
Η αρμόδια Επιτροπή ακροάσεων της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία την τοπο-
θέτηση του Στέλιου Πλιάκη στη θέση του Προέδρου του ΔΣ του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), σύμφωνα με σχετική πρόταση του υπουρ-

γείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Α. Σελλιανάκης αποτελεί πλέον 
οριστικά παρελθόν για το ΕΤΑΑ.  
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με τετραετή χρονική υστέρηση, η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού δικαιώνει το ΤΕΕ και με εισήγησή της 
προς την Ολομέλεια της Επιτροπής αποκαλύπτει πως οι 
χαλυβουργικές εταιρείες είχαν συγκροτήσει «καρτέλ» 
αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων, ακόμη και κατά 
την περίοδο κατά την οποία τόσο η οικοδομή, όσο και 
η κατασκευή δημόσιων έργων - εξαιτίας της κρίσης 
- είχαν εκμηδενιστεί, γεγονός που είχε καταγγείλει 
με αλλεπάλληλες ανακοινώσεις ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης το 2011.
Σύμφωνα με την εισήγηση, επί σειρά ετών, οι χαλυ-
βουργικές επιχειρήσεις αντάλλασσαν εμπιστευτικές 
πληροφορίες που αφορούσαν στοιχεία παραγωγής και 
εξαγωγών τους, καθώς και στοιχεία που αφορούσαν 
τις εισαγωγές, μέσω της αστικής μη κερδοσκοπικής 
εταιρείας Ένωση Χαλυβουργιών Ελλάδος (ΕΝΧΕ) στην 
οποία οι προαναφερόμενες συμμετέχουν ασκώντας την 
εναρμονισμένη πρακτική τους.
Δηλαδή, όχι μόνο επιβεβαιώνεται η καταγγελία του προ-
έδρου του ΤΕΕ για «ολιγοπώλια–καρτέλ» και τη «γνωστή 
δόμηση στρεβλών κλειστών αγορών σε πολλά προϊόντα» 
που έκανε το 2011, αλλά η εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού περιγράφει μια ιστορία που 
συνάδει με «οργανωμένο έγκλημα»!
Προς άρση κάθε αμφιβολίας στην ανακοίνωση της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού υπογραμμίζεται, 
μάλιστα, πως η έρευνα ξεκίνησε με αφορμή δημοσι-
εύματα στον Τύπο, όπου γινόταν λόγος για κοινές και 
υπερβολικές αυξήσεις στις τιμές των χαλυβουργικών 
προϊόντων, με βάση καταγγελίες της εταιρίας IRON 
TENCO A.E. και του ΤΕΕ.
Η συζήτηση στην ολομέλεια της Επιτροπής έχει προσδιο-
ριστεί για τις 29 Μαΐου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Το ΤΕΕ σε συνεργασία με τους Πρυ-
τάνεις των Πολυτεχνείων και τους 
Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχο-
λών, τους Επιστημονικούς Τεχνικούς 
Συλλόγους και τις Επιτροπές Επιστη-
μονικού Έργου του ΤΕΕ ετοιμάζει 
ολοκληρωμένη παρέμβαση για τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχα-
νικών, στην κατεύθυνση της άμεσης 
και ριζικής αναθεώρησης του σχετι-
κού νόμου 4254/2014.  Στο μεταξύ ο 
Προεδρεύων της Διοικούσας Επιτρο-
πής  του ΤΕΕ, Α΄ Αντιπρόεδρος Θ.Σε-
ραφίδης, παραβρέθηκε την Πέμπτη 2 
Απριλίου και ώρα 12.30 στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, τη λεγόμενη «Επιτρο-
πή Κυριτσάκη», η οποία επρόκειτο να 
ασχοληθεί με τον καθορισμό ρυθμί-
σεων για την εξάσκηση του επαγγέλ-
ματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρ-
χιτέκτονα και Τοπογράφου.  Άσκησε 
παρέμβαση, ζητώντας  την αναστολή 
λειτουργίας της Επιτροπής, σύμφω-
να με την απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής  του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της 
αναγκαίας άμεσης αναθεώρησης του 
νόμου 4254/2014, ο οποίος  ρυθμίζει 
τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μη-
χανικών. Μετά την παρέμβαση του Θ. 
Σεραφίδη αποφασίστηκε η αναβολή 
της σχετικής συνεδρίασης.  Στο μετα-
ξύ με βάση νεότερη απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, που ελήφθη 
την περασμένη Τετάρτη επαναβεβαι-
ώθηκαν οι πάγιες αποφάσεις του ΤΕΕ 
για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
Μηχανικών και έγινε ήδη σχετική πα-
ρέμβαση, με επιστολή του ΤΕΕ προς 
τα συναρμόδια Υπουργεία. Το ΤΕΕ 
προσέρχεται στο διάλογο με τα αρμό-
δια Υπουργεία στη βάση της υπ’αριθμ 
Γ202/Σ25/2014 απόφασης της ΔΕ 
ΤΕΕ για τα «επαγγελματικά δικαιώμα-
τα των Μηχανικών», προκειμένου να 
αντιμετωπίσει την απορρύθμιση της 
Παιδείας και του επαγγέλματος του 
Μηχανικού, ώστε να διασφαλίζεται το 
δημόσιο συμφέρον.

O Θ. Σεραφίδης  
ζητησε αναστολή  
λειτουργίας  
της Επιτροπής  
Ανταγωνισμού.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΒΑΣΗ

Παρέμβαση για τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των Μηχανικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

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

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «ΑΠΕ και Κτίρια» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: Διεθνές συμπόσιο για την πολεο-
δομική και σιδηροδρομική ανάπτυξη της Αθήνας
ΑΘΗΝΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Σύγχρονα Υλικά Επεμβάσεων 
(Επισκευών / Ενισχύσεων)» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παραρτήμα της 
ASHRAE

ΕΜΠ,  Πανεπιστήμιο Πατρών,  
Πολυτεχνείο ΕΤΗ  Ζυρίχης

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδας

7
Απριλίου

2015

16-17
Απριλίου

2015

20-30
Απριλίου

2015

 Διεθνές σεμινάριο με τίτλο: "1st European Seminar on the Utilization of Electric Arc 
Furnace Slags" θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουνίου 2015 (στο χώρο του Κέντρου Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του Α.Π.Θ.). Το σεμινάριο διεξάγεται στο πλαίσιο του ερευνητι-
κού προγράμματος SLAG-PROD, από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών του ΑΠΘ.
Αντικείμενο, η χρήση των παραπροϊόντων της χαλυβουργίας. Δηλώσεις συμμετοχής στο 
email: papayian@civil.auth.gr

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

«Μικρά Νησιά και Φυσικοί Πόροι» 

 Ημερίδα με θέμα «Μικρά Νησιά και Φυσικοί 
Πόροι», διοργανώνουν -στις 29 Απριλίου 2015- 
το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (CISD) και το Ελληνικό Δίκτυο Μικρών 
Νησιών (ΕΔΜΝ), στο πλαίσιο των δράσεών τους 
που αφορούν στη διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων 
οικονομίας, περιβάλλοντος και κοινωνίας με βάση 
τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
   Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, σκοπός της 
εκδήλωσης είναι «η ανάδειξη της ποικιλίας και 
πολυμορφίας του Φυσικού Πλούτου των Μικρών 
Νησιών, ως κύριο παραγωγικό και αναπτυξιακό 
πόρο, αλλά και της ανάγκης περαιτέρω προστα-
σίας του με ταυτόχρονη αξιοποίηση από τους 
ίδιους τους νησιώτες, στο πνεύμα της Αειφόρου 
Ανάπτυξης, αποκαθιστώντας διαχρονικά στρε-

βλές πρακτικές και αγκυλώσεις της Διοίκησης. 
Φιλοδοξούμε να καταλήξουμε σε σύνθεση ενός 
συγκροτημένου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο 
θα τεθεί υπόψη σε όλα τα επίπεδα της Διοίκησης 
για προβληματισμό και περαιτέρω αξιοποίηση 
αλλά και θα κοινοποιηθεί στους νησιώτες για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους. Το αντι-
κείμενο αν και αφορά στο σύνολο του νησιωτικού 
χώρου, επικεντρώνεται εν προκειμένω στα Μικρά 
Νησιά που έχουν απόλυτη προτεραιότητα, καθώς 
διαχρονικά έχουν τεθεί στο περιθώριο του ενδια-
φέροντος της Πολιτείας παρά τον κρίσιμο Εθνικό 
ρόλο τους, την έμμεση αλλά τεράστια συμβολή 
τους στη διαμόρφωση του τουριστικού «μύθου» 
της χώρας, την άμεση δυνατότητα αειφορικής 
ανάπτυξης σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ».  

   Η Διεθνής Ένωση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(ΙΑΙΕ), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων και με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, της Ελληνικής Ένωσης Διαπολιτισμι-
κής Εκπαίδευσης (ΕΕΔΕ) και του Παρατηρητηρίου 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει διε-
θνές συνέδριο με τίτλο: «Πολιτισμική Ετερότητα, 
Ισότητα και Κοινωνική Ένταξη: Η Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα και επέκεινα». Το συ-
νέδριο θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα από 29 
έως 3 Ιουλίου 2015 και θα μπορούν να το παρα-
κολουθήσουν εκπαιδευτικοί Π/θμιας και Δ/θμιας 
Εκπ/σης όλων των ειδικοτήτων. Πληροφορίες: 
http://www.iaie.org/ioannina2015/1_call.html

  Διάλεξη με θέμα: «Αναστύλωση του Ιστο-
ρικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο 
και του Υποκείμενου Ρωμαϊκού Πύργου» 
διοργανώνεται στις 29 Απριλίου 2015 και 
ώρα 11:00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της 
Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ (Τέρμα Οδού Δα-
συλλίου στους Ελαιώνες, Δήμου Πυλαίας, 
Θεσσαλονίκη), με ομιλητές τους: Γεώργιο Γ. 
Πενέλη, Ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ και Γρηγό-
ριο Γ. Πενέλη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ.
  Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει 
η Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ, με 
ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες 
σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας ή/και 
Εδαφοδυναμικής ή/και Αντισεισμικής 
Μηχανικής, τα οποία σχετίζονται με τη 
μείωση των συνεπειών των σεισμών στον 
άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον (νέες 
ή υφιστάμενες κατασκευές και μνημειακές 
κατασκευές).

Διεθνές συνέδριο 

Διάλεξη



Νέα λιγνιτική μονάδα  Πτολεμαΐδας

Σύσκεψη για την ΣΔΙΤ Δ. Μακεδονίας

Επανασύσταση ΙΓΜΕ

Αδριάνειο Υδραγωγείο

Το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με αφορμή τις 
πρόσφατες δημόσιες συζητήσεις που αφορούν στη 
σκοπιμότητα κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονά-
δας Πτολεμαΐδα άσκησε παρέμβαση στους αρμόδι-
ους θεσμικούς φορείς της Πολιτείας και της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονία καταθέτοντας για μία 
ακόμη φορά και με ξεκάθαρο τρόπο τη θέση του: 
Στηρίζει την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονά-
δας Πτολεμαΐδα V ως ένα έργο στρατηγικής ση-
μασίας για την ασφάλεια του εθνικού ενεργειακού 
εφοδιασμού, συμπληρωματικό και όχι ανταγωνι-
στικό στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αναντι-
κατάστατο για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης της 
πόλης της Πτολεμαΐδας, αναγκαίο στην ορθολογική 
διαχείριση του εγχώριου λιγνίτη και στη συνέχιση 
της διαδικασίας αποκατάστασης των εδαφών, κα-
θοριστικό για την ομαλή μετάβαση της Δυτικής Μα-
κεδονίας στην  νομοτέλεια της μεταλιγνιτικής επο-
χής. Η παραπάνω θέση έχει τεκμηριωθεί επαρκώς 
μέσα από μελέτες και δημόσιες παρεμβάσεις του 
ΤΕΕ/ΤΔΜ και διαχρονικά έχει κοινοποιηθεί στα αρ-
μόδια θεσμικά όργανα τόσο σε περιφερειακό, όσο 
και σε κεντρικό επίπεδο. Κατατέθηκε δε και σχετι-
κό «Υπόμνημα με τις πρόσφατες παρεμβάσεις του 
ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας» στον Υπουρ-

γό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη κατά την 
πρόσφατη επίσκεψη του στην Κοζάνη.  Συνεχίζο-
ντας την προσπάθεια αυτή, το ΤΕΕ/ΤΔΜ μετά την 
εκπόνηση της μελέτης “Εκτίμηση του κόστους 
μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς 
χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής”(Ιούλιος 2012), θα 
προχωρήσει άμεσα στην τεκμηρίωση των εξωτερι-
κών παραμέτρων (externalities) που σχετίζονται με 
το σύνολο των θετικών και αρνητικών επιδράσεων 
της λιγνιτικής βιομηχανίας στη Δυτική Μακεδονία.  
Πέραν αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την καθολική 

απαίτηση ανάταξης της εθνικής οικονομίας και τον 
καταλυτικό ρόλο του τομέα της Ενέργειας σε αυτό, 
οφείλουμε άμεσα να διαμορφώσουμε και κυρίως 
να υλοποιήσουμε μια Εθνική Ενεργειακή Στρα-
τηγική με ρεαλιστικούς στόχους, τεκμηριωμένες 
προσεγγίσεις και με τη μέγιστη δυνατή αποδοχή. 
Σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ/ΤΔΜ θεωρεί τη δημό-
σια συζήτηση αναφορικά με τη σκοπιμότητα κατα-
σκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαΐδα 
V και άκαιρη και ξεπερασμένη από τις εξελίξεις. 
Προς επίρρωση των θέσεων του. Περισσότερα  στο 
www.tdm.tee.gr 

Σύσκεψη σχετικά με την εξέλιξη του έργου Σύμπραξης Ιδιωτικού και Δημο-
σίου Τομέα για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων της 
ΔΙΑΔΥΜΑ συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, 
με την παρουσία βουλευτών, αυτοδιοικητικών της περιοχής και εκπροσώπων 
της ΔΙΑΔΥΜΑ.  Η πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, την οποία 
αποδέχθηκαν οι συμμετέχοντες, είναι να εκπονηθεί εναλλακτική μελέτη σκο-
πιμότητας-βιωσιμότητας για την προοπτική κατασκευής του έργου με ίδιους 
πόρους και με την αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο 

Θ. Καρυπίδης ζήτησε, προκειμένου να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον, να 
εξεταστούν παράλληλα οι δυο εναλλακτικές -αυτή των ίδιων πόρων και εκείνη 
του ιδιώτη-, σε σχέση με κόστος, ωφέλεια, δεσμεύσεις που δημιουργούνται 
στη μια και στην άλλη περίπτωση και εν συνεχεία να ληφθεί απόφαση με βάση 
τα νέα δεδομένα. Η επόμενη συνάντηση με συγκεκριμένη ατζέντα ορίστηκε 
για μετά το Πάσχα, ώστε μέσα στο διάστημα που θα μεσολαβήσει, να γίνουν 
οι απαραίτητες επαφές σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και οι ενέργειες από τεχνο-
κρατικής πλευράς που θα επιτρέψουν να ληφθεί οριστική απόφαση.

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ ζητούν να τηρηθούν οι δεσμεύσεις για επα-
νασύσταση του ΙΓΜΕ. Σε σχετική ανακοίνωση τους σημειώνουν ότι 
« ακόμα περιμένουμε την έκδοση ΚΥΑ που θα καταργούσε την ΚΥΑ 
25200/11( η οποία διέλυσε  το ΙΓΜΕ), ενώ δεν έχουμε ακόμη σαφή 
χρονική δέσμευση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης της. 
Αντίθετα πληροφορούμαστε για συνεχείς γραφειοκρατικές επιπλοκές 
που προκύπτουν είτε από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, είτε από τη μη συνεννόηση των συναρμόδιων Υπουρ-

γών. Δεδομένης της δήλωσης του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, θεωρούμε ότι η 
καθυστέρηση των υπογραφών από τους επισπεύδοντες Υπουργούς του 
Υπουργείου μας είναι αδικαιολόγητη και δημιουργεί ένα κλίμα απογο-
ήτευσης στους εργαζόμενους και απαξίωσης του Ινστιτούτου, σε μια 
περίοδο όπου θα έπρεπε να γίνεται ο νέος προγραμματισμός της έρευ-
νας, εν όψη του ΣΕΣ και η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ». 
Το Συνδικάτο εργαζομένων ΙΓΜΕ προχώρησε σε προειδοποιητικές κι-
νητοποιήσεις.

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η ενημερωτική εκ-
δήλωση από το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α)/ Ινστιτού-
το Γεωλογικών Μεταλλευτικών Ερευνών και 

Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.Μ)  με θέμα τα «Τα αρχαία 
υδραγωγεία και το νερό», στο πλαίσιο του 16ου  
Ευρωπαϊκού συνεδρίου. Από τα αποτελέσμα-
τα των ερευνών, προκύπτει πως το Αδριάνειο 

Υδραγωγείο εξακολουθεί σήμερα να τροφο-
δοτεί με υπόγεια ύδατα την σήραγγα,  παρά το 
γεγονός πως δεν τροφοδοτείται από τις πηγές 
της Πάρνηθας.
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Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, με 
ανακοίνωση του, την οποία υπογράφει ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ/ΤΔΕ Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιαννα-
δάκης, Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μη-
χανικός υπογραμμίζει ότι  υποστηρίζοντας και 
προωθώντας, αταλάντευτα, το παλλαϊκό αίτημα 
για την Απελευθέρωση του Παραθαλάσσιου 
Μετώπου της Πάτρας στηρίζει την εκ νέου επι-
καιροποίηση της διεκδίκησης του από το Δήμο 
Πατρέων. Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής 
Ελλάδας με το συνεχές επιστημονικό του έργο 
έχει αναδείξει με σαφήνεια ότι:
-Ο χερσαίος χώρος του θαλασσίου μετώπου 
πρέπει να ανακτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο 
και να παραχωρηθεί, οριστικά, στην πόλη ώστε 
να αξιοποιηθεί και να αποδοθεί στους πολίτες 
της.
-Απαιτείται η εκπόνηση εξειδικευμένων σχε-
δίων αστικής σύνθεσης, δηλαδή συνδυασμός 
πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής μελέτης του 
δημόσιου χώρου μέσω αρχιτεκτονικού δια-
γωνισμού λαμβάνοντας υπόψη και τις διαχει-
ριστικές δυνατότητες του Δήμου Πατρέων και 

τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ο σχε-
τικός σχεδιασμός οφείλει να αφορά στο σύνο-
λο του θαλασσίου μετώπου της Πάτρας.
-Ο σχεδιασμός διέλευσης της σιδηροδρομικής 
γραμμής από το συνεκτικό αστικό ιστό της πό-
λης οφείλει να έρθει σε αρμονία με τον παρα-
πάνω σχεδιασμό.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδος 
έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεκδίκη-
ση της απελευθέρωσης του Παραθαλάσσιου 
Μετώπου της Πάτρας, δεν δίστασε να έρθει 
σε σφοδρή σύγκρουση με όλες εκείνες τις 
δυνάμεις οι οποίες, ευθέως ή πλαγίως, υπο-
νόμευαν την προοπτική της πόλης και των πο-
λιτών της να ανακτήσουν ελεύθερη πρόσβαση 
στο θαλάσσιο μέτωπο, είτε αμφισβητώντας τη 
δυνατότητα του Δήμου Πατρέων να το διαχει-
ριστεί είτε προωθώντας συντεχνιακού τύπου 
συμφέροντα. Σε αυτό το δρόμο, το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Δυτικής Ελλάδος θα εξακολουθήσει 
να παρεμβαίνει με θετική συνεισφορά στους 
Φορείς της Πολιτείας αλλά και της Κοινωνίας.

Απελευθέρωση Παραθαλάσσιου  
Μετώπου Πατρών

Το ΤΕΕ Τμήμα Πελοποννήσου απέστειλε επιστολή 
προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Π. Σκουρ-
λέτη, τον Υπουργό Υγείας κ. Π. Κουρουμπλή, τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 
Δ. Στρατούλη και το Γενικό Γραμματέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης κ. Γ.Ρωμανιά, με κοινοποίηση στο 
κεντρικό Τ.Ε.Ε., καταθέτοντας για άλλη μιά φορά 
τα δίκαια αιτήματα και τις ρεαλιστικές προτάσεις 
του Τμήματος επί των δυσβάσταχτων ασφαλιστι-
κών προβλημάτων των Μηχανικών. Μεταξύ άλλων 
στην επιστολή αναφέρεται: «Ζητάμε να προβείτε 
άμεσα και αποφασιστικά, χωρίς περαιτέρω καθυ-
στερήσεις, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υλοποίηση των κατωτέρω: 
1. Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής από τους Μη-
χανικούς της ασφαλιστικής τους κατηγορίας. 
2. Άμεση ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου 
κλάδου ειδικών παροχών του Ν.3518/2006 με 
βάση τον κανονισμό και την αναλογιστική μελέ-
τη που έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο (εκκρεμεί 
αδικαιολόγητα η έκδοση σχετικής Υπουργικής 
Απόφασης) για την κάλυψη της ανεργίας και του 
χαμηλού εισοδήματος των Μηχανικών, για την 
κάλυψη των προβλημάτων υγείας και της μητρό-
τητας, για την καταβολή των εισφορών των ασφα-
λισμένων στους κλάδους του ΤΣΜΕΔΕ (εκκρεμεί 
η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης).
 3. Ανάκληση της λίστας οφειλετών που μετα-
βίβασε ο Πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ στις Εφορίες 
και λήψη μέτρων προστασίας των Μηχανικών 
ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναγκαστικών 
κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων και άλ-
λων συνεπειών εις βάρος τους. 4. Μη αποστολή 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών των αυ-
τοαπασχολούμενων-ελεύθερων επαγγελματιών 
Μηχανικών στο ΚΕΑΟ ή οπουδήποτε αλλού. Οι 
όποιες διεκδικήσεις είσπραξης ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών εισφορών να γίνονται αποκλειστικά 
και μόνο με ρυθμίσεις μεταξύ των ασφαλισμένων 
και της Διοίκησης του ΤΣΜΕΔΕ. 
5. Πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ 
στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και πλήρης κάλυψη αυτής για τους Μηχανικούς 
και τα προστατευόμενα μέλη τους, ανεξαρτήτως 
της ενδεχόμενης οφειλής τους. 6. Απόσυρση απο-
φάσεων επιβολής τόκων στις καθυστερούμενες 
οφειλές. 
7. Ακύρωση-Κατάργηση των αναδρομικών αυ-
ξήσεων των εισφορών των προηγουμένων ετών 
του Ν.3986/2011 και την απόσυρση των σχετικών 
διατάξεων. 
8. Παράταση ισχύος της ασφαλιστικής ενημερό-
τητας των Μηχανικών, ανεξαρτήτως υποχρεώσε-
ων στο Ταμείο, τουλάχιστον έως το τέλος του 2016. 

9. Επιτάχυνση των διαδικασιών άμεσης απονομής 
προσωρινής σύνταξης, ως ποσοστό της σύνταξης 
σε δικαιούχους Μηχανικούς, ανάκληση των εξο-
ντωτικών μειώσεων στις συντάξεις και τις παρο-
χές του Ταμείου και επαναφορά αυτών στο προη-
γούμενο ισχύον καθεστώς. 
10. Ματαίωση οποιονδήποτε επιδιωκόμενων 
ληστρικών πράξεων για υφαρπαγή των αποθε-

ματικών και απώλεια πόρων του Ταμείου μας 
και συγχρόνως αναπλήρωση των «κουρεμένων» 
αποθεματικών αυτού. 
11. Διασφάλιση-Ενίσχυση της νομικά κατοχυρω-
μένης εγγυοδοσίας του ΤΣΜΕΔΕ 
12. Διατήρηση της αυτονομίας, αυτοδιοίκησης και 
οικονομικής αυτοτέλειας του ΤΣΜΕΔΕ χωρίς ενο-
ποίηση με άλλα Ταμεία».

Επίλυση των δυσβάσταχτων  
ασφαλιστικών προβλημάτων των Μηχανικών
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ΑΝ ΧΩΡΙΣΕΙΣ, ΑΠΛΩΣ ΧΩΡΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Η «μικρο-στέγαση» κερδίζει διαρκώς …έδαφος ανά τον κόσμο, καθώς το πρόβλημα της 
αστικής πυκνότητας και το συνεπαγόμενο κόστος γης αυξάνεται διεθνώς σε απαγορευτικά 
για την πλειονότητα επίπεδα. Όλο και περισσότεροι αρχιτέκτονες στρέφονται στην 
αναζήτηση λύσεων, όπου σε σημαντικά μικρότερο χώρο, μπορεί να διασφαλιστεί μια άνετη 
διαμονή και άρα σε ένα οικόπεδο μεγαλύτερος αριθμός κατοικιών.
Η Κορεάτισσα αρχιτέκτων Jinhee Park, με την εταιρεία σχεδιασμού SSD, έκανε μερικά 
βήματα πιο πέρα: δημιούργησε μια «πολυκατοικία» με πολλές μικρές «κατοικίες» που 
μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα ή συνδυαζόμενες, κι έτσι - όπως υπογραμμίζει - 
ακόμη κι αν ένα ζευγάρι χωρίσει δεν χρειάζεται να αλλάξει διεύθυνση κατοικίας, απλώς 
διαχωρίζει εύκολα και απολύτως λειτουργικά τους χώρους διαμονής!
Η αρχιτεκτονική ιδέα, η οποία ονομάζεται «Songpa Micro-Housing» εφαρμόστηκε στη 
Σεούλ, λειτουργεί από το περασμένο φθινόπωρο - δίχως να έχει στο μεταξύ χωρίσει 
κάποιο ζευγάρι - και ήδη έχει αποσπάσει πολλά βραβεία αρχιτεκτονικής (Νέα Υόρκη, 
Νέα Αγγλία, Βοστώνη).
Το κτίριο που κατασκευάστηκε αποτελείται κατά βάση από 14 μονάδες κατοικίας, οι οποίες, 
όμως, μπορούν εύκολα να μεταβληθούν σε λιγότερες, προσαρμοζόμενες στις απαιτήσεις 
των ιδιοκτητών τους και από ατομικές, να στεγάσουν ζευγάρια ή και οικογένειες.
«Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα ζουν σ’ αυτό για μεγαλύτερο διάστημα, αφού σε κάθε 
περίπτωση δεν θα χρειαστεί να μετακομίσουν και, μάλιστα, σε ένα περιβάλλον και με ένα 
τρόπο πιο φιλικό μεταξύ των ανθρώπων» υποστηρίζει η Park.
Η ιδέα στηρίζεται στη διαπίστωση πως οι άνθρωποι για να ζήσουν δεν χρειάζονται 
πολύ προσωπικό χώρο. Οι μικρές, εύκολα προσαρμοζόμενες οικιστικές μονάδες 
στο συγκεκριμένο κτίριο, άλλωστε, συμπληρώνονται από πολλούς ημι-δημόσιους 
χώρους, που εξασφαλίζουν τις χρήσεις που έχουν ανάγκη οι ένοικοι για κάποιες ώρες 
ή ημέρες, κι ακόμη περισσότερους. Όπως τα κοινά καθιστικά, τα ενιαία μπαλκόνια, 
ένας εκθεσιακός χώρος, ένα αμφιθέατρο που ταυτόχρονα είναι και καφετέρια. Οι 
κοινόχρηστου αυτοί χώροι απελευθερώνουν επιφάνειες για τη δημιουργία περισσότερων 
κατοικιών, ενώ δημιουργούν μεγαλύτερη άνεση στις χρήσεις. Παράλληλα, φέρνουν πιο 
κοντά τους ενοίκους, ενώ είναι δυνατόν να αποτελέσουν και ένα κέντρο της γειτονιάς, 

αφού οι κοινόχρηστοι χώροι 
είναι προσβάσιμοι και από το 
δρόμο, ενισχύοντας την έννοια της 
κοινότητας.
Η ευρυχωρία, κατά την Κορεάτισσα 
αρχιτέκτονα είναι έννοια σχετική. 
Με κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν 
μικροί χώροι να εξασφαλίσουν 
μεγάλη ευρυχωρία, τονίζει, 
επιδεικνύοντας το το κτίριο στη 
Σεούλ. Οι λεπτοί τοίχοι (πλην, 
όμως, με καλή θερμομόνωση 
και ηχομόνωση) εξασφαλίζουν 
επιπλέον τετραγωνικά και οι 
μεγάλοι φεγγίτες άπλετο φυσικό 
φως σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν 
ζει κανείς. Το «κλειδί» της επιτυχία, 
ωστόσο, βρίσκεται στην επέκταση 
και προσαρμογή ζωτικού χώρου 
των ενοίκων.
Η έως τώρα αντίδραση των ενοίκων 
του ιδιότυπου αυτού κτιρίου είναι 
θετική, με συνέπεια η επανάληψή 
του να θεωρείται μάλλον βέβαιη.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο Γιάνης Βαρουφάκης λύνει τη σιωπή του και 
μιλά στη «Ν» εφ’ όλης της ύλης- 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- «Κλειδί» 
στη διαπραγμάτευση οι απαιτήσεις των δανειστών • Τι συζητεί ο ΥΠΟΙΚ 

με την Κριστίν Λαγκάρντ- «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ • Αλέξης 
Τσίπρας στη Μόσχα- ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Τι γυρεύει η κυβέρνηση- Τι φοβούνται στις ΗΠΑ- Η ΑΛΕΠΟΥ 
ΣΤΟ ΠΑΖΑΡΙ- Σειρά συναντήσεων του Γιάνη Βαρουφάκη με ψηλό-
βαθμες κυρίες στην Ουάσιγκτον • Από τις Σκουριές ως τα Εξάρχεια- 
ΚΛΕΦΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΨΑΧΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο 
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ • Επτά σημαντικές 
αλλαγές για τις συντάξεις των ΑΜΕΑ- ΜΕΤΡΑ ΦΙΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Η ατζέντα Βαρουφάκη στο τετ α τετ με την επικεφαλής του 
ΔΝΤ- ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- Στο τραπέζι το 
ύψος του πλεονάσματος και οι παρεμβάσεις σε Ασφαλιστικό, εργασια-
κά, ιδιωτικοποιήσεις •  Θρίλερ στην Ουάσιγκτον- ΘΕΜΑ ΤΟΜΣΕΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ 20ής ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • Αυτόματη απόδοση με ψηφιακές 
συσκευές από εμπόρους και ελεύθερους επαγγελματίες- ΗΛΕΚΤΡΟ-
ΝΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΟΥ ΦΠΑ- Υποχρεωτική η χρήση του 
πλαστικού χρήματος για όλες τις συναλλαγές.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τέλος στην τραπεζική ασυλία 

βάζει η Αρχή Εποπτείας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος- ΔΟΚΑΝΟ 
ΓΙΑ ΜΜΕΓΙΣΤΑΝΕΣ • Κινήσεις στρατηγικής- ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι ανατροπές που φέρνει το σχέδιο για μπλόκο 
στις πρόωρες- ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 
55 ΣΤΑ 62 • Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ 
ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΕΙ • Ο Βαρουφάκης, η Λαγκάρντ και η αποπληρωμή του 
ΔΝΤ- ΖΗΤΟΥΝ DEAL ΓΙΑ «ΘΕΡΙΣΜΟ» ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ 
ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Βίκυ Σταμάτη (από το Δρομοκαΐτειο) βάζει φωτιά- 
εν βρασμώ- στο πολιτικό σκηνικό- ΞΕΡΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ • 
«ΕΚΝΕΥΡΙΣΜΟΣ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΡΕΜΛΙΝΟ 
• ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΥΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- Σε οικονομικό, πολιτικό 
και διπλωματικό επίπεδο.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άγιος Παΐσιος: Έρχονται δύσκολα χρόνια- Θα έχου-
με μεγάλες δοκιμασίες- ΕΧΟΥΜΕ ΕΧΘΡΟ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ!
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ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ «ΛΥΣΗ» ΓΙΑ 70.000 ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΦΡΑΓΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-16-41 | 6/04/2015

«Ασπίδα» προστασίας για τους δανειολήπτες σε ελβετικό 
φράγκο προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος 
Σταθάκης, με συνέντευξη του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυ-
ριακής. Έθεσε όμως και τις προϋποθέσεις για να υπάρξει 
νομοθετική ρύθμιση για τους περίπου 70.000 Έλληνες που 
επέλεξαν να πάρουν στεγαστικό στο ελβετικό νόμισμα και 
λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας με το ευρώ, όσο κι αν 
πληρώνουν, το δάνειο αυξάνεται.
Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι προσφυγές δανειοληπτών στη 
Δικαιοσύνη, οι αποφάσεις της οποίας θα κρίνουν σε μεγάλο 
βαθμό και τις κινήσεις της κυβέρνησης.
Όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης, στόχος είναι να εξεταστούν 
νομοθετικές λύσεις που θα εναρμονίσουν την υφιστάμενη 
νομοθεσία για τα δάνεια σε ξένο νόμισμα με τις δικαστικές 
αποφάσεις και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες.
Στην πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/1 7/ΕΕ για την 
ενυπόθηκη πίστη υπάρχει ειδικό κεφάλαιο που ρυθμίζει 
τα δάνεια σε ξένο νόμισμα και τα δάνεια μεταβλητού επι-
τοκίου. Σύμφωνα με αυτήν, πρέπει τα κράτη-μέλη να εξα-
σφαλίζουν ώστε, όταν μια σύμβαση πίστωσης αφορά δάνειο 
σε ξένο νόμισμα, τη στιγμή που συνάπτεται η σύμβαση να 
υπάρχει το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο ώστε να διασφα-
λίζεται τουλάχιστον ότι: 
- ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να μετατρέψει τη σύμβα-
ση πίστωσης σε εναλλακτικό νόμισμα υπό ορισμένες προϋ-
ποθέσεις ή 
- υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις που περιορίζουν το συναλλαγ-
ματικό κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένος ο καταναλω-
τής βάσει της σύμβασης πίστωσης.
Η Οδηγία αυτή εφαρμόζεται σε συμβάσεις πίστωσης που θα 
συναφθούν μετά τις 21 Μαρτίου 2016, ενώ ρητά ορίζεται σε 
αυτήν ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να θεσπίζουν περαιτέρω 
ρυθμίσεις όσον αφορά τα δάνεια σε ξένο νόμισμα, με την 
προϋπόθεση ότι αυτές οι ρυθμίσεις δεν έχουν αναδρομική 
ισχύ. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας αυτής αποτελεί αρμοδιό-
τητα του υπουργείου Οικονομικών και στη σχετική νομοπα-
ρασκευαστική επιτροπή, το έργο της οποίας ολοκληρώνεται 
στις 30 Νοεμβρίου 2015, συμμετέχουν και εκπρόσωποι των 
αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομίας.
«Περιμένουμε, άρα, την εξέλιξη των υποθέσεων που βρί-
σκονται στην ελληνική Δικαιοσύνη και θα νομοθετήσουμε 
μια δίκαιη λύση», τόνισε ο υπουργός στον Ελεύθερο Τύπο 
της Κυριακής.
Μέχρι σήμερα υπάρχουν αρκετές αποφάσεις Πρωτοδικείων 
που έχουν δικαιώσει δανειολήπτες (Ρόδος, Ξάνθη, Θεσ-
σαλονίκη κ.λπ.). Επίσης, η πρώτη συλλογική αγωγή κατά 
τράπεζας έχει υποβληθεί και είχε οριστεί η εκδίκαση την 1η 
Απριλίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Ωστόσο, η 
τράπεζα ζήτησε αναβολή και ως πρωτοείσακτη η υπόθεση 
αναβλήθηκε για τις 9/12/2015.
Εν όψει της συζήτησης της κύριας αγωγής δανειοληπτών σε 

ελβετικό φράγκο, προ εβδομάδων έγινε δεκτή εν μέρει η 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δανειοληπτών από το Μονομε-
λές Πρωτοδικείο Αθηνών, οι οποίοι ζητούσαν να ρυθμιστεί 
η μηνιαία δόση τους στο ποσό στο οποίο εκείνοι μπορούσαν 
να ανταποκριθούν.
Σύμφωνα με το διατακτικό της εν λόγω απόφασης 
(1728/2015), ρυθμίζεται προσωρινά η μηνιαία δόση των 
αιτούντων στο πόσο το οποίο ζητήθηκε και συγχρόνως 
απαγορεύεται η καταγγελία της δανειακής τους σύμβασης 
μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας 
κύριας αγωγής τους στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. 
«Αυτό σημαίνει, όπως γίνεται αντιληπτό, ότι οι δανειολή-
πτες, δεδομένων των επειγουσών οικονομικών συνθηκών 
που συντρέχουν στην περίπτωσή τους, θα συνεχίσουν να 
παραμένουν ενήμεροι καταβάλλοντος μηνιαίως τη χαμηλή 
δόση στην οποία μπορούν να ανταποκριθούν, ενώ παράλ-
ληλα η αντίδικος τράπεζα δεν μπορεί να προβεί σε κανένα 
επαχθές μέτρο εις βάρος τους», ανέφερε στον «Ε.Τ» ο δι-
κηγόρος Κωνσταντίνος Γ. Πλατίτσας, ο οποίος χειρίζεται την 
υπόθεση.
Παράγοντες της αγοράς σημείωναν ότι στην παρούσα φάση 
πρέπει οι τράπεζες, επειδή ακριβώς αντιμετωπίζουν μείζον 
ζήτημα ρευστότητας, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να 
διευκολύνουν την εν λόγω κατηγορία δανειοληπτών, που 
στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι ενήμεροι.

ΕΧΘΡΙΚΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 44 | 6/04/2015

«Η οικονομική ύφεση και η παρατεταμένη λιτότητα κατα-
λήγουν να θίγουν τον πυρήνα της σχέσης κράτους-πολι-
τών», ήταν η κύρια διαπίστωση της συνηγόρου του Πολίτη, 
Καλλιόπης Σπανού, κατά την παρουσίαση της έκθεσης των 
πεπραγμένων της Ανεξάρτητης Αρχής για το 2014, η οποία 
παραδόθηκε στην πρόεδρο της Βουλής, Ζωή Κωνσταντο-
πούλου.
Οι αναφορές αυξήθηκαν κατά 11 % σε σχέση με το 2013, 
φτάνοντας τις 16.339, με τα κυριότερα θέματα που απασχο-
λούν τους πολίτες να είναι τα ασφαλιστικά και τα φορολογι-
κά, για τα οποία τα παράπονα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση 
με το 2011. Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιτυχείς διαμεσο-
λαβήσεις του ΣτΠ άγγιξαν το 80% των αναφορών.
«Οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου καλύπτουν όλο το φάσμα 
της ζωής και των προβλημάτων που αφορούν τους πολίτες. 
Δεν είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε, αλλά για να δώσου-
με λύσεις, ώστε να μην επαναληφθούν τα προβλήματα και 
τα φαινόμενα κακοδιοίκησης», τόνισε -μεταξύ άλλων- η κ. 
Σπανού, που στη συνέχεια αναφέρθηκε στους επιμέρους 
τομείς των παρεμβάσεων. Στον τομέα της κοινωνικής προ-
στασίας, που συγκέντρωσε το 38% των αναφορών, κάτι που 
αποτελεί κατά την κ.
Σπανού αντανάκλαση των καιρών, αντιμετωπίστηκαν θέμα-
τα αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών Σε ερώτηση της 
«Εφ,Συν.» για τον αποκλεισμό από την περίθαλψη εκατ. 
άνεργων και ανασφάλιστων πολιτών, ο Χρήστος Ιωάννου, 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

βοηθός ΣτΠ σε θέματα κοινωνικής προστασίας, επισήμανε 
ότι το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα παράγει ανθρωπιστική 
κρίση, ενώ ανέδειξε την ανάγκη για μεταβολές που θα 
καλύπτουν τους εργαζόμενους σε μορφές ελαστικής ή 
μερικής απασχόλησης, που αυξάνονται. Επίσης, γίνεται 
προσπάθεια συνάθροισης της κατακερματισμένης ασφαλι-
στικής νομοθεσίας, που φτάνει τις 40.000 σελίδες.
«Αγκάθι» στον τομέα σχέσεων κράτους-πολίτη δείχνει να 
αποτελεί και η φορολογία, καθώς εκεί διαπιστώθηκε το 
20% των περιπτώσεων κακοδιοίκησης, παρότι οι φορολο-
γικές υποθέσεις αφορούσαν μόλις το 7% των αναφορών. 
Εδώ, οι κυριότερες παρεμβάσεις αφορούσαν τπ φορο-
λόγηση των Ελλήνων που κατοικούν στο εξωτερικό, ενώ 
διαπιστώθηκε ότι «το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αναδει-
κνύεται ως το πλέον απειλούμενο, λόγω της επιλογής της 
Πολιτείας να το μεταβάλει στην κατεξοχήν πηγή δημόσιων 
εσόδων».
Στο μεταναστευτικό, μειώθηκαν οι αναφορές για την πα-
ραμονή και είσοδο αλλοδαπών, καθώς οι Υπηρεσίες Μιας 
Στάσης στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων απορρόφησαν πολυε-
τείς εκκρεμότητες και εξορθολόγησαν τη διαδικασία ελέγ-
χου. Ωστόσο, προβλήματα υπάρχουν ακόμα με τις άδειες 
διαμονής των μεταναστών δεύτερης γενιάς, ενώ π πιο 
προβληματική πρακτική που διαπιστώθηκε ήταν η κράτηση 
αλλοδαπών προς επιστροφή στις χώρες τους πέραν του 
ορίου των 18 μηνών ηου προβλέπει ο νόμος. Επίσης, έγινε 
ιδιαίτερη αναφορά στη δράση του Συνηγόρου ως Εθνικού 
Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σύμφωνα με 
τη νέα αρμοδιότητά του από τον νόμο 4228/2014.
Αύξηση των αναφορών καταγράφεται και στο κομμάτι 
της ισότητας των φύλων, με τα ζητήματα της εργασιακής 
επισφάλειας των γυναικών που εργάζονται στον ιδιωτικό 
τομέα, όπως και εκείνα της μητρότητας, να παραμένουν 
δυσεπίλυτα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι αναφορές για 
ζητήματα εργαζόμενων γυναικών στον ιδιωτικό τομέα 
αφορούν κυρίως την απόλυση εγκύων. «Οι ευεργετικές 
ρυθμίσεις υπέρ των γυναικών καταλήγουν να λειτουργούν 
ας βάρος τους», επισήμανε η κ. Σπανού.

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΜΕΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-16 | 6/04/2015

Επτά μέτρα - ανάσα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
(ΑμεΑ) προωθεί το υπουργείο Εργασίας με νομοθετικές 
πρωτοβουλίες μετά το Πάσχα.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Δημήτρη Στρατούλη: «Στόχος των πρωτοβουλιών 
αυτών αλλά και μιας σειράς άλλων παρεμβάσεων από 
πλευράς του υπουργείου θα είναι να τερματιστεί ο εγκλω-
βισμός των ΑμεΑ στα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας 
(ΚΕΠΑ), να περιοριστεί σε ολιγοήμερο χρονικό διάστημα ο 
απαιτούμενος χρόνος για την έκδοση των αποφάσεων, να 
διαμορφωθεί ένα ενιαίο σύστημα απόδοσης αναπηρικών 

συντάξεων για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και να 
υπάρξει σωστότερη εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού 
που συμμετέχει στις επιτροπές των ΚΕΠΑ».
Τα 7 μέτρα είναι τα εξής:
 1. Προβλέπεται η ενοποίηση των προϋποθέσεων για την 
παροχή σύνταξης από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή τη 
στιγμή υπάρχουν τόσο διαφορετικά κριτήρια για τη συντα-
ξιοδότηση ατόμων με αναπηρία, ακόμη και ατόμων που 
ανήκουν σης ίδιες κατηγορίες αναπηρίας, παραδείγματος 
χάριν, οι ασφαλισμένοι με ποσοστό αναπηρίας 50% δικαι-
ούνται σύνταξη μερικής αναπηρίας μόνο από τον ασφαλι-
στικό οργανισμό του ΙΚΑ.
2. Προωθείται η ανασύσταση της ειδικής επιστημονικής 
επιτροπής του άρθρου 7, με επικεφαλής τον γενικό γραμ-
ματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργο Ρωμανιά, η οποία 
θα επανεξετάσει σε διαβούλευση με τους φορείς των 
ΑμεΑ και των γιατρών του ΕΟΠΥΥ τον Ενιαίο πίνακα προσ-
διορισμού ποσοστού Αναπηρίας και τον Κανονισμό Εκτίμη-
σης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ).
3. Καταργείται η διάταξη σύμφωνα με την οποία διακό-
πτεται η χορήγηση της σύνταξης του ΟΓΑ σε υπερηλίκους, 
όταν το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά 
τους καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο 
με ειδικό τρόπο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4.320) ευρώ ή, 
στην περίπτωση εγγάμων, των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
σαράντα (8.640) ευρώ. Στο ανωτέρω εισοδηματικό κριτήριο 
προσμετρούνταν και τα αναπηρικά επιδόματα που χορη-
γούνται από την Πρόνοια, παρότι τα αυτά είναι απαλλασ-
σόμενα από τον φόρο και δεν λογίζονται ως εισόδημα που 
διατίθεται για βιοποριστικούς λόγους. Η ρύθμιση αυτή θα 
ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2015.
4. Καταργείται υπουργική απόφαση που τέθηκε πρώτη 
φορά σε ισχύ με τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ (αρ. Σ38/17 
Αρ. 39), με την οποία διακόπτεται το εξωιδρυματικό επίδο-
μα κατά τη διάρκεια νοσηλείας του δικαιούχου.
5. Μετά το Πάσχα θα κατατεθούν οι απαραίτητες τροπολο-
γίες που θα ρυθμίσουν θέματα του ΚΕΠΑ.
6. Θα εξεταστεί το πλαίσιο συνταξιοδότησης για τα άτομα 
που η αναπηρία τους είναι προϋπάρχουσα της ένταξής 
τους στην εργασία: είναι τόσο ασαφές το σημερινό καθε-
στώς που έχει ως αποτέλεσμα άτομα με αναπηρία και χρό-
νιες παθήσεις που έχουν συνταξιοδοτηθεί εδώ και χρόνια 
(π.χ. αιμοκαθαρόμενοι, θαλασσαιμικοί κ.λπ.) να μένουν 
εκτός συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ παράλληλα δεν 
έχουν καμιά δυνατότητα να επανενταχθούν σε νέα θέση 
εργασίας, σύμφωνα με το μορφωτικό τους επίπεδο και τις 
ανάγκες της αναπηρίας τους.
7. Καταργείται το παράβολο των 46,14 ευρώ για την πιστο-
ποίηση της αναπηρίας στα ΚΕΠΑ όχι μόνο για τους ανα-
σφάλιστους, αλλά για το σύνολο των ασφαλισμένων.
Η κάλυψή του θα γίνεται από άλλες πηγές.


