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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τον απολογισμό του με τίτλο «ένας πολύτιμος χρόνος», 
για το πρώτο έτος στη θέση του Προέδρου αλλά και τις 
προτάσεις του για την ανάπτυξη του κλάδου των μηχα-
νικών και της οικονομίας γενικότερα παρουσίασε σε 
συνάντηση με δημοσιογράφους ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός. Ο Γιώργος Στασινός προχώρησε σε 
συγκεκριμένες προτάσεις με βάση τις οποίες, όπως ανέ-
φερε, μπορεί να προκληθεί ένα αναπτυξιακό σοκ και να 
ξανά-ξεκινήσει γρήγορα η ελληνική οικονομία, ώστε να 
αποκτήσουν εκ νέου δουλειά και οι μηχανικοί. Οι προ-
τάσεις του Προέδρου του ΤΕΕ, οι οποίες σημειωτέον 
έχουν μικρή ή καθόλου δημοσιονομική επίπτωση, έχουν 
ως εξής:

�•� Άμεση� ενεργοποίηση� νέων� προγραμμάτων� ΕΣΠΑ,�
ιδίως όπως το «εξοικονομώ» και άλλα εξοικονόμησης 
ενέργειας.

•�Νέα�πρόσκληση�για�νεοφυείς�επιχειρήσεις�στην�οποία�
να μπορούν να ενταχθούν οι μηχανικοί, αφού στην πρό-
σφατη πρόσκληση δεν επιτρέπονταν.

•�Προσκλήσεις�εντός�του�2016�για�ένταξη�έργων�για�το�
50%�του�προϋπολογισμού�του�Νέου�ΕΣΠΑ�και�ένταξη�
έργων�που�αντιστοιχούν�στο�30%�του�προϋπολογισμού.

•�Άμεση�λειτουργία�της�Ηλεκτρονικής�Έκδοσης�Οικοδο-
μικών�Αδειών.�

•�Άμεση�λειτουργία�του�ηλεκτρονικού�συστήματος�της�
Ηλεκτρονικής�Ταυτότητας�Κτιρίου�με�όλα�τα�στοιχεία�και�
σχέδια κάθε οικοδομής στην παρούσα πραγματική τους 
κατάσταση ώστε κάθε σχέδιο για την ανάπτυξη να βασί-
ζεται σε πραγματικά δεδομένα.

•� Ηλεκτρονική� αδειοδότηση� καταστημάτων� υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία 
μηχανικού.

•� Ηλεκτρονική� αδειοδότηση� λειτουργίας� τουριστικών,�
βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

•�Κίνητρα�σε�πολίτες�εκτός�ΕΕ�για�αγορά�κατοικίας�όπως�

η χορήγηση visa, με βάση το μοντέλο της Πορτογαλίας. 

•�Κίνητρα�αγοράς�κατοικίας�από�Έλληνες�μετανάστες�με�
μηδενικό ή πολύ χαμηλό φόρο.

•� Εκχώρηση� ρόλου� ελεγκτή� σε� ελεύθερους� επαγγελ-
ματίες μηχανικούς για  αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλο-
ντικές και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελε-
γκτών δόμησης, καταπολεμώντας έτσι τη γραφειοκρατία 
και τη διαφθορά.

•�Θεσμοθέτηση� της�Τράπεζας�Γης,� ενός�θεσμού�που�
μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος θα μπορούν  να 
γίνονται πράξεις όπως: η αγορά συντελεστή δόμησης για 
οριστική τακτοποίηση αυθαιρέτων που τώρα προβλέπε-
ται�για�30�χρόνια,�αγορά�συντελεστή�δόμησης�σε�αντι-
κειμενικά καθορισμένες ζώνες υποδοχής, ανταλλαγές 
εκτάσεων για τον απεγκλωβισμό οικοδομικών συνεταιρι-
σμών, χρηματοδότηση της αποκατάστασης των προσό-
ψεων όλων των διατηρητέων κτιρίων από τους πόρους 
της αγοράς συντελεστή των ίδιων των διατηρητέων.

•� Κίνητρα� χρηματοδότησης� από� επενδυτές� των� οικο-
δομικών συνεταιρισμών που θα πρέπει άμεσα να απε-
γκλωβιστούν στη βάση της πρόσφατης νομοθεσίας του 
Ν.4280/2014.� Έκδοση� κανονιστικών� πράξεων� � για� την�
εφαρμογή�του�Ν.�4280/2014�και�εφαρμογή�των�διαδικα-
σιών μέσω ηλεκτρονικού συστήματος.

•�Αλλαγή�του�θεσμικού�πλαισίου�ανάθεσης�μελετών�και�
δημοσίων έργων με περιορισμό του ποσοστού έκπτωσης 
με βάση δυναμικό αλγόριθμο, ώστε να μην μπορεί να 
προσδιοριστεί εκ των προτέρων. Παράλληλα ενοποίηση 
των επιτρεπομένων σταδίων προσφυγών για να μειωθεί 
ο χρόνος ανάθεσης.

•�Άμεση�θεσμοθέτηση�του�Χωροταξικού�Τουρισμού�στη�
βάση�αυτού�του�2013.

(δείτε�στις�σελίδες�3-4�τον�απολογισμό�του�πρώτου�έτους�της�

θητείας του Προέδρου του ΤΕΕ)

ΣΗΜΕΡΑ

Απολογισμός ενός έτους και 14 προτάσεις 
για την ανάπτυξη από τον Γιώργο Στασινό

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:

•  Ένας πολύτιμος χρόνος - 14 προτάσεις 
για την ανάπτυξη από τον Γιώργο Στασινό 
(σελ.1)

•  Ένας πολύτιμος χρόνος - Ο Γιώργος 
Στασινός παρουσίασε τον απολογισμό του 
πρώτου έτους στη θέση του Προέδρου 
του ΤΕΕ (σελ.3,4)

•  Μεγάλη πτώση στην οικοδομή δείχνει και 
η ΕΛΣΤΑΤ (σελ.5)

•  Θυγατρική στην Αλβανία ιδρύει η ΔΕΗ 
(σελ.5)

•  Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση η 
διασύνδεση των συστημάτων αερίου 
Ελλάδος-Βουλγαρίας (σελ.5)

•  Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμε-
ρου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (σελ.6,7)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.11)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.12-13)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Ιουνίου
2016

ΗΜΕΡΙΔΑ:  για Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τα Δίκτυα 
και τις Επικοινωνίες (EuCNC 2016)
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 
Ινστιτούτο Συστημάτων Επι-
κοινωνιών και Υπολογιστών 
(ΕΠΙΣΕΥ)

27-30
Ιουνίου
2016

ΣΥΝΟΔΟΣ: 10η Πανελλήνια Σύνοδος: «Το 
παρόν και το μέλλον στη διαχείριση των στερεών 
αποβλήτων»
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων

30
Ιουνίου

2
Ιουλίου

2016

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων & Βιοτεχνών 
Υαλοπινάκων διοργανώνει στις 23 Ιουνίου 2016, υπό 
την αιγίδα του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου, ημερίδα με τίτλο 
"Υαλοπίνακες: Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές". 
  Σκοπός της ημερίδας είναι –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- «η ενημέρωση των Μηχανικών για το 
κορυφαίο δομικό υλικό, τον υαλοπίνακα. Ο υαλοπίνα-
κας διαθέτει όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση των κτιρι-
ακών εγκαταστάσεων. Το γυαλί, πέρα από ένα πλήρως 
οικολογικό υλικό, εξοικονομεί πολύ μεγάλα ποσοστά 
ενέργειας και μπορεί να συμβάλει στην αισθητική, στη 
δημιουργία συνθηκών άνεσης και φυσικά ασφάλειας».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης –που θα ξεκινήσει 
στις 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο του Αποστολοπούλειου 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης  (Εθνικής Αντί-
στασης & Παπαρρηγοπούλου-Τρίπολη)- θα αναλυθούν 
τα θέματα:
- Ευρωπαϊκές απαιτήσεις & Ελληνικές υποχρεώσεις 

- Αρχές ασφαλείας εφαρμογής υαλοπινάκων 
•Πεδία Εφαρμογής - Κατηγορίες Υαλοπινάκων Ασφα-
λείας - Πρότυπα
•Δομική Πυροπροστασία
- Αρχιτεκτονικές εφαρμογές υαλοπινάκων για την 
ασφάλεια & την άνεση 
•Κατασκευαστικές Προτάσεις - Νέα Υλικά & Επεξερ-
γασίες
•Υαλοπίνακες Ειδικών Εφαρμογών
- Σύγχρονες τεχνολογίες υαλοπινάκων για διαχείριση 
ενέργειας & ηχομείωση στο κέλυφος του κτιρίου 
•Βασικές Αρχές - Έννοιες - Συντελεστές
•Επιλογή Υαλοπινάκων με βάση τη θέση και τη χρήση 
του κτιρίου
•Τεχνικές προτάσεις ηχοπροστασίας στο σύγχρονο 
κτίριο. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Είσοδος ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Π.Ο.Ε.Β.Υ.: τηλ: 210-8315418, e-mail: 
poevy@poevy.gr , Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου: τηλ: 2710-
226703, e-mail: tee_trip@tee.gr 

Ημερίδα: "Υαλοπίνακες: Σύγχρονες  
Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές"

   Σήμερα  στις 5.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (1ος όροφος) και θα θεωρηθεί απαρτία αν 
παραστεί το 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

  Το ετήσιο –για 6η συνεχή χρονιά- Συνέδριο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο: «Αντιμετωπίζοντας 
τις Προκλήσεις» θα διεξαχθεί στις 27 Ιουνίου 2016 
στο ξενοδοχείο Hilton, από την Capital Link με το 
CSRinGreece. Το συνέδριο –που πραγματοποιείται 
για 6η συνεχή χρονιά- θα παρουσιάσει πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν στην τόνωση της επιχειρηματικό-
τητας, καθώς και στην αντιμετώπιση των σημαντικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελληνική 
κοινωνία.
Θεματικές ενότητες:
- Υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
- Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
- Οικονομική Υποστήριξη Ευρωπαϊκών Οργανισμών
- Επιχειρηματίες της ελληνικής ομογένειας
- Υποστήριξη της κοινωνίας
- Υποστήριξη ομογενειακών φορέων & ελληνικών 
Ιδρυμάτων
- Πρωτοβουλίες ΕΚΕ Ελληνικών Εταιριών.

26ο Συνέδριο UIA 2017: 
Προκήρυξη διαγωνισμού 

 «Αντιμετωπίζοντας στις 
Προκλήσεις»
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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 26ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων 
(UIA 2017) θα πραγματοποιηθεί στο COEX Convention 
Center and Dongdaemun Desing Plaza στη Σεούλ, 
Κορέα, από τις 3 ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου το Ακαδημαϊκό Πρόγραμμα 
της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) προκηρύσ-
σει διαγωνισμό για την παρουσίαση έργων σχεδιασμού 
με αρχικό θέμα «Η ψυχή της πόλης». Το πρόγραμμα 
θα υποστηρίξει την παρουσίαση και συζήτηση των αρ-
χιτεκτονικών έργων σχεδιασμού (υλοποιημένων ή μη).
Σημαντικές ημερομηνίες : Ηλεκτρονική υποβολή 
προτάσεων : 15 Ιουνίου 2016. Προθεσμία υποβολής 
περιλήψεων : 30 Νοεμβρίου 2016
Γνωστοποίηση αποδοχής : 31 Ιανουαρίου 2017
Λήξη προθεσμίας υποβολής έργου : 25 Αυγούστου 
2017

ΗΜΕΡΙΔΑ 

"ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" 



ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤιΜΟΣ χρΟΝΟΣ 

Ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου έτους  
στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ

Πέρα από τις προτάσεις για την ανάπτυξη (δείτε στην 
1η σελίδα), ο Γιώργος Στασινός, όσον αφορά το έργο  
του ΤΕΕ τον τελευταίο χρόνιο που βρίσκεται στη θέση 
του Προέδρου, αναφέρθηκε συνοπτικά στις εξής πιο 
σημαντικές ενέργειες:

ΝΕΕΣ ΥΠΗρΕΣιΕΣ ΚΑι ΔιΕΥΚΟΛΥΝΣΕιΣ  
ΓιΑ ΤΟΥΣ ΜΗχΑΝιΚΟΥΣ

• Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ
Η ιστοσελίδα του ΤΕΕ ανασχεδιάσθηκε με στόχο την 
άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη 
μεγαλύτερη ευκολία χρήσης από κάθε μηχανικό. Με 
πρωτοβουλία του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασι-
νού, το παλαιό site του Επιμελητηρίου ανασχεδιάσθη-
κε πλήρως με τις δυνάμεις του Επιμελητηρίου, χωρίς 
επιπλέον κόστος για το ΤΕΕ, καθώς είχε συμπληρώσει 
πολλά χρόνια λειτουργίας στην παλαιά μορφή. Το νέο 
site του ΤΕΕ κινείται στην κατεύθυνση της φιλικότητας 
προς τον χρήστη και της διαλειτουργικότητας με πολ-
λαπλές συσκευές πρόσβασης και περιηγητές/φυλ-
λομετρητές διαδικτύου. Είναι δηλαδή σχεδιασμένο 
ως autoresponsive σε πρόσβαση από σταθερούς και 
φορητούς υπολογιστές, tablets, notebooks, phablets 
και κινητά τηλέφωνα.
•  Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών 

έργων και μελετών προς τους μηχανικούς μέλη 
του ΤΕΕ

το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσία παροχής συμ-
βουλών στον τομέα των ιδιωτικών έργων και μελετών, 
με πληροφόρηση για την κείμενη πολεοδομική νομο-
θεσία σε συνδυασμό με τη νομοθεσία περί αυθαιρέ-
των, τη σχετική μεθοδολογία και διαδικασίες, αλλά και 
καταγραφή και επεξεργασία αντίστοιχων επιμέρους 
ζητημάτων που απασχολούν συχνά τους μηχανικούς 
και χρήζουν διευθέτησης από το αρμόδιο υπουργείο 
μέσω νομοθετημάτων ή εγκυκλίων.
•  Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς 

τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ
Το ΤΕΕ προσφέρει μία νέα υπηρεσίας φοροτεχνικής 
υποστήριξης των μηχανικών από οικονομολόγους-
λογιστές, συνεργάτες του ΤΕΕ, με σκοπό την επίλυση 
λογιστικών και φορολογικών θεμάτων  που ανακύ-
πτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστη-
ριότητας των μηχανικών.
•  Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους 

μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ
Το ΤΕΕ προσφέρει την νέα υπηρεσία νομικής υπο-
στήριξης των μηχανικών από δικηγόρους του ΤΕΕ 
με σκοπό την επίλυση θεμάτων  νομικής φύσης που 
ανακύπτουν κατά την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας και ενδέχεται να κωλύουν την 
αποτελεσματική άσκηση του επαγγέλματός τους .
•  «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό απο-

θετήριο νομοθεσίας για μηχανικούς

Πρόκειται για ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομοθε-
σίας για μηχανικούς, όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα 
απαραίτητα αρχεία κάτω από τρεις κατηγορίες: Νο-
μοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές 
αποφάσεις), Εγκύκλιοι και Συχνές ερωτήσεις. Το ΤΕΕ 
προχώρησε στη συγκέντρωση αυτής της πληροφο-
ρίας με ίδια μέσα και θα ενημερώνει τη βάση δεδο-
μένων σε τακτική βάση, εισάγοντας τα κείμενα τυχόν 
νέας νομοθεσίας και νέες εγκυκλίους.

•  Info–thec, by TEE - υπηρεσία ενημέρωσης μηχα-
νικών από το ΤΕΕ και την Attica Bank

Το ΤΕΕ δημιούργησε Γραφείο Ενημέρωσης Μηχανι-
κών για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και παρέχει καθοδήγηση 
στα μέλη του που επιθυμούν να υποβάλλουν προτά-
σεις για λήψη χρηματοδότησης μέσω δημοσιευμένων 
προσκλήσεων των δράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, 
αρχικά για τα προγράμματα «Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» 
και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

•  Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού 
προστίμων Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και 
στατική επάρκεια αυθαιρέτων.

Το ΤΕΕ σχεδίασε, υλοποίησε και προχώρησε στη 
λειτουργία της εφαρμογής του πληροφοριακού συ-
στήματος του ΤΕΕ για τον συμψηφισμό του 50% των 
προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες και υλικά 
ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. 
Πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους πολίτες 
επιπλέον κίνητρα για να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του 
νόμου 4178 για τα αυθαίρετα.

•  Άμεση προσαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων 
δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθεσμίες του 
ν. 4178

Το ΤΕΕ υλοποίησε άμεσα και χωρίς να διακοπεί κα-
θόλου, παρά την επιλογή της παράτασης την τελευταία 
σχεδόν στιγμή τον Φεβρουάριο, την προσαρμογή των 
ηλεκτρονικών συστημάτων δηλώσεων αυθαιρέτων 
στις νέες προθεσμίες του ν. 4178. Παρά την επιλογή να 
δοθεί παράταση εκτός του συστήματος των εξαμήνων 
του 4178, το ΤΕΕ προσάρμοσε τα ηλεκτρονικά συστή-
ματα και έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες εφαρμογής 
του νόμου στους μηχανικούς.

•  Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τα αυθαίρετα από 
το ΤΕΕ

Το ΤΕΕ υλοποίησε και έθεσε σε λειτουργία κεντρικό 
σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής και έγκρισης αιτη-
μάτων μεταβολών αυθαιρέτων, με αυτόματη επιλογή 
των διαθέσιμων αιτημάτων και πλήρη τεκμηρίωση της 
διαδικασίας. Αυτό το σύστημα μειώνει ήδη κατά πολύ 
τον χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησης των μηχα-
νικών και των πολιτών.

•  Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονι-
σμός οφειλών

Το ΤΕΕ πέρασε μεταβαίνει σε ένα ηλεκτρονικό σύστη-
μα πληρωμών των συνδρομών των μηχανικών μελών 
αλλά και των εγγραφών στο μητρώο τεχνικών επωνυ-
μιών. Επιπλέον, ξεκίνησε η λειτουργία ηλεκτρονικού 
online συστήματος διακανονισμών για οφειλές συν-
δρομών στο ΤΕΕ.

 ΑΣφΑΛιΣΤιΚΟ ΤωΝ ΜΗχΑΝιΚωΝ

•  Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής 
κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 
20.000 μηχανικούς- Γνωμοδότηση ΝΣΚ

•  Εκπόνηση και παρουσίαση αναλογιστικής μελέτης 
για τη βιωσιμότητα  του ΤΣΜΕΔΕ, που αποδεικνύει 
ότι το υφιστάμενο καθεστώς διασφαλίζει τη βιωσι-
μότητα για περισσότερα από 40 χρόνια, ενώ το προ-
τεινόμενο από την  Κυβέρνηση τη μειώνει κατά 25% 

•  Επί τετράμηνο (Ιανουάριος – Μάϊος) αποχή των μη-
χανικών από τα Τεχνικά Συμβούλια και όλες τις Επι-
τροπές του Δημοσίου με τεχνικό Αντικείμενο

•  Κλείσιμο  της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά του συ-
στήματα του ΤΕΕ

•  Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης 
με άρθρα και δημοσιεύματα του ΤΕΕ με παραδείγ-
ματα και στοιχεία, παρουσίες σε ΜΜΕ

•  Ενημέρωση της κοινής γνώμης και των βουλευτών 
για τις επιπτώσεις της ψήφισης του νέου ασφαλι-
στικού νόμου και συγκροτημένες παρεμβάσεις στις 
αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές

•  Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του ασφαλι-
στικού

•  Συλλαλητήρια και πορείες στο κέντρο της Αθήνας 
και σε όλες τις πόλεις της χώρας. 
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(συνέχεια από την 1η σελίδα)



Πέρα από τις προτάσεις για την ανάπτυξη (δείτε στην 1η 
σελίδα), τις νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους 
μηχανικούς τον τελευταίο χρόνο και τις ενέργειες για το 
ασφαλιστικό, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στη συ-
νάντηση με τους δημοσιογράφους που παρακολουθούν 
τα θέματα του Επιμελητηρίου των Μηχανικών στα εξής 
σημαντικά σημεία του απολογισμού του: 

ΕΠιΣΤΗΜΟΝιΚΟ ΕρΓΟ ΤΟΥ ΤΕΕ
• Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για την Ενέργεια
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία 
με τη δεξαμενή σκέψης Hellenic Association for Energy 
Economics διοργάνωσαν το Διεθνές Συνέδριο για την 
Ενέργεια και την Οικονομική Ανάπτυξη, με τίτλο: «Energy 
Market: Unlocking Greece’s Economic Potential», (22 
Μαρτίου,  Athenaeum Intercontinental) στο οποίο μίλη-
σαν και το οποίο παρακολούθησαν υψηλόβαθμα στελέχη 
του συνόλου της ενεργειακής αγοράς.
•  Παρέμβαση για τους Δασικούς χάρτες και το Κτημα-

τολόγιο
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, ο Σύνδεσμος των Ελληνικών 
Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), ο Πανελλαδικός 
Σύνδεσμος Μελετητών Γεωτεχνικών (ΠΑΣΥΜΕΓΕ) και 
η Πανελλήνια Κίνηση Δασολόγων (ΠΚΔ) διοργάνωσαν 
συνέντευξη τύπου προκειμένου να ενημερώσουν για τις 
επιπτώσης της ψήφισης, με επείγουσες διαδικασίες, του 
σχεδίου νόμου του ΥΠΕΝ «Επίσπευση διαδικασιών κα-
τάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών 
και λοιπές διατάξεις», το οποίο ενσωματώθηκε στο πολυ-
νομοσχέδιο των προαπαιτούμενων της 1ης αξιολόγησης. 
Είχε προηγηθεί παρέμβαση του ΤΕΕ προς το αρμόδιο 
Υπουργείο, για τον διαγωνισμό του υπολοίπου της Κτη-
ματογράφησης της χώρας.
•  Συνδιοργάνωση των συνεδρίων Athens Digital 

Payment Summit για τις ψηφιακές πληρωμές
Το ΤΕΕ συνδιοργάνωσε δύο συνέδρια για τις ηλεκτρονι-
κές πληρωμές με τίτλο Athens Digital Payment Summit, 
τα οποία ήδη εξελίσσονται σε θεσμό και ετήσιο ραντε-
βού του τομέα, σε συνεργασία με την ΕΜηΠΕΕ( Ένωση 
Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας) 
και άλλους φορείς, δείχνοντας το δρόμο για τις εξελίξεις 
στον ευαίσθητο αυτό τομέα της οικονομίας και της κα-
θημερινότητας και αναλύοντας τις προσκλήσεις και τις 
ευκαιρίες για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
•  Εκδήλωση ΤΕΕ με θέμα «Τελευταίες εξελίξεις στον 

τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας»
Το ΤΕΕ, ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των 
Δημάρχων (ΣτΔ), διοργάνωσε ανοιχτή ενημερωτική εκ-
δήλωση με θέμα “Τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της 
εξοικονόμησης ενέργειας”, όπου παρουσιάστηκαν ο σχε-
διασμός του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠAΠEΝ) για τη χρημα-
τοδότηση δημοσίων και ιδιωτικών έργων εξοικονόμησης 
ενέργειας,  οι τελευταίες εξελίξεις στο θεσμικό και νομο-
θετικό πλαίσιο στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, 

ο νέος τρόπος σήμανσης των συσκευών θέρμανσης και η 
σημασία του, η δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος από ΦΒ για ιδιοκατανάλωση, και η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΤΕΕ για τη διαχείριση προστίμων αυθαι-
ρέτων και συμψηφισμός προστίμου με έξοδα εργασιών 
ενεργειακής αναβάθμισης του ακινήτου.
•  Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο ΕΣΔΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, στο πλαίσιο του θε-
σμικού του ρόλου, ανέλαβε πρωτοβουλία για την ευρύ-
τερη δυνατή συζήτηση του αναθεωρημένου Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) με τη συμμετο-
χή όλων των συναρμόδιων Υπουργείων σε πολιτικό και 
υπηρεσιακό επίπεδο, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, εκπροσώπων 
Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ), 
εκπροσώπων φορέων της αγοράς και της κοινωνίας των 
πολιτών.
 

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕρΓΑΣιΕΣ ΜΕ φΟρΕιΣ
•  Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα της Ποι-

ότητας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ΤΕΕ
Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αναγνωρίζοντας την ανά-
γκη συνεργασίας για την ποιοτική και παραγωγική ανά-
πτυξη προδιαγραφών, που απαιτούνται για τις προμήθει-
ες, τις υπηρεσίες ή τα έργα των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) 
της Ελλάδας, για τον συνδυασμό τεχνογνωσίας σε θέματα 
υποδομών ποιότητας (τυποποίηση αξιολόγηση συμμόρ-
φωσης – μετρολογία), για την ενίσχυση της διαφάνειας 
προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, συνέταξαν και συνυ-
πέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στον Τομέα της Ποιό-
τητας, με πολυποίκιλους στόχους που ήδη υλοποιούνται.
•  Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για την Ανά-

πτυξη μεταξύ Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Κύπρου (ΕΤΕΚ) και ΤΕΕ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το Επιστη-
μονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) υπέγρα-
ψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την ανεξάρτητη 
ανάπτυξη Ελλάδας και Κύπρου. Το Πρωτόκολλο έχει την 
άμεση προοπτική της δημιουργίας δικτύου συνεργασίας 
ανάμεσα στα Τεχνικά Επιμελητήρια χωρών της Νοτιοανα-
τολικής Μεσογείου με επίκεντρο τη συνεργασία των δύο 
Επιμελητηρίων ΤΕΕ και ΕΤΕΚ. Κύριοι τομείς συνεργασί-

ας είναι η Ενέργεια, το Περιβάλλον, η Πολιτιστική Κληρο-
νομιά, ο Τουρισμός, οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών καθώς και η Στρατηγική Ανάπτυξη 
στην Έρευνα και Τεχνολογία. 
•  Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και 

ΤΕΕ
Το ΤΕΕ και η ΚΕΔΕ υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας με 

μεγάλο εύρος, σύμφωνα με το οποίο το Τ.Ε.Ε. αναλαμβά-
νει Τεχνικός Σύμβουλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  σε 
όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του.
•  Σύσφιξη σχέσεων με άλλες χώρες και προώθηση των 

διμερών και τριμερών συνεργασιών με χώρες και πε-
ριοχές όπως ισραήλ, ρωσία, Υποσαχάρια Αφρική κλπ

 Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια το ΤΕΕ δίνει 
έμφαση στη συνεργασία με φορείς, κυβερνήσεις και 
επιμελητήρια από άλλες χώρες και ιδιαίτερα εκείνες 
της ευρύτερης «γειτονιάς». Με στόχο την ενίσχυση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, τη μεταφο-
ρά τεχνογνωσίας από και προς τη χώρα μας αλλά και την 
προώθηση αναπτυξαιακών πρωτοβουλιών, το ΤΕΕ δημι-
ουργεί συμμαχίες με διμερή και τομεακά επιμελητήρια, 
προχωρά σε επαφές με αντίστοιχους και ομότιμους 
φορείς και οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα 
μέλη του προκειμένου να μάθουν για τις ευκαιρίες και τις 
δυνατότητες συνεργασίας σε άλλες χώρες.

ΠΑρΕΜΒΑΣΕιΣ ΣΕ φΟρΕιΣ ΓιΑ ΤΗ ΔιΕΥΚΟΛΥΝΣΗ 
ΤωΝ ΜΗχΑΝιΚωΝ ΜΕΤΑ ΤΑ cAPITAlcoNTrolS

•  Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις από το ΤΕΕ και 
την ΕΤΕ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των 
περιορισμών κίνησης κεφαλαίων στους μηχανικούς

•  Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τρά-
πεζες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πε-
ριορισμού κίνησης κεφαλαίων

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αμέσως μετά την επιβολή των 
capital controls προέβη σε συνεχείς επαφές και παρεμ-
βάσεις ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις των περιορισμών 
στην καθημερινότητα των μηχανικών και σε συνεννόηση 
με τις τραπεζικές διοικήσεις, και ιδίως της κυρία Κατσέ-
λη, αλλά και τα συναρμόδια Υπουργεία δόθηκαν άμεσες 
λύσεις για το πέρασμα των πληρωμών των αμοιβών και 
των σχετικών επιβαρύνσεων (φόροι κλπ) σε ηλεκτρονική 
λειτουργία.
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(συνέχεια από την  3η σελίδα)

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤιΜΟΣ χρΟΝΟΣ: Ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε τον απολογισμό του πρώτου 
έτους στη θέση του Προέδρου του ΤΕΕ



N E W S L E T T E R

ΓΕΝιΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5

Στην ίδρυση θυγατρικής στην Αλβανία για δρα-
στηριοποίηση και επενδύσεις στη γειτονική χώρα 
προχωρά η ΔΕΗ, όπως ανακοινώθηκε από τον Δ/
ντα Σύμβουλο της Επιχείρησης κ. Παναγιωτάκη 
στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε την προηγού-
μενη εβδομάδα με σκοπό την ενημέρωση σχετικά 
με την μείωση στην τιμή ρεύματος για συνεπείς 
καταναλωτές.Όπως είχε σημειώσει ο κ. Παναγιω-
τάκης, η Αλβανία έχει ένα τεράστιο υδροδυναμικό, 
σημείωσε, και πρόσθεσε ότι όποιος επενδύσει στην 
Αλβανία και ειδικά στα υδροηλεκτρικά θα έχει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Υπάρχουν ώριμα έργα 
που δεν έχουν ανετεθεί, καθώς και άδειες που θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν, τόνισε, επισημαίνο-
ντας, πάντως, ότι είναι πρόωρο ακόμα να ανακοι-
νωθούν οι λεπτομέρειες, καθώς με τη θυγατρική θα 
μελετηθούν οι ευκαιρίες που υπάρχουν στην Αλβα-
νία. Για τη δραστηριοποίησή της στην Αλβανία η 
διοίκηση της ΔΕΗ θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία 
των στελεχών της, ειδικά στα υδροηλεκτρικά έργα, 
αλλά θα επιδιώξει και τη συνεργασία με ελληνικές 
κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν εμπειρία σε 
τέτοια έργα. Η ΔΕΗ προσβλέπει επίσης στη χρημα-
τοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) η οποία 
στηρίζει κατ΄εξοχήν έργα με τέτοια χαρακτηριστι-
κά. Τόσο η κατασκευή υδροηλεκτρικών όσο και η 
εν γένει παρουσία στη γειτονική χώρα με τη δημι-
ουργία θυγατρικής, εντάσσεται στην προσπάθεια 
της διοίκησης της ΔΕΗ να αποκτήσει έσοδα από 
άλλες πηγές και δραστηριότητες, καθώς είναι δε-
δομένο ότι θα χάσει μερίδια και έσοδα, τόσο από 
την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ όσο και από τη λιανική 
πώληση ρεύματος στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις στελεχών της ΔΕΗ, η συνολική πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας πρό-
κειται να διπλασιαστεί μέχρι το 2030, από τα σημε-
ρινά επίπεδα των 4200 GWh σε περισσότερο από 
8100 GWh. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της 
ηλεκτρικής αυτής παραγωγής θα προέρχεται από 
υδροηλεκτρικά έργα με την εκμετάλλευση του επι-
βεβαιωμένου δυναμικού των 4500 MW σε σύγκρι-
ση με τα 1460 MW που χρησιμοποιούνται σήμερα. 
Οι ανάγκες της γειτονικής χώρας είναι μεγάλες και 
στον τομέα των δικτύων διανομής, αλλά και στον 
τομέα της θερμικής ηλεκτροπαραγωγής λόγω του 
ότι η ηλεκτροπαραγωγή τους στηρίζεται κατά 85% 
στο υδροηλεκτρικό δυναμικό.

Θυγατρική στην Αλβανία ιδρύει η ΔΕΗ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον 
Μάρτιο 2016 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της 
Χώρας ανήλθε σε 1.078 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 180,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 722,8 
χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή μείωση κατά 
11,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,1% 
στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο, σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2015. Οι εκδοθείσες άδειες Ιδι-
ωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Μάρτη ανήλ-
θαν σε 1.067 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 
173,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 686,7 χιλιάδες m3 
όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11,6% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 28,6% στην επιφάνεια 
και κατά 34,8% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015. Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικο-
δομικής Δραστηριότητας τον Μάρτιο, στο σύνολο της 
Χώρας, ανήλθαν σε 11 οικοδομικές άδειες, που αντι-
στοιχούν σε 7,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 36,1 χιλιά-
δες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας 
Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομι-
κό όγκο, το ίδιο μήνα, ήταν 5,0%. Σε δωδεκάμηνη βάση 
(Απρίλιο 2015 - Μάρτιο 2016), το μέγεθος της Συνολι-
κής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσι-
ας) στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 12.825 οικοδο-
μικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.639,2 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 14.495,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2014 - Μαρτίου 
2015 παρατηρήθηκε μείωση κατά 5,8% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, κατά 3,7% στην επιφάνεια και αύ-
ξηση κατά 22,4% στον όγκο. Κατά την ίδια χρονική περί-
οδο, Απριλίου 2015 - Μαρτίου 2016, η Ιδιωτική Οικοδο-
μική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, 

μείωση κατά 6,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδει-
ών, κατά 12,9% στην επιφάνεια και κατά 8,2% στον όγκο, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2014 

- Μαρτίου 2015. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας 
Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομι-
κό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 26,5%.

Μεγάλη πτώση στην οικοδομή δείχνει και η ΕΛΣΤΑΤ

Στην ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων που αφορούν την υπογραφή του 
Interconnection Agreement μεταξύ του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή του Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας, με την οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα 
λειτουργικής διασύνδεσης των συστημάτων για την αμφίδρομη διασυνοριακή με-
ταφορά φυσικού αερίου και την πρόσβαση τρίτων στις διασυνδέσεις, προχωρούν 
οι ενδιαφερόμενοι εταίροι. Πρόσφατα έλαβε χώρα στη Σόφια συνάντηση όλων 
των εταιρειών και φορέων από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, αλλά και τη Ρωσία, 
που εμπλέκονται στη χρήση και διαχείριση της διασύνδεσης αερίου Ελλάδας – 
Βουλγαρίας, παρουσία εκπροσώπων της Κομισιόν. Εκεί βρέθηκαν  εκπρόσωποι 
του ΔΕΣΦΑ και του Διαχειριστή της Βουλγαρίας BULGARTRANSGAZ, της ΔΕΠΑ, 
της Bulgargaz, της Gazprom, της ελληνικής ΡΑΕ και του αντίστοιχου ρυθμιστή 
της Βουλγαρίας, καθώς και αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υπο-
γραφή του Interconnection Agreement είναι προϋπόθεση για να εφαρμοστεί ο 
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δικτύου για τη Διαλειτουργικότητα και την Ανταλλαγή Δε-
δομένων, που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ροή αερίου στις διασυνδέσεις προς 
οποιαδήποτε κατεύθυνση, σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών των δικτύων. 
Ήδη εντός του 2014 πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων μεταξύ ΔΕΣΦΑ και 
BULGARTRANSGAZ και σήμερα η συνεργασία μεταξύ των δύο Διαχειριστών 
συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς για την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των 

σχετικών διαδικασιών εφαρμογής του Κώδικα Διαλειτουργικότητας αλλά και των 
υπόλοιπων Ευρωπαϊκών Κωδίκων Δικτύου που αφορούν στις διασυνδέσεις μετα-
ξύ κρατών-μελών και ιδίως του Κώδικα Κατανομής Δυναμικότητας. Η φυσική και 
λειτουργική διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την απρόσκοπτη ροή αερίου μεταξύ γειτονικών κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άμεση θετική επίδραση στην ασφάλεια εφοδιασμού 
και στη βελτίωση των συνθηκών προμήθειας αερίου προς όφελος του τελικού κα-
ταναλωτή. Προς αυτή την κατεύθυνση και στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 
994/2010/ΕΚ για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, ο ΔΕΣΦΑ υλοποίησε επιτυχώς τον Μάιο του 2014 όλα τα έργα που επιτρέπουν 
φυσική αντίστροφη ροή αερίου από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) 
προς τη Βουλγαρία μέσω του υφιστάμενου σημείου διασύνδεσης στο Σιδηρόκα-
στρο. Επίσης, το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο παρείχε τη δυνατότητα εμπορικής 
(εικονικής) αντίστροφης ροής προς τη Βουλγαρία ήδη από τις αρχές του ίδιου 
έτους. Με την ολοκλήρωση των επαφών και τη σύναψη της συμφωνίας, ο ΔΕΣΦΑ 
και η BULGARTRANSGAZ αναμένεται να κάνουν ένα καθοριστικό βήμα για την 
ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου της Νότιο Ανατολικής 
Ευρώπης, με στόχο την περαιτέρω προώθηση του διασυνοριακού εμπορίου και 
την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού της περιοχής.

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση η διασύνδεση των συστημάτων αερίου 
Ελλάδος-Βουλγαρίας



Σημαντικές προτάσεις, που μπορούν να αποτελέσουν τη «μαγιά» και τις κα-
τευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό του νέου αναπτυξιακού μοντέλου 
της Κεντρικής Μακεδονίας, κατατέθηκαν από περίπου 40 εισηγητές, στη 
διάρκεια του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 9 και 
10 Ιουνίου. Οι εργασίες του συνεδρίου έκλεισαν το βράδυ της Παρασκευής, 
με τις θεματικές ενότητες «χωρικός σχεδιασμός-ανάπτυξη» και «πόλη – 
αστική ανάπτυξη – πολιτισμός», στη διάρκεια των οποίων έγιναν σαφή τα 
«αγκάθια» που προκαλούν καθυστερήσεις και οπισθοδρόμηση στην προ-
σέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των ελληνικών πόλεων, ενώ κατατέ-
θηκαν συγκεκριμένες προτάσεις.

Η …Οδύσσεια μιας επένδυσης
Τον οδικό χάρτη για τη χωροθέτηση και θεσμική έγκριση μιας επένδυσης 
παρουσίασε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Αρ-
χιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάκης Δούμας, χρησιμοποιώντας ως 
παράδειγμα δύο επενδυτικά σχέδια στη Βόρεια Ελλάδα: την επένδυση στο 
ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου, που υλοποιείται σε έκταση 322 στρεμμάτων στο πλαίσιο 
του ΕΣΧΑΔΑ και εκείνη στο Κάνιστρο, σε έκταση 136 στρεμμάτων, στο πλαί-
σιο του ΠΕΡΠΟ (ιδιωτική πολεοδόμηση). Όπως ανέφερε, οι δύο επενδύσεις, 
που ως προς έναν βαθμό διέπονται από κοινές διαδικασίες μελετών και 
εγκρίσεων, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω του γεγονότος ότι σημα-
ντικός αριθμός ενεργειών πρέπει να ¨περάσει¨ από την Αθήνα. Ενδεικτικά 
ανέφερε ότι στην περίπτωση της πρώτης επένδυσης, από το σύνολο των 
οκτώ, χονδρικά, απαιτούμενων ενεργειών για την έγκριση της χωροθέτησης, 
οι έξι πρέπει να λάβουν το πράσινο φως κεντρικά. ¨Ο εκτιμώμενος χρόνος 
για την έγκριση της χωροθέτησης μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων 
μελετών, είναι περίπου 12 μήνες κι αυτό τώρα με το ΤΑΙΠΕΔ, που το παλεύει, 
γιατί παλαιότερα η κατάσταση ήταν χειρότερη¨ είπε χαρακτηριστικά. Ακόμη 
μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αναμονής για τη δεύτερη επένδυση, όπου για 
την έγκριση της χωροθέτησης απαιτείται βεβαίωση του άρθρου 24. Όπως 
είπε, κατά μέσο όρο απαιτούνται 18 μήνες για τη βεβαίωση, συν άλλοι 12 
μετά. ¨Εμείς έχουμε καταθέσει τις απαιτούμενες μελέτες τον Οκτώβριο του 
2014 κι ακόμη δεν έχουμε λάβει το πρώτο έγγραφο παρατηρήσεων. Η έκ-
δοση αποφάσεων από τις κεντρικές υπηρεσίες είναι προφανές ότι προκαλεί 
καθυστερήσεις στις επενδύσεις¨ πρόσθεσε, υπενθυμίζοντας την επίπτωση 
που μπορεί να έχουν αυτές οι καθυστερήσεις στην προσέλκυση και συγκρά-
τηση επενδύσεων. 
Κατά τον κ.Δούμα, κατά τη διαδικασία εγκρίσεων για τα σχέδια του Ν.3986, 
η διοίκηση πρέπει να αντιληφθεί πως ό,τι παρουσιάζεται από τους επενδυ-
τές ως περιεχόμενο σε αυτό το στάδιο, δεν μπορεί παρά να είναι η  μικρή 
εικόνα. ¨Το master plan δεν είναι παρά η μικρή εικόνα. Η μεγάλη θα απο-
καλυφθεί μετά την έγκριση της χωροθέτησης¨ κατέληξε.

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον χωρικό σχεδιασμό
Επίκαιρη παραμένει η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συστήματος 
χωρικού σχεδιασμού, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη συγκεκριμένες 
παραμέτρους, όπως προέκυψε από την εισήγηση στο συνέδριο του προ-
έδρου της Μόνιμης Επιτροπής Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Χρυσού Μακράκη-Καραχάλιου, ο οποίος παρουσίασε τις προτάσεις του 
Τμήματος, όπως αυτές τεκμηριώθηκαν στο πλαίσιο σχετικής ομάδας ερ-
γασίας. Πρώτον, σημείωσε, χρειάζεται να δούμε συνολικά τον σχεδιασμό 
ως ένα σύστημα, που συντίθεται από δομές (και άρα ανθρώπινο δυναμικό), 
διαδικασίες (που προϋποθέτουν κανόνες καλής νομοθέτησης, κωδικοποί-
ηση και απλοποίηση των διαδικασιών) και χρηματοδότηση. Δεύτερον, είναι 
βασικό να δούμε ποιες είναι οι απαραίτητες παράλληλες ενέργειες. «Για να 
πετύχει η μεταρρύθμιση θα πρέπει να προωθηθούν και μια σειρά από συ-

νοδευτικές μεταρρυθμίσεις στον αστικό κώδικα, το φορολογικό δίκαιο, την 
προώθηση της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, που θα συνδράμουν στην 
επίτευξη των μεταρρυθμιστικών στόχων της χωροταξικής και πολεοδομι-
κής μεταρρύθμισης» επισήμανε και πρόσθεσε: «Επίσης, είναι προφανές σε 
όλους μας ότι μεταρρύθμιση δεν είναι ένας νόμος. Μεταρρύθμιση συνιστά 
ένα συγκροτημένο πρόγραμμα εφαρμογής, προσαρμογής, στήριξης και πα-
ρακολούθησης όχι μόνο του στόχου, αλλά και του ρυθμού επίτευξής του». 
Ο κ.Μακράκης σημείωσε επίσης πως δεν θεωρεί ότι ένα σύστημα μπορεί 
να μεταρρυθμιστεί τόσο γρήγορα αν δεν υπάρχει μια «κουλτούρα»/ «δίψα» 
μεταρρύθμισης. «Δηλαδή το πιο πιθανό είναι ότι θα πάμε σε μια μακρόπνοη 
διαδικασία αλλαγών, παρά σε ένα πρόγραμμα 100 ημερών» είπε χαρακτη-
ριστικά. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα πρέπει καταρτιστεί συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα. «Δεν μπορούμε να σέρνουμε μια διαδικασία στο άπειρο. 
Θα πρέπει να έχουμε έναν οδικό χάρτη με ορόσημα» υπογράμμισε. Η όλη 
διαδικασία θα πρέπει να στηριχθεί σε συγκεκριμένους άξονες και σε βα-
σικές ενέργειες, που θα πρέπει να γίνουν άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη πού 
στοχεύει η πολιτική μας και τι κάνουμε γι’ αυτό. «Το πρώτο είναι ότι μιλά-
με για Μεταρρύθμιση της έγγειας ιδιοκτησίας και σύλληψη της υπεραξίας 
της γης. Δεύτερον λέμε για αναδιοργάνωση του διοικητικού μηχανισμού 
παραγωγής και ελέγχου του χωρικού σχεδιασμού. Τρίτον, συζητάμε για 
ανταπόκριση στην αναπτυξιακή προοπτική. «Θεωρούσαμε ότι με τον 4269 
θα πάμε σε ένα πιο στρατηγικό σύστημα σχεδιασμού. Αντ’ αυτού είδαμε με 
κάποια έκπληξη να προτείνεται η θεσμοθέτηση των Γενικών Πολεοδομικών 
(ΓΠΣ) –των τοπικών χωρικών σχεδίων- τώρα με Προεδρικό Διάταγμα […] Οι 
περισσότεροι από εμάς θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση –το να 
εγκρίνονται τα τοπικά χωρικά σχέδια με Προεδρικό Διάταγμα - είναι λάθος. 
Καταλαβαίνουμε τη λογική, αλλά αυτή είναι νομικού χαρακτήρα και από τε-
χνικής απόψεως λανθασμένη» σημείωσε και πρόσθεσε ότι προτείνεται η 
περαιτέρω ενίσχυση του στρατηγικού χαρακτήρα των ΓΠΣ, με αναδιάταξη 
του περιεχομένου τους.

Η αίσθηση ανασφάλειας δικαίου πιέζει την αγορά ακινήτων
Την έλλειψη συστηματοποίησης που υπάρχει στην Ελλάδα, καθώς και την 
παντελή έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού σε θέματα αξιοποίησης 
ακίνητης περιουσίας, επισήμανε ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Καρατσώλης. 
Πρόσθεσε ότι όλα αυτά γεννούν με τη σειρά τους «μια τρομερή αίσθηση 
ανασφάλειας δικαίου, που προκαλεί μείωση της αξίας του ακινήτου –αφού 
ο επενδυτής εκμεταλλεύεται το κλίμα ανασφάλειας για να ρίξει το προσφε-
ρόμενο τίμημα- δυσκολία στην προσέλκυση νέων επενδυτών και εισαγωγή 
αιρέσεων στις πράξεις». Για τη βελτίωση της κατάστασης, ο κ. Καρατσώλης 
πρότεινε την υλοποίηση πλαισίου κωδικοποιημένων κανόνων για όλους, 
την ενίσχυση της νομικής έννοιας των οδηγιών και της εφαρμογής τους, 
την ομογενοποίηση των δομών που δουλεύουν καλά στο σύνολο του πλαι-
σίου αδειοδότησης και την ύπαρξη άλλης λογικής τυποποίησης των πρά-
ξεων της διοίκησης και των απαιτούμενων προδιαγραφών. Σε ό,τι αφορά 
την κωδικοποίηση επισήμανε ότι πολλές διατάξεις του κώδικα πολεοδομίας 
που ψηφίστηκε το 1999 έχουν πλέον κριθεί ατελέσφορες και δεν θα έπρεπε 
καν να υπάρχουν στο δίκαιό μας και ότι η κωδικοποίηση θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί σε 6-7 μήνες. 

Σχετικά με την ενίσχυση της νομικής έννοιας των οδηγιών, επισήμανε ότι 
χρειάζεται ένας οδικός χάρτης, ένας οδηγός εφαρμογής διαδικασιών, ώστε 
να γνωρίζει κάποιος ποια είναι η βασική δομή για να φτάσει στο στάδιο της 
αδειοδότησης. Τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα της τυποποίησης τέλος, 
ανέφερε ενδεικτικά ότι π.χ., μια πράξη χαρακτηρισμού σε μια περιοχή της 
Κρήτης και σε μια της Θεσσαλονίκης είναι «θαρρείς κι έχει διαφορετική 
αφετηρία ανάγνωσης».
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ



Η μακροχρόνια περιπέτεια του ρυθμιστικού Σχεδίου
Τη μακροχρόνια ¨περιπέτεια¨ του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονί-
κης από το 1985 μέχρι και σήμερα παρουσίασε από την πλευρά της 
η καθηγήτρια του ΑΠΘ, κ. Αθηνά Γιαννακού. Μεταξύ άλλων αναφέρ-
θηκε στο γεγονός ότι εν έτει 2008, η πρόταση για το νέο ρυθμιστικό 
στηρίχτηκε σε πολύ διευρυμένα γεωγραφικά όρια, που κάλυπταν το 
60% της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε έκταση και ακόμη 
μεγαλύτερο ποσοστό σε πληθυσμό, τη στιγμή μάλιστα που η πρώτη 
πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας στην περιοχή είχε ξεκινήσει 
ήδη από το 2006-2007. Η κα Γιαννακού σημείωσε ακόμη ότι τα στρα-
τηγικά χωρικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία: το 
χωρικό όραμα, με έμφαση στην ταυτότητα του τόπου, την επεξεργα-
σία συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, την προσφορά του απαραίτητου 
πλαισίου για τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και τον καταμερισμό των 
ευθυνών ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. ¨Αν θέλου-
με να κατανοήσουμε τα προβλήματα του χωρικού σχεδιασμού [στη 
Θεσσαλονίκη], πρέπει να δούμε παράγοντες όπως το μεγάλο θέμα 
της συγκέντρωσης των αποφάσεων, τις ιδιαιτερότητες της χρημα-
τοδότησης, τη φύση των τοπικών θεσμικών φορέων και τη σχέση 
με τους με την κεντρική διοίκηση και τη λογική που ευνόησε την 
κατανάλωση απέναντι στην παραγωγή¨ σημείωσε.  Πρόσθεσε ότι ως 
βασική προτεραιότητα θα πρέπει να τεθεί να αναζητηθούν και να 
υποστηριχθούν από το ΤΕΕ/ΤΚΜ οι δρόμοι μέσα από τους οποίους 
η τοπική και περιφερειακή διοίκηση θα μάθουν να σχεδιάζουν και 
να πείθουν σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και τους μεγάλους 
επενδυτές. «Ϊσως πρέπει να ξαναβάλουμε στο τραπέζι και την ανα-
γκαιότητα ενός μητροπολιτικού δήμου για τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν 
μπορούν να υπάρξουν πολιτικές και οικονομίες κλίμακας χωρίς τέ-
τοιες δομές» κατέληξε.

Πιο ευέλικτο χωροταξικό πλαίσιο για την ανάπτυξη
Στη διατύπωση τεσσάρων βασικών επισημάνσεων γύρω από τον σχε-
διασμό και τη θεσμοθέτηση των χρήσεων γης στην Κ. Μακεδονία 
προχώρησε η χωροτάκτης, δρ Ερση Αυγουστίδου. Πρώτη επισήμαν-
ση: ο καθορισμός επιπέδων σχεδιασμού ή/και η θέσπιση εργαλείων 
σχεδιασμού δεν αρκούν για να έχουμε συνεκτική χωρική πολιτική. 
Ο καθορισμός σκοπού, στόχων και ιδιαίτερων επιδιώξεων είναι από-
λυτα απαραίτητος για μια αποτελεσματική και ομοιογενή εφαρμογή 
στον πραγματικό χώρο. Δεύτερη επισήμανση: Στον βαθμό που επι-
χειρείται μεταβολή του θεσμικού πλαισίου δεν μπορεί να μην λαμ-
βάνεται υπόψη η ήδη διαμορφωμένη κατάσταση στις θεσπισμένες 
χρήσεις γης. Θα έπρεπε επομένως να έχει μελετηθεί η χρήση των 
τότε διαθέσιμων εργαλείων και οι παρεμβάσεις που επέφεραν ώστε 
να προκύψουν νέες κατευθυντήριες γραμμές, διορθώσεις, νέα ερ-
γαλεία. Τρίτη επισήμανση: Δεν είναι δυνατόν ο χωρικός σχεδιασμός 
και κατ’ επέκταση το κυρίως αρμόδιο υπουργείο να μη συντονίζεται 
στη διάθεση νομοθετημένων εργαλείων με τα λοιπά υπουργεία. Τα 
περισσότερα από τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασμού που αναφέ-
ρονται στους βασικούς νόμους που ίσχυαν ως σήμερα είτε δεν έχουν 
ενεργοποιηθεί πλήρως (όπως οι ΠΕΧΠ και οι ΠΟΑΠΔ του Ν. 2742/99) 
είτε δεν είναι συμβατά είτε δεν έχουν εναρμονισθεί ως προς νεώτε-
ρα εργαλεία που προωθούνται (όπως τα ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ σε σχέση 
με τα Επιχειρηματικά Πάρκα). Τέταρτη επισήμανση: Με την εμφάνιση 
της κρίσης, προϋπήρχε ήδη διαθεσιμότητα γης κυρίως υπέρ της κα-
τοικίας α’ και β’, αλλά υπέρ της μεταποίησης και υπέρ κάθε επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας. Η διαθεσιμότητα αυτή, που σχεδιάστηκε σε 
καιρούς ευφορίας του κατασκευαστικού τομέα, του χονδρεμπορίου 
και του τουρισμού, δεν φαίνεται να ανοίγει κάποιες διεξόδους για 

την επανεκκίνηση της οικονομίας. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου 
εύκολο να υλοποιηθεί: οι πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί για δη-
μόσια χρηματοδότηση σε πολεοδομήσεις - κτηματογραφήσεις, κα-
τασκευή υποδομών και δικτύων, είναι ασφυκτικές και προφανώς δεν 
μπορούν να τελεσφορήσουν. 

"Επικρατεί η άποψη ότι το πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού έπρεπε να 
είναι ακόμα λιγότερο δεσμευτικό για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης. 
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτο, πιο εξειδικευμένο 
και περισσότερο σε αρμονία με πολιτικές και εργαλεία τομέων των 
υπόλοιπων παραγωγικών υπουργείων. Δεν βλέπω το λόγο να επι-
στρέψουμε, υπό το κράτος του άγχους μπροστά στην οικονομική και 
δημοσιονομική κρίση, σε ένα χωρικό σχεδιασμό κενό περιεχομένου" 
κατέληξε η ομιλήτρια.

Η Θεσσαλονίκη χρειάζεται ρηξικέλευθες χειρονομίες

Ανάγκη από ρηξικέλευθες χειρονομίες, όπως η πεζοδρόμηση του 
εμπορικού κέντρου, η επέκταση και η πεζοδρόμηση της παλιάς πα-
ραλίας κι η συνολική θεώρηση και ενοποίηση της παραλιακής ζώ-
νης του Θερμαϊκού, έχει η Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάζεται ακόμη 
να δημιουργήσει ένα ελκυστικό 'destination brand" προς όφελος 
του τουρισμού της. Τα παραπάνω επισήμανε ο γενικός διευθυντής 
Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Θεσσαλονίκης, αρχιτέκτων Κώστας 
Μπελιμπασάκης, ο οποίος τόνισε ακόμη ότι δεν αρκούν  μόνον οι 
«αναπλάσεις» στο κέντρο της πόλης.  

"Για να προωθηθεί αποφασιστικά η βιώσιμη κινητικότητα απαιτείται 
ένας ολοκληρωμένος ανασχεδιασμός όλων των τρόπων μετακίνησης, 
η ανασύνταξη της πολιτικής στάθμευσης και η αύξηση της χωρη-
τικότητας του κοινόχρηστου χώρου προς όφελος των ήπιων μέσων 
και του βαδίσματος. Ξεκινώντας από μια ριζική αναδιοργάνωση του 
μεταφορικού συστήματος, δίνοντας προτεραιότητα στον πεζό και στο 
ποδήλατο και σε συνδυασμό με μια εκστρατεία ενημέρωσης του κοι-
νού για τις αξίες και τις ποιότητες του δημόσιου χώρου ως κοινόχρη-
στου αγαθού, βελτιώνουμε τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος, 
προς όφελος της υγείας, της καθημερινότητας και της οικονομικής 
ανάπτυξης. Το αυτοκίνητο υποχωρώντας θα αποδώσει σε χρήση το 
ζωτικό χώρο που καταλαμβάνει κινούμενο ή σταθμευμένο" είπε χα-
ρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαι-
τείται ένα συνολικό πλαίσιο  πνοής για τη μητροπολιτική περιοχή και 
θεωρείται αναγκαία η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου χωρικής και οι-
κονομικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα, με στόχο 
τη θωράκιση της πόλης στους ενδογενείς και εξωγενείς κινδύνους. 
Στο πλαίσιο αυτό, έργα υψηλής προτεραιότητας είναι: 1. Ανάπλαση 
της ΔΕΘ και της ευρύτερης περιοχής και δημιουργία εκθεσιακού και 
πολιτιστικού κέντρου μητροπολιτικού επιπέδου, 2. Διευθέτηση Περι-
φερειακής Τάφρου Θεσσαλονίκης και ανάπλαση περιβάλλοντος χώ-
ρου, 3. Στρατηγικός πολεοδομικός ανασχεδιασμός και ανάπλαση του 
θαλασσίου μετώπου στον αστικό και περιαστικό χώρο, 4. Αναβάθ-
μιση της εικόνας και της λειτουργίας του παραδοσιακού εμπορικού 
τομέα του ιστορικού κέντρου, 5. Απόδοση στην πόλη τμήματος του 
λιμένος Θεσσαλονίκης, 6. Ανάπλαση πλατειών της πόλης: Πλατείες 
Ελευθερίας, Αριστοτέλους, Αγ.Σοφίας , Φαναριωτών (Δημ.Γούναρη), 
7. Ανάδειξη τειχών και ανάπλαση της περιοχής του Επταπυργίου και 
8. Ανάπλαση οδού Τσιμισκή. «Όλα τα παραπάνω πρέπει να συντεθούν 
σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο με την ωρίμανση ενός Ολοκλη-
ρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Ευρύτερης Μητροπολιτι-
κής Περιοχής Θεσσαλονίκης» κατέληξε.
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Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του διήμερου αναπτυξιακού συνεδρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ

(συνέχεια από την  6η σελίδα)





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
Παρασκευή (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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ΕρχΕΤΑι ΝΕΟ ΠΛΑιΣιΟ ΓιΑ ΤΑ ΑΥΘΑιρΕΤΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10 | 14/06/2016

Νέες ρυθμίσεις για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών και 
τα αυθαίρετα μελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), ενώ 
δεν υφίσταται καμιά έννοια συνέχειας του κράτους, αφού σειρά 
από ρυθμίσεις της προηγούμενης κυβέρνησης μένουν ημιτελείς 
ή κάποιες απλώς στα συρτάρια, επιτείνοντας το αλαλούμ που 
παραδοσιακά επικρατεί στα χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λειτουργία της Ηλεκτρονικής 
Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών. Η σχετική υπουργική απόφαση, 
σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό, είναι έτοιμη και 
χρειάζονται απλώς οι υπογραφές της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ 
και του υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα, η πλατφόρμα που έχει 
δημιουργηθεί ήταν έργο του ΕΣΠΑ και το σχετικό κονδύλι έχει 
καταβληθεί. Ωστόσο, επί ενάμιση χρόνο η ηγεσία του υπουργείου 
Περιβάλλοντος δεν προχωρά τη συγκεκριμένη απόφαση και τώρα 
θέτει στο τραπέζι της συζήτησης ένα νέο πλαίσιο. Σύμφωνα με 
τις νέες προτεινόμενες ρυθμίσεις, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά τον φάκελο για έγκριση αδείας στις 
υπηρεσίες δόμησης και θα χτίζουν πριν ξεκινήσει ο έλεγχος του 
φακέλου. Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Γιάννης Τσιρώνης, «η άδεια θα βγαίνει κατευθείαν ηλεκτρονικά και 
αυτόματα με τον αριθμό πρωτοκόλλου ο ενδιαφερόμενος θα παίρνει 
και αριθμό αδείας ώστε να ξεκινήσει να χτίζει». Ο έλεγχος θα γίνεται 
στη συνέχεια και το όλο σύστημα θα στηρίζεται στην ευθύνη του 
μηχανικού που θα απειλείται μέχρι και με αφαίρεση της άδειας 
άσκησης επαγγέλματος, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις σε 
οικοδομή ευθύνης του. Ταυτόχρονα προωθείται και νέος νόμος για τα 
αυθαίρετα με αλλαγές στα πρόστιμα και επέκταση της υποχρέωσης 
για πιστοποιητικό νομιμότητας στις μισθώσεις και τις κληρονομιές 
(σήμερα ισχύει στις περιπτώσεις πώλησης, γονικής παροχής, 
δωρεάς). Στο νόμο αυτόν σχεδιάζεται να περιληφθούν και ρυθμίσεις 
πολεοδομικού σχεδιασμού, παρεμβαίνοντας στην πολεοδομική και 
χωροταξική μεταρρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης που 
βεβαίως στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ.

ΠΟιΝΕΣ-ΕΞΠρΕΣ ΓιΑ ΟιΚΟΛΟΓιΚΕΣ ΠΑρΑΒΑΣΕιΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-13 | 14/06/2016

Με επιτόπου επιβολή «πράσινων» κλήσεων προτίθεται η ηγεσία 
του υπουργείου Περιβάλλοντος να επιφέρει ένα ισχυρό πλήγμα 
στο περιβαλλοντικό έγκλημα δημιουργώντας ουσιαστικά ένα 
είδος «Αστυνομίας Φύσης» στο πρότυπο κρατών του εξωτερικού 
με διευρυμένες αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων η αφαίρεση 
αδειών επιχειρήσεων αλλά και η ενδεχόμενη δυνατότητα σύλληψης 
των παραβατών. Για το ζήτημα αυτό ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, θα έχει αυτήν την εβδομάδα 
συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Νίκο Παρασκευόπουλο, 
προκειμένου να διερευνηθούν τα νομικά περιθώρια που υπάρχουν 
για την υλοποίηση του σχεδίου.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιθυμεί την άμεση καταστολή 
με διοικητικά πρόστιμα κλιμακούμενου ύψους ανάλογα με την 
παράβαση ή ενδεχόμενη υποτροπή, τα οποία θα επιβάλλονται 
επιτόπου από τους δασικούς υπαλλήλους, τους επιθεωρητές 

περιβάλλοντος ή τους ελεγκτές δόμησης, οι αρμοδιότητες των 
οποίων εξετάζεται να διευρυνθούν. Η πρόβλεψη για την άμεση 
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών παραβάσεων θα συμπεριληφθεί 
στο σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα που καταρτίζει αυτήν 
την περίοδο το υπουργείο Περιβάλλοντος. Προς το παρόν έχουν 
καθοριστεί οι γενικές αρχές του νομοσχεδίου και στόχος είναι να 
δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το προσεχές φθινόπωρο ώστε να 
μπορέσει να κατατεθεί στη Βουλή πριν το τέλος της χρονιάς.
Στις περιβαλλοντικές παραβάσεις που υπολογίζεται ότι θα 
αντιμετωπιστούν μ' αυτόν τον τρόπο συγκαταλέγονται η 
λαθροϋλοτομία, η παράνομη απόρριψη υλικών ή υγρών αποβλήτων 
από βιομηχανίες και βιοτεχνίες σε ρέματα και άλλες περιοχές, η 
απόρριψη μπαταριών αλλά και μια σειρά άλλων περιβαλλοντικών 
εγκλημάτων. Όπως εξηγεί στο «Εθνος» ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, «οι περιβαλλοντικές 
παραβάσεις στη χώρα μας είναι πάρα πολλές. Και μέχρι τώρα δεν 
αντιμετωπίζονται όπως θα έπρεπε αλλά παραμένουν επί σειρά 
ετών σε εκκρεμότητα. Έχουμε πολλά παραδείγματα βεβαιωμένων 
παραβάσεων, για τις οποίες ο δασικός υπάλληλος που τις βεβαιώνει 
χρειάζεται να περιμένει 10 ή 15 χρόνια για να κληθεί ως μάρτυρας 
στο δικαστήριο. Έτσι, το έγκλημα χρονίζει και δεν λύνεται. Αφαίρεση 
αδειών και αναστολή λειτουργίας προβλέπεται και σήμερα αλλά 
συχνά περνούν χρόνια μέχρι να εφαρμοστούν» τονίζει ο κ. Τσιρώνης. 
Και συνεχίζει: «Στόχος είναι να σταματά το έγκλημα αμέσως μόλις 
εντοπιστεί. Να υπάρχει η δυνατότητα επιτόπου επιβολής διοικητικού 
προστίμου ή επιτόπου κολασμού του παραβάτη. Όπως για 
παράδειγμα συμβαίνει με την Τροχαία, που αν εντοπίσει παραβίαση 
κόκκινου σηματοδότη, κόβει κλήση ή προχωρεί και σε αφαίρεση 
διπλώματος. Αργότερα ο ενδιαφερόμενος ίσως δικαιωθεί, αλλά το 
πρόστιμο θα έχει επιβληθεί. Κάτι αντίστοιχο γίνεται με τις Εφορίες. 
Δεν περιμένει κανείς να περάσουν δέκα χρόνια για να επιβληθεί 
πρόστιμο» σημείωσε χαρακτηριστικά. Σήμερα οι περισσότερες 
παραβάσεις που βεβαιώνονται από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
αφορούν σε μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων εν μέρει ή εν 
συνόλω σε περιπτώσεις έργων και άλλων δραστηριοτήτων, στην 
παράνομη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων και σε μικρότερο 
βαθμό στη λαθροϋλοτομία και σε παράνομη συλλογή αρωματικών 
φυτών κλπ. Ωστόσο το ειδικό Σώμα Ελέγχου μετρά σήμερα μόλις 
δώδεκα άτομα, με αποτέλεσμα η υποστελέχωσή του να έχει 
οδηγήσει έκτων πραγμάτων σε λιγότερους ελέγχους, μετρήσεις 
και αυτοψίες. Στόχος του υπουργείου είναι με τη νέα ρύθμιση οι 
περιβαλλοντικές παραβάσεις να μειωθούν δραστικά.
Ταυτόχρονα εκτιμάται ότι με την επιτόπου αντιμετώπιση των 
παραβατών που θα προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου θα επιτευχθεί 
και η καλύτερη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες 
αποτελούν το 27% της ελληνικής επικράτειας. Κι αυτό γιατί οι 
εργαζόμενοι των φορέων διαχείρισης δεν έχουν σήμερα καμία 
αρμοδιότητα επέμβασης.

χωριΣ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΜΑρΤΥριΟ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ
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Μαραθώνιο χωρίς τέλος για την ελληνική κυβέρνηση αποτελεί το 
Μνημόνιο III αφού πριν έρθει η δόση των 7,5 δισ. ξεκινά ο αγώνας 
για τη δεύτερη υπο-δόση των 2,8 δισ. ευρώ ο οποίος περνάει από 
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άλλα 15 προαπαιτούμενα και αμέσως μετά η δεύτερη αξιολόγηση 
που θα απαιτήσει άλλα 56 μέτρα και δράσεις.
Ενδιάμεσο σταθμό θα αποτελέσει το Eurogroup της Πέμπτης 
στο Λουξεμβούργο. Εκεί η Ελλάδα είναι μεν «απούσα» από 
την επίσημη ατζέντα αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει τους 
επαίνους για την ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης αλλά και 
την εντολή για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος.
Ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα και να βγάλει 
την επικαιρότητα από τα αλλεπάλληλα πακέτα μνημονιακών 
μέτρων, θα υποχρεωθεί να μπει στη διαδικασία για την υλοποίηση 
των προαπαιτουμένων της δεύτερης δόσης, την οποία αναμένεται 
να εξασφαλίσει (αν όλα πάνε καλά) μέχρι και τον Σεπτέμβριο.
Ειδικότερα, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα πρέπει να 
μετασχηματίσει τη Γενική Γραμματέα Εσόδων σε ανεξάρτητη 
αρχή εσόδων, διορίζοντας διοικητικό συμβούλιο, δημιουργώντας 
αυτοτελή προϋπολογισμό και μεταφέροντας την πλήρη διοίκηση 
του προσωπικού. Δίνοντας δηλαδή εξουσίες για προσλήψεις και 
απολύσεις.
Μέσα στον Ιούνιο θα πρέπει το υπουργείο Οικονομικών να 
εμφανίσει τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το εποπτικό 
συμβούλιο του νέου ταμείου αποκρατικοποιήσεων ώστε να 
μπορούν να προτείνουν και αυτούς που θα είναι τα δικά τους 
μέλη.
Παράλληλα βέβαια θα πρέπει να συσταθεί και να οριστεί 
«περιουσία» της νέα Εταιρίας Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ 
Α.Ε.).
Στο πεδίο των εν εξελίξει αποκρατικοποιήσεων οι δανειστές 
ζητούν την κύρωση από τη Βουλή της τελικής σύμβασης (αυτό 
που υπογράφηκε ήταν απλώς ένα μνημόνιο) για το Ελληνικό 
μέσα στον Ιούνιο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
της ομάδας έργου με την κοινοπραξία της Lamda Development 
και το κείμενο να περάσει από τη Βουλή.
Επίσης θέλουν να προχωρήσει και η μακροχρόνια παραχώρηση 
της Εγνατίας Οδού ενώ μέσα στον Ιούλιο αναμένουν και την 
προώθηση του διαγωνισμού για την πώληση του 20% του 
ΑΔΜΗΕ σε στρατηγικό επενδυτή. Μέσα στα προαπαιτούμενα 
περιλαμβάνεται και η αξιολόγηση των διοικητικών συμβουλίων 
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με την κοινή οκταμελή 
επιτροπή που έχει ήδη στελεχωθεί με άτομα από το ΤΧΣ και 
τεχνοκράτες που έχουν υποδείξει οι θεσμοί.
Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται η μεταρρύθμιση της 
αγοράς φυσικού αερίου (πρόγραμμα αποδέσμευσης φυσικού 
αερίου, βελτίωση συνθηκών πρόσβασης, αύξηση ποσοτήτων 
κ.λπ.) και η τροποποίηση της νομοθεσίας για το ΕΤΜΕΑΡ, αλλά 
και της δομής του λογαριασμού των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει εξουσιοδότηση από τη 
γενική συνέλευση της ΔΕΗ του management για τροποποίηση 
των τιμολογίων της επιχείρησης.
Τέλος, για την υπο-δόση υπάρχουν και ουρές στο ασφαλιστικό 
όπου περιλαμβάνονται η κατάργηση των ελάχιστων εισφορών 
για τα τουριστικά καταλύματα και η κατάργηση όλων των 
εξαιρέσεων που επιτρέπουν χαμηλότερες εισφορές για τον 
κλάδο Υγείας. 

ΑΔΕιΑΖΟΥΝ Κι ΑΛΛΕΣ «ΕιΔΟΜΕΝΕΣ» ΣΤΑ ΣΥΝΟρΑ 
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Τον μεγαλύτερο πρόχειρο προσφυγικό καταυλισμό μετά απ' αυτόν 
της Ειδομένης εκκένωσε χθες η αστυνομία, σε επιχείρηση που 
ξεκίνησε το πρωί και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα. Από τις 
σκηνές του βενζινάδικου στον κόμβο Πολυκάστρου της εθνικής 
Αθηνών - Ευζώνων μετακινήθηκαν 1.158 πρόσφυγες από τη Συρία 
και το Ιράκ στο νέο κέντρο φιλοξενίας των παλιών σιταποθηκών στα 
Βασιλικά.
Κατά τη διάρκεια της εκκένωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, 
δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα, παρ' όλα αυτά και στη χθεσινή 
επιχείρηση απαγορεύτηκε η προσέγγιση σε δημοσιογράφους. 
Επίσης αποκλεισμένη για όλες τις ώρες της επιχείρησης ήταν η 
εθνική οδός Αθηνών - Ευζώνων και οι οδηγοί προσέγγιζαν τα 
σύνορα με την ΠΓΔΜ μέσω παρακαμπτήριων.
Επίσης οι αστυνομικοί προσήγαγαν στο τμήμα Πολυκάστρου 34 
ξένους εθελοντές από την Ισπανία, τη Γαλλία και την Τσεχία, που 
αφού ελέγχθηκαν αφέθηκαν ελεύθεροι επειδή δεν προέκυψε 
οτιδήποτε σε βάρος τους.
Η επιχείρηση εκκένωσης είχε προαναγγελθεί από το μεσημέρι 
της Κυριακής στα πρότυπα της Ειδομένης, ενώ και οι πρόσφυγες 
του καταυλισμού ήταν ενήμεροι για το τι θα συμβεί. Από τις 7.30 
το πρωί αποκλείστηκε η εθνική οδός και άρχισαν στο σημείο να 
αναπτύσσονται δυνάμεις των ΜΑΤ και της υπηρεσίας μέτρων 
τάξης. Στην πλειοψηφία τους οι πρόσφυγες ήταν έτοιμοι για τη 
μετακίνησή τους στα κέντρα φιλοξενίας και είναι ενδεικτικό πως 
ορισμένοι περίμεναν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία, τα οποία 
όμως καθυστέρησαν. Πάντως σε κάποια στιγμή η πυροσβεστική 
κλήθηκε να σβήσει τη φωτιά που άναψε άγνωστος σε μια σκηνή του 
καταυλισμού, χωρίς να είναι γνωστός ο λόγος.
Η μετακίνηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 6 το απόγευμα.
Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στο κέντρο φιλοξενίας των 
Βασιλικών μετακινήθηκαν με 31 λεωφορεία 1.065 Σύροι, 35 Κούρδοι 
από τη Συρία και 58 Ιρακινοί. Πάντως και χθες δημιουργήθηκε 
ζήτημα με τις μετρήσεις του συντονιστικού μεταναστευτικής 
πολιτικής, καθώς το πρωί, κατά την έναρξη της επιχείρησης, στα 
αριθμητικό στοιχεία αναφερόταν πως στον καταυλισμό βρίσκονται 
1.828 πρόσφυγες και μετανάστες, που σημαίνει πως πάλι αγνοούνται 
περισσότεροι από 300.
Σήμερα αναμένεται να συνεχιστούν οι επιχειρήσεις της ΕΛΑΣ για 
την εκκένωση όλων των πρόχειρων καταυλισμών κοντό στα σύνορα. 
Έχει προγραμματιστεί η μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών 
που ζουν στους πρόχειρους καταυλισμούς του ξενοδοχείου "Χαρά" 
και του βενζινάδικου στους Ευζώνους Κιλκίς, σε πολύ μικρή 
απόσταση από το επίσημο πέρασμα των ελληνοσκοπιανών συνόρων 
και σε απόσταση μόλις 5 χιλιομέτρων από την Ειδομένη. Ήδη 
πάντως, ειδικό από το "Χαρά", το προηγούμενο διάστημα έφευγαν 
οικειοθελώς πρόσφυγες για τα κέντρα φιλοξενίας με ναυλωμένα 
λεωφορεία. Εκτιμάται πως και οι πρόσφυγες των δύο σημείων θα 
μετακινηθούν στο ίδιο κέντρο φιλοξενίας των Βασιλικών, χωρίς 
όμως αυτό να είναι βέβαιο. Σύμφωνα πάντως με το συντονιστικό της 
μεταναστευτικής πολιτικής, και στα δύο σημεία μένουν λιγότεροι από 
2.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Ειδικότερα, στο ξενοδοχείο "Χαρά" 
καταμετρήθηκαν 827 και στο βενζινάδικο 1.109.


