
Πολυνομοσχέδιο 79 σελίδων και 75 άρθρων κυρίως για θέματα Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης φέρνει το υπουργείο Παιδείας για διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. 
Παράλληλα επιφέρει αλλαγές στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες, σε θέματα 

εκπαιδευτικών, σε φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έντονες αντι-
δράσεις από 
ενδιαφερόμενους 
αναμένονται 
τις επόμενες 
ημέρες για το 
πολυνομοσχέδιο 
του Υπουργείου 
Παιδείας

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Με Ενιαίο και Αδιάσπαστο Δίπλω-
μα Μεταπτυχιακού Επιπέδου θα 
αναγνωρίζονται τα πτυχία των 
Πολυτεχνικών και Γεωπονικών 
σχολών με ρύθμιση που φέρνει 
το Υπουργείο Παιδείας στο πο-
λυνομοσχέδιο για τα θέματα της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που 
ετοιμάζει και συγκεκριμένα στο 
άρθρο 11.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι 
«τα διπλώματα που απονέμονται 
κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης 
Προγράμματος Σπουδών με χρό-
νο φοίτησης ίσο ή μεγαλύτερο με 
πέντε έτη, με 300 κατ' ελάχιστον 
Ι.Ε.Μ., αναγνωρίζονται ως Ενιαίο 
και Αδιάσπαστο Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακού Επιπέδου (Integrated 
Master: Master of Science) στη 
βασική ειδικότητα του Τμήματος 
ή της μονοτμηματικής Σχολής και 
κατατάσσονται στο 7ο επίπεδο 
του Εθνικού Πλαισίου Προσό-
ντων».
Η αναγνώριση επέρχεται κατόπιν 
έκδοσης απόφασης του αρμόδιου 
για θέματα ανώτατης εκπαίδευ-
σης Υπουργού, η οποία θα δια-
πιστώνει την συνδρομή των νό-
μιμων προϋποθέσεων υπαγωγής 
των Προγραμμάτων Σπουδών των 
Α.Ε.Ι. στην ανωτέρω διάταξη.
Όπως αναφέρεται στο πολυνο-
μοσχέδιο κατόπιν της έκδοσης 
της σχετικής Υπουργικής Απόφα-
σης, ο τίτλος σπουδών Integrated 

Master (Master of Science) λογί-
ζεται ότι έχει ληφθεί από την ημε-
ρομηνία απονομής του πτυχίου ή 
διπλώματος.
Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία 
έχει η ρητή διευκρίνιση ότι τα 
δικαιώματα που πηγάζουν από 
τον ανωτέρω τίτλο δεν δύνανται 
να τύχουν αναδρομικής χρήσης 
ιδίως προς αμφισβήτηση κατακυ-
ρώσεων διαγωνισμών ή επιδικά-
σεως αναδρομικών επιδομάτων, 
μισθών ή αποζημιώσεων. Η συ-
γκεκριμένη διευκρίνιση έχει ήδη 
προκαλέσει έντονο διάλογο και 
αντιθέσεις.
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Παιδείας θα εξεταστεί τις επόμε-
νες ημέρες από τις συνόδους των 
Πρυτάνεων και των Προέδρων 
ΤΕΙ και αναμένεται σύντομα η 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας 
του.

Επιπέδου Master  
οι πενταετείς σπουδές,  

προτείνει το Υπουργείο Παιδείας
Διαβάστε σήμερα στην  

καθημερινή ηλεκτρονική  

ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter)TEE:

•   Επιπέδου Master οι πενταετείς 

σπουδές, προτείνει το Υπουρ-

γείο Παιδείας (σελ.1)

•  Αντιδρά επισήμως η ΔΕΗ στην 

ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ 

(σελ.3)

•  "Αρχιτέκτονες" εδώ και τώρα 

(σελ.3)

•  Μονάδα Συμπαραγωγής στο 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

(σελ.4)  

•  Εξοικονόμηση Ενέργειας σε 

επίπεδο Δήμων (σελ.4)

•  Αθέατη Πόλη 2015: Ενετικά 

Τείχη του Ηρακλείου (σελ.2)

•  Ημερίδα του ΑΠΘ και Σεμινά-

ριο ΕΜΠ (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

• Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

• Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικο-

νομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Το φεστιβάλ της Αθέατης Πόλης θα 
πραγματοποιηθεί, για 3η χρονιά φέτος, στο 
Ηράκλειο Κρήτης (το τριήμερο 12, 13 και 14 
Ιουνίου 2015), από την ομάδα της «Αθέατης 
Πόλης» και συνδιοργανωτές την Περιφέρεια 
Κρήτης και το Δήμο Ηρακλείου. Η εκδήλωση 
τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων νομού Ηρακλείου.
  Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, 
«φέτος η Αθέατη Πόλη θα έχει ως τόπο 
δράσης της τα Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου, 
ένα ιστορικό οχυρωματικό μνημείο από την 
εποχή της ενετοκρατίας που σήμερα προ-
βάλλει ως ένας συμπαγής συνεχής χώρος ο 
οποίος καθορίζει την συνέχεια ή μάλλον την 
ασυνέχεια του ιστορικού κέντρου της πόλης 
με την νέα πόλη του Ηρακλείου. Σήμερα το 
πάνω επίπεδο των τειχών παρουσιάζεται 
εγκαταλελειμμένο και «ασύνδετο» με την 
πόλη. 
Για τρεις μέρες, στο πλαίσιο του φεστιβάλ, 
αυτό το κενό της πόλης θα γεμίσει με δρά-
σεις εικαστικές, μουσικές, θεατρικές καθώς 
και εφήμερες κατασκευές. Θα αναδειχθούν 
τα περάσματα στους αιώνες της ύπαρξης 
του μέσα από ξεναγήσεις και διαδραστικούς 
περιπάτους, ενώ επίσης θα φιλοξενηθούν 
δράσεις και εκδηλώσεις σε «αθέατα» σημεία 
των τειχών, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο 
ιδέες και τρόπους ένταξης των Ενετικών 
Τειχών στην καθημερινότητα μας και ταυτό-
χρονα παράγοντας προβληματισμό για την 
εγκατάλειψη και το μέλλον του σημαντικού 
αυτού μνημείου». 
  Η Αθέατη Πόλη θα φιλοξενήσει συνολικά 
φέτος περισσότερες από 40 διαφορετικές 

εκδηλώσεις, παρεμβάσεις και δρώμενα, με 
τη συμμετοχή σημαντικών τοπικών φορέ-
ων και συλλογικοτήτων (όπως ο Σύλλογος 
Εκτάκτων Αρχαιολόγων - παράρτημα Κρήτης, 
το Μουσείο Καζαντζάκη, το ΤΕΙ Ρεθύμνου 
- Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας 
και Ακουστικής, κ.ά.) καθώς και δημιουργι-
κών ομάδων, καλλιτεχνών και δραστήριων 
πολιτών του Ηρακλείου. 
Πληροφορίες: www.atheatipoli.gr 

 Ημερίδα παρουσίασης των αποτελε-
σμάτων του ερευνητικού προγράμματος 
“WaveForUs: Πιλοτικό Σύστημα για την 
Ανάπτυξη και Αναμετάδοση Ημερήσιων 
Προγνώσεων Κυματισμών και Θαλάσσιας 
Κυκλοφορίας στο Θερμαϊκό Κόλπο για 
Δημόσια Χρήση και Έκτακτες Συνθήκες”,  
διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών του ΑΠΕ σήμερα και ώρα 9:30 
π.μ, στο Αμφιθέατρο Ισογείου του κτιρίου 
ΚΕΔΕΑ (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημι-
ούπολη). Η εκδήλωση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο της δράσης “Συνεργασία 2011” 
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Εθνικούς πόρους.

Ημερίδα του ΑΠΘ

Σεμινάριο ΕΜΠ

Αθέατη Πόλη 2015:  
Ενετικά Τείχη του Ηρακλείου 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

22-26
Ιουνίου
2015

29
Ιουνίου

3
Ιουλίου

2015

14-18
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μετασχηματίζοντας τις Πόλεις: 
Χωρικές, Σχεδιαστικές, Τοπιακές και Κοινωνικο-
οικονομικές Διαστάσεις». 
ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

FORUM: 3ο Hellenic Forum for Science, 
Technology & Innovation  
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Μηχανικής, Σχεδια-
σμού και Οικονομικών - Διάσκεψη SECOTOX
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας, 
ΤΕΕ/ Πελοποννήσου

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

SECOTOX, Σχολή Μηχανικών 
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.ά. 
φορείς

Ισχυρή σεισμική δόνηση -ιδιαίτερα 
αισθητή στην Αθήνα- μεγέθους 5,3 R
καταγράφηκε από σεισμογράφους 
σήμερα στις 04:09 ώρα Ελλάδας, με 
επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο 26 χιλ. 
ΒΔ της Χαλκίδας.
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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

  Υπενθυμίζεται ότι στις 11 Ιουνίου 2015 και ώρα 
19.00  -στο κτίριο Αβέρωφ ΕΜΠ (αμφιθέατρο Α008)- 
θα πραγματοποιηθεί η επόμενη ομιλία της σειράς 
Σεμιναρίων Εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτο-
νικής του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, με ομιλητή 
τον Moretti Jean-Charles, διευθυντή Ινστιτούτου 
Έρευνας για την Αρχαία Αρχιτεκτονική του CNRS, 
με τίτλο: «Η Υπόστυλη Αίθουσα της Δήλου: η ιστορία 
ενός εργοταξίου στα τέλη του τρίτου αιώνα π.Χ.».   
Πληροφορίες: Μαρία Βασενχόβεν (κιν.: 6937222924), 
Βάσω Μανιδάκη (κιν.: 6977314769), Εργαστή-
ριο Ερευνών Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής (τηλ.: 
2107723320)
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Αντιδρά επισήμως η ΔΕΗ  
στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

"Αρχιτέκτονες" εδώ και τώρα

Η ΔΕΗ απορρίπτει ως εντελώς ασύμφορη την πώληση του Δια-
χειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), την οποία 
επαναφέρουν οι εταίροι στις διαπραγματεύσεις με την κυβέρ-
νηση. Όπως αναφέρει η εταιρεία, η πώληση του διαχειριστή δεν 
επιβάλλεται από την κοινοτική νομοθεσία, πολλές χώρες όπως 
η Γαλλία και η Γερμανία εφαρμόζουν το ίδιο μοντέλο λειτουρ-
γίας της αγοράς, και οι μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται 
στο σύστημα μπορούν να προχωρήσουν και υπό το παρόν ιδιο-
κτησιακό καθεστώς. Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100 % θυγατρική της ΔΕΗ, 
η οποίο προχώρησε το 2013 την προκήρυξη διαγωνισμού για 
την πώληση του 66% των μετοχών σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός 
έφθασε στο επίπεδο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδι-
κασία όμως πάγωσε μετά τις εκλογές και την απόφαση της κυ-
βέρνησης να διατηρήσει τον Διαχειριστή υπό δημόσιο έλεγχο.
Με ανακοίνωσή της την Κυριακή η ΔΕΗ αναφέρει: «Ο ΑΔΜΗΕ 
ιδιοκτησιακά ανήκει στη ΔΕΗ αλλά είναι Ανώνυμη Εταιρεία, πι-
στοποιημένη από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως προς την 
ανεξαρτησία της έναντι της ΔΕΗ και των λοιπών παραγωγών.
Συστάθηκε και λειτουργεί ακριβώς σύμφωνα με το μοντέλο 
«Independent Transmission Operator (Ι.T.O)», ένα από τα τρία 
εναλλακτικά μοντέλα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, 
το οποίο ακολουθείται σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και 
η Αυστρία, Από καμία κοινοτική οδηγία δεν προκύπτει ότι ο ΑΔ-
ΜΗΕ πρέπει ν' αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, προκειμένου να 
υπάρξει συμβατότητα με το κοινοτικό δίκαιο, λέει η ΔΕΗ. Ένα 
από τα επιχειρήματα που προβάλλεται είναι ότι η ΔΕΗ, ελέγ-
χει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προσφέροντας υψηλές 
τιμές αγοράς, έστω και με ζημία, πράγμα που δεν την ενοχλεί 
γιατί θα την αντισταθμίσει από τα αντίστοιχα κέρδη που αποκο-
μίζει ο ΑΔΜΗΕ ως ιδιοκτήτης του. Ωστόσο στην πραγματικότητα 
η ΔΕΗ ελέγχει μόνο το 25 -30% των εισαγωγών και μόλις το 
10% των εξαγωγών ΗΕ. Το υπόλοιπο ελέγχεται από τους ιδιώτες 
προμηθευτές και εμπόρους. Άρα, τα περί ελέγχου του εμπορί-
ου και αθέμιτου ανταγωνισμού από τη ΔΕΗ μέσω του ΑΔΜΗΕ 
είναι μυθεύματα. Οι επενδύσεις του Συστήματος Μεταφοράς 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση της 
Κρήτης, έχουν ενταχθεί στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του 
ΑΔΜΗΕ και είναι σε εξέλιξη. Η εξεύρεση των αναγκαίων κε-
φαλαίων με τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία και σχή-
ματα και με τους ευνοϊκότερους δυνατούς όρους είναι απολύ-
τως εφικτοί στα πλαίσια του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, που 
εξακολουθούν, ίσως μετά το Δημόσιο, να είναι οι μεγαλύτεροι 
επενδυτικοί φορείς στη χώρα, ακόμη και στα χρόνια της κρί-

σης. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Πτολεμαΐδας V. 
Το επιχείρημα περί δήθεν ανάγκης πώλησης του ΑΔΜΗΕ για 
εξεύρεση κεφαλαίων, πέρα από τις προφανείς σκοπιμότητες 
που υποκρύπτει, είναι απολύτως αβάσιμο.   Σε κάθε περίπτωση, 
η Διοίκηση της ΔΕΗ, εξετάζοντας το θέμα με απολύτως επιχει-
ρηματικά κριτήρια, όπως άλλωστε δικαιούται και οφείλει έναντι 
των μετόχων και των πελατών της, θεωρεί ότι η πώληση του 
ΑΔΜΗΕ είναι εντελώς ασύμφορη».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ – 
ΠΕΑ, η περιοδική έκδοση "αρχιτέκτονες" 
επιστρέφει με ένα συλλογικό τεύχος στο 
οποίο ζητά τη συμβολή των αρχιτεκτό-
νων μηχανικών σε μια προσπάθεια «να 
διερευνήσουμε μαζί το νέο δυνητικό 
αντικείμενο της αρχιτεκτονικής στη ση-
μερινή ελληνική πραγματικότητα και σε 
αναφορά με το διεθνές περιβάλλον». 
Σύμφωνα με τον Σύλλογο, τα τελευταία 
χρόνια, ως μέρος μιας διεθνούς τάσης, 
αλλά υποκινούμενη σε σημαντικό βαθμό 
και από την κρίση, η αρχιτεκτονική στην 
Ελλάδα μετατοπίζεται από την κατασκευή 
του χώρου στη διαχείριση αυτού. Μέσα 
από μια πληθώρα δράσεων, εργαστηρί-

ων, έρευνας, αστικών ξεναγήσεων, χαρ-
τογραφήσεων, ουτοπικών διαγωνισμών, 
καλλιτεχνικών προσεγγίσεων και αντί-
στοιχων μεταπτυχιακών διαμορφώνεται 
ένα καινούριο προφίλ αρχιτέκτονα, αυτό 
του παιδαγωγού – διαμεσολαβητή- ερ-
μηνευτή της σύγχρονης ιστορίας της 
πόλης, των κτισμάτων και του δημόσιου 
χώρου της.
Στην ανακοίνωση παρατίθεται το βάσι-
μο ερώτημα αν «πρόκειται για μια προ-
σωρινή απάντηση στην κρίση, μια απλή 
προσθήκη στο βιογραφικό, για εθελο-
ντική προσφορά, για μόνιμη δυνατότητα 
επαγγελματικής διεξόδου ή εν τέλει οι 
πρακτικές αυτές διευρύνουν και εμπλου-

τίζουν ριζικά το πεδίο της αρχιτεκτονι-
κής». Σύμφωνα με τους διοργανωτές, 
«προσπαθώντας να σχηματοποιήσουμε 
αυτό το νέο πεδίο περιμένουμε τις δικές 
σας προσωπικές εμπειρίες και τοποθε-
τήσεις που διερμηνεύουν τον ρόλο του 
"αρχιτέκτονα" στην Ελλάδα τώρα». Οι εν-
διαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά μια σύντομη περίληψη έως 
150 λέξεις μαζί με σύντομο βιογραφι-
κό (3 σειρές) και στοιχεία επικοινωνίας 
μέχρι την 16η Ιουνίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνσηarchitektones.sadas@gmail.
com. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί κα-
τόπιν επιλογής, με τελική υποβολή άρ-
θρων 750 λέξεων έως 7 Ιουλίου.
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Εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κουρουμπλή, η Μονάδα 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Θερμότητας 
και Ψύξης (ΣΗΘΥΑ), του νοσοκομείου «Παπαγεωρ-
γίου». Μιλώντας στην τελετή των εγκαινίων ο Πρό-
εδρος του ΔΣ κ. Βασίλης Παπάς αναφέρθηκε στα 
χαρακτηριστικά της Μονάδας ΣΗΘΥΑ, υπογραμμίζο-
ντας πως «πρόκειται για μία μονάδα, ένα συγκρότημα 
παραγωγής από φυσικό αέριο, 1,8 MW ηλεκτρικής 
και θερμικής ενέργειας που θα καλύπτει το 80% των 
αναγκών του Νοσοκομείου το πρωινό ωράριο των 
εργάσιμων ημερών και το 100% τις υπόλοιπες ημέρες 

και ώρες. Παράλληλα, η παραγόμενη θερμική ενέρ-
γεια θα καλύπτει περίπου το 40% των αναγκών του 
Νοσοκομείου για θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το 
καλοκαίρι. Με τη λειτουργία της μονάδας υπολογίζε-
ται η μείωση της δαπάνης που σήμερα καταβάλλει το 
Νοσοκομείο κατά 600 - 700 χιλιάδες ευρώ ετησίως 
και αν στο μέλλον επιτραπεί η διασύνδεση της μονά-
δας με τη ΔΕΗ το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο. 
Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί πως η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, και όχι από 
λιγνίτη ή πετρέλαιο, συμβάλλει στην προσπάθεια 
για ένα καθαρότερο περιβάλλον». Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. ευχαρίστησε τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη, που χάρις στις 
προσπάθειές του, όπως είπε, «πετύχαμε η μία από 
τις τρεις παρόμοιες εγκαταστάσεις που προορίζονταν 
όλες για την Αθήνα, να οδηγηθεί στη Θεσσαλονίκη». 
Στην ομιλία του ο κ. Κουρουμπλής ευχαρίστησε 
όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του αρχικού 
σχεδιασμού, που ολοκληρώθηκε με την εγκατάστα-
ση και λειτουργία της νέας Μονάδας Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη 
αναφορά στην οικογένεια Παπαγεωργίου τη Διοίκη-
ση, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που κα-
ταβάλουν καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες 
για την εξυπηρέτηση των πολυάριθμων περιστατικών 
και ασθενών του νοσοκομείου. Κλείνοντας ο κ.Κου-
ρουμπλής τόνισε, πως όπως το νοσοκομείο «Παπα-
γεωργίου» έτσι και όλα τα νοσοκομεία της χώρας, 
θα πρέπει να αποκτήσουν υποδομές που να περιο-

ρίζουν την ενεργειακή εξάρτησή τους. H μονάδα του 
νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» θα έχει δυνατότητα 
παραγωγής περίπου 1.600 KW ηλεκτρικής ισχύος, 
που αντιστοιχεί στο 76% της μέγιστης ζήτησης στις 
ώρες αιχμής των εργάσιμων ημερών λειτουργίας του 
Νοσοκομείου και περίπου 1.400.000 KCal/h θερμι-
κής ισχύος, ποσότητα ικανή να θερμάνει πλήρως το 
χειμώνα στη Θεσσαλονίκη 8-10 τετραώροφες πολυ-
κατοικίες! Στο συγκρότημα προβλέπεται επιπλέον 
ένας ψύκτης «προσροφητικού» τύπου, που κατά τους 
θερινούς μήνες θα αξιοποιεί το θερμό νερό (που δεν 
χρειάζεται για θέρμανση) γιά την παραγωγή ψυχρού 
νερού κλιματισμού. Μιλάμε δηλαδή στην ουσία για 
«τρι-παραγωγή» (ηλεκτρισμός - θερμό νερό - ψυχρό 
νερό), που θα καταστήσει το Νοσοκομείο σε πολύ με-
γάλο βαθμό αυτόνομο σε ενεργειακές ανάγκες. Από 
τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συμπαραγωγή (ή 
η τρι-παραγωγή) είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα εκεί 
όπου υπάρχει συνδυασμός μεγάλου καταναλωτή 
ηλεκτρικής ενέργειας, με μεγάλο καταναλωτή θερ-
μότητας και κλιματισμού. Τυπική περίπτωση αποτε-
λούν τα μεγάλα νοσοκομεία. Ως προς την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, δε θα πρέπει να μας διαφεύ-
γει η καθαρότητα του καυσίμου που χρησιμοποιείται 
(φυσικό αέριο αντί του λιγνίτη και του πετρελαίου, 
που κατά 55% περίπου χρησιμοποιεί η ΔΕΗ) και ο μη-
δενισμός του κόστους μεταφοράς (τοπική παραγωγή 
αντί της μεταφοράς από Κοζάνη/Πτολεμαΐδα). Η σύμ-
βαση φθάνει στο ποσό των 2.209.080 € με ΦΠΑ (ένα-
ντι αρχικού προϋπολογισμού 3.000.000 € περίπου) 
και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου μέσω της έντα-
ξης στο Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
του ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με στελέχη του νοσοκομείου 
«Παπαγεωργίου» αναμένεται ετήσια εξοικονόμηση 
δαπανών ενέργειας της τάξης του 20-22%, που θα 
ξεπερνούσε το 50% αν οι κανονισμοί του ΕΣΠΑ δεν 
εμπόδιζαν το νοσοκομείο να διοχετεύσει προς την 
ΔΕΗ και να συμψηφίζει τα πλεονάσματα της ηλεκτρι-
κής ενέργειας που θα έχουν κατά τις απογευματινές-
νυχτερινές ώρες και τις αργίες.

Μονάδα Συμπαραγωγής στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Διήμερο σεμινάριο συζητήσεων και εργαστηρίων με θέμα: «Σχεδιάζοντας τη 
Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις - Εξοικονόμηση Ενέργειας 
σε επίπεδο Δήμων και Δημοτών», διοργανώνει το Δίκτυο Ελληνικών Πράσι-
νων Πόλεων (ΔΕΠΠ) σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
«Άνεμος Ανανέωσης», το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας και με την υπο-
στήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 
11 και 12 Ιουνίου 2015, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αίθουσα «Μηχα-
νουργείο». Στόχος του σεμιναρίου είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 
των αναγκών των Δήμων και των δεξιοτήτων του πολιτικού και διοικητικού 
προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας. Θα συζητηθούν επίσης η χάραξη και υλοποίη-
ση τοπικής στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την αειφόρο ενέργεια, η 

ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης και ΑΠΕ σε κτίρια, συμπεριλαμ-
βανομένων κτιρίων ιδιαίτερης πολιτισμικής και αρχιτεκτονικής σημασίας, 
η υποστήριξη της δημιουργίας τοπικών συνεταιρισμών για την προώθηση 
συστημάτων ΑΠΕ (community power, RESCoop). Στο σεμινάριο θα γίνει 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών από προγράμματα Δήμων για 
την ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογές ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια, σχο-
λεία, κατοικίες και αστικό χώρο. 
Στις προγραμματισμένες συζητήσεις και τα διαδραστικά εργαστήρια συμ-
μετέχουν στελέχη της αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι θεσμικών και επιστημο-
νικών φορέων και της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε 
διαφορετικά πεδία στον τομέα της εξοικονόμηση ενεργείας και των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Δήμων
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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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ΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΕΞΠΡΕΣ Ε9 ΓΙΑ ΦΕΤΙΝΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ 
2010-2014 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-42-43 | 9/06/2015

Προθεσμία μέχρι το τέλος Ιουνίου δίνει το υπουργείο 
Οικονομικών σε εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να 
υποβάλουν μέσω του Διαδικτύου νέα έντυπα Ε9 για να 
δηλώσουν τυχόν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, 
οι οποίες έλαβαν χώρα εντός του 2014, ή να διορθώσουν 
λάθη στα στοιχεία των ακινήτων που έχουν συμπεριλάβει σε 
παλαιότερες δηλώσεις Ε9 της περιόδου 2010-2014.
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν, αρκετές μέρες νωρίτερα 
από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου, διορθωτικές δηλώσεις 
Ε9 για τα έτη 2010-2014 και διαπιστώσουν ότι από τις 
δηλώσεις αυτές προκύπτουν επιπλέον φόροι ακινήτων για 
πληρωμή (ΦΑΠ 2010-2013 ή ΕΝΦΙΑ 2014) θα μπορούν να 
ρυθμίσουν μέχρι τις 26/6 τις νέες αυτές χρεώσεις σύμφωνα 
με το ν. 4321 /2015, ώστε να τις εξοφλήσουν είτε εφάπαξ 
με ολική απαλλαγή από τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης 
υποβολής είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις 
από 30% έως και 90% στους τόκους και τα πρόστιμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του Ε9, καθώς ό,τι 
δηλώσουν θα ληφθεί υπόψη και για τον υπολογισμό του 
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 
2015, ο οποίος θα υπολογισθεί με βάση την εικόνα της 
περιουσιακής κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου 2015.
Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων 
στοιχείων ακινήτων, η οποία λειτουργεί στο TAXISnet με 
την επωνυμία «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Περιουσιολογίου», μπορεί να υποδέχεται όχι μόνο δηλώσεις 
Ε9 έτους 2015 που θα περιλαμβάνουν τις όποιες μεταβολές 
επήλθαν το 2014 στην εικόνα της περιουσιακής κατάστασης 
των φυσικών προσώπων, αλλά και δηλώσεις Ε9 των ετών 
2010-2014 - αρχικές ή τροποποιητικές- με τις οποίες θα 
δηλώνονται για πρώτη φορά ακίνητα που είχαν παραλειφθεί 
να δηλωθούν τα προηγούμενα έτη ή θα αποκαθίστανται 
λάθη και παραλείψεις στα στοιχεία ακινήτων τα οποία είχαν 
δηλωθεί με προηγούμενα Ε9.
Οι δηλώσεις Ε9 που θα υποβάλλονται για έτη προ του 2015, 
δηλαδή για έτη από το 2010 έως το 2014, θα συνοδεύονται και 
από πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής 100 ευρώ ανά δήλωση 
μόνο εφόσον δεν θα προκύπτει καθόλου υποχρέωση για 
πληρωμή επιπλέον Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για τα 
έτη 2010-2013 ή επιπλέον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2014. Τα ποσά 
των προστίμων αυτών εφόσον βεβαιωθούν μέχρι και τις 26 
Ιουνίου θα μπορούν να εξοφληθούν έως και σε 5 μηνιαίες 
δόσεις (των 20 ευρώ η καθεμιά), με βάση την ευνοϊκή 
ρύθμιση του ν. 4321/2015. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση κατά 
την οποία θα υποβληθούν εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 των 
ετών 2010-2014 αρκετές μέρες πριν από την 26η Ιουνίου και 
προκύψει πριν από την ημερομηνία αυτή υποχρέωση για 
καταβολή επιπλέον ΦΑΠ ή ΕΝΦΙΑ, θα παρέχεται η δυνατότητα 
στο φορολογούμενο να εντάξει μέχρι τις 26/6 την οφειλή του 
στη ρύθμιση του ν. 4321 /2015 για την εφάπαξ ή τμηματική 

εξόφληση έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις και να γλιτώσει από 
το 30% έως και το 100% των τόκων και των πρόσθετων φόρων 
ή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής.
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δηλώσεις Ε9 αυτές 
τις μέρες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις ακόλουθες 
διευκρινίσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων: 
1. Από την υπηρεσία «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Περιουσιολογίου» τα φυσικά πρόσωπα μπορούν 
να υποβάλουν: 
• Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα έτη 2015 και 2016 
(διαρκούς ενημέρωσης).
• Τροποποιητική δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) έτους 2014.
• Αρχική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2014, εάν 
δεν έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου 
ΕΝΦΙΑ.
• Αρχική και τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) 
για τα έτη 2010 έως 2013.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εκτύπωσης ατομικού 
εκκαθαριστικού σημειώματος ΦΑΠ για τα έτη 2010 έως 
2013 και πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ΕΝΦΙΑ 
για το έτος 2014, εφόσον αυτά έχουν εκδοθεί, και επιπλέον 
εκτύπωση δόσεων με ταυτότητες οφειλής (Τ.Ο.) για τον ΕΝΦΙΑ 
2014.
Επίσης, στο έτος 2015, μπορείτε να εκτυπώσετε Πιστοποιητικό 
ΕΝΦΙΑ (άρθρο 54Α του ν 4174/2013).
2. Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) έτους 2015 έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
εντός του έτους 2014 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του 
κατάσταση.
3. Άσοι είχαν μεταβολές στα ακίνητά τους από 1ης/1 /2014 έως 
31/12/2014 μπορούν να τις δηλώσουν εμπρόθεσμα, εφόσον 
υποβάλουν Ε9 έτους 2015 το αργότερο μέχρι 30/6/2015.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που από την 1η/1 /2015 
και μετά έχει μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση, 
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 
30 ημερών από την ημερομηνία της μεταβολής αυτής, πλην 
της κληρονομιάς, για την οποία ο κληρονόμος υποχρεούται σε 
υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός 30 ημερών από 
τη λήξη της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
5. Στο Ε9 έτους 2016 (διαρκούς ενημέρωσης) πρέπει να 
δηλώνεται κάθε είδους μεταβολή όπως απόκτηση, σύσταση, 
πώληση κ.λπ. που πραγματοποιείται από 1ης/01/2015 και μετά, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα να τροποποιηθεί η περιουσιακή 
κατάσταση του φορολογούμενου.
6. Εάν υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση Ε9 για 
τα έτη 2010 έως 2013 και το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης 
είναι μηδενικό ή χρεωστικό, η εκκαθάριση πραγματοποιείται 
από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) 
σε λίγες ημέρες και ο φορολογούμενος ενημερώνεται μέσω 
ηλεκτρονικής κοινοποίησης.
7. Εάν από την εκκαθάριση αρχικής ή τροποποιητικής 
δήλωσης Ε9 για τα έτη 2010 έως 2013 προκύπτει μείωση 
φόρου, κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής δήλωσης Ε9, 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

εμφανίζεται μήνυμα ότι η δήλωση υποβλήθηκε επιτυχώς. Για 
την οριστικοποίηση της όμως ο φορολογούμενος θα πρέπει να 
προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΥΟ.
8. Εάν οι διορθώσεις της περιουσιακής εικόνας που 
πραγματοποιούνται αφορούν περισσότερα του ενός έτη, θα πρέπει 
ο φορολογούμενος να ξεκινήσει την υποβολή δήλωσης Ε9 από το 
πρώτο διαθέσιμο στην εφαρμογή έτος που πρέπει η τροποποίηση 
αυτή να γίνει. Όταν επιλέγεται οριστικοποίηση της υποβληθείσας 
δήλωσης Ε9 σε ένα έτος, εάν κάποιες από τις διορθώσεις που 
έγιναν αφορούν και επόμενο έτος, τότε δίνεται η δυνατότητα 
μεταφοράς της δήλωσης αυτής στο επόμενο έτος. Εμφανίζεται 
παράθυρο με σχετικό μήνυμα.
Στο επόμενο έτος, η δήλωση μεταφέρεται ως «προσωρινά» 
υποβαλλόμενη και ο φορολογούμενος πρέπει να επιλέξει το έτος 
αυτό και στη συνέχεια την καρτέλα «υποβολή δήλωσης Ε9», ώστε 
να μπορέσει να την επεξεργαστεί.
9. Οταν επιλέγεται μεταφορά δήλωσης στο επόμενο έτος, στο 
έτος που έγινε η μεταφορά και πριν ξεκινήσει η επεξεργασία της 
προσωρινής δήλωσης, πρέπει να γίνεται έλεγχος της περιουσιακής 
κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί από την προσωρινή δήλωση, 
μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης από τις 
διαθέσιμες ενέργειες.
Εάν για παράδειγμα μεταφερθεί μία δήλωση με μία εισαγωγή 
ακινήτου σε επόμενο έτος όπου το ακίνητο ήδη υπάρχει στην 
περιουσιακή εικόνα, τότε εάν γίνει έλεγχος σύμφωνα με τα 
παραπάνω θα διαπιστωθεί ότι το ακίνητο υπάρχει δύο φορές. 
Συνεπώς, θα πρέπει να ακυρωθεί η προσωρινή δήλωση που 
μεταφέρθηκε.
10. Εάν ο φορολογούμενος κατά τη στιγμή της οριστικής υποβολής 
δήλωσης Ε9 δεν επέλεξε μεταφορά της δήλωσης σε επόμενο 
έτος, μπορεί και εκ των υστέρων από την καρτέλα «δηλώσεις Ε9» 
να επιλέξει τη συγκεκριμένη δήλωση και στη συνέχεια από τις 
διαθέσιμες ενέργειες «μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος».
Εάν η επιλογή «μεταφορά δήλωσης σε επόμενο έτος» είναι 
ανενεργή, σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει η μεταφορά στο 
επόμενο έτος.
11. Εφόσον είναι διαθέσιμη η εφαρμογή, είναι δυνατό να 
υποβληθούν όσες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 κρίνονται 
αναγκαίες για τη διαμόρφωση ορθής περιουσιακής εικόνας.
12. Εάν μετά την οριστική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης 
διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται 
ορθά η περιουσιακή εικόνα για το συγκεκριμένο έτος, μπορεί να 
υποβληθεί νέα τροποποιητική δήλωση Ε9, μετά την έκδοση της 
πράξης προσδιορισμού φόρου της προηγούμενης υποβληθείσας 
τροποποιητικής δήλωσης. Εάν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
εκκαθάρισης της προηγούμενης δήλωσης, δεν μπορεί να 
υποβληθεί νέα τροποποιητική.
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Προβληματισμό για την έγκαιρη έναρξη των έργων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και τη χρηματοδότηση 
τους από το νέο ΕΣΠΑ, δημιουργεί η απόφαση του 
υπουργείου Ανασυγκρότησης για την εκπόνηση του νέου 

Εθνικού Σχεδίου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την 
προηγούμενη εβδομάδα. Η ολοκλήρωση του σχεδιασμού 
σε εθνικό, περιφερειακό αλλά και τοπικό επίπεδο, καθώς 
και η εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών αποτελούν 
αναγκαία προϋπόθεση για την ένταξη των έργων στο νέο 
ΕΣΠΑ, που τυπικά ξεκίνησε το 2014 και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2020. Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη 
συνάντηση που θα έχει αυτή την εβδομάδα ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης με εκπροσώπους 
από την αρμόδια κοινοτική διεύθυνση, που καταφθάνει 
στην Αθήνα στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Επιτροπών 
Παρακολούθησης. Οι συνεδριάσεις, που ξεκινούν στις 
12 Ιουνίου από την Ήπειρο και θα διαρκέσουν έως τις 3 
Ιουλίου, σηματοδοτούν ουσιαστικά την εξειδίκευση των 
Επιχειρησιακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του 
νέου ΕΣΠΑ, ώστε να εγκριθούν τα κριτήρια αξιολόγησης 
και στη συνέχεια να προκηρυχθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί 
για τα νέα έργα. Στις συνεδριάσεις αναμένεται να συζητηθεί 
και το κλείσιμο του παλιού ΕΣΠΑ, το οποίο σε ό,τι αφορά 
το πρόγραμμα Περιβάλλον υστερεί σημαντικά, με την 
απορρόφηση να μην ξεπερνά το 70%.
Η συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 
αναμένεται αύριο Τετάρτη. Από την πλευρά της Ε.Ε. δεν 
υπάρχει επίσημη αντίδραση στην ανατροπή του εθνικού 
σχεδίου για τα στερεά απόβλητα, που έχει εγκριθεί στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές 
μεταφορών και Περιβάλλον» του νέου ΕΣΠΑ. Οι νέες 
εξαγγελίες θεωρείται βέβαιο ότι θα βρεθούν στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος με τους κοινοτικούς εκπροσώπους. Να 
σημειωθεί ότι η Ε.Ε. δεν εμπλέκεται στον σχεδιασμό της 
κυβέρνησης, ούτε μπορεί να παρέμβει στις επιλογές του 
υπουργείου σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Απαιτεί 
ωστόσο, οι επιλογές αυτές να είναι συμβατές με την κοινοτική 
νομοθεσία -προϋπόθεση που ούτως ή άλλως ικανοποιείται 
τύποις- αλλά και να σχεδιαστούν έγκαιρα τα έργα 
προκειμένου να χρηματοδοτηθούν μέσω ΕΣΠΑ.
Κλειδί σε αυτή τη διαδικασία είναι οι κανόνες αιρεσιμότητας 
που ισχύουν για πρώτη φορά στο νέο ΕΣΠΑ. Πρόκειται για την 
αυτοδέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας όσον αφορά την 
εκπόνηση των συγκεκριμένων σχεδίων εντός συγκεκριμένων 
προθεσμιών. Με βάση όσα έχουμε προτείνει στο σχετικό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, ο σχεδιασμός αυτός θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. Η ανατροπή 
του υφιστάμενου Εθνικού Σχεδίου θέτει εν αμφιβάλω την 
τήρηση των προθεσμιών αυτών, στον βαθμό που, από έγκυρες 
πηγές, η ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων βημάτων για την 
ολοκλήρωση του νέου σχεδιασμού, αλλά και η συνεννόηση 
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο απαιτούν μήνες, ίσως 
και χρόνια με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία. Στοιχείο 
προβληματισμού από την πλευρά της Ε.Ε.
συνιστά επίσης η κατάργηση της δυνατότητας 
συγχρηματοδότησης των ΣΔΙΤ, που αποτελεί μια ευρωπαϊκή 
πρακτική και εμπλέκει και τον ιδιωτικό τομέα στο θέμα της 
χρηματοδότησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.


