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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο 24,6% διαμορφώθηκε η ανεργία στην 
Ελλάδα το Νοέμβριο του 2015, έναντι 24,7% 
τον Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Στην ευρωζώνη 
η ανεργία τον Ιανουάριο του 2016 διαμορφώ-
θηκε στο 10,3% (έναντι 10,4% το Δεκέμβριο), 
καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από 
τον Αύγουστο του 2011. Στην «ΕΕ των 28» η 
ανεργία διαμορφώθηκε στο 8,9% (έναντι 9% 
το Δεκέμβριο) καταγράφοντας το χαμηλότερο 
επίπεδο από το Μάιο του 2009. Ένα χρόνο 
πριν, τον Ιανουάριο του 2015, η ανεργία στην 
ευρωζώνη ήταν 11,3% και στην ΕΕ 9,8%. Δεν 
υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλά-
δα το Δεκέμβριο του 2015 και τον Ιανουάριο 
του 2016. Συνολικά τον Ιανουάριο καταγράφο-
νται 21,78 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 
16,64 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρωζώνη. Τα 
υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγρά-

φονται στην Ελλάδα (24,6% το Νοέμβριο) και 
στην Ισπανία (20,5%). Τα χαμηλότερα ποσοστά 
ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία και στην 
Τσεχία (4,5%), στη Μάλτα και στη Μ. Βρετανία 
(5,1%). Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο αριθμός 
των ανέργων τον Οκτώβριο διαμορφώθηκε 
στα 1,18 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας 
στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 20,8% και 
στις γυναίκες στο 29,3%. Εξάλλου, μείωση 
κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων 
(κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 48,3% 
τον Οκτώβριο σε 48% το Νοέμβριο. Τα υψηλό-
τερα ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφο-
νται στην Ελλάδα (48%), στην Ισπανία (45%), 
στην Κροατία (44,1%) και στην Ιταλία (39,3%). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη 
Γερμανία (7%), στη Δανία και στην Τσεχία 
(11%). Τον Ιανουάριο η ανεργία των νέων στην 
ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 22% και στην 
ΕΕ στο 19,7%.

Συνεχίζεται και την τρέχουσα εβδομάδα η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μη-
χανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από 
το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, 
Αυθαιρέτων κλπ.), από σήμερα 29/2/2016 μέχρι και την Παρασκευή 4/3/2016 για το Ασφαλι-
στικό. Των ανωτέρω εξαιρούνται οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών σύμφωνα 

με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Σταθερα υψηλα η ανεργία Στην ελλαδα

Πρώτη στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων 
αλλά και στο γενικό πληθυσμό

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

•   Σταθερά υψηλά η ανεργία στην Ελλάδα – 
Πρώτη στην Ευρώπη στην ανεργία των νέων 
αλλά και στο γενικό πληθυσμό (σελ.1)

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των 
Διπλωματούχων Μηχανικών (σελ.1)

•   Αποσύρθηκε η προσφυγή της Κομισιόν για 
την ενεργειακή απόδοση – Τι κάνει και τι 
υποστηρίζει το ΥΠΕΝ (σελ.3)

•    ΣΕΓΕΚ: τα λάθη του παρελθόντος δεν έγι-
ναν μαθήματα για το Κτηματολόγιο (σελ.3)

•   Με €800 εκατ. θα ενισχυθεί η καινοτόμος 
επιχειρηματικότητα (σελ.4)

•   Ευρωπαϊκό βραβείο «καλής πρακτικής» σε 
ελληνικό έργο του Δημόσιου Τομέα (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-11
Μαΐου
2016

15
Μαρτίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερο-
μεταφορές του Σήμερα και του Αύριο
αθηνα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εξαγωγή Τεχνογνωσίας από Έλλη-
νες Πολιτικούς Μηχανικούς»
αθηνα

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδος, σε συνεργασία 
με το ΤΕΕ & το Hellenic 
Section της ASCE
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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

  Το 4ο Συνέδριο Security Project θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 18 και 19 Μαρτίου 2016 στην 
Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) με τίτλο: 
Ασφαλείς Πόλεις, Δράσεις – Συνεργασίες – 
Τεχνολογίες.
«Το 4ο Security Project, τονίζεται σε ανακοί-
νωση, στοχεύει να αναδείξει τους τρόπους 
με τους οποίους το όραμα της ασφάλειας 
στις πόλεις μπορεί να γίνει πράξη με στόχο 
την αποτελεσματική προστασία υποδομών, 
αγαθών και προσώπων, μέσα από συντονι-
σμένες δράσεις, στρατηγικές συνεργασίες και 
αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων’.
Το συνέδριο διοργανώνει η εταιρία Smart 
Press και το περιοδικό Security Manager, 
ενώ υποστηρίζεται από το Κέντρο Μελετών 
Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών οι σύνεδροι 
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
δυο θεματικές ημερίδες: Παρασκευή 18 Μαρ-
τίου - Security Management Forum και Σάβ-
βατο 19 Μαρτίου Security Technology Day. 
Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον 
ευρύτερο τομέα της ασφάλειας και συγκε-
κριμένα: Διευθυντές Ασφάλειας Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών, Διευθυντικά Στελέχη 
Ιδιωτικών Εταιριών Παροχής Υπηρεσιών 
Ασφάλειας (ΙΕΠΥΑ), Επαγγελματίες Εγκατά-
στασης Συστημάτων Ασφάλειας, Προσωπικό 
Ασφάλειας, Εκπαιδευτές & Εκπαιδευόμενοι 
στο τομέα της ασφάλειας και Προσωπικό 
Σωμάτων Ασφάλειας.
Πληροφορίες και εγγραφές συμμετοχής: 
http://www.securityproject.gr/

To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
ανακοίνωσε την ίδρυση μιας νέας Επιτροπής 
Απασχόλησης, η οποία και εγκαινιάζει τον 
κύκλο των εργασιών της διοργανώνοντας 
εκδήλωση με θέμα: «Νέες Πραγματικές Θέσεις 
Εργασίας: Χτίζοντας την Επιστροφή μας στην 
Ανάπτυξη». Η εκδήλωση γίνεται –όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση- προκειμένου να 
συμβάλλει με ρεαλιστικές λύσεις στην ενίσχυση 
της απασχόλησης και στη μείωση των πρωτο-
φανών επιπέδων ανεργίας στη χώρα μας και θα 
πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2016 (18.00 – 
21.00, στο ξενοδοχείο Χίλτον Αθηνών).
«Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι δομικές κοινω-
νικo-οικονομικές προκλήσεις που καλούμαστε 
όλοι μας να αντιμετωπίσουμε, σε συνδυασμό 
με τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, 
επιβάλλουν μία νέα θεώρηση αναφορικά με το 
ποιες πραγματικά μπορούν να είναι οι ρεαλιστι-
κές λύσεις που θα ενισχύσουν μακρόπνοα την 
ανάπτυξη και κατά συνέπεια την απασχόληση, 
υπογραμμίζεται. Η διατήρηση ξεπερασμένων 
αντιλήψεων, συστημικών στρεβλώσεων και η 
έλλειψη σταθερού χρηματο-οικονομικού περι-
βάλλοντος έχει σχεδόν εξαντλήσει τις δυνατότη-
τες που έχουν οι επιχειρήσεις – όχι μόνο για να 
δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά 
και για να διατηρήσουν τις υφιστάμενες.
Σε αυτό το κλίμα, όπου η εργασία αποτελεί 
καταλύτη για να προχωρήσουμε μπροστά και εν 
μέσω του διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλ-
λοντος για να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και 
ασφάλεια, κοινωνική πρόοδος και ευημερία, η 
νέα Επιτροπή Απασχόλησης του Επιμελητηρίου 
έρχεται να εστιάσει με σύγχρονο τρόπο σκέψης 
στο ζήτημα δημιουργίας πραγματικών, αξιο-
πρεπών και δημιουργικών θέσεων εργασίας. 
Αξιοποιώντας διεθνή επιτυχημένα μοντέλα δια 
μέσω του διαλόγου ειλικρινούς και ουσιαστικής 
συζήτησης μεταξύ φορέων, επιχειρήσεων και 
κράτους, στοχεύει στον εξορθολογισμό της αγο-
ράς και την οικονομική ανάπτυξη».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης –μεταξύ 

άλλων- θα αναλυθούν τα θέματα:
- Σύγχρονες μορφές απασχόλησης 
- Πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να αναπτυχθούν 
καλύτερα, αξιοποιώντας σωστότερα το ανθρώ-
πινο δυναμικό τους
- Με ποιο τρόπο μπορούμε πρακτικά και άμεσα 
να συμβάλουμε στη διασύνδεση μεταξύ Πανεπι-
στημίων και Επιχειρήσεων
- Πώς μπορεί να μετατραπεί η τεχνολογία από 

απειλή σε μοχλό ανάπτυξης της απασχόλησης
- Πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να γίνει πιο 
ανταγωνιστική 
- Προσωπική ανάπτυξη και επαναπροσδιορι-
σμός εννοιών και δεδομένων – Στοχεύοντας 
στην αλλαγή κουλτούρας 
- Ποια θα είναι τα 10 top επαγγέλματα στα 
επόμενα 10 χρόνια- Ποια είναι σήμερα τα 10 top 
επαγγέλματα.
- Ποιες είναι οι δεξιότητες του 2020.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 699.3559 (εσωτ. 10), 
email: v.tseritzoglou@amcham.gr, http://www.
amcham.gr/events/6544-2/

Ασφαλείς Πόλεις,  
Δράσεις - Συνεργασίες - 

Τεχνολογίες 

«Χτίζοντας την επιστροφή μας στην ανάπτυξη»



αποσύρθηκε η προσφυγή της Κομισιόν για την ενεργειακή απόδοση

Τι κάνει και τι υποστηρίζει το ΥΠΕΝ

ΣΕΓΕΚ: τα λάθη του παρελθόντος δεν έγιναν μαθήματα  
για το Κτηματολόγιο

την παραίτηση της Κομισιόν από την προσφυγή της στο δικαστήριο εε σε βάρος 
της ελληνικής δημοκρατίας,  αναφορικά με τη μη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, 
της Οδηγίας 2012/27/εε, για την ενεργειακή απόδοση, γνωστοποίησε χθες το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει το υΠεν, 
η Οδηγία εκδόθηκε το 2012 και έπρεπε να ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο έως 
τις 5 ίουνίου 2014. Στα μέσα του 2015 η υπόθεση εκκρεμούσε ακόμη, παρ’ ότι 
μέχρι τότε είχαν τεθεί σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης δύο Σχέδια νόμου 
χωρίς να υπάρξει νομοθέτηση, οπότε η ευρωπαϊκή επιτροπή υπέβαλε Προσφυ-
γή στο δικαστήριο εε σε βάρος της ελλάδας, με την απειλή επιβολής προστίμου 
29.145,6 ευρώ ημερησίως μέχρι η χώρα να συμμορφωθεί με την απόφαση. τον 
Σεπτέμβριο του 2015, συνεχίζει το υπουργείο, αμέσως μετά την ανάληψη των 
καθηκόντων της νέας Κυβέρνησης, το υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας  
έδρασε άμεσα για την προώθηση του θέματος. αποτέλεσμα ήταν ο ν.4342/2015 
του περασμένου νοεμβρίου, με τον οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2012/27/
εε. «Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση της πραγματικής εφαρμογής της Οδηγίας, 
η οποία στοχεύει στην εξοικονόμηση της ενέργειας σε όλους τους τομείς της οι-
κονομικής δραστηριότητας», σημειώνεται. ενδεικτικά, κατά το υΠεν, έχουν ήδη 
εκδοθεί τέσσερις Υπουργικές αποφάσεις σχετικά με: • τον ενδεικτικό εθνικό στό-
χο ενεργειακής απόδοσης για το 2020 • την έγκριση ετήσιας έκθεσης προόδου για 
την επίτευξη του ενδεικτικού εθνικού στόχου
• την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔΕΑ)
• την έγκριση έκθεσης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επεν-
δύσεων για την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος
Ωστόσο όπως είναι γνωστό μένουν ακόμη πολλά να γίνουν για την πλήρη εφαρ-
μογή της Οδηγίας. Άλλωστε ακριβώς για αυτόν τον λόγο το Υπουργείο ΠΕΝ συ-
γκρότησε στα τέλη Γενάρη επιτροπή Συντονισμού για την επικαιροποίηση της 
εθνικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, ώστε να προχω-
ρήσουν:

• ο προσδιορισμός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δομικών στοιχείων (άρθρο 5 της 
Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),
• η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της 
Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και
• η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτηρίων με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του 
Ν.4122/2013).
Έργο της επιτροπής αυτής είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και ενέργειας σχετικά με:
• τον καθορισμό των κτηρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήματος III 
της οδηγίας 2010/31/εε
• τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήματος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, 
πουπρέπει να εκτιμώνται για τα κτήρια αναφοράς με στόχο τη βελτίωση της ενερ-
γειακής
• απόδοσης των κτηρίων
• τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής 
απόδοσης κτηρίων και δομικών στοιχείων
• την αναθεώρηση της μεθοδολογίας υπολογισμού και των ελάχιστων απαιτήσεων 
για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, όπως αυτές καθορίζονται με τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται με τις Τεχνικές Οδη-
γίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),
• τον πρακτικό ορισμό των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας
• το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας
• την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόμενων κατ' εξουσιοδότηση 
αυτού διοικητικών πράξεων.
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ανακοίνωση για τον διάλογο με εΚΧα και υΠεν όσον 
αφορά το έργο της κτηματογράφησης και τον διαγω-
νισμό KTIMA_13 εξέδωσε ο Σύνδεσμος Εταιρειών 
Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ). Η ανα-
κοίνωση αναφέρει:
«τη τρίτη 23/02/2016 ο ΣεγεΚ αποχώρησε από το 
προσχηματικό διάλογο του υΠεν και της εΚΧα με 
τους φορείς-παραγωγούς του εθνικού Κτηματολογί-
ου, διάλογο που είχαμε επιβάλλει στο υΠεν μετά από 
κινητοποιήσεις και αφορούσε στην κτηματογράφηση 
του υπολοίπου της χώρας με την ολοκλήρωση του 
τρέχοντος διαγωνισμού ΚτίΜα-13.  Στο διάλογο αυτό 
καταθέσαμε τεκμηριωμένες νομικά προτάσεις που 
εξασφάλιζαν ότι οι τεχνικές και χρονικές αλλαγές, 
που από την εΚΧα θεωρούνται επιβεβλημένες για την 
χρηματοδότηση του έργου από την ε.ε και την επίτευ-
ξη του στόχου ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης 
το 2020, μπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια του τρέ-
χοντος διαγωνισμού ΚτίΜα-13. Οι τροποποιήσεις στις 
τεχνικές προδιαγραφές που μας γνωστοποιήθηκαν 
επιβεβαίωσαν τις παραπάνω απόψεις μας. επισημά-
ναμε δε ότι η χρηματοδότηση του έργου, που έχουμε 
ήδη εκφράσει τις αμφιβολίες μας για την αναγκαιότητα 
της καθότι το έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από 

τους πολίτες ,είναι ευκολότερο να επιτευχθεί με ένα 
ώριμο διαγωνισμό έτοιμο να οδηγήσει σε συμβάσεις, 
που αφορούν στο σύνολο των ελληνικών γραφείων 
Μελετών (μέγιστη δυνατή κινητοποίηση), παρά με νέα 
διαγωνιστική διαδικασία, απροσδιορίστου διάρκειας 
και αποτελέσματος. Καταθέσαμε προτάσεις για μείωση 
του κόστους με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με 
τους μειοδότες, διαδικασία που εφαρμόζεται σε όλα τα 
μεγάλα έργα. Για τη διασφάλιση της νομιμότητας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, ζητήσαμε από την ΕΚΧΑ 
να υποβάλει το φάκελο του διαγωνισμού στο Ελεγκτι-
κό πριν τη κατακύρωση του διαγωνισμού με ερώτημα 
ως προς το σύννομο της διαδικασίας. αν δε το πράξει 
η εΚΧα, η γενική Συνέλευση του ΣεγεΚ της 29/2/16 
εξουσιοδότησε το δΣ του Σ.ε.γε.Κ. να διερευνήσει τη 
δυνατότητα προσφυγής στην επιτροπή ανταγωνισμού, 
ώστε να εξεταστεί η νομιμότητα της διαγωνιστικής δια-
δικασίας. Παρά τις παραπάνω τεκμηριωμένες απόψεις 
μας η εΚΧα α.ε., πρώην ΚτηΜατΟλΟγίΟ αε, σχεδι-
άζει νέα διαγωνιστική διαδικασία όπου για πολλοστή 
φορά παρουσιάζει λανθασμένα χρονοδιαγράμματα 
προς την πολιτική ηγεσία, τα συνδέει με χρηματοδοτή-
σεις από την ευρωπαϊκή Ένωση και τεμαχίζει το έργο 
στα δύο προκηρύσσοντας διαγωνισμό που δεν ολοκλη-

ρώνει την Κτηματογράφηση. Παρόμοιες ενέργειες στο 
παρελθόν οδήγησαν στην ανάκτηση Κοινοτικών Χρη-
ματοδοτήσεων 100 εκ. ευρώ το 2003, γιατί δεν υλοποι-
ήθηκε το χρονοδιάγραμμα, ενώ για μελέτες (βλ. Αθή-
να) που η συλλογή των δηλώσεων έγινε το 2008, στα 
πλαίσια των ενεργών τίτλων, το 2016 δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμη η Β φάση κτηματογράφησης. Με την εμπειρία 
μας από προηγούμενους διαγωνισμούς της εΚΧα εκτι-
μούμε ότι ο χρόνος ολοκλήρωσης των μελετών δεν 
θα είναι λιγότερος από δώδεκα χρόνια. είναι ορατός ο 
κίνδυνος, αν εξασφαλισθεί η χρηματοδότηση του έρ-
γου από την ε.ε ,να απαιτηθεί από τους χρηματοδότες 
η ανάκτηση των χρημάτων με τα σχετικά πρόστιμα, 
φορτώνοντας έτσι στις πλάτες του λαού νέα βάρη. Σί-
γουρα πάντως με τη προκήρυξη νέου διαγωνισμού δεν 
θα εκπληρωθεί η μνημονιακή υποχρέωση για ολοκλή-
ρωση του Κτηματολογίου μέχρι το 2020. Καλούμε τον 
υπουργό Περιβάλλοντος να πάρει την πρωτοβουλία και 
με γνώμονα τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος 
και της νομιμότητας, να εξασφαλίσει την έγκαιρη και 
αξιόπιστη ολοκλήρωση της εκπόνησης του εθνικού 
Κτηματολογίου με την υπογραφή των συμβάσεων του 
ΚτίΜα-13 και τη δημιουργία 12.000 θέσεων εργασίας 
με την άμεση εκκίνηση του έργου.»
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Νέα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού περί τα €800 εκατ. 
ευρώ, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδιος για το ΕΣΠΑ, Αλέξης Χαρίτσης σε συνέντευξή του στην 
«Ημερησία». Όπως αναφέρει, το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθούν δράσεις που θα αφορούν στην ανά-
πτυξη συνεργασιών και δικτύωσης για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, καθώς και δράσεις για 
την αναβάθμιση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολουμένων. Σημειώνει, συγκεκριμένα, πως σύντομα θα 
δημοσιοποιηθούν δράσεις, συνολικού ποσού €150 εκατ. για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων και τη 
στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 50 άτομα. Θα προκηρυχθούν, επίσης, δράσεις 
για την ενίσχυση κοινωνικών και συνεταιριστικών σχημάτων, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, συνολι-
κού προϋπολογισμού €136 εκατ. ενώ από το πρόγραμμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών προετοιμάζονται, ακόμα, 
δράσεις ύψους περίπου €500 εκατ.  Για τις τέσσερις πρώτες δράσεις επιχειρηματικότητας του νέου ΕΣΠΑ που 
προκηρύχθηκαν πρόσφατα, ο κ. Χαρίτσης αναφέρει ότι στον πρώτο κύκλο οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε του-
λάχιστον 6.500-10.500. Σημειώνει δε ότι από την πρώτη εβδομάδα έκδοσης των προσκλήσεων το ενδιαφέρον είναι 
«πρωτόγνωρα μεγάλο», καθώς το help desk έχει δεχτεί περισσότερα από 2.500 ηλεκτρονικά ερωτήματα, περίπου 
3.000 τηλεφωνήματα και 450 επισκέψεις υποψήφιων επενδυτών, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι μοναδικοί 
επισκέπτες των ιστοσελίδων www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.

Με €800 εκατ. θα ενισχυθεί η καινοτόμος  
επιχειρηματικότητα

Το Open Data Institute Athens Node πραγματοποίησε με επιτυχία την Παρασκευή 26 Φε-
βρουαρίου στο Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ, ΕΠΙ.νοώ (www.
epinoo.gr), το πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης για την εφαρμογή των ανοικτών δεδομένων 
στις δημόσιες υπηρεσίες. Στόχος αυτής της σειράς σεμιναρίων του ODI Athens (odi.ellak.gr) 
είναι να ενισχύσει το ρόλο των ανοικτών δεδομένων στη δημόσια διοίκηση και να συμβάλλει 
με κάθε τρόπο στην ευρύτερη κατανόηση και αποδοχή τους από τα στελέχη των δημοσίων 
υπηρεσιών. Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να μάθουν για τα οφέλη 
του δημοσίου τομέα από τα ανοικτά δεδομένα, για τα βήματα που πρέπει να γίνουν για το 
άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων και για τους τρόπους αναδιοργάνωσης των υποδομών 
μιας υπηρεσίας με βάση τα ανοιχτά δεδομένα. Το σεμινάριο μεταξύ άλλων περιελάμβανε:
• Επισκόπηση της έννοιας, των αρχών και του φάσματος εφαρμογής των ανοικτών δεδο-
μένων
• Εισαγωγή στις ανοικτές άδειες χρήσης και τις πιστοποιήσεις ανοικτών δεδομένων
• Εξοικείωση με τεχνολογίες και εργαλεία που διευκολύνουν την αξιοποίηση των ανοικτών 
δεδομένων
• Παρουσίαση του δημοσίου τομέα, ως δυνητικού παραγωγού και καταναλωτή ανοικτών 

δεδομένων με αναφορά σε επιτυχημένα παραδείγματα
• Καταγραφή των προκλήσεων και των εμποδίων κατά το άνοιγμα των δημοσίων δεδομένων
• Ενδεικτικά βήματα για το άνοιγμα των δεδομένων και το σχεδιασμό υποδομών με ανοικτά 
δεδομένα, σύμφωνα με το Νόμο 4305/2014
Τα σεμινάρια του ODI Αthens έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τους συμμετέχοντες στο 
άνοιγμα των δεδομένων και στις τεχνολογίες συλλογής διάθεσης και αξιοποίησης των 
ανοικτών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο το ODI Athens διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα σχετικά σεμινάρια μόλις συμπληρωθεί ένας ικανός αριθμός ενδιαφερομένων. Το Open 
Data Institute (ODI) ιδρύθηκε από τον εφευρέτη του Web, Sir Tim Berners-Lee και τον Sir 
Nigel Shadbolt με στόχο να προάγει την κουλτούρα των ανοιχτών δεδομένων στην κοινωνία, 
στην οικονομία και στην εκπαίδευση. Τα δύο χρόνια λειτουργίας του έχει ήδη αναπτύξει 
ένα σύνολο από πρωτοποριακές δράσεις οι οποίες το αναδεικνύουν σαν το σημαντικότερο 
διεθνές κέντρο για τα ανοιχτά δεδομένα. Η πρωτοβουλία ODI Athens για τη συνεργασία με 
το ODI, αποσκοπεί στο να αξιοποιήσει την μοναδική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση για τα 
ανοιχτά δεδομένα και το διεθνές δίκτυο του διεθνούς ινστιτούτου προς όφελος της ελληνι-
κής κοινότητας ανοιχτών δεδομένων.

Πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο εκπαίδευσης για την εφαρμογή  
των ανοικτών δεδομένων στις δημόσιες υπηρεσίες

Ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου» βραβεύτη-
κε πρόσφατα με τη διάκριση της «Καλής Πρακτικής» κατά την 
απονομή των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα 2015 
(European Public Sector Award 2015 – EPSA 2015). Είναι 
το μοναδικό ελληνικό έργο, που διακρίθηκε στην κατηγορία 
έργων ευρωπαϊκής, εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας και 
ακόμη είναι το μοναδικό ελληνικό έργο περιφερειακής εμ-
βέλειας που έχει βραβευθεί σε όλη την ιστορία του θεσμού 
των Ευρωπαϊκών Βραβείων Δημοσίου Τομέα. Ο διαγωνισμός 
με τίτλο: «Ο δημόσιος τομέας ως εταίρος για μια καλύτερη 
κοινωνία» διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημό-
σιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration 
– EIPA), το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και έχει έδρα το Μaastricht της Ολλανδίας. (http://www.
epsa2015.eu). Η βράβευση αυτή αποτελεί κορυφαία διάκριση 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς ο εν λόγω διαγωνισμός 
είναι ο πιο σημαντικός διαγωνισμός για έργα του δημοσί-
ου τομέα και έχει ως στόχο να αναδείξει τις πιο καινοτόμες, 
αποτελεσματικές και αποδοτικές δράσεις ή έργα, τα οποία 
αποτελούν καλό παράδειγμα για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες 
και ευρύτερα για όλες τις χώρες του κόσμου. Στον διαγωνισμό 
έγιναν αποδεκτά για αξιολόγηση συνολικά 266 έργα και δρά-
σεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες & ευρωπαϊκούς οργανισμούς. 
Διακρίθηκαν συνολικά, ως «καλές πρακτικές», 64 έργα. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «Οδηγός του Πολίτη της Περιφέ-
ρειας Ηπείρου» δημιουργήθηκε αποκλειστικά από δημοσίους 
υπαλλήλους και με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογι-
σμικού Ανοικτού Κώδικα, με αποτέλεσμα, το μηδενικό κόστος 
υλοποίησης, φιλοξενίας και συντήρησής του. Στόχος είναι να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους πολίτες και τους 
επιχειρηματίες, με το οποίο ταυτόχρονα εξοικονομούν χρόνο 
και χρήμα καθότι η εξυπηρέτησή τους δεν απαιτεί μετακινή-
σεις. Εμπνευστής της ιδέας για την υλοποίηση του «Οδηγού 
του Πολίτη» ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Ιωαννίνων Τατιάνα 
Καλογιάννη, της οποίας η στήριξη ήταν καθοριστικής σημασί-

ας για την επιτυχία όλου του εγχειρήματος. Αλλά την προσπά-
θεια σχεδίασαν, υλοποίησαν και υποστήριξαν μηχανικοί του 
δημόσιου τομέα. Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την ευθύνη 
της υλοποίησης καθώς και τον συντονισμό της ομάδας που 
ορίσθηκε για την υλοποίηση του Οδηγού του Πολίτη, ανέλαβε 
ο  Αλέξανδρος Γέροντας, προϊστάμενος του Τμήματος Πληρο-
φορικής της Π.Ε. Πρέβεζας της Διεύθυνσης Διαφάνειας και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Ηπείρου. Τη 
σχεδίαση και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου ανέλα-
βε ο Νικόλαος Ντέμος, προϊστάμενος του Τμήματος «Σχεδία-
ση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον πολίτη» της Διεύθυνσης 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας. Ο «Οδηγός του Πολίτη 
της Περιφέρειας Ηπείρου» είναι μια δομημένη αποτύπωση 

των διοικητικών διαδικασιών, οι οποίες έχουν ως χαρακτη-
ριστικό την εξυπηρέτηση των πολιτών (σχετικός δικτυακός 
τόπος: www.politis.gov.gr). Οι πληροφορίες που παρέχονται 
για κάθε διαδικασία είναι αναλυτικές και περιλαμβάνουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, τα βήματα για την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας, το χρόνο διεκπεραίωσης, το νομικό 
πλαίσιο, καθώς και τα διαθέσιμα σχετικά έντυπα σε ηλεκτρο-
νική μορφή για μεταφόρτωση. Για διευκόλυνση των πολιτών 
οι διοικητικές διαδικασίες είναι ομαδοποιημένες ανά Γενική 
Διεύθυνση και ανά θεματική κατηγορία και  έχουν ενσωμα-
τωθεί διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αλφαβητικό 
ευρετήριο των διαδικασιών, ιεραρχικό ευρετήριο, εργαλείο 
αναζήτησης, φόρμα επικοινωνίας, φόρμα αξιολόγησης των 
διαδικασιών, απομακρυσμένη υποστήριξη, κ.α.

Ευρωπαϊκό βραβείο «καλής πρακτικής» σε ελληνικό έργο του Δημόσιου Τομέα



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513

e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΑΠΟ ΧΩΡΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-28-29 | 3/3/2016

Η κυβέρνηση, αντιμέτωπη με τις συνέπειες της πολιτικής αβελτηρί-
ας που επιδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα στους χειρισμούς του 
προσφυγικού, επιχειρεί να προετοιμάσει τους πολίτες για τη σχεδόν 
βέβαιη μετατροπή της Ελλάδας από χώρα διέλευσης σε χώρα παρα-
μονής και εγκατάστασης μεταναστών «για τα επόμενα 2-3 χρόνια», 
όπως αναγνώρισε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας στη σύσκεψη που είχε με δημάρχους 
και περιφερειάρχες.
Ο κ. Μουζάλας φέρεται να είπε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγμα-
τα, τα σύνορα στην Ειδομένη δεν θα ξανανοίξουν σύντομα και στην 
Ελλάδα θα εγκλωβιστούν περισσότεροι από 100.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες.
Αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, σε μεταμεσονύ-
χτια συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι είναι 
διαχειρίσιμες οι προσφυγικές ροές και η Ελλάδα μπορεί να αντέξει 
μέχρι 150.000 πρόσφυγες.
Οι, προπαρασκευαστικές της κοινής γνώμης, δηλώσεις των δύο 
υπουργών επισημάνθηκαν από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σημείωσε ότι 
«όπως είναι γνωστό, με απόφαση της Ε.Ε. έχει οριστεί ως υποχρέ-
ωση της χώρας μας η προσωρινή φιλοξενία 50.000 συνολικά προ-
σφύγων προς μετεγκατάσταση. Ο μέχρι σήμερα άφαντος ΥΠΕΞ τρι-
πλασίασε (150.000 και βλέπουμε) τους πρόσφυγες που μπορούν να 
μείνουν στη χώρα μας. Στην ουσία η κυβέρνηση παραιτείται από τη 
διεκδίκηση άμεσης εφαρμογής του προγράμματος μετεγκατάστα-
σης. Η αφέλεια και η ατζαμοσύνη έχουν και όρια».
Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ υπαινισσόμενο διασύνδεση προσφυγικού - αξι-
ολόγησης, έθεσε το ερώτημα: «Μήπως τελικά ο Κοτζιάς "πουλά" 
και... ο Κατρούγκαλος "αγοράζει";».
 Χθες, οι περιφερειάρχες απηύθυναν έκκληση στον πρωθυπουργό 
να υπάρξει πλήρης συντονισμός κυβέρνησης - αυτοδιοίκησης για 
την αντιμετώπιση του προσφυγικού, ενώ και οι δήμαρχοι ζητούν 
εθνικό σχέδιο και γραπτές δεσμεύσεις «για να βάλουν πλάτη», όπως 
τους ζητήθηκε από τον Γιάννη Μουζάλα.
Ο κ. Τσίπρας θα συναντηθεί σήμερα με τον πρόεδρο του Ευρωπα-
ϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, που σε αναλυτική συνέντευξη 
στην ιταλική «Κοριέρε Ντέλα Σέρα» τόνισε την ανάγκη για κοινή ευ-
ρωπαϊκή αντιμετώπιση του προσφυγικού.
Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της Τουρκίας για τον έλεγχο των 
προσφυγικών ροών και την πάταξη των κυκλωμάτων διακίνησης 
προσφύγων - μεταναστών.
Η Τουρκία διέψευσε χθες ότι καθυστερεί την έναρξη της αποστολής 
των πολεμικών σκαφών του NATO για τον περιορισμό της ροής των 
μεταναστών ανάμεσα στις ακτές της και την Ελλάδα.
«Η Τουρκία υπήρξε ο πρωτεργάτης αυτής της πρότασης. Το να προ-
σποιείται κανείς ότι αντιτίθεται στην ίδια της την ιδέα δεν είναι ούτε 
λογικό ούτε έχει ειρμό» υποστήριξε ο εκπρόσωπος του τουρκικού 
υπουργείου Εξωτερικών Τανζού Μπιλγκίτς.
Στην Αγκυρα μετέβη χθες ο Γερμανός διοικητής της αποστολής του 
NATO, ναύαρχος Κλάιν, προκειμένου «να γίνουν οι απαραίτητες 

συνεννοήσεις για τις λεπτομέρειες, όπως και περαιτέρω συνεννο-
ήσεις για την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του NATO και 
των εθνικών αρχών», όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του γερμανι-
κού υπουργείου Αμυνας Γενς Φλόσντορφ, ο οποίος σημείωσε ότι 
η Ελλάδα και η Τουρκία στηρίζουν ενεργά τη διαδικασία και δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι τίθεται υπό αμφισβήτηση τώρα η αποστολή 
επί της αρχής της.
Ο ίδιος διέψευσε πληροφορίες ξένων πρακτορείων, ότι η υπουργός 
Αμυνας της Γερμανίας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχεδίαζε να επι-
σκεφθεί τη ΝΑΤΟϊκή αποστολή στο Αιγαίο την Κυριακή και το αίτημά 
της να προσγειωθεί στη Μυτιλήνη απορρίφθηκε από την τουρκική 
πλευρά.
Στην Αθήνα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Αμυνας Δημήτρης 
Βίτσας εκτίμησε ότι η δύναμη του NATO βρίσκεται πάρα πολύ κο-
ντά όσον αφορά τη διαμόρφωση του επιχειρησιακού σχεδίου, παρά 
«κάποια προσκόμματα που δημιουργεί η Τουρκία, τα οποία συζη-
τούνται στην Αγκυρα και νομίζω ότι θα επιλυθούν και θα ξεκινήσει 
αυτή η διαδικασία, ώστε να έχουμε μια μείωση των προσφυγικών 
ροών». (Mega).
Στις «τεράστιες ευθύνες της Ε.Ε. και του NATO, που δημιούργησαν 
το πρόβλημα των προσφυγικών ροών με εμπλοκές, επεμβάσεις και 
πολέμους στην περιοχή της Συρίας και της ευρύτερης Μέσης Ανα-
τολής και βόρειας Αφρικής όλα αυτά τα χρόνια» αναφέρθηκε ο γ.γ. 
του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος επισκέφθηκε χθες τη 
Λέσβο.
Στο μεταξύ, τη σύσταση ενός νέου χρηματοδοτικού μέσου για την 
Ευρώπη, το οποίο θα παράσχει χρηματοδοτική βοήθεια 700 εκατ. 
ευρώ τα επόμενα τρία χρόνια για τη διαχείριση των προσφύγων στην 
Ελλάδα και τις άλλες χώρες του λεγόμενου διαδρόμου των Δυτικών 
Βαλκανίων πρότεινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ οι πρώτες 
εκταμιεύσεις αναμένονται μέσα στο επόμενο δίμηνο.
Η Κομισιόν διευκρινίζει ότι με το παραπάνω ποσό θα χρηματοδο-
τηθούν υπηρεσίες πρώτης ανάγκης προς τους πρόσφυγες, όπως 
τρόφιμα, καταλύματα και φάρμακα. Πρόκειται για χρήματα επιπρό-
σθετα εκείνων που ήδη λαμβάνουν οι χώρες υποδοχής προσφύγων 
από τα άλλα ταμεία της Ε.Ε. για τη μετεγκατάσταση, την κατασκευή 
και λειτουργία των κέντρων καταγραφής, αλλά και την επανεισδοχή 
προσφύγων.
Σύμφωνα με την απόφαση, 300 εκατ. ευρώ θα δοθούν φέτος και 
άλλα 400 εκατ. ευρώ σε ισόποσες δόσεις τα δύο επόμενα χρόνια.
Ο αρμόδιος επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια Χρήστος Στυ-
λιανίδης χαρακτήρισε πολύ σημαντική τη βοήθεια, ενώ ερωτηθείς 
ποιο θα είναι το ποσό που θα λάβει η χώρα μας απέφυγε να το προσ-
διορίσει, είπε όμως ότι με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της 
χώρας και τον αριθμό προσφύγων που φιλοξενεί, είναι προφανές 
ότι ένα μεγάλο μέρος της βοήθειας θα πάει στην Ελλάδα.
Ο επίτροπος διευκρίνισε ότι η παροχή βοήθειας θα γίνει σε συνερ-
γασία με τα κράτη μέλη, ωστόσο τη βασική διαχείριση θα την έχουν 
οι ανθρωπιστικές οργανώσεις ( Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες, Ερυθρός Σταυρός κλπ.), που βρίσκονται επιτόπου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Κομισιόν δεν θα πάρει την υπηρεσία 
ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχει στήριξη σε τρίτες χώρες και 
έχει προϋπολογισμό 6,6 δισ. ευρώ μέχρι το 2020, αλλά πρότεινε να 
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προβλεφθεί διορθωτικός προϋπολογισμός για το 2016 με στόχο τη 
δημιουργία ειδικής γραμμής για το νέο προσωρινό μέσο έκτακτης 
βοήθειας.
Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η υποστήριξη μέσω του μέσου έκτακτης 
ανάγκης αφορά μόνο τα κράτη μέλη, τα οποία έχουν υπερφορτωθεί 
λόγω εξαιρετικών κρίσεων ή καταστροφών που έχουν σοβαρές αν-
θρωπιστικές επιπτώσεις. Συνεπώς η διάθεση, το πεδίο εφαρμογής 
και η κλίμακα της υποστήριξης έκτακτης ανάγκης θα βασιστούν στις 
συγκεκριμένες ανάγκες στα μεμονωμένα κράτη μέλη.
Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν χαρακτήρισε χθες ση-
μαντική εξέλιξη την επανεισδοχή από την Ελλάδα στην Τουρκία 308 
οικονομικών μεταναστών, που δεν δικαιούνται ασύλου. Είναι σημα-
ντική, όπως είπε, γιατί αφενός μεν αρχίζει πλέον να λειτουργεί η 
συμφωνία επανεισδοχής Ελλάδας - Τουρκίας του 2002 και αφετέ-
ρου στέλνει το μήνυμα ότι όσοι δεν δικαιούνται ασύλου δεν μπορούν 
να παραμείνουν στην Ε.Ε.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΟΛΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
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Το αποτέλεσμα του χθεσινού δείπνου των θεσμών στις Βρυξέλλες, 
στο οποίο δεν κλήθηκε η Αθήνα για να προβάλει τα επιχειρήματα 
της, θα φανεί τη Δευτέρα στη συνεδρίαση του Eurogroup, όπου θα 
κυριαρχήσει η πορεία του ελληνικού προγράμματος και το κλείσιμο 
της πρώτης αξιολόγησης.
Το δείπνο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες, το 
προκάλεσε ο Πολ Τόμσεν, επικεφαλής του Ταμείου στην Ευρώπη, με 
στόχο να αμβλυνθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις στα δημοσιο-
νομικά, τα οποία βέβαια συνδέονται με τις αλλαγές στο ασφαλιστικό 
και με επιπλέον περικοπές δαπανών. Ο χρόνος είναι πιεστικός και 
η καθυστέρηση στην αξιολόγηση μπορεί να εκτροχιάσει πάλι την 
ελληνική οικονομία σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, με την Ελλά-
δα να βάλλεται όσο καμιά άλλη χώρα της EE από την προσφυγική 
κρίση. Κανείς βέβαια δεν συνδέει την τύχη του προγράμματος στή-
ριξης με το προσφυγικό, ούτε στην Αθήνα ούτε στην EE, ωστόσο 
στο μυαλό πολλών τα δύο θέματα συνδέονται υποχρεωτικά και το 
βέβαιο είναι ότι κανείς δεν διακινδυνεύει μια αποσταθεροποίηση 
της Ελλάδας. Έτσι, από αναλυτές εκτιμάται ως πιθανότερο να πιε-
στεί το ΔΝΤ να χαλαρώσει τη στάση του για το ασφαλιστικό, ενώ οι 
αξιωματούχοι του Ταμείου ζητούν πιεστικά από τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς να ορίσουν το ύφος ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους 
που διατίθενται να προσφέρουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν παίρνουν 
συγκεκριμένη απάντηση.
Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι δεν ευθύνεται για την καθυστέ-
ρηση στην αξιολόγηση και δείχνει εμμέσως πλην σαφώς ως υπεύ-
θυνο το ΔΝΤ, τονίζοντας ότι οι εκτιμήσεις των ευρωπαϊκών θεσμών 
για το δημοσιονομικό κενό που πρέπει να καλυφθεί είναι πολύ κο-
ντά στις εκτιμήσεις της Αθήνας, ενώ το Βερολίνο φέρεται να εκτιμά 
ως επαρκή τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού, που από όλες τις 
πλευρές χαρακτηρίζεται ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης. Χθες ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας στην 
Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων του ευρωκοινοβουλίου, έστρεψε 
τα βέλη του κατά του ΔΝΤ. «Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε 
τον λόγο για τον οποίο το ΔΝΤ ζητά πολύ περισσότερα μέτρα συγκρι-

τικά με αυτά που είχαν συμφωνηθεί το καλοκαίρι κατά την υπογρα-
φή του μνημονίου, δεδομένου ότι οι οικονομικές συνθήκες έχουν 
βελτιωθεί αισθητά σε σχέση με τότε», ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος. Ο 
ίδιος τόνισε ότι «η καθυστέρηση στις διαπραγματεύσεις διακυβεύει 
την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος». Ο υπουρ-
γός Οικονομικών υπεραμύνθηκε της απόφασης της κυβέρνησης να 
μην υπάρξει νέα περικοπή των συντάξεων, ενώ χαρακτήρισε πα-
ραπλανητικά τόσο τα στοιχεία που επικαλείται ο Πολ Τόμσεν και τα 
οποία ανεβάζουν τη δαπάνη του δημοσίου για τις συντάξεις στο 10% 
του ΑΕΠ, όσο και τα στοιχεία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας 
Γιάννη Στουρνάρα.
Παράλληλα, χαιρέτισε τις πρωτοβουλίες του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου για μεγαλύτερη εμπλοκή του στο ελληνικό πρόγραμμα και 
υπογράμμισε πως χρειάζεται ένας μεσολαβητής που θα εξετάζει τον 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο του προγράμματος, αλλά και θα 
παίζει ρόλο στις διαφωνίες μεταξύ των θεσμών και των ελληνικών 
αρχών. Ενημέρωσε επίσης για τα νομοσχέδια που πρόκειται να έρ-
θουν τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, ένα εκ των οποίων είναι και 
αυτό για την οικειοθελή αποκάλυψη των εισοδημάτων, μια πολιτική 
που έχει ήδη εφαρμοστεί σε Γαλλία και Ιταλία. Ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, μετά τα όσα ανέφερε ο κ. Τσακαλώ-
τος, σχολίασε -κρατώντας αποστάσεις από τη στάση του ΔΝΤ- ότι 
είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς τους λόγους των καθυστερήσε-
ων στην αξιολόγηση.
Στο Μαξίμου, συνεργάτες του πρωθυπουργού επιμένουν ότι ο στό-
χος για κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης πριν το καθολικό Πάσχα 
παραμένει και είναι εφικτός, αν βέβαια το ΔΝΤ δείξει καλύτερη 
διάθεση συνεργασίας και δεν προβάλλει απαιτήσεις που δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στη συμφωνία του καλοκαιριού. Βέβαιος ότι θα 
υπάρξει συμφωνία Ελλάδας - θεσμών για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης και την εκταμίευση της επόμενης δόσης εμφανίστηκε 
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) 
Κλάους Ρέγκλινγκ μιλώντας σε εκδήλωση του ιδρύματος ερευνών 
Chatham House στο Λονδίνο. «Τα πολιτικά ζητήματα είναι δύσκο-
λα, αλλά κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση» δήλωσε ο Ρέγκλινγκ. 
«Είμαι βέβαιος ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Θεωρώ επίσης ότι 
θα συμμετέχει και το ΔΝΤ. Στο τέλος, αν κλείσει η αξιολόγηση, το 
Eurogroup έχει δεσμευθεί να συζητήσει πρόσθετη ελάφρυνση χρέ-
ους - όχι ένα κούρεμα, αλλά πρόσθετη ελάφρυνση χρέους», σημεί-
ωσε. Ο επικεφαλής του ΕΜΣ πρόσθεσε ότι στην Ευρώπη αναγνωρί-
ζεται σαφώς πως η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια για να αντιμετωπίσει 
το κόστος δεκάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Συρία και άλλες 
χώρες που έρχονται στην Ελλάδα κάθε μήνα.
Την ίδια ώρα το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών έσπευσε να 
ξεκαθαρίσει πάλι πως άλλο το προσφυγικό και άλλο το ελληνικό 
πρόγραμμα. «Ισχύει ότι πρέπει να εφαρμοστεί αυτό που έχει συμ-
φωνηθεί», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του γερμανικού 
υπουργείου Οικονομικών Φριντερικε φον Τισενχάουζεν αναφερό-
μενη στην εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος και σημείωσε ότι 
η προσφυγική και η οικονομική κρίση αποτελούν δύο διαφορετικά 
πεδία πολιτικής. Συμφώνησε με την ελληνική πλευρά στο ότι «το 
πρόγραμμα δεν θέτει λεπτομερείς όρους, αλλά σκιαγραφεί τομείς», 
και έσπευσε να συμπληρώσει ότι το σημαντικό είναι στο τέλος να 
βγαίνουν και τα νούμερα.


