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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και 

από το σύνολο των Επιτροπών με Τεχνικό αντικείμενο (π.χ. Επιτροπές Αρχι-
τεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ., περιλαμβανομένων και των Επιτροπών 

Δημοπράτησης), από 8/2 έως 12/2/2016 για το Ασφαλιστικό.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Σε αλλαγή διοίκησης του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
προχώρησε ο Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος, 
με υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε 
χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 64 / 9-10-2016). Πιο συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ, ορίζεται 
ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων του ΕΤΑΑ ο μηχανικός Κωνσταντίνος 

Μακέδος του Γεωργίου, σε αντικατάσταση 
του Ιωάννη Γαμβρίλη ο οποίος παραιτήθη-
κε. Παράλληλα, αναπληρωτής του ορίζεται 
ο Θεόδωρος Βασιλείου του Παύλου. Με 
την ίδια απόφαση ο Κωνσταντίνος Μακέδος 
ορίζεται ως Α΄ Αντιπρόεδρος στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ-
τητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.ΑΑ.). Κατά τα 
λοιπά παραμένουν σε ισχύ οι προηγούμενες 
αποφάσεις συγκρότησης των οργάνων του 
ΕΤΑΑ.

Το Συντονιστικό όργανο των Επιστημονικών 
Φορέων, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 
κατά του προσχεδίου της κυβέρνησης για το 
ασφαλιστικό,  ανακοινώνει ότι θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή, 12/2/2016, στις 
2  το μεσημέρι στο υπουργείο Εργασίας(πλ. 
Κλαυθμώνος), εκδήλωση –μουσική  διαμαρ-
τυρία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών. Οι επι-
στημονικοί φορείς καλούν τα μέλη τους  να 
συμμετάσχουν μαζικά στην εκδήλωση-μου-

σική διαμαρτυρία, απαιτώντας την απόσυρση 
του κυβερνητικού σχεδίου και την έναρξη 
ουσιαστικού διαλόγου, αφού παρασχεθούν 
από την κυβέρνηση συγκεκριμένα στοι-
χεία για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού. 
Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα έχει προγραμ-
ματιστεί πλήθος κινητοποιήσεων από πολλές 
επαγγελματικές ομάδες και φορείς (αγρότες, 
ΑΔΕΔΥ κλπ) στο κέντρο της Αθήνας κατά του 
Ασφαλιστικού συστήματος.

Αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Συγκέντρωση-μουσική διαμαρτυρία 
κατά του ασφαλιστικού

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

•  Αλλαγή διοίκησης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
(σελ.1)

•   Συγκέντρωση-μουσική διαμαρτυρία κατά 
του ασφαλιστικού (σελ.1)

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

•  Αναβολή των αποφάσεων της ΕΚΧΑ για 
ΚΤΙΜΑ_13 (σελ.3)

•  Νομοθεσία για την προώθηση της ανανεώ-
σιμης ψύξης και θέρμανσης θα παρουσιά-
σει η Κομισιόν (σελ.3)

•  Κρατικοποίηση προς διάσωση του Μεγάρου 
Μουσικής (σελ.4)

•  Με ταχύτητα οι διαδικασίες για την εφαρ-
μογή της διακοψιμότητας (σελ.4)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

13
Φεβρουαρίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

27-28
Μαίου
2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«H Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος 
μπροστά στην προσφυγική κρίση»  
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «1st Euro-Mediterranean 
Conference and Exhibition 2016» 
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθηναϊκό Πρακτορείο 
Ειδήσεων - Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, σε 
συνεργασία με το Δήμο 
Λέσβου 

Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ένωση Ελλήνων Επιστημό-
νων για την Προτυποποί-
ηση και την Τυποποίηση 
(ΕΝΕΠΡΟΤ) 

Τ
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Τ
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

  Καθηγητές, αλλά και μαθητές Λυκείου, μπορούν 
να μάθουν περισσότερα γύρω από τα στοιχειώδη 
σωματίδια, χάρη σε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, που 
ανοίγει το παράθυρο της πρωτοποριακής Φυσικής σε 
νεαρούς ερευνητές.
Τις επόμενες εβδομάδες, οι ενδιαφερόμενοι από όλο 
τον κόσμο -και από την Ελλάδα- θα επισκεφθούν το-
πικά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για σχετική 
ημερίδα. Οι λεγόμενες «Masterclasses» δίνουν στους 
εκπαιδευτικούς και μαθητές την ευκαιρία να γίνουν για 
μια μέρα ερευνητές στον τομέα της Φυσικής.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, οι συμμετέχοντες 
θα επεξεργαστούν, υπό την επίβλεψη επιστημόνων, 
δεδομένα από τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων 
(Large Hadron Collider-LHC) του CERN. Φέτος οι 
Masterclasses διοργανώνονται από 11 Φεβρουαρίου 
έως 23 Μαρτίου και θα προσελκύσουν μαθητές από 45 
χώρες σε περίπου 210 πανεπιστήμια και εργαστήρια.
Τα τέσσερα πειράματα του CERN -ATLAS, CMS, ALICE 
και LHCb- έχουν προσφέρει στο πρόγραμμα δεδομένα 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Κάθε ημερίδα τελειώνει 
με ένα «βίντεο-συνέδριο», όπου οι μαθητές από τις 
διάφορες χώρες συνδέονται με δύο επιστήμονες-επό-
πτες από το CERN ή το Fermilab (ΗΠΑ) και συζητούν 
τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους εργασίας.
Στην Ελλάδα, ημερίδες Masterclasses διοργανώνουν 
το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (στις 22/2, 40 μαθητές), το ΕΜΠ 
(25/2, 120 μαθητές), το Πανεπιστήμιο Αθήνας (9/3, 60 
μαθητές), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (10/3, 100 
μαθητές) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (19/3, 70 μαθη-
τές). Το ΕΜΠ διοργανώνει αντίστοιχη ημερίδα για τους 
καθηγητές μέσης εκπαίδευσης (20/3, 40 καθηγητές).
Οι ημερίδες συντονίζονται διεθνώς από το Τεχνολογι-
κό Πανεπιστήμιο της Δρέσδης στη Γερμανία και από 
το δίκτυο QuarkNet στις ΗΠΑ, σε στενή συνεργασία με 
τη Διεθνή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων 
(International Particle Physics Outreach Group-
IPPOG). Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: 
www.physicsmasterclasses.org ,  www.physics.ntua.
gr/MC_2016.

Το 4ο διεθνές συνέδριο Διαφάνειας & Αρχι-
τεκτονικής (ICTA2016) θα πραγματοποιηθεί 
στο Θεσσαλονίκη, 2 - 4 Νοεμβρίου 2016, 
από το Ελληνικό Τμήμα της UIA, το ΤΕΕ / 
Τμ. Κεντρικής Μακεδονίας και την Αρχιτε-
κτονική Σχολή ΑΠΘ.
Φέτος, το συνέδριο εγκαινιάζει μια θεματι-
κή έρευνα των αντιληπτικών, θεωρητικών, 
υλιστικών και δομικών  ιδιοτήτων της 
Διαφάνειας. 
Το Emerging Complexities  αντιμετωπίζει 
ποικίλες αρχιτεκτονικές πτυχές από διά-
φορες οπτικές γωνίες , από σχεδιαστικές 
και στρατηγικές εξερευνήσεις στα ζητήματα 
που σχετίζονται με τη μέθοδο και τα εργα-
λεία, προάγοντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ 
υλικών και άυλων διαστάσεων.

 Θεματολογία: 
Καινοτομία στην έρευνα Σχεδιασμού
Φαινομενική Διαφάνεια / ταυτόχρονες 
αντιλήψεις 
Αρχιτεκτονική και φθίνουσα ουσιαστικότητα
Προκαλώντας τα όρια 
Μεθοδολογικές Διαδικασίες
Βαθιες πτυχές της αντίληψης 
Παραλλαγές σχεδιασμού 

Διαφάνεια ως εργαλείο σχεδιασμού 
Διαφάνεια και Ψυχική Κατασκευές 
Βιωσιμότητα και Περιβαλλοντική σχεδια-
σμός
Άνεση και Περιβαλλοντική Φυσική
Ενεργειακό Ισοζύγιο 
Υλικά, Κατασκευή και Διεργασίες Φωτισμός 
Πόλη και Αστικές Αντιλήψεις
Πραγματικότητες Αστικής  Δυναμικής
Διαφάνεια στην Πόλη 
Ίχνη του Παλίμψηστου
 Αστικά Hardscapes 
Δημόσιος χώρος, φως και αδιαφάνεια
 Άυλα Δίκτυα 
Διαφάνεια και Οργανωτικές Διατάξεις 
Παιδαγωγικό αποτέλεσμα και Συλλογικές  
Αρχές 
Ψηφιακά Δίκτυα 
Τεχνολογία και Πολιτισμός
Δεοντολογία και Λήψη Αποφάσεων 
Διαφάνεια και Πολιτικές 
Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων 
Μύθοι Διαφάνειας.

Πληροφορίες: icta2016@ arch.auth.gr, 
http://icta2016.web.auth.gr/

Ενημερωτικές ημερίδες 

Αρχιτεκτονικό συνέδριο

  Η Εφορεία του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου διοργανώνει εκδήλωση για την κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου, που θα γίνει στις 18 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19.00 
στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 52, Αθήνα). 
Δηλώσεις συμμετοχής  (μέχρι  15-2-2016) στα τηλέφωνα: 210-8670379  (Εμμ. Βουζαράς) και 
210-2432138  (Δημ. Τσούμπελης).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΠΗΣ ΠΙΤΑΣ



Αναβολή των αποφάσεων της ΕΚΧΑ για το ΚΤΙΜΑ_13

Ματαίωση δημοπρασιών

Νομοθεσία για την προώθηση της ανανεώσιμης ψύξης και θέρμανσης 
θα παρουσιάσει η Κομισιόν 

Πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ανάπτυξης  
και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής

Δεκτή έγινε η παρέμβαση του ΤΕΕ, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, για το δι-
αγωνισμό ΚΤΙΜΑ_13 της ΕΚΧΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΧΑ «αποφάσισε» την 
Τετάρτη να μην προχωρήσει στην ακύρωση και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού 
και να γίνει νέα συνεδρίαση για το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα. Μετά από παρέμβα-
ση εκπροσώπων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Αγρονόμων Τοπογράφων και από τους Συλλόγους των Μελετητών αποφασίστηκε να μην 
παρθεί καμία απόφαση μέχρι να γίνει συνάντηση των επαγγελματιών του χώρου με τον 
υπουργό Περιβάλλοντος Πάνο Σκουρλέτη. Επιπλέον ο Υπουργός ΠΕΝ κάλεσε τον Πρό-
εδρο του ΤΕΕ σε σχετική συνάντηση. Είχε προηγηθεί την Τρίτη το βράδυ έντονη παρέμ-
βαση του ΤΕΕ, με ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής, την οποία καταγράψαμε χθες 

στο πρώτο θέμα της έκδοσής μας. Σε επικοινωνία του με την ΕΚΧΑ αλλά και σε δηλώσεις 
του πριν τη σχετική συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΧΑ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
τόνισε ότι δεν είναι αποδεκτή η πρακτική του αιφνιδιασμού όλων των φορέων και της 
αγοράς με αποφάσεις χωρίς προειδοποίηση και χωρίς διάλογο. «Το Κτηματολόγιο είναι 
το μεγαλύτερο μεγάλο έργο της Χώρας και πρέπει να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμ-
ματος. Αποτελεί το βασικό αναπτυξιακό εργαλείο της χώρας που μέχρι σήμερα απουσιά-
ζει. Πριν οποιαδήποτε απόφαση, είτε εγκριτική είτε απορριπτική των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού για το μεγαλύτερο μέρος της κτηματογράφησης της χώρας, τόσο η ΕΚΧΑ 
όσο και το Υπουργείο οφείλουν να συζητήσουν με τους φορείς και να ξεκαθαρίσουν το 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου», σημείωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.

Παρουσία εκπροσώπων του ΤΕΕ, της ΕΕΤΕΜ και των Συνδέσμων Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων Ν.Καβάλας και Ν.Δράμας ματαιώθηκαν σε Καβάλα και Δράμα αντίστοιχα, 
δύο προγραμματισμένες για την Τρίτη 9-2-2016, δημοπρασίες δημοσίων έργων, ως  
εξής: 1. «Επισκευές - Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρε-
σιών του Δήμου» του Δήμου Καβάλας.  2. «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και αντιστηρί-
ξεις σε εντοπισμένα τμήματα της σιδηροδρομικής γραμμής δικαιοδοσίας του Τμήμα-
τος Συντήρησης Γραμμής Δράμας» του ΟΣΕ.  Οι παραβρεθέντες Εργολήπτες απείχαν 
από την διαδικασία και δήλωσαν την συμμετοχή τους στον αγώνα που κάνει το ΤΕΕ, 

όλοι οι Επιστημονικοί, Κλαδικοί  και Συνδικαλιστικοί Σύλλογοι των Τεχνικών και των 
άλλων Επιστημόνων, για να μην περάσει η πρόταση της Κυβέρνησης για το ασφαλιστι-
κό που τους πλήττει βαρύτατα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΑΜ «με την 
τυχόν ψήφιση της πρότασης νόμου της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό  οι μηχανικοί 
και οι άλλοι επιστήμονες ωθούνται βιαίως στην έξοδο από το επάγγελμα και οι νέοι 
συνάδελφοι στην μετανάστευση. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την πρόταση 
για το ασφαλιστικό που δεν συνοδεύεται από στοιχεία, μελέτες και ποσοτικά δεδομένα 
και να εκκινήσει ένα  νέο και ουσιαστικό διάλογο από μηδενική βάση».

Έμφαση στην ανανεώσιμη θέρμανση και ψύξη πρό-
κειται να δώσει φέτος η ΕΕ με σχετική νομοθεσία που 
θα παρουσιάσει εντός του μήνα η Κομισιόν. Σύμφωνα 
με χθεσινές δηλώσεις του επιτρόπου Ενέργειας, Αρίας 
Κανιέτε, η ενεργειακή αποδοτικότητα έχει καθοριστική 
σημασία για την Ε.Ε., καθώς για κάθε 1% που ενισχύεται, 
απαιτούνται 2,6% λιγότερες εισαγωγές φυσικού αερίου. Η 

νέα στρατηγική για τη θέρμανση και την ψύξη σκοπεύει 
να εισάγει νέα μέτρα για έναν κλάδο που καταναλώνει 
τη μισή ενέργεια πανευρωπαϊκά και καλύπτει το 75% 
των αναγκών του από τα ορυκτά καύσιμα. Επίσης, εί-
ναι υπεύθυνος για το 65% της κατανάλωσης αερίου και 
το 13% της κατανάλωσης πετρελαίου με τρόπο μη απο-
δοτικό. Σύμφωνα με τον Κανιέτε, το 90% των κατοικιών 

είναι μη ενεργειακά αποδοτικές και οι μισές διαθέτουν 
παλαιούς λέβητες με δείκτες απόδοσης κάτω του 60%. 
Η στρατηγική της Κομισιόν θα απομακρύνει τα εμπόδια 
στην προσπάθεια για πιο πράσινα κτίρια και θα συμπερι-
λάβει επιθεωρήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, καλύ-
τερη εφαρμογή της από τα κράτη-μέλη, ενημέρωση των 
καταναλωτών, εκπαίδευση και στήριξη της καινοτομίας.

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε ανταγωνιστικό και ποι-
οτικό διαμετακομιστικό κόμβο της ΝΑ Ευρώπης και 
ο εκσυγχρονισμός του Συστήματος Εμπορευματικών 
Μεταφορών και Logistics, είναι οι δύο πυλώνες της 
στρατηγικής για την ανάπτυξη του κλάδου όπως 
ανέφερε η υφυπουργός Οικονομίας, Θεοδώρα Τζά-
κρη, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής 
που πραγματοποιήθηκε χθες. Όπως ανέφερε η κ. 
Τζάκρη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 
εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να αναπτυχθεί και να 
βοηθήσει ταυτόχρονα υποστηρικτικά την ανάπτυξη 
υπόλοιπων τομέων της οικονομίας – και η Πολιτεία 
περιμένει από το Συμβούλιο συγκεκριμένες προτά-
σεις και λύσεις, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του 
που περιλαμβάνουν:

• τη δρομολόγηση πρωτοβουλιών, για τη βελτίωση 
της οργάνωσης της Εφοδιαστικής και της συνερ-
γασίας των συναρμόδιων δημοσίων αρχών και της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη 
μείωση του κόστους ανά μονάδα προϊόντος και, κατ’ 
επέκταση, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας

• τη σύνταξη προτάσεων για την κωδικοποίηση και 
απλοποίηση της νομοθεσίας, 

• τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς τους αρμόδιους 
Υπουργούς

• την εκπόνηση Ετήσιου Πλάνου με συγκεκριμένες 
προτεραιότητες ενεργειών

• τη διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη 
και βελτίωση των υφιστάμενων μεταφορικών υποδο-
μών, 

• την εξέταση κινήτρων για επενδύσεις σε καινοτό-
μες και «πράσινες» δράσεις στην Εφοδιαστική.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στις στοχευμέ-
νες παρεμβάσεις για την εφοδιαστική αλυσίδα, που 
περιλαμβάνουν δράσεις όπως: ενίσχυση δράσεων 

πιστοποίησης εταιρειών logistics βάσει διεθνών 
προτύπων, ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών, 
ενίσχυση της ηλεκτρονικής ροής πληροφοριών 
logistics μεταξύ των εμπλεκόμενων στα logistics, 
ανάπτυξη κέντρων AGROLOGISTICS, προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας στην Εφοδιαστική 
Αλυσίδα, παρατηρητήριο Logistics και εθνική δομή 
στήριξης εξωστρέφειας. Στη χθεσινή συνεδρίαση 
του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
Εφοδιαστικής, ο υφυπουργός Μεταφορών Παναγιώ-
της Σγουρίδης, τόνισε μεταξύ άλλων πως μέχρι τον 
Ιούλιο του 2016, θα ετοιμαστεί ένα γενικό σχέδιο για 
τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (Master 
Plan), καθώς και ένα πιο εξειδικευμένο σχέδιο δρά-
σης για την Εφοδιαστική (Action Plan) με τεχνική βο-
ήθεια από την task force. Στη συνεδρίαση μετείχαν 
ακόμη, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Ευστρά-
τιος Ζαφείρης και η γενική γραμματέας ΥΠΟΜΕΔΙ, 
Πέτη Πέρκα.
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Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στον επιστημονικό κλάδο κρίνεται 
αναγκαία, καθώς το έλλειμμα της ισόρροπης σχέσης των φύλων αγγίζει το 
ένα τρίτο παγκοσμίως, επισημαίνει σε έκθεσή της η UNESCO, τα ενδιαφέ-
ροντα στατιστικά στοιχεία της οποίας δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ). Η έκθεση καταρτίστηκε στο πλαίσιο της 38ης 
Γενικής Διάσκεψης της UNESCO, όπου συμμετείχε και η Γενική Γραμματεία 
Ισότητας των Φύλων, αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων ως καταλύτη 
ειρήνης και προόδου. Σύμφωνα με την έκθεση «UNESCO Science Report-
Towards 2030», μόλις το 28% των ατόμων, τα οποία ασχολούνται επαγγελμα-
τικά με τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, παγκοσμίως, είναι γένους 
θηλυκού. Τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την Ελλάδα έχουν ως εξής:
• Στο θετικό κλάδο των επιστημών, σε επίπεδο φοιτητικό και υποψήφιο για 
διδακτορικό δίπλωμα, οι γυναίκες κατέχουν ποσοστό της τάξης του 48%.
• Στον τομέα των ερευνών, οι γυναίκες υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν στο 37%, 
με το 48% να εργάζεται στον δημόσιο τομέα, το 36% στον ακαδημαϊκό χώρο 
και το 31% στον ιδιωτικό τομέα.
• Oι προτιμώμενοι, από τις Ελληνίδες, τομείς έρευνας «υπογραμμίζουν την 

επιρροή των στερεότυπων», σημειώνει η ΓΓΙΦ, με την επιλογή ανά κλάδο να 
είναι στις φυσικές επιστήμες 31%, στη μηχανική και τεχνολογία 30%, στην 
ιατρική 43%, στη γεωπονία 33%, στις κοινωνικές επιστήμες 38% και στις αν-
θρωπιστικές 54%.
Επίσης, τα ποσοστά της γυναικείας συμμετοχής στον επιστημονικό κλάδο, 
ανά γεωγραφική περιοχή του πλανήτη, όπως επισημαίνει η UNESCO, ανα-
δεικνύουν τις τεράστιες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές ανισότητες 
μεταξύ των χωρών:
•     Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη 32%.
•     Νοτιοδυτική Ασία 19%.
•     Ανατολική Ασία και Ειρηνικός 23%.
•     Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη 40%.
•     Κεντρική Ασία 40%.
•     Υποσαχάρια Αφρική 40%.
•     Αραβικά κράτη 47%.
•     Λατινική Αμερική και Καραϊβική 44%.

Unesco: Μικρή η συμμετοχή των γυναικών στις επιστήμες

Τελικά οι φήμες γύρω από την τύχη του Μεγά-
ρου Μουσικής αποδείχτηκαν πραγματικές μιας 
και χθες βράδυ κατατέθηκε 60σέλιδη τροπο-
λογία στη Βουλή με στόχο την κρατικοποίηση 
του. Ήταν ο μόνος τρόπος για να συνεχιστεί η 
λειτουργία του Μεγάρου- που είχε υπέρογκα 
χρέη ενώ οι εργαζόμενοι είχαν μείνει απλή-
ρωτοι για μήνες. Στη κρατικοποίηση λοιπόν του 
Μεγάρου Μουσικής προχωρά η κυβέρνηση, 
με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Οι-
κονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έτσι στη 
κυριότητα του Δημοσίου περνούν οι εγκατα-
στάσεις του Μεγάρου, αλλάζει η σύνθεση του 
διοικητικού συμβουλίου αλλά παράλληλου με-
ταφέρονται και οι οφειλές του Οργανισμού στο 
Δημόσιο. Σύμφωνα με την τροπολογία, το ελ-

ληνικό Δημόσιο καθίσταται ιδιοκτήτης του συ-
νολικού κτιριακού συγκροτήματος των 170.000 
τμ, όπως επίσης και των οφειλών του Μεγάρου 
Μουσικής, με εξαίρεση όσες υποχρεώσεις του 
Μεγάρου έχουν συμψηφιστεί ή εισπραχθεί από 
το Δημόσιο, φόρους ή πάσης φύσεως εισφοράς 
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Σε αντάλλαγμα το 
ενδεκαμελές ΔΣ θα ορίζεται όπως προβλέπει η 
τροπολογία, κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο - 
6 μέλη από τον υπουργό Πολιτισμού, δύο μέλη 
από τον υπουργό Οικονομικών και τρία μέλη θα 
υποδεικνύονται από τον Σύλλογο «Φίλων της 
Μουσικής», στον οποίο παραχωρούνται δωρεάν 
προς χρήση για έως πέντε εκδηλώσεις οι μεγά-
λες αίθουσες και για έως άλλες πέντε οι μικρές 
αίθουσες του Μεγάρου Μουσικής.

Κρατικοποίηση προς διάσωση του Μεγάρου 
Μουσικής

Με ταχύτητα φαίνεται να προωθούνται οι διαδικα-
σίες για την εφαρμογή του μέτρου της διακοψιμό-
τητας (Μητρώο, συμβάσεις, κλπ) σε συνέχεια της 
υπογραφής της σχετικής Υπουργικής Απόφασης 
στα τέλη του 2015 με σκοπό η πρώτη πιλοτική 
δημοπρασία να λάβει χώρα στα τέλη Φεβρου-
αρίου. Έτσι όπως όλα δείχνουν θα μπορούσε να 
τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του 
μηχανισμού για τις μηνιαίες δημοπρασίες υπηρε-
σίας διακοπτόμενου φορτίου από τον Ανεξάρτητο 
Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΑΔΜΗΕ). Ήδη ολοκληρώθηκε από την πλευρά 
του ΑΔΜΗΕ η διαβούλευση για τον κανονισμό 
των δημοπρασιών δίνοντας το έναυσμα στη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας να θέσει σε δημόσια δια-
βούλευση τον τροποποιημένο κώδικα διαχείρισης 
του συστήματος μεταφοράς, σε σχέση με τη δια-
κοψιμότητα. Η διαβούλευση εξπρές θα διαρκέσει 
μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει τόσο 
την τροποποίηση του κώδικα όσο και τον κανο-
νισμό των δημοπρασιών, που καταρτίστηκε από 
τον ΑΔΜΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δημο-
πρασία θα αφορά σε ισχύ 500MW  κατά μέγιστο, 
ισχύς που θα καλυφθεί ανάλογα με τις προσφο-
ρές που θα γίνουν. Η ισχύς αυτή είναι η μισή από 
τη μέγιστη η οποία αναμένεται να δημοπρατείται 
κατόπιν, όταν οριστικοποιηθεί η λειτουργία του 
μηχανισμού. Αναμενόμενο είναι πως υπάρχει 
σημαντικό ενδιαφέρον από την πλευρά των κα-
ταναλωτών που είναι επιλέξιμοι για τη συμμετοχή 
στο μέτρο και πιο συγκεκριμένα από την πλευρά 
της βιομηχανίας που αναμένεται να αμειφθεί με 
περίπου 48 εκατ. ευρώ ετησίως για την παροχή 
της υπηρεσίας.  Σχεδόν όλες οι βιομηχανίες είτε 
έχουν εγγραφεί είτε ετοιμάζονται να εγγραφούν 
στο μητρώο του ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται πως η βι-

ομηχανία παραμένει επιφυλακτική σε σχέση με 
την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας με την 
ΔΕΗ, παρά τα νέα βιομηχανικά τιμολόγια που 
εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο από το Δ.Σ. και παρά 
τη θεσμοθέτηση του μέτρου της Διακοψιμότητας 
με την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφα-
σης. Ο λόγος είναι πως σειρά εκκρεμοτήτων με 
τεχνικό μεν αλλά και έντονα πολιτικό χαρακτήρα, 
οι οποίες θα καθορίσουν το τελικό κόστος ηλε-
κτρικής ενέργειας για την βιομηχανία, παραμένει 
ανοικτό. Τέτοιες είναι τόσο η εφαρμογή της δια-
κοψιμότητας με την ολοκλήρωση των σχετικών 
διαδικασίων από την πλευρά του Διαχειριστή του 

Συστήματος Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ, όσο και η εφαρ-
μογή των κατευθυντήριων γραμμών της Ε.Ε. σε 
σχέση με τις «πράσινες χρεώσεις» (ΕΤΜΕΑΡ) που 
επιτρέπουν την περαιτέρω μείωση της επιβάρυν-
σης των βιομηχανιών από τις σχετικές χρεώσεις. 
Βάσει σχεδιασμού, το μέτρο της διακοψιμότητας 
εκτός από μείωση του ενεργειακού κόστους για 
τη βιομηχανία, στοχεύει και στην αξιοπιστία και 
ασφάλεια του συστήματος, καθώς θα δώσει τη δυ-
νατότητα στον ΑΔΜΗΕ να ζητά από τις επιχειρή-
σεις που θα συμβληθούν μαζί του να προβαίνουν 
σε διακοπές φορτίων, ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα υπάρχουν.

Με ταχύτητα οι διαδικασίες για την εφαρμογή της διακοψιμότητας



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

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

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

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

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

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

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

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

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΥΠΕΡΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΦΕΡΑΝ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 11/2/2016

Στο ελληνικό σύστημα και στις αδυναμίες του αποδίδουν 
οι 7 στους 10 Έλληνες τη μεγάλη οικονομική κρίση της 
τελευταίας πενταετίας ενώ μόλις το 10% το χρεώνει στους 
ξένους.
Την ίδια στιγμή το 97,8% των Ελλήνων υποδεικνύει ως 
καθοριστικούς παράγοντες της κρίσης την ανεπάρκεια 
και τη διαφθορά των ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και 
το 84,1% την πρακτική που ακολούθησαν οι πολίτες τις 
τελευταίες δεκαετίες να δανείζονται για να καταναλώνουν 
αντί να παράγουν.
Μάλιστα αν και οι 6 στους 10 πολίτες αποτιμούν θετικά 
την 35ετή παρουσία της Ελλάδας στην Ενωμένη Ευρώπη, 
σε επιμέρους ζητήματα όπως οικονομική ανάπτυξη 
και ευημερία το 46,2% πιστεύει πως η Ελλάδα βγήκε 
ζημιωμένη από τη συμμετοχή της στην EE ενώ σε θέματα 
οργάνωσης του κράτους και Δημόσιας Διοίκησης μόλις 3 
στους 10 θεωρούν ότι είναι τελικά κερδισμένη.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την πανελλαδική μελέτη 
του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης διαΝεοσις, η 
οποία έγινε σε συνεργασία με τον καθηγητή Συγκριτικής 
Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Γεράσιμο Μοσχονά 
και υλοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών GΡΟ σε δύο 
φάσεις, τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο του 2015.
Η μελέτη δείχνει τι πιστεύουν οι Έλληνες για σειρά 
ζητημάτων, ανάμεσά τους και η οικονομία, έπειτα από 5 
χρόνια κρίσης. Με την επιστροφή στη δραχμή φλερτάρει 
το 28,5%. Είναι ενδιαφέρον ότι όσοι υποστηρίζουν την 
παραμονή της χώρας στο ευρώ εμφανίζονται λιγότεροι 
στο διάστημα Απριλίου - Νοεμβρίου 2015 (από 73,9% σε 
65,3%). Αρνητική είναι η εικόνα που έχουν οι Έλληνες 
για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, αφού το 89,6% 
πιστεύει ότι οι χώρες της EE στη διάρκεια της κρίσης 
ενδιαφέρθηκαν κυρίως για το δικό τους συμφέρον, ενώ 
το 71,4% υποστηρίζει ότι προσπάθησαν να καθυποτάξουν 
την Ελλάδα. Το ποσοστό εκείνων που επιθυμούν την 
έξοδο από την EE είναι μικρό και φτάνει μόλις το 23%. Την 
ομάδα αυτή συνθέτουν κατά 35,4% άνεργοι και κατά 35,5% 
πολίτες με χαμηλό εισόδημα και συγκεκριμένα κάτω των 
500 ευρώ.
Σχετικά με τον ρόλο του κράτους στην οικονομία το 53,8% 
των πολιτών θεωρεί ότι το κράτος επεμβαίνει υπερβολικά 
και δεν επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα να αναπτυχθεί. Ο 
ένας στους δύο πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει υψηλή 
φορολογία, η οποία όμως να εγγυάται ένα ισχυρό κράτος 
πρόνοιας για όλους.
Όσο για τις ιδιωτικοποιήσεις, η μελέτη δείχνει ότι το 51,6% 
των Ελλήνων είναι κατά των ιδιωτικοποιήσεων οργανισμών 
και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

«ΠΑΓΩΜΕΝΑ» ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10 | 11/2/2016

Συνεχίστηκε το 2015 η καθοδική πορεία των 
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΣΕΦ 
(Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών), «ως συνέπεια των 
λαθεμένων και καταστροφικών πολιτικών που πάγωσαν 
την αγορά την τελευταία τριετία». Όπως επισημαίνεται 
αρμοδίως, η αγορά γύρισε πίσω στα επίπεδα του 2008, 
αφού εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος 
της αγοράς ήταν μόλις 1% της αντίστοιχης του 2013), ενώ 
συνεχίστηκε η αιμορραγία θέσεων εργασίας στον κλάδο. 
Οι βασικές αιτίες για τα απογοητευτικά αποτελέσματα 
ήταν η καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού 
πλαισίου μέσα στο 2015, γεγονός που εμπόδισε την 
ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων έργων και η επιβολή 
capital controls, που επηρέασε την εγκατάσταση μικρών 
συστημάτων αυτοπαραγωγής, netmetering. Παρ' όλα 
αυτά και λόγω της πρότερης εντυπωσιακής ανάπτυξης, 
το 2015 τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7,1% των αναγκών 
της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα 
(για τρίτη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση διεθνώς σε 
ό,τι αφορά τη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας.
Από τα 10,35 MWp που εγκαταστάθηκαν το 2015, το 
1,4 MWp αφορούσε σε συστήματα αυτοπαραγωγής με 
ενεργειακό συμψηφισμό (91 συστήματα με netmetering).
Σήμερα στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένα 2.606 μεγαβάτ 
(MWp) φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων τα 2.066 MWp επί 
εδάφους και τα υπόλοιπα σε στέγες κτηρίων.
Η προβολή στο οριζόντιο επίπεδο των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων των 2.066 MWp καλύπτει περίπου 12.400 
στρέμματα, είναι δηλαδή λίγο μικρότερη από την έκταση 
του Δήμου Αμαρουσίου στην Αθήνα ή του Δήμου Νεάπολης 
Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Η συνολική έκταση που δεσμεύουν αυτά τα 2.066 MWp 
(μαζί με τα διάκενα μεταξύ των φωτοβολταϊκών συστοιχιών 
και την περιμετρική απόσταση ασφαλείας από τα όρια των 
γηπέδων) είναι περίπου 40.000 στρέμματα, όση δηλαδή 
είναι η έκταση του Δήμου Αθηναίων. Για σύγκριση, η 
έκταση που καταλαμβάνουν οι λιγνιτικοί σταθμοί και 
τα λιγνιτωρυχεία είναι, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, 253.000 
στρέμματα, είναι δηλαδή 6,3 φορές μεγαλύτερη από την 
έκταση που δεσμεύουν τα φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, η γεωργική γη στην Ελλάδα ανέρχεται σε 36,8 
εκατ. στρέμματα, εκ των οποίων καλλιεργούνται τα 31,7 
εκατ. στρέμματα.
Αυτό σημαίνει ότι τα φωτοβολταϊκά δεσμεύουν το 0,1% της 
γεωργικής γης ή αλλιώς το 0,03% της έκτασης της χώρας. 
Η γεωργική έκταση που μένει ακαλλιέργητη είναι 125,5 
φορές μεγαλύτερη από την έκταση που δεσμεύουν τα 
φωτοβολταϊκά.
Το 2015 παρήχθησαν 3.901.157 MWh από τα εγκατεστημένα 
φωτοβολταϊκά, δηλαδή απαιτήθηκαν περίπου 444.730 m3 
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νερού για τον καθαρισμό των φωτοβολταϊκών, όσο δηλαδή 
καταναλώνουν ετησίως 4.360 νοικοκυριά.

ΕΓΚΛΩΒΙΖΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Σε απέραντο στρατόπεδο προσφύγων μετατρέπουν την 
Ελλάδα οι εταίροι, οι οποίοι, παράλληλα με το «σφράγισμα» 
των βόρειων συνόρων με την ΠΓΔΜ, ζητούν τώρα μέσω 
Κομισιόν την άρση της αναστολής της συνθήκης «Δουβλίνο 
II», που σημαίνει ότι θα στέλνουν πίσω στη χώρα μας κάθε 
υποψήφιο πρόσφυγα που μέσω της ελληνικής επικράτειας 
συλλαμβάνεται σε άλλο κράτος-μέλος.
Η εφαρμογή του «Δουβλίνο II» είχε ανασταλεί για την Ελλάδα 
τον Δεκέμβριο του 2011 με απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου, το οποίο είχε αποφανθεί ότι η χώρα μας εξαιτίας 
της μεγάλης συμφόρησης δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει 
ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης στους υποψήφιους 
πρόσφυγες και ζήτησε από τα άλλα κράτη-μέλη να μην τους 
επαναπροωθούν στην Ελλάδα.
Η κατάσταση σήμερα είναι σαφώς χειρότερη, ωστόσο η 
Κομισιόν υπέκυψε στις πιέσεις κάποιων ισχυρών εταίρων 
και χθες εξέδωσε συστάσεις ζητώντας από την κυβέρνηση 
να λάβει μέτρα μέχρι τον Μάρτιο για την υποδοχή και την 
παροχή νομικής βοήθειας στους πρόσφυγες, ώστε στη 
συνέχεια να ενεργοποιηθεί το «Δουβλίνο II».
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του εφαρμοστικού κανονισμού της 
συνθήκης «Δουβλίνο II»: «Όταν διαπιστώνεται ότι ο αιτών 
(άσυλο) διέβη παρανόμως, οδικώς, διά θαλάσσης ή δι' αέρος, 
τα σύνορα κράτους-μέλους προερχόμενος από τρίτη χώρα, 
αυτό το κράτος-μέλος στο οποίο εισήλθε παρανόμως είναι 
υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας. 
Η ευθύνη αυτή παύει να υφίσταται δώδεκα μήνες μετά την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η παράνομη διάβαση 
των συνόρων».
Στην πράξη αυτό θα οδηγήσει στον εγκλωβισμό στη χώρα 
μας όλων των προσφύγων που εισέρχονται από την Τουρκία, 
δεδομένου ότι κάθε μέρα τα βόρεια σύνορα κλείνουν όλο 
και πιο ερμητικά, ενώ με την ενεργοποίηση του «Δουβλίνο 
II» θα μας στέλνουν πίσω ακόμη και όσους καταφέρνουν να 
φτάσουν από την Ελλάδα στον Βορρά.
Την ίδια στιγμή που μας ασκούν εντονότατες πιέσεις, οι 
εταίροι δεν τηρούν τις δικές τους δεσμεύσεις που έχουν 
να κάνουν με τη μετεγκατάσταση 160.000 προσφύγων από 
την Ελλάδα και την Ιταλία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Κομισιόν, από τους 66.400 πρόσφυγες που οι εταίροι έχουν 
συμφωνήσει και μάλιστα σε επίπεδο ηγετών να πάρουν από 
την Ελλάδα έχουν υποδεχθεί μόνο 218! Χθες ο επίτροπος 
μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος έστειλε επιστολή 
σε όλους τους υπουργούς Εσωτερικών των χωρών της E E. 
με την οποία τους καλεί να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και 
να πάρουν από την Ελλάδα και την Ιταλία τους πρόσφυγες 
που τους αναλογούν. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους 
σχετικά με την ενεργοποίηση του «Δουβλίνο II», ο κ. 

Αβραμόπουλος υπογράμμισε ότι πρόθεση της Κομισιόν δεν 
είναι να επιβαρυνθεί περαιτέρω η Ελλάδα, η οποία βρίσκεται 
υπό μεγάλη προσφυγική πίεση, ωστόσο υπεραμύνθηκε 
της χθεσινής απόφασης, επισημαίνοντας ότι η Κομισιόν 
ως θεματοφύλακας της συνθήκης ήταν υποχρεωμένη να 
προχωρήσει στην ενεργοποίηση. Ο ίδιος προανήγγειλε ότι 
τον επόμενο μήνα η Κομισιόν θα υποβάλει πρόταση προς τα 
κράτη-μέλη για τροποποίηση της συνθήκης «Δουβλίνο II», η 
οποία δεν ανταποκρίνεται πλέον στη σημερινή κατάσταση.
Πάντως, η αλλαγή της συνθήκης που θα προτείνει η 
Κομισιόν δεν επιλύει το ελληνικό πρόβλημα, αφενός 
μεν γιατί η διαδικασία θα είναι χρονοβόρα και αφετέρου 
γιατί το πιθανότερο είναι να μην υιοθετηθεί, αφού όλοι 
βολεύονται με την επιστροφή των προσφύγων στην Ελλάδα. 
0 επίτροπος αναφέρθηκε και στα βόρεια σύνορα με την 
ΠΓΔΜ, επισημαίνοντας ότι με την υποστήριξη της Frontex θα 
πρέπει να προωθηθεί μια λύση η οποία θα εφαρμοστεί στην 
ελληνική πλευρά των συνόρων.
Εν τω μεταξύ, στη χθεσινή συνεδρίαση της Κομισιόν 
εξετάστηκε και το σχέδιο των συστάσεων προς την Ελλάδα 
για τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, το οποίο έχει ήδη 
υποβληθεί στο Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. Οι συστάσεις 
περιλαμβάνουν από περιπολίες πλοίων και ελικοπτέρων 
στα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία μέχρι την κατασκευή 
των πέντε κέντρων καταγραφής και ταυτοποίησης των 
προσφύγων, καθώς και τις επαναπροωθήσεις οικονομικών 
μεταναστών προς τις χώρες τους. Η κυβέρνηση θα πρέπει να 
συμμορφωθεί σε όλα εντός τριμήνου. 
- «Ο.Κ.» στο NATO για εμπλοκή στο προσφυγικό 
Ναι στην εμπλοκή του NATO στο μεταναστευτικό-προσφυγικό 
λέει η κυβέρνηση, ενώ προσπαθεί να απορρίψει τους 
σχεδιασμούς για τις κοινές ελληνοτουρκικές περιπολίες στο 
Αιγαίο και βέβαια τις επιδιώξεις της Άγκυρας να αλωνίζουν 
τα τουρκικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη το Αιγαίο και να 
κάνουν σουρωτήρι τα ελληνικά χωρικά ύδατα και το FIR. Την 
ίδια στιγμή, άγνωστο παραμένει εάν θα συγκληθεί η τριμερής 
συνάντηση Ελλάδας-Γερμανίας-Τουρκίας, ειδικά μετά την 
επίσκεψη της Γερμανίδας καγκελαρίου στη γείτονα και την 
ανακοίνωση της κοινής επιθυμίας για εμπλοκή του NATO στο 
Αιγαίο και την τουρκοσυριακή μεθόριο.
Στο μεταξύ, το θετικό για την Ελλάδα είναι ότι σε έκθεσή της η 
Κομισιόν παραδέχεται ότι υπάρχει πρόοδος στη διαμόρφωση 
του μηχανισμού υποδοχής των μεταναστών, καθώς και των 
απαραίτητων εγκαταστάσεων.
Χθες, πάντως, στις Βρυξέλλες, στη Σύνοδο των Υπουργών 
Αμύνης του NATO, ο Έλληνας υπουργός, Πάνος Κομμένος, 
βρέθηκε στη δυσχερή θέση να απευθύνει εκκλήσεις στους 
εταίρους μας στην Ε.Ε. και το NATO για το αυτονόητο: εφόσον 
το NATO αναλάβει ρόλο στο Αιγαίο, να γίνουν σεβαστά τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Να σημειωθεί πως η 
διήμερη Σύνοδος, που άρχισε χθες, δεν έχει ως κύριο θέμα 
της το προσφυγικό, αλλά την προώθηση του NATO προς 
Ανατολάς, λόγω της ουκρανικής κρίσης, και μέτρα κατά της 
Ρωσίας.


