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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Από το κακό στο χειρότερο βαδίζουν με τις απο-
φάσεις τους οι ηγέτες της Ε.Ε.. Σπέρνουν πανικό 
και κινδυνεύουν να θερίσουν θύελλες (οικονομι-
κές και πολιτικές).
Το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Κύπρο, 
είναι χειρότερο από τo χειρισμό της κρίσης της 
Lehman Brothers, το 2008. Σηματοδοτεί, κατά 
την εκτίμηση έγκυρων αναλυτών, τη βούληση των 
ισχυρών της Ευρωζώνης να διακινδυνεύσουν 
ακόμη και την αναταραχή στις αγορές προκει-
μένου να προωθήσουν τους πολιτικούς τους 
στόχους. Η απρόσμενη απόφαση του Eurogroup 
προκάλεσε σοκ στις διεθνείς αγορές, απειλώντας 
εκ νέου να βυθίσει την Ευρωζώνη σε τραπεζική 
κρίση, αναφέρεται στις περισσότερες έγκυρες 
οικονομικές εφημερίδες του πλανήτη, αλλά 
αποτυπώνεται και στις τραπεζικές αναλύσεις.
Διάχυτη είναι η ανησυχία, ιδίως στον γαλλικό 
Τύπο. Οι Γάλλοι αναρωτιούνται εάν θα πρέπει να 
ανησυχούν συνολικά οι Ευρωπαίοι καταθέτες και 
εάν το μέτρο αυτό θα μπορούσε να εφαρμοσθεί 
μελλοντικά και σε άλλες χώρες, μη εξαιρουμέ-
νης της Γαλλίας. Η Les Echos, μάλιστα, σημειώ-
νει ότι «η απόφαση γεννάει πολεμική γύρω από 
την ασφάλεια των ευρωπαϊκών τραπεζικών κα-
ταθέσεων. Ορισμένοι οικονομολόγοι ουρλιάζουν 
για την ανευθυνότητα της Ευρώπης».
Η επιβεβαίωση ήρθε χτες: Το ευρώ και τα 
χρηματιστήρια σημείωσαν υψηλές απώλειες, 
ενώ οι επενδυτές στράφηκαν σε «ασφαλή» 
καταφύγια όπως ο χρυσός και τα γερμανικά 
κρατικά ομόλογα �
Το Βερολίνο, που πρωτοστάτησε στην σκληρή 
απόφαση για την Κύπρο, κερδίζει για μια 
ακόμη φορά από το χειρισμό της κρίσης. Για 
πόσο όμως;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Τη δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου Εastmed ο οποίος θα ξεκινά από το τεμάχιο Λεβιάθαν, 
θα συνεχίζει προς την Κύπρο και στη συνέχεια προς την Κρήτη εξετάζει η ΔΕΠΑ, όπως ανακοίνωσε 
επίσημα η εταιρία σε Ενεργειακό Συμπόσιο στην Κύπρο. Ο συγκεκριμένος αγωγός αναμένεται να έχει 
χωρητικότητα 8 tcf και να καλύπτει μία απόσταση που ξεπερνά τα 1.130 χλμ. Στην Ευρώπη θα απαιτη-
θούν 100 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2025.

Δημιουργία νέου αγωγού φυσικού αερίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Για τις εξελίξεις, που αφορούν 
στα μεγάλα οδικά έργα, με στόχο 
της επανεκκίνηση της κατασκευής 
τους μίλησε  ο γενικός γραμματέ-
ας Δημοσίων Έργων, Σ. Σιμόπου-
λος σε συνέντευξη που παραχώ-
ρησε στην εφημερίδα «Ημερησία», 
δίνοντας το μήνυμα ότι «βρι-
σκόμαστε στην τελική ευθεία, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, για 
την απεμπλοκή των συμβάσεων 
παραχώρησης». Ειδικότερα ο κ 
Σιμόπουλος απαντώντας στην ερώ-
τηση, «ποιες είναι οι παρεμβάσεις, 
που ολοκληρώνονται στους μεγά-
λους οδικούς άξονες της χώρας;» 
απάντησε: «Η κυριότερη παρέμ-
βαση είναι η επανεκκίνηση της 
κατασκευής τους. Βρισκόμαστε σε 
διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες 
που συμμετέχουν στο εγχείρημα. 

Με τους παραχωρησιούχους 
έχουμε τελειώσει, ενώ το χρημα-
τοδοτικό κενό που έχει προκύψει 
από την πτώση των εσόδων, από 
τα διόδια και από την απόσυρση 
κάποιων ξένων τραπεζών θα καλυ-

φθεί με δάνειο από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και από 
πόρους του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για 
μια πολύ σημαντική εξέλιξη που θα 
δημιουργήσει στους επόμενους 
μήνες χιλιάδες άμεσες θέσεις 
εργασίας και παράλληλα θα δώσει 
και χιλιάδες έμμεσες στο εμπόριο, 
τη βιομηχανία και τη βιοτεχνία». Ο 
ίδιος αναφέρθηκε στους κάθετους 
άξονες Αρδάνιο - Διδυμότειχο, 
Κομοτηνή - Νυμφαία, Θεσσαλονί-
κη - Προμαχώνας, Φλώρινα - Νίκη 
και Καστοριά – Κρυσταλλοπηγή, 
λέγοντας ότι στα τρία τελευταία 
έχουμε ικανοποιητικούς ρυθ-
μούς εκτέλεσης, ενώ στο πρώτο 
έργο πρέπει να επιταχυνθούν οι 
εργασίες και στο τμήμα Κομοτηνή 
– Νυμφαία προκηρύσσεται μια νέα 
εργολαβία, ώστε να γίνει γρήγορα 
η αποπεράτωσή του.

«Η  «Εγνατία Οδός 
Α.Ε.» εκτελεί ση-
μαντικά έργα, ενώ 
μπορεί να αναλάβει 
και τα έργα Οδικής 
Ασφάλειας, όπως 
επίσης και πολλά 
άλλα έργα που θα 
δημοπρατηθούν 
στη Μακεδονία, 
τη Θράκη και την 
Ήπειρο», είπε  
ο κ. Σιμόπουλος

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εξελίξεις στα δημόσια έργα

«Στο τελικό στάδιο είναι στο 
νομοθετικό επίπεδο η ανα-
μόρφωση του πλαισίου για τη 
χορήγηση ενημερότητας πτυχίου 
και το προεδρικό διάταγμα για το 
Μητρώο Μελετητών», σύμφωνα 
με τον γ.γ. ΔΕ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: " Έργα μεταφορικών υποδομών ως 
μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 17-18
Απριλίου

2013

27
Μαρτίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ:  "Ρύπανση από αιθαλομίχλη. Το χρονικό 
άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις οι λύσεις"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Παρατηρητήριο Πολιτών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη

Στο διεθνές συνέδριο για την επιχειρηματικότητα 2013 που διεξάγεται για 5η χρο-
νιά υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Kauffman, της Endeavor Βραζιλίας και της Global 
Entrepreneurship Week και πραγματοποιείται στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας ως τις 
21 Μαρτίου 2013, συμμετέχει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών 
(ΟΕΣΥΝΕ)
Το παγκόσμιο συνέδριο για την επιχειρηματικότητα είναι ένα διεπιστημονικό συνέδριο επι-
τυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων (start ups) από όλο τον κόσμο, όπου επιχειρηματίες, 
επενδυτές, ερευνητές, άνθρωποι με πρωτοποριακή σκέψη, αλλά και άνθρωποι προερχό-
μενοι από τον χώρο της πολιτικής, ενώνουν τη σκέψη τους και εργάζονται μαζί για να τη 
δημιουργία ενός νέου οικοσυστήματος για το επιχειρείν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και 
το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνουν έκθεση 
–από τις 28 Μαρτίου ως τις 12 Μαίου 2013- 
με έργα (υλοποιημένα και μη) του αρχιτεκτο-

νικού γραφείου "ΜΟΒ αρχιτέκτονες". 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«τα συγκεκριμένα έργα, αν και με πρώ-
τη ανάγνωση  ακολουθούν αποκλίνοντες 
δρόμους, έχουν αφετηρία τις ίδιες αρχές 
και τους ίδιους κανόνες προσέγγισης που 
αφορούν την λειτουργία την δομή και την 
υλικότητα. 
Στόχος πάντα είναι το τελικό αποτέλεσμα να 
αποτελεί μια ενιαία συνεπή αρχιτεκτονική 
έκφραση των ζητούμενων από τον εκάστοτε 
εργοδότη αλλά και των δεδομένων που τίθε-
νται τόσο από τους ιδίους τους αρχιτέκτονες, 
όσο και από το ευρύτερο περιβάλλον». 
Η ομάδα έχει προταθεί δύο φορές ως 
Ελληνική συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «Βραβεία Mies 
Van Der Rohe» (2003, 2005). Στο θεσμό του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) 
«Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2004» τιμήθηκε με 
Α’ βραβείο καλύτερης κατοικίας για τα έτη 
1999 - 2004 για το έργο «Εξοχική Κατοικία». 
Το 2008, το έργο «Τέσσερεις κατοικίες (four 
houses)» έλαβε διάκριση “waf shortlisted” 

και παρουσιάστηκε στο διαγωνισμό «World 
Architectural Festival Awards» στην κατηγο-
ρία “Private house”. 
Στο θεσμό του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑ-
ΔΑΣ-ΠΕΑ) «Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2010», 
το έργο «Κατοικία στο Χαλάνδρι», τιμήθηκε 
με το Α’ Βραβείο στην κατηγορία «Υλοποιη-
μένο Έργο για τα έτη 2005 – 2010».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο: «Μη Καταστρο-
φικός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

ΜΟΒ αρχιτέκτονες: Έργα και προσεγγίσεις   

 «Κανόνες πλοήγησης στο πέλαγος του 
βιβλίου» τιτλοφορείται το συνέδριο που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Εκδοτών 
Βιβλίου (Σ.ΕΚ.Β) από τις 28 έως τις 30 
Μαρτίου στον Κινηματογράφο Τριανόν 
(Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα).
Σε ανακοίνωσή του ο Σ.ΕΚ.Β αναφέρει 
ότι πρόκειται για ένα συνέδριο ουσίας, το 
οποίο πραγματοποιείται με την οικονομι-
κή στήριξη του υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού (Y.ΠΑΙ.Θ.Π.Α) και με τον κόσμο των 
εκδοτών και των συγγραφέων συμμέτο-
χους. 
Με αφορμή τη διοργάνωση του, ο Σ.ΕΚ.Β 
υπογραμμίζει ότι «πρέπει άμεσα να 
θεσπιστούν από την Πολιτεία κανόνες 
λειτουργίας του χώρου, αλλά και από 
τους εκδότες κανόνες δικής τους συμπε-
ριφοράς απέναντι στην Πολιτεία, τους 
συναδέλφους τους, και το ίδιο το επάγ-
γελμά τους». Ώρες πραγματοποίησης του 
συνεδρίου:Πέμπτη 28 Μαρτίου: 14:00μ.μ. 
έως 20:00 μ.μ.
Παρασκευή 29 Μαρτίου: 14:00μ.μ. έως 
20:00μ.μ.
Σάββατο 30 Μαρτίου: 11:00π.μ. έως 
16:00μ.μ.

Συνέδριο  
για το βιβλίο
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Αύξηση Δείκτη Παραγωγής  
στις Κατασκευές

Νέα διοίκηση ΛΑΓΗΕ

Στην κυβέρνηση ψάχνουν να βρουν 5.000 
αποδεδειγμένα επίορκους υπαλλήλους 
στον δημόσιο τομέα. Η τρόικα ζητά απο-
λύσεις αλλά ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε 
από τις Βρυξέλλες πως εκείνοι που θα 
αποχωρήσουν από το δημόσιο το 2013 
θα είναι...  «Όσοι αποδειχθεί ότι είναι 
επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι ή, ας το 
πω έτσι, συστηματικά «κοπανατζήδες» 
ή όσοι έχουν προσληφθεί με πλαστά 
στοιχεία, αυτοί θα απομακρυνθούν. Γιατί 
τους πληρώνει ο φορολογούμενος χωρίς 
να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον 
και κρατάνε έξω από το δημόσιο άξιους 
ανθρώπους που έχουν περάσει από τον 
ΑΣΕΠ και που δεν έχουν ακόμη προσλη-
φθεί» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης 
Σαμαράς. Η τρόικα ζητά αναλυτικό σχέδιο 
τόσο για εκείνους που θα αποχωρή-
σουν τελικά από το δημόσιο, όσο και για 
εκείνους που θα παραμείνουν μέσω της 
κινητικότητας ώστε να απασχοληθούν σε 
άλλη θέση. Από την επόμενη χρονιά και 
συγκεκριμένα από το 2014 που λήγει η 
κινητικότητα ενώ παράλληλα θα έχουν 
καταργηθεί οργανικές θέσεις αλλά και 
δημόσιοι οργανισμοί είναι πολύ πιθανό να 
αποχωρήσουν και υπάλληλοι οι οποίοι δεν 
είναι επίορκοι.  «Μέσα στο 2014 θα δούμε 
ποιες θέσεις θα καταργηθούν. Γιατί; Γιατί 
στόχος μας είναι να επικρατήσει λειτουρ-
γικότητα και αξιοσύνη, αξιοκρατία σε όλο 
το δημόσιο τομέα» είπε ο πρωθυπουργός 
αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. 

Αύξηση κατά 22,3% παρουσίασε ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές το 
τέταρτο τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τρίτου 
τριμήνου 2012, έναντι μείωσης 8,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του 2011, σύμφωνα με τα προσωρινά και διορθωμένα, ως προς τον 
τυπικό μήνα, στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε ετήσια βάση, ο 
Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές το τέταρτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε 
μείωση κατά 19% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του τετάρτου τριμήνου 
2011, έναντι μείωσης 35,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
του 2011 προς το 2010. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία του δείκτη παραγωγής στις 
κατασκευές προκύπτουν από έρευνα σε μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες 
για πραγματοποιηθείσα δραστηριότητα (οικοδομικά έργα, έργα πολιτικού 
μηχανικού κλπ) και δεν συγκρίνονται με τα στοιχεία οικοδομικής δραστηριότη-
τας, τα οποία συγκεντρώνονται από διοικητικές αρχές, όπως Πολεοδομίες κλπ.

Τοποθετήθηκαν νέα πρόσωπα στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 
που ασκεί καθήκοντα λειτουργού της αγοράς ηλεκτρισμού (ΛΑΓΗΕ), η 
οποία ανήκει 100% στο Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκεται προ ελλείμμα-
τος 450 εκατομμυρίων ευρώ. Νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος ορίστηκε ο μηχανικός Δρ Αναστάσιος Γκαρής, ο οποίος μέχρι το 
2009 ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 100% θυγατρικής 
της ΔΕΗ, ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Μηχανολόγος 
Ηλεκτρολόγος Δημήτριος Καπετανάς και μέλη οι: Γρηγόριος Κούτρας 
Οικονομολόγος, Λεωνίδας Τσιγώνιας, Μαθηματικός αναλυτής Η/Υ, ο 
Μάριος Ρούσσος, Μηχανολόγος Μηχανικός και ο Κωνσταντίνος Αδα-
μίδης, απόφοιτος ΑΣΟΕ. Η νέα διοίκηση του ΛΑΓΗΕ παραλαμβάνει την 
εταιρεία σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, καθώς οι λογαριασμοί τους 
οποίους διαχειρίζεται και συγκεκριμένα ο λογαριασμός ημερήσιων 
συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και ο λογαριασμός ΑΠΕ, είναι 
έντονα ελλειμματικοί. 

Εγκληματική χαρακτηρίζει η ΟΤΟΕ με ανακοίνωσή της την απόφαση του Eurogroup 
να ζητήσει από τη Κυπριακή Κυβέρνηση να εγκρίνει το κούρεμα των καταθέσεων σε 
όλες τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Κύπρο από 6,7% έως 9,9%. Όπως αναφέρεται 
συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της, "η Ομοσπονδία καταδικάζει αυτή την εγκληματική 
απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο, η οποία αφαιρεί παράνομα και αυθαίρετα λαϊκές 
αποταμιεύσεις και δημιουργεί όρους αποσταθεροποίησης του τραπεζικού συστήματος 
γιατί κλονίζει στη συνείδηση των καταθετών και των συναλλασσόμενων το υπ’ αριθμόν 1 
προϊόν της Πίστης που πωλούν οι Τράπεζες και μάλιστα με την εγγύηση των κρατών και 
την οικονομική στήριξη των κοινωνιών.  Εκφράζει με απόλυτη βεβαιότητα την πεποί-
θηση ότι το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει δεδομένου, ότι, έχει ήδη 
δρομολογηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακεφαλαιοποίησή του, γεγονός που καθιστά 
εξασφαλισμένη τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. Ως εκ τούτου οι καταθέσεις σε 
όλες τις Τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι εξασφαλισμένες στο σύνολό τους 
και δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας στους πελάτες των Τραπεζών. Θεωρεί, ότι, 
οι ελληνικές τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τις Κυπριακές Τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, στηρίζοντας, έτσι, τους καταθέτες και τους συναλλασσόμενους 
αυτών των Τραπεζών και κατ’ επέκταση τη σταθερότητα του συστήματος στο σύνολό του. 

Ψάχνουν …  
επίορκους υπαλλήλους 

Εγκληματικό το «κούρεμα» 
των καταθέσεων στην Κύπρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ;
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Η Lockheed Martin, η εταιρεία που είναι περισσότερο γνωστή 
για τα μαχητικά αεροπλάνα και τους πυραύλους που παράγει, 
ανακοίνωσε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το …θαυματουργό 
υλικό γραφένιο, για να μειώσει το κόστος και να αυξήσει την 
παραγωγή στις μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού.

Η αφαλάτωση, η οποία βασίζεται στην αρχή της αντίστροφης ώσμωσης (το θαλασσινό νερό διοχε-
τεύεται υπό μεγάλη πίεση σε φίλτρα (λεπτά φίλτρα άνθρακα) με μικροσκοπικούς πόρους, οι οποίοι 
αφήνουν το νερό να περάσει αλλά συγκρατούν τα ιόντα των αλάτων) είναι σήμερα μια ακριβή και 
ενεργοβόρος διαδικασία. 
Κατά την αμερικανική εταιρεία η διαδικασία θα μπορούσε να γίνει πιο αποδοτική με τη χρήση του 
γραφενίου. Υπολογίζει ότι η ενέργεια και η πίεση που απαιτείται προκειμένου να περάσουν τα άτομα 
νερού από τα φίλτρα αφαλάτωσης θα είναι 100 φορές μικρότερη αν τα φίλτρα ήταν μεμβράνες γρα-
φένιου με τρύπες διαμέτρου ενός νανόμετρου (ενός εκατομμυριοστού του χιλιοστού). Κι αυτό γιατί το 
γραφένιο είναι 500 φορές πιο λεπτό από τα καλύτερα φίλτρα που κυκλοφορούν στη σημερινή αγορά 
και πιο γερό από το ατσάλι.
Ωστόσο, το γραφένιο είναι σήμερα απαγορευτικά ακριβό για εμπορική χρήση, παράγεται σε μικρές μόνο 
ποσότητες και επιπλέον η τεχνική που απαιτείται για τη δημιουργία των μικροσκοπικών οπών δεν έχει 
ακόμα τελειοποιηθεί. Το πρωτότυπο ενός φίλτρου γραφενίου, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
στις σημερινές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, αναμένεται να είναι έτοιμο από την Lockheed Martin στα τέλη 
του χρόνου, ενώ η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να είναι έτοιμη για εμπορική αξιοποίηση το 2014-2015.

ΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ

Τα βιομετρικά συστήματα ασφαλείας, κάθε 
άλλο παρά ασφάλεια παρέχουν. Οι ίριδες των 
ματιών αντιγράφονται σε φακούς επαφής και οι 
πόρτες που διαθέτουν “βιομετρικά μάτια” ανοί-
γουν. Το ίδιο συμβαίνει, πλέον, και με τα δακτυ-
λικά αποτυπώματα, αντιγράφονται και τεχνητά 
δάκτυλα ξεγελούν τα βιομετρικά συστήματα. 
Η απόδειξη έρχεται από τη Βραζιλία, όπου την 
περασμένη εβδομάδα συνελήφθη μια νεαρή 
γιατρός με την κατηγορία ότι χρησιμοποιούσε 
ψεύτικα δάχτυλα από σιλικόνη για να ξεγελά 

το βιομετρικό σύστημα του νοσοκομείου και να «χτυπάει κάρτα» για λογαριασμό συναδέλφων της που 
έκαναν «κοπάνα» από τη δουλειά. Τα δακτυλικά αποτυπώματα των εκμαγείων ταυτοποιήθηκαν, η απάτη 
επιβεβαιώθηκα και η νεαρή γιατρός δια του συνηγόρου της υποστηρίζει ότι υποχρεώθηκε να συμμετάσχει 
στην απάτη με την απειλή ότι σε διαφορετική περίπτωση, οι …συνάδελφοί της απειλούσαν ότι θα έχανε τη 
δουλειά της !

Τα χαμηλά επιτόκια, αλλά και η μεγάλη ζή-
τηση, οδηγούν σε μια άνευ προηγουμένου 
υπερθέρμανση την αγορά ακινήτων στο Χονγκ 
Κονγκ, σε βαθμό που να εγείρεται πλέον ο 
φόβος για μια “φούσκα”, που αν και όποτε 
σκάσει, θα προκαλέσει μια δίχως προηγούμε-
νο οικονομική κρίση.
Οι τιμές των ακινήτων στην κινεζική μεγα-
λούπολη έχουν υπερδιπλασιαστεί από τον 
Δεκέμβριο του 2008 ως σήμερα. Πριν τρεις 
μήνες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προει-
δοποίησε για την πιθανότητα μιας "απότομης 
διόρθωσης των τιμών". Από τον Οκτώβριο η 
κυβέρνηση προσπάθησε να “παγώσει” την 
αγορά, αλλά έκτοτε οι τιμές συνέχισαν να 
πηγαίνουν υψηλότερα. Ταυτόχρονα, αρκετοί 
επενδυτές, στρέφονται σε εναλλακτικές επεν-
δύσεις σε ακίνητα, όπως χώρους στάθμευσης 
και …ταράτσες με θέα. Η μανία των Κινέζων 
να μετατρέπουν τη ρευστότητα (που σε άλ-
λους λείπει εντυπωσιακά αυτή την περίοδο) 
σε ακίνητα είναι εκπληκτική. Πληρώνουν 
εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια (Χόνγκ Κόνγκ) 
για ένα χώρο στάθμευσης. Ή για ένα δωμάτιο 
ξενοδοχείου προκειμένου να το καταστήσουν 
μόνιμη κατοικία !
Η Κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ διπλασίασε το 
τέλος χαρτοσήμου επί των αγοραπωλησιών 
ακινήτων κάθε είδους, απειλεί και με πρό-
σθετα μέτρα. Πλην, όμως, το κακό δεν περι-
ορίζεται. Σε οποιαδήποτε άλλη οικονομία, η 
κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να αυξήσει τα 
επιτόκια, σε μια προσπάθεια να «παγώσει» την 
αγορά. Αλλά αυτό είναι κάτι που η Νομισματι-
κή Αρχή του Χονγκ Κονγκ δεν μπορεί να κάνει 
επειδή το νόμισμά της πόλης (δολάριο) είναι 
συνδεδεμένο με το δολάριο ΗΠΑ. Συνέπεια 
είναι ότι παρά την άνοδο της οικονομίας και 
του πληθωρισμού γύρω στο 3%, τα στεγαστικά 
δάνεια στο Χονγκ Κονγκ είναι διαθέσιμα με 
επιτόκιο κοντά στο 2% !

ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ …
ΜΠΕΤΟΝ



Αυξημένες συγκεντρώσεις καδμίου και αρσενικού, σε 
σχέση με τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν 
στην ατμόσφαιρα της Κοζάνης, από τα τέλη του 2010 
μέχρι τα τέλη του 2011, τα μέλη επιστημονικής ομάδας του 
Τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ 
Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του 
προγράμματος μετρήσεων που έγινε αποδεκτή από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, στην τελευταία του συνεδρία-
ση. «Πρόκειται για ρύπους που έχουν απασχολήσει κατά 
καιρούς τις αστικές περιοχές ενώ έχουν καταγραφεί και σε 
πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη» δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο 
καθηγητής του ΤΕΙ, Σάκης Τριανταφύλλου, με αφορμή τα 
σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο της Κοζάνης. Σημειώνει, 
παράλληλα, ότι για τα συγκεκριμένα “συστατικά” των αιω-
ρούμενων σωματιδίων “ενοχοποιούνται” η καύση ορυκτών 
καυσίμων, η μεταλλουργία, η φθορά των ελαστικών και 
των φρένων των αυτοκινήτων κατά τις οδικές μεταφορές 
αλλά και η αυθαίρετη καύση σκουπιδιών. Διευκρινίζει, 
ακόμη, ότι δεν αποκλείεται κάδμιο και αρσενικό να προϋ-
πήρχαν στην ατμόσφαιρα της Κοζάνης, καθώς αναλύσεις 
δειγμάτων για τον εντοπισμό τους δεν είχαν γίνει πριν από 
το 2010. «Κάδμιο και αρσενικό βρίσκουμε τα τελευταία 
χρόνια και στην ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης» σχολιάζει 
στο ΑΠΕ – ΜΠΕ η καθηγήτρια του τμήματος Χημείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 

Κωνσταντίνη Σαμαρά.

Στα επόμενα βήματα της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με την πορεία 
ανεύρεσης και εκμετάλλευσης πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος Ευ. Λιβιεράτος, απευθύνοντας 
χαιρετισμό στο 2ο Ενεργειακό Συμπόσιο, με τίτλο «Ο ρόλος της Κύπρου στον 
ενεργειακό διάδρομο της Νοτιανατολικής Μεσογείου».  Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, 
ο Λιβιεράτος επισήμανε ότι το φθινόπωρο του 2013 η Ελλάδα θα προχωρήσει σε 
καθορισμό των ερευνητικών τεμαχίων στη θαλάσσιά της περιοχή και πρόσθεσε 
ότι την άνοιξη αναμένεται να ξεκινήσει ο γύρος αδειοδοτήσεων. «Το ενδιαφέρον 
αρχίζει να γίνεται όλο και πιο εντατικό. Η Ελλάδα έχει, ήδη, τα πρώτα έσοδά της 
από δικαιώματα και πιστεύω μετά την άνοιξη να έχουμε εξίσου μεγάλες εται-

ρείες, όπως είχατε και εσείς εδώ στην Κύπρο», πρόσθεσε ο Έλληνας υπουργός. 
Εξάλλου, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης δήλωσε ότι 
ανακάλυψη φυσικού αερίου εντός της ΑΟΖ της Κύπρου είναι πλέον γεγονός, 
με ανοικτό το ενδεχόμενο να περιέχει και υγρούς υδρογονάνθρακες, όπως το 
πετρέλαιο. Σημείωσε δε ότι αυτό δημιουργεί μεγάλες προοπτικές συνεργασίας 
στον ενεργειακό τομέα, ειδικότερα με την Ελλάδα και το Ισραήλ στο παρόν 
στάδιο, όπου, μέσα από συγκεκριμένες υποδομές αξιοποίησης των υδρογο-
νανθράκων, η Κύπρος μπορεί να αποτελέσει τον σύνδεσμο της Ευρώπης με τα 
κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο, μέσω της δημιουργί-
ας ενός πρόσθετου ενεργειακού διαδρόμου. 

Το φθινόπωρο του 2013 ο καθορισμός των ερευνητικών τεμαχίων
Δηλώσεις του υπουργού ΠΕΚΑ για τους υδρογονάνθρακες 

N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5

Αυξημένες συγκεντρώσεις 
καδμίου και αρσενικού στην 
Κοζάνη

Περί τα τέλη του 2014 αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα στις σήραγγες των 
Τεμπών όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος 
μετά το πέρας της σύσκεψης που είχε με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγο-
ραστό και υπηρεσιακούς παράγοντες για τα μεγάλα έργα αρμοδιότητας της γενικής 
γραμματείας Δημοσίων Έργων. Όσον αφορά τον Ε65, ο κ. Σιμόπουλος τόνισε πως n 
κυβερνητική δέσμευση είναι να ολοκληρωθεί στο σύνολο του, απλώς κάποια τμή-
ματα του πιθανώς να πάρουν μια χρονική παράταση υλοποίησης. Ο περιφερειάρχης 
κ. Αγοραστός τόνισε: «Συζητήσαμε όλα τα θέματα, Αχελώος, Κάρλα, Περιφερειακός 
Βόλου, Τέμπη, Ε65, Φράγμα της Γυρτώνης, μελέτες που γίνονται σε όλη την περιφέ-
ρεια και είναι αρμοδιότητα του υπουργείου (Λάρισα - Φάρσαλα, Λάρισα-Κοζάνη) πα-
λιά ΕΟ Λάρισας- Βόλου που υπάρχει επικινδυνότητα ' κ.ά. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί 
μια λύση για να κάνουμε παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας και έργα αναγκαία για πι 
Θεσσαλία και τους πολίτες της». Σε ό,τι αφορά την επανασύσταση της λίμνης Κάρλας 
και τα συνοδό έργα, τονίστηκε ότι πρόθεση του υπουργείου είναι να προχώρησα 
το έργο και να μπα νερό στη λίμνη. Στα έργα ορεινής υδροοικονομίας χρειάζεται 
να επικαιροποιηθούν οι μελέτες και να προχωρήσουν οι απαλλοτριώσεις ώστε να 
προχωρήσουν, ενώ σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του συλλεκτήρα Σ3 υπήρχε εμπλοκή 
λόγω ανασκαφών της Αρχαιολογίας. Ο κ. Σιμόπουλος ζήτησε αναλυτικό υπόμνημα 
με τα όποια προβλήματα έχουν ανάκυψα, έτσι ώστε να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες και να ολοκληρωθεί το έργο. Στη φάση της υλοποίησης εξάλλου βρίσκεται 
και n μελέτη της παράκαμψης Βόλου, τμήμα οδός Αθηνών (περιοχή Μπουρμπου-
λήθρας) έως οδό Λαρίσης. To αεροδρόμιο της Σκιάθου προχωρά κανονικά μετά την 
έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. To τμήμα Γορίτσα Αγριά της πα-
ράκαμψης Βόλου εκτελείται. Για την παράκαμψη του Βόλου (εργολαβία «σκούπα») 
τονίστηκε ότι ενώ το έργο έχα δημοπρατηθεί αναμένεται n απόφαση από τα αρμόδια 
δικαστήρια. To 2014 ολοκληρώνονται τα έργα των Τεμπών.

Η πορεία των έργων Θεσσαλίας
Συνάντηση για Αχελώο, Κάρλα, Περιφερειακό Βόλου, 

Τέμπη, Ε65, Φράγμα Γυρτώνης
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η Βουλή στη Λευκωσία αποφασίζει για την 
εισφορά στις καταθέσεις- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ • Κυπριακές Τράπεζες: Πυρετώδεις διαδικασίες 
και διαδοχικές συσκέψεις των εποπτικών Αρχών- ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- Κλειστά σήμερα και αύριο τα 
δίκτυα της Κύπρου, της Λαϊκής και της Ελληνικής.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κλονίζεται η εμπιστοσύνη από το haircut στις 

τραπεζικές καταθέσεις- ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.- ΣΑΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ- ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΝΤΟΜΙΝΟ- Αναδίπλωση στο Eurogroup μετά τις 
αντιδράσεις- ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ- ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Η επόμενη ημέρα- ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΕ ΚΥΠΡΟ 
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ • Συνάντηση σήμερα Αντ. Σαμαρά, Ευάγγ. Βενιζέλου, Φ. 
Κουβέλη- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ «3» ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΤΩΠΑ- Αναζητείται 
λύση για διαθεσιμότητα, «χαράτσι» και δάνεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Θερίζουν θύελλες αφού πρώτα θέρισαν τις κυπριακές 
καταθέσεις- Οργή στην Κύπρο, εγρήγορση στην Αθήνα και κινήσεις 
καθησύχασης ακόμη και στη Γερμανία!- ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ- 
Αναστάτωση στις αγορές- Στο τραπέζι των τριών πολιτικών αρχηγών 
σήμερα και η Κύπρος.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μέρκελ και Σόιμπλε άνοιξαν την πόρτα του 
φρενοκομείου- ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
• Η ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ- ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΟΝΑΖΙΣΜΟ.
ΕΘΝΟΣ: Μετά το σοκ από την απόφαση του Eurogroup για «κούρεμα» 
των καταθέσεων- Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΤΟΝ ΚΡΟΤΑΦΟ • 
Το παρασκήνιο του Eurogroup- ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- 
ΣΟΪΜΠΛΕ: ΣΥΜΦΩΝΗΣΤΕ, ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕΤΕ! • Το μέλλον 
των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα- ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σε ρόλο «Αττίλα» η Ε.Ε. καταλαμβάνει οικονομικά τη 
Μεγαλόνησο- ΕΥΡΩ- ΡΙΦΙΦΙ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΑΣΚΟ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ- Ελιγμός 
από το Eurogroup μετά το σάλο: μηδενική επιβάρυνση για καταθέσεις 
έως 100.000 €- Ρημάζουν Κύπρο και Ελλάδα οι Βόρειοι.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Κύπρος θα αποφασίσει πώς 

θα γίνει το κούρεμα των καταθέσεων- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ • Αλλαγή 
πλεύσης από τη Μόσχα- Ο ΡΩΣΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΛΙ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ • 
Μαξίμου: ΕΜΜΟΝΗ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Στην αυλή μας το ντόμινο του «κουρέματος»- 
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:  Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως στην Ευρωζώνη- 
Σκηνές Αργεντινής το Σάββατο έξω από τις τράπεζες στη μαρτυρική 
Μεγαλόνησο- ΑΤΤΙΛΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ • ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΤΡΙΠΛΟΣ 
ΦΑΠ ΤΟ 2013.
ΕΣΤΙΑ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- Αν κλονισθή η 
τραπεζική πίστις.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι επεξεργάζεται το ΥΠΕΚΑ για να δώσει λύση στο 
πρόβλημα- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ 
• Το απόγευμα η κρίσιμη ψηφοφορία στην κυπριακή Βουλή- 
EUROGROUP: ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΙΚΡΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικά τα όσα προλέγει ο χαρισματικός 
ρασοφόρος για τα μελλούμενα- ΕΛΠΙΔΙΟΣ: ΕΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΟ 2013!
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«ΔΗΜΕΥΣΗ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΔΕΑΣ... 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 19/03/2013

«Μήπως τελικά n Ευρώπη αυτοπυροβολήθηκε;» ήταν το 
ερώτημα που έθεσε σε ανάλυση της n JB Morgan μετά την 
απόφαση του Eurogroup για το «κούρεμα» των καταθέσεων 
στην Κύπρο. Και n άποψη της έχει, ιστορικά, βαρύνουσα 
σημασία, καθώς ο ιδρυτής της διαδραμάτισε καθοριστικό 
ρόλο για να αντιμετωπιστεί n κρίση του 1907 στις ΗΠΑ, 
χρηματοδοτώντας τις τράπεζες ώστε να καλυφθούν οι 
καταθέτες και παράλληλα πρωτοστάτησε στις διεργασίες που 
το 1913 οδήγησαν στην ίδρυση της Fed. Η απόφαση «έσπασε 
τον βασικό κανόνα: Διατάραξε την εμπιστοσύνη του κόσμου 
πάνω στην οποία στηρίζεται όλο το τραπεζικό και οικονομικό 
σύστημα», υπογραμμίζει n Sosiete Generale, ενώ n Morgan 
Stanley ενημέρωσε τους πελάτες της ότι «δημιουργείται ένα 
αρνητικό προηγούμενο με πιθανές συστημικές συνέπειες 
εάν οι καταθέτες σε άλλες χώρες της Eυρωζώνης φοβηθούν 
ότι θα έχουν και αυτοί κάποιο 'κούρεμα' στις καταθέσεις 
τους μελλοντικά». Αρνητική ήταν και n τοποθέτηση της 
Moody's, n οποία αφού επισημαίνει τον κίνδυνο φυγής 
καταθέσεων από την περιφέρεια της Ευρωζώνης τονίζει ότι 
n απόφαση να και επιβληθούν απώλειες στους καταθέτες 
«σηματοδοτεί την προθυμία» αυτών που χαράσσουν πολιτική 
στην Ευρωζώνη «να διακινδυνεύσουν την ενεργοποίηση 
άλλων ευρύτερων οικονομικών προβλημάτων», 
επιδιώκοντας άλλους πολιτικούς στόχους... Πρόκειται για το 
«μεγάλο λάθος» που οδηγεί στην αυτο-ακύρωση της ίδιας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την παραβίαση του «άβατου», 
την «παραβίαση» του κυρίαρχου δόγματος, του δικαιώματος 
στην ιδιοκτησία; Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ανοικτά 
τίθεται θέμα εμπιστοσύνης των καταθετών στο τραπεζικό 
σύστημα και στους θεσμούς που εγγυώνται τη λειτουργία 
των τραπεζών. To θέμα δεν αφορά πλέον μόνο στην Κύπρο. 
Ο «ιός» του φόβου, ο κλονισμός της εμπιστοσύνης στις 
τράπεζες μεταδίδεται και διαμορφώνει αρνητικό κλίμα σε 
όλες τις «αδύναμες» χώρες της Ευρωζώνης. Ορατός είναι ο 
κίνδυνος n φυγή κεφαλαίων να πλήξει και άλλες χώρες της 
Ευρωπεριφέρειας. To «επιχείρημα» του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Β. Σόιμπλε ότι n Κύπρος είναι ξεχωριστή 
περίπτωση και δεν θα επαναληφθεί αλλού δεν πείθει 
κανέναν. Ο Γερμανός «σοφός» Π. Μπόφιγκερ ζητά την άμεση 
αλλαγή της απόφασης και προειδοποιεί για τον κίνδυνο 
εξάπλωσης της ανασφάλειας μεταξύ των καταθετών και σε 
άλλες χώρες: «Αυτή n δήθεν απαλλοτρίωση των επενδυτών 
δεν αποτελεί κίνδυνο μόνο για το τραπεζικό σύστημα 
της Κύπρου, αλλά απειλεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 
σε ολόκληρη την Ευρωζώνη», τονίζει χαρακτηριστικά 
και προειδοποιεί για «μοιραίες συνέπειες». Αλλά και ο 
Economist είναι επικριτικός και χαρακτηρίζει το σχέδιο που 
επιβλήθηκε ως κοντόφθαλμο, αυτοκαταστροφικό και άδικο.
Τον τελευταίο χαρακτηρισμό χρησιμοποίησε και ο Βλ. 
Πούτιν, που έκανε λόγο για ερασιτεχνικό και επικίνδυνο 
μέτρο. Και n στάση του Ρώσου προέδρου έχει ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς n Κύπρος θα επιχειρήσει να ρυθμίσει 

ευνοϊκά το δάνεια των 2,5 δισ. που έχει ήδη πάρει από 
τη Ρωσία. «Είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε κάποιες 
διορθώσεις» στις σχέσεις μας με την Κύπρο, δήλωσε και 
ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντ. Μεντβέντιεφ. Πάντως, τα 
ρωσικά κεφάλαια, που εκτιμάται ότι θα υποστούν απώλειες 
έως 3,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα έχουν από 
καιρό αρχίσει να «κοιτούν» προς τη Λετονία, υποψήφια 
προς ένταξη στην Ευρωζώνη. Αναλυτές λένε ότι μέρος των 
κεφαλαίων θα μεταφερθεί από την Κύπρο σε Γερμανία, 
Βρετανία και Ελβετία, ενώ παράλληλα θα συμβεί «απο-
offshore-ποίηση της ρωσικής οικονομίας». Σημειώνεται ότι 
n ρωσική κυβέρνηση ετοιμάζεται να υιοθετήσει μέτρα για 
τον επαναπατρισμό των ρωσικών κεφαλαίων που είναι στο 
εξωτερικό. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, μάλιστα, σύμφωνα 
πάντα με δημοσιεύματα του ρωσικού Τύπου, κατατέθηκαν 
τον Φεβρουάριο στο γραφείου του προέδρου της χώρας 
προς έγκριση, ενώ πληροφορίες φέρουν τη Ρωσία να ζητά 
από τις κυπριακές αρχές τα «ονοματεπώνυμα» όλων των 
Ρώσων καταθετών! To ερώτημα, όμως, που πολλές πλευρές 
θέτουν αφορά τους πραγματικούς και μακροπρόθεσμους 
στόχους της Γερμανίας με αφορμή τη λύση που επιβάλλεται 
στην Κύπρο. Αναλυτές και πολιτικοί εκτιμούν ότι από την 
μία n «σμίκρυνση» του μεγέθους του κυπριακού τραπεζικού 
τομέα αφορά το «βρόμικο χρήμα», το «ξέπλυμά» του, αλλά 
αυτό δεν εξηγεί πλήρως τη στάση της Γερμανίας, καθώς το 
ίδιο γίνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες... To ερώτημα, 
λοιπόν, που θέτουν ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές είναι 
εάν n Γερμανία σηματοδοτεί έτσι τη στροφή της στάσης 
της έναντι της Ενωμένης Ευρώπης, όπως αυτή σήμερα 
είναι θεσμικά, οικονομικά και πολιτικά δομημένη... Με τη 
ρητή διαβεβαίωση ότι οι καταθέσεις στα υποκαταστήματα 
κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα εξαιρούνται από την 
απόφαση του Eurogroup ο υπουργός Οικονομικών Γ. 
Στουρνάρας θέλησε να βάλει φραγμό στην επέκταση του 
κλίματος αβεβαιότητας και φόβου για ντόμινο απόσυρσης 
καταθέσεων, που θα δημιουργούσε νέα προβλήματα στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε μια περίοδο κατά την 
οποία αυτό ανακτά την εμπιστοσύνη των καταθετών και των 
αγορών, γεγονός που αντανακλάται στη συνεχή αύξηση των 
καταθέσεων που επιστρέφουν στα τραπεζικά γκισέ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΕΡΔΟΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 19/03/2013

Για το χαρακτηρισμό του εισοδήματος που προκύπτει από 
την ανέγερση μεμονωμένης πολυώροφης οικοδομής επί 
οικοπέδου ως εισοδήματος από εμπορική επιχείρηση δεν 
ενδιαφέρει ο τρόπος κατά τον οποίο ο ιδιοκτήτης απέκτησε 
το συγκεκριμένο ακίνητο και ειδικότερα εάν περιήλθε σε 
αυτόν από δωρεά, κληρονομιά ή αγορά, ο δε χαρακτηρισμός 
αυτός δεν αναιρείται ούτε εκ του γεγονότος ότι  n ανέγερση 
δεν πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, αλλά 
με ανάθεση σε εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής, 
ούτε εκ του γεγονότος ότι n ανέγερση της οικοδομής ή και 
n πώληση των διαμερισμάτων δεν έγιναν με τη συστηματική 
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οργάνωση επιχειρήσεως αγοραπωλησίας ακινήτων, 
καθόσον εμπορική επιχείρηση αποτελεί και n μεμονωμένη 
ή συμπληρωματική πράξη που αποβλέπει στην επίτευξη 
κέρδους. Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ' αριθμ. 
ΠΟΛ. 1047/11.3.2013 εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, 
έπειτα από σύμφωνη γνωμοδότηση (υπ' αριθμ. 532/2012) 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, n οποία έγινε δεκτή 
από το γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επισημαίνεται 
ότι με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε δεκτό ότι κατά την 
έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του 
ΚΦΕ εισόδημα από εμπορική επιχείρηση είναι αυτό που 
προκύπτει από την ανέγερση μεμονωμένης πολυώροφης 
οικοδομής επί ιδιοκτήτου οικοπέδου, εφόσον n ανέγερση 
δεν γίνεται προς το σκοπό αξιοποιήσεως κεφαλαίου, αλλά 
προς το σκοπό επιτεύξεως κέρδους από τη μεταβίβαση των 
οριζόντιων ιδιοκτησιών της οικοδομής. Ο σκοπός αυτός 
δύναται να συναχθεί από συναφή προς την ανέγερση της 
οικοδομής περιστατικά, όπως το μέγεθος της οικοδομής, 
n ανέγερσή της σε χρόνο που δεν απέχει πολύ από την 
απόκτηση του οικοπέδου, n πώληση των διαμερισμάτων 
κλπ., σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, n αναλογία 
μεταξύ των διαμερισμάτων που πωλήθηκαν και εκείνων 
που παρέμειναν στον ιδιοκτήτη, n διαφορά μεταξύ της αξίας 
κτήσεως και πωλήσεως. Η κρίση, όμως, περί της συνδρομής 
ή μη του ανωτέρω σκοπού ανάγεται στην αρμοδιότητα της 
φορολογικής αρχής.

ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 20 | 19/03/2013

ΑΛΛΑΓΗ στρατηγικής για την ταχύτερη εκδίκαση των 
φορολογικών υποθέσεων και την αύξηση των δημοσίων 
εσόδων επιχειρεί του υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο 
εγκαταλείπει πλέον τους αριθμητικούς στόχους σε μια 
ύστατη προσπάθεια να βγάλει από το τέλμα της αρνησιδικίας 
χιλιάδες διοικητικές διαφορές που παραμένουν εκκρεμείς. 
Η ένταξη των υποθέσεων για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
στον θεσμό της διαμεσολάβησης, n εξωδικαστική επίλυση 
αστικών μικροδιαφορών μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ 
και οι ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον ανεξάρτητων 
επιτροπών οι οποίες θα φιλτράρουν τις υποθέσεις που θα 
φτάνουν στη Δικαιοσύνη, είναι τρεις από τους βασικούς 
άξονες στον νέο χάρτη που σχεδιάζει το υπουργείο. Με 
βάση τα μέχρι τώρα πλάνα, θα έπρεπε μέχρι το τέλος Ιουνίου 
2013 να έχουν εκδικαστεί στο μεγαλύτερο ποσοστό τους οι 
εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις. Ωστόσο, ο αριθμητικός 
αυτός στόχος εγκαταλείφθηκε με τη σύμφωνη γνώμη 
και του τεχνικού κλιμακίου της τρόικας. «Οι συνομιλητές 
μας αποδέχθηκαν πλήρως τη συνολική στρατηγική του 
υπουργείου. Μεγάλες τομές, όπως n ριζική αναμόρφωση του 
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα και του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο νέος Κώδικας Δικηγόρων, 
n δημιουργία εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
όπως n διαμεσολάβηση, n δικαστική διαμεσολάβηση σε 

Πρωτοδικείο και Εφετείο, n διαπραγμάτευση χρέους στα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, οι ενδικοφανείς προσφυγές 
σε τριμελείς ανεξάρτητες επιτροπές για τις δικαστικές 
διαφορές και n καθολική ψηφιοποίηση των λειτουργιών της 
Δικαιοσύνης αποτελούν την πεμπτουσία της στρατηγικής του 
υπουργείου μας», δηλώνει στα «ΝΈΑ» ο γενικός γραμματέας 
Νικόλας Κανελλόπουλος δίνοντας το στίγμα του πλάνου που 
σχεδιάζεται.

ΔΙΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΜΑΝΙΤΑΚΗ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 20 | 19/03/2013

Μάχη με τον χρόνο και με στόχο να αποκτήσει εντός των 
προσεχών ημερών καθαρό «Χάρτη» για τις  διαρθρωτικές 
αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση και την οριστικοποίηση 
του σχεδιασμού για τον φόρο επί των ακινήτων δίνει 
n κυβέρνηση εν όψει της επιστροφής στην Αθήνα των 
επικεφαλής της τρόικας. Οι ραγδαίες εξελίξεις στην 
Κύπρο αποτελούν για το Μέγαρο Μαξίμου μια νέα 
εξαιρετικά κρίσιμη παράμετρο στην έτσι κι αλλιώς 
δύσκολη και πολυπαραγοντική εξίσωση, που απαιτεί 
γρηγορότερες αποφάσεις προκειμένου να κλείσουν όλες 
οι εκκρεμότητες μια... ώρα νωρίτερα από αυτήν που 
προέβλεπε το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα με την 
τρόικα. Είναι αυτονόητο ότι η τρικομματική κυβέρνηση 
(και οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί) θέλει σε κάθε περίπτωση 
να απομακρύνει το ενδεχόμενο νέας εμπλοκής με τους 
δανειστές μας, που εκ των πραγμάτων θα φέρει αν συμβεί 
καθυστέρηση στην αποδέσμευση της δόσης των 2,8 δισ. 
ευρώ. Γι αυτό -σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες- ο 
πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς κατά τη χθεσινή 
συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον υπουργό 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη, έδωσε... 
διορία για την παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου με 
τις διαρθρωτικού τύπου αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση. Ο 
κ. Σαμαράς -λένε οι ίδιες πληροφορίες- κατέστησε σαφές 
στον υπουργό του ότι μετά και το «τσουνάμι» εξελίξεων στην 
Κύπρο δεν υπάρχει το παραμικρό περιθώριο χαλάρωσης, 
αντιθέτως αναγκάζει την κυβέρνηση να θωρακίσει τη 
χώρα με άμεσες πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα. Όπερ 
σημαίνει ότι ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει ήδη αναλάβει 
τους υπουργούς του ελέγχοντας την αποτελεσματικότητα 
των κινήσεών τους και αναχαιτίζοντας έτσι τον κίνδυνο 
να αμφισβητήσει n τρόικα τον βαθμό υλοποίησης του 
προγράμματος. 
Η μόνη «ασφαλής πρόβλεψη» δείχνει λοιπόν ότι n κορυφαία 
σύσκεψη που θα αρχίσει στις 6 σήμερα το απόγευμα στο 
Μέγαρο Μαξίμου (την ίδια ώρα θα ξεκινά n συνεδρίαση-
σταθμός στο κοινοβούλιο της Κύπρου) είναι καθοριστικής 
σημασίας, αφού οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, ο πρωθυπουργός 
A. Σαμαράς και οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης θα βρεθούν 
μπροστά σε «καυτά διλήμματα», που φέρνουν πιο κοντά και 
την οιονεί επικαιροποίηση της προγραμματικής συμφωνίας. 


