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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η επιλογή του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος να ανατρέψει τον τρόπο σύνταξης 
και κύρωσης των δασικών χαρτών σε 
μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο (καθώς 
δεν υπάρχει άνεση χρόνου) και να 
αυξήσει τον μέχρι σήμερα αναποτελε-
σματικό ρόλο των δημοσίων υπηρεσι-
ών πρόκειται τώρα να δοκιμαστεί στην 
πράξη. ¨όπως γλαφυρά καταγράφει 
το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην 
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, το υπουρ-
γείο θα πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο 
να εκδώσει πλήθος τεχνικών αποφά-
σεων για να ορίσει τη νέα διαδικασία, 
ειδάλλως η υπόθεση θα «σέρνεται» για 
αρκετούς μήνες. Επιπλέον, οι δημόσιες 
υπηρεσίες καλούνται σε ελάχιστους 
μήνες να φέρουν σε πέρας ένα σύν-
θετο έργο, με το οποίο μόνο έμμεσα 
έχουν έως σήμερα ασχοληθεί. Με τη 
δημοσίευση στις 27 Μαΐου στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως του πολυνομο-
σχεδίου (ν.4389/16) τίθεται σε ισχύ το 
νέο χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Να σημειωθεί ότι η τύχη του έργου 
εξαρτάται από την ετοιμότητα του 
υπουργείου, να διευκρινίσει με απο-
φάσεις όλα τα σημεία της νομοθεσίας 
που τροποποίησε: τις τεχνικές προδι-
αγραφές για την κατάρτιση, συμπλή-
ρωση, διόρθωση και τήρηση των δα-
σικών χαρτών, τον τρόπο ανάρτησης 

και υποβολής αντιρρήσεων, το τέλος 
αντιρρήσεων, τον τρόπο ίδρυσης και 
στελέχωσης των «προσωρινών σημεί-
ων ανάρτησης» των δασικών χαρτών. 
Να εξειδικεύσει τον τρόπο συγκρότη-
σης και λειτουργίας των Επιτροπών 
Αντιρρήσεων, να εκδώσει τιμολόγια 
προεκτιμώμενων αμοιβών για όσες πε-
ριπτώσεις οι δασικοί χάρτες ανατεθούν 
σε ιδιώτες, να δημιουργήσει υποδομή 
για την ηλεκτρονική ανάρτηση των δα-
σικών χαρτών και βέβαια... να βρει τα 
χρήματα. Οι επιστημονικοί φορείς της 
χώρας είχαν εκφράσει προ της ψήφι-
σης τις επιφυλάξεις τους για το εγχεί-
ρημα του ΥΠΕΝ.

Δείτε στη σελίδα 4 τις ασφυκτικές 
προθεσμίες.

Πίεση χρόνου για 
δασικούς χάρτες 
καταγράφει η 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. 
Η τύχη του έργου 
εξαρτάται από 
την ετοιμότητα 
του Υπουργείου, 
σημειώνεται.

Σε μία μη συνηθισμένη κόντρα εξελίσσεται η μάχη ανακοινώσεων των τελευ-
ταίων ημερών μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και περιβαλλοντικών ΜΚΟ 

για το θέμα της παραχώρησης χρήσης αιγιαλού και παραλίας, κυρίως στις 
περιοχές Natura. Οι ΜΚΟ κατηγορούν το ΥΠΕΝ ότι μέσω της θεσμοθετημέ-
νης παραχώρησης στους ΟΤΑ υποβαθμίζει την προστασία και το Υπουργείο 
απαντά ότι φαίνεται να μην έχουν γνώση του θέματος, ότι «όψιμα αναλαμβά-
νουν εργολαβία αντιπολίτευσης» και ότι «δεν συνεισφέρουν στην προστασία 

του περιβάλλοντος».

ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΥΠΕΝ μπροστά  
σε σφικτό χρονοδιάγραμμα  
για τους δασικούς χάρτες

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

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

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

•  ΤΟ ΥΠΕΝ μπροστά σε σφικτό χρονοδιά-
γραμμα για τους δασικούς χάρτες - Πίεση 
χρόνου καταγράφει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
(σελ.1,4)

•  Θεσσαλονίκη: Διήμερο αναπτυξιακό 
συνέδριο με 40 ομιλητές διοργανώνει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (σελ.3,8)

•  Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων 
συμμετοχής έργων ελληνικής αρχιτεκτο-
νικής σε έκθεση στη Μόσχα (σελ.3)

•  Επιταχύνεται η διαδικασία προσέλκυσης 
επενδυτή για τον ΑΔΜΗΕ (σελ.4)

•  Υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο 
προσβασιμότητας για τις ευρωπαϊκές 
πόλεις (σελ.5)

•  ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - Άρειος Πάγος, απόφαση 
181/2016: Ποιος θεωρείται εργοδότης 
στις οικοδομικές εργασίες. Ευθύνη εργο-
δότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς 
την τήρηση κανόνων ασφαλείας (σελ.6)

•  Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών 
Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.12)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.13-14)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

4
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές συνέδριο “GREEN 
TRANSPORTATION 2016”
AΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Μη επανδρωμένα Εναέρια Συστήμα-
τα (UAS) και Χαρτογράφηση – Σύγχρονος τρόπος 
αποτύπωσης, καταγραφής και τεκμηρίωσης»
ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE, σε συνεργασία με 
το Πολεμικό Ναυτικό, το ΤΕΕ 
και την Αττικό Μετρό

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών/ 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδας 
διοργανώνει (στις 4 /6/ 2016) 

4
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Κεντρική Μακεδονία - Επιχειρημα-
τική Περιφέρεια - Άμεσες Ενέργειες και Στρατηγι-
κός Σχεδιασμός»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

9-10
Ιουνίου
2016

   Το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης και 
Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Απο-
βλήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα 
(Αίγλη Ζαππείου, από τις 10.00 π.μ. έως τις 
4.30 μ.μ.),  στις 15 και 16 Ιουνίου 2016. 
Το συνέδριο στοχεύει στην ανταλλαγή γνώ-
σεων μεταξύ των μελών της επιστημονικής 
κοινότητας αλλά και την ενημέρωση δημό-
σιων και ιδιωτικών φορέων και του κοινού 
για την εναλλακτική πρόταση της ανάκτη-
σης χρήσιμων υλικών, γης και ενέργειας 
από χώρους διάθεσης αποβλήτων μέσω της 
εξόρυξης και της κατάλληλης επεξεργασίας 
τους. Επιπλέον, στοχεύει στην παρουσίαση 
άλλων εναλλακτικών μεθόδων και καινο-
τόμων προτάσεων για τη διαχείριση των 
αποβλήτων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του 
συνεδρίου, ειδικοί επιστήμονες από την 
Ελλάδα θα παρουσιάσουν τη μέθοδο της 
εξόρυξης αποβλήτων, την αποκατάσταση 
των ρυπασμένων χώρων και την ανάκτηση 
των φυσικών πόρων, καθώς και τις νέες 
τεχνολογίες και προοπτικές στη διαχείριση 
των απορριμμάτων.
Κύριος στόχος της επιστημονικής εκδήλω-
σης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμά-
των του Έργου LIFE+ Reclaim της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου 
υλοποιείται και χρηματοδοτείται το εν λόγω 
συνέδριο. Το Έργο LIFE+ Reclaim ξεκίνη-
σε τον Ιούλιο του 2013 και ολοκληρώνεται 
τον Ιούνιο 2016, με βασικό αντικείμενο 
την κατασκευή μιας προσωρινής πιλοτικής 
εφαρμογής σε παραγωγική κλίμακα, για την 

εξόρυξη απορριμμάτων από υφιστάμενα 
κύτταρα του ΧΥΤΑ Πολυγύρου, στη Χαλκιδι-
κή. Στόχος της μεθόδου εξόρυξης απορριμ-
μάτων είναι ο διαχωρισμός των χρήσιμων 
υλικών και η παραγωγή εμπορεύσιμων 
προϊόντων, εισάγοντας στοιχεία καινοτο-
μίας από τη μεταλλευτική βιομηχανία και 
προτείνοντας μια νέα προσέγγιση στην 
αξιοποίηση των απορριμμάτων. Το Έργο 
στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενημέρωση 
του κοινού, μέσω δράσεων ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης.
Πληροφορίες: www.erasmus.gr/
microsites/1091, τηλ.: 210- 6125027.

Συνέδριο Εξόρυξης και Εναλλακτικών  
Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων 

   Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών διοργανώνει διεθνές 
συνέδριο και Σχολείο Σεισμολογίας ,στο Ληξούρι 
της Κεφαλληνίας, από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου. 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 
επιστημονικές εισηγήσεις σε θέματα που άπτο-
νται των πιο πρόσφατων εξελίξεων στη μελέτη 
των καταστρεπτικών σεισμών στην περιοχή του 
Ληξουρίου, της σεισμικότητας στην ευρύτερη 
περιοχή της Κεφαλονιάς, όπως και των μέτρων 
αντιμετώπισής τους.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα διοργανωθεί και 
Σχολείο Σεισμολογίας, κατά τη διάρκεια του οποί-
ου θα πραγματοποιηθούν θεματικά σεμινάρια, θα 
παρουσιασθούν βασικές αρχές της σεισμολογίας 
και παρόμοιων γεωδυναμικών φαινομένων , 
ενώ θα γίνει και εκπαίδευση των συμμετεχόντων 
σε θέματα σεισμολογίας και αντιμετώπισης των 
συνεπειών των σεισμών.
Πληροφορίες: http://cephalonia.gein.noa.gr

 Το ΚΑΠΕ ως εταίρος του έργου ENSPOL, που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα  EIE της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διοργανώνει στις 13 
Ιουνίου 2016, την τελευταία εκδήλωση του έργου, 
στις Βρυξέλλες  (VLEVA conference room, 
Kortenberglaan 71). 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, το έργο στοχεύει 
στην ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του 
άρθρου 7 της  Οδηγίας για την ενεργειακή 
αποδοτικότητα σε όλα τα κράτη μέλη και πέρα 
απ’ αυτά.
Δηλώσεις συμμετοχής, έως τις 6 Ιουνίου 
2016, στο: https://apps01.vito.be/vitoevents/
inschrijving/Enspol2016.aspx?lang=en>https://
apps01.vito.be/vitoevents/inschrijving/
Enspol2016.aspx?lang=en
Πληροφορίες: Κική Παπαδοπούλου (kpapad@
cres.gr), Έλενα Τάξερη (elena@cres.gr), τηλ.  
2106603300, http://www.vleva.eu

Διεθνές συνέδριο  
σεισμολογίας

Εκδήλωση του ΚΑΠΕ
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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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Θεσσαλονίκη: Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο  
με 40 ομιλητές διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ: ΜΑΪΟΣ 2016 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Διήμερο αναπτυξιακό συνέδριο με περίπου 40 ομιλητές, προερχόμενους τόσο από 
την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ, όσο και από επιχειρήσεις, παραγωγικούς φορείς και 
πανεπιστήμια της Βόρειας Ελλάδας, διοργανώνει στις 9 και 10 Ιουνίου, στη Θεσ-
σαλονίκη, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/
ΤΚΜ).  «Συνολικά, σε μια περίοδο που η ύπαρξη ξεκάθαρων αναπτυξιακών στό-
χων στη χώρα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, 
στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει τις πιθανές λύσεις και διεξόδους και να 
προσεγγίσει ρεαλιστικά τις προκλήσεις, ώστε να γίνει πιο “ορατό” το αναπτυξια-
κό μοντέλο που χρειάζεται η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας» επισημαίνεται 
σε ανακοίνωση των διοργανωτών. Μεταξύ άλλων, θα παρουσιάσουν εισηγήσεις 
η γενική γραμματέας ΥΠΥΜΕΔΙ, Πέτη Πέρκα, ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος 
Πιτσιόρλας, ο country manager Greece του Διαδριατικού Αγωγού (ΤΑP), Rikard 
Scoufias, και ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας για το πρόγραμμα “Ενέργεια”, 
Εμμανουήλ Κακαράς. Η θεματολογία του συνεδρίου θα αναπτυχθεί πάνω στους 
εξής έξι άξονες: 
-"Περιφερειακή Ανάπτυξη: Η Κεντρική Μακεδονία": παρουσιάσεις σε αυτή την 
ενότητα θα πραγματοποιήσουν μεταξύ άλλων οι προαναφερθέντες δύο γενικοί 
γραμματείς (Π. Πέρκα και Λ. Λαμπριανίδης), ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πι-
τσιόρλας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας, ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περι-
βάλλοντος και Καθαριότητας Δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς κι ο πρώ-
τος αντιπρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Χάρης 
Αλεξόπουλος. 
-"Αναπτυξιακές προοπτικές στον τομέα ενέργειας και περιβάλλοντος": Θα μιλήσουν 

μεταξύ άλλων ο εθνικός εκπρόσωπος της Ελλάδας για το πρόγραμμα “Ενέργεια”, 
Εμμανουήλ Κακαράς και ο κ.Scoufias της κοινοπραξίας του ΤΑP 
-"Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία-Εξωστρέφεια": Ομιλητές θα είναι οι πρόεδροι 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαββάκης, του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Κωστής Καγγελίδης και της 
Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας, Ανδρέας Στεφανίδης, ο διευθυντής των βιομη-
χανικών εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης του ομίλου των ΕΛΠΕ, Νίκος Ζαχαριάδης, 
ο Η. Γαγανέλης από τη βιοτεχνία κατασκευής αυτοκινήτων REPLICAR Hellas και 
εκπρόσωπος της Λουφάκης Χημικά ΑΒΕΕ.
-" Έργα-Δράσεις-Υποδομές": Τις θέσεις τους θα παρουσιάσουν οι πρόεδροι του 
ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Γιάννης Μυλόπουλος, ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Αθανάσιος Σχίζας και υψηλόβαθμα στελέχη της Εγνατίας 
Οδού και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
-"Χωρικός Σχεδιασμός και Πολιτική Ανάπτυξη": Καθηγητές πανεπιστημίου , ειδικοί 
επιστήμονες και στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα αναλύσουν ανοιχτά θέματα. Θα παρου-
σιαστούν οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωρικό σχεδιασμό και θέματα σχετικά με 
το ρυθμιστικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, την εφαρμογή του πολεοδομικού δικαίου 
σε ζητήματα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, τις χρήσεις γης και τον οδικό χάρτη 
για τη θεσμική έγκριση και χωροθέτηση μιας επένδυσης.
-"Πόλη-Αστική Ανάπτυξη-Πολιτισμός". Στην ενότητα αυτή τον λόγο έχουν κυρίως 
-αλλά όχι μόνο- οι αρχιτέκτονες. Μεταξύ άλλων θα μιλήσουν ο ομότιμος καθηγητής 
και ερευνητής Αθανάσιος Τσαυτάρης, πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 
αρχιτέκτονες Πρόδρομος Νικηφορίδης και Κώστας Μπελιμπασάκης κι ο γενικός 
διευθυντής της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδας, Κώστας 
Μπλιάτκας.

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA διοργανώνει έκθε-
ση σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής τον 
Οκτώβριο του 2016 στη Μόσχα, στο πλαίσιο του 
Έτους Ελληνορωσικής Φιλίας. Η έκθεση πραγ-
ματοποιείται υπό την αιγίδα του ΤΕΕ, μετά από 
σχετική πρόσκληση του Φεστιβάλ αρχιτεκτονικής 
"Zodchestvo" με γενικό θέμα "Afterspace". Από ελ-
ληνικής πλευράς θα εκτεθούν έργα τα οποία έχουν 
ολοκληρωθεί (κατασκευασθεί) τα τελευταία πέντε  
χρόνια (2011-2016) από  Έλληνες αρχιτέκτονες. 
Το Ελληνικό Τμήμα της UIA καλεί τους συναδέλ-
φους, απόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα 
Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες 
απόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του 
εξωτερικού, να υποβάλλουν τη συμμετοχή τους. 
Θα επιλεγούν 30 περίπου συμμετοχές μετά από 
συνεδρίαση ειδικής επιτροπής επιλογής που θα 
οργανώσει το Ελληνικό Τμήμα της UIA, οι οποίες 
θα εκτεθούν στο Ελληνικό Περίπτερο κατά τη διάρ-
κεια των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ. 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη. Οι συ-
νάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει 
να υποβάλλουν τα εξής: 

1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους (ονοματεπώ-
νυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης, αριθμός 
Μητρώου ΤΕΕ, πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. 
διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και e-mail) στην 
ελληνική γλώσσα
2. Στην αγγλική γλώσσα μια (1) Πινακίδα Α1 ανά 
έργο, σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή, σε ορι-
ζόντια διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει σχέδια, 
σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο 
ο/η υποψήφιος/α για την βέλτιστη παρουσίαση του 
έργου του/της. Στο επάνω μέρος της πινακίδας (σε 
χώρο ύψους 5cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει 
να αναγράφεται ο τίτλος και ο τόπος του έργου, τα 
στοιχεία του/των μελών της ομάδας καθώς και η 
έδρα της δραστηριότητάς τους. Η γραμματοσειρά 
θα είναι Arial bold. 
3. Η τελική έκθεση  των έργων που θα επιλεγούν 
θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ρώ-
σων διοργανωτών, για τις οποίες όσοι επιλεγούν 
θα ενημερωθούν εγκαίρως από το Ελληνικό Τμήμα 
της UIA. 
Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αρ-
γότερο μέχρι την Τρίτη 28/06/2016 στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα -Τμήμα 

Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA, ή 
να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας 
αποστολών και να έχει φτάσει μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα 
αποστολής πρέπει να είναι προπληρωμένα. Η Επι-
τροπή Επιλογής θα αποτελείται από τους:
• Φανή Βαβύλη, Πρόεδρο Ελληνικού Τμήματος UIA
• Νίκο Φιντικάκη, Μέλος του Συμβουλίου της UIA,
• Μίτση Βαλασσά, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμή-
ματος UIA
• Κυριάκο Πιπίνη, Γραμματέα Ελληνικού Τμήματος 
UIA
• Βασιλική Αγοραστίδου, Μέλος Ελληνικού Τμήμα-
τος UIA
• Δαμιανό Αμπακούμκιν, Μέλος Ελληνικού Τμήμα-
τος UIA
• Κάρολο Γαλανό, Μέλος UIA CIMES
• Νίκο Καζέρο, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA 
• Έρση Φιλιπποπούλου, Μέλος Ελληνικού Τμήμα-
τος UIA
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γιάννη Ζαμπατή, 
τηλ. 2103291364, e-mail: greok@central.tee.gr.



(συνέχεια από την 1η σελίδα) 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, οι πρώτες προθεσμίες του νέου 
θεσμικού πλαισίου για τους δασικούς χάρτες είναι: • Σε ένα μήνα ο υπουργός Περιβάλλο-
ντος πρέπει να διευκρινίσει τι ορίζει ως «οικιστική πύκνωση». Πρόκειται για τους οικισμούς 
αυθαιρέτων σε δάση, οι οποίοι θα αποτυπώνονται ως ξεχωριστή κατηγορία στους δασικούς 
χάρτες και θα εξαιρούνται της διαδικασίας ανάρτησης. • Σε τέσσερις μήνες (δηλαδή έως τις 
27 Σεπτεμβρίου) οι Διευθύνσεις Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας θα 
πρέπει να ενημερώσουν τους ήδη έτοιμους δασικούς χάρτες (να αλλάξουν τις κατηγορίες 
των οικισμών που αποτυπώνονται, να προσθέσουν χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις 
κ.λπ.) και να τους αναρτήσουν για την υποβολή αντιρρήσεων από τους πολίτες. Ενα μήνα 
αργότερα (δηλαδή έως τις 27 Οκτωβρίου) θα πρέπει να τους έχουν κυρώσει στα κομμάτια 
τους που δεν έχουν αντιρρήσεις. Η πρόβλεψη αφορά περίπου το 50% των δασικών χαρ-
τών της χώρας εδώ και 2-3 χρόνια, αλλά οι Διευθύνσεις Δασών δεν προχωρούσαν στην 
ανάρτησή τους με διάφορες προφάσεις. Ειδικά στην περίπτωση της Αττικής, τα πράγματα 
είναι ακόμα δυσκολότερα, λόγω του πλήθους των οικισμών αυθαιρέτων που θα πρέπει να 

οριοθετηθούν. Πάντως, ο νόμος άφησε ένα «παραθυράκι» καθυστέρησης, ειδικά για τη συ-
μπλήρωση των χορτολιβαδικών και βραχωδών εκτάσεων, που μπορεί να γίνει έως 4 μήνες 
αργότερα (με νέα διαδικασία ανάρτησης κ.λπ.). Είναι όμως αυτό εφικτό; Για παράδειγμα, 
ειδικά για τις «οικιστικές πυκνώσεις», ο νόμος προβλέπει μια συγκεκριμένη διαδικασία: 
αφού ορίσει ο υπουργός τι εστί «οικιστική πύκνωση», οι πολεοδομίες των δήμων θα πρέπει 
μέσα σε 6 μήνες να οριοθετήσουν στον δασικό χάρτη τις περιοχές αυτές. Επομένως, αν οι 
ήδη έτοιμοι χάρτες πρόκειται να συμπεριλάβουν τις «οικιστικές πυκνώσεις», τότε είναι αδύ-
νατο να αναρτηθούν χάρτες σε 4 μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα 
χρονοδιαγράμματα είναι πιθανότατα ανεφάρμοστα στην πράξη.  • Τέλος, ο νόμος προβλέπει 
ότι έως τις 27 Ιουνίου η Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) θα πρέπει να στεί-
λει στον ΥΠΕΝ χρονοδιάγραμμα με την εξέλιξη του κτηματολογίου ώστε να ληφθεί υπόψη. 
Εντωμεταξύ, το ΥΠΕΝ πρέπει να έχει συστήσει και –κυρίως– στελεχώσει τμήμα Δασικών 
Χαρτών (με ό,τι δυσκολία αυτό έχει). Και μέχρι τις 27 Ιουλίου οι Διευθύνσεις Δασών των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει να ενημερώσουν το ΥΠΕΝ, αν μπορούν να αναλάβουν 
την κατάρτιση των δασικών χαρτών στην περιοχή τους.

Πίεση χρόνου για δασικούς χάρτες καταγράφει η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Συζητήθηκε και ψηφίσθηκε ήδη, στο πλαίσιο των νο-
μοθετικών ρυθμίσεων που συνοδεύουν τις συζητήσεις 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τροπολογία που 
επιταχύνει περαιτέρω το χρονοδιάγραμμα για τη πώλη-
ση του 20%-25% του ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή, 
αφού αντί για το τέλος Νοεμβρίου, που προέβλεπε ο 
νόμος, η μεταβίβαση θα πρέπει να έχει κλείσει ως το 
τέλος Οκτωβρίου. Ειδικότερα, ενώ ο νόμος προέβλεπε 
5 μήνες περιθώριο από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ 
στο τέλος Ιουνίου για την προκήρυξη διαγωνισμού και 
την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, τώρα το περιθώ-
ριο περιορίζεται στους 4 μήνες. Όπως επισημαίνεται 
στη διάταξη «ο εν λόγω ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του 
ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ υλοποιείται ως εναλλακτικό, προς 
την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, σχέδιο», καθώς 
με την κίνηση αυτή «διασφαλίζονται ισοδύναμα αποτε-
λέσματα ως προς τον ανταγωνισμό και τις προοπτικές 
επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές 
πρκατικές». Με άλλη προσθήκη, ορίζεται ότι εντός 2 
εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών 
για τον ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ θα πρέπει να έχει λάβει γνω-
μοδότηση από διεθνή εκτιμητή, για το δίκιο και εύλογο 
του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμε-
νικότητας του διαγωνισμού, προκειμένου να προβεί στη 
σύναψη της αγοραπωλησίας μετοχών με το στρατηγικό 
επενδυτή. Αλλαγές επίσης έχουν γίνει επί διατυπώσεων, 
όπως ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλή-
ρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει 
να κάνει τις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, 
διασφαλίζοντας ότι το ΔΣ είναι 9μελές. Παράλληλα, στο 
περιθώριο της γενικής συνέλευσης των μετόχων των 
Ελληνικών Πετρελαίων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Π. Σκουρλέτης, επισήμανε πως διευρύ-
νονται οι επαφές και το ενδιαφέρον επενδυτών ενόψει 
του διαγωνισμού για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή 
στον ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, τόνισε ότι υπάρχει σημαντικό 
ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες και χαρακτήρισε την 

επένδυση πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο ως προς τις οι-
κονομικές αποδόσεις που θα φέρει στον επενδυτή, αλά 
και λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος για τις ενερ-
γειακές υποδομές στην περιοχή. Όπως διευκρίνισε ο 
υπουργός, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες δεν περιορίζο-
νται μόνο σε εκείνες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον 

στην προηγούμενη διαδικασία πώλησης του 66%, αλλά 
υπάρχουν και νέες, προερχόμενες βεβαίως μόνο από 
την Ευρώπη, όπως ορίζει και η σχετική συμφωνία με 
τους θεσμούς. Ο κ. Σκουρλέτης εκτίμησε ότι η πιθανό-
τητα να μην προχωρήσει η διάθεση ποσοστού 20-24% 
σε στρατηγικό επενδυτή, είναι απειροελάχιστη.  

Επιταχύνεται η διαδικασία προσέλκυσης επενδυτή  
για τον ΑΔΜΗΕ

Η ΡΑΕ δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεση επί των έγγραφων αναφορών καταναλωτών ενέργειας, οι οποίες 
υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ κατά το έτος 2015, με στόχο την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και 
προσώπων στην αγορά ενέργειας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΡΑΕ αντιμετωπίζει με 
ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια τα ζητήματα προστασίας των καταναλωτών ενέργειας στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων της, όπως καθορίστηκαν από τον ενεργειακό νόμο 4001/2011. Η εφαρμοζόμενη πρακτική 
από τη ΡΑΕ περιλαμβάνει τη συνεργασία με τον εκάστοτε φορέα της αγοράς (Διαχειριστή του Δικτύου ή 
προμηθευτή), για την αναγνώριση του προβλήματος, την εξεύρεση πιθανών εφικτών λύσεων εντός του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και τη συναινετική, κατά το δυνατόν, αποδοχή και εφαρμογή της προτιμότε-
ρης για τους καταναλωτές συνολικά λύσης από το συγκεκριμένο φορέα. Στην περίπτωση δε που απαιτείται 
συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου ή κανονιστική ρύθμιση, η ΡΑΕ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργει-
ες. Ειδικότερα στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, με την έκδοση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας σε Πελάτες (ΚΠΗΕ) που εκπόνησε η ΡΑΕ και τέθηκε σε ισχύ με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/
Φ1.20/οικ.6262/29.3.2013 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
τον Απρίλιο του 2013 (ΦΕΚ Β’ 832/2013), υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες κανονιστικές διατάξεις για την 
προστασία των καταναλωτών ενέργειας και ιδίως των «μικρών καταναλωτών». Η τήρηση και η εφαρμογή 
των διατάξεων αυτών από τους προμηθευτές παρακολουθείται και διαπιστώνεται και μέσω των αναφορών 
των καταναλωτών. Κατά το έτος 2015, που αποτελεί το τρίτο έτος εφαρμογής του ΚΠΗΕ, η σταδιακή μείωση 
των αναφορών που υποβάλλονται στη ΡΑΕ σε συνδυασμό με τη μείωση των αιτημάτων ενημέρωσης προς 
την Αρχή, αποτελούν ενδεχομένως ένδειξη της επάρκειας και πληρότητας του εν λόγω Κώδικα ως προς 
τη διευθέτηση των σημαντικών προβλημάτων της λιανικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 
θέματα προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμόστηκαν 
σε σημαντικό βαθμό στις θεσμικές τους υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διατάξεις του ΚΠΗΕ, έχουν 
σημειώσει σημαντικό έργο στην ενημέρωση των καταναλωτών, με την έκδοση εταιρικών εντύπων για τις 
υπηρεσίες τους, τις αναλυτικές χρεώσεις τους, την επεξήγηση της δυσνόητης ορολογίας της αγοράς ενέρ-
γειας, την οργάνωση των τμημάτων εξυπηρέτησης των πελατών τους και γενικότερα το περιεχόμενο των 
εταιρικών ιστοσελίδων τους.

ΡΑΕ: Ετήσια έκθεση για τα παράπονα  
των καταναλωτών ενέργειας
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Ο διαγωνισμός για το βραβείο «Access City Award 
2017», το ευρωπαϊκό βραβείο για τις πόλεις που είναι 
προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία και στους ηλικι-
ωμένους, προκηρύχθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Οι πόλεις της ΕΕ με περισσότερους από 
50.000 κατοίκους καλούνται να υποβάλουν τις υποψη-
φιότητές τους έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016 (μεσάνυχτα, 
ώρα Βρυξελλών). Φέτος, τα βραβεία θα απονεμηθούν 
σε πέντε πόλεις της ΕΕ, κατά την ετήσια διάσκεψη στο 
πλαίσιο της ευρωπαϊκής ημέρας των ατόμων με ανα-
πηρία που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 29 
Νοεμβρίου 2016. Οι νικήτριες πόλεις θα επιβραβευτούν 
για τις προσπάθειές τους να διευκολύνουν την πρόσβα-
ση των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, όπως οι εγκαταστά-
σεις στέγασης, οι χώροι παιχνιδιού, το εργασιακό πε-
ριβάλλον, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι τεχνολογίες 
επικοινωνιών. Το Access City Award διοργανώνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό φόρουμ ατόμων με αναπηρία. Η έβδομη 
διοργάνωση του Access City Award θα περιλαμβάνει το 
πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο βραβείο, καθώς και δύο 
ειδικές μνείες: 
- Η ειδική μνεία για την «πρόσβαση στην εργασία» 
θα επιβραβεύσει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι 
πόλεις προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι δημόσιες 
υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι πρωτοβουλίες 
του ιδιωτικού τομέα, διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
εργασία και καθιστούν προσβάσιμη στα άτομα με ανα-
πηρία την ενημέρωση σχετικά με τις διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να αφορά  
πρωτοβουλίες για την αύξηση των ευκαιριών απασχό-
λησης για άτομα με αναπηρία, μέσω της βελτίωσης της 
προσβασιμότητας στους χώρους εργασίας ή στα μέσα 
μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι κάθε τμήμα της 
διαδρομής από το σπίτι έως τον χώρο εργασίας είναι 
προσβάσιμο. 
- Η ειδική μνεία για τις «προσβάσιμες έξυπνες πό-
λεις» θα αναγνωρίσει τις προσπάθειες των πόλεων να 
διασφαλίσουν ότι γίνονται έξυπνες, εξαλείφοντας τους 
αποκλεισμούς, και ιδιαίτερα διασφαλίζοντας ότι οι τε-
χνολογίες τους, τα περιβάλλοντα χρήστη και οι συνα-
φείς υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για άτομα με αναπη-
ρία, χάρη σε μια προσέγγιση «σχεδιασμού για όλους».
80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ
Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία 
στην ΕΕ. Λόγω της γήρανσης του πληθυσμού της ΕΕ, 
αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Συνεπώς, καταδεικνύεται 
ολοένα και πιο σημαντική η δημιουργία ενός περιβάλ-
λοντος εντός του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να ζουν 
ανεξάρτητα και με αξιοπρέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια 
της ζωής τους. Από το 2010, το βραβείο Access City 
Award επιβραβεύει τις πόλεις για τη δημιουργία ενός 
πιο προσβάσιμου περιβάλλοντος σε όλους τους το-
μείς της ζωής. Τα τελευταία έξι χρόνια, περισσότερες 
από 250 πόλεις έχουν υποβάλει υποψηφιότητες για 

το βραβείο και 33 έχουν βραβευτεί. Δυστυχώς καμία 
πόλη της Ελλάδας δεν έχει βραβευθεί μέχρι σήμε-
ρα. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται εξαιρετικά παραδείγ-
ματα έργων, τα οποία αποδεικνύουν τον ενθουσιασμό 
και την αφοσίωση των πόλεων. Το βραβείο εντάσσεται 
στις ευρύτερες προσπάθειες της ΕΕ για τη δημιουργία 
μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια. Η βελτιωμένη προσβα-
σιμότητα συμβάλλει στην εξάλειψη των πολυάριθμων 
εμποδίων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους κατά 
τη χρήση των μέσων μεταφοράς, την πρόσβαση σε 
πληροφορίες ή την ανεξάρτητη διαβίωση. Το βραβείο 
Access City Award περιλαμβάνει ένα πολύ ευρύ φάσμα 
καλυπτόμενων πρωτοβουλιών και πολιτικών: από πολι-
τικές για τις προσβάσιμες εγκαταστάσεις στέγασης, έως 
τους χώρους παιχνιδιού, τους χώρους εργασίας και τις 
δημόσιες μεταφορές, κάθε πτυχή της ζωής στην πόλη 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις δημογραφικές μετα-
βολές. Ο διαγωνισμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία 
στις δημόσιες αρχές να εξετάσουν τα υπέρ και τα κατά 
των πόλεών τους από πλευράς προσβασιμότητας και 
να προβούν στις κατάλληλες βελτιώσεις. Σύμφωνα με 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρία, η προσβασιμότητα αποτελεί 
έναν από τους πυλώνες της Στρατηγικής για την ανα-
πηρία 2010-2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία 
στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια 
για όλους. 
Ποιες πόλεις κέρδισαν τα προηγούμενα χρόνια;
Την έκτη χρονιά, το Μιλάνο (Ιταλία) ήταν ο νικητής 
του βραβείου Access City Award 2016. Το Βισμπάντεν 
(Γερμανία) έλαβε το δεύτερο βραβείο, ως αναγνώριση 
των προσπαθειών του για τη δημιουργία μιας πόλης 
προσβάσιμης σε όλους τους πολίτες της, η Τουλούζη 
(Γαλλία) κέρδισε το τρίτο βραβείο, καθώς και την πρώτη 
ειδική μνεία ως «έξυπνη πόλη» για τη δέσμευσή της 
απέναντι στα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους 
της πόλης μέσω της τεχνολογίας και για τη συγκρότη-
ση μιας ειδικής ομάδας για αυτόν τον σκοπό. Η Βάασα 
(Φινλανδία) έλαβε ειδική μνεία για τη δέσμευσή της 
για τη βελτίωση του εργασιακού της περιβάλλοντος για 
τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία και το Κα-
ποσβάρ (Ουγγαρία) έλαβε ειδική μνεία για τη δέσμευσή 
του για τη βελτίωση. 
Την πέμπτη χρονιά, ο νικητής ήταν το Μπόρας (Σουη-
δία). Το Ελσίνκι (Φινλανδία) πήρε το δεύτερο βραβείο 
και το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στη Λιουμπλιάνα 
(Σλοβενία). Το Λογρόνιο (Ισπανία) τιμήθηκε με ειδική 
μνεία στην κατηγορία δομημένου περιβάλλοντος και 
δημόσιων χώρων, η Βουδαπέστη (Ουγγαρία) έλαβε 
ειδική μνεία για το έργο της στον τομέα των μέσων 
μεταφοράς. Η Αρόνα (Ισπανία) και το Λουξεμβούργο 
έλαβαν ειδική μνεία για τις δημόσιες εγκαταστάσεις και 
υπηρεσίες.
Την τέταρτη χρονιά, ο νικητής του 2014 ήταν το Γκέ-
τεμποργκ (Σουηδία). Η Γκρενόμπλ (Γαλλία) έλαβε το 

δεύτερο βραβείο, το Πόζναν (Πολωνία) το τρίτο βρα-
βείο, ενώ τιμήθηκε με ειδική μνεία το Μπέλφαστ (ΗΒ), 
η Δρέσδη (Γερμανία), το Μπούργκος και η Μάλαγα 
(Ισπανία).
Την τρίτη χρονιά, το βραβείο απονεμήθηκε στο Βερολί-
νο (Γερμανία).  Η Νάντη (Γαλλία) και η Στοκχόλμη (Σου-
ηδία) ήταν οι άλλες δύο επικρατέστερες πόλεις, ενώ 
με ειδική μνεία τιμήθηκαν η Παμπλόνα (Ισπανία) για το 
δομημένο περιβάλλον και τους δημόσιους χώρους, η 
Γκντύνια (Πολωνία) για τις μεταφορές και τις συναφείς 
υποδομές, το Μπιλμπάο (Ισπανία) για τις πληροφορίες 
και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τεχνολογιών, και το Ταλάτ (Ιρλανδία) για τις δημόσιες 
εγκαταστάσεις και υπηρεσίες. 

Τη δεύτερη χρονιά, νικήτρια αναδείχθηκε η αυστρια-
κή πόλη του Σάλτσμπουργκ. Οι τρεις άλλες πόλεις που 
προκρίθηκαν ήταν η Κρακοβία (Πολωνία), το Μάρ-
μπουργκ (Γερμανία) και το Σανταντέρ (Ισπανία). Με ειδι-
κή μνεία τιμήθηκαν η Τεράσα (Ισπανία), η Λιουμπλιάνα 
(Σλοβενία), το Όλομουτς (Τσεχική Δημοκρατία) και η 
Γκρενόμπλ (Γαλλία).
Την πρώτη χρονιά του θεσμού, το 2010, το βραβείο 
απονεμήθηκε στην ισπανική πόλη Άβιλα. Οι τρεις άλλες 
πόλεις που προκρίθηκαν ήταν η Βαρκελώνη (Ισπανία), η 
Κολωνία (Γερμανία) και το Τούρκου (Φινλανδία).
Πώς υποβάλλονται οι συμμετοχές;
Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να κατατεθούν συμπλη-
ρώνοντας και υποβάλλοντας το έντυπο ηλεκτρονικής 
αίτησης (στα αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά) το αργότερο 
έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2016. Επεξηγηματικό σημείωμα 
και οι όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμα σε όλες τις επί-
σημες γλώσσες της ΕΕ στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=
88&eventsId=1113
Πώς επιλέγονται οι υποψήφιοι;
Έως και τρεις πόλεις θα επιλεγούν από εθνικές κριτικές 
επιτροπές σε κάθε χώρα με βάση τα κριτήρια αξιολόγη-
σης που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατό-
πιν, αυτοί οι εθνικοί υποψήφιοι θα αξιολογηθούν από 
μια ευρωπαϊκή κριτική επιτροπή.  

Υποβολή υποψηφιοτήτων για το βραβείο προσβασιμότητας  
για τις ευρωπαϊκές πόλεις
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Άρειος Πάγος, απόφαση 181/2016:  

Ποιος θεωρείται εργοδότης στις οικοδομικές εργασίες. 
Ευθύνη εργοδότη. Υποχρεώσεις εργολάβου ως προς  

την τήρηση κανόνων ασφαλείας
Μία πολύ ενδιαφέρουσα για τους μηχανικούς και τους εργολάβους από-
φαση εξέδωσε ο Άρειος Πάγος σχετικά με το ποιος θεωρείται εργοδότης 
στις οικοδομικές εργασίες, την ευθύνη του εργοδότη και τις υποχρεώσεις 
του εργολάβου ως προς την τήρηση κανόνων ασφαλείας. Για λόγους ενη-
μέρωσης των συναδέλφων το newsletter του ΤΕΕ παραθέτει συνοπτικά την 
περίληψη της απόφασης αλλά καλεί κάθε μηχανικό ή ενδιαφερόμενο να 
εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση ξεχωριστά με το νομικό του σύμβουλο. Η 
περίληψη της απόφασης έχει ως εξής:

Από τις διατάξεις του αρθ. 8 παρ.5 α.ν. 1846/1951 προκύπτει ότι, προκειμέ-
νου περί οικοδομικών εργασιών, ως εργοδότης, από την άποψη της εφαρ-
μογής των διατάξεων του νόμου περί κοινωνικών ασφαλίσεων, θεωρείται 
τόσο ο κύριος του έργου (πλασματικός εργο-
δότης) όσο και εκείνος που έχει αναλάβει τις 
οικοδομικές εργασίες (μηχανικός, εργολάβος, 
υπεργολάβος) και έχει συνάψει την εργασιακή 
σύμβαση με τους εργαζομένους στο οικοδο-
μικό έργο.

Επομένως, τόσο ο κύριος του έργου όσο και 
ο εργοδότης του εργαζομένου που υπέστη 
εργατικό ατύχημα κατά την εκτέλεση οικοδο-
μικών εργασιών, δηλαδή εκείνος με τον οποίο 
ο εργαζόμενος είχε συνάψει την εργασιακή 
σύμβαση, απαλλάσσονται μεν από τις υποχρε-
ώσεις καταβολής αποζημίωσης εξαιτίας εργα-
τικού ατυχήματος, όταν ο εργαζόμενος είναι 
ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, ευθύνονται όμως αν 
υπάρχει πταίσμα για τη χρηματική ικανοποίη-
ση του παθόντος, επειδή δε για την ίδια ζημία 
ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, κατά το 
άρθρο 926 ΑΚ ενέχονται εις ολόκληρον.

Από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν 551/1914, που κωδικοποιήθηκε με το 
β.δ. της 24-7/25-8-1920 και διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή 
του ΑΚ (αρθρ. 38 ΕισΝΑΚ), προκύπτει ότι εργατικό ατύχημα, δηλαδή ατύχη-
μα από βίαιο συμβάν που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο των αναφερο-
μένων στο άρθρο 2 του άνω νόμου επιχειρήσεων, θεωρείται και ο θάνατος 
ή ο τραυματισμός του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέρ-
γειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς την σύσταση του οργανισμού του 
παθόντος, αλλά συνδεομένου με την εργασία του, λόγω της εμφανίσεως 
του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής. Από τον συνδυα-
σμό των διατάξεων των άρθρων 914, 932 του ΑΚ και 1 και 16 του ως άνω ν. 
551/1914, προκύπτει ότι χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη οφείλεται 
και επί εργατικού ατυχήματος όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας.

Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση για 
ηθική βλάβη αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα 
του εργοδότη ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων από αυτούς 
(άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διατάξεως του άρθρου 914 ΑΚ, δηλα-
δή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική 
αμέλεια ως προς την τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 
του ν.551/1914 (Ολ ΑΠ 18/2008, ΑΠ 182/2015, ΑΠ 937/2011, ΑΠ 814/2011, 
ΑΠ 260/2011).

Ειδικότερα, κατά την έννοια της διατάξεως του άρθρου 922 ΑΚ, για να 
υπάρχει σχέση προστήσεως θα πρέπει να υπάρχει εξάρτηση, έστω και χα-

λαρή, ανάμεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα, ώστε ο πρώτος 
να μπορεί να δίνει στον δεύτερο εντολές ή οδηγίες και να τον ελέγχει ή 
επιβλέπει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που του ανέθεσε.

Από τα άρθρα 681, 688-691 και 698 ΑΚ προκύπτει ότι ο εργολάβος δεν 
θεωρείται, καταρχήν, προστηθείς του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης 
επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, την διεύθυνση και την 
επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής 
οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση 
προστήσεως προς τον εργοδότη (ΑΠ 182/2015, ΑΠ 876/2014, ΑΠ 934/2013, 
ΑΠ 1168/2007).

Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 4 και 5 του ν. 
1396/1983, που αφορούν αποκλειστικά 
στη λήψη και τήρηση των κατά νόμο μέ-
τρων ασφαλείας για την προστασία των 
εργαζομένων ή τρίτων κατά την εκτέ-
λεση οικοδομικών και λοιπών τεχνικών 
έργων, πλην των δημοσίων, ο εργολάβος 
ολόκληρου του έργου, ανεξάρτητα εάν 
αυτό εκτελείται ολικά ή κατά τμήματα με 
υπεργολάβους, είναι συνυπεύθυνος και 
υποχρεούται: α) να λαμβάνει και να τηρεί 
όλα τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν 
ολόκληρο το έργο, β) να τηρεί, σύμφωνα 
με τους κανόνες της επιστήμης και της τέ-
χνης, τις οδηγίες του επιβλέποντος, όπως 
προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω 
νόμου και γ) να εφαρμόζει, σύμφωνα με 
τους κανόνες της επιστήμης και της τέ-
χνης, τη μελέτη μέτρων ασφαλείας, που 

ορίζεται στο άρθρο 6 του εν λόγω νόμου.

Ακόμη, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 21 παρ.1 του π.δ. 778/1980 που εφαρ-
μόζονται επί εργασιών ανεγέρσεως, κατεδαφίσεως, επισκευής, διακοσμή-
σεως, χρωματισμού οικοδομών, ως και των πάσης φύσεως μεταλλικών, 
μηχανουργικών, μηχανολογικών και ηλεκτρονικών εργασιών, που εκτε-
λούνται σ` αυτές, οι εγκαταστάσεις ή διατάξεις ασφαλείας πρέπει να κατα-
σκευάζονται έτσι, ώστε να αντιστοιχούν στην προς εκτέλεση εργασία και να 
διασφαλίζουν τον εργαζόμενο από τους κινδύνους, τους οποίους διατρέχει 
κατά την εκτέλεσή της.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι η υποχρέωση ως προς τη λήψη και 
τήρηση των κατά νόμο μέτρων ασφαλείας και, κατά συνέπεια, η ευθύνη 
έναντι των εργαζομένων που απασχολούνται σε οικοδομικό έργο ή τρίτων 
προσώπων σε περίπτωση ατυχήματος οφειλομένου σε παράλειψη ως προς 
τα μέτρα αυτά, βαρύνει κατ` αρχήν το πρόσωπο που αναλαμβάνει την εκτέ-
λεση ολόκληρου του έργου, ως εργολάβος.

Στην περίπτωση αυτή, ο κύριος του έργου, ως εργοδότης (ΑΚ 681, 688-691 
και 698) δεν υπέχει ευθύνη, εκτός εάν επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς 
ή σιωπηρώς, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτελέσεως του έργου και, 
μάλιστα, το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, οπότε αυτός 
θεωρείται ότι βρίσκεται προς τον εργοδότη σε σχέση προστήσεως (ΑΚ 922), 
επί της οποίας θεμελιώνεται η εις ολόκληρο ευθύνη του τελευταίου (ΑΠ 
1158/2012, ΑΠ 1210/2006). 



Στόχοι: 
 

 Η ανάδειξη των τεχνολογικών εξελίξεων στον ενεργειακό 
τομέα 

 Η προώθηση καινοτόμων λύσεων και επιχειρηματικών ευκαι-
ριών 

 Η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, άνεση και ευκολία χρήσης 
βιώσιμων μέσων μεταφοράς 

 Η επισκόπηση των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα των 
μεταφορών. 

 Η ανάδειξη της σημασίας των έξυπνων βιομηχανικών συ-
στημάτων και δικτύων σε τοπικό επίπεδο. 

 

 

 

 

Θεματολογία: 
 

 Περιβαλλοντική διαχείριση & αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα μεταφορικά μέσα 

 Αξιολόγηση κύκλου ζωής στα μεταφορικά μέσα 

 Αποθήκευση Ενέργειας, Ασφάλεια και Προστασία 

 Εξελίξεις στην Ψύξη και στα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα 

 Απαιτήσεις Μεταφορών σε υποδομές 

 Ποιότητα εσωτερικού χώρου, Υγεία και Άνεση 

 Φυσικός και Τεχνικός Φωτισμός 

 Προηγμένα υλικά και εφαρμογές 

 Νέοι τύποι μη συμβατικών μορφών ενέργειας 

 Αναβαθμίσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει το διεθνές συνέδριο “GREEN TRANSPORTATION 2016”, σε 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Πολεμικό Ναυτικό και την Αττικό Μετρό. 

Το “GREEN TRANSPORTATION 2016” έρχεται να διευρύνει το συνέδριο “ENVIRONMENT & ENERGY in SHIPS” που 
διοργανώθηκε το 2015, ώστε να περιλαμβάνονται όλα τα μέσα μεταφοράς σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. 

Το συνέδριο έχει ως στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της τεχνολογίας, εγκαθιδρύοντας ένα μόνιμο μέσο 
ενημέρωσης και επικοινωνίας του επιστημονικού και τεχνικού κόσμου για τις σημαντικές περιβαλλοντικές, τε-
χνολογικές και οικονομικές εξελίξεις της σημερινής εποχής. Οι σύγχρονες προκλήσεις, που έχουν τα τελευταία 
χρόνια καθοριστική συμμετοχή στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, είναι οι κύριοι στόχοι για  τη μείωση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την βελτίωση του βιώσιμου περιβάλλοντος. Το συνέδριο θα παρέχει ευρεία 
θεματολογία στο πεδίο, με καινοτόμες λύσεις όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Θα επανεξετάσει τις μεταβο-
λές στις ενεργειακές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τα κίνητρα, πολιτικές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
νέες τεχνολογίες, για την οικονομική αποτελεσματικότητα και βέλτιστη χρήση πόρων. 

Η θεματολογία θα παραμείνει ανοικτή και θα συνεχιστεί και με επιστημονικές δημοσιεύσεις στα επόμενα διε-
θνή συνέδρια “ENERGY in TRANSPORTATION” (http://ashrae.gr/eint2016.php) & “ENERGY in BUILD-
INGS” (http://ashrae.gr/einb2016.php) στις 12 Νοεμβρίου 2016. 

Δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά 
είναι απαραίτητο να γίνει εγγραφή στο:  
www.ashrae.gr/REGISTRATION. 

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΕΕ, 1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα 







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



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

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

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

  

ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΕΕ:…………………………… 

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

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

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

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

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

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

Α.Φ.Μ…………………………………………………………… 

  

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

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

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

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

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

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ……………………………………………………………………………………………… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ…………………………………… 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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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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ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 3/06/2016

Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος από τους τεχνοκράτες 
των κρατών-μελών (EWG), αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η 
υιοθέτηση όλων των προαπαιτούμενων από τη Βουλή, ώστε να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αποδέσμευση της υποδόσης των 
7,5 δισ. ευρώ.
Οι τροπολογίες με τις εκκρεμότητες που άφησε το αρχικό 
πολύ νομοσχέδιο ψηφίστηκαν χθες από τη Βουλή (αφορούν το 
ασφαλιστικό, το ΕΚΑΣ, τον ΕΝΦΙΑ, τον δημοσιονομικό «κόφτη», 
τα ειδικά μισθολόγια, την επίσπευση του χρονοδιαγράμματος 
αποκρατικοποίησης του ΑΔΜΗΕ και τα διόδια στην Εγνατία Οδό), 
με καθυστέρηση, που είχε ως αποτέλεσμα να αναβληθεί για ένα 
τετραήμερο η συνεδρίαση του Euro Working Group που επρόκειτο 
να συνεδριάσει χθες και σήμερα.
Σύμφωνα με πηγή της Ευρωζώνης, η συνεδρίαση της Ομάδας 
Εργασίας (EWG) είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει μέσω 
τηλεδιάσκεψης χθες ή σήμερα, ωστόσο η συνέχιση των συζητήσεων 
σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των θεσμών και της κυβέρνησης 
για τα προαπαιτούμενα είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της 
τηλεδιάσκεψης για τη Δευτέρα.
Στις Βρυξέλλες υπήρχε χθες διάχυτη αισιοδοξία, σχεδόν βεβαιότητα, 
ότι η εισήγηση των θεσμών προς την Κομισιόν θα γίνει μέσα στις 
επόμενες ώρες και θα είναι θετική. Στη συνέχεια η Κομισιόν θα 
ετοιμάσει μια έκθεση συμμόρφωσης, η οποία θα διαπιστώνει ότι η 
Ελλάδα τήρησε τα προαπαιτούμενα.
Η εν λόγω έκθεση θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της EWG τη 
Δευτέρα, όπου αναμένεται να υπάρξει και η τελική έγκριση.
Από εκεί και πέρα, τα τελικά κείμενα θα υποβληθούν στα 
κοινοβούλια των χωρών της Ευρωζώνης, που προβλέπουν ανάλογη 
διαδικασία έγκρισης, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος έχει και τον τελευταίο λόγο, αφού 
θα αποφασίσει και την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ. 
Η εκτίμηση στη βελγική πρωτεύουσα είναι ότι όλη η διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης της δόσης, θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο δεύτερο 10ήμερο του Ιουνίου.
Αυτό που πολιτικά θέλουν οι εταίροι-και φαίνεται ότι επιτυγχάνεται- 
είναι την τελευταία εβδομάδα πριν από το δημοψήφισμα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για την παραμονή ή την έξοδο από την Ε.Ε. να 
μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα σε σχέση με την Ελλάδα που θα 
μπορούσε να γίνει αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από τους 
οπαδούς τους Brexit.
Για αλλαγή σελίδας στην Ελλάδα μίλησε χθες στις Βρυξέλλες, 
σε ομιλία του στη σύνοδο των Ευρωπαίων εργοδοτών 
(European Business Summit), ο πρόεδρος του Eurogroup 
Γερούν Ντέισελμπλουμ, ενώ αναφέρθηκε και στη βελτίωση της 
εμπιστοσύνης μεταξύ εταίρων και κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον 
κορυφαίο αξιωματούχο της Ευρωζώνης, η σταθεροποίηση είναι 
το «κλειδί», γιατί χρειάζεται εμπιστοσύνη για να επιστρέψουν οι 
επενδυτές και οι Έλληνες, όπως είπε, έχουν κάνει μεγάλα βήματα 
προς αυτή την κατεύθυνση.
Σε σχέση με το χρέος και τη διαδικασία που ξεκίνησε με βάση την 

απόφαση του Eurogroup της 24ης Μαΐου, ο κ. Ντέισελμπλουμ είπε 
ότι οι χώρες της Ευρωζώνης είναι πλέον έτοιμες να ασχοληθούν 
σοβαρά με αυτό το ζήτημα.
Αναφερόμενος στο νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων και σε σχέση με 
την κριτική που ασκείται στην Ελλάδα, ο πρόεδρος του Eurogroup 
ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν χρειάζεται να πουλήσει τα πάντα, εκείνο 
που χρειάζεται να είναι τηρήσει τις δεσμεύσεις της».

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ 20% ΕΩΣ 45% ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΟΦΤΗ» 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-6-7 | 3/06/2016

Μακρύς και δύσκολος θα είναι ο δρόμος για τη δόση αφού 
ακόμη και οι τροπολογίες που ψηφίστηκαν χθες για τις ουρές της 
αξιολόγησης θα περάσουν εκ νέου από σήμερα από τη βάσανο των 
δανειστών.
Σήμερα οι θεσμοί θα αρχίσουν να συντάσσουν το συμπλήρωμα του 
μνημονίου το οποίο θα περιέχει τις διατάξεις με τον δημοσιονομικό 
κόφτη μαζί με τις πολυάριθμες τροπολογίες που ψηφίστηκαν χθες.
Η πρώτη από αυτές θα είναι η καθόλου αθώα προσθήκη ότι οι 
περικοπές θα πρέπει να γίνονται σε «καθαρή βάση» και όχι σε 
ονομαστική όπως προέβλεπε το αρχικό νομοσχέδιο. Αυτό σημαίνει οι 
περικοπές που θα γίνονται σε δαπάνες μπορεί να είναι από 20% και 
μέχρι και 45% μεγαλύτερες από την απόκλιση που θα καλούνται να 
διορθώσουν. Τούτο διότι αν για παράδειγμα περικοπούν μισθοί και 
συντάξεις για να καλύψουν μια απόκλιση της τάξης του 1% του ΑΕΠ 
θα πρέπει να περικόπτονται τόσο ώστε να προκύπτει δημοσιονομική 
εξοικονόμηση 1,2 έως 1,3% του ΑΕΠ αφού η περικοπή θα πρέπει να 
καλύπτει και την απώλεια των δημοσίων εσόδων και ασφαλιστικών 
εισφορών που θα έχει το δημόσιο μέσω της περικοπής.
Μάλιστα προστέθηκε διάταξη που προβλέπει ότι ακόμη και για 
αποκλίσεις λόγω ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, σεισμοί) θα 
πρέπει να υπάρχει έγκριση των θεσμών για το μέρος των δαπανών 
αποκατάστασης που δεν θα υπολογιστεί σε ενδεχόμενες αποκλίσεις 
που θα ενεργοποιήσουν τον κόφτη.
Στο «συμπληρωματικό μνημόνιο» και π δημοσιονομική διάταξη με 
την οποία ουσιαστικά οι καταπτώσεις εγγυήσεων για το 1,5 δισ. των 
κόκκινων δανείων με εγγύηση του Δημοσίου που θα ενταχθούν στην 
αγορά δανείων δεν θα συνυπολογίζονται στις αποκλίσεις που θα 
καλείται να διορθώσει ο δημοσιονομικός κόφτης.
Στο μεταξύ εξασφαλίστηκε η ποινική ασυλία έναντι τρίτων για 99 
χρόνια στη νέα διοίκηση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και 
όσες θα ακολουθήσουν μέχρι το 2115 για αποφάσεις και για πράξεις 
ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με εξαίρεση 
την αμέλεια ή τον δόλο.
Θα πρέπει επίσης να εξειδικευτεί και να δοθεί χρονοδιάγραμμα για 
τη μακροχρόνια παραχώρηση της Εγνατίας οδού η οποία εξαιρέθηκε 
από την τροπολογία Σπίρτζη για τα ηλεκτρονικά διόδια. Συγκεκριμένα 
με τροπολογία παρακάμπτεται διάταξη του υπουργού Υποδομών κ. 
X. Σπίρτζη με την οποία απαγορευόταν η δημιουργία νέων σταθμών 
διοδίων πριν εφαρμοστεί ο ηλεκτρονικός υπολογισμός τους, 
δηλαδή το κόμιστρο ανά χιλιόμετρο. Με τη διάταξη αυτή ουσιαστικά 
ακυρωνόταν ως οικονομικό αντικείμενο η παραχώρηση αφού η 
επεξεργασία αναζήτησης επενδυτή είχε ως βάση ότι στην Εγνατία θα 
δημιουργούνταν 15 νέοι σταθμοί διοδίων.
Στις διατάξεις για τις αποκρατικοποιήσεις θα προστεθεί ότι το Ταμείο 
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Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα ενταχθεί στο νέο υπερταμείο 
αποκρατικοποιήσεων, τα έσοδα του ΤΧΣ που προέρχονται από 
μερίσματα μετοχών τραπεζών που έχει στο χαρτοφυλάκιό του θα 
συνεχίζουν να μεταβιβάζονται απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.
Επίσης η ΕΤΑΔ (στην οποία με άλλη διάταξη διαβιβάζονται τα 
ακίνητα του EOT) θα συνεχίζει να διαχειρίζεται τα περιουσιακά 
στοιχεία που θα εξαιρεθούν από την ένταξη στο νέο υπερταμείο 
αποκρατικοποιήσεων.
Στο θέμα του «ξεπαγώματος» των προαγωγών και των ωριμάνσεων 
των ειδικών μισθολογίων τρόικα και ΥΠΟΙΚ δέχθηκαν ουσιαστικά 
να γίνει μέρος της δεύτερης αξιολόγησης του μνημονίου τον 
Σεπτέμβριο, παρά το ότι είναι γνωστό ότι στο επόμενο πακέτο μέτρων 
προβλέπεται σαφώς επανεξέταση σε βάθος των μισθολογίων για 
στρατιωτικούς αστυνομικούς λιμενικούς και πυροσβέστες.
Μετά τη σύνταξη του συμπληρωματικού μνημονίου ο δρόμος για 
τη δόση θα είναι μακρύς και δύσκολος και περνάει από τέσσερις 
σταθμούς και έχει χρονικό ορόσημο τις 23 του μήνα οπότε η Ευρώπη 
θα ασχολείται με το βρετανικό δημοψήφισμα για την παραμονή του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ.
Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να ολοκληρωθεί μαζί με το 
συμπληρωματικό μνημόνιο και η τελική έκθεση συμμόρφωσης 
(Compliance Report) των θεσμών σχετικά με την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ελλάδας στο πλαίσιο της πρώτης αξιολόγησης.
Τη Δευτέρα 6 του μήνα θα γίνει έκτακτο euro working group 
που αναμένεται να πάρει τελικά π Ελλάδα το «πράσινο φως» για 
την εκταμίευση της δόσης των 7,5 δισ. ευρώ. Αν κριθεί ότι όλα 
τα προαπαιτούμενα του μνημονίου έχουν κλείσει όπως έχουν 
συμφωνηθεί το κείμενο των θεσμών θα διαβιβαστεί και στα 
υπουργεία Οικονομικών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, μέλη 
των οποίων είναι και οι τεχνοκράτες της ομάδας εργασίας της 
Ευρωζώνης.
Το κείμενο της απόφασης των τεχνοκρατών μαζί με το Compliance 
Report θα μεταβιβαστεί στους υπουργούς Οικονομικών των κρατών 
μελών της Ευρωζώνης και σύμφωνα με πληροφορίες θα εγκριθεί 
και σε επίπεδο υπουργών στο Eurogroup της 16ης του μήνα στο 
Λουξεμβούργο.
Μόλις εγκριθεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και σε επίπεδο 
υπουργών θα ανοίξει ο κύκλος των κοινοβουλίων, δηλαδή θα 
πρέπει όλα τα παραπάνω να εγκριθούν από τα εθνικά κοινοβούλια 
της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Αυστρίας και της 
Σλοβακίας, το θέμα θα γυρίσει στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας το οποίο θα δώσει και την τυπική έγκριση εκταμίευσης 
της δόσης.

ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΥΡΕΥΤΕΙ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-13 | 3/06/2016

Κουρεμένα θα αρχίσουν να καταβάλλονται μέσα στο καλοκαίρι τα 
εφάπαξ (τα οποία παραμένουν παγωμένα από τον Σεπτέμβριο του 
2013) σε 62.000 συνταξιούχους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός για θέματα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσος Πετρόπουλος, περίπου 1 δισ. 
ευρώ θα δοθεί για τα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες. Ο Πετρόπουλος διευκρίνισε ότι 663 
εκατ. ευρώ θα δοθούν από την εκταμίευση της δόσης και άλλα 400 

εκατ. από τον προϋπολογισμό και τα διαθέσιμα των Ταμείων που 
έχουν συγκεντρωθεί από τη μη καταβολή των εφάπαξ τα τελευταία 
χρόνια. Στελέχη του υπουργείου Εργασίας τόνιζαν ότι καλώς 
εχόντων των πραγμάτων η εξόφληση των εφάπαξ που βρίσκονται 
σε αναμονή μπορεί να γίνει σε διάστημα 18 μηνών, ενώ σύντομα 
θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος η οποία θα καθορίζει και τη σειρά 
προτεραιότητας για την απονομή της παροχής. Ως γνωστόν, με τον 
νόμο Κατρούγκαλου επέρχεται ψαλίδι έως 18,5% για το εφάπαξ σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα επιπλέον των μνημονιακών περικοπών 
(38,14% στους παλαιούς). Μάλιστα, σε ορισμένους κλάδους οι 
μειώσεις είναι μεγαλύτερες, π.χ. στους δημοτικούς υπαλλήλους 
εκτιμάται πως ξεπερνούν το 50%. Οι 62.000 εκρεμμείς αιτήσεις στα 
37 Ταμεία, Τομείς και Κλάδους Πρόνοιας που είναι στον αέρα από 
τον Σεπτέμβριο του 2013 κουρεύονται και απεγκλωβίζονται.
Το νέο εφάπαξ στον δημόσιο τομέα είναι μειωμένο από 15,64% 
έως 18,26%. Ο νέος τρόπος υπολογισμού ορίζει ξεκάθαρα ότι το 
ποσοστό αναπλήρωσης θα περιοριστεί, με συνέπεια να προκύψουν 
νέες περικοπές εφάπαξ. Οι περικοπές θα είναι λίγο μικρότερες για 
όσους δημοσίους υπαλλήλους είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
- ΠΕ συγκριτικά με όσους δικαιούχους είναι Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, αλλά και όσους είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 
Αθροιστικά, εάν προστεθεί η περικοπή που συντελέστηκε το 2012 
με εκείνη που θα προκύψει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 
διαπιστώνεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ κυμαίνονται στα χρόνια της 
κρίσης από 53,78%, μέχρι 56,4%.
Τα στοιχεία δείχνουν ότι από τους 34.000 δημοσίους υπαλλήλους 
που περιμένουν στην ουρά για εφάπαξ μεγάλοι χαμένοι είναι οι 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που έφυγαν μετά την 1/9/2013 με 25ετία, 
ενώ πολλά χάνουν και όσοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης έφυγαν με 
30ετία ή 35ετία. Μεγαλύτερες μειώσεις θα δουν όσοι αποχώρησαν 
μετά την 1/1/2014, καθώς το νέο εφάπαξ έχει δύο σκέλη και 
υπολογίζεται με μεικτό τρόπο:
 1. Τα χρόνια πριν από το 2014 υπολογίζονται με το 60% των 
αποδοχών της τελευταίας πενταετίας.
2. Για τα χρόνια μετά το 2014 ισχύει εντελώς νέο σύστημα με 
μαθηματικό τύπο που οδηγεί σε επιστροφή εισφορών με ή 
χωρίς προσαύξηση ανάλογα με τα ετήσια έσοδα του αντίστοιχου 
Ταμείου Πρόνοιας. Συνεπώς όσο περισσότερο χρόνο έχει κανείς 
μετά την 1/1/2014 τόσο μεγαλύτερες απώλειες θα μετρήσει στο 
προσδοκώμενο βοήθημα, εκτός και αν αυξηθούν τα έσοδα του 
Ταμείου.
Σημειώνεται ότι από το νέο κούρεμα διασώζονται οι ένστολοι 
στους οποίους δίνεται πρόσθετη ανάσα ενός έτους. Το εφάπαξ 
που χορηγούν το ΤΕΑΠΑΣΑ, το ΤΑΛΣ και οι Ειδικοί Λογαριασμοί 
Αλληλοβοήθειας των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Αεροπορίας 
και Ναυτικού υπολογίζεται για τον χρόνο ασφάλισης μέχρι και 
31/12/2014 με τον παλιό τρόπο, ενώ από την 1/1 /2015 θα εφαρμόζεται 
το νέο σύστημα των ατομικών μερίδων.
Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι τροπολογία του υπουργείου 
Εργασίας που ψηφίστηκε χθες προβλέπει την αλλαγή του τρόπου 
υπολογισμού του εφάπαξ για τους αυτοαπασχολουμένους. Η 
τροπολογία αλλάζει επί τα χείρω τον τρόπο υπολογισμού του 
εφάπαξ τους απομειώνοντας τη βάση υπολογισμού από το 75% των 
συντάξιμων αποδοχών στο 60%.


