
Μπλόκα στήνουν οι αγρότες που συντάσσονται με την Πανελλαδική  
Συντονιστική Επιτροπή Αγροτικών Μπλόκων από σήμερα Δευτέρα σε περίπου 
30-40 διαφορετικά σημεία κατά μήκος της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονί-

κης, καθώς επίσης και σε διάφορους κόμβους του επαρχιακού  
δικτύου της βόρειας Ελλάδας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το Ελληνικό Δημόσιο, παρά τις εντυπώσεις 
που θέλουν να δημιουργούν κάποιοι εντός 
και εκτός Ελλάδας, δεν είναι μεγάλο, πλην, 
όμως, δυσλειτουργεί λόγω λανθασμένης 
κατανομής των υπαλλήλων στους τομείς του, 
σύμφωνα με έρευνα του ΟΟΣΑ. Η έρευνα 
βασίζεται σε στοιχεία του 2011 και παραθέτει 
τις αντίστοιχες αποκλίσεις από χώρα σε χώρα. 
Στον πίνακα με τα ποσοστά απασχόλησης 
σε κυβερνήσεις και δήμους χωρών - μελών 
του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα (με 21% του συνολικά 
απασχολούμενου εργατικού δυναμικού) 
βρίσκεται στη μέση, με μεγαλύτερα ποσοστά 
να καταγράφονται στη Νορβηγία (34%), 
Δανία, Τσεχία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, 
Γαλλία, Σλοβενία, Ολλανδία και μικρότερα 
στην Πολωνία, Βρετανία, Καναδά, Σλοβακία, 
Χιλή, Γερμανία, Ισπανία, Βραζιλία, Μεξικό 
(10%). Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των 
δημοσίων υπαλλήλων στη Νορβηγία και τη 
Δανία είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το 
αντίστοιχο στη Γερμανία και στην Ισπανία ! 
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την παλιά 
και σταθερά επαναλαμβανόμενη θέση του 
ΤΕΕ ότι «το μικρότερο κράτος δεν σημαίνει 
και καλύτερο κράτος» και ότι στη χώρα μας 
αυτό που απουσιάζει, με ευθύνη της εκάστοτε 
πολιτικής ηγεσίας, είναι η οργάνωση του 
κράτους και η αξιοποίηση του εργατικού 
δυναμικού κατά τρόπο που να εξυπηρετεί 
όλες τις λειτουργίες και κυρίως τους πολίτες. 
Πάνω απ’ όλα, αυτό από το οποίο πάσχει 
- διαχρονικά - το ελληνικό κράτος είναι η 
αναξιοπιστία, προϊόν της διαχείρισης την 
οποία κάνουν, επί μακρό, οι κυβερνήσεις 
και όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και αυτό 
έγινε περισσότερο φανερό τα χρόνια της 
οικονομικής κρίσης που βιώνουμε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράνομη κρίθηκε  
η επιβολή του ΕΤΜΕΑΡ

Αντισυνταγματική και μη νόμιμη 
κρίνεται από το δεύτερο τμήμα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας το 
ΕΤΜΕΑΡ (πρώην τέλος ΑΠΕ) που 
πληρώνουν οι καταναλωτές με τους 
λογαριασμούς ρεύματος. Το ΥΠΕ-
ΚΑ πάντως, σχολιάζοντας τη συγκε-
κριμένη εξέλιξη ανακοίνωσε ότι θα 
περιμένει την οριστική απόφαση της 
Ολομέλειας του ΣΤΕ ενώ παράλλη-
λα επισημαίνει ότι οι αποφάσεις του 
Β’ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας δεν ακυρώνουν την 
απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με το 
ΕΤΜΕΑΡ.
Με την απόφαση του Τμήματος  
παραπέμπεται το θέμα στην ολο-
μέλεια, κατά πάγια πρακτική, χωρίς 
ωστόσο να τίθεται ζήτημα αλλαγής 
της απόφασης του αρμόδιου τμή-
ματος. Το ΣτΕ απεφάνθη κατόπιν 
προσφυγής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, σύμ-
φωνα με την οποία το ΕΤΜΕΑΡ, το 

οποίο πληρώνεται από όλους τους 
καταναλωτές μέσω των λογαρια-
σμών ρεύματος, είναι φόρος και 
όχι τέλος, συνεπώς θα πρέπει να 
αποφασίζεται και να επιβάλλεται με 
νόμο και όχι με απόφαση της ΡΑΕ, 
όπως σήμερα. Μετά την απόφαση 
του ΣτΕ οποιαδήποτε αύξηση στο 
ΕΤΜΕΑΡ θα πρέπει να περνάει πλέ-
ον από τη Βουλή», με ότι αυτό συ-
νεπάγεται για ένα θέμα που αφορά 
άμεσα στην επιβάρυνση των νοικο-
κυριών. . Η δοκιμασία αυτή, σε κοι-
νοβουλευτικό επίπεδο, θα πρέπει 
να επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο, 
καθώς το ΕΤΜΕΑΡ αναπροσαρμό-
ζεται πλέον δύο φορές το χρόνο, 
Ιούνιο και Δεκέμβριο.
Με βάση την απόφαση του ΣτΕ αμ-
φισβητείται  η ανταποδοτικότητα του 
τέλους, θεωρώντας ότι ο καταναλω-
τής δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος 
έναντι του ποσού που καταβάλλει. 

Η επιχειρηματο-
λογία για το ότι 
το ΕΤΜΕΑΡ είναι 
φόρος, στηρί-
ζεται στο σκοπό 
του και στον 
τρόπο που αυτό 
επιβάλλεται και 
εισπράττεται.

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

Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί -στο 
αμφιθέατρο της Σχολής Ικάρων στην Αεροπορική Βάση Δε-
κέλειας, στο Τατόι- το 2ο Συνέδριο Αεροπορικής Ισχύος. Το 
συνέδριο διοργανώνεται από το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπο-
ρίας και σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων, καθώς και 
η άντληση και εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών και λύσεων, 
που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή ικανό-
τητα - ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΣυΝΕδΡΙΟ ΑΕΡΟπΟΡΙΚΗΣ ΙΣχυΟΣ 

«Η ιστοριογραφία  
της αρχιτεκτονικής  

στην Ελλάδα»

πΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

6 
Φεβρουαρίου

2014

ΣυΝΕδΡΙΟ: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙδΑ:  «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Αποβλήτων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣυΝΕδΡΙΟ: 20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014”
ΠΑΤΡΑ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ)

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
ΤΕΕ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

   Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, διορ-
γανώνει στην Αθήνα (22-24 Μαΐου 2014), το 
1ο Συνέδριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής με 
τίτλο: «Η ιστοριογραφία της αρχιτεκτονικής 
στην Ελλάδα
μεταξύ 20ου και 21ου αιώνα».
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση,  
«το συνέδριο επιδιώκει να αποτελέσει 
πεδίο ανάδειξης της έρευνας των Ελλή-
νων ιστορικών, θεωρητικών και κριτικών 
αρχιτεκτονικής, έτσι ώστε να μορφοποιηθεί, 
στην παρούσα συγκυρία, μια επίκαιρη και 
αντιπροσωπευτική εικόνα της εντόπιας επι-
στημονικής παραγωγής στο πεδίο της αρχι-
τεκτονικής ιστοριογραφίας, υπογραμμίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Κύρια περίοδος με-
λέτης και χώρος αναφοράς είναι ο ελληνικός 
20ος αιώνας και οι αρχές του 21ου.
Στο συνέδριο καλούνται να συμμετάσχουν 
τα μέλη του διδακτικού προσωπικού σχολών 
της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, μέλη 
δημόσιων ή άλλων φορέων, ερευνητές που 
συνεργάζονται και αναπτύσσουν διδακτική 
δραστηριότητα σε πανεπιστημιακό επίπεδο, 
αλλά και ανεξάρτητοι μελετητές με έργο 
που εντάσσεται στη θεματική του συνεδρίου. 
Ενθαρρύνεται η συμμετοχή νέων μελετητών, 
οι οποίοι οικοδομούν την προσωπική τους 
ερευνητική ταυτότητα γύρω από την περισ-
σότερο ή λιγότερο πρόσφατη εκπόνηση της 
διδακτορικής τους διατριβής. Στο συνέδριο 
θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που είναι απο-
τέλεσμα πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. 
Η επιλογή των εισηγήσεων θα γίνει από τα 
μέλη της επιστημονικής επιτροπής».
Θεματικές ενότητες 
- Ιστορία της αρχιτεκτονικής του μεσοπολέ-
μου
- «Θεωρία της αποκατάστασης» της αρχιτε-
κτονικής του μοντέρνου κινήματος
- Ιστορία της μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής
- Η ερευνητική συμβολή των αρχιτεκτονικών 
αρχείων
-Θεωρητικές υποθέσεις για την αρχιτεκτονι-
κή του 20ου αιώνα
- Κριτική αποτίμηση της σύγχρονης συνθή-
κης
Η συμμετοχή στο συνέδριο και η παρακο-
λούθηση των εργασιών του είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: http://www.aht.asfa.gr , 
istoria@asfa.gr

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) 
και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργανώνει -στις 6 Φεβρουαρί-
ου  2014 και ώρα 6 μ.μ.- εκδήλωση με θέμα: «Η ενερ-
γειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου». Στόχος 
είναι να αναπτυχθούν κυρίως  τα παρακάτω θέματα:
•Πού και πώς το Ισραήλ θα εξάγει το μεγαλύτερο μέρος 
των ενεργειακών του αποθεμάτων
•Πώς οι επιλογές του θα επηρεάσουν την Κύπρο, την 
Ελλάδα και τις γεωπολιτικές  ισορροπίες της Νοτιο–
ανατολικής Μεσογείου
•Πώς επηρεάζει ο ενεργειακός σχεδιασμός της 
Κύπρου και του Ισραήλ τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, το 
Κυπριακό και το ζήτημα της ΑΟΖ
  Η  εκδήλωση  θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαλέξεων 
του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (οδός  
Πανεπιστημίου  16 , Β΄ όροφος).
Ομιλητές  θα είναι οι: Ανδρέας Θεοφάνους, Πρόεδρος 
του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών 
Υποθέσεων, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 
Θάνος Ντόκος, Γενικός Διευθυντής του Ελληνικού 
Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής  Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ), Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Πρόεδρος 
του Δ.Σ. και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών 
Σχέσεων (ΙΔΙΣ), Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 

Θεόδωρος Τσακίρης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας και επικεφαλής του Προγράμ-
ματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τη 
συζήτηση που θα επακολουθήσει θα συντονίσει ο δρ. 
Χαράλαμπος Τσαρδανίδης,  Δ/ντής του Ινστιτούτου 
Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

«Η ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου»



Άλλη μια αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα στην Ευρώπη, καθώς σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της Eurostat η ανεργία στη χώρα τον Οκτώβριο 
διαμορφώθηκε στο 27,8%. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων τον 
Οκτώβριο έφτασε τα 1,388 εκατομμύρια με το ποσοστό της ανεργί-
ας στους άνδρες να διαμορφώνεται  στο 24,7% και στις γυναίκες στο 
32,1%. Επίσης,  αύξηση σημειώθηκε στα ποσοστά ανεργίας των νέων 
(κάτω των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 56,8% το Σεπτέμβριο, στο 59,2% 
τον Οκτώβριο. Με αυτά τα ποσοστά, η Ελλάδα εξακολουθεί να κατέχει 
τη θλιβερή πρωτιά στην ΕΕ και στην ανεργία των νέων, ενώ ακολου-
θούν η Ισπανία (54,3%) και η Κροατία (49,2%). Τα χαμηλότερα ποσοστά 
καταγράφονται στη Γερμανία (7,4%), στην Αυστρία (8,9%) και στην Ολ-
λανδία (11,3%). Το Δεκέμβριο η ανεργία των νέων στην ΕΕ μειώθηκε 

στο 23,2% από 23,4% το Νοέμβριο και στην ευρωζώνη στο 23,8% από 
24% αντιστοίχως. Όσον αφορά το γενικό ποσοστό της ανεργίας, μετά 
την Ελλάδα στην ΕΕ ακολουθεί η  Ισπανία (25,8%), η Κροατία (18,6%) 
και η Κύπρος (17,5%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά 
ανεργίας σημειώθηκαν στην Αυστρία (4,9%), στη Γερμανία (5,1%) και 
στο Λουξεμβούργο (6,2%). Η ανεργία στην Ευρωζώνη παράμεινε στα-
θερή στο 12% από τον Οκτώβριο ως το Δεκέμβριο, ενώ στην «ΕΕ των 
28» η ανεργία μειώθηκε ελαφρώς από 10,8% το Νοέμβριο σε 10,7% 
το Δεκέμβριο. Συνολικά, τον Δεκέμβριο καταγράφονται 26,200 εκα-
τομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 19,010 εκατομμύρια άνεργοι στην ευ-
ρωζώνη. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, οι άνεργοι μειώθηκαν 
κατά 162.000 στην ΕΕ και κατά 129.000 στην ευρωζώνη.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικα-
σίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια 
περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκα-
ταστάσεις.
Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται 
από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματι-
σμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές 
έχουν αδειοδοτήσει. 
Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την 
Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπε-
λάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που 
ανήκουν στο Μητρώο.
Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών καταρτίζεται σύμφω-
να με το αρ. 27 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και το υπ΄αρ΄126/2012 
π.δ (Α΄227) και προσκαλεί όσους έχουν τα απαιτούμενα προ-
σόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Επιθεωρητή, σύμ-
φωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του αρ. 2 του υπ΄αρ΄126/2012 
π.δ (Α΄227), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδή-
λωσης Ενδιαφέροντος που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, www.ggb.gr και του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, www.ypoian.gr.
Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :
α) άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που 
δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις 
για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την κατά-
ταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 /21.3.2012 (Β΄1048). β) άδεια 
Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει 
στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δρα-
στηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατά-

ταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄1048).
Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πρέπει να:
α) να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή αντίστοιχης ειδικότητας 
Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοι-
χης ειδικότητας Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση 
επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της 
σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
β) να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε 
ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μετα-
ποιητικές και συναφείς δραστηριότητες :
• σχεδιασμός
• λειτουργία (παραγωγή-συντήρηση)
• έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμ-
μετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ).

Το Υ.Π.Ε.Κ.Α: έχοντας αναγνωρίσει την ση-
μαντική δυσκολία σε ότι αφορά την εξα-
σφάλιση χρηματοδότησης των επενδύσεων 
φωτοβολταϊκών σταθμών και έχοντας λάβει 
υπόψη τα νέα δεδομένα που προέκυψαν 
για τους παραγωγούς μετά τα μέτρα που 

λήφθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το έλλειμμα του ειδικού Λογαριασμού του 
ΛΑΓΗΕ,  προέβη στην παροχή δυνατότητας 
επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που 
είχαν προσκομιστεί πριν την υπογραφή των 
συμβάσεων σύνδεσης Φ/Β σταθμών. Αυτό 

απάντησε απαντά ο Υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου  σε ερώτηση 
του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυ-
γενάκη, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού 
ελέγχου.

Πανευρωπαϊκή πρωτιά ανεργίας 

Κατάρτιση μητρώου πιστοποιημένων επιθεωρητών

Εγγυητικές των αγροτικών φωτοβολταϊκών
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2014: ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Από τη Νέα Σκωτία ως τη Βόρεια Κορέα, μια σειρά από εντυπωσιακά κτίρια, θα παραδοθούν εφέτος σε χρήση, καθιστώντας, σύμφωνα με την κρίση των ειδικών, 
το 2014 μια χρονιά ορόσημο για την αρχιτεκτονική. Μερικά απ' αυτά τα κτίρια παρουσιάζουμε σήμερα, παραλείποντας κάποια που - με διάφορες αφορμές - 
έχουμε παρουσιάσει στο πρόσφατο παρελθόν (όπως ο στρογγυλός ουρανοξύστης στη Guangzhou της Κίνας, το περίεργο σε σχήμα ξενοδοχείο Ryugyong στη 
Βόρεια Κορέα κ.α.).

The Citadel
Για αιώνες, οι Ολλανδοί αγωνίζονταν να 
προστατεύσουν τα χαμηλά εδάφη τους από τη 
θάλασσα, προκειμένου να κτίσουν τα κτίριά τους. 
Τώρα, το αρχιτεκτονικό γραφείο Waterstudio, 
αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το νερό, σχεδιάζοντας 
το πρώτο πλωτό συγκρότημα διαμερισμάτων 
στον κόσμο, το «The Citadel». Αναμένεται να 
ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, θα διαθέτει 60 
πολυτελή διαμερίσματα με μεγάλες βεράντες και 
χώρους στάθμευσης μικρών σκαφών!

Harbin 
Αυτό το Πολιτιστικό Κέντρο, το οποίο σχεδιάστηκε 
από το γραφείο MAD Architects, βρίσκεται στα 
βορειοανατολικά της Κίνας και περιβάλλεται από 
ποταμούς. Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα 
κέντρα του πολιτισμού, δεν συναρτά τη λειτουργία 
του με την καρδιά της πόλης, αλλά σκοπεύει 
να συνδυάσει την τέχνη και τη φύση, σε ένα 
ολοκληρωμένο περιβάλλον.

Leadenhall
Ο εντυπωσιακός ουρανοξύστης (κέντρο-

αριστερά στη φωτογραφία, ο υψηλότερος), 
έχει αποκτήσει το παρατσούκλι 

Cheesegrater, είναι το νέο ορόσημο στον 
ορίζοντα του Λονδίνου. Σχεδιασμένος 

από το γραφείο Rogers Stirk Harbour και 
Συνεργάτες, είναι ο τελευταίος από μια σειρά 

εκπληκτικά κτίρια, όπως το "τουρσί" (που, 
επίσης, φαίνεται στη φωτογραφία) και τον 

«20 Fenchurch Street» (γνωστό ως η Walkie 
Talkie), με τους οποίους εμπλουτίστηκε τα 
τελευταία χρόνια η οικονομική καρδιά του 

Λονδίνου.

Shanghai Tower
Σχεδιασμένος από το γραφείο Gensler, ο πανύψηλος 
πύργος (στα αριστερά της φωτογραφίας), έχει 
στρογγυλεμένες γωνίες, οι οποίες επιτρέπουν 
μεγαλύτερη αντίσταση σε τυφώνα, οι οποίοι συχνά 
φτάνουν ως τη Σαγκάη. Η καμπύλη της πρόσοψης 
και η κλιμακούμενη μορφή, θέλουν να συμβολίζουν 
τη δυναμική της σύγχρονης Κίνας. Το 632 μέτρων 
κτίριο βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης στην 
καρδιά της επιχειρηματικής περιοχής Lujiazui, με 
στόχο να δοθεί σε χρήση εντός του έτους.

Rotterdam Market Hall
Αυτό το κτίριο, σχήματος σήραγγας, 
βρίσκεται στο λιμάνι του Ρότερνταμ, έχει 
σχεδιαστεί ως ένα υβρίδιο, που "στεγάζει" μια 
πολυσύχναστη υπαίθρια αγορά, ενώ διαθέτει 
διαμερίσματα-κατοικίες. Το έργο, των 
Ολλανδών αρχιτεκτόνων MVRDV, αποτελεί 
τμήμα του σχεδίου ανάπλασης του κέντρου 
της πόλης, η οποία είχε υποστεί μεγάλες 
καταστροφές κατά τους βομβαρδισμούς του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Halifax, Κεντρική Βιβλιοθήκη
Στο λιμάνι της Νέας Σκωτίας κτίζεται αυτό το κτίριο 
για να στεγάσει την βιβλιοθήκη, αλλά και μια σειρά 
από πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σχεδιασμένο από το 
Δανέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο Schmidt Hammer 
Lassen, συνδυάζει την ξεχωριστή ατμόσφαιρα του 
τοπίου, με τη βόρεια ευρωπαϊκή κληρονομιά της 
αρχιτεκτονικής.



Κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήσεων για χορήγηση αδειών παραγωγής ή/και προμήθειας, η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει γίνει αποδέκτης εγγράφων των οποίων, βασίμως, αμφισβη-
τείται το αληθές του περιεχομένου τους και το γνήσιο της έκδοσης αυτών. Όπως αναφέρει σε 
ανακοίνωσή της η Αρχή, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την υπεύθυνη δήλωση που 
υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την «αλήθεια και γνησιότητα» των υπο-
βαλλόμενων από αυτούς στοιχείων, αλλά και σύμφωνα με πολλές άλλες διατάξεις του Ποι-
νικού Κώδικα, η ΡΑΕ οφείλει να ελέγξει την γνησιότητα των εγγράφων. Στο πλαίσιο αυτό, 
και προς διασφάλιση του γενικότερου δημόσιου συμφέροντος, η ΡΑΕ δεν δύναται να κάνει 
δεκτά έγγραφα με τα ως άνω χαρακτηριστικά, και οφείλει να διαβιβάσει το σχετικό φάκε-
λο στην αρμόδια Ποινική Αρχή για την πιθανή διαπίστωση τυχόν αξιόποινων πράξεων. Με 
βάση τα παραπάνω, η ΡΑΕ ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι, όλες οι επιστολές   
εκδήλωσης ενδιαφέροντος τραπεζικής χρηματοδότησης (Letters of Intent) θα υποβάλλονται 
υποχρεωτικά, εκτός από τον ενδιαφερόμενο, και απευθείας από την εκδούσα τράπεζα μέσω 
e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rae.gr, κάνοντας σχετική παραπομπή στον αριθμό 
ειδικού πρωτοκόλλου αίτησης.

Πλαστά έγγραφα εντόπισε η ΡΑΕ 

Η Περιφέρεια Κρήτης με το Ενεργειακό της Κέντρο παρέχει συνεχή 
τεχνική υποστήριξη σε όλους τους Δήμους του νησιού σε κάθε στά-
διο διαμόρφωσης της ενεργειακής τους πολιτικής. Μέχρι σήμερα, 12 
από τους 24 Δήμους της Κρήτης (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου, 
Φαιστού, Μινώα Πεδιάδος, Πλατανιά, Αποκόρωνα, Μαλεβιζίου, Ανω-
γείων, Οροπεδίου Λασιθίου, Σητείας και Βιάννου) έχουν υπογράψει 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του "Συμφώνου των δημάρχων" με το 
οποίο οι Δήμοι της Ευρώπης δεσμεύονται να επιτύχουν εξοικονόμηση 
ενέργειας 20% και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 
τουλάχιστον 20% έως το 2020. Επιπλέον, 5 από τους 12 υπογράφοντες 
δήμους έχουν ήδη υποβάλει "Σχέδια Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυ-
ξης" (Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου, Φαιστού, Μινώα Πεδιάδας), 
μετά την υπογραφή του "Συμφώνου των δημάρχων" στα οποία κατα-
γράφονται τα έργα και οι δράσεις που προβλέπεται να γίνουν για την 
επίτευξη των παραπάνω φιλόδοξων στόχων. Το Ενεργειακό Κέντρο της 
Περιφέρειας Κρήτης στην κατεύθυνση αυτή προσφέρει εξειδικευμένη 
τεχνική υποστήριξη στους Δήμους - που αποφάσισαν να υπογράψουν 
το "Σύμφωνο των δημάρχων" -  προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί 
χωριστές συναντήσεις εργασίας με όλους του Δήμους του νησιού ενώ 

παρέχεται ενημέρωση και για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 
φέρουν επιπρόσθετους πόρους, όπως επίσης για την προετοιμασία 
επιλέξιμων έργων τη νέα Προγραμματική Περίοδο " Έξυπνης εξει-
δίκευσης 2014-2020". Για τους επόμενους δύο μήνες το Ενεργειακό 
Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης καλεί τους Δήμους (ενεργειακές 
ομάδες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν ή ήδη συμμετέχουν στην 
πρωτοβουλία του "Συμφώνου των δημάρχων" να επικοινωνήσουν με 
τα στελέχη του Κέντρου και τον κ. Νίκο Ζωγραφάκη στο τηλέφωνο 
2810/302469 ή το email  energy@crete.gov.gr προκειμένου να προ-
γραμματίσουν από κοινού νέες εξειδικευμένες συναντήσεις εργασίας 
με σκοπό την κατάρτιση, επικαιροποίηση και παρακολούθηση των Δη-
μοτικών Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας.

«Πράσινοι» δήμοι της Κρήτης

Δέκα ως δεκαπέντε θαλάσσια οικόπεδα θα περιλαμ-
βάνει ο πρώτος γύρος παραχωρήσεων για τις έρευ-
νες εντοπισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου στο 
Ιόνιο και νότια της Κρήτης, με προοπτική ο διαγωνι-
σμός να ξεκινήσει μέχρι τον Ιούνιο, αν καρποφορή-
σουν οι προσπάθειες του υπουργείου για επιτάχυνση 
των διαδικασιών. Η «Ημερησία» δημοσίευσε ότι  τον 
Φεβρουάριο ανοίγει το «data room», η βάση δεδομέ-
νων με τα επεξεργασμένα σεισμικά στοιχεία από τις 
έρευνες στο Ιόνιο και Νότια της Κρήτης που διενέρ-
γησε η νορβηγική εταιρεία PGS. Η βάση δεδομένων 
με το «Greece  Mega Project», όπως θα ονομάζεται, 
θα λειτουργεί στο υπουργείο Περιβάλλοντος-Ενέρ-
γειας, στο Χιούστον, στο Λονδίνο και στο Όσλο και 
θα είναι προσβάσιμη σε πετρελαϊκές εταιρείες που 
θέλουν να ενημερωθούν για τα ευρήματα. Τα στοι-
χεία για το Ιόνιο «δείχνουν» πως υπάρχει πετρέλαιο, 
με τον Γ. Μανιάτη να κάνει λόγο για «ενδιαφέρουσες 
γεωλογικές δομές με σημαντικές ομοιότητες προς 
ανάλογες περιοχές σε γειτονικές χώρες, στην ΝΑ 
Ιταλία και την Αλβανία, όπου ήδη παράγονται υδρο-
γονάνθρακες». Για την περιοχή νότια της Κρήτης 
αναμένονται εξελίξεις ως τον Μάρτιο-Απρίλιο, καθώς 
οι ειδικοί δεν μπορούν να προβούν σε εκτιμήσεις 
πριν ολοκληρωθεί η ερμηνεία των σεισμικών δε-
δομένων. Η εικόνα από την επεξεργασία δεν αρκεί, 
υποστηρίζουν κύκλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και  Ενέργειας, επειδή η απόσταση των γραμμών απ' 
όπου ελήφθησαν σεισμικά στοιχεία στη θαλάσσια 
περιοχή νότια της Κρήτης απέχει σημαντικά από τις 
γεωλογικές δομές της Αιγύπτου ή της Λιβύης, όπου 
έχουν εντοπιστεί κοιτάσματα και δεν επιτρέπει συ-
σχετισμούς όπως στην περίπτωση του Ιονίου.

Έρευνες για πετρέλαιο σε 15 «οικόπεδα»

5

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συνοπτικές και φθηνές διαδικασίες για 
άντληση κεφαλαίων και εταιρικά ομόλογα- ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΙΚΡΟ-
ΜΕΣΑΙΩΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ- Υπάρχει ήδη ενδια-

φέρον από πολλές μικρές εταιρείες  Ελιγμός που θα μεταθέσει τις 
ανακοινώσεις μετά τις εκλογές- ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ  
Υπ. Οικονομικών: «Κόκκινος συναγερμός» για τα έσοδα- ΣΕ 9,2 
ΔΙΣ. ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΟ 2013 ΟΙ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Μια υπόσχεση- ΤΕΛΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Μια αποκάλυψη- ΤΟ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΟΛΠΟ 
ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ  ΤΡΙΒΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ, ΡΗΓΜΑΤΑ 
ΣΤΗ ΔΗΜΑΡ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προεκλογική βοήθεια 
Σόιμπλε σε Σαμαρά, με νέα όμως σκληρά μέτρα- ΔΩΡΟ- ΠΑΓΙΔΑ  
Ειδικά μισθολόγια: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η «ΤΡΥΠΑ» 1,1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  
Φόροι: ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ- ΑΚΙΝΗΤΑ.
 ΣΥΡΙΖΑ- Υποψήφιοι- ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗ- ΚΑΡΥΠΙΔΗ. 
ΕΘΝΟΣ: Η τελική απόφαση ανάλογα με το ύψος των επιστροφών 
στους ένστολους- ΔΥΟ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ- Λύση 
1η: Περικοπές με νέα νομοθετική ρύθμιση αν τα ποσά είναι μεγά-
λα- Λύση 2η: Επιστροφή των αναδρομικών σε ορίζοντα δεκαετίας  
ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ- ΕΝΤΑΣΗ & ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ  Γερμανική πρόταση: ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ  Ο ΣΟΪΜΠΛΕ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΕΛ.ΑΣ.: «Χάπενινγκ» των αστυνομικών με κο-
ριούς και περιπολίες- ΓΚΑΦΑ ΓΙΑ ΓΚΙΝΕΣ… ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ, 
ΕΧΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΠΛΟΦΟΡΟΥΣ …ΚΑΙ ΑΓΡΙΟ ΞΥΛΟ ΜΕ ΧΗΜΙΚΑ 

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΤΩΝ ΗΣΑΠ  Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΑΦΕΙ «ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ»  Τσίπρας σε Λαφαζάνη: «ΘΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
ΜΑΖΙ ΤΗ ΜΑΧΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ;».
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κι άλλο δάνειο (10- 20 δισ.) με Μνημόνιο και 
απεχθή μέτρα- ΣΧΕΔΙΟ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ  ΟΙ ΑΝΑ-
ΤΡΟΠΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ- Τι ψάχνει τώρα το Μαξίμου για να 
απαντήσει στον 34χρονο του Τσίπρα.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός για 2,2 εκατ. ασφαλισμένους σε 
Δημόσιο, ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, Τράπεζες- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 
58 ΜΕ 25 ΕΩΣ 35 ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ 
ΔΑΝΕΙΟ ΧΩΡΙΣ… ΜΝΗΜΟΝΙΟ   Συναγερμός στην Αντιτρομοκρα-
τική- ΡΟΥΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΣΕ Ι.Χ.- ΓΙΑΦΚΑ  Κεραυνοί 
κατά Τσίπρα για τον πρώην ΠΑΣΟΚ Οδ. Βουδούρη- «ΠΟΛΕΜΟΣ» 
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΙΣ- Θεσμική πρωτο-
βουλία από τον Πρωθυπουργό.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο νεοταξίτης ‘Εντγκαρ Κέισι κάνει λόγο για την 
έλευση του… Αντίχριστου- «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ «ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟ»!!!

6



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 9.278 ΕΚΑΤ. 
ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2013

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-6 | 3/02/2014

Στο ποσό των 9.278 δισ. ευρώ «κλείδωσαν» τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 
του 2013, ανεβάζοντας το σύνολο των οφειλών, παλαιών και νέων στα 
62.295 δισ. ευρώ και χωρίς μάλιστα σε αυτά να συνυπολογίζονται οι μη 
φορολογικές οφειλές, που αναμφισβήτητα εκτινάσσουν το συνολικό 
«λογαριασμό» σε δυσθεώρητα ύψη. Η «καταιγίδα» χρεών που έπληξε 
όλο το προηγούμενο έτος τα ταμεία των Εφοριών, αφού κάθε μήνα 
αυξάνονταν με μαθηματική πρόοδο κατά περίπου 1 δισ. ευρώ, πιστοποιεί 
το αδιέξοδο επιχειρήσεων και νοικοκυριών από την ασκούμενη 
οικονομική πολιτική.
Πιστοποιεί όμως παράλληλα ότι και η «συνταγή» που ακολουθείται όσον 
αφορά τις υφιστάμενες ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο δεν αποδίδει, 
αφού οι όροι υπαγωγής σε αυτές εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα 
αυστηροί, στερώντας έτσι από τα δημόσια ταμεία έσοδα, καθώς δεν 
υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση από τους υπόχρεους.
Στο υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη χτυπήσει «κόκκινος» συναγερμός, 
καθώς τα στελέχη του γνωρίζουν ότι με μαθηματική ακρίβεια 
τα ποσά των ληξιπροθέσμων θα αυξάνονται, όχι μόνο λόγω των 
δυσβάσταχτων εκκαθαριστικών φόρου που καλούνται να εξοφλήσουν οι 
φορολογούμενοι, ειδικά μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, αλλά και όσο τα 
πρόστιμα που έχουν θεσπιστεί και ισχύουν από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους παραμένουν εξοντωτικά, με μοναδικό στόχο την «τιμωρία» ακόμη 
και των συνεπών φορολογουμένων που πιάνονται στα «δίχτυα» της 
Εφορίας απλώς για ένα... πλημμέλημα.
Δεν είναι τυχαίο βέβαια ότι όλο και κερδίζει έδαφος, μεταξύ των 
παραγόντων του υπουργείου, το σχέδιο για εκλογίκευση των προστίμων, 
όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», ώστε να μειωθούν σε επίπεδα που 
δεν θα δημιουργούν, «ασφυξία» στην αγορά. Οι διορθωτικές κινήσεις 
αναμένεται να εστιαστούν στις διαδικαστικές παραβάσεις, με μείωση 
έως και 50% σε αυτά των 1.000 και των 2.500 ευρώ για τη μη έγκαιρη 
υποβολή δηλώσεων, ενώ εξετάζεται να υπάρξει πλαφόν και στα πρόσημα 
για μη έκδοση αποδείξεων, θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι τα νέα 
ληξιπρόθεσμα χρέη του 2013 δεν διογκώθηκαν λόγω των προστίμων, 
αφού αυτά εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου, αλλά από τους φόρους 
και τα «χαράτσια» που είχαν θεσπιστεί, καθώς και από την αδυναμία των 
φορολογουμένων να ανταποκριθούν σης υποχρεώσεις τους λόγω των 
αλλεπάλληλων μειώσεων μισθών και συντάξεων.
Για το λόγο άλλωστε αυτό και οι φορολογούμενοι το Δεκέμβριο, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων, άφησαν απλήρωτους φόρους 1,015 δισ. ευρώ, εκτινάσσοντας 
το σύνολο των νέων χρεών στα 9.278 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, 
καταγράφοντας αύξηση κατά 7,16 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2012.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπουργείο Οικονομικών από τα παλαιά χρέη 
έχει εισπράξει μέχρι το τέλος τους 2013 ποσό ύψους 1,518 δισ. ευρώ, 
ενώ είχε διαγράψει ως ανεπίδεκτα είσπραξης 292 εκατ. ευρώ. Από την 
άλλη πλευρά, από τα νέα χρέη του 2013 κατάφερε να εισπράξει 1,688 δισ. 
ευρώ και διέγραψε 248 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το προηγούμενο έτος 
συνολικά από ληξιπρόθεσμα χρέη να μπουν στα δημόσια ταμεία 3,2 δισ. 
ευρώ. Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι από το 1,184 δισ. ευρώ που 
πήρε το δρόμο προς την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών, η οποία από τις αρχές του έτους έχει ήδη αντικατασταθεί από 
την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, εισπράχθηκαν μόλις 14,7 εκατ.

Στο μεταξύ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στους 
δημότες μεταφέρονται και βεβαιώνονται τα χρέη των δημοτικών 
επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ οι δήμοι θα μπορούν 
να τα αποπληρώσουν είτε με συμψηφισμό πόρων που πρόκειται να 
λάβουν από το Δημόσιο είτε από δανεισμό. Πρόκειται για τις οφειλές 
προς το ελληνικό Δημόσιο των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων ή 
των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών 
επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως 
νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι 
οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης και είναι 
βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31.12.2010. Σύμφωνα με 
οδηγίες του γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, τα συγκεκριμένα 
χρέη διαγράφονται από τις επιχειρήσεις και βεβαιώνονται σε βάρος 
του οικείου ΟΤΑ τα ποσά των κύριων οφειλών, όπως προκύπτουν από 
εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή 
φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, 
καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους. Τα 
ποσά αυτά βεβαιώνονται, έστω και αν έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω 
απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή 
άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής. Επισημαίνεται ότι:
- Τυχόν καταβληθέντα ποσά από τις επιχειρήσεις ή από τα συνυπεύθυνα 
με αυτές πρόσωπα, που αφορούν στις βεβαιωμένες οφειλές τους, δεν 
αναζητούνται και αποσβένουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο μέρος των 
επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίμων, και συνυπολογίζονται 
κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση των οφειλών.
- Οφειλές για τις οποίες έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις σε βάρος 
των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και δεν έχουν βεβαιωθεί ταμειακά, 
βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ μόνο για τα ποσά των κύριων 
οφειλών, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του.
Σε ό,τι αφορά τις οφειλές οι οποίες δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί, 
σε βάρος των υπό εκκαθάριση δημοτικών επιχειρήσεων, και οι 
οποίες προκύπτουν από έλεγχο που έχει ήδη διαταχθεί και δεν έχει 
ολοκληρωθεί, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
- Ολοκληρώνεται ο έλεγχος και συντάσσεται σχετικό πόρισμα, 
προκειμένου να εκδοθούν οι οικείες καταλογιστικές πράξεις.
- Βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου ΟΤΑ μόνο τα ποσά των κύριων 
οφειλών, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, 
για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από το πόρισμα 
του ελέγχου. Στην περίπτωση που οι βεβαιωθείσες οφειλές των ΟΤΑ 
τεθούν υπό καθεστώς δικαστικής αμφισβήτησης, οι ΟΤΑ επιβαρύνονται 
και με τους πρόσθετους φόρους, πρόσημα και λοιπές επιβαρύνσεις και 
προσαυξήσεις, σύμφωνα με ης ισχύουσες διατάξεις.
Πάντως, η εξόφληση των οφειλών των δημοτικών επιχειρήσεων από τους 
ΟΤΑ θα γίνει με τους ακόλουθους τρόπους: ■ Μέσω συμψηφισμού, με 
πόρους που πρόκειται να λάβουν από το Δημόσιο οι ΟΤΑ - Από ίδιους 
πόρους ή από τη σύναψη δανείου.
Στην περίπτωση που οι σχετικές οφειλές των ΟΤΑ δεν καταβληθούν με 
τους παραπάνω τρόπους, δύνανται να υπαχθούν στα τρέχοντα κάθε φορά 
προγράμματα τμηματικής καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Επίσης η εγκύκλιος του κ. Θεοχάρη εγείρει και θέμα συνυπευθυνότητας 
των χρεών. Αναφέρει συγκεκριμένα πως για τα θέματα της 
συνυπευθυνότητας θα δοθούν οδηγίες με νεότερη εγκύκλιο, μετά την 
αποσαφήνιση του θέματος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, στο 
οποίο έχει αποσταλεί ερώτημα.
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΤΥΡΑΚΙ ΟΙ 102 ΔΟΣΕΙΣ, ΦΑΚΑ 6 ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΑΖΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-48-49 | 3/02/2014

Την Παρασκευή χαρά και... από Δευτέρα λύπη κρύβει η 
πρόσκληση που απευθύνει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
στους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων να σπεύσουν μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, να 
ενταχθούν στο «νόμο Κατιαφάτη» (ν. 4178/2013).
Το υπουργείο, με πανηγυρικές ανακοινώσεις πρόβαλε το τυρί, 
όχι όμως και την... εισπρακτική φάκα.
Τρεις ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου, λήγει η 
προθεσμία εξόφλησης του προστίμου του πρώτου εξαμήνου 
εφαρμογής του νέου νόμου 4178/2013, για τα αυθαίρετα. 
Οι ιδιοκτήτες λοιπόν, που μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή 
θα υποβάλουν δήλωση νομιμοποίησης αυθαιρέτου για 
πρώτη φορά κερδίζουν την ευνοϊκή ρύθμιση πληρωμής του 
προστίμου σε 102 δόσεις και όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές ή έχουν πληρώσει μόνο παράβολο και κάνουν 
μεταφορά από το «νόμο Παπακωνσταντίνου» στο «νόμο 
Καλαφάτη» δεν θα ξαναπληρώσουν παράβολο Δημοσίου 
από 500 έως 1Ο.ΟΟΟ ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του 
αυθαιρέτου.
Και στις δύο περιπτώσεις υπαγωγής στο «νόμο Καλαφάτη», οι 
ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν, όπως το 
λέει ο νόμος αλλά το υπουργείο παρέλειψε να περιλάβει στις 
επίσημες ανακοινώσεις του, ότι μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 
θα πρέπει να πληρώσουν εκτός από το παράβολο υπέρ του 
ελληνικού Δημοσίου και μαζεμένο το ποσό του προστίμου 
που αντιστοιχεί στο πρώτο εξάμηνο! Δηλαδή έξι μαζεμένες 
δόσεις, ανεξάρτητα εάν προέρχονται από μεταφορά ή είναι 
νέες δηλώσεις.
Όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα 
το συνολικό ποσό της φουσκωμένης εξαμηνιαίας δόσης 
χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης 20% για εφάπαξ καταβολή 
του προστίμου, ενώ παράλληλα μετά την παρέλευση 10 
ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από τις 20 Φεβρουαρίου 
2014, το ανεξόφλητο ποσό προστίμου του πρώτου εξαμήνου 
θα προσαυξάνεται κατά 1 % για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Μετά τις 10 Φεβρουαρίου 2014, για τις δηλώσεις του 
πρώτου εξαμήνου δεν επιτρέπεται αλλαγή του τρόπου 
πληρωμής, παρά μόνο μετατροπή σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες 
δόσεις. Επίσης οι δηλώσεις του πρώτου εξαμήνου που 
θα προχωρήσουν σε έκδοση των δόσεων μετά τις 10 
Φεβρουαρίου 2014, θα λάβουν υποχρεωτικό τον αριθμό 
δόσεων και θα εμφανίσουν τις αναλογούσες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του πρώτου εξαμήνου.
Σημειώνεται ότι για υπαγωγές με δήλωση για πρώτη φορά 
στις διατάξεις του «νόμου Καλαφάτη» από 8 Φεβρουαρίου 
2014 και μετά, οι ενδιαφερόμενοι χάνουν το προνόμιο των 102 
μηνιαίων ή 17 εξαμηνιαίων δόσεων και περνούν στην επόμενη 
κατηγορία δόσεων, δηλαδή τις 84 μηνιαίες ή 14 εξαμηνιαίες 
δόσεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται κατά 30% το ποσό 
της δόσης, χαρακτηριστικά από 50 σε 80 ευρώ μηνιαίως, για 
τη νομιμοποίηση τυπικού αυθαιρέτου.

Παράλληλα μετά την παρέλευση της 7ης Φεβρουαρίου 
2014, όσοι κάνουν «δήλωση-γέφυρα» από το «νόμο 
Παπακωνσταντίνου» στο «νόμο Καλαφάτη», το ποσό για 
την έκδοση παραβόλου υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από 
500 έως 1Ο.ΟΟΟ ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και την 
επιφάνεια του αυθαιρέτου, που θα πληρώσουν για δεύτερη 
φορά, δεν θα συμψηφίζεται με τα ποσά των δόσεων για την 
εξόφληση του συνολικού προστίμου, αλλά θα είναι για αυτούς 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.
Τα χρήματα του παραβόλου και των δόσεων θα συμψηφιστούν 
μόνο για όσους ιδιοκτήτες από τη συγκεκριμένη κατηγορία 
κάνουν εμπρόθεσμη υπαγωγή στο «νόμο Καλαφάτη» 
μέχρι στις 7 Φεβρουαρίου 2014. Εξάλλου σε εκκρεμότητα 
παραμένει η απόφαση επιστροφής των χρημάτων σε όσους 
έχουν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά με τον προηγούμενο νόμο.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΔΙΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΟΔΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 23 | 31/02/2014

Νέες επιβαρύνσεις για τους οδηγούς που κινούνται στην 
Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου έρχονται από τα ξημερώματα 
της Τετάρτης 5 Φεβρουαρίου.
Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού, οι 
οδηγοί πλέον θα πληρώνουν διόδια και στις δύο κατευθύνσεις 
των σταθμών της Ελευσίνας και του Ισθμού (σε αντίθεση με 
ό,τι ισχύει σήμερα), ενώ στο τμήμα Ελευσίνα - Κόρινθος θα 
λειτουργήσουν και πλευρικοί σταθμοί διοδίων.
Συγκεκριμένα, από αύριο τα μεσάνυχτα - ξημερώματα 
Τετάρτης, οι οδηγοί των IX που διέρχονται από τους 
μετωπικούς σταθμούς της Ελευσίνας και του Ισθμού θα 
καταβάλλουν τέλη διοδίων 2,10 ευρώ ανά κατεύθυνση στην 
Ελευσίνα και 1,80 ευρώ στον Ισθμό (από Αθήνα προς Κόρινθο 
και αντίστροφα).
Αυτό σημαίνει ότι το κόστος των διοδίων (πηγαινέλα) θα 
ανέβει στα 4,20 ευρώ στην Ελευσίνα αντί 3,20 ευρώ που είναι 
σήμερα και στα 3,60 ευρώ στον Ισθμό (από 3,20 ευρώ).
Παράλληλα, μετά τις 12 τη νύκτα αύριο θα τεθούν σε 
λειτουργία και πλευρικοί σταθμοί διοδίων στους ανισόπεδους 
κόμβους της Νέας Περάμου και της Πάχης Μεγάρων (στους 
κλάδους εξόδου από Κόρινθο και εισόδου προς Κόρινθο) και 
στον κόμβο των Αγίων Θεοδώρων (στον κλάδο εξόδου από 
Αθήνα και στον κλάδο εισόδου προς Αθήνα).
Όπως ανακοίνωσε η Ολυμπία Οδός, για τα δίκυκλα και τα 
IX με χρήση πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS ή Μοτοκάρτας 
Ολυμπίας Οδού, θα παρέχονται κλιμακωτές εκπτώσεις από 
15% έως και 60%, ανάλογα με τη συχνότητα διέλευσης από 
τους μετωπικούς σταθμούς Ελευσίνας ή Ισθμού (εκπτωτικά 
προγράμματα Ελευσίνα Value και Ισθμός Value). Πρόσθετες 
εκπτώσεις θα παρέχονται στους πλευρικούς σταθμούς 
διοδίων, αλλά μόνο για ενδοδημοτικές μετακινήσεις κατοίκων.
Στο υπόλοιπο τμήμα της Εθνικής Οδού Κορίνθου - Πατρών η 
κατάσταση παραμένει ως έχει.


