλητα (Ιατρικά , ραδιενεργά , 
ΑΗΗΕ , Αγρο -Βιομηχανικά, αμίαντος , κ.λπ.)
• Διαχείριση πλαστικών αποβλήτων και μό-
λυνση
• Πόλεμος και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
• Ιδέες μετατροπής Απόβλητών - σε - Ενέργεια 
• Περιπτωσιολογικές μελέτες
Πληροφορίες: Τηλ: 28210-37736, e-mail:  
hwm.conferences@enveng.tuc.gr

Διεθνές συνέδριο  
του προγράμματος 

Qualicheck                 

Διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση  
βιομηχανικών αποβλήτων

  Την 10η Αθηναϊκή Διάλεξη Γεωτεχνικής Μηχανικής διοργανώνει η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία 
Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής, στις 23 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18:30 (στην 
Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου). Θα μιλήσει 
ο Σπύρος Καβουνίδης, δρ. Πολιτικός Μηχανικός – Εδαφομηχανικός, με θέμα: «Κατολισθήσεις στην 
Ελλάδα - Εδαφομηχανική στην Πράξη».

ΔΙΑΛΕξΗ



Αυξημένες επενδύσεις από τη ΕΥΔΑΠ

Οι τρέχουσες εκτιμήσεις της ALPHA BANK για την αγορά κατοικιών

«Αστική Ανθεκτικότητα» για Αθήνα - Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Νίκου Χρυσικόπουλου για την εφημερίδα «ΚΕ-
ΦΑΛΑΙΟ», ιδιαίτερα αυξημένο, συγκριτικά με τα τελευταία χρόνια, είναι το 
επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ για τη φετινή χρονιά, το ύψος του οποίου 
διαμορφώνεται στα 95 εκατ. ευρώ. Το 2016, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες 
της εφημερίδας «ΚΕΦΑΛΑΙΟ», η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας ύδρευ-
σης Αττικής προσανατολίζεται στην υλοποίηση έργων αναβάθμισης, προϋπο-
λογισμού 74,4 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε-
σιών και της ποιότητας του νερού. Το φετινό επενδυτικό πλάνο της ΕΥΔΑΠ 
είναι σημαντικά αυξημένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014 μεγέθους 25 
εκατ. ευρώ από τα οποία 11,3 εκατ. ευρώ είχαν κατευθυνθεί για έργα. Είναι 
χαρακτηριστικό πως το business plan που υλοποιήθηκε πέρυσι είχε διαμορ-
φωθεί σε 15,3 εκατ. ευρώ από τα οποία 7,7 εκατ. ευρώ είχαν κατευθυνθεί σε 
έργα. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Κεφάλαιο», για τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, 
υπό τους Κώστα Παπαδόπουλο και Γιάννη Μπενίση, η διάθεση 75 εκατ. ευρώ 
για την υλοποίηση έργων που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών του 
δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης, παρουσιάζει σημαντική αναπτυξιακή 

προοπτική, λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η εταιρεία είναι υπεύ-
θυνη για τη διαχείριση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης για το 60% 
του πληθυσμού της χώρας. Εάν ληφθεί υπόψη ότι το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ αποτε-
λείται από περίπου 9.500 χλμ. αγωγών ύδρευσης και περίπου 6.000 χιλιόμετρα 
αγωγών αποχέτευσης που έχουν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του 1950 και 
ύστερα, γίνεται αντιληπτό το διευρυμένο αντικείμενο των εργασιών. Στο πλαί-
σιο αυτό, προγραμματίζονται έργα 10,6 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση του βα-
σικού επιπέδου παροχής υπηρεσιών, ενώ για τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα διατεθούν 33 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για την υλοποίηση έργων 
προστασίας περιβάλλοντος και για τη συμμόρφωση στις προδιαγραφές ποιό-
τητας, υγιεινής και ασφάλειας και για την κάλυψη νέων απαιτήσεων ζήτησης 
θα δαπανηθούν 19,9 και 10,7 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα. Ακόμη στα σχέδια υπάρ-
χει η εγκατάσταση τουρμπίνας μέσα στο βασικό δίκτυό της, με στόχο την πα-
ραγωγή ρεύματος που θα μπορούσε να πωλείται στη ΔΕΗ.  Το συγκεκριμένο 
project, που είναι εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, υπολογίζεται 
ότι θα μπορούσε να αποφέρει έσοδα της τάξης του 1 εκατ. ευρώ.

Την εκτίμηση ότι «η πτωτική τάση των τιμών των κατοικιών θα συνεχισθεί», διατυ-
πώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της τράπε-
ζας, επισημαίνοντας ότι «η ανάκαμψη των τιμών των οικιστικών ακινήτων συνδέεται 
με την εξέλιξη του διαθεσίμου εισοδήματος των νοικοκυριών, την απασχόληση, την 
τραπεζική χρηματοδότηση και τη ζήτηση ακινήτων από το εξωτερικό». Όπως ανα-
φέρεται στη σχετική μελέτη, στην αγορά κατοικιών η μείωση των τιμών συνεχίσθη-
κε το 2015 με βραδύτερο ρυθμό. Συγκεκριμένα, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώ-
θηκαν κατά 5,1% (σε τρέχουσες τιμές), έναντι πτώσης κατά 7,5% συνολικά το 2014. 
Επισημαίνεται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων έχουν σωρευτικά μειωθεί κατά 39,9% 
από το 2008 μέχρι το 2015. Ο αριθμός των συναλλαγών, σύμφωνα με εκτιμήσεις, που 

πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή του τραπεζικού δανεισμού είναι ασήμαντος, 
καθώς στο πρώτο εξάμηνο του 2015 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) μειώθηκαν πε-
ραιτέρω κατά 23,9%, σε ετήσια βάση, και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν περί τις 
13.000 στο τέλος του 2015, έναντι των 148.000 του 2007. Η ζήτηση από το εξωτερικό 
δεν είχε κάποια αξιόλογη συμβολή στην επέκταση της αγοράς οικιστικών ακινήτων 
το 2015. Συγκεκριμένα, η εισροή κεφαλαίων για αγορά ακινήτων από το εξωτερικό 
υποχώρησε στα 185,8 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι 250 εκατ. ευρώ το 2014. Παρατη-
ρείται, ωστόσο, ότι από τον Αύγουστο 2015 σημειώνεται συνεχής αύξηση σε μηνιαία 
βάση και σε αξιόλογο ύψος των εισροών κεφαλαίων από το εξωτερικό για αγορές 
οικιστικών μονάδων (Δεκ. 2015: 20,6 εκατ. ευρώ, Αύγ. 2015: 5 εκατ. ευρώ).
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Την έναρξη λειτουργίας Γραφείων Αστικής Αν-
θεκτικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο 
πλαίσιο της ένταξης των δύο μεγάλων ελληνικών 
πόλεων στο πρόγραμμα των 100 Ανθεκτικών Πό-
λεων του Ιδρύματος Rockefeller, ανακοίνωσαν 
επισήμως οι δήμαρχοι των δύο πόλεων Γιώργος 
Καμίνης και Γιάννης Μπουτάρης, από το βήμα εκ-
δήλωσης για τις "Μεγαπόλεις", που πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, 
οι δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας προχωρούν 
από κοινού χαράζοντας κατά τους επόμενους 9 
μήνες μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την ενί-
σχυση της ανθεκτικότητάς τους, ενόψει των σοβα-
ρών προκλήσεων του 21ου αιώνα. Η Αστική Ανθε-
κτικότητα, που είναι δυναμικός στόχος αυτής της 
διεθνούς πρωτοβουλίας, ορίζεται ως η ικανότητα 
των πόλεων να αντέχουν, να προσαρμόζονται και 
να αναπτύσσονται, απέναντι σε χρόνιες πιέσεις 
(κοινωνικές, περιβαλλοντικές ή οικονομικές) ή 
και απρόσμενες κρίσεις και καταστροφές (κατα-
στάσεις έκτακτης ανάγκης). Η συμμετοχή των δυο 
δήμων στο δίκτυο των 100 Ανθεκτικών Πόλεων 
αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν 

ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο δράσης που 
θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλή-
σεις του παρόντος αλλά κυρίως του μέλλοντος, 
μέσω οριζόντιων διατομεακών συνεργασιών, με 
τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και των 
φορέων της πόλης και με τη βοήθεια ειδικών, πα-
γκόσμιου βεληνεκούς. Προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν και οι δυο πόλεις, όπως είναι η χρόνια 
ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση, οι προσφυγικές ροές ή η έλ-
λειψη συνεργασίας των διαφορετικών επιπέδων 
διακυβέρνησης. Με πρωτοβουλία των δύο δη-
μάρχων συγκροτούνται στις δυο πόλεις γραφεία 
Αστικής Ανθεκτικότητας και ειδικές ομάδες υπο-
στήριξης, με τη συμμετοχή τόσο εξωτερικών ει-
δικών συνεργατών όσο και στελεχών των δήμων. 
Στόχος η προώθηση και ανάπτυξη της νέας αυτής 
στρατηγικής αλλά και νοοτροπίας μέσα στην καρ-
διά των πολιτικών αλλά και της ίδιας την διοίκηση 
των δύο Δήμων. Μέρος και των δύο γραφείων, 
που χρηματοδοτούνται από το Ίδρυμα Rockefeller 
για δύο συναπτά έτη, θα στελεχωθεί με ανοιχτές 
διαδικασίες από εξωτερικούς συνεργάτες. Επι-
κεφαλής Αστικής Ανθεκτικότητας και υπεύθυνη 

του γραφείου αυτού για την Αθήνα, ορίστηκε από 
τον δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη, η κυρία 
Λενιώ Μυριβήλη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, εντεταλμένη δημοτική σύμβουλος για 
την Βιώσιμη Ανάπτυξη και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΑΤΑ (Εταιρία Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών του δήμου Αθη-
ναίων). Στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος κ. Γιάννης 
Μπουτάρης έχει επιλέξει ως Επικεφαλής Αστικής 
Ανθεκτικότητας και υπεύθυνη για την εποπτεία 
του προγράμματος και του στρατηγικού σχεδι-
ασμού, τη δημοτική σύμβουλο και πρόεδρο της 
Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης 
Α.Ε., κυρία Λίνα Λιάκου. Η εμπλοκή των δυο ανα-
πτυξιακών εταιριών ΟΤΑ στο πρόγραμμα των 100 
Ανθεκτικών πόλεων, καταδεικνύει τον αναπτυξια-
κό του χαρακτήρα και τη σύνδεση του με τον μη-
τροπολιτικό χαρακτήρα και την εξωστρέφεια των 
πόλεων. Η πρωτοβουλία 100 Ανθεκτικές Πόλεις 
(100 Resilient Cities) είναι μέρος μιας δέσμευσης 
100 εκατομμυρίων δολαρίων, που χρηματοδοτεί-
ται από το 100RC, για την προώθηση και την ενί-
σχυση της αστικής ανθεκτικότητας σε 100 πόλεις 
απ' όλο τον κόσμο.
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σύμφωνα με το έβδομαδιαίο Δελτίο για την 
έλληνική οικονομία του συνδέσμου έπιχειρή-
σεων και Βιομηχανίας (σέΒ), στα 2/3 των 65 
χωρών που συμμετέχουν στην έρευνα PISA του 
όόσα, οι μαθητές 15 ετών έχουν καλύτερες 
επιδόσεις σε ανάγνωση, μαθηματικά και επιστή-
μες σε σύγκριση με τα ελληνόπουλα. σύμφωνα 
με τον σέΒ αυτές οι χαμηλές επιδόσεις κατα-
γράφουν την αποτυχία του έλληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος να προετοιμάσει μεγάλο 
μέρος της νεότερης γενιάς για έναν κόσμο όπου 
τα παιδιά άλλων χωρών αποκτούν περισσότε-
ρες γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέ-
ψουν στη συνέχεια να έχουν  πιο ανταγωνιστι-
κές επιδόσεις στις ανοιχτές παγκόσμιες αγορές 
εργασίας. Όπως τονίζεται στο Δελτίο, ένας 
σχετικά μεγάλος αριθμός από ελληνόπουλα θα 
είναι πιο εκτεθειμένα στις πιέσεις που ασκεί 
η μετανάστευση θέσεων εργασίας χαμηλών 
δεξιοτήτων σε χώρες με χαμηλό κόστος εργα-
σίας. Κι αυτό διότι δεν θα έχουν το υπόβαθρο 
να συμμετάσχουν  στην ανταγωνιστική αγορά 
που αναπτύσσεται στην παγκόσμια κοινωνία 
και οικονομία της γνώσης, ώστε να στραφούν 
στο μέρος της αγοράς εργασίας που δίνει έμ-
φαση στις δεξιότητες και όχι στο χαμηλό κό-
στος εργασίας. έπιπλέον, η έρευνα δείχνει ότι η 
μαθησιακή εμπειρία δεν είναι ευχάριστη για τα 
ελληνόπουλα ώστε να επιδιώκουν την μάθηση. 
Μετά δε την αποφοίτηση προορίζονται να ερ-

γασθούν σε ένα περιβάλλον που δεν προάγει 
την καινοτομία.

Ο ΣΕΒ στηλιτεύει το  
επίπεδο σπουδών στο 
ελληνικό σχολείο

Η «Εθνική Ελλάδος Τεχνολογίας» ξεκινάει άλλη μια 
φορά για τη Βαρκελώνη, σταθερή στο ετήσιο ραντε-
βού της με το Mobile World Congress, τη μεγαλύτε-
ρη εκδήλωση στον κόσμο στο χώρο του Mobility, που 
καλύπτει πλέον σχεδόν οτιδήποτε έχει να κάνει με 
την ψηφιακή τεχνολογία. Αυτή είναι η τέταρτη κατά 
σειρά φορά που η χώρα μας συμμετέχει με εθνικό 
περίπτερο, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του ΣΕΚΕΕ 
(Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλά-
δας), με τη στήριξη της ελληνικής πολιτείας και με 
σημαίνοντες χορηγούς, στο οποίο «φιλοξενούνται» 
όχι μόνο μέλη του, αλλά πάμπολλες μικρές και με-
γαλύτερες εταιρίες, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευ-
νητικά ινστιτούτα αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις 
– ουσιαστικά, όλο το οικοσύστημα της ψηφιακής 
τεχνολογίας και της καινοτομίας στη χώρα. Η φετινή 
αποστολή χαρακτηρίζεται μάλιστα από εντυπωσιακή 
αύξηση του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων 
στο εθνικό περίπτερο, στο MWC. Συγκεκριμένα, 25 
φορείς και επιχειρήσεις συμμετέχουν ως εκθέτες 
και άλλες 50 εταιρείες παρουσιάζουν προϊόντα και 
υπηρεσίες στο εθνικό περίπτερο. Στόχος είναι η κα-
τοχύρωση του ονόματος της Ελλάδας ως διεθνούς 
παίκτη στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και των 
κινητών επικοινωνιών, ειδικότερα, αλλά και η δημι-
ουργία συνεργειών, με ακόμα εντονότερη δικτύωση 
σε σχέση με πέρυσι, όταν πραγματοποιήθηκαν πάνω 

από 200 προκανονισμένες συναντήσεις/επαφές με 
20 εθνικές αποστολές. Φέτος γίνεται και το πρώτο 
βήμα για μια ισχυρή, επίσημη συμμετοχή το 2017 
στο 4YFN (Four Years From Now), μια πολυήμερη 
σημαντική εκδήλωση αφιερωμένη στις νεοφυείς 
επιχειρήσεις, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, 
η οποία πραγματοποιείται με την συνεργασία της 
Hellenic Startup Association. Η χώρα μας δεν συμ-
μετέχει, φέτος, με δικό της περίπτερο, όμως, οι εκ-
πρόσωποι πολλών startup που «φιλοξενούνται» μαζί 
με το υπόλοιπο οικοσύστημα στο εθνικό περίπτερο 
του MWC2016, θα έχουν την ευκαιρία της εμπειρίας 
και της δικτύωσης. Σημαντική είναι η φετινή πρω-
τοβουλία στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων: αντί 
συμβολικού ποσού, μπορούν να παρακολουθήσουν 
αυτή την ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση, όπου δια-
μορφώνονται και παρουσιάζονται όλες οι τάσεις οι 
οποίες θα επηρεάσουν την καθημερινότητά μας τα 
επόμενα χρόνια, και να αναζητήσουν ή δικτυωθούν 
με όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Μάλι-
στα, για όσες δεν μπορούν να διαθέσουν ακόμα κι 
αυτό το ποσό, η συμμετοχή αποφασίστηκε να είναι 
δωρεάν, με δεδομένη την ανάγκη ειδικά αυτών των 
επιχειρήσεων για εξωστρέφεια. Διοργανωτές της 
Ελληνικής Αποστολής μαζί με τον ΣΕΚΕΕ, είναι η 
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρο-
μείων και το Enterprise Greece. 

 Η Ελληνική Αποστολή  
στο Mobile World Congress 2016

Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια διαβούλευση στον 
ιστοτόπο της Ανοιχτής Διακυβέρνησης του Σχεδίου 
Νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες 
εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναν-
θράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τρο-
ποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις». Το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, με το οποίο ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο 
η σχετική Κοινοτική νομοθεσία, προβλέπει μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών ατυχημάτων 
σε υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων καθώς και αυστηρές κυρώσεις 
(πρόστιμα έως 1,5 εκατ. ευρώ) για τους παραβάτες. 
Σημειώνεται ότι υπεράκτιες έρευνες και γεωτρήσεις 
υφίστανται υπό εκμετάλλευση σήμερα στο κοίτασμα 
του Πρίνου ενώ επίκειται η έναρξη ερευνητικών ερ-
γασιών στο Κατάκολο και τον Πατραϊκό Κόλπο και η 

ανάθεση θαλάσσιων περιοχών του Ιονίου για έρευνες. 
Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις οι επιχειρήσεις που 
εκμεταλλεύονται υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων οφείλουν να αναλύουν – καταγράφουν 
τους πιθανούς κινδύνους και να καταρτίζουν σχέδια 
αντιμετώπισής τους, λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμη-
ση κινδύνου σοβαρού ατυχήματος. Στα σχέδια πρέπει 
να περιλαμβάνεται και ανάλυση της αποτελεσματι-
κότητας αντιμετώπισης πετρελαιοκηλίδας. Με άλλες 
διατάξεις προβλέπεται ότι:
• Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να απαγορεύει τη λει-
τουργία ή την έναρξη εργασιών σε οποιαδήποτε 
εγκατάσταση σε περίπτωση που τα μέτρα τα οποία 
προτείνονται στην έκθεση μεγάλων κινδύνων για την 
πρόληψη ή τον περιορισμό των επιπτώσεων σοβαρών 
ατυχημάτων κρίνεται ότι δεν πληρούν τις απαιτήσεις 
του παρόντος. Επίσης μπορεί να απαιτεί από το διαχει-
ριστή να λαμβάνει τα μέτρα που θεωρούνται αναγκαία 
για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το νόμο. 
Η Αρχή μπορεί ακόμη να απαιτεί βελτιώσεις και να 
απαγορεύει, εφόσον κρίνει απαραίτητο, τη συνέχιση 
της λειτουργίας κάθε εγκατάστασης σε περίπτωση 

που προκύπτει από τον έλεγχο ότι δεν πληρούνται οι 
απαιτήσεις του νόμου δεν πληρούνται ή ότι υφίστανται 
εύλογες ανησυχίες για την ασφάλεια των υπεράκτιων 
εργασιών ή εγκαταστάσεων.
• Η Αρμόδια Αρχή σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας καταρτίζει σε εθνικό επίπεδο 
σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης που καλύπτει όλες τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις 
υδρογονανθράκων ή συνδεδεμένες υποδομές καθώς 
και περιοχές που ενδέχεται να πληγούν.
• Οι εταιρίες που εκμεταλλεύονται τα κοιτάσματα (δι-
αχειριστές ή ιδιοκτήτες) υποχρεούνται να ειδοποιούν 
άμεσα τις αρμόδιες Αρχές σε περίπτωση σοβαρού 
ατυχήματος ή κινδύνου για σοβαρό ατύχημα.
• Στους παραβάτες επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 
έως 1,5 εκατ. ευρώ που σε περίπτωση υποτροπής 
εντός τριετίας για την ίδια παράβαση, τριπλασιάζονται. 
Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνονται υπόψη 
η βαρύτητα της παράβασης, οι συνέπειες που προκύ-
πτουν από αυτήν, ο βαθμός υπαιτιότητας και η τυχόν 
υποτροπή του παραβάτη. 

Νομοσχέδιο για την ασφάλεια των υπεράκτιων  
ερευνών υδρογονανθράκων



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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 Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 22/2/2016

Από τα 100 ευρώ των πρωτογενών δαπανών που πραγ-
ματοποιούνται κάθε χρόνο -κονδύλι που τροφοδοτείται 
σχεδόν αποκλειστικά από τα φορολογικά έσοδα-, πε-
ρίπου τα 42 ευρώ διατίθενται για να πληρωθούν οι συ-
ντάξεις του Δημοσίου αλλά και για να επιχορηγηθούν τα 
ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου και αυτά να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα την καταβολή των συντάξεων. Το ποσό που 
διαθέτει ο κρατικός προϋπολογισμός για τις συντάξεις 
αντιστοιχεί κοντά στο 10% του ΑΕΠ.
Μάλιστα, παρά τα αλλεπάλληλα «κουρέματα» των συντά-
ξεων, η αναλογία ως προς το ΑΕΠ παραμένει περίπου 
σταθερή, καθώς εκτός από τον αριθμητή του κλάσματος 
(η συνταξιοδοτική δαπάνη) μειώνεται αντίστοιχα και ο 
παρονομαστής (ΑΕΠ). Οι αριθμοί του συνταξιοδοτικού 
θα έρθουν για μια ακόμη φορά στο προσκήνιο καθώς 
τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει εκ νέου η «μάχη» του 
ασφαλιστικού.
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τον Πολ Τόμσεν, ο οποίος υπο-
στήριξε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός διαθέτει ποσό 
που αντιστοιχεί στο 10% του ΑΕΠ για τις συντάξεις, ποσο-
στό πολλαπλάσιο σε σχέση με αυτό που διαθέτουν άλλες 
χώρες. Από την άλλη, τα στοιχεία δείχνουν ότι παρά τις 
αλλεπάλληλες περικοπές των συντάξεων, η αναλογία δεν 
έχει μειωθεί ουσιαστικά από το 2012 μέχρι σήμερα λόγω 
ύφεσης.
Μάλιστα, το 2015, τόσο η δαπάνη για τις συντάξεις του 
Δημοσίου όσο και για τις επιχορηγήσεις των μεγάλων 
ασφαλιστικών ταμείων, εμφανίζεται αυξημένη.
Το τι θα γίνει μέσα στο 2016 μένει ακόμη ανοικτό, καθώς 
οι τελικοί αριθμοί θα εξαρτηθούν από τη διαπραγμάτευ-
ση με τους θεσμούς.
- Η δαπάνη για τις συντάξεις του Δημοσίου μειώθηκε 
απότομα το 2013 συγκριτικά με το 2012 λόγω των μειώ-
σεων που έφερε το 2ο μνημόνιο (καλοκαίρι 2012).
Από τα 6,564 δισ. ευρώ που δαπανήθηκαν το 2012 μόνο 
για τις συντάξεις του Δημοσίου, η δαπάνη περιορίστηκε 
το 2013 στα 5,85 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 714 εκατ. ευρώ. 
Έκτοτε, η δαπάνη ξανάρχισε να αυξάνει κυρίως λόγω της 
αύξησης στον αριθμό των συντταξιούχων. Οι φημολογίες 
περί επικείμενων αυξήσεων στα όρια ηλικίας συνταξιο-
δότησης ή κατάργησης των πρόωρων συνταξιοδοτήσε-
ων προκάλεσε αρκετά «κύματα» συνταξιοδοτήσεων από 
δημοσίους υπαλλήλους που θέλησαν να αποφύγουν τον 
«εγκλωβισμό».
Ενδεικτικά είναι και τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στον 
φετινό προϋπολογισμό. Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου 
από 431.988 το 2011, αυξήθηκαν σε 439.682 το 2012, σε 
450.859 το 2013, σε 467.481 το 2014 και σε 475.860 το 
2015, κάτι που σημαίνει αύξηση 10% σε μόλις μια 4ετία. 
Το 2014 δαπανήθηκαν 6,093 δισ. ευρώ για τις συντάξεις 
του Δημοσίου (243 εκατ. ευρώ περισσότερα συγκριτικά 

με το 2013) και το 2015 6,348 δισ. ευρώ, 255 εκατ. ευρώ 
περισσότερα συγκριτικά με το 2014. Κάτι που σημαίνει 
ότι παρά το «κούρεμα» των συντάξεων του Δημοσίου το 
2012, με στόχο τον περιορισμό της δαπάνης πάνω από 
800 εκατ. ευρώ, τελικώς η ετήσια εξοικονόμηση αυτή τη 
στιγμή είναι μόλις 216 εκατ. ευρώ.
- Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο εισφέρει ο κρατικός 
προϋπολογισμός στο συνταξιοδοτικό είναι μέσω των επι-
χορηγήσεων των ασφαλιστικών ταμείων. Οι επιχορηγή-
σεις έβαιναν μειούμενες μετά το 2012 λόγω του «κου-
ρέματος» των συντάξεων σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία 
(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.). Το 2015 όμως χρειάστηκαν πε-
ρισσότερα έσοδα από τον «κρατικό κορβανά» προκειμέ-
νου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξε-
ων. Έτσι, το συνολικό κονδύλι για τις επιχορηγήσεις των 
ασφαλιστικών ταμείων, από τα 14,446 δισ. ευρώ που ήταν 
το 2012, περιορίστηκε στα 12,739 δισ. ευρώ το 2013 και 
στα 11,1 δισ. ευρώ το 2014. Το 2015 το κονδύλι αυξήθηκε 
και πάλι κατά 457 εκατ. ευρώ, στα 11,557 δισ. ευρώ.
Πού διοχετεύτηκε όμως αυτό το ποσό, που αντιστοιχεί 
περίπου στο 6,6% του ΑΕΠ ή στο 28% των πρωτογενών 
δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού; 
- Το ποσό των 3,277 δισ. ευρώ εισέπραξε για να καταβά-
λει συντάξεις ο ΟΓΑ. Το κονδύλι αυξήθηκε το 2015 κατά 
370 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Το 2012 δαπανήσα-
με 4,235 δισ. ευρώ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού 
για τις δαπάνες του ΟΕΑ, αλλά το ψαλίδι των παροχών 
έριξε τη δαπάνη στα 3,190 δισ. ευρώ το 2013 και στα 
2,907 δισ. ευρώ το 2014.
- Κατά 1 δισ. ευρώ έχει περικοπεί συγκριτικά με το 2012 
και η επιχορήγηση του ΙΚΑ. Το 2012 το μεγαλύτερο τα-
μείο της χώρας είχε χρειαστεί επιχορήγηση 3,982 δισ. 
ευρώ, η οποία μειώθηκε σταδιακά στα 3,191 δισ. ευρώ το 
2013 και στα 2,848 δισ. ευρώ το 2014. Το 2015 το κονδύλι 
αυξήθηκε στα 2,935 δισ. ευρώ.
- Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών 
(ΟΑΕΕ) εισέπραξε 1,004 δισ. ευρώ το 2015 έναντι 1,138 
δισ. ευρώ το 2014 και ήταν το μοναδικό ταμείο -παρά τα 
τεράστια ελλείμματα του- στο οποίο καταγράφεται μείω-
ση της επιχορήγησης. Το 2012 και το 2013 ο ΟΑΕΕ είχε 
απορροφήσει 1,44 και 1,43 δισ. ευρώ αντίστοιχα.
- Καμία ουσιαστική μείωση δεν έχει γίνει στην επιχορή-
γηση του NAT καθώς ο αριθμός των ασφαλισμένων έχει 
περιοριστεί σε πολύ χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα οι 
εισφορές τους να μην επαρκούν για την καταβολή των 
συντάξεων. Έτσι, το 2012 διατέθηκε ένα δισ. ευρώ, το 
2012 1,04 δισ. ευρώ, το 2013 το ποσό των 950 εκατ. ευρώ 
και το 2015 περίπου 940 εκατ. ευρώ.
- Μέσω του κρατικού προϋπολογισμού εξακολουθούν να 
επιχορηγούνται δύο από τα λεγόμενα «ευγενή ταμεία». 
Το ΤΑΠ-ΟΤΕ εισπράττει σταθερά τα τελευταία χρόνια 535 
εκατ. ευρώ κατ' έτος, ενώ η «αντιπαροχή έναντι περιου-
σίας στους τομείς ασφάλισης της ΔΕΗ», όπως αναφέρε-
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ται χαρακτηριστικά, προκαλεί ετήσια δαπάνη 579 εκατ. 
ευρώ.
- Ως συνταξιοδοτική δαπάνη λογίζεται και το ποσό που 
διατίθεται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για τη 
χορήγηση του ΕΚΑΣ. Το 2015 καταγράφηκε ρεκόρ 5ετίας 
καθώς απορροφήθηκαν 920 εκατ. ευρώ έναντι 721 εκατ. 
ευρώ το 2014, 795 εκατ. ευρώ το 2013 και 775 εκατ. ευρώ 
το 2012. Στο συγκεκριμένο ποσό δεν περιλαμβάνεται η 
δαπάνη για το ΕΚΑΣ των συνταξιούχων του Δημοσίου το 
οποίο απορροφά περίπου 288 εκατ. ευρώ επιπλέον. Η 
αύξηση της δαπάνης το 2015 οφείλεται στο γεγονός ότι 
το υπουργείο Εργασίας δεν προχώρησε σε αλλαγή των 
εισοδηματικών κριτηρίων. Το «πάγωμα» των εισοδηματι-
κών κριτηρίων, σε συνδυασμό με τις μειώσεις που έγιναν 
στις χαμηλές συντάξεις (κυρίως μέσω της κατάργησης 
της 13ης και της 14ης σύνταξης) ήταν αυτό που προκά-
λεσε αύξηση στον αριθμό των δικαιούχων και τελικώς 
αύξηση της δαπάνης κατά 200 εκατ. ευρώ.
- Στον κωδικό των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία το υπουργείο Οικονομικών συμπεριλαμβάνει και 
τη δαπάνη για την επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ αλλά και του 
ΟΑΕΔ. Η επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ ψαλιδίστηκε το 2015 
(με τις γνωστές συνέπειες) στα 526 εκατ. ευρώ, από 656 
εκατ. ευρώ το 2014 και 1,1 δισ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα, 
για τον ΟΑΕΔ διατέθηκαν το 2015 499 εκατ. ευρώ, όσα 
και το 2012.

ΑΠΟ ΤΑ 58,6 ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΜΗΧΑ-
ΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 28 | 22/2/2016

Ελεύθεροι επαγγελματίες, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, 
αλλά και αγρότες, μπορούν να πάρουν σύνταξη σε ηλικί-
ες που ξεκινούν από 58,6 ετών μέχρι τα 62.
Από τα 58,6 μπορούν να «κλειδώσουν» σύνταξη οι ασφα-
λισμένες στα Ταμεία των ανεξάρτητα απασχολουμένων 
(ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών), εφόσον έχουν συ-
μπληρωμένη την 35ετία μέχρι το 2012 και κλείνουν το 
58ο έτος από 19/8/2015 και μετά. Οι γυναίκες που συ-
μπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 
31/12/2012 (και με αναγνώριση πλασματικού χρόνου) 
συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ή 36 ή 37 ετών 
ασφάλισης κατά περίπτωση, στα 58 ή 59. Αν η 35ετία συ-
μπληρώνεται από το 2013, συνταξιοδοτούνται με 40 έτη 
ασφάλισης στα 62.
Με τα νέα όρια ηλικίας επηρεάζονται όσες είχαν τα 35 
έτη έως το 2012, αλλά συμπληρώνουν τα 58 ή τα 59 μετά 
τις 19/8/2015, ως εξής:
- Με 35 ή 36 έτη. Ηλικία 58 ετών το 201 6, σύνταξη στα 59. 
Ηλικία 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6, ηλικία 58 το 2018, 
σύνταξη στα 60,2, ηλικία 58 το 2019, σύνταξη στα 60,6, 
ηλικία 58 το 2020, σύνταξη στα 61, ηλικία 58 το 2021, 
σύνταξη στα 61,6, ενώ με το 58ο έτος συμπληρωμένο το 
2022, σύνταξη στα 62, και με 40 χρόνια ασφάλισης.

- Με 35 έτη το 2012 και συνολικά 37 στη συνταξιοδότηση: 
Ηλικία 59 ετών το 2016, σύνταξη στα 59,9, ηλικία 59 το 
2017, σύνταξη στα 60,2, ηλικία 59 το 2018, σύνταξη στα 
60,6, ηλικία 59 το 2019, σύνταξη στα 60,11, ηλικία 59 το 
2020, σύνταξη στα 61,3, ηλικία 59 το 2021, σύνταξη στα 
61,8, ηλικία 59 το 2022, σύνταξη στα 62 με 40 έτη.
Για τους άνδρες ασφαλισμένους στο ΕΤΑΑ, όπως και για 
άνδρες και γυναίκες στον ΟΑΕΕ, ισχύουν μεν οι ίδιες 
προϋποθέσεις ως προς το χρόνο ασφάλισης, δηλαδή να 
έχουν τα 35 έτη έως το 2012, αλλά το όριο ηλικίας καθο-
ρίζεται στο έτος που κλείνουν τα 60. Όσοι είχαν συμπλη-
ρωμένο το 60ό έτος μέχρι 1 8/8/2015, και 35 έως 37 έτη, 
βγαίνουν οποτεδήποτε στη σύνταξη. Όσοι συμπληρώνουν 
τα 60 από 19/8 μέχρι 31 /12/2015 βγαίνουν στα 60,3 μή-
νες, ενώ όσοι κλείνουν τα 60 από το 2016 έως το 2021 θα 
συνταξιοδοτηθούν σε ηλικίες από 60,6 ετών ως 61,11. Με 
το 60ό έτος το 2022 σύνταξη στα 62 με 40 έτη.

ΔΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-31 | 22/2/2016

Δωρεάν περίθαλψη δικαιούνται στο εξής όσοι έμειναν 
ανασφάλιστοι εξαιτίας οφειλών τους προς τα ασφαλιστι-
κά ταμεία. Αυτό προβλέπει σχετική διάταξη, που προστέ-
θηκε στο νομοσχέδιο για το «παράλληλο πρόγραμμα», το 
οποίο ψηφίστηκε το Σάββατο στη Βουλή. Στην ίδια διά-
ταξη αναφέρεται ότι εκτός των ιδίων- δωρεάν περίθαλψη 
δικαιούνται και τα μέλη των οικογενειών τους, δηλαδή 
σύζυγοι και ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. Με το 
ψηφισθέν νομοσχέδιο, δικαίωμα δωρεάν περίθαλψης 
έχουν οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής κα-
ταγωγής ομογενείς και οι πολίτες άλλων κρατών οι οποί-
οι διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στην 
Ελλάδα, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους.
Καλύπτονται επίσης άτομα με αναπηρία τα οποία φιλο-
ξενούνται σε δομές Πρόνοιας, όσοι φιλοξενούνται σε 
μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι κρατούμενοι σε φυλακές, οι 
φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα ανηλίκων και άτομα με ανα-
πηρία 67% και πάνω.
Οι υπηρεσίες θα τους παρέχονται από τις δημόσιες δομές 
Υγείας, δηλαδή νοσοκομεία, μονάδες Ψυχικής Υγείας, 
Κέντρα Υγείας και πολυϊατρεία του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ). Η φαρμακευτική τους περί-
θαλψη θα παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ 
ιδιωτικά φαρμακεία, ενώ τα ακριβά φάρμακα θα παρέχο-
νται από τα φαρμακεία των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ.
Για την παροχή των υπηρεσιών απαιτείται από τους δι-
καιούχους κατοχή Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΑΜΚΑ), με εξαίρεση όσους έχουν απωλέσει την 
ασφαλιστική τους κάλυψη λόγω χρεών. Το κόστος δε 
της ρύθμισης αναμένεται να καλυφθεί από τον ΕΟΠΥΥ, 
ο οποίος επιχορηγείται με επιπλέον 100 εκατομμύρια 
ευρώ.


