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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç åîùóôñÝöåéá ôïõ åëëçíéêïý êáôáóêåõáóôéêïý 

êëÜäïõ âñÝèçêå óôï åðßêåíôñï ìéáò åõñåßáò 

óõæÞôçóçò (ðñï÷ôÝò) óôç Èåóóáëïíßêç, ìåôáîý 

åñãïëçðôþí, åîáãùãÝùí êáé åêðñïóþðùí ôçò 

Ðïëéôåßáò. Èåôéêü âÞìá. Ïöåßëïõìå, ùóôüóï, íá 

åðéóçìÜíïõìå ïñéóìÝíá äåäïìÝíá:

Ç ðñþôç áðüðåéñá ìáæéêÞò åîüäïõ ôå÷íéêþí 

åôáéñåéþí åðé÷åéñÞèçêå ðñéí óáñÜíôá ÷ñüíéá 

(ÓáïõäéêÞ Áñáâßá, ÉñÜê, Éïñäáíßá, Íéãçñßá, 

Ëéâýç êëð.) áðü åôáéñåßåò ðïõ åß÷áí ìåãåí-

èõèåß óôçí ÅëëÜäá, áëëÜ ...êáôÝññåõóáí óôçí 

óõíôñéðôéêÞ ðëåéïøçößá üôáí âñÝèçêáí óôéò 

äéåèíåßò áíôáãùíéóôéêÝò óõíèÞêåò. Ç äåýôåñç 

åðé÷åéñÞèçêå ôç äåêáåôßá ôïõ ’80 üôáí äåí Ýâñé-

óêáí äïõëåéÝò óôï åóùôåñéêü êáé áíáæÞôçóáí 

åõêáéñßåò óôï åîùôåñéêü, áëëÜ êáé ðÜëé êáôá-

ìÝôñçóáí æçìéÝò óôçí ðëåéïíüôçôÜ ôïõò. Ç ôñßôç 

åðé÷åéñåßôáé ôþñá åí ìÝóù ôçò áíåðáíÜëçðôçò 

êáôÝññåõóçò ôïõ êáôáóêåõáóôéêïý ôïìÝá.

Êáé óôéò ôñåéò ðåñéðôþóåéò, ç Ýîïäïò õðáãïñåý-

èçêå áðü ôçí áíÜãêç êáé óå êáìéÜ ðåñßðôùóç 

äåí Þôáí óõíÝðåéá åíüò óôñáôçãéêïý óôü÷ïõ, 

åíþ ïõäÝðïôå (åùò óÞìåñá) Ýôõ÷å ôçò óôÞñéîçò 

ôïõ êñÜôïõò, êÜôé ðïõ óõóôçìáôéêÜ ãßíåôáé ìå 

Üëëåò ÷þñåò.

Ôï ÔÅÅ Ý÷åé åðéóçìÜíåé ðïëëÝò öïñÝò ôá ðñï-

âëÞìáôá ôçò åîùóôñÝöåéáò, Ý÷åé óõãêñïôÞóåé 

åéäéêÞ åðéôñïðÞ ðïõ ìåëåôÜ óå âÜèïò ôï èÝìá, 

èá åðéæçôÞóåé ôçí åõñýôåñç óõíåñãáóßá ìå 

ôïõò öïñåßò ôùí ôå÷íéêþí, áëëÜ êáé ôá áñìüäéá 

õðïõñãåßá, èá åðéäéþîåé ï ôå÷íéêüò êüóìïò 

íá êáôáóôåß ç “ãÝöõñá” ãéá ôçí ðñïþèçóç ôùí 

åîáãùãþí üëùí ôùí åëëçíéêþí ðñïúüíôùí.

Ìå åðßãíùóç üôé åßìáóôå ðÜñá ðïëëïß ó’ áõôü 

ôïí ìéêñü ôüðï, ìå ãíþóç ôùí éêáíïôÞôùí ìáò, 

ìå ôç âåâáéüôçôá üôé ìðïñïýìå íá äéáâïýìå ôá 

óýíïñá, öôÜíåé íá ôï êÜíïõìå ïñãáíùìÝíá.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν από σήμερα οι εργαζόμενοι στο Μετρό 

Θεσσαλονίκης, αντιδρώντας στην πρόθεση της αναδόχου κοινοπραξίας να απολύσει 400 εργα-

ζόμενους. Η σχετική απόφαση ελήφθη, ομόφωνα, από τη γενική συνέλευση των εργαζομένων. Οι 

εργαζόμενοι αντί της απόλυσης ζητούν να τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι την έναρξη των εργασι-

ών στα εργοτάξια της Αγίας Σοφίας και του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, εξέλιξη την 

οποία υπολογίζουν σε τρεις μήνες, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση δεν θα χάσουν τα εργασιακά 

τους δικαιώματα.

Κινητοποιήσεις στο Μετρό Θεσσαλονίκης

Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζει το 

υπουργείο Περιβάλλοντος νέα ρύθ-

μιση για τα αυθαίρετα, που θα δίνει 

περισσότερα κίνητρα στους πολίτες 

να τακτοποιήσουν ή ακόμη και να 

νομιμοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα 

ή αυθαίρετες χρήσεις. Η νέα ρύθμιση 

αναμένεται μέσα στον Μάρτιο. Αυτά 

αναφέρονται σε δημοσιεύματα του 

Τύπου, τα οποία επίσης αναφέρουν 

ότι η νέα ρύθμιση προετοιμάζεται 

καθώς τα τελευταία στοιχεία του Τε-

χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) 

είναι απογοητευτικά. Όπως δείχνουν, 

έως τις 20 Φεβρουαρίου, δηλαδή 17 

μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 

Ν. 4014/2011 για τα αυθαίρετα, τα 

έσοδα από την καταβολή παραβόλων 

και ειδικού προστίμου είναι μόνο 785 

εκατ. ευρώ. Το υπουργείο Περι-

βάλλοντος προκειμένου να δώσει 

περισσότερα κίνητρα στους πολίτες 

ετοιμάζει νέες ρυθμίσεις ώστε να 

δίδεται η δυνατότητα πλήρους νομι-

μοποίησης σε κτίρια με άδεια, ενώ 

θα παραμείνει η «τακτοποίηση» για 

30 χρόνια στις αυθαιρεσίες μεγάλης 

κλίμακας.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει κατ' 

αρχάς να προχωρήσει η κατηγοριο-

ποίηση των πολεοδομικών αυθαιρε-

σιών ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 

Οι βασικές κατηγορίες αναμένεται ότι 

θα είναι τρεις:

- κτίρια χωρίς οικοδομική άδεια ή με 

μεγάλες υπερβάσεις

- αυθαιρεσίες εντός του περιγράμμα-

τος νομίμως υφιστάμενων κτιρίων

- μικρές πολεοδομικές παραβάσεις 

(μπάρμπεκιου, περίφραξη κ.ά.)

Παράλληλα, αναμένεται να προχω-

ρήσει η δημιουργία της «ταυτότητας 

κτιρίου» που προβλέπεται στον νόμο 

Μπιρμπίλη για την τακτοποίηση των 

ημιυπαιθρίων (3843/2010) και αποτε-

λεί πάγιο αίτημα και του ΤΕΕ. Εκεί θα 

δηλώνονται τακτοποιημένα αυθαίρε-

τα με μικρές παραβάσεις προκειμέ-

νου να νομιμοποιηθούν αλλά και όσα 

έχουν ήδη τακτοποιηθεί είτε με τον 

3843/2010 είτε με τον 4014/2011 

(μικρές παραβάσεις).

Η κυβέρνηση 

προσδοκούσε έσο-

δα από παράβολα 

και πρόστιµα περί 

τα 2 δισ. ευρώ. 

Τους τελευταίους 

µήνες, δε, η εισ-

ροή εσόδων είναι 

πολύ µειωµένη.

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ

Επιταχύνεται το νοµοσχέδιο  
για τα αυθαίρετα 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ελληνικό Προϊόν! ∆ύναµη Ανάπτυξης 

και Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονοµίας»

ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Ανάπτυξης και Προό-
δου ΕΒΕΑ (ΕΤΑΠ)

13
Μαρτίου

2013

 "Changing cities: Spatial, 

morphological, formal & socio-economic dimensions" 

ΣΚΙΑΘΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία µε το 
ΤΕΕ και άλλους φορείς.

18-21
Ιουνίου
2013

11-12
Μαρτίου

2013

 “Αναπτυξιακή Στρατηγική «Ευρώπη 

2020»: Προώθηση Επιχειρηµατικών Συνεργασιών στην 

Ελλάδα"

ΑΘΗΝΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική 

του Περιβάλλοντος, (Fourth International 

Conference on Environmental Management, 

Engineering, Planning, and Economics – 

CEMEPE Conference) θα διεξαχθεί στη 

Μύκονο από τις 24 έως τις 28 Ιουνίου 2013. 

∆ιοργανωτές του συνεδρίου είναι το Τµήµα 

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλίας, η ∆ιεθνής επιστηµονική µη 

κυβερνητική οργάνωση SECOTOX (Society 

of Ecotoxicology and Environmental Safety), 

το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ο 

Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Επιχει-

ρησιακής Έρευνας της Σχολής Μηχανολόγων 

Μηχανικών του ΕΜΠ, το Τµήµα Μηχανολόγων 

Μηχανικών του ΑΠΘ και το Τµήµα Τεχνολογί-

ας Τροφίµων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 

Βασικές θεµατικές ενότητες του συνεδρίου 

είναι οι: Αιωρούµενα σωµατίδια και επιπτώ-

σεις στην υγεία, Ανάλυση και προστασία οι-

κοσυστηµάτων, Ανανεώσιµες πηγές ενέργει-

ας, Αποκεντρωµένα συστήµατα διαχείρισης 

υγρών αποβλήτων, Βιοµηχανικά Απόβλητα, 

Γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών, ∆ια-

χείριση παράκτιου περιβάλλοντος, ∆ιαχείριση 

φυσικών πόρων, Εκτίµηση περιβαλλοντι-

κών επιπτώσεων, Ενέργεια και περιβάλλον, 

Εκποµπές και διασπορά ρύπων, Ηχορρύπαν-

ση, Θέµατα πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 

κληρονοµιάς, Οικονοµική περιβάλλοντος, 

Οικοτοξικολογία, Παγκόσµια κλιµατική αλλα-

γή, Περιβαλλοντική αξιολόγηση επενδύσεων, 

Περιβαλλοντική αποκατάσταση, Περιβαλλο-

ντική εκπαίδευση, Περιβαλλοντική πολιτική 

και νοµοθεσία, Ποιότητα αέρα, Πράσινη Χη-

µεία, Ρύπανση υδάτων, Τεχνολογίες ελέγχου 

ρύπανσης, Τηλεπισκόπηση, Τουρισµός και 

περιβάλλον, Υδραυλική µηχανική και δια-

χείριση υδατικών πόρων, Φυσικά συστήµατα 

επεξεργασίας λυµάτων και Χωροταξικός - 

πολεοδοµικός σχεδιασµός.

Πληροφορίες: www.cemepe4.prd.uth.gr , 

τηλ.: 2421074282, 2421074459, 6946284199 

(Σ. Σακελλαρίου) και 6973328909 (Β. Μανά-

κου), e-mail: stasakel@uth.gr , vmanak@

uth.gr 

∆ιεθνές συνέδριο περιβάλλοντος 

Το Ελληνορωσικό Εµπορικό Επιµελητήριο ανακοίνωσε  

τη διοργάνωση του 2ου Ελληνορωσικού Εξαγωγικού 

Συµποσίου στις 3 και 4 Απριλίου 2013, µε τίτλο: «Προ-

ωθώντας Ελληνικά προϊόντα στην ρωσική αγορά» στην 

Αθήνα. Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 

«πρόκειται για ένα Συµπόσιο που αποτελεί σηµαντικό 

σηµείο συνάντησης για τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις 

της ελληνικής οικονοµίας και παράλληλα γόνιµο 

έδαφος για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 

στη Ρωσική αγορά. Το συµπόσιο θα φιλοξενήσει µια 

σηµαντική ρωσική αποστολή δυνητικών συνεργατών, η 

οποία θα απαριθµήσει τις ιδιαιτερότητες της ρωσικής 

αγοράς και θα προβεί σε προκαθορισµένες επιχει-

ρηµατικές συναντήσεις διερευνώντας  τη δυνατότητα 

συνεργασίας µε τις ελληνικές επιχειρήσεις».Πληροφο-

ρίες: Τηλ. 210 69 81 127, e-mail: secretary@hrcc.gr

 Ελληνικά προϊόντα  
στη ρωσική αγορά

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής 

Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ), διοργανώνει 

στις 5 Μαρτίου 2013 και ώρα 18:30 

στην αίθουσα Εκδηλώσεων του 

Ινστιτούτου (Σκουζέ 14, Πειραιάς), 

διάλεξη µε θέµα:  «Η Ναυπηγική 

Βιοµηχανία στην Ελλάδα: Παρελθόν, Παρόν και 

Μέλλον».  Οµιλητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Σταµα-

τάκης , Πρόεδρος του Συλλόγου των ∆ιπλωµατούχων 

Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος. Η συµµετοχή είναι 

ελεύθερη. Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθή-

σουν τη διάλεξη -λόγω του περιορισµένου αριθµού 

θέσεων- πρέπει να δηλώσουν τη συµµετοχή τους 

στο e-mail: elint@otenet.gr ή  στο τηλέφωνο 210 

4186062 (από 10:00 ως 14:00, κα Ξ. Γκαλέτση) έως τη 

∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2013.

Πληροφορίες: www.elint.org.gr 

Η ναυπηγική βιοµηχανία  
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∆έσµευση υλοποίησης της ανάπλασης στο κέντρο της Αθήνας
∆εσµεύσεις ότι το φιλόδοξο έργο της ανασυγκρότησης του κέντρου 

της Αθήνας, µε άξονα την οδό Πανεπιστηµίου δεν θα µείνει στο 

συρτάρι δόθηκαν χθες από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Ανάπτυξης στην ειδική τελετή παρουσίασης των αποτελεσµάτων 

του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού διαγωνισµού Re-think Athens/

Ξανα-σκέψου την Αθήνα, που διοργάνωσε το Ίδρυµα Ωνάση. Τον 

συµβολικό χαρακτήρα του έργου ανάπλασης του κέντρου της 

Αθήνας, υπογράµµισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς. Σειρά 

έχει η ολοκλήρωση των µελετών του διαγωνισµού (αρχιτεκτονικής, 

βιοκλιµατικής και περιβαλλοντικής), οι τεχνικές µελέτες για το τραµ 

και την κυκλοφορία και αµέσως µετά, η εφαρµογή του έργου. «Οι 

µελέτες θα είναι έτοιµες έως τον Ιούνιο και στη συνέχεια θα αρχίσει 

η εφαρµογή του έργου, που θα κοστίσει 80 εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα 

θα τα βρούµε από κοινοτικά κονδύλια» διαβεβαίωσε ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, χαιρετίζοντας µε τη σειρά του το 

έργο, στην παρουσίαση στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών.

Η πρόταση «Ένα βήµα µπροστά» της ολλανδικής οµάδας ΟKRA 

επιλέχθηκε οµόφωνα από την κριτική επιτροπή του Rethink Athens. 

Συνολικά κατατέθηκαν 71 προτάσεις από την Ελλάδα και 11 χώρες 

απ΄όλο τον κόσµο, «εξαιρετικά αξιόλογες» προτάσεις, όπως τις 

χαρακτήρισε ο κ. Παπαδηµητρίου, από τις οποίες εννέα προκρίθηκαν 

στην πρώτη φάση του διαγωνισµού. Από τις εννέα κέρδισαν οι OKRA, 

που θεωρούνται από τα σηµαντικότερα γραφεία διεθνώς, στον σχε-

διασµό του δηµόσιου αστικού χώρου. Τα πιο πρόσφατα σχέδιά τους 

περιλαµβάνουν το κέντρο της Βασιλείας στην Ελβετία, το λεγόµενο 

«τρίτο κέντρο» του Λονδίνου στο Croydon, το µητροπολιτικό κέντρο 

της Κοπεγχάγης κ.α..

Η φάση της εφαρµογής του έργου για την Αθήνα θα είναι µια διεθνής 

και ελληνική συνεργασία, όπου οι Έλληνες αρχιτέκτονες του γρα-

φείου «Studio 57», καθώς και Έλληνες µηχανικοί θα µετεξελίξουν τη 

βραβευµένη πρόταση του διαγωνισµού σε ένα εγκεκριµένο σχέδιο, 

είπε σήµερα ο εκπρόσωπος του ολλανδικού γραφείου, Μάρτιν Κνάιτ. 

Μίλησε µε αισιοδοξία για το έργο που «θα συνεισφέρει στην αλλαγή 

και αναζωογόνηση» της Αθήνας µετατρέποντας το κέντρο της «σε 

δίκτυο πρασίνου µε ραχοκοκαλιά την Πανεπιστηµίου, που από 

δρόµος θα µετατραπεί σε βουλεβάρτο. Πεζοδρόµηση, τραµ, φύτευση 

πρασίνου και συλλογή των υδάτων σε υπόγειες δεξαµενές και στις 

ταράτσες, πρωταγωνιστούν στο σχέδιο του νέου έργου, το οποίο 

εισάγει επίσης την ιδέα ενός «θεάτρου 1.000 δωµατιών» για τα άδεια 

κτίρια, στα οποία θα αναπτύσσονται πολιτιστικές δράσεις.

Η πρόταση των Ολλανδών ήταν αποτέλεσµα συνεργασίας µε τους 

Mixst Urbanisme και το Πανεπιστήµιο του Ολλανδικού Πανεπιστηµί-

ου Wageningen, έχοντας ταυτόχρονα τους «Studio 75» και «Werner 

Sobek Greentechnologies» σε υποστηρικτικό ρόλο. 

«Το έργο πνοής για την Αθήνα, που υλοποιείται από τις κρατικές δυ-

νάµεις, σε συνεργασία µε τις δυνάµεις της κοινωνίας των πολιτών και 

τη συµµετοχή των πολιτών» σηµείωσε στον χαιρετισµό του ο αρχηγός 

του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος. 

«Φαίνεται ότι η καρδιά της Αθήνας, ο ουσιαστικά δηµόσιος χώρος της 

πόλης και των κατοίκων της θα χτυπήσει δυνατά» είπε ο επικεφαλής 

της ∆ΗΜΑΡ, Φώτης Κουβέλης. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 

βουλευτής ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης, το µέλος του ΠΓ του ΚΚΕ, 

Νίκος Σοφιανός, ο δήµαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καµίνης κ.α.

ÄÅÕÔÅÑÏ ÂÑÁÂÅÉÏ

ÇËÏÕÓÇ ÊÕÑÉÁÊÇ, KEREXETA ITURRITXA OIHANA, 
ÃÏÕÑÄÏÕÊÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, ÔÑÕÖÙÍÉÄÏÕ ÁÉÊÁ-
ÔÅÑÉÍÇ, ÂÁÓÉËÁÊÇÓ ÖÙÔÉÏÓ, ×ÑÉÓÔÏÖÏÑÉÄÏÕ 
ÈÅÏÄÙÑÁ
ÅÐÁÉÍÏÓ (ÅÊ ÄÕÏ ÉÓÏÔÉÌÙÍ)

ÍÉÊÇÖÏÑÉÄÇÓ ÐÑÏÄÑÏÌÏÓ, CUOMO BERNARD
ÅÐÁÉÍÏÓ (ÅÊ ÄÕÏ ÉÓÏÔÉÌÙÍ)

ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÊÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÊÏÕÌÁÍÔÏÕ 
×ÑÕÓÏÕËÁ, SOCCI GIANMARIA, ÈÙÌÉÄÏÕ ÁËÊÇÓ-
ÔÉÓ-ÁÈÁÍÁÓÉÁ
ÅÕÖÇÌÏÓ ÌÍÅÉÁ 

ÁÍÔÏÍÁÓ ÁÑÉÓÔÅÉÄÇÓ, ÊÏÕÔÓÏÃÉÁÍÍÇ ÊÁÔÅÑÉ-
ÍÁ, ÇÓÁÚÁÓ ÐËÁÔÙÍ
ÐÑÙÔÇ ÅÐÉËÁ×ÏÕÓÁ ÐÑÏÔÁÓÇ

VOLKERT SILKE / SIMA ARCHITECTURE + 
URBANISM, WEIGHTMAN MAGNUS, GAROFALO 
FRANCESCO / OPENFABRIC, CONSTANTINO 
BARBARA
ÄÅÕÔÅÑÇ ÅÐÉËÁ×ÏÕÓÁ ÐÑÏÔÁÓÇ

×ÁÑÑÕ Ê.ÌÐÏÕÃÁÄÅËËÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ ÁÑ×É-
ÔÅÊÔÏÍÅÓ ÁÅ. ÁÅÔÅÑ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÅÓ, ÌÐÁÔÆÉÏÓ 
ÃÅÙÑÃÉÏÓ, MARTHA SCHWARTZ PARTNERS LTD

ÔÑÉÔÇ ÅÐÉËÁ×ÏÕÓÁ ÐÑÏÔÁÓÇ

ÆÙÌÁÓ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ, ÌÙÕÓÉÁÄÇÓ ÄÇÌÏÓ, 
ÐÁÐÁÂÁÓÉËÅÉÏÕ ÌÁÑÉÁ
ÔÅÔÁÑÔÇ ÅÐÉËÁ×ÏÕÓÁ ÐÑÏÔÁÓÇ

ABM ARQUITECTOS, ALVAREZ BLANCO – 
MORUGAN ARCHITECTOS SLP 
ÂÑÁÂÅÉÏ ÏÕÔÏÐÉÊÇÓ ÐÑÏÔÁÓÇÓ (ÐÑÙÔÏÕ 

ÓÔÁÄÉÏÕ)
ÔÓÉÁÌÐÁÏÓ ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÏÓ, ÊÉÏÕÑÔÇ ÌÕÑÔÙ
ÅÎÁÃÏÑÁ (ÐÑÙÔÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÅÊ ÔÑÉÙÍ 

ÉÓÏÔÉÌÙÍ)

ÌÁÔÑÁÊÉÄÏÕ ÁÍÍÁ, ÖÏÕÊÁÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, ÖÏÕÊÁ 
ÁÃÃÅËÉÊÇ ÅËÅÍÇ, ÂÁÓÉËÁÊÇ ÌÁÑÉÁÍÈÇ, ÓÖÕÑÁ 
ÌÁÑÉÁ, ÁÃÃÅËÅÔÏÕ ÌÁÑÃÁÑÉÔÁ, ÆÉÙÃÏÕ-ÈÅÏÄÙ-
ÑÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÌÕÑÓÉÍÇ, ÌÁÍÔÏÕÓÇ ÓÐÕÑÉÄÏÕËÁ
ÅÎÁÃÏÑÁ (ÐÑÙÔÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÅÊ ÔÑÉÙÍ 

ÉÓÏÔÉÌÙÍ)

AGENCE TER ARCHITECTURES, 
MXARCHITECTURE, AGENCETER.DE 
ÅÎÁÃÏÑÁ (ÐÑÙÔÏÕ ÓÔÁÄÉÏÕ ÅÊ ÔÑÉÙÍ 

ÉÓÏÔÉÌÙÍ)

SUH YEHR, SHIN YEUNG, BABEL JEREMY, ÊÁÓÁ-
ÌÐÁËÇ ÊÕÑÉÁÊÇ

ΟΙ ∆ΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι υπόλοιποι διακριθέντες του διαγωνισµού Rethink Athens είναι:



Τρεις ουρανοξύστες θα σηµατοδοτήσουν την µεγαλύτερη ανάπλαση της Ευρώπης, η οποία αυτό τον καιρό σχεδιά-

ζεται για το Μιλάνο: ο “ευθύς” (δεξιά στη φωτογραφία) έχει σχεδιαστεί από τους Arata Isozaki και Andra Maffei, ο 

“καµπυλωτός” από τον Daniel Libeskind και ο “στριµµένος” από την Zaha Hadid.

Θα κατασκευαστούν στη νέα επιχειρηµατική και εµπορική περιοχή, τη νέα “καρδιά” της πόλης, όπως την αποκαλούν, 

στο χώρο όπου άλλοτε βρισκόταν ο τεράστιος εκθεσιακός χώρος της πόλης. Η ιστορική περιοχή Fiera θα αναπλαστεί 

και θα γίνει µια από τις µεγαλύτερες ζώνες πεζών στην Ευρώπη, καθώς στην επιφάνεια του εδάφους θα επιτρέπονται 

οι µετακινήσεις µε τα πόδια ή µε ποδήλατο, ενώ η κίνηση των οχηµάτων θα γίνεται µόνο υπόγεια. Η αναλασµένη 

περιοχή θα ονοµάζεται στο εξής CityLife, ονοµασία που συνδυάζει την εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, µε την 

αναψυχή. Ο ουρανοξύστης που σχεδίασε η Zaha Hadid έχει ύψος 190 µέτρα, διαθέτει 43 ορόφους, από τους οποίους 

οι 39 θα διατεθούν για υψηλού επιπέδου στέγαση γραφείων, ενώ οι τέσσεις κατώτεροι θα διατεθούν στο εµπόριο 

και θα συνδέονται άµεσα µε τους πεζόδροµους, αλλά και το σταθµό του Μετρό. Στα συνολικά 45.000 τ.µ. που είναι οι 

επιφάνειές του, υπολογίζεται να στεγαστούν 3.200 άτοµα.

Η ιδιοµορφία του ουρανοξύστη συνίσταται, κυρίως, στην στρέψη που εµφανίζεται σους υψηλότερους ορόφους και τη 

συστροφή προς τη βάση.  

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
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Με το διλό στόχο, να δηµιουργηθεί στη 

Νέα Υόρκη ένα έργο όραµα για τα επόµενα 

100 χρόνια και παράλληλα να ικανοποιηθεί 

η αυξηµένη ζήτηση γα δηµόσιο χώρο, η 

Skidmore, Owings & Merrill LLP (SOM), ένα 

από τα κορυφαία γραφεία αρχιτεκτονικής και 

πολεοδοµίας στον κόσµο, µε 75ετή ιστορία, 

σχεδίασε τρεις ιδέες-προτάσεις για την περι-

οχή του Grand Central, που εφέτος γιορτάζει 

τα 100 χρόνια ύπαρξής του.

Σε κάθε περίπτωση οι ιδέες της SOM, εκµε-

ταλλεύonται το γεγονός ότι η Πολεοδοµία της 

Νέας Υόρκης σχεδιάζει να δώσει την έγκρισή 

της για την ανέγερση νέων ουρανοξυστών 

γραφείων στην περιοχή του Grand Central 

Terminal, γεγονός που θα αυξήσει πολλα-

πλασιαστικά την πυκνότητα πληθυσµού στην 

περιοχή. Τα σχέδια της SOM έρχονται να 

αµβλύνουν την κατάσταση, καθώς: η πρώτη 

λύση ανακουφίζει την κίνηση των πεζών στο 

επίπεδο του δρόµου µε την αναδιάρθρωση 

ιδιόκτητο ∆ηµόσιοι Χώροι, δηµιουργώντας 

πολλαπλούς διαδρόµους µεταξύ των οκοδο-

µικών τετραγώνων της περιοχής. Η δεύτερη 

επιχειρεί µια συµπύκνωση του δηµόσιου 

χώρου µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων 

επιπέδων πάνω και κάτω από τους υπάρχο-

ντες. Η τρίτη πρόταση είναι κάτι περισσότερο 

από καινοτόµος: πρόκειται για ένα κυκλικό 

κατάστρωµα-πεζόδροµο, το οποίο θα αιωρεί-

ται στο ύψος του 24ου ορόφου των δυο νέων 

ουρανοξυστών που θα κτιστούν (αν τελικά 

κτιστούν) εκατέρωθεν του Grand Central 

Terminal. Με άλλα λόγια προτείνει οι πεζοί 

να έχουν τη δυνατότητα να περπατούν στον 

ουρανό της Νέας Υόρκης. Αυτό κι αν είναι 

σύµβολο του 21ου αιώνα !

ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ  

ΣΤΟΝ 24ο ΟΡΟΦΟ
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Η έξοδος εκτός Ελλάδος για τις τεχνικές εταιρείες και 

τους µηχανικούς, δεν µπορεί να έχει περιστασιακό, 

αλλά µόνιµο προσανατολισµό, να βασίζεται σε ένα 

στρατηγικό σχεδιασµό και να στηρίζεται αποφασιστικά 

από το κράτος. 

Αυτό ήταν το συµπέρασµα που κυριάρχησε κατά την 

Ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 

µε θέµα "Τεχνικές Εταιρείες - όχηµα εξωστρέφειας 

για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή και τη 

ΝΑ Ευρώπη" και συνδιοργανώθηκε από τον Σύνδεσµο 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ), τον Πανελλήνιο 

Σύνδεσµο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) και τον Σύνδεσµο 

Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) µε τη συνεργα-

σία των Γραφείων της Αν. Γενικής Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ 

του Υπουργείου Εξωτερικών Μάγδας Καρακόλη και του 

Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων Στράτου Σιµόπουλου.

Όπως τονίστηκε, ο κατασκευαστικός είναι ένας δυνα-

µικός κλάδος της οικονοµίας µας, έχει την ικανότητα 

να διεισδύσει στις διεθνείς αγορές, ιδίως στα κράτη της 

Μεσογείου, των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής, της 

Αραβικής Χερσονήσου και να γίνει γέφυρα για τις εξα-

γωγές από χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις (βιοµηχα-

νικές, βιοτεχνικές και εµπορικές) µε άµεση και έµµεση 

σχέση στην κατασκευή δηµόσιων και ιδιωτικών έργων.

Για το σκοπό αυτό χρειάζεται η συνδροµή και συνύ-

παρξη πολλών δράσεων, οπωσδήποτε "η ύπαρξη µιας 

εθνικής στρατηγικής εξωστρέφειας" υπογράµµισε 

η αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας ∆ΟΣ & ΑΣ του 

υπουργείου Εξωτερικών Μάγδα Καρακόλη. "Ο κατα-

σκευαστικός τοµέας αποτέλεσε µια από τις κινητήριες 

δυνάµεις της ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα τις 

τελευταίες δεκαετίες" πρόσθεσε, αλλά η οικονοµική 

κρίση επέφερε σηµαντικό πλήγµα και στο συγκεκρι-

µένο χώρο, αλλά και σε ένα πλήθος επιχειρήσεων και 

επαγγελµάτων που συνδέονται µ' αυτόν. Αυτή την κρίση, 

όµως, τόνισε, θα πρέπει να µεταµορφώσουµε σε ευκαι-

ρία για νέους δρόµους. Η εξωστρέφεια είναι περίπου 

µονόδροµος, είπε, αλλά αυτή πρέπει να επιδιωχθεί µε 

µεθοδικότητα.

Οι τεχνικές εταιρείες µπορούν να γίνουν πρεσβευτές 

της Ελλάδας σε πολλές χώρες, να ανοίξουν δρόµο για 

διεύρυνση των εξαγωγών πολλών προϊόντων, όπως τα 

δοµικά υλικά και ο εξοπλισµός, αλλά αυτό θα πρέπει να 

γίνει µε οργάνωση και κατά συστηµατικό τρόπο, είπε ο 

Γ.Γ. ∆ηµοσίων Έργων Στράτος Σιµόπουλος. Για το σκοπό 

αυτό, όπως είπε, οι Οικονοµικοί Ακόλουθοι θα πρέπει 

να ενταχθούν στο δυναµικό του υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων, 

για καλύτερη παρακολούθηση όσων συµβαίνουν στις 

διεθνείς αγορές. Μάλιστα σε συνεργασία µε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο, η Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων θα 

συµβάλλει στην δηµιουργία µίας Τράπεζας ∆εδοµένων 

όπου θα καταγράφονται τόσο οι κατασκευαστικές επι-

χειρήσεις, όσο και οι µηχανικοί που δραστηριοποιού-

νται στο εξωτερικό, ώστε να µπορούν οι ενδιαφερόµενοι 

να έρχονται σε επαφή µαζί τους.

Ο πρόεδρος του ΣΕΒΕ ∆ηµήτρης Λακασάς, επέµεινε 

ότι οι τεχνικές εταιρείες µπορούν και πρέπει να γίνουν 

"όχηµα" για αύξηση των εξαγωγών, οπωσδήποτε των 

οικοδοµικών υλικών, ενός κλάδου που δέχθηκε ισχυρό 

κτύπηµα εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, κυρίως λόγω 

της κατάρρευσης της οικοδοµικής δραστηριότητας. 

Η εξωστρέφεια είναι περισσότερο αναγκαία σήµερα, 

είπε, κι αυτή µπορεί να γίνει υπό καλές προϋποθέσεις. 

Άλλωστε, όπως υπογράµµισε, οι εξαγωγές δοµικών 

υλικών αντιπροσωπεύουν το 1/4 των συνολικών ελληνι-

κών εξαγωγών (3,9 δις ευρώ το 2012), κάτι που συνιστά 

απόδειξη ότι είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές.

Οι αριθµοί, τόσο των διπλωµατούχων µηχανικών και 

των πτυχιούχων ΤΕΙ, όσο και των τεχνικών εταιρειών 

στη χώρα µας, επιβάλλουν την εξωστρέφεια, τόνισε ο 

πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος. Αυτό το πλήθος 

των εµπλεκοµένων στον κατασκευαστικό τοµέα και µαζί 

το ακόµη µεγαλύτερο πλήθος των άµεσα και έµµεσα 

σχετιζόµενων επιχειρήσεων και επαγγελµάτων, δεν 

θα µπορεί και στο µέλλον να εξασφαλίσει δουλειά στο 

εσωτερικό. Ωστόσο, επεσήµανε, για να βγουν σε ένα 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, όλες οι 

επιχειρήσεις, αλλά και οι εργαζόµενοι σ' αυτές, θα 

πρέπει να έχουν µάθει να εργάζονται σωστά εντός 

συνόρων. Γι' αυτό ζήτησε να εφαρµοστούν άµεσα και 

στη χώρα µας όλες οι προδιαγραφές και οι κανονισµοί 

που ισχύουν στα ευρωπαϊκά, αλλά και τα άλλα κράτη, 

στην ανάθεση και εκτέλεση των δηµόσιων και ιδιωτικών 

έργων. Επιπροσθέτως, είπε, θα πρέπει να στηριχτεί η 

προσπάθεια εξόδου από την πολιτική ηγεσία, κάτι που - 

όπως διαπιστώνουµε - γίνεται από τις ηγεσίες όλων των 

κρατών σε κάθε περίπτωση και µε συστηµατικό τρόπο. 

Χρειάζεται ακόµη να ξεπεραστούν τα προβλήµατα της 

γραφειοκρατίας (στα παλιά προστίθενται και νέα, είπε 

χαρακτηριστικά) και να επιλυθεί ένα σοβαρό πρόβληµα, 

όπως είναι αυτό των εγγυητικών επιστολών, καθώς δεν 

γίνονται δεκτές εκτός Ελλάδας οι εγγυητικές ελληνικών 

τραπεζών.

Την ανάγκη εναρµόνισης µε τις ευρωπαϊκές προβλέ-

ψεις και κανονισµούς επεσήµανε και ο εκπρόσωπος 

του ΣΕΓΜ Θ. ∆εληγιαννίδης. Μόνο έτσι θα καταστούν 

ισχυρά και τα ελληνικά Γραφεία Μελετών, τα οποία 

µπορούν και πρέπει να διαδραµατίσουν ένα κρίσιµο 

ρόλο στην εξωστρέφεια του τεχνικού κλάδου και όλων 

εκείνων των επιχειρήσεων που συνδέονται µαζί του 

υπογράµµισε.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για το πλήθος που συµµετεί-

χε στην Ηµερίδα (πάνω από 250 άτοµα, εκπρόσωποι 

τεχνικών εταιρειών, αλλά και επιχειρήσεων παρα-

γωγής δοµικών υλικών, εξοπλισµού και τεχνολογίας) 

ήταν οι οµιλίες εκπροσώπων τεχνικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, καθώς από τη µια 

έδωσαν το πλαίσιο µέσα στο οποίο εργάζονται και τις 

προοπτικές που σήµερα υπάρχουν, από την άλλη, µε 

πολύ συγκεκριµένο τρόπο, παρουσίασαν τα προβλή-

µατα που συναντά αυτή η έξοδος, πολλά από τα οποία 

οφείλονται στην ελληνική γραφειοκρατία.

Οι οµιλητές εκπροσώπησαν εταιρείες όλων των 

τάξεων: από την 7η ο Εµµανουήλ Βράιλας, µέλος του 

∆.Σ. της "ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ", µε έργα στα Βαλκάνια, αλλά 

και τα Εµιράτα, από την 6η ο ∆ηµήτριος Κωνστα-

ντινίδης, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της 

"ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ∆. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ ΑΕ" µε έργα 

στην Ιορδανία, Τουρκία, Υεµένη, Κύπρο και Ισραήλ, 

από την 4η ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου, διευθύνων 

σύµβουλος της "ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ", µε έργα στα 

Βαλκάνια, την Κύπρο και Τουρκία, επίσης από την 

4η ο Κωνσταντίνος Ζήκος, εκπρόσωπος της "ΕΒΟΞ 

ΑΤΤΕΕ" , µε έργα στα Σκόπια και από τη 2η η Βασιλική 

Μπαλιάκα, η οποία ηγείται ατοµικής επιχείρησης, µε 

έργα στην Αίγυπτο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΕΒΕ, ΣΑΤΕ και ΣΕΓΜ

Κεντρικός στόχος η  εξωστρέφεια των τεχνικών εταιρειών  
και της βιοµηχανίας δοµικών υλικών
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΕΡΑΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ 

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ- Έκθεση- κόλαφος της τρόικας- 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
ΦΕΡΝΕΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ- Η Ευρωζώνη επεξεργάζεται 

σχέδιο προκειµένου να διευκολυνθεί η σταδιακή επιστροφή τους 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πολιτικές παρεµβάσεις και διαφθορά 

κυριαρχούν στο µηχανισµό- ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ∆ΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ 
∆ΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ- Η καθυστέρηση επιστροφής ΦΠΑ 

ότι πρέπει να τηρηθούν οι δεσµεύσεις έναντι των εταίρων- ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΜΕΤΕΩΡΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ- Ειρωνικά σχόλια Στάινµπρουκ 

∆ΥΣΚΟΛΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ :Υπ. Οικονοµικών: ΜΟΝΙΜΟΣ 
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ PHILLIP MORRIS: 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ 200 ΕΚΑΤ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Έκθεση του ∆ΝΤ και της ΕΕ µε 106 συστάσεις για τον 

φοροελεγκτικό µηχανισµό- ΑΛΛΑΞΤΕ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ 22 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ 
PHILLIP MORRIS µε την ελληνική κυβέρνηση- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ
επέκταση: ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ, ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  RE-
THINK ATHENS: ΟΙ ΟΛΛΑΝ∆ΟΙ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΤΟ… ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έκθεση-καταπέλτης ∆ΝΤ και Ε.Ε. για τη χαώδη 

κατάσταση στις ∆ΟΥ- «ΠΑΡΑΛΥΤΕΣ» ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ- Η κατάρρευση του 

αναγέννησης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας- Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟ 2015 

 ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ PHILLIP MORRIS ΓΙΑ 
ΤΑ ΚΑΠΝΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΗ «ΣΚΙΑ» ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ
για το σκάνδαλο στον δήµο Θεσσαλονίκης- ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΣΤΟΝ 
Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ- Ποινή-µήνυµα της ∆ικαιοσύνης στους 

καταχραστές του ∆ηµοσίου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ - Και σε δύο 

συνεργάτες του για υπεξαίρεση 17,9 εκατ. ευρώ στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης 

ΕΚΘΕΣΗ «ΚΟΛΑΦΟΣ» ∆ΝΤ ΚΑΙ Ε.Ε. ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΕΣ- Και µηχανισµό 

ελέγχου.

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι θεµελιώνουν δικαίωµα και γλιτώνουν τα νέα όρια- ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΤΑ 60 ΓΙΑ 300.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ- Τι ισχύει για ∆ηµόσιο, ∆ΕΚΟ, 

 ΤΑ 
ΙΣΟΒΙΑ ΠΑΓΩΣΑΝ ΤΟΝ «ΦΤΕΡΩΤΟ ΓΙΑΤΡΟ»  
ΕΚΘΕΣΗ- ΚΟΛΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΤΡΥΠΙΕΣ» ΕΦΟΡΙΕΣ  ΠΑΣΟΚ: ΕΝΤΑΣΕΙΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έκθεση- κόλαφος της τρόικας κατά της κυβέρνησης 

για τη φορολογική µεταρρύθµιση κα τις παρεµβάσεις- «ΕΙΣΤΕ ΑΧΡΗΣΤΟΙ 
ΚΑΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ»  ∆ΡΑΚΟΝΤΕΙΑ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ- ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΜΠΕΡΣΑΝΙ ΣΕ ΓΚΡΙΛΟ ∆ΕΝ ΗΡΕ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σχέδιο- βόµβα για 1 εκατοµµύριο συνταξιούχους- 
ΣΕ 2 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
Παπαγεωργόπουλος: ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΘΕΙΡΞΗ ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 18 ΕΚΑΤ. €.

ΤΑ ΝΕΑ: Κυβέρνηση, κόµµατα και παιδαγωγοί καταδικάζουν τα κατηχητικά 

 ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΣΟΒΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΤΥΨΕΙΣ» ΓΙΑ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ.

6 ΜΕΡΕΣ: Απόρρητη έκθεση- καταπέλτης από το ∆ΝΤ και την 

ΕΚΤ- ΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 
Παπαγεωργόπουλο- ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΙΣΟΒΙΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ- Ταραχή στη 

συνεχόµενο µήνα- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ισόβια σε Παπαγεωργόπουλο, 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΡΙΛΟΓΙΑ- ∆ιαφθορά, αντίσταση, αυτοοργάνωση 
για το φορολογικό σύστηµα- «ΞΕΧΑΡΒΑΛΩΜΕΝΕΣ» ΟΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 
ρυθµίσεις για τα δάνεια- ΘΗΛΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Με γραµµή Στουρνάρα η ενοποίηση ελεγκτικών- 

εισπρακτικών µηχανισµών- ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΩΣ 35% ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 
17,9 εκατ.- ΙΣΟΒΙΑ ΣΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΣΙΑ…

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 
ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΝ 

«ΦΤΕΡΩΤΟ» ΓΙΑΤΡΟ.

ΕΣΤΙΑ: ∆ΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Ο Πρωθυπουργός απεκάλυψε 

τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΞΕΣΠΑΣΕ Η ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α- Έναρξη αύριο για το υπερταµείο των 

επικουρικών συντάξεων, µε µείωση αποδοχών έως 60% για ορισµένες 

ανάλογα µε τα εκάστοτε οικονοµικά δεδοµένα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Οι συνέπειες από την υπαγωγή στο ενιαίο ταµείο- ΝΕΕΣ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
τρόικας- ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ
Εργασίας- ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πώς συνδέεται η ιστορία της Τουνγκούσκα της Σιβηρίας 
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ΣΕ ΠΛΗΡΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ Ο ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 27/02/2013

Πλήρη διάλυση του φοροεισπρακτικού και φοροελεγκτικού 

µηχανισµού διαπιστώνει αποκαλυπτικό έκθεση του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Κοµισιόν. Η τρόικα 

τις απογοητευτικές επιδόσεις του στην καταπολέµηση της 

φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 

αλλά και για το γεγονός ότι n αυτονοµία που θα δινόταν στη Γενική 

Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων βρίσκεται ακόµη... στα χαρτιά, µε 

υποθέσεων παρέλαβε πρόσφατα στοιχεία 130 υπαλλήλων που 

περιλαµβάνονται σε κατάλογο προσώπων µε εµβάσµατα στο 

λόγω υπαλλήλων έχουν προγραµµατιστεί να ξεκινήσουν πολύ 

αποτελεσµατικοί, απαιτείται συνακόλουθη επιβολή πειθαρχικών 

∆ΝΤ και E.E. συστήνουν: 

- Αυστηροποίηση των ποινικών διώξεων. Χαρακτηριστική είναι n 

πρόταση να ασκείται ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, ανεξαρτήτως 

αν ο φορολογούµενος καταβάλλει τον φόρο που βεβαιώνεται. 

Σήµερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 

φοροδιαφυγής, εάν ο φορολογούµενος καταβάλλει το βεβαιωθέν 

ποσό δεν διώκεται. 

- ∆ιαγραφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών που θεωρούνται 

ανείσπρακτες. 

- Άµεση πρόσληψη µέχρι το τέλος Μαρτίου 200 ελεγκτών από τον 

ιδιωτικό τοµέα. 

- Υπαγωγή Σ∆ΟΕ και Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων στη νέα Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Επίσης, υπενθυµίζουν την κυβερνητική δέσµευση να µη γίνει άλλη 

ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών και να µην υιοθετηθούν νέες 

φορολογικές αµνηστίες. 

Ειδικότερα, τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας διαπιστώνουν: 

- Οι µεταρρυθµίσεις προχωρούν αποσπασµατικά. 

- Νευραλγικοί τοµείς του φορολογικού µηχανισµού παραµένουν 

υποστελεχωµένοι. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι n Επιχειρησιακή 

Μονάδα Είσπραξης, όπου απασχολούνται µόλις 37 άτοµα αντί 

για 50 που προβλέπονται, δεν υπάρχει επαρκής µηχανογραφική 

υποστήριξη και n συνολική εισπραξιµότητα ανήλθε µόλις σε 0,5% 

το 2012. 

- Οι δεξιότητες των νέων ελεγκτών είναι ανεπαρκείς. 

- Ο νέος γ.γ. ∆ηµοσίων Εσόδων στην ουσία δεν είναι αυτόνοµος 

από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών. 

- To Σ∆ΟΕ, ο βασικότερος µηχανισµός καταπολέµησης 

φοροδιαφυγής, δεν έχει αυτονοµηθεί από την κυβέρνηση. 

- Οι περισσότεροι ελεγκτές στη ∆ΟΥ Μεγάλων Φορολογουµένων 

δεν έχουν χώρο εργασίας και φορητούς υπολογιστές. 

- 1 στους 2 ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών είναι πάνω από 

- Οι αµοιβές των νεοεισερχοµένων ελεγκτών είναι κάτω από 700 

ευρώ και µόνο 20% πάνω από τον κατώτατο µισθό στην Ελλάδα. 

Στις άλλες φορολογικές διοικήσεις των χωρών, του ΟΟΣΑ, ο 

κατώτατος µισθός ενός ελεγκτή ανέρχεται περίπου σε 134% του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε λιγότερο από 50% 

του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 

- To Ενιαίο Μισθολόγιο και  n κατάργηση των επιδοµάτων 

απόδοσης δεν επιτρέπουν διαφοροποίηση της αµοιβής συναρτήσει 

προσόντων και πείρας. Σε άλλες  φορολογικές διοικήσεις n αµοιβή 

διαµορφώνεται σε διαφορετικά επίπεδα και φθάνει στο 340% του 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ για ελεγκτές στο ανώτατο επίπεδο. 

- Πέρσι ολοκληρώθηκε µόνο το 25% των τακτικών ελέγχων 

στις µεγάλες επιχειρήσεις και µόνο το 38% των στοχευµένων 

ελέγχων σε φορολογουµένους µεγάλου πλούτου και ελεύθερους 

επαγγελµατίες υψηλών εισοδηµάτων. 

- Είναι αρκετά απίθανη n επίτευξη των στόχων είσπραξης 

ληξιπρόθεσµων οφειλών φέτος, χωρίς άµεσες παρεµβάσεις. 

To Μνηµόνιο στοχεύει στην είσπραξη, φέτος, 1,9 δισ. ευρώ από 

του υπουργείου Οικονοµικών εκτιµούν εισπράξεις 1,176 δισ. ευρώ. 

Η χαµηλή εισπραξιµότητα οφείλεται στο ότι οι περισσότερες 

οφειλές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης (πτωχεύσεις, εκκαθαρίσεις, 

∆ΕΚΟ και πολύ µεγάλες οφειλές που αντιστοιχούν στην επιβολή µη 

-Έχει νοµοθετηθεί n χρήση έµµεσων τεχνικών ελέγχου (τραπεζικές 

καταθέσεις, επαγγελµατικές δαπάνες κ.λπ.) αλλά δεν έχει ακόµη 

υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι οι Γάλλοι της τεχνικής βοήθειας 

έχουν ήδη εκπαιδεύσει περίπου 60 ελεγκτές. 

- To σύστηµα διαιτησίας φορολογικών υποθέσεων που θεσπίστηκε 

τον Μάρτιο του 2011 δεν έχει εφαρµοστεί. Αυτή τη στιγµή 

εκκρεµούν στα δικαστήρια 113.634 φορολογικές υποθέσεις 

(103.049 στο Πρωτοδικείο, 9.328 στο Εφετείο και 1.257 στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο).

ΞΕΚΙΝΑ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 21 | 27/02/2013

Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναµένεται να ξεκινήσει ο διαγωνισµός 

για την παραχώρηση της εκµετάλλευσης των περιφερειακών 

αεροδροµίων. Χθες, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του 

Ταµείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

(ΤΑΙΠΕ∆), ενηµερώθηκαν για την προτεινόµενη από τους 

συµβούλους του Ταµείου διαδικασία αποκρατικοποίησης των 

περιφερειακών αεροδροµίων. Και σύµφωνα µε πληροφορίες, 

τα περιφερειακά αεροδρόµια θα χωριστούν σε δύο οµάδες 

προκειµένου να εκχωρηθούν σε ιδιώτες επενδυτές. Σηµειώνεται 

ότι στη δικαιοδοσία του Ταµείου έχουν περιέλθει 37 περιφερειακά 

αεροδρόµια, εκ των οποίων τα 22 παρουσιάζουν µεγάλο εµπορικό 

ενδιαφέρον. Τα πολύ µικρά αεροδρόµια θα οµαδοποιηθούν και 

θα αποτελέσουν µια κοινή εταιρεία, n διαχείριση της οποίας, 

σε δεύτερο χρόνο, ενδεχοµένως να παραχωρηθεί σε ιδιώτη. Η 

διαδικασία αποκρατικοποίησης, σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο 

µνηµόνιο πρέπει να ξεκινήσει µέσα στο α' τρίµηνο του έτους. 

Ωστόσο, το υπουργείο Ανάπτυξης δεν έχει ακόµη παρουσιάσει το 

νέο κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας της σχετικής 

αγοράς. Υπενθυµίζεται ότι τις ρυθµιστικές αρµοδιότητες στην αγορά 

θ' αναλάβει n Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την οποία 
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αναµένονταν σχέδιο νόµου µέχρι τέλος του έτους - κάτι που δεν 

έχει συµβεί µέχρι τώρα. Σηµειώνεται ότι µε βάση τον σχεδιασµό, 

n ΥΠΑ στο µέλλον -σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει µέχρι τώρα- δεν 

θα έχει καµία διαχειριστική αρµοδιότητα. Η παραχώρηση της 

εκµετάλλευσης των µεγάλων περιφερειακών αεροδροµίων θα 

έχει διάρκεια της τάξης των 50 ετών, ενώ οι προτιµητέοι επενδυτές 

που θα επιλεγούν θα καταβάλουν προκαταβολικά ένα τίµηµα 

για την εκχώρηση του δικαιώµατος. Παράλληλα, το ∆ηµόσιο θα 

έχει δικαίωµα στα µελλοντικά κέρδη των αεροδροµίων. Επίσης, 

οι προτιµητέοι επενδυτές θα πραγµατοποιήσουν σηµαντικές 

επενδύσεις εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των υποδοµών 

στα αεροδρόµια που θ' αναλάβουν. Σύµφωνα µε το ΤΑΙΠΕ∆ τα 

37 αεροδρόµια χρήζουν επενδύσεων της τάξης των 240 εκατ. 

ευρώ. Για τα περιφερειακά αεροδρόµια της χώρας, σύµφωνα µε 

πληροφορίες αναµένεται να ενδιαφερθεί n γαλλική Vinci, αλλά 

και n κινεζική Fosun. Η τελευταία, έχει αποκτήσει µειοψηφική 

συµµετοχή στη Folli-Follie, ενώ συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα 

αποκρατικοποιήσεων. Εταιρεία του οµίλου Fosun (Primerose) 

ήδη συµµετέχει στην αποκρατικοποίηση του ΟΠΑΠ, ενώ όλα 

δείχνουν ότι θα συµµετάσχει και στην αποκρατικοποίηση των 

περιφερειακών αεροδροµίων. Από την άλλη πλευρά, ο γαλλικός 

κατασκευαστικός όµιλος Vinci, εισέρχεται ολοένα και περισσότερο 

στην αγορά διαχείρισης αεροδροµίων τα τελευταία χρόνια. 

Η εταιρεία ενδιαφέρθηκε για τ' αεροδρόµια που επιχείρησε 

ανεπιτυχώς να αποεπενδύσει n Hochtief το 2011. Παράλληλα 

θεωρείται ως ένας από τους πιο σοβαρούς υποψήφιους αγοραστές 

στη νέα προσπάθεια αποεπένδυσης που θα πραγµατοποιήσει εκ 

νέου n γερµανική εταιρεία. Επίσης n Vinci είχε ενδιαφερθεί να 

συµµετάσχει και στην πρώτη απόπειρα του ελληνικού κράτους 

για τη δηµιουργία του αεροδροµίου στο Καστέλι της Κρήτης. 

Σύµφωνα µε στελέχη της αγοράς, n Vinci είναι n εταιρεία εκείνη 

που αναµένεται να τηρήσει την πρόσφατη υπόσχεση του Γάλλου 

προέδρου Φρανσουά Ολάντ για ενδιαφέρον γαλλικών εταιρειών 

στον τοµέα των µεταφορών. Παράλληλα n χθεσινή συνεδρίαση του 

διοικητικού συµβούλιου του ΤΑΙΠΕ∆, σηµατοδότησε την έναρξη της 

διαδικασίας αξιοποίησης του δηµοσίου ακινήτου στον Άγιο Ιωάννη 

Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Τα µέλη του ∆.Σ. ενέκριναν τη διαδικασία 

αξιοποίησα του ακινήτου n οποία αναµένεται να ξεκινήσει την 

ερχόµενη εβδοµάδα µε τη δηµοσιοποίηση της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. To ακίνητο, συνολικής έκτασης 220 

στρεµµάτων προβλέπεται v' αξιοποιηθεί για οικιστική χρήση, 

τουρισµό και αναψυχή.

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 11 | 27/02/2013

Σε εξέλιξη βρίσκεται προσπάθεια να αρχίσουν τον Απρίλιο τα 

τέσσερα µεγάλα οδικά έργα παραχώρησης ή πιο συγκεκριµένα 

οι πρόδροµες εργασίες και n κινητοποίηση για να στηθούν και 

οργανωθούν εκ νέου τα εργοτάξια, χωρίς την καθυστέρηση που 

συνεπάγεται n ψήφιση των νέων τροποποιηµένων συµβάσεων από 

Παραχωρησιούχοι - κατασκευαστές και υπουργείο Ανάπτυξης 

και Υποδοµών έχουν προχωρήσει στη σύνταξη ιδιωτικών 

συµφωνητικών µε προοπτική n υπογραφή τους να καταστεί δυνατή 

έπειτα από περίπου δύο εβδοµάδες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 

στα ιδιωτικά συµφωνητικά τα δύο µέρη θα συµφωνούν, µεταξύ 

άλλων, ρητά για 

τις αποζηµιώσεις προς στους κατασκευαστές, συνολικού ύψους 

περίπου 360 εκατ. ευρώ, προκειµένου να αρχίσουν τις πρόδροµες 

εργασίες, και στην προκαταβολή από τα χρήµατα αυτά, την οποία 

θα λάβουν άµεσα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Υποδοµών, Κ. Χατζηδάκης, στο περιθώριο της εκδήλωσης για 

ερώτηµα, επανέλαβε µε έµφαση ότι θα είµαστε εντός του 

χρονοδιαγράµµατος και τα έργα θα αρχίσουν τον Απρίλιο, χωρίς 

πάντως να εισέλθει σε άλλες πτυχές του όλου θέµατος. Παράλληλα, 

εξελίσσεται n διαπραγµάτευση µε τις συνολικά 43 ελληνικές 

και διεθνείς τράπεζες, n οποία, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, θα 

ολοκληρωθεί περί τα τέλη του Μαρτίου, αλλά και µε την Κοµισιόν, 

n οποία 

καλείται να δώσει το πράσινο φως για τις αλλαγές στις συµβάσεις 

παραχώρησης. 

ΣΤΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 11 | 27/02/2013

βελτιστοποιηθεί n υλοποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Αττικής, θα βρίσκονται ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. 

Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) κ. Γιώργος Γιαννούσης µε τον Περιφερειάρχη 

Αττικής κ. Γιάννη Σγουρό. Αυτό συµφωνήθηκε στη συνάντηση που 

πραγµατοποιήθηκε χθες µεταξύ των δύο πλευρών και στην οποία 

εξετάσθηκαν: 

1.Τα έργα διαχείρισης  απορριµµάτων στην Αττική, που 

υλοποιούνται µε τη µέθοδο των Σ∆ΙΤ. ∆ιαπιστώθηκε ότι παρά τις 

δυσχέρειες οι διαγωνισµοί εξελίσσονται ικανοποιητικά. Υπουργείο 

και Περιφέρεια συµφωνούν για τηv αναγκαιότητα υλοποίησης των 

έργων και θα βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού.

 2.To Κέντρο Επεξεργασίας  Λυµάτων Κορωπίου Παιανίας που 

βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας 

αλλά αντιµετωπίζει δικαστικές εκκρεµότητες. 3.Εργα αρµοδιότητας 

της  Γενικής Γραµµατείας Μεταφορών στην Αττική, στα οποία 

περιλαµβάνονται n επέκταση του τραµ, το λιµάνι του Λαυρίου, 

σιδηροδροµικά έργα κ.ά.

επιτάχυνση της απορρόφησης Κοινοτικών πόρων αποτελεί 

βασική προτεραιότητα όχι µόνο για την επίτευξη των στόχων που 

έχουν τεθεί για το 2013, αλλά και για τη σταδιακή ανάκαµψη της 

οικονοµίας. Η συνεργασία µε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, που 

υλοποιούν σηµαντικό τµήµα του προϋπολογισµού του ΕΣΠΑ, θα 


