
Ενώ η οικοδομική δραστηριότητα συνεχίζει να καταγράφει ιστορικά χαμηλά, 
μόνον  μικρή μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο οι τιμές των οικοδομικών υλι-
κών νέων κτιρίων κατοικιών κατά -1.4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Απριλίου 2012, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά την ίδια χρονική 

περίοδο το 2012 συγκρινόμενη με την αντίστοιχη του 2011.

1

23|05|2013ΤΕΥΧΟΣ 419

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Έξω πάμε καλά, μέσα…
Και όταν μιλάμε για «έξω» δεν αναφερόμαστε 
στην «πραγμάτια» που λένε πως αποκόμισαν από 
την πρόσφατη περιοδεία ή μέλλουσες – αυτή θα 
πρέπει πρώτα να τη δούμε, αλλά κι όταν τη δούμε 
να την κοιτάξουμε από κάθε πλευρά, μήπως και 
έχει …«τρύπες». Μιλάμε για τον ελληνικό τεχνικό 
κόσμο, που με τα έργα του βάζει στο δρόμο της 
ανάπτυξης πολλές χώρες, απ’ εκείνες που έως 
πριν λίγα χρόνια μας έβλεπαν ως αναπτυγμένο 
κράτος.
Το ένα μετά το άλλο υπογράφουν τα νέα 
συμβόλαια μεγάλων έργων, σε κράτη της Μέσης 
Ανατολής και Αραβίας, αλλά και επί ευρωπαϊκής 
Ηπείρου, ελληνικές τεχνικές εταιρείες, με 
συνέπεια το ανεκτέλλεστο υπόλοιπο να παραμένει 
τα τελευταία χρόνια σχεδόν σταθερά στα 2-3 
δισ. ευρώ, απόδειξη ότι το ελληνικό τεχνικό 
παραγωγικό δυναμικό είναι και ικανό και το 
εμπιστεύονται οι ξένοι. Μάλιστα, ορισμένες απ’ 
αυτές τις εταιρείες, τείνουν να δημιουργήσουν 
μια καλή ιστορική παράδοση εκτός Ελλάδας, 
ταυτόχρονα μεγενθυνόμενες.
Αυτά, όμως, ούτε τα βλέπουν οι διαχειριστές της 
εξουσίας στη χώρα μας, ούτε τα λογαριάζουν 
στην αναπτυξιακή προοπτική της Ελλάδας. Η 
εξωστρέφεια γι’ αυτούς είναι μονόδρομη: να 
φέρουν ξένους στην Ελλάδα, να ξεπουλήσουν 
«έναντι πινακίου φακής» ότι καλό και με μέλλον 
υπάρχει, να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο, 
ώστε τα έργα και οι λογής επενδύσεις τους να 
γίνουν με το μικρότερο κόστος και τις λιγότερες 
δεσμεύσεις νόμων.
Την ίδια ώρα που βυθίζουν στην απραξία και ένα 
καταστροφικό νομοθετικό πλαίσιο τις ελληνικές 
εταιρείες!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε χθες στην έκ-
δοση επίσημης ανακοίνωσης με τίτλο  
«Προθεσμίες νόμου 4014/2011 για 
αυθαίρετα  & νόμου 3843/2010 για 
ημιυπαίθριους χώρους»,  ότι δεν θα 
δοθεί νέα παράταση εφαρμογής των 
νόμων 4014/2011 και 3843/20 πέραν 
της 31ης Μαΐου 2013, που λήγει η 
σχετική προθεσμία . Παράλληλα ανα-
κοινώνεται ότι  «τις επόμενες ημέρες 
τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το 
Προεδρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρο-
νική Ταυτότητα Κτιρίου». Αναλυτικά 
η ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ έχει ως 
εξής:  «Το ΥΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι, 
στις 31 Μαΐου λήγουν οι προθεσμίες 
που αφορούν τη δυνατότητα νέων 
υπαγωγών στο νόμο 4014/2011 για 
τα αυθαίρετα και όλες τις διαδικα-
σίες του νόμου 3843/2010 για τους 
ημιυπαίθριους χώρους. Όπως είχε 
ανακοινωθεί από τον Ιανουάριο, δεν 
πρόκειται να δοθεί νέα παράταση.  
Το ΥΠΕΚΑ ολοκληρώνει την επεξερ-
γασία των προτάσεων που κατατέθη-
καν στην δημόσια διαβούλευση για το 

νομοσχέδιο περί αντιμετώπισης της 
αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλ-
λοντικό ισοζύγιο και θα το καταθέσει 
προς ψήφιση στη Βουλή, το αμέσως 
επόμενο διάστημα. Στο νομοσχέδιο, 
περιλαμβάνονται ήδη διατάξεις για 
όσους έχουν ενταχθεί στις διατάξεις 
του Νόμου 4014/2011, ή άλλων προ-
γενέστερων νομοθετικών ρυθμίσεων. 
Οι πολίτες που έχουν κάνει χρήση 
των διατάξεων του Νόμου 4014/2011 
θα καλυφθούν από τις διατάξεις του 
νέου νόμου, χωρίς την καταβολή νέου 
παραβόλου και με συμψηφισμό των 
ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί. 
Επιπλέον, τις επόμενες ημέρες τίθεται 
σε δημόσια διαβούλευση το Προε-
δρικό Διάταγμα για την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα Κτιρίου, μέσω της οποίας 
θα μπορέσει το Κράτος να αποκτήσει 
πλήρη εικόνα του δομημένου χώρου, 
ώστε να προχωρά αποτελεσματικά ο 
χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδι-
ασμός και να διασφαλίζεται ο πλήρης 
και διαρκής έλεγχος της ασφάλειας 
και νομιμότητας των κατασκευών».

Το ΥΠΕΚΑ ανα-
κοίνωσε  ότι «θα 
καταθέσει στη 
Βουλή το νέο 
σχέδιο νόμου για 
την αυθαίρετη 
δόμηση και το 
περιβαλλοντι-
κό ισοζύγιο, το 
αμέσως επόμε-
νο διάστημα», 
χωρίς συγκε-
κριμένη χρονική 
αναφορά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
ΣΗΜΕΡΑ

Υπαγωγή σε ν.4014/2011 και 
ν.3843/2010, σε οκτώ ημέρες τέλος 

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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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Αερομεταφορές- Παρόν και 
Μέλλον»
ΑΘΗΝΑ

iForce Επικοινωνίες, 
Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ. , Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων 

30
Μαΐου
2013

25 -27
Μαΐου
2013

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Μηχανικής 
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

 Έκθεση "Φοιτητικής και νεολαιίστικης αφίσας" με αντιπροσωπευτικά δείγματα από τα πρώτα 
χρόνια της Μεταπολίτευσης, από όλο το πολιτικό φάσμα, παρουσιάζεται στη Βιβλιοθήκη 
Επιστημών Υγείας (Δήλου 1 και Μ. Ασίας, Γουδή), του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Αφίσες που κάποτε αναρτήθηκαν σε πανεπιστημιακά προαύλια και αμφιθέατρα, σε δρόμους, 
σε μαγαζιά, όπου φοιτούσε και σύχναζε η νεολαία, αποδίδουν την ατμόσφαιρα της εποχής. 
Άλλοτε επιτυχημένες εικαστικά κι άλλοτε λιγότερο, αναδεικνύουν την προτεραιότητα που 
έδιναν οι δημιουργοί τους στο μήνυμα που μετέφερε η αφίσα και την αμεσότητά του. 
Με την πάροδο των χρόνων οι χειροποίητες αφίσες "σιώπησαν", αποσύρθηκαν και τώρα, 41 
χρόνια από τη μεταπολίτευση, αποτελούν σημαντικό ιστορικό τεκμήριο. Οι αφίσες της έκθε-
σης προέρχονται από τις συλλογές των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας( ΑΣΚΙ). 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου και διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Ιστορικού 
Αρχείου Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΚΘΕΣΗ "ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΙΣΤΙΚΗΣ ΑΦΙΣΑΣ"

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3 -4
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 23-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες του 9ου 
Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής 
Μηχανικής με τίτλο: «Η Συμβολή της Χημικής 
Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη» που θα 
ολοκληρωθούν στις 25 Μαΐου 2013, στους  
χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του 
ΕΜΠ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Ημερίδα με θέμα τις τελευταίες εξελίξεις 
στην παραγωγή δημοσίων έργων, διοργανώνει 
σήμερα στις 6 μ.μ. το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία 
με τον Σύλλογο Μελετητών Δημοσίων Έργων 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), στο αμφι-
θέατρο του κτηρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49). 

ΡΕΘΥΜΝΟ
➦ Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με τη συνεργασία του 
Δήμου Ρεθύμνης  διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα «Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης», 17.30 - 20:30 σήμερα, στο Σπίτι 
του Πολιτισμού (Βερνάδου 8, Ρέθυμνο).

 Στις 25 και 26 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθεί, 
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος 
Ωνάση, το διεθνές συνέδριο για την ανάπτυξη, με 
τίτλο «Re engineering Greece»,  που διεξάγεται 
με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας.
 Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν 
οι παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:
-Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού σήμερα
-Η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα
-Ενέργεια: Αιχμή του δόρατος για την Ανάπτυξη
-Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα – Προ-
ϋποθέσεις αγροτικής ανάπτυξης
-Εκμετάλλευση φυσικών πόρων και προστασία 
του περιβάλλοντος: Παράλληλοι ή αντίθετοι 
δρόμοι;
-Οι υποδομές ως μέσο εκκίνησης επενδύσεων
-Έργα, υποδομές και τουριστικό προϊόν
-Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης του πολιτικού 
μηχανικού
-Στρατηγικά έργα ανάπλασης στην Αττική

-Σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση
-Με στόχο την αειφορία: Χάραξη και εφαρμογή 
περιβαλλοντικών πολιτικών
-Το περιβάλλον ως μοχλός ανάπτυξης.
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο –που θα μεταδο-
θεί σε live streaming- απαιτείται προεγγραφή.
Πληροφορίες: www.reengineeringgreece.gr, 
www.reengineering.gr, τηλ.: 210 9238170, email: 
spme@tee.gr

Συνέδριο για την ανάπτυξη

 Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, το Υπουργείο 
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητι-
σμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, συνδιοργανώνουν 
την έκθεση  “Δημιουργώ εκ του μηδενός”, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας του Δήμου 
Αθηναίων (Ταϋγέτου 60). Η έκθεση παρουσιάζει 
έργα από ανακυκλώσιμα υλικά των μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης από όλη την Ελλάδα και θα διαρκέσει από 
τις 24 Μαΐου ως και τις 7 Ιουνίου 2013 (Δευτέρα 
– Παρασκευή: 9:00 – 14:00).

Δημιουργώ εκ του μηδενός



Ισορροπώντας μεταξύ ανάπτυξης και προστασίας  
του περιβάλλοντος 

Η ανάπτυξη δεν πρέπει να αντιπαλεύει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Έξυπνο σύστημα ηλεκτρικής κατανάλωσης

Κινητό εργαστήριο περιβαλλοντικών μετρήσεων 

 Με την ενημέρωση των μηχανικών και άλλων ενδιαφερομένων σχετικά με τη 
νομολογία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις «επιτρεπόμενες 
χρήσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 2000» συνεχίστηκε ο κύκλος διαλέ-
ξεων με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πο-
λεοδομίας», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.  Στόχος των 
εκδηλώσεων, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην εισαγωγική ομιλία του ο Β’ 
Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιώργος Ηλιόπουλος, να αναδειχθούν 
και να αναλυθούν  τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην 
καθημερινότητά τους οι μηχανικοί και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στο περι-
βάλλον και ταλανίζουν χρόνια συνολικά τους πολίτες, καθώς το τι επιτρέπε-
ται και τι όχι, στις ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της χώρας, αποτελεί 
ένα… κουβάρι.  Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η δρ. Νομικής και δικηγό-
ρος Ιωάννα Κουφάκη ανέπτυξε τις πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με 
τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και τις συνέπειες που έχει η πλημμελής 
τήρησής τους, σε ό,τι τις περιοχές Natura. Και ακόμη, τη φιλοσοφία που δι-
έπει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τη συνύπαρξη της οικονομικής ανάπτυξης και 
της προστασίας του περιβάλλοντος στις χώρες-μέλη. Ειδικότερα αναφέρθη-
κε σε περιπτώσεις εγκατάστασης ΑΠΕ σε προστατευόμενες περιοχές Natura 
και δασικές περιοχές, αλλά και στις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν στη 
συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσε-
ων, όπως και στην αποζημίωση κατοίκων για έργα στα οποία δεν τηρήθηκε η 
συγκεκριμένη διαδικασία. Όπως υπογράμμισε η Ιωάννα Κουφάκη, τα περι-
στατικά που αναλύθηκαν καταδεικνύουν τη μεγάλη βαρύτητα που δίνει η ΕΕ 
στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ακόμη και όταν πρόκειται για 
έργα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Σαράντα κατοικίες στη Θεσσαλονίκη θα παρακολουθεί το έξυπνο σύστημα 
ηλεκτρικής κατανάλωσης, που θα εγκατασταθεί δωρεάν σε αυτές, στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο "Αντίστροφη μέτρηση για κατοικίες χαμηλού 
άνθρακα- Countdown to Low Carbon Homes". Από τις κατοικίες στις οποίες 
θα εγκατασταθεί ο μηχανισμός οι 20 θα πρέπει να έχουν ήδη κάνει κάποιας 
μορφής ενεργειακή αναβάθμιση στο πρόσφατο μέλλον, ενώ οι υπόλοιπες θα 
επιλεγούν μεταξύ σπιτιών, που προγραμματίζουν κάποιου είδους βελτίωση στο 
ενεργειακό τους προφίλ άμεσα. "Οι ενεργειακές απαιτήσεις σε ηλεκτρική και 
θερμική ενέργεια των κατοικιών στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου στο 23,5% 
της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα. Η κατανάλωση αυτή αυξά-
νεται κάθε χρόνο, παρά τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση νέων, πιο αποδοτικών 
ενεργειακά συσκευών στα σπίτια μας. Με το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας 
ο περιορισμός της κατανάλωσης φαίνεται να είναι μια επιτακτική ανάγκη. Σε 

αυτό το πλαίσιο, μια ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας μπορεί να συμβάλ-
λει καθοριστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και, αντίστοιχα, 
στη μείωση των σχετικών δαπανών", υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο μετέχει στο έργο, μέσω του 
Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στόχος του έργου είναι να 
καταγράψει τις καλές πρακτικές για μια πετυχημένη ενεργειακή αναβάθμιση, 
να διερευνήσει τις δυνατότητες χρηματοδότησής της, πέρα από τα ισχύοντα 
προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και να παρέχει κατάλληλες συμβουλευ-
τικές υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή αναβάθμιση 
του σπιτιού τους. 
Επιπλέον, σε όσες κατοικίες δεν έχουν ήδη σχεδιάσει την ενεργειακή τους ανα-
βάθμισή θα γίνει δωρεάν ενεργειακή επιθεώρηση και θα προσφερθούν συμ-
βουλευτικές υπηρεσίες για τις καλύτερες λύσεις που υπάρχουν.

Από τις 15 Μαΐου η Εγνατία Οδός έχει θέσει σε 
λειτουργία το κινητό εργαστήριο πραγματοποίη-
σης περιβαλλοντικών μετρήσεων που απέκτησε 
στο πλαίσιο του έργου Environmental Highway 
Οbservatory (E-Highway), του διασυνοριακού 
προγράμματος συνεργασίας INTERREG Ελλά-
δα - ΠΓΔΜ ΙΡΑ 2007 - 2013.  Σημειώνεται ότι η 
Εγνατία Οδός Α.Ε., από την αρχή της κατασκευής 
του άξονα μέχρι σήμερα που είναι σε πλήρη λει-

τουργία, παρακολουθεί και καταγράφει τις περι-
βαλλοντικές συνθήκες, εντοπίζει τις επιπτώσεις 
της Οδού στο περιβάλλον και φέρει εις πέρας τις 
απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του φυ-
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, σε μια 
εποχή κατά την οποία η περιβαλλοντική προστασία 
αποτελεί αντικείμενο προς συζήτηση και δράση 
σε παγκόσμιο επίπεδο.  Μέχρι σήμερα, οι ενέρ-
γειες αυτές γινόταν τόσο με ίδια μέσα όσο και με 

τη συνεργασία άλλων φορέων. Ειδικότερα, μέσω 
του εξοπλισμού του κινητού αυτού εργαστηρίου θα 
παρακολουθούνται επί της Εγνατίας Οδού βασικοί 
περιβαλλοντικοί δείκτες: αέρια ρύπανση, ρύπανση 
υδάτων, ηχορρύπανση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του έργου «Ε-Highway», αλλά και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 
έγκρισης Περιβαλλοντικών Έργων που διέπουν τα 
τμήματα της Εγνατίας Οδού.
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Ήθελαν να διαπιστώσουν τι θα συμβεί αν 
την εξουσία των ρομπότ (μιας μηχανής 
κατεξοχήν για βιομηχανική χρήση) ανάλαβει 
ο λαός. Σκέφθηκαν και δημιούργησαν ένα 
ρομπότ-μπάρμαν, το οποίο παρουσίασαν 
εν δράσει προ ημερών στο πάρτυ που 
ακολούθησε μια παρουσίαση της Google.
Οι συμμετέχοντες στο πάρτυ είχαν τη 
δυνατότητα να παραγγέλνουν τα ποτά τους, 
ακόμη και σύνθετα κοκτέϊλ, μέσω των 
smartphones τους, φτάνει να έστελναν τη 
συνταγή της προτίμησής τους. Η εκτέλεση 

της συνταγής και το σέρβις αποδείχθηκε 
άψογο.
Το ρομπότ-μπάρμαν ανέπτυξε μια ομάδα του 
ΜΙΤ, με επικεφαλής τον Yaniv Turgeman και 
απέδειξε ότι έχουμε στάσει στο σημείο οι 
μεγάλες τεχνολογίες παραγωγής να γίνουν 
τώρα προσιτές σε όλους. Ο Turgeman, 
μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι «αυτή είναι η Τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση», επεσήμανε πως 
ήταν ένα «αστείο», ωστόσο, ομολόγησε πως 
«οι άνθρωποι έχουν πλέον την εξουσία να 
ελέγχουν την πολύ ισχυρή τεχνολογία».

ΜΠΑΡΜΑΝ ΤΟΥ 
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το Cais das Artes είναι ένα νέο μουσείο 
που κτίζεται στην προκυμαία του Vitoria, 
στα βόρεια του Ρίο ντε Τζανέιρο, μια 
περιοχή που μετατρέπεται σε κέντρο 
πολιτιστικής υποδοχής της πόλης, με 
εθνική σημασία και ακτινοβολία.
Το χαρακτηριστικό του εκτεταμένου 
κτιρίου είναι  έχει μετατραπεί με 
επιτυχία SUA Bay περιοχή της πόλης σε 
πολιτιστικό υποδοχής εθνικής σημασίας. 
Σχεδιασμένο σε συνεργασία μεταξύ της 
Βραζιλίας αρχιτέκτονες Paulo Mendes 

da Rocha και ο Martin Corullon των τοπικών πρακτικών Associados μετρό Arquitetos , αυτό 
το εκτεταμένο συγκρότημα μουσείο σχεδιάστηκε με στόχο να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του 
ιστορικού περιβάλλοντος. 3.000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακό χώρο και το 1300 θέσεων 
θέατρο είναι τυλιγμένο σε πρώτες συγκεκριμένες πρόσοψη και το κτίριο αιωρείται πάνω από το 
έδαφος. Ο όγκος χωρίζεται από ένα κενό που πλαισιώνει τη θέα της γύρω περιοχής.
Εξοπλισμένο για να φιλοξενήσει μεγάλης κλίμακας συμβάντα, η εξέλιξη αυτή μουσείο ρυθμίζει 
τον κάμπο τομέα ως ένα ανοικτό τετράγωνο για ολόκληρη την πόλη - νέος δημόσιος χώρος 
στον ωκεανό. Με τις εγκαταστάσεις, όπως βιβλιοπωλεία και χώρους που μπορεί να φιλοξενήσει 
θεατρικές παραστάσεις και υπαίθριες εκθέσεις, η νέα πλατεία είναι ένα αξιοθέατο, ένα 
θέαμα που αποτελούν τη συνέχεια της πολιτιστικής ζωής της πόλης. Επιπλέον, λόγω χωρικά 
χαρακτηριστικά του, ο τόπος επιτρέπει στο κοινό να αποκαλύψει η συντριπτική μορφή τοπίο μια 
προνομιακή σκοπιά.
Η δομή του κτιρίου του Μουσείου αποτελείται από δύο μεγάλες δέσμες παράλληλων, 
προεντεταμένο οπλισμένο σκυρόδεμα, ύψους 7 μέτρων, με μόνο 3 σημεία στήριξης, σε κάθε 
20 μέτρα. Οι εκθεσιακοί χώροι βρίσκονται μεταξύ των κύριων δοκών, και είναι ανοικτές και 
επικοινωνούν οπτικά μεταξύ τους και προς την πλατεία. Το θέατρο έχει ανασταλεί ακριβώς 

όπως το Μουσείο μόνο με τις τεχνικές 
περιοχές κάτω από τη σκηνή βρίσκονται στο 
ισόγειο.
Η κατακόρυφη κυκλοφορία μέσω ράμπες 
αποτελεί σαφή πλατφόρμες και βεράντες για 
την ανατίμηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
Το σχέδιο ορίζει ένα νέο έδαφος - η Vitoria 
Bay ίδια, στο φυσικό μεγαλείο του, ένα 
μέρος που προέρχεται από μια συνεχή 
αντιπαράθεση μεταξύ φυσικών και τεχνητών, 
το τοπίο και συγκεκριμένα, ιστορικά και 
προσωρινή.
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Το «πράσινο φως» άναψε το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για να προχω-
ρήσουν στην επόμενη φάση οι διαγωνισμοί κατασκευής ΧΥΤΑ στους δήμους Φυλής 
και στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού του δήμου Μαραθώνα Αττικής. Συγκε-
κριμένα ο δήμος Φυλής ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και αντίθε-
τες στην Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία οι προκήρυξεις του διαγωνισμού για 
το έργο «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και 
λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας αστικών απορριμμάτων στην ολοκληρωμένη 
εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων Δυτικής Αττικής ('Ανω Λιόσια), Κατά τον 
δήμο ο περιφερειακός σχεδιασμός της διαχείρισης των αποβλήτων στην περιφέρεια 
της Αττικής, που υλοποιείται μέσω των διαγωνσιμών αυτών είναι αντίθετος στο άρθρο 
24 του Συντάγματος (βιώσιμη ανάπτυξη) και στο Ευρωπαϊκό δίκαιο. Και αυτό, συνεχί-
ζει ο δήμος Φυλής, γιατί ο εν λόγω σχεδιασμός δεν έχει καταρτιστεί κατόπιν τηρήσε-
ως της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, ούτε έχει σχεδιαστεί με 
βάση τις αρχές της διαχείρισης των αποβλήτων. Ακόμη, ο δήμος Φυλής υποστήριζε, 
ότι η προκήρυξη του έργου αποκλίνει από τους περιβαλλοντικούς όρους που καθο-
ρίζει η νομοθεσία, όπως επίσης, ότι παραβιάζει και τις διατάξεις περί Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κατά το σκέλος εκείνο που ορίζει ότι η αναθέ-
τουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού που περιλαμβάνει περιγραφή των 
αναγκών και απαιτήσεων του έργου. Ο δήμος Μαραθώνας (σ.σ.: Με τον «Καποδί-
στρια» ο δήμος Γραμματικού συνενώθηκε με το δήμο Μαραθώνα) από την πλευρά 
του ζητούσε να ακυρωθεί η από 19.11.2012 απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής του 
Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) κατά το σκέλος εκείνο 
που εγκρίθηκε η προκήρυξη του έργου «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συ-
ντήρηση, τεχνική διαχείριση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων 
Βορειοανατολικής Αττικής με ΣΔΙΤ» (στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού). Ο 
δήμος Μαραθώνα υποστήριξε ότι προϋπόθεση εκτέλεσης εργασιών επεξεργασίας 
αποβλήτων είναι η προηγούμενη έκδοση Αποφάσεως Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ). Όμως, οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι η ΑΕΠΟ θα πρέπει να εκδίδεται 
πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων.

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για  
τους ΧΥΤΑ Αττικής

Η διάνοιξη της σήραγγας Καλλίδρομο, ένα από 
τα μεγαλύτερα έργα πανευρωπαϊκά., πραγματο-
ποιήθηκε χθες με την παρουσία στελεχών του 
υπουργείου Υποδομών και της ΕΡΓΟΣΕ. Σύμφω-
να με σχετικό δημοσίευμα της «Ημερησίας» ως 
«μία μάχη με τον χρόνο, τα γεωλογικά φαινόμενα 
και τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν» χαρα-
κτήρισε την τελευταία πράξη για την ολοκλήρωση 
της διάτρησης της σήραγγας του Καλλιδρόμου, ο 
αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Σταύρος Κα-
λογιάννης. Ο γενικός γραμματέας Μεταφορών 
κ. Ν. Σταθόπουλος συνέδεσε την ολοκλήρωση 
του συνολικού δικτύου με την ιδιωτικοποίηση 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που έχει δρομολογηθεί. «Η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού 
δικτύου κατακτά ένα μεγαλύτερο μερίδιο με κα-
λύτερους όρους στην αγορά» και συνδύασε την 
εξέλιξη των έργων και με την ηλεκτροκίνηση έτσι 
ώστε «όλα αυτά τα έργα να έχουν μεγάλη επίδρα-
ση και στην ίδια και στις νέες εποχές, καθώς και 
τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της». Ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κ. Σπηλιώπουλος 

χαρακτήρισε ως πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο 
έργο, με καθοριστική αξία και σημασία σε ό,τι 
αφορά την εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό του 
σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Μάλιστα, 
υποστήριξε πως η ολοκλήρωση αυτού του έργου 
συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση και όλων 
των άλλων έργων, έτσι ώστε μέσα σε συγκεκρι-
μένο χρονοδιάγραμμα η χώρα να αποκτήσει ένα 
σύγχρονο ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 
– ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ – ΔΟΜΟΚΟΥ: Περιλαμβάνει: 
106 Xλμ. Διπλής Σιδηροδρομικής Γραμμής.4 
Σήραγγες μονής γραμμής συνολικού μήκους 
30.837,00 μ. (Σήραγγες Καλλιδρόμου και Όθρυ-
ος). 12 Σήραγγες διπλής γραμμής συνολικού 
μήκους 4.499,61 μ. 18 Cut & Cover διπλής γραμ-
μής συνολικού μήκους 2.374,75 μ. 6 Cut & Cover 
μονής γραμμής συνολικού μήκους 1.708,00 μ. 
49 Σιδηροδρομικές Γέφυρες συνολικού μήκους 
6.086,88 μ. 32 Ανισόπεδες Διαβάσεις συνολικού 
μήκους 2.764,50 μ. 2 Νέους Σιδηροδρομικούς 
Σταθμούς στο Μώλο και στον Άγιο Στέφανο και 

2 νέες στάσεις στις Αγγείες και στο Θαυμακό και 
η πλήρης ανακαίνιση των Σιδηροδρομικών Σταθ-
μών Τιθορέας, Λιανοκλαδίου, Δομοκού.
ΣΗΡΑΓΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ: Περιλαμβάνει: Τις 2 
σήραγγες του Καλλιδρόμου συνολικού μήκους 
18 χλμ. ωφέλιμης διατομής 58 μ2. 7 Cut & cover, 
συνολικού μήκους 1.080 μ. 4 Γέφυρες συνολικού 
μήκους 506 μ. 9 χλμ επιχωμάτων & ορυγμάτων. 
Παράπλευρη οδοποιία.

Διάνοιξη της σήραγγας Καλλίδρομου

Το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε την ακύρωση του διαγωνισμού για την 
πώληση του ακινήτου στην περιοχή Αφάντου Ρόδου λόγω αλ-
λαγής στρατηγικής για την αξιοποίησή του και την επαναπροκή-
ρυξη νέου διαγωνισμού σε σύντομο διάστημα. Επτά επενδυτικά 
σχήματα είχαν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το παραθαλάσ-
σιο ακίνητο, συνολικής έκτασης 1.858 στρεμμάτων, και είχαν 
προθεσμία μέχρι τις 22 Μαΐου να καταθέσουν τις δεσμευτικές 
προσφορές τους. Σε ανακοίνωσή του, το ΤΑΙΠΕΔ ανέφερε ότι ο 
διαγωνισμός ακυρώνεται, καθώς στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
με τους ενδιαφερόμενους και τους τοπικούς φορείς το Ταμείο 
διαπίστωσε πως θα πρέπει να προκριθεί η αξιοποίηση του βο-
ρείου τμήματος του ακινήτου και η τουριστική χρήση. Πηγή από 
το ΤΑΙΠΕΔ δήλωσε στο Reuters ότι ο νέος διαγωνισμός αναμέ-
νεται να προκηρυχθεί σε ένα με δύο μήνες και θα ολοκληρωθεί 
σε μία φάση με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών.

Ακύρωση  διαγωνισμού  
πώλησης  ακινήτου 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πλήρης καταγραφή περιουσιακής κατάστασης 
και δηλώσεις πενταετίας- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ- Πρώτη δόση υπαγωγής το αργότερο 
έως 31 Ιουλίου • Απρίλιος: Ανεξέλεγκτη διάσταση παίρνει η μη 
καταβολή των χρεών- Προστίθεται 1 δισ. ανά μήνα- ΣΤΑ 58 ΔΙΣ. ΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Ένας στους τέσσερις δεν υπέβαλε 
περιοδική δήλωση ΦΠΑ στο πρώτο τρίμηνο • Eurostat: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • Δημόσιο Χρέος: ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ 83 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ • Τρέχουσες Συναλλαγές: 
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στόχος, έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος 
του έτους- ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ • Την ικανοποίησή 
του για τις θέσεις των “27” αρχηγών εξέφρασε ο Πρωθυπουργός 
Αντ. Σαμαράς- «ΑΣΠΙΔΑ» Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΟΖ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ- 
Πολιτική κάλυψη για την αξιοποίηση ενεργειακών πηγών από τη 
Σύνοδο Κορυφής • Σχέδιο για κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου 
καταστρώνουν οι “27”- ΣΤΗΝΟΥΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ 
ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ • Εγκρίθηκε το ενημερωτικό- «ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Απαιτείται αναλυτική εισοδηματική κατάσταση και πάγια 
τραπεζική εντολή πληρωμής- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • ΝΕΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 917 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ- Οι ανεξόφλητες οφειλές προς το Δημόσιο στο 
πρώτο τετράμηνο υπολογίζονται σε 3,095 δισ. ευρώ • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ • ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ- Για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εθνικής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ- Νέος τρόπος φορολόγησης για 
όσους έχουν εισόδημα από μία πηγή- Στο 90% η προκαταβολή φόρου 
για επιχειρήσεις • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ- Έως 100 δόσεις- Ελάχιστο ποσό τα 15 ευρώ • ΜΕΙΩΘΗΚΕ 
ΚΑΤΑ 51% ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 
• ΔΕΝ ΒΙΑΖΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η FED- 
Παράθυρο για αρνητικά επιτόκια από την Ελβετία • ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ 
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- Αντίστροφη μέτρηση 
για την ανακεφαλαιοποίηση.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Ληξιπρόθεσμα: Μόνο με πλήρες πόθεν έσχες η ένταξη στις 
νέες ρυθμίσεις της Εφορίας- ΩΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟ ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΜΕ… 
ΣΤΡΙΠΤΙΖ • Ο ΝΤΕΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΜΑΤΙ • Σύνοδος 
κορυφής: ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αυστηροί όροι για ένταξη στις ευνοϊκές 
διατάξεις- ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΕ… ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 
• Σύνοδος κορυφής: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ- Α. Σαμαράς: Η Ε.Ε. υιοθέτησε τις θέσεις μας • 
«ΕΠΙΘΕΣΗ» ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ- Η Ευρώπη 
χάνει 1 τρισ. € το χρόνο.

ΕΘΝΟΣ: Με περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια ο αριθμός των 
δόσεων- Η ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Μέχρι και 
100 δόσεις με ελάχιστο ποσό τα 15 ευρώ το μήνα • ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: 
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ • Φόβοι για τρομοκρατική 
επίθεση- ΦΡΙΚΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ- Αποκεφάλισαν ένστολο έξω από 
στρατόπεδο.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Εφορία: Ρύθμιση ύστερα 
από δήλωση όλων των περιουσιακών στοιχείων- ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΓΙΑ 100 
ΔΟΣΕΙΣ • Συναγερμός στη Σκότλαντ Γιαρντ και στην Ντάουνινγκ Στριτ- 
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ: ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟ 
2014- Με συνέντευξή του στην «Κ», ο επικεφαλής του Eurogroup 
τάσσεται κατά της λήψης νέων μέτρων • ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 90% 
ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- Αλλά και για τις επιχειρήσεις  
Έως και 100 δόσεις- ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ένα πρόσωπο, ο κ. Χαλαστάνης, συνδέει δύο 

σκοτεινές υποθέσεις- ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΡΕΣΒΗ, SIEMENS ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ • ΟΙ ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΦΟΡΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
• Ένας στους τέσσερις «ξεχνάει» τον ΦΠΑ- ΧΡΩΣΤΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΣ… 
ΜΙΧΑΛΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Εθνικιστικές και φονταμενταλιστικές εκρήξεις 
στον καιρό της λιτότητας- ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟΣ ΣΚΕΠΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
• Λίστα Λαγκάρντ: «Δεν είχαμε ενημερωθεί για το διαβιβαστικό των 
Γάλλων»- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΙΩΤΗΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Συμψηφισμοί για όσους έχουν ήδη πληρώσει! Με 
500 € «καθαρίζουν» τα προ του 1975- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΛΥΣΗ- ΠΑΚΕΤΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ  • ΜΕ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ- Όλες οι λεπτομέρειες για τις 48 δόσεις με τις 
αυστηρές προϋποθέσεις.

ΕΣΤΙΑ: ΜΕΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- Φθίνουσα 
οικονομική δραστηριότης.

Η ΑΥΓΗ: Παγώνουν τα χαμόγελα στα χείλη της κυβέρνησης- ΦΤΩΧΟΙ, 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΟΙ- 600.000 παιδιά αντιμέτωπα με τον 
εφιάλτη της φτώχειας, σύμφωνα με την Unicef.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο- ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Αντιπαράθεση στο εσωτερικό της τρικομματικής 
κυβέρνησης- ΤΡΙΓΜΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ • Ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χ. Θεοχάρης, υπέγραψε δύο αποφάσεις- 
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πανέλληνες από τον Μυστρά: «ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ 
ΣΗΜΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ»!
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ΣΤΑ 309,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 23/05/2013

Χρεολύσια ύψους 83 δισ. ευρώ στην προσεχή 
πενταετία καλείται να αποπληρώσει n Ελλάδα, 
παρά το PSI και την επαναγορά των ομολόγων που 
προηγήθηκαν, και ενώ δεν είναι ακόμη ορατός ο 
χρόνος εξόδου της χώρας στις αγορές, παρά τις 
βελτιώσεις που καταγράφονται στα spreads των 
ομολόγων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους οι λήξεις ομολόγων και 
εντόκων γραμματίων στο προσεχές δωδεκάμηνο (από 
το Μάρτιο του 2013) φτάνουν στο ποσό των 30,2 δισ. 
ευρώ, ενώ για το διάστημα από το 2014μέχρι και το 
2019, οι λήξεις χρεολυσίων ανέρχονται σε 52,7 δισ. 
ευρώ, που αποτελούν το 17% του συνολικού χρέους, 
όπως αποτιμήθηκε από το ΓΛΚ στις 31 Μαρτίου. To 
μεγαλύτερο τμήμα του χρέους ύψους 226,4 δισ. ευρώ 
(73,2%), λήγει από το 2020 και μετά και αποτελείται 
βασικά από δάνεια του επίσημου τομέα χωρών της 
Ευρωζώνης, του EFSF και του ΔΝΤ. Συνολικά το 
χρέος Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε στα 309,3 
δισ. ευρώ στο τέλος του Μαρτίου 2013, από 280,3 δισ. 
ευρώ πέρυσι τον ίδιο μήνα και έναντι 305,5 δισ. ευρώ 
στο τέλος του 2012. Η άνοδος του χρέους οφείλεται 
στα αυξημένα δάνεια από το μηχανισμό στήριξης, 
λόγω του PSI του Μαρτίου του 2012 και στα κεφάλαια 
που διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών. 
Διευκρινίζεται πως πρόκειται για το συνολικό 
δημόσιο χρέος, δηλαδή περιλαμβάνει και τα ομόλογα 
που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία και άλλοι 
δημόσιοι φορείς που αποτελούν το αποκαλούμενο 
ενδοκυβερνητικό χρέος. Αυτό σημαίνει πως το χρέος 
Γενικής Κυβέρνησης, που αποτελεί και το δείκτη 
παρακολούθησης από την τρόικα και τις αγορές είναι 
χαμηλότερο, δεδομένου πως για τον προσδιορισμό 
του αφαιρείται n αξία των ομολόγων που κατέχουν 
δημόσιοι φορείς. Από το συνολικό ποσό του χρέους, 
309,36 δισ. ευρώ, τα 100,55 δισ. ευρώ, αποτελούν 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που κατέχονται 
από ιδιώτες επενδυτές την EKT και άλλες εθνικές 
κεντρικές τράπεζες. To ποσό έχει συρρικνωθεί 
αισθητά με το PSI, δεδομένου ότι προηγουμένως 
το ύψος των ομολόγων που κατείχαν οι ιδιώτες 
έφτανε σε 260 δισ. ευρώ. Η αξία των ομολόγων που 
απέμειναν σε ιδιώτες επενδυτές και ασφαλιστικά 
ταμεία, περιορίστηκε σε 81,3 3δισ. ευρώ, από 240,94 
δισ. ευρώ, το Δεκέμβριο του 2011. Τα ομόλογα ξένου 
δικαίου μειώθηκαν από 18,52 δισ. ευρώ, το 2011 σε 
4,01 δισ. ευρώ, στο τέλος του περασμένου Μαρτίου, 
ενώ για τα έντοκα γραμμάτια, το υπόλοιπο που 
απέμεινε στο τέλος Μαρτίου ήταν 14,96 δισ. ευρώ. 
Ανοδική ήταν n πορεία των δανείων τα οποία 
αυξήθηκαν σημαντικά και αποτελούν πλέον την 

πλειοψηφία του δημοσίου χρέους. Ειδικότερα τα 
δάνεια του Μηχανισμού Στήριξης E.E. και ΔΝΤ, 
αυξήθηκαν στο ποσό των 191,11 δισ. ευρώ στο τέλος 
του Μαρτίου. Στο σκέλος των δανείων υπάρχει και n 
κατηγορία «διακρατικά δάνεια» το ύψος των οποίων 
ήταν 7,06 δισ. ευρώ, ενώ μια άλλη κατηγορία είναι 
λοιπά δάνεια εξωτερικού το ύψος των οποίων είναι 
5,3 δισ. ευρώ. 
Από το σύνολο του χρέους, το 31,1 %, αφορά σε 
δάνεια και ομόλογα σταθερού επιτοκίου και το 68,9% 
είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Διαπραγματεύσιμο 
είναι πλέον το 32,5% του χρέους. Ταυτόχρονα, n 
μέση διάρκεια του νέου δανεισμού στο πρώτο 
τρίμηνο του έτους ήταν 9,1 χρόνια, έναντι 16,53 
έτη το 2012, όταν και έγινε το PSI και n μεγάλη 
επιμήκυνση των ομολόγων που απέμειναν και έναντι 
2,36 χρόνια που ήταν το 2011. Σημειώνεται ότι το 
Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους της Βουλής 
επισημαίνει στην τριμηνιαία έκθεσή του ότι, το 
2013, το ύψος του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης 
προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 352.320 εκατ. ευρώ 
ή 192,5% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
15,6% του ΑΕΠ έναντι του 2012.Το χρέος της Γενικής 
Κυβέρνησης του έτους 2013 προβλέπεται ότι θα 
ανέλθει στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 189,1% του ΑΕΠ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 13,5% του ΑΕΠ έναντι 
του 2012. Η ακαδημαϊκή συζήτηση, τονίζεται στην 
έκθεση, σχετικά με τη σταθεροποίηση/μείωση του 
λόγου χρέους προς ΑΕΠ αναδεικνύει τη σημασία 
των εξής παραγόντων: α) Δημιουργία πρωτογενούς 
πλεονάσματος στο κρατικό προϋπολογισμό: Η 
συνθήκη αυτή ικανοποιείται στο πρώτο τρίμηνο του 
έτους. β) Θετικός ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ: Η 
συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται στο πρώτο τρίμηνο 
του 2013. 
Όμως, με βάση τις εκτιμήσεις της τρόικας, n 
ικανοποίηση της συνθήκης θα είναι εφικτή από το 
2014 και μετά. γ) Μείωση του επιτοκίου δανεισμού: 
Η συνθήκη αυτή ικανοποιήθηκε μετά το πρόσφατο 
πρόγραμμα επαναγοράς χρέους (Δεκέμβριος 2012). 
δ) Ρυθμός αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ που 
είναι υψηλότερος του ονομαστικού επιτοκίου του 
δημοσίου χρέους, ώστε ο δείκτης χρέους προς ΑΕΠ 
να μειώνεται. Η συνθήκη αυτή δεν ικανοποιείται στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους. 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 23/05/2013

Περίπλοκη εικόνα, με ενδεχόμενες ευρύτερες 
επιπτώσεις σε οικονομικό, επενδυτικό, αλλά και 
γεωπολιτικό πεδίο, δείχνει να διαμορφώνεται στην 
τελική ευθεία της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΠΑ και 
ΔΕΣΦΑ. 
Μία μόλις εβδομάδα πριν από την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών, 
προβάλλει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο και οι δύο να 
καταλήξουν σε ρωσικά χέρια, εξέλιξη που, όπως όλα 
δείχνουν, θα επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις για 
την οδό μεταφοράς αζερικού φυσικού αερίου στην 
ευρωπαϊκή αγορά (TAP ή Nabucco West). Ενώ από 
κυβερνητικές πηγές αφηνόταν τις προηγούμενες 
ημέρες να εννοηθεί ότι ο ΔΕΣΦΑ οδεύει προς την 
εταιρεία SOCAR του Αζερμπαϊτζάν, αυτό δεν είναι 
πλέον καθόλου βέβαιο. Η αλλαγή των όρων του 
διαγωνισμού από το ΤΑΙΠΕΔ στις αρχές του μήνα, 
με την οποία δόθηκε n δυνατότητα σε εταιρείες που 
είχαν καταθέσει στην πρώτη φάση του διαγωνισμού 
ενιαία πρόταση για απόκτηση και των δύο εταιρειών, 
να μπορούν στην καταληκτική φάση να καταθέσουν 
χωριστές προτάσεις για καθεμιά από αυτές, βάζει 
δυναμικά στο παιχνίδι για τον ΔΕΣΦΑ τον ρωσικό 
όμιλο Sintez. 
Από τον συγκεκριμένο όμιλο είχε προέλθει στην 
πρώτη φάση n μοναδική ενιαία για τις δύο εταιρείες 
προσφορά. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες 
πηγές, n αλλαγή των όρων από το ΤΑΙΠΕΔ στην 
καταληκτική φάση του διαγωνισμού προκάλεσε την 
αντίδραση των άλλων υποψηφίων για την απόκτηση 
του ΔΕΣΦΑ, που έθεσαν προς  την κυβέρνηση θέμα 
απώλειας εμπιστοσύνης και διαρκούς μεταβολής 
κανόνων. 
Ο όμιλος Sintez θεωρείται πλέον πολύ πιθανό να 
καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του ΔΕΣΦΑ. Με 
δεδομένο ότι n ενιαία πρόταση για την απόκτηση των 
δύο εταιρειών ήταν κατά πολύ υψηλότερη από αυτές 
των άλλων διεκδικητών, αναμένεται ότι ο ρωσικός 
όμιλος θα υποβάλει προσφορά για τον ΔΕΣΦΑ που 
οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι δεν θα μπορούν να 
ανταγωνισθούν. 
Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, εκεί δείχνει να έχει 
«κλειδώσει» n πρόταση της Gasprom, όπως 
φάνηκε και από τη συνάντηση που είχε προχθές 
ο κ. Αντώνη Σαμαράς, με τον ισχυρό άνδρα του 
ρωσικού ενεργειακού κολοσσού, κ. Αλεξέι Μίλερ. Η 
Sintez θεωρείται ότι για τη ΔΕΠΑ θα υποβάλει μια 
αρκετά πιο χαμηλή προσφορά. Εφόσον n εκτίμηση 
για τις κινήσεις της Sintez επιβεβαιωθεί, ΔΕΠΑ 
και ΔΕΣΦΑ θα βρεθούν υπό ρωσικό έλεγχο. Στο 
κυβερνητικό επιτελείο ήδη έχουν γίνει κοινωνοί 
του προβληματισμού που διαμορφώνεται για τις 
επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό το ενδεχόμενο 
στις αποφάσεις για τη μεταφορά του αζερικού 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη και, ειδικότερα, 
στις προοπτικές υλοποίησης του TAP. Από την 
κοινοπραξία που προωθεί τον αγωγό, στη μελέτη των 
οικονομοτεχνικών στοιχείων του έχει συμπεριληφθεί 
και n πρόβλεψη ότι μέρος της ποσότητας φυσικού 
αερίου που θα διακινείται μέσω αυτού, θα πωλείται 

στις χώρες διέλευσης. Εκτιμάται, ωστόσο, ότι με 
ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ υπό τον έλεγχο ρωσικών εταιρειών, 
δεν θα επιτραπεί n διοχέτευση αζερικού φυσικού 
αερίου στην ελληνική αγορά. 
Αυτό συνιστά μια η καθημερινή πρώτη ανατροπή στη 
μελέτη για τον TAP. 
Μία δεύτερη επιπλοκή αφορά τη γεωπολιτική 
διάσταση του TAP και συγκεκριμένα τη δυνατότητα 
τροφοδοσίας της  Βουλγαρίας με αζερικό φυσικό 
αέριο. Με δεδομένο ότι ο αγωγός που συνδέει Ελλάδα 
και Βουλγαρία ελέγχεται από ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, 
θεωρείται ότι υπό τον έλεγχο ρωσικών εταιρειών δεν 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διοχέτευση φυσικού 
αερίου από τον TAP στη Βουλγαρία. 
Με όρους γεωπολιτικούς και με δεδομένη την 
επιμονή της E.E. στην πολυμέρεια των πηγών 
ενεργειακής τροφοδοσίας, αυτομάτως, εκτιμούν 
αρμόδιες πηγές, αποκτά προβάδισμα ο Nabucco 
West.
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Εκτός ελέγχου κινείται n ανεργία των νέων στην 
Ελλάδα: Στην E.E. των 27, n Δυτική Μακεδονία 
παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, 
72,5%, στις ηλικίες 15-24 ετών, ενώ στη δεκάδα των 
ευρωπαϊκών περιφερειών με τα υψηλότερα ποσοστά 
ανεργίας στην κατηγορία αυτή, συγκαταλλέγονται 
τέσσερις ακόμη ελληνικές περιφέρειες. Στα ύψη 
διαμορφώνεται n ανεργία των νέων και στις ισπανικές 
περιφέρειες, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που συγκρίνει 
την ανεργία στις 270 περιφέρειες των ευρωπαϊκών 
χωρών το 2012, αποτυπώνοντας το βαθύ «χάσμα» 
μεταξύ Ευρωπαϊκού Βορρά και Ευρωπαϊκού Νότου: 
Τα χαμηλότερα γενικά ποσοστά ανεργίας, δηλαδή 
σε όλες τις κατηγορίες του εργατικού δυναμικού, 
καταγράφονται κυρίως στις Βόρειες χώρες, ενώ τα 
υψηλότερα ποσοστά μονοπωλεί ο Νότος, κυρίως n 
Ελλάδα και n Ισπανία. 
Ενδεικτικό της Ευρώπης «δύο ταχυτήτων» στην 
αγορά εργασίας είναι ότι n ανεργία στις περιφέρειες 
κυμαίνεται από 2,5% στο Σάλτζμπουργκ και το 
Τιρόλο έως 38,5% στις ισπανικές περιφέρειες Κιούτα 
και 34,6% στην Ανδαλουσία. Στην E.E. των 27 n 
ανεργία ειδικά στους νέους κυμαίνεται από 4,2% 
στην περιφέρεια Όμπερμπάγιερν της Γερμανίας, το 
χαμηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έως 
72,5% στη Δ. Μακεδονία. 


