
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για το νέο 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Δείτε περισσότερα στη σελίδα 4. 

Δείτε επίσης την τοποθέτηση στην εκδήλωση του προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου 
Στασινού: https://youtu.be/pI6iw3_QQHI
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διαβάστε 
αναλυτικά τη 
συνέντευξη του 
Γιώργου Στασι-
νού στη σελίδα 3

ΣΗΜΕΡΑ

«Τα έργα πρέπει να ολοκληρώνονται 
εντός συγκεκριμένου  
χρονοδιαγράμματος»

ΓιώρΓοΣ ΣταΣινοΣ, ΠροεΔροΣ τεε: 

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

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

Διέξοδο στο νέο ΕΣΠΑ, στις ιδιω-
τικοποιήσεις αλλά και στον κατα-
σκευαστικό κλάδο με τη θέσπιση 
φορολογικών κινήτρων προτείνει 
για την ανάκαμψη της οικονομίας 
και του κλάδου των μηχανικών ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος 
Στασινός σε συνέντευξή του στην 
εφημερίδα ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ και στη 
δημοσιογράφο Μαριάννα Τζάν-
νε. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, 
ο νεαρότερος εκπρόσωπος από 
καταβολής του ΤΕΕ, ο οποίος ανέ-
λαβε το τιμόνι του Επιμελητηρίου 
στη δυσκολότερη συγκυρία για 
τους επαγγελματίες του κλάδου, 
τάσσεται υπέρ της συνέχειας του 
κράτους στα μεγάλα έργα και στην 
ολοκλήρωση τους εντός συγκεκρι-
μένου χρονοδιαγράμματος. Ειδικά 
για τον τομέα των απορριμμάτων, 

ο 39χρονος πολιτικός μηχανικός 
σε συνέντευξή του στο ένθετο 
«business stories» της εφημερί-
δας υπογραμμίζει ότι η προθεσμία 
των δέκα ημερών που δόθηκε 
από την κυβέρνηση για να γίνει η 
διαβούλευση για το εθνικό σχέ-
διο διαχείρισης αποβλήτων ήταν 
πολύ μικρή, «αφού είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο να κατατεθούν εμπε-
ριστατωμένες, κοστολογημένες 
και τεκμηριωμένες προτάσεις που 
θα έχουν προκύψει από διάλογο 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστη-
μα». Στη συνέντευξη το ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ εξηγεί τις επόμενες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα 
παρέχει το Επιμελητήριο και ανα-
φέρεται στο ζήτημα της εξέτασης 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των μηχανικών από την επιτροπή 
Κυριτσάκη.

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

•   Συνέντευξη Γιώργου Στασινού, 
Προέδρου ΤΕΕ: «Τα έργα πρέ-
πει να ολοκληρώνονται εντός 
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμ-
ματος» (σελ.1,3)

•  Επιτυχημένη η εκδήλωση 
διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον 
Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων (σελ.4)

•  Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΔΚ Aντώνης Πιταρι-
δάκης (σελ.4)

•  Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιο-
ποίησης Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς 2015, (σελ.2)

•  1ο διεθνές συνέδριο, με θέμα 
«Βιώσιμες Λύσεις για την Δια-
χείριση Λυμάτων» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

• Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.5)

• Αποκόμματα τύπου (σελ.6-7)

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

   Το 1ο διεθνές συνέδριο, με θέμα «Βιώσιμες 
Λύσεις για την Διαχείριση Λυμάτων» διοργανώνε-
ται από τις 19 έως τις 21 Ιουνίου 2015 στην πόλη 
της Καβάλας, από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το συνέδριο 
αποτελεί βασική δράση του Έργου «WASTEnet: 
Δίκτυο χωρών Μαύρης Θάλασσας για την προώ-
θηση της ολοκληρωμένης επεξεργασίας υγρών 
αποβλήτων μέσω φυσικών συστημάτων», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας, με επικεφαλής εταί-
ρο την ΔΕΥΑ Καβάλας και Επιστημονικό Συντονιστή 
το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Εργαστήριο 
Οικολογικής Μηχανικής & Τεχνολογίας). Στο 
Έργο συμμετέχουν 7 ακόμη φορείς από 6 χώρες 
της ευρύτερης περιοχής της Μαύρης Θάλασσας 

(Ρουμανία, Μολδαβία, Αρμενία, Τουρκία, Γεωργία 
και Ουκρανία). 
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των 
δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του 
Έργου WASTEnet σε σχέση με την προώθηση 
Βιώσιμων Συστημάτων Επεξεργασίας Υγρών 
Αποβλήτων, καθώς και των νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με 
έμφαση στα Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας, 
τους Τεχνητούς Υγροτόπους και άλλα μικρής 
κλίμακας συστήματα. Το Συνέδριο αναμένεται 
να συμβάλλει στην διερεύνηση της δυνατότητας 
εφαρμογής των παραπάνω τεχνολογιών στα χώρες 
της ευρύτερης περιοχής της Λεκάνης της Μαύρης 
Θάλασσας. Η διάχυση των βέλτιστων υπαρχόντων 
τεχνικών και τεχνολογιών θα γίνει από διεθνή 
ομάδα ειδικών επιστημόνων που θα επιδιώξουν 
την ανταλλαγή εμπειριών με τους βασικούς λήπτες 

αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο, με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις χώρες της Μαύρης Θάλασσας, μη- 
κυβερνητικές οργανώσεις, επιστημονικούς φορείς 
και το ιδιωτικό τομέα. Επιστημονικά το συνέδριο 
υποστηρίζεται από την European Water Resources 
Association (EWRA). Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
θα πραγματοποιηθεί ημερήσια επίσκεψη των συμ-
μετεχόντων σε υπάρχοντα τεχνητό υγρότοπο στη 
περιοχή της Μακεδονίας. Το συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στο ξενοδοχείο LUCY και η γλώσσα 
εργασίας θα είναι η Αγγλική, εκτός της εναρκτήρι-
ας συνεδρίας (Παρασκευή 09:30 – 13:30), όπου θα 
υπάρχει διερμηνεία από και προς τα Ελληνικά.

  Το 1ο «Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς – 2015» («Pan-Hellenic 
Conference on Digital Cultural Heritage-2015»), θα 
διεξαχθεί στη χώρα μας -και συγκεκριμένα, στην πόλη 
του Βόλου- από τις 24 έως τις 26 Σεπτεμβρίου 2015.
  Η επιστημονική εκδήλωση υποστηρίζεται από την 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Δήμο Βόλου, το Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλίας, πολλά άλλα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδος και του εξωτερικού, Ιδρύματα, Ινστιτούτα 
ερευνών, εργαστήρια απ’ όλο τον κόσμο και «αποτελεί 
το μεγάλο κάλεσμα και τη μεγάλη συνάντηση των 
Ελλήνων και Κυπρίων επιστημόνων που ασχολούνται 
με την Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
του Ανθρώπου», όπως υπογραμμίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα 
αμφιθέατρα «Γ. Κορδάτος» και «Γ. Σαράτσης», στους 
χώρους του Παραλιακού Συγκροτήματος «Παπαστρά-
του» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ψηφιοποίηση της  
πολιτιστικής κληρονομιάς

 «Βιώσιμες Λύσεις για την Διαχείριση Λυμάτων»   

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

29
Ιουνίου

3
Ιουλίου

2015

12-15
Ιουλίου

2015

22-26
Ιουνίου
2015

forum: 3ο Hellenic Forum for Science, 
Technology & Innovation 
αΘΗνα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Διεθνές Συνέδριο 
Μηχανικής  
ΒοΛοΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μετασχηματίζοντας τις Πόλεις: 
Χωρικές, Σχεδιαστικές, Τοπιακές και Κοινωνικο-
οικονομικές Διαστάσεις». 
Πορτο ΧεΛι ερΜιονιΔαΣ

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

Ελληνική Εταιρία Υπολογι-
στικής Μηχανικής, Τμήματα 
Μηχανολόγων και Πολιτικών 
Μηχανικών Παν. Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Χω-
ροταξίας, Πολεοδομίας & 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Παν. Θεσσαλίας, ΤΕΕ/ Πελο-
ποννήσου
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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
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Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: «Τα έργα πρέπει να  
ολοκληρώνονται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος»

Διέξοδο στο νέο εΣΠα, στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και στον 
κατασκευαστικό κλάδο με τη θέσπιση φορολογικών κινήτρων 
προτείνει για την ανάκαμψη της οικονομίας και του κλάδου 
των μηχανικών ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου ελλά-
δας (τεε) Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του στην εφημε-
ρίδα Πρώτο ΘεΜα και στη δημοσιογράφο Μαριάννα τζάννε. 
ακολουθεί το κείμενο της συνέντευξης:

Ερ.: Έχετε δηλώσει ότι τα τελευταία χρόνια οι μηχανικοί 
επιβιώνουν από τις δηλώσεις αυθαιρέτων. Τι μπορεί να γίνει 
ώστε να αντιστραφεί το δυσμενές κλίμα για τον κλάδο και την 
οικονομία γενικότερα;

Στασινός: Πιστεύω ότι μόλις κλείσει η συμφωνία με τους 
θεσμούς πρέπει να τρέξουμε για να ξεκινήσουν έργα πάνω σε 
τρεις βασικούς χρηματοδοτικούς πυλώνες που μπορούν να 
κινήσουν τον κλάδο.
Πρώτον, το ΣεΣ, το νέο εΣΠα, το οποίο πρέπει να τρέξει 
τάχιστα με προσκλήσεις από τον Σεπτέμβριο. εκεί μπορού-
με γρήγορα να έχουμε αποτελέσματα με έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του υπάρχοντος 
κτιριακού πλούτου, ανακατασκευής διατηρητέων κτιρίων, έργα 
περιβάλλοντος, ολοκλήρωση έργων υποδομής και ξεκίνημα 
νέων, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες κ.ά., τα οποία μπο-
ρούν να ενισχύσουν σημαντικά το κύριο όπλο ανταγωνισμού 
της πατρίδας μας, που είναι ο τουρισμός. 
Δεύτερον, οι ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες οι επενδυτές θα 
δεσμεύονται για άμεσες επενδύσεις με σεβασμό στις τοπικές 
κοινωνίες και το περιβάλλον και προφανώς με οικονομικά 
ανταλλάγματα που θα είναι συμφέροντα για το Δημόσιο. 
τρίτον, φορολογικά κίνητρα για επανεκκίνηση της οικοδομής 
που έχει φτάσει στο μηδέν. οικοδομή δεν είναι μόνο οι πολυ-
κατοικίες που όλοι σκέφτονται. είναι οι τουριστικές κατοικί-
ες, γενικότερα οι τουριστικές εγκαταστάσεις, οι οικοδομικοί 
συνεταιρισμοί και οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις που έχουν μπει 
στον πάγο τις τελευταίες δεκαετίες.

Ερ.: Πρόσφατα η κυβέρνηση αποφάσισε να εκχωρήσει τμήμα 
του Ελληνικού για να δημιουργηθεί μονάδα διαχείρισης απο-
βλήτων στην περιοχή. Πώς το σχολιάζετε;

Στασινός: είναι τουλάχιστον άστοχο να σκεφτόμαστε ότι 
το καλύτερο, ίσως, οικόπεδο της ευρώπης θα το κάνουμε 
σκουπιδότοπο. Και στο θέμα των απορριμμάτων, όμως, έχουμε 
ζητήσει η δημόσια διαβούλευση για εθνικό Σχέδιο Διαχείρι-
σης αποβλήτων (εΣΔα) να παραταθεί. Η προθεσμία των δέκα 
ημερών που δόθηκε από το υπουργείο Παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και ενέργειας είναι πολύ μικρή, 
αφού είναι εξαιρετικά δύσκολο να κατατεθούν εμπεριστατω-
μένες, κοστολογημένες και τεκμηριωμένες προτάσεις που θα 
έχουν προκύψει από διάλογο μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό 
διάστημα.
το TEE, πιστό στην παράδοση του θεσμικού του ρόλου, ανέλα-
βε τις προηγούμενες μέρες πρωτοβουλία για να βρεθούν στον 
ίδιο χώρο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Θέλουμε να διευκολύ-
νουμε άπαντες ώστε να ληφθούν οι κατάλληλες για το μέλλον 

της χώρας αποφάσεις.
Ερ.: Γιατί καθυστερεί η υλοποίηση της ηλεκτρονικής πολεο-
δομίας; Με ποιες νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες σκοπεύει να 
εμπλουτίσει το οπλοστάσιό του το ΤΕΕ;

Στασινός:το τεε είναι έτοιμο για την εφαρμογή της ηλεκτρο-
νικής έκδοσης οικοδομικών αδειών αφού το σύστημα είναι 
πλήρες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Θα επιδιώξουμε στενή 
συνεργασία με τα υπουργεία Περιβάλλοντος και εσωτερικών 
για την άμεση εφαρμογή του.
Η ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων είναι το επόμενο έργο 
του τεε που θα προσφέρει την καταγραφή όλου του κτιρια-
κού αποθέματος της χώρας, κάτι που πριν από μερικά χρόνια 
φάνταζε απίθανο.
Πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες που 
απαιτούνται ώστε ο μηχανικός να μπορεί από το γραφείο του 
να εκδώσει οποιαδήποτε άδεια, είτε δόμησης, είτε λειτουργίας 
είτε οποιαδήποτε άλλη.
Έτσι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία και 
τη διαφθορά και, προφανώς, να μειώσουμε το κόστος για τον 
πολίτη.

Ερ.: Σας ικανοποιεί η βούληση της κυβέρνησης να τεμαχίσει 
τα μεγάλα δημόσια έργα και να αναθεωρήσει τις συμβάσεις 
των αυτοκινητόδρομων;

Στασινός:Η άποψή μου είναι ότι στην πατρίδα μας κάποια 
στιγμή πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αποφασίσουν ότι 
υπάρχει συνέχεια στο κράτος και τα έργα πρέπει να ολοκλη-
ρώνονται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. αν αυτό 
δεν συμβαίνει, το κόστος πολλαπλασιάζεται και τελικά το 
πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. είναι κατανοητό και 
λογικό να αλλάζουν οι πολιτικές από μια νέα κυβέρνηση. Μπο-
ρεί ο σχεδιασμός της να είναι καλύτερος και πιο σύγχρονος, 
αυτό όμως πρέπει να εφαρμόζεται σε νέα έργα. Προφανώς, αν 
οι όροι κάποιων συμβάσεων μπορούν να γίνουν πιο συμφέρο-
ντες για τους πολίτες αλλά χωρίς να διακόπτονται τα έργα, θα 
πρέπει να γίνονται.

Ερ.: Πέρυσι η κυβέρνηση άνοιξε το θέμα με τα επαγγελμα-
τικά δικαιώματα των μηχανικών, θεσπίζοντας σχετικό νόμο 
που προκάλεσε την οξύτατη αντίδραση του κλάδου σας. Πώς 
σκοπεύετε να χειριστείτε την υπόθεση και ποιος ο ρόλος του 
ΤΕΕ στην επιτροπή Κυριτσάκη; 

Στασινός: το τεε έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και αυτή είναι 
ότι μπορεί να αναλάβει να κάνει συγκεκριμένη δική του πρό-
ταση η οποία θα υιοθετηθεί από την Πολιτεία. επομένως περι-
μένει από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών να νομοθετήσει 
αυτά που ο ίδιος ισχυριζόταν ως πρόεδρος του τεε, δηλαδή 
να δώσει την αρμοδιότητα της επιτροπής Κυριτσάκη για το 
θέμα στο τεε. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία και θεωρούμε 
ότι, ως γνώστης των θεμάτων του κλάδου, ο νέος υπουργός θα 
εφαρμόσει όλα όσα ο ίδιος υποστήριζε γύρω από τα θέματα 
που απασχολούν τους μηχανικούς.
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Σε «αγώνα δρόμου» για εντατικό και σοβαρό δη-
μόσιο διάλογο σε επίπεδο περιφερειών και δήμων 
πρόκειται να επιδοθεί το υπουργείο ΠαΠεν για τη 
συγκεκριμενοποίηση των περιφερειακών σχεδίων 
διαχείρισης αποβλήτων το προσεχές διάστημα, 
όπως τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Γιάννης 
τσιρώνης σε ημερίδα που διοργάνωσε το τεε, 
στο αμφιθέατρο του κτιρίου του, την Παρασκευή 
12 ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
που ανέλαβε το τεε για δημόσια διαβούλευση 
του εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης αποβλήτων 
(εΣΔα).
τις εργασίες της εκδήλωσης στην οποία συμμε-
τείχε πλήθος εκπροσώπων της αγοράς, φορέων 
και οργανώσεων, άνοιξε ο πρόεδρος της Δε του 
τεε Γιώργος Στασινός, αναφέροντας ότι η συγκε-
κριμένη  πρωτοβουλία του τεε απορρέει από τον 
ρόλο του επιμελητηρίου ως επιστημονικού και τε-
χνικού συμβούλου της πολιτείας. ο πρόεδρος του 
τεε Γιώργος Στασινός, αφού ζήτησε επισταμένα 
την έγκαιρη ενημέρωση του τεε από πλευράς της 
κυβέρνησης, εξέφρασε τους προβληματισμούς 
του τεχνικού κόσμου σε σχέση με την επίτευξη 
των στόχων του νέου εΣΔα, την τεκμηρίωσή του 
σε τεχνικοοικονομικό επίπεδο, την οικονομική βι-
ωσιμότητά του μακροπρόθεσμα,  επεσήμανε ότι ο 
νέος σχεδιασμός δεσμεύει αρκετά το περιεχόμε-
νο τόσο των Περιφερειακών όσο και των τοπικών 
Σχεδίων, ενώ επεσήμανε και τα πιθανά προβλήμα-
τα που πρόκειται να ανακύψουν σε σχέση με τη 
χωροθέτηση. επιπλέον, ο κ. Στασινός πρότεινε την 
αξιοποίηση του νέου εΣΠα, την προώθηση των ιδι-
ωτικοποιήσεων, αλλά και την παροχή φορολογικών 
κινήτρων για την επανεκκίνηση του κατασκευαστι-
κού κλάδου, καθώς όπως είπε, «στόχος όλων μας 
πρέπει να είναι να βοηθήσουμε πραγματικά να δη-
μιουργηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά ένα νέο 
αναπτυξιακό πλαίσιο για τη χώρα».
«Θεωρούμε ότι οι στόχοι που τίθενται, είναι όντως 
φιλόδοξοι, αλλά μπορεί να είναι εφικτοί αν σε πρώ-
το επίπεδο υπάρχει ενημέρωση, ενεργοποίηση, 
εκπαίδευση της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε η β 

αντιπρόεδρος του τεε και συντονίστρια της εκδή-
λωσης κα τόνια Μοροπούλου, επισημαίνοντας ότι 
το γεγονός ότι ο νέος εΣΔα μειώνει την κλίμακα 
των έργων, ενδεχομένως να προκαλέσει αστοχίες 
ως προς την επίτευξη των στόχων. ταυτόχρονα, 
πρότεινε την έναρξη διαλόγου μεταξύ των εταιρει-
ών, του δημοσίου και των τραπεζών προκειμένου 
να  δημιουργηθούν συνθήκες στα ΣΔιτ, ώστε να 
είναι αποδοτικά και για τους ιδιώτες και για το δη-
μόσιο.
ο αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και ενέργειας Γιάννης 
τσιρώνης δεσμεύτηκε ότι προτάσεις που θα κρι-
θούν χρήσιμες μέσα από τα πρακτικά της διαβού-
λευσης του τεε, τα οποία εμπρόθεσμα στάλθηκαν 
στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠαΠεν, πρόκειται 
να συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο του νέου 
εΣΔα.
αν και από το ΥΠαΠεν, δεν δόθηκε εκ νέου ανα-
βολή για τον εΣΔα, όπως είχε ζητηθεί από τον πρό-
εδρο του τεε Γιώργο Στασινό, ο διάλογος επί τοις 
ουσίας συνεχίζεται, καθώς η προθεσμία ολοκλή-
ρωσης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης 
αποβλήτων έχει οριστεί για την 30η Σεπτεμβρίου, 
ενώ τα τοπικά Δημοτικά Σχέδια αποκεντρωμένης 
Διαχείρισης πρέπει να συνταχθούν εντός 5 μηνών.
«ο ουσιαστικός διάλογος είναι αυτός με τις Περι-

φέρειες» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. τσιρώνης 
ενώπιον εκπροσώπων της κυβέρνησης, του τεχνι-
κού κόσμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του ιδιω-
τικού τομέα και φορέων σχετικών με τη διαχείριση 
των αποβλήτων στην ελλάδα.
ο αναπληρωτής υπουργός επεσήμανε ότι ο περι-
φερειακός σχεδιασμός ουσιαστικά θα προκύψει 
από τη συνισταμένη των προβληματισμών, ενώ 
διαβούλευση πρόκειται να γίνει και για τις νομοθε-
τικές αλλαγές που θα απαιτηθούν.
Όσον αφορά τον νέο εΣΔα, ο κ. τσιρώνης το χα-
ρακτήρισε περισσότερο ευέλικτο, αναφέροντας  ότι 
δεν είναι η υποχρεωτική η μείωση κλίμακας των 
εργασιών, καθώς συστάδες δήμων μπορούν να 
αποφασίζουν για το μέγεθος των έργων που τους 
εξυπηρετούν. ταυτόχρονα μίλησε  για αύξηση της 
έντασης των εργασιών, κάτι το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει τη μείωση της έντασης κεφαλαίων προς 
την κατεύθυνση της έντασης εργασίας. τέλος, 
έκανε λόγο για κεφαλαιακή επάρκεια από το νέο 
εΣΠα, ενώ ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για συγκε-
κριμένες ΣΔιτ, σε σχέση με το κόστος τους μεσο-
πρόθεσμα.
Στην αυριανή έκδοση του newsletter του τεε θα 
υπάρχει εκτενέστερο ρεπορτάζ από την εκδήλωση 
διαβούλευσης του τεε για τον νέο εΣΔα, με τις το-
ποθετήσεις και των άλλων συμμετεχόντων.

Επιτυχημένη η εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ  
για τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Κρήτης έχει προκαλέσει η είδηση του 
θανάτου του αντώνη Πιταριδάκη, ο οποίος υπήρξε επί σειρά ετών Πρό-
εδρος του τμήματος Δυτικής Κρήτης του τεε, προσφέροντας σημαντι-
κό έργο. ο αντώνης Πιταριδάκης, είχε παραιτηθεί από την προεδρία του 
τμήματος του τεε, το 2012  και έδωσε πολύμηνη “μάχη” με την επάρατη 
νόσο. Για μια μεγάλη απώλεια έκανε λόγο ο πρόεδρος του τεε/τΔΚ 
Γιάννης Στρογγυλός που εξέφρασε τα θερμά συλλυπητήρια προς τους 
οικείους του: «Δυστυχώς ένας από τους άξιους πολίτες της κοινωνίας 

των Χανίων και πρώην πρόεδρος του τεε/τΔΚ ο αντώνης Πιταριδάκης, 
μας άφησε. 
αυτό που έχουμε να θυμόμαστε είναι όλη την περίοδο της προεδρίας 
του, τρεις θητείες από το 2003 μέχρι το 2012 και τις απόψεις του, τις 
θέσεις του. αυτό που πίστευε και φώναζε, μονίμως στους φορείς των 
Χανίων, είτε πολιτικούς είτε αυτοδιοικητικούς, ήταν ότι θα πρέπει να 
πάρουμε θαρραλέες και υπεύθυνες αποφάσεις για την ανάπτυξη των 
ζητημάτων του νομού».

Απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΔΚ Aντώνης Πιταριδάκης
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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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ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 8-9 | 15/06/2015

Στο κενό κατέληξε η αιφνίδια απόφαση που έλαβε την 
παρασκευή ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να στείλει 
το Σαββατοκύριακο στις Βρυξέλλες τρεις υπουργούς με 
εντολή να διαπραγματευτούν και να έλθουν σε συμφωνία 
με τους εκπροσώπους των δανειστών. Οι Νίκος Παππάς, 
Γιάννης Δραγασάκης και Ευκλείδης Τσακαλώτος επέ-
στρεψαν τελικώς άπρακτοι, ανεβάζοντας τη θερμοκρα-
σία των διαπραγματεύσεων αλλά και των αγορών, όπου 
η νευρικότητα σε σχέση με το τι μέλλει γενέσθαι στην 
Ελλάδα διαρκώς αυξάνεται.

Ευρωπαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες 
τόσο οι πολιτικές όσο και οι οικονομικές πιέσεις προς την 
Αθήνα θα γίνουν ασφυκτικές, ενώ με ιδιαίτερο ενδια-
φέρον αναμένεται και η σημερινή ομιλία του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι 
στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Οι ίδιοι αναλυτές επισημαίνουν ακόμη ότι 
-παρά τις εντυπώσεις που δημιουργούνται - από πλευράς 
οικονομικών μεγεθών οι διαφορές ανάμεσα στην Ελλάδα 
και στους δανειστές δεν είναι εξαιρετικά μεγάλες, κάτι 
που άλλωστε φάνηκε και από το περιεχόμενο των ανα-
κοινώσεων που εκδόθηκαν χθες από τις Βρυξέλλες.

Η άφιξη των τριών ελλήνων υπουργών στις Βρυξέλλες 
αντιμετωπίστηκε πάντως εξαρχής με προβληματισμό από 
τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό διότι, 
όπως φρόντισαν να ξεκαθαρίσουν, δεν είναι αποκλειστικά 
δική τους αρμοδιότητα η επίλυση του γόρδιου δεσμού 
των διαφορών που έχει η Ελλάδα με τους δανειστές της.

«Ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε μια τελευταία απόπειρα 
αυτό το Σαββατοκύριακο να βρεθεί, μέσω των προσωπι-
κών του εκπροσώπων και σε στενή συνεργασία με τους 
εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ, 
μια λύση με τον πρωθυπουργό Τσίπρα που θα επιτρέψει 
τη θετική ολοκλήρωση της αξιολόγησης εγκαίρως για το 
Eurogroup της Πέμπτης 18 Ιουνίου» επισήμανε χθες το 
βράδυ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις 
Βρυξέλλες, ανακοινώνοντας το άκαρπο τέλος των δια-
βουλεύσεων. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι «ενώ 
έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, οι συνομιλίες δεν έχουν 
καταφέρει να βρουν τον στόχο τους καθώς εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των σχεδίων 
των ελληνικών Αρχών και των κοινών απαιτήσεων της 
Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ της τάξης του 0,5%-1 % 
του ΑΕΠ, που ισοδυναμεί με 2 δισ. ευρώ μόνιμων δημο-
σιονομικών μέτρων σε ετήσια βάση».

«Σε αυτήν τη βάση, η περαιτέρω συζήτηση θα πρέπει 
τώρα να λάβει χώρα στο πλαίσιο του Eurogroup» ανα-
φέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής, σημειώνοντας ότι «ο 
πρόεδρος Γιούνκερ παραμένει πεπεισμένος ότι με την 
ενίσχυση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών από την 

ελληνική πλευρά και την πολιτική βούληση από όλες τις 
πλευρές, η λύση μπορεί ακόμα να βρεθεί πριν από το 
τέλος του μήνα».

«παρά την παραμονή της ελληνικής αντιπροσωπείας στις 
Βρυξέλλες, δεν υπήρξε ανταπόκριση από την πλευρά των 
θεσμών για συζητήσεις σε εκείνο το επίπεδο και με εκεί-
νες τις εξουσιοδοτήσεις που θα επέτρεπαν την επίλυση 
των θεμάτων τα οποία παραμένουν ανοιχτά» ανέφερε 
από την πλευρά του ο Ι. Δραγασάκης, ο οποίος κατέληξε 
λέγοντας ότι «η αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρ-
νησης παραμένει σε ετοιμότητα για την ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη μιας αμοιβαία 
επωφελούς συμφωνίας».

Κατόπιν όλων αυτών, δύο πράγματα μπορούν να θεωρη-
θούν βέβαια στην παρούσα φάση: το πρώτο είναι ότι παρά 
τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από τις συνεχείς 
αποτυχίες εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης ανάμεσα στην 
Ελλάδα και στους δανειστές της, τα οικονομικά μεγέθη 
των διαφορών δεν είναι πελώρια. Το δεύτερο είναι ότι 
από σήμερα ξαναρχίζουν οι προσπάθειες για την εξεύ-
ρεση κοινώς αποδεκτών συμβιβασμών ούτως ώστε το 
Eurogroup της ερχόμενης Πέμπτης (όπου την Ελλάδα θα 
εκπροσωπήσει ο απών από τις διαπραγματεύσεις Γιάνης 
Βαρουφάκης!) να μην είναι ένα ακόμη καταστροφικό για 
την εικόνα της χώρας Συμβούλιο Υπουργών της ευρωζώ-
νης.

- Ελληνικές προτάσεις… στου ΔΝΤ την πόρτα

Ανασχεδιασμό για την ελληνική πλευρά επιβάλλει η 
διακοπή της πολιτικής διαπραγμάτευσης στις Βρυξέλλες, 
η οποία παραμένει ασαφές εάν και πότε θα συνεχιστεί 
παρά τη δηλωμένη ετοιμότητα της κυβέρνησης για επα-
νάληψή της με στόχο τη συμφωνία. Οι έλληνες υπουργοί 
- έπειτα από συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα και εκτί-
μηση της κατάστασης - επέστρεφαν τις πρώτες πρωινές 
ώρες στην Αθήνα. Ωστόσο δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
το Μαξίμου με μία κίνηση που υποδήλωνε καθαρά την 
επιθυμία για εξεύρεση λύσης έστειλε στις Βρυξέλλες 
υψηλή κυβερνητική αντιπροσωπεία με αντιπροτάσεις, μία 
μόλις ημέρα μετά την επιστροφή Τσίπρα από τη βελγι-
κή πρωτεύουσα και τα ραντεβού με Μέρκελ, Ολάντ και 
Γιούνκερ.

Οι εξελίξεις από τις Βρυξέλλες δεν δείχνουν ευοίωνες 
και σημαίνουν συναγερμό στο Μέγαρο Μαξίμου, που δια-
πιστώνει ότι ακόμη και οι βελτιώσεις επί των αντιπροτά-
σεών τους δεν γίνονται δεκτές από τους δανειστές, με το 
ΔΝΤ να διατηρεί την ακαμψία του επιμένοντας σε μειώ-
σεις συντάξεων που θα αποφέρουν 1,8 δισ. και αυξήσεις 
στον ΦΠΑ που θα οδηγήσουν στα κρατικά ταμεία άλλο 1,8 
δισ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητικό παράγοντα 
που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις, οι πιστωτές δεν 
δέχθηκαν καν ισοδύναμα μέτρα από την ελληνική κυβέρ-
νηση προκειμένου να μην περικοπούν συντάξεις.

Ασφαλείς πληροφορίες των «ΝΕΩΝ» αναφέρουν ότι η 
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ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τους Γιάννη 
Δραγασάκη, Νίκο Παππά, Ευκλείδη Τσακαλώτο και Γιώργο 
Χουλιαράκη παρέδωσε το Σάββατο στους εκπροσώπους των 
δανειστών νέα πρόταση με παραμετρικά μέτρα 2% του ΑΕΠ, 
ήτοι 3,6 δισ. (δηλαδή προσέθεσαν άλλα 500 εκατ. προβλε-
πόμενα έσοδα από μέτρα), ζητώντας ωστόσο από τους πι-
στωτές να δείξουν ευελιξία και να δεχθούν να εξευρεθεί το 
υπόλοιπο 0,6% που ζητούν από κινήσεις οι οποίες μπορούν 
να αποφέρουν έσοδα όπως π.χ. το ξεσκόνισμα της λίστας 
Λαγκάρντ ή η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι εκπρόσωποι των πιστωτών όμως σημείωσαν στους 
έλληνες υπουργούς ότι μπορούσαν να κάνουν μόνο τεχνική 
συζήτηση και ότι «δεν έχουμε εξουσιοδότηση να σας 
απαντήσουμε». Ως εκ τούτου, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των 
δανειστών - δεν συμμετείχε καν ο Τόμσεν του ΔΝΤ ή ο Κερέ 
της ΕΚΤ- πρότειναν τη διακοπή της συζήτησης «αφού χωρίς 
εξουσιοδότηση δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Άρα πρέπει 
να τελειώσουμε εδώ σήμερα». Σε εκείνο το σημείο η ελλη-
νική πλευρά απάντησε: «Βεβαίως, με χαρά θα περιμένουμε 
όταν θα έχετε κάποια εξουσιοδότηση να συζητήσετε».

Το αδιέξοδο που καταγράφηκε χθες με τις συνομιλίες 
ελληνικής αντιπροσωπείας και δανειστών να ολοκληρώ-
νονται μόλις σε 45 λεπτά δημιουργεί νέα δεδομένα ενόψει 
της συνεδρίασης του Eurogroup της Πέμπτης, καθώς 
χωρίς να έχει υπάρξει μία συμφωνία σε επίπεδο Staff level 
agreement η κυβέρνηση δεν μπορεί να προσβλέπει σε λύση 
εντός της εβδομάδας. Εκτός εάν υπάρξουν κάποιες ανατρο-
πές, οι οποίες προσώρας δεν είναι ορατές στον ορίζοντα των 
Βρυξελλών.

Το ΔΝΤ όμως εμφανίζεται αμετακίνητο και διατηρεί σκληρή 
γραμμή, ζητώντας μέτρα που όπως αναφέρουν κυβερνη-
τικές πηγές αφορούν τα λαϊκά στρώματα και τους εργα-
ζομένους και οδηγούν σε νέο κύκλο ύφεσης. Αντιθέτως, 
σύμφωνα με το Μαξίμου οι ελληνικές προτάσεις ανοίγουν 
τον δρόμο για συμφωνία που θα καλύπτει και το δημοσιονο-
μικό και το χρηματοδοτικό και το αναπτυξιακό σκέλος.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης με 
δήλωσή του αμέσως μετά σχολίασε ότι «παρά την παραμονή 
της ελληνικής αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες δεν υπήρξε 
ανταπόκριση από την πλευρά των θεσμών για συζητήσεις σε 
εκείνο το επίπεδο και με εκείνες τις εξουσιοδοτήσεις που 
θα επέτρεπαν την επίλυση των θεμάτων που παραμένουν 
ανοιχτά».

Μπροστά στα νέα δεδομένα ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται 
να συγκαλέσει σήμερα κυβερνητικές συσκέψεις για επανα-
προσδιορισμό της κατάστασης, καθώς τα χρονικά περιθώρια 
στενεύουν. Κύκλοι του Μαξίμου σχολίαζαν ότι όσα είπε 
την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός στους συνεργάτες του 
ισχύουν, ότι δηλαδή όσο δύσκολος κι αν είναι ο συμβιβα-
σμός θα σηκώσουμε το βάρος, γιατί μόνο μας κριτήριο είναι 
η έξοδος από την κρίση και τα Μνημόνια της υποτέλειας, 
όπως επίσης ότι εάν αποδειχθεί ότι η Ευρώπη επιθυμεί τον 
διχασμό «πάλι εμείς θα πάρουμε τη μεγάλη απόφαση να αρ-

νηθούμε και να πούμε το μεγάλο όχι, δίνοντας τη μάχη για 
την αξιοπρέπεια του λαού και την εθνική μας κυριαρχία».
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Σαν να μην έφθαναν οι ελλείψεις σε προσωπικό και απορριμμα-
τοφόρα που αντιμετωπίζουν ο Δήμος Αθηναίων αλλά και πολλοί 
άλλοι δήμοι στην Αττική, νέα αναστάτωση απειλεί την ομαλή 
αποκομιδή των σκουπιδιών μετά την απόφαση των εργαζομένων 
στον ΧΥΤΑ Φυλής να απέχουν από την εργασία τους τα Σαββατο-
κύριακα.

Οι περίπου 270 εργαζόμενοι στον ΧΥΤΑ Φυλής αποφάσισαν σε 
γενική τους συνέλευση να μην εργαστούν το Σάββατο και την 
Κυριακή που μας πέρασαν, αλλά και κάθε Σαββατοκύριακο, 
διότι ο σύνδεσμος στον οποίο υπάγονται (ΕΔΣΝΑ) δεν τους έχει 
καταβάλει από την αρχή του έτους σχεδόν καθόλου υπερωρίες. 
Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα απορριμματοφόρα δεν θα μπο-
ρούν να πηγαίνουν να αδειάζουν και θα πρέπει να περιμένουν 
έως το πρωί της Δευτέρας.

 Η αποκομιδή των απορριμμάτων δεν σταματάει την Παρασκευή 
σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου και αυτό εφαρμόζεται 
εδώ και καιρό. Αυτό δεν αφορά μόνο το κέντρο της Αθήνας όπου 
κυκλοφορούν χιλιάδες τουρίστες και πρέπει να αποφεύγεται η 
εικόνα των ξεχειλισμένων κάδων. Ισχύει και για πολλές συνοι-
κίες, καθώς έχει μειωθεί ο αριθμός των κάδων που γεμίζουν 
γρηγορότερα, ενώ με την άνοδο των θερμοκρασιών λόγω καλο-
καιριού οι οσμές προκαλούν ολοένα και μεγαλύτερη δυσφορία.

Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σειρά δραστηριοτήτων που δεν στα-
ματούν στην πόλη με παραγωγή απορριμμάτων που πρέπει να 
διατεθεί στον ΧΥΤΑ. Σημαντικότερο παράδειγμα είναι η λειτουρ-
γία των λαϊκών αγορών, οι οποίες είναι και οι περισσότερες τα 
Σάββατα. Βέβαια, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε κινητοποίη-
ση είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν την είσοδο των απορριμμα-
τοφόρων που μεταφέρουν απορρίμματα από τις λαϊκές αγορές 
αλλά και από τα νοσοκομεία και το μέτρο αυτό της λειτουργίας 
με προσωπικό ασφαλείας εφαρμόστηκε το Σαββατοκύριακο που 
πέρασε.

Τι είναι όμως αυτό που προκάλεσε την κινητοποίηση των εργα-
ζομένων; Όπως αναφέρουν οι ίδιοι στην απόφαση της Γενικής 
τους Συνέλευσης, «οι δεδουλευμένες υπερωρίες, οι αργίες και 
τα νυχτερινά δεν έχουν καταβληθεί από τον μήνα Ιανουάριο 
μέχρι σήμερα. Μοναδική εξαίρεση των δεδουλευμένων υπε-
ρωριών αργιών και νυχτερινών αποτελεί η καταβολή του μήνα 
Φεβρουαρίου».

Οι εργαζόμενοι στον ΕΔΣΝΑ αμείβονται κατά μέσον όρο και ανά-
λογα με την ειδικότητα με ένα ποσό που ανέρχεται κατά μέσον 
όρο στα 150 ευρώ μηνιαίως για την εργασία τους που συνεχί-
ζεται τις ημέρες και ώρες που άλλοι υπάλληλοι του δημόσιου 
τομέα αναπαύονται. Πρόκειται για ένα ποσό που δεν ξεπερνά τα 
50.000 ευρώ μηνιαίως, αλλά η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ υποστηρίζει 
ότι έχει κολλήσει σε γραφειοκρατικές διαδικασίες.


