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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Éäéáßôåñá ïîýò åìöáíßóôçêå ðñéí ëßãåò çìÝñåò 

óå çìåñßäá ôïõ Éäñýìáôïò Öñßíôñé÷ ¸ìðåñô óôï 

Âåñïëßíï, ï ðñüåäñïò ôïõ Ãåñìáíéêïý Éíóôéôïýôïõ 

Ïéêïíïìéêþí Åñåõíþí (DIW) ÌáñóÝë ÖñÜôóåñ ãéá 

ôçí ÅëëÜäá ôçò êñßóçò. «Ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç 

Ýäåéîå üôé äåí åßíáé óå èÝóç, ôïõëÜ÷éóôïí ùò ôþñá, 

íá åöáñìüóåé ðïëëÝò áðü ôéò ìåôáññõèìßóåéò. 

ÁëëÜ áõôü åßíáé ìéá âáóéêÞ ðñïûðüèåóç. ¼óá 

÷ñÞìáôá êáé íá äþóåéò äåí èá ðåôý÷åéò ôßðïôá áí 

äåí åðåíäõèïýí åêåß ðïõ õðÜñ÷ïõí áíÜãêåò», 

åðéóÞìáíå.

ÊáôÜ ôçí Üðïøç ôïõ, Ýíá áêüìç óïâáñü åëëçíéêü 

ðñüâëçìá åßíáé üôé «äåí ëåéôïõñãïýí óùóôÜ 

ïé èåóìïß», ìå óõíÝðåéá ïé îÝíïé åðåíäõôÝò íá 

äéóôÜæïõí íá Ýñèïõí óôçí ÅëëÜäá. ÌÜëéóôá, ãéá 

íá ôåêìçñéþóåé ôçí ÜðïøÞ ôïõ, áíáöÝñèçêå óå 

óõãêñéôéêÞ Ýñåõíá ôïõ éíóôéôïýôïõ ãéá ôçí ðáñáãù-

ãÞ ñåýìáôïò ìå öùôïâïëôáúêÜ óôçí ÅëëÜäá êáé óôç 

Ãåñìáíßá. «Ç ðáñáãùãÞ åíüò êéëïâÜô ñåýìáôïò 

óôç Ãåñìáíßá ìå öùôïâïëôáúêÜ êïóôßæåé ðåñßðïõ ôï 

ìéóü ôïõ êüóôïõò óôçí ÅëëÜäá. Áõôü óßãïõñá îáö-

íéÜæåé. ÄåäïìÝíïõ üôé óôçí ÅëëÜäá Ý÷ïõìå ðïëý 

ðåñéóóüôåñç çëéïöÜíåéá áð’ ü,ôé óôç Ãåñìáíßá èá 

áíÝìåíå êáíåßò üôé ôï êüóôïò ðáñáãùãÞò èá Þôáí 

÷áìçëüôåñï. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, üìùò, åßíáé 

ìåãáëýôåñï, åðåéäÞ Ý÷åéò åêôüò ôùí Üëëùí ìéá 

ãñáöåéïêñáôßá ðïõ óïõ âÜæåé Ýíá óùñü åìðüäéá, 

ð.÷.. óôçí Ýêäïóç Üäåéáò ëåéôïõñãßáò». 

×ùñßò ôç âåëôßùóç ôçò áðïôåëåóìáôéêüôçôáò óôç 

äçìüóéá äéïßêçóç êáé óôéò öïñïëïãéêÝò áñ÷Ýò, 

óôç ëåéôïõñãßá êôçìáôïëïãßïõ êáé óå ðïëëÜ ðáñü-

ìïéá, ôá üðïéá ðáêÝôá âïÞèåéáò äåí ðñüêåéôáé íá 

åðéöÝñïõí áðïôåëÝóìáôá, åêôéìÜ ï ï ðñüåäñïò 

ôïõ DIW, ï ïðïßïò õðïóôçñßæåé ôçí áíáãêáéüôçôá 

ðáñï÷Þò ôå÷íéêÞò âïÞèåéáò êáé óõìâïõëþí ðñïò 

ôçí ÅëëÜäá.

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά απέ-

ναντι στη νέα προκλητική και πραξικοπηματική απόπειρα  του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επι-

μένει να  κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), συγκαλώντας σήμερα, μία ημέρα μετά την κεντρική κινητοποίηση 

του τεχνικού κόσμου, νέο ΔΣ, για να προωθήσει τις μεθοδεύσεις τρόικας και υπουργείου Εργασίας, 

εις βάρος των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας. 

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ  

ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε, ΣΤΙΣ 15:00 ΜΜ, ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΑΡΝΗ 22

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων   
εις βάρος 50.000 µηχανικών δεν θα περάσουν!

Αναλυτικά 

στη σελ. 3 

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
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ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

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

ΠΛΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΨΩΣΕ ΦΩΝΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ

Αγωνιστικό παρόν για  
το ασφαλιστικό 

Πλήθος μηχανικών ύψωσαν χθες το 

πρωί φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στις 

κυβερνητικές αποφάσεις επιβολής 

νέων εξοντωτικών αυξήσεων στις 

ασφαλιστικές εισφορές και κατά των 

μεθοδεύσεων υπουργείου Εργασί-

ας και προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ για την 

αποστολή στοιχείων προς το Κέντρο 

Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 

(ΚΕΑΟ), προκειμένου να ενεργοποιη-

θούν οι διαδικασίες κατασχέσεων εις 

βάρος 50.000 μηχανικών για ασφαλι-

στικές οφειλές.  

Οι μηχανικοί πήραν μέρος στη χθε-

σινή κινητοποίηση ανταποκρινόμενοι 

στο κάλεσμα του ΤΕΕ, των Ενώσε-

ων και των συλλογικών φορέων των 

διπλωματούχων Μηχανικών, στο 

πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδική 

απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Δυναμική συ-

γκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκ-

δίκησης πραγματοποιήθηκε το πρωί 

στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28, ενώ ακολού-

θησε πορεία στο Υπουργείο Εργασί-

ας, Σταδίου 29. 

Η συγκέντρωση των μηχανικών ενώ-

θηκε στη συνέχεια με την απεργιακή 

συγκέντρωση  της ΑΔΕΔΥ στην πλα-

τεία Κλαυθμώνος, ενω ακολούθησε 

πορεία προς τη Βουλή.

Η κινητοποίηση 

πραγµατοποιή-

θηκε στο πλαίσιο 

των σταθερών 

αποφάσεων, που 

µε εισηγήσεις του 

προέδρου ΤΕΕ Χρή-

στου Σπίρτζη έχει 

λάβει η ∆ιοικούσα 

Επιτροπή ΤΕΕ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Μετά την εκλογή Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., κατά την ειδική συνεδρίαση στις 15 

και 16 Μαρτίου 2014 και την λύση της στη συνέχεια, µετά τη διαπίστωση ελλείψεως απαρτίας, τα 

µέλη της «Α» καλούνται  σε νέα ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,  που θα πραγ-

µατοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 09.30 π.µ. στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

(Νίκης 4, 1ος όροφος), µε θέµατα:

1. Εκλογή Α' Αντιπροέδρου, Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραµ-

µατέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

2. Εκλογή της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

3. Εκλογή Προέδρου, A ' Αντιπροέδρου, Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Αναπληρωτή 

Γενικού Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Στη συγκεκριµένη  ειδική συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθµού 

των µελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Αντιπροσωπεία 

του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ. στο ξενοδοχείο DIVANI 

CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή), οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία πάνω από 

το µισό των µελών. Αν δεν εξαντληθούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης η συνεδρίαση θα 

συνεχισθεί την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 και ώρα 09:30 π.µ. στον ίδιο χώρο.

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’  

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13
Μαϊου
2014

«Σώζουµε τη Μεσόγειο» 

ΠΑΤΡΑ

Μουσείο Επιστηµών και 

Τεχνολογίας, Τµήµα Γεωλογίας 

Παν. Πατρών, Γαλλικό Ινστιτούτο 

Ελλάδας /Παράρτηµα Πάτρας 

23 
Μαρτίου

2014

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

 Το 2ο διεθνές συνέδριο για ερευνητικές υποδοµές 

(ICRI 2014), θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο  της 

Ελληνικής Προεδρίας, από τις 2 ως τις 4 Απριλίου 

2014, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μου-

σικής Αθηνών, µε συντονιστή τη Γενική Γραµµατεία 

Έρευνας και Τεχνολογίας, και υπό την οργανωτική 

φροντίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». 

«Θέµατα διαχείρισης διεθνών ερευνητικών υπο-

δοµών, καινοτοµικές δυνατότητες στο χώρο της 

διαστηµικής, των laser, της ασφάλειας τροφίµων, 

της θαλάσσιας έρευνας, αλλά και αξιοποίηση των 

Big Data και νέες ιδέες , διαµόρφωση ουσιαστικών 

πολιτικών και µηχανισµών που θα µας βοηθήσουν 

να αντιµετωπίσουµε τις υπαρκτές ανάγκες – από 

πλευράς ερευνητικών υποδοµών - µπροστά στις 

νέες προκλήσεις των καιρών (περιβάλλον, φτώχεια, 

αειφορία, ασφάλεια), θα είναι µερικά από τα θέµα-

τα που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του συνε-

δρίου, υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τρεις ηµέρες συνεδριάσεων και workshops, περισ-

σότεροι από 600 σύνεδροι απ’ όλες τις ηπείρους, 

πάνω από 80 οµιλητές. 

Ανάµεσά τους ο Χένρι Μάρκραµ από το Πολυτε-

χνείο της Λωζάνης, συντονιστής του Human Brain 

Project των 135εταίρων από 26χώρες, που θα 

περιγράψει τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύ-

χρονη και πολυέξοδη προσπάθεια να προσοµοι-

ωθεί πλήρως ο ανθρώπινος  εγκέφαλος σε έναν 

υπολογιστή!».

Πληροφορίες: www.icri2014.eu

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

ICRI 2014:  
∆ιεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδοµές

 Συνέδριο για τις ήπιες 
µορφές ενέργειας  

  Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής – ΙΗΤ, σε 

συνεργασία µε το Τµήµα Μηχανολόγων Μη-

χανικών και υπό την αιγίδα της Κοσµητείας 

της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει 

το 10ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες µορφές 

ενέργειας, που θα πραγµατοποιηθεί στη 

Θεσσαλονίκη στις 26 και  27 Νοεµβρίου 

2014 και θα είναι αφιερωµένο στη µνήµη του 

Νίκου Κυριάκη. 

Θεµατολογία:

υδροϊσχύς, ενέργειες της θάλασσας, βιοµάζα 

- Συστήµατα και εφαρµογές

-

σης ενέργειας 

µε χρήση ΑΠΕ. 

Επίσης, γενικότερα θέµατα που σχετίζονται 

µε τις ΑΠΕ (κλιµατικά, ενσωµάτωση σε ενερ-

γειακά συστήµατα, ενεργειακό δυναµικό, 

ενεργειακή πολιτική, εκπαίδευση, διάδοση, 

ενηµέρωση). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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∆υναµικό παρών έδωσε πλήθος µηχανικών στη συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας και διεκδίκησης, που πραγµατοποιήθηκε χθες 

το πρωί στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28,  ενώ ακολούθησε πορεία στο 

Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29. Η συγκέντρωση των µηχανικών 

ενώθηκε στη συνέχεια µε την απεργιακή συγκέντρωση  της Α∆Ε-

∆Υ στην πλατεία Κλαυθµώνος

Οι συγκεντρωµένοι  ύψωσαν χθες το πρωί φωνή διαµαρτυρίας 

ενάντια στις αποφάσεις επιβολής νέων εξοντωτικών αυξήσεων 

στις ασφαλιστικές εισφορές και  κατά των µεθοδεύσεων υπουρ-

γείου Εργασίας και προέδρου ∆Σ ΕΤΑΑ για την αποστολή στοιχεί-

ων προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), 

προκειµένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες κατασχέσεων εις 

βάρος 50.000 µηχανικών για ασφαλιστικές οφειλές.  Οι µηχανικοί 

πήραν µέρος στη χθεσινή κινητοποίηση  ανταποκρινόµενοι στο 

κάλεσµα του ΤΕΕ, των Ενώσεων και των συλλογικών φορέων των 

διπλωµατούχων Μηχανικών, στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδι-

κή απεργίας της Α∆Ε∆Υ.

-«Όχι στο ΚΕΑΟ των τροϊκανών, το ΤΣΜΕ∆Ε είναι των µηχανι-

κών», «Μειώσεις εισφορών, διαγραφή χρεών και όχι κατασχέ-

σεις των σπιτιών», «Οι µηχανικοί δεν είναι συντεχνία, παλεύουν 

για δουλειά, ασφάλιση και υγεία», «Οι µηχανικοί δεν σκύβουν 

το κεφάλι. Μαζί µε το λαό αντίσταση και πάλη», «Το ΤΣΜΕ∆Ε 

είναι των µηχανικών, όχι της κυβέρνησης και των τραπεζών», 

«Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση. ∆εν είναι για παζάρια και για 

διάλυση», ήταν µερικά από τα συνθήµατα που βροντοφώναζαν 

τόσο έξω από το κτίριο του ΚΕΑΟ επί της οδού Πειραιώς όπου και 

συγκεντρώθηκαν, όσο και κατά τη διάρκεια της πορείας προς το 

υπουργείο Εργασίας επί της οδού Σταδίου.

Στη συγκέντρωση και πορεία συµµετείχαν τόσο νέοι όσο και µε-

γαλύτερης ηλικίας µηχανικοί, διεκδικώντας εργασία, δικαιότερο 

ασφαλιστικό σύστηµα, προστασία των ανέργων και ιατροφαρµα-

κευτική περίθαλψη για όλους.  Τα πανό που ξεδίπλωσαν ήταν εν-

δεικτικά των αιτηµάτων τους:

«Ταµεία για τους ασφαλισµένους, όχι για τις τράπεζες. Μέτρα 

προστασίας των ανέργων- ∆ιαγραφή των χρεών τους- Ριζικές 

αυξήσεις στους µισθούς- ∆ουλειά για όλους» (του Σωµατείου 

Μισθωτών Τεχνικών), «Κάτω το ΚΕΑΟ, δραστική µείωση ασφαλι-

στικών εισφορών, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους» (της 

Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών), «Μείωση εισφορών τώρα, 

ανατροπή των µέτρων ΕΕ-µονοπωλίων» (των Επιτροπών Αγώνα 

Μηχανικών ΣΕΤΗΠ-ΣΕΕΝ), «Όχι στις απολύσεις και τη µισθολο-

γική ισοπέδωση- όχι στη διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών. Κάτω 

τα χέρια από το ΤΣΜΕ∆Ε» (των Μηχανικών ∆ηµοσίου –ΠΟ ΕΜ∆Υ-

∆ΑΣ/ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ).

Σηµειώνεται ότι το TEE κάλεσε για µία ακόµη φορά τους διπλω-

µατούχους Μηχανικούς να συµµετέχουν αγωνιστικά και µαζικά 

στις κινητοποιήσεις εναντίον των αλλεπάλληλων ισοπεδωτικών 

επιθέσεων που οργανώνουν κυβέρνηση και τρόικα, εις βάρος 

του επιστηµονικού παραγωγικού δυναµικού της χώρας, µε στόχο 

την πλήρη κατάργηση των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαι-

ωµάτων και παράλληλα την οριστική διάλυσης της δηµόσιας δι-

οίκησης, για να προχωρήσουν χωρίς έλεγχο στην εκποίηση της 

δηµόσιας περιουσίας. Με βάση τις αποφάσεις της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται µέχρι να επιλυ-

θούν οριστικά και δίκαια τα ασφαλιστικά αιτήµατα.

Στόχος πρώτης γραµµής είναι να αποτραπεί η αποστολή προς 

Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος 

ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέ-

πεια να ξεκινήσουν αµέσως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχεί-

ων σε περισσότερους από 50.000 Μηχανικoύς, όπως επιδιώκει 

ο πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συνεννόηση 

µε τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα συνεχί-

ζεται ο αγώνας και η ετοιµότητα του ΤΕΕ µαζί µε τις Ενώσεις 

και τους συλλογικούς φορείς των Μηχανικών µέχρι να εξουδετε-

ρωθεί κάθε απόπειρα του προέδρου του ∆Σ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί 

αιφνιδιαστικά και απροκάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές 

ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν θεσµοθετηθεί µε τους µνη-

µονιακούς νόµους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια 

δοκιµαζόµενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστη-

µονικού κόσµου. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Οι µηχανικοί έδωσαν αγωνιστικό και δυναµικό παρόν 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Πάγωσε» το Συµβούλιο της Επικρατείας 

τα έργα κατασκευής ξενοδοχειακής µο-

νάδας 5 αστέρων, 950 κλινών στη νήσο 

Αλατάς, έκτασης 550.000 τετραγωνικών 

µέτρων που βρίσκεται στο νοτιοανατο-

λικό τµήµα του Παγασητικού κόλπου 

απέναντι από τον οικισµό Μηλίνας του 

∆ήµου Σηπιάδος Μαγνησίας (διοικητι-

κά ανήκει στην Κοινότητα Τρικερίου). 

Η νήσος Αλατάς έχει εκµισθωθεί από 

την Κοινότητα Τρικερίου  για τουριστική 

αξιοποίηση. Πάνω στο επίµαχο νησί έχει 

προγραµµατιστεί η κατασκευή τριών 

χωριών µε ξενοδοχεία 950 κλινών, επαύ-

λεις, εγκαταστάσεις αθλητικών δραστη-

ριοτήτων, υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, 

χώροι εστίασης, πισίνες, παιδικό σταθµό, 

χώρους στάθµευσης,  κ.λπ., ενώ δεν θα 

κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο νησί. Ακό-

µη, στη νήσο Αλατάς υπάρχει ερειπωµέ-

νο το  µοναστήρι των Αγίων Σαράντα, δύο  

ακόµη ερειπωµένα κτίσµατα, ένας ταρ-

σανάς (νεώριο για την ανέλκυση  µικρών 

αλιευτικών σκαφών)  και ένα αλώνι, ενώ 

το επίµαχο νησί έχει χαρακτηριστεί ως 

γεωργική έκταση. Για την κατασκευή 

των τριών αυτών χωρίων  και ξενοδο-

χειακών εγκαταστάσεων εγκρίθηκαν οι 

περιβαλλοντικοί όροι. Όµως στο Ανώ-

τατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο προσέφυγε 

περιβαλλοντικό Σωµατείο της Μαγνησίας 

και κάτοικος της περιοχής κατά της κα-

τασκευής της επίµαχης ξενοδοχειακής 

µονάδας. Οι σύµβουλοι Επικρατείας 

του Ε΄  Τµήµατος (απόφαση 387/2014) 

επισηµαίνουν ότι το επίµαχο έργο είναι 

σύνθετο και οι εγκαταστάσεις του έχουν 

ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση 

του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής  

και την αλλοίωση τις φυσιογνωµίας της 

µε την ανάπτυξη εντόνων ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων που συνιστούν εκτετα-

µένη επέµβαση στην εν λόγω νησίδα, η 

οποία προορίζεται για γεωργική χρήση. 

Σύµφωνα µε τις συνταγµατικές επιταγές 

(άρθρο 24), αναφέρουν οι σύµβουλοι 

Επικρατείας, η πραγµατοποίηση έργων 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων είναι 

επιτρεπτή µόνο σε περιοχές οι οποίες 

εκ των προτέρων και µε βάση νόµιµα 

κριτήρια έχουν καθοριστεί ως περιοχές 

προοριζόµενες για την ανάπτυξη συγκε-

κριµένων δραστηριοτήτων. Αυτό µάλιστα 

ισχύει, ιδίως για σύνθετα και µεγάλης 

κλίµακας  έργα που έχουν λόγω της φύ-

σεως τους, σηµαντικές και µη ανατρέψι-

µες επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό 

και οικιστικό περιβάλλον, προσθέτουν 

οι δικαστές. Τα έργα αυτά, σύµφωνα 

µε το ΣτΕ, πρέπει να γίνονται µετά από 

έγκριση σχεδίων χωρικού και πολεοδο-

µικού σχεδιασµού και µετά από έκγριση 

περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού 

σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης. 

Κατά συνέπεια, υπογραµµίζεται στην 

δικαστική απόφαση, δεν είναι  νόµιµη 

η έκδοση διοικητικών πράξεων, µε τις 

οποίες καθορίζεται συγκεκριµένη πα-

ραγωγική δραστηριότητα, χωρίς να έχει 

προηγηθεί χωροταξικός ή πολεοδοµικός 

σχεδιασµός, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει 

σχέδιο χρήσεων γης. Η συγκεκριµένη 

αξιοποίηση πάνω στην επίµαχη νησίδα, 

υπογραµµίζεται στην δικαστική απόφα-

ση, δεν καλύπτεται από τοµεακό σχεδι-

ασµό, αλλά  ούτε υπάρχει Γενικός Πολε-

οδοµικός Σχεδιασµός, όπως προβλέπει 

ο νόµος 2508/1997. Εξάλλου, το περι-

φερειακό πλαίσιο, προσθέτουν οι σύµ-

βουλοι Επικρατείας, δεν περιλαµβάνει 

την νήσο Αλατά  ως επιλογή για τουρι-

στική αξιοποίηση. Εποµένως, καταλήγει 

η απόφαση του ΣτΕ, η περιβαλλοντική 

αδειοδότηση για την κατασκευή των τρι-

ών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και 

λοιπών έργων δεν είναι νόµιµη.

ÖñÝíï áðü ôï ÓôÅ óå ôïõñéóôéêÞ  

åðÝíäõóç óôïí ÁëáôÜ

Βελτιωµένη προσφορά για την εξαγορά της «Ελληνικό 

Α.Ε.» καλείται να καταθέσει στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδι-

ωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου η Lamda Development. 

Συγκεκριµένα, το ΤΑΙΠΕ∆ ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σε κοινή συνεδρίασή του µε το Συµβούλιο 

Εµπειρογνωµόνων προχώρησε στην αποσφράγιση της 

αποτίµησης του Ανεξάρτητου Αποτιµητή για την πώληση 

του 100% των µετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε η αποσφράγιση της δεσµευτικής οικονοµι-

κής προσφοράς της Lamda Development, παρουσία εκ-

προσώπων της εταιρείας. Σε συνέχεια σχετικής διαβού-

λευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ κάλεσε τη 

Lamda Development να υποβάλει βελτιωµένη προσφορά 

έως την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014. Όπως σηµειώνεται, 

οι Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι (Citigroup, Piraeus 

Bank) µε τη συνδροµή του εξειδικευµένου συµβούλου 

του ΤΑΙΠΕ∆, Happold Consulting, θα προχωρήσουν στην 

αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσµευ-

τικής οικονοµικής προσφοράς της Lamda Development, 

µε βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα 

αξιολόγησης («fairness opinion»). Το ∆ιοικητικό Συµ-

βούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, 

καθώς και την εισήγηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµό-

νων, θα αποφασίσει σε επόµενη συνεδρίαση του για την 

ανακήρυξη ή µη Προτιµητέου Επενδυτή.

 Το ΤΑΙΠΕ∆ αναζητά  
το εύλογο τίµηµα για  

το Ελληνικό 



4

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

Στην έρηµο του Σινά, ο Εσθονός φωτογράφος 

Kaupo kikkas ανακάλυψε και αποτύπωσε µε τον 

φακό του ένα …µνηµείο αφιερωµένο στο τέλος 

του παγκόσµιου κινηµατογράφου !

Στο «µέσο του πουθενά» εκατοντάδες ξύλινα 

καθίσµατα και ένα κτίριο µε εξοπλισµό προβολής, 

είναι έτοιµα για µια προβολή που δεν πρόκειται 

να γίνει ποτέ. Είναι το «µνηµείο» µιας αποτυχηµέ-

νης επιχειρηµατικής ιδέας ενός Γάλλου, ο οποίος 

εξασφάλισε κάποια χρήµατα από το Παρίσι, µε 

τα οποία αγόρασε τα γνήσια ξύλινα καθίσµατα 

και τον εξοπλισµό ενός παλιού κινηµατογράφου 

στο Κάιρο και τα µετέφερε στους πρόποδες ενός 

βουνού στην έρηµο του Σινά. Μετέφερε και µια 

γεννήτρια για εξασφάλιση της αναγκαίας ηλε-

κτρικής ενέργειας, όπως, επίσης, ένα τερατώδες 

τρακτέρ για να σύρει την κατάλληλη ώρα ένα 

τεράστιο πανί που θα ήταν η οθόνη.

Παρόλα αυτά, το βράδυ της πρεµιέρας όλα πήγαν 

λάθος. Η γεννήτρια δεν δούλεψε και η ταινία δεν 

µπορούσε να προβληθεί, καθώς δεν είχε περάσει 

από έγκριση από την αρµόδια κρατική υπηρεσία. 

Με άλλα λόγια, είχε παραγνωρίσει ότι η Αίγυπτος 

δεν είναι µια χώρα που αντιµετωπίζει µε χαρά, το 

πνεύµα και τον ενθουσιασµό ενός …τρελού Γάλ-

λου. Τα καθίσµατα, ωστόσο, παραµένουν στη θέση 

τους, ίσως κάποτε η παράσταση δοθεί…

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Το κολέγιο Emerson του Λος Άντζελες 

(ELA), ένα σχολείο που φηµίζεται για 

τα προγράµµατα σπουδών του που 

αναφέρονται στις τέχνες, εγκαθίσταται 

σε νέο κτίριο, η κατασκευή του οποίου 

ολοκληρώθηκε µόλις σε δυο χρόνια. 

Σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό 

γραφείο Morphosis και η όψη, αλλά 

και οι χώροι του από την πρώτη µατιά 

επιβεβαιώνουν τι είδους σχολείο 

στεγάζουν.

Πρόκειται για ένα κτίριο αφιερωµένο 

στη δηµιουργικότητα, στη µάθηση, 

ταυτόχρονα και στην κοινωνική αλλη-

λεπίδραση. Οι δύο στενοί πύργοι, συν-

δέονται µε µια πλατφόρµα πολλαπλών 

χρήσεων, αφήνοντας ένα κεντρικό 

χώρο, στον οποίο αναπτύχθηκαν 

ελεύθερα οι αίθουσες διδασκαλίας 

και τα γραφεία διοίκησης, δηµιουργώ-

ντας σε διαφορετικά επίπεδα σκιερές 

ταράτσες, στις οποίες µπορούν να 

συναντηθούν και συζητήσουν σπουδα-

στές και διδακτικό προσωπικό.

Το ELA, είναι ένα σχολείο που έχει 

ως στόχο να προωθεί τη δηµιουργικότητα των σπουδαστών του, κι αυτό το στόχο επεδίωξαν να 

αποτυπώσουν στην κτιριοδοµική µορφή οι αρχιτέκτονες. ∆ιαθέτει µια σειρά από καινοτόµες 

λειτουργίες που διευκολύνουν τους 217 σπουδαστές που θα φιλοξενούνται κάθε χρόνο στο 

ELA. Αίθουσες διδασκαλίας ενσύρµατα συνδεδεµένες µε κεντρικό σύστηµα ήχου και εικόνας, 

υπαίθριους χώρους συνάντησης και συζήτησης, ένα surround ήχου dolby 7.1, σουίτα post-

production, µια αίθουσα προβολών 4k, εργαστήρια υπολογιστών, στούντιο µείξης, κ.α. 

Ολόκληρο το σχολείο εµφανίζεται ως ένα σκηνικό που στήθηκε για τις προβολές ταινιών και τις 

εκδηλώσεις της βιοµηχανίας του θεάµατος στην καρδιά του Χόλιγουντ και µε µόνιµο φόντο τον 

Ειρηνικό Ωκεανό. Ακόµη και οι ηµιυπαίθριοι χώροι του διαθέτουν ξάρτια για οθόνες, συνδέσεις 

πολυµέσων, ήχου και φωτισµού, που επιτρέπουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων.

Κατά τον σχεδιασµό και την κατασκευή αξιοποιήθηκαν στο µέγιστο βαθµό οι αρχές της 

βιοκλιµατικής, µε εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη µέσω παθητικών λύσεων, 

ενώ έγινε ευρεία χρήση ανακυκλωµένων και ανανεώσιµων υλικών κατασκευής, εγκατάσταση 

αποδοτικών φωτιστικών και εξοικονόµησης νερού κατά 40%, κλπ.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θετικό κλίµα από την επιτυχηµένη προσφυγή της 

Τράπεζας Πειραιώς- ΤΕΣΤ ΕΞΟ∆ΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΣΜΟ 2 
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ-
Κοµισιόν, ΕΚΤ και ∆ΝΤ για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας- 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2015 Η 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- Όχι άλλα µέτρα το 2014 λέει η τρόικα- 

 Η FED ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΑ 
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ  ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛ-

ΛΑ∆Α- Ενδιαφέρον για εταιρικά οµόλογα, πτώση των αποδόσεων των 

κρατικών τίτλων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αναζητείται η χρυσή τοµή για την αύξηση κεφαλαίου- 

ΓΡΙΦΟΣ Η «∆ΙΚΑΙΗ ΤΙΜΗ» ΓΙΑ EUROBANK- Ανεξάρτητοι εκτιµητές θα 

προσδιορίσουν την τιµή της µετοχής στην οποία θα γίνει η αύξηση- ∆ύ-

σκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας στη Βουλή, εάν η τιµή προσδιοριστεί 

-

µιση για τράπεζες, πρόστιµα και κοινωνικό µέρισµα- ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΟΛΙ ΡΕΝ: ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙ∆Α Η 
ΕΛΛΑ∆Α.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ- Κρίσι-

µες ψηφοφορίες πριν από την 1η Απριλίου- Ανακοίνωση των δανειστών 

 ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΛΑ∆Α- Σε κρατικά ή εται-

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ- Οι 

ουκρανικές δυνάµεις αποχώρησαν από την Κριµαία- Οµπάµα: ∆εν θα 

εµπλακούµε σε στρατιωτικό εγχείρηµα.

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ- Τι προβλέπεται για τους 

ΟΥΤΕ ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΟΥΤΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΕΘΝΟΣ: Τα κριτήρια για τη διανοµή του πλεονάσµατος- ΜΕΡΙΣΜΑ 
500- 1.000 € ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΙΑ- Αµέσως µετά το 

Πάσχα η χορήγηση στους δικαιούχους- 64.065 ένστολοι µε µηνιαίες 

ΟΙ ΡΩΣΟΙ ∆ΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συµφωνία µε τρόικα για βελτιωµένη νο-

µοθετική διάταξη- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 181.519 ∆ΑΝΕΙΑ ΟΕΚ 
ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΡΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 ΠΟΙΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρώην βουλευτές Ν.∆. και 

ΠΑΣΟΚ διορίζονται σε καίριες θέσεις- ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕ-
ΝΟΣ
Οργανισµό Ασφαλισµένων ∆ηµοσίου- Πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 

 ΤΡΟΪΚΑ: ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016!- Η ανακοίνωση της τρόικας αποκαλύπτει συµφω-

νία µε την κυβέρνηση για επέκταση έκτακτων δηµοσιονοµικών µέτρων 

Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ: ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΟΙ 
«ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ» ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Χάσαµε σε µόλις 3 µόνο χρόνια το 1/3 του βιοτικού 

µας επιπέδου- ΖΩΗ ΜΙΣΗ ∆ΕΝ ΘΕΛΩ ΠΙΑ! ∆ΝΤ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΣΥΝΤΑΓΗ»  ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

το ναυάγιο του µετρό Θεσσαλονίκης- ΜΠΑΤΛΕΡ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΗΣ 64.065 ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕ-
ΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ.
ΕΣΤΙΑ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- -

τογενές πλεόνασµα.

Η ΑΥΓΗ:

ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ- Όργιο υποσχέσεων, πλαστών διληµ-

µάτων και µεθοδεύσεων από την κυβερνητική ηγεσία, για να αρθούν οι 

διαφωνίες στη νέα συµφωνία Σαµαρά- Βενιζέλου µε την τρόικα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ- ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ-
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αποκλειστική συνέντευξη µέσα από τον Κορυ-

δαλλό στον Στέφανο Χίο- ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: «ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΑΜΑ-
ΡΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ!!!
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ΧΑΣΑΜΕ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 3 ΜΟΝΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 20/03/2014

µία σειρά από δείκτες που σκοπό έχουν να µετρήσουν την ποιότητα 

διαφόρων πτυχών της ζωής στις χώρες-µέλη της Ε.Ε. το 2012 

κι οι οποίοι συµπληρώνουν τον βασικό δείκτη -το ΑΕΠ- που 

παραδοσιακά αποτιµά την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.

Έτσι, ξεκινώντας µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιµίες 

αγοραστικής δύναµης διαπιστώνουµε πως η Ελλάδα είχε το 2012 

την 8η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. 28 κι ενώ το 2009 το βιοτικό 

της επίπεδο ήταν 14% χαµηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης, 

το 2012 έφθασε να είναι 31% χαµηλότερο! Ακόµη, ενώ το 2009 

η Ελλάδα διέθετε βιοτικό επίπεδο που ήταν 35 ποσοστιαίες 

µονάδες υψηλότερο του µέσου όρου των 9 φτωχότερων χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, 

η διαφορά αυτή είχε µειωθεί στις 11 ποσοστιαίες µονάδες υπέρ 

σκαλοπάτι υψηλότερα της Ελλάδας.

επιπέδου της χώρας, αντίθετα µε τις άλλες υπό σύγκριση χώρες, 

είναι βέβαιο πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον µεταξύ των ουραγών 

σε ποιότητα ζωής χωρών-µελών έχοντας απολέσει µέσα σε 4 

χρόνια πάνω από το 1/3 του βιοτικού της επιπέδου έναντι της 

Ευρωζώνης.

Βεβαίως, αξίζει να σηµειωθεί πως για το 2012 η Ελλάδα εµφανίζει 

ελαφρά καλύτερους δείκτες από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο όσον 

αφορά το προσδόκιµο ζωής και την πρόωρη εγκατάλειψη του 

σχολείου από µαθητές, ενώ βρίσκεται στο µέσο ευρωπαϊκό 

επίπεδο από πλευράς ικανότητας αντιµετώπισης έκτακτων αναγκών 

(πράγµα περίεργο δεδοµένης της δεινής οικονοµικής κατάστασης 

των Ελλήνων).

Πέραν αυτών, οι λοιποί δείκτες ποιότητας ζωής είναι σαφώς 

απογοητευτικοί αφού:

 - Ο δείκτης εισοδηµατικής ανισότητας που συγκρίνει το εισόδηµα 

του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού µε αυτό του φτωχότερου 

20% κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση µε 6,6 

έναντι 7,2 της Ισπανίας και 5,1 της Ε.Ε. 28.

- Ο δείκτης µακροχρόνιας ανεργίας κατατάσσει µε 14,4% την 

Ελλάδα στην πρώτη χειρότερη θέση, ακολουθούµενη από τις 

Ισπανία (11,1%), Κροατία (10,3%), Σλοβακία (9,4%) και Ιρλανδία (9,1%).

- Ο δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή για το 2011 φέρνει την 

Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση µε 6,2 έναντι της Βουλγαρίας 

(5,5) και της Ουγγαρίας (5,8).

- Ο δείκτης αυτοκτονιών για την τριετία 2010-2012 εµφανίζει 

την Ελλάδα στην έβδοµη χειρότερη θέση, µε τις τρεις χώρες της 

Βαλτικής στην κορυφή της πυραµίδας και τις Φινλανδία, Τσεχία 

πλασµατική εικόνα αφού µετρά µέσον όρο και δεδοµένης της 

αυξητικής τάσης των αυτοκτονιών στην Ελλάδα την τελευταία 

τριετία.

στην κλίµακα της ποιότητας ζωής, σε 1 -2 χρόνια θα αντικρίζει όλες 

τις χώρες-µέλη από τα κάτω και µε το κιάλι...

ΝΕΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-7 | 20/03/2014

Νέα δηµοσιονοµικά µέτρα, µεταξύ των οποίων και η γνωστή 

προετοιµασία µέσα στο χρόνο για απολύσεις και στο δηµόσιο 

και στον ιδιωτικό τοµέα προαναγγέλλει µεταξύ άλλων το κείµενο 

συµφωνίας µεταξύ τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης που δόθηκε 

αργά χθες το βράδυ στη δηµοσιότητα.

Στο κρίσιµο θέµα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 

τραπεζών, το οποίο αποτέλεσε αντικείµενο διαβούλευσης µέχρι 

και την τελευταία στιγµή µεταξύ του ∆ΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ 

και καθυστέρησε αρκετές ώρες την ανακοίνωση του κειµένου, η 

τρόικα εµφανίζεται να διατηρεί επιφυλάξεις. Παρά τη συµφωνία 

που επιτεύχθηκε στην Αθήνα, στην κοινή τους ανακοίνωση τα µέλη 

της τρόικας υπογραµµίζουν το γεγονός ότι υπάρχει ανησυχία ότι 

οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών µπορεί να είναι 

µεγαλύτερες από αυτές που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, 

λόγω κυρίως των πολλών συσσωρευµένων µη εξυπηρετούµενων 

δανείων. Θεωρούν θετική τη δέσµευση ότι η κάλυψη κεφαλαιακών 

αναγκών θα γίνει κυρίως από τον ιδιωτικό τοµέα και ξεκαθαρίζουν 

ότι το αποθεµατικό το ΤΧΣ (περίπου 10 δισ. ευρώ σήµερα) θα 

Η έκπληξη του κειµένου της τρόικας είναι ότι, παρά τις περί του 

αντιθέτου διαδοχικές διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών, 

εντάσσει σης δεσµεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και νέα 

αυτά απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ο στόχος της επίτευξης 

πρωτογενούς πλεονάσµατος 3% του ΑΕΠ µέχρι και το τέλος 

του 2015. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο σχετικό χωρίο, οι 

ελληνικές αρχές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσµευσή τους όσον αφορά 

την υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται για να επιτευχθεί 

ο στόχος του 2015 για πρωτογενές πλεόνασµα στο 3% του ΑΕΠ, 

συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασης των φορολογικών 

µέτρων κατά περίπτωση, όπως της εισφοράς αλληλεγγύης.

Η έκθεση ξεκαθαρίζει το θέµα και για τα εργασιακά. Συγκεκριµένα, 

τονίζεται ότι οι µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας έχουν µείνει 

πίσω, αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσµευτεί να εφαρµόσει 

όλα όσα έχουν συµφωνηθεί µέχρι και το τέλος του 2014.

Από το κείµενο της τριµερούς δεν λείπουν και τα καλά λόγια 

για τη µέχρι τώρα πρόοδο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η 

τρόικα παραδέχεται ότι το δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα του 2013 

επιτεύχθηκε και µάλιστα µε αξιοσηµείωτο πλεόνασµα. Επίσης 

παραδέχεται ότι, παρότι η θετική επίδραση του περασµένου χρόνου 

θα είναι µικρή για φέτος, θα επιτευχθεί και ο δηµοσιονοµικός 

στόχος του 2014.

Παραδέχεται επίσης και το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία 

βρίσκεται σε πορεία βαθµιαίας ανάκαµψης, χωρίς να επιβεβαιώνει 

θετικό ρυθµό ανάπτυξης για το 2014, ενώ παράλληλα ο 

πληθωρισµός παραµένει σε επίπεδα χαµηλότερα από το µέσο 
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κλιµάκια ολοκλήρωσαν την αποστολή επανεξέτασης του 

οικονοµικού προγράµµατος της Ελλάδας. Η αποστολή κατέληξε 

σε συµφωνία σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων µε τις ελληνικές 

αρχές, για τις πολιτικές που θα µπορούσαν να αποτελέσουν τη 

βάση για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης.

Η αποστολή και οι αρχές συµφώνησαν πως η οικονοµία 

αρχίζει να σταθεροποιείται και αναµένεται βαθµιαία 

ανάκαµψη της ανάπτυξης, σε γενικές γραµµές σύµφωνα 

µε τις προηγούµενες προβλέψεις. Οι τιµές προσαρµόζονται 

και ο πληθωρισµός παραµένει σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα 

από το µέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Οι δηµοσιονοµικές 

επιδόσεις ακολουθούν πορεία επίτευξης των στόχων του 

προγράµµατος. Από τις προκαταρκτικές εκτιµήσεις προκύπτει 

ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασµα το 2013 επιτεύχθηκε 

το αναµενόµενο επιδόσεις µικρό µόνο µέρος θα µεταφερθεί 

στο 2014, πιστεύουµε ότι οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του 2014 θα 

επιτευχθούν επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τα εφαρµοζόµενα και 

σχεδιαζόµενα µέτρα. Οι αρχές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσµευσή 

τους όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται 

για να επιτευχθεί ο στόχος του 2015 για πρωτογενές πλεόνασµα 

στο 3% του ΑΕΠ, συµπεριλαµβανοµένης και της παράτασης 

των φορολογικών µέτρων κατά περίπτωση, όπως της εισφοράς 

για να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα παραµείνουν υγιείς 

και επαρκώς κεφαλαιοποιηµένες και ότι θα είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν την οικονοµική ανάκαµψη. Επισηµαίνουµε τα 

αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων ακραίων καταστάσεων 

(stress tests) και τις συναφείς εκτιµήσεις κεφαλαιακών 

αξιολόγηση των κλιµακίων αποστολής, υπάρχουν ανοδικοί 

κίνδυνοι όσον αφορά τις εκτιµήσεις κεφαλαιακών αναγκών, 

ιδίως εάν οι αρχές και οι τράπεζες δεν αντιµετωπίσουν ταχέως 

και αποτελεσµατικά το υψηλό επίπεδο των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων.

τους ισολογισµούς τους. Η σχεδιαζόµενη εισφορά νέων 

ιδιωτικών κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες είναι ένδειξη 

εµπιστοσύνης και θα συµβάλει στην ενίσχυση της ιδιωτικής 

διαχείρισης των ελληνικών τραπεζών. Η Τράπεζα της 

Ελλάδος πρέπει να παραµείνει σε εγρήγορση όσον αφορά 

την εποπτεία που ασκεί στο τραπεζικό σύστηµα και να 

απαιτήσει σθεναρά από τις τράπεζες να µετατρέψουν γρήγορα 

τα µεγάλα αποθέµατα των προβληµατικών περιουσιακών 

τους στοιχείων. Οι αρχές δεσµεύονται επίσης να ενισχύσουν 

ιδιαίτερα το πλαίσιο διακανονισµού του χρέους του ιδιωτικού 

τοµέα και να διευκολύνουν την οµαλή και ταχεία µετατροπή 

των αποµειωµένων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

στην κατοχή τους οι τράπεζες. Τα αποθέµατα του Ελληνικού 

Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθούν 

για να αντιµετωπιστούν µελλοντικές δυσµενείς απρόβλεπτες 

ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ, ∆ΕΝ ΘΑ ΜΗ∆ΕΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-20 | 20/03/2014

Θα περιορίσει αλλά δεν θα µηδενίσει τις αναµενόµενες αυξήσεις στο 

τέλος ΑΠΕ το νοµοσχέδιο για τη µείωση των εγγυηµένων τιµών (New 

Βουλή την ερχόµενη εβδοµάδα. Η τύχη του νοµοσχεδίου, πάντως, 

κρίνεται αµφίβολη καθώς χθες 57 βουλευτές της συµπολίτευσης 

Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας 

Η µεσοσταθµική αύξηση στο τέλος ΑΠΕ, σύµφωνα µε αρµόδιες 

πηγές, θα κυµανθεί γύρω στα 2,5 ευρώ η µεγαβατώρα, περίπου, 

έναντι αναµενόµενης στα 20 ευρώ η µεγαβατώρα. Έτσι, για τους 

οικιακούς καταναλωτές το τέλος ΑΠΕ θα αυξηθεί στα 17,1 ευρώ η 

µεγαβατώρα από τα 14,6 ευρώ σήµερα, επιβαρύνοντας ελάχιστα 

τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι αυξήσεις θα ισχύσουν 

Τα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται στο νοµοσχέδιο που ο υφυπουργός 

καταθέσει µέσα στην ερχόµενη εβδοµάδα στη Βουλή και το οποίο 

θα συνοδευθεί µε µέτρα στήριξης των επενδυτών από πλευράς των 

χέρια του δεσµευτική επιστολή των τριών τραπεζών µε το µεγαλύτερο 

Βουλή µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου.

Οι τράπεζες φέρεται να έχουν συµφωνήσει στην παροχή προς τους 

επενδυτές µιας περιόδου χάριτος αποπληρωµής των δανείων µέχρι 

χάριτος σύµφωνα µε την αγορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

ένα εξάµηνο, αφού οι ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου είναι ιδιαίτερα 

γραφειοκρατικές. Σε διάστηµα δύο µηνών από την ψήφιση του 

νοµοσχεδίου, οι παραγωγοί ΑΠΕ καλούνται να αποποιηθούν συνολικά 

έσοδα για το 2013 ύψους 400 εκατ. ευρώ για να περιοριστεί το 

έλλειµµα, που στο τέλος του έτους έκλεισε στα περίπου 550 εκατ. 

προβλέπονται µεσοσταθµικές µειώσεις στις εγγυηµένες τιµές των 

φωτοβολταϊκών σε ποσοστό περίπου 30% και των λοιπόν τεχνολογιών 

ΑΠΕ της τάξεως του 5%6% καθώς και σειρά άλλων µέτρων που 

στοχεύουν στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα και εξυγίανση 

της αγοράς των ΑΠΕ. Στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε την 

περασµένη εβδοµάδα, τα σχόλια έσπασαν κάθε προηγούµενο ρεκόρ, 

φτάνοντας τα 1.256 λόγω της µεγάλης διασποράς των πράσινων 

επενδύσεων. Οι αντιδράσεις είναι µεγάλες, αρκετοί σύλλογοι αλλά και 

µεµονωµένοι παραγωγοί ετοιµάζονται να καταθέσουν αγωγές.

προφανώς και την παράµετρο των εκλογών, εξετάζει παρεµβάσεις 

στο νοµοσχέδιο για τη βελτίωση των επιπτώσεων στις δύο αυτές 

κατηγορίες επενδύσεων.


