
ΜετονοΜασία τΜήΜατοσ του Πολυτεχνείου Κρήτήσ
ή Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 

67/2016 (ΦεΚ 123 τ.A/01-07-2016), η σχολή ήλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανι-
κών υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης μετονομάζεται σε σχολή ήλεκτρο-
λόγων Μηχανικών & Μηχανικών υπολογιστών (ήΜΜυ) και το ομώνυμο τμήμα 

ήλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών μετονομάζεται σε τμήμα 
ήλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης 
κατ’ οίκον επανασχεδιάζεται με νέα 
κριτήρια και όρους και θα εκκινήσει 
το φθινόπωρο, όπως ανέφερε την 
Παρασκευή ο διευθυντής του Γρα-
φείου Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Δημοσθένης Παπα-
σταμόπουλος, κατά την ομιλία του 
στο Ενεργειακό Συνέδριο «Ενερ-
γειακή μετάβαση στην Ελλάδα και 
την Γερμανία - Προοπτικές για το 
2020 κι έπειτα». Όπως ανέφερε ο 
ομιλητής, ο Κανονισμός Ενεργει-
ακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) 
ήδη τροποποιείται. Σύμφωνα με όσα 
αναφέρθηκαν από το στέλεχος του 
ΥΠΕΝ, το χρηματοδοτικό σχήμα 
του νέου προγράμματος προβλέπει 
Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης 
(292 εκατ: 248 ΕΠΑΝΕΚ + 44 ΠΕΠ) 
που θα κατευθυνθεί σε Επιχορή-
γηση δικαιούχου, Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης (πριν και 
μετά) και Ενεργειακός Σύμβουλος. 
Επιπλέον προβλέπεται η συμμετοχή 
Τραπεζών (130 εκατ. ευρώ περίπου, 
τα 2/3 Δανείου). Νέα στοιχεία του 
προγράμματος εξοικονόμησης απο-
τελούν ο κομβικός ρόλος του Εθνι-
κού Ταμείου Επιχειρηματικότητας 
& Ανάπτυξης, αντί των τραπεζών, 
η ολοκληρωμένη πληροφοριακή 
πλατφόρμα για υποβολή στοιχεί-
ων και δικαιολογητικών, η ενιαία 
παρακολούθηση του προγράμματος 

από τράπεζες, ΕΤΕΑΝ ΑΕ, ΥΠΕΝ 
κ.λπ., καθώς και η παρακολούθη-
ση της πορείας της αίτησης από 
τους πολίτες. Τα κριτήρια για τους 
δικαιούχους θα είναι το ατομικό 
και οικογενειακό εισόδημα, καθώς 
θα υπάρξει κλιμακούμενο βασικό 
ποσοστό επιχορήγησης, αύξηση 
επιχορήγησης ανά προστατευό-
μενο μέλος και μέγιστο ποσοστό 
επιχορήγησης. Επίσης, προσέθεσε, 
σχεδιάζεται νέα περιφερειακή 
κατανομή με κριτήρια: α) πλήθους 
κατοικούμενων κατοικιών. β) μέσης 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέρ-
γειας κατοικιών, γ) κατά κεφαλήν 
εισοδήματος. Ο ανώτατος επιλέξι-
μος προϋπολογισμός θα ανέλθει 
σε 25.000 ευρώ από 15.000 ευρώ, 
θα υπάρξει επικαιροποίηση του 
καταλόγου και της τιμολόγησης των 
προϊόντων, θα χρειάζονται λιγότερα 
δικαιολογητικά, θα καταργηθεί η 
τιμή ζώνης, ενώ ο ενεργειακός 
στόχος θα είναι αυστηρότερος. Οι 
επιλέξιμες παρεμβάσεις θα αφο-
ρούν: 1) Κέλυφος - θερμομόνωση 
- συστήματα σκίασης – κουφώμα-
τα - υαλοπίνακες, 2) Η/Μ στοιχεία 
- κεντρικό σύστημα θέρμανσης 
- ατομικά συστήματα θέρμανσης 
- αντλίες θερμότητας - συστήματα 
αυτοματισμών - Φ/Β συστήματα (για 
αυτοκατανάλωση) - ηλιοθερμικά 
συστήματα.

Το φθινόπωρο 
προγραμματίζει 
το ΥΠΕΝ το νέο 
πρόγραμμα, με 
αύξηση επιχορή-
γησης, λιγότερα 
δικαιολογητικά, 
αυστηρότερο 
ενεργειακό στόχο, 
μείωση του ρόλου 
των τραπεζών

ΣΗΜΕΡΑ Τα πρώτα στοιχεία του νέου  
εξοικονομώ κατ’ οίκον

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

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

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

•  Τα πρώτα στοιχεία του νέου εξοικονομώ 
κατ’ οίκον (σελ.1)

•  Χαρίτσης: πως προχωρούν τα ενεργειακά 
έργα στο ΕΣΠΑ - Έμφαση στις πολιτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας και στη βελτί-
ωση της ενεργειακής απόδοσης από τον 
Υφυπουργό Οικονομίας (σελ.5,6)

•  Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ (σελ.3)

•  Ανακοινώσεις ΕΚΧΑ ΑΕ (σελ.3)

•  Το τρίτο μεταναστευτικό κύμα των Ελλή-
νων (σελ.4)

•  Πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολογίας, Οι-
κονομίας και Διοίκησης και Πανελλήνιο 
Συνέδριο Οικολογίας (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Παγκόσμιο συνέδριο  
Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (ICTVC)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ινστιτούτο Μελέτης / 
Έρευνας της Τυπογραφίας 
και Οπτικής Επικοινωνίας, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Παν. Λευκωσίας

7-9
Ιουλίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές συνέδριο: «Crossing 
Borders» 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

«The Cooperative Institute for 
Transnational Studies», Παν. 
Αιγαίου

7-10
Ιουλίου

2016

  Παγκόσμιο συνέδριο Φιλοσοφίας, με θέμα:  «Η 
φιλοσοφία του Αριστοτέλους» θα διεξαχθεί από 
τις 10 έως τις 15 Ιουλίου 2016, στην Αθήνα, από 
τη Διεθνή Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας, την 
Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, την Φιλοσοφι-
κή Εταιρεία Κύπρου και άλλες επιστημονικές 
Ενώσεις, Εταιρείες και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το 
συνέδριο σκοπεύει να διερευνήσει και να τονίσει 
τη σπουδαιότητα του φιλοσοφικού στοχασμού του 
Αριστοτέλη για τα δημόσια πράγματα, αλλά και 
γενικά για τα παγκόσμια ζητήματα που επηρεά-
ζουν την ανθρωπότητα.
Πληροφορίες: www.wcp2016.gr

   Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας 
και Διοίκησης, διοργανώνει το Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην 
πόλη της Τρίπολης, 1 και 2 Νοεμβρίου 2016.
Θεματικές ενότητες 
- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση
- Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
- Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια 
Διοίκηση
- Οικονομικά της Εκπαίδευσης
- Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων
- Ψηφιακές και Διαδικτυακές Εφαρμογές στην 
Εκπαίδευση
- Οργάνωση και Διοίκηση Υγείας
- Πολιτική και Οικονομία της Υγείας
- Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υπηρεσιών Υγείας
Πληροφορίες: Τηλ.: 2710-230172/127/128, e-mail: 
pasytod@uop.gr, http://pasytod.uop.gr/

Το 8ο πανελλήνιο συνέδριο οικολογίας με τίτλο: «150+ 
χρόνια Οικολογίας: δομές, δεσμοί, δυναμικές και 
στρατηγικές επιβίωσης» διοργανώνει -από τις 20 έως 
τις 23 Οκτωβρίου 2016, στην πόλη της Θεσσαλονίκης- η 
Ελληνική Οικολογική Εταιρεία. 
Οι εργασίες θα διεξαχθούν στις εγκαταστάσεις του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο Κέ-
ντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α). 
Η επιστημονική εκδήλωση εντάσσεται στις εορταστικές 
εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια του ΑΠΘ. Υπό την αιγίδα 
των: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υπουργείο Μα-
κεδονίας και Θράκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Δήμος Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης, Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών 
ΑΠΘ, Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ
Θεματικές ενότητες:
- Οικολογία Πληθυσμών
- Οικολογία Κοινοτήτων
-   Οικολογία Τοπίου / Τηλεπισκόπηση
-   Θαλάσσια Οικολογία
-  Λειτουργική Οικολογία
-   Εξελικτική Οικολογία
- Γενετική Ποικιλότητα – Μοριακή Οικολογία
-  Εδαφική Οικολογία
-   Βιογεωγραφία
-  Ηθολογία
-   Οικολογική Μοντελοποίηση / Μαθηματική Οικολογία
- Οικοφυσιολογία / Οικομορφολογία
-  Οικοτοξικολογία
-   Βιολογικές Εισβολές
-   Βιομετεωρολογία / Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις 
σε είδη και οικοσυστήματα
- Πρότυπα και Διατήρηση Βιοποικιλότητας
- Διαχείριση Ενδιαιτημάτων και Προστατευόμενων 
Περιοχών
-  Οικολογία και Κοινωνία / Εφαρμογές της Οικολογικής 
Έρευνας
-   Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία
Ειδικές συνεδρίες:
- Οικολογική έρευνα 'εκτός των τειχών':
    (α) Σε μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις
    (β) Σε φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών

 Το έργο βιοπαρακολούθησης στην Ελλάδα
- Διαχείριση και διακυβέρνηση των προστατευόμενων 
περιοχών της Ελλάδας
- Σύγκλιση επιδιώξεων και δράσεων για γαλάζια ανά-
πτυξη και καλή περιβαλλοντική κατάσταση: Θαλάσσιες 
προστατευόμενες περιοχές και χωροταξικός σχεδιασμός
- Καινοτόμες τεχνολογίες φυκών και περιβάλλον
- Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και θερινά σχο-
λεία στην Οικολογία και σε συναφή πεδία στην Ελλάδα

- Χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και επιπτώσεις - 
Εθνικό σχέδιο δράσης
-  Τhe "impact factor syndrome" and the future of 
scientific publishing.
Το συνέδριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα των 
Υπουργείων: Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας και Μακεδονίας και Θράκης, 
όπως επίσης την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης, την  Κοσμητεία Σχολής Θετικών Επιστημών 
ΑΠΘ και το Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ.
Πληροφορίες: http://helecos-8.web.auth.gr/

 «Η φιλοσοφία  
του Αριστοτέλους»

Συνέδριο Τεχνολογίας, 
Οικονομίας και Διοίκησης

Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας                                    
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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



Πρόσκληση στην 7η συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Ανακοινώσεις ΕΚΧΑ για γραφεία κτηματογράφησης στην Αττική

ΕΚΧΑ: Παράταση συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας στους Δήμους 
Πέλλας και Σκύδρας της Π.Ε Πέλλας

Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Ιωάννης 
Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη της «Α» στην 
έβδομη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  το 
Σάββατο 9 Ιουλίου 2016 και ώρα 10:00, στο  
ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάν-
δρου 2, Καισαριανή)  με θέματα :

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπρο-
σωπείας του Τ.Ε.Ε.

2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριό-
τητα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. 

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς 
τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.

4. Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου για την 

λειτουργία των Πειθαρχικών Συμβουλίων του 
Τ.Ε.Ε.

5. Επαγγελματικά δικαιώματα

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία 
πάνω από το μισό των Μελών. Επισημαίνεται 
ότι : α) Η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας 
θα γίνει το αργότερο στις 10:30 του Σαββάτου 
9 Ιουλίου 2016, ενώ η Συνεδρίαση προβλέ-
πεται να διαρκέσει έως τις 19:00 της ίδιας 
ημέρας, β) 

Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 10 
Ιουλίου 2016 με ώρα έναρξης 10:00 και προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί στις 14:30. Αν δεν 
επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση θα πραγ-

ματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2016 και 
ώρα 08:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος 
όροφος), και με την ίδια ημερήσια διάταξη, 
οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία του 
ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπεί-
ας του Τ.Ε.Ε. Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας 
από την Περιφέρεια μπορούν να μετακινη-
θούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αερο-
πλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. 

Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρή-
σης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομε-
τρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο 
εισιτηρίου του ΚΤΕΛ. 

Αίγινα: Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΧΑ, 
από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016 η εξυ-
πηρέτηση των πολιτών για τους ΟΤΑ Αιγίνης, 
Βαθέος, Κυψέλης, Μεσαγρού και Πέρδικας 
του Καλλικρατικού Δήμου Αίγινας θα πραγ-
ματοποιείται αποκλειστικά από το Γραφείο 
Κτηματογράφησης στην Αίγινα (Οινώνης 1 και 
Φανερωμένης, T.Κ. 18010, τηλ.  22970-25965) 
και όχι από το Γραφείο Κτηματογράφησης που 
λειτουργούσε στην Αθήνα (Τιμολέοντος Βάσ-
σου 11-13 - 3ος όροφος) του οποίου η λειτουρ-
γία σταματά. 

Μαρκόπουλο Μεσογαίας: Από την Δευτέρα 4 
Ιουλίου 2016 η εξυπηρέτηση των πολιτών για 
τον ΟΤΑ Μαρκοπούλου Μεσογαίας θα πραγμα-
τοποιείται αποκλειστικά από το Γραφείο Κτη-
ματογράφησης Κορωπίου (Σπύρου Δάβαρη 77, 
Τ.Κ. 19400 Κορωπί, τηλ. 210 6022250) με ωρά-
ριο λειτουργίας καθημερινά 09:00 - 16:00 και  
κάθε Τετάρτη 09:00 - 19:00.

Λειτουργία νέων κτηματολογικών γραφείων: 

Από την Πέμπτη 23/6/2016 ξεκίνησε η λει-
τουργία τριών νέων Κτηματολογικών Γραφεί-
ων σε Χαϊδάρι, Μαραθώνα & Νέα Ερυθραία για 
τους ακόλουθους ΟΤΑ: 

• Κτηματολογικό Γραφείο Χαϊδαρίου για τον 
ΟΤΑ Αγίας Βαρβάρας

• Κτηματολογικό Γραφείο Μαραθώνα για τον 
ΟΤΑ Άνοιξης

• Κτηματολογικό Γραφείο Νέας Ερυθραίας για 
τους ΟΤΑ Εκάλης &  Νέας Ερυθραίας 

 Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στους συγκεκριμένους 
ΟΤΑ θα απευθύνονται πλέον στο αρμόδιο Κτη-
ματολογικό Γραφείο αντί για το Υποθηκοφυλα-
κείο, τα στοιχεία του οποίου επέχουν, από την 
ημερομηνία αυτή και μετά, θέση αρχείου. Όσοι 
παρέλειψαν να δηλώσουν τα δικαιώματά τους 
ή εντοπίσουν άλλα σφάλματα στις κτηματολο-
γικές εγγραφές, μπορούν, μέσα σε προθεσμία 
επτά (7) ετών, είτε πρόκειται για κατοίκους 
εσωτερικού είτε για κατοίκους εξωτερικού και 
το Ελληνικό Δημόσιο, να προβούν σε διορθώ-

σεις. Η προθεσμία διόρθωσης αρχίζει από την 
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 
της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για την έναρξη της λειτουργίας 
του Κτηματολογίου σε κάθε κτηματογραφημέ-
νη περιοχή. Μετά την λήξη της προθεσμίας οι 
εγγραφές στο Κτηματολόγιο γίνονται οριστικές 
και παράγουν αμάχητο τεκμήριο υπέρ των 
εγγεγραμμένων σε αυτές, δηλαδή αποκλείε-
ται οποιαδήποτε μεταβολή του περιεχομένου 
τους.  Με σκοπό την διευκόλυνση της διαδι-
κασίας ελέγχου των κτηματολογικών εγγρα-
φών που τους αφορούν, οι ιδιοκτήτες ακινή-
των, μπορούν, ένα μήνα μετά από την έναρξη 
λειτουργίας των νέων Κτηματολογικών Γρα-
φείων, να ελέγξουν τα στοιχεία του ακινήτου 
τους μέσα από την εφαρμογή Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες - Τελικά Στοιχεία Κτηματογρά-
φησης – Αρχικές Εγγραφές η οποία είναι δια-
θέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. (www.
ktimatologio.gr)

Από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. εκδόθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία 
παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους 
εσωτερικού έως τις 4 Αυγούστου 2016 για όσους έχουν δικαίωμα επί 
των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών 
Δήμων/Κοινοτήτων των Καλλικρατικών Δήμων Πέλλας και Σκύδρας 
της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, μετά την απόφαση της ΕΚΧΑ ΑΕ (ΔΣ Νο 690/5/28-6-2016).  
«Επισημαίνουμε στους πολίτες ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υπο-
χρεωτική βάσει νόμου άλλως επέρχονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Τα ακίνητα τα οποία δεν θα δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματο-
γράφησης, θα καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου ιδι-

οκτήτη» και εφόσον δεν πραγματοποιηθούν οι σχετικές διορθώσεις στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Συ-
νεπώς είναι ιδιαίτερα κρίσιμο οι δικαιούχοι να προσέλθουν το αργότερο 
έως την ημερομηνία λήξης της παράτασης, δηλ. έως την 4η Αυγούστου, 
για να υποβάλλουν την δήλωση τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγα-
λύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας. Για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο η 
προθεσμία λήγει στις 4 Οκτωβρίου 2016. 
Η δήλωση υποβάλλεται στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της πε-
ριοχής που βρίσκεται το ακίνητό ή ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
www.ktimatologio.gr»
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Το τρίτο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων
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Ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες άτομα είναι ο απο-
λογισμός της μετανάστευσης των Ελλήνων στον 20ό και 21ο αιώνα, όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του Στράτου Καρακασίδη για την εφημερίδα ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ, τονίζοντας ότι ιστορικά και παραδοσιακά, η Ελλάδα συγκαταλέ-
γεται στις χώρες με πλούσια εμπειρία αποδημίας. Η έκθεση της Τράπεζας 
της Ελλάδος με θέμα «Φυγή ανθρωπίνου κεφαλαίου: σύγχρονη τάση μετα-
νάστευσης των Ελλήνων στα χρόνια της κρίσης», που δημοσίευση η ΚΑΘΗ-
ΜΕΡΙΝΗ, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον αριθμό των Ελλήνων που εγκα-
τέλειψαν τη χώρα εξαιτίας της κρίσης. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση με τις 
προηγούμενες φάσεις μετανάστευσης, αναλύονται οι μακροοικονομικές 
συνέπειες και προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

«Η μετανάστευση και η φτώχεια είναι αδιαμφισβήτητα οι δύο πιο επώδυνες 
συνέπειες που βιώνει μια κοινωνία σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης», 
σχολιάζει στην «Κ» η κ. Σοφία Λαζαρέτου, οικονομολόγος της ΤτΕ και συγ-
γραφέας της σχετικής έρευνας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που 
έχει στη διάθεσή της η ΤτΕ, ο αριθμός των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων 
ηλικίας 15-64 ετών, από το 2008 μέχρι σήμερα, ξεπερνά τις 427.000. «Το 
2013, παρατηρούμε τριπλασιασμό του μέσου όρου από το 2008 και οι με-
τανάστες ξεπερνούν τις 100.000 άτομα, ενώ σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις 
το φαινόμενο συνεχίζεται με αδιάπτωτη ένταση το 2014 και οξύνεται περαι-
τέρω το πρώτο εξάμηνο του 2015». Οπως επισημαίνει, η διαδικασία εξόδου 
Ελλήνων για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό είναι ακόμη σε εξέλιξη και 
δεν φαίνεται το πότε θα τερματιστεί. Το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για την 
τρίτη μαζική μετανάστευση που γνωρίζει η χώρα.

Στο διάστημα των τελευταίων 100 ετών, η χώρα έχει γνωρίσει άλλες δύο 
ίδιες φάσεις και από τη συγκριτική μελέτη τους προκύπτουν τρία βασικά 
χαρακτηριστικά. Και οι τρεις α) έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια, περίπου 
δέκα χρόνια, β) αυξημένη ένταση ως προς την ένταση της ροής και γ) καθυ-
στέρηση έναρξης του φαινομένου σε σχέση με τον χρόνο καταγραφής του 
υψηλού ποσοστού ανεργίας.

Οι περίοδοι μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων είναι από το 1903 έως το 
1917, 1960-1972 και 2010-σήμερα και σχετίζονται και στις τρεις φάσεις με 
οικονομικά κίνητρα με εξαίρεση μέρος του δεύτερου κύματος, τα έτη 1969-
1971, που οφείλεται σε πολιτικούς λόγους (δικτατορία). «Δεν είναι τυχαίο 
ότι και οι τρεις φάσεις έλαβαν χώρα μετά μια έντονη υφεσιακή διαταραχή 
που διεύρυνε το χάσμα μεταξύ της χώρας μας και των ανεπτυγμένων κρα-
τών και τροφοδότησε τη μαζική φυγή ανθρώπων, νέων στην πλειονότητά 
τους, που αναζητούσαν νέες ευκαιρίες και δυνατότητες προόδου», σχολι-
άζει η κ. Λαζαρέτου.

Ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η σύγκριση των δύο προ-
γενέστερων επεισοδίων με το σημερινό επεισόδιο φυγής, όσον αφορά τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Κατά το πρώτο επεισόδιο φυγής, κύριος 
προορισμός ήταν οι «υπερωκεάνιες χώρες» (ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, 
Βραζιλία και ΝΑ Αφρική). Επτά στους δέκα ήταν ηλικίας 15-44 χρόνων, 
λιγότεροι από 2 στους 10 ήταν γυναίκες και στη συντριπτική τους πλειονό-
τητα ήταν ανειδίκευτοι εργάτες και αγρότες, χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου, που απασχολήθηκαν στις χώρες υποδοχής συνήθως ως υπηρέτες και 
εργάτες. Το δεύτερο επεισόδιο μετανάστευσης αφορούσε κυρίως νέους 
ηλικίας 20-34 χρόνων (7 στους 10), 5 στους 10 δήλωναν χειρώνακτες, ενώ 
4 στους 10 ήταν ανεπάγγελτοι. Εξι στους 10 κατευθύνθηκαν στη Γερμανία 
και στο Βέλγιο και απασχολήθηκαν ως βιομηχανικοί εργάτες. Αντίθετα, η 
τωρινή φυγή αφορά νέους μορφωμένους με επαγγελματική εμπειρία, που 
κατευθύνονται κυρίως στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα Ηνω-
μένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ελλάδα κατέχει την τέταρτη θέση στην Ε.Ε. στη 
μαζικότητα της μεταναστευτικής εκροής και στην αναλογία της στο εργατι-
κό δυναμικό της χώρας, μετά την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Λιθουανία, και 
την τρίτη θέση μετά την Κύπρο και την Ισπανία όσον αφορά το ποσοστό των 
νέων σε ηλικία εξερχόμενων μεταναστών. Συγκεκριμένα, οι εξερχόμενοι 

Έλληνες, μόνο κατά το 2013, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 2% του 
συνολικού εργατικού δυναμικού της χώρας, ενώ η αναλογία των νέων της 
πλέον παραγωγικής ηλικίας 25-39 ετών ξεπερνά το 50% στο σύνολο των 
εξερχομένων.

Προτάσεις ανάσχεσης του φαινομένου

Η έκθεση της ΤτΕ καταλήγει σε έξι προτάσεις με στόχο την ανάσχεση του 
φαινομένου.

Κατά πρώτον, εισηγείται τη στροφή σε παραγωγικότερους τομείς και τη δι-
ασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Εργαλείο επανακαθορισμού 
των επαγγελμάτων είναι η σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
παραγωγική εξειδίκευση.

Δεύτερον, καλεί σε δράσεις στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, 
όπως η δημιουργία χώρων συνάντησης των νέων. Το 61% των μορφωμένων 
νέων που συμμετείχε στην έρευνα της Endeavour Greece 2014 επιθυμεί να 

εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, έστω και με τον ίδιο μισθό με το Δημόσιο και 
το 52% να δραστηριοποιηθεί το ίδιο επιχειρηματικά.

Τρίτον, τονίζει την αξία της αριστείας, της διαφάνειας και της αξιοκρατί-
ας. Η διενέργεια, με τη στήριξη επαγγελματικών φορέων και του κράτους, 
περιοδικών διαγωνισμών με γενναία πριμοδότηση, όπως βραβεία ή/και 
επιδότηση των εργοδοτών που θα προσλάβουν νέους Ελληνες επιστήμο-
νες, μπορεί να αποτελέσει την έμπρακτη απόδειξη για τη διασφάλιση της 
αξιοκρατίας.

Τέταρτον, επισημαίνει την ανάγκη για γενικευμένη υιοθέτηση του θεσμού 
της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης.

Πέμπτον, προτρέπει στη δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς την επι-
χειρηματικότητα. Με βάση τις εκτιμήσεις των δεικτών ανταγωνιστικότητας 
του World Economic Forum για το 2015 και 2016, η Ελλάδα είναι ένας από 
τους μεγαλύτερους τροφοδότες επιστημόνων και μηχανικών στην ψηφια-
κή τεχνολογία. Η μείωση της γραφειοκρατίας, η φιλική στάση του κράτους 
προς το επιχειρείν, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η μείωση 
της φορολογίας μέχρις ότου η νεοφυής επιχείρηση καταστεί κερδοφόρος 
συνιστούν τα κρίσιμα στοιχεία που συνθέτουν ένα φιλικό προς την επιχει-
ρηματικότητα θεσμικό πλαίσιο.

Εκτον, θεωρεί απαραίτητη την επανένταξη των νέων εκτός εκπαίδευσης, 
κατάρτισης, εργασίας (NEET). Στην Ελλάδα, το ποσοστό των ΝΕΕΤ ηλικίας 
15-24 ετών ξεπερνά το 19% της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και είναι 
το τρίτο υψηλότερο στην Ε.Ε. Οι νέοι αυτής της κατηγορίας συχνά θεωρούν 
τον εαυτό τους εγκαταλελειμμένο από την πολιτεία και τοποθετούνται στο 
περιθώριο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.
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Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού Αλέξης Χαρίτσης συμμετείχε σήμερα ως 
βασικός ομιλητής στο Ελληνογερμανικό Συνέ-
δριο με τίτλο «Ενεργειακή μετάβαση στην Ελ-
λάδα και τη Γερμανία - Προοπτικές για το 2020 
και μετά», σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 
θέμα τη χρηματοδότηση έργων για την ενέργεια 
στην Ελλάδα. Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε 
από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας 
και Ενέργειας, στο πλαίσιο της επίσκεψης του 
Αντικαγκελαρίου της Ομοσπονδιακής Δημοκρα-
τίας της Γερμανίας και Υπουργού Οικονομίας 
και Ενέργειας, Ζίγκμαρ Γκάμπριελ, στην Αθήνα. 
Ο Υφυπουργός, αναφερόμενος στις σημαντικές 
νέες εξελίξεις που προκύπτουν ύστερα και από 
τη διεθνή συμφωνία που υπεγράφη τον περα-
σμένο Δεκέμβριο στην Παγκόσμια Σύνοδο για 
το Κλίμα στο Παρίσι, τόνισε πως η μετάβαση 
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων 
καθίσταται ζωτικής σημασίας και για την Ελλά-
δα, καθώς συμβάλλει τόσο στην επίτευξη των 
στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος 
όσο και στην αναζωογόνηση της οικονομίας. 
«Η εξοικονόμηση ενέργειας και η βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης αποτελούν τον σημαντι-
κότερο “ενεργειακό πόρο” της χώρας. Η χώρα, 
παρά την κρίση, έχει προγραμματίσει να διαθέ-
σει περίπου το 20% από το σύνολο των πόρων 
των διαρθρωτικών ταμείων που της αναλογούν 
σε παρεμβάσεις αντιμετώπισης της κλιματικής 
αλλαγής, ποσοστό που υπερβαίνει κατά 30% 
την υποχρέωση της χώρας βάσει των διεθνών 
συμφωνιών», τόνισε ο Υφυπουργός. «Στους στό-
χους μας είναι η αντιμετώπιση του ενεργειακού 
κόστους της παραγωγής, το οποίο στην Ελλάδα 
είναι υψηλό, και η σταδιακή αντικατάσταση των 
συμβατικών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση 
ενίσχυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
σε ένα δεσμευτικό και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο 
δράσης, το οποίο λαμβάνει υπόψη τους περιο-
ρισμούς, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες μιας 
οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα». Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας 
του Υφυπουργού Αλέξη Χαρίτση έχουν ως εξής:
Η λήξη της νέας προγραμματικής περιόδου 
ΕΣΠΑ 2014-2020 συμπίπτει με την καταληκτική 
προθεσμία εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που 
έχει αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο των προσπα-
θειών της Ε.Ε. για αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής μέχρι το 2020. Στην Ελλάδα, επί χρόνια, 
αυτή η κατεύθυνση ήταν ξεκάθαρα υποτιμημένη 
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες 
περιόριζαν στον ελάχιστο συμβολισμό τις πολιτι-

κές παρεμβάσεις στο ζήτημα της προστασίας του 
περιβάλλοντος. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & 
Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΣΠΑ 2007- 2013, το οποίο 
παρουσίασε συγκριτικά πολύ χαμηλούς βαθ-
μούς απορρόφησης εξαιτίας της υποτίμησης και 
του κακού σχεδιασμού. Η Κυβέρνηση αποδίδει 
μεγάλη σημασία στην επίτευξη των στόχων για 
το Κλίμα σε σχέση με τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις. Η χώρα, παρά την κρίση, έχει προγραμ-
ματίσει να διαθέσει περίπου το 20% από το σύ-
νολο των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων που 
της αναλογούν, σε παρεμβάσεις καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής, ποσοστό που υπερβαί-
νει κατά 30% την υποχρέωση της χώρας βάση 
των διεθνών συμφωνιών. Υπάρχουν σημαντικές 
δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας και 
αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Κατά 
τη γνώμη μου η εξοικονόμηση ενέργειας και 
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης απο-
τελούν το σημαντικότερο “ενεργειακό πόρο” 
της χώρας. Στοχεύουμε σε μια σειρά από πα-
ρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους 
βασικότερους τομείς όπως είναι το κτιριακό 
απόθεμα (δημόσιο και ιδιωτικό), οι μεταφορές 
και ο πρωτογενής τομέας. Η χρηματοδοτική πο-
λιτική της κυβέρνησης για την ενέργεια εστιάζει 
σε δύο βασικές στοχεύσεις:

• Την ευκαιρία για ανάπτυξη της περιβαλλοντι-
κής και ενεργειακής οικονομίας και καινοτομί-
ας.

• Την αντιμετώπιση της αντίφασης που βιώνου-
με: συνύπαρξη ενεργειακής φτώχειας που έχει 
οξυνθεί μέσα στην κρίση και ενεργειακής σπα-
τάλης.

Ειδικά:
ΕΣΠΑ 2014 - 2020
Σε αυτή τη λογική, το νέο ΕΣΠΑ ενθαρρύνει δρά-
σεις και έργα που κινούνται στην κατεύθυνση 
της τροποποίησης του ενεργειακού υποδείγμα-
τος παραγωγής και κατανάλωσης. 

Στους στόχους μας είναι η αντιμετώπιση του 
ενεργειακού κόστους της παραγωγής, το οποίο 
στην Ελλάδα είναι υψηλό λόγω τιμής και σπατά-
λης και η σταδιακή αντικατάσταση των συμβατι-
κών πηγών ενέργειας στην κατεύθυνση ενίσχυ-
σης των ΑΠΕ και των πολιτικών εξοικονόμησης 
και ενεργειακής αναβάθμισης. 

Οι επενδύσεις από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συ-
νοχής θα περιλάβουν τους ακόλουθους τομείς:
1) Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας:
• Επένδυση στην παραγωγή και διανομή ενέρ-

γειας προερχόμενης από ανανεώσιμες πηγές.

• Στήριξη προγραμμάτων για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης και την αύξηση της χρήσης 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

2) Μείωση της χρήσης ενέργειας:

• Χρηματοδότηση προγραμμάτων για την ενίσχυ-
ση της ενεργειακής απόδοσης και την έξυπνη 
διαχείριση ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, 
του τομέα της στέγασης και στο πλαίσιο της βι-
ομηχανικής παραγωγής να προωθήσει την αντα-
γωνιστικότητα, ιδιαίτερα των ΜΜΕ. 

• Μείωση των εκπομπών στον τομέα των με-
ταφορών με τη στήριξη νέων τεχνολογιών και 
την προώθηση βιώσιμης πολυτροπικής αστικής 
κινητικότητας συμπεριλαμβάνοντας τα δημόσια 
μεταφορικά μέσα, την ποδηλασία και το περπά-
τημα.

3) Προώθηση συστημάτων έξυπνης ενέργειας:

• Επένδυση σε έξυπνα δίκτυα για διανομή ηλε-
κτρισμού ώστε να εξασφαλιστεί η βελτιωμένη 
ενεργειακή απόδοση.

• Ενσωμάτωση αυξημένων όγκων ανανεώσιμης 
ενέργειας.

4) Ενθάρρυνση για ολοκληρωμένη προσέγγιση 
στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής και 
υλοποίησης:

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών μει-
ωμένης χρήσης άνθρακα, ειδικότερα για της 
αστικές περιοχές, που μπορεί να περιλαμβάνουν 
το δημόσιο φωτισμό, τη βιώσιμη πολυτροπική 
αστική κινητικότητα και τα έξυπνα δίκτυα ηλε-
κτρισμού.

• Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας σε 
τεχνολογίες χρήσης μειωμένου άνθρακα.

• Επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα 
στηρίξει μέτρα ενίσχυσης των συστημάτων εκ-
παίδευσης και κατάρτισης που είναι απαραίτητα 
ώστε να προσαρμοστούν οι δεξιότητες και τα 
προσόντα του εργατικού δυναμικού για την απα-
σχόληση σε τομείς σχετικούς με την ενέργεια 
και το περιβάλλον.

Όπως ήδη ανέφερα, οι πολιτικές εξοικονό-
μησης αποτελούν πρώτη προτεραιότητα. Στο 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 υπάρχουν ποικίλες δράσεις 
για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα αναφέρω εν 
συντομία τις κυριότερες, σημειώνοντας πάντως 
ότι ανάλογα με την πορεία των δράσεων αυτών 
θα εξειδικευτούν και επόμενες.

(ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛIΔΑ 6)

Έμφαση στις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας  
και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης από τον  

Υφυπουργό Οικονομίας
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ΕΠΑΝΕΚ
Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας χρηματοδοτού-
νται και στο πλαίσιο των οριζόντιων προσκλήσεων 
για επενδύσεις επιχειρηματικότητας (στις 4 υφι-
στάμενες προσκλήσεις και αυτές που θα ακολου-
θήσουν).
• Εκκρεμότητες παλιού εξοικονομώ: (επιτυχημένο 
πρόγραμμα αλλά παράδειγμα κακού σχεδιασμού – 
πλαφόν προγράμματος: 4% ΕΤΠΑ). Δίνουμε λύση στο 
πρόβλημα 8.000 – 10.000 δικαιούχων που είχαν εντα-
χθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' Οίκον», σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφτηκε Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση με τον Πάνο Σκουρλέτη με την οποία 
οι πόροι από τις επιστροφές των δανείων του προη-
γούμενου εξοικονομώ, θα διατεθούν για την κάλυψη 
περισσότερων δικαιούχων. Θα διατεθούν συνολικά 
110 εκατ. Ευρώ. Δημιουργείται Ταμείο 13 εκατ. Ευρώ, 
το οποίο μέσω μόχλευσης 1:2 με τις τράπεζες θα δίνει 
τη δυνατότητα για χορήγηση δανείων 40 εκατ. Ευρώ. 
Οι επιδοτήσεις που αντιστοιχούν στα δάνεια είναι 70 
εκατ. € και θα χρησιμοποιηθούν πέρα από επιστροφές 
δανείων και άλλα έσοδα του ΥΠΕΚΑ. Η διαδικασία 
αυτή ενίσχυσης των δικαιούχων του παλιού «Εξοι-
κονομώ» ξεκινάει μέσα στον Ιούλιο.
• Για το Νέο Εξοικονομώ: Έχουν εξειδικευτεί 250 
εκ € στο πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ και σε συνεργασία με 
ΥΠΠΕΝ – ΓΓ Ενέργειας θα βγουν οι προσκλήσεις 
στις αρχές του φθινοπώρου (Σεπτέμβρη με Οκτώ-
βρη). Μέρος αυτών των πόρων θα δοθεί με τη μορφή 
επιδότησης επιτοκίου οπότε οι ενδιαφερόμενοι θα 
μπορούν να πάρουν άτοκο δάνειο για την παρέμβασή 
τους. Με αυτόν τον τρόπο η συνολική δαπάνη για την 
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων μέσω του νέου 
Εξοικονομώ (grants, δάνεια και ίδια συμμετοχή) 
υπολογίζεται να φτάσει τα 500 εκ. €.
Ενεργειακή αναβάθμιση Δημόσιων και Δημοτικών 
κτιρίων Για πρώτη φορά έχουμε διαθέσιμους πόρους 
από τα δύο βασικά ΕΠ, ΕΠΑΝΕΚ + ΥΜΕΠΕΡΑΑ: π/υ 
31.103.750 € για το σκοπό αυτό. Βρισκόμαστε σε φάση 
σχεδιασμού και εκτίμησης του ποσού για τον σχεδι-
ασμό κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου (Συνερ-
γασία με ΕΙΒ). Εξετάζουμε τον βέλτιστο τρόπο για τη 
μόχλευση των διαθέσιμων πόρων. Πέρα όμως από 
την εξοικονόμηση, στο νέο ΕΣΠΑ έχουν εξειδικευτεί 
και τα παρακάτω σχετικά με την ενέργεια έργα:
ΕΠΑΝΕΚ:
• Διασύνδεση Κυκλάδων (150 εκ. €)
Η Διασύνδεση των Κυκλάδων είναι μεγάλο έργο στρα-
τηγικής εθνικής σημασίας, καθ’ ότι διασφαλίζει την 
αξιόπιστη και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύ-
ρου, Πάρου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέρ-
γεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια. Επιπλέον, συμβάλ-
λει στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη 
διαφοροποίηση του ενεργειακού μίγματος της χώρας, 
καθώς η παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γεια στα νησιά μεταφέρεται στο διασυνδεδεμένο σύ-
στημα, καλύπτοντας ανάγκες στο ηπειρωτικό σύστημα. 

• Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιη-
μένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ - LNG) της Ρεβυθού-
σας (70 εκ. €)
Σημαντικό έργο το οποίο συμβάλλει στην ενίσχυση 
του βαθμού διείσδυσης του φυσικού αερίου στο ενερ-
γειακό ισοζύγιο της χώρας και σε όλους τους τομείς 
κατανάλωσης, καθώς βελτιώνει τη δυναμικότητα των 
εθνικών υποδομών ενέργειας για το φυσικό αέριο.

• Κατασκευή εναέριας γραμμής μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας 400 kV που συνδέει το ΚΥΤ ΛΑ-
ΓΚΑΔΑ με το ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
Συνολικός προϋπολογισμός: 31.000.000 € - Συνολική 
δημόσια δαπάνη: 10.850.000 €

• Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης 
της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικια-
κών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυ-
πνων δικτύων
Πιλοτική Εγκατάσταση 170.000 νέων «έξυπνων» με-
τρητών σε οικιακούς καταναλωτές. Το έργο αφορά 
στην ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και εγκατά-
σταση του εξοπλισμού, καθώς και την εκτέλεση όλων 
των απαραίτητων δοκιμών και ρυθμίσεων. Συνολικός 
προϋπολογισμός: 41.000.000 € - Συνολική δημόσια 
δαπάνη: 20.500.000 €

ΥΜΕΠΕΡΑΑ:
Σήμερα έχουν εκδοθεί ήδη  δύο σημαντικές προσκλή-
σεις συνολικού Προϋπολογισμού 18.000.000 ευρώ.

1. Η πρώτη αφορά τη Βελτίωση της Κινητικότητας 
και της Επισκεψιμότητας στην Περιφέρεια Αττικής 
– Πράσινη Γειτονιά. Έχει προϋπολογισμό 5 εκ ευρώ 
και η παρέμβαση αφορά Περιβαλλοντικά μέτρα, που 
στοχεύουν στη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών 
αερίου θερμοκηπίου.

2. Η δεύτερη αφορά παρεμβάσεις αναβάθμισης και 
εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχι-
τεκτονικής αξίας και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, 
που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα 
διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού 
χαρακτήρα. Έχει Προϋπολογισμό 13 εκ  ευρώ και 
έχει ως στόχο την Ανάπτυξη και προώθηση του τουρι-
στικού δυναμικού φυσικών περιοχών.

3. Περαιτέρω έχουν ήδη εξειδικευτεί και αναμένεται 
η έκδοση των σχετικών Προσκλήσεων σύντομα, 6 
Δράσεις συνολικού Προϋπολογισμού 71.853.750 εκ. 
ευρώ.
• Μία από τις δράσεις αυτές, που θα έχει αντίκτυπο 
και κοινωνικό πρόσημο  στην δημόσια υγεία, θα αφο-
ρά την Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή 
με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία Λιγότερο Αναπτυγμέ-
νων Περιοχών και θα έχει συνολικό Προϋπολογισμό 
6 εκ ευρώ. Η παρέμβαση αυτής της δράσης θα έχει 
ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση της ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές (συμπεριλαμβανομένης της υπο-
δομής για αποθήκευση μετατροπή  της ενέργειας σε 
αέριο και για παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμη 
πηγή).

• Μία ακόμη δράση επίσης υψηλής προστιθέμενης 

αξίας στον χώρο της δημόσιας υγείας, θα αφορά τον 
περιορισμό των επιπτώσεων των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα σε δημόσιες εγκαταστάσεις υγεί-
ας και θα έχει συνολικό Προϋπολογισμό 10 εκ. €.

• Δράση συνολικού προϋπολογισμού 24.750.000 € θα 
φορά την ολοκλήρωση και επέκταση των υποδομών 
για την επέκταση της δυναμικότητας ηλεκτρισμού 
μέσω της συμπαραγωγής-τηλεθέρμανση στην Περι-
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΕΠ

Τα εννέα από τα δεκατρία Περιφερειακά Επιχειρησια-
κά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 
έχουν δεσμεύσει πόρους για την υλοποίηση δράσεων 
που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρί-
ων. (32 εκ. €)

Σχέδιο Γιούνκερ:

έως τα τέλη 2017 πρέπει να έχουν κατατεθεί οι προ-
τάσεις στις τράπεζες. Συνολικά στο σχέδιο Γιούνκερ 
έχουν κατατεθεί προτάσεις για 20 έργα ενέργειας 
ύψους 2.2 δις € τα οποία περιλαμβάνουν: 

• Υβριδικοί σταθμοί (ηλιακοί-αιολικοί)

• Μικρά Υδροηλεκτρικά

• Αξιοποίηση γεωθερμικής ενέργειας σε υδροπονικό 
θερμοκήπιο

• Τερματικός Σταθμός LNG Β.Ελλάδας - Αλεξανδρού-
πολη (PCI)

• Ανάπτυξη δικτύων διανομής στις Περιφέρειες Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Στερεάς Ελλάδας

• Υλοποίηση 190 ομοειδών έργων μικρών ανεμογεν-
νητριών τα οποία ανήκουν σε 120 διαφορετικά επεν-
δυτικά σχήματα.

• Υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης 
Κρήτη-Πελοπόννησος.

ΕΟΧ

Για την περίοδο 2009 – 2014 η Θεματική Περιοχή 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03» συ-
νολικού προϋπολογισμού 11.188.000 € (ενταγμένες 
πράξεις: 10), είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της 
συμμετοχής των AΠΕ στην παραγωγή και κατανάλωση 
ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου. Για την νέα περίοδο, 
ένας από τους άξονες προτεραιότητας σε διαβούλευ-
ση για τη χώρα είναι: Περιβάλλον Ενέργεια, Κλιματι-
κή Αλλαγή και Οικονομία Χαμηλού Άνθρακα. Τόσο 
από τους Νορβηγούς όσο και από μας υπάρχει έντονο 
ενδιαφέρον για ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας.

Interreg

Γενικότερα δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας μπο-
ρούν να χρηματοδοτηθούν και από τα Διασυνοριακά 
Προγράμματα Ελλάδα – Κύπρος, Ελλάδα – Ιταλία, 
Ελλάδα – Βουλγαρία, Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – 
Fyrom και το Διακρατικό Balkan Med. 

Υπάρχουν ανοικτές προσκλήσεις για την κατάθεση 
σχετικών προτάσεων. Η αξιολόγηση των προτάσεων 
θα ακολουθήσει συγκριτική διαδικασία.

Χαρίτσης: πως προχωρούν τα ενεργειακά έργα στο ΕΣΠΑ 

(συνέχεια από την 5η σελίδα)





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
Παρασκευή (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



ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε δηλώσει, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα  
το ΤΕΕ με τους εξής τρόπους: 
 
1. Μέσω των Υπηρεσιών του MyTEE (τα Μέλη που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης) 
2. Με τη συμπλήρωση του παρακάτω Δελτίου  http://web.tee.gr/wp-content/uploads/deltio-allagis-dieuthinsis.docx 

Τρόποι αποστολής του δελτίου αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας : 
στo FAX : 210 3221772  ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Νίκης 4, Τ.Κ. 105 63, ΑΘΗΝΑ (για το ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΤΕΕ) 
ή ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: tee@central.tee.gr  

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………………………………………….. 

ΟΝΟΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:…………………………………………………………………………………………………… 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ:………………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………………………………… 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………………………………………………………………………………………………. 

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΔΟΣ:…………………………………………………….ΑΡΙΘΜΟΣ:……………………Τ.Κ.:……………… 

ΠΟΛΗ:…………………………………………………….ΝΟΜΟΣ:……………………………………………… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ/Α……………………………………………………………………………………….. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 
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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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ΠΩΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΠΛΕΟΝ ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 12-13 | 4/07/2016

Από 20% έως και άνω του 50% μειώθηκαν οι συντάξεις των 
συνταξιούχων μέσα από 13 συνεχείς ειδικές ή άλλες πρόσθετες 
εισφορές - περικοπές που επιβλήθηκαν από όλες τις κυβερνήσεις τα 
τελευταία χρόνια, σε σημείο που πλέον να αποτελούν φιλοδωρήματα! 
Από τις βάρβαρες μειώσεις των συντάξεων και την αύξηση των ορίων 
ηλικίας το ασφαλιστικό σύστημα επιδεινώθηκε το βιοτικό επίπεδο 
των συνταξιούχων. Παρότι δε το σύστημα εξοικονόμησε κάποιους 
πόρους, αυτοί απορροφήθηκαν από τις απώλειες από την ανεργία, την 
εισφοροδιαφυγή και τον γοργό ρυθμό αύξησης των συνταξιούχων. 
Τονίζεται ότι σήμερα τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας 
δείχνουν ότι οι 6 στους 10 συνταξιούχους στη χώρα μας παίρνουν 
σύνταξη κάτω από 700 ευρώ και μάλιστα το 44,8% των συνταξιούχων 
παίρνει μηνιαία σύνταξη κάτω από το όριο σχετικής φτώχειας των 
665 ευρώ. Οι νέες μειώσεις επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο το 
δραματικό επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων ενώ ελλοχεύει ο 
σοβαρός κίνδυνος και νέων μελλοντικών περικοπών αν δεν υπάρξει 
οικονομική ανάκαμψη και εισροή νέων πόρων στο ασφαλιστικό 
σύστημα. Ειδικότερα στο ΙΚΑ οι συντάξεις των 700 ευρώ (τιμές 2010) 
έχουν υποστεί μειώσεις της τάξης του 19,9%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι 
η προσαρμογή στις συντάξεις των 1.500 ευρώ καθώς οι σωρευτικές 
μειώσεις ανήλθαν στο 32%, ενώ η μείωση εκτινάσσεται στο 47% 
στην περίπτωση υψηλών συντάξεων, της τάξης των 3.000 ευρώ. 
Αντίστοιχα, στο Δημόσιο, οι συντάξεις των 1.250 ευρώ έχουν υποστεί 
σωρευτικά μειώσεις της τάξης του 22,5%. Η μείωση ανέρχεται στο 
34,1 % στην περίπτωση παροχών 1.875 ευρώ, ενώ ξεπερνά το 50% στις 
πολύ υψηλές συντάξεις των 3.750 ευρώ, για τις οποίες βέβαια έχουν 
καταβληθεί αντίστοιχα πολύ υψηλές εισφορές για πολλά χρόνια. Όσο 
για τις συντάξεις του ΟΓΑ, οι οποίες κόντρα στο κλίμα της εποχής 
αυξήθηκαν το 2010, μειώθηκαν με την κατάργηση της 13ης και 14ης 
σύνταξης. Σωρευτικά, οι μειώσεις στις πολύ χαμηλές συντάξεις των 
αγροτών αγγίζουν το 8,4%.
Η σημερινή κυβέρνηση - παρά τις εξαγγελίες της για την προστασία 
των χαμηλοσυνταξιούχων – προχώρησε με τον νόμο Κατρούγκαλου 
σε 18 σοβαρές μειώσεις συντάξεων και επιδομάτων ενώ αύξησε 
τις ασφαλιστικές εισφορές. Σημειώνεται ότι με το πρόσφατο τρίτο 
Μνημόνιο έγινε και 12η περικοπή στους ήδη συνταξιούχους (αύξηση 
εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ). Οι μεγάλες και σημαντικότερες περικοπές 
που άρχισαν με τον νόμο Κατρούγκαλου και θα συνεχιστούν και το 
2017 έχουν ως εξής:
 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ. Στις συντάξεις Σεπτεμβρίου σχεδιάζεται να γίνουν 
οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις ενώ θα παρακρατηθούν 
αναδρομικά τριών μηνών. Οπως επισήμανε στον Σκάι ο πρόεδρος του 
Ταμείου Επικουρικών Συντάξεων Θανάσης Καποτάς, οι επικουρικές 
συντάξεις για 250.000 δικαιούχους θα μειωθούν από 3% έως και 
35%, και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Θίγονται κατά κύριο λόγο 
επικουρικές άνω των 300 ευρώ. Στο στόχαστρο μπαίνουν συντάξεις 
που υπολογίστηκαν με υψηλό ποσοστό αναπλήρωσης (πάνω από 
0,45% κατ’ έτος), χωρίς να έχουν καταβληθεί αντίστοιχες εισφορές. 
Θίγονται κυρίως συνταξιούχοι του ΕΤΕΑΜ, υψηλόμισθοι με 25ετία 
και άνω, του ΤΕΑΥΝΤΠ (ναυτιλιακοί πράκτορες), του ΤΕΑΥΕΚ 
(εμποροϋπάλληλοι), των πρώην ΔΕΚΟ, των τραπεζών, του Δημοσίου 
με 30 έτη και άνω. Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από το 

υπουργείο Εργασίας, για τον υπολογισμό του πλαφόν των 1.300 ευρώ 
(μεικτά), πάνω από το οποίο αρχίζουν οι μειώσεις στις επικουρικές, 
θα λαμβάνονται αθροιστικά υπόψη συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία 
(γήρατος, επικουρικές, αναπηρίας, θανάτου) συμπεριλαμβανομένων 
σε αυτό το ποσό μόνο της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, 
της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων και των εισφορών που 
προβλέπει ο Νόμος 3986 του 2011 (Ειδική Εισφορά Επικουρικής 
Ασφάλισης, εισφορά σε συνταξιούχους κάτω των 60 που παίρνουν 
από 1.700 ευρώ και άνω, εισφορά στους συνταξιούχους ΕΤΑΤ).
Αντίθετα δεν λαμβάνονται υπόψη τα μερίσματα και τα πάσης «ρύσεως 
επιδόματα αναπηρίας. Μετά την αναπροσαρμογή της επικουρικής 
το άθροισμα του εισοδήματος δεν μπορεί να πέφτει κάτω από 1.300 
ευρώ (μεικτά).
ΕΚΑΣ. Από αυτόν τον μήνα δεν το έλαβαν 144.951 συνταξιούχοι, 
ενώ χιλιάδες είναι εκείνοι που είδαν σημαντική μείωση στο ποσό 
που περίμεναν να λάβουν. Εντός του 2016, θα συνεχίσουν να το 
λαμβάνουν όσοι χαμηλοσυνταξιούχοι: α) Έχουν συμπληρώσει το 65ο 
έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 
80% και άνω και τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του 
γονέα τους.
Β) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημά τους από συντάξεις (κύριες 
και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα δεν 
υπερβαίνει τα 7.972 ευρώ.
γ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν 
υπερβαίνει τα 8.884 ευρώ.
δ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημά τους δεν 
υπερβαίνει τα 11.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα νέα ποσά ΕΚΑΣ για το 
έτος 2016 είναι για όσους λαμβάνουν πλήρη σύνταξη: - 230 ευρώ για 
εισόδημα έως 7.216 ευρώ - 172,50 ευρώ για εισόδημα από 7.216.01 
μέχρι 7.518 ευρώ - 115 ευρώ αν έχουν εισόδημα 7.518.01 μέχρι 
7.720 ευρώ - 57,50 ευρώ για εισόδημα 7.720,01 μέχρι 7.972 ευρώ 
ΕΦΑΠΑΞ. Η διαδικασία καταβολής των κουρεμένων εφάπαξ θα αρχίσει 
τον Ιούλιο. Τονίζεται ότι τα εφάπαξ που θα χορηγηθούν θα έχουν 
ενσωματώσει περικοπές που θα κυμανθούν από 15% έως 18%, σύμφωνα 
με τον νέο τρόπο υπολογισμού του βοηθήματος. Ο προγραμματισμός 
που έχει γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας 
είναι ότι το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου θα καταστεί εφικτό να 
χορηγηθούν περίπου 4.500 - 4.600 εφάπαξ.
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ. Πρόσφατα οι συνταξιούχοι του Δημοσίου έλαβαν 
μειωμένο από 11% έως και 63% το μέρισμά τους από το Μετοχικό 
Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Υπενθυμίζεται ότι το μέρισμα για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου έχει ήδη υποστεί περικοπές ύψους 50% 
από το 2010 και μετά. Οι νέες περικοπές κυμαίνονται από 11 % έως 
63%, με την πλειονότητα των δικαιούχων, περίπου 200.000 πολιτικοί 
συνταξιούχοι, να υποστεί μειώσεις της τάξης του 44%. Πρόκειται για 
τους μερισματούχους που λαμβάνουν παροχή στα επίπεδα των 150-200 
ευρώ τον μήνα και είδαν το μέρισμά τους μειωμένο 66-88 ευρώ τον 
μήνα. Στην πράξη, θα λάβουν μέρισμα που αντιστοιχεί σε 84-112 ευρώ 
τον μήνα (252-336 ευρώ το τρίμηνο). Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις 
στα μερίσματά τους θα διαπιστώνουν οι δικαιούχοι στις καταβολές του 
ερχόμενου Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, καθώς θα παρακρατηθούν 
αναδρομικά τα ποσά που καταβλήθηκαν το α’ τρίμηνο του έτους. 
Και αυτό γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει ότι οι περικοπές στα 
μερίσματα θα είναι αναδρομικές, από την 1η Ιανουάριου του 2016.
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ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. Όσοι καταθέτουν στο αίτηση συνταξιοδότησης (σε 
όλα τα ασφαλιστικά ταμεία) από 13 Μαΐου 2016 εντάσσονται στον νέο 
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Η μείωση έως 30% στις νέες κύριες συντάξεις (για όσους υποβάλλουν 
αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13/5/2016) επέρχεται λόγω νέας 
μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης στο 40,7% στα 40 χρόνια 
ασφάλισης (αντί του 45% που πρότεινε αρχικά η κυβέρνηση), 60% που 
προβλεπόταν στους νόμους Λοβέρδου και 70% στον προηγούμενο 
νόμο Ρέππα. Επίσης, λόγω υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών 
σε όλο τον εργασιακό βίο, αντί των πέντε καλύτερων από την 
τελευταία 10ετία που ίσχυε στο ΙΚΑ, του τελευταίου μισθού που ίσχυε 
στις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες και του μισθού του Οκτωβρίου του 2011 
που ίσχυε για τους δημοσίους υπαλλήλους.
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ. Για τις συντάξεις χηρείας εισάγονται 
αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους. Συγκεκριμένα, 
τίθεται όριο ηλικίας τα 55 έτη. Δηλαδή αν ο επιζών σύζυγος έχει 
συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του δικαιούται σύνταξη για 
διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή 
σύνταξης αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της 
ηλικίας του. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της ηλικίας 
του κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται σύνταξη μόνο για διάστημα 
τριών (3) ετών. Οι συντάξεις χηρείας καταβάλλονται κανονικά 
αν ο επιζών σύζυγος έχει ανήλικα ή ανάπηρα παιδιά ή παιδιά 
που σπουδάζουν έως 24 ετών ή είναι ανίκανος για την άσκηση 
βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Γ ία 
πρώτη φορά περιορίζεται και το ποσοστό της σύνταξης αν υπάρχει 
μεγάλη διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων. Αν η διαφορά ηλικίας 
μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του 
διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από 10 έτη, η σύνταξη 
του επιζώντος συζύγου υφίσταται για κάθε πλήρες έτος διαφοράς 
μείωση που καθορίζεται σε: - 1% για τα έτη από το 10ο έως το 20ό 
έτος - 2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος - 3% για τα έτη από το 
26ο έως το 30ό έτος - 4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος - 5% 
για τα έτη από το 36ο και άνω.
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Στις περιπτώσεις απασχόλησης 
συνταξιούχων, η κύρια και η επικουρική σύνταξη περικόπτονται κατά 
60%, χωρίς καμιά πρόβλεψη για μικρότερο ποσοστό στις περιπτώσεις 
χαμηλοσυνταξιούχων.
ΠΡΟΩΡΕΣ. Δραματικές μειώσεις θα υποστούν όσοι τολμήσουν 
να συνταξιοδοτηθούν πρόωρα, πριν από το όριο πλήρους 
συνταξιοδότησης. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι η μείωση της εθνικής 
σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους που παίρνουν 
μειωμένη σύνταξη λόγοι γήρατος ανέρχεται σε 1 /200 για κάθε μήνα 
που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους 
συνταξιοδότησης. Επιπλέον, το αναλογικό ποσό θα μειωθεί κατά 10% 
λόγω του πέναλτι.
ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ. Στα 2.000 ευρώ μεικτά (1.820 ευρώ καθαρά) τέθηκε 
το νέο πλαφόν για την κάθε κύρια σύνταξη. Το υπερβάλλον ποσό κάθε 
ατομικής μηνιαίας σύνταξης ψαλιδίζεται μέχρι 31/12/2018. Οι κύριες 
συντάξεις που υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ μεικτά δεν ξεπερνούν σε 
πλήθος τις 4.000. Το πλαφόν για το άθροισμα συντάξεων τέθηκε στα 
3.000 ευρώ καθαρό ποσό (2.500 συνταξιούχοι έχουν εισόδημα από 
συντάξεις άνω των 3.000 ευρώ). Το υπερβάλλον ποσό στο άθροισμα 
ψαλιδίζεται μέχρι 31/12/2018.

ΟΙ «ΓΕΦΥΡΕΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 4/07/2016

Το πρώτο βήμα για την ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας - Κίνας στο 
τομέα του τουρισμού αναμένεται να γίνει κατά τη διάρκεια της επίσημης 
επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ν», η ελληνική αποστολή θα θέσει 
στο τραπέζι των συζητήσεων την προσέλκυση περισσότερων Κινέζων 
τουριστών στη χώρα, αλλά και επενδύσεις κινεζικών κεφαλαίων 
στον κλάδο του τουρισμού. Μια πρώτη κίνηση για την επίτευξη του 
στόχου θεωρείται ότι μπορεί να είναι η θεσμοθέτηση έτους Τουρισμού 
Ελλάδας - Κίνας. Σκοπός θα είναι να τεθεί το πλαίσιο για την αύξηση του 
εισερχόμενου τουρισμού από την Κίνα, μέσω αυξημένης δημοσιότητας, 
ανάπτυξης επίσημων δομών συνεργασίας μεταξύ των κρατικών 
φορέων τουρισμού και σχεδιασμού εκτέλεσης ολοκληρωμένου πλάνου 
μάρκετινγκ. Οι εν λόγω κινήσεις βασίζονται στη γενική παραδοχή 
που έχουν κάνει οι φορείς της βιομηχανίας στην Ελλάδα ότι δηλαδή 
χρειάζεται ο κλάδος να διεισδύσει και σε άλλες αγορές, ώστε αφενός 
μεν να αναπτυχθεί περισσότερο, αφετέρου δε να μειώσει την εξάρτηση 
από τις παραδοσιακές χώρες άντλησης πελατείας και να αντισταθμίσει 
περιστασιακές απώλειες από τις διακυμάνσεις της ζήτησης.
Η διείσδυση στην αγορά της Κίνας θα βασιστεί σε μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση ενός σχεδίου τεσσάρων σημείων: 
1. Εκπαίδευση επιχειρηματιών και επαγγελματιών.
2. Πιστοποίηση επιχειρήσεων και προορισμών.
3. Έρευνα Αγοράς και Στρατηγική Επικοινωνίας.
4. Ανάπτυξη συνεργασιών με Κινέζους εταίρους για διανομή και 
πωλήσεις.
«Η βάση σχεδίου προετοιμασίας της ελληνικής τουριστικής αγοράς 
ενισχύει την προσπάθεια για απευθείας αεροπορική σύνδεση, 
παράλληλα πάντα με την προσπάθεια διευκόλυνσης της διαδικασίας 
χορήγησης βίζας» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στο σχέδιο, ενώ 
τονίζεται ότι η ανάπτυξη του εισερχόμενου τουρισμού από την 
Κίνα θα επιταχυνθεί σε μέγιστο βαθμό με την ανακήρυξη Έτους 
Τουρισμού Ελλάδας - Κίνας. Το σχέδιο Έτους Τουρισμού να μπορεί να 
περιλαμβάνει έναν μίνιμουμ δράσεων όπως: 
1. Εξιδείκευση. Εκπαίδευση Κινέζων τουριστικών πρακτόρων και tour 
operators στο ελληνικό τουριστικό προϊόν (on line & site visits).
2. Ανάπτυξη θεσμού πρεσβευτών. Προσωπικότητες της πολιτικής, της 
τέχνης, του αθλητισμού θα προωθήσουν άμεσα/έμμεσα την Ελλάδα (π.χ. 
πρόσκληση των Κινέζων ολυμπιονικών να επισκεφθούν την Αρχαία 
Ολυμπία, κόστος μικρό δημοσιότητα τεράστια).
3. Fam trips.
4. Εκπαιδεύσεις Ελλήνων επαγγελματιών. Από τα κίνητρα, τις συνήθειες 
και τις προσδοκίες των Κινέζων τουριστών μέχρι βασικές γνώσεις 
γλώσσας και παρασκευή κινεζικού πρωινού.
5. Πιστοποίηση επαγγελματιών και προορισμών.
6. Έρευνα και τμηματοποίηση της αγοράς με βάση την προσφορά και 
δυνατότητα προσαρμογής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος (πχ. 
οργάνωση - αναπαράσταση του όρκου του Ιπποκράτη και πρόσκληση 
Κινέζων ιατρών και φοιτητών ιατρικής στην Κω).
7. Ενεργή συμμετοχή της Ελλάδας στα προγράμματα του Δρόμου του 
Μεταξιού (overland & maritime) με προφανή πολιτικά και εμπορικά 
οφέλη.


