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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Είμαι πολύ χαρούμενη που επιστρέφω στην Ελλάδα. Η 
παρουσία μου αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας και θα παρέχει όλη την 
αναγκαία υποστήριξη για μια βιώσιμη ανάκαμψη και για 
την εφαρμογή μιας νέας στρατηγικής για την ανάπτυξη» 
δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής 
Κορίνα Κρέτσου με αφορμή την επίσκεψή της στη χώρα, 
καθώς ήταν βασική προσκεκλημένη του συνεδρίου Delphi 
Economic Forum που διοργανώθηκε το προηγούμενο 
τριήμερο. Η κ. Κρέτσου σημείωσε ότι «τα ευρωπαϊκά 
διαρθρωτικά και επενδυτικά Ταμεία, από τα οποία θα 
διατεθούν 20 δισ. ευρώ για επενδύσεις στη χώρα κατά 
την περίοδο 2014-2020, θα διαδραματίσουν ουσιαστικό 
ρόλο ώστε η Ελλάδα να επανέλθει σε τροχιά ευημερίας. 
Το 2016 αποτελεί σημαντική χρονιά, καθώς πρέπει να κλεί-
σουμε επιτυχώς την περίοδο 2007-2013. Πρέπει επίσης 
να υλοποιήσουμε αποτελεσματικά τα έργα της περιόδου 
2014-2020. Είχα την ευχαρίστηση να συναντηθώ εκ νέου 
με τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Σταθάκη και τον Υφυ-
πουργό, αρμόδιο για ζητήματα ΕΣΠΑ, κ. Χαρίτση. Έδωσα 
συγχαρητήρια στις ελληνικές αρχές για τις προσπάθειές 
τους και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση 

των προγραμμάτων της Πολιτικής για τη Συνοχή. Η Ελλάδα 
είναι τώρα πρώτη στην ΕΕ όσον αφορά την υλοποίηση των 
προγραμμάτων.  Κάλεσα επίσης την ελληνική κυβέρνηση 
να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που προσφέρει το 
σχέδιο του Προέδρου Γιούνκερ για την απασχόληση και 
την ανάπτυξη στην Ελλάδα, με την χρηματοδότηση από 
την πολιτική της Συνοχής ύψους δύο δισ. ευρώ που έχει 
καταβληθεί στη χώρα μετά την έγκριση των έκτακτων μέ-
τρων τον Οκτώβριο.» Η Ευρωπαία Επίτροπος όμως τόνισε 
παράλληλα: «Σήμερα όλοι πρέπει να συνεργαστούν για 
την ολοκλήρωση όλων των έργων εντός του τρέχοντος 
έτους, και το αργότερο μέχρι να περατωθεί η περίοδος 
προγραμματισμού, στα τέλη Μαρτίου 2017. Επέστησα την 
προσοχή στην ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης βασικών 
έργων, όπως οι πέντε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρό-
μων, το μετρό της Θεσσαλονίκης καθώς και τα έργα 
για τα στερεά και υγρά απόβλητα στην Πελοπόννησο 
και την Αττική. Τώρα, όσον αφορά τη νέα περίοδο 2014-
2020, είναι σε καλή τροχιά, και έχουν οριστεί όλες οι αρμό-
διες αρχές για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Προέχει 
τώρα η δημοσίευση με ταχύ ρυθμό των προκηρύξεων 
για υποβολή προτάσεων».

Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των Διπλωματούχων Μηχανικών
Σε συνέχιση των κινητοποιήσεων ενάντια στην πρόταση της Κυβέρνησης για το Ασφα-
λιστικό προχωρούν οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό 

συνεχίζεται και την τρέχουσα εβδομάδα 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 Αρχιτεκτονικού 
Ελέγχου, Αυθαιρέτων κλπ.), από σήμερα 29/2/2016 μέχρι και την Παρασκευή 4/3/2016 για 
το Ασφαλιστικό. Των ανωτέρω εξαιρούνται οι Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελε-

τών σύμφωνα με όσα αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Τι είπε η Επίτροπος Κρέτσου για 
την πορεία των προγραμμάτων 

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

•  Τι είπε η Επίτροπος Κρέτσου για την πορεία 
των προγραμμάτων ΕΣΠΑ στην Ελλάδα 
(σελ.1)

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

•  Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΕΤΑΑ/
ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες του Ταμείου (σελ.3)

•  Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Ενέργει-
ας του ΥΠΕΝ για τα ΠΕΑ (σελ.3)

•  MWC2016: το κινητό τηλέφωνο κυρίαρχο 
μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, ενημέρω-
σης και απαραίτητο εργαλείο επιχειρείν και 
καθημερινότητας (σελ.4)

•  «Πόσο "ψηφιακή" είναι η χώρα σας;» - Βα-
σικές διαπιστώσεις του Δείκτη Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) (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

1
Απριλίου

2016

9-10
Μαρτίου

2016

8-10
Απριλίου

2016

FORUM: 1st Energy Tech Forum
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: 2η Διεθνή Συνάντηση Εργασίας 
Qualicheck 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο: 
“Η Δική μας Αρχαιολογία- Διεπιστημονικές και 
Κοινωνικές Προσεγγίσεις” 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εnergia.gr, υπό την αιγίδα 
και με τη συνεργασία του 
Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ 
Ευρώπης (IENE)

Ομάδα Μελετών Κτιριακού 
Περιβάλλοντος Παν. Αθηνών

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιο-
λογίας ΑΠΘ
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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

  Με θέμα: «Εξελισσόμαστε με την επιστήμη» 
(Evolving with science), το Φεστιβάλ Επιστήμης 
και Καινοτομίας, Athens Science Festival, θα 
διεξαχθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 
από τις 5 έως τις 10 Απριλίου 2016.
  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «από την 
κατανόηση της ζωής και της ύλης, μέχρι τη 
δημιουργία νοημόνων μηχανών από τον άνθρωπο, 
η επιστήμη οδηγεί τις εξελίξεις. Η καταπολέμηση 
ασθενειών, η ψηφιακή επικοινωνία και η εφεύ-
ρεση υλικών με ιδιότητες που πριν από κάποιες 
δεκαετίες θα φάνταζαν μαγικές, αλλάζουν τη ζωή 
μας προς το καλύτερο. Από την άλλη, η κλιματική 
αλλαγή και η εξαφάνιση των ειδών, συνέπειες 
και αυτές της προόδου, μεταμορφώνουν τη Γη 
σε κάτι διαφορετικό από εκείνο που γνώρισαν οι 
πρόγονοι μας. Ωστόσο, το ποιος εξελίσσει ποιον 
γίνεται όλο και πιο ασαφές. Η επιστήμη προοδεύει 
για να μας υπηρετήσει ή εμείς αλλάζουμε για να 
την ακολουθήσουμε; Οι εξελίξεις προσαρμόζονται 
στις ανάγκες μας ή μήπως μας υπαγορεύουν 
καινούργιες; Η πρόοδος της επιστήμης και της 
τεχνολογίας δεν μας πηγαίνει μόνο μπροστά, αλλά 
μας επιτρέπει να κοιτάξουμε και πίσω». 
Κατά τη διάρκεια του Athens Science Festival, οι 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν συναρπαστικές συζητήσεις και ομιλίες 
από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους επιστή-
μονες, εκθέσεις, παρουσιάσεις και προβολές, 
καθώς και να συμμετάσχουν σε εργαστήρια και 
εκπαιδευτικά δρώμενα.

   Το ISACA Athens Chapter, σε  συνεργασία 
με την Ελληνοαμερικανική Ένωση διοργανώ-
νει –στις 17 και 18 Μαρτίου 2016- προπαρα-
σκευαστικό σεμινάριο του ISACA International 
για την νέα πιστοποίηση cybersecurity, «CSX 
Fundamentals Certificate».
Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελμα-
τίες της πληροφορικής και της ασφάλειας 
πληροφοριών που επιθυμούν να διευρύνουν 
τις γνώσεις τους σχετικά με το cybersecurity 
και παράλληλα να αποκτήσουν τη σχετική 
πιστοποίηση του ISACA, CSX Fundamentals 
Certificate.  
Θεματικές ενότητες που καλύπτει το σεμινάριο:
 - Cybersecurity architecture principles
 - Security of networks, systems, applications 
and data
 - Incident response
 - The security implications of the adoption of 
emerging technologies.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, ο 
ISACA International είναι ο μοναδικός  φορέας 
πιστοποίησης στον κόσμο με πρόγραμμα κα-
τάρτισης στο αντικείμενο του cybersecurity, το 
οποίο περιλαμβάνει πιστοποιήσεις σε διάφορα 
επίπεδα τεχνικών δεξιοτήτων (CSXpractitioner, 
specialist και expert).
Πληροφορίες: http://www.isaca.gr, http://www.
hau.gr/resources/toolip/doc/2016/02/23/csx-
fundamentals-course_mar-2016.pdf

 Επιστημονικό  φεστιβάλ 

Σεμινάριο: Διεθνής πιστοποίηση  
για κυβερνοασφάλεια 

   Η Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕ-
ΠΡΟΤ) διοργανώνει ημερίδα Πρώτων Βοηθειών την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016.   Η εκδή-
λωση είναι ανοιχτή στο κοινό και θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 
κτιρίου Δ (Μηχανολόγων Μηχανικών) της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. 
 Για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ειδικό σεμινάριο 6 διδακτικών ωρών 
με πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ στη μέθοδο ΚΑΡΠΑ, η ΕΝΕΠΡΟΤ έχει εξασφαλίσει για το 
Σάββατο 19 Μαρτίου 2016 τη συνεργασία των εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ και θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 9 πμ - 15.00 μμ σε αίθουσα του ΑΠΘ.  Για το συγκεκριμένο σεμινάριο 
απαιτείται να γίνει κράτηση (δηλώσεις έως 8 Μαρτίου 2016).
Πληροφορίες: Τηλ.& φαξ: 2310 995461, 995425, email: protypation@auth.gr, info@
eneprot.gr, ιστοσελίδα: www.eneprot.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ



Ιατροφαρμακευτική κάλυψη από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ σε οφειλέτες 
του Ταμείου

Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας του ΥΠΕΝ για τα ΠΕΑ

Σύμφωνα με ενημέρωση του Προέδου της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ προς το ΤΕΕ, παρατείνεται η ασφαλιστική κάλυψη για 
παροχές σε είδος έως 28.02.2017, στους Ασφαλισμένους και τα προ-
στατευόμενα μέλη του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστι-

κή τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, εφό-
σον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη από το 2011 έως 2015 και ο μέσος 
όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος ,κατά τα ως άνω 
έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Επισημαίνεται 
ότι η συγκεκριμένη ασφαλιστική κάλυψη έληγε στις 29.02.2016
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(συνέχεια από τη σελίδα 1)

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σχετικά με ο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Από-
δοσης και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλε-
κτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Όπως αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, στην εγκύκλιο, το ΠΕΑ κτιρίου ή κτιριακής 
μονάδας απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη ενός κτι-
ρίου ή κτιριακής μονάδας – όπου ως “Κτιριακή μονάδα” 
ορίζεται το “τμήμα, όροφος ή διαμέρισμα εντός κτιρίου, 
που έχει σχεδιαστεί ή υποστεί μετατροπή ώστε να χρησι-
μοποιείται χωριστά” – ώστε να επιτρέπει στους ιδιοκτήτες 
ή στους ενοικιαστές του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας 
να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδο-
σή του και ισχύει για 10 έτη από την ημερομηνία έκδοσής 
του. Καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο (κτίριο ή κτιριακή 
μονάδα) και όχι στα πρόσωπα, δεν απαιτείται η έκδοση 
νέου ΠΕΑ στο δεκαετές διάστημα ισχύος του εφόσον στο 
κτίριο ή την κτιριακή μονάδα δεν έχουν υπάρξει μεταβο-
λές οι οποίες να συνιστούν ριζική ανακαίνιση (ανακαίνιση 
μεγάλης κλίμακας), όπως αυτή ορίζεται στην παρ.12 του 
άρθρου 2 του ν.4122/2013. Tο ΠΕΑ εκδίδεται για κτίριο 
ή κτιριακή μονάδα κατηγορίας και χρήσης που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013 “Ενεργειακή Από-
δοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
λοιπές διατάξεις”, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργεια-
κής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και τις Τεχνικές Οδηγίες 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού. Το ΠΕΑ εκδίδεται για 
κτίριο ή κτιριακή μονάδα και όχι σύμφωνα με την άδεια 
δόμησης (οικοδομική άδεια), το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
κλπ. Συνεπώς:
– Σε συγκροτήματα κτιρίων (π.χ. διακριτές πτέρυγες) εκ-
δίδεται κατ’ ελάχιστον ένα ΠΕΑ ανά κτίριο.
– Σε ιδιοκτησίες που έχουν συνενωθεί λειτουργικά (π.χ. 
καταστήματα) εκδίδεται ένα ΠΕΑ για το κτίριο ή την κτιρι-
ακή μονάδα που έχει προκύψει.
– Για μέρος κτιριακής μονάδας (όπως για παράδειγμα 
επαγγελματικό χώρο εντός κτιριακής μονάδας ή δωμάτιο 
κατοικίας) δεν εκδίδεται ΠΕΑ, καθώς το μικρότερο τμήμα 
κτιρίου για το οποίο μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτι-
ριακή μονάδα.
Ως προς τη χρήση (είδος) του ακινήτου:
– Κτίριο που έχει περισσότερες της μίας χρήσεις χαρα-
κτηρίζεται ως μικτής χρήσης. Στην περίπτωση αυτή κάθε 
τμήμα του χαρακτηρίζεται με τη δική του χρήση και εξε-
τάζεται από τον ενεργειακό επιθεωρητή η απαίτηση έκδο-

σης ΠΕΑ ή μη ξεχωριστά για κάθε χρήση.
– Ειδικά στις περιπτώσεις που για τη λειτουργία ενός ενι-
αίου οργανισμού είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο 
ίδιο κτίριο περισσότερες της μίας χρήσεις, για την εξυ-
πηρέτηση αποκλειστικά της κύρια χρήσης, τότε το κτίριο 
χαρακτηρίζεται συνολικά με τη χρήση που κυριαρχεί (π.χ. 
“νοσοκομείο” για κατάστημα εντός νοσοκομείου, “ξενο-
δοχείο” για εστιατόριο εντός ξενοδοχείου).
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κτιρίου με 
ενιαία χρήση, δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κάθε επι-
μέρους κτιριακή μονάδα αυτού, αλλά η πιστοποίηση των 
κτιριακών μονάδων του μπορεί να βασίζεται στην πιστο-
ποίηση ολόκληρου του κτιρίου (π.χ. σε πολυώροφο κτίριο 
με κτιριακές μονάδες – διαμερίσματα με χρήση κατοικί-
ας, το ΠΕΑ της πολυκατοικίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ΠΕΑ για κάθε κατοικία – διαμέρισμα).
Στην εγκύκλιο του ο ΓΓ Ενέργειας κ. Βεροιόπουλος, αφού 
παραθέτει το σύνολο των σχετικών διατάξεων, καταλήγει 
συμπερασματικά ότι:
«Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, υφίσταται υπο-
χρέωση ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των 
στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περι-
ουσίας εφόσον συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα:
− απαιτείται, από τη νομοθεσία, η έκδοση ΠΕΑ (η κατηγο-
ρία και χρήση του κτιρίου / κτιριακής μονάδας εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του ν.4122/2013),
− πρόκειται για κατάρτιση νέας σύμβασης μίσθωσης σε 
νέο μισθωτή που εγκαθίσταται για πρώτη φορά στο μίσθιο 
και 
− η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μισθώσεων Ακίνητης  Περιουσίας (και όχι η ημερομηνία 
σύνταξης τυχόν συμφωνητικού μίσθωσης) έγινε από την 
9η Νοεμβρίου 2015 και έπειτα.
Συνεπώς, η ως άνω υποχρέωση δεν υφίσταται:
− σε περίπτωση ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης 
μίσθωσης καθώς για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι 
ίδιος ο μισθωτής
− όταν, για οποιοδήποτε λόγο, γίνει μεταβίβαση της σύμ-
βασης μίσθωσης (π.χ. σε περίπτωση μετασχηματισμού 
επιχειρήσεων).
Επισημαίνεται ότι, οι υπόχρεοι οφείλουν σε διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 
παρούσας να εκδώσουν (εφόσον δεν έχουν ήδη εκδώσει) 
και να συμπληρώσουν τα στοιχεία του ΠΕΑ στα σχετικά 
πεδία της Δήλωσης  Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώ-

σεων Ακίνητης Περιουσίας.
Τέλος, σε μισθωμένες κτιριακές μονάδες με συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη από πενήντα τετραγωνι-
κά μέτρα (50τ.μ.) για τις οποίες η έκδοση ΠΕΑ κατέστη 
υποχρεωτική από 01.01.2016 δεν υφίσταται υποχρέωση 
ύπαρξης ισχύοντος ΠΕΑ και καταχώρησης των στοιχείων 
του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Δήλωσης Πληρο-
φοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας 
εφόσον:
− η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού 
μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομη-
νία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφορι-
ακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι 
προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
− η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προ-
γενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που 
δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης.»
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκύκλιος του ΓΓ Ενέργειας 
του ΥΠΕΝ έχει εκδοθεί από το Τμήμα Ενεργειακής Απο-
δοτικότητας της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών & 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Η Εγκύκλιος απευθύνεται 
προς τη Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας του 
Υπουργείου Οικονομικών και κοινοποιείται στο Σώμα 
Επιθεώρησης Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων 
(ΣΕΠΔΕ&Μ – που έχει την ευθύνη εφαρμογής του ΠΕΑ 
και το Αρχείο Επιθεώρησεων), στη Δ/νση Ενεργειακής 
Πολιτικής & Σχεδιασμού του ΚΑΠΕ, στην ΠΟΜΙΔΑ και 
στην Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλό-
γων Ελλάδας.
Η δημοσιογραφική ομάδα του newsletter του ΤΕΕ δεν 
σχολιάζει την εγκύκλιο αλλά καταγράφει τα περιεχόμενα 
της προς ενημέρωση των μηχανικών.
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Το κινητό τηλέφωνο μετατρέπεται στο κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας, 
ενημέρωσης, αλλά και απαραίτητο εργαλείο για την καθημερινότητα και το επιχει-
ρείν, όπως αναδείχτηκε από το Mobile World Congress, που πραγματοποιήθηκε 
στην Βαρκελώνη, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ/ΜΠΕ. Το σύνθημα 
«Mobile is everything», που ήταν το μήνυμα της μεγαλύτερης εκδήλωσης ψηφι-
ακής επικοινωνίας και τεχνολογίας διεθνώς, επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς 
διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και γενικότερα της ανάπτυξης των ψηφιακών 
τεχνολογιών διεθνώς που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Ένα δισεκατομμύριο πολίτες θα προστεθούν στους συνδρομητές κινητής τηλε-
φωνίας στη διάρκεια της επόμενης πενταετίας, αυξάνοντας το συνολικό αριθμό 
συνδρομητών σε διεθνές επίπεδο σε 5,6 δις άνθρωποι (το 72% του παγκόσμιου 
πληθυσμού.
• Στις 2,9 δις. ανήλθαν σε αριθμό οι νέες συνδέσεις με έξυπνα κινητά τηλέφωνα 
που προστέθηκαν στην διεθνή αγορά από το 2010 μέχρι σήμερα
• Εκτιμάται ότι 2,5 δις επιπλέον συνδέσεις με έξυπνα κινητά θα προστεθούν τα 
επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα σήμερα τα έξυπνα κινητά να έχουν ξεπεράσει τα 
κινητά με τις βασικές λειτουργίες.
• Στον αντίποδα, το 2010, μόλις μια στις οκτώ συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας ήταν 
με έξυπνα κινητά.

• Στο τέλος του 2015 υπήρχαν σε διεθνές επίπεδο περισσότεροι από 134 εκα-
τομμύρια ενεργοί καταθετικοί λογαριασμοί μέσω κινητών τηλεφώνων, ενώ οι 
εγγεγραμμένοι λογαριασμοί καταθέσεων σε διεθνές επίπεδο ξεπερνούν τα 400 
εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 30% το 2015
• Πραγματοποιήθηκαν ένα δισεκατομμύριο συναλλαγές μέσω καταθετικών λογα-
ριασμών από κινητά.
• Το 70% όλων των δεδομένων της κίνησης στην κινητή επικοινωνία θα αφορά 
βίντεο, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 55%, από σήμερα μέχρι το 2021.
• Η βιομηχανία κινητών επικοινωνιών συνεισφέρει με 3,1 τρις δολάρια στην πα-
γκόσμια οικονομία το 2015, το 4,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ και απασχολεί 32 εκα-
τομμύρια εργαζόμενους.
Η ανάπτυξη του Internet of Things, θα έχει ως αποτέλεσμα μέχρι το 2020 να δικτυ-
ώσει με το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο περισσότερες από 50 δισεκατομμύ-
ρια συσκευές μεταξύ τους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ριζικές αλλαγές 
στην καθημερινή μας ζωή αλλά και στο επιχειρείν. Οι όροι «έξυπνο» αυτοκίνητο, 
«έξυπνο» σπίτι, «έξυπνη» πόλη και εκατοντάδες ακόμη θα ακούγονται ολοένα 
και περισσότερο, μέχρι να γίνουν πραγματικότητα τα αμέσως επόμενα χρόνια, 
προσφέροντας εφαρμογές που μέχρι σήμερα βλέπαμε μόνον σε σενάρια ταινιών 
επιστημονικής φαντασίας.

MWC2016: το κινητό τηλέφωνο κυρίαρχο μέσο επικοινωνίας, ψυχαγωγίας,  
ενημέρωσης και απαραίτητο εργαλείο επιχειρείν και καθημερινότητας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα αποτελέ-
σματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας 
(DESI) για το 2016. Την Παρασκευή στο πρώτο θέμα του 
newletter του ΤΕΕ δημοσιεύσαμε τα βασικά συμπεράσμα-
τα της έρευνας για την Ελλάδα. Ας δούμε όμως τα βασικά 
ευρήματα για όλη την Ευρώπη:
Η ΕΕ σημειώνει πρόοδο, αλλά με αργό ρυθμό: η βαθμο-
λογία της ΕΕ συνολικά είναι 0,52 με μέγιστο το 1, δηλαδή 
είναι βελτιωμένη σε σχέση με πέρσι, που ήταν 0,5. Όλες 
οι χώρες της ΕΕ, εκτός από τη Σουηδία, βελτίωσαν τη βαθ-
μολογία τους. 
Η Δανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και η Φινλανδία συ-
νεχίζουν να κατέχουν τα πρωτεία στην κατάταξη του DESI. 
Οι Κάτω Χώρες, η Εσθονία, η Γερμανία, η Μάλτα, η Αυ-
στρία και η Πορτογαλία είναι οι χώρες που αναπτύσσονται 
ταχύτερα και σημειώνουν τη μεγαλύτερη πρόοδο. 
Απαιτούνται μέτρα για να κατακτηθούν οι πρώτες θέσεις 
παγκοσμίως: Για πρώτη φορά, η Επιτροπή συγκρίνει επί-
σης την ΕΕ με ορισμένες από τις πλέον «ψηφιοποιημένες» 
χώρες στον κόσμο (Ιαπωνία, ΗΠΑ και Νότια Κορέα). Αν 
και η πλήρης έκθεση σχετικά με τον διεθνή Δείκτη για τις 
ψηφιακές επιδόσεις θα είναι διαθέσιμη περί τα μέσα Μαρ-
τίου 2016, τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι 
χώρες της ΕΕ με τις καλύτερες επιδόσεις στον ψηφιακό 
τομέα βρίσκονται επίσης στην κορυφή της παγκόσμιας 
κατάταξης. Ωστόσο, η ΕΕ στο σύνολό της πρέπει να κάνει 
σημαντικές προσπάθειες ώστε να ηγηθεί σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η συνδεσι-
μότητα πρέπει να βελτιωθεί  μακροπρόθεσμα:  το 71% των 
ευρωπαϊκών νοικοκυριών μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 
ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων (τουλάχιστον 
30 Mbps) σε σύγκριση με το 62% τον προηγούμενο χρόνο. 
Η ΕΕ βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να αποκτήσει πλήρη 
κάλυψη έως το 2020. Ο αριθμός των κινητών ευρυζωνικών 
συνδρομών αυξάνει ταχέως, από 64 συνδρομές ανά 100 
Ευρωπαίους το 2014 σε 75 σήμερα. Η ΕΕ πρέπει να είναι 
έτοιμη να ανταποκριθεί στη μελλοντική ζήτηση και να πα-
ράσχει τη νέα γενιά δικτύων επικοινωνιών (5G). Αυτός είναι 
ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρόκειται να αναθεω-
ρήσει, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, τους κανόνες 
της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, ώστε να ληφθούν υπόψη 
οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι προκλήσεις της αγοράς.

Υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των ψηφιακών δεξιοτή-
των: ενώ ο αριθμός των πτυχιούχων θετικών επιστημών, 
τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM) αυξή-
θηκε ελαφρά στην ΕΕ, οι μισοί σχεδόν Ευρωπαίοι (45%) 
δεν διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες (αποστολή 
ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χρησιμοποίηση εργαλείων επε-
ξεργασίας ή εγκατάσταση νέων συσκευών). Η Επιτροπή 
θα αντιμετωπίσει το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων και 
της σχετικής κατάρτισης στο πλαίσιο του προσεχούς προ-
γράμματος δράσης για τις δεξιότητες στην ΕΕ, εντός του 
τρέχοντος έτους.

Ηλεκτρονικό εμπόριο, μια χαμένη ευκαιρία για τις μι-

κρότερες επιχειρήσεις: το 65% των χρηστών του διαδικτύ-
ου στην Ευρώπη πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές. 
Ωστόσο, μόνο το 16% των ΜΜΕ πωλούν μέσω διαδικτύου, 
εκ των οποίων λιγότερες από τις μισές πραγματοποιούν 
διασυνοριακές πωλήσεις (7,5%). Για την αντιμετώπιση 
αυτού του ζητήματος, η Επιτροπή υπέβαλε τον Δεκέμβριο 
προτάσεις για τις ψηφιακές συμβάσεις με στόχο την κα-
λύτερη προστασία των καταναλωτών που πραγματοποιούν 
διαδικτυακές αγορές και την παροχή βοήθειας στις επιχει-
ρήσεις για να επεκτείνουν τις διαδικτυακές τους πωλήσεις. 
Η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη νομοθετικών μέτρων τον 
Μάιο ώστε να ενισχύσει περαιτέρω το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο. Η δέσμη αυτή θα περιλαμβάνει μέτρα για την αντιμε-
τώπιση του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, 
τη βελτίωση της διαφάνειας των αγορών διασυνοριακής 
μεταφοράς δεμάτων, και την καλύτερη εφαρμογή των 
κανόνων της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών σε 
διασυνοριακό επίπεδο.

Υπάρχουν περισσότερες διαδικτυακές δημόσιες υπηρε-
σίες, αλλά υποχρησιμοποιούνται: οι δείκτες δείχνουν ότι 
οι δημόσιες αρχές παρέχουν ένα ευρύτερο φάσμα υπηρε-
σιών μέσω του διαδικτύου (π.χ. οι πολίτες μπορούν να χρη-
σιμοποιούν το διαδίκτυο για να δηλώνουν την αλλαγή κα-
τοικίας τους, τη γέννηση ενός παιδιού και άλλα σημαντικά 
γεγονότα). Ωστόσο, ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου 
που επικοινωνούν με τις αρχές ηλεκτρονικά παραμένει 
στάσιμος (32%).

«Πόσο "ψηφιακή" είναι η χώρα σας;» 
Βασικές διαπιστώσεις του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας  

και Κοινωνίας (DESI)



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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ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 29/2/2016

Χρηματοδότηση αναζητούν, και δεν βρίσκουν εύκολα, οι ελληνικές 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχοντας ως στόχο κυρίως την 
κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης 
και δευτερευόντως την αναχρηματοδότηση παλαιών χρεών ή την 
αποπληρωμή τους. Επιδείνωση κατέγραψε, σύμφωνα με έρευνα 
που διεξάγει η Τράπεζα της Ελλάδος, και η πρόσβαση των επιχει-
ρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς, 
ενώ είναι ενδεικτικό ότι οι επιχειρήσεις διστάζουν και να υποβά-
λουν αίτημα για τραπεζικό δανεισμό από τον φόβο της απόρριψης.
Μάλιστα, οι ελληνικές επιχειρήσεις διατυπώνουν ακόμη πιο αρνη-
τικές εκτιμήσεις για τις μακροοικονομικές προοπτικές σε σχέση με 
το 2012. Η έρευνα για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις πηγές 
χρηματοδότησης (Survey on the access to finance of enterprises - 
η γνωστή ως SAFE) διενεργείται υπό την αιγίδα της ΕΚΤ πανευρω-
παϊκά και αφορά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν 
έως και 250 άτομα. Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα αποτυπώνουν 
ως κυρίαρχο πρόβλημα την πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδό-
τηση για το 2015, όπως σε προηγούμενες περιόδους.
Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βαθμολογούν το πρόβλημα αυτό 
με 8 (από 7 τα προηγούμενα έτη) με βάση κλίμακα αυξανόμενης 
σοβαρότητας του προβλήματος 1 προς 10. Ακολουθούν σε μεγά-
λη απόσταση το πρόβλημα της εύρεσης πελατών που μετριάζεται 
σημαντικά από το 2012 και μετά, ο ανταγωνισμός, το κανονιστικό 
και εποπτικό πλαίσιο, το κόστος παραγωγής ή εργασίας και η δια-
θεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού.
Αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης, οι εμπορικές πιστώσεις 
(δηλαδή η πληρωμή των προμηθευτών σε μεταγενέστερη συμ-
φωνημένη ημερομηνία, συνήθως 30,60 και 90 ημέρες μετά την 
παραλαβή των αγαθών ή υπηρεσιών) αποτελούν τον ευρύτερα δι-
αδεδομένο τρόπο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων για το 63% 
αυτών, ενώ ακολουθούν η λήψη είτε κανονικού είτε συγχρηματο-
δοτούμενου (από δημόσιους πόρους) τραπεζικού δανείου, δηλαδή 
πίστωσης με καθορισμένη διάρκεια και δεδομένο ύψος εξαρχής 
(53% και 49% αντιστοίχως), ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανει-
σμός (δηλαδή οι υπεραναλήψεις από λογαριασμούς όψεως και οι 
πιστωτικές γραμμές) και οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
(leasing) (31%), η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (27%), η εσωτερική 
χρηματοδότηση και τα λοιπά μη τραπεζικά δάνεια (17%) και τέλος η 
πρακτορεία απαιτήσεων (factoring, 15%).
Σταθερά αυξάνονται οι ανάγκες των επιχειρήσεων για εξωτερική 
χρηματοδότηση και κυρίως για βραχυπρόθεσμο δανεισμό αλλά 
και για εμπορικές πιστώσεις, κάτι που αντανακλά, σύμφωνα την 
έρευνα, για το πρώτο εξάμηνο του 2015 την ανάκαμψη της οικονο-
μικής δραστηριότητας και στη συνέχεια τα προβλήματα ρευστότη-
τας μετά τα capital controls.
Η αναζήτηση χρηματοδοτικών πόρων (από εσωτερικές ή εξωτερι-
κές πηγές) κατά την εξεταζόμενη περίοδο αποσκοπούσε κυρίως 
στην κάλυψη τρεχουσών αναγκών σε αποθέματα και κεφάλαια 
κίνησης και, κατά δεύτερο λόγο, στην αναχρηματοδότηση ή απο-
πληρωμή παλαιών χρεών. Η ανάπτυξη και εισαγωγή νέων προϊ-
όντων, η πραγματοποίηση πάγιων επενδύσεων και η πρόσληψη 

και εκπαίδευση προσωπικού ως πηγές δημιουργίας χρηματοδο-
τικών αναγκών ενισχύθηκαν σημαντικά τους πρώτους μήνες του 
2015 και υποχώρησαν στη συνέχεια, συμβαδίζοντας με την επί το 
δυσμενέστερο αναθεώρηση των προσδοκιών για την οικονομική 
ανάπτυξη τα επόμενα έτη.
Από την πλευρά της προσφοράς εξωτερικής χρηματοδότησης, 
ολοένα περισσότερες επιχειρήσεις επισημαίνουν μειώσεις της δι-
αθεσιμότητας τραπεζικών πιστώσεων, με τη μορφή δανείων ή τρα-
πεζικών υπεραναλήψεων και πιστωτικών γραμμών, χωρίς πάντως 
η επιδείνωση αυτή να φθάνει την περίοδο Απριλίου - Σεπτεμβρίου 
2012. Πιο έντονοι εμφανίζονται ακόμη οι περιορισμοί στη διαθεσι-
μότητα εμπορικών πιστώσεων, εξέλιξη που φαίνεται να αντικατο-
πτρίζει το γεγονός ότι η επιβολή των περιορισμών στο τραπεζικό 
σύστημα στα μέσα του 2015 δυσχέρανε για διάφορους λόγους τη 
διακίνηση των μεταχρονολογημένων επιταγών ως μέσου εμπορι-
κών πιστώσεων και την αποδοχή τους από τους επιχειρηματίες-
πιστωτές.
Σε όλες τις επαναλήψεις της έρευνας από το 2009 καταγράφηκε 
έλλειμμα εξωτερικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων στην Ελ-
λάδα και εντός του 2015 αυτό το έλλειμμα διευρύνθηκε εκ νέου, 
μετά τη σταδιακή του αποκλιμάκωση από τη μέγιστη τιμή που κα-
τέγραψε την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2012 στην ελάχιστη 
τιμή την περίοδο Απριλίου-Σεπτεμβρίου 2014.
Η αναζωπύρωση της αβεβαιότητας από τα τέλη του 2014 και ύστε-
ρα η τραπεζική αργία και η επιβολή των περιορισμών στις τράπε-
ζες στα μέσα του 2015 φαίνεται ότι δημιούργησαν έντονη ανησυ-
χία μεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ η αντίληψη ότι οι οικονομικές 
συνθήκες έγιναν δυσχερέστερες επισφραγίστηκε από τις προς τα 
κάτω αναθεωρήσεις των προβλέψεων για την οικονομική ανάπτυ-
ξη το 2015 και τα επόμενα έτη στη χώρα μας, σύμφωνα με την 
έρευνα.
Ιδιαίτερα σημαντική επιδείνωση σημείωσε η πρόσβαση των επιχει-
ρήσεων σε προγράμματα χρηματοδότησης από δημόσιους φορείς, 
εύρημα το οποίο είναι συνεπές με το γεγονός ότι η απορρόφηση 
των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ και της ΕΤΕπ υποδιπλασιάστηκε 
κατά το 2015 έναντι του προηγούμενου έτους.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ… ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-6-8 | 29/2/2016

Έξω από τα πρώτα σπίτια της Ειδομένης έχουν φτάσει πλέον οι 
σκηνές των προσφύγων, οι οποίοι συνωστίζονται κατά χιλιάδες στα 
ελληνοσκοπιανά σύνορα περιμένοντας το πότε θα καταφέρουν να 
περάσουν «απέναντι» και να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Οι Αρχές 
της γειτονικής χώρας έχουν στην ουσία «σφραγίσει» τα σύνορα, 
ενώ σε ένδειξη διαμαρτυρίας χθες ομάδα προσφύγων κατέλαβε 
και πάλι τη σιδηροδρομική γραμμή στο ύψος της Ειδομένης. Την 
ίδια ώρα οι τοπικές κοινωνίες όπου θα δημιουργηθούν τα νέα Κέ-
ντρα Μετεγκατάστασης παραμένουν σε αναβρασμό, ενώ στα Γιαν-
νιτσά η κατάσταση είναι κυριολεκτικά... εμπρηστική καθώς εκδη-
λώθηκαν μυστηριώδεις πυρκαγιές σε δύο στρατόπεδα, ένα από τα 
οποία θα γίνει Κέντρο Προσφύγων...
Στην Ειδομένη, οι πρόσφυγες που έχουν εγκλωβιστεί στο σημείο 
ξεπερνούν πλέον τις 7.000. Ο καταυλισμός έχει δυνατότητα φιλο-
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ξενίας περίπου 2.000 ανθρώπων, με αποτέλεσμα η κατάσταση να 
είναι τραγική. Οι πρόσφυγες στήνουν τις σκηνές τους ανεξέλεγκτα 
μέσα στα χωράφια και ήδη αυτές προσεγγίζουν τα πρώτα σπίτια 
του ακριτικού χωριού. Όσοι δεν έχουν σκηνές μαζεύονται το βρά-
δυ γύρω από μικρές εστίες φωτιάς προκειμένου να ζεσταθούν. 
Πολλά μωρά και παιδιά έχουν αρρωστήσει και σπεύδουν στους 
Γιατρούς Χωρίς Σύνορα για λίγα φάρμακα. Διαρκώς καταφθάνουν 
με τον έναν ή τον άλλον τρόπο περισσότεροι πρόσφυγες, δραμα-
τοποιώντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Χθες, η ουρά που 
σχηματίστηκε για το δωρεάν πρωινό άγγιζε το ένα χιλιόμετρο. Το 
μεσημέρι ομάδα περίπου 200 προσφύγων κατέλαβε τη σιδηρο-
δρομική γραμμή στο ύψος της Ειδομένης. Κάθισαν με τα παιδιά 
τους πάνω στις ράγες, διεκδικώντας το «άνοιγμα» των συνόρων. 
Αργά το απόγευμα οι πρόσφυγες απελευθέρωσαν τη σιδηροδρο-
μική γραμμή. Το βράδυ εκατοντάδες άτομα μεταφέρθηκαν στο 
Κέντρο Μετεγκατάστασης στη Νέα Καβάλα Κιλκίς. Η ίδια τραγι-
κή κατάσταση και στο Κέντρο που έχει στηθεί σε βενζινάδικο στο 
ύψος του Πολυκάστρου.
Τους 1.500 έφτασε ο συνολικός αριθμός των προσφύγων στην 
Καβάλα μετά και την άφιξη 900 ανθρώπων από τη Μυτιλήνη με 
το πλοίο της γραμμής «Νήσος Μύκονος». Οι αστυνομικές αρχές 
με λεωφορεία μετέφεραν τους 200 πρόσφυγες στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο της Ελευθερούπολης, του Δήμου Παγγαίου, ενώ τους 
υπόλοιπους 700 τους μετέφεραν στο εκθεσιακό-συνεδριακό κέ-
ντρο του Επιμελητηρίου «Απόστολος Μαρδύρης» ανεβάζοντας τον 
αριθμό των προσφύγων που φιλοξενούνται πλέον σε αυτό στους 
1.300.
Ο Δήμος Καβάλας έχει αναλάβει την πλήρη σίτιση των 1.300 προ-
σφύγων στο εκθεσιακό κέντρο, ενώ καθημερινά γίνεται διανομή 
ειδών πρώτης ανάγκης, βρεφικών τροφών και γάλακτος για τις αυ-
ξημένες ανάγκες βρεφών και παιδιών, που πλέον έχουν ξεπερά-
σει τα 250. Την ίδια ώρα, σε αναβρασμό βρίσκεται η κοινωνία των 
Γιαννιτσών, μερίδα της οποίας αντιδρά στην εξαγγελία για μετατρο-
πή του πρώην στρατοπέδου «Φιλιππάκου» σε Κέντρο Μετεγκατά-
στασης Προσφύγων. Χθες, πραγματοποιήθηκε νέα συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου.
Οι διαμαρτυρόμενοι καταγγέλλουν ότι το πρώην στρατόπεδο βρί-
σκεται εντός του αστικού ιστού και επιπλέον ότι το ΓΕΣ έχει εδώ και 
καιρό παραχωρήσει τα δύο κτίρια Διοίκησης στο δήμο, όπου πλέ-
ον σε αυτά στεγάζονται το δημοτικό Ωδείο και η Δημοτική Εταιρία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Το βράδυ του Σαββάτου εκδηλώθηκε 
πυρκαγιά στο πρώην στρατόπεδο «Φιλιππάκου». Καταστράφηκαν 
τα εστιατόρια, ενώ εκείνη την ώρα έξω από τις εγκαταστάσεις του 
στρατοπέδου υπήρχαν κάτοικοι που διαμαρτύρονταν. Χθες νωρίς 
το πρωί, ξέσπασε πυρκαγιά σε χώρο του επίσης εγκαταλλειμμένου 
στρατοπέδου «Καψάλης», το οποίο βρίσκεται στα Γιαννιτσά αλλά 
δεν έχει εξαγγελθεί η μετατροπή του σε Κέντρο Προσφύγων. Και 
στις δύο περιπτώσεις προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ την 
κατάσβεση έκαναν στελέχη του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου.
Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής η αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Πέλλας πλημμύρισε από εξαγριωμένους πολίτες. 
Σύμφωνα με την απόφαση που ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, μια 
αντιπροσωπία πολιτών της περιοχής θα ζητήσει τις επόμενες ημέ-
ρες συνάντηση με τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Μετανα-

στευτικής Πολιτικής απαιτώντας την απόσυρση της απόφασης για 
το «Φιλιππάκου» ενώ θα καταληφθούν άμεσα οι χώροι του στρα-
τοπέδου που έχουν ήδη παραχωρηθεί από το στρατό στο δήμο για 
να αξιοποιηθούν. 
- Βουλιάζουν τα νησιά και το λιμάνι του Πειραιά 
Κατάχαμα, σε χώρους που δεν αερίζονται και δεν πληρούν συν-
θήκες υγιεινής στοιβάζονται χιλιάδες πρόσφυγες με πολλά μικρά 
παιδιά στην Αθήνα. Σύμφωνα με τους χθεσινούς υπολογισμούς 
και με βάση τις αφίξεις του Σαββατοκύριακου, οι πρόσφυγες στο 
λιμάνι του Πειραιά έφταναν χθες τις 3.500. Δραματική έκκληση 
για εθελοντές στο λιμάνι του Πειραιά κάνουν όσοι ήδη δραστηριο-
ποιούνται εκεί. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται και το 
Ελληνικό, όπου περισσότερα από 2.000 άτομα στοιβάζονται στο 
χώρο του πρώην αεροδρομίου. Πόνο προκαλεί η θέα τους στους 
περαστικούς της παραλιακής οδού, καθώς πολλοί πηγαινοέρχο-
νται στο δρόμο, απελπισμένοι που δεν μπορούν να φύγουν από 
την Ελλάδα.
Ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Αποστολή» ύστερα από εντολή 
του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου διέθεσε 10.000 μερίδες φαγητού 
στο Ελληνικό για να αντιμετωπιστούν με αυτόν τον τρόπο οι ιδι-
αίτερα αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει τις τελευταίες 
ημέρες. Ανάλογα άσχημες είναι οι συνθήκες που επικρατούν και 
στην πλατεία Βικτωρίας, στο κέντρο της Αθήνας, όπου εκατοντά-
δες είναι οι πρόσφυγες που περνούν τις μέρες και τις νύχτες τους 
στις πλάκες της πλατείας.
Στην πλατεία Βικτωρίας συγκεκριμένα η κατάσταση είναι εκτός 
ελέγχου, με τους περισσότερους μετανάστες, που είναι από το 
Αφγανιστάν, να απειλούν με απεργία πείνας. Σύμφωνα με δηλώ-
σεις του υπουργού Ναυτιλίας σε τηλεοπτική εκπομπή, Θοδωρή 
Δρίτσα, οι περίπου 2.200 πρόσφυγες που έφτασαν στα νησιά του 
Αιγαίου το Σάββατο προστέθηκαν στους ήδη 6.000 που βρίσκο-
νταν ήδη στα νησιά. Στη Λέσβο, τα 2.500 ταυτοποιημένα άτομα 
φιλοξενούνται στο hotspot της Μόριας και στον καταυλισμό του 
Καρά Τεπέ.
Ο κ. Δρίτσας ανέφερε επίσης ότι «εφόσον δεν υπάρχει ευρωπαϊ-
κή λύση στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος και η Ευρώ-
πη δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ο καλύτερος τρόπος 
να αντεπεξέλθουμε είναι η ισοκατανομή των προσφύγων σε όλη 
τη χώρα, για αυτό δεν αποκλείεται να στείλουμε πλοία και στη 
Θεσσαλονίκη».
Ένα εγκαταλελειμμένο από χρόνια ξενοδοχείο, με δυναμικότητα 
φιλοξενίας έως και 400 ανθρώπων, ανακατασκευάστηκε μέσα σε 
48 ώρες στη Λαμία για να φιλοξενήσει προσωρινά πρόσφυγες. 
Πρόκειται για ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκεται 
στις Θερμοπύλες, κοντά στις ιαματικές πηγές, και το οποίο είχε 
εγκαταλειφθεί από το 2012. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με 
δικές της δαπάνες, προχώρησε στον καθαρισμό και την ανακατα-
σκευή των βασικών του λειτουργιών.
 Την επαναπροώθηση 308 μεταναστών μέχρι την Τρίτη αποφά-
σισε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με 
τις τουρκικές αρχές. Οι μετανάστες θα καταλήξουν στις χώρες 
καταγωγής τους, αφού περάσουν από το μεθοριακό σταθμό του 
Έβρου στην Τουρκία.


