
Σεμινάριο για το κτίσιμο της πέτρας, με ομιλητή τον κρητικό μάστορα
Μανώλη Πιπεράκη (ή Μαστρομανώλη), διοργανώνει σήμερα -στην Αίθουσα  

Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) από τις 19.00 έως τις 21.00- το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στο περιθώριο των χτεσινών εντυπωσιακών 
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε όλες τις πόλεις 
της χώρας, η κυβέρνηση συνέχιζε να απεργάζεται 
τα “τυφλά φορολογικά κτυπήματα” – κατά 
την διατύπωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) – προκειμένου να 
ικανοποιήσει τις πλέον απαράδεκτες απαιτήσεις 
των εκπροσώπων των δανειστών μας. 
Ο κατάλογος, που θα παρουσιαστεί σήμερα 
στους αρχηγούς των δυο άλλων κομμάτων που 
στηρίζουν την κυβέρνηση – συμπληρώθηκε 
με αμφίβολης αποτελεσματικότητας νέους 
κεφαλικούς φόρους, οι οποίοι βασίστηκαν στη 
συλλήβδην στοχοποίηση ολόκληρων κοινωνικών 
κατηγοριών και, εν τέλει, της τιμωρίας των 
συνεπών φορολογουμένων, σύμφωνα και με την 
ΕΣΕΕ.
Κατά τη Συνομοσπονδία, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες και οι ασκούντες επιχειρηματική 
δραστηριότητα ως ατομικές επιχειρήσεις δεν θα 
αντιμετωπίζονται πλέον φορολογικά ως φυσικά 
πρόσωπα αλλά ως νομικά πρόσωπα με επιπλέον 
επιβαρύνσεις. Αυτό σημαίνει ότι πλήττονται κατά 
βάση μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις με 
μικρό επίπεδο κερδών από 34.000 ως 37.000 
ευρώ, οι οποίες φορολογούνταν έως τώρα με 
συντελεστή κάτω του 20%. Εάν υιοθετηθεί δε 
συντελεστής 30% θα πληγούν βάναυσα όλες οι 
επιχειρήσεις με επίπεδο κερδών 75.000-82.000 
ευρώ.
Με τον τρόπο αυτό, “θα σκοτώσετε τη μικρομεσαία 
επιχειρηματικότητα και θα αφανίσετε την μεσαία 
τάξη που έτσι κι αλλιώς  είναι είδος προς 
εξαφάνιση στις μέρες μας”, αναφέρει η ΕΣΕΕ η 
οποία επισημαίνει ότι όλα αυτά απευθύνονται στον 
“ελεύθερο” επαγγελματία, στον νέο επιστήμονα 
που δουλεύει με μπλοκάκι και κυρίως στον πρώην 
επαγγελματία που είναι άνεργος και δεν έχει 
ασφάλιση !

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Σε ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις 
οποίες επιλύεται το πρόβλημα εγκα-
τάστασης φωτοβολταϊκών για οικι-
ακή χρήση, ώστε να υπάρξει άρση 
της σχετικής απαγόρευσης, που έχει 
επιβληθεί στην Πελοπόννησο, καθώς 
επίσης ότι υπάρχει  πρόταση νομοθε-
τικής ρύθμισης εξορθολογισμού για 
τον κορεσμό του δικτύου προχώρη-
σε χθες ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Ν. Βασιλά-
κος.  Οι ανακοινώσεις έγιναν κατά 
την εκδήλωση υπογραφής πρωτο-
κόλλου συνεργασίας μεταξύ ΡΑΕ και 
Περιφέρειας  Πελοποννήσου, που 
πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο 
της Περιφέρειας στην Τρίπολη. Με 
την συμφωνία αυτή, που υπογράφη-
κε από τον περιφερειάρχη Πελοπον-
νήσου, Π. Τατούλη και  τον πρόεδρο 
της ΡΑΕ Ν. Βασιλάκο εξασφαλίζεται 
η ανάδειξη της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου ως σημαντικού ενεργεια-
κού κόμβου στον ευρύτερο χώρο της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος της ΡΑΕ 

δήλωσε ότι «στην προσεχή συνεδρί-
αση του συμβουλίου της ΡΑΕ επα-
νέρχεται προς συζήτηση  το θέμα 
της εξαίρεσης των φωτοβολταϊκών 
για οικιακή χρήση, μετά την απόφα-
ση για τον κορεσμό του δικτύου της 
Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα η 
ΡΑΕ έχει ήδη καταθέσει στον αρμό-
διο υφυπουργό Περιβάλλοντος Μ. 
Παπαγεωργίου μια δέσμη προτάσε-
ων νομοθετικών ρυθμίσεων για τον 
εξορθολογισμό της υφιστάμενης δια-
δικασίας αδειοδότησης σε περιοχές 
όπου θεωρούνται σήμερα ότι έχουν 
κορεσμένο δίκτυο λόγω δέσμευσης 
ηλεκτρικού χώρου». Σημειώνεται ότι 
το θέμα ανέδειξαν τα τοπικά τμήματα 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας  (Τμήματα ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας 
και Πελοποννήσου), με κοινή παρέμ-
βαση τους προς τον υπουργό ΠΕΚΑ 
Ε. Λιβιεράτο, ζητώντας  την άμεση 
αναστολή της απόφασης, που επέ-
βαλε «πάγωμα» στις εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών στις στέγες κτιρίων 
για το δίκτυο Πελοποννήσου. 

Επιπλέον  25.000 
έως 30.000  κυρί-
ως νέοι, επιστή-
μονες και τεχνικοί 
που απασχολού-
νται στον τομέα 
των οικιακών 
φωτοβολταικών 
οδηγούνται στην 
ανεργία από τη 
νέα τιμολογια-
κή πολιτική και 
την απαγόρευση 
εγκατάστασης 
τους στην Πελο-
πόννησο, υποστη-
ρίζουν οι κλαδικές 
επαγγελματικές 
ενώσεις. 

Προς επίλυση το πρόβλημα οικιακών 
φωτοβολταικών στην Πελοπόννησο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ  
ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-09-2012
ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

28
Σεπτεμβρίου

2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Eνημερωτική εκδήλωση - σεμινά-
ριο για τον Κανονισμό Επεμβάσεων υφιστάμενων 
δομημάτων (ΚΑΝ.ΕΠΕ)
ΚΑΒΑΛΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατι-
κών Πόρων προς την Αειφόρο Ανάπτυξη».
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Ανατολικής Μακεδο-
νίας του ΤΕΕ, Εταιρία 3DR 
Engineering Software ΕΠΕ

Ελληνική Υδροτεχνική 
Ένωση, Ελληνική Επιτροπή 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, 
ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδας, Παν. 
Πατρών, «ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ» 

11-13
Οκτωβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αναστηλώ-
σεων
ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Έρευνας και Προ-
ώθησης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης Μνημείων-
ΕΤΑΠΑΜ

1-3
Νοεμβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ
➦  Το διεθνές συνέδριο «Implementing 
Flood Resilience» του ευρωπαϊκού έργου 
SMARTeST πραγματοποιείται σήμερα και 
αύριο στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών (κεντρικό κτίριο Πρυτανείας).

ΒΟΛΟΣ
➦  Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
στις 30 Σεπτεμβρίου- οι εργασίες του 3ου 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωρο-
ταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 
διοργανώνει το Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Στη συμπρωτεύουσα φθάνει (24-25 Νοεμβρίου 2012) η 
δράση Open House OPEN, που αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη 
και προώθηση της Αρχιτεκτονικής. Η ιδέα ξεκίνησε 
από το Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα διαδόθηκε 
σε πολλές πόλεις ανά την υφήλιο αποκτώντας συστη-
ματικούς επισκέπτες και υποστηρικτές. 
Για ένα Σαββατοκύριακο, δημόσια και ιδιωτικά κτίρια 
ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν και η πόλη 
μετατρέπεται σε ένα μεγάλο μουσείο, με εκθέματα τα 
ίδια της τα κτίρια και την αρχιτεκτονική της. Έτσι, το 
Open House συνεισφέρει στην ανάδειξη της σημασίας 
της αρχιτεκτονικής στην καθημερινότητα των ανθρώ-
πων και δίνει την ευκαιρία τόσο στους κατοίκους όσο 
και στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά την
πόλη και την αρχιτεκτονική της. Στις 21 πόλεις που 
συμμετέχουν παγκοσμίως, συμπεριλαμβάνονται 
ενδεικτικά οι: Νέα Υόρκη, Δουβλίνο, Τελ Αβίβ, 
Ιερουσαλήμ, Ελσίνκι, Μελβούρνη, Βαρκελώνη, Σικάγο, 

Ρώμη, Λισαβόνα, κ.α. Λόγω του μη κερδοσκοπικού της 
χαρακτήρα, η διοργάνωση της εκδήλωσης βασίζεται 
στον εθελοντισμό και τις χορηγίες.
Για εγγραφές εθελοντών και συνδρομητών στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις: volunteers@openhousegreece.
org info@openhousegreece.org
Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία και με την 
υποστήριξη πολλών φορέων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Πληροφορίες: www.openhousethessaloniki.org, 
www.openhouseworldwide.com,https://dl.dropbox.
com/u/32223908/VOLUNTEERS_pack_editable.zip 

Η δράση Open House και στη Θεσσαλονίκη

Για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση η διεύθυνση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη  
στο twitter είναι : https://twitter.com/teepresident

  Άνοιξε τις εργασίες του το διεθνές συνέδριο της ECOWEEK στη Ρώμη, στο οποίο και συμμετέ-
χουν νέοι επαγγελματίες και φοιτητές από την Ιταλία, Ελλάδα, Γαλλία, Δανία, Ισραήλ, Ουκρανία, 
Τουρκία, Τσεχία, Πολωνία, Αγγλία, Γερμανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Αλβανία και Κουβέιτ.
 Διαλέξεις για 'πράσινα' κτίρια και αειφόρες κοινότητες, 'πράσινα' πρότζεκτ από όλο τον κόσμο 
παρουσιάστηκαν από αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου και μηχανικούς από την Ιταλία και το 
εξωτερικό. Ομιλητές παρουσίασαν έργα που περιλαμβάνουν φυσικά κλιματιζόμενους ουρανοξύ-
στες και πεζοδρόμους σε πάρκα φτιαγμένους από ανακυκλωμένα υλικά.
Ο βασικός keynote ομιλητής της ECOWEEK στη Ρώμη, αρχιτέκτονας Kengo Kuma από την Ιαπω-
νία, θα μιλήσει στο Roma Tre (Testaccio) σήμερα 27 Σεπτεμβρίου στις 13:30.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο Αθηνών, στο πλαίσιο της εκδήλωσης 
Capital+Vision (που διοργανώνεται 28-30 
Σεπτεμβρίου 2012 από το Ελληνογερμανι-
κό Επιμελητήριο) θα πραγματοποιήσει το 
Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου εκδήλωση με θέμα: 
«Από την Ελλάδα της κρίσης, στην κρίση της 
Ευρωζώνης». 
Στην  εκδήλωση -που θα διεξαχθεί στο 
ξενοδοχείο Athens Hilton (12.30 - 14.30)- θα 
μιλήσουν ο Κων/νος Μίχαλος, πρόεδρος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας 
και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελη-
τηρίου Αθηνών, ο Γιάννης Παπαθανασίου, 
π. υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών 
και η Ρένα Δούρου, βουλευτής Β΄ Αθηνών 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΕ

Η ECOWEEK ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Εκδήλωση για  
την οικονομική κρίση
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Φθάνει πια» φώναξαν χιλιάδες διαδηλωτές για τα νέα μέτρα
Οι Μηχανικοί έδωσαν δυναμικό παρόν παρουσία του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη

Η αξιολόγηση του ορυκτού πλούτου και του δυνα-
μικού υδρογονανθράκων, με στόχο τη μελλοντική 
εξόρυξη και αξιοποίησή τους, αποτελεί εθνική 
προτεραιότητα ειδικά αυτήν τη στιγμή, επισήμανε 
ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, Α. Παπαγεωργίου, κηρύσσοντας 
χθες την έναρξη των εργασιών του βαλκανικού 
συνεδρίου για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, 
το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα. «Σχεδι-
άζουμε τη σταδιακή μείωση της εξάρτησης από 
τα εισαγόμενα καύσιμα, ιδιαίτερα στη σημερινή 
ρευστή οικονομική συγκυρία», τόνισε ο κ. Παπα-
γεωργίου. Και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα, λόγω του 
γεγονότος ότι εισάγει το σύνολο των αναγκών της 
σε πετρέλαιο και του ενεργειακού της ισοζυγίου 
που εξαρτάται σε ποσοστό άνω του 50% από αυτό, 
υφίσταται δυστυχώς με άμεσο τρόπο αυτή την 
περίοδο, τις επιπτώσεις από την έλλειψη σταθερό-
τητας». Ο υφυπουργός επανέλαβε τις εκτιμήσεις, 
σύμφωνα με τις οποίες η Ελλάδα, σε βάθος 15ετί-
ας, θα μπορούσε να καλύπτει από εγχώριες πηγές 
υδρογονανθράκων το 30% των αναγκών της χώρας, 
ή με άλλα λόγια, θα μπορούμε να αντικαταστήσου-
με το 30% των δέκα με δώδεκα δισεκατομμυρίων 
ευρώ που δαπανούμε για εισαγωγές πετρελαιοει-
δών κάθε χρόνο, με ελληνικούς υδρογονάνθρακες. 

Με κεντρικό σύνθημα «φθάνει πια» δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων πήραν μέρος στη συγκέντρω-
ση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ στο Πεδίο του Άρεως και στην πορεία που ακολούθησε μέχρι το 
κτίριο του Κοινοβουλίου, όπου αντιπροσωπεία των συνδικάτων, παρέδωσε στη Βουλή το ψήφισμα 
της απεργιακής συγκέντρωσης. Ανάλογες κινητοποιήσεις έγιναν με μεγάλη συμμετοχή σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
που απεύθυνε το ΤΕΕ και βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων μαζί με τις δυνάμεις 
της εργασίας και της παραγωγής. Μηχανικοί από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, στην Αθήνα 
σε ένα πολύ ισχυρό μπλοκ διαδηλωτών, με την παρουσία του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, 
βρέθηκαν από νωρίς το πρωί στην οδό Πατησίων μπροστά από την πύλη του Πολυτεχνείου και 
εν συνεχεία στην πορεία που ακολούθησε, δίνοντας δυναμικό παρόν. Στην Αθήνα ο όγκος των 
συγκεντρωμένων ξεπέρασε τις 100 χιλιάδες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών, ενώ 
ήταν περί τις 30 χιλιάδες σύμφωνα με την Αστυνομία. Μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στην απεργία 
η οποία, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, ξεπέρασε το 80% και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν καθολική και 
έφθανε το 100%.Ειδικότερα, στον τραπεζικό κλάδο συμμετείχε το 80%, στον τομέα του μετάλλου το 
85%, στην οικοδομή και στα λιμάνια το 90%, ενώ στο 100% έφθασε στα διυλιστήρια, στις μεταφορές 
και στα ναυπηγεία.
   Στις 2.10 μετά το μεσημέρι και ενώ το τέλος της πορείας έφθανε στην πλατεία Συντάγματος, 
ομάδες νεαρών επιτέθηκαν σε διμοιρία των ΜΑΤ στο ύψος του ξενοδοχείου "Μεγάλη Βρετάνια".   
Η Αστυνομία απάντησε με βομβίδες κρότου- λάμψης και χημικά, ενώ τα επεισόδια επεκτάθηκαν 
σε όλη την έκταση της πλατείας Συντάγματος και στους γύρω δρόμους.

Υπογράφηκε  κοινή υπουργική Απόφαση, που καθορί-
ζει τις τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων. Καθορίστηκαν 
νέες τεχνικές προδιαγραφές των εσωτερικών δικτύων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε τέσσερις κατηγορίες 
εγκαταστάσεων οι οποίες είναι : πληροφορικής και επι-
κοινωνιών, ευρυεκπομπής και επικοινωνιών, αυτοματι-
σμού και  ελέγχου και επικοινωνιών. Σύμφωνα με τον νέο 
τεχνικό κανονισμό, για την κατασκευή μιας εγκατάστασης 
εσωτερικού δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών, θα 
πρέπει εφ΄ εξής να διασφαλίζονται οι παρακάτω βασι-
κές απαιτήσεις: Η  υγεία και η ασφάλεια των χρηστών, το 
απόρρητο των επικοινωνιών, η ακεραιότητα του δικτύου, 
η προσπελασιμότητα,  η επεκτασιμότητα, η λειτουργικό-
τητα,  η σήμανση  και η τήρηση των διατάξεων για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Επιπλέον, ο νέος κανο-
νισμός προβλέπει συμμόρφωση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και συστάσεις, τόσο κατά 
την επιλογή των υλικών όσο και κατά τη φάση υλοποίησης της εγκατάστασης. Επίσης, ο κανονισμός έχει 
εφαρμογή τόσο για τις εγκαταστάσεις χάλκινων καλωδίων όσο και για αυτές των οπτικών ινών ενώ προ-
βλέπονται διαδικασίες πιστοποίησης της εγκατάστασης καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας.   Ο εν λόγω 
τεχνικός κανονισμός, έχοντας ως αντικείμενο τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά 
την κατασκευή των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) των κτιρίων, διασφαλίζει 
την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΕΔΗΕ προς τα δίκτυα των παρόχων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(δημόσια δίκτυα τηλεφωνίας, δίκτυο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών ISDN, ευρυζωνικά δίκτυα 
– καλωδιακά και οπτικών ινών (FTTH), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, δίκτυα ευρυεκπομπής – 
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης) και δίκτυα αυτοματισμού και ελέγχου. Η Κοινή Υπουργική απόφαση, που 
υπογράφηκε από τους συναρμόδιους αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Σ. Καλογιάννη και  υφυπουργό 
ΠΕΚΑ Σ. Καλαφάτη  θέτει τις βάσεις για τα “ψηφιακά ώριμα” κτίρια, σύμφωνα με τις επιταγές της Ψηφια-
κής Ατζέντας για την επέκταση της ευρυζωνικότητας.

Στόχος η σταδιακή  
μείωση της εξάρτησης 

από τα εισαγόμενα  
καύσιμα

Νέες προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών των κτιρίων
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…630 δισεκατομμύρια ευρώ για υγειονομική περίθαλψη και 169 δισεκατομμύρια 
ευρώ από την χαμένη παραγωγικότητα, είναι οι απώλειες από την ατμοσφαιρική 
ρύπανση σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Περιβάλλοντος, η οποία παρουσιάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Περίπου το 1/3 των κατοίκων των ευρωπαϊκών πόλεων αναπνέουν επιβλαβείς 
ρύπους που υπερβαίνουν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας για την υγεία, επισημαίνεται 
στην έκθεση, δίνοντας πρόσθετα επιχειρήματα στις περιβαλλοντικές οργανώσεις 
που απαιτούν πρόσθετα μέτρα και αυστηρότερες προδιαγραφές για την 
ατμοσφαιρική ρύπανση από την ΕΕ. Το 7% των κατοίκων των πόλεων, μάλιστα, είναι 
εκτεθειμένο σε επίπεδα διοξειδίου του αζώτου πάνω από τις συστάσεις τηςς ΕΕ. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα του διοξειδίου του αζώτου και του όζοντος 
είναι αυτά που επηρεάζουν περισσότερο την ανθρώπνη υγεία, ενώ καταστράφουν τη 
βλάστηση, το χώρα, το νερό, ακόμη και τα …κτίρια.
Ο πλέον “θανατηφόρος” αέρας απαντάται στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και 
συντίθεται από τα σωματίδια, το όζον και το άζωτο, ρύποι για τους οποίους 
υπεύθυνοι είναι οι τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και της Γεωργίας. Πάντως 
η ρύπανση της ατμόσφαιρας δεν είναι …προνόμιο των φτωχότερων κρατών. 
Μερικές από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης – όπως η Αυστρία, Δανία, 
Φινλανδία, Γερμανία, Λουξεμβούργο και Σουηδία - υπερβαίνουν τα διεθνή ανώτατα 
όρια για τις κύριες πηγές ρύπανσης. Μεσαίου εισοδήματος χώρες, όπως η Πολωνία, 
η Τσεχική Δημοκρατία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, έχουν υψηλές εκπομπές θείου, 
αφενός γιατί έχουν μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα, αλλά και γιατί διαθέτουν 
βιομηχανική παραγωγή από μεγάλες βιομηχανικές. Πάντως, η έκθεση αναφέρεται 
και σε μείωση εκπομπών ορισμένων ρυπαντών. π.Χ. το διοξείδιο του θείου έχει 
μειωθεί κατά 82% από το 1990, το μονοξείδιο του άνθρακα κατά 62%, οι μη-μεθανίου 
πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOCs) κατά 56%, τα οξείδια του αζώτου (NOx) κατά 
47% και της αμμωνίας (NH3) κατά 28%, ενώ οι εκπομπές μικροσωματιδίων κατά 
15% από το 2000. Στην προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των ρύπων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόσφατα νομοθεσία για μείωση των επιπέδων θείου στα 
καύσιμα της ναυτιλίας, απόφαση που κατά τους περιβαντολόγους θα βοηθήσει 
στην πρόληψη χιλιάδων πρόωρων θανάτων, ιδίως στις παράκτιες περιοχές. Το 
ανώτατο όριο της περιεκτικότητας σε θείο περιορίστηκε σε 0,5%, έναντι 3,5% που 
ίσχυε ως τώρα, θα εφαρμοστεί κατ 'αρχήν σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ 
ως το 2020. Περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανισμοί υγείας ασκούν πίεση 
στην ΕΕ για λήψη αυστηρότερων προδιαγραφών στις εκπομπές ρύπων, δεδομένου 
ότι τα όρια που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι σημαντικά 
χμαηλότερα. Για παράδειγμα, στις εκπομπές όζοντος ανά 8ωρο, ο ΠΟΥ έχει όριο 100 
μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, ενώ η ΕΕ 120. Στο διοξείδιο του θείου η ΠΟΥ 
έχει όριο τα 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα ημερησίως, η ΕΕ 125. Στα 
PM10 (σωματίδια) η ΠΟΥ 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα ετησίως, η 
ΕΕ 40. Στα PM2.5 (μέταλλα και τοξικά καυσαέρια από την τήξη, οχήματα, σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) η ΠΟΥ 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο 
αέρα ετησίως, η ΕΕ 25, αλλά κι αυτό από το 2015 και μετά! Οι πιέσεις αυτές, όμως, 
προσκρούουν στην οικονομική κρίση, παραδέχονται οι συντάκτες της έκθεσης. 
Εμπρός στην ανάγκη να διατηρηθεί ή και να υπάρξει περαιτέρω οικονομική 
ανάπτυξη και ν’ αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους, παραβλέπονται πολιτικές οι οποίες 
θα ήταν ανασταλτικός παράγοντας στην ανάπτυξη, αναφέρεται συγκεκριμένα. Ακόμη 
και η ΕΕ …κάνει στραβά μάτια. Για παράδειγμα, οι πολιτικές της που ενθαρρύνουν 
τη χρήση των κινητήρων ντίζελ για τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων αζώτου.
Και ως να μην φτάνει η ρύπανση, έχουμε και την υγρασία, η οποία επιδεινώνει 
δραματικά την κατάσταση: η Αθήνα, το Μιλάνο, η Ρώμη και η Βαλένθια βρίσκονται 
στη χειρότερη θέση εξαιτίας του συνδυασμού ζέστης, υγρασίας και ρύπανσης, 
τονίζεται από τους συντάκτες της έκθεσης.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

500.000 ΠΡΟΩΡΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ…

4

Αθήνα
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Ρώμη
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Στην υπογραφή των δύο κοινών υπουργικών απο-
φάσεων, που δίνουν στην ανάδοχο κοινοπραξία 
του μετρό Θεσσαλονίκης το «πράσινο φως» για να 
εγκατασταθεί άμεσα στους σταθμούς Παπάφειου και 
Νέας Ελβετίας, προχώρησαν τα αρμόδια υπουργεία, 
επιλύοντας ένα θέμα, το οποίο λειτουργούσε επί μα-
κρόν σαν αγκάθι για το έργο.
Στην ανακοίνωση αυτή προχώρησε, από το βήμα της 
εκδήλωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το μετρό, ο γενικός 
γραμματέας Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμόπουλος. 
Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι σε περίπου δύο εβδομάδες 
ο ανάδοχος θα επιστρέψει στον σταθμό της Ανάλη-
ψης και τόνισε ότι ξεκινά και πάλι ο διάλογος για τα 
μέτρα ανακούφισης των επαγγελματιών που έχουν 
πληγεί από τα έργα κατασκευής του μετρό. «Δεν 
αφορά αποζημιώσεις, αλλά κυρίως φορολογικές και 
ασφαλιστικές ελαφρύνσεις. Τα μέτρα ανακούφισης 
δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τα τιμολόγια της 
ΔΕΗ και της ΕΥΑΘ, καθώς πρόκειται για εταιρίες που 
είναι στο Χρηματιστήριο», ξεκαθάρισε. Έκανε λόγο 
για «ετεροβαρείς απόψεις των αρχαιολογικών υπη-
ρεσιών», σε σχέση με το ποια ευρήματα είναι σημα-
ντικά. «Πρέπει να συνειδητοποιήσουν αν η αξία των 
ευρημάτων είναι πιο σημαντική από την πορεία του 
έργου», είπε, ενώ επανέλαβε τη δέσμευση της κυ-
βέρνησης ότι η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης 
βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της. Ο 
ίδιος επισήμανε ότι η κυβέρνηση προωθεί νομοθε-
τικές ρυθμίσεις που θα της επιτρέψουν να ικανοποι-
ήσει όσες απαιτήσεις του αναδόχου είναι εύλογες, 
ενώ «ταυτόχρονα μεθοδικά και επίμονα λύνουμε τα 
προβλήματα τα οποία υπάρχουν στην παράδοση των 
υπολειπόμενων σταθμών». 
Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κο-
νακλίδης αποκάλεσε το μετρό «έργο φετίχ», για την 
πόλη, το οποίο αφού τη δίχασε, την ξανασυμφιλίω-
σε και την έθεσε επί χρόνια σε αναμονή, τώρα την 
δοκιμάζει. «Αν βάλουμε έναν και μόνο στόχο για τη 
μετά κρίση εποχή, αυτός ας είναι η παύση της ισχύος 
του κανόνα των 30 και πλέον χρόνων ωρίμανσης που 
διέπει τα έργα της Θεσσαλονίκης», είπε χαρακτηρι-
στικά. Όπως τόνισε υπάρχουν λόγοι και αιτίες που 
πρέπει να αρθούν και υπενθύμισε την επιστολή του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον αρμόδιο υπουργό όπου χαρακτη-
ριστικά αναφέρονταν: «Δεν πιστεύουμε ότι όλα αυτά 
τα χρόνια οι επικεφαλής των αρμόδιων υπουργείων 
και φορέων  δεν είχαν τις απαιτούμενες ικανότητες 
ή ότι σκοπίμως παραπλανούσαν  τους Θεσσαλονικείς 
ψηφοφόρους. Πιστεύουμε όμως ότι η υλοποίηση έρ-
γων και δράσεων έχει απαιτήσεις πολύ υψηλότερες 
των αγαθών προθέσεων». 

Οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ

➤ Πρώτον, Την ίδρυση ανεξάρτητου φορέα, που θα 
διοικεί το έργο του μετρό από τη Θεσσαλονίκη, με 
τεχνικό σύμβουλο την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, προτείνει 

το ΤΕΕ/ΤΚΜ, επισημαίνοντας ότι ένα έργο αυτής της 
κλίμακας δεν μπορεί να τηλεδιοικείται. Μάλιστα, 
προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
επισημαίνει ότι ένας τέτοιος φορέας, που θα «έτρε-
χε» με επιτυχία το έργο του μετρό, που θα ελάμβανε 
άμεσες αποφάσεις χωρίς να απαιτούνται εξ Αθηνών 
εγκρίσεις και που έχει τεράστια τεχνική εμπειρία, 
μπορεί κάλλιστα να είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. 

➤ Δεύτερον, κατόπιν και μελέτης του θέματος από 
ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε για αυτόν τον 
σκοπό, το ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνει τη στενή παρακο-
λούθηση των αρχαιολογικών ανασκαφών, η οποία 
πρέπει να αποτελέσει άμεση προτεραιότητα, για να 
κλείσουν το ταχύτερο τα σκάμματα, όπως τόνισε 
ο πρόεδρος της αρμόδιας Μόνιμης Επιτροπής του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Σωτήρης Πρέντζας.

➤ Τρίτον, επιβάλλεται τριμηνιαία σύσκεψη φορέων 
για την πρόοδο του έργου.

➤ Τέταρτον, προτείνεται να υπάρξει νομοθετική 
ρύθμιση για τη λειτουργία επιτροπής φιλικού δια-
κανονισμού, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για την 
ταχεία επίλυση συμβατικών διαφωνιών

➤ Πέμπτον, αναγκαίο είναι να συσταθεί επιτροπή για 
την αξιολόγηση των ενστάσεων, των αιτήσεων θερα-
πείας και των προσφυγών του αναδόχου έναντι στην 
Αττικό Μετρό έτσι ώστε να αποσαφηνισθεί το ύψος 
των απαιτούμενων αιτημάτων του αναδόχου.

➤ Έκτον, επιβάλλεται να σχεδιαστεί χρονοδιάγραμ-
μα, με ημερομηνίες που θα δοθούν από τους αρμό-
διους φορείς με βάση τους συμβατικούς χρόνους 

Σε κρίσιμη καμπή το μετρό Θεσσαλονίκης
Την ίδρυση ανεξάρτητου φορέα για το έργο ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ

κατασκευής του έργου και με βάση επιταχυνόμε-
νους και ρεαλιστικούς χρόνους κατασκευής από τον 
ανάδοχο. Το έργο πρέπει να εντατικοποιηθεί, σε δύο 
βάρδιες, επτά ημέρες την εβδομάδα και με λειτουρ-
γία τρίτης βάρδιας για την επιτάχυνση των αρχαιολο-
γικών εργασιών, όπου αυτό απαιτείται.

➤ Έβδομον, απαραίτητο είναι να γίνονται κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις που θα τροποποιούνται ανάλογα με 
την πρόοδο του έργου, αλλά άμεσα, προκειμένου να 
βελτιώνονται οι κυκλοφοριακές συνθήκες σταδιακά 
και να υπάρχει ανακούφιση των τοπικών αγορών.

➤ Όγδοον, άμεση είναι η ανάγκη για τροποποίηση 
του ισχύοντος νόμου περί απαλλοτριώσεων, με στό-
χο την επίσπευσή τους. Ο νόμος 2947/01 περί «Ερ-
γων Ολυμπιακής Υποδομής» συνέβαλε σημαντικά 
στη σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης των απαλ-
λοτριώσεων.

➤ Ένατον, το σύστημα μελέτη-κατασκευή δημι-
ουργεί μεγάλα προβλήματα, γι΄αυτό και πάγια θέση 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι η δημοπράτηση των έργων με 
πλήρεις μελέτες. Αλλά κι όταν επιλέγεται από τις 
υπηρεσίες η δημοπράτηση ενός έργου με το σύστη-
μα μελέτη-κατασκευή, θα πρέπει να δίνεται στους 
διαγωνιζόμενους η δυνατότητα να τροποποιούν τις 
μελέτες της υπηρεσίας και να αξιολογούνται για τις 
τροποποιήσεις αυτές στη φάση του διαγωνισμού. 

-Δέκατον, πρέπει να ληφθεί μέριμνα –με άμεση συ-
νεργασία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, κοινοπραξίας και αρχαιο-
λογικών υπηρεσιών- για την προβολή των αρχαιολο-
γικών ευρημάτων, που έρχονται στο φως.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σήμερα συνάντηση κορυφής στο Μαξίμου με 
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα- ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΜΕ ΠΟΛΥ 
ΛΕΠΤΕΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ- Οι προθεσμίες τρέχουν χωρίς αποτέλεσμα  • Δεν 
θα υπάρχουν κεφαλικοί φόροι, έκτακτες εισφορές και επιβαρύνσεις στους 
αγρότες- ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 35% ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- Στα 3 δισ. το 
φορολογικό πακέτο- Νέα κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους  • 
Ελληνικό χρέος- ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΙΕΖΟΥΝ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ»  • Ευρωζώνη- 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Οι τελικές προτάσεις του Γ. Στουρνάρα για μισθούς, 
συντάξεις και φόρους- ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- Κρίσιμη η 
σημερινή σύσκεψη των τριών αρχηγών- Πριν από το Eurogroup και με 
διαδικασίες-εξπρές η ψήφιση των μέτρων- Φόρος 35% από το πρώτο ευρώ 
στα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών  • Ασφυκτικές πιέσεις 
στην κυβέρνηση Ραχόι για προσφυγή στον ESM- ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ  • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΕΡΚΕΛ-
ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

ΚΕΡΔΟΣ: Με επιφυλάξεις προσέρχονται στο Μαξίμου οι πολιτικοί 
αρχηγοί σήμερα- ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- Περικοπές δώρων, 
μισθών, φοροαπαλλαγών και αύξηση των ορίων ηλικίας- Τα συζήτησαν 

χθες Βενιζέλος και Στουρνάρας- Η κυβέρνηση επείγεται να έχει συμφωνία 
μέχρι το Eurogroup  • Το ΔΝΤ συνεχίζει να πιέζει την ΕΕ- ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕΡΚΕΛ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ  • Για παράβαση 
της νομοθεσίας περί ενδοομιλικών συναλλαγών- ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί καλούνται να λάβουν σήμερα 
αποφάσεις για το πακέτο των 13,5 δισ. ευρώ- ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΕ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 3 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΟ 2013-2014  • ΤΡΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ • Από τον ελληνικό τουρισμό το 2013- ΣΤΟΧΟΣ ΓΙΑ 17 ΕΚ. 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ  • Κλιμακώνουν την πίεση ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ- ΝΕΑ 
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΑΜΑΧΗ Ε.Ε.-ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ- “Όχι” από την Ευρωζώνη και την ΕΚΤ σε νέα αναδιάρθρωση του 
χρέους για την οποία πιέζει το Ταμείο  • ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΛΙΣΤΑ ΜΕ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΣΤΗ UBS  • ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  • ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ESM- Εμπόδια στην απευθείας ανακεφαλαιοποίηση 
ευρωπαϊκών τραπεζών  • ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ- Στο τραπέζι 
η αποχώρηση 15.000 δημοσίων υπαλλήλων σε δύο έτη  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
«ΟΧΙ» ΣΕ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Έμμεση απάντηση της ΕΚΤ και της 
Κομισιόν στη δήλωση Λαγκάρντ, που άφηνε ανοικτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο  • 
ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: ΜΑΦΙΟΖΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: Ποια είναι η τελική λίστα με τα επώδυνα μέτρα των 10,5+3 δισ.- 
ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ- ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ «3»  • Σε όλη την 
Ελλάδα- ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ  • Απαίτηση τρόικας: ΣΕ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 15.000 ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   • Στήριξη από Μαξίμου- 
ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ Η ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΜΕΪΜΑΡΑΚΗ  • 12 μονάδες μπροστά- 
ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Βαρύ πακέτο στο τραπέζι των τριών αρχηγών- ΟΙ 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  • ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ 16 
ΕΚΑΤ. € ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ- Διενέργεια οικονομικού ελέγχου 
για τις επιδοτήσεις σε ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ, ΣΥΔΑΣΕ για τα έτη 2007-2011  • 
Χωρίς σοβαρά επεισόδια- ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  • ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Ιαπωνία- ΟΙ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΝΤ 
ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ».

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- 35% το ποσοστό- 
κλειδί στο νέο σύστημα  • ΟΓΑ: ΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΔΩΡΑ, ΚΟΒΟΝΤΑΙ € 30 ΟΙ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  • ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ: «ΜΕ ΧΤΥΠΟΥΝ ΑΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ»  
• Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Κρίσιμες οι επόμενες δύο εβδομάδες για το μέλλον της 
χώρας- ΣΕ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΕΡΚΕΛ- ΛΑΓΚΑΡΝΤ  • Ο 
ΤΕΤΡΑΠΛΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΚΑΙ ΤΑ 24 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ «ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ».

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Σήμερα η κρίσιμη σύσκεψη των τριών πολιτικών 

αρχηγών- ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ- ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ Η ΟΡΓΗ  •  ΣΤΗΝ 
«ΑΡΕΝΑ» Ο ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ- Αυξάνονται τα ελλείμματα 
του δημοσίου.

Η ΑΥΓΗ: Εκατοντάδες χιλιάδες λαού χθες στα απεργιακά συλλαλητήρια στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις άλλες μεγάλες πόλεις- ΑΡΧΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ- 
Καθολική απαίτηση για κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεων 
προκειμένου να μην περάσουν τα βάρβαρα μέτρα από τη Βουλή.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΙ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ- Δυναμώνει το ταξικό ρεύμα στο συνδικαλιστικό 
κίνημα- Εφαλτήριο για κλιμάκωση αγώνων η Γενική Απεργία.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για 640.000 δημοσίους υπαλλήλους- ΓΡΑΠΤΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2013  • 60.000 διαδηλωτές στις 
χθεσινές συγκεντρώσεις- ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΠΑΛΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥΣ!  
• Σύσκεψη των 3 Αρχηγών στο Μαξίμου σήμερα- ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ;

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Μονόδρομος τα ειρηνοδικεία για τα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά- ΔΑΝΕΙΑ: ΜΠΛΟΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ  • Παρέλυσε ολόκληρη η χώρα- ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ  • Έκλεισε το πακέτο των 11,5 δισ.- ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΘΑ 
ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΜΑΡΜΑΡΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Για πρώτη φορά το κράτος με ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ- 
ξέρετε από αυτά με τις σφραγίδες και τις υπογραφές της Υπηρεσίας- ομολογεί 
την αδυναμία καταβολής μισθών!- ΜΙΣΘΟΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗ… ΒΟΥΛΑ!
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
ΥΨΟΥΣ 3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 27/09/2012

 Ανατροπές στη φορολογία που φτάνουν τα 3 δισ. ευρώ τίθενται 
σήμερα στο τραπέζι των διαβουλεύσεων των τριών κυβερνητικών 
εταίρων, προκειμένου να αποφασιστεί το μείγμα της φορολογικής 
πολιτικής που θα εφαρμοστεί, σε συνδυασμό με το επώδυνο 
πακέτο περικοπών, τη διετία 2013-2014. 
Τα φορολογικά μέτρα παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικονομικών, 
Γιάννης Στουρνάρας, στους εκπροσώπους των κομμάτων της 
συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, χωρίς σε αυτά πάντως 
να περιλαμβάνονται κεφαλικοί φόροι ή έκτακτα χαράτσια ή 
επιβαρύνσεις που θα θίξουν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, 
ενώ υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης 
μισθωτών και συνταξιούχων, για τους οποίους δεν θα υπάρξει 
καμία αλλαγή για το φετινό φορολογητέο εισόδημα. 
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, το φορολογικό πακέτο, όπως έχει 
ήδη επισημάνει n «N», περιλαμβάνει νέα φορολογική κλίμακα 
για τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, με τέσσερα 
κλιμάκια και συντελεστές από 15% έως 35%, την κατάργηση του 
αφορολόγητου ορίου των 5.000 ευρώ για όλους τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιτηδευματίες και τη φορολόγηση των 
εισοδημάτων τους από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 35%, 
ποσοστό στο οποίο αναμένεται να μειωθεί και n φορολογία 
στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και τη θέσπιση συντελεστή 
35% ή 40% για τη φορολόγηση των αδήλωτων καταθέσεων που 
«φυγαδεύτηκαν» στο εξωτερικό ή υπάρχουν στις εγχώριες 
τράπεζες και διαπιστωθεί ύστερα από διασταυρώσεις και 
ελέγχους αναντιστοιχία με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει 
οι υπόχρεοι. Ο αρμόδιος μάλιστα επί των εσόδων υφυπουργός 
Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, εξετάζει πρόταση των 
αρμοδίων υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία θα επιβάλλεται 
φόρος στη διαφορά καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων 
από το 2000 και μετά, λόγος για τον οποίο άλλωστε ήδη n Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ζητήσει από τις 
τράπεζες αναλυτικά στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν 
ή διέθεταν από την 1n Ιανουαρίου 2000 έως και σήμερα, ατομικά 
ή κοινά πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός 
λογαριασμών όψεως) στους οποίους έχει καταγραφεί κίνηση 
στη διάρκεια ενός έτους πάνω από 300.000 ευρώ, ή αποστολή 
εμβάσματος στο εξωτερικό άνω των 100.000 ευρώ. Έτσι, όταν 
διαπιστώνεται απόκλιση μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων 
και καταθέσεων είτε στο εσωτερικό, είτε κεφαλαίων που 
διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό, n ΓΓΠΣ θα εκδίδει εκκαθαριστικό 
σημείωμα στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα δεδομένα και ο 
φόρος που βεβαιώνεται. To εκκαθαριστικό θα αποστέλλεται στο 
φορολογούμενο με παράλληλη κοινοποίηση τόσο στην αρμόδια 
περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ όσο και στην αρμόδια 
εφορία, ενώ ο υπόχρεος εντός συγκεκριμένης προθεσμίας θα 
μπορεί να προσκομίσει δικαιολογητικά στοιχεία προκειμένου 
να αποφύγει τις ποινές.  Όσον αφορά ειδικότερα το νέο τρόπο 
φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών από το 2014, 
δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2013, n σχετική 
πρόταση προβλέπει ότι τα φορολογητέα καθαρά εισοδήματα 

των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομικά εμπορικές 
επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια 
επαγγέλματα δεν θα φορολογούνται με βάση την κλίμακα 
φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, συναθροιζόμενα 
με τυχόν λοιπά εισοδήματα τους από άλλες πηγές (ακίνητα, 
μισθωτές υπηρεσίες κ.λπ.). αλλά θα υπόκεινται σε αυτοτελή 
φορολόγηση, με συντελεστή φόρου 35%. Θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι στελέχη του υπουργείου σχολίαζαν ότι για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες ουσιαστικά το καθεστώς θα είναι πιο ευνοϊκό, 
καθώς μπορεί να χάνουν τo αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ, 
όμως θα έχουν τη δυνατότητα να περιλαμβάνουν στα βιβλία 
τους δαπάνες, τις οποίες σε κάθε περίπτωση με την επικείμενη 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών θα τις έχαναν, ενώ θα εκπίπτουν 
ακόμη και οι ασφαλιστικές εισφορές. 
To οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει αποφασίσει 
για τα φετινά εισοδήματα των μισθωτών και συνταξιούχων 
να μην υπάρξει καμία αλλαγή, γεγονός που σημαίνει ότι το 
αφορολόγητο όριο παραμένει στις 5.000 ευρώ και διατηρούνται 
όλες οι δαπάνες που εκπίπτουν κατά 10% από το φόρο και 
αφορούν ιατρικά έξοδα, νοσήλια, τόκους στεγαστικών δανείων, 
ασφάλιστρα, δίδακτρα, ενοίκια κ.α., προκειμένου να αμβλυνθούν 
οι αντιδράσεις από τις επικείμενες περικοπές. Από την άλλη 
πλευρά, θέλοντας να περιορίσει τις απώλειες των οικογενειακών 
προϋπολογισμών, έχει αποφασίσει όπως προχωρήσει σε 
σταδιακή αύξηση του αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ 
κάθε χρόνο, ανάλογα με την εξέλιξη των δημοσιονομικών 
μεγεθών, ώστε να φθάσει στις 8.000 ευρώ. Προς το παρόν, 
πάντως, δεν έχει «κλειδώσει» εάν n αύξηση του αφορολόγητου 
θα γίνει από τα εισοδήματα του 2013 ή μετατίθεται για το 2014. 
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 
δεν θα γλιτώσουν από νέες επιβαρύνσεις από τη στιγμή που 
θα καταργηθούν οι φοροαπαλλαγές, αν και «ανάχωμα» στο εν 
λόγω μέτρο αναμένεται να είναι n νέα κλίμακα φορολόγησης με 
συντελεστές από 15% έως 35%.

Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 2 | 27/09/2012

Σήμερα 
- Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρείες με ΑΦΜ 6 και 
απασχόληση προσωπικού την προηγούμενη χρήση, πάνω από 50 
άτομα. 
- Υποβολή ΦΜΥ, φόρου ελεύθερων επαγγελμάτων, μισθών ΔΣ, 
αμοιβών εκτός έδρας, κλπ. για επιτηδευματίες που ο ΑΦΜ λήγει 
σε 6. 
Αύριο 
- Τελευταία ημέρα υποβολής του ειδικού σημειώματος 
περαίωσης ΦΠΑ, ανεξαρτήτως ΑΦΜ. 
- Υποβολή οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 
ελεύθερων επαγγελματιών. 
- Υποβολή οριστικών δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων από 
εμπορικές επιχειρήσεις. 
- Υποβολή ΦΜΥ προηγούμενου μήνα για εταιρείες με ΑΦΜ 7 και 
απασχόληση προσωπικού την προηγουμένη χρήση, πάνω από 50 
άτομα. 
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- Υποβολή ΦΜΥ, φόρου ελεύθερων επαγγελμάτων, μισθών ΔΣ, 
αμοιβών εκτός έδρας, κ.λπ. για επιτηδευματίες που ο ΑΦΜ λήγει 
σε 7. 
- Υποβολή των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών 
δικηγόρων και μηχανικών, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο 
της ΓΓΠΣ, για τη χρήση 2011.

ΝΕΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 27/09/2012

Στα μέσα Οκτωβρίου ή και τα τέλη, αντί για τα τέλη Σεπτεμβρίου, 
φαίνεται ότι μετατίθεται n κατάληξη των διαπραγματεύσεων για 
την επανεκκίνηση των έργων στους τέσσερις «παγωμένους» 
οδικούς άξονες. Η εκτίμηση αυτή δόθηκε σε εκπροσώπους 
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ από την ηγεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Υποδομών και τον κ. Ευθ. Βιδάλη, επικεφαλής 
της διαπραγματευτικής ομάδας για λογαριασμό του Δημοσίου, 
κατά τη διάρκεια επίσημα ενημέρωσα για τα μεγάλα έργα 
υποδομών. Όπως αναφέρθηκε, βασική πηγή καθυστέρησης είναι 
n ανάγκη να εξεταστούν ενδελεχώς οι οικονομικές διεκδικήσεις 
των παραχωρησιούχων (claims), οι οποίες μέχρι πρόσφατα 
δεν είχαν κατατεθεί επισήμως στο σύνολο τους (και όπως 
αποκάλυψε n «K» ξεπερνούν το 1,6 δισ. ευρώ). Οι βουλευτές 
ενημερώθηκαν και για το χρονοδιάγραμμα των κινήσεων που 
απαιτούνται για την επανεκκίνηση των έργων και τον ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει n Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ο 
υπουργός Kώστας Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Στ. 
Καλογιάννης ενημέρωσαν τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων 
για τις εξελίξεις και σε σειρά άλλων έργων, όπως το μετρό 
Θεσσαλονίκης, τα αεροδρόμια Καστελλίου και Σητείας, ο άξονας 
Ακτίου - Αμβρακίας και άλλα.

TO IΚA ΖΗΤΑ ΤΩΡΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 30 | 27/09/2012

Σύγχυση προκαλεί στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων νέα εγκύκλιος 
του ΙΚΑ με την οποία αναζητούνται ανείσπρακτες εισφορές που 
έχουν βεβαιωθεί, ασχέτως του αν τα αυθαίρετα εντάχθηκαν ή 
όχι στη συνέχεια στον νόμο για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων 
στα οποία έχουν διαπιστωθεί παραβάσεις μέχρι και την 21 
Σεπτεμβρίου 2011 και έχουν καταλογιστεί ασφαλιστικές εισφορές 
- με την έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής εισφορών- δεν 
μπορούν να εξαιρεθούν από την καταβολή των βεβαιωθέντων 
ποσών. Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος 
έλεγαν ότι «το θέμα έχει διευθετηθεί νομικά και δεν τίθεται 
ζήτημα πληρωμής αυτών των εισφορών». 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (TEE) Χρήστος Σπίρτζης υποστηρίζει ότι «το υπουργείο 
Εργασίας προσπαθεί με στρεβλό τρόπο να καλύψει τις απώλειες 
από το κούρεμα των ασφαλιστικών ταμείων». 
Στο μεταξύ, αδιευκρίνιστο εξακολουθεί να παραμένει τι θα 
γίνει με τους περίπου 60.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι οποίοι 
υπέβαλαν αίτηση τακτοποίησης χωρίς να έχουν δημόσια 
έγγραφα - όπως είναι οι αεροφωτογραφίες - που να πιστοποιούν 

τον χρόνο κατασκευής τού αυθαιρέτου. Υπενθυμίζεται ότι με 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει μπλοκάρει n 
υποβολή αίτησης για την τακτοποίηση αυθαιρέτων των οποίων 
οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να αποδείξουν με αεροφωτογραφίες 
και άλλα δημόσια έγγραφα τον χρόνο αποπεράτωσης και 
επικαλούνται ιδιωτικά έγγραφα ή υπεύθυνες δηλώσεις. To θέμα 
αναμένεται να διευθετηθεί τις επόμενες ημέρες από το ΣτΕ.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ TAP 

HMEΡΗΣIA |  Σελίδα 8 | 27/09/2012

Στη Νέα Υόρκη υπογράφεται σήμερα n διακρατική συμφωνία 
Ελλάδας - Ιταλίας - Αλβανίας για τον διεθνή αγωγό μεταφοράς 
φυσικού αερίου TAP, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, 
επικαλούμενο δηλώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου 
Εξωτερικών της Ιταλίας. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός 
Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος, καθώς και οι ομόλογοι 
του της Ιταλίας και της Αλβανίας στο πλαίσιο της συνόδου του 
ΟΗΕ.
 Ο αγωγός TAP είναι το ένα από τα δύο πρότζεκτ που διεκδικούν 
τη μεταφορά του αερίου του Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη και n 
επίσημη διακήρυξη της πολιτικής στήριξης των τριών χωρών 
προς το έργο θεωρείται κρίσιμης σημασίας, δεδομένου ότι εντός 
των επόμενων μηνών το Αζερμπαϊτζάν θα προχωρήσει στην 
τελική του επιλογή. Τελευταία πάντως κυκλοφόρησαν φήμες ότι 
δεν αποκλείεται το Μπακού να κρατήσει και τους δύο αγωγούς 
στο παιχνίδι, τον TAP και τον «Δυτικό Ναμπούκο», το άλλο 
υποψήφιο πρότζεκτ, το οποίο αποτελεί εκδοχή του κλασικού 
«Ναμπούκο» αλλά σε μικρότερη κλίμακα. 
Ο «μικρός» Ναμπούκο παρακάμπτει πλήρως την Ελλάδα, 
καθώς θα μεταφέρει το αέριο στην Αυστρία μέσω Τουρκίας και 
Βουλγαρίας. Αντίθετα ο TAP καταλήγει στην Ιταλία μέσω Ελλάδας 
και Αλβανίας. Μέτοχοι του TAP είναι n ελβετική EGL με 42,5%, n 
νορβηγική Statoil με 42,5% και n γερμανική E.ON με 15%. 
Εκπρόσωποι του TAP έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, ενώ και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
Ενέργειας Μάκης Παπαγεωργίου έχει ταχθεί υπέρ της ενεργού 
συμμετοχής της ΔΕΠΑ στο πρότζεκτ. Αλλά και n απουσία ιταλικής 
εταιρείας από το μετοχικό σχήμα του TAP μπορεί να αποτελεί 
εμπόδιο. 
Πρόσφατα n Enel εξέφρασε το ενδιαφέρον mc για το έργο, 
καθώς υπήρξαν Ιταλοί αναλυτές που υποστήριξαν ότι αγωγός 
εντός ιταλικού εδάφους στον οποίο δεν συμμετέχει ιταλική 
εταιρεία, δεν πρόκειται ποτέ να εξασφαλίσει την πολιτική στήριξη 
της Ρώμης. 
Η κοινοπραξία στο Σαχ Ντενίζ II, όπως ονομάζεται το νέο 
κοίτασμα αερίου στο Αζερμπαϊτζάν, σχεδιάζει από το 2017 ή το 
2018 να αρχίσει τις εξαγωγές φορτίων στην Ευρώπη, της τάξης 
των 16 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Ηγέτες στην κοινοπραξία 
είναι οι εταιρείες BP και Statoil. 


