
ΕΚΧΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία «Εκτύπωση αποδεικτικού υποβολής δήλωσης» 
Από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. 
(ΕΚΧΑ Α.Ε.) διευρύνει τις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες προς τους πολίτες, παρέ-
χοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης (του Ν. 

2308/1995) για το Εθνικό Κτηματολόγιο. 
Πρόκειται για το αποδεικτικό το οποίο εκδίδεται μετά την υποβολή της δήλωσης 

ιδιοκτησίας και την πληρωμή του πάγιου τέλους κτηματογράφησης. 
Σκοπός της νέας αυτής υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση των συναλλασσομένων 

προκειμένου να αποφύγουν την μετάβαση τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης 
και να ολοκληρώσουν την διαδικασία υποβολής της δήλωσης τους με την εκτύπω-

ση του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης από τον Η/Υ τους.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΕΔΕ και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος (ΤΕΕ), αναζητούν λύση για την 
ταχύτερη ωρίμανση και υλοποίηση 
έργων με την αξιοποίηση ελευθέ-
ρων επαγγελματιών διπλωματούχων 
μηχανικών. Για τα προβλήματα στην 
ωρίμανση και στην υλοποίηση έρ-
γων μέσω ΕΣΠΑ, συζήτησαν χθες 
οι πρόεδροι της ΚΕΔΕ και του ΤΕΕ 
Γιώργος Πατούλης και Γιώργος Στα-
σινός, σε συνάντηση που είχαν στα 
γραφεία του κορυφαίου θεσμικού 
οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης. Οι δύο πλευρές, στο πλαίσιο 
της Προγραμματικής Σύμβασης που 
έχουν υπογράψει συμφώνησαν να 
κατατεθούν συγκεκριμένες προτά-
σεις στα αρμόδια υπουργεία, προ-
κειμένου να υπάρξει νομοθετική 
πρόβλεψη που θα επιτρέπει στους 
ελεύθερους επαγγελματίες Διπλωμα- 
τούχους Μηχανικούς να παρακο-
λουθούν την υλοποίηση δημοτικών 
έργων και να συμβάλλουν στην ωρί-
μαση των έργων. Όπως υπογράμμισε 
ο Γ. Πατούλης, η ΚΕΔΕ θα προωθή-
σει την ουσιαστική συνεργασία με το 

ΤΕΕ, στο πλαίσιο της Προγραμματι-
κής Σύμβασης που έχουν συνάψει, 
με κύριο στόχο την ουσιαστική εξέ-
λιξη και υλοποίηση έργων. «Σε πολ-
λές περιπτώσεις εντοπίζονται προ-
βλήματα, τόσο στην ωρίμανση των 
έργων, όσο και στην υλοποίηση των 
έργων. Συχνά δίδονται υπερβολικές 
εκπτώσεις οι οποίες στη συνέχεια 
δεν επιτρέπουν την υλοποίηση των 
έργων», σημείωσε ο Γ. Πατούλης και 
συμπλήρωσε ότι «η αξιοποίηση των 
ελεύθερων επαγγελματιών διπλωμα-
τούχων μηχανικών θα συμβάλει στην 
επίλυση των προβλημάτων ένταξης 
των έργων στο ΕΣΠΑ, ενώ θα μπορεί 
να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη 
παρακολούθηση και καλύτερη αξι-
οποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλί-
ων και των χρημάτων των Ελλήνων 
φορολογουμένων». Από την πλευρά 
του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός 
υπογράμμισε ότι οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες Διπλωματούχοι Μηχανικοί 
μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά 
στη λύση των προβλημάτων υλοποίη-
σης έργων σε τοπικό επίπεδο. 

ΚΕΔΕ και ΤΕΕ 
προωθούν νομο-
θετική ρύθμιση 
που θα επιτρέπει 
στους ελεύθερους 
επαγγελματίες 
Διπλωματούχους 
Μηχανικούς να 
συμμετέχουν 
στην ωρίμανση, 
υλοποίηση και 
επίβλεψη των 
έργων του ΕΣΠΑ

ΣΗΜΕΡΑ Συνεργασία ΚΕΔΕ - ΤΕΕ για  
τη συμμετοχή των μηχανικών 

στα έργα του ΕΣΠΑ

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:

•   Συνεργασία ΚΕΔΕ - ΤΕΕ για τη συμμε-
τοχή των μηχανικών στα έργα του ΕΣΠΑ 
(σελ.1)

•   Τα βασικά σημεία του υπό έγκριση ΠΕΣ-
ΔΑ Αττικής (σελ.3)

•   Προχωρά η επέκταση του δικτύου φυσι-
κού αερίου σε Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη (σελ.4)

•   Νέος κινέζικος υπερυπολογιστής στην 
κορυφή… αλλά και ακόμα πιο ισχυρός ο 
εθνικός υπερυπολογιστής ARIS (σελ.4)

•   Η σύγκριση της αγοράς εργασίας μεταξύ 
2014 και 2015, σύμφωνα με την ICAP 
(σελ.5)

•    Άπιαστο όνειρο ο στρατηγικός στόχος 
της Ευρώπης, για πλήρη απασχόληση σε 
ποσοστό 75% έως το 2020 (σελ.6)

•   Σε διαβούλευση το ν/σ για την Κοινωνική 
και Αλληλέγγυα Οικονομία (σελ.7)

•   Πανελλήνιο Συνέδριο Λιμενικών Έργων 
(σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.9)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.10-11)

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Διεθνές συνέδριο Μετεωρολογί-
ας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με την Ελληνική 
Μετεωρολογική Εταιρεία

19-21
Σεπτεμβρίου

2016

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Προσβασιμότητα στη Mάθηση 
των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες/Αναπηρία στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» 
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συ-
νεργασία με την Περιφέρεια 
Δυτ. Ελλάδος

23-24
Σεπτεμβρίου

2016

  Εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
Marimatch – SMM 2016 σε ο,τι αφορά τους 
τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, του 
μηχανικού εξοπλισμού και της θαλάσσιας 
τεχνολογίας διοργανώνει το Enterprise 
Europe Network, στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου 
2016, στο Αμβούργο (Γερμανία). Η εκδή-
λωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δι-
εθνούς έκθεσης SMM 2016 (Shipbuilding, 
Machinery & Marine technology), που θα 
διεξαχθεί από τις 6 ως τις 9 Σεπτεμβρίου. 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η εκδήλω-
ση απευθύνεται σε εταιρείες και ερευνητές 
που ενδιαφέρονται για διεθνείς συνερ-
γασίες σε επιχειρηματικό, τεχνολογικό ή/
και ερευνητικό επίπεδο, καθώς και όσους 
επιθυμούν να προωθήσουν ερευνητικά 
αποτελέσματα (σε στάδιο αξιοποίησης/
προώθησης) στους εξής θεματικούς 
τομείς:
• Ναυπηγική Βιομηχανία (Shipbuilding & 
Shipyard Industry)
• Θαλάσσια επιστήμη και τεχνολογία 
(Maritime Science & Ocean Technology)
• Πλοήγηση και Εντοπισμός (Navigation & 
Positioning)
• Τεχνολογίες λιμένος (Port Technology)
• Συστήματα διαχείρισης φορτίου (Cargo 
Handling Systems)
• Θαλάσσιες υπηρεσίες (Maritime 
Services)
«Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί 
που θα συμμετέχουν –υπογραμμίζεται 
στην ανακοίνωση- θα έχουν τη δυνατότητα 
να προσεγγίσουν νέους πελάτες και να 
διευρύνουν το δίκτυο των επαφών τους, 
να ανακαλύψουν καινοτόμες τεχνολογίες 
και προϊόντα, να αναζητήσουν καινοτόμες 
τεχνολογικές λύσεις για τις επιχειρηματι-
κές τους ανάγκες, να ενημερωθούν για τις 
χρηματοδοτικές δυνατότητες, καθώς και 
να αναζητήσουν εταίρους για την υποβολή 
προτάσεων σε αυτά και να πραγματοποι-
ήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές και 
τεχνολογικές συνεργασίες στον ευρωπαϊκό 
χώρο μέσα από διμερείς συναντήσεις με 
επιχειρήσεις, ερευνητικούς φορείς και 
πανεπιστήμια».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εγγραφούν 
στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντή-
σεων και να υποβάλουν το προφίλ τους 
έως τις 24 Αυγούστου 2016. Οι αιτήσεις για 
τη διοργάνωση συναντήσεων θα πρέπει να 
υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 2016. 
Πληροφορίες, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης (Δρ. Χριστίνα Πασκουάλ, e-mail: 
cpascual@ekt.gr) . Ιστοσελίδα: www.ekt.gr

Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. 
διοργανώνει το 7ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Λιμε-
νικών Έργων στην Αθήνα ( Ίδρυμα Ευγενίδου), 
από τις 28 Νοεμβρίου ως την 1η Δεκεμβρίου 
2016.
Στόχοι του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των 
νεότερων εξελίξεων και τάσεων στο χώρο των 
λιμενικών έργων και ειδικότερα στην Ελλάδα 
και Κύπρο,  στην  έρευνα,  μελέτη,  κατασκευή, 
προστασία,  συντήρηση,  διαχείριση,  στις  επι-
πτώσεις  στο περιβάλλον, καθώς και η ενημέρω-
ση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της 
τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς.
Θεματολογία
- Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμενικών 
έργων
- Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή 
λιμενικών έργων
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατα-
σκευή και λειτουργία λιμένων
- Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου
- Θεσμικό πλαίσιο – Διαμόρφωση λιμενικής 
ζώνης
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελλη-
νική.  
Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, 
θα γίνουν οι ομιλίες: 
- Το ελληνικό λιμενικό σύστημα ως μοχλός 
ανάπτυξης της οικονομίας
- Μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμενικών 
έργων
- Διαχείριση αποβλήτων λιμένων
- Η μάχη των λιμένων δίδεται στην ενδοχώρα
- Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή 
λιμενικών έργων
- Το νέο μεταπτυχιακό στο Ε.Μ.Π. “Οργάνωση 
και διαχείριση λιμένων”
- Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατα-
σκευή και λειτουργία λιμένων
- Η ανάγκη δημιουργίας ενός ναυτιλιακού 
cluster σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα
- Τα λιμενικά συστήματα Ελλάδας και Κύπρου
- Θεσμικό πλαίσιο διαμόρφωση λιμενικής ζώνης

- Η επίδραση των κιβωτιοφόρων πλοίων 
μεγάλης χωρητικότητας στο σχεδιασμό και τη 
λειτουργία των λιμενικών σταθμών Ε/Κ
- “ Έξυπνο” λιμάνι- πόλη για τρέχουσες και 
μελλοντικές ανάγκες.
Πληροφορίες, στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων 
Ε.Μ.Π. (τηλ.: 210 -7722367, 210 -7722375, 
fax:210 -7722368, Ι. Φατούρου, Θ. Γιαντσή, Ε. 
Νικολούδη, e-mail : lhw@central.ntua).

Επιχειρηματικές  
συναντήσεις για  

θαλάσσιες τεχνολογίες 

Πανελλήνιο  Συνέδριο Λιμενικών Έργων
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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



Επένδυση στην Έρευνα

Τα βασικά σημεία του υπό έγκριση ΠΕΣΔΑ Αττικής

Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν την Παρασκευή από κοινού Συμφωνία 
Χρηματοδότησης της έρευνας που διεξάγεται στη χώρα ύψους 180 
εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά την πρώτη φάση των δρα-
στηριοτήτων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙ-
ΔΕΚ). Πρόκειται για την πρώτη χρηματοδότηση βασικής έρευνας στην 
Ελλάδα που χορηγεί η ΕΤΕπ, οργανισμός παροχής μακροπρόθεσμων 
χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης. Από το 2010 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων έχει χορηγήσει πάνω από 9 δισ. ευρώ για να συνεχιστεί η 
υλοποίηση καίριων έργων υποδομής – μεταξύ άλλων στους τομείς της 
παιδείας, της ενέργειας, των αποβλήτων και της ύδρευσης – και επεν-
δύσεων επιχειρήσεων, στο σύνολο της Ελλάδας. Σκοπός του ΕΛΙΔΕΚ, 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

είναι κυρίως η υποστήριξη της ποιοτικής έρευνας και η χορήγηση 
υποτροφιών στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και 
τη Καινοτομία. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων είναι τα Α.Ε.Ι. και οι 
δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας. Με τη δραστηριότητά του το 
ΕΛΙΔΕΚ θα διασφαλίσει τη δημιουργία ερευνητικών θέσεων για νέους 
επιστήμονες και μεταδιδακτορικούς φοιτητές που διαφορετικά μπορεί 
να εγκατέλειπαν τη χώρα. Καίριο βήμα προς τη δημιουργία του Ελληνι-
κού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αποτελεί η τελετή υπογραφής 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των 
Υπουργών Οικονομικών, κ. Ε. Τσακαλώτου, Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη, του Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων κ. Κ. Φωτάκη και του Αντιπροέδρου της Ευρωπα-
ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. J. Taylor, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών στην Αθήνα.

Με τις δύο θετικές γνωμοδοτήσεις, από τα 
υπουργεία Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, 
ολοκληρώθηκε από τους αρμόδιους φορείς το 
στάδιο ελέγχου του περιφερειακού σχεδίου 
διαχείρισης αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Αττικής. 
Η μεγαλύτερη περιφέρεια σε παραγωγή στερε-
ών αποβλήτων (πάνω από το 40% του συνόλου 
στη χώρα), ολοκληρώνει μέσω του αρμόδιου 
φορέα διαχείρισης, του ειδικού διαβαθμιδικού 
συνδέσμου νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), την έγκρι-
ση του σχεδίου. Το συνολικό σχέδιο, με τίτλο 
«2η αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής», στην 
πραγματικότητα, ξεκινά από μηδενική βάση, με 
έναν εξ' αρχής σχεδιασμό της διαχείρισης των 
αποβλήτων και υλοποιεί μία νέα φιλοσοφία και 
αντίληψη για την αποκεντρωμένη διαχείριση, 
με έμφαση στην ανακύκλωση και την πρόλη-
ψη. Μία φιλοσοφία, την οποία είχε εξαγγείλει 
προγραμματικά και στη συνέχεια δρομολόγησε 
αποφασιστικά η περιφερειάρχης Αττικής και 
πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, Ρένα Δούρου. Όπως 
αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 
σύνταξη του νέου σχεδίου ήταν πρωταρχικό 
μέλημα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία το 
ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2014. Ωστόσο, οι 
πολύμηνες διαδικασίες για την ολοκλήρωσή 
του, δεδομένων και των συνθηκών αποδοχής 
της νέας αντίληψης σε έναν κλάδο όπου επί 
δεκαετίες λειτουργούσαν παγιωμένες κατα-
στάσεις εκμετάλλευσης και διαχείρισης των 
απορριμμάτων (κέντρα διαλογής ανακυκλώ-
σιμων υλικών, ανακυκλώσιμα, νοσοκομειακά 
απόβλητα κ.ά.), εν μέρει, οφείλονται και στη 
χρονοβόρα εκπόνηση των τοπικών σχεδίων 
διαχείρισης από τους δήμους, με αποτέλεσμα 
να δίνονται διαρκείς παρατάσεις του χρόνου 
τελικής έγκρισης. Τελικά, συντάχθηκαν 64 από 
τα 66 τοπικά σχέδια. Ο ΕΔΣΝΑ και η Περιφέ-
ρεια Αττικής, σε συνεννόηση και συνεργασία 

με τους δήμους και τους πολίτες, εμπλούτισαν 
το αρχικό σχέδιο με πολλές θετικές προτάσεις, 
οι οποίες προέκυψαν από τη διαδικασία της 
δημόσιας ανοικτής διαβούλευσης. Σύμφωνα 
με το μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ, Σταύρο Ιατρού, 
τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του νέου 
περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλή-
των είναι:
Η κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση, τόσο 
στο στάδιο σχεδιασμού, όσο και στην υλοποί-
ηση των δράσεων με ευρεία διαβούλευση. Με 
τη νέα φιλοσοφία του ΠΕΣΔΑ αναζητούνται 
ευθύνες και δράσεις από κάθε πολίτη, με 
την αρχή ότι η διαχείριση των απορριμμάτων 
απαιτεί «από πολλούς λίγα και όχι από λίγους 
πολλά», αφού έως σήμερα υπάρχει επανά-
παυση, ότι ένας χώρος (Φυλή-Λιόσια) δέχεται 
περίπου 5.000 τόνους την ημέρα. Πλέον, το 
ερώτημα που θέτει ο νέος σχεδιασμός είναι 
«πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα» 
και όχι «πού θα τα μεταφέρουμε», ακριβώς 
όπως ορίζει ο νόμος και το ΕΣΔΑ, ο εθνικος 
σχεδιασμος.
Η υποχρέωση για τοπικό σχεδιασμό σε 
επίπεδο δήμων και ταυτόχρονα ο ορισμός 
ότι το 52% των αστικών στερεών αποβλήτων ( 
ΑΣΑ) θα διαχειρίζονται με διαλογή στη πηγή 
σε τοπικό επίπεδο με ευθύνη των δήμων, 
εξασφαλίζοντας άμεσα την αποκέντρωση στη 
διαχείριση.
Η αμφισβήτηση έως και κατάργηση του 
όρου Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). Οι μονάδες επεξεργα-
σίας διαχωρίζονται από τους χώρους τελικής 
διάθεσης, ενώ το σύνολο των εγκαταστάσεων 
αποκεντρώνονται και εγκαθίστανται σε όλη 
την Αττική. Η αξιοποίηση των εξοφλημένων 
λατομείων-μεταλλείων, τα οποία εξετάζο-
νται κατά προτεραιότητα ώστε να επιλεγούν 

ως χώροι για διάφορες δομές διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων στην προοπτική κυρίως 
της αποκατάστασής τους, σε συνέργεια με 
τη διαχείριση των αποβλήτων  εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) και 
των γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και 
με την απορρόφηση μέρους του παραγόμε-
νου compost. Η Αττική διαθέτει 154 τέτοια 
λατομεία-μεταλλεία, που ήδη ταυτοποιούνται 
και αξιολογούνται ώστε να δώσουν λύσεις στα 
πλαίσια της υφιστάμενης νομοθεσίας, τόσο για 
χώρους εγκατάστασης πράσινων σημείων, μι-
κτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ) και μονάδων 
βιοαποβλήτων, όσο και για χώρους τελικής 
διάθεσης υπολειμμάτων για περιβαλλοντική 
και μορφολογική αποκατάστασή τους.
Η υιοθέτηση μαζί με την αρχή της αποκέ-
ντρωσης και της αρχής της εγγύτητας για την 
εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης (ιδίως 
ΜΕΑ και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλή-
των), έτσι ώστε στην πράξη να απαιτούνται 
ελάχιστοι έως καθόλου σταθμοί μεταφόρτω-
σης (ΣΜΑ), βεβαίως όμως όχι κεντρικοί ΣΜΑ.
«Είναι επομένως αυταπόδεικτο», καταλήγει 
ο κ. Ιατρού, ότι «με τα παραπάνω δεδομένα, 
τις αρχές, τη φιλοσοφία, τη νομοθεσία και 
την πολιτική μας βούληση, υπάρχει πλήρης 
ανατροπή του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, ο οποίος 
ήταν συγκεντρωτικός, άδικος, ετεροβαρής, 
αντίθετος με τη νέα από το 2012 νομοθεσία, 
και κυρίως ανεφάρμοστος και αναποτελε-
σματικός. Απόδειξη ότι ελάχιστες δράσεις 
από αυτά που προέβλεπε έχουν προχωρήσει, 
ενώ ισχύει ουσιαστικά από το 2003, κεντρικές 
εγκαταστάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί, ακόμα 
και εγκαταστάσεις ΣΜΑ παραμένουν μόνο 
στο σχεδιασμό, ενώ ουσιαστικά μια και μόνο 
περιοχή στην Αττική (Φυλή-Λιόσια) αποτελεί 
το χώρο τελικής διάθεσης-επεξεργασίας».
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Προχωρά η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου  
σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων 2004 - 2014

Νέος κινέζικος υπερυπολογιστής στην κορυφή…

Ως το μεγαλύτερο έργο μετά την Εγνατία Οδό στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 
χαρακτήρισε τη συμφωνία της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τη ΔΕΠΑ για τη διέλευση των 
αγωγών του φυσικού αερίου ο περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η σχετική πρόσκληση από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 με αποδέκτη τη 
ΔΕΠΑ, υπεγράφη στις 11 Ιουλίου και το αρχικό της κόστος θα ανέλθει στα 63 εκατομμύ-
ρια ευρώ, με τελική εκτίμηση για συνολική απορρόφηση μεταξύ 111 και 114 εκατομ-
μύριων ευρώ. Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
αποφασίστηκε να αυξηθεί από τα 15 στα 32 εκατομμύρια ευρώ, για δίκτυα διανομής 
φυσικού αερίου σε νοικοκυριά και επαγγελματικές εκμεταλλεύσεις για τις έξι μεγάλες 
πόλεις και σε πλήρες ανάπτυγμα 489,5 χιλιομέτρων, με την ολοκλήρωση του έργου έως 
το 2023, στο τέλος της νέας προγραμματικής περιόδου και με την προσθήκη του «ν+3».  
Ο κ. Παυλίδης εκτιμά ότι το κόστος θέρμανσης για τους περίπου 60.000 οικιακούς και 

επαγγελματικούς χρήστες του φυσικού αερίου με δίκτυα χαμηλής και μέσης πίεσης σε 
Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα θα πέσει περίπου 
στο μισό σε σχέση με τις σημερινές δαπάνες για την αγορά καυσίμων, σε μία περιοχή 
με ιδιαίτερα δυσμενείς κλιματολογικές συνθήκες στη διάρκεια του χειμώνα και άρα 
με αυξημένες ανάγκες σε θέρμανση. Παράλληλα, διασφαλίζεται η αυτονομία της 
ενεργειακής κάλυψης για κάθε οικιακό καταναλωτή που θα θελήσει να συνδεθεί με 
το δίκτυο. Ειδικά για την πόλη της Ορεστιάδας και προκειμένου να μειωθεί το κόστος 
των υποδομών, προβλέπεται ο εφοδιασμός της με το σύστημα «CNG», με τη λειτουργία 
ενός σταθμού όπου θα μεταφέρεται με φορτηγό το φυσικό αέριο, από τα ελληνοτουρ-
κικά σύνορα. «Η περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει ως συγκριτικό πλεονέκτημα τη διέλευση των 
ενεργειακών αγωγών από την περιοχή. Το πλεονέκτημα αυτό, δυστυχώς δεν το είχαμε 
εκμεταλλευτεί μέχρι σήμερα. Μετά την Εγνατία Οδό το πλέον ωφέλιμο έργο για την 
κοινωνία σε ετήσια βάση θα είναι αυτό», κατέληξε ο περιφερειάρχης ΑΜ-Θ. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει για πρώτη φορά Δελτίο 
Τύπου με χρονοσειρά στατιστικών στοιχείων ως προς τις Κηρυχθείσες 
Πτωχεύσεις Επιχειρήσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, για τα έτη 2004-
2014. Τα στοιχεία για τις πτωχεύσεις των επιχειρήσεων προέρχονται από τα 
Πρωτοδικεία της Χώρας (Πτωχευτικά Δικαστήρια), τα οποία συμπληρώνουν 
και διαβιβάζουν στην ΕΛΣΤΑΤ στατιστικό πίνακα με στοιχεία για τις κηρυχθεί-
σες πτωχεύσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες σχετικές αποφάσεις. Επιπλέον, 
συλλέγονται στοιχεία επί των πτωχεύσεων για τις οποίες περατώθηκαν οι επα-
ληθεύσεις απαιτήσεων, το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε και ο αριθμός 
των απασχολουμένων που έχουν αξιώσεις. Ως προς το σύνολο της πτωχευτι-
κής διαδικασίας, η οποία αφορά πλέον των αποφάσεων κήρυξης πτώχευσης 
σε αποφάσεις που σχετίζονται με τις επικυρώσεις, ακυρώσεις, ανακλήσεις ή 
διαρρήξεις του πτωχευτικού συμβιβασμού, τις διεκδικήσεις και άλλες δίκες 
της πτωχευτικής διαδικασίας, συλλέγονται συγκεντρωτικά στοιχεία βάση των 
αποφάσεων που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια δικαστήρια (Πρωτοδικεία). 
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι στην τελευταία ενδεκαετία 
(2004-2014) κατά μέσο όρο ετησίως εκδίδονταν 1.061 αποφάσεις πτωχευτικής 
διαδικασίας, εκ των οποίων έγιναν δεκτές (μη απορριφθείσες) 914 (86% επί 

του συνόλου) και κηρύχθηκαν 457 πτωχεύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 
κατά μέσο όρο το 50% των δεκτών αποφάσεων πτωχευτικής διαδικασίας. 
Τα στοιχεία για τις κηρυχθείσες πτωχεύσεις, ως προς τη νομική μορφή των 
επιχειρήσεων που πτώχευσαν, κατά μέσο όρο της περιόδου 2004-2014, 
δείχνουν ότι το 42% ήταν ατομικές επιχειρήσεις, το 11% προσωπικές εταιρείες 
(ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες), ενώ το 47% αφορούσε σε κεφαλαιου-
χικές εταιρείες (ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικές κεφαλαι-
ουχικές εταιρείες). Από την ανάλυση των πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν κατά 
τομέα οικονομικής δραστηριότητας (Nace Rev.2), για την περίοδο 2004-2014 
συνάγεται ότι κατά σειρά οι περισσότερες πτωχεύσεις πραγματοποιούνται στον 
τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου - επισκευών με ποσοστό 45,7% (μέσος 
όρος περιόδου), ακολουθούν ο τομέας της μεταποίησης με 22,8% (μ.ό), ο 
τομέας των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών 
εστίασης με 11,6% (μ.ό) και ο τομέας των κατασκευών με 5% (μ.ό). Τέλος, από 
τα στοιχεία των απαιτήσεων που επαληθεύτηκαν, κατά την περίοδο 2004-2014 
προκύπτει ότι για 130 περίπου επαληθεύσεις κατά μέσο όρο ετησίως βεβαι-
ώνεται παθητικό κατά μέσο όρο 470 εκατ. ευρώ, ενώ οι απασχολούμενοι που 
έχουν αξιώσεις επ’ αυτών ανέρχονται σε 1.265 κατά μέσο όρο το έτος.

Η Κίνα συνεχίζει να κατέχει την κορυφή στον κατάλο-
γο Top 500 με τους ισχυρότερους υπερυπολογιστές 
στον κόσμο, αλλά με ένα νέο μηχάνημα, τον Sunway 
TaihuLight. Τη Νο 1 θέση εδώ και λίγα χρόνια κατείχε 
ο κινεζικός Τιανχέ-2, ο οποίος όμως βρέθηκε πλέον 
στη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο νέος 
κορυφαίος υπερυπολογιστής είναι εγκατεστημένος 
στο Εθνικό Κέντρο Υπερυπολογιστών της Κίνας και 
έχει επεξεργαστική ισχύ 93 petaflop. Είναι σε θέση 
να κάνει έως 93.000 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς 
το δευτερόλεπτο, έχοντας διπλάσια ταχύτητα και 
τριπλάσια αποδοτικότητα σε σχέση με τον προκά-
τοχό του. Ο Sunway TaihuLight χρησιμοποιείται για 
ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, προγνώσεις 
καιρού κ.α. Διαθέτει 10.649.600 πυρήνες επεξεργασί-
ας και χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Linux. Για 
πρώτη φορά η Κίνα έχει στη λίστα Top 500 περισσό-
τερους υπερυπολογιστές (167) από ό,τι οι ΗΠΑ (165), 
ενώ πριν δέκα χρόνια είχε μόνο 28 τέτοια συστήματα 

και όλα κάτω από τη θέση 30. Στην πρώτη δεκάδα 
φέτος υπάρχουν τέσσερις αμερικανικοί υπερυπολο-
γιστές, δύο κινεζικοί (ο πρώτος και ο δεύτερος), ένας 
ιαπωνικός, ένας ελβετικός, ένας γερμανικός και ένας 
σαουδαραβικός. Ο ελληνικός υπερυπολογιστής του 
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) 
δεν βρίσκεται πλέον στο Top 500 (η διεθνής κατάταξη 
ανανεώνεται ανά εξάμηνο).
αλλά… ακόμα πιο ισχυρός ο εθνικός υπερυπολογι-
στής ARIS
Σημαντικές βελτιώσεις τόσο στην υπολογιστική ισχύ 
όσο και στον αποθηκευτικό χώρο πραγματοποιήθη-
καν στον εθνικό υπερυπολογιστή ARIS (Advanced 
Research Information System), τον οποίο αναπτύσσει 
και λειτουργεί το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (ΕΔΕΤ). Στον ARIS προστέθηκε επιπλέον υπο-
λογιστική ισχύ, ενώ διπλασιάστηκε ο αποθηκευτικός 
χώρος υψηλών επιδόσεων καθώς και οι δυνατότητες 
μακροχρόνιας αποθήκευσης και πλέον καλύπτει πιο 

αποτελεσματικά τις ανάγκες των επιστημονικών εφαρ-
μογών υψηλών απαιτήσεων ιδιαίτερα σε πεδία όπως 
η υπολογιστική ρευστοδυναμική, η έρευνα για τον 
καρκίνο, η σεισμολογία, η τεχνητή νοημοσύνη καθώς 
και σε εφαρμογές ανάλυσης μεγάλων δεδομένων. 
Συγκεκριμένα, στο αρχικό σύστημα των 426 επιμέρους 
υπολογιστών IBM NextScale, προστέθηκαν 3 νέες 
υπολογιστικές νησίδες που υποστηρίζουν διαφο-
ρετικές αρχιτεκτονικές παράλληλης επεξεργασίας, 
διευρύνοντας τις δυνατότητες του ARIS για υποστήριξη 
εφαρμογών που απαιτούν μεγάλο μέγεθος μνήμης ή 
για εφαρμογές που βασίζονται σε τεχνολογίες συνεπε-
ξεργαστών για την επιτάχυνση της εκτέλεσης. 
Επιπλέον, στον υπερυπολογιστή εγκαταστάθηκε ένα 
κεντρικό σύστημα αποθήκευσης IBM ESS GL4 που 
βασίζεται στο σύστημα αρχείων GPFS και προσφέρει 
αποθηκευτικό χώρο που φτάνει το 1PB. Η υποδομή 
ολοκληρώθηκε με μια βιβλιοθήκη ταινιών IBM TS3500 
μέγιστης αποθηκευτικής δυνατότητας περίπου 6PB. 
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Η σύγκριση της αγοράς εργασίας μεταξύ 2014 και 2015,  
σύμφωνα με την ICAP

Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2016, το 50,9% των νέων προσλήψεων 
αφορά συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση, αναφέρει η 
ICAP σε μελέτη για την απασχόληση - ανεργία, εστιάζοντας στις νέες 
προσλήψεις (αναγγελίες προσλήψεων, που καταγράφει το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ). Συγκεκριμένα, η ICAP επισημαίνει ότι, «μετά από μία 
περίοδο πέντε διαδοχικών τριμήνων με θετικούς ρυθμούς μεταβο-
λής του ΑΕΠ, από το β΄ εξάμηνο του 2015, η ελληνική οικονομία 
επανήλθε σε υφεσιακή τροχιά, η οποία, μάλιστα, δείχνει να εντεί-
νεται το τρέχον έτος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, το Ακαθάρι-
στο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) υποχώρησε κατά 0,5%, σε σχέση με το 
αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ενώ συγκρινόμενο με το (αντίστοιχο) 
πρώτο τρίμηνο του 2015, το ΑΕΠ κατέγραψε μείωση 1,4% (σε ετήσια 
βάση)». Σύμφωνα με την ICAP, «η πρωτοφανής συρρίκνωση του ΑΕΠ, 
κατά την εξαετία της οικονομικής κρίσης, έπληξε με σφοδρότητα την 
αγορά εργασίας, με την απασχόληση να καταγράφει εντυπωσιακή 
πτώση επί σειράν ετών. Ωστόσο, στη διάρκεια του 2014, η τάση αυτή 
ανακόπηκε και η απασχόληση εμφανίζει θετική μεταβολή». Στην 
μελέτη της, η ICAP παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

Η τάση ανάκαμψης της απασχόλησης που εμφανίστηκε το 2014 
στην αγορά εργασίας, συνεχίστηκε και κατά το 2015. Όπως φαίνεται 
από τα στοιχεία των τριμηνιαίων ερευνών εργατικού δυναμικού της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η ανάκαμψη της απασχό-
λησης επικράτησε σε γενικές γραμμές, το 2015, όχι, όμως, με την 
ίδια δυναμική, αφού οι πολιτικές εξελίξεις και η παρατεταμένη 
αβεβαιότητα που επικράτησε το 2015, επέφεραν την «εξασθένηση» 
των θετικών εξελίξεων. Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2015, η απασχόληση 
ήταν αισθητά αυξημένη, κατά 3% σε ετήσια βάση (συγκριτικά με δ΄ 
τρίμηνο του 2014). Ωστόσο, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 0,8%. Από την σχετική 
έρευνα προκύπτει ότι ο αριθμός των απασχολουμένων, στα τέλη 
του 2015, ανήλθε σε 3.641,7 χιλιάδες άτομα (από 3.535,3 χιλιάδες, 
κατά το δ΄ τρίμηνο του 2014), γεγονός που συνεπάγεται ότι υπήρξε 
καθαρή προσθήκη 106,4 χιλιάδων θέσεων εργασίας. Την γενική 
θετική εξέλιξη, επιβεβαιώνει και η αύξηση κατά 2,1% του μέσου 
αριθμού των απασχολουμένων, το 2015/14. Ειδικότερα, την τελευταία 
διετία, (εξαιρουμένου του α΄ τριμήνου του 2014), οι μεταβολές στην 
απασχόληση ήταν συνεχώς θετικές (προσθήκη θέσεων εργασίας), 
μέχρι και σήμερα. Όμως, παρά την (περιορισμένη) πρόσφατη ανά-
καμψη, το χάσμα σε σχέση με τα προγενέστερα επίπεδα παραμένει 
τεράστιο και απαιτείται πολύ μεγάλη προσπάθεια, για να επανέλθει η 
απασχόληση στα προ κρίσης επίπεδα.

Όσον αφορά στη σύνθεση του δυναμικού, το 2015, το εργατικό 
δυναμικό των 4.816,3 χιλιάδων ατόμων αντιστοιχεί στο 52,2% του 
πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας (άτομα ηλικίας > 15 ετών), ενώ ο 
αριθμός των απασχολουμένων (3.641,7 χιλιάδες άτομα, το δ΄ τρίμηνο 
2015) αντιστοιχεί στο 39,4% του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας. 
Με βάση τα στοιχεία της τελευταίας έρευνας, από το σύνολο των 
απασχολούμενων στα τέλη του 2015, οι άνδρες καλύπτουν το 57,8 
%, ενώ οι γυναίκες καλύπτουν το 42,2%. Περαιτέρω, εξετάζοντας τις 
μεταβολές της απασχόλησης με βάση το φύλο των απασχολουμένων, 
παρατηρείται ότι στις γυναίκες καταγράφεται συνεχώς αύξηση στην 
απασχόληση από το β΄ τρίμηνο του 2014. Η αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης, στα τρία τελευταία τρίμηνα του 2015, εντοπίζεται μόνο 
σε γυναίκες άνω των 30 ετών και, κυρίως, στις ηλικιακές ομάδες 
30 - 44, 45 - 64. Στην πλευρά των ανδρών, ωστόσο, σταθερά θετική 
μεταβολή σημειώνεται μόνο από το β΄ τρίμηνο του 2015 και μετά, εί-

ναι δε ιδιαίτερα έντονη στην ηλικιακή ομάδα 45 - 64 ετών. Αντίθετα, 
στις νεαρές ηλικίες (15 - 24 ετών) η απασχόληση εμφανίζει συνεχή 
μείωση τα τρία τελευταία τρίμηνα. Η συμμετοχή των εργαζομένων με 
μερική απασχόληση στο σύνολο των απασχολουμένων διευρύνθηκε, 
τα τελευταία χρόνια και δείχνει να παγιώνεται σε επίπεδα μετα-
ξύ του 9% - 10%, την τελευταία διετία. Ειδικότερα, το ποσοστό της 
μερικής απασχόλησης κάλυψε το 9,4% της συνολικής, το δ΄ τρίμηνο 
του 2015. Ωστόσο, εάν εστιάσουμε στις νέες προσλήψεις (αναγγελίες 
προσλήψεων, που καταγράφει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ), προκύπτει ότι, 
το 2015, το 55,5% των νέων προσλήψεων αφορά συμβάσεις μερικής 
ή εκ περιτροπής απασχόληση, ενώ το 44,5% αντιστοιχεί σε πλήρη 
απασχόληση.

Στα πρώτα χρόνια της κρίσης, οι μεγάλες απώλειες στην απασχόλη-
ση αφορούσαν, κυρίως, τους μισθωτούς απασχολουμένους. Ωστόσο, 
από τις αρχές του 2014, η φθίνουσα πορεία ανατράπηκε και πλέον, 
την τελευταία διετία, παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη της απασχό-
λησης μισθωτών. Επίσης, από το δ΄ τρίμηνο του 2014, θετικές είναι 
οι μεταβολές και στην πλευρά των αυτοαπασχολούμενων με προσω-
πικό. Αντίθετα, ιδιαίτερα δυσμενείς παραμένουν οι εξελίξεις στους 
αυτοαπασχολούμενους χωρίς προσωπικό, η απασχόληση των οποίων 
καταγράφει συνεχώς πτώση, από τα τέλη του 2010 μέχρι και σήμερα 
(επί 21 διαδοχικά τρίμηνα).

Ένα στοιχείο που χαρακτήρισε την αγορά εργασίας, τα τελευταία 
χρόνια, ήταν η αύξηση της συμμετοχής των προσωρινά απασχολου-
μένων. Συγκεκριμένα, ενώ το ποσοστό της προσωρινής εργασίας (ως 
προς το σύνολο των μισθωτών), στις αρχές του 2012, ήταν μικρότερο 
του 10%, στο γ΄ τρίμηνο του 2015 ανήλθε στο 13%, για να περιοριστεί, 
στη συνέχεια, στο 11,7%, στα τέλη του έτους. Όπως διαπιστώνεται 
από τα στοιχεία της έρευνας, η προσωρινή εργασία παρουσιάζει 
έντονη εποχικότητα, με σημαντική αύξησή της, το δεύτερο και τρίτο 
τρίμηνο κάθε έτους, προφανώς, λόγω αυξημένης ζήτησης από τον 
ευρύτερο κλάδο του τουρισμού.

Εξετάζοντας τις μεταβολές της απασχόλησης ανά μορφωτικό επίπε-
δο, η εντονότερη αύξηση της απασχόλησης, το 2015, αφορά τις κα-
τηγορίες των κατόχων απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης, καθώς και 
των πτυχιούχων της ανώτερης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης, ενώ θετική ήταν η εξέλιξη και για τους πτυχιούχους ΑΕΙ. Ωστό-
σο, το τελευταίο έτος, παρατηρείται μία «ανατροπή» στους κατόχους 
διδακτορικού/μεταπτυχιακού τίτλου, κατηγορία όπου καταγράφηκε 
συνεχής μείωση της απασχόλησης σε όλη τη διάρκεια του 2015, ενώ, 
αντίθετα, το 2014, η εξέλιξη ήταν σταθερά αυξητική.

Τέλος, αναφορικά με τις μεταβολές της απασχόλησης σε κλαδι-
κό επίπεδο, σημαντικές αυξήσεις σε όλη τη διάρκεια του έτους 
παρουσίασαν, κυρίως, κλάδοι του τριτογενούς τομέα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του γ΄ και δ΄ τριμήνου του 2015, ειδικότερα, αυξημένη 
απασχόληση εντοπίζεται, κυρίως, στον κλάδο χονδρικό & λιανικό 
εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων, καθώς και στον κλάδο υπηρε-
σιών παροχής καταλύματος & εστίασης, γεγονός που συμβαδίζει 
με την εντυπωσιακή αύξηση της τουριστικής κίνησης. Αντίθετα, η 
δυσμενέστερη εικόνα σημειώθηκε στους κλάδους γεωργίας - δασο-
κομίας - αλιείας, των κατασκευών και της ενημέρωσης-επικοινω-
νίας. Ενδεικτικό της αλλαγής που κατέγραψε η αγορά εργασίας, το 
τελευταίο έτος, είναι το γεγονός ότι 14 από τους συνολικά 21 ευρύτε-
ρους κλάδους της οικονομίας παρουσίασαν αύξηση απασχόλησης, 
το δ΄ τρίμηνο του 2015, έναντι πέντε και οκτώ κλάδων, αντίστοιχα, 
στα τέλη του 2012 και 2013.
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Σημαντικά στοιχεία για τις συνέπειες της κρίσης στην απασχόληση των Ελληνίδων, 
περιλαμβάνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, (Ιούνιος 2016) με θέμα την 
αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση από την οπτική του 
φύλου. Η έκθεση, στοιχεία της οποίας δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων εστιάζει σε επτά χώρες και εκπονήθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ε.Κ. Περιλαμβάνει χρήσιμα 
στατιστικά στοιχεία για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα Κράτη - Μέλη με 
τον γυναικείο πληθυσμό να αποτελεί τον αδύναμο κρίκο. Στην ενότητα που αφορά την 
Ελλάδα, μεταξύ άλλων, βλέπουμε:

• την περίοδο 2008 - 2013 ο ρυθμός απασχόλησης μειώθηκε στο 26,7%, ενώ η ανερ-
γία αυξήθηκε κατά 15 μονάδες και για τα δύο φύλα, με αποτέλεσμα οι άνδρες να οδη-
γούνται εκτός αγοράς εργασίας και οι γυναίκες να εντατικοποιούν τις προσπάθειές 
τους για ανεύρεση εργασίας

• το 2013 μόνο το 14% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών και το 69% των παι-
διών προσχολικής ηλικίας συμμετείχε σε επίσημες δομές φύλαξης παιδιών, με τον 
ευρωπαϊκό μέσο όρο να είναι 27% και 82%, αντίστοιχα

• η συμμετοχή των Ελληνίδων στον γυναικοκρατούμενο τομέα της εκπαίδευσης, αυ-
ξήθηκε κατά 1,7% και στον τομέα των ασφαλειών κατά 4,2%

• η γυναικεία παρουσία κυριαρχεί στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, σε ποσοστό 
από 76% έως και 90%, ενώ οι άνδρες αποτελούν το εργατικό δυναμικό στον κλάδο της 
αρτοποιίας, σε ποσοστό 66%

• οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 30% των εργαζομένων στο χώρο της ελληνικής βι-
ομηχανίας

• η απασχόληση στην ελληνική δημόσια διοίκηση μειώθηκε κατά 28,3% την περίο-
δο 2009 - 2013 (η έκθεση αναφέρεται στη σελίδα 64 στις απαιτήσεις του δεύτερου 
Μνημονίου, καθώς και στις περιπτώσεις της ΕΡΤ, της δημοτικής Αστυνομίας και των 
καθαριστριών). Το ποσοστό των Ελληνίδων εργαζόμενων στο δημόσιο ήταν 46,3% το 
2010, 46,5% το 2013 και 46,7% το 2015.

Σύμφωνα με την έκθεση, έξι Κράτη - Μέλη δεν έχουν εξέλθει από την πρώτη ύφεση 
(Ιρλανδία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία), ενώ η πλειοψηφία των 
χωρών βιώνουν μία εύθραυστη και αβέβαιη ανάκαμψη. Η εξέλιξη του ρυθμού απα-
σχόλησης είναι απογοητευτική, με αποτέλεσμα ο στόχος της στρατηγικής "Ευρώπη 
2020 για πλήρη απασχόληση σε ποσοστό 75%" να φαντάζει άπιαστο όνειρο. Το 2008 
η απασχόληση ήταν 72,6% στους άνδρες και 58,9% στις γυναίκες, ενώ το 2013 έπεσε 
στο 69,4% στους άνδρες. Στις γυναίκες, δε, παρατηρείται μικρή σχετικά μείωση το 
2013, με ποσοστό 58,8% και μία μικρή αύξηση της απασχόλησης με ποσοστό 59,5% 
το 2014. Το φαινόμενο του εργασιακού διαχωρισμού λόγου φύλου, κυριαρχεί στην 
οικονομία των Κρατών - Μελών. Το 2010 το 67,4% των εργαζομένων στο δημόσιο 
τομέα ήταν γένους θηλυκού, με το ποσοστό να μειώνεται στο 34,3% στους τομείς της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και στο 28,5% στο χώρο της γεωργίας, της αλιείας 
και της δασοπονίας.

ΕΚ: Άπιαστο όνειρο ο στρατηγικός στόχος της Ευρώπης, για πλήρη απασχόληση  
σε ποσοστό 75 % έως το 2020

Η θετική εικόνα που καταγράφηκε το 2014 - 
2015, συνεχίζεται και το τρέχον έτος. Κατ’ αρχήν, 
με βάση στοιχεία από το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το 
ισοζύγιο των ροών απασχόλησης (προσλήψεις - 
αποχωρήσεις) είναι θετικό, κατά το α΄ τετράμη-
νο του 2016, με τις προσλήψεις να υπερτερούν 
κατά 124,5 χιλιάδες άτομα των αποχωρήσεων. 
Βάσει των στοιχείων της τελευταίας έρευνας 
εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ για το α΄ τρί-
μηνο του 2016, όπως τα επεξεργάστηκε η ICAP, 
προκύπτουν τα εξής:
- Η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 
2,9%, συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο του 2015, ήταν 
δε ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο. Ο αριθμός των απασχο-
λουμένων, το α΄ τρίμηνο του 2016, διαμορφώ-
θηκε σε 3.606,3 χιλιάδες άτομα, προκύπτει, 
δηλαδή, προσθήκη 101,9 χιλιάδων θέσεων ερ-
γασίας, (συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο του 2015), 
με την απασχόληση να σημειώνει θετική μετα-
βολή για οκτώ συνεχή τρίμηνα.
- Οι πρόσφατες αλλαγές είχαν σαν αποτέλεσμα 
την περαιτέρω βελτίωση του λόγου «άνεργοι/
απασχολούμενοι», με το δείκτη να περιορίζεται 
πλέον στο 33,1% (από 36,3% το α΄ τρίμηνο του 
2015).
- Το ποσοστό των μισθωτών εκτιμάται στο 65,8%, 

με το δείκτη αυτό να παραμένει σε αρκετά χα-
μηλότερα επίπεδα από το μέσο όρο της Ε.Ε., 
όπου οι μισθωτοί αντιστοιχούν στο 83,9% του 
συνόλου απασχολουμένων.
- Το ποσοστό μερικής απασχόλησης κάλυψε το 
9,8% της συνολικής, με την μεγάλη πλειοψηφία 
των μερικώς απασχολούμενων (69,1%) να δηλώ-
νει ότι η επιλογή ήταν αναγκαστική.
- Ωστόσο, εάν εστιάσουμε μόνο στις νέες προ-
σλήψεις (αναγγελίες προσλήψεων, που κατα-
γράφει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ), προκύπτει ότι, 
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2016, το 50,9% των 
νέων προσλήψεων αφορά συμβάσεις μερικής ή 
εκ περιτροπής απασχόληση».

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας  
το α΄ τρίμηνο του 2016

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, παρουσιάζο-
ντας τις βασικές μακροοικονομικές προβλέψεις της ΤτΕ στη συνεδρίαση του 
Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) 
που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου, ανέφερε ότι 
υπό προϋποθέσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να 
φθάσει το 2018 το 3% από 2,5% που προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2017. 
Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν: Πρώτον, τη συνεπή εφαρμογή του προ-
γράμματος μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, που έχει συμφωνηθεί. 
Δεύτερον, την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Όπως έχει προτείνει 
εδώ και καιρό η Τράπεζα της Ελλάδος, ταυτόχρονα με την υλοποίηση των 
απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων, η αξιοποίηση της αδρανούσας δημόσιας 
περιουσίας και η ταχεία προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων είναι τα ισχυρότε-
ρα μέσα, όχι μόνο για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και την 
επίτευξη διατηρήσιμων ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και για την υποβοήθηση της 
δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση του 
δημόσιου χρέους. Τρίτον, αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για το 
τραπεζικό σύστημα.  Τέταρτον, τη σταδιακή εξάλειψη των περιορισμών στην 
κίνηση κεφαλαίων. Η υλοποίηση των σχετικών μέτρων άρσης των περιορι-
σμών στην κίνηση κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη βελτίωση του κλίματος 
εμπιστοσύνης και των συνθηκών ρευστότητας, αναμένεται να συμβάλουν 
στην εξομάλυνση των οικονομικών συνθηκών μέσω της διευκόλυνσης, τόσο 
των επιχειρήσεων, όσο και των ιδιωτών στις συναλλαγές τους.

Πέμπτον, στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην τό-
νωση της εξωστρέφειας.

Στουρνάρας: εφικτή  
η επιτάχυνση της ανάπτυξης 
τα επόμενα χρόνια
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Σε διαβούλευση το ν/σ για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
Μέχρι τις 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 14:00 θα βρίσκε-
ται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (http://bit.
ly/29IH1cr) το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της Κοι-
νωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και την 
ανάπτυξη των φορέων της, που επεξεργάστηκε η Ανα-
πληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου. 
Με το σχέδιο νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα 
Οικονομία θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα κανο-
νιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού, 
αλλά ευρέως διαδεδομένου σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας. Πρό-
κειται για ένα οικονομικό και κοινωνικό παράδειγ-
μα που θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών 
το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών 
δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας 
μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνι-
ών. Ταυτόχρονα, η επέκταση του παραδείγματος της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους 
τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα 
επιτρέψει τη δημιουργία νέων, αξιοπρεπών θέσεων 
εργασίας.  Με το σχέδιο νόμου επιχειρείται η απο-
σύνδεση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
από τις προνοιακές πολιτικές και η ανάπτυξή της ως 
αυτόνομης παραγωγικής δραστηριότητας που μπορεί 
να αναλαμβάνεται από όλους τους πολίτες σε όλες τις 
οικονομικές δραστηριότητες. 
Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
στον τρόπο λειτουργίας και στις δραστηριότητες του 
τομέα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
στη σύσταση και λειτουργία των Κοινωνικών Συνε-
ταιριστικών Επιχειρήσεων και των Συνεταιρισμών 
Εργαζομένων και στις προϋποθέσεις που θα πρέπει 
να πληρούν υφιστάμενα νομικά πρόσωπα για την από-
δοση σε αυτές της ιδιότητας του «Φορέα Κοινωνικής 
και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Μεταξύ των άλλων 
προβλέπεται πως τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατί-
θενται ετησίως για τους εξής σκοπούς:
α. ποσοστό τουλάχιστον 5% για το σχηματισμό αποθε-
ματικού
β. ποσοστό έως 35% στους εργαζόμενους του Φορέα, 
εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης 
του Φορέα αποφασίσει αιτιολογημένα τη διάθεση του 
ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου
γ. και το υπόλοιπο διατίθεται είτε για τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση 
της παραγωγικής δυνατότητας είτε για δράσεις κοινω-
νικής ωφέλειας. Τα μέλη που δεν είναι εργαζόμενοι 
δεν έχουν δικαίωμα στη διανομή των κερδών.
Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 
μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του και εφόσον 
από τον κύκλο οικονομικής του δραστηριότητας προ-
κύπτουν έσοδα που καλύπτουν το κόστος μιας θέσης 
εργασίας πλήρους απασχόλησης, ή το ισοδύναμό της 
σε θέσεις μερικής απασχόλησης με βάση τον κατώ-
τατο νομοθετημένο μισθό ή τον μισθό που ορίζει η 
αντίστοιχη συλλογική σύμβαση, υποχρεούται από το 

δεύτερο χρόνο λειτουργίας του και εφεξής να απα-
σχολήσει τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, ακόμη και 
μέλος του.

Σε ότι αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχει-
ρήσεις Κοιν.Σ.Επ. διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. 
Στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, οι οποίες 
αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινω-
νικές Ομάδες. Σημειώνεται πως ποσοστό 30% κατ’ε-
λάχιστον των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές 
ανήκουν υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες. Και 
στις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, οι οποίες 

αφορούν στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική 
ζωή, των ατόμων που  ανήκουν στις Ειδικές Ομάδες 
Πληθυσμού. Σημειώνεται πως ποσοστό 50% κατ’ ελά-
χιστον των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές ανή-
κουν  υποχρεωτικά σε αυτές τις κατηγορίες.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως η σύσταση 
Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου 
αυτού συντελείται με την εγγραφή της στο Γ.Ε.Μ.Η., 
οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική 
ιδιότητα. Η εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει την 
έγκριση του καταστατικού της από το Τμήμα Μητρώ-
ου και την καταχώρισή της στο Μητρώο. Η Κοιν.Σ.Επ. 
οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμμα-
τισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους 
αποστέλλει στο ΓΕΜΗ και εγκρίνονται από το Τμήμα 
Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται 
στο ΓΕΜΗ. Ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός 
αποστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου του προγραμματισμού έτους.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιρι-
στικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομα-
στική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, 
καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης και σε 
κάθε περίπτωση το ύψος της κάθε συνεταιριστικής 
μερίδας δε μπορεί να είναι κατώτερο των 100 ευρώ. 
Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιεί-
ται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφο-
ρά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό 
περιγράφεται ρητά στο καταστατικό. Το μέλος της 
Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται έναντι των δανειστών της μέχρι 
του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνε-

ταιριστικής του μερίδας. O νόμιμος εκπρόσωπος της 
Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., και 
αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών 
μελών της Κοιν.Σ.Επ. Η αποβολή μέλους γίνεται με 
απόφαση αυξημένης πλειοψηφίας 2/3 της Γενικής 
Συνέλευσης του συνόλου των μελών, εφόσον το μέλος 
προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που 
προκύπτουν από τον παρόντα νόμο και το καταστατικό 
της Κοιν.Σ.Επ. 

Η σύσταση ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η 
υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου αυτού συντε-
λείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.Μ.Η., οπότε αποκτά 

νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Ο Συνε-
ταιρισμός Εργαζομένων οφείλει να συντάσσει ετήσιο 
οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέ-
λεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο Γ.Ε.Μ.Η. 
Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού διαιρείται σε ίσες 
συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και 
η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε 
μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό του και σε κάθε 
περίπτωση το ύψος της κάθε συνεταιριστικής μερίδας 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100 Ευρώ. Τα μέλη 
του Συνεταιρισμού Εργαζομένων διαθέτουν μία υπο-
χρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμε-
τοχή στο κεφάλαιό του και είναι ίση για όλα τα μέλη. 
Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση 
μέχρι τριών προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγ-
ματοποιείται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την 
εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον 
αυτό περιγράφεται ρητά στο καταστατικό. Το μέλος 
του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται έναντι των 
δανειστών του μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την 
απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας. O νόμιμος 
εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύ-
νεται για τις οφειλές του νομικού προσώπου, και αυτός 
διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών 
του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Δεν επιτρέπεται η 
ανάθεση έργου που αφορά στον κύριο/ κύριους το-
μείς δραστηριότητας του Συνεταιρισμού Εργαζομένων 
σε μέλη του ή σε τρίτους. Ο αριθμός των εργαζόμενων 
μη μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 
25% του αριθμού των μελών.



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.
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ΣΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 19/07/2016

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αποκρατικοποίηση του 
Ελληνικού. Παράλληλα όπως ανέφερε ο πρόεδρος του 
ΤΑΙΠΕΔ, Στέργιος Πιτσιόρλας, οι επικρίσεις στελεχών της 
κυβέρνησης φθείρουν την εικόνα της κυβέρνησης και όχι 
του ΤΑΙΠΕΔ.
Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό, σήμερα υπογράφεται η νέα 
τροποποιημένη σύμβαση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Lamda 
Development που συμφωνήθηκε πριν από μερικές 
εβδομάδες.
Η νέα σύμβαση θα αποσταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο προς 
έγκριση. Παράλληλα, όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του 
ΤΑΙΠΕΔ, κ. Πιτσιόρλας, μέσα στις επόμενες εβδομάδες 
αναμένεται ο νέος νόμος που διευθετεί το θέμα της 
άδειας του καζίνο. Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει 
στην αδειοδότηση ενός φορέα καζίνο στο Ελληνικό, 
ενώ σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, έχει συμφωνηθεί η 
μεταφορά του καζίνο Πόρvn0as στα βόρεια προάστια της 
Αθήνας. Σε ό,τι αφορά τις άλλες αποκρατικοποιήσεις, 
ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι στο β' εξάμηνο του έτους 
θα υλοποιηθούν οι αποκρατικοποιήσει ΔΑΑ, ΟΛΘ, 
ΟΤΕ, Εγνατία οδός, ΔΕΣΦΑ και ΕΕΣΣΤΥ. Για τον ΔΑΑ, ο 
πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ τόνισε ότι η σύμβαση παραχώρησης 
θα αποφέρει σημαντικό έσοδα και ότι θα κλείσει μέσα στο 
2016. Για το 5% του ΟΤΕ το ΤΑΙΠΕΔ αναμένει τη μεταβίβαση 
μέχρι το τέλoς του μήνα και εκτίμησε ότι η πώληση θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο έτος.
Στην αποκρατικοποίηση του ΟΛΘ αναμένεται να υπάρξει 
σύντομη καθυστέρηση, καθώς η υποβολή δεσμευτικών 
προσφορών αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου, αντί 
Σεπτεμβρίου που προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα. Για την 
Εγνατία οδό, η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να 
ξεκινήσει και η διαδικασία πώλησης του 17% της ΔΕΗ.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, η 
αποκρατικοποίηση του 17% θα γίνει μέσα στο 2017.
Τέλος, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο 
του ΤΑΙΠΕΔ, ο πρόεδρος του Ταμείου ανέφερε ότι κάποιες 
αντιδράσεις υπερβαίνουν τα όρια, αλλά σημασία έχει 
ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται. Η κυβέρνηση, πρόσθεσε, 
έχει σταθερό προσανατολισμό στην υλοποίηση των 
αποκρατικοποιήσεων.
Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει στην αδειοδότηση ενός 
φορέα καζίνο στο Ελληνικό, ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΤΑΙΠΕΔ κ. Πιτσιόρλα, έχει συμφωνηθεί η μεταφορά 
του καζίνο Πάρνηθας στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

«ΝΑΙ» ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

www.naftemporiki.gr

Την πρόταση που υπέβαλαν το υπουργείο Οικονομικών 
και η Τράπεζα της Ελλάδας για περαιτέρω χαλάρωση 

των περιορισμών στη διακίνηση των κεφαλαίων 
(capital controls) ενέκριναν το βράδυ της Δευτέρας 
οι εκπρόσωποι των θεσμών, σύμφωνα με πηγές της 
Τράπεζας της Ελλάδας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης 
Στουρνάρας απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα το τελικό σχετικό αίτημα και πλέον θεωρείται 
θέμα ημερών η υπογραφή και η δημοσίευση στο ΦΕΚ της 
σχετικής απόφασης, η οποία μεταξύ άλλων θα ανοίξει 
τον δρόμο για την άρση των περιορισμών στο λεγόμενο 
«φρέσκο χρήμα» αλλά και τη δυνατότητα ανάληψης 
840 ευρώ ανά δύο εβδομάδες αντί για 420 ευρώ ανά 
εβδομάδα.
Το περιεχόμενο της απόφασης, είχε ουσιαστικά 
προαναγγείλει ο διοικητής της ΤτΕ στις 11 Ιουλίου 
μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Τότε, ο 
διοικητής είχε αναφερθεί στα ακόλουθα μέτρα:
- Άρση της απαγόρευσης ανάληψης μετρητών όταν 
προέρχονται από νέες καταθέσεις σε μετρητά (νέο 
χρήμα). Την συγκεκριμένη αλλαγή προανήγγειλε χθες 
και ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στο 
περιθώριο της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γάλλο 
Επίτροποι Πιερ Μοσκοβισί
- Πλήρης άρση της απαγόρευσης αποπληρωμής δανείων 
(σ.σ με το ισχύον καθεστώς μπορεί να αποπληρωθεί 
συγκεκριμένο ποσοστό των δανείων, μέχρι 50%)
 - Αύξηση του ποσοστού  ανάληψης μετρητών από 10% σε 
30% των ελεύθερων κεφαλαίων   που προέρχονται από το 
εξωτερικό.
 - Δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 840 ευρώ ανά 
δύο εβδομάδες.
  - Αύξηση στα όρια των Υποεπιτροπών των τραπεζών 
(έως 250 χιλιάδες ευρώ ανά ημέρα και ανά πελάτη 
είναι το σημερινό όριο) καθώς και των ποσών που θα 
μπορούν να εκτελούνται απευθείας από τις τράπεζες 
χωρίς την προϋπόθεση προηγούμενης ιστορικότητας (έως 
€20χιλ/ανά πελάτη/ανά ημέρα σήμερα). Στόχος είναι οι 
επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται το αργότερο μέσα στην 
επόμενη ημέρα ώστε να μην επηρεάζεται η συναλλακτική 
τους εικόνα με τους συνεργάτες τους στο εξωτερικό.
  -Αύξηση των ορίων στη χρήση των καρτών στο 
εξωτερικό με παράλληλο άνοιγμα, μέσω internet, 
πολλών διεθνών ιστοσελίδων, του συνόλου σχεδόν των 
διαδικτυακών αγορών, γεγονός που θα διευκολύνει τις 
συναλλαγές τόσο των νομικών όσο και των φυσικών 
προσώπων με αντισυμβαλλόμενους του εξωτερικού
 - Αύξηση των  μηνιαίων ορίων τόσο των τραπεζών 
όσο και των Ιδρυμάτων Πληρωμών για την αποστολή 
εμβασμάτων έως 1.000 ευρώ.  Το αντίστοιχο όριο 
διαμορφώνεται σήμερα στα 500 ευρώ.
Τα μέτρα που προαναφέρθηκαν θα τεθούν σε ισχύ από 
τη στιγμή που θα δημοσιευτεί η σχετική απόφαση στο 
ΦΕΚ. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο, θα υπάρξουν και άλλα μέτρα χαλάρωσης 
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στο προσεχές μέλλον καθώς η διαδικασία με τελικό 
προορισμό την πλήρη εξάλειψη των περιορισμών θα είναι 
σταδιακή.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 26 | 19/07/2016

Τη δυνατότητα εκτύπωσης του αποδεικτικού υποβολής 
δήλωσης (του Ν. 2308/1995) για το Εθνικό Κτηματολόγιο 
παρέχει πλέον ψηφιακά η Εθνικό Κτηματολόγιο 
και Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ), διευρύνοντας τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Πρόκειται για το αποδεικτικό το οποίο εκδίδεται μετά την 
υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας και την πληρωμή του 
πάγιου τέλους κτηματογράφησης. Σκοπός της νέας αυτής 
υπηρεσίας είναι η διευκόλυνση των συναλλασσομένων, 
προκειμένου να αποφύγουν τη μετάβαση τους στο 
γραφείο κτηματογράφησης και να ολοκληρώσουν τη 
διαδικασία υποβολής της δήλωσης τους με την εκτύπωση 
του Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης από τον Η/Υ τους.

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ Ο ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

www.in.gr

Παρατείνεται για μια ημέρα η συζήτηση επί του εκλογικού 
νόμου, ο οποίος αντί για την Τετάρτη θα ψηφιστεί τελικώς 
την Πέμπτη το βράδυ.
Σύμφωνα με πληροφορίες η πρωτοβουλία για την 
παράταση αυτή ανήκει στην κυβέρνηση, ενώ υπήρξε 
σχετική ενημέρωση των κομμάτων από τον πρόεδρο 
της Βουλής Νίκο Βούτση. Σημειώνεται ότι ο αρχικός 
προγραμματισμός, όπως είχε δρομολογηθεί από την 
Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, προέβλεπε την 
συζήτηση του νομοσχεδίου σε δύο συνεδριάσεις (Τρίτη 
5.00 το απόγευμα και Τετάρτη από τις 10.00 το πρωί), ενώ 
με το νέο προγραμματισμό η συζήτηση θα μοιραστεί σε 
τρία απογεύματα (Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη). Την Πέμπτη, 
εξάλλου, είναι προγραμματισμένη (9.30 π.μ.) η συζήτηση 
και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, ενώ η συζήτηση επί του εκλογικού νόμου θα 
ακολουθήσει. Όσον αφορά τον λόγο της αλλαγής αυτής, 
αρμόδιες πηγές της Βουλής διαβεβαίωναν ότι έγινε για 
να δοθεί περισσότερη άνεση στην συζήτηση αυτή και 
περισσότερος «χώρος και χρόνος» στους βουλευτές και 
τους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να τοποθετηθούν επί του 
κομβικού νομοσχεδίου για τον νέο εκλογικό νόμο.

ΕΝΤΟΝΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ 
ΟΚΤΩ ΤΟΥΡΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

www.protothema.gr

  Ενώ οι οκτώ Τούρκοι στρατιωτικοί που έχουν ζητήσει 
πολιτικό άσυλο, οδηγήθηκαν χθες στο αυτόφωρο 
Αλεξανδρούπολης, έντονο διπλωματικό παρασκήνιο 
βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την τύχη τους. 

Ήδη από το Σάββατο το βράδυ κατά την πρώτη συνομιλία 
Ερντογάν-Τσίπρα, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε την έκδοσή 
τους με συνοπτικές διαδικασίες στην Τουρκία.
Το αίτημα επαναλήφθηκε από τον πρωθυπουργό 
Γιλντιρίμ προς τον κ. Τσίπρα καθώς και από τον υπουργό 
Εξωτερικών Τσαβούσογλου προς τον Νίκο Κοτζιά. 
Η απάντηση του πρωθυπουργού ήταν η ίδια, ότι θα 
ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει 
το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πάντως ο κ. Κοτζιάς 
χθες σε δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί ότι η τύχη 
τους έχει κριθεί αφού πριν γίνει η δίκη τους έκανε λόγω 
για συμμετοχή τους στο πραξικόπημα, κάτι που οι οκτώ 
αρνούνται και λένε ότι απλώς μετέφεραν τραυματίες. Με 
την γνωστή αντίληψη περί σεβασμού των δικαιωμάτων 
που επικρατεί στο καθεστώς Ερντογάν, είναι σαφές ότι 
ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να 
εκδοθούν. 
Οκτώ στρατιωτικοί χαμηλής βαθμίδας στο σύνολο των 
χιλιάδων συλλήψεων που έχουν γίνει είναι μικρός 
αριθμός, ωστόσο εκτιμάται ότι η τουρκική κυβέρνηση 
θέλησε με την επιμονή της από την πρώτη ημέρα να 
αποτρέψει κύμα εξόδου από την χώρα με αιτήσεις 
πολιτικού ασύλου. 
Η εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης έχει 
αποδώσει τις κατηγορίες της παράνομης εισόδου στη 
χώρα, της ηθικής αυτουργίας στην παράνομη πτήση για 
τους επτά κατηγορουμένους και της εκτέλεσης παράνομης 
πτήσης στον ελληνικό χώρο που βαρύνει τον πιλότο του 
ελικοπτέρου. 
Στο αυτόφωρο ζήτησαν και έλαβαν  έλαβαν 48ωρη 
αναβολή της εκδίκασης της υπόθεσής τους. Τόσο οι ίδιοι 
οι κατηγορούμενοι όσο και οι συνήγοροί τους εκφράζουν 
φόβους ότι εφόσον εκδοθούν θα κινδυνεύσει η ζωή τους 
αφού άλλωστε ο Ερντογάν έχει προειδοποιήσει με την 
επαναφορά της θανατικής ποινής. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες μέχρι στιγμής 
έχουν εξελιχθεί με βάση όλα τα προβλεπόμενα από τις 
διεθνείς συνθήκες και το ισχύον δίκαιο. 
Με βάση αυτά, εφόσον ακολουθηθεί το τυπικό, η έκδοση 
των αξιωματικών στη Τουρκία και η απέλασή τους ή μία 
έκδοση απόφασης για χορήγηση ασύλου, θα μπορούσε να 
διαρκέσει μερικές εβδομάδες, έως και ενάμιση μήνα. 
Πάντως το ενδεχόμενο μία επίσπευσης της διαδικασίας 
δεν μπορεί να αποκλειστεί καθώς το τελευταίο που 
επιθυμεί τώρα η ελληνική κυβέρνηση είναι μία 
εμπλοκή με το καθεστώς Ερντογάν. Από την άλλη όμως 
υπάρχει και ο διεθνής περίγυρος, τόσο η ΕΕ όσο και 
οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τον Ερντογάν να μην 
προχωρήσει σε επαναφορά της θανατικής ποινής. Το 
ενδεχόμενο ο Τούρκος πρόεδρος να υλοποιήσει την 
απειλή θα περιπλέξει τα πράγματα για την τύχη των οκτώ 
στρατιωτικών, αφού από το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται 
η έκδοση σε χώρα που ισχύει η θανατική ποινή.


