
Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους πραγματοποι-
ούν σήμερα Τρίτη στις 12 το μεσημέρι απεργιακή κινητοποίηση και συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΚΑ, (Μεσογείων 119), απαιτώντας από τον υπουργό να δώ-

σει άμεσα λύση στο ζήτημα των Εφεδρειών-απολύσεων 100 συναδέλφων τους. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι Ρώσοι της Gazprom δεν πείστηκαν ότι 
η  οικονομική κατάσταση της ΔΕΠΑ δεν 
θα επιδεινωθεί μέχρι την ολοκλήρωση 
(περίπου μετά ένα χρόνο) της διαδικασίας 
ιδιωτικοποίησης και γι’ αυτό δεν κατέθεσαν 
προσφορά για την εξαγορά της, παρόλο 
που ο πρωθυπουργός, το προηγούμενο 
διάστημα, είχε τουλάχιστον δυο τετ-α-τετ με 
το αφεντικό τους κ. Μίλερ, τα οποία, τα γνω-
στά “παπαγαλάκια”, ενέταξαν στο succes 
story. Το “άδειασμα” της κυβέρνησης είναι 
ηχηρό και μοιραία, ανοίγει (ή θα πρέπει να 
ανοίξει) και παράπλευρες συζητήσεις, με τη 
δέουσα σοβαρότητα. Κι αυτό γιατί, περίπου 
πριν ένα μήνα, ο δεύτερος τη τάξει της ρω-
σικής εταιρείας, Αλεξάντερ Μεντβέντεφ, σε 
συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, παραδέχθη-
κε ότι οι τιμές πώλησης του φυσικού αερίου 
στην Ελλάδα, είναι υψηλότερες κατά 30% 
σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
(άρα και η απόσβεση της αγοράς θα γινόταν 
σαφώς ταχύτερα), δίνοντας εμμέσως και 
την εξήγηση στην αποστροφή της σημερινής 
ανακοίνωσης της Gazprom, σύμφωνα με 
την οποία «η εταιρεία (ΔΕΠΑ) έχει σοβαρά 
προβλήματα από μη πληρωμές καταναλω-
τών, ...ενώ στους συμμετέχοντες στο διαγω-
νισμό δεν παρασχέθηκαν εγγυήσεις ότι δεν 
θα επιδεινωθούν»�

Επίσης υψηλές είναι οι τιμές ενέργειας που 
προσφέρονται από τη ΔΕΗ, με συνέπεια 
αυτή την περίοδο, εξαιτίας του ενεργειακού 
κόστους, σημαντικά υψηλότερου απ’ ότι στη 
Γερμανία, να ...στοιχίζονται προς το “λουκέ-
το” κάπου 60 βιομηχανίες, που καθίστανται 
ζημιογόνες εξ’ αυτής της αιτίας.

Υ.Γ.: Αλήθεια, η ιδιωτικοποίηση της ΟΠΑΠ 
ολοκληρώθηκε, δεδομένου ότι το τσέχικο 
PPF δεν κατέθεσε προσφορά για τη ΔΕΣΦΑ;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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

Σε ναυάγιο οδηγήθηκε η ιδιωτικοποίηση 
της ΔΕΠΑ, επιφέροντας πολιτικό πλήγ-
μα στην κυβέρνηση, που είχε επενδύσει 
στην εξαγορά της επιχείρισης από την 
ρωσική Gazprom. Μέχρι τη μία χθες το 
μεσημέρι, που έληγε η προθεσμία για την 
υποβολή των προσφορών, η Gazprom 
δεν έστειλε προσφορά, αλλά ούτε και 
η M&M Gas Co με αποτέλεσμα να απο-
βεί άγονος ο διαγωνισμός. H μοναδική 
που υπέβαλε προσφορά είναι η αζέρικη 
Socar για τη ΔΕΣΦΑ. Η εξέλιξη προκά-
λεσε κλυδωνισμούς στο Χρηματιστήριο 
της Αθήνας. Ο γενικός δείκτης σημείωνε, 
στις 15:15, απώλειες άνω του 6% με στις 
925,98 μονάδες, ενώ η μετοχή των Ελλη-
νικών Πετρελαίων υποχωρούσε 3,5%. 
Παράλληλα η ρωσική εταιρεία Sintez 
απέσυρε το ενδιαφέρον της για τον δια-
χειριστή του συστήματος. Έτσι ανοίγει ο 
δρόμος για την αζέρικη Socar, ως μονα-
δική υποψήφια, εφόσον δεν υπάρξουν 

άλλες εξελίξεις να αποκτήσει την ΔΕΣ-
ΦΑ.  Στο μεταξύ η κυβέρνηση αποδίδει  
στους όρους που θα έβαζε η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή για την εξαγορά της ΔΕΠΑ 
από την Gazprom την μη εμφάνιση της 
ρωσική εταιρείας στην τελική φάση του 
διαγωνισμού. Αυτό ανέφερε ο υφυπουρ-
γός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου, προς 
τους δημοσιογράφους σε έκτακτη ενη-
μερωτική συνάντηση χθες το απόγευμα  
επικαλούμενος υψηλά ιστάμενες πηγές 
της Μόσχας, 

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν είχε καμία προειδοποίηση για 
την μη συμμετοχή των Ρώσων στο δια-
γωνισμό. Ο υφυπουργός έκανε γνωστό 
ότι θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός 
για τη ΔΕΠΑ με όρους και κανόνες που 
θα πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει 
η ΕΕ ενώ σημείωσε ότι θα επανασχεδια-
στεί και ο διαγωνισμός τις αποκρατικοποί-
ησεις των ΕΛΠΕ.

Στους όρους που θα 
έβαζε η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή 
για την εξαγορά 
της ΔΕΠΑ από την 
Gazprom αποδίδει 
η κυβέρνηση την 
μη εμφάνιση της 
ρωσική εταιρείας 
στην τελική φάση 
τoυ διαγωνισμού

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  
ΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣΗΜΕΡΑ

Ναυάγιο στην αποκρατικοποίηση 
της ΔΕΠΑ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

12
Ιουνίου
2013

ΣΥΜΠΟΣΙΟ: «Προσβασιμότητα των Δημόσιων 
Χώρων»
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «το Περιβάλλον σε κρίση και ο 
ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας»
ΚΑΒΑΛΑ

ΤΕΕ,  ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , Ελληνι-
κό Τμήμα της UIA

Τμήμα Ανατολικής Μακεδο-
νίας του ΤΕΕ , Δικηγορικός 
Σύλλογος Καβάλας

12
Ιουνίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Changing cities: 
Spatial, morphological, formal & socio-economic 
dimensions" 
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδομίας & Περι-
φερειακής Ανάπτυξης Παν. 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ κ.ά. φορείς.

18-21
Ιουνίου
2013

Ο Σύλλογος Πολιτικού Προσωπικού των 
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και  την Ένωση Ελληνι-
κών Εταιρειών Αεροδιαστημικής και Άμυνας, 
(Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.), διοργανώνει ημερίδα με θέμα: "Η 
συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας του 
αμυντικού τομέα, στην ανάπτυξη της χώρας".
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 
14 Ιουνίου 2013 και ώρα 09.00 - 16.30, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4 Σύ-
νταγμα). Θα μιλήσουν εκπρόσωποι Κομμάτων, 
Επιστημονικών και Επαγγελματικών Φορέων 
και Αμυντικών Βιομηχανιών.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες των: 
τ. υπουργού καθ. Νίκου Χριστοδουλάκη με 
θέμα: «Τεχνολογική Έρευνα και Αμυντικές 
Δαπάνες. Υπάρχει σχέση και ποια;», του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, 
καθ. Βασίλη Μάγκλαρη, του Προέδρου ΕΚΕΦΕ 
«ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Δρ Ν. Κανελλόπουλου, του 
υποψ. διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών Χαρ. 
Χρυσομαλλίδη με θέμα: «Ε&Τ στην Ελλάδα 
στην περίοδο της κρίσης», του λέκτορα του 

ΑΠΘ Γ. Ανδρέου «Ε&Τ και οικονομική κρίση - η 
διεθνής εμπειρία».
Πληροφορίες: Μάριος Λούπος, τηλ 
6937285180, email: mloupos@gmail.com

Η έρευνα και η καινοτομία του αμυντικού τομέα 

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει στην Αθήνα 
εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με θέμα «H διαδικασία LEED 
– ένα παράδειγμα εφαρμογής. KARELA OFFICE PARK. Το πρώτο πιστοποιημένο με LEED GOLD 
κτήριο στην Ελλάδα» την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott, στην Αθήνα. Η 
εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 17.00 με χαιρετισμό του Προέδρου Ελληνικού Παραρτήματος Δ. Μαντά, 
ενώ θα ακολουθήσουν ομιλίες από τους αρχιτέκτονες μηχανικούς: Ο. Ίτσιου, Ε. Ματσούκη, Τ. Ρίγκα 
και  Χ. Γιαννικόπουλο, τους μηχανολόγους μηχανικούς: Σ. Τσολάκη και Β. Παρασκευόπουλο, τον 
πολιτικό μηχανικό Γ. Ταμπουρέα, τον δρ. φυσικό κτηριακού περιβάλλοντος Α. Τσαγκρασούλη και τον 
δρ. φυσικό Β. Γέρο. Για την παρακολούθηση της εσπερίδας δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά 
απαιτείται εγγραφή. Πληροφορίες: dimitris@ashrae.gr, www.ashrae.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις της Εβδομάδας του 
Ανέμου, που διοργανώνει η Ελληνική Επιστημο-
νική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) στο 
πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας του Ανέμου που 
γιορτάζεται στις 15 Ιουνίου.
Σχετικές εκδηλώσεις διοργανώνονται σε όλον τον 
πλανήτη από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιολικής 
Ενέργειας GWEC και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας EWEA, εθνικός εκπρόσωπος 
της οποίας είναι η Ελληνική Επιστημονική Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Η Παγκόσμια 
Ημέρα του Ανέμου αποσκοπεί στην ενημέρωση 
και την εξοικείωση του κοινού με την ιδέα και 
την τεχνολογία της αιολικής ενέργειας και των 
ανεμογεννητριών, που προσφέρουν μια βιώσιμη 
λύση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
υπ’ αριθμόν ένα προβλήματος του πλανήτη, που 
είναι η κλιματική αλλαγή και οι απειλές της στη 
ζωή, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθή-
σουν όλες τις παγκόσμιες εκδηλώσεις από τον 
δικτυακό τόπο:  http://www.globalwindday.org/ 
Πληροφορίες: http://www.eletaen.gr/drupal/
content/30

Εκδηλώσεις  
της Εβδομάδας Ανέμου
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Νέες αντιδράσεις για την οικονομική ασφυξία του ΤΕΕ 
Αναστολή λειτουργίας του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του Τ.Ε.Ε.

Με  ομόφωνη απόφαση της Αντιπροσωπείας του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Εύβοιας του Τ.Ε.Ε. προβαίνει σε αναστολή λειτουργίας του Τμήματος 
για το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη12/06/2013 έως  την Παρασκευή 
14/06/2013. Η αναστολή λειτουργίας, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση 
του Τμήματος, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος  της ΔΕ  Γιώργος Μπου-
ραντάς και η  Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Αικατερίνη (Κάτια) Αλιακίζο-
γλου διοργανώνεται  ως ένδειξη διαμαρτυρίας: 
•�Για�την�αβεβαιότητα�που�υπάρχει�και�την�ανησυχία�που�μας�διακατέχει,�

για το αν θα συνεχίσει να υπάρχει το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας του 
Τ.Ε.Ε., δεδομένης της οικονομικής ασφυξίας που έχει επιβάλει αυτή η 
Κυβέρνηση στο Τ.Ε.Ε. από την μη έγκριση του προϋπολογισμού του για 
το 2013 και την μη εξασφάλιση των εσόδων του, μετά από την κατάργηση 
των θεσμοθετημένων πόρων του ως ΝΠΔΔ.
•�Για�την�παράλογη�αύξηση�των�ασφαλιστικών�εισφορών�των�Μηχανικών�
(μισθωτών και ελευθέρων επαγγελματιών), μέσω της υποχρεωτικής με-
τάταξης μας σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, ενώ δου-
λειές δεν υπάρχουν, τα εισοδήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα και ο 
κλάδος μας μαστίζεται από πρωτοφανή ανεργία και υποαπασχόληση. 
Το ΤΣΜΕΔΕ συνεισέφερε στην ελάφρυνση του Δημόσιου χρέους με 1 
δις ευρώ,  αφού απώλεσε σημαντικό μέρος των αποθεματικών του με 
το πρόσφατο «αναγκαστικό» κούρεμα.  Το ΤΣΜΕΔΕ ήταν ένα από τα πιο 
εύρωστα ασφαλιστικά ταμεία, που οδηγείται όμως στην καταστροφή από 
την μαζική έξοδο των Μηχανικών από το επάγγελμα και την αδυναμία 
καταβολής των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών από το 50% των συ-
ναδέλφων.
•�Για�το�γεγονός�ότι�πορευόμαστε,�ως�χώρα,�χωρίς�να�ακολουθούμε�ένα�
εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που να δίνει όραμα και προοπτική για το μέλ-
λον, για τους νέους μας, τους Μηχανικούς και τους Επιστήμονες αυτής 
της χώρας.  
•�Για�τις�πολιτικές�που�έχουν�ακολουθηθεί�τα�τελευταία�χρόνια�και�έχουν�
εκτινάξει την ανεργία στην Εύβοια σε 
τραγικά υψηλά επίπεδα, πάνω από 37% 
στον γενικό πληθυσμό και πάνω από 72% 
στους νέους. Έχουν οδηγήσει τις βιομη-
χανίες του Νομού να κλείνουν η μια μετά 
την άλλη (όπως η Neoset, η Shelman, 
και άλλες μικρότερες) και πρόσφατα το 
εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της 
Lafarge στην Χαλκίδα.
•�Για� την� εγκατάλειψη� που� υφίσταται� ο�
Νομός της Εύβοιας, από την Κεντρική 

εξουσία, αφού μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική παρέμβαση 
στο εθνικό οδικό δίκτυο της Εύβοιας από την πλευρά του πρώην ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ που είχε την ευθύνη. Η παράκαμψη της Χαλκίδας, αν και είναι ώριμο 
έργο για να δημοπρατηθεί στην παρούσα προγραμματική περίοδο από το 
ΕΣΠΑ, εντούτοις δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις ακόμα. Η πα-
ράκαμψη του Βασιλικού είχε δημοπρατηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, 
υπήρχε ανάδοχος, αλλά εγκαταλείφθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων. Η 
παράκαμψη Αμαρύνθου αν και είναι πλήρης από πλευράς μελετών για 
περισσότερα από τέσσερα χρόνια και θα έπρεπε να είχε δημοπρατηθεί, 
εντούτοις δεν δημοπρατήθηκε, ενώ οι μελέτες του Βόρειου άξονα, καρ-
κινοβατούν αφού δεν χρηματοδοτούνται.

Στην ανακοίνωση του ΤΕΕ/Τμήματος Ευβοίας σημειώνεται ακόμη ότι: 
“Παρά το γεγονός πως η εγκατάλειψη του Εθνικού οδικού δικτύου της Εύ-
βοιας είναι εξοργιστική και δεν υπάρχει καμία απολύτως εξασφάλιση για 
το πότε θα κατασκευαστούν τα πρώτα τμήματα του, έχει αποφασιστεί να 
πληρώνουμε διόδια για τριάντα (30) χρόνια για την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ 
ΟΔΟΥ, στο τμήμα ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ, που βρίσκεται μέσα στα όρια 
της Εύβοιας και έχει χρηματοδοτηθεί από το Περιφερειακό Πρόγραμμα 
(Π.Ε.Π.) και όχι από ιδιωτικούς πόρους, ούτε από Υπουργείο (ΥΠΕΧΩΔΕ). 
Το Περιφερειακό Τμήμα Εύβοιας του Τ.Ε.Ε. από την ίδρυση του μέχρι και 
σήμερα, ανταποκρίθηκε στον θεσμικό του ρόλο ως Τεχνικού Συμβούλου 
της Πολιτείας με πολλούς τρόπους. Υποστήριξε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
σε όλες τις κρίσιμες περιστάσεις. Με τις παρεμβάσεις μας, την δράση μας 
και πάνω από όλα την ανεξάρτητη φωνή μας αναδείξαμε τα προβλήματα 
του Νομού Ευβοίας και τα προωθήσαμε στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι 
πολίτες της Εύβοιας και οι περίπου 1.300 Μηχανικοί που εκπροσωπούμε, 
ωφελήθηκαν από την ύπαρξη και την δράση του Τμήματος μας. Τώρα που 
διακυβεύεται η ύπαρξη και η υπόσταση μας ως Περιφερειακού Τμήματος 
αλλά και του Τ.Ε.Ε. συνολικά, ζητούμε από τους Βουλευτές και τους φο-
ρείς της Εύβοιας την έμπρακτη υποστήριξη τους, εάν βεβαίως πιστεύουν 
πως πρέπει να υπάρχει αυτόνομη εκπροσώπηση του Τ.Ε.Ε. στην Εύβοια. 
Από την Κυβέρνηση ζητούμε να ξεκαθαρίσει εμπράκτως τις προθέσεις 
της, σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του Τ.Ε.Ε., να 
ανακαλέσει τις διατάξεις για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των 
Μηχανικών, να πάρει ουσιαστικά μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργί-
ας και τον τερματισμό της αδιέξοδης λιτότητας  και να ενσκήψει με μεγα-
λύτερη αποφασιστικότητα στα προβλήματα της Εύβοιας”.  



«Το πρωί χτίζεται, το βράδυ ξηλώνεται» και μαζί ...ξηλώνεται ο μύθος περί 
γερμανικής ανωτερότητας, ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το γνωστό “δάσκαλε 
που δίδασκες...”.

Αυτά ως προς το νέο αεροδρόμιο του Βερολίνου “Βίλι Μπραντ” που έχει 
εξελιχθεί σε ένα άνευ προηγουμένου “γιοφύρι της Άρτας”, με τις διαρκείς 
αναβολές έναρξης λειτουργίας του να κοστίζουν μηνιαίως 35-40 εκατ. ευρώ 
(όχι μόνο λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού, αλλά και γιατί στο μεταξύ 
χρειάζεται να γίνονται συνεχώς βελτιώσεις στη λειτουργία του παλιού αερο-
δρομίου Tegel). Μόνο το κόστος ηλεκτροφωτισμού του τεράστιου εργοτάξιου 
για λόγους ασφαλείας, ξεπερνά κατά πολύ τον αντίστοιχο για το «ενεργό» 
αεροδρόμιο Tegel, στο οποίο προσγειώνονται και απογειώνονται καθημερινά 
400 αεροπλάνα. Συνολικά διατίθενται 20 εκατομμύρια μηνιαίως για τη (μη) 
λειτουργία του νέου αερολιμένα, τα οποία προστίθενται στα εκατοντάδες άλλα, 
που θεωρούνται λόγω κακοτεχνιών οριστικώς χαμένα. Με αρχικό προϋπολο-
γισμό τα 1,7 δισ. ευρώ (2004), το έργο που ξεκίνησε να συζητείται το 1991 και 
να κατασκευάζεται το 2006, με αρχική προοπτική να λειτουργήσει το 2010, 
έφτασε σε κόστος τα 4,3 δισ. ευρώ (2012) και κάποιοι να κάνουν λόγο για 6-7 
δισ. ευρώ τελικό κόστος !

Τα αίτια του φιάσκου παραπέμπουν σε υπανάπτυκτες κοινωνίες: λανθασμέ-
νοι σχεδιασμοί, άπειρες κακοτεχνίες, τσαπατσουλιά (στα οποία εμπλέκονται 
και οι κορυφαίες, κατά τα άλλα, εταιρείες Siemens και Bosch), οι οποίες 
διαπιστώθηκαν αφού το έργο έφτασε στο 95% υλοποίησής του, δίνοντας το 
δικαίωμα στην Der Spiegel να γράψει: “το μεγαλύτερο οικοδομικό ερείπιο της 
χώρας”, καθώς τα πορίσματα των ελεγκτικών υπηρεσιών έχουν νεκρώσει το 
εργοτάξιο και οι μόνοι που εργάζονται νυχθημερόν είναι οι σχεδιαστές, αλλά 
κι αυτοί για να διαπιστώσουν ότι “πρέπει να γίνουν αλλαγές εκ βάθρων” ! 

Το οικονομικό αναδεικνύει και το πολιτικό φιάσκο στην πρωτεύουσα της Γερ-
μανίας. Περίπου πριν ένα χρόνο παραιτήθηκε από την προεδρία του εποπτι-
κού συμβουλίου του έργου, ο σοσιαλδημοκράτης κυβερνήτης-δήμαρχος του 
Βερολίνου Κλάους Βοβεράιτ (ο οποίος φιλοδοξούσε άλλοτε να γίνει και Κα-
γκελάριος), καθώς θεωρήθηκε υπεύθυνος για το σκάνδαλο. Τον διαδέχθηκε 
ο, επίσης, σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου, Ματίας 
Πλάτσεκ, ο οποίος είχε θεωρηθεί εξίσου υπεύθυνος για το γερμανικό “γιο-
φύρι της Άρτας”. Πρώτη απόφασή του ήταν να διορίσει στη θέση του γενικού 
διευθυντή του αεροδρομίου τον Χάρτμουτ Μέντορν, που είχε διατελέσει διευ-
θύνων Σύμβουλος της Deutsche Bahn και της Air Berlin, έχει τη φήμη ...κέρ-
βερου, πλην, όμως, είναι αυτός που προ δεκαετίας, ως γενικός διευθυντής 
των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) πέτυχε το ακατόρθωτο: να απορρυθμίσει 
τις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες και μαζί τους Γερμανούς, οι οποίοι ως τότε 

ρύθμιζαν τα ρολόγια τους με βάση τα δρομολόγια των τρένων. 

Να προστεθεί ότι ο σχεδιασμός του αεροδρομίου ξεκίνησε ως έργο παρα-
χώρησης (μάλιστα, είχαν υποβληθεί δυο προσφορές, από τη γνωστή μας 
Hochtief ως επικεφαλής κοινοπραξίας και την κοινοπραξία IVG, οι οποίες 
αφού αλληλοκατηγορήθηκαν, τελικά το 2002 κατέθεσαν κοινή προσφορά), 
αλλά καθώς η πρόταση δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις, απορρίφθηκε 
το 2003 με την καταβολή αποζημίωσης 50 εκατ. ευρώ στην κοινοπραξία. 
Έκτοτε συνεχίστηκε ως κλασικό δημόσιο έργο, αλλά καθώς παραβιάστηκαν 
βασικοί όροι της άδειας (π.χ. να μην πετούν αεροπλάνα πάνω από γειτονικούς 
οικισμούς κ.α.) ενεπλάκη σε δικαστικούς αγώνες, που τερματίστηκαν τον 
Μάρτιο του 2006, οπότε ξεκίνησε η κατασκευή, πλην, όμως, έμελλε να εξελι-
χθεί καταστροφικά για το γερμανικό γόητρο, με συνέπεια από τον Ιανουάριο 
(εφέτος) να έχουν ανακοινωθεί τέσσερις διαφορετικές ημερομηνίες έναρξης 
λειτουργίας ενός τμήματος του, αλλά κάποιοι να θεωρούν μια πέμπτη περίπου 
βέβαιη!
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Έλλειμμα 7.316 εκατ. ευρώ παρουσίασε κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2013 το τα-
μειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 5.114 εκατ. ευρώ το 2012. 
Τα ανωτέρω ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, παρουσιάζοντας τις καθαρές δανειακές 
ανάγκες της κεντρικής διοίκησης σε ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 
2013. Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 
17.017 εκατ. ευρώ, από 18.091 εκατ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού, διαμορφώθηκαν σε 24.295 εκατ. ευρώ από 23.583 εκατ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Μαΐου 2012.

Αύξηση ελλείμματος 

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον το θέμα της κατε-
δάφισης του παλιού νοσοκομείου και στη συνέχεια 
η ανέγερση, στο ίδιο σημείο, ιατρείου αστικού τύ-
που, καθώς και η δημιουργία χώρου πρασίνου.

Στο δημαρχείο Χανίων υπογράφηκε χθες η σύμβα-
ση για την κατεδάφιση του παλιού νοσοκομείου και, 
όπως δήλωσε ο εργολάβος που ανέλαβε το έργο, 
από αύριο Τρίτη θα εγκατασταθούν τα συνεργεία 
για τις προκαταρκτικές εργασίες, ενώ η κατεδάφιση 
υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις μήνες.

Μια ημέρα πριν τα μηχανήματα «πιάσουν» δουλειά 
θα γίνει προληπτικός έλεγχος του χώρου ώστε να 
αποκλειστεί το ενδεχόμενο μέσα στο παλιό κτίριο 
να βρίσκονται άνθρωποι, καθώς όπως είναι γνωστό, 
πολλές φορές το παλιό νοσοκομείο είχε μετατραπεί 
σε καταφύγιο αστέγων.

Ο χώρος θα «κλείσει», θα γίνουν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις στον δρόμο που θα κινούνται τα μηχανή-
ματα του εργολάβου, ενώ η κατεδάφιση θα αρχίσει 
από το παλιό κτίριο της αιμοδοσίας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Χανίων Μανώλη Σκουλά-
κη, μόλις ολοκληρωθεί η κατεδάφιση θα ξεκινήσουν 
και οι διαδικασίες για την ανέγερση του κέντρου 
υγείας αστικού τύπου καθώς και της ανάπλασης του 
χώρου.

Το σύνολο των έργου που έχει χωριστεί σε τρία 
υποέργα έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Το πρώτο, αφορά την κατεδάφιση και είναι προ-
ϋπολογισμού 1,6 εκατ. ευρώ, το δεύτερο, την 
ανέγερση του κέντρου υγείας και της ανάπλασης 
του χώρου προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ και 
το τρίτο, την προμήθεια του ιατρομηχανολογικού 
και ξενοδοχειακού εξοπλισμού με προϋπολογισμό 
310.000 ευρώ.

Το σύνολο της παρέμβασης υπολογίζεται στα 4,9 
εκατ. ευρώ, ενώ όπως δήλωσε ο δήμαρχος Χανί-

ων «τα χρήματα, είναι εξασφαλισμένα». 

Κατεδαφίζεται το παλιό  
νοσοκομείο στα Χανιά

Νέα πακέτα  προσφέρει πλέον η 
κτηματαγορά, προκειμένου να βρε-
θούν αγοραστές για τα περίπου 
200.000 απούλητα διαμερίσματα 
της τελευταίας 5ετίας. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του Τύπου “στην 
προσπάθειά τους να πουλήσουν όσο 
όσο, προτού τεθεί σε ισχύ ο Ενιαίος 
Φόρος Ακινήτων από τις αρχές του 
2014, οι κατασκευαστές έγιναν... 
τραπεζίτες και ουσιαστικά δημιουρ-
γούν τα δικά τους χρηματοδοτικά 
πακέτα. Αντικαθιστούν έτσι την αδυ-
ναμία των τραπεζών να χορηγήσουν 
στεγαστικά δάνεια, χωρίς πάντως να 
δίνουν οι ίδιοι χρήματα στους υπο-
ψήφιους αγοραστές.
Το νέο εργαλείο προώθησης των 
απούλητων σπιτιών τους προβλέπει 
ουσιαστικά την καταβολή προκατα-
βολής και την αποπληρωμή σε δό-
σεις με τη μορφή... ενοικίου. Δηλα-
δή ο αγοραστής πληρώνει ένα μέρος 
του συνολικού ποσού και συμφωνεί 
με τον εργολάβο για την πληρωμή 
του υπολοίπου σε 5, 10 ή 15 χρόνια 
με την καταβολή μηνιαίου ποσού.
Ο εργολάβος με τον αγοραστή υπο-
γράφουν ένα συμφωνητικό, που 
όμως δεν είναι το τελικό συμβόλαιο, 
καθώς ο πρώτος κάνει παρακράτηση 
κυριότητας και ο δεύτερος έχει το 
δικαίωμα της χρήσης και της άρσης 
της παρακράτησης μόλις συμπλη-
ρωθεί ο χρόνος που συμφωνήθηκε.
Για παράδειγμα, γνωστή οικοδομι-
κή εταιρεία, που δραστηριοποιείται 
στην αγορά της Δυτικής και Νοτιο-
δυτικής Αττικής έχει δημιουργήσει 
σειρά χρηματοδοτικών πακέτων, 
προκειμένου να ξεπεραστεί το πρό-
βλημα της μη χορήγησης στεγα-
στικών δανείων από τις τράπεζες. 
Οπως διαφημίζει:

Για δυάρι διαμέρισμα ο αγοραστής 
μπορεί να πληρώσει μετρητά από 
20.000 ευρώ και πάνω και στη συ-
νέχεια μπορεί να πληρώνει από 350 
ευρώ μηνιαίως και με εξόφληση 
έως 12 χρόνια. Ουσιαστικά το σπίτι 
αυτό κοστίζει περί τις 70.000 ευρώ, 
η προκαταβολή είναι 20.000 ευρώ, 
ελάχιστο ποσό, και τα υπόλοιπα 
50.000 μπαίνουν σε δόσεις των 350 
ευρώ τον μήνα για 12 χρόνια. Βε-
βαίως, ανάλογα με την οικονομική 
δυνατότητα του αγοραστή η δόση 
αυξάνεται και αντίστοιχα μειώνεται 
ο χρόνος εξόφλησης. Η ίδια εται-
ρεία για τριάρι διαμέρισμα ζητά 
προκαταβολή από 40.000 ευρώ και 
μηνιαία δόση από 500 ευρώ. Μπορεί 
ουσιαστικά να χρηματοδοτεί έως και 
το 80% της συνολικής αξίας.
Αλλη εταιρεία, που δραστηριοποι-
είται στην Εκάλη, προσφέρει 5ετή 
χρηματοδότηση του ακινήτου, δη-
λαδή πληρωμή προκαταβολής και 
δυνατότητα εξόφλησης έως και 60 
μήνες”.

Νέα πακέτα στην Κτηματαγορά 

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην κινεζική πρε-
σβεία στην  Αθήνα, συνάντηση  του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 
με το πρέσβη της Κίνας κο DU  Qiwem. Στη συνάντηση  ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ  αναφέρθηκε  στο πλαίσιο συνεργασίας  του ΤΕΕ με ομό-
λογες  κινεζικές οργανώσεις και στην  προοπτική διεύρυνσης  και 
εμβάθυνσης τους. Ο πρέσβης κος  Du αναφέρθηκε στη σημασία της 
συνεργασίας των δύο χωρών  στον επιστημονικό και τεχνολογικό το-
μέα  και εξήρε την συμβολή του ΤΕΕ  σε αυτήν, ενώ δεσμεύθηκε να 
παράσχει την στήριξή του στην ευόδωσή της. Από κινεζικής πλευράς 
στη συνάντηση συμμετείχε ο τεχνικός σύμβουλος του  πρέσβη κος  
LEANG  Xuejun και από πλευράς ΤΕΕ η κα  Χριστίνα Θεοχάρη,  Συ-
ντονίστρια Θεμάτων Κλιματικής Αλλαγής. 

Ελληνοκινεζική  
συνεργασία 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Απείχαν οι Ρώσοι από το διαγωνισμό, καμία 
προσφορά για την εξαγορά- ΝΑΥΑΓΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Παγώνουν οι εξελίξεις μέσα στο 2013 • 
Κυβέρνηση: ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 
ΦΠΑ •Φορολογικές Οφειλές: ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ •Προϋπολογισμός: Το έλλειμμα υποχώρησε σε 
σχέση με το 2012 και διατηρήθηκε εντός των στόχων- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 
Η «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ- Καθυστερούν οι επιστροφές 
φόρων, υστερούν οι επενδυτικές δαπάνες το Μάιο • Πλειστηριασμοί: 
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Με ακύρωση της εξαγοράς απείλησε η Ε.Ε. τη 
ρωσική εταιρεία- ΤΟΡΠΙΛΗ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Οι δανειστές ζητούν 
αποκρατικοποιήσεις, αλλά ματαίωσαν την πώληση της ΔΕΠΑ στην 
GAZPROM • Σήμερα η ανακοίνωση της αξιολόγησης από τη MSCI- 
ΕΝΤΟΝΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΑ, ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 4,69% • Νέα μείωση 
στο έλλειμμα- ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟ 2013 «ΔΕΙΧΝΕΙ» 
Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ • Διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ 
• Αισιόδοξος ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου Ζ. Κ. Γιούνκερ για 
την ελληνική οικονομία- «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΤΟ 2014»- Η Ευρώπη έχει ανάγκη από λιγότερο εθνικισμό και λιγότερο 
λαϊκισμό.

ΚΕΡΔΟΣ: Ουδείς μνηστήρας υπέβαλε δεσμευτική προσφορά- Μόνο 

οι Αζέροι για τη ΔΕΣΦΑ- ΦΙΑΣΚΟ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ- GAZPROM: 
Δεν μας δόθηκαν εγγυήσεις για την πορεία της εταιρείας- Κυβέρνηση: 
Στην ελεύθερη αγορά υπάρχει και ρίσκο που δεν έχουν οι κρατικές 
εταιρείες- Αναζητούνται εναγωνίως τα προσδοκώμενα έσοδα της 
αποτυχημένης αποκρατικοποίησης •Το ΔΝΤ πιέζει, η Γερμανία 
αρνείται, η Ελλάδα παρακολουθεί- ΜΠΡΑ-ΝΤΕ-ΦΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΚΟΥΡΕΜΑ • Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα με την Αθήνα 
να προτείνει- ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΑΠΟ 23% ΣΕ 13% ΓΙΑ 6 
ΜΗΝΕΣ. 

ΕΞΠΡΕΣ: Δεν υποβλήθηκαν δεσμευτικές προσφορές στον διεθνή 
διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ- ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 
GAZPROM ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ • ΣΤΗΡΙΞΗ Ζ. Κ. ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΣΕ Α. ΣΑΜΑΡΑ 
• ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Θέτει 
η κυβέρνηση σε διαπραγμάτευση με τους επικεφαλής της τρόικας • 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4,1% ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ- Εντός δέκα ημερών η κατάσχεση καταθέσεων 
όσων έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο • ΦΡΕΝΟ 
ΑΠΟ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΓΙΑ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ • Ο Ν. 
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK • 
ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΧΩΝ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ • «ΟΧΙ» ΣΕ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Συμφωνούν σε όλα τα 
άλλα πλην της βιωσιμότητας του χρέους τα μέλη της τρόικας. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ- «Κλειδί» 
η τάση των Βρυξελλών- Προσδοκίες από την πρόταση που κατέθεσαν οι Αζέροι 
για τον ΔΕΣΦΑ • ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- 
Υπόπτων φοροδιαφυγής.

ΤΑ ΝΕΑ: ΡΩΣΙΚΗ ΣΑΛΑΤΑ- Εμπλοκή στο τρίγωνο Αθήνα- Μόσχα- Βρυξέλλες- 
Πώς (δεν) θα κλείσει με μέτρα η τρύπα του ενός δισ. • Το φακέλωμα της 
Εφορίας- ΜΕ ΤΟΝ ΑΦΜ ΘΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, ΚΑΡΤΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Κύκλοι από ΕΕ και ΗΠΑ τορπίλισαν την ιδιωτικοποίηση- ΥΠΟΥΛΟ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΠΑ- Δραματικό παρασκήνιο- Πώς το βέτο της Κομισιόν 
έδιωξε τους Ρώσους της Gazprom • Απολύσεις στο Δημόσιο- ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στον πάγο το success story του 
Σαμαρά μετά το «όχι» των Ρώσων για τη ΔΕΠΑ- ΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΓΚΑΖΙ • 
ΕΦΟΡΙΑ: ΧΕΡΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΞΠΡΕΣ • Συγκρούσεις 
και χθες σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα- Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ, ΟΙ 
ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Φιάσκο για την κυβέρνηση το «niet» των Ρώσων για τη 
ΔΕΠΑ- ΓΙΑΤΙ ΕΦΥΓΑΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ- Το διπλό παιχνίδι των εταίρων • ΣΔΟΕ: ΔΕΝ 
ΔΗΛΩΣΑΝ 6,3 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ • Διαθεσιμότητες: 
ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΜΑΝΙΤΑΚΗ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ- ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η Εφορία αποκτά πρόσβαση στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ 
• «ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΤΕ ΤΣΑΜΠΑ ΤΙΣ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΣ»- Μήνυμα 
Γιουνκέρ: «Η Ελλάδα θα βγει νικήτρια, λυπάμαι για τους ανήθικους του Βορρά 
• Αποφάσεις εντός της εβδομάδας ζητάει η τρόικα- ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΕΑΣ ΚΑΙ ΕΡΤ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ • 
Ενώπιον νέων δεδομένων τώρα η κυβέρνηση- ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ- «ΑΓΩΓΟΣ» 
ΓΙΑ… ΜΕΤΡΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΔΕΠΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Εμπλοκή του Έλληνα τραπεζίτη στο παράνομο 
εμπόριο πετρελαίου της Τεχεράνης- ΙΡΑΝΓΚΕΪΤ ΜΕ ΡΕΣΤΗ- Πώς σπάει το 
εμπάργκο με δαιδαλώδεις διαδρομές χρήματος σε 25 χώρες- Συναντήσεις με 
«πρίγκιπες» της πολιτικής και της διαφήμισης • Την τελευταία στιγμή η Ρωσική 
Gazprom δεν υπέβαλε προσφορά- ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ: «ΕΞΑΕΡΩΣΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Έκπληξη στο Μέγαρο Μαξίμου- «Πόντιοι Πιλάτοι» 
Κομισιόν- ΗΠΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΘΗΡΙΩΔΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ- Στα φορολογικά τα πάντα 
περιπλέκονται.

Η ΑΥΓΗ: ΕΞΑΕΡΩΝΕΤΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ- Εμπλοκή κομβικής 
σημασίας για την πολιτική κυβέρνησης και τρόικας προκαλούν η απόσυρση της 
Gazprom από τον διαγωνισμό της ΔΕΠΑ και ο επαπειλούμενος εκτροχιασμός 
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στους Αγίους Αναργύρους 
Αττικής- ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ 
ΕΞΟΥΣΙΑ. 

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Όλο το παρασκήνιο για τον διαγωνισμό πώλησης ΔΕΠΑ- 
ΔΕΣΦΑ- Η ΜΕΡΚΕΛ ΕΔΙΩΞΕ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ • Σε δημόσια διαβούλευση 
οι σχετικές διατάξεις- ΔΗΜΟΣΙΟ: ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι τελευταίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις μέσω των 
λεξάριθμων- ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ: ΚΡΙΣΗ= ΜΝΗΜΟΝΙΟ- ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ- 338! Και το 
αντιμνημόνιο= Η Ρωσία- Το χρήμα!!!
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ΔΙΕΥΡΥΝΘΗΚΕ Η «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΥΣ  

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 11/06/2013

Διευρύνθηκε το Μάιο n «μαύρη τρύπα» στα φορολογικά 
έσοδα, ενώ n διατήρηση του ελλείμματος εντός των στόχων 
οφείλεται αποκλειστικά στην αναστολή πληρωμών, που 
εφαρμόζει το υπουργείο Οικονομικών, παρακρατώντας 
κονδύλια επιχορηγήσεων, λειτουργικών δαπανών, επιστροφών 
φόρων, καθώς και κονδύλια επενδυτικών δαπανών, που θα 
συνέβαλαν στην υποσχόμενη επανεκκίνηση της οικονομίας. 
Παράλληλα, έμμεση αλλά σαφής είναι n κριτική που ασκείται 
από την πλευρά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο 
σκέλος του υπουργείου Οικονομικών που έχει την ευθύνη 
της φορολογικής πολιτικής και των φορολογικών εσόδων, 
καθώς αποδίδει την υστέρηση στην καθυστέρηση αποστολής 
των σημειωμάτων ΦΑΠ, στην παράταση των προθεσμιών 
υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αλλά και στην 
καθυστέρηση ανοίγματος της ηλεκτρονικής πύλης της ΓΓΠΣ 
για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. To έλλειμμα 
του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμηνο 1ανουαρίου-
Μαΐου ανήλθε σε 3.857 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 10.876 
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου 
για έλλειμμα 7.062 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη και των 
πληρωμών για παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και επιστροφές 
φόρου (3.181 εκατ. ευρώ), το έλλειμμα του προϋπολογισμού 
αυξάνεται σε 7.040 εκατ. ευρώ. To πρωτογενές έλλειμμα 
διαμορφώθηκε σε 984 εκατ. ευρώ, από 2.350 εκατ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2012, και του στόχου για πρωτογενές 
έλλειμμα 4.165 εκατ. ευρώ. Όμως με την προσθήκη και των 
πληρωμών των ληξιπρόθεσμων, το πρωτογενές έλλειμμα 
αυξάνεται σε 4.167 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Χρήστος Σταϊκούρας, n υστέρηση των εσόδων στο πεντάμηνο 
Ιανουαρίου - Μαΐου 2013 έφτασε στο ποσό των 562 εκατ. 
ευρώ, από 449 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο, και 351 εκατ. ευρώ 
στο πρώτο τρίμηνο. Η απόκλιση είναι 248 εκατ. ευρώ στους 
άμεσους φόρου και 254 εκατ. ευρώ στους έμμεσους φόρους. 
Για το μήνα Μάιο το σύνολο των εσόδων ανήλθε στα 3,5 δισ. 
ευρώ, μειωμένο κατά 144 εκατ. ευ ρω ή κατά 4% έναντι του 
μηνιαίου στόχου, απόκλιση που οφείλεται αποκλειστικά στους 
άμεσους φόρους. Αναλυτικότερα, το ύψος των εσόδων προ 
των επιστροφών φόρου ανήλθε στο πεντάμηνο σε 17.852 
εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου που είχε θέσει το ΥΠΟΚ για 
την είσπραξη 18.414εκατ. ευρώ. Προκειμένου να καλυφθεί n 
υστέρηση, το ΥΠΟΚ ανέβαλε τις επιστροφές φόρου και αντί 
να επιστρέψει φόρους ύψους 1.076 εκατ. ευρώ, επέστρεψε 
μόλις 483 εκατ. ευρώ, αναβάλλοντας επιστροφές ύψους 
593 εκατ. ευρώ, που θα διοχετεύονταν στην πραγματική 
οικονομία. Με την τακτική αυτή (των αναβολών επιστροφών 
φόρου) το σύνολο των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού 
διαμορφώθηκε σε 17.432 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το 
στόχο κατά 61 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, με το φορολογικό τομέα, 
τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, λόγω 
αυξημένων εισροών από την E.E., ξεπέρασαν το στόχο κατά 

358 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.718 εκατ. ευρώ. 
Παρ' όλα αυτά, το ΥΠΟΚ παρακρατεί και επενδυτικά κονδύλια, 
αφού, αντί στο πεντάμηνο να διαθέσει ποσό ύψους 2.250 εκατ. 
ευρώ για τη χρηματοδότηση διαφόρων έργων, διέθεσε μόλις 
1.141 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον κ Σταϊκούρα, n υστέρηση 
των εσόδων στο πεντάμηνο αποδίδεται:
 1. Στα μειωμένα έσοδα από το φόρο εισοδήματος νομικών 
προσώπων κατά 248 εκατ. ευρώ (54 εκατ. ευρώ έναντι στόχου 
για 302 εκατ. ευρώ) ή 82%, γεγονός το οποίο αποδίδεται:  στη 
μη λειτουργία της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για την υποβολή 
των φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων στο 
χρονοδιάγραμμα που προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασμός και 
στην παράταση που δόθηκε για την υποβολή των δηλώσεων 
των εν λόγω προσώπων. 
2. Στους άμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών 
(ΠΟΕ) κατά 140 εκατ. ευρώ ή 46%, γεγονός που αποδίδεται 
στην καθυστέρηση αποστολής του ΦΑΠ 2011. Θετική 
απόκλιση έναντι των στόχων του Μαΐου παρουσίασαν:  Ο 
φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 47 εκατ. 
ευρώ ή 38%.  Οι φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 
10%.  Ο ΦΠΑ καπνού και οι λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ.) κατά 
19 εκατ. ευρώ ή 44% και 77 εκατ. ευρώ ή 43% αντίστοιχα, 
επίδοση που οδήγησε ήδη στην ουσιαστική κάλυψη της 
σημαντικής υστέρησης που είχε καταγραφεί το πρώτο 
δίμηνο του έτους.  Οι λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 118 
εκατ. ευρώ ή 197%, λόγω των αυξημένων εισπράξεων του 
φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου που προήλθαν από την 
διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.  Τα έσοδα από 
καταργηθέντες άδικους λογαριασμούς κατά 28 εκατ. ευρώ 
ή 38%.   Ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε πως αναμένεται ενίσχυση 
των εσόδων στους επόμενους μήνες με την εκκαθάριση των 
φορολογικών δηλώσεων και την πληρωμή φόρων περιουσίας 
παρελθόντων ετών, που «εκτιμάται ότι θα καλύψει τις όποιες 
δημοσιονομικές αποκλίσεις στο σκέλος των εσόδων κατά 
το πρώτο πεντάμηνο του έτους». Παράλληλα, εξέφρασε 
την πεποίθηση ότι «είναι εφικτή n επίτευξη πρωτογενούς 
πλεονάσματος από φέτος», που αποτελεί κυβερνητικό στόχο, 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί n ρήτρα του Eurogroup για τη 
λήψη πρόσθετων μέτρων μείωσης του χρέους.

ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 4 | 11/06/2013

Αύριο συναντώνται οι επικεφαλής της τρόικας με την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. Οι κκ. Πολ Τόμσεν από 
το ΔΝΤ, Κλάους Μαζούχ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα και Ματίας Μορς από την Κομισιόν θα εστιαστούν 
στα εργασιακά και το ασφαλιστικό, αλλά και τις προσπάθειες 
ανάσχεσης της ανεργίας. To υπουργείο Εργασίας αναμένεται 
να παρουσιάσει στους δανειστές τη διαμόρφωση του 
κατώτατου μισθού διά συγκεκριμένης νομοθετικής ρύθμισης, 
ώστε ο κατώτατος να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως και 
το 2016. Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση 
έχει προκαλέσει ρήγμα με τους κοινωνικούς εταίρους, που - 
πλην ΣΕΒ - έχουν ήδη προσυπογράψει τη νέα Εθνική Γενική 
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Συλλογική Σύμβασης Εργασίας. Η ηγεσία του υπουργείου 
Εργασίας αναμένεται να παρουσιάσει και την πορεία άντλησης 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την άμβλυνση της ανεργίας, 
καθώς και τη νέα δράση με κωδικό όνομα «Αρτεμις» για την 
πάταξη της μαύρης εργασίας από τα υπουργεία Εργασίας και 
Δημόσιας Τάξης. Ήδη n ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει την 
έγκριση άντλησης πόρων 170 εκατ. ευρώ από επιχειρησιακά 
προγράμματα της EKT και του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί εφικτή n 
υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Ειδικά για 
το ασφαλιστικό, η ελληνική πλευρά φέρεται διατεθειμένη να 
αρνηθεί εκ νέου μειώσεις των συντάξεων, επικεντρώνοντας 
στις δράσεις συλλογής εσόδων είτε με την καταπολέμηση 
της ανασφάλιστης εργασίας είτε με τη λειτουργία από 
την 1n Ιουλίου εθνικού οργανισμού είσπραξης εισφορών 
μέσω του IΚΑ είτε με τις ρυθμίσεις για την είσπραξη των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
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Την οριστικοποίηση του αποχαρακτηρισμού δασών και δασικών 
εκτάσεων, που έγιναν προ του 1975, συχνά με αποφάσεις επί 
χούντας, προωθεί με ρύθμιση το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η 
ρύθμιση έχει εφαρμογή σε περιπτώσει όπως το Πόρτο Καρράς 
στη Χαλκιδική, ωστόσο το υπουργείο αρνείται κατηγορηματικά 
τη σύνδεση. Η ρύθμιση έχει συμπεριληφθεί σε σχέδιο νόμου 
περί Εθνικού Κτηματολογίου, που βρίσκεται στη Βουλή. Όπως 
αναφέρει, «εκτάσεις που έχουν απολέσει τον δασικό τους 
χαρακτήρα πριν από τις 11.6.1975 (σ.σ. ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του νέου Συντάγματος) λόγω επεμβάσεων που έλαβαν 
χώρα με βάση σχετική διοικητική πράξη, n οποία καλύπτεται 
από το τεκμήριο νομιμότητας, δεν χαρακτηρίζονται δάση 
και δασικές εκτάσεις και δεν κηρύσσονται αναδασωτέες. 
Για τις εκτάσεις αυτές, για τις οποίες έχει εκδοθεί νομίμως 
οικοδομική άδεια, n οποία δεν έχει ανακληθεί ή ακυρωθεί, για 
την έκδοση νέας άδειας προσθήκης δεν απαιτείται n χορήγηση 
βεβαίωσα από το δασαρχείο (...)». Η ρύθμιση δείχνει να 
εξυπηρετεί ιδιαίτερα την περίπτωση του Πόρτο Καρράς, που τα 
τελευταία χρόνια επιδιώκει να χρησιμοποιήσει δασική έκταση 
17.630 στρεμμάτων, n οποία βρίσκεται στα όρια της ιδιοκτησίας 
της (αποκορύφωση της υπόθεσης ήταν το 2004 n τροπολογία 
Πάχτα, που οδήγησε τον τότε βουλευτή και σήμερα δήμαρχο 
Αριστοτέλη εκτός ΠΑΣΟΚ). To 2010 εκδόθηκε οικοδομική 
άδεια για την ανέγερση 516 τουριστικών κατοικιών (μέρος 
των οποίων στην επίμαχη έκταση), n οποία όμως ανακλήθηκε 
τρεις φορές καθώς δεν είχε προηγηθεί άδεια δασαρχείου και 
αρχαιολογίας. Μάλιστα, ο τότε νομάρχης Χαλκιδικής (πλέον 
δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής) είχε στείλει έγγραφο στη 
Διεύθυνση Δασών Χαλκιδικής, ζητώντας ουσιαστικά όσα 
προτείνει n σημερινή ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ («K», 21.11.10). Η «K» 
απευθύνθηκε στο ΥΠΕΚΑ, ζητώντας να τοποθετηθεί επί της 
επίμαχης τροπολογίας. Συνεργάτες του αναπληρωτή υπουργού 
κ. Στ. Καλαφάτη απορρίπτουν κατηγορηματικά τη σύνδεση της 
ρύθμισης με την υπόθεση του Πόρτο Kαρράς. Υποστηρίζουν 

ότι πρόκειται για εφαρμογή της απόφασης 1285/2009 του 
Συμβουλίου της Επικρατείας και θα έχει εφαρμογή σε ευρύ 
πεδίο περιπτώσεων, που αδειοδοτήθηκαν ακόμα και προ 
της δικτατορίας. Όμως, n απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται 
σε περιπτώσεις όπου έχουν δημιουργηθεί τετελεσμένα 
(λ.χ. ανέγερση κτιρίου) και όχι λ.χ. σε αποψίλωση δάσους, 
που αναστρέφεται. Σημειώνεται ότι ανάλογη ρύθμιση είχε 
συμπεριληφθεί στον ν.4061/12 για εκτάσεις που αποψιλώθηκαν 
για να καλλιεργηθούν.

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 
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Την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης 
όλων των ειδικών ρευμάτων αποβλήτων, που έχουν σημαντικά 
πληγεί από την οικονομική κρίση, καθώς και την επέκταση της 
εφαρμογής χωριστής συλλογής του γυαλιού με στοχευμένη 
επέκταση της ανακύκλωσης συσκευασιών ειδικότερα στις 
περιοχές που σήμερα διατηρούν ενεργούς ΧΑΔΑ, ανακοίνωσε 
ο αναπληρωτής ΕΚΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, σε εκδήλωση του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) για τη βράβευση 
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις καλύτερες κατά 
κεφαλήν επιδόσεις στην ανακύκλωση. Παράλληλα, όπως έκανε 
γνωστό, για την υλοποίηση του προγράμματος αποκατάστασης 
των ΧΑΔΑ έχει διασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
ύψους άνω των 200 εκατ., ενώ αναμένεται εντός του 2013 και 
του 2014 να μειωθούν δραματικά οι συνολικοί αριθμοί τους. Ο 
κ. Καλαφάτης τόνισε ότι υπάρχουν τρία βασικά δεδομένα τα 
οποία αφορούν το αποτελεσματικό σχέδιο δράσης σε εθνικό 
και περιφερειακό επίπεδο, n θεμελιώδης αρχή ότι «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και n ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης 
απορριμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός του 
ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των βασικών στόχων της Οδηγίας, 
προχωράει και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2013 n εκπόνηση του 
νέου εθνικού σχεδίου αποβλήτων με βάση τις κατευθύνσεις 
της προαναφερθείσας Οδηγίας. «Ενόψει και του σχεδιασμού 
της νέας προγραμματικής περιόδου, έχει ζητηθεί n 
αξιολόγηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων, προκειμένου να προωθηθεί n προσαρμογή τους 
σύμφωνα με την Οδηγία πλαίσιο 2008/98/ΕΚ». όπως τόνισε 
ο υπουργός. Παράλληλα, έχει εκπονηθεί οδηγός διαχείρισης 
για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. «Προχωρήσαμε σε 
έκδοση πρόσκλησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και εγκαταστάσεων 
κομποστοποίησης με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2015». 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΥΠΕΚΑ προβλέπεται: 
- Έως το 2015, n καθιέρωση χωριστής συλλογής για χαρτί, 
μέταλλο, πλαστικό και γυαλί 
- Ενθάρρυνση της χρήσης οικονομικών εργαλείων για 
την προώθηση της ιεραρχίας αποβλήτων. Τον σκοπό αυτό 
επιτελεί το ειδικό τέλος ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 
43 του Ν.4042/2012 για τη διάθεση μη επεξεργασμένων 
βιοαποδομήσιμων και αδρανών αποβλήτων σε χώρους 
υγειονομικής ταφής. 


