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Διαβάστε σήμερα

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

ΤΕΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σελ 1 και 6
Το ΣτΕ απέχει από την επεξεργασία Προεδρικού Διατάγματος για την
πολεοδόμηση του οικισμού των δικαστών στις Ροβιές Ευβοίας
Σελ 4
Τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης για την έγκριση κονδυλίου 300 εκατ.
ευρώ από την ΕΕ για το αποχευτευτικό στην Ανατολική Αττική, του
περιφερειάρχη με τον υπ. Περιβάλλοντος τη διοίκησης της ΕΥΔΑΠ
και δημάρχους
Σελ 5
Παράταση προθεσμιών ολοκλήρωσης των υπαχθέντων επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και
3908/2011
Σελ 6
ΚΕΠ Plus, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει την νεοφυή επιχειρηματικότητα
Σελ 7
Είκοσι πέντε προτάσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών ενέργειας
Σελ 8
Οι δράσεις του ΥΜΑΘ για το περιβάλλον
Σελ 9 και 10
Θεσσαλονίκη: Το χρονοδιάγραμμα και τα οφέλη της δημιουργίας
του πρώτου τεχνολογικού πάρκου 4ης γενιάς, Thess INTEC
Σελ 10
Το ΙΤΕ εταίρος στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή Κοινότητα Γνώσης και
Καινοτομίας για το Κλίμα
Σελ 11
Παρατείνεται η αναστολή του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.
Επιστρέφει το φθινόπωρο
Σελ 14
ΥΠΑ: Παρατείνεται η προληπτική καραντίνα των ταξιδιωτών που
εισέρχονται στην Ελλάδα
Σελ 15
Τράπεζα Πειραιώς: Στα 30 εκατ. ευρώ το επαναλαμβανόμενο αποτέλεσμα προ φόρων στο πρώτο τρίμηνο
Σελ 16
Με αποφασιστικά βήματα προωθεί η Alpha Bank το σχέδιο Galaxy
Σελ 17
Συνάντηση για τα έργα ανάπλασης του παράκτιου μετώπου και έργα
υποδομών στην Καλλιθέα
Σελ 18
Την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του κτιρίου Γκίνη στο συγκρότημα Πατησίων, αποφάσισε η Σύγκλητος του ΕΜΠ
Σελ 19
Πλαζ-Ακτή Βουλιαγμένης: Αλλαγή τιμολόγησης από ΕΤΑΔ με αυξήσεις – Αντιδράσεις και παρασκήνιο
Σελ 20
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την αναβάθμιση του ανθρωπίνου
δυναμικού του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Σελ 21
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας : 8 βασικές οδηγίες για τον
κορωνοϊό
Σελ 22
BLUE Prototype by TEE, ΕΛΚΕΘΕ & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια
οικονομία
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπο

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.
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Με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται οι
ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και Περιφέρειες, ενώ θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ
ΑΕ). Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού
Περιεχομένου του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη
Βουλή, προβλέπονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για
την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες τεχνικές
υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ, σύμφωνα

με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress. Ο υπουργός
Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος στη σχετική
ρύθμιση είπε ότι, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και από ένα μητρώο μηχανικών,
να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να επιταχύνουν όλες
τις τεχνικές μελέτες, προκειμένου και ο τελευταίος δήμος της
χώρας, να είναι έτοιμος να μελετήσει και τελικά να υλοποιήσει
σημαντικά έργα και παρεμβάσεις τα οποία θα τον οδηγήσουν σε
βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης. Αναλυτικά στη σελ 13

ΧΡ. ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ 15ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΥΨΟΥΣ 1,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
«Δρομολογούνται οι διαδικασίες για τη δεύτερη φάση της
επιστρεπτέας προκαταβολής στις επιχειρήσεις ύψους περίπου
1,4 δισ. ευρώ. Στόχος μας είναι αυτό το πρόγραμμα να τεθεί
σε εφαρμογή το 1ο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, και τα ποσά
να καταβληθούν στους δικαιούχους μέχρι αρχές Ιουλίου». Τη
διαβεβαίωση αυτή έδωσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση

του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Μιχάλη Κατρίνη που έκανε λόγο
«για απαγορευτικούς όρους πρόσβασης στην τραπεζική ρευστότητα για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων». Παράλληλα,
όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Σταϊκούρας, τόνισε ότι «το
νέο πρόγραμμα θα αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων».
Αναλυτικά στη σελ 3

ΠΟΔΗΛΑΤΟ: ΚΙΝΗΤΡΑ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΝ
Ριζικές αλλαγές, μεταξύ αυτών και η επιδότηση ύψους 1000
ευρώ προκειμένου οι πολίτες να αγοράσουν ηλεκτρικό ποδήλατο, περιλαμβάνονται στο σχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος για την πράσινη κινητικότητα, σύμφωνα με ρεπορτάζ
της Μαρίνας Ξυπνητού στο economix.gr. Μία από τις σκέψεις
του ΥΠΕΝ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του economix.
gr είναι οι διανομές φαγητού ή άλλων αγαθών, να γίνονται
με ηλεκτρικά ποδήλατα αντί για παπάκια, η μετακίνηση στο

γραφείο επίσης να γίνεται με τον ίδιο τρόπο, ενώ σε πόλεις με
περισσότερους από 20.000 κατοίκους οι δήμοι θα παρέχουν
υποχρεωτικά κοινόχρηστα ποδήλατα για τους δημότες τους.Για
να επιτευχθούν φυσικά όλα αυτά, θα δοθούν φοροαπαλλαγές
- φοροελαφρύνσεις, ενώ θα υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα για
τις ευάλωτες οικονομικά ομάδες, όπως είναι οι άνεργοι, οι χαμηλόμισθοι, οι πρόσφυγες κτλ. Αναλυτικά στη σελ 12

ΤΟ ΣτΕ ΑΠΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
Για την πολεοδόμηση του οικισμού των δικαστών στις Ροβιές Ευβοίας
Το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, έκρινε ότι πρέπει
να απόσχει από την νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του
σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, για την έγκριση του πολεοδομικό σχέδιο του οικισμού έκτασης 106.802 τ.μ. που έχει η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) στη θέση Κονταρράδες των Ροβιών της Εύβοιας. Και θα απόσχει το ΣτΕ «έως ότου
υποβληθούν από την διοίκηση συγκεκριμένα στοιχεία για την εν
λόγω περιοχή», όπως σημειώνει το ΑΠΕ. Στο ΣτΕ επανακτήθηκε
για επεξεργασία σχέδιο Π.Δ. για την έγκριση της πολεοδομικής

μελέτης του οικισμού β΄ κατοικίας της ΕΔΕ στην θέση Κονταρράδες-Πευκιάς- Κάτω Πευκιάς των Ροβιών του Δήμου Μαντουδίου- Λίμνη Αγίας Άννας στην Ευβοία. Και επανακατατέθηκε το
σχέδιο Π.Δ., καθώς το 2012 είχε κατατεθεί και πάλι, αλλά το ΣτΕ
δεν το ενέκρινε, καθώς δεν είχε καταβληθεί, τότε, στο «Πράσινο
Ταμείο» η προβλεπόμενη ειδική χρηματική εισφορά.
Αναλυτικά στη σελ 6
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Με τους κανόνες που ισχύουν για έργα ΕΣΠΑ θα αμείβονται
οι ιδιώτες μηχανικοί, που θα απασχοληθούν σε Δήμους και
Περιφέρειες, ενώ θα επιλέγονται από μητρώο μηχανικών της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη¬σης
(ΕΕΤΑΑ ΑΕ).
Σε ρύθμιση, που περιελήφθη στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του υπουργείου Υγείας η οποία ψηφίστηκε στη
Βουλή, προβλέπονται οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν
για την απασχόληση ιδιωτών μηχανικών σε Δήμους και Περιφέρειες, προκειμένου να ενισχυθούν οι υποστελεχωμένες
τεχνικές υπηρεσίες και να προωθηθούν έργα και προγράμματα, με παράλληλη αξιοποίηση διατιθέμενων πόρων του ΕΣΠΑ,
σύμφωνα με ρεπορτάζ του Αργύρη Δεμερτζή στο ecopress.
Ο υπουργός Εσωτερικών Π. Θεοδωρικάκος αναφερόμενος
στη σχετική ρύθμιση είπε ότι, η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης έχει τη δυνατότητα να υπογράφει προγραμματικές συμβάσεις με τους δήμους και από ένα
μητρώο μηχανικών, να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους
να επιταχύνουν όλες τις τεχνικές μελέτες, προκειμένου και ο
τελευταίος δήμος της χώρας, να είναι έτοιμος να μελετήσει
και τελικά να υλοποιήσει σημαντικά έργα και παρεμβάσεις τα
οποία θα τον οδηγήσουν σε βελτίωση της τοπικής ανάπτυξης.
Οι ρυθμίσεις
Ειδικότερα στη σχετική νομοθετική ρύθμιση προβλέπεται ότι:
Συμβάσεις έργου
-Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου με
μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, μέσω μητρώου
μηχανικών που η ίδια τηρεί, κατά παρέκκλιση του άρθρου
6 του ν. 2527/1997 (Α’ 206), δηλαδή χωρίς έκδοση κοινών
υπουργικών αποφάσεων για τις διαδικασίες και τον αριθμό
των προσώπων που θα απασχοληθούν, εγκρίσεις νομικών
υπηρεσιών κλπ.
Ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών
-Καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα
της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μη¬τρώο εγγράφονται μηχανικοί
ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις
περιφερειακές ενότη¬τες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσω¬πικό που απαιτείται για την εκτέλεση των
προγραμματι¬κών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου,
επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η
οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου

της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ε¬νότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανι¬κός που
συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα
και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδι¬κασίες επιλογής, εκτός αν
δεν υπάρχουν άλλοι υποψή¬φιοι στην περιφερειακή ενότητα
όπου εδρεύει ο συμβαλ¬λόμενος ΟΤΑ.
Αμοιβές
-Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου
εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/
ΕΥΘΥ1016/2018 υπουρ¬γικής απόφασης (Β’ 5968). Δηλαδή οι διατάξεις της « Υπουργικής Απόφαση Αριθμ. 137675/
EΥΘΥ1016/2018 ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018 Αντικατάσταση
της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014
– 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων
επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”». δείτε εδώ
-Ο συνολικός προϋπολογι¬σμός των συμβάσεων) μπορεί
να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη
λοιπών λειτουργικών ε¬ξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών
συμβάσεων του πα¬ρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των
συμφωνούμενων δι¬καιωμάτων και υποχρεώσεων των
συμβαλλόμενων, επι¬τρέπεται η απασχόληση προσωπικού
του ενός συμβαλ¬λόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ
τους παραχώ¬ρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».
Προγραμματικές συμβάσεις
-Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραί¬τητα το
αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβα¬σης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προ¬γραμμάτων,
των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋ¬πολογισμός,
τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβα¬σης, το απαιτούμενο
προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από
τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την
εκπλήρωση της προ¬γραμματικής σύμβασης λειτουργικών

εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές
προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων
και μέ-σων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματι¬κής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει
συ¬γκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις.
Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το
όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβα¬σης, οι
αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.»
-Οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται
με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Το¬πικής Αυτοδιοίκησης
για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την
παροχή υπηρεσιών προς τους πο¬λίτες.
Λιμενικά έργα
Με άλλη διάταξη στο ίδιο νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε στη
Βουλή προβλέπονται προγραμματικές συμβάσεις φορέων
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα.
Ειδικότερα σημειώνεται ότι «για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώ¬νη λιμένα, τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση αναπτυξια¬κών προγραμμάτων, καθώς και για
την παροχή υπηρε-σιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλ¬λευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν
προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και
τους Συνδέ¬σμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς
Τοπι¬κής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου
τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και
επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που
εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου
συμβαλλομένων».
Η ΠΝΠ
Ο ακριβής τίτλος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη Βουλή και βαίνει προς δημοσίευση στο ΦΕΚ είναι «Κύρωση: α)
της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. « Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β)
της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και
οικονομική κανονικότητα» (Α ’90) και άλλες διατάξεις».
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