
Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας διοργανώνεται 
το Σάββατο και την Κυριακή  25 και 26 Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραμμάτων και 
Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση- Διεθνές Συνέδριο για την Ανάπτυξη, με τίτλο:  

«Re- engineering Greece». 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η αποστροφή των πρωθυπουργικών δηλώσεων, 
στο τέλος της προχτεσινής Συνόδου Κορυφής, 
ότι «υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις για 
ύπαρξη σοβαρών ενεργειακών κοιτασμάτων στην 
Ελληνική υφαλοκρηπίδα, όπως βρέθηκαν ήδη και 
αξιοποιούνται τέτοια κοιτάσματα στην Κυπριακή 
υφαλοκρηπίδα» επιτρέπει να υποθέσουμε πως οι 
σημερινοί διαχειριστές της εξουσίας είναι …βαριά 
νυχτωμένοι.
Κι αυτό επειδή θα όφειλαν να γνωρίζουν ότι η ύπαρξη 
σοβαρών ενεργειακών κοιτασμάτων στο Αιγαίο 
και στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, είναι 
βεβαιωμένη προ της Μικρασιατικής Καταστροφής, 
μετά από έρευνες της Anglo-Persian Oil Company 
(τη γνωστή αργότερα ως BP), που αποτελούσε 
τον βρετανικό βραχίονα για την ανεύρεση και τον 
έλεγχο των παγκόσμιων ενεργεακών κοιτασμάτων. 
Αυτή η εταιρεία υπαγόρευσε στην Άγκυρα την 
πολιτική γραμμή για την υφαλοκρηπίδα και της 
“συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου”, η ίδια που έπεισε 
για την δημιουργία της Βρετανικής αποικίας της 
Κύπρου και ουσιαστικά επέβαλε την χρόνια εξάρτηση 
της Ελλάδας από τις εισαγωγές πετρελαίου, καθώς 
στις πολιτικές συνθήκες που προκύψανε μετά το 
1922, σε συνδυασμό με το άφθονο και φθηνό (λόγω 
κόστους εξόρυξης) πετρέλαιο που διοχετεύτηκε 
από τα αραβικά κράτη στη διεθνή αγορά, απέτρεψε 
οποιαδήποτε συζήτηση ή εκμετάλλευση των 
ελληνικών ενεργειακών αποθεμάτων. Μάλιστα, κάθε 
φορά που γινόταν απόπειρα για κάτι τέτοιο, η Τουρκία 
…πρόβαλε το ενδεχόμενο πολέμου (την περίοδο της 
χούντας, του Πρίνου, έως πρόσφατα της Κυπριακής 
ΑΟΖ).
Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι αν υπάρχουν ενεργειακά 
αποθέματα, αλλά πότε και κάτω από ποιές συνθήκες 
και προϋποθέσεις, επιτέλους, θα τα αξιοποιήσουμε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανατροπές και νέες επιβαρύνσεις 
για μισθωτούς, ελεύθερους επαγ-
γελματίες, συνταξιούχους προβλέπει 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που 
σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύ-
που θα δοθεί τις επόμενες μέρες σε 
διαβούλευση. Οι βασικε΄ς ρυθμίσεις 
προβλέπουν:

- Στη νέα κλίμακα που θα ισχύσει για 
μισθωτούς και συνταξιούχους που θα 
ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2014 
υποβάλλονται συντελεστές από 1% 
ως και 42% (κλιμακωτά) στις αποδο-
χές άνω των 800 ευρώ.

- Οποιαδήποτε αμοιβή πλέον του μη-
νιαίου εισοδήματος θα υπόκειται σε 
παρακράτηση φόρου 42%.

-Δήλωση θα υποβάλλουν μόνον όσοι 
έχουν επιπλέον έσοδα από άλλη πηγή 
και επιθυμούν να πάρουν επιστροφή 
φόρου.

Οι παραπάνω φορολογούμενοι θα 
πρέπει να έχουν υποβάλλει τη σχετική 
δήλωση ως την 1η Απριλίου.

- Παράλληλα αυξάνεται στο 90% από 
το 55% και 80% που είναι σήμερα η 
προκαταβολή φόρου για τους ελεύ-

θερους επαγγελματίες και τις επιχει-
ρήσεις.

- Με το νέο φορολογικό θα φορο-
λογείται από το πρώτο ευρώ και η 
αποζημίωση που λαμβάνει κάποιος 
όταν απολύεται. Σήμερα φορολογού-
νται μόνο τα ποσά άνω των πρώτων 
60.000 ευρώ.

- Τέλος με το νέο φορολογικό που 
προωθείται καταργείται ο συμπληρω-
ματικός φόρος 1,5% ως 3% επί των 
εισοδημάτων από ακίνητα.

Τέλος  σημειώνεται ότι  με το νέο φο-
ρολογικό όσοι φορολογούνται στην 
πηγή του εισοδήματός τους δεν θα 
είναι πλέον υποχρεωμένοι να υπο-
βάλλουν φορολογική δήλωση αφού 
η εκκαθάριση θα γίνεται κάθε μήνα. 
Με τον τρόπο αυτό παίρνουν τέλος οι 
φορολογικές δηλώσεις.

-Μισθωτοί: παρα-
κράτηση ως και 
42% (κλιμακωτά) 
στις αποδοχές 
άνω των 800 
ευρώ
-Ελεύθεροι: 
επαγγελματίες 
αυξάνεται στο 
90% από το 55% 
και 80% που είναι 
σήμερα η προκα-
ταβολή φόρου.
-Απολυμένοι: 
Φορολογία απο-
ζημίωσης από το 
πρώτο ευρώ.

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΣΗΜΕΡΑ

Νέες επιβαρύνσεις  για μισθωτούς 
και ελευθέρους επαγγελματίες

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013 θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και σε άλλες 40 πόλεις της χώρας οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.                                          Αναλυτικά στη σελ. 3 

Την Κυριακή Ψηφίζουν  
οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 

Αναλυτικά στη σελ. 3 

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

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Μηχανικής
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

25 -26
Μαΐου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για την ανάπτυξη: 
«Re-engineering Greece»
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων – Περιφερειακό 
Τμήμα Μεσσηνίας διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ti-Soft «Systems and Software» , τη 
Δευτέρα 27 Μαίου 2013, στην Καλαμάτα, ημερίδα με θέμα: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΑ, ΝΕΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ, ΝΕΑ ΥΔΕ». Οι θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:
-Ολοκληρωμένη μελέτη ενεργειακής απόδοσης οικοδομής με το EpaCAD.net.
- Η/Μ Μελέτες τι αλλάζει με τον ΚΕΝΑΚ, νέα πρότυπα, νέα ΥΔΕ.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

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

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3 -4
Ιουνίου
2013

Περισσότερες από 30 επιχειρηματικές προτάσεις 
έχουν υποβληθεί προς παρουσίαση στο “Τριήμερο 
υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών” που διοργα-
νώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 27, 28 και 31 Μαΐου. Στο 
σύνολό τους πρόκειται για επιχειρηματικές ιδέες 
μηχανικών, οι εμπνευστές των οποίων αναζητούν 
μεταξύ άλλων τρόπους χρηματοδότησης.
Το σημερινό πρόβλημα για τους νέους μηχανικούς 
δεν είναι η έλλειψη καινοτόμων επιχειρηματι-
κών ιδεών, αλλά η εξασφάλιση της οικονομικής 
υποστήριξής τους. Όλοι γνωρίζουν ότι στη φύση του 
μηχανικού είναι η κατάθεση νέων έξυπνων ιδεών. 
Αλλά, πώς μπορούν να την προχωρήσουν και να την 
υλοποιήσουν; 
Το συγκεκριμένο “κενό” φιλοδοξεί να καλύψει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο διοργανώνει τριήμερο κύκλο 
εκδηλώσεων για την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. 
Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει την ευκαιρία 
στους μηχανικούς να προβάλουν τις ιδέες τους σε 
ανθρώπους της αγοράς, να πάρουν “feedback” για 
αυτές και πιθανώς να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. 
Ειδικότερα, την 1η και 2η ημέρα του τριημέρου 
(27 και 28 Μαΐου) θα διεξαχθεί ειδικό σεμινά-
ριο-workshop, το οποίο θα προετοιμάσει και θα 
καθοδηγήσει τους προκριθέντες στη βελτίωση των 
προτάσεων / παρουσιάσεών τους. Κατά τη διάρκεια 
των πρώτων δύο ημερών θα γίνουν εισηγήσεις από 
έμπειρους και επιτυχημένους επαγγελματίες, οι 

οποίοι θα παρουσιάσουν τρόπους υλοποίησης και 
σωστής προβολής μίας επιχειρηματικής ιδέας. 
  Την τρίτη ημέρα (31 Μαΐου) θα γίνουν, κατά θεματι-
κές ενότητες οι παρουσιάσεις των επιχειρηματικών 
προτάσεων. Τέλος την επόμενη ημέρα (1/6), θα πραγ-
ματοποιηθούν σειρά επιχειρηματικών συναντήσεων 
(Β2Β).
Οι θεματικές ενότητες των προτάσεων είναι:
-Πληροφορική
-Κατασκευές - Καινοτόμες προτάσεις για οικοδομικά 
υλικά.
-Ενέργεια
-Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις.
H εκδήλωση είναι ανοιχτή σε όλους και θα φιλοξε-
νηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 
49). Πληροφορίες και συνοπτική παρουσίαση των 
προτάσεων στην ιστοσελίδα http://epixeirinteetkm.
gr/. 

Τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών

Σήμερα στο αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη, 
από 19.00 έως 21.00, θα γίνει συζήτηση με θέμα 
το σχεδιασμό των εστιατορίων στην Αθήνα, μέσα 
από προσωπικές εμπειρίες αρχιτεκτόνων.
Συμμετέχουν οι αρχιτέκτονες: Μαρία Κοκκίνου 
και Αντρέας Κούρκουλας, Παναγιώτα Καμπέρου, 
Δημήτρης και Κωνσταντίνος Καραμπατάκης. 

Εισήγηση-Παρουσίαση: 
Ηλίας Κωνσταντόπουλος, 
αρχιτέκτων, αναπληρωτής 
καθηγητής   Αρχιτεκτονικής 
Σχολής Πατρών, Πρόεδρος  
του ΕΙΑ. Συντονισμός: Άννα 
Σκιαδά, Α.Μ.
 Παράλληλα, αύριο Σάββατο 
25 Μαΐου (στο αμφιθέατρο 
του Μουσείου, από 19.30 
έως 21.00), θα γίνει ειδική 
εκδήλωση με θέμα   τον 
σχεδιασμό των εστιατορίων 
από τους Δημήτρη & Κων-
σταντίνο Καραμπατάκη.
 Στο χώρου του αίθριου του 
Μουσείου θα παρουσιαστεί  
αρχιτεκτονική έκθεση δέκα 
επιλεγμένων, σχεδιασμένων 
από αρχιτέκτονες εστι-
ατορίων της Αθήνας, με 

έμφαση στην εικόνα και στο αισθητικό πρότυπο 
που επιθυμούν να  υποστηρίξουν. Αρχιτεκτονικές 
επιλογές και μορφές, πειραματισμοί με φυσικά 
υλικά, ξύλο, πέτρα, σίδερο, σε μία προσπάθεια 
επανερμηνείας της παράδοσης, αποτελούν συγ-
χρόνως την αφορμή για γαστρονομικές επιλογές 
που εναρμονίζονται αλλά και  διαφοροποιούνται 
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε χώρου.

Αρχιτεκτονική  
και γαστρονομία



ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2013:  ΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.  ΚΑΙ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ – ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Α.Τ.Μ.

Την Κυριακή Ψηφίζουν οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 

«Re engineering Greece»- Διεθνές συνέδριο για την Ανάπτυξη

Ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.  ανακοίνωσε 
ότι την Κυριακή 26 Μαΐου 
2013 θα πραγματοποιηθούν 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και σε άλλες 40 πόλεις της 
χώρας οι αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν στα κατά 
τόπους Περιφερειακά – Τοπικά Τμήματα και Συλλόγους Α.Τ.Μ. οι αρχαιρεσίες 
για την ανάδειξη των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
-Στην Αθήνα οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 09:00 έως τις 20:00 και θα λάβουν 
χώρα στο Λαμπαδάριο κτίριο της Σχολής των Α.Τ.Μ. στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου.
-Στη Θεσσαλονίκη οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 09:00 έως τις 20:00 και θα 
λάβουν χώρα στο κτίριο του Περιφερειακού Τμήματος του Τ.Ε.Ε. Κεντρικής Μα-
κεδονίας.
-Για τις υπόλοιπες 40 πόλεις ενημερωθείτε αναλυτικά από το site του Συλλόγου 
. Σε κάθε περίπτωση το καταληκτικό ωράριο για 
το σύνολο των διαδικασιών είναι 20:00.
Κάθε συνάδελφος μπορεί να ψηφίσει για τις αρ-
χαιρεσίες του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. σε οποιοδήποτε ανά 
την Ελλάδα εκλογικό τμήμα, ενώ στις αρχαιρε-
σίες των Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων 
& Συλλόγων συμμετέχουν μόνο οι συνάδελφοι 
που δραστηριοποιούνται στις περιοχές ευθύνης 

τους και είναι εγγεγραμμένοι 
στα μητρώα του αντίστοιχου 
Περιφερειακού Τμήματος 
του Τ.Ε.Ε. Οι συνάδελφοι που 
εδράζονται σε Περιφερειακές 
Ενότητες όπου δεν υπάρχει 
εκλογικό τμήμα μπορούν να 

ψηφίσουν μόνο για τις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στην κοντινότερη σε αυ-
τούς πόλη ή σε οιαδήποτε άλλη επιθυμούν. Στην ψηφοφορία συμμετέχουν οι 
συνάδελφοι Α.Τ.Μ. (τακτικά & ομότιμα μέλη Τ.Ε.Ε.) που είναι οικονομικά τακτο-
ποιημένοι. Η συνδρομή μπορεί να πληρωθεί ταυτοχρόνως με την άσκηση του 
εκλογικού δικαιώματος και ανέρχεται στο ποσό των €5/έτος (πληρώνονται δύο 
έτη, δηλαδή €10) για όλους τους συναδέλφους πλην αυτών που δεν έχουν συ-
μπληρώσει πενταετία από την κτήση του διπλώματος οπότε καταβάλουν €2,50/
έτος (πληρώνονται δύο έτη, δηλαδή €5).  Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώ-
ματος οι συνάδελφοι θα πρέπει να προσκομίζουν αστυνομική ταυτότητα, διαβα-
τήριο ή δίπλωμα οδήγησης. 

Γενική Συνέλευση
Στην Αθήνα, πριν την τέλεση της εκλογικής δια-
δικασίας, στο χώρο του Μεγάλου Αμφιθεάτρου 
του Λαμπαδαρίου (ώρα 08:00) θα πραγματοποιη-
θεί η Γενική Συνέλευση του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. Θέματα 
της ημερήσιας διάταξης της Γ.Σ. είναι: Εκλογή 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής & έγκριση 
τοπικών εφορευτικών επιτροπών. Εκλογές.

Mε τίτλο «Re engineering Greece» και τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, 
επιστημονικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, θα πραγματοποιηθεί, στις 25 
και 26 Μαΐου 2013, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, διεθνές 
συνέδριο για την ανάπτυξη. Η εκδήλωση διεξάγεται με πρωτοβουλία του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και φιλοδοξεί να αποτελέσει εφαλτήριο διαλόγου 
για τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας με άξονα τα μεγάλα έργα, την ενέργεια, το 
περιβάλλον, τον τουρισμό και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στόχος του είναι να λει-
τουργήσει ως «αγορά ιδεών» για δεκάδες χιλιάδες επαγγελματίες μηχανικούς και 
μη, προκειμένου να προωθηθούν συνέργειες και επιλογές ανάπτυξης που θα επα-
νεκκινήσουν την ελληνική οικονομία. Το συνέδριο -όπως τονίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση αποτελεί την πρώτη συνάντηση και την έναρξη ενός δυναμικού διαλόγου 
των Πολιτικών Μηχανικών της χώρας με τις επιχειρηματικές κοινότητες, την πολιτι-
κή ηγεσία, αλλά και ευρύτερα, όπου είναι εφικτό, με όλη την κοινωνία. Δεν νοείται 
ανάπτυξη χωρίς μικρά και μεγάλα έργα και οι Πολιτικοί Μηχανικοί έχουν άμεση 
σχέση με όλα σχεδόν τα έργα υποδομής. Γι’ αυτόν το λόγο, η πρώτη συνάντηση του 
«Re engineering Greece» έχει διαθεματικό χαρακτήρα. Ένας από τους στόχους της 
είναι να διασταυρωθεί ο κλάδος της διαχείρισης έργων και μεγάλων κατασκευών 
με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο δεν έχει ακαδημαϊκό 
χαρακτήρα. Αντί για εισηγήσεις, επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ προσω-
πικοτήτων με εμπειρία και τεχνογνωσία μέσω συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας. 
Στις συζητήσεις συμμετέχουν Υπουργοί, Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργεί-
ων, εκπρόσωποι κομμάτων, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, διευθυντικά στελέχη 
δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών και εκπρόσωποι συλλογικών φορέων. Το συ-
νέδριο εξετάζει, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού 
σήμερα, οι υποδομές σαν μέσο προσέλκυσης επενδύσεων, η χάραξη στρατηγικού 
σχεδίου για τον τουρισμό, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με σεβασμό στο 

περιβάλλον και τα σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Το 
«Re-engineering Greece» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Εσωτερικών, 
του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν οι παρακάτω 
βασικές θεματικές ενότητες: Ο ρόλος του Πολιτικού Μηχανικού σήμερα. Η εκμε-
τάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Ενέργεια: Αιχμή του δόρατος για την 
Ανάπτυξη. Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα – Προϋποθέσεις αγροτικής 
ανάπτυξης Εκμετάλλευση φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος: Πα-
ράλληλοι 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 ανάπτυ-
ξης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Με στόχο την αειφορία: Χάραξη και εφαρμογή πε-
ριβαλλοντικών πολιτικών. Το περιβάλλον ως μοχλός ανάπτυξης. Το συνέδριο  θα 
μεταδοθεί σε live streaming. Πληροφορίες: www.reengineeringgreece.gr, www.
reengineering.gr, τηλ.: 210 9238170, email: spme@tee.gr

-Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΟΥ ΕΧΕΙ ΑΞΙΑ.
-ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.
-ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ 
Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2103301045 & 

2103301089 (καθημερινές από 09:30 έως 16:30). 
-ΑΠΟ ΤΟ SITE ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (www.psdatm.gr)
- ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ –  

ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

∆ΙΑΧΕ IΡΙΣΗ  EΡΓΩΝ   |   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ   |   ΚΑΙΝΟΤΟΜ IΑ   |   ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ

Re engineering Greece

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Ιπποκράτους ,  Αθήνα, Τηλ.: -, Φαξ: -, Email: spme@tee.gr, www.spme.gr

www.reengineeringgreece.com      αναζητήστε µας και σε 

ΜΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΕΝΑΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ / ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΡΟΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ /ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ 

ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ / ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ / ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / ΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ 

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ / 
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ME THN YΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΜΕΓΑΛΟΙ  ΧΟΡΗΓΟ I

ΥΠΟ  ΤΗΝ  ΑΙΓΙ∆Α 

ΧΟΡΗΓΟΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Ι∆ΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ        Λεωφ. Συγγρού -

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΧΟΡΗΓΟ I



Η μια προέρχεται από το Ιράν και το γραφείο 
αρχιτεκτόνων και πολεοδόμων TARH O AMAYESH, η 
οποία, όπως λένε, εμφορείται από την πεποίθηση ότι 
το τζαμί είναι ένας τόπος για προσευχή, που βγαίνει 
μέσα από το σώμα, αλλά και την ψυχή. Κατά την άποψή 
τους, η προσευχή ενώνει τη γη με τον ουρανό και 
το τζαμί είναι ένας χώρος για να επιτευχθεί αυτό. Το 
κτίριο, λοιπόν, που σχεδίασαν εκφράζει αυτή την …
κίνηση, μια συμβολική ένωση της πόλης με το Kiblah 
(τον ιερό βράχο που βρίσκεται στο κέντρο της αυλής 
του μεγάλου τζαμιού της Μέκκα). Καθώς το τζαμί της 
Πρίστινας θα βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, οι ιρανοί 
αρχιτέκτονες επεδίωξαν να του προσδώσουν ένα 
μνημειακό ύφος. Η σύνθεση των ανοιχτών και κλειστών 
χώρων και οι πολλές πλατείες που διαμορφώνονται 
γύρω του, το καθιστά ανοιχτό στην πρόσβαση από την 
πόλη και αντίστροφα. Όσο για την πράσινη πλατεία με 
το άφθονο νερό, συνιστά το σύμβολο της στενής σχέσης 
της φύσης με το θεό. Η εξωτερική μορφή του κτιρίου, με 
τις περιστροφικές καμπύλες, δεν εκφράζει απλώς την 
επωνομαζόμενη πνευματική αρχιτεκτονική, αλλά απαντά 
στις δομικές ανάγκες, ως αποτέλεσμα των μαθηματικών 
και οικονομικών περιορισμών και αντιπροσωπεύει μια 
λεπτή εξίσωση.

Η άλλη πρόταση κατατέθηκε από τα αρχιτεκτονικά 
γραφεία OODA + AND-RE και είναι απόρροια, όπως 
υποστηρίζουν οι δημιουργοί της, μιας μεγάλης και 
συστηματικής έρευνας αναφορικά με τα τζαμιά, την 
πολιτιστική κληρονομιά, την ανάλυση της εξέλιξής 
τους στην πάροδο του χρόνου, τόσο ως προς τη 
μορφή, την κατανόηση των κοινωνικών και αστικών 
παραγόντων, καθώς και τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά 
της συγκεκριμένης περιοχής. Ο θόλος που προτείνεται, 
είναι το κυρίαρχο στοιχείο, που προσδίδει – κατά τους 
εμπνευστές του – στον εννοιολογικό σχεδιασμό, μια 
συνεκτική και τολμηρή λύση, ταυτόχρονα σαφή και 
λογική δομή. Ο μνημεικός σχεδιασμός, όπως λένε, 
καταφέρνει να ενοποιεί τα πρότυπα και τις δεδομένες 
συνθήκες, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους του 
έργου. Η διμερής λύση του σχεδιασμού ακολουθεί την 
παράδοση, με σύγχρονο τρόπο, διακριτό στο χώρο, 
αλλά με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι αρχιτέκτονες 
υποστηρίζουν ότι δημιούργησαν ένα έργο που 
ενισχύει έντονα την πνευματικότητα, ενώ επιδιώκει να 
υπηρετήσει ένα ευρύτερο κοινωνικό ρόλο. Ο σχεδιασμός 
είναι βιώσιμος και φιλικός προς το περιβάλλον, 
διασφαλίζοντας τη σύνδεση με τον περιβάλλοντα φυσικό 
χώρο και την εύκολη πρόσβασή του.
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70 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΖΑΜΙ

Εντυπωσιακή, από κάθε άποψη, υπήρξε η συμμετοχή στον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το κεντρικό τζαμί στην Πρίστινα. Οι φάκελοι 
που κατατέθηκαν τον Μάρτιο ήσαν 70, με συνέπεια η κριτική επιτροπή να χρειαστεί χρόνο πριν καταλήξει στην τελική επιλογή. Διόλου 
εύκολη, καθώς μεταξύ των προτάσεων πολλές είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές. Δυο απ’ αυτές παρουσιάζουμε σήμερα.

OODA+AND-RE

TARH-O-AMAYESH



Σε συνέχεια ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαΐου 2013 υπό τον 
πρωθυπουργό, ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης απέστειλε επι-
στολή προς τους γενικούς γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, 
σχετικά με τη συνεργασία των συναρμοδίων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των δα-
σικών πυρκαγιών. Όπως τόνισε στην επιστολή του ο κ. Καλαφάτης, πολύ σημαντικό 
ρόλο στην επιτυχή έκβαση του αντιπυρικού αγώνα διαδραματίζει η πρόληψη, η οποία, 
προκειμένου να επιτευχθεί, απαιτεί τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα, πυροσβεστική και δασική υπηρεσία οφείλουν 
να συνεργάζονται μέχρι και το τέλος της περιόδου με εντατικούς ρυθμούς και σε 
καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητο οι αποκεντρωμένες διοικήσεις 
να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η συνεργασία αυτή να καταστεί κατ' 
ουσίαν θεσμική. Σε κάθε εκδήλωση πυρκαγιάς οι δασικοί υπάλληλοι υποχρεούνται 
να είναι άμεσα παρόντες και να ενημερώνουν τους γενικούς γραμματείς των αποκε-
ντρωμένων διοικήσεων συνεχώς για την εξέλιξή τους. Ταυτόχρονα, οι επικεφαλής 
της πυροσβεστικής υπηρεσίας υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα και επισήμως 
τους δασικούς υπαλλήλους αναφορικά με την έναρξη οποιουδήποτε επεισοδίου 
πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, 
εξασφάλισε από το πράσινο ταμείο, τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων συνολικό ποσό άνω των έντεκα εκατομμυρίων ευρώ και από 
το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» το ποσό των σαράντα εκατομμυρίων για 
τις περιφερειακές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνουν τα αναγκαία έργα πυροπρο-
στασίας και να υλοποιηθεί το πρόγραμμα δασοπροστασίας από τους υπαλλήλους των 
δασικών υπηρεσιών.

Επιστολή για την αντιμετώπιση  
των δασικών πυρκαγιών

Το έργο κατασκευής της νοσοκομειακής μονά-
δας «Aldara Hospital and Medical Center», συ-
νολικού προϋπολογισμού 84,1 εκατ. ευρώ, στην 
πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ, ανέ-
λαβε κοινοπραξία της ΤΕΡΝΑ με την Arabtec.  Η 
ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ Τέρνα, 
συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 40%, 
μέσω της θυγατρικής της στη Σαουδική Αραβία, 
TERNA Saudi Arabia LLC.  Το έργο αφορά την 
κατασκευή νοσοκομειακής μονάδας δυναμικότη-
τας 105 κλινών, που θα περιλαμβάνει δύο ιατρικά 
κέντρα, ενώ αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές 
του 2015. Η συνολική επιφάνεια του έργου που 
αναπτύσσεται σε έξι επίπεδα είναι 107.000 τ.μ.  
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το συγκεκρι-
μένο έργο σηματοδοτεί την είσοδο της ΤΕΡΝΑ 
στην αγορά της Σαουδικής Αραβίας, σε συνέχεια 
της πρόσφατης ίδρυσης της θυγατρικής TERNA 
Saudi Arabia LLC. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα 
η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την κατασκευή νοσοκομειακής 
μονάδας προϋπολογισμού περίπου 29 εκατ. ευρώ 
και στο Ιράκ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπο-
γεγραμμένων συμβάσεων της ΤΕΡΝΑ ανέρχεται 

σε περίπου 3,1 δισ. ευρώ. 

Έργο νοσοκομειακής  
μονάδας

Το σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσι-
ας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», το 
οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες 
στη Βουλή, εξετάστηκε σε χθεσινή  συ-
νάντηση μεταξύ του υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη 
και του προεδρείου της ΑΔΕΔΥ. Ο κ. 
Μανιτάκης ενημέρωσε τους εκπροσώ-
πους της ΑΔΕΔΥ για το σχέδιο νόμου, 
ενώ οι συνδικαλιστές εξέφρασαν, απ' 
την πλευρά τους, την αντίθεσή τους με 
πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου, ενώ 
θα στείλουν σύντομα και τις δικές τους 
προτάσεις, σύμφωνα με πληροφορίες. 
Το σχέδιο νόμου, η δημόσια διαβούλευ-
ση του οποίου έχει λήξει, εισάγει ριζικές 
ανατροπές στη λειτουργία του Δημοσίου, 

όπως στις προαγωγές των υπαλλήλων, 
στο θέμα της αυτοδίκαιης αργίας, ενώ 
σ’ αυτό περιέχεται και η πρόβλεψη για 
κατάργηση και συγχώνευση φορέων 
και νομικών προσώπων που δεν είναι 
απαραίτητοι, καθώς και η απόλυση των 
υπαλλήλων τους. Όσον αφορά τη λίστα 
με τους φορείς που καταργούνται ή 
συγχωνεύονται και απ' τους οποίους θα 
προκύψουν οι πρώτες 2.000 απολύσεις 
εργαζομένων (από τις συνολικά 15.000 
μέχρι το τέλος του 2014) μέσα στο κα-
λοκαίρι, σύμφωνα με τη συμφωνία που 
έγινε με την τρόικα, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί 
και πως δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώ-
σιμο.

Αλλαγές στο δημόσιο

Στο ΕΣΠΑ εντάχθηκε, ύστερα από τη θετική αξιολόγηση της 
Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, η 
αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι, με συνολικό 
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 3.639.890 ευρώ και επιλέ-
ξιμη δαπάνη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2.963.000 ευρώ. 
Το έργο αφορά την αναβάθμιση και κατασκευή του δικτύου 
ύδρευσης στο Κρανίδι και προβλέπεται να γίνει αντικατάσταση 
παλαιών και προβληματικών αγωγών με νέους από πολυαιθυ-
λένιο 3ης γενιάς, συνολικού μήκους 23 και πλέον χιλιομέτρων 
και τον εξοπλισμό με δικλείδες αεροεξαγωγούς εκκενωτές και 
πυροσβεστικά στόμια. Προβλέπεται, επίσης, παρακολούθηση 
και εποπτεία όλων των εκσκαφικών εργασιών του έργου από 
την Δ' Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Έργο ύδρευσης στο ΕΣΠΑ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μεταστροφή του κλίματος και σταδιακή ανάκτηση της 
χαμένης εμπιστοσύνης- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ- Αισιόδοξα μηνύματα 
για την οικονομία από Γ. Στουρνάρα και Γ. Προβόπουλο Στις αρχές 
του 2014 οι αποφάσεις για τη μορφή που θα λάβει- ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΑΠΟ Ε.Ε.-ΔΝΤ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Μεγάλες απώλειες στα Χρηματιστήρια- 
Αύξηση των αποδόσεων στα ομόλογα- ΔΙΟΡΘΩΣΗ MADE IN JAPAN 
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- «Βουτιά» 7,32% στο Τόκιο, 3,91% στην Αθήνα, πτώση στην 
Ευρώπη.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι ανασφάλιστοι καταθέτες είναι η έσχατη 
λύση για το κόστος δανεισμού- Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΒΑΖΕΙ ΦΡΕΝΟ ΣΤΟ 
«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- Αντίθετη θέση από αυτήν της Γερμανίας 
Υπ. Οικονομικών: ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 
Νέα Υόρκη: Μετά το “ράλι”, οι επενδυτές ρευστοποίησαν με αφορμή 
δηλώσεις κεντρικών τραπεζιτών- ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ «ΦΟΥΣΚΕΣ» ΡΙΧΝΟΥΝ 
ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Επιχειρήσεις: ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΜΗΤΡΩΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΠΟΥΛΗΣΤΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΣΕ 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ»- Τι ζητεί η τρόικα για τα νέα επιχειρησιακά 
σχέδια των τραπεζών Η ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΤΟΜΕΑ ΖΗΤΕΙ ΤΟ 
ΔΝΤ- «Κλειδί» για τη μείωση του χρέους η δημιουργία πρωτογενούς 
πλεονάσματος, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΟΙ 
ΔΑΠΑΝΕΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Στόχος να υποχωρήσουν κάτω από το 3%, σε μέσα επίπεδα, 
στο τέλος του 2013- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ «ΣΥΜΠΙΕΣΗ» ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Εκτός στόχων ΥΠΟΙΚ και 
Δικαιοσύνης ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΕΣ- Μηνύματα 
επιβράδυνσης και στην Κίνα ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 250 ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Οι φορολογούμενοι οφείλουν να σπεύσουν στις 
τράπεζες για την έκδοση των βεβαιώσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ, Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ- 
Πρόγραμμα για ανέργους  ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- Για μισθωτούς και συνταξιούχους- Σε 48 
για επιχειρήσεις  ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Η Ν.Δ. επιμένει ότι επαρκεί το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο.

ΤΑ ΝΕΑ: Με πολλά προβλήματα ξεκινά σήμερα η υποβολή των 
δηλώσεων εισοδήματος ενώ χιλιάδες φορολογούμενοι δεν μπορούν 
να παραλάβουν τις βεβαιώσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία- 
ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΣΗΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ  Συνέδριο SPD- ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΑ 
ΣΕ ΜΕΡΚΕΛ, ΟΛΑΝΤ  Κυβέρνηση: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Σαμαράς βρήκε «όραμα», εάν του το επιτρέψει 
η τρόικα- ΑΝΤΙ ΔΑΝΙΑ, …ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ- Αλλά από ό, τι 
φαίνεται παραμένουμε Ελλάδα της Ανατολής!  Υποθέσεις Siemens- 
Λίστας Λαγκάρντ- ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς διαμορφώνεται το νομοσχέδιο μετά 
τη διαβούλευση- 7 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- 
Καθιερώνεται ηλεκτρονική ταυτότητα για όλα τα κτίρια στην Ελλάδα  
ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ- «Πάγο» 
βάζει η Ν.Δ. στο νομοσχέδιο: «Επαρκές το υφιστάμενο πλαίσιο- 
Αντιδρούν ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ  Συνάντηση Σαμαρά- Κενι- «ΜΕΙΩΣΗ 
ΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ».

ΕΘΝΟΣ: Απογραφή- εξπρές μέχρι τέλη Μαΐου για όλο το προσωπικό- 
ΕΓΓΡΑΦΟ- ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ- Από τους 
πλεονάζοντες υπαλλήλους το μεγάλο ποσοστό για τις 25.000 
διαθεσιμότητες και τις 4.000 απολύσεις  Έως 100 δόσεις η εξόφληση- Η 
ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ- Χωματερή τοξικών αποβλήτων δίπλα στην Ελευσίνα  
Αντιρατσιστικό: ΤΟΥΣ ΜΑΝΤΡΩΝΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Ενστάσεις για τη διαδικασία επιλογής του 
4ου θέματος της Φυσικής- ΤΟΡΠΙΛΗ ΣΤΟ ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΤΩΝ 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ  Εκρήξεις μίσους στην Ευρώπη- Για «προδοσία 
του Ισλάμ» μίλησε ο Κάμερον- «ΠΥΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΛΟΝΔΙΝΟΥ- 
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανακοινώθηκαν χθες 75.000 νέες προσλήψεις- 
ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ- 26.520 αιτήσεις για 35.000 θέσεις με 
πρόγραμμα πέντε μηνών και 400- 460 € το μήνα.

ΕΣΤΙΑ: ΚΥΚΕΩΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ- Παντού απαιτούνται άχρηστα 
δικαιολογητικά.

Η ΑΥΓΗ: Το ιρλανδικό μοντέλο Σαμαρά για την Ελλάδα- ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΟ ΛΑΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ποια η δύναμη που το κατέχει και πότε θα 
εμφανιστεί;- ΑΓΝΩΣΤΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ!
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΔΟΣΗ 50 ΕΥΡΩ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 24/05/2013

Μόνο τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα και οφείλουν στα 
ασφαλιστικά ταμεία ποσά έως 5.000 ευρώ και δεν μπορούν 
να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες εισφορές στα Ταμεία 
με το σύστημα των 48 δόσεων, θα μπορούν να κάνουν 
χρήση τα ευεργετικής ρύθμισης έως 100 δόσεις, αναλόγου 
του εισοδήματός τους και με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 
ευρώ. Και αυτό σε αντίθεση με την αντίστοιχη απόφαση 
του υπουργείου Οικονομικών, στην οποία ορίζεται ως 
ελάχιστη δόση το ποσό των 15 ευρώ ακόμη και για οφειλή 
που υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Επομένως, σε αυτήν την 
κατηγορία εντάσσονται ασφαλισμένοι που αυτασφαλίζονται 
καθώς και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν 
κλείσει τις επιχειρήσεις τους και είναι σε διαδικασία 
σύνταξης. Aυτό ορίζει το σχέδιο υπουργικής απόφασης 
για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση 
«νέας αρχής» των οφειλών στα Ταμεία. Σύμφωνα με 
το σχέδιο, το οποίο φέρει την υπογραφή του αρμόδιου 
υπουργού Εργασίας κ. Γ. Βρούτση, ο ανώτατος αριθμός 
δόσεων για όλες τις άλλες περιπτώσεις οφειλετών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις 48, οι οποίες δεν εκτείνονται 
πέραν της 30ης Ιουνίου του 2017. Όσοι ενταχθούν στη νέα 
ρύθμιση θα απολέσουν τις όποιες διευκολύνσεις είχαν 
από προηγούμενες ρυθμίσεις. Η νέα ρύθμιση έως και 48 
δόσεων αφορά τις υποχρεώσεις προς τα Ταμεία έως τις 
31.12.2012. Επομένως, ο οφειλέτης για να κάνει χρήση των 
νέων διατάξεων αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών 
παλαιότερων χρόνων πρέπει, αρχικά, να εξοφλήσει τις 
οφειλές του 2013 -εάν υπάρχουν τέτοιες- μέσω της πάγιας 
ρύθμισης και στη συνέχεια να κάνει αίτηση για την ένταξη 
των παλαιότερων οφειλών. Αυτό σημαίνει ότι το χρέος του, 
το οποίο διαμοιράζεται σε παλαιό και νεότερο, θα ενταχθεί 
σε δύο ρυθμίσεις: To χρέος του 2013 θα υπαχθεί στην πάγια 
ρύθμιση 12 δόσεων (για τις εφορίες n αντίστοιχη απόφαση 
του υπουργείου Οικονομικών ορίζει έως και 24 δόσεις) και 
στη συνέχεια το χρέος με κεφαλαιοποίηση έως 31.12.2012 
θα υπαχθεί στο σύστημα των 48 δόσεων. Για όλους όσοι 
ενταχθούν στη ρύθμιση θα χορηγείται μηνιαίο αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας, στο οποίο θα αναγράφεται και 
το υπολειπόμενο ποσό οφειλής. Από την ευνοϊκή ρύθμιση 
των 48 δόσεων εξαιρούνται όσοι οφειλέτες Ταμείων έχουν 
καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη. Οι 
λοιπές προϋποθέσει υπαγωγής στη ρύθμιση «νέας αρχής» 
είναι οι εξής:
 • Πρέπει να αποδεικνύεται n αδυναμία εξόφλησης 
της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και n 
βιωσιμότητα του διακανονισμού.
 • Για ποσά από 5.000 έως 75.000 ευρώ πρέπει να 
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα 
βεβαιώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με το 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές 

και ακίνητες αξίες, ετήσιο εισόδημα, αριθμοί τραπεζικών 
λογαριασμών, οχήματα, κύκλος εργασιών). Για ποσά άνω των 
75.000 ευρώ πρέπει να προσκομίζεται και επιβεβαίωση των 
στοιχείων του από τρίτο, ανεξάρτητο εκτιμητή, ενώ αλλάζουν 
τα δεδομένα για ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Γι' αυτήν την 
κατηγορία απαιτείται σύσταση εγγύηση για τη διασφάλιση 
της οφειλής, n οποία μπορεί να συνίσταται στα εξής: 
- Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το 
διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης 
οφειλής συν τις επιβαρύνσεις. 
- Πλήρη διασφάλιση οφειλής με εγγραφή υποθήκης. 
-Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και 
- Οποιονδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης, αποδεκτό από τις 
αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών ταμείων. 
• Για τις οφειλές άνω των 75.000, n αδυναμία εξόφλησα της 
οφειλής τη δεδομένη στιγμή υποβολής της αίτησης για τη 
ρύθμιση των 48 δόσεων αξιολογείται από ανεξάρτητο φορέα. 
Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί λογιστές, οι 
λογιστές φοροτεχνικοί και δικηγόροι. Ωστόσο, μόνο στην 
περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από ορκωτούς λογιστές 
δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων από τις 
οικονομικές υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων.
 • Η ρύθμιση εκπίπτει είτε εάν ο οφειλέτης καταβάλει 
εκπρόθεσμα μία δόση για δεύτερη φορά είτε δεν καταβάλει 
εμπρόθεσμα τις τρέχουσες εισφορές κατά τη διάρκεια του 
διακανονισμού. 
• Οι οφειλέτες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μόνο μία φορά 
αίτημα υπαγωγής στη ρύθμιση και υποχρεούνται να έχουν 
υποβάλει τις δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας 
πενταετίας.
 
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΚΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΕΤΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  
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Στις τράπεζες θα πρέπει να προσέλθουν εκατομμύρια 
φορολογούμενοι, προκειμένου να λάβουν τις βεβαιώσεις 
για τους τόκους των καταθέσεων που πιστώθηκαν στους 
λογαριασμούς τους το 2012. Τα ποσά των τόκων θα 
δηλωθούν υποχρεωτικά στις φετινές φορολογικές δηλώσεις, 
n ηλεκτρονική υποβολή των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει 
από σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε διευκρινιστική 
εγκύκλιο που αναμένεται να εκδοθεί ενδεχομένως σήμερα 
θα ορίζεται ότι θα δηλώνονται ποσά τόκων που υπερβαίνουν 
τα 250 ευρώ. Με την ίδια εγκύκλιο αναμένεται να 
διευκρινίζεται πως θα δηλωθούν οι τόκοι καταθέσεων από 
τους συνδικαιούχους των τραπεζικών λογαριασμών καθώς 
και το ποσό που θα πρέπει να αναγράφεται στη δήλωση. 
Όπως έγινε γνωστό, οι τράπεζες δεν δέχθηκαν να στείλουν 
τα στοιχεία με τους τόκους του 2012 στη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω πίεσης χρόνου, με 
αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πρέπει να απευθυνθούν 
στα υποκαταστήματα των τραπεζών προκειμένου να 
παραλάβουν τις σχετικές βεβαιώσεις. Τα εισοδήματα από 
τόκους καταθέσεων και χρεογράφων (ομόλογα, REPOS, 
αμοιβαία κεφάλαια) κέρδη από μερίσματα καθώς και 
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αμοιβές μελών Δ.Σ. εταιρειών που αποκτήθηκαν το 2012 θα 
αναγραφούν στον κωδικό 659-660 της δήλωσης. Ο κωδικός 
αυτός υπήρχε και στο περυσινό έντυπο αλλά φέτος n 
συμπλήρωσή του γίνεται υποχρεωτική. Στα εισοδήματα αυτά 
θα επιβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 
από 1% έως και 4%. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 
έχει και άλλες πηγές εισοδήματος (μισθούς, συντάξεις, 
ενοίκια κ.ά.) τα ποσά θα αθροίζονται και επί του συνόλου 
θα υπολογισθεί n εδική εισφορά αλληλεγγύης. Τα ποσά 
των τόκων που θα δηλωθούν υποχρεωτικά στις φετινές 
δηλώσεις δεν θα ξαναφορολογηθούν. Η φορολόγησή τους 
έχει γίνει ήδη με συντελεστή 10%. Δηλαδή ο φόρος έχει 
ήδη παρακρατηθεί στην πηγή. Εν τω μεταξύ, με αφορμή 
την απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών να 
υποχρεώσει όλους ανεξαιρέτως τους φορολογουμένους 
να υποβάλουν φέτος ηλεκτρονικά τις φορολογικές 
τους δηλώσεις, n Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών 
Συνταξιούχων (ΠΟΠΣ) απέστειλε στις 17 Μαΐου 2013 
επιστολές διαμαρτυρίας στον πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά 
και στον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνη. Οι 
εκπρόσωποι των συνταξιούχων επισημαίνουν ότι χιλιάδες 
συνταξιούχοι του Δημοσίου δεν γνωρίζουν πώς θα 
συμπληρώσουν τις φετινές φορολογικές δηλώσεις, αφού 
δεν τους έχουν σταλεί τα σχετικά έντυπα με τις αλλαγές που 
έχουν επέλθει και δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής μέσω διαδικτύου.

ΙΑΠΩΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 14 | 24/05/2013

Μεγαλώνει, μέρα με τη μέρα, ο κατάλογος των πιθανών 
υποψήφιων επενδυτών στην υπόθεση αποκρατικοποίησης 
της ΔΕΗ, αυτήν τη φορά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος 
εξ Ανατολών. Ήδη, επιβεβαιώνονται από πολλές πλευρές 
πληροφορίες ότι n ιαπωνική πρεσβεία στην Αθήνα, μόλις 
έγινε n ανακοίνωση του σχεδίου αποκρατικοποίησης της 
Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, ζήτησε να της σταλεί 
το σχετικό κείμενο του ΥΠΕΚΑ στα αγγλικά. Δεν υπήρξε 
συγκεκριμένο ενδιαφέρον από ιαπωνικές εταιρείες, 
αλλά μόνο από την πρεσβεία, n οποία εκτιμάται πως θα 
ενημερώσει τους επιχειρηματικούς ομίλους στη Χώρα 
του Ανατέλλοντος Ηλίου. Υπενθυμίζεται ότι ψηλά στον 
πίνακα εκδήλωσης ενδιαφέροντος βρίσκονται, από καιρό, 
γερμανικές όσο και γαλλικές και ιταλικές εταιρίες, όπως 
οι EON και RWE, καθώς και n ιταλική Edison, n οποία 
έχει περιέλθει στον έλεγχο της EDF με το γερμανικό 
κολοσσό RWE έχει ήδη συνεργασία n ΔΕΗ στην Αλβανία. 
Την ίδια ώρα, μετά και το ταξίδι του πρωθυπουργού στην 
Κίνα, n εκεί εδρεύουσα State Grid Corporation of China 
στοχεύει στα δίκτυα της ΔΕΗ, που, όπως προβλέπεται 
από το σχέδιο, θα προταχθούν στην αποκρατικοποίηση. 
Ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ εκδηλώνεται και από ισπανικές 
εταιρείες. Να σημειώσουμε ότι ως ενδιαφερόμενος όμιλος 
εμφανίσθηκε, πριν από δύο περίπου χρόνια, και n τσεχική 
εταιρία CEZ. Διοικητικό στέλεχος της είχε δηλώσει, τότε, 

στο πρακτορείο Reuters, ότι n εταιρεία ενδιαφέρεται, όντως, 
να διεκδικήσει μερίδιο στην απελευθέρωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, συμμετέχοντας στους 
διαγωνισμούς. Τέλος, ως προς τη στάση ελληνικών ομίλων 
στο όλο θέμα, δεν υπάρχουν, προς στιγμήν, νεότερα. 

Η ΒΙΛΑ ΑΜΑΛΙΑ ΘΑ ΓΕΜΙΣΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕ ΘΡΑΝΙΑ 
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Σχολείο θα γίνει και πάλι n περίφημη Βίλα Αμαλία. Τον 
δρόμο για τη μετατροπή του διατηρητέου κτιρίου στη 
συμβολή των οδών Χέυδεν και Αχαρνών σε σχολείο άνοιξε 
πριν από λίγες ημέρες ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 
AE. Ο Οργανισμός ανέθεσε σε αρχιτέκτονα στις 8 Μαΐου 
τις εργασίες που απαιτούνται (συλλογή στοιχείων για 
τη σύνταξη τοπογραφικού και διαγράμματος κάλυψης, 
αλλαγές και διορθώσεις στα σχέδια, ενέργειες για τις 
εγκρίσεις που χρειάζονται από άλλους φορείς) για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας στο κτιριακό συγκρότημα. Εκεί, 
όπως αναφέρει ο ΟΣΚ σε έγγραφό του που δημοσιεύτηκε 
στη Διαύγεια, προβλέπεται να στεγαστεί το 2o Λύκειο 
Αθηνών. Η αμοιβή της εργασίας είναι 15.990 ευρώ και n 
προθεσμία παράδοσής της είναι 60 ημέρες. Από το τέλος του 
περασμένου Δεκεμβρίου το κτίριο Χέυδεν και Αχαρνών που 
για πάνω από μία εικοσαετία ήταν υπό κατάληψη παραμένει 
σφραγισμένο. Στις 20 Δεκεμβρίου δυνάμεις της Αστυνομίας 
είχαν μπει στο κτίριο έπειτα από καταγγελίες για διακίνηση 
ναρκωτικών. Βρέθηκαν εκατοντάδες άδεια μπουκάλια 
μπίρας, δοχείο με εύφλεκτο υγρό, αντιασφυξιογόνες 
μάσκες, ενώ έγιναν και προσαγωγές. Σε δηλώσεις του 
μετά την επιχείρηση ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος 
Δένδιας είχε πει πως τα «μπουκάλια για την παρασκευή 
βόμβων μολότοφ και τα άλλα υλικά που βρέθηκαν στη 
Βίλα Αμαλία αποδεικνύουν ότι ο χώρος αυτός υπήρξε για 
πάρα πολλά χρόνια ένα εργαστήρι ανομίας». Ακολούθησαν 
διαμαρτυρίες από αντιεξουσιαστές, οι οποίοι λίγες ημέρες 
μετά επιχείρησαν να επανακαταλάβουν τη Βίλα Αμαλία 
Ωστόσο, με νέα επέμβαση n Αστυνομία συνέλαβε τους 
καταληψίες και στη συνέχεια το κτίριο σφραγίστηκε. Από το 
1932 έως το 1973 στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα - 
επρόκειτο για δύο τριώροφα κτίρια που χτίστηκαν στα τέλη 
του 19ου αιώνα - στεγαζόταν το 2o Γυμνάσιο Αρρένων. To 
1974 απαλλοτριώθηκαν και τα δύο κτίρια από τον Οργανισμό 
Σχολικών Κτιρίων και το 1987 χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα. 
Τρία χρόνια μετά άρχισε n κατάληψη του κτιριακού 
συγκροτήματος που διήρκεσε 22 χρόνια. Μετά τον σεισμό 
του 1999 n Ένωση Γονέων του A' Δημοτικού Διαμερίσματος 
ζήτησε από τον ΟΣΚ τη μεταστέγαση του 32ου Δημοτικού 
Σχολείου στη Βίλα Αμαλία. To 2009, τα κτίρια πέρασαν από 
τον ΟΣΚ στον Δήμο Αθηναίων - ως ιδιοκτησία - και πλέον 
προχωρούν οι διαδικασίες για να στεγασθεί ξανά εκεί 
σχολική μονάδα.


