
ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ «ΧΤΥΠΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΑΠΕ

Οι παραγωγοί ΑΠΕ φορολογούνται και πληρώνουν ΦΠΑ κανονικά για τα ποσά 

που έχουν τιµολογήσει προς τον ΛΑΓΗΕ ή τον ∆Ε∆∆ΗΕ, παρότι δεν έχουν 

εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά, λόγω των γνωστών πολύµηνων καθυστερήσεων. 

Ωστόσο την έκτακτη εισφορά που πληρώνουν κάθε µήνα, δεν επιτρέπεται να 

την δηλώσουν ως ποσό που εκπίπτει από τα έσοδά τους (έστω και σε βάθος 

πενταετίας όπως προβλέπει ο νόµος), παρά µόνον όταν εξοφλείται το αντίστοιχο 

τιµολόγιο. Η νέα αυτή διάταξη προβλέπεται σε ΠΟΛ που έστειλε στις εφορίες ο 

γενικός γραµµατέας δηµοσίων εσόδων.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Σειρά ενεργειών στην κατεύθυνση της «υπεράσπι-

σης» του νερού, ως δημοσίου αγαθού, «με κορύ-

φωση την προετοιμασία σχετικού δημοψηφίσμα-

τος», αποφασίστηκαν στη σύσκεψη για το θέμα της 

πώλησης της ΕΥΑΘ που πραγματοποιήθηκε στο 

δημαρχείο Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση 

της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μα-

κεδονίας (ΠΕΔ Κ.Μ.) και του δικτύου πολιτών και 

φορέων «SOSTE ΤΟ ΝΕΡΟ». Στη σύσκεψη συμ-

μετείχαν εκπρόσωποι της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχοι 

του νομού, ο πρύτανης του ΑΠΘ  Γιάννης Μυλό-

πουλος, ο πρόεδρος του ΕΚΘ  Παναγιώτης Τσα-

ραμπουλίδης, η αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Άννα 

Μίχου, εκπρόσωποι της ΕΔΟΘ-ΑΔΕΔΥ, του Εμπο-

ρικού Συλλόγου, της περιβαλλοντικής οργάνωσης 

«ΚΑΛΛΙΣΤΩ», του δικτύου «SOSTE ΤΟ ΝΕΡΟ» και 

της «Η κίνηση 136». Στη σύσκεψη επισημάνθηκε 

ως «σημαντική» η τοποθέτηση του Ευρωπαίου επι-

τρόπου Μ. Μπαρνιέ υπέρ του δημόσιου χαρακτήρα 

του πόσιμου νερού, μετά την δημοσιοποίηση των 

υπογραφών της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 

«Right2Water» και αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, 

να επιδιωχθεί ενημέρωση από την ΠΕΔΚΜ του 

νέου υπουργού Εσωτερικών και επανάληψη του αι-

τήματος για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος 

για το πλαίσιο διενέργειας δημοψηφίσματος, κα-

θώς και ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρα-

τίας για το «έλλειμμα» σχετικού θεσμικού πλαισίου. 

Αποφασίστηκε επίσης να γίνει παράσταση δημάρ-

χων και φορέων στο ΤΑΙΠΕΔ για να εκφραστεί η 

αντίθεσή τους στην πώληση της ΕΥΑΘ, να υπάρξει 

ενημέρωση βουλευτών, κομμάτων και από κοινού 

συντονισμός ενεργειών και προβολή των αιτημά-

των μέσα από πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις.

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ  

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Μέτωπο κατά της  
πώλησης της ΕΥΑΘ 

  Τιµητική Συνεδριακή Εσπερίδα µε θέµα: «Η Συµβολή του Τεχνικού Κόσµου στην πόλη των 
Σερρών»  διοργανώνει σήµερα (19.00-21.00) το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων ΚΕ∆ΗΣ (πρώην ∆ΕΠΚΑ, Εθν. Αντιστάσεων 34). Στην εκδήλωση  θα απευ-
θύνουν χαιρετισµό οι: πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε.  Σερρών  

Ιωάννης Μωυσιάδης, ο δήµαρχος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης, ο πρόεδρος ΤΕΕ-ΤΚΜ Αναστάσιος 
Κονακλίδης και ο πρόεδρος της ΝΕ ΤΕΕ Σερρών Σταύρος Λογοθετίδης. Θα ακολουθήσουν οµιλί-

ες για τη συµβολή των µηχανικών στην ανοικοδόµηση της πόλης των Σερρών.

«Η Συµβολή του Τεχνικού Κόσµου στην πόλη των Σερρών»

Ãéá üóïõò åðéìÝíïõí íá ìçí êáôáëáâáßíïõí 

ðïõ ïäçãåß ôï Üã÷ïò ôçò åíäïôéêÞò êõâÝñíçóçò 

ãéá success story, óçìåéþíïõìå üôé ïé ÊéíÝæïé 

áðáßôçóáí êáé ðÝôõ÷áí íá áõîÞóïõí ôçí 

ðáñïõóßá ôïõò óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ, áëëÜ êáé 

íá êáôáâÜëïõí ëéãüôåñá áð’ üóá áñ÷éêÜ åß÷áí 


Ç óõíïìïëüãçóç (åí åðéóÞìù ôåëåôÞ) 

ôçò õðïãñáöÞò, åíôüò ìçíüò, öéëéêïý 

äéáêáíïíéóìïý óôï ðëáßóéï ôçò Óýìâáóçò 

Ðáñá÷þñçóçò (Í. 3755/09) ãéá ôçí 

êáôáóêåõÞ êáé äéá÷åßñéóç ôïõ Äõôéêïý 

ÔìÞìáôïò ôïõ ÐñïâëÞôá ÉÉÉ ôïõ ÓÅÌÐÏ, 

ðñïâëÝðåé óõãêåêñéìÝíá êáé óáöþò:

á.: Ç ÓÅÐ Á.Å. èá áíáëÜâåé íá êáôáóêåõÜóåé 

ôï äõôéêü ìÝñïò ôïõ ÐñïâëÞôá ÉÉÉ ôïõ ÓÅÌÐÏ, 

åðåíäýïíôáò Ýíá ðïóü ôï ïðïßï åêôéìÜôáé óå 

224 åê. åõñþ.

â.: Ç ÓÅÐ Á.Å. óôïí ßäéï ÷þñï èá êáôáóêåõÜóåé 

ôï íÝï ÐñïâëÞôá Ðåôñåëáéïåéäþí ãéá 

ëïãáñéáóìü ôïõ ÏËÐ Á.Å., Ýñãï ôï ïðïßï èá 

åîïöëÞóåé ï ÏËÐ Á.Å. óå 15 ÷ñüíéá.

ã.: Ç ÓÅÐ Á.Å. óå óõíåñãáóßá ìå ôï 

ÄÞìï ÐåñÜìáôïò èá êáôáóêåõÜóåé ôïí 

ôïõñéóôéêü / áëéåõôéêü ëéìÝíá ôïõ Áñìïý êáé 

óõìðëçñùìáôéêÜ Ýñãá óôïí ëéìÝíá “Å”.

Ôï «êåñáóÜêé» âñßóêåôáé óôï áìÝóùò åðüìåíï:

ä.: Ôï óõíïëéêü ïéêïíïìéêü ðáêÝôï ôùí 

áíùôÝñù, åêôéìùìÝíùí êáé ôùí Üñèñùí ãéá 

ôá ïéêïíïìéêÜ áíôáëëÜãìáôá ôçò õðÜñ÷ïõóáò 

óýìâáóçò ðáñá÷þñçóçò (ìåôáâëçôü êáé 

åããõçìÝíï) èá óõíåîåôáóèïýí áðü ôçí 

ÅðéôñïðÞ Öéëéêïý Äéáêáíïíéóìïý êáé ôïõò 

åìðåéñïãíþìïíåò ôùí äýï ðëåõñþí, óôï 

ðëáßóéï ôçò óõíå÷éæüìåíçò ïéêïíïìéêÞò êñßóçò 

óôçí ÷þñá êáé ôçò ìåßùóçò ôïõ ÁÅÐ áðü ôï 

2009 Ýùò óÞìåñá.

Êïéíþò: ýöåóç Ý÷åôå ìçí æçôÜôå, áëëÜ íá 

äßíåôáé ðïëëÜ… 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

AΘΗΝΑ
Αρχίζουν σήµερα –και ολοκληρώνονται 

στις 3 Ιουλίου 2013- στην Αθήνα (ξενοδοχείο 

Athenaeum Intercontinental), οι εργασίες του 

διεθνούς συνεδρίου µε θέµα: «International 

Congress on Materials and Renewable Energy», 

που διοργανώνει το Πανεπιστήµιο του Bolton 

(University of Bolton) της Μεγάλης Βρετανίας.

Το Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχει-

ρήσεων του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

διοργανώνει σήµερα και ως τις 3 Ιουλίου, το 

6ο διεθνές συνέδριο µε τίτλο "Social Solidarity, 

Equality, Diversity and Inclusion" , στους χώρους 

του ΟΠΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων  και 

το Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης διοργανώνουν σήµερα 

-στο αµφιθέατρο «Βεργίνα» του EKETA στη 

Θεσσαλονίκη (6ο χλµ οδού Χαριλάου - Θέρ-

µης)- εσπερίδα µε θέµα:  «Μετρό Θεσσαλονίκης: 

Πορεία υλοποίησης και Προοπτικές».

7-9
Ιουλίου

2013

3ο διεθνές 

επιστηµονικό  συνέδριο "ELCAS" 

ΝΙΣΥΡΟΣ

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την 

Ελλάδα της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της  Ευρωπα-
ϊκής Συνέργειας Επιστήµης 
και Τεχνολογίας - COST και 
της διεθνούς Συνεργασίας 
Life Cycle Initiative

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου30
Ιουλίου

2013

 ∆ηµόσιοι χώροι της Αθήνας θα γίνουν ο καµβάς 

σπουδαίων καλλιτεχνών και θα αφεθούν στα χέρια 

τους, υποκλινόµενοι στην «τέχνη του δρόµου». Με 

τον υπαινικτικό τίτλο «Crisis (?) What crisis (?)», το 

Φεστιβάλ Athens Street Art 2013, διοργανώνεται 

σε διάφορους δηµόσιους χώρους της Αθήνας. 

Είκοσι κορυφαίοι ευρωπαίοι street artists θα 

εκτελέσουν µια σειρά από έργα ζωγραφικής, 

«ζωντανεύοντας» µε τις δηµιουργίες τους το κτίριο 

της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), 

καθώς και άλλα δηµόσια κτήρια του αστικού ιστού 

του  ∆ήµου Νίκαιας – Ρέντη, σε συνεργασία µε 

τους οποίους διοργανώνεται το συγκεκριµένο 

καλλιτεχνικό γεγονός.

 Η Ελληνική Εταιρεία Logistics και ο Σύνδεσµος 

Επιχειρήσεων & Βιοµηχανιών συνδιοργανώνουν 

την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013, εσπερίδα µε θέµα: 

«Ο πρωταγωνιστικός ρόλος των logistics στη 

σύναψη στρατηγικών συµµαχιών στην οικονοµία 

και στην επιχειρηµατικότητα».

H εκδήλωση –που τελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Ανάπτυξης- έχει δύο κεντρικές 

ενότητες: 

-«Εθνικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας» και

- «Επιχειρηµατικές συνεργασίες ιδιωτικού και 

δηµόσιου τοµέα».

Η εκδήλωση αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέ-

ρον, καθώς θα παρουσιαστούν προτάσεις για την 

ενίσχυση των επενδύσεων και υποδοµών της 

χώρας µας µε επίκεντρο τον κλάδο της εφοδια-

στικής αλυσίδας.

Αστικές µεταµορφώσεις 

Ηµερίδα για τα logistics

  Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώνει –την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013- ειδική εκδήλωση 

για την παρουσίαση του βιβλίου «Το πέρασµα», του Τάκη Γεωργακόπουλου, πρ. προέδρου της 

Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων (ΣΑ∆ΑΣ). Για το συγγραφικό έργο θα µιλήσουν οι: Χρήστος 

Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ, Αθανάσιος Κουρµατζής, οικονοµολόγος- στατιστικός-συγγραφέας και 

Αλέξανδρος Πανταζής, πολεοδόµος- χωροτάκτης. Θα ακολουθήσει συζήτηση. Η εκδήλωση θα 

πραγµατοποιηθεί στις 7 µ.µ. , στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

 ∆ιάλεξη της ΕΛΙΝΤ
   Στο πλαίσιο του προγράµµατος διαλέξεων του 

Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, ο 

Γιώργος Πρατικάκης, Ναυπηγός Μηχανικός,  θ’ 

αναπτύξει το θέµα: «Αντιµετώπιση πλευρικής ζη-

µιάς «τύπου Concordia» Ε/Γ πλοίων, Ανασκόπη-

ση υπαρχόντων κανονισµών (SOLAS) - Πρόταση 

εφαρµογής νέων». H διάλεξη θα πραγµατοποι-

ηθεί αύριο 2 Ιουλίου 2013 και ώρα 18:30, στην 

αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 

14, Πειραιάς). Είσοδος ελεύθερη.

∆ηλώσεις συµµετοχής στο e-mail: elint@otenet.

gr ή στο τηλέφωνο 210 4186062, (από 10:00 – 

14:00, Ξ. Γκαλέτση). 

Πληροφορίες: www.elint.org.gr
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Τα παιδιά δείχνουν το δρόµο για ένα καλύτερο περιβάλλον

 Στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Αειφόρου Ενέργειας, που οργάνωσε η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισµός για την Ανταγωνιστικότητα 

και την Καινοτοµία (24 - 28 Ιουνίου 2013), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλά-

δας και η Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων Αττικής πραγµατοποίησαν στις 27 

Ιουνίου 2013 εκδήλωση µε τίτλο: «∆ράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για 

την Αειφόρο Ενέργεια». Ακόµη, παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου 

Σπίρτζη, έγινε τελετή βράβευσης των νικητών του ∆ιαδηµοτικού Μαθητικού 

Καλλιτεχνικού ∆ιαγωνισµού, που οργανώθηκε από το ΤΕΕ και τους ∆ήµους 

που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα SEAP – PLUS, µε θέµα: «Ζωγραφίζω τι 

κάνουµε στην πόλη µας για να καθαρίσουµε τον ουρανό της». 

Στην εκδήλωση, την οποία συντόνιζε η κ. ∆. Κανέλλου, Γενική ∆ιευθύντρια   

ΤΕΕ, και Συντονίστρια του Προγράµµατος SEAP-PLUS, απεύθυναν χαιρε-

τισµό οι κ. Αθ. Σπονδυλίδης,  Αντιπεριφερειάρχης Αττικής, Βασ. Γιαννακό-

πουλος, τ. ∆ήµαρχος Αγ. Παρασκευής και Μέλος του Εκτελεστικού Συµ-

βουλίου της ΠΕ∆Α και Χρυσ. Κούρτελη από το ΥΠΕΚΑ. Παραβρέθηκαν οι κ. 

Ε. Γεωργίου, ∆ήµαρχος Τανάγρας, ∆. Στεργίου-Καψάλης, ∆ήµαρχος Πεντέ-

λης, Α. Μπούσουλα, Αντιδήµαρχος, από το ∆ήµο Πεντέλης, ∆. ∆άβαρης από 

το ∆ήµο Παιανίας, Μ. Λέτη (∆ήµος Τανάγρας), Τ. Λιαπής, Η. Θελούρα, και 

Α. Καραδήµα, (∆ήµος Φαρσάλων), Μ. Καλογιαννάκης (∆ήµος Ζωγράφου), 

Χ. Μπελιάς, (∆ήµος Αγ. ∆ηµητρίου), Κ. Μπερλή (∆ήµος Αιγάλεω), Ντ. Σα-

πουνά, (∆ήµος Πεντέλης) και Α. Τάγκαλος (∆ήµος Αλίµου). Παραβρέθηκαν 

επίσης οι εκπρόσωποι της Εταίρου Εταιρείας ΕΠΤΑ, κ. Ειρ. Σκουλά και Αντ. 

Σταυρακάκη.

Ο Σύµβουλος του ΤΕΕ ∆ρ Χαρ. ∆ούκας, ξεκίνησε την ενηµέρωση, παρου-

σιάζοντας το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και η εκδήλωση συνεχίστηκε µε την 

παρουσίαση της Ε. Φιλιππίδου για το Γρ. Υποστήριξης Συµφώνου ∆ηµάρχων 

ΤΕΕ, την παρουσίαση του Προγράµµατος SEAP-PLUS – Χρηµατοδοτικά ερ-

γαλεία, από την Ο. Καλαντζοπούλου και ολοκληρώθηκε µε την παρουσίαση 

του Προγράµµατος Green Twinning από την  Κ. Παπακωνσταντίνου, Project 

Manager του Έργου.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν: από το ΤΕΕ, οι κ.: Γ. Ζαµπατής ∆ι-

ευθυντής Επιστηµονικής & Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας, Επικεφαλής Γρ. 

Υποστήριξης Συµφώνου ∆ηµάρχων ΤΕΕ, Ν. Ανουσάκης, Γρ. Υποστήριξης 

Συµφώνου ∆ηµάρχων ΤΕΕ, Μ. Σκουλά, Γρ. Υποστήριξης Συµφώνου ∆ηµάρ-

χων ΤΕΕ, από την ΠΕ∆Α Σ. Αρβανιτάκης, Τ. Γκόνια, Ρ. Παπαδηµητρίου,  Κ. 

Παπακωνσταντίνου.

Ακολούθησε η τελετή βράβευσης των νικητών του ∆ιαδηµοτικού Μαθη-

τικού Καλλιτεχνικού ∆ιαγωνισµού, που οργανώθηκε από το ΤΕΕ και τους 

∆ήµους που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα SEAP – PLUS, µε θέµα: «Ζω-

γραφίζω τι κάνουµε στην πόλη µας για να καθαρίσουµε τον ουρανό της» 

που αποτέλεσε µία Σειρά Ενεργειακών Ηµερών µε κατάληξη την ηµέρα της 

απονοµής των βραβείων.  

Τα βραβεία ήταν τιµητικές πλακέτες που είχαν φιλοτεχνηθεί από τον υπάλ-

ληλο του ΤΕΕ  κ. Κ. Αβραµίδη, ζωγράφο και απονεµήθηκαν από τον Πρόε-

δρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη. 

Σηµειώνεται ότι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας συµµετέχει στις διοργα-

νώσεις της Εβδοµάδας Αειφόρου Ενέργειας, ως Συντονιστής του «Ευρω-

παϊκού Προγράµµατος Ευφυούς Ενέργειας» (Intelligent Energy Europe) 

SEAP –PLUS, που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

ως Εθνικός Συντονιστής του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων», την Ευρωπαϊκή 

πρωτοβουλία που στοχεύει στη µείωση εκποµπών CO2 τουλάχιστον κατά 

20% έως το 2020.  Σκοπός του SEAP –PLUS είναι να εντάξει στο Σύµφωνο 

των ∆ηµάρχων (Στ∆) όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωπαϊκούς δήµους.

Οι µαθητές/τριες των οποίων τα έργα  
ζωγραφικής βραβεύθηκαν είναι οι:

Γεωργία Άγγου, Στ΄τάξη, 8ο ∆ηµοτικό Σχολείο Σερρών

Άρτεµις Αρχοντούλη, Στ’ τάξη, ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης, 

∆ήµου Σιντικής

Βησσαρίωνας ∆ρόσος, Ε’ τάξη,   4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φαρσάλων

Λουΐζα Λεβεντοπούλου, Ε’ τάξη, 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αλίµου 

Σωτήρης Μάτης,  Ε’ τάξη,  4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Φαρσάλων

Βαλέρια Μιρζάκ, ∆’ τάξη, ∆ηµοτικό Σχολείο Ανωγείων

Στελίνα Πάπα,  Στ’ τάξη, ∆ηµοτικό Σχολείο Ροδόπολης ∆ήµου 

Σιντικής

Ευγενία Ραφτοπούλου, 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μελισσίων, ∆ήµου 

Πεντέλης 

Αναστάσιος Σουµπάκη, ∆ηµοτικό Σχολείο Τανάγρας  

Φωτεινή Σιώπη, Β’ τάξη, 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αριδαίας, ∆ήµου 

Αλµωπίας

Μαρία Τσιώση,  Ε’ τάξη, 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης

Νικολέττα Φαρµάκη, Ε’ τάξη, 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Τρίπολης.
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Ένα πολιτιστικό κέντρο είναι ένας χώρος µάθησης, ταυτόχρονα και µια αποθήκη 

πληροφοριών, στην ουσία, ένα µεγάλο αρχείο. Αυτή η συσσώρευση των πληροφοριών 

µπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος «ψηφιακού σύννεφου». Μ’ αυτή τη βασική ιδέα το 

αρχιτεκτονικό γραφείο RMJM, µε διεθνή παρουσία και σηµαντικά έργα (µεταξύ άλλων, το 

νέο Κοινοβούλιο της Σκωτίας, ο Πύργος της Gazprom στην Αγία Πετρούπολη, τα κεντρικά 

γραφεία της China Merchants Bank στη Σαγκάη, το νοσοκοµείο Princeton στο New Jersey, 

το νέο terminal στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Domodedovo της Μόσχας) πρότεινε το νέο κέντρο 

τεχνών και πολιτισµού στη γωνία της Taichung Gateway Park, στην Ταϊβάν, υποσχόµενο 

ότι εκτός της καινοτόµου µορφής, θα ενσωµατωθούν σ’ αυτό και όλες οι σύγχρονες 

τεχνολογίες, δηµιουργώντας ένα εµβληµατικό έργο.

Τοποθετηµένο στην άκρη του µεγάλου πάρκου της περιοχής, υποσχέθηκαν πως θα 

αποτελούσε µια αστική όαση και µια ζωτικής σηµασίας σύνδεση µεταξύ των υφιστάµενων 

κοινοτήτων και της µελλοντικής αστικής ανάπτυξης, σε απόλυτη αρµονία µε το τοπίο και 

στόχο να ικανοποιήσει µια πληθώρα χρήσεων. Μ’ αυτό το σκεπτικό προβλέφθηκε να είναι 

προσβάσιµο από κάθε κατεύθυνση, αλλά και να διαθέτει µια τεράστια πλατεία, κατάλληλη 

για πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

Ως προς την όψη το κτίριο µοιάζει να αιωρείται στο χώρο, είναι τυλιγµένο µε µια πορώδη 

µεµβράνη, δηµιουργώντας την αίσθηση ενός σύννεφου στον απέραντο ουρανό. Η αίσθηση 

καθίσταται εντονότερη αφενός από την ηµι-διαφανή δοµή του και τα φωτοβολταϊκά και 

τα TRANSLUCEN t πάνελ (φύλλα από ηµιδιαφανές υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) 

που θα αξιοποιούσαν την ηλιακή ενέργεια, παρέχοντας ταυτόχρονα και σκίαση. Βασικός 

γνώµονας του σχεδιασµού ήταν η επίτευξη της αειφόρου 

αρχιτεκτονικής, τόσο στην οργάνωση του κτιρίου, όσο 

και στην καινοτόµο χρήση των αποδοτικών υλικών και 

κατασκευαστικών λύσεων. Έτσι συνδύασαν τα  παθητικά 

ηλιακά ενεργειακά συστήµατα, µε τον φυσικό εξαερισµό 

και τον µηχανολογικό εξοπλισµό χαµηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, ώστε να συνθέσουν µια συνολική 

στρατηγική για τη µείωση του CO2.

Αναµφισβήτητα µια αξιοπρόσεκτη δουλειά, πλην, 

όµως, δεν επελέγη από την κριτική επιτροπή, που 

συγκρότησε την sort list των γραφείων που συνεχίζουν 

να διεκδικούν το έργο, αρχικού προύπολογισµού 80 

εκατ. δολαρίων και είναι:

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ

Αξίζει στην περίπτωση να αναφερθούµε στο χρονοδιά-

γραµµα του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισµού, για 

να διαπιστώσουµε (µελαγχολώντας) την εκπληκτική τα-

χύτητα µε την οποία ολοκληρώνονται οι διαδικασίες των 

διαγωνισµών σε κάποιες χώρες.

27 Μαΐου 2013 – Υποβλήθηκαν οι αρχικές προτάσεις

30-31 Μαΐου 2013 – Έγινε η αξιολόγηση από την κριτική 

επιτροπή

31 Μαΐου 2013 – Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσµατα και 

η sort list των πέντε γραφείων που συνεχίζουν στη δεύ-

τερη φάση

27 Αυγούστου 2013 – Προθεσµία υποβολής της τελικής 

πρότασης

29-30 Αυγούστου 2013 – Θα γίνει η αξιολόγηση των τελι-

κών προτάσεων από την κριτική επιτροπή 

30 Αυγούστου 2013 – Ανακοίνωση του νικητή του δια-

γωνισµού.

Συνολική διάρκεια µόλις τριών µηνών!

Μια από τις προτάσεις που προκρίθηκαν είναι κι αυτή του γραφείου SANAA
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Την εκταµίευση της πρώτης δόσης, 250 

εκατ. ευρώ, δανείου συνολικού ύψους 

450 εκατ. ευρώ, από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την 

επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό 

προς Πειραιά ανακοίνωσε η Αττικό Με-

τρό ΑΕ. Ειδικότερα, η Αττικό Μετρό ΑΕ 

ολοκλήρωσε σε συνεργασία µε την Ευ-

ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), 

την ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, του Υπουρ-

γείου Οικονοµικών και τους αρµόδιους 

φορείς, όλες τις διαδικασίες που απαι-

τούνταν και έτσι πραγµατοποιήθηκε η 

εκταµίευση ποσού 250 εκατ. ευρώ για 

την επέκταση της γραµµής 3 του Μετρό 

προς Πειραιά . Η συγκεκριµένη δανειακή σύµ-

βαση είναι 30ετούς διάρκειας και προβλέπει 

7ετή περίοδο χάριτος. Το ποσό που εκταµιεύ-

εται, αποτελεί την α΄ δόση από το σύνολο της 

εγκεκριµένης από την ΕΤΕπ πίστωσης για το 

έργο, συνολικού ύψους 450 εκατ. ευρώ. Τους 

επόµενους µήνες και ανάλογα µε την πρόοδο 

του έργου, η Αττικό Μετρό θα προγραµµατίσει 

και την εκταµίευση του υπόλοιπου ποσού της 

εγκεκριµένης πίστωσης, ύψους 200 εκατ. ευρώ 

βάσει της νέας δανειακής σύµβασης που υπε-

γράφη µε την ΕΤΕπ τον Φεβρουάριο 

του 2013. Σηµειώνεται ότι τον ∆εκέµ-

βριο του 2012 είχε πραγµατοποιηθεί 

και η εκταµίευση 250 εκατ. ευρώ για 

την χρηµατοδότηση του Έργου Μετρό 

Θεσσαλονίκης. Όπως είχε προαναγ-

γελθεί, τον Μάρτιο 2013 το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ΕΤΕπ αφού εξέτασε 

όλες τις απαραίτητες λεπτοµέρειες 

και στοιχεία (due diligence) που ζή-

τησε και έλαβε από την Αττικό Μετρό, 

ενέκρινε το σχετικό αίτηµα της Αττικό 

Μετρό για την παροχή πίστωσης ύψους 

400 εκατ. ευρώ για την επέκταση του 

Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαµαριά. 

Η σύµβαση για την ανάθεση του έργου 

υπεγράφη και στη συνέχεια και ανάλογα µε την 

πρόοδο των εργασιών, η ΑΜ θα προχωρήσει 

στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και στη 

σύναψη δανειακής σύµβασης µε την ΕΤΕπ και 

εκταµίευσης των αναγκαίων κονδυλίων. 

ETEπ: Εκταµίευση δόσης €250 εκατ. προς Αττικό Μετρό

Τους Πίνακες Αξιολόγησης των προτάσε-

ων των αναπτυξιακών συµπράξεων, στο 

πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης για 

το έργο «Τοπικά Σχέδια για την Απασχό-

ληση Προσαρµοσµένα στις Ανάγκες των 

Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ), 

υπέγραψε η Περιφέρεια Αττικής, αφού 

πρώτα εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συ-

νέδριο. Στο αµέσως επόµενο διάστηµα 

η Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή της Πε-

ριφέρειας Αττικής θα ενηµερώσει τους 

δικαιούχους που έχουν επιλεγεί, προκει-

µένου να ξεκινήσουν οι απαραίτητες δι-

αδικασίες για την υλοποίηση των έργων, 

ύψους 24 εκατ. ευρώ. Ο περιφερειάρχης 

κ. Σγουρός δήλωσε σχετικά, ότι «στη ση-

µερινή κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική 

συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα 

µας, δεν υπάρχει περιθώριο να χαθεί 

ούτε µια θέση εργασίας και ειδικά στην 

περιφέρεια Αττικής, η ανεργία έχει φτά-

σει στο 28% και στους νέους αγγίζει το 

60%». Τόνισε δε, ότι «οι συµπράξεις των 

ΤΟΠΣΑ θα δηµιουργήσουν 5.000 θέσεις 

απασχόλησης που θα συνεισφέρουν στην 

αντιµετώπιση της ανεργίας που κοντεύει 

να µετεξελιχθεί σε κοινωνικό εφιάλτη»

ÔÏÐÓÁ: 
5.000 èÝóåéò  
áðáó÷üëçóçò Στο τέλος καλοκαιριού θα ολοκληρωθούν οι 

ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η κυ-

βέρνηση για την πάταξη της λαθρεµπορίας 

και της νοθείας στην αγορά καυσίµων. Μέχρι 

στιγµής, έγραψε «το Βήµα» έχει διευθετηθεί 

το θέµα της χρηµατοδότησης µέρους του κό-

στους προµήθειας και εγκατάστασης των συ-

στηµάτων ελέγχου εισροών - εκροών όγκου 

καυσίµων στα πρατήρια, µέσω του 

Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ-

σεων και έχει ήδη ξεκινήσει η εγκα-

τάστασή τους. Σηµειώνεται ότι τα συ-

στήµατα αυτά θα είναι συνδεδεµένα 

on line µε τη ΓΓΠΣ και θα µεταδίδουν 

στοιχεία για τις εισροές (τροφοδοσία) 

και τις εκροές (πωλήσεις καυσίµων). 

Σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση θα 

υπογραφεί προγραµµατική συµφωνία 

µεταξύ της Κοινωνίας της Πληροφο-

ρίας ΑΕ και του υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων έως το τέλος του µήνα. Επίσης 

έχει προγραµµατιστεί άµεσα η ψήφιση τρο-

πολογίας για την επέκταση εφαρµογής των 

συστηµάτων εισροών - εκροών και στους µε-

ταπωλητές καυσίµων, καλύπτοντας έτσι όλη 

την εφοδιαστική αλυσίδα. Η ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης των συστηµάτων ελέγχου εισρο-

ών - εκροών θα επιλύσει µεταξύ άλλων και το 

πρόβληµα της ελλιπούς παράδοσης καυσίµων 

στους καταναλωτές µέσω καταδολίευσης των 

αντλιών. Η κυβέρνηση έχει προγραµµατίσει την 

εγκατάσταση συστήµατος GPS στα βυτιοφόρα 

και τα πλωτά µέσα µεταφοράς καυσίµων. Ειδι-

κότερα έχουν συνταχθεί ήδη οι προδιαγραφές 

των υπηρεσιών/λογισµικού παρακολούθησης 

των σηµάτων GPS. Σε αυτές έχει ληφθεί υπό-

ψη η λήψη δεδοµένων τηλεµετρίας του συστή-

µατος σφράγισης των δεξαµενών καυσίµων 

των βυτιοφόρων όταν είναι διαθέσιµο. Η δρά-

ση αυτή µε την ανάπτυξη και του αντίστοιχου 

υποσυστήµατος παρακολούθησης αναµένεται 

να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Επίσης, 

βρίσκεται στο τελικό στάδιο υπογραφών κοινή 

υπουργική απόφαση για τη δηµιουργία κέ-

ντρου ελέγχου της κίνησης των µεταφορικών 

µέσων πετρελαιοειδών προϊόντων µέσω GPS. 

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ç åãêáôÜóôáóç GPS  
óôá âõôéïöüñá
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στην τελική µορφή το σχέδιο νόµου που 

κατατίθεται άµεσα στη Βουλή- ΝΕΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕ∆ΙΑ  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.

ΕΘΝΟΣ: Φόρµουλα συµβιβασµού µε την τρόικα για τις καθυστερήσεις 

στο ∆ηµόσιο- ΜΕ… ∆ΟΣΕΙΣ Η ΝΕΑ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 8,1 ∆ΙΣ. 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΜΕ ΒΑΦΤΙΣΙΑ ΚΑΙ ΦΑΛΤΣΑ- Με σηµαία 

 ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΠΑ: Το κόλπο µε το 23% που όµως είναι… 13%- ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ… ΑΝ∆ΡΕΑ  ΣΤΑ 
ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα παράθυρα για έξοδο πριν από τις µειώσεις- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΓΙΑ 200.000 ΣΕ ∆ΕΚΟ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΖΗΤΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 8 ∆ΙΣ.- Η 

τρόικα θέλει να καλυφθεί η µαύρη τρύπα στα έσοδα, παράταση για τις 

Συνέδριο της Ν.∆.- «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Αντ. Σαµαράς επιβεβαίωσε 

στο συνέδριο της Ν.∆. τη στροφή του- ΟΛΟΤΑΧΩΣ ∆ΕΞΙΑ ΤΡΟΪΚΑ: 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΑΓΡΙΕΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΣ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η τρόικα απαιτεί νέο άγριο πακέτο αλλαγών στα 

εργασιακά- ΛΟΚ ΑΟΥΤ ΕΝ ΟΨΕΙ- ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ∆ΙΝΕΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
Ν.∆.: ΚΕΝΤΡΩΑ ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΚΡΟ∆ΕΞΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Το 9ο συνέδριο της Ν∆ σφράγισε τις 

διαχωριστικές γραµµές µε το ΠΑΣΟΚ- ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ 
ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΧΤΥΠΑ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μάκης Βορίδης (στο 9ο Συνέδριο): Ο Ανδρέας 

Παπανδρέου κατέστρεψε την Ελλάδα- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΠΟΝΕΣΕ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ!-  ΣΑΜΑΡΑΣ: ΓΥΡΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗ Ν∆.

ΕΣΤΙΑ: ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ- Η σωρευτική 

καταβολή ΦΑΠ τριών ετών.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Προσκλητήριο Αντώνη Σαµαρά από το 9ο Συνέδριο 

της Ν.∆.- ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΑ∆Α
από σήµερα η τρόικα- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΤΡΥΠΑ» 
ΕΟΠΥΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι επενδύσεις της Νέας Τάξης και το Χρέος των 

Ελλήνων- ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕΣΩ… ΨΥΧΟΪΣΤΟΡΙΑΣ.
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ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-19 |

Με τη δαµόκλειο σπάθη των... διορθωτικών παρεµβάσεων 

ανά χείρας επέστρεψαν οι επικεφαλής της τρόικας στην 

Αθήνα για τα δεύτερο γύρο διαπραγµατεύσεων µε την 

ελληνική κυβέρνηση. Οι Πόουλ Τόµσεν, Ματίας Μορς και 

Κλάους Μαζούχ αναµένεται να έχουν σήµερα το απόγευµα 

το πρώτο τετ-α-τετ τους µε το οικονοµικό επιτελείο και 

αµέσως µετά την παρθενική τους συνάντηση µε το νέο 

υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Νωρίτερα, στις 12 το µεσηµέρι, έχει προγραµµατιστεί 

διυπουργική σύσκεψη στην οδό Νίκης µε τη συµµετοχή 

της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Οικονοµικών, 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, Εσωτερικών και Υγείας.

Το έλλειµµα του ΕΟΠΥΥ, τα ανησυχητικά µηνύµατα από 

το µέτωπο των ασφαλιστικών ταµείων, η υστέρηση 

φορολογικών εσόδων, η «τρύπα» που προκύπτει εξαιτίας 

της µη εφαρµογής ορισµένων συµφωνηθέντων µέτρων και 

η µηδαµινή πρόοδος στο πεδίο της αξιολόγησης και της 

διαθεσιµότητας στο ∆ηµόσιο συνθέτουν το εκρηκτικό µίγµα 

των προς διευθέτηση θεµάτων.

Όπως αποκάλυψε χθες ο «Ε.Τ.», η κάλυψη των αποκλίσεων 

από φόρους και εισφορές, καθώς και η επιβολή της 

εισφοράς στις επιχειρήσεις υπέρ του ΟΑΕΕ τίθενται από 

τους εκπροσώπους των δανειστών µας ως προαπαιτούµενα 

για τη δόση του Ιουλίου. Το ίδιο ισχύει και για τη µείωση 

των δόσεων του φετινού Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων 

(ΕΕΤΑ) που θα καταβληθεί µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ 

από 5 σε 4.

Πιο αναλυτικά, η τρόικα ζητεί µετ' επιτάσεως: 

1. Να µπει τέλος στην οικονοµική αιµορραγία του ΕΟΠΥΥ 

µέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων, της νέας µείωσης 

τιµών και της ευρύτερης χρήσης του claw back (επιστροφή 

των ποσών που ξεπερνούν την προϋπολογισθείσα δαπάνη) 

στα διαγνωστικά κέντρα και τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. 

Υπενθυµίζεται ότι το δηµοσιονοµικό κενό της διετίας 2013-

2014 υπολογίζεται στα 2 δισ. ευρώ και οφείλεται κατά το 

ήµισυ στη «µαύρη τρύπα» του ΕΟΠΥΥ, η οποία εκτιµάται ότι 

θα φθάσει τα 650 εκατ. ευρώ φέτος και σωρευτικά το 1 δισ. 

ευρώ σε επίπεδο διετίας.

2. Να δεσµευθεί προκαταβολικά η κυβέρνηση ότι θα 

καλύψει τυχόν υστέρηση ή καθυστερήσεις στα έσοδα 

που έχουν προϋπολογιστεί από τις ρυθµίσεις για τα 

ληξιπρόθεσµα χρέη προς ασφαλιστικά ταµεία και εφορίες 

και από άλλες πηγές εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δανειστές 

µας επαναφέρουν στο τραπέζι την τροπολογία για µείωση 

των νέων συντάξεων του ΟΑΕΕ από το 2014 και ζητούν να 

αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων 

σε όλα τα Ταµεία από το 2014 (αντί του 2015).

3. Να υπογραφεί η Υπουργική Απόφαση για την επιβολή της 

επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ το 2014.

4. Να βρεθούν ισοδύναµα µέτρα για το «κενό» 200-250 

εκατ. ευρώ, το οποίο προκύπτει από τη µη εφαρµογή του 

νέου µισθολογίου κατά τον υπολογισµό των συντάξεων των 

αποστράτων.

5. Να ενταχθούν 1 2.500 δηµόσιοι υπάλληλοι σε καθεστώς 

διαθεσιµότητας ως το τέλος Ιουλίου.

6. Να εισπραχθεί σε 4 δόσεις το φετινό «χαράτσι» στα 

ακίνητα µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Η τρόικα 

επισηµαίνει ότι η 5η δόση δεν θα προλάβει να εγγραφεί 

στα έσοδα του Προϋπολογισµού του 201 3, δηµιουργώντας 

«τρύπα» 400 εκατ. ευρώ.

Ακόµα ένα «αγκάθι» αποτελεί η φορολόγηση των ακινήτων 

για το 2014. Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών για 

το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΦΑ) που θα εισπράττεται 

µέσω της εφορίας δεν έχει πείσει την τρόικα για την 

αποδοτικότητά του (ο εισπρακτικός στόχος έχει τεθεί στα 

3,1 7 δια ευρώ). Έτσι, οι εκπρόσωποι της τριµερούς ζητούν 

να παραταθεί και για το 2014 το καθεστώς του «χαρατσιού» 

µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ.

Ωστόσο, υψηλόβαθµα στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών 

δηλώνουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν στην 

απαίτηση αυτή και υποστηρίζουν πως εν τέλει η τρόικα θα 

πειστεί για την υιοθέτηση του ΕΦΑ από το 2014.

Τα «ανοιχτά µέτωπα» είναι πολλά και σύνθετα, µε 

αποτέλεσµα να θεωρείται πλέον αδύνατο να τηρηθεί το 

αρχικό χρονοδιάγραµµα που προέβλεπε να ολοκληρωθεί 

η επιθεώρηση της τριµερούς πριν από τη συνεδρίαση του 

Eurogroup την ερχόµενη ∆ευτέρα 8/7.

Σε κάθε περίπτωση, όµως, o έλεγχος και η έγκριση της 

επόµενης δανειακής δόσης (η οποία µπορεί να φθάσει έως 

τα 8,1 δισ. ευρώ, αλλά θα καταβληθεί τµηµατικά) δεν πρέπει 

να παραταθούν κατά πολύ, διότι διαφορετικά θα προκύψει 

πρόβληµα στη συνέχιση της δανειοδότησης από το ∆ΝΤ.

Το Ταµείο έχει προγραµµατίσει να εγκρίνει την εκταµίευση 

του µεριδίου του (1,8 δις. ευρώ) περί τις 25 Ιουλίου. 

ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ∆ΥΟ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΑ 
ΕΡΓΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 15 |

Στην υλοποίηση έργων-ανάσα για τις εµπορευµατικές 

µεταφορές προχωρεί µε ταχύτατους ρυθµούς η ΕΡΓΟΣΕ, 

προκειµένου το σιδηροδροµικό δίκτυο της χώρας, εν όψει 

και της ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να µπορεί να 

ανταποκριθεί στις αυξηµένες ανάγκες που αναµένονται 

λόγω της αύξησης του έργου.

Αύριο ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Κώστας 

Σπηλιόπουλος, παραχωρεί εφ' όλης της ύλης συνέντευξη 

στον Τύπο, στην οποία αναµένεται να αναφερθεί και στις 

συµβάσεις µε τις οποίες θα µπουν µπροστά δύο πολύ 

µεγάλα έργα του σιδηροδροµικού δικτύου που ήδη έχει 

υπογράψει.

Πρόκειται για το έργο της β' φάσης του Θριασίου, καθώς 

και για το έργο Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος, στη γραµµή της 

Πάτρας, όπου εντάσσεται και η σήραγγα της Παναγοπούλας.

Ο προϋπολογισµός των δύο έργων ξεπερνά τα 500 

εκατ. ευρώ και η έναρξή τους έρχεται ύστερα από πολύ 

µεγάλη περίοδο αναµονής, αφού η υπογραφή των 
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συµβάσεων καθυστέρησε σηµαντικά. Η υπογραφή των δύο 

συµβάσεων αναµενόταν µε αγωνία και από την πλευρά 

των κατασκευαστικών εταιρειών, καθώς πρόκειται για δύο 

έργα µε υπολογίσιµο προϋπολογισµό που θα τονώσουν τη 

δραστηριότητά τους σε µια περίοδο εξαιρετικά δύσκολη για 

τον κλάδο. Να σηµειώσουµε, επίσης, ότι σε εκκρεµότητα 

παραµένει η υπογραφή της σύµβασης ενός ακόµη µεγάλου 

σιδηροδροµικού έργου, που αφορά στην εργολαβία-

σκούπα στο τµήµα Τιθορέα - ∆οµοκός, µε την οποία θα 

ολοκληρωθούν οι υπολειπόµενες εργασίες σε ένα κρίσιµο 

κοµµάτι του σιδηροδροµικού δικτύου.

Η υπογραφείσα σύµβαση αφορά στην «Κατασκευή 

β' λειτουργικής φάσης συγκροτήµατος Θριασίου και 

κατασκευή Σ. Σ. Ζεφυρίου», ενός σηµαντικού έργου που θα 

ενισχύσει τη θέση της χώρας µας στο χάρτη των διεθνών 

µεταφορών και logistics.

Ανάδοχος είναι το σχήµα Ακτωρ Αlstom Transport, 

που προσέφερε έκπτωση 30,59%, αναλαµβάνοντας το 

έργο µε 86,19 εκατ. ευρώ, ενώ η συµβατική περίοδος 

κατασκευής έχει οριστεί επίσης στους 36 µήνες. Το έργο 

χρηµατοδοτείται από τα ΠΕΠ Αττικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2007 - 2013. Η συγκεκριµένη σύµβαση ολοκληρώνει τα 

έργα επιδοµής των σιδηροδροµικών γραµµών εντός του 

συγκροτήµατος του Θριάσιου, τα έργα σηµατοδότησης, 

τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης του συνόλου των 

γραµµών που κατασκευάζονται στο πλαίσιο τόσο της Α' όσο 

και της Β' λειτουργικής φάσης, τις γερανογέφυρες και το 

µηχανολογικό εξοπλισµό, καθώς και την κατασκευή των 

κτιριακών έργων που είναι αναγκαία για τη διεκπεραίωση 

των λειτουργιών του συγκροτήµατος. Επίσης, περιλαµβάνει 

και την κατασκευή του Σταθµού Ζεφυρίου, που εντάσσεται 

στη νέα διπλή γραµµή Αθηνών-Κορίνθου. Η υλοποίηση 

του έργου θα αναβαθµίσει σηµαντικά τις εµπορευµατικές 

µεταφορές, επιτρέποντας την αποτελεσµατικότερη 

εκµετάλλευση της σύνδεσης του λιµανιού του Πειραιά µε το 

σιδηροδροµικό δίκτυο.

Η σύµβαση για το έργο Ροδοδάφνη - Ψαθόπυργος αφορά 

στην κατασκευή της διπλής σιδηροδροµικής γραµµής στο 

συγκεκριµένο τµήµα, προϋπολογισµού 412,50 εκατ. ευρώ. 

Το έργο ανέλαβε η κοινοπραξία Aκτωρ-J&P Αβαξ- Intrakat.

Το συγκεκριµένο έργο, µήκους 21,5χλµ., ανήκει στον 

άξονα Κόρινθος - Πάτρα και συµπεριλαµβάνει τη δίδυµη 

σήραγγα Παναγοπούλας (µήκους περίπου 5 χλµ.), ένα έργο 

µε ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες. Το έργο χρηµατοδοτείται 

από το ΕΣΠΑ και η συµβατική περίοδος κατασκευής είναι 

36 µήνες. Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, στο τέλος του έτους 

η ΕΡΓΟΣΕ πρόκειται να δηµοπρατήσει αρκετά ακόµη 

σηµαντικά σιδηροδροµικά έργα σε όλο το µήκος του 

δικτύου. Ειδικότερα αναµένεται η δηµοπράτηση των εξής 

έργων: 

υπολειπόµενων έργων υποδοµής - επιδοµής, H/M 

σηράγγων, µε προϋπολογισµό 280 εκατ. ευρώ.

υποδοµής της γραµµής, προϋπολογισµού 120 εκατ. ευρώ.

σηµατοδότησης, µε προϋπολογισµό 17 εκατ. ευρώ.

και αναβάθµιση του συστήµατος σηµατοδότησης και 

τηλεδιοίκησης, µε προϋπολογισµό 53 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα η ΕΡΓΟΣΕ έχει στα σκαριά µια σειρά µελετών 

που αφορούν σιδηροδροµικά έργα σε διάφορα σηµεία 

του σιδηροδροµικού δικτύου πανελλαδικά. Πρόκειται για 

έργα τα οποία αναµένεται να ενταχθούν στην επόµενη 

προγραµµατική περίοδο.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ Α∆ΕΙΕΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-40 |

«Φρένο» στην κατά παρέκκλιση δόµηση βάζει το Συµβούλιο 

της Επικρατείας κρίνοντας αντισυνταγµατική διάταξη του 

ΓΟΚ (Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού) που διευκόλυνε το 

κτίσιµο σε οικόπεδα που είχαν πρόβληµα στο «πρόσωπο» 

και δεν εξασφάλιζαν τις απαιτούµενες διαστάσεις. Η 

Ολοµέλεια ΣτΕ δέχθηκε οµόφωνα (2612/13)ότι η επίµαχη 

ρύθµιση οδηγεί σε ποσοτική αύξηση των οικοπέδων που 

µπορούν να θεωρηθούν κατά παρέκκλιση άρτια και να 

δοµηθούν, µε συνέπεια να διευρύνεται η κατά παρέκκλιση 

δόµηση, που από τη φύση της αποτελεί µέτρο εξαιρετικού 

χαρακτήρα.

Κρίνοντας αντισυνταγµατική και ανίσχυρη σχετική διάταξη 

του ΓΟΚ, το ανώτατο δικαστήριο δέχθηκε ότι οδηγεί 

σε επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος, αφού 

διευκολύνει να κτίζονται οικόπεδα που δεν µπορούσαν 

να θεωρηθούν άρτια µε το προγενέστερο καθεστώς. Η 

Ολοµέλεια έκρινε άκυρη οικοδοµική άδεια που επέτρεπε 

την ανέγερση τετραώροφης οικοδοµής στη Ρόδο, µε 

βάση τις δυνατότητες της κατά παρέκκλιση δόµησης που 

έφεραν οι διατάξεις του νόµου 2831/00 και οι σχετικές 

τροποποιήσεις του ΓΟΚ για το πρόσωπο των οικοπέδων. 

Έτσι κινδυνεύουν να βρεθούν στον αέρα και άλλες 

οικοδοµικές άδειες, εφόσον στηρίχθηκε η έκδοσή τους 

στην αντισυνταγµατική νοµοθεσία και έχουν προσβληθεί 

εµπρόθεσµα στα δικαστήρια.

Σε κάθε περίσωση αναµένεται να εγερθούν αξιώσεις 

για αποζηµίωση και από εκείνους που δεν θα µπορούν 

πλέον να κτίσουν, αφού θα στραφούν κατά του ∆ηµοσίου, 

που χορήγησε τις οικοδοµικές άδειες θεσπίζοντας µια 

αντισυνταγµατική διάταξη. Η νοµοθεσία προέβλεπε από 

τα µέσα του '80 ότι οικόπεδα που δεν ήταν άρτια στο 

πρόσωπο δεν µπορούσαν να κτιστούν (έστω και αν ήταν 

κατά παρέκκλιση άρτια στο εµβαδόν) παρά µόνο εφόσον 

µπορούσαν να γίνουν άρτια σε όλα τα µεγέθη τους (δηλαδή 

πέρα από το εµβαδόν και το βάθος, έπρεπε να γίνουν άρτια 

και στο πρόσωπο). Με τις τροποποιήσεις του ν. 2831/00 στον 

ΓΟΚ, δόθηκε η δυνατότητα να κτιστούν και τα οικόπεδα 

που είχαν πρόβληµα στο πρόσωπο, εφόσον γίνονταν κατά 

παρέκκλιση άρτια και στο πρόσωπο µέσα από διαδικασίες 

τακτοποίησης, συνένωσης οικοπέδων κ.λπ.


