
Ενώ η οικοδοµική δραστηριότητα συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά χαµηλά, 

µόνον  µικρή µείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο οι τιµές των οικοδοµικών υλι-

κών νέων κτιρίων κατοικιών κατά -1.4%, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη 

του Απριλίου 2012, έναντι αύξησης 1% που σηµειώθηκε κατά την ίδια χρονική 

περίοδο το 2012 συγκρινόµενη µε την αντίστοιχη του 2011.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¸îù ðÜìå êáëÜ, ìÝóá…

Êáé üôáí ìéëÜìå ãéá «Ýîù» äåí áíáöåñüìáóôå 

óôçí «ðñáãìÜôéá» ðïõ ëÝíå ðùò áðïêüìéóáí áðü 

ôçí ðñüóöáôç ðåñéïäåßá Þ ìÝëëïõóåò – áõôÞ èá 

ðñÝðåé ðñþôá íá ôç äïýìå, áëëÜ êé üôáí ôç äïýìå 

íá ôçí êïéôÜîïõìå áðü êÜèå ðëåõñÜ, ìÞðùò êáé 

Ý÷åé …«ôñýðåò». ÌéëÜìå ãéá ôïí åëëçíéêü ôå÷íéêü 

êüóìï, ðïõ ìå ôá Ýñãá ôïõ âÜæåé óôï äñüìï ôçò 

áíÜðôõîçò ðïëëÝò ÷þñåò, áð’ åêåßíåò ðïõ Ýùò 

ðñéí ëßãá ÷ñüíéá ìáò Ýâëåðáí ùò áíáðôõãìÝíï 

êñÜôïò.

Ôï Ýíá ìåôÜ ôï Üëëï õðïãñÜöïõí ôá íÝá 

óõìâüëáéá ìåãÜëùí Ýñãùí, óå êñÜôç ôçò ÌÝóçò 

ÁíáôïëÞò êáé Áñáâßáò, áëëÜ êáé åðß åõñùðáúêÞò 

Çðåßñïõ, åëëçíéêÝò ôå÷íéêÝò åôáéñåßåò, ìå 

óõíÝðåéá ôï áíåêôÝëëåóôï õðüëïéðï íá ðáñáìÝíåé 

ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ó÷åäüí óôáèåñÜ óôá 2-3 

äéó. åõñþ, áðüäåéîç üôé ôï åëëçíéêü ôå÷íéêü 

ðáñáãùãéêü äõíáìéêü åßíáé êáé éêáíü êáé ôï 

åìðéóôåýïíôáé ïé îÝíïé. ÌÜëéóôá, ïñéóìÝíåò áð’ 

áõôÝò ôéò åôáéñåßåò, ôåßíïõí íá äçìéïõñãÞóïõí 

ìéá êáëÞ éóôïñéêÞ ðáñÜäïóç åêôüò ÅëëÜäáò, 

ôáõôü÷ñïíá ìåãåíèõíüìåíåò.

ÁõôÜ, üìùò, ïýôå ôá âëÝðïõí ïé äéá÷åéñéóôÝò ôçò 

åîïõóßáò óôç ÷þñá ìáò, ïýôå ôá ëïãáñéÜæïõí 

óôçí áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò ÅëëÜäáò. Ç 

åîùóôñÝöåéá ãé’ áõôïýò åßíáé ìïíüäñïìç: íá 

öÝñïõí îÝíïõò óôçí ÅëëÜäá, íá îåðïõëÞóïõí 

«Ýíáíôé ðéíáêßïõ öáêÞò» üôé êáëü êáé ìå ìÝëëïí 

õðÜñ÷åé, íá ôïõò äéåõêïëýíïõí ìå êÜèå ôñüðï, 

þóôå ôá Ýñãá êáé ïé ëïãÞò åðåíäýóåéò ôïõò íá 

ãßíïõí ìå ôï ìéêñüôåñï êüóôïò êáé ôéò ëéãüôåñåò 

äåóìåýóåéò íüìùí.

Ôçí ßäéá þñá ðïõ âõèßæïõí óôçí áðñáîßá êáé Ýíá 

êáôáóôñïöéêü íïìïèåôéêü ðëáßóéï ôéò åëëçíéêÝò 



 Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε χθες στην έκ-

δοση επίσημης ανακοίνωσης με τίτλο  

«Προθεσμίες νόμου 4014/2011 για 

αυθαίρετα  & νόμου 3843/2010 για 

ημιυπαίθριους χώρους»,  ότι δεν θα 

δοθεί νέα παράταση εφαρμογής των 

νόμων 4014/2011 και 3843/20 πέραν 

της 31ης Μαΐου 2013, που λήγει η 

σχετική προθεσμία . Παράλληλα ανα-

κοινώνεται ότι  «τις επόμενες ημέρες 

τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το 

Προεδρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρο-

νική Ταυτότητα Κτιρίου». Αναλυτικά 

η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ έχει ως 

εξής:  «Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι, 

στις 31 Μαΐου λήγουν οι προθεσμίες 

που αφορούν τη δυνατότητα νέων 

υπαγωγών στο νόμο 4014/2011 για 

τα αυθαίρετα και όλες τις διαδικα-

σίες του νόμου 3843/2010 για τους 

ημιυπαίθριους χώρους. Όπως είχε 

ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο, δεν 

πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.  

Το ΥΠΕΚΑ ολοκληρώνει την επεξερ-

γασία των προτάσεων που κατατέθη-

καν στην δημόσια διαβούλευση για το 

νομοσχέδιο περί αντιμετώπισης της 

αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλ-

λοντικό ισοζύγιο και θα το καταθέσει 

προς ψήφιση στη Βουλή, το αμέσως 

επόμενο διάστημα. Στο νομοσχέδιο, 

περιλαμβάνονται ήδη διατάξεις για 

όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις 

του Νόμου 4014/2011, ή άλλων προ-

γενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Οι πολίτες που έχουν κάνει χρήση 

των διατάξεων του Νόμου 4014/2011 

θα καλυφθούν από τις διατάξεις του 

νέου νόμου, χωρίς την καταβολή νέου 

παραβόλου και με συμψηφισμό των 

ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί. 

Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες τίθεται 

σε δημόσια διαβούλευση το Προε-

δρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρονική 

Ταυτότητα Κτιρίου, μέσω της οποίας 

θα μπορέσει το Κράτος να αποκτήσει 

πλήρη εικόνα του δομημένου χώρου, 

ώστε να προχωρά αποτελεσματικά ο 

χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδι-

ασμός και να διασφαλίζεται ο πλήρης 

και διαρκής έλεγχος της ασφάλειας 

και νομιμότητας των κατασκευών».

Το ΥΠΕΚΑ ανα-
κοίνωσε  ότι «θα 
καταθέσει στη 
Βουλή το νέο 
σχέδιο νόµου για 
την αυθαίρετη 
δόµηση και το 
περιβαλλοντι-
κό ισοζύγιο, το 
αµέσως επόµε-
νο διάστηµα», 
χωρίς συγκε-
κριµένη χρονική 
αναφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 

Υπαγωγή σε ν.4014/2011 και 
ν.3843/2010, σε οκτώ ηµέρες τέλος 

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



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

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Αεροµεταφορές- Παρόν και 

Μέλλον»

ΑΘΗΝΑ

iForce Επικοινωνίες, 
Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.∆.Υ. , Επιτροπή 
∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων 

30
Μαΐου
2013

25 -27
Μαΐου
2013

Μηχανικής 

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρµοσµένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

 Έκθεση "Φοιτητικής και νεολαιίστικης αφίσας" µε αντιπροσωπευτικά δείγµατα από τα πρώτα 

χρόνια της Μεταπολίτευσης, από όλο το πολιτικό φάσµα, παρουσιάζεται στη Βιβλιοθήκη 

Επιστηµών Υγείας (∆ήλου 1 και Μ. Ασίας, Γουδή), του Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

Αφίσες που κάποτε αναρτήθηκαν σε πανεπιστηµιακά προαύλια και αµφιθέατρα, σε δρόµους, 

σε µαγαζιά, όπου φοιτούσε και σύχναζε η νεολαία, αποδίδουν την ατµόσφαιρα της εποχής. 

Άλλοτε επιτυχηµένες εικαστικά κι άλλοτε λιγότερο, αναδεικνύουν την προτεραιότητα που 

έδιναν οι δηµιουργοί τους στο µήνυµα που µετέφερε η αφίσα και την αµεσότητά του. 

Με την πάροδο των χρόνων οι χειροποίητες αφίσες "σιώπησαν", αποσύρθηκαν και τώρα, 41 

χρόνια από τη µεταπολίτευση, αποτελούν σηµαντικό ιστορικό τεκµήριο. Οι αφίσες της έκθε-

σης προέρχονται από τις συλλογές των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας( ΑΣΚΙ). 

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ιστορικού 

Αρχείου Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

" Έργα µεταφορικών υποδοµών 

ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελλη-

νικής οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3 -4
Ιουνίου
2013

ΑΘΗΝΑ
Ξεκινούν σήµερα οι εργασίες του 9ου 

Πανελληνίου Επιστηµονικού Συνεδρίου Χηµικής 

Μηχανικής µε τίτλο: «Η Συµβολή της Χηµικής 

Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη» που θα 

ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2013, στους  

χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του 

ΕΜΠ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ηµερίδα µε θέµα τις τελευταίες εξελίξεις 

στην παραγωγή δηµοσίων έργων, διοργανώνει 

σήµερα στις 6 µ.µ. το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία 

µε τον Σύλλογο Μελετητών ∆ηµοσίων Έργων 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕ∆ΕΚΕΜ), στο αµφι-

θέατρο του κτηρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49). 

ΡΕΘΥΜΝΟ
Το τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 

Πολυτεχνείου Κρήτης µε τη συνεργασία του 

∆ήµου Ρεθύµνης  διοργανώνει εκδήλωση µε 

θέµα «Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής 

Κατανάλωσης», 17.30 - 20:30 σήµερα, στο Σπίτι 

του Πολιτισµού (Βερνάδου 8, Ρέθυµνο).

 Στις 25 και 26 Μαΐου 2013 θα πραγµατοποιηθεί, 

στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος 

Ωνάση, το διεθνές συνέδριο για την ανάπτυξη, µε 

τίτλο «Re engineering Greece»,  που διεξάγεται 

µε πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχα-

νικών Ελλάδας.

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν 

οι παρακάτω βασικές θεµατικές ενότητες:

-Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού σήµερα

-Η εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων στην 

Ελλάδα

-Ενέργεια: Αιχµή του δόρατος για την Ανάπτυξη

-Έρευνα, Καινοτοµία, Επιχειρηµατικότητα – Προ-

ϋποθέσεις αγροτικής ανάπτυξης

-Εκµετάλλευση φυσικών πόρων και προστασία 

του περιβάλλοντος: Παράλληλοι ή αντίθετοι 

δρόµοι;

-Οι υποδοµές ως µέσο εκκίνησης επενδύσεων

-Έργα, υποδοµές και τουριστικό προϊόν

-Ανασχεδιασµός της εκπαίδευσης του πολιτικού 

µηχανικού

-Στρατηγικά έργα ανάπλασης στην Αττική

-Σύγχρονα µοντέλα ανάπτυξης στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση

-Με στόχο την αειφορία: Χάραξη και εφαρµογή 

περιβαλλοντικών πολιτικών

-Το περιβάλλον ως µοχλός ανάπτυξης.

Για τη συµµετοχή στο συνέδριο –που θα µεταδο-

θεί σε live streaming- απαιτείται προεγγραφή.

Πληροφορίες: www.reengineeringgreece.gr, 

www.reengineering.gr, τηλ.: 210 9238170, email: 

spme@tee.gr

Συνέδριο για την ανάπτυξη

 Ο Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων, το Υπουργείο 

Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού, Αθλητι-

σµού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής, συνδιοργανώνουν 

την έκθεση  “∆ηµιουργώ εκ του µηδενός”, 

στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας του ∆ήµου 

Αθηναίων (Ταϋγέτου 60). Η έκθεση παρουσιάζει 

έργα από ανακυκλώσιµα υλικά των µαθητών της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευ-

σης από όλη την Ελλάδα και θα διαρκέσει από 

τις 24 Μαΐου ως και τις 7 Ιουνίου 2013 (∆ευτέρα 

– Παρασκευή: 9:00 – 14:00).

∆ηµιουργώ εκ του µηδενός



Ισορροπώντας µεταξύ ανάπτυξης και προστασίας  
του περιβάλλοντος 

Η ανάπτυξη δεν πρέπει να αντιπαλεύει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Έξυπνο σύστηµα ηλεκτρικής κατανάλωσης

Κινητό εργαστήριο περιβαλλοντικών µετρήσεων 

 Με την ενηµέρωση των µηχανικών και άλλων ενδιαφεροµένων σχετικά µε τη 

νοµολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «επιτρεπόµενες 

χρήσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000» συνεχίστηκε ο κύκλος διαλέ-

ξεων µε τίτλο: «Επίκαιρα θέµατα δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πο-

λεοδοµίας», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας.  Στόχος των 

εκδηλώσεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εισαγωγική οµιλία του ο Β’ 

Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιώργος Ηλιόπουλος, να αναδειχθούν 

και να αναλυθούν  τα θέµατα και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν στην 

καθηµερινότητά τους οι µηχανικοί και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στο περι-

βάλλον και ταλανίζουν χρόνια συνολικά τους πολίτες, καθώς το τι επιτρέπε-

ται και τι όχι, στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας, αποτελεί 

ένα… κουβάρι.  Κατά τη διάρκεια της οµιλίας της η δρ. Νοµικής και δικηγό-

ρος Ιωάννα Κουφάκη ανέπτυξε τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ σχετικά µε 

τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τις συνέπειες που έχει η πληµµελής 

τήρησής τους, σε ό,τι τις περιοχές Natura. Και ακόµη, τη φιλοσοφία που δι-

έπει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τη συνύπαρξη της οικονοµικής ανάπτυξης και 

της προστασίας του περιβάλλοντος στις χώρες-µέλη. Ειδικότερα αναφέρθη-

κε σε περιπτώσεις εγκατάστασης ΑΠΕ σε προστατευόµενες περιοχές Natura 

και δασικές περιοχές, αλλά και στις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν στη 

συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσε-

ων, όπως και στην αποζηµίωση κατοίκων για έργα στα οποία δεν τηρήθηκε η 

συγκεκριµένη διαδικασία. Όπως υπογράµµισε η Ιωάννα Κουφάκη, τα περι-

στατικά που αναλύθηκαν καταδεικνύουν τη µεγάλη βαρύτητα που δίνει η ΕΕ 

στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ακόµη και όταν πρόκειται για 

έργα που σχετίζονται µε την ενέργεια.

Σαράντα κατοικίες στη Θεσσαλονίκη θα παρακολουθεί το έξυπνο σύστηµα 

ηλεκτρικής κατανάλωσης, που θα εγκατασταθεί δωρεάν σε αυτές, στο πλαίσιο 

του ευρωπαϊκού έργου µε τίτλο "Αντίστροφη µέτρηση για κατοικίες χαµηλού 

άνθρακα- Countdown to Low Carbon Homes". Από τις κατοικίες στις οποίες 

θα εγκατασταθεί ο µηχανισµός οι 20 θα πρέπει να έχουν ήδη κάνει κάποιας 

µορφής ενεργειακή αναβάθµιση στο πρόσφατο µέλλον, ενώ οι υπόλοιπες θα 

επιλεγούν µεταξύ σπιτιών, που προγραµµατίζουν κάποιου είδους βελτίωση στο 

ενεργειακό τους προφίλ άµεσα. "Οι ενεργειακές απαιτήσεις σε ηλεκτρική και 

θερµική ενέργεια των κατοικιών στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο 23,5% 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Η κατανάλωση αυτή αυξά-

νεται κάθε χρόνο, παρά τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση νέων, πιο αποδοτικών 

ενεργειακά συσκευών στα σπίτια µας. Με το αυξανόµενο κόστος της ενέργειας 

ο περιορισµός της κατανάλωσης φαίνεται να είναι µια επιτακτική ανάγκη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, µια ενεργειακή αναβάθµιση µιας κατοικίας µπορεί να συµβάλ-

λει καθοριστικά στον περιορισµό της κατανάλωσης ενέργειας και, αντίστοιχα, 

στη µείωση των σχετικών δαπανών", υπογραµµίζεται σε ανακοίνωση του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το οποίο µετέχει στο έργο, µέσω του 

Εργαστηρίου Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος του έργου είναι να 

καταγράψει τις καλές πρακτικές για µια πετυχηµένη ενεργειακή αναβάθµιση, 

να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηµατοδότησής της, πέρα από τα ισχύοντα 

προγράµµατα οικονοµικής ενίσχυσης και να παρέχει κατάλληλες συµβουλευ-

τικές υπηρεσίες σε άτοµα που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή αναβάθµιση 

του σπιτιού τους. 

Επιπλέον, σε όσες κατοικίες δεν έχουν ήδη σχεδιάσει την ενεργειακή τους ανα-

βάθµισή θα γίνει δωρεάν ενεργειακή επιθεώρηση και θα προσφερθούν συµ-

βουλευτικές υπηρεσίες για τις καλύτερες λύσεις που υπάρχουν.

Από τις 15 Μαΐου η Εγνατία Οδός έχει θέσει σε 

λειτουργία το κινητό εργαστήριο πραγµατοποίη-

σης περιβαλλοντικών µετρήσεων που απέκτησε 

στο πλαίσιο του έργου Environmental Highway 

Οbservatory (E-Highway), του διασυνοριακού 

προγράµµατος συνεργασίας INTERREG Ελλά-

δα - ΠΓ∆Μ ΙΡΑ 2007 - 2013.  Σηµειώνεται ότι η 

Εγνατία Οδός Α.Ε., από την αρχή της κατασκευής 

του άξονα µέχρι σήµερα που είναι σε πλήρη λει-

τουργία, παρακολουθεί και καταγράφει τις περι-

βαλλοντικές συνθήκες, εντοπίζει τις επιπτώσεις 

της Οδού στο περιβάλλον και φέρει εις πέρας τις 

απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του φυ-

σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σε µια 

εποχή κατά την οποία η περιβαλλοντική προστασία 

αποτελεί αντικείµενο προς συζήτηση και δράση 

σε παγκόσµιο επίπεδο.  Μέχρι σήµερα, οι ενέρ-

γειες αυτές γινόταν τόσο µε ίδια µέσα όσο και µε 

τη συνεργασία άλλων φορέων. Ειδικότερα, µέσω 

του εξοπλισµού του κινητού αυτού εργαστηρίου θα 

παρακολουθούνται επί της Εγνατίας Οδού βασικοί 

περιβαλλοντικοί δείκτες: αέρια ρύπανση, ρύπανση 

υδάτων, ηχορρύπανση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 

του έργου «Ε-Highway», αλλά και σύµφωνα µε τα 

προβλεπόµενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων που διέπουν τα 

τµήµατα της Εγνατίας Οδού.
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Ήθελαν να διαπιστώσουν τι θα συµβεί αν 

την εξουσία των ροµπότ (µιας µηχανής 

κατεξοχήν για βιοµηχανική χρήση) ανάλαβει 

ο λαός. Σκέφθηκαν και δηµιούργησαν ένα 

ροµπότ-µπάρµαν, το οποίο παρουσίασαν 

εν δράσει προ ηµερών στο πάρτυ που 

ακολούθησε µια παρουσίαση της Google.

Οι συµµετέχοντες στο πάρτυ είχαν τη 

δυνατότητα να παραγγέλνουν τα ποτά τους, 

ακόµη και σύνθετα κοκτέϊλ, µέσω των 

smartphones τους, φτάνει να έστελναν τη 

συνταγή της προτίµησής τους. Η εκτέλεση 

της συνταγής και το σέρβις αποδείχθηκε 

άψογο.

Το ροµπότ-µπάρµαν ανέπτυξε µια οµάδα του 

ΜΙΤ, µε επικεφαλής τον Yaniv Turgeman και 

απέδειξε ότι έχουµε στάσει στο σηµείο οι 

µεγάλες τεχνολογίες παραγωγής να γίνουν 

τώρα προσιτές σε όλους. Ο Turgeman, 

µάλιστα, ισχυρίστηκε ότι «αυτή είναι η Τρίτη 

βιοµηχανική επανάσταση», επεσήµανε πως 

ήταν ένα «αστείο», ωστόσο, οµολόγησε πως 

«οι άνθρωποι έχουν πλέον την εξουσία να 

ελέγχουν την πολύ ισχυρή τεχνολογία».

ΜΠΑΡΜΑΝ ΤΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το Cais das Artes είναι ένα νέο µουσείο 

που κτίζεται στην προκυµαία του Vitoria, 

στα βόρεια του Ρίο ντε Τζανέιρο, µια 

περιοχή που µετατρέπεται σε κέντρο 

πολιτιστικής υποδοχής της πόλης, µε 

εθνική σηµασία και ακτινοβολία.

Το χαρακτηριστικό του εκτεταµένου 

κτιρίου είναι  έχει µετατραπεί µε 

επιτυχία SUA Bay περιοχή της πόλης σε 

πολιτιστικό υποδοχής εθνικής σηµασίας. 

Σχεδιασµένο σε συνεργασία µεταξύ της 

Βραζιλίας αρχιτέκτονες Paulo Mendes 

da Rocha και ο Martin Corullon των τοπικών πρακτικών Associados µετρό Arquitetos , αυτό 

το εκτεταµένο συγκρότηµα µουσείο σχεδιάστηκε µε στόχο να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του 

ιστορικού περιβάλλοντος. 3.000 τετραγωνικών µέτρων εκθεσιακό χώρο και το 1300 θέσεων 

θέατρο είναι τυλιγµένο σε πρώτες συγκεκριµένες πρόσοψη και το κτίριο αιωρείται πάνω από το 

έδαφος. Ο όγκος χωρίζεται από ένα κενό που πλαισιώνει τη θέα της γύρω περιοχής.

Εξοπλισµένο για να φιλοξενήσει µεγάλης κλίµακας συµβάντα, η εξέλιξη αυτή µουσείο ρυθµίζει 

τον κάµπο τοµέα ως ένα ανοικτό τετράγωνο για ολόκληρη την πόλη - νέος δηµόσιος χώρος 

στον ωκεανό. Με τις εγκαταστάσεις, όπως βιβλιοπωλεία και χώρους που µπορεί να φιλοξενήσει 

θεατρικές παραστάσεις και υπαίθριες εκθέσεις, η νέα πλατεία είναι ένα αξιοθέατο, ένα 

θέαµα που αποτελούν τη συνέχεια της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Επιπλέον, λόγω χωρικά 

χαρακτηριστικά του, ο τόπος επιτρέπει στο κοινό να αποκαλύψει η συντριπτική µορφή τοπίο µια 

προνοµιακή σκοπιά.

Η δοµή του κτιρίου του Μουσείου αποτελείται από δύο µεγάλες δέσµες παράλληλων, 

προεντεταµένο οπλισµένο σκυρόδεµα, ύψους 7 µέτρων, µε µόνο 3 σηµεία στήριξης, σε κάθε 

20 µέτρα. Οι εκθεσιακοί χώροι βρίσκονται µεταξύ των κύριων δοκών, και είναι ανοικτές και 

επικοινωνούν οπτικά µεταξύ τους και προς την πλατεία. Το θέατρο έχει ανασταλεί ακριβώς 

όπως το Μουσείο µόνο µε τις τεχνικές 

περιοχές κάτω από τη σκηνή βρίσκονται στο 

ισόγειο.

Η κατακόρυφη κυκλοφορία µέσω ράµπες 

αποτελεί σαφή πλατφόρµες και βεράντες για 

την ανατίµηση του φυσικού περιβάλλοντος. 

Το σχέδιο ορίζει ένα νέο έδαφος - η Vitoria 

Bay ίδια, στο φυσικό µεγαλείο του, ένα 

µέρος που προέρχεται από µια συνεχή 

αντιπαράθεση µεταξύ φυσικών και τεχνητών, 

το τοπίο και συγκεκριµένα, ιστορικά και 

προσωρινή.
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Το «πράσινο φως» άναψε το ∆' Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας για να προχω-

ρήσουν στην επόµενη φάση οι διαγωνισµοί κατασκευής ΧΥΤΑ στους δήµους Φυλής 

και στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραµµατικού του δήµου Μαραθώνα Αττικής. Συγκε-

κριµένα ο δήµος Φυλής ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγµατικές και αντίθε-

τες στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία οι προκήρυξεις του διαγωνισµού για 

το έργο «µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και 

λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας αστικών απορριµµάτων στην ολοκληρωµένη 

εγκατάσταση διαχείρισης απορριµµάτων ∆υτικής Αττικής ('Ανω Λιόσια), Κατά τον 

δήµο ο περιφερειακός σχεδιασµός της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια 

της Αττικής, που υλοποιείται µέσω των διαγωνσιµών αυτών είναι αντίθετος στο άρθρο 

24 του Συντάγµατος (βιώσιµη ανάπτυξη) και στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό, συνεχί-

ζει ο δήµος Φυλής, γιατί ο εν λόγω σχεδιασµός δεν έχει καταρτιστεί κατόπιν τηρήσε-

ως της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίµησης, ούτε έχει σχεδιαστεί µε 

βάση τις αρχές της διαχείρισης των αποβλήτων. Ακόµη, ο δήµος Φυλής υποστήριζε, 

ότι η προκήρυξη του έργου αποκλίνει από τους περιβαλλοντικούς όρους που καθο-

ρίζει η νοµοθεσία, όπως επίσης, ότι παραβιάζει και τις διατάξεις περί Συµπράξεων 

∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) κατά το σκέλος εκείνο που ορίζει ότι η αναθέ-

τουσα αρχή δηµοσιεύει προκήρυξη διαγωνισµού που περιλαµβάνει περιγραφή των 

αναγκών και απαιτήσεων του έργου. Ο δήµος Μαραθώνας (σ.σ.: Με τον «Καποδί-

στρια» ο δήµος Γραµµατικού συνενώθηκε µε το δήµο Μαραθώνα) από την πλευρά 

του ζητούσε να ακυρωθεί η από 19.11.2012 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του 

Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) κατά το σκέλος εκείνο 

που εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου «µελέτη, χρηµατοδότηση, κατασκευή, συ-

ντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας απορριµµάτων 

Βορειοανατολικής Αττικής µε Σ∆ΙΤ» (στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραµµατικού). Ο 

δήµος Μαραθώνα υποστήριξε ότι προϋπόθεση εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας 

αποβλήτων είναι η προηγούµενη έκδοση Αποφάσεως Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων (ΑΕΠΟ). Όµως, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η ΑΕΠΟ θα πρέπει να εκδίδεται 

πριν από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης ανάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων.

«ÐñÜóéíï öùò» áðü ôï ÓôÅ ãéá  

ôïõò ×ÕÔÁ ÁôôéêÞò

Η διάνοιξη της σήραγγας Καλλίδροµο, ένα από 

τα µεγαλύτερα έργα πανευρωπαϊκά., πραγµατο-

ποιήθηκε χθες µε την παρουσία στελεχών του 

υπουργείου Υποδοµών και της ΕΡΓΟΣΕ. Σύµφω-

να µε σχετικό δηµοσίευµα της «Ηµερησίας» ως 

«µία µάχη µε τον χρόνο, τα γεωλογικά φαινόµενα 

και τις δυσκολίες που αντιµετωπίστηκαν» χαρα-

κτήρισε την τελευταία πράξη για την ολοκλήρωση 

της διάτρησης της σήραγγας του Καλλιδρόµου, ο 

αναπληρωτής υπουργός Υποδοµών Σταύρος Κα-

λογιάννης. Ο γενικός γραµµατέας Μεταφορών 

κ. Ν. Σταθόπουλος συνέδεσε την ολοκλήρωση 

του συνολικού δικτύου µε την ιδιωτικοποίηση 

της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έχει δροµολογηθεί. «Η ΤΡΑΙ-

ΝΟΣΕ, µε την ολοκλήρωση του σιδηροδροµικού 

δικτύου κατακτά ένα µεγαλύτερο µερίδιο µε κα-

λύτερους όρους στην αγορά» και συνδύασε την 

εξέλιξη των έργων και µε την ηλεκτροκίνηση έτσι 

ώστε «όλα αυτά τα έργα να έχουν µεγάλη επίδρα-

ση και στην ίδια και στις νέες εποχές, καθώς και 

τη βελτίωση των αποτελεσµάτων της». Ο διευθύ-

νων σύµβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κ. Σπηλιώπουλος 

χαρακτήρισε ως πολύ µεγάλο το συγκεκριµένο 

έργο, µε καθοριστική αξία και σηµασία σε ό,τι 

αφορά την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισµό του 

σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Μάλιστα, 

υποστήριξε πως η ολοκλήρωση αυτού του έργου 

συµβάλλει τα µέγιστα στην προώθηση και όλων 

των άλλων έργων, έτσι ώστε µέσα σε συγκεκρι-

µένο χρονοδιάγραµµα η χώρα να αποκτήσει ένα 

σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηροδροµικό δίκτυο.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν.∆.Σ.Γ.Υ.Τ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 

– ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆ΙΟΥ – ∆ΟΜΟΚΟΥ: Περιλαµβάνει: 

106 Xλµ. ∆ιπλής Σιδηροδροµικής Γραµµής.4 

Σήραγγες µονής γραµµής συνολικού µήκους 

30.837,00 µ. (Σήραγγες Καλλιδρόµου και Όθρυ-

ος). 12 Σήραγγες διπλής γραµµής συνολικού 

µήκους 4.499,61 µ. 18 Cut & Cover διπλής γραµ-

µής συνολικού µήκους 2.374,75 µ. 6 Cut & Cover 

µονής γραµµής συνολικού µήκους 1.708,00 µ. 

49 Σιδηροδροµικές Γέφυρες συνολικού µήκους 

6.086,88 µ. 32 Ανισόπεδες ∆ιαβάσεις συνολικού 

µήκους 2.764,50 µ. 2 Νέους Σιδηροδροµικούς 

Σταθµούς στο Μώλο και στον Άγιο Στέφανο και 

2 νέες στάσεις στις Αγγείες και στο Θαυµακό και 

η πλήρης ανακαίνιση των Σιδηροδροµικών Σταθ-

µών Τιθορέας, Λιανοκλαδίου, ∆οµοκού.

ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙ∆ΡΟΜΟΥ: Περιλαµβάνει: Τις 2 

σήραγγες του Καλλιδρόµου συνολικού µήκους 

18 χλµ. ωφέλιµης διατοµής 58 µ2. 7 Cut & cover, 

συνολικού µήκους 1.080 µ. 4 Γέφυρες συνολικού 

µήκους 506 µ. 9 χλµ επιχωµάτων & ορυγµάτων. 

Παράπλευρη οδοποιία.

ÄéÜíïéîç ôçò óÞñáããáò Êáëëßäñïìïõ

Το ΤΑΙΠΕ∆ ανακοίνωσε την ακύρωση του διαγωνισµού για την 

πώληση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου λόγω αλ-

λαγής στρατηγικής για την αξιοποίησή του και την επαναπροκή-

ρυξη νέου διαγωνισµού σε σύντοµο διάστηµα. Επτά επενδυτικά 

σχήµατα είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το παραθαλάσ-

σιο ακίνητο, συνολικής έκτασης 1.858 στρεµµάτων, και είχαν 

προθεσµία µέχρι τις 22 Μαΐου να καταθέσουν τις δεσµευτικές 

προσφορές τους. Σε ανακοίνωσή του, το ΤΑΙΠΕ∆ ανέφερε ότι ο 

διαγωνισµός ακυρώνεται, καθώς στο πλαίσιο της διαβούλευσης 

µε τους ενδιαφερόµενους και τους τοπικούς φορείς το Ταµείο 

διαπίστωσε πως θα πρέπει να προκριθεί η αξιοποίηση του βο-

ρείου τµήµατος του ακινήτου και η τουριστική χρήση. Πηγή από 

το ΤΑΙΠΕ∆ δήλωσε στο Reuters ότι ο νέος διαγωνισµός αναµέ-

νεται να προκηρυχθεί σε ένα µε δύο µήνες και θα ολοκληρωθεί 

σε µία φάση µε την υποβολή δεσµευτικών προσφορών.

Ακύρωση  διαγωνισµού  
πώλησης  ακινήτου 

ΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑκκύύύύύύύύύύύύύύύύρρρωωωωσσσηηη δδδδδδδδδδιιιαααααααγγγγγγωωωωωωννννννννιιιιιισσσσσσσσµµµµµµµµοοοοοοοούύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύύ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πλήρης καταγραφή περιουσιακής κατάστασης 

και δηλώσεις πενταετίας- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ- Πρώτη δόση υπαγωγής το αργότερο 

καταβολή των χρεών- Προστίθεται 1 δισ. ανά µήνα- ΣΤΑ 58 ∆ΙΣ. ΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Ένας στους τέσσερις δεν υπέβαλε 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 83 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στόχος, έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ µέχρι το τέλος 

του έτους- ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ∆ΟΣΕΙΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
του για τις θέσεις των “27” αρχηγών εξέφρασε ο Πρωθυπουργός 

«ΑΣΠΙ∆Α» Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΟΖ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ- 

Πολιτική κάλυψη για την αξιοποίηση ενεργειακών πηγών από τη 

καταστρώνουν οι “27”- ΣΤΗΝΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ «ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ.

ΕΞΠΡΕΣ:

τραπεζική εντολή πληρωµής- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΝΕΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 917 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 1 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ Η ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- Για συµµετοχή στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της Εθνικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ- Νέος τρόπος φορολόγησης για 

όσους έχουν εισόδηµα από µία πηγή- Στο 90% η προκαταβολή φόρου 

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ- ΜΕΙΩΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ 51% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

∆ΕΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η FED- 
 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
για την ανακεφαλαιοποίηση.

ΤΑ ΝΕΑ: 

νέες ρυθµίσεις της Εφορίας- ΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ∆ΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ… 
ΣΤΡΙΠΤΙΖ Ο ΝΤΕΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

διατάξεις- ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΕ… ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ- 
«ΕΠΙΘΕΣΗ» ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ- Η Ευρώπη 

χάνει 1 τρισ. € το χρόνο.

ΕΘΝΟΣ: Με περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια ο αριθµός των 

δόσεων- Η ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Μέχρι και 

 ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: 
Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 
επίθεση- ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ
στρατόπεδο.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

από δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων- ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΓΙΑ 100 
∆ΟΣΕΙΣ 
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ: ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟ 
2014-

 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 90% 
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- 
Έως και 100 δόσεις- ΜΕ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

σκοτεινές υποθέσεις- ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΕΣΒΗ, SIEMENS ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΟΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΦΟΡΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

 ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ… 
ΜΙΧΑΛΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Εθνικιστικές και φονταµενταλιστικές εκρήξεις 

στον καιρό της λιτότητας- ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

Γάλλων»- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΩΤΗΣ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Συµψηφισµοί για όσους έχουν ήδη πληρώσει! Με 

500 € «καθαρίζουν» τα προ του 1975- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΛΥΣΗ- ΠΑΚΕΤΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ  ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ- Όλες οι λεπτοµέρειες για τις 48 δόσεις µε τις 

αυστηρές προϋποθέσεις.

ΕΣΤΙΑ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- Φθίνουσα 

οικονοµική δραστηριότης.

Η ΑΥΓΗ: Παγώνουν τα χαµόγελα στα χείλη της κυβέρνησης- ΦΤΩΧΟΙ, 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙ- 600.000 παιδιά αντιµέτωπα µε τον 

εφιάλτη της φτώχειας, σύµφωνα µε την Unicef.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Πανεργατικό αγωνιστικό µέτωπο- ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ:

κυβέρνησης- ΤΡΙΓΜΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ 
ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ»!
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ΣΤΑ 309,3 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 23/05/2013

πενταετία καλείται να αποπληρώσει n Ελλάδα, 

παρά το PSI και την επαναγορά των οµολόγων που 

προηγήθηκαν, και ενώ δεν είναι ακόµη ορατός ο 

χρόνος εξόδου της χώρας στις αγορές, παρά τις 

οµολόγων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους οι λήξεις οµολόγων και 

εντόκων γραµµατίων στο προσεχές δωδεκάµηνο (από 

το Μάρτιο του 2013) φτάνουν στο ποσό των 30,2 δισ. 

ευρώ, ενώ για το διάστηµα από το 2014µέχρι και το 

2019, οι λήξεις χρεολυσίων ανέρχονται σε 52,7 δισ. 

ευρώ, που αποτελούν το 17% του συνολικού χρέους, 

όπως αποτιµήθηκε από το ΓΛΚ στις 31 Μαρτίου. To 

µεγαλύτερο τµήµα του χρέους ύψους 226,4 δισ. ευρώ 

(73,2%), λήγει από το 2020 και µετά και αποτελείται 

βασικά από δάνεια του επίσηµου τοµέα χωρών της 

δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου 2013, από 280,3 δισ. 

ευρώ πέρυσι τον ίδιο µήνα και έναντι 305,5 δισ. ευρώ 

στο τέλος του 2012. Η άνοδος του χρέους οφείλεται 

στα αυξηµένα δάνεια από το µηχανισµό στήριξης, 

λόγω του PSI του Μαρτίου του 2012 και στα κεφάλαια 

που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των 

τραπεζών. 

δηµόσιο χρέος, δηλαδή περιλαµβάνει και τα οµόλογα 

που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταµεία και άλλοι 

δηµόσιοι φορείς που αποτελούν το αποκαλούµενο 

Γενικής Κυβέρνησης, που αποτελεί και το δείκτη 

παρακολούθησης από την τρόικα και τις αγορές είναι 

χαµηλότερο, δεδοµένου πως για τον προσδιορισµό 

του αφαιρείται n αξία των οµολόγων που κατέχουν 

309,36 δισ. ευρώ, τα 100,55 δισ. ευρώ, αποτελούν 

οµόλογα και έντοκα γραµµάτια που κατέχονται 

κεντρικές τράπεζες. To ποσό έχει συρρικνωθεί 

αισθητά µε το PSI, δεδοµένου ότι προηγουµένως 

το ύψος των οµολόγων που κατείχαν οι ιδιώτες 

έφτανε σε 260 δισ. ευρώ. Η αξία των οµολόγων που 

απέµειναν σε ιδιώτες επενδυτές και ασφαλιστικά 

ταµεία, περιορίστηκε σε 81,3 3δισ. ευρώ, από 240,94 

δικαίου µειώθηκαν από 18,52 δισ. ευρώ, το 2011 σε 

4,01 δισ. ευρώ, στο τέλος του περασµένου Μαρτίου, 

ενώ για τα έντοκα γραµµάτια, το υπόλοιπο που 

απέµεινε στο τέλος Μαρτίου ήταν 14,96 δισ. ευρώ. 

αυξήθηκαν σηµαντικά και αποτελούν πλέον την 

πλειοψηφία του δηµοσίου χρέους. Ειδικότερα τα 

αυξήθηκαν στο ποσό των 191,11 δισ. ευρώ στο τέλος 

του Μαρτίου. Στο σκέλος των δανείων υπάρχει και n 

κατηγορία «διακρατικά δάνεια» το ύψος των οποίων 

ήταν 7,06 δισ. ευρώ, ενώ µια άλλη κατηγορία είναι 

λοιπά δάνεια εξωτερικού το ύψος των οποίων είναι 

5,3 δισ. ευρώ. 

δάνεια και οµόλογα σταθερού επιτοκίου και το 68,9% 

είναι πλέον το 32,5% του χρέους. Ταυτόχρονα, n 

µέση διάρκεια του νέου δανεισµού στο πρώτο 

τρίµηνο του έτους ήταν 9,1 χρόνια, έναντι 16,53 

έτη το 2012, όταν και έγινε το PSI και n µεγάλη 

επιµήκυνση των οµολόγων που απέµειναν και έναντι 

2,36 χρόνια που ήταν το 2011. Σηµειώνεται ότι το 

Γραφείο Προϋπολογισµού του Κράτους της Βουλής 

επισηµαίνει στην τριµηνιαία έκθεσή του ότι, το 

προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 352.320 εκατ. ευρώ 

Κυβέρνησης του έτους 2013 προβλέπεται ότι θα 

έκθεση, σχετικά µε τη σταθεροποίηση/µείωση του 

συνθήκη αυτή ικανοποιείται στο πρώτο τρίµηνο του 

συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται στο πρώτο τρίµηνο 

του 2013. 

Όµως, µε βάση τις εκτιµήσεις της τρόικας, n 

ικανοποίηση της συνθήκης θα είναι εφικτή από το 

Η συνθήκη αυτή ικανοποιήθηκε µετά το πρόσφατο 

είναι υψηλότερος του ονοµαστικού επιτοκίου του 

να µειώνεται. Η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται στο 

πρώτο τρίµηνο του έτους. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 23/05/2013

Περίπλοκη εικόνα, µε ενδεχόµενες ευρύτερες 

επιπτώσεις σε οικονοµικό, επενδυτικό, αλλά και 

γεωπολιτικό πεδίο, δείχνει να διαµορφώνεται στην 

Μία µόλις εβδοµάδα πριν από την καταληκτική 
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ηµεροµηνία υποβολής δεσµευτικών προσφορών, 

προβάλλει πολύ πιθανό το ενδεχόµενο και οι δύο να 

καταλήξουν σε ρωσικά χέρια, εξέλιξη που, όπως όλα 

δείχνουν, θα επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις για 

την οδό µεταφοράς αζερικού φυσικού αερίου στην 

κυβερνητικές πηγές αφηνόταν τις προηγούµενες 

πλέον καθόλου βέβαιο. Η αλλαγή των όρων του 

µε την οποία δόθηκε n δυνατότητα σε εταιρείες που 

είχαν καταθέσει στην πρώτη φάση του διαγωνισµού 

ενιαία πρόταση για απόκτηση και των δύο εταιρειών, 

να µπορούν στην καταληκτική φάση να καταθέσουν 

χωριστές προτάσεις για καθεµιά από αυτές, βάζει 

όµιλο Sintez. 

πρώτη φάση n µοναδική ενιαία για τις δύο εταιρείες 

προσφορά. Σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες 

καταληκτική φάση του διαγωνισµού προκάλεσε την 

αντίδραση των άλλων υποψηφίων για την απόκτηση 

απώλειας εµπιστοσύνης και διαρκούς µεταβολής 

κανόνων. 

Ο όµιλος Sintez θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να 

δεδοµένο ότι n ενιαία πρόταση για την απόκτηση των 

δύο εταιρειών ήταν κατά πολύ υψηλότερη από αυτές 

των άλλων διεκδικητών, αναµένεται ότι ο ρωσικός 

οι υπόλοιποι ενδιαφερόµενοι δεν θα µπορούν να 

ανταγωνισθούν. 

φάνηκε και από τη συνάντηση που είχε προχθές 

αρκετά πιο χαµηλή προσφορά. Εφόσον n εκτίµηση 

κυβερνητικό επιτελείο ήδη έχουν γίνει κοινωνοί 

του προβληµατισµού που διαµορφώνεται για τις 

επιπτώσεις που µπορεί να έχει αυτό το ενδεχόµενο 

στις αποφάσεις για τη µεταφορά του αζερικού 

φυσικού αερίου στην Ευρώπη και, ειδικότερα, 

κοινοπραξία που προωθεί τον αγωγό, στη µελέτη των 

οικονοµοτεχνικών στοιχείων του έχει συµπεριληφθεί 

και n πρόβλεψη ότι µέρος της ποσότητας φυσικού 

αερίου που θα διακινείται µέσω αυτού, θα πωλείται 

στις χώρες διέλευσης. Εκτιµάται, ωστόσο, ότι µε 

δεν θα επιτραπεί n διοχέτευση αζερικού φυσικού 

αερίου στην ελληνική αγορά. 

µελέτη για τον TAP. 

Μία δεύτερη επιπλοκή αφορά τη γεωπολιτική 

διάσταση του TAP και συγκεκριµένα τη δυνατότητα 

τροφοδοσίας της  Βουλγαρίας µε αζερικό φυσικό 

αέριο. Με δεδοµένο ότι ο αγωγός που συνδέει Ελλάδα 

θεωρείται ότι υπό τον έλεγχο ρωσικών εταιρειών δεν 

θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για διοχέτευση φυσικού 

αερίου από τον TAP στη Βουλγαρία. 

Με όρους γεωπολιτικούς και µε δεδοµένη την 

ενεργειακής τροφοδοσίας, αυτοµάτως, εκτιµούν 

Ε.Ε: «ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 9 | 23/05/2013

Εκτός ελέγχου κινείται n ανεργία των νέων στην 

παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 

72,5%, στις ηλικίες 15-24 ετών, ενώ στη δεκάδα των 

ανεργίας στην κατηγορία αυτή, συγκαταλλέγονται 

τέσσερις ακόµη ελληνικές περιφέρειες. Στα ύψη 

διαµορφώνεται n ανεργία των νέων και στις ισπανικές 

χωρών το 2012, αποτυπώνοντας το βαθύ «χάσµα» 

Τα χαµηλότερα γενικά ποσοστά ανεργίας, δηλαδή 

σε όλες τις κατηγορίες του εργατικού δυναµικού, 

καταγράφονται κυρίως στις Βόρειες χώρες, ενώ τα 

υψηλότερα ποσοστά µονοπωλεί ο Νότος, κυρίως n 

Ελλάδα και n Ισπανία. 

Ενδεικτικό της Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» στην 

αγορά εργασίας είναι ότι n ανεργία στις περιφέρειες 

κυµαίνεται από 2,5% στο Σάλτζµπουργκ και το 

Τιρόλο έως 38,5% στις ισπανικές περιφέρειες Κιούτα 

ανεργία ειδικά στους νέους κυµαίνεται από 4,2% 

στην περιφέρεια Όµπερµπάγιερν της Γερµανίας, το 


