
Ο Εγκέλαδος ξύπνησε την Αττική
∆όνηση 4,4 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, µε εστιακό βάθος µόλις 10 χιλιοµέτρων και απόσταση 27 
χιλιόµετρα από το κέντρο της Αθήνας (νοτιο-ανατολικά από το Πικέρµι), ξύπνησε τους κατοίκους 

της Αττικής σήµερα, στις 4:56. Το Γεωδυναµικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε ανακοίνωσή του, εµφανίστηκε 
καθησυχαστικό, επισηµαίνοντας ότι στην περιοχή τα ρήγµατα είναι µικρά και ιστορικά δεν δίνουν 

ισχυρές σεισµικές δονήσεις. Υπενθυµίζουµε ότι την περασµένη Πέµπτη (30 Μαίου), λίγο µετά τις 6 το 
πρωί, ασθενής δόνηση 2,6 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, µε επίκεντρο τον Υµηττό και εστιακό βάθος 9 

χιλιόµετρα, είχε, επίσης, ξυπνήσει τους κατοίκους πολλών περιοχών του κέντρου της Αθήνας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôïõñêßá: ðïëëáðëÜ ôá áßôéá,  

ôï ôæáìß áðëþò áöïñìÞ.

ÙðùóäÞðïôå ç äçìïêñáôßá “áëÜ Íôáãßð Åñ-

ôïãÜí”, ìå ìáíôÞëá êáé äß÷ùò áëêüïë, ìå 

áðïêáôáóôçìÝíç ôçí éóôïñßá ôùí óïõëôÜíùí. 

Ôï åîáéñåôéêü õøçëü ðïóïóôü ðïõ Ýëáâå óôéò 

ôåëåõôáßåò åêëïãÝò, ëÝíå áêüìç êáé ößëïé, 

ôïõ ðñüóöåñå êáé ìåãÜëç äüóç áëáæïíåßáò. 

Ôï õðïíüçóå êáé ï ðñüåäñïò ôçò Ôïõñêßáò 

(óôåíüò óõíåñãÜôçò ôïõ Ýùò ôþñá) ÁìðôïõëÜ÷ 

Ãéïýë, äçëþíôáò ÷ôåò üôé “äçìïêñáôßá äåí åß-

íáé ìüíï ïé åêëïãÝò”, ãéá íá ðñïóèÝóåé ðùò 

óôç äçìïêñáôßá üëïé ïé ðïëßôåò èá ðñÝðåé íá 

áéóèÜíïíôáé åëåýèåñïé, êé åðßóçò, üôé “ôï ìÞ-

íõìá ôçò åîÝãåñóçò åëÞöèç áðü ôéò áñ÷Ýò”, 

ôçí þñá ðïõ ï Íôáãßð ÅñôïãÜí, åðé÷åéñïýóå 

(ùò ðáëáéüò ðïäïóöáéñéóôÞò) íá “ðåôÜîåé 

ôçí ìðÜëá óôçí åîÝäñá”, äçëþíïíôáò ðùò “ïé 

Ýñåõíåò ôùí õðçñåóéþí ðëçñïöïñéþí, ãéá ôïí 

ðñïóäéïñéóìü ôùí îÝíùí ðáñáãüíôùí ðßóù 

áðü ôéò äéáìáñôõñßåò, åßíáé óå åîÝëéîç”�

ÁëëÜ êáé ç ïéêïíïìéêÞ áíÜðôõîç “áëÜ Åñôï-

ãÜí”. Ïé åîáéñåôéêÜ õøçëïß ñõèìïß ôá ðñïç-

ãïýìåíá ÷ñüíéá ðñïâëÞèçêáí ùò äéêü ôïõ 

Ýñãï, ðáñáóéùðÞèçêå, üìùò, üôé êåñäéóìÝíïé 

âãÞêáí ïé ößëïé ôïõ êáé ü÷é ï ëáüò, ðïõ åßäå 

ôçí “øáëßäá” ìåôáîý ðëïýôïõ êáé öôþ÷åéáò 

íá áíïßãåé õðåñâïëéêÜ. Ôåëåõôáßá ç áíÜðôõîç 

ðåñéïñßóôçêå êïíôÜ óôï ìçäÝí, åíþ ïé ôïõñ-

êéêÝò ôñÜðåæåò Üñ÷éóáí íá ...ðáñáðÝìðïõí 

óôï öáéíüìåíï ôçò “öïýóêáò”, ãåãïíüò ðïõ 

äåí ðñïïéùíßæåé êáëü ãéá ôçí ðëåéïøçößá ôùí 

Ôïýñêùí.

Êáé âåâáßùò, ïé äçëþóåéò ãéá ôï óõñéáêü ðñü-

âëçìá, ôï ïðïßï, öáíåñÜ, èåùñåß åõêáéñßá ãéá 

åðÝêôáóç ôçò åðéññïÞò ôçò Ôïõñêßáò ðñïò ôç 

Ì. ÁíáôïëÞ. ÊÜôé ðïõ ïýôå ïé óôñáôçãïß ôçò 

¢ãêõñáò, ïýôå äéåèíåßò ðáñÜãïíôåò, âëÝðïõí 

ìå êáëü ìÜôé. 

Αλλαγή πορείας, από την αποτυχημένη πολιτική κα-

τεύθυνση, που ακολουθούν οι τρείς τελευταίες κυβερ-

νήσεις και έχει οδηγήσει στην ύφεση, την ανεργία, τη 

φτώχεια και τη διάλυση του παραγωγικού ιστού ζήτησε 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, ανοίγοντας 

χθες το πρωί τις εργασίες της διημερίδας, με θέμα 

«έργα μεταφορικών υποδομών, ως μοχλός ανάκαμψης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», που διοργα-

νώνει το ΤΕΕ. Ο Χρ. Σπίρτζης απευθυνόμενος στους 

παριστάμενους εκπροσώπους της κυβέρνησης, τον 

υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον αναπλη-

ρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Υποδομών Στ. Καλογιάν-

νη ζήτησε δεσμεύσεις για τον τεχνικό κόσμο και για το 

ΤΕΕ, τονίζοντας ότι το ΤΕΕ συνεχίζει να επιτελεί το ρόλο 

του παρά τα προβλήματα ύπαρξης και λειτουργίας, που 

έχουν δημιουργηθεί από συγκεκριμένες πολιτικές επι-

λογές. Επίσης ο πρόεδρος του ΤΕΕ κάλεσε την κυβέρ-

νηση να διαπραγματευτεί και να θέσει εκτός μνημονίου 

τις δημόσιες υποδομές και το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζη-

δάκης αφού είπε ότι «από τις πολιτικές του μνημονίου 

έχουν δημιουργηθεί αντιδράσεις» αλλά η χώρα «έχει 

διεθνείς δεσμεύσεις και έπρεπε να τις εκπληρώσουμε» 

τόνισε: «Ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του 

ΤΕΕ, ξέρουμε ότι είναι πραγματικά ουσιώδους σημασίας 

η συνεργασία του Υπουργείου και του ΤΕΕ. Ακόμη και 

το σημερινό επιστημονικό συνέδριο έρχεται να αποδεί-

ξει του λόγου το αληθές. Επομένως, παρά τις διαφωνίες, 

είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας, να συνεργαζόμαστε, 

διότι προφανώς, δημόσια έργα  χωρίς τον τεχνικό κόσμο 

της χώρας δεν μπορεί να υπάρχουν». Στη συνέχεια ο Σ. 

Καλογιάννης είπε: «Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσω του 

θεσμικού του ρόλου, μπορεί να συμβάλλει σημαντικά με 

την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας του, 

στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Από 

πλευράς Υπουργείου καταβάλλεται κάθε προσπάθεια 

για να βρεθούν οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσής του».

ΖΗΤΗΣΕ Ο ΧΡ.  ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΚΑΙ Σ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

∆εσµεύσεις για τον τεχνικό κόσµο  
και το ΤΕΕ 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Η επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών έργων 

και οι προτάσεις που κατέθεσε ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ για τα έργα και την ανάπτυξη κυρι-

άρχησαν στις εργασίες της χθεσινής πρώτης 

ηµέρας της διηµερίδας. 

Οι εργασίες της διηµερίδας συνεχίζονται 

σήµερα στο αµφιθέατρο  

του υπουργείου Μεταφορών  

(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου).

Αναλυτικά στις σελ 3 και 4  



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Εργαλεία του Τεχνικού Ασφαλείας 

στο σύγχρονο εργασιακό χώρο» 

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων

6
Ιουνίου
2013

5
Ιουνίου
2013

σε Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα: «Το 

Περιβάλλον σε κρίση»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

«Προσβασιµότητα των ∆ηµόσιων 

Χώρων»

 ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ,  ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ , Ελληνικό 

Τµήµα της UIA

12
Ιουνίου
2013

ΑΘΗΝΑ
Ολοκληρώνονται σήµερα οι εργασίες της 

διήµερης εκδήλωσης µε θέµα:  «Έργα µετα-

φορικών υποδοµών ως µοχλός ανάκαµψης 

και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας», 

που διοργανώνει στο Αµφιθέατρο του 

Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-

τας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου), το 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.

ΞΑΝΘΗ
Η Πολυτεχνική Σχολή του ∆ηµοκρίτει-

ου Πανεπιστηµίου Θράκης και τα Τµήµατα 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του ΤΕΕ 

συνδιοργανώνουν σήµερα στις 18.00, στο αµ-

φιθέατρο της Σχολής Ξάνθης, εκδήλωση για 

τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών.

Ένας από τους κορυφαίους 

πολιτικούς µηχανικούς διεθνώς, ο 

Έλληνας  Μανώλης Βεληβασάκης, 

θα είναι οµιλητής στη εκδήλωση 

που διοργανώσει τo Τµήµα Πολι-

τικών Μηχανικών του Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία 

µε το ΤΕΕ Μαγνησίας, την Πέµπτη 

6 Ιουνίου 2013, στις 7.30 µ.µ. (στο 

αµφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας).

Ο τίτλος της διάλεξης του Μ. 

Βεληβασάκη είναι  «Ψηλά και πολύ ψηλά κτήρια: 

Eπιτελεστικότητα της κατασκευής και του κελύφους 

της (Tall and super-tall buildings: Structure and skin 

performance). Θα προηγηθεί εισήγησή του, µε τίτλο 

«Παγκοσµιοποίηση και οι νέες ανάγκες στο επάγ-

γελµα του µηχανικού» (Globalization and the new 

demands on the engineering profession).

«Η παγκόσµια εµπειρία του οµιλητή και η 

ευρύτητα των θεµάτων προδηλώνει, ότι η 

οµιλία αφορά ένα ευρύτατο ακροατήριο 

και όχι µόνο Πολιτικούς Μηχανικούς», 

επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Μερικά από τα έργα του, ένας νέος 

ουρανοξύστης ύψους 1.001 µ. στην Τζέντα, 

η επίβλεψη κατασκευής του Οικονοµικού 

Κέντρου της Ταϊπέι ύψους 451 µέτρων, 

η δοµική ανάλυση και αναστήλωση του 

θόλου του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον 

(1990-1992),  η µελέτη αποκατάστασης του Empire 

State Building της Νέας Υόρκης, όπως και η αντισει-

σµική θωράκιση του αεροδροµίου «Ατατούρκ» της 

Κωνσταντινούπολης, µετά τον σεισµό του 1999. 

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε την απονοµή 

τιµητικών διακρίσεων στον οµιλητή από το Τµήµα 

Πολιτικών Μηχανικών και από το ΤΕΕ Μαγνησίας.

Η κατασκευή πολύ ψηλών κτηρίων  

Το επάγγελµα του αρχιτέκτονα µηχανικού 
Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ο ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ και το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, 

συνδιοργανώνουν την Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013, εκδήλωση µε θέµα: "Υπάρχουν 

προοπτικές στην άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού; Η περίπτωση των 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών". Η εσπερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος),στις 18.00 Τα θέµατα που αναλυ-

θούν στη διάρκεια των εργασιών, όπως καταγράφονται σε ανακοίνωση είναι: 

«Ποιό θα είναι το αντικείµενο απασχόλησης µετά από 10 χρόνια και πως θα  

προετοιµαστούµε γι' αυτό; Η αναγκαιότητα των µηχανικών για την ανάπτυξη. Η 

Ελλάδα δεν θα βγει από  την κρίση αν δεν αλλάξει πολιτικές, αν δεν αξιοποιήσει 

το επιστηµονικό  της δυναµικό. Αποτελεί λύση σήµερα, η εξωστρέφεια; Σήµερα 

το 45% των αποφοίτων του ΕΜΠ  µεταναστεύει στο εξωτερικό. Προοπτικές 

απασχόλησης των αρχιτεκτόνων µηχανικών εν µέσω κρίσης. Τέλος επιτηδεύµα-

τος, φορολογία, ασφαλιστικές εισφορές. Ποιες προτάσεις διατυπώνονται στην 

Ελλάδα και διεθνώς. Πως επηρεάζεται και πως επιδρά το πρόγραµµα σπουδών. 

Πρώτα συµπεράσµατα από τις ηµερίδες του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την ανάπτυξη».

Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων σε συνεργασία 

µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – 

∆υτικής Μακεδονίας διοργανώνουν ενηµε-

ρωτικές ηµερίδες σχετικά µε τη ∆ιαβούλευση 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαµερί-

σµατος ∆υτικής Μακεδονίας. 

Οι ηµερίδες θα πραγµατοποιηθούν:

στα Γρεβενά (Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013)

στην Καστοριά (Πέµπτη 6 Ιουνίου 2013)

και στη Φλώρινα (Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013).

Ηµερίδες



«Αντιλαµβανόµαστε το ΤΕΕ   
ως σύµµαχό µας  

για την επανεκκίνηση των έργων»
∆ήλωσε ο υπουργός  Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης

«Αυτή η αδιέξοδη πολιτική  
πρέπει να ανατραπεί»

Τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης

«Εµείς  αντιλαµβανόµαστε το ΤΕΕ  ως σύµµαχό µας στην προσπάθεια για την επα-

νεκκίνηση των έργων κάθε µορφής , καθώς  η κρίση όπως ξέρετε καλύτερα από 

τον καθένα τα έχει πλήξει  και τα έχει πλήξει σηµαντικά». Αυτό τόνισε ο υπουργός 

Ανάπτυξης Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής Χατζηδάκης από το βήµα 

του διήµερου συνεδρίου µε  θέµα τα έργα µεταφορικών υποδοµών που διοργα-

νώνει το ΤΕΕ απαντώντας στην τοποθέτηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, ο 

οποίος  καταφέρθηκε κατά της ασκούµενης πολιτικής και ζήτησε δεσµεύσεις για 

την ανάπτυξη, τον τεχνικό κόσµο και το ΤΕΕ. Ο κ Χατζηδάκης είπε ότι σύµφωνα 

µε τις κατευθύνσεις του πρωθυπουργού Α. Σαµαρά ο ίδιος και οι συνεργάτες του 

ποντάρουν σε συγκεκριµένο µετρήσιµο έργο, υποστήριξε ότι οι Κασσάνδρες που 

προβλέπουν προβλήµατα στα οδικά έργα θα διαψευστούν από την πλήρη επανεκ-

κίνηση των µεγάλων οδικών έργων, ενώ ανακοίνωσε ότι τον τελευταίο χρόνο συµ-

βασιοποιούνται και δηµοπρατούνται δηµόσια έργα, κυρίως έργα Μετρό, σε  Αθήνα 

και Θεσσαλονίκη και σιδηροδροµικά έργα στον βασικό άξονα ΠΑΘΕ, συνολικού 

ύψους 2,6 δις ευρώ.     

-«Βεβαίως, συνέχισε ο υπουργός, πλέουµε κόντρα στον άνεµο. Και µάλιστα πλέ-

ουµε µέσα σε µια καταιγίδα µε άνεµο 10 µποφόρ. ∆εν υπάρχουν πιο δύσκολες 

συνθήκες  πουθενά σε ολόκληρη την Ευρώπη.  Αλλά, δεν το βάζουµε κάτω».  

Απευθυνόµενος προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ, ο κ Χατζηδάκης  συνέχισε λέγοντας: 

« Προχωρούµε και είµαι βέβαιος ότι σε αυτήν την πορεία θα έχουµε και εσάς µαζί 

µας. Αντιλαµβάνοµαι ότι από τις πολιτικές που έχουν εφαρµοστεί , λόγω του Μνη-

µονίου, έχουν δηµιουργηθεί αντιδράσεις. Έχουµε συζητήσει τόσο µε τον Πρόεδρο 

του ΤΕΕ, ο οποίος µου έχει εκθέσει κατά καιρούς τις ενστάσεις, όσο και µε το Προ-

εδρείο.  Η επιθυµία µας δεν είναι φυσικά να σας έχουµε απέναντι. Εποµένως, παρά 

τις διαφωνίες, είµαστε πάντοτε στη διάθεσή σας  να συνεργαζόµαστε, διότι προφα-

νώς, δηµόσια έργα  χωρίς τον τεχνικό κόσµο της χώρας δεν µπορεί να υπάρχουν».  

«Αυτή η αδιέξοδη πολιτική πρέπει να ανατραπεί.  Το µοντέλο 

της ύφεσης, της απορρύθµισης, της κατάρρευσης, του Κρά-

τους ∆ικαίου, του κοινωνικού κράτους, του Συντάγµατος ή θα 

σταµατήσει ή θα οδηγήσει τη χώρα σε ανεξέλεγκτες τραγικές 

καταστάσεις». 

Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης κατά την οµιλία 

του στη διηµερίδα, ενώ άσκησε κριτική προς το οικονοµικό 

επιτελείο λέγοντας ότι «δεν αντιλαµβάνεται την αποτυχία της 

πολιτικής κατεύθυνσης των 3 τελευταίων κυβερνήσεων ενώ 

την  αποδέχονται πλέον ο ΟΟΣΑ και το ∆ΝΤ». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ συνέχισε λέγοντας ότι «η λύση δεν έρχε-

ται χαρίζοντας δηµόσιες υποδοµές και περιουσία.  Ανάπτυξη 

δεν επιτυγχάνεται ιδιωτικοποιώντας ανεκτίµητης στρατηγικής 

αξίας δίκτυα είτε ενεργειακά είτε τηλεπικοινωνιακά είτε συ-

γκοινωνιακά. Οι συνέπειες χτυπούν τη Χώρα.  Η ύφεση και 

ο κακός σχεδιασµός έχουν µειώσει εκπληκτικά τους κυκλο-

φοριακούς φόρτους στους αυτοκινητόδροµους, µε προφανείς 

συνέπειες στην κοινωνία, στο κόστος και στα ίδια τα έργα». 

Επίσης ο κ Σπίρτζης χαρακτήρισε «το ΤΑΙΠΕ∆, δηµοπρατήριο 

χωρίς τιµές εκκίνησης, συνεχίζει µε αδιαφάνεια , χωρίς να 

έχει ενηµερώσει κανέναν, ποιες οι τιµές αφετηρίας, ποιες οι 

εκτιµήσεις εσόδων, ποιο το σχέδιο και οι δεσµεύσεις.  ∆εν 

έχει ενηµερώσει γιατί όλα αυτά είναι ανύπαρκτα χωρίς να 

υπηρετείται το δηµόσιο συµφέρον».  Στη συνέχεια έντονος 

και ενδιαφέρον διάλογος έγινε µεταξύ του Χρ. Σπίρτζη και του 

προέδρου του ΤΑΙΠΕ∆ Στ. Σταυρίδη, ο οποίος δεσµεύτηκε να 

ξεκινήσει διάλογος µεταξύ των δυο φορέων για πλήρη ενηµέ-

ρωση σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος.
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Κεντρικός  στόχος της διηµερίδας που διοργανώ-

νει το ΤΕΕ είναι να υπάρξει ένας ουσιαστικός και 

σε βάθος διάλογος µε τη συµµετοχή όλων των 

εµπλεκοµένων για όλα τα θέµατα που αφορούν 

στις µεταφορικές υποδοµές και στην ανάπτυ-

ξη τόνισε ο ∆ηµήτρης ∆ηµητρίου, συντονιστής 

ΜΕΥΠ-ΤΕΕ, παρουσιάζοντας την εισήγηση της 

οργανωτικής επιτροπής. Ο ίδιος έθεσε στην 

αιχµή της τοποθέτησης του την επανεκκίνηση 

των µεγάλων οδικών έργων, την αξιοποίηση του 

ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της νέας προγραµµα-

τικής περιόδου. 

Στόχος ο διάλογος για την ανάπτυξη



Καταρχήν συµφωνία µε τις τράπεζες για την επανεκκίνηση  
των οδικών έργων 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Επτά προτάσεις για τα έργα και την ανάπτυξη 
«Το Π∆Ε έχει µηδενιστεί.  Το ΕΣΠΑ δυστυχώς κατευ-

θύνεται σε αντίστοιχες λογικές.  Οι προτάσεις µας για 

ωρίµανση µικρών και µεσαίων έργων δεν υιοθετήθη-

καν.  Η νέα προγραµµατική περίοδος δεν περιλαµ-

βάνει υποδοµές και η προετοιµασία της είναι σε εµ-

βρυακή µορφή.  Εποµένως, έργα δεν θα υπάρχουν». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης ανέλυσε την 

κατάσταση στον τοµέα των κατασκευών αναφέροντας 

ακόµη ότι  «Το τραπεζικό σύστηµα σε αντίθεση µε το 

άνοιγµα των επαγγελµάτων µαζεύεται σε 3 οµίλους 

µε γνωστές αρνητικές συνέπειες για την εγγυοδοσία 

και τη χρηµατοδότηση των έργων και της οικονοµί-

ας». Στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατέθεσε επτά 

αναπτυξιακές προτάσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 

1. Ένα ιεραρχηµένο σχέδιο δηµόσιων υποδοµών εί-

ναι η µόνη λύση στον εφιάλτη που ζούµε και θα συ-

νεχίσουµε, αν δεν αλλάξουµε ρότα. Ένα σχέδιο που 

δεν θα έχει σκοπό τα έργα για τα έργα, τα έργα στην 

υπηρεσία της πολιτικής διαπραγµάτευσης, αλλά τις 

δηµόσιες υποδοµές στην υπηρεσία της οικοδόµησης 

παραγωγικής δοµής, της αποκέντρωσης, της ανάπτυ-

ξης της ελληνικής κοινωνίας και όχι συγκεκριµένων 

συµφερόντων.

2. Η Κυβέρνηση πρέπει να διαπραγµατευτεί και να 

θέσει εκτός µνηµονίου τις δηµόσιες υποδοµές και το 

Π∆Ε.  Να αλλάξει τους όρους της νέας προγραµµα-

τικής περιόδου, να απελευθερώσει τις παραγωγικές 

δυνάµεις από την υποταγή στους µεταπράτες και στο 

τραπεζικό σύστηµα.

3. Το θεσµικό πλαίσιο παραγωγής έργων χρήζει 

αναθεώρησης.  ∆εν µπορεί οι Ο.Τ.Α. να έχουν το ίδιο 

πλαίσιο δηµοπράτησης µε τα Υπουργεία.  ∆εν µπο-

ρεί η Γ.Γ. ∆ηµοσίων Έργων να µην έχει στρατηγική 

κατεύθυνση, σχεδιασµό ελέγχους, πρότυπα.  ∆εν 

µπορεί να µην έχει υπάρχουν πρότυπα συµβάσεων 

δηµόσιων έργων, παραχωρήσεων, Σ∆ΙΤ.  Χαρακτη-

ριστικό παράδειγµα κακών συµβάσεων, τα έργα 

παραχώρησης.  Χωρίς µελέτες εφαρµογής, χωρίς 

σοβαρούς προϋπολογισµούς, χωρίς πραγµατικό 

χρονοδιάγραµµα. 

4. Τα Μητρώα και τα τιµολόγια δηµόσιων έργων πρέ-

πει να αναθεωρηθούν.  Τα Μητρώα πρέπει να µετεξε-

λιχθούν σε πραγµατικά Μητρώα ελέγχου και να απλο-

ποιήσουν τις διαγωνιστικές διαδικασίες.  Από την 

εµπειρία µας το κέρδος είναι η εξοικονόµηση 2 ετών 

καθυστερήσεων. Τα τιµολόγια των δηµοσίων έργων, 

πρέπει να πάψουν να υπάρχουν, χωρίς επιστηµονική 

τεκµηρίωση, ένα σύγχρονο παρατηρητήριο τιµών και 

προδιαγραφών, χωρίς έλεγχο του αθέµιτου ανταγωνι-

σµού.  Χάνονται δις € από το ΕΣΠΑ, λόγω τιµολογίων.

5. Η πρότασή µας για άµεση ωρίµανση έργων και 

µετακύλιση του κύριου κόστους µελετών στη φάση 

της κατασκευή και της χρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ.

6. Οµόλογο των απωλειών του ΕΤΑΑ και ανακεφα-

λαιοποίησή του, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση έργων 

δηµόσιων υποδοµών.  

7. Το σηµαντικότερο όλων, όµως, είναι ο σχεδιασµός.  

Ειδικά στη σηµερινή θεµατολογία.  Ο σχεδιασµός 

των µεταφορών, ο ρόλος και ο χαρακτηρισµός των 

λιµένων, των αξόνων οδοποιίας, των µέσων σταθερής 

τροχιάς όχι αντιµετωπίζοντας τη Χώρα ως διαµετα-

κοµιστικό τόπο υπηρεσιών, αλλά ως τόπο αειφόρου 

ανάπτυξης και δόµησης παραγωγικής δοµής.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης 

ανακοίνωσε χθες από το βήµα της διηµερίδας 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, ότι πριν 

µία εβδοµάδα επιτεύχθηκε κατ αρχήν συµφωνία 

χρηµατοδότησης των τεσσάρων µεγάλων οδικών  

έργων,  µε την οµάδα διαπραγµάτευσης των ελ-

ληνικών και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες τρα-

πεζών, που εδώ και δύο χρόνια έχουν κλείσει τη 

στρόφιγγα χρηµατοδότησης των έργων. Αυτή η κα-

ταρχήν συµφωνία έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και αναµένονται οι τελικές εγκρίσεις σε 

αυτό το σκέλος. Ο υπουργός πρόσθεσε ακόµη ότι  

έχει τεθεί ως δικλείδα ασφαλείας στο ενδεχόµενο 

που κάποιες τράπεζες αδυνατούν να χρηµατοδο-

τήσουν τα έργα µέρος του χρηµατοδοτικού κε-

νού να καλυφθεί µέσω του ΕΣΠΑ, ενώ ήδη έχει 

εξασφαλιστεί  δάνειο ύψους 650 εκατ ευρώ, από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που αφορά 

αυστηρά την ολοκλήρωση των συγκεκριµένων 

αυτοκινητοδρόµων. 

-”Ζορίστε τις τράπεζες και επανακινείστε πραγµα-

τικά τα έργα στο σύνολο τους και όχι κουτσουρεµέ-

να, µε διαφάνεια και κοινωνική ευαισθησία” είπε 

προς τον υπουργό ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, προσθέτοντας “µην προχωρήσετε δα-

πανώντας πόρους του ΕΣΠΑ για την ελάφρυνση 

του  ξένου τραπεζικού συστήµατος”. Ο κ Σπίρτζης 

µίλησε για “βαθιά ύφεση, φτώχεια, ανεργία και δι-

άλυση του παραγωγικού ιστού που έχει επιφέρει η 

εφαρµοζόµενη πολιτική”, προσθέτοντας χαρακτη-

ριστικά ότι “δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί η ανεργία 

των 2 εκατοµµυρίων µε αυτές τις πολιτικές ακόµη 

και τα έργα παραχώρησης να ξεκινήσουν-που 

δεν ξεκίνησαν -είναι πια σταγόνα στον ωκεανό”. 

Η  οριστική συµφωνία επανεκκίνησης των έργων, 

θα υλοποιηθεί µε πρόσθετες εργολαβικές απο-

ζηµιώσεις ύψους 353,3 εκατ ευρώ.  Ο Γ. Συριανός 

πρόεδρος του συνδέσµου των µεγάλων τεχνικών 

εταιριών (ΣΤΕΑΤ)  και στέλεχος των εργολαβικών 

κοινοπραξιών στα οδικά έργα, είπε ότι γίνονται 

“αρχικές εργασίες” σε εργοτάξια και ότι απαιτείται 

η οριστικοποίηση των νέων δανειακών συµβάσεων 

µε τις τράπεζες και η έγκριση τους από τη Βουλή.

Σχεδιασµός των έργων
Το ΤΕΕ να βοηθήσει την πολιτεία να κάνει τις κατάλληλες επιλογές 

στις προτεραιότητες ανάπτυξης των έργων ζήτησε ο γενικός γραµµα-

τέας του υπουργείου µεταφορών Νίκος Σταθόπουλος και κυρίως να 

µην γίνουν λάθη στο σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό των έργων, 

διότι οι συνέπειες  αυτών των λανθασµένων  επιλογών εκδηλώνονται 

σε µεγάλο βάθος χρόνου και είναι ανεπίστρεπτες. Ο κ Σταθόπουλος 

είπε ότι είναι σηµαντικό παρά τις καθυστερήσεις και τα προβλήµα-

τα που έχουν σηµειωθεί στο παρελθόν µέσα στα δύο τρία επόµενα 

χρόνια να ολοκληρώσουµε τα βασικά έργα υποδοµής, κυρίως του 

σιδηροδροµικού δικτύου, ώστε να συµπεριληφθεί η χώρα µας στους 

νέους παγκόσµιους σχεδιασµούς του διαµετακοµιστικού εµπορίου. 

Νέες ρυθµίσεις για εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Νοµοθετικές ρυθµίσεις για την αναµόρφωση των διατάξεων περί Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, που θα στηρίξουν περαιτέρω τον τεχνικό κόσµο και θα συµβάλλουν στην 

ποιοτική εκτέλεση των έργων ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Υπο-

δοµών Στ. Καλογιάννης στη διηµερίδα του ΤΕΕ,  προσθέτοντας ότι είναι έτοιµο και το σχέδιο 

Προεδρικού ∆ιατάγµατος για το µητρώο µελετητών και τις εταιρείες µελετών. Ο ίδιος είπε 

ότι το  Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» 2007 – 2013, πα-

ρουσιάζει απορρόφηση 48%, έναντι 35% τον Ιούλιο του 2012. Επίσης, η απορρόφηση του 

ΕΣΠΑ ανέρχεται σήµερα σε 57%, έναντι 49,2 % του Κοινοτικού µέσου όρου, κατατάσσοντας 

την χώρα µας στην 8η θέση µεταξύ των «27». Στη συνέχεια ο κ Καλογιάννης παρουσίασε 

τους  στόχους  της πολιτικής Μεταφορών της Χώρας κατά την προγραµµατική περίοδο 2014 

– 2020, µε αιχµή την ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών. 
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Η Google είναι µια εταιρεία που επικεντρώ-

νεται στην επίλυση προβληµάτων όλου του 

κόσµου. Όµως, τώρα, θα πρέπει να λύσει ένα 

δικό της πρόβληµα: να βρει γυναίκες µηχανι-

κούς υπολογιστών και να καταστήσει αναλο-

γικότερη την αριθµητική σχέση ανδρών-γυ-

ναικών σε ότι αφορά το προσωπικό της.

Το ...πρόβληµα αποκάλυψε, πριν λίγες ηµέ-

ρες, κατά την εναρκτήρια οµιλία του στο συ-

νέδριο προγραµµατιστών, ο συνιδρυτής της 

εταιρείας Larry Page, λέγοντας χαρακτηρι-

στικά ότι θα πρέπει “η Google να πάψει  να 

είναι η εταιρεία στην οποία καταλήγουν όλα 

τα αρσενικά”. Απλώς, πρόσθεσε, θα πρέπει 

οι υπεύθυνοι προσλήψεων να βεβαιωθούν 

ότι θα βρεθούν γυναίκες και κορίτσια µε εν-

θουσιασµό για την τεχνολογία και τότε “δεν 

υπάρχει καµία αµφιβολία ότι θα διπλασιαστεί 

ο ρυθµός προόδου της εταιρείας”.

Η προσπάθεια ξεκίνησε από το συνέδριο, κα-

θώς επιδιώχθηκε να συµµετέχει αυξηµένος 

αριθµός εκπροσώπων του γυναικών σε σχέση 

µε όλα τα προηγούµενα (ξεκίνησαν το 2008). 

Έτσι, ήταν αυξηµένη η συµµετοχή έφηβων 

κοριτσιών από όλο τον κόσµο, οι οποίες έχουν 

επιδείξει έφεση για την τεχνολογία και έχουν 

διακριθεί. Μάλιστα, για χάρη τους οργανώ-

θηκε και ιδιαίτερη εκδήλωση, ώστε να µην 

αισθάνονται αποµονωµένες µέσα στο πλήθος 

των ανδρών.

Την ιδέα στροφής προς τις γυναίκες λέγε-

ται ότι την έδωσε, µεταξύ άλλων, η επιτυχία 

της σχολής Harvey Mudd στη Νότια Καλι-

φόρνια, στο τµήµα υπολογιστών της οποίας 

οι γυναίκες, έπειτα από προσπάθεια, έχουν 

φτάσει στο 44%. Η απροθυµία, διαπιστώθηκε 

ότι οφειλόταν στην έλλειψη κατανόησης του 

πεδίου γνώσης και στην επαγγελµατική στα-

διοδροµία που τους εξασφαλίζουν οι συγκε-

κριµένες σπουδές, αλλά µετά από συγκεκρι-

µένες και συντονισµένες δηµόσιες σχέσεις, η 

εντύπωση αναστράφηκε. 

Σε πάρκο της Πόλης του Μεξικού, σχεδιάστηκε ένα κτίριο από το αρχιτεκτονικό γραφείο 

FR-EE, του Fernando Romero, για να στεγάσει έργα τέχνης, αλλά ο ίδιος ο σχεδιασµός του 

χαρακτηρίζεται από πολλούς ως έργο τέχνης. Το MADU, όπως ονοµάζεται, είναι ένα µικρό 

µουσείο, έχει σχήµα παραµορφωµένης σφαίρας, ώστε να συνυπάρχει στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον σε απόλυτη αρµονία.

Τη µορφή του δίνει η κατασκευή κυµατιστών πλακών από σκυρόδεµα, οι κορυφές των 

οποίων συνδέονται µε την απόληξη των ευρισκόµενων στο επόµενο επίπεδο, δηµιουργώ-

ντας στο εσωτερικό του κτιρίου ελικοειδείς αίθουσες και διαδροµές, που οδηγούν σε υψη-

λότερα επίπεδα, δίχως να χρειάζονται 

σκάλες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι χάρη 

στον τρόπο κατασκευής δεν χρειάζο-

νται κολώνες και δοκάρια, µε συνέπεια 

οι χώροι να είναι ελεύθεροι και η κυ-

κλοφορία των επισκεπτών ακώλητη.

Κατά τα άλλα, στην κατασκευή του 

κτιρίου θα χρησιµοποιηθούν ανακυ-

κλωµένα υλικά. Με τα ανοίγµατα στην 

πρόσοψη θα αξιοποιηθεί ο ηλιακός 

φωτισµός, για να καλυφθούν οι ανά-

γκες φωτισµού µε τον καλύτερο και 

φθηνότερο τρόπο των αιθουσών, οι 

οποίες, καθώς το κτίριο θα βρίσκεται 

εντός της πείµετρου του πάκρου, είναι 

τοποθετηµένες ακτινικά και η κάθε µια 

θα έχει ιδιαίτερη θέα στο πάρκο ή στην πόλη. Όσο για τα εκθέµατα που θα φιλοξενήσει, θα 

είναι µικρά σε όγκο και δεν θα απαιτούν ξεχωριστές αίθουσες.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πληρώθηκαν χρέη ύψους 2,86 δισ. και 
δηµιουργήθηκαν νέα 1,3 δισ.- Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΡΟΚΑΝΙΖΕΙ ΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ- Αδύνατη η τήρηση των κυβερνητικών 

ΖΗΤΟΥΝ 2,9 ∆ΙΣ. ΣΕ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ- ∆ιαδικασία που θα αλλάξει χέρια στο 10% 

ΤΟ ΙΟΒΕ 
«ΒΛΕΠΕΙ» ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Η MOODY’S ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ 
ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ελάχιστα φθάνουν στην αγορά παρά τη χρηµατοδότηση 

τέσσερις µήνες- Στα 7,3 δισ. οι υποχρεώσεις τον Απρίλιο από 8,2 
JAPONICA PARTNERS- 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
Παπούλια- ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008 ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος- 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ∆ΕΙΛΑ Η ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ- Αµβλύνονται οι αρνητικές 
εκτιµήσεις επιχειρηµατιών και καταναλωτών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 

πιστωτικό σύστηµα- ΣΗΜΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 ΟΙ 

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ JAPONICA 
PARTNERS: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΥΨΟΥΣ 2,9 ∆ΙΣ.
η ∆ιακοµµατική: «ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΕΙ ΤΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΪΟ- 
∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΑ 7,3 
∆ΙΣ. ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ-
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ 200.000 ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ- Στο 30% του 

«ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ- Μιλάει για 
ΧΡΟΝΟ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 2.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ- Στις επαφές 
ΡΥΘΜΙΣΗ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ- Περίοδος 

διευκόλυνσης 48 µηνών µε δόση δανείου στο 30% του µηνιαίου 
εισοδήµατος.

ΤΑ ΝΕΑ: 

οι οποίοι πλήρωναν έως τώρα κανονικά τις δόσεις τους- προβλέπεται να 
δοθεί περίοδος χάριτος έξι µηνών σε ανέργους- ΡΥΘΜΙΣΗ- ΠΑΚΕΤΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΟΙ ∆ΥΟ ΤΟΥΡΚΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ψηφίζεται αύριο ο νόµος για τη ρύθµιση 
δανείων- ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΩΣ 25.000 
€ 
διαδηλώσεις και επεισόδια σε όλη την Τουρκία- ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ  Η 
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

ΕΘΝΟΣ:  ΝΕΟ 
ΤΟΠΙΟ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Ελαφρύνσεις για κατοικίες έως 
200.000 € εντός σχεδίου πόλης- Επιβαρύνσεις για ακίνητα υψηλής αξίας 

Ηχηρό µήνυµα από ΗΠΑ- ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

γραφειοκρατίας ή τεκµηρίων- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΧΑΟΣ ΣΕ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ- 
ΜΕ 

ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠΕΙΛΕΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΕΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

Απρίλιο, έργα πιθανόν το φθινόπωρο- ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ- Προσλήψεις 

ΤΟ 
ΤΖΙΝΙ ∆ΕΝ ΞΑΝΑΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙ- Στην Αθήνα, µαζική 
διαδήλωση αλληλεγγύης στον τουρκικό λαό. 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

υπ. Ανάπτυξης- ΡΥΘΜΙΣΗ- ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ- Κλείνει 
η πόρτα για τους περισσότερους δανειολήπτες από τις έξι προϋποθέσεις- 

κόµµα του Τούρκου πρωθυπουργού- ΓΕΜΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανάκριση και «βασανιστήρια» για τα ποσά άνω 
των 100 €- Θα ελέγχονται τα πάντα από την αρχή- ΟΥ ΜΠΛΕΞΕΙΣ- 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΠΟΙΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΤΩΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- Πού χρειάζονται, πόσους και σε τι ειδικότητες, 

ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ!- ∆ε λέει να σβήσει η φωτιά στην Τουρκία. Εχθρική η στάση 
των ΗΠΑ προς την κυβέρνηση.

ΕΣΤΙΑ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Απαιτείται πάταξις της 
γραφειοκρατίας.

Η ΑΥΓΗ: Μεγάλη συγκέντρωση στη ∆ραπετσώνα- ΠΡΩΤΑ Η 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΤΑ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ- Η φτώχεια και η εξαθλίωση 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: 

ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΞΟ∆Ο ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ Η 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Την ώρα που η Τουρκία φλέγεται και ενώ 
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ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΕ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 4/06/2013

Το φάκελο των αλλαγών στη φορολογία, µε επίκεντρο 

τα µέτρα κατά της φοροδιαφυγής, αλλά και αυτόν που 

αφορά στις επεµβάσεις στα ακίνητα, µέσω του ενιαίου 

φόρου και της αύξησης των αντικειµενικών αξιών κατά 

µέσο όρο 20%, ανοίγει σήµερα n κυβέρνηση µε την 

τρόικα. Η συζήτηση, µάλιστα, επί των συγκεκριµένων 

θεµάτων ξεκίνησε από χθες, κατά τη συνάντηση του 

ενώ τέθηκαν επί τάπητος και στο Μέγαρο Μαξίµου 

κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο άνδρες µε τον 

πρωθυπουργό, Αντ. Σαµαρά. Στην εν λόγω συνάντηση, 

ετέθη για µια ακόµη φορά το θέµα της µείωσης του 

πιλοτικά, σε πρώτη φάση κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες, αφού n κυβέρνηση, παρά τις αντιρρήσεις του 

∆ΝΤ και αρκετών Ευρωπαίων αξιωµατούχων που 

φοβούνται αποκλίσεις από τους στόχους, ευελπιστεί 

ότι το µέτρο θα αλλάξει το κλίµα στην αγορά, θα 

συµβάλει στην αύξηση των δηµοσίων εσόδων, αλλά 

και στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι 

αξιοσηµείωτο, πάντως, ότι ο κ. Σεµέτα απέφυγε 

να κάνει οποιαδήποτε δήλωση, αφήνοντας όλα τα 

ενδεχόµενα ανοιχτά, ενώ το θέµα περνά, από σήµερα, 

στα χέρια των επικεφαλής της τρόικας, οι οποίοι θα 

πρέπει να πειστούν για το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα 

του µέτρου, όπως άλλωστε και για τον ενιαίο φόρο 

επί των ακινήτων που θα εφαρµοστεί από το 2014, 

αφού στόχος παραµένει n είσπραξη 3,1 δισ. ευρώ. 

Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί πλέον για την κυβέρνηση n 

απόφαση να εξαιρεθούν από το νέο φόρα οι αγροτικές 

εκτάσεις των κατ' επάγγελµα αγροτών, αφού ανοίγει 

«τρύπα» στα έσοδα, που κυµαίνεται από 200 έως 

και 300 εκατ. ευρώ, χωρίς ακόµη να έχει βρεθεί το 

εναλλακτικό σενάριο κάλυψης των απωλειών. Μέχρι 

αργά εξάλλου, χθες το βράδυ, παρά τη δέσµευση του 

οικονοµικού επιτελείου την προηγουµένη εβδοµάδα, 

δεν είχε δοθεί, στους εκπροσώπους των κοµµάτων 

της συγκυβέρνησης το σχέδιο µε το τελικό κόστος 

της ανωτέρω απόφασης και οι τρόποι κάλυψης του 

διακοµµατικής επιτροπής µετατέθηκε για αύριο -είχε 

προγραµµατιστεί για σήµερα-, ενώ θα γίνει υπό 

Στουρνάρα. Σε κάθε περίπτωση, εάν οριστικοποιηθεί το 

αγρότες, τότε, όπως έχει ήδη αποκαλύψει n «N», οι 

επιβαρύνσεις για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα 

είναι µεγαλύτερες από το επόµενο έτος, ενώ είναι 

άγνωστο εάν θα θεσπιστεί, τελικά, και αφορολόγητο 

όριο για τα φυσικά πρόσωπα και ποιοι συντελεστές θα 

ισχύσουν. Με βάση, πάντως, το εναλλακτικό σχέδιο 

που επεξεργάζεται n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

όριο, ίσως και 30.000 ευρώ, αλλά και υψηλότερους 

συντελεστές φορολόγησης των αστικών ακινήτων, ενώ 

στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων έχει τεθεί και n 

διατήρηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης για 

βάση το σχέδιο που εκπονείται στο υπουργείο, όπως 

έχει ήδη επισηµάνει n «N», ο µέσος φόρος για τα εκτός 

σχεδίου ακίνητα -πλην των αγροτικών εκτάσεων- θα 

που βρίσκονται σε παραθαλάσσιες ή τουριστικές 

περιοχές ή συνορεύουν µε εθνικές οδούς, ο φόρος 

θα ξεκινά από τα 20 ευρώ, φθάνοντας σε εξαιρετικές 

σχεδίου ακίνητα, δεν θα υπάρχει αφορολόγητο όριο 

και ο φόρος θα υπολογίζεται µε βάση το στρέµµα και 

όχι την αντικειµενική αξία, ενώ για τα ακίνητα εντός 

σχεδίου οι συντελεστές της κλίµακας των φυσικών 

προσώπων θα ξεκινούν, όπως έχει ήδη αποκαλύψει 

n «N», από 0,2% και θα φθάνουν έως 1% στην 

το πρώτο ευρώ αντικειµενικής αξίας και, εάν οριστεί 

2%. Αφορολόγητο όριο, πάντως, δεν θα ισχύσει και για 

τα ακίνητα των νοµικών προσώπων κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, ενώ n ενιαία κλίµακα φορολόγησης τους 

θα αποτελείται από τέσσερις συντελεστές 0,1%, 0,2%, 

0,3% και 0,6%. Από την άλλη πλευρά n φορολογική 

µεταχείριση των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων των 

επιχειρήσεων (κτίσµατα ξενοδοχείων, γήπεδα κλπ.), 

καθώς και αυτών που εκµεταλλεύεται n Εκκλησία θα 

είναι ευνοϊκότερη, αφού εξετάζεται n εφαρµογή των 

χαµηλών συντελεστών 0,1%, 0,2% και 0,3%.

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ/ |  Σελίδα 6 | 4/06/2013

χειρίστηκε στα αρχικά τους στάδια τα µεγάλα οδικά 

έργα παραχώρησης εµφανίστηκαν οι κοινοπραξίες 

που τα έχουν αναλάβει. Σε χθεσινή, πρώτη τους 

δηµόσια εµφάνιση από τότε που «πάγωσαν» τα έργα, 

οι επικεφαλής των παραχωρήσεων απέδωσαν στο 

∆ηµόσιο όλη την ευθύνη για το «πάγωµα» των έργων. 

Ωστόσο υποστήριξαν ότι το µοντέλο της κατασκευής 

µεγάλων υποδοµών µε συµβάσεις παραχώρησης 

εξακολουθεί να συµφέρει το ∆ηµόσιο. Και επεσήµαναν 

την ανάγκη αναπροσαρµογής του στις σηµερινές 

συνθήκες, σκιαγραφώντας ουσιαστικά το πλαίσιο της 

προετοιµαζόµενης λύσης. Ανοίγοντας τις εργασίες 

συνεδρίου του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας 

µε θέµα «Έργα µεταφορικών υποδοµών ως µοχλός 
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ανάπτυξης και ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας», 

για ακόµα µια φορά την αισιοδοξία του για την 

επανέναρξη των έργων στους τέσσερις «παγωµένους» 

αυτοκινητόδροµους. «Καταλήξαµε σε µια καταρχήν 

συµφωνία χρηµατοδότησης µε τις τράπεζες. Αυτή 

έχει ήδη κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

αναµένουµε τις τελικές εγκρίσεις», ανέφερε. Όσο για 

τα οριστικά σχέδια για την αναθεώρηση των συµβάσεων 

παραχώρησης, σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου, 

αισιοδοξία του ότι σύντοµα θα προχωρήσουν και 

δώσει το «πράσινο φως». Στο συνέδριο µίλησαν και 

οι επικεφαλής των πέντε παραχωρήσεων, καθώς και 

στο ∆ηµόσιο την ευθύνη για το «πάγωµα» των έργων. 

δεν έχει ακόµα «µάθει» να κάνει απαλλοτριώσεις, 

να συντονίζει τις αρχαιολογικές εργασίες και να 

εκδίδει έγκαιρα περιβαλλοντικούς όρους. Αναλόγως, 

υποστήριξε ότι τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν 

µε ευθύνη του ∆ηµοσίου «σηµάδεψαν την πορεία τους 

και καθόρισαν την τύχη των έργων». Και ο διευθύνων 

σύµβουλος της Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, ∆ηµ. 

µελετών, που δεν µπόρεσαν να προβλέψουν την 

(σ.σ. το λεγόµενο «κυκλοφοριακό ρίσκο» ανήκει 

παραχωρησιούχοι, πάντως, υποστήριξαν ότι ακόµα και 

υπό αυτές τις συνθήκες, οι συµβάσεις παραχώρησης 

είναι n καλύτερη δυνατή επιλογή για την ανακατασκευή 

ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο. Όταν το διαχειριστείς 

σωστά, θα παρέχει πολλαπλά κοινωνικά και οικονοµικά 

οφέλη», ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Νέας 

σχεδιάστηκαν οι συµβάσεις παραχώρησης, το χρήµα 

επενδυτές υπερεκτίµησαν τα µελλοντικά οφέλη και 

τη µελλοντική ανάπτυξη», ανέφερε ο επικεφαλής 

αν αυτά τα έργα κατασκευάζονταν από το ∆ηµόσιο, 

σταµάτησαν βάρβαρα, αλλά στο τέλος της ηµέρας θα 

προσφέρουν πολύ περισσότερα», υποστήριξε. Και 

εκτίµησε ότι θα πρέπει να υπάρξει επιπρόσθετη κρατική 

χρηµατοδότηση για τα τµήµατα που µετατέθηκαν 

αποζηµιώσεων στους παραχωρησιούχους. Κατέβαλε 

χώρων για τη δηµιουργία νέων σταθµών διοδίων {n 

εσόδων που είχε το α' τρίµηνο του 2013 επειδή δεν 

έχει λειτουργήσει ακόµα ο σταθµός διοδίων Αγίας 

Παρασκευής (στον Μαλιακό, το τµήµα κατασκευάζεται 

από το ∆ηµόσιο και θα παραδοθεί σ' ένα έτος).

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΧΑΟΣ ΣΕ ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ 
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Xάος επικρατεί στα δύο µεγαλύτερα ασφαλιστικά 

Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), καθώς και των συντάξεων, 

το επίδοµα εξαιτίας της καθυστέρησης στους ελέγχους. 

αναδροµικά, καθησυχάζει µε δηλώσεις της στην «E» n 

το επίδοµα επειδή n εφορία έκρινε πως το τεκµαρτό 

τους εισόδηµα δεν συµβαδίζει µε το πραγµατικό 

υπόλοιπα Ταµεία, καθώς οι συνταξιούχοι δεν έχουν 

εβδοµάδα άλλοι 40.000 συνταξιούχοι του ∆ηµοσίου δεν 

πήραν σύνταξη. Την περασµένη Παρασκευή προσήλθαν 

n σύνταξη προκειµένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. 

οι «υπηρεσίες Πληρωµών Συντάξεων θα λειτουργούν 

καθηµερινά και καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου, κατ' 

εξαίρεση των οριζόµενων στα ως άνω γενικά έγγραφα, 

µέχρι την αποκατάσταση των σχετικών µε την καταβολή 

συντάξεων προβληµάτων, που προκάλεσαν µεγάλη 

προσέλευση συνταξιούχων στα υποκαταστήµατα του 

να δώσει αυτόν το µήνα όχι µόνο τις συντάξεις, αλλά 

περασµένη Πέµπτη καθυστέρησαν να δοθούν από το 

λογιστήριο του υπουργείου τα χρήµατα για το ΕΚΑΣ, 

αλλά προσθέτουν πως το πρόβληµα αποκαταστάθηκε 

µέσα στην ηµέρα, χωρίς επιπτώσεις στους 

συνταξιούχους.


