
Τα παιδιά θύµατα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού 

Σε πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες ανέρχονται τα φτωχά ή κοινωνικά 

αποκλεισµένα παιδιά στην Ελλάδα, µε τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες να 

είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση, σύµφωνα µε την έκθεση «Η κατάστα-

ση των παιδιών στην Ελλάδα 2013», που συντάχθηκε για λογαριασµό της 

UNICEF, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αθηνών και παρουσιάστηκε 

σε συνέντευξη Τύπου  στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

“Ôé åß÷åò ÃéÜííç...”.

Ç ãíùóôÞ ñÞóç äåß÷íåé íá åðéâåâáéþíåôáé êáé 

ôá “ðáðáãáëÜêéá”, ôçò ...åéêïíéêÞò åõöïñßáò, 

éäßùò ôïõ ÷ñçìáôéóôçñßïõ, äéáøåýäïíôáé ãéá 

áêüìç ìéá öïñÜ. Ç ôå÷íçôÞ Üíïäïò ôïõ äåßêôç 

ôçò ëåùöüñïõ Áèçíþí êáé ç åðéêïéíùíéáêÞò 

Ýìðíåõóçò áíÜðôõîç ðïõ ...üëï Ýñ÷åôáé, 

áðïññïöþíôáé áðü ôï ìáýñï, ðïõ - ùò ãíùóôü - 

äåí åßíáé ÷ñþìá êáé äåí åêðÝìðåé áêôéíïâïëßá. 

Ç ðñáãìáôéêÞ ïéêïíïìßá êáèñåöôßæåôáé óôçí 

äß÷ùò ðñïçãïýìåíï áíåñãßá êáé óôï äçìüóéï 

÷ñÝïò, ðïõ ìåôÜ áðü ôñßá “áéìáôçñÜ” ãéá ôïõò 

ðïëßôåò “ìíçìüíéá” ðáñáìÝíåé óôï ýøïò óôï 

ïðïßï âñéóêüôáí ðñéí ôçí Ýëåõóç ôçò “ôñüéêá” 

óôçí ÅëëÜäá êáé ïé óõæçôÞóåéò ãéá Ýíá íÝï 

êáé ãåííáßï êïýñåìá ðáßñíïõí êáé äßíïõí, 

áðïôñÝðïíôáò ôçí åðéóôñïöÞ ôùí êáôáèÝóåùí 

óôéò åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò êáé ü÷é ìüíï. Oé 

...èýôåò ôùí áôåëÝóöïñùí êáé êáôáóôñïöéêþí 

ãéá ôç ÷þñá ìáò ìÝôñùí, åðé÷åéñïýí ôþñá 

íá êáëõöèïýí ðßóù áðü íåüôåñåò åêèÝóåéò 

ôïõò, óôéò ïðïßåò, ìåôáîý Üëëùí, áíáöÝñåôáé 

üôé ïé ðñüóöáôåò áíáäéáñèñþóåéò ÷ñÝïõò, 

éäéáßôåñá ôçò ÅëëÜäáò ôï 2012, Þôáí 

«õðåñâïëéêÜ ðåñéïñéóìÝíåò êáé õðåñâïëéêÜ 

êáèõóôåñçìÝíåò» (Ýêèåóç ôïõ ÄÍÔ ôçò 

ÐÝìðôçò), åíþ äéáâëÝðïõí üôé ôá äéÜöïñá 

funds, ðïõ áñíÞèçêáí, ãéá ðáñÜäåéãìá, íá 

óõìöùíÞóïõí óôï “êïýñåìá” ôïõ ÷ñÝïõò ôçò 

ÁñãåíôéíÞò, åßíáé ðéèáíü íá êåñäßóïõí ôçí 

ðñïóöõãÞ ðïõ Ý÷ïõí êÜíåé óôçí áìåñéêáíéêÞ 

äéêáéïóýíç êáé Ýôóé, ç ...âïÞèåéá ðñïò ôéò 

äéÜöïñåò ÷þñåò, íá ðçãáßíåé óôï “ðïñôïöüëé” 

ôùí êåñäïóêüðùí, ðïõ Ý÷ïõí êáôáóôåß 

“ëåñíáßá ýäñá”.

Êáé ãéá íá Ý÷ïõìå ïëïêëçñùìÝíç ôç ãíùóôÞ 

(êáé áëÜíèáóôç) ñÞóç: “...ôé åß÷á ðÜíôá”. 

«Όσοι πολίτες έκαναν χρήση των 

διατάξεων των προηγούμενων 

νόμων, τόσο του 4014 για τα αυ-

θαίρετα, όσο και του 3843 για 

τους ημιυπαίθριους, θα μπορούν 

να ενταχθούν στις διατάξεις του 

νέου νόμου, μόλις ψηφισθεί, χω-

ρίς επιπλέον παράβολα και συνυ-

πολογισμό των ποσών που έχουν 

καταβάλει, είτε είναι σε καθεστώς 

δόσεων, είτε έχουν ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες». Αυτό ανακοίνω-

σε χθες ο υπουργός αναπληρω-

τής Σταύρος Καλαφάτης σε ό,τι 

αφορά το νέο νομοσχέδιο για 

την αυθαίρετη δόμηση και το πε-

ριβαλλοντικό ισοζύγιο, το οποίο 

πρόκειται να έρθει τον Ιούνιο στη 

βουλή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, «ο 

κ. Καλαφάτης, μιλώντας στο συ-

νέδριο του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών (ΣΠΜΕ), επεσήμανε ότι 

με την κατηγοριοποίηση των αυθαι-

ρεσιών που προβλέπονται στο νέο 

νομοσχέδιο, καθίσταται σαφές ότι 

οι μικροαυθαιρεσίες και οι υπερ-

βάσεις στη δόμηση σε κτίρια με 

άδεια είναι διαφορετικής τάξης και 

βαρύτητας πρόβλημα από ότι η πα-

ντελώς αυθαίρετη δόμηση. Γι' αυτό 

αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά 

διαφορετικά και μάλιστα με πολεο-

δομικά χαρακτηριστικά, όπως είπε. 

Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται προ-

βλήματα συνταγματικότητας των 

προηγούμενων νομοσχεδίων, ενώ 

αυξάνεται η περίοδος αποπληρω-

μής του προστίμου και βελτιώνεται 

ο τρόπος καταβολής του».

Η υπαγωγή στο 
νέο νόµο για τα 
αυθαίρετα χωρίς 
παράβολο θα 
ισχύσει για όσους 
εντάχθηκαν 
στους ν. 4014 και 
ν. 3843 είτε είναι 
σε καθεστώς δό-
σεων, είτε έχουν 
ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες, λέει 
το ΥΠΕΚΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ  
ΣΕ Ν.4014 και Ν.3843 

Χωρίς παράβολο, η υπαγωγή 
στο νέο νόµο για τα αυθαίρετα

«Εικονική πραγματικότητα η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων»  τονίζει σε ανακοίνωση 

της η ΟΣΕΤΕΕ σημειώνοντας ότι  «η φιέστα της Ολυμπίας Οδού είχε μόνο επικοινωνιακό και κα-

νένα τεχνικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο ούτε η ανάπτυξη έρχεται, ούτε ο τεχνικός κλάδος 

ξεβαλτώνει, ούτε η ανεργία μειώνεται». Η ΟΣΕΤΕΕ «καλεί την Κυβέρνηση μέσα από συμφωνίες 

προς όφελος της αρτιότητας των έργων και του κοινωνικού συνόλου να προχωρήσει άμεσα στην 

επανεκκίνηση των εκκρεμών μεγάλων τεχνικών έργων».

Εικονική επανεκκίνηση έργων 

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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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

«Αεροµεταφορές- Παρόν και 

Μέλλον» 

ΑΘΗΝΑ

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

30
Μαΐου
2013

29
Μαΐου
2013

«Πληµµέλειες οικοδοµικής άδειας»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, σε συνεργασία µε τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Μακεδονίας - Θράκης και 

Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν δύο ενηµερωτικές ηµερίδες σχετικά µε τη 

∆ιαβούλευση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κεντρικής Μακεδονίας και ∆υτικής Μακεδονίας. Η 

πρώτη θα πραγµατοποιηθεί στο Κιλκίς την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, 9.00 π.µ., στο Επιµελητήριο 

Κιλκίς (Στενηµάχου 2) και η δεύτερη στην Κατερίνη την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, 9.00 π.µ, 

στην Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη).

"Τάσεις και Προοπτικές 

του Τουρισµού στον 21ο Αιώνα"

ΡΟ∆ΟΣ

Πανεπιστήµιο Αιγαίου30
Μαΐου

2
Ιουνίου
2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ξεκινά σήµερα το “Τριήµερο υποστήριξης 

επιχειρηµατικών ιδεών” µηχανικών, που διοργα-

νώνει το ΤΕΕ/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας  στο 

κτίριό του (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σήµερα πραγµατοποιείται η εκδήλωση µε 

θέµα: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΑ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥ-

ΠΑ, ΝΕΑ Υ∆Ε» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος 

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλε-

κτρολόγων – Περιφερειακό Τµήµα Μεσσηνίας, 

σε συνεργασία µε την Ti-Soft «Systems and 

Software». 

Συµπόσιο µε θέµα: «Προσβασιµότητα των 

∆ηµόσιων Χώρων» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ, ο 

ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ και το Ελληνικό Τµήµα της UIA, 

την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00, στην 

Αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιµελητη-

ρίου Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε 

αφορµή την παρουσίαση του προγράµµατος «Εκ-

παιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιµες Πόλεις».

«Όλα τα είδη αναπηρίας, κινητική, οπτική, ακου-

στική, συναισθηµατική, νοητική και γνωστική, θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε όλων των ειδών 

τα κατασκευαστικά έργα, ιδιωτικά και  δηµό-

σια, υπογραµµίζεται µεταξύ άλλων σε σχετική 

ανακοίνωση. Ο δηµόσιος χώρος είναι το πρώτο 

βήµα για την προσβασιµότητα και την ανεξάρτητη 

διαβίωση και γι’ αυτό το σκοπό οι αρχιτέκτονες 

και οι πολεοδόµοι θα πρέπει να βρίσκονται στην 

πρώτη γραµµή.

Η προσβασιµότητα των πόλεων και των δηµοσί-

ων χώρων γενικότερα, συµπεριλαµβανοµένων 

των αρχαιολογικών χώρων και των µνηµείων, 

αποτελεί το θεµέλιο λίθο για κάθε τέτοια προ-

σπάθεια, χωρίς την οποία οι υπόλοιποι στόχοι 

καθίστανται µάταιοι. Για να επιτευχθούν όµως όλ’ 

αυτά είναι απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση 

των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόµων, η οποία 

στις πλείστες των περιπτώσεων είναι ελλιπής. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις πέντε χώρες 

που συµµετέχουν στο πρόγραµµα η Ελλάδα και 

η Ρουµανία δεν παρέχουν καµία εκπαίδευση σ’ 

αυτό τον τοµέα». 

Και ακόµη επισηµαίνεται: «Έχοντας επίγνωση 

όλων των παραπάνω, το πρόγραµµα στοχεύει 

στη δηµιουργία µιας πολύγλωσσης ηλεκτρονικής 

πλατφόρµας-εργαλείο για τον προγραµµατισµό, 

το σχεδιασµό και τη δηµιουργία προσβάσιµων 

υποδοµών και δηµόσιων χώρων στα αγγλικά, 

γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά και ρουµανικά για 

αρχιτέκτονες, τεχνικούς της δηµόσιας διοίκησης 

και επαγγελµατίες. Στο έργο εµπλέκονται εταίροι 

από 5 χώρες: Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Ελλάδα, 

Ιταλία και Ρουµανία».

Προσβασιµότητα των ∆ηµόσιων Χώρων

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για νέο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «Ένωσης Ελλήνων 

Επιστηµόνων για την Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) θα γίνει την Τετάρτη 

29 Μαΐου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων (ισόγειο) του κτιρίου ∆ (Μηχανο-

λόγων) της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.    

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 

- Απολογισµός ∆ράσης ∆.Σ 2011-2012

- Οικονοµικός Απολογισµός - Προϋπολογισµός 

2013

- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλα-

γή προηγούµενου ∆.Σ.

- Προγραµµατισµός ∆ράσης 2013

- Άλλα

- Αρχαιρεσίες .

Πληροφορίες στο e-mail: protypation@auth.gr 

στο τηλ.: 2310 995461.

Γενική Συνέλευση  
και εκλογές



ΕΝΩΣΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (Ε∆ΕΜ)

Εκδήλωση µε θέµα «Πυρηνικά ατυχήµατα και Επιπτώσεις»

Τη ∆ευτέρα, 20 Μαϊου 2013, η Ένωση ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων 

Μηχανικών (Ε∆ΕΜ) διοργάνωσε στο ΤΕΕ διάλεξη του Πρύτανη 

ΕΜΠ και Καθηγητή Πυρηνικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιµόπουλου 

µε θέµα : «Πυρηνικά ατυχήµατα και Επιπτώσεις». Αναλυτικά η 

Ε∆ΕΜ µε δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι: Στην έναρξη η Πρόε-

δρος της Ε∆ΕΜ και ∆ρ. ΕΜΠ κα. Π. Ρούνη, ανέφερε ότι έχουν 

περάσει 27 χρόνια από το πυρηνικό ατύχηµα στο Chernobyl (26 

Απριλίου 1986) και µόλις 2 χρόνια από το πυρηνικό ατύχηµα 

στη Fukushima (11 Μαρτίου 2012), όµως τόσο για το παλιότε-

ρο όσο και για το πιο πρόσφατο η πληροφόρηση είναι θολή και 

περιορισµένη σε εντυπωσιασµούς. Αυτό που χρειάζεται το ευρύ 

κοινό, είναι η ανοικτή παρουσίαση των τεχνικών δεδοµένων και 

των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών µε κατανοη-

τό και παραστατικό τρόπο. Η πιο κατάλληλη περίοδος για µια 

τέτοια συζήτηση είναι αυτή που διανύουµε τώρα, όπου αφενός 

έχουν προκύψει νέα δεδοµένα από το πρόσφατο ατύχηµα στη 

Fukushima, αφετέρου έχει παρέλθει και αρκετό διάστηµα ώστε 

να επικρατεί νηφαλιότητα και να µην υπάρχει έδαφος για τη δη-

µιουργία πανικού από αυθαίρετα συµπεράσµατα. Στη συνέχεια 

έκανε σύντοµη αναφορά στο πλούσιο βιογραφικό του Καθηγητή 

Πυρηνικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιµόπουλου, ο οποίος είναι Πρύ-

τανης του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-

µικής Ενέργειας και τον κάλεσε στο βήµα. Ο Καθηγητής Πυρη-

νικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιµόπουλος καταρχήν παρουσίασε µε 

απλότητα τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στα 4 µεγαλύτερα πυ-

ρηνικά ατυχήµατα (Windscale- Αγγλία-1957, Three Mile Island 

-ΗΠΑ-1979, Chernobyl-Σοβιετική Ένωση-1986, Fukushima-

Ιαπωνία-2011), ανέλυσε την αλληλουχία των γεγονότων που 

οδήγησαν σε αυτά και σχολίασε κατά πόσο µπορεί να υπάρξουν 

εκ νέου ατυχήµατα  από τις ίδιες ή παρόµοιες αιτίες. Στη συνέ-

χεια παρουσιάστηκε η εκτενής έρευνα που έχει γίνει από τον 

ίδιο και τον Τοµέα Πυρηνικής Τεχνολογίας, τον οποίο διευθύνει, 

για την απόθεση ραδιενεργών ισοτόπων από το πυρηνικό ατύχη-

µα στο Chernobyl επί των ελληνικών εδαφών, αποτελέσµατα της 

οποίας είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα http://nuclear.ntua.

gr/arcas/research/maps.el.html . Η έρευνα αυτή κατέληξε στο 

βασικό συµπέρασµα ότι υπήρξε απόθεση, κυρίως καισίου-137, 

σε περιοχές των νοµών Καρδίτσας, Τρικάλων  και Ηµαθίας το 

οποίο και επιβεβαιώθηκε  από νεότερη έρευνα των περιοχών 

αυτών µετά τη συµπλήρωση περίπου 20 χρόνων από το ατύχηµα. 

Όσον αφορά στη συσχέτιση αυτής της απόθεσης καισίου-137 µε 

αύξηση των θανάτων λόγω καρκίνου του πεπτικού συστήµατος 

στις περιοχές αυτές ο Καθηγητής κ. Σ.Ε. Σιµόπουλος αναφέρ-

θηκε σε σχετική έρευνα που επέβλεψε και η οποία δεν έδειξε 

συσχέτιση µε το ατύχηµα του Chernobyl (∆ιδακτορική διατριβή 

Γ. Παπαδάκου). Ο Καθηγητής κ. Σ.Ε. Σιµόπουλος, ως Αντιπρόε-

δρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας αναφέρθηκε 

στις οδηγίες που δόθηκαν στους έλληνες ναυτικούς για την ναυ-

σιπλοΐα στην περιοχή ανοικτά της Fukushima και επιβεβαίω-

σε ότι η παρακολούθηση των τιµών ραδιενέργειας εκείνων των 

ηµερών στη χώρα µας έδειξε αµελητέες τιµές σύµφωνα και µε 

δηµοσιευµένη µελέτη επτά ελληνικών επιστηµονικών εργαστη-

ρίων.  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, µετά το πέρας της οµι-

λίας του ο Καθηγητής, κ. Σ.Ε. Σιµόπουλος είπε  χαρακτηριστικά 

«Είναι ευτυχής η χώρα που δεν χρειάζεται να καταφύγει στην  

Πυρηνική ενέργεια κυρίως λόγω των πυρηνικών αποβλήτων». 

Σε ότι αφορά τη σχεδιαζόµενη κατασκευή πυρηνικού εργοστα-

σίου στο Ακούγιου της γειτονικής Τουρκίας εκτίµησε ότι παρά 

της αντιδράσεις θα γίνει τελικά, ενώ σηµείωσε πως ο εν λόγω 

πυρηνικός σταθµός ηλεκτροπαραγωγής θα έχει προδιαγραφές 

ασφαλείας για να αντέξει σεισµό εννέα βαθµών. 

Παρουσίες 

Τη διάλεξη του Καθηγητή κ. Σ.Ε. Σιµόπουλου τίµησαν µεταξύ 

άλλων µε την παρουσία τους: η Αν. Πρύτανη ΕΜΠ, Καθηγήτρια 

κα. Α. Μοροπούλου, ο Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ και πρώην 

Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Θ. Ξανθόπουλος, ο Οµότιµος Καθηγητής 

της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ κ. ∆. Κουρεµένος, 

ο Κοσµήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ κ. ∆. 

Παπαντώνης, ο Κοσµήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ κ. Γκόλιας, ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

∆ιπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων κ. Θ. Παπαδόπουλος, o 

Πυραγός και ∆ρ. Χηµείας κ. Μ. Χάλαρης (πρ. Ειδ Γραµ. ΣΕΠΕ) 

κα. Περισσότερα: Ε∆ΕΜ:  website: www.edem-net.gr, e-mail: 

edem@tee.gr, τηλ. 2103257403, fax: 2103247303.
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Οι τρεις καταρρεύσεις γεφυρών της τελευταίας εβδοµάδας ήσαν οι εξής:

ΝΤΟΜΙΝΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

Περίπου 120 χιλιόµετρα νότια του St Louis, στην πολιτεία του Μιζούρι, τα 

ξηµερώµατα του Σαββάτου δυο εµπορικά τρένα συγκρούστηκαν (εξαιτίας 

µετατόπισης φορτίου στο ένα - µετέφερε εξαρτήµατα αυτοκινήτων), 

εκτροχιάστηκαν και το ένα απ’ αυτά έπεσε σε πυλώνα αερογέφυρας 

αυτοκινητοδρόµου, µε συνέπεια να προκληθεί η κατάρρευση. Έξι άτοµα 

τραυµατίστηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

ΣΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

Το βράδυ της Πέµπτης, τρία άτοµα που επέβαιναν σε δυο αυτοκίνητα, 

βρέθηκαν στα νερά του ποταµού Σκάτζιτ, µεταξύ των πόλεων Μάουντ Βερµόν 

και Μπέρλινγκτον, 90 χλµ. βορείως του Σηάτλ,, όταν κατέρρευσε τµήµα 

γέφυρας του αυτοκινητόδροµου 5, ο οποίος οδηγεί στα σύνορα µε τον Καναδά, 

κι από εκεί στο Βανκούβερ. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τους τρεις 

...αθέλητους κολυµβητές, ο πολυσύχναστος αυτοκινητόδροµος έκλεισε και οι 

αρχές αναζητούν τα ουσιαστικά αίτια της κατάρρευσης. Κι αυτό, γιατί ναι µεν 

στην µεταλλική υπερκατασκευή της γέφυρας (συνηθισµένη στις αµερικανικές 

γέφυρες) προσέκρουσε εµπορευµατοκιβώτιο, ύψους 4,6 µ., το οποίο µετέφερε 

καναδικό φορτηγό, ωστόσο, ο οδηγός υποστηρίζει ότι η γέφυρα στην έξοδό της 

ήταν σηµαντικά χαµηλότερη, λόγω χρόνιας καθίζησης, δεν είχε µετρηθεί από 

τις αρχές και δεν είχε τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα. Η συγκεκριµένη 

γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1955.

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ

Στις αρχές της περασµένης εβδοµάδας, κατέρρευσε η παλαιότερη και 

µεγαλύτερη σε λειτουργία σιδηροδροµική γέφυρα στις ΗΠΑ, πάνω από τον 

αβαθή ποταµό Κολοράντο του Τέξας, η οποία συνέδεε τις πόλεις San Saba και 

Lometa, έπειτα από πυρκαγιά που την κατέκαιγε επί 15 ώρες. Η κατάρρευση 

ήταν εντυπωσιακή, ως φλεγόµενο ντόµινο, διήρκεσε 25 δευτερόλεπτα και 

την κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αφού 

προηγουµένως οι πυροσβέστες είχαν διαπιστώσει ότι ήταν αδύνατη η σωτηρία 

της και είχαν αποµακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας, για να παρακολουθήσουν 

το θέαµα !

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία (αν και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν 

ότι στο ένα άκρο της εργαζόταν συνεργείο συντήρησης) και επεκτάθηκε 

γρήγορα σε όλο το µήκος του καταστρώµατός της, προφανώς λόγω των 

κατάλοιπων καυσίµων και λαδιών που υπήρχαν σ’ αυτό. Επεκτάθηκε µέσα 

σε είκοσι λεπτά σε όλο το µήκος του υπόβαθρου της γέφυρας, καθιστώντας 

ανέφικτη την προσπάθεια περιορισµού της. Η γέφυρα ήταν κτισµένη περίπου 

πριν από ένα αιώνα, µε την τεχνική εκείνης της εποχής και µε βασικά υλικά το 

ξύλο και το σίδηρο. 
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Σε επιδηµία τείνει να εξελιχθεί η (ολοσχερής ή µερική) καταστροφή γεφυρών στις ΗΠΑ. Από το 2000 έως σήµερα τουλάχιστον 16 σηµαντικές 

γέφυρες (οδικές ή σιδηροδροµικές) έχουν καταρρεύσει ανά τη χώρα έπειτα από τροχαία ατυχήµατα, πληµµύρες, πυρκαγιές, αλλά και 

αστοχίες υλικού. Τρεις γέφυρες κατέρρευσαν την προηγούµενη εβδοµάδα, πυροδοτώντας στα ΜΜΕ και ευρύτερα στην αµερικανική κοινωνία 

συζητήσεις για έλλειψη συστηµατικής συντήρησης των συνολικά 607.380 γεφυρών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί 

πριν 50 και περισσότερα χρόνια. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία που αποκαλύπτονται στα ΜΜΕ, στο 11% του συνόλου των γεφυρών θα 

πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία για να γίνουν λεπτοµερείς έλεγχοι και συντήρηση, ενώ για το 3% (περίπου 18.000 γέφυρες) υπάρχουν 

βάσιµες υποψίες ότι είναι επικίνδυνες!



Η "µεταφορά" - µέσω της ενεργοποίησης 

της "ρήτρας ευελιξίας" - τουλάχιστον του 

10% των αναπορρόφητων πόρων από το 

υπ. Ανάπτυξης στο υπ. Εργασίας τίθεται 

στο τραπέζι διϋπουργικής σύσκεψης που 

συγκαλεί σήµερα  ο υπουργός Εργασίας 

Γιάννης Βρούτσης µε βασικό ζητούµενο "να 

βρεθούν τα κονδύλια" για να εφαρµοστεί 

το πρόγραµµα κοινωφελούς εργασίας του 

ΟΑΕ∆ σε δήµους ανέργων οι οποίοι ζουν 

σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόµενο, 

µακροχρόνια ανέργων κ.α. παρά τις όποιες 

"ενστάσεις" στελεχών της Ε.Ε ή άλλων κύ-

κλων. Η σύσκεψη, στην οποία θα συµµετέ-

χουν οι υπουργοί Ανάπτυξης Κ. Χατζηδά-

κης, Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης, οι γ.γ. των 

3 υπουργείων, ο γ.γ. δηµοσίων επενδύσεων 

Γ. Γιαννούσης, η γ.γ διαχείρισης Κοινοτικών 

Πόρων Α. ∆αλλαπόρτα και ο νέος διοικητής 

του ΟΑΕ∆ Θ. Αµπατζόγλου, θα γίνει µε κυ-

βερνητική απόφαση. 

ÐñÜóéíï öùò ãéá 50.000 èÝóåéò åñãáóßáò óôïõò äÞìïõò

Αλλαγές σε ορισµένους όρους που αφορούν στην πώληση της ∆ΕΠΑ ενέ-

κρινε το ΤΑΙΠΕ∆, µε τη σύµφωνη γνώµη και της κυβέρνησης. Έτσι, έγραψε 

η «Ηµερησία» εκτιµάται ότι ανοίγει ο δρόµος για την απόκτηση της εταιρίας 

από την ρωσική Gazprom, η οποία ούτως ή άλλως έχει προσφέρει το µεγα-

λύτερο ποσό -περίπου 900 εκατ. ευρώ. Οι αλλαγές αφορούν, αφενός, τη µεί-

ωση του ύψους της απαιτούµενης εγγύησης στο 10% του τιµήµατος αγοράς 

(έναντι 20%), αλλά και την διασφάλιση από µέρους του ελληνικού δηµοσίου 

της είσπραξης των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΠΑ, που εκτιµώνται 

σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τις οφειλές, η εγγύηση που δόθηκε 

στους Ρώσους αφορά ποσό έως 180 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι 

δεν θα έχει υπάρξει ρύθµιση ως το τέλος του 2015. Όσο για τη ∆ΕΣΦΑ, βα-

σικός διεκδικητής είναι η επίσης ρωσική Sintez - η οποία, µάλιστα, αρχικά 

ενδιαφερόταν και για τη ∆ΕΠΑ. Απέναντί της ενδέχεται να βρει την αζέρικη 

SOCAR. Εξάλλου το ΑΠΕ µετέδωσε ότι παρατείνεται, σύµφωνα µε ασφαλείς 

πληροφορίες, για τις 7 Ιουνίου, κατά πάσα πιθανότητα, η προθεσµία για την 

υποβολή δεσµευτικών προσφορών, για την πώληση των ∆ΕΠΑ – ∆ΕΣΦΑ. Το 

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆) ενέκρινε 

σήµερα το τελικό κείµενο της συµφωνίας, αλλά επειδή µεταξύ της έγκρισης 

αυτής και της υποβολής των δεσµευτικών προσφορών πρέπει να µεσολα-

βούν 15 ηµέρες, δόθηκε παράταση στην προθεσµία, η οποία κανονικά έληγε 

στις 29 Μαΐου.

Åîåëßîåéò ãéá ôç ÄÅÐÁ

Συλλαλητήριο εναντίον της επιστράτευσης προγραµ-

µατίζει η ΟΛΜΕ για την Παρασκευή 31 Μαΐου, στις 

7 το απόγευµα, στην Πλατεία Συντάγµατος. Στο 

συλλαλητήριο θα συµµετάσχουν και οι εκπρόσωποι 

των Οµοσπονδιών ΠΝΟ, Σωµατείων Εργαζοµένων 

Λειτουργία ΜΕΤΡΟ και Ηλεκτροδηγών ΜΕΤΡΟ. 

Στα γραφεία της ΟΛΜΕ πραγµατοποιήθηκε κοινή 

σύσκεψη των εκπροσώπων των προαναφερόµενων 

συνδικαλιστικών φορέων και συζητήθηκε, όπως 

ανακοινώθηκε από την ΟΛΜΕ, η ανάληψη κοινών 

πρωτοβουλιών και κινητοποιήσεων για κατάργηση 

της επιστράτευσης σε όλους τους κλάδους, ενάντια 

στην πολιτική του αυταρχισµού, των περικοπών και 

της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων κυβέρνησης- 

ΕΕ- ∆ΝΤ.

ÓõëëáëçôÞñéï êáôÜ ôçò  

åðéóôñÜôåõóçò
Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές παρατηρήθηκε 

στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, το διάστηµα 

2004 έως το 2011. Σύµφωνα µε στοιχεία 

της Eurostat το ποσοστό κατανάλωσης 

ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 

στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 7,9% το 2004, 

σε 13% το 2011.Το ίδιο διάστηµα, η κα-

τανάλωση ενέργειας από ανανεώσιµες 

πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,1% 

σε 11,6%. Το 2011, τα υψηλότερα ποσο-

στά κατανάλωσης Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας καταγράφηκαν στη Σουηδία 

(46,8%), τη Λετονία (33,1%), τη Φινλανδία 

(31,8%) και την Αυστρία (30,9%), ενώ τα 

χαµηλότερα ποσοστά σηµειώθηκαν 

στη Μάλτα (0,4%) το Λουξεµβούργο 

(2,9%), τη Μ. Βρετανία (3,8%), το Βέλγιο 

(4,1%) και την Ολλανδία (4,3%). Κατά την 

περίοδο 2004 - 2011, οι µεγαλύτερες 

αυξήσεις κατανάλωσης ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές παρατηρήθηκαν 

στη Σουηδία, τη ∆ανία, την Αυστρία, τη 

Γερµανία και την Εσθονία. Οι εθνικοί 

στόχοι λαµβάνουν υπόψη τα σηµεία 

εκκίνησης των κρατών-µελών, τις δυ-

νατότητες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέρ-

γειας της εκάστοτε χώρας και τις οικο-

νοµικές της επιδόσεις. Στόχος για την 

Ελλάδα είναι η κατανάλωση ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές να φτάσει το 

18% έως το 2020. Μέχρι στιγµής, η µόνη 

χώρα που έχει ξεπεράσει τον εθνικό 

της στόχο για το 2020 είναι η Εσθονία 

όπου το 2011 η κατανάλωση ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές έφτασε το 26%.

Áýîçóç ôçò êáôáíÜëùóçò åíÝñãåéáò 

áðü ÁÐÅ 

Οι θυγατρικές εταιρείες φυσικού αερίου Delek Drilling LP και 

Avner LP ενέκριναν την επιβεβαιωτική γεώτρηση για φυσικό 

αέριο στο οικόπεδο 12 «Αφροδίτη» της Κυπριακής ΑΟΖ στις 

15 Ιουνίου. Σύµφωνα µε ανακοίνωση των εταιρειών ο προϋ-

πολογισµός της επιβεβαιωτικής γεώτρησης ανέρχεται στα 117 

εκατοµµύρια δολάρια και έχει επιβεβαιωθεί. Το τρυπάνι, όπως 

αναφέρει η ανακοίνωση θα εισχωρήσει 1750 µέτρα κάτω από 

την επιφάνεια της θάλασσας και στη σχεδιαζόµενη τελική φάση 

αναµένεται ότι θα εισχωρήσει στα 5600 περίπου µέτρα κάτω 

από το επίπεδο της θάλασσας.

Γεώτρηση στην  
«Αφροδίτη» τον Ιούνιο 

ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓεεεώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώώτττρρρηηησσσσηηηηηηηη σσσσσσστττττττηηηηηηηηνννννννν
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Την Πέµπτη στο προσκήνιο τα τουριστικά λιµάνια, 

την Παρασκευή τα αεροδρόµια- ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
µε τα σηµερινά δεδοµένα, αλλά θα επανεκτιµηθούν το φθινόπωρο- 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τα σχέδια Εθνικής, Alpha και Πειραιώς µετά την 

ανακεφαλαιοποίηση- ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ- ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΕ 
15 ΗΜΕΡΕΣ 

 ΕΝΤΟΝΕΣ ΤΡΙΒΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ " 

Σήµερα αναµένεται ο αναλυτικός οδηγός του υπουργείου Οικονοµικών- 

∆ΕΚΑ «ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ- Μέσω και των 

Ρέσλερ- ΣΤΡΟΦΗ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΤ και δήµοι σε ρόλο Ιφιγένειας- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ …
ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ- Με καταργήσεις οργανισµών οι αποµακρύνσεις 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ  ΣΟΪΜΠΛΕ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΦΘΗΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ».

ΕΘΝΟΣ: Σηµάδια αναπτυξιακής στροφής του Βερολίνου για τις 

χώρες του Νότου- Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΜΑΞΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ- Η 

αυτοκριτική του Γερµανού: Εάν δεν δράσουµε τώρα, ο Νότος της 

από το ΥΠΕΚΑ για παράκαµψη του ΣτΕ- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΙΚΑ- ΟΓΑ- ΝΑΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Βενιζέλος και Κουβέλης 

δοκιµάζουν την αξιοπιστία τους στο ραντεβού µε το Σαµαρά- 

ΧΑΝΟΥΝ, ΜΕΝΟΥΝ- Μεγάλο το άγχος ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ από τις 

δηµοσκοπήσεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στουρνάρας: Ξεπουλήστε τα δικαιώµατα σε 

µετοχές τραπεζών- ΝΕΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Αποκαλυπτικό 

ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

προϋποθέσεις- ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55 ΓΙΑ 1 ΕΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 100.000 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ 

ΑΜΚΑ, ΑΦΜ- Έρχεται για πρώτη φορά ψαλίδι και σε 25.000 

διπλοσυνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς του ∆ηµοσίου.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Νόµος Ρουπακιώτη- Αµετακίνητος ο 

πρωθυπουργός από τις θέσεις της Ν∆- ΟΧΙ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- 
ΚΟΥΒΕΛΗ- Σύγκρουση κοµµατικών γραµµών στη σηµερινή σύσκεψη 

αρχηγών για το αντιρατσιστικό- Σωσίβιο αναζητούν ΠΑΣΟΚ- ∆ΗΜΑΡ για 

ΑΠΟ 48 
ΕΩΣ 100 ∆ΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τι συµβαίνει µε τα εκκαθαριστικά που δεν έχουν 

ταχυδροµηθεί- Τα σενάρια για παράταση- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- 

Ποιες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (και πότε)- Τι θα πληρώσετε στους 

φοροτεχνικούς- Ποιες αποδείξεις φέρνουν εκπτώσεις.

ΕΣΤΙΑ: ∆ΑΙ∆ΑΛΩ∆ΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- Μνηµείο 

γραφειοκρατικού υδροκεφαλισµού.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γιατί το βιβλίο του π. Ευστάθιου Κολλά για τους 

Σοφούς της Σιών απασχολεί την Αµερικανική Πρεσβεία και τους 

Σιωνιστές- ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ.
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Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΦΥΠΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ... ΥΠΝΟΒΑΤΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 27/05/2013

Έτοιµη να υιοθετήσει χαλαρότερη στάση απέναντι στις 

οικονοµίες του Νότου εµφανίζεται τώρα n E.E., µε 

την έγκριση µάλιστα του Βερολίνου. Χωρίς βέβαια να 

εγκαταλείπεται n πορεία δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

ή οι νεοφιλελεύθερες συνταγές, οι κυβερνήσεις 

δηλώνουν αποφασισµένες να δώσουν έµφαση στην 

καταπολέµηση της ανεργίας. Την ανάγκη γι' αυτό 

υπογραµµίζει και ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός, 

Ενρίκο Λέττα, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο 

είναι σε θέση να παρέµβει για να λύσει το πρόβληµα 

της ανεργίας, θα ενισχύσει αρνητικές διαθέσεις, όπως 

n προετοιµασία της νέας πρωτοβουλίας στήριξης της 

απασχόλησης των νέων, ώστε τα 6 δισ. ευρώ που έχουν 

εγκριθεί για τον σκοπό αυτό να αρχίσουν να διατίθενται 

περιορισµών στους προϋπολογισµούς της E.E., µέρος 

των πόρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων 

θα πρέπει να προέλθει από τους προϋπολογισµούς 

µπορούν να αυξηθούν τα περιθώρια των διαφόρων 

οικονοµιών, εκµεταλλευόµενοι όλες τις δυνατότητες 

που προσφέρει το Σύµφωνο Σταθερότητας και 

χαλάρωση των κανόνων, αλλά φαίνεται να συµφωνούν 

ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αντιµετωπιστεί n 

ανεργία, κυρίως στον Νότο. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα 

του Spiegel, ο υπουργός Οικονοµικών της Γερµανίας, 

Βόλφγκανγκ Σόιµπλε, απέστειλε επιστολή στον 

ανάληψη κοινής δράσης προκειµένου οι οικονοµίες 

που βρίσκονται σε κρίση να υποστηριχθούν µέσω 

της κρατικής γερµανικής τράπεζας επενδύσεων 

KfW. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, ο Σόιµπλε έχει 

της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει µία ολόκληρη 

τον απολογισµό των επιτευγµάτων του Συµφώνου 

υποτίθεται ότι θα αποδείκνυε πόσο καλά λειτουργεί n 

χρειάζονται χρόνο, έως ότου φτάσουν στην πραγµατική 

εµφανίζονται τώρα διατεθειµένοι να εγκαταλείψουν 

πλαίσιο αυτό, ήδη n Γερµανία συµφώνησε να αναλάβει 

n τράπεζα KfW ρόλο κλειδί στη χρηµατοδότηση 

επιχειρήσεων για τη δηµιουργία νέων θέσεων 

να χρησιµεύσει ως πρότυπο και για την Πορτογαλία 

ή την Ελλάδα. Η καγκελάριος Μέρκελ φέρεται να 

ανησυχεί ιδιαίτερα για την αύξηση της ανεργίας των 

νέων. Μιλώντας προχθές σε εκδήλωση της νεολαίας 

του κόµµατος της υποστήριξε ότι n ανεργία των νέων 

απαιτούν άµεση δράση. Για τον λόγο αυτό, οι υπουργοί 

Οικονοµικών και Εργασίας, Γαλλίας και Γερµανίας θα 

παρουσιάσουν αύριο, σε εκδήλωση στο Παρίσι, σχέδιο 

αξιοποίησης των 6 δισ. ευρώ, που έχει δεσµευτεί 

να διαθέσει n E.E. για το πρόβληµα. Τα κεφάλαια 

Τράπεζα Επενδύσεων ως εγγυήσεις, προκειµένου να 

χορηγηθούν δάνεια δεκαπλάσιας αξίας σε επιχειρήσεις 

που θα  προσλαµβάνουν νέους ανέργους. Στην 

ανάγκη άµεσης ανάληψης δράσης αναφέρεται και το 

οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ταρακουνηθούν και να 

βγουν από τον λήθαργο τους - να αντιληφθούν ότι εάν 

δεν αναλάβουν δράση, n Ευρωζώνη αντιµετωπίζει τη 

κουραστεί από το βαγκνερικών διαστάσεων σίριαλ µε 

του Σεπτεµβρίου στη Γερµανία, αλλά πρωτίστως στην 

κακή εικόνα της E.E. και των πολιτικών στα µάτια των 

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 6 | 27/05/2013

φορολογουµένους οι µεταβιβάσεις ακινήτων, αφού 

n πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών 

προσανατολίζεται στη µείωση των συντελεστών που 

ισχύουν, από 8% και 10%, στο 4% και 8% αντίστοιχα. 

αποκάλυψε και ο υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης 

Στουρνάρας, µιλώντας στο Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 

Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), θέλει να δώσει νέα ώθηση 

στην οικοδοµική δραστηριότητα που την τελευταία 

συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό και στην τόνωση 

της απασχόλησης και ενίσχυσης της ρευστότητας, 

αφού περισσότεροι από 40 επαγγελµατικοί κλάδοι 
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εµπλέκονται στην οικοδοµή. Οι εν λόγω µειώσεις 

φόρων, όπως και το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο 

της επόµενης εβδοµάδος, ξεκινώντας νέο γύρο 

διαπραγµατεύσεων και εξετάσεων όσον αφορά την 

υλοποίηση των προαπαιτούµενων που άπτονται 

πρωτίστως του φορολογικού πεδίου. Αξίζει πάντως να 

σηµειωθεί ότι οι ανωτέρω µειώσεις στις µεταβιβάσεις, 

αν και έχουν αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Οικονοµικών, ώστε να συνδυαστούν 

µε την επικείµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών 

κατά µέσο όρο τουλάχιστον 20%, όπως αποκάλυψε 

και να µετριαστούν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό 

και µη της συγκυβέρνησης, δεν είναι σίγουρο ότι θα 

την επίσκεψη. Και αυτό γιατί, όπως τονίζει κορυφαίο 

στέλεχος του οικονοµικού επιτελείου, οι επικεφαλής 

της τρόικας έχουν ξεκαθαρίσει ότι εκτός από τη 

από τον επόµενο µήνα, για οποιαδήποτε άλλη µείωση 

θα πρέπει n κυβέρνηση να αποδεικνύει ότι δεν 

υπάρχουν απώλειες στις εισπράξεις του ∆ηµοσίου, 

ή, εάν υπάρχουν, τους τρόπους ή τα ισοδύναµα µε τα 

αυτό, για τις εν λόγω µειώσεις στους συντελεστές 

µεταβιβάσεων και τυχόν παρεµβάσεις στο καθεστώς 

γίνουν οι πρώτες διερευνητικές επαφές, και εάν οι 

επικεφαλής της τρόικας µείνουν ικανοποιηµένοι 

από τις αυξήσεις που ετοιµάζει n κυβέρνηση για 

τις αντικειµενικές τιµές των ακινήτων, τότε θα 

µεταθέσει τις συγκεκριµένες αποφάσεις για το 

Σεπτέµβριο. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από 

τους λόγους που n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών δεν προχωρά τελικά στην κατάθεση 

νοµοσχεδίου, εντός του Ιουνίου, µε αλλαγές στη 

φορολογία κεφαλαίου, και το µεταθέτει εν ευθέτω 

χρόνω, καθώς οι ανατροπές περιορίζονται στο τελικό 

από τo 2014. Υπενθυµίζεται ότι ο φόρος στις 

µεταβιβάσεις υπολογίζεται σήµερα µε συντελεστή 

8%, µέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ της αξίας του 

ακινήτου που µεταβιβάζεται, ενώ άνω των 20.000 

ευρώ ο συντελεστής είναι 10%. Συντελεστές αρκετά 

υψηλοί, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην Αυστρία ο φόρος 

Ιρλανδία 1% - 2% και στη Νορβηγία και στη Βουλγαρία 

2,5%. 

τις αρχές του 2014, είναι το ποσοστό αύξησης των 

αντικειµενικών αξιών, καθώς επί αυτών θα γίνουν 

όλοι οι υπολογισµοί. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι 

µέχρι την επόµενη εβδοµάδα που θα βρεθούν και 

πάλι στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της τρόικας, τo 

οικονοµικό επιτελείο θα πρέπει να έχει έτοιµο το 

για το ύψος των αυξήσεων επί των αντικειµενικών 

αξιών, ώστε οι δανειστές να έχουν σαφή εικόνα 

των µεταβολών που θα επέλθουν, χωρίς φυσικά 

εκ των οποίων 1,7 δισ. Ευρώ θα προέλθουν από τα 

αστικά ακίνητα 800 εκατ. ευρώ από τα αγροτεµάχια 

και τα υπόλοιπα από τα ακίνητα που κατέχουν οι 

επιχειρήσεις και n Εκκλησία. Έτσι στο υπουργείο 

Οικονοµικών και στο τραπέζι της διακοµµατικής 

επιτροπής, υπό τον υφυπουργό Οικονοµικών, 

Γιώργο Μαυραγάνη, αναµένεται να τεθεί εκ νέου 

την τρέχουσα εβδοµάδα n διαδικασία φορολόγησης 

των αγροτεµαχίων µε το επικρατέστερο σενάριο, 

τη φορολόγηση των αγροτεµαχίων και των εκτός 

σχεδίου ακινήτων µε το στρέµµα και όχι µε βάση την 

αντικειµενική αξία.

ΦΑΠ - ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 5 | 27/05/2013

µε πληροφορίες, εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει n 

ώστε n πρώτη δόση να καταβληθεί το αργότερο 

µέχρι τα τέλη Ιουλίου. Στη συνέχεια και ύστερα από 

περίπτωση n πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί 

φόροι θα καταβληθούν σε επτά µηνιαίες δόσεις, 

το ζητούµενο για το υπουργείο Οικονοµικών είναι 

όπως άλλωστε έχουν προϋπολογιστεί. Θα πρέπει να 

σηµειώσουµε πως κάθε δόση δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από τα 50 ευρώ τον µήνα, εκτός από 

την τελευταία. Τα εκκαθαριστικά θα αποσταλούν 

σε 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι την 1η 

Ιανουαρίου 2011 και την 1η Ιανουαρίου 2012 είχαν 

ατοµική ακίνητη περιουσία της οποίας n αντικειµενική 

αξία ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ. Τα βάσανά τους, 

όµως, δεν τελειώνουν εδώ, καθώς τον Σεπτέµβριο 

πλαίσιο θα αποπληρωθεί σε πέντε µηνιαίες δόσεις. 


