
Τα παιδιά θύματα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
Σε πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες ανέρχονται τα φτωχά ή κοινωνικά 
αποκλεισμένα παιδιά στην Ελλάδα, με τριακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες να 

είναι σε σοβαρή υλική αποστέρηση, σύμφωνα με την έκθεση «Η κατάστα-
ση των παιδιών στην Ελλάδα 2013», που συντάχθηκε για λογαριασμό της 
UNICEF, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και παρουσιάστηκε 

σε συνέντευξη Τύπου  στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Τι είχες Γιάννη...”.
Η γνωστή ρήση δείχνει να επιβεβαιώνεται και 
τα “παπαγαλάκια”, της ...εικονικής ευφορίας, 
ιδίως του χρηματιστηρίου, διαψεύδονται για 
ακόμη μια φορά. Η τεχνητή άνοδος του δείκτη 
της λεωφόρου Αθηνών και η επικοινωνιακής 
έμπνευσης ανάπτυξη που ...όλο έρχεται, 
απορροφώνται από το μαύρο, που - ως γνωστό - 
δεν είναι χρώμα και δεν εκπέμπει ακτινοβολία. 

Η πραγματική οικονομία καθρεφτίζεται στην 
δίχως προηγούμενο ανεργία και στο δημόσιο 
χρέος, που μετά από τρία “αιματηρά” για τους 
πολίτες “μνημόνια” παραμένει στο ύψος στο 
οποίο βρισκόταν πριν την έλευση της “τρόικα” 
στην Ελλάδα και οι συζητήσεις για ένα νέο 
και γενναίο κούρεμα παίρνουν και δίνουν, 
αποτρέποντας την επιστροφή των καταθέσεων 
στις ελληνικές τράπεζες και όχι μόνο. Oι 
...θύτες των ατελέσφορων και καταστροφικών 
για τη χώρα μας μέτρων, επιχειρούν τώρα 
να καλυφθούν πίσω από νεότερες εκθέσεις 
τους, στις οποίες, μεταξύ άλλων, αναφέρεται 
ότι οι πρόσφατες αναδιαρθρώσεις χρέους, 
ιδιαίτερα της Ελλάδας το 2012, ήταν 
«υπερβολικά περιορισμένες και υπερβολικά 
καθυστερημένες» (έκθεση του ΔΝΤ της 
Πέμπτης), ενώ διαβλέπουν ότι τα διάφορα 
funds, που αρνήθηκαν, για παράδειγμα, να 
συμφωνήσουν στο “κούρεμα” του χρέους της 
Αργεντινής, είναι πιθανό να κερδίσουν την 
προσφυγή που έχουν κάνει στην αμερικανική 
δικαιοσύνη και έτσι, η ...βοήθεια προς τις 
διάφορες χώρες, να πηγαίνει στο “πορτοφόλι” 
των κερδοσκόπων, που έχουν καταστεί 
“λερναία ύδρα”.

Και για να έχουμε ολοκληρωμένη τη γνωστή 
(και αλάνθαστη) ρήση: “...τι είχα πάντα”. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Όσοι πολίτες έκαναν χρήση των 
διατάξεων των προηγούμενων 
νόμων, τόσο του 4014 για τα αυ-
θαίρετα, όσο και του 3843 για 
τους ημιυπαίθριους, θα μπορούν 
να ενταχθούν στις διατάξεις του 
νέου νόμου, μόλις ψηφισθεί, χω-
ρίς επιπλέον παράβολα και συνυ-
πολογισμό των ποσών που έχουν 
καταβάλει, είτε είναι σε καθεστώς 
δόσεων, είτε έχουν ολοκληρώσει 
τις διαδικασίες». Αυτό ανακοίνω-
σε χθες ο υπουργός αναπληρω-
τής Σταύρος Καλαφάτης σε ό,τι 
αφορά το νέο νομοσχέδιο για 
την αυθαίρετη δόμηση και το πε-
ριβαλλοντικό ισοζύγιο, το οποίο 
πρόκειται να έρθει τον Ιούνιο στη 
βουλή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, «ο 
κ. Καλαφάτης, μιλώντας στο συ-
νέδριο του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών (ΣΠΜΕ), επεσήμανε ότι 
με την κατηγοριοποίηση των αυθαι-

ρεσιών που προβλέπονται στο νέο 
νομοσχέδιο, καθίσταται σαφές ότι 
οι μικροαυθαιρεσίες και οι υπερ-
βάσεις στη δόμηση σε κτίρια με 
άδεια είναι διαφορετικής τάξης και 
βαρύτητας πρόβλημα από ότι η πα-
ντελώς αυθαίρετη δόμηση. Γι' αυτό 
αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά 
διαφορετικά και μάλιστα με πολεο-
δομικά χαρακτηριστικά, όπως είπε. 
Ταυτόχρονα αντιμετωπίζονται προ-
βλήματα συνταγματικότητας των 
προηγούμενων νομοσχεδίων, ενώ 
αυξάνεται η περίοδος αποπληρω-
μής του προστίμου και βελτιώνεται 
ο τρόπος καταβολής του».

Η υπαγωγή στο 
νέο νόμο για τα 
αυθαίρετα χωρίς 
παράβολο θα 
ισχύσει για όσους 
εντάχθηκαν 
στους ν. 4014 και 
ν. 3843 είτε είναι 
σε καθεστώς δό-
σεων, είτε έχουν 
ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες, λέει 
το ΥΠΕΚΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ  
ΣΕ Ν.4014 και Ν.3843 

ΣΗΜΕΡΑ

Χωρίς παράβολο, η υπαγωγή 
στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα

«Εικονική πραγματικότητα η επανεκκίνηση των μεγάλων οδικών έργων»  τονίζει σε ανακοίνωση 
της η ΟΣΕΤΕΕ σημειώνοντας ότι  «η φιέστα της Ολυμπίας Οδού είχε μόνο επικοινωνιακό και κα-
νένα τεχνικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο ούτε η ανάπτυξη έρχεται, ούτε ο τεχνικός κλάδος 
ξεβαλτώνει, ούτε η ανεργία μειώνεται». Η ΟΣΕΤΕΕ «καλεί την Κυβέρνηση μέσα από συμφωνίες 
προς όφελος της αρτιότητας των έργων και του κοινωνικού συνόλου να προχωρήσει άμεσα στην 
επανεκκίνηση των εκκρεμών μεγάλων τεχνικών έργων».

Εικονική επανεκκίνηση έργων 

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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Φρόσω Καβαλάρη
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Χριστίνα Τσιχριντζή
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press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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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

29
Μαΐου
2013

ΔΙΑΛΕΞΗ: «Πλημμέλειες οικοδομικής άδειας»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Μακεδονίας - Θράκης και 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, διοργανώνουν δύο ενημερωτικές ημερίδες σχετικά με τη 
Διαβούλευση των Σχεδίων Διαχείρισης Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας. Η 
πρώτη θα πραγματοποιηθεί στο Κιλκίς την Τρίτη 28 Μαΐου 2013, 9.00 π.μ., στο Επιμελητήριο 
Κιλκίς (Στενημάχου 2) και η δεύτερη στην Κατερίνη την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, 9.00 π.μ, 
στην Αίθουσα Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας (28ης Οκτωβρίου 40, Κατερίνη).

ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:"Τάσεις και Προοπτικές 
του Τουρισμού στον 21ο Αιώνα"
ΡΟΔΟΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου30
Μαΐου

2
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 27-05-2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Ξεκινά σήμερα το “Τριήμερο υποστήριξης 
επιχειρηματικών ιδεών” μηχανικών, που διοργα-
νώνει το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας  στο 
κτίριό του (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49). 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
➦ Σήμερα πραγματοποιείται η εκδήλωση με 
θέμα: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΕΑ, ΝΕΑ ΠΡΟΤΥ-
ΠΑ, ΝΕΑ ΥΔΕ» που διοργανώνει ο Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλε-
κτρολόγων – Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, 
σε συνεργασία με την Ti-Soft «Systems and 
Software». 

Συμπόσιο με θέμα: «Προσβασιμότητα των 
Δημόσιων Χώρων» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ, ο 
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Ελληνικό Τμήμα της UIA, 
την Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 18:00, στην 
Αίθουσα συνεδριάσεων του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με 
αφορμή την παρουσίαση του προγράμματος «Εκ-
παιδευτικά Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις».
«Όλα τα είδη αναπηρίας, κινητική, οπτική, ακου-
στική, συναισθηματική, νοητική και γνωστική, θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλων των ειδών 
τα κατασκευαστικά έργα, ιδιωτικά και  δημό-
σια, υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων σε σχετική 
ανακοίνωση. Ο δημόσιος χώρος είναι το πρώτο 
βήμα για την προσβασιμότητα και την ανεξάρτητη 
διαβίωση και γι’ αυτό το σκοπό οι αρχιτέκτονες 
και οι πολεοδόμοι θα πρέπει να βρίσκονται στην 
πρώτη γραμμή.
Η προσβασιμότητα των πόλεων και των δημοσί-
ων χώρων γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων 
των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων, 
αποτελεί το θεμέλιο λίθο για κάθε τέτοια προ-
σπάθεια, χωρίς την οποία οι υπόλοιποι στόχοι 
καθίστανται μάταιοι. Για να επιτευχθούν όμως όλ’ 
αυτά είναι απαραίτητη η κατάλληλη εκπαίδευση 
των αρχιτεκτόνων και των πολεοδόμων, η οποία 
στις πλείστες των περιπτώσεων είναι ελλιπής. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις πέντε χώρες 
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα η Ελλάδα και 
η Ρουμανία δεν παρέχουν καμία εκπαίδευση σ’ 
αυτό τον τομέα». 
Και ακόμη επισημαίνεται: «Έχοντας επίγνωση 
όλων των παραπάνω, το πρόγραμμα στοχεύει 
στη δημιουργία μιας πολύγλωσσης ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας-εργαλείο για τον προγραμματισμό, 
το σχεδιασμό και τη δημιουργία προσβάσιμων 
υποδομών και δημόσιων χώρων στα αγγλικά, 
γαλλικά, ελληνικά, ιταλικά και ρουμανικά για 
αρχιτέκτονες, τεχνικούς της δημόσιας διοίκησης 
και επαγγελματίες. Στο έργο εμπλέκονται εταίροι 
από 5 χώρες: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 
Ιταλία και Ρουμανία».

Προσβασιμότητα των Δημόσιων Χώρων

Η Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Ελλήνων 
Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) θα γίνει την Τετάρτη 
29 Μαΐου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων (ισόγειο) του κτιρίου Δ (Μηχανο-
λόγων) της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.    
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
- Απολογισμός Δράσης Δ.Σ 2011-2012
- Οικονομικός Απολογισμός - Προϋπολογισμός 
2013
- Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλα-
γή προηγούμενου Δ.Σ.
- Προγραμματισμός Δράσης 2013
- Άλλα
- Αρχαιρεσίες .
Πληροφορίες στο e-mail: protypation@auth.gr 
στο τηλ.: 2310 995461.

Γενική Συνέλευση  
και εκλογές



ΕΝΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  (ΕΔΕΜ)

Εκδήλωση με θέμα «Πυρηνικά ατυχήματα και Επιπτώσεις»

Τη Δευτέρα, 20 Μαϊου 2013, η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων 
Μηχανικών (ΕΔΕΜ) διοργάνωσε στο ΤΕΕ διάλεξη του Πρύτανη 
ΕΜΠ και Καθηγητή Πυρηνικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιμόπουλου 
με θέμα : «Πυρηνικά ατυχήματα και Επιπτώσεις». Αναλυτικά η 
ΕΔΕΜ με δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι: Στην έναρξη η Πρόε-
δρος της ΕΔΕΜ και Δρ. ΕΜΠ κα. Π. Ρούνη, ανέφερε ότι έχουν 
περάσει 27 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα στο Chernobyl (26 
Απριλίου 1986) και μόλις 2 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα 
στη Fukushima (11 Μαρτίου 2012), όμως τόσο για το παλιότε-
ρο όσο και για το πιο πρόσφατο η πληροφόρηση είναι θολή και 
περιορισμένη σε εντυπωσιασμούς. Αυτό που χρειάζεται το ευρύ 
κοινό, είναι η ανοικτή παρουσίαση των τεχνικών δεδομένων και 
των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ερευνών με κατανοη-
τό και παραστατικό τρόπο. Η πιο κατάλληλη περίοδος για μια 
τέτοια συζήτηση είναι αυτή που διανύουμε τώρα, όπου αφενός 
έχουν προκύψει νέα δεδομένα από το πρόσφατο ατύχημα στη 
Fukushima, αφετέρου έχει παρέλθει και αρκετό διάστημα ώστε 
να επικρατεί νηφαλιότητα και να μην υπάρχει έδαφος για τη δη-
μιουργία πανικού από αυθαίρετα συμπεράσματα. Στη συνέχεια 
έκανε σύντομη αναφορά στο πλούσιο βιογραφικό του Καθηγητή 
Πυρηνικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιμόπουλου, ο οποίος είναι Πρύ-
τανης του ΕΜΠ και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατο-
μικής Ενέργειας και τον κάλεσε στο βήμα. Ο Καθηγητής Πυρη-
νικής Τεχνολογίας κ. Σ.Ε. Σιμόπουλος καταρχήν παρουσίασε με 
απλότητα τις κύριες αιτίες που οδήγησαν στα 4 μεγαλύτερα πυ-
ρηνικά ατυχήματα (Windscale- Αγγλία-1957, Three Mile Island 
-ΗΠΑ-1979, Chernobyl-Σοβιετική Ένωση-1986, Fukushima-
Ιαπωνία-2011), ανέλυσε την αλληλουχία των γεγονότων που 
οδήγησαν σε αυτά και σχολίασε κατά πόσο μπορεί να υπάρξουν 
εκ νέου ατυχήματα  από τις ίδιες ή παρόμοιες αιτίες. Στη συνέ-
χεια παρουσιάστηκε η εκτενής έρευνα που έχει γίνει από τον 
ίδιο και τον Τομέα Πυρηνικής Τεχνολογίας, τον οποίο διευθύνει, 
για την απόθεση ραδιενεργών ισοτόπων από το πυρηνικό ατύχη-
μα στο Chernobyl επί των ελληνικών εδαφών, αποτελέσματα της 
οποίας είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://nuclear.ntua.
gr/arcas/research/maps.el.html . Η έρευνα αυτή κατέληξε στο 
βασικό συμπέρασμα ότι υπήρξε απόθεση, κυρίως καισίου-137, 

σε περιοχές των νομών Καρδίτσας, Τρικάλων  και Ημαθίας το 
οποίο και επιβεβαιώθηκε  από νεότερη έρευνα των περιοχών 
αυτών μετά τη συμπλήρωση περίπου 20 χρόνων από το ατύχημα. 
Όσον αφορά στη συσχέτιση αυτής της απόθεσης καισίου-137 με 
αύξηση των θανάτων λόγω καρκίνου του πεπτικού συστήματος 
στις περιοχές αυτές ο Καθηγητής κ. Σ.Ε. Σιμόπουλος αναφέρ-
θηκε σε σχετική έρευνα που επέβλεψε και η οποία δεν έδειξε 
συσχέτιση με το ατύχημα του Chernobyl (Διδακτορική διατριβή 
Γ. Παπαδάκου). Ο Καθηγητής κ. Σ.Ε. Σιμόπουλος, ως Αντιπρόε-
δρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας αναφέρθηκε 
στις οδηγίες που δόθηκαν στους έλληνες ναυτικούς για την ναυ-
σιπλοΐα στην περιοχή ανοικτά της Fukushima και επιβεβαίω-
σε ότι η παρακολούθηση των τιμών ραδιενέργειας εκείνων των 
ημερών στη χώρα μας έδειξε αμελητέες τιμές σύμφωνα και με 
δημοσιευμένη μελέτη επτά ελληνικών επιστημονικών εργαστη-
ρίων.  Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, μετά το πέρας της ομι-
λίας του ο Καθηγητής, κ. Σ.Ε. Σιμόπουλος είπε  χαρακτηριστικά 
«Είναι ευτυχής η χώρα που δεν χρειάζεται να καταφύγει στην  
Πυρηνική ενέργεια κυρίως λόγω των πυρηνικών αποβλήτων». 
Σε ότι αφορά τη σχεδιαζόμενη κατασκευή πυρηνικού εργοστα-
σίου στο Ακούγιου της γειτονικής Τουρκίας εκτίμησε ότι παρά 
της αντιδράσεις θα γίνει τελικά, ενώ σημείωσε πως ο εν λόγω 
πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής θα έχει προδιαγραφές 
ασφαλείας για να αντέξει σεισμό εννέα βαθμών. 
Παρουσίες 
Τη διάλεξη του Καθηγητή κ. Σ.Ε. Σιμόπουλου τίμησαν μεταξύ 
άλλων με την παρουσία τους: η Αν. Πρύτανη ΕΜΠ, Καθηγήτρια 
κα. Α. Μοροπούλου, ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ και πρώην 
Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Θ. Ξανθόπουλος, ο Ομότιμος Καθηγητής 
της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ κ. Δ. Κουρεμένος, 
ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ κ. Δ. 
Παπαντώνης, ο Κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών 
ΕΜΠ κ. Γκόλιας, ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Διπλ. Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων κ. Θ. Παπαδόπουλος, o 
Πυραγός και Δρ. Χημείας κ. Μ. Χάλαρης (πρ. Ειδ Γραμ. ΣΕΠΕ) 
κα. Περισσότερα: ΕΔΕΜ:  website: www.edem-net.gr, e-mail: 
edem@tee.gr, τηλ. 2103257403, fax: 2103247303.

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



Οι τρεις καταρρεύσεις γεφυρών της τελευταίας εβδομάδας ήσαν οι εξής:

ΝΤΟΜΙΝΟ ΣυΓΚρΟυΣΕΩΝ

Περίπου 120 χιλιόμετρα νότια του St Louis, στην πολιτεία του Μιζούρι, τα 
ξημερώματα του Σαββάτου δυο εμπορικά τρένα συγκρούστηκαν (εξαιτίας 
μετατόπισης φορτίου στο ένα - μετέφερε εξαρτήματα αυτοκινήτων), 
εκτροχιάστηκαν και το ένα απ’ αυτά έπεσε σε πυλώνα αερογέφυρας 
αυτοκινητοδρόμου, με συνέπεια να προκληθεί η κατάρρευση. Έξι άτομα 
τραυματίστηκαν, ευτυχώς όχι σοβαρά.

ΣΩΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΝΕρΑ

Το βράδυ της Πέμπτης, τρία άτομα που επέβαιναν σε δυο αυτοκίνητα, 
βρέθηκαν στα νερά του ποταμού Σκάτζιτ, μεταξύ των πόλεων Μάουντ Βερμόν 
και Μπέρλινγκτον, 90 χλμ. βορείως του Σηάτλ,, όταν κατέρρευσε τμήμα 
γέφυρας του αυτοκινητόδρομου 5, ο οποίος οδηγεί στα σύνορα με τον Καναδά, 
κι από εκεί στο Βανκούβερ. Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν τους τρεις 
...αθέλητους κολυμβητές, ο πολυσύχναστος αυτοκινητόδρομος έκλεισε και οι 
αρχές αναζητούν τα ουσιαστικά αίτια της κατάρρευσης. Κι αυτό, γιατί ναι μεν 
στην μεταλλική υπερκατασκευή της γέφυρας (συνηθισμένη στις αμερικανικές 
γέφυρες) προσέκρουσε εμπορευματοκιβώτιο, ύψους 4,6 μ., το οποίο μετέφερε 
καναδικό φορτηγό, ωστόσο, ο οδηγός υποστηρίζει ότι η γέφυρα στην έξοδό της 
ήταν σημαντικά χαμηλότερη, λόγω χρόνιας καθίζησης, δεν είχε μετρηθεί από 
τις αρχές και δεν είχε τοποθετηθεί προειδοποιητική πινακίδα. Η συγκεκριμένη 
γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1955.

ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ΝΤΟΜΙΝΟ

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, κατέρρευσε η παλαιότερη και 
μεγαλύτερη σε λειτουργία σιδηροδρομική γέφυρα στις ΗΠΑ, πάνω από τον 
αβαθή ποταμό Κολοράντο του Τέξας, η οποία συνέδεε τις πόλεις San Saba και 
Lometa, έπειτα από πυρκαγιά που την κατέκαιγε επί 15 ώρες. Η κατάρρευση 
ήταν εντυπωσιακή, ως φλεγόμενο ντόμινο, διήρκεσε 25 δευτερόλεπτα και 
την κατέγραψε τηλεοπτικό συνεργείο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, αφού 
προηγουμένως οι πυροσβέστες είχαν διαπιστώσει ότι ήταν αδύνατη η σωτηρία 
της και είχαν απομακρυνθεί σε απόσταση ασφαλείας, για να παρακολουθήσουν 
το θέαμα !

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία (αν και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν 
ότι στο ένα άκρο της εργαζόταν συνεργείο συντήρησης) και επεκτάθηκε 
γρήγορα σε όλο το μήκος του καταστρώματός της, προφανώς λόγω των 
κατάλοιπων καυσίμων και λαδιών που υπήρχαν σ’ αυτό. Επεκτάθηκε μέσα 
σε είκοσι λεπτά σε όλο το μήκος του υπόβαθρου της γέφυρας, καθιστώντας 
ανέφικτη την προσπάθεια περιορισμού της. Η γέφυρα ήταν κτισμένη περίπου 
πριν από ένα αιώνα, με την τεχνική εκείνης της εποχής και με βασικά υλικά το 
ξύλο και το σίδηρο. 
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ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ

Σε επιδημία τείνει να εξελιχθεί η (ολοσχερής ή μερική) καταστροφή γεφυρών στις ΗΠΑ. Από το 2000 έως σήμερα τουλάχιστον 16 σημαντικές 

γέφυρες (οδικές ή σιδηροδρομικές) έχουν καταρρεύσει ανά τη χώρα έπειτα από τροχαία ατυχήματα, πλημμύρες, πυρκαγιές, αλλά και 

αστοχίες υλικού. Τρεις γέφυρες κατέρρευσαν την προηγούμενη εβδομάδα, πυροδοτώντας στα ΜΜΕ και ευρύτερα στην αμερικανική κοινωνία 

συζητήσεις για έλλειψη συστηματικής συντήρησης των συνολικά 607.380 γεφυρών, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν κατασκευαστεί 

πριν 50 και περισσότερα χρόνια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που αποκαλύπτονται στα ΜΜΕ, στο 11% του συνόλου των γεφυρών θα 

πρέπει να διακοπεί η κυκλοφορία για να γίνουν λεπτομερείς έλεγχοι και συντήρηση, ενώ για το 3% (περίπου 18.000 γέφυρες) υπάρχουν 

βάσιμες υποψίες ότι είναι επικίνδυνες!



Η "μεταφορά" - μέσω της ενεργοποίησης 
της "ρήτρας ευελιξίας" - τουλάχιστον του 
10% των αναπορρόφητων πόρων από το 
υπ. Ανάπτυξης στο υπ. Εργασίας τίθεται 
στο τραπέζι διϋπουργικής σύσκεψης που 
συγκαλεί σήμερα  ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης με βασικό ζητούμενο "να 

βρεθούν τα κονδύλια" για να εφαρμοστεί 
το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του 
ΟΑΕΔ σε δήμους ανέργων οι οποίοι ζουν 
σε νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, 
μακροχρόνια ανέργων κ.α. παρά τις όποιες 
"ενστάσεις" στελεχών της Ε.Ε ή άλλων κύ-
κλων. Η σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέ-

χουν οι υπουργοί Ανάπτυξης Κ. Χατζηδά-
κης, Εσωτερικών Ε. Στυλιανίδης, οι γ.γ. των 
3 υπουργείων, ο γ.γ. δημοσίων επενδύσεων 
Γ. Γιαννούσης, η γ.γ διαχείρισης Κοινοτικών 
Πόρων Α. Δαλλαπόρτα και ο νέος διοικητής 
του ΟΑΕΔ Θ. Αμπατζόγλου, θα γίνει με κυ-
βερνητική απόφαση. 

Πράσινο φως για 50.000 θέσεις εργασίας στους δήμους

Αλλαγές σε ορισμένους όρους που αφορούν στην πώληση της ΔΕΠΑ ενέ-
κρινε το ΤΑΙΠΕΔ, με τη σύμφωνη γνώμη και της κυβέρνησης. Έτσι, έγραψε 
η «Ημερησία» εκτιμάται ότι ανοίγει ο δρόμος για την απόκτηση της εταιρίας 
από την ρωσική Gazprom, η οποία ούτως ή άλλως έχει προσφέρει το μεγα-
λύτερο ποσό -περίπου 900 εκατ. ευρώ. Οι αλλαγές αφορούν, αφενός, τη μεί-
ωση του ύψους της απαιτούμενης εγγύησης στο 10% του τιμήματος αγοράς 
(έναντι 20%), αλλά και την διασφάλιση από μέρους του ελληνικού δημοσίου 
της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΠΑ, που εκτιμώνται 
σε περίπου 400 εκατ. ευρώ. Ειδικά για τις οφειλές, η εγγύηση που δόθηκε 
στους Ρώσους αφορά ποσό έως 180 εκατ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα έχει υπάρξει ρύθμιση ως το τέλος του 2015. Όσο για τη ΔΕΣΦΑ, βα-
σικός διεκδικητής είναι η επίσης ρωσική Sintez - η οποία, μάλιστα, αρχικά 
ενδιαφερόταν και για τη ΔΕΠΑ. Απέναντί της ενδέχεται να βρει την αζέρικη 
SOCAR. Εξάλλου το ΑΠΕ μετέδωσε ότι παρατείνεται, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, για τις 7 Ιουνίου, κατά πάσα πιθανότητα, η προθεσμία για την 
υποβολή δεσμευτικών προσφορών, για την πώληση των ΔΕΠΑ – ΔΕΣΦΑ. Το 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ενέκρινε 
σήμερα το τελικό κείμενο της συμφωνίας, αλλά επειδή μεταξύ της έγκρισης 
αυτής και της υποβολής των δεσμευτικών προσφορών πρέπει να μεσολα-
βούν 15 ημέρες, δόθηκε παράταση στην προθεσμία, η οποία κανονικά έληγε 
στις 29 Μαΐου.

Εξελίξεις για τη ΔΕΠΑ

Συλλαλητήριο εναντίον της επιστράτευσης προγραμ-
ματίζει η ΟΛΜΕ για την Παρασκευή 31 Μαΐου, στις 
7 το απόγευμα, στην Πλατεία Συντάγματος. Στο 
συλλαλητήριο θα συμμετάσχουν και οι εκπρόσωποι 
των Ομοσπονδιών ΠΝΟ, Σωματείων Εργαζομένων 
Λειτουργία ΜΕΤΡΟ και Ηλεκτροδηγών ΜΕΤΡΟ. 
Στα γραφεία της ΟΛΜΕ πραγματοποιήθηκε κοινή 
σύσκεψη των εκπροσώπων των προαναφερόμενων 
συνδικαλιστικών φορέων και συζητήθηκε, όπως 
ανακοινώθηκε από την ΟΛΜΕ, η ανάληψη κοινών 
πρωτοβουλιών και κινητοποιήσεων για κατάργηση 
της επιστράτευσης σε όλους τους κλάδους, ενάντια 
στην πολιτική του αυταρχισμού, των περικοπών και 
της διάλυσης των εργασιακών σχέσεων κυβέρνησης- 

ΕΕ- ΔΝΤ.

Συλλαλητήριο κατά της  
επιστράτευσης

Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές παρατηρήθηκε 
στην Ε.Ε. και την Ελλάδα, το διάστημα 
2004 έως το 2011. Σύμφωνα με στοιχεία 
της Eurostat το ποσοστό κατανάλωσης 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στην Ε.Ε. αυξήθηκε από 7,9% το 2004, 
σε 13% το 2011.Το ίδιο διάστημα, η κα-
τανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,1% 
σε 11,6%. Το 2011, τα υψηλότερα ποσο-
στά κατανάλωσης Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας καταγράφηκαν στη Σουηδία 
(46,8%), τη Λετονία (33,1%), τη Φινλανδία 
(31,8%) και την Αυστρία (30,9%), ενώ τα 
χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν 
στη Μάλτα (0,4%) το Λουξεμβούργο 
(2,9%), τη Μ. Βρετανία (3,8%), το Βέλγιο 

(4,1%) και την Ολλανδία (4,3%). Κατά την 
περίοδο 2004 - 2011, οι μεγαλύτερες 
αυξήσεις κατανάλωσης ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές παρατηρήθηκαν 
στη Σουηδία, τη Δανία, την Αυστρία, τη 
Γερμανία και την Εσθονία. Οι εθνικοί 
στόχοι λαμβάνουν υπόψη τα σημεία 
εκκίνησης των κρατών-μελών, τις δυ-
νατότητες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας της εκάστοτε χώρας και τις οικο-
νομικές της επιδόσεις. Στόχος για την 
Ελλάδα είναι η κατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές να φτάσει το 
18% έως το 2020. Μέχρι στιγμής, η μόνη 
χώρα που έχει ξεπεράσει τον εθνικό 
της στόχο για το 2020 είναι η Εσθονία 
όπου το 2011 η κατανάλωση ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές έφτασε το 26%.

Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας 
από ΑΠΕ 

Οι θυγατρικές εταιρείες φυσικού αερίου Delek Drilling LP και 
Avner LP ενέκριναν την επιβεβαιωτική γεώτρηση για φυσικό 
αέριο στο οικόπεδο 12 «Αφροδίτη» της Κυπριακής ΑΟΖ στις 
15 Ιουνίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση των εταιρειών ο προϋ-
πολογισμός της επιβεβαιωτικής γεώτρησης ανέρχεται στα 117 
εκατομμύρια δολάρια και έχει επιβεβαιωθεί. Το τρυπάνι, όπως 
αναφέρει η ανακοίνωση θα εισχωρήσει 1750 μέτρα κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας και στη σχεδιαζόμενη τελική φάση 
αναμένεται ότι θα εισχωρήσει στα 5600 περίπου μέτρα κάτω 
από το επίπεδο της θάλασσας.

Γεώτρηση στην  
«Αφροδίτη» τον Ιούνιο 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Την Πέμπτη στο προσκήνιο τα τουριστικά λιμάνια, 
την Παρασκευή τα αεροδρόμια- ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΑρΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΕρΟΔρΟΜΙΑ • Τα μέτρα υπολογίζονται σε 4,2 δισ. 
με τα σημερινά δεδομένα, αλλά θα επανεκτιμηθούν το φθινόπωρο- 
ΠρΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΣΟΠρΟΘΕΣΜΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τα σχέδια Εθνικής, Alpha και Πειραιώς μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση- ΝΕΟ ΤρΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ- ΑΛΛΑΖΟυΝ ΟΛΑ ΣΕ 
15 ΗΜΕρΕΣ • Αναζητείται «χρυσή τομή» στη σημερινή σύσκεψη των 
«3»- ΕΝΤΟΝΕΣ ΤρΙΒΕΣ ΠρΟΚΑΛΕΙ Ο ΦΟρΟΣ ΣΤΑ ΑΓρΟΤΕΜΑΧΙΑ  
Σήμερα αναμένεται ο αναλυτικός οδηγός του υπουργείου Οικονομικών- 
ΔΕΚΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- Μέσω και των 
ΚΕΠ οι βεβαιώσεις σε συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ • Επιστολή προς Φ. 
Ρέσλερ- ΣΤρΟΦΗ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΣΤΗρΙΞΗ ΤΩΝ ΧΩρΩΝ ΤΟυ ΝΟΤΟυ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΤ και δήμοι σε ρόλο Ιφιγένειας- ΑΠΟΛυΣΕΙΣ ΜΕ …
ΤΗΛΕΚΟΝΤρΟΛ- Με καταργήσεις οργανισμών οι απομακρύνσεις 
από το Δημόσιο • Σήμερα στο Μαξίμου- ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΑΓΚΑΘΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟυΣ ΤρΕΙΣ ΑρΧΗΓΟυΣ  •  ΣΟΪΜΠΛΕ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΦΘΗΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΣΤΟ ΝΟΤΟ  • ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ Η ΕυρΩΠΗ ΜΕ «ΠρΑΣΙΝΕΣ 
ΣυΜΦΩΝΙΕΣ».

ΕΘΝΟΣ: Σημάδια αναπτυξιακής στροφής του Βερολίνου για τις 
χώρες του Νότου- Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤρΟΜΑΞΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ- Η 
αυτοκριτική του Γερμανού: Εάν δεν δράσουμε τώρα, ο Νότος της 
Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει μία ολόκληρη γενιά!  •  Τροποποιήσεις 
από το ΥΠΕΚΑ για παράκαμψη του ΣτΕ- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ 
ΤΑ ΑυΘΑΙρΕΤΑ  •  Αντιρατσιστικό: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣυΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟυΣ ΑρΧΗΓΟυΣ  •  Συνταξιούχοι: ΗΛΕΚΤρΟΝΙΚΑ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΙΚΑ- ΟΓΑ- ΝΑΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Βενιζέλος και Κουβέλης 
δοκιμάζουν την αξιοπιστία τους στο ραντεβού με το Σαμαρά- 
ΧΑΝΟυΝ, ΜΕΝΟυΝ- Μεγάλο το άγχος ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ από τις 
δημοσκοπήσεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στουρνάρας: Ξεπουλήστε τα δικαιώματα σε 
μετοχές τραπεζών- ΝΕΟ ΧΑΣΤΟυΚΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Αποκαλυπτικό 
ντοκουμέντο για τη συμφωνία με την τρόικα  •  Συνάντηση αρχηγών- 
ΑΚρΟΒΑΣΙΕΣ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΟ ΑΝΤΙρΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοι προλαβαίνουν την «έξοδο» με ευνοϊκές 
προϋποθέσεις- ΣυΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55 ΓΙΑ 1 ΕΚΑΤ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟυΣ  
•  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗρΩΜΗΣ 100.000 ΣυΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΛΑΘΟΣ 
ΑΜΚΑ, ΑΦΜ- Έρχεται για πρώτη φορά ψαλίδι και σε 25.000 
διπλοσυνταξιούχους γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς του Δημοσίου.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Νόμος Ρουπακιώτη- Αμετακίνητος ο 
πρωθυπουργός από τις θέσεις της ΝΔ- ΟΧΙ ΣΑΜΑρΑ ΣΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- 
ΚΟυΒΕΛΗ- Σύγκρουση κομματικών γραμμών στη σημερινή σύσκεψη 
αρχηγών για το αντιρατσιστικό- Σωσίβιο αναζητούν ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ για 
τα εσωκομματικά προβλήματα  •  Ελάχιστο ποσό τα 50 ευρώ- ΑΠΟ 48 
ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠρΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τι συμβαίνει με τα εκκαθαριστικά που δεν έχουν 
ταχυδρομηθεί- Τα σενάρια για παράταση- ΦΟρΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- 
Ποιες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (και πότε)- Τι θα πληρώσετε στους 
φοροτεχνικούς- Ποιες αποδείξεις φέρνουν εκπτώσεις.

ΕΣΤΙΑ: ΔΑΙΔΑΛΩΔΕΙΣ ΦΟρΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- Μνημείο 
γραφειοκρατικού υδροκεφαλισμού.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γιατί το βιβλίο του π. Ευστάθιου Κολλά για τους 
Σοφούς της Σιών απασχολεί την Αμερικανική Πρεσβεία και τους 
Σιωνιστές- ΕΚΠΛΗρΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠρΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΟΙ ΠρΟΦΗΤΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛυΨΗΣ.
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Η ΑΝΕρΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΦυΠΝΙΖΕΙ ΤΟυΣ... υΠΝΟΒΑΤΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 27/05/2013

Έτοιμη να υιοθετήσει χαλαρότερη στάση απέναντι στις 
οικονομίες του Νότου εμφανίζεται τώρα n E.E., με 
την έγκριση μάλιστα του Βερολίνου. Χωρίς βέβαια να 
εγκαταλείπεται n πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής 
ή οι νεοφιλελεύθερες συνταγές, οι κυβερνήσεις 
δηλώνουν αποφασισμένες να δώσουν έμφαση στην 
καταπολέμηση της ανεργίας. Την ανάγκη γι' αυτό 
υπογραμμίζει και ο νέος Ιταλός πρωθυπουργός, 
Ενρίκο Λέττα, σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι. 
«To να έχει κανείς υγιή δημοσιονομική κατάσταση 
είναι οπωσδήποτε χρήσιμο» παραδέχεται ο Ιταλός 
πρωθυπουργός, αλλά προσθέτει ότι εάν «n E.E. δεν 
είναι σε θέση να παρέμβει για να λύσει το πρόβλημα 
της ανεργίας, θα ενισχύσει αρνητικές διαθέσεις, όπως 
και αντιευρωπαϊκά και λαϊκίστικα κινήματα». Για τον 
λόγο αυτό, ζητά «να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα 
κονδύλια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να επισπευσθεί 
n προετοιμασία της νέας πρωτοβουλίας στήριξης της 
απασχόλησης των νέων, ώστε τα 6 δισ. ευρώ που έχουν 
εγκριθεί για τον σκοπό αυτό να αρχίσουν να διατίθενται 
από τις αρχές του 2014». Δεδομένου, μάλιστα, «των 
περιορισμών στους προϋπολογισμούς της E.E., μέρος 
των πόρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων 
θα πρέπει να προέλθει από τους προϋπολογισμούς 
των κρατών-μελών», οπότε «θα πρέπει να δούμε πώς 
μπορούν να αυξηθούν τα περιθώρια των διαφόρων 
οικονομιών, εκμεταλλευόμενοι όλες τις δυνατότητες 
που προσφέρει το Σύμφωνο Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης».  Στο Βερολίνο δύσκολα θα αποδεχθούν τη 
χαλάρωση των κανόνων, αλλά φαίνεται να συμφωνούν 
ότι κάτι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί n 
ανεργία, κυρίως στον Νότο. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του Spiegel, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, απέστειλε επιστολή στον 
υπουργό Οικονομίας, Φίλιπ Ρέσλερ, προτείνοντας την 
ανάληψη κοινής δράσης προκειμένου οι οικονομίες 
που βρίσκονται σε κρίση να υποστηριχθούν μέσω 
της κρατικής γερμανικής τράπεζας επενδύσεων 
KfW. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Σόιμπλε έχει 
πλέον πειστεί ότι «εάν δεν δράσουμε τώρα, ο Νότος 
της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει μία ολόκληρη 
γενιά». Την ίδια στιγμή, στην Καγκελαρία μελετούν 
τον απολογισμό των επιτευγμάτων του Συμφώνου 
Ανάπτυξης που συμφωνήθηκε πέρσι. «Ο απολογισμός 
υποτίθεται ότι θα αποδείκνυε πόσο καλά λειτουργεί n 
γερμανική στρατηγική», αναφέρει το Spiegel «αλλά τα 
πορίσματα ήταν αρνητικά». Οι συντάκτες της έκθεσης 
αποδίδουν την αποτυχία στο ότι «οι μεταρρυθμίσεις 
χρειάζονται χρόνο, έως ότου φτάσουν στην πραγματική 
οικονομία». Ως αποτέλεσμα, «Μέρκελ και Σόιμπλε 
εμφανίζονται τώρα διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν 

θέσεις που μέχρι τώρα υιοθετούσαν» και «να τονώσουν 
την ανάπτυξη διαθέτοντας δισεκατομμύρια». Στο 
πλαίσιο αυτό, ήδη n Γερμανία συμφώνησε να αναλάβει 
n τράπεζα KfW ρόλο κλειδί στη χρηματοδότηση 
επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας στην Ισπανία. To πρόγραμμα θα μπορούσε 
να χρησιμεύσει ως πρότυπο και για την Πορτογαλία 
ή την Ελλάδα. Η καγκελάριος Μέρκελ φέρεται να 
ανησυχεί ιδιαίτερα για την αύξηση της ανεργίας των 
νέων. Μιλώντας προχθές σε εκδήλωση της νεολαίας 
του κόμματος της υποστήριξε ότι n ανεργία των νέων 
στην Ευρώπη έχει φτάσει σε «αφάνταστα επίπεδα» που 
απαιτούν άμεση δράση. Για τον λόγο αυτό, οι υπουργοί 
Οικονομικών και Εργασίας, Γαλλίας και Γερμανίας θα 
παρουσιάσουν αύριο, σε εκδήλωση στο Παρίσι, σχέδιο 
αξιοποίησης των 6 δισ. ευρώ, που έχει δεσμευτεί 
να διαθέσει n E.E. για το πρόβλημα. Τα κεφάλαια 
θα προταθεί να αξιοποιηθούν από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ως εγγυήσεις, προκειμένου να 
χορηγηθούν δάνεια δεκαπλάσιας αξίας σε επιχειρήσεις 
που θα  προσλαμβάνουν νέους ανέργους. Στην 
ανάγκη άμεσης ανάληψης δράσης αναφέρεται και το 
τελευταίο τεύχος του Economist: «Για το καλό όλων, 
οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ταρακουνηθούν και να 
βγουν από τον λήθαργο τους - να αντιληφθούν ότι εάν 
δεν αναλάβουν δράση, n Ευρωζώνη αντιμετωπίζει τη 
στασιμότητα ή τη διάλυση – ενδεχομένως και τα δύο». 
To περιοδικό υποστηρίζει ότι τα «σημάδια ανάκαμψης» 
δεν είναι παρά «μια καθησυχαστική ιστοριούλα», 
την οποία «είναι πρόθυμοι να πιστέψουν όσοι έχουν 
κουραστεί από το βαγκνερικών διαστάσεων σίριαλ με 
το ευρώ». Όσο για τη «χαλάρωση που εξαγγέλλεται», 
αυτή αποδίδεται «στην αναμονή μέχρι τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου στη Γερμανία, αλλά πρωτίστως στην 
κακή εικόνα της E.E. και των πολιτικών στα μάτια των 
πολιτών».

ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣυΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 6 | 27/05/2013

Φθηνότερες θα γίνουν σύντομα για τους 
φορολογουμένους οι μεταβιβάσεις ακινήτων, αφού 
n πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών 
προσανατολίζεται στη μείωση των συντελεστών που 
ισχύουν, από 8% και 10%, στο 4% και 8% αντίστοιχα. 
To οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, όπως 
αποκάλυψε και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης 
Στουρνάρας, μιλώντας στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), θέλει να δώσει νέα ώθηση 
στην οικοδομική δραστηριότητα που την τελευταία 
τριετία τουλάχιστον βρίσκεται στην «εντατική», 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό και στην τόνωση 
της απασχόλησης και ενίσχυσης της ρευστότητας, 
αφού περισσότεροι από 40 επαγγελματικοί κλάδοι 
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εμπλέκονται στην οικοδομή. Οι εν λόγω μειώσεις 
φόρων, όπως και το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο 
Φόρο Ακινήτων, θα τεθούν στο τραπέζι της τρόικας 
που «αποβιβάζεται» και πάλι στην Αθήνα στις αρχές 
της επόμενης εβδομάδος, ξεκινώντας νέο γύρο 
διαπραγματεύσεων και εξετάσεων όσον αφορά την 
υλοποίηση των προαπαιτούμενων που άπτονται 
πρωτίστως του φορολογικού πεδίου. Αξίζει πάντως να 
σημειωθεί ότι οι ανωτέρω μειώσεις στις μεταβιβάσεις, 
αν και έχουν αποφασιστεί από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να συνδυαστούν 
με την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
κατά μέσο όρο τουλάχιστον 20%, όπως αποκάλυψε 
n «N», ούτως ώστε να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις 
και να μετριαστούν οι αντιδράσεις στο εσωτερικό 
και μη της συγκυβέρνησης, δεν είναι σίγουρο ότι θα 
πάρουν το «πράσινο φως» από την τρόικα σε αυτή 
την επίσκεψη. Και αυτό γιατί, όπως τονίζει κορυφαίο 
στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, οι επικεφαλής 
της τρόικας έχουν ξεκαθαρίσει ότι εκτός από τη 
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% 
από τον επόμενο μήνα, για οποιαδήποτε άλλη μείωση 
θα πρέπει n κυβέρνηση να αποδεικνύει ότι δεν 
υπάρχουν απώλειες στις εισπράξεις του Δημοσίου, 
ή, εάν υπάρχουν, τους τρόπους ή τα ισοδύναμα με τα 
οποία θα κλείνουν οι «τρύπες». Στο πλαίσιο λοιπόν 
αυτό, για τις εν λόγω μειώσεις στους συντελεστές 
μεταβιβάσεων και τυχόν παρεμβάσεις στο καθεστώς 
ΦΠΑ στις αγοραπωλησίες, σε αυτή τη φάση, θα 
γίνουν οι πρώτες διερευνητικές επαφές, και εάν οι 
επικεφαλής της τρόικας μείνουν ικανοποιημένοι 
από τις αυξήσεις που ετοιμάζει n κυβέρνηση για 
τις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων, τότε θα 
μεταθέσει τις συγκεκριμένες αποφάσεις για το 
Σεπτέμβριο. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από 
τους λόγους που n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών δεν προχωρά τελικά στην κατάθεση 
νομοσχεδίου, εντός του Ιουνίου, με αλλαγές στη 
φορολογία κεφαλαίου, και το μεταθέτει εν ευθέτω 
χρόνω, καθώς οι ανατροπές περιορίζονται στο τελικό 
καθεστώς του Ενιαίου Φόρου επί των Ακινήτων 
από τo 2014. Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος στις 
μεταβιβάσεις υπολογίζεται σήμερα με συντελεστή 
8%, μέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ της αξίας του 
ακινήτου που μεταβιβάζεται, ενώ άνω των 20.000 
ευρώ ο συντελεστής είναι 10%. Συντελεστές αρκετά 
υψηλοί, εάν ληφθεί υπόψη ότι στην Αυστρία ο φόρος 
μεταβίβασης είναι 3,5%, στην Πορτογαλία 1%-6%, στην 
Ιρλανδία 1% - 2% και στη Νορβηγία και στη Βουλγαρία 
2,5%. 
«Κλειδί» για το καθεστώς του νέου Ενιαίου Φόρου 
επί των Ακινήτων (ΕΦΑ) που θα εφαρμοστεί από 
τις αρχές του 2014, είναι το ποσοστό αύξησης των 
αντικειμενικών αξιών, καθώς επί αυτών θα γίνουν 

όλοι οι υπολογισμοί. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι 
μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα βρεθούν και 
πάλι στην Αθήνα οι εκπρόσωποι της τρόικας, τo 
οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να έχει έτοιμο το 
σχέδιο για τον ΕΦΑ αλλά και να δώσει το στίγμα 
για το ύψος των αυξήσεων επί των αντικειμενικών 
αξιών, ώστε οι δανειστές να έχουν σαφή εικόνα 
των μεταβολών που θα επέλθουν, χωρίς φυσικά 
να «διαταράξουν» τις εισπράξεις. Στόχος εξάλλου 
για τον ΕΦΑ παραμένει n είσπραξη 3,1 δισ. ευρώ, 
εκ των οποίων 1,7 δισ. Ευρώ θα προέλθουν από τα 
αστικά ακίνητα 800 εκατ. ευρώ από τα αγροτεμάχια 
και τα υπόλοιπα από τα ακίνητα που κατέχουν οι 
επιχειρήσεις και n Εκκλησία. Έτσι στο υπουργείο 
Οικονομικών και στο τραπέζι της διακομματικής 
επιτροπής, υπό τον υφυπουργό Οικονομικών, 
Γιώργο Μαυραγάνη, αναμένεται να τεθεί εκ νέου 
την τρέχουσα εβδομάδα n διαδικασία φορολόγησης 
των αγροτεμαχίων με το επικρατέστερο σενάριο, 
όπως έχει ήδη επισημάνει n «N», να προκρίνει 
τη φορολόγηση των αγροτεμαχίων και των εκτός 
σχεδίου ακινήτων με το στρέμμα και όχι με βάση την 
αντικειμενική αξία.

ΦΑΠ - ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟυΝΙΟ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑρΙΣΤΙΚΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 5 | 27/05/2013

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ «καρδιά» του καλοκαιριού θα έλθουν... 
μαζεμένα εκκαθαριστικά για τον Φόρο Ακίνητης 
Περιουσίας (ΦΑΠ) του 2011 και του 2012. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει n 
αποστολή των εκκαθαριστικών του ΦΑΠ του 2011, 
ώστε n πρώτη δόση να καταβληθεί το αργότερο 
μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Στη συνέχεια και ύστερα από 
διάστημα 30 ημερών θα ξεκινήσει n αποστολή με 
τα «ραβασάκια» για τον ΦΑΠ του 2012. Σε αυτήν την 
περίπτωση n πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί 
έως τις 31 Αυγούστου. Με δεδομένο ότι και οι δύο 
φόροι θα καταβληθούν σε επτά μηνιαίες δόσεις, 
το ζητούμενο για το υπουργείο Οικονομικών είναι 
να έχουν αποπληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου 
του 2014, ώστε τα έσοδα να εγγραφούν στο 2013, 
όπως άλλωστε έχουν προϋπολογιστεί. Θα πρέπει να 
σημειώσουμε πως κάθε δόση δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από τα 50 ευρώ τον μήνα, εκτός από 
την τελευταία. Τα εκκαθαριστικά θα αποσταλούν 
σε 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι την 1η 
Ιανουαρίου 2011 και την 1η Ιανουαρίου 2012 είχαν 
ατομική ακίνητη περιουσία της οποίας n αντικειμενική 
αξία ξεπερνούσε τα 200.000 ευρώ. Τα βάσανά τους, 
όμως, δεν τελειώνουν εδώ, καθώς τον Σεπτέμβριο 
αναμένεται να ξεκινήσει και n αποστολή του ΦΑΠ 
για το 2013, ο οποίος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο θα αποπληρωθεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις. 


