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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôüêïõò ôüóïõò, üóï êáé ôá ÷ñåïëõóßá èá ðëçñþóïõ-

ìå ùò ôï 2030, ãéá íá îåðëçñþóïõìå ôïõò äáíåé-

óôÝò ìáò. ÓõãêåêñéìÝíá, 158,3 äéó. åõñþ óå ôüêïõò 

êáé 163,8 óå ÷ñåïëýóéá, óõíïëéêÜ 322,1 äéó. åõñþ. 

ÂïÞèåéá ìå ôï áæçìßùôï ãéá ôïõò äáíåéóôÝò ìáò.

Óôï ìåôáîý, üðùò âåâáéþíåé ôï ÄÍÔ, óôçí ÅëëÜäá 

óôçí 5åôßá 2008-2012 êáôáãñÜöçêå ç ìåãáëýôåñç 

ìåßùóç äéáèåóßìïõ åéóïäÞìáôïò óôçí ÅÅ. ¼ðùò 

áíáöÝñåé, åîáéôßáò ôçò ìåßùóçò ìéóèþí óôïí 

äçìüóéï ôïìÝá, ôù ðåñéêïðþí óõíôÜîåùí êáé ôçò 

áýîçóçò öïñïëïãßáò åéóïäÞìáôïò, ôï öôù÷üôåñï 

10% ôùí ÅëëÞíùí Ý÷áóå ôï 15% ôïõ äéáèÝóéìïõ 

åéóïäÞìáôüò ôïõ ôç óõãêåêñéìÝíç ðåñßïäï. Áêüìç 

ðåñéóóüôåñï, ðñïóôßèåôáé, ìåéþèçêå ôï äéáèÝóéìï 

åéóüäçìá ôïõ 30% ôùí ðëïõóéüôåñùí ÅëëÞíùí, 

éó÷õñéæüìåíï, êáôüðéí áõôþí, üôé ôåëéêÜ ç áíáäéáíï-

ìÞ ôïõ åéóïäÞìáôïò Ýãéíå óå óçìáíôéêü âáèìü õðÝñ 


Ç ðñáãìáôéêüôçôá, üìùò, Üëëá äåß÷íåé. ºóùò ãéáôß ôï 

excel ìðïñåß íá åßíáé Ýíá äéåèíþò ÷ñçóéìïðïéïý-

ìåíï ðñüãñáììá ëïãéóôéêÞò áíÜëõóçò, áëëÜ óôçí 

åëëçíéêÞ ðåñßðôùóç äåí åßíáé éêáíü íá áðïôéìÞóåé 

ïñèÜ ôá ðñÜãìáôá. Ãéá ðáñÜäåéãìá: ôï 15% ôïõ 

äéáèÝóéìïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ Ý÷áóå ôï 10% ôùí 

öôù÷üôåñùí ÅëëÞíùí, Þôáí áêñéâþò ôï ðïóü ðïõ 

äéáóöÜëéæå ôç öïñïäïôéêÞ éêáíüôçôá, Üñá ôçí åõóôÜ-

èåéá ôùí äçìïóßùí åóüäùí. ¼óï êáé ãéá ôïõò èåù-

ñïýìåíïõò ðëïýóéïõò, ôïõò áöáßñåóå ôçí (üðïéá) 

éêáíüôçôá åðéóôñïöÞò ôùí ôñáðåæéêþí äáíåßùí, ðïõ 

êáôÜ âÜóç ôïõò åß÷áí åíôÜîåé óôçí êáôçãïñßá ôùí 

ðëïõóßùí…

Ç éäéáéôåñüôçôá ôùí åëëçíéêþí äåäïìÝíùí ïõäüëùò 

Ýãéíå áíôéëçðôÞ áðü ôïõò åêðñïóþðïõò ôïõ ÄÍÔ, 

ãé’ áõôü êáé ïäçãçèÞêáìå óôçí äß÷ùò ðñïçãïýìåíï 

ðáñáôåôáìÝíç ýöåóç.

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο Γιάννης  
Κυριακόπουλος

ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, υπό τη νέα 

σύνθεσή της που προέκυψε από τις 

εκλογές της 24ης Νοεμβρίου, νέος 

πρόεδρος της εξελέγη ο Γιάννης Κυ-

ριακόπουλος, της παράταξης «Ελεύ-

θεροι Επαγγελματίες».

Η εκλογή επιτεύχθηκε κατά την 3η 

ψηφοφορία, καθώς στην πρώτη ψη-

φοφορία κανείς από τους τρεις υπο-

ψήφιους δεν εξασφάλισε την απόλυτη 

πλειοψηφία (100 +1), ενώ κατά τη δεύ-

τερη υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των δυο 

πρώτων εκ των διεκδικητών !

Κατά την 3η ψηφοφορία οι υποψήφι-

οι αυξήθηκαν από τρεις σε τέσσερις 

(προβλέπεται καταστατικά), καθώς 

έθεσε υποψηφιότητα και ο έως τώρα 

πρόεδρος του σώματος Γιάννης Θεο-

δωράκης. 

Ο Γιάννης Κυριακοπουλος γεννήθηκε 

στις 19-3-1961 και είναι Διπλωματού-

χος Πολιτικός Μηχανικός (Τεχνικού 

Πανεπιστημίου του Δυτικού Βερολίνου 

–  T.U. Berlin), με εξειδίκευση στις 

αντισεισμικές μελέτες. Εργάζεται ως 

ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες 

και κατασκευές ιδιωτικών έργων. 

Μακρά και δραστήρια είναι η συνδι-

καλιστική του δράση στο χώρο των 

μηχανικών. Στην προηγούμενη Αντι-

προσωπεία του ΤΕΕ ήταν Γενικός 

Γραμματέας, έχοντας κατά το πα-

ρελθόν διατελέσει και αναπληρωτής 

Γενικού Γραμματέα του σώματος. 

Υπήρξε, επίσης, αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, 

πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων 

Επαγγελματιών Διπλωματούχων Μη-

χανικών Αθήνας (Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Μ.Α) και 

ιδρυτικό μέλος της ΕλΕΜ (Ελεύθεροι 

Επαγγελματίες Μηχανικοί). Από το 

1997 εκλέγεται συνεχώς στα όργανα 

διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρί-

ου Ελλάδας. 

Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ψη-

φοφοριών έχουν ως εξής:

Σε νέα συνεδρίαση 
της Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ θα 
συµπληρωθεί το 
προεδρείο µε την 
εκλογή των υπολοί-
πων µελών του, ενώ 
θα ακολουθήσει η 
εκλογή των µελών 
της ∆ιοικούσας 
Επιτροπής και του 
προεδρείου της.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
1

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ψηφοφορίες 1η 2η 3η

Ψήφισαν 183 183 181

Λευκά 7 2 3

Άκυρα 1 0 0

Κυριακόπουλος  

Ιωάννης

77 80 80

Μοροπούλου Αντωνία 76 80 77

Μπάκιντας 

Κωνσταντίνος

22 21 17

Θεοδωράκης Γιάννης 0 0 4
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Αποτελέσµατα αρχαιρεσιών ΣΕΤΕΕ

«Σώζουµε τη Μεσόγειο»

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαΐου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’ 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαρτίου

2014

Η Κεντρική Εφορευτική 

Επιτροπή που εξελέγη από τη 

Εκλογο-Απολογιστική

Γενική Συνέλευση της 24ης 

Φεβρουαρίου 2014 προκειµέ-

νου να διενεργήσει τις

εκλογές για την ανάδειξη των 

νέων µελών του ∆.Σ. και της 

Εξελεγκτικής

Επιτροπής του Συλλόγου Ερ-

γαζοµένων Τεχνικού Επιµελη-

τηρίου Ελλάδας – ΣΕΤΕΕ (που 

έγιναν στις 11 Μαρτίου 2014), 

ανακοίνωσε ότι:

Εγγεγραµµένοι : 232

Ψήφισαν : 201

Λευκά : 8

Άκυρα : 5

Έγκυρα : 188

Εκλέγονται ως τακτικά µέλη:

Γεωργίου ∆ηµήτριος (67 )

Καµπόσου Αναστασία ( 56)

Ψαραδέλης Αναστάσιος (53)

Ζαρκάδας Πέτρος  (38)

Λαδικός Ηλίας (41)

Μελέτη Σοφία (33)

Αβραµίδης Κωνσταντίνος (25)

 

Εγγεγραµµένοι : 232

Ψήφισαν : 201

Λευκά : 28

Άκυρα : 11

Έγκυρα : 162

Εκλέγονται ως τακτικά µέλη:

Καπελλάκου Σταυρούλα (113)

∆ουβή Ευγενία (96)

∆αµιανάκη Ειρήνη (81).

Πληροφορίες:  

setee@central.tee.gr

Στις 23 Μαρτίου 2014, στις 18.00, στο 

Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας του 

Πανεπιστηµίου Πατρών, θα πραγµατοποιηθεί 

ηµερίδα µε θέµα: «Σώζουµε τη Μεσόγειο», 

ως κεντρική εκδήλωση της έκθεσης «Μικρο-

απορρίµµατα στη Μεσόγειο» και «Το πορτραί-

το του θαλάσσιου πλαγκτόν». 

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Μου-

σείο Επιστηµών και Τεχνολογίας και  το Τµή-

µα Γεωλογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών και 

το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας - Παράρτηµα 

της Πάτρας στο πλαίσιο του Εορτασµού της 

Γαλλοφωνίας  και της Παγκόσµιας Ηµέρας 

Νερού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ηµερίδας 

θα µιλήσουν οι: Γιώργος Παπαθεοδώρου, 

Καθηγητής, Πρόεδρος Τµήµα Γεωλογίας ΠΠ 

και Σταυρούλα Κορδέλλα, Περιβαντολλόγος, 

Ωκεανογράφος, υποψήφια ∆ιδάκτωρ Τµήµα 

Γεωλογίας ΠΠ,Χ. Καραπαναγιώτη, Επ. Καθη-

γήτρια Τµήµα Χηµείας, Ναταλία Ρουµελιώτη, 

Υπεύθυνη θεµάτων παράκτιας διαχείρισης 

του ∆ικτύου Μεσόγειος SOS, Χρήστος 

Ιωακειµίδης, Yποψήφιος ∆ιδάκτωρ Παν/

µίου Πατρών, ΕΛΚΕΘΕ, Ιωάννα Παπαϊωάννου, 

υπεύθυνη Τµήµατος Περιβαλλοντικής Εκπαί-

δευσης ∆ιεύθυνσης Β/βάθµιας Εκπαίδευσης 

Αχαϊας.

«Η Μεσόγειος αποτελεί την µεγαλύτερη και 

βαθύτερη ηµίκλειστη θάλασσα στον κόσµο, 

υπογραµµίζεται σε ανακοίνωση. Η επικοινωνία 

της µε άλλες θάλασσες είναι περιορισµένη, γι’ 

αυτό είναι ευάλωτη στη ρύπανση. Η θαλάσσια 

βιοποικιλότητα είναι υψηλή και πολλά από τα 

είδη που συναντάµε είναι ενδηµικά.

Η υπερβολική συγκέντρωση ανθρώπινων δρα-

στηριοτήτων έχει οδηγήσει στην υποβάθµιση 

του φυσικού περιβάλλοντος, µε αποτέλεσµα 

πολλά από τα θαλάσσια είδη και οικοσυστήµα-

τα να απειλούνται».

Η είσοδος και η συµµετοχή στην ηµερίδα και 

στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Πληροφορίες: Τηλ. 2610 969973, 969972, 

996732, email:

stmuseum@upatras.gr, http://www.upatras.

gr/index/page/id/68

Το Ελληνικό Τµήµα της UIA, στο πλαίσιο του 

25ου Παγκόσµιου Συνεδρίου της UIA µε τίτλο 

«ARCHITECTURE OTHERWHERE» -που θα πραγ-

µατοποιηθεί στην πόλη του Durban της South 

Africa, 3 - 7 Αυγούστου 2014- θα διοργανώσει  

Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών.

Γι α το λόγο αυτό καλεί τους απόφοιτους ή 

τελειόφοιτους αναγνωρισµένων στην Ελλάδα 

Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες 

απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιµων Αρχιτεκτο-

νικών Σχολών του εξωτερικού, να υποβάλλουν 

διπλωµατικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 

2011-2014 σχετικές µε το θέµα του συνεδρίου.

Θα απονεµηθούν επτά (7) τιµητικές διακρίσεις (και 

κατά την κρίση της επιτροπής έως 7) σε ειδική 

εκδήλωση που θα οργανώσει το Ελληνικό Τµήµα 

της UIA, οι οποίες και θα εκτεθούν στο Ελληνικό 

Περίπτερο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο 

Durban. Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνει 

το αργότερο µέχρι τις 30/04/2014.

Η υποβολή των συµµετοχών είναι ελεύθερη. 

Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο ΤΕΕ (Νίκης 

4 Αθήνα -Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων – Ελληνικό 

Τµήµα της UIA) ή να αποσταλεί µέσω ταχυδροµεί-

ου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο µέχρι τις 

30/04/2014.

Πληροφορίες: kpipin@tee.gr, http://www.uia-

architectes.org

Πρόσκληση για  
υποβολή εργασιών 

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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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Σε έκτακτη συνεδρίαση, αναφορικά µε την ιδιωτικοποίηση των ∆ΕΗ 

-

-

πική Αυτοδιοίκηση, Ενώσεις Πολιτών - Καταναλωτών, Επιστηµονι-

∆ΕΗ, για τις αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία που θα 

-Εφαρµογή απεργιακών µέτρων.

-

-

δια Επιτροπή της Βουλής.

-Πραγµατοποίηση Συλλαλητηρίων σε επιλεγµένα γεωγραφικά δι-

αµερίσµατα.

-∆ιοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων.

-

-

ρατσινίου του ∆ήµου Κερατσινίου - ∆ραπετσώνας υπέγραψε ο 

2006. Με την έγκριση 

του συγκεκριµένου 

η εδαφική έκταση της 

σύµφωνα µε το Ν. 

Προστασίας

-

Παραγωγικών ∆ρα-

στηριοτήτων

-

πολιτικής Ανάπλασης 

Κερατσινίου- ∆ραπε-

Σ.∆. 0,6.

-

-

προς το θαλάσσιο 

της µητροπολιτικής 

Πειραιά.

-

θήσαµε και κλείνουµε 

-

διασµού στο Λεκα-

της έκτασης του Κε-

-

-

-

Σε 48ωρες επαναλαµβανόµενες κινητοποιήσεις  
προχωρά η ΓΕΝΟΠ- ∆ΕΗ

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδοµικού 
Σχεδίου στο Κερατσίνι
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Άµεση ήταν για µία ακόµη φορά η κινητοποίηση 

που διοργάνωσε την περασµένη Παρασκευή το 

ΤΕΕ, για να αποτραπούν, οι κατασχέσεις περιου-

σιακών στοιχείων -µέσω του Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)- χιλιάδων επιστη-

µόνων, λόγω ασφαλιστικών εισφορών, καθώς επί-

σης για να µην επιβληθούν οι εξοντωτικές αυξήσεις 

ασφαλιστικών εισφορών. Εξαιτίας της δυναµικής 

κινητοποίησης αναβλήθηκε και πάλι η συνεδρίαση 

του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ, που είχε εκτάκτως συγκληθεί 

στα γραφεία του πρώην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27).

Το παρόν στην τελευταία κινητοποίηση έδωσαν 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, µέλη της ∆.Ε. 

του ΤΕΕ, εκπρόσωποι συλλόγων και συλλογικοτή-

των µηχανικών, µηχανικοί, αλλά και δικηγόροι, στο 

πλαίσιο του διεπιστηµονικού µετώπου που έχει 

δηµιουργηθεί για τα ανοιχτά θέµατα των επιστη-

µόνων.

ÍÝá äõíáìéêÞ  

êéíçôïðïßçóç ôùí ìç÷áíéêþí

-

της υφιστάµενης Εθνικής 

Οδού Τρίπολης - Σπάρ-

της, στο Τµήµα Τρίπολη 

-

καδίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου συνολικού 

-

-

-

Âåëôßùóç ôïõ ïäéêïý äéêôýïõ  

Ôñßðïëçò-ÓðÜñôçò

-

-

Ìåßùóç  áðáó÷üëçóçò

-

-

-

-

-

ταλλα µε συγκεντρώσεις πολύ πάνω 

-

Åðéêßíäõíá áðüâëçôá óå ÷ùìáôåñÞ 

ôçò Çëåßáò

κατοίκων της Θεσσαλονίκης για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ 

στις 18 Μαΐου, πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, 

-

-

-

-

εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

-

Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων  Κεντρικής Μακεδονίας, Σί-

µος ∆ανιηλίδης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης. Κατά 

-

∆ιατάγµατος, θα γίνει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της 

-

-

µέσα και ευρωπαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται πραγµατι-

«∆ηµοψήφισµα»  
για την ιδιωτικοποίηση 

της ΕΥΑΘ



4

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

-

-

κύριακο.

-

ράταση της δωρεάν µετακίνησης µε τα ΜΜΜ.

6,2 ΡΙΧΤΕΡ…

Ικάτα.

ΤΟ ΦΩΣ ΕΦΕΡΕ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Οι 3D εκτυπωτές, οµολογουµένως, κάνουν θαύµατα: εκτυπώνουν 

παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και άλλων µηχανών, ρούχα, 

τρόφιµα, αλλά και προσθετικά ανθρώπινα άκρα που χρησιµοποι-

ούνται στην επανορθωτική ιατρική. Έχουν διευρύνει τον ορίζοντα 

της φαντασίας, σε βαθµό που επιστήµονες προσπαθούν να τους 

αξιοποιήσουν για να δηµιουργήσουν ως και ζωντανά κύτταρα που θα 

χρησιµοποιηθούν σε µεταµοσχεύσεις οργάνων και ιστών!

Ο ∆ρ Anthony Atala είναι διευθυντής του Wake Forest Institute το 

οποίο ειδικεύεται στην Αναγεννητική Ιατρική, στο Winston-Salem, 

στη Βόρεια Καρολίνα. Επιβλέπει µια οµάδα µε περισσότερους 

από 300 γιατρούς και ερευνητές που εργάζονται, πλέον, και στην 

ανάπτυξη θεραπειών µε χρήση εργαστηριακών κυττάρων, για την 

αντικατάσταση ιστών και οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος επισηµαίνει ότι 

οι 3D εκτυπωτές δεν είναι «µαγικά» µηχανήµατα, αλλά ένα «όχηµα» 

στην αλυσίδα µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας, που πρέπει να ξεκινήσει από τον πάγκο του 

ιατρικού εργαστηρίου.

Πριν κατασκευαστεί κάθε όργανο, είτε µε το χέρι, είτε µε την εκτύπωση, υπογραµµίζει, πρέπει 

να ολοκληρωθεί επιτυχώς µια µεγάλη προεργασία, για την οποία ζωτικής σηµασίας είναι µια 

εις βάθος κατανόηση της κυτταρικής βιολογίας. Οι επιστήµονες πρέπει να καθορίσουν τους 

τύπους των κυττάρων, τον τρόπο που θα τα δηµιουργήσουν στο εργαστήριο, αλλά και πώς θα τα 

κρατήσουν βιώσιµα σε όλη τη διαδικασία της µηχανικής δηµιουργίας. Να εξετάσουν αν πρέπει να 

ενσωµατωθούν σε βιοσυµβατό υλικό και σ’ αυτή την περίπτωση να βρουν πιο βιοϋλικό είναι πιο 

κατάλληλο.

Έως τώρα οι επιστήµονες πολλών οµάδων έχουν ήδη αποδείξει ότι το εργαστήριο κατασκευής 

οργάνων µπορεί να λειτουργήσει αρκετά καλά σε ασθενείς. Προκατασκευασµένοι αεραγωγοί, 

κύστεις, αιµοφόρα αγγεία και ουροδόχοι σωλήνες, έχουν εµφυτευθεί µε επιτυχία. Όλα αυτά, 

ωστόσο, έγιναν µε χειρωνακτική εργασία. Οι εκτυπωτές 3-D, κατά την άποψή του, προσφέρουν 

την ευκαιρία να συνδυάσει µε µεγάλη ακρίβεια τα κύτταρα και τα υλικά στο επιθυµητό σχήµα. Ο 

ιστός ή το όργανο αντικατάστασης µπορούν να σχεδιαστούν σε έναν υπολογιστή χρησιµοποιώντας 

ιατρικές σαρώσεις του ασθενούς, ο οποίος στη συνέχεια ελέγχει τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώ-

νει ακριβώς το επιθυµητό σχήµα και να καθορίζει την τοποθέτηση των κυττάρων. Οι εκτυπωτές, 

αναφέρει, έχουν σχεδιάσει να µας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε δύο ή περισ-

σότερους διαφορετικούς τύπους κυττάρων και την ακριβή τοποθέτησή τους, κάτι που δεν είναι 

δυνατό να γίνει µε το χέρι. Οι εκτυπωτές 3-D έχουν, επίσης, την ευελιξία, χρησιµοποιώντας µια 

ποικιλία βιοϋλικών, να µπορούν τα κύτταρα να εκτυπωθούν είτε σαν γέλη ή άκαµπτο ικριώµατα, 

ή ακόµη και χωρίς ικριώµατα. Επιπλέον, οι δοµές µπορούν να εκτυπωθούν χωρίς κύτταρα, όπως 

ήταν η περίπτωση ενός τυπωµένου νάρθηκα αεραγωγών που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήµιο 

του Michigan, που έσωσε τη ζωή ενός µικρού παιδιού.

Ένας απώτερος στόχος της bioprinting, φυσικά, είναι να µπορεί να δηµιουργήσει πολύπλοκες δο-

µές, όπως τα νεφρά, κάτι που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήµατος της έλλειψης οργάνων 

για µεταµοσχεύσεις. «Αν και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που 

πρέπει να ξεπεραστούν πριν αυτό γίνει πραγµατικότητα» υπογραµµίζει ο Dr Anthony Atala.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άρχισε η πληρωµή χρεολυσίων από δόσεις που 

εκταµιεύτηκαν το 2010 και το 2011- ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 7,4 ∆ΙΣ. ΣΤΟ 
∆ΝΤ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ- Μονόδροµος η λήψη νέων δανείων για 

πρωινές ώρες- ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Παραµέ-

νουν εµπόδια το κοινωνικό µέρισµα, οι απολύσεις, τα εργασιακά θέµατα 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 1.000.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Θρίλερ µε την τρόικα αλλά και ρευστότητα στο πολιτικό 

σκηνικό- ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ  Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΨΗΦΙΣΕ ΠΟΥΤΙΝ 

 ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΑΝΤ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ… ΣΤΗ ∆ΑΣ-
ΚΑΛΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αναβάλλουν για το καλοκαίρι 

τις δύσκολες αποφάσεις- ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Με 

αρκετά «κενά» το νέο κείµενο της συµφωνίας- Το ∆ΝΤ δεν επιθυµεί 

έξοδο στις αγορές το 2014, παρά τις κυβερνητικές επιδιώξεις για δανει-

ΕΥ-
ΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΤΟ ΨΗΦΟ∆ΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ν.∆. 
ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έως 50%- Οι συνταξιούχοι του υπ. Οικονοµικών 

«πρώτοι»- ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΝΕΑ ΑΝΕΜΠΟ-
∆ΙΣΤΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ 93% «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ, 100% 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ   ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΞΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Παράθυρο εξόδου για 12+1 κατηγορίες υπαλ-

λήλων- ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 50! ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 4 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2015   

Οµπάµα! «Παρά τις διαφορές µας πρέπει να τα βρούµε»- ΠΡΟΣΑΡΤΗ-
ΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ 65% ΨΗΦΙΣΕ Η ΚΡΙΜΑΙΑ    ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
ΕΘΝΟΣ: Αποχωρήσεις, καταγγελίες και µαχαιρώµατα στη Χρυσή 

Αυγή- ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ»- Βουλευτής τούς κα-

τηγορεί για «εγκληµατική οργάνωση»- Ποια άλλα στελέχη σχεδιάζουν 

δηµοσκοπική καθίζηση και η διάλυση των πυρήνων   
τράπεζες- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ   -

ΨΗΦΙΖΕΙ ΡΩΣΙΑ Η ΚΡΙΜΑΙΑ   
Μέρκελ- ∆ΙΑΒΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: -

σε την κοινωνία να ανασάνει- ΠΙΚΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Μόνο 400.000.000 

€ το κοινωνικό µέρισµα- Οµιχλώδες το φλέγον θέµα των οµαδικών 

 Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ- Συντριπτικά τα ποσοστά υπέρ 

της προσάρτησης.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ- Πού οφείλεται ο 

καταγραφόµενος κατακερµατισµός.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Αγιορείτης Πατέρας προειδοποιεί- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: 
«ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»!

6
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ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ TEE 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 18 | 

Εκπλήξεις και ανατροπές επιφύλαξε ο πρώτος γύρος των 

διαδικασιών για την εκλογή των κεντρικών οργάνων του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας.

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, συνεδρίασε η 

Αντιπροσωπεία (ή Βουλή) του TEE προκειµένου 

να εκλέξει το νέο της προεδρείο. Κατά την εκλογή 

«κονταροχτυπήθηκαν» η Τώνια Μωροπούλου, 

από τη Νέα ∆ηµοκρατία και ο Γιάννης Κυριακόπουλος, 

υποστηριζόµενος από την κεντροαριστερή συµµαχία τού 

µέχρι σήµερα προέδρου Χρήστου Σπίρτζη. H αναµέτρηση 

εξελίχθηκε σε θρίλερ κατά τη δεύτερη ψηφοφορία όταν οι 

δύο υποψήφιοι ισοψήφησαν µε 80 ψήφους ο καθένας.

Τελικά, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέχθηκε ο κ. 

ενώ υποψήφιος κατέβηκε και ο προηγούµενος πρόεδρος 

της Αντιπροσωπείας Γιάννης Θεοδωράκης, προερχόµενος 

από τη συνδικαλιστική παράταξη της Ν∆, ο οποίος έλαβε 4 

ψήφους...

Το σώµα της Αντιπροσωπείας είναι πολύ σηµαντικό 

αφού αυτό εκλέγει τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου και τελικά τον πρόεδρο του TEE. Τις 

επόµενες εβδοµάδες θα πραγµατοποιηθούν οι κρίσιµες 

ψηφοφορίες για την ανάδειξη της κεντρικής διοίκησης του 

Επιµελητηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γιάννης 

Κυριακόπουλος, πολιτικός µηχανικός, ανήκει στην παράταξη 

«Ελεύθεροι Επαγγελµατίες», η οποία συνεργάστηκε 

Οικολόγοι κ.λπ.) στις εκλογές του περασµένου Νοεµβρίου 

∆ηµοκρατική Συµπαράταξη ήρθε δεύτερη µε ποσοστό 23%, 

µετά τη ∆ηµοκρατική Κίνηση Μηχανικών της Ν∆ που έλαβε 

ποσοστό άνω του 26%. Ο Χρ. Σπίρτζης εξελέγη πρώτος 

σταυρούς.

Κατά την εκλογική διαδικασία του Σαββατοκύριακου, την 

στέλεχος του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, 

ΠΑΣΚ, Μηχανικών, από χρόνια όµως έχει ανεξαρτητοποιηθεί 

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ TEE

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 22 | 

Νίκη του µετώπου της Κεντροαριστεράς, επικεφαλής 

του οποίου είναι ο σηµερινός πρόεδρος του Τεχνικού 

Επιµελητηρίου Ελλάδας (TEE) Χρήστος Σπίρτζης, και των 

και Ν∆ καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο στις ψηφοφορίες 

που διεξήχθησαν για την εκλογή του προέδρου της 

Αντιπροσωπείας του TEE.

Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας (της «Βουλής» του TEE) 

αναδείχθηκε - κατά την τρίτη ψηφοφορία - ο Γιάννης 

Κυριακόπουλος, που προέρχεται από τους Ελεύθερους 

Επαγγελµατίες Μηχανικούς και στηρίχθηκε από τη 

∆ηµοκρατική Συµπαράταξη Μηχανικών (στην οποία έχουν 

ενσωµατωθεί η ΠΑΣΚ, εκπρόσωποι από τον χώρο των 

οικολόγων, του συνδυασµού των εργοληπτών και της 

Ανανεωτικής Συνεργασίας).

Στην Αντιπροσωπεία του TEE µετέχουν 200 µέλη-εκλεγµένοι 

του προεδρείου στην Αντιπροσωπεία είναι το πρώτο βήµα 

στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώνεται µε την εκλογή 

του προέδρου του ΤΕΕ.

Οι ψηφοφορίες έγιναν το Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο 

Κάραβελ µε βασικές υποψηφιότητες για τη θέση του 

προέδρου της Τώνιας Μοροπούλου, αντιπρυτάνεως του ΕΜΠ 

από µεγάλη µερίδα της παράταξης ∆ΚΜ Ανανέωση 

Πρωτοπορία, (επικεφαλής Γιώργος Στασινός), που στηρίζεται 

από τη Νέα ∆ηµοκρατία, και του Γιάννη Κυριακόπουλου που 

στηρίχθηκε από τη ∆ηµοκρατική Συµπαράταξη Μηχανικών 

και τους Ελεύθερους Επαγγελµατίες (ανεξάρτητοι).

Στην πρώτη ψηφοφορία η Τώνια Μοροπούλου έχασε για µία 

Κυριακόπουλου. Στη δεύτερη υπήρξε ισοπαλία µε ψήφους 

80-80, ενώ στην τρίτη ψηφοφορία ο Γιάννης Κυριακόπουλος 

Σηµειώνεται ότι υποψήφιοι ήταν επίσης ο πρώην πρόεδρος 

της Αντιπροσωπείας Γιάννης Θεοδωράκης που προέρχεται 

από τη Ν∆ και πήρε 4 ψήφους στην τρίτη ψηφοφορία και ο 

ψήφους.

Από εδώ και πέρα, µέχρι την εκλογή του προέδρου 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου, η διαδικασία έχει ως 

εξής: θα ακολουθήσουν ψηφοφορίες για την ανάδειξη 

του αντιπρόεδρου και του γενικού γραµµατέα της 

Αντιπροσωπείας.

Στη συνέχεια, θα εκλεγούν τα 15 µέλη της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής και στο τέλος τα µέλη της Αντιπροσωπείας 

θα κληθούν να εκλέξουν τον πρόεδρο του Τεχνικού 

ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε πληροφορίες, µέχρι το τέλος 

Απριλίου.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΟΥΛΗ» ΤΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 4 | 

Μοντέλο ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθήνας επικράτησε και 

στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων οργάνων 

διοίκησης του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, που έγιναν 

το Σαββατοκύριακο.

Στην πρώτη αναµέτρηση για την εκλογή προέδρου 

της αντιπροσωπείας TEE, της λεγόµενης «Βουλής των 

Μηχανικών», όπως συνέβη πρόσφατα στους δικηγόρους, 
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έτσι και από την κάλπη των µηχανικών πέτυχαν νίκη 

οι δυνάµεις της Κεντροαριστεράς, µε τη σφραγίδα του 

σηµερινού προέδρου του TEE Χρ. Σπίρτζη. Ταυτοχρόνως 

µετρούν τις πρώτες απώλειες οι προσκείµενες παρατάξεις 

συνδικαλιστική τροχιά.

Νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του TEE αναδείχθηκε 

ο Γιάννης Κυριακόπουλος, προερχόµενος από την 

επαγγελµατική παράταξη των ελεύθερων επαγγελµατιών 

προέδρου της κεντρικής αντιπροσωπείας του TEE µε την 

Τόνια Μοροπούλου, αντιπρύτανη του ΕΜ Πολυτεχνείου, 

παράταξης στο TEE, που ανήκει στο δηµοκρατικό χώρο.

Τη «Βουλή των Μηχανικών» αποτελούν συνολικά 200 

αντιπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν από την πανελλαδική 

ψηφοφορία του περασµένου Νοεµβρίου από τις κάλπες των 

100.000 µηχανικών.

Τις δύο ανεξάρτητες υποψηφιότητες κατά κύριο λόγο 

υποστήριξαν αφ' ενός µεν του Γ. Κυριακόπουλου η παράταξη 

µε επικεφαλής τον πρόεδρο του TEE, Χρ. Σπίρτζη, αφ' 

οποίας Π. Πέρκα κατέθεσε επισήµως την υποψηφιότητα της 

κ. Μοροπούλου.

στις πρόσφατες εκλογές ήρθε πρώτη δύναµη στο TEE, 

δεν κατέβασε δικό της υποψήφιο για τη νευραλγική 

θέση του προέδρου της «Βουλής των Μηχανικών». Όλες 

οι αναγνώσεις των εκλογικών αριθµών δείχνουν ότι η 

και τουλάχιστον µεγάλο µέρος των αντιπροσώπων της 

στήριξε την υποψηφιότητα της κ. Μοροπούλου.

µετατράπηκε σε θρίλερ. Στην πρώτη αναµέτρηση 

δεν συγκέντρωσε κανένας από τους διεκδικητές την 

απαιτούµενη απόλυτη πλειοψηφία.

Οι κ.κ. Κυριακόπουλος και Μοροπούλου ισοψήφισαν µε 

80 ψήφους στην δεύτερη ψηφοφορία, ενώ το αποτέλεσµα 

κρίθηκε στην τρίτη ψηφοφορία, όπου προστέθηκε 

(προβλέπεται από το καταστατικό) και η υποψηφιότητα 

του απερχόµενου προέδρου της «Βουλής των Μηχανικών» 

Γιάννη Θεοδωράκη της Ν.∆., ο οποίος πήρε µόλις 4 

ενώ αναδείχθηκε νικητής ο Γ. Κυριακόπουλος µε 80 

ψήφους.

Στις τρεις ψηφοφορίες συµµετείχε και ο Κ. Μπάκιντας 

από το χώρο των αριστερών συσπειρώσεων, ο οποίος 

συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του TEE θα συµπληρωθεί 

το προεδρείο µε την εκλογή των υπόλοιπων µελών του, 

ενώ θα ακολουθήσει η εκλογή των µελών της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής και του προεδρείου της.
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Σε σηµείο µηδέν βρίσκεται πλέον το πολύπαθο έργο 

κατασκευής του µετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο εισήλθε σε 

επικίνδυνες ράγες, που το οδηγούν σε πλήρη εκτροχιασµό 

ως προς το χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσής του αλλά και ως 

προς το συνολικό κόστος κατασκευής.

αυτή η πολυετής παρτίδα ανήκει στην κυβέρνηση. 

Το υπουργείο Υποδοµών καλείται να απαντήσει στην 

αιφνιδιαστική κίνηση στην οποία προχώρησε το βράδυ 

της περασµένης Πέµπτης η κατασκευάστρια κοινοπραξία 

(ΑΕΓΕΚ-Impregilo - Ansaldo – Seli- Ansaldobreda), 

αποστέλλοντας µε δικαστικό επιµελητή στην επιβλέπουσα 

του έργου "Αττικό Μετρό Α. Ε." ειδική δήλωση διακοπής 

έργων, µε την οποία γνωστοποίησε ότι υπό τις υφιστάµενες 

συνθήκες δεν µπορεί να συνεχίσει τις εργασίες.

έργου, όπως η εµπλοκή µε τις αρχαιότητες στο σταθµό 

της Βενιζέλου, οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις στο 

σταθµό της Βούλγαρη, η καθυστέρηση στη µεταφορά του 

µετροπόντικα από την Ανάληψη στη Νέα Ελβετία. Βεβαίως 

στην επιστολή δεν γίνεται κανένας λόγος στο πλέον 

ακανθώδες θέµα, αυτό των εξωσυµβατικών απαιτήσεών της, 

οι οποίες υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ, όταν ο αρχικός 

προϋπολογισµός του έργου ήταν περίπου 1.1 δισ. ευρώ.

Αιτία αυτών των εξωσυµβατικών επιπλέον απαιτήσεων δεν 

είναι άλλη από την προχειρότητα µε την οποία σχεδιάστηκε 

την οποία είχε προκρίνει στα µέσα της δεκαετίας του 

2000 ο τότε υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γιώργος Σουφλιάς, 

αποδείχθηκε εξαιρετικά προβληµατική, καθώς κάθε τόσο 

προκύπτουν ζητήµατα που δεν είχαν εκτιµηθεί σωστά και 

τα οποία διαφοροποιούν το κόστος και το χρονοδιάγραµµα 

εκτέλεσης του έργου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις 

αρχαιολογικές έρευνες προβλεπόταν κονδύλι 15 εκατ. ευρώ 

οκτώ χρόνια µετά, η αντίστοιχη δαπάνη έχει ανέλθει στα 

142 εκατ. Σηµειώνεται ότι µε τη συµπλήρωση των πρώτων 

τριών χρόνων κατασκευής του έργου είχαν απορροφηθεί 

περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι εξωσυµβατικές 

απαιτήσεις του αναδόχου είχαν φτάσει στα 240 εκατ! 

Απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις της κοινοπραξίας οι 

αρµόδιοι απέφευγαν να δώσουν λύση, µε αποτέλεσµα να 

οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Μόλις στο τέλος του 2012 η τότε 

τριµερής κυβέρνηση αποφάσισε να παραπέµψει τη διαφορά 

στη διαιτησία ψηφίζοντας σχετικό νόµο, που προέβλεπε 

τη συγκρότηση τριµερούς επιτροπής, στην οποία οριζόταν 

επιδιαιτητής ανώτατος δικαστικός του Συµβουλίου της 

Επικρατείας. Όµως για άγνωστους λόγους, επικαλούµενο 

φόρτο εργασίας, το ΣτΕ δεν έχει ορίσει ακόµη τον 

εκπρόσωπο του, ενώ στο µεταξύ οι απαιτήσεις του αναδόχου 

ανήλθαν στα περίπου 400 εκατ. ευρώ.


