
Ευρεία κυβερνητική σύσκεψη, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων 
υπουργών, συγκαλεί σήμερα  στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου  
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, για την αποτίμηση των μέχρι τώρα  

δράσεων και τον περαιτέρω συντονισμό για την αντιμετώπισης  
της καταστροφής στην Κεφαλλονιά.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κάποια από τα μέτρα των μνημονίων που 
εφαρμόζονται σε χώρες της ευρωζώνης, συνιστούν 
παραβίαση του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ, επιβεβαιώνει ο καθηγητής Ευρωπαϊκού 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο 
της Βρέμης, Αντρέας Φίσερ-Λεσκάνο, στον 
οποίο ανατέθηκε η εξέταση της νομιμότητας των 
Μνημονίων από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
Συνδικάτων Εργαζομένων. 
Τα Μνημόνια, επισημαίνει ο καθηγητής, «έχουν 
περιορίσει σοβαρά την αυτονομία των εργοδοτών και 
των συνδικάτων εργαζομένων να διαπραγματεύονται 
τους μισθούς», ενώ οι μεταρρυθμίσεις που 
αφορούν την παιδεία και την υγεία είναι, επίσης, 
αμφισβητήσιμες, καθώς επικεντρώνονται 
υπερβολικά στις περικοπές των προϋπολογισμών. 
Η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων είχε, όπως 
υπογραμμίζει, σοβαρές επιπτώσεις στο σύνολο των 
πολιτών και ειδικά για ευάλωτες ομάδες.
Η «δημοσιονομική σταθερότητα» τέθηκε υπεράνω 
κάθε άλλης σκέψης, τονίζει, «αλλά δεν μπορεί 
να επιτευχθεί δημοσιονομική σταθερότητα χωρίς 
κοινωνική σταθερότητα». Και προσθέτει: «Αυτό που 
λείπει είναι η ανάληψη της ευθύνης γι’ αυτά τα μέτρα 
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε πάντα 
ότι η ευθύνη για την υιοθέτηση και την εφαρμογή 
των μέτρων ανήκει στα κράτη-μέλη. Αλλά χωρίς 
συμφωνία για τους όρους, δεν θα είχαν δοθεί 
δάνεια», καταλήγει.
Παρόλο που Γερμανός νομικός δεν περιμένει 
τα Μνημόνια να απορριφθούν συνολικά από 
Δικαστήρια, εκφράζει την ελπίδα πως μπορούν να 
γίνουν κάποιες προσαρμογές. Αναφερόμενος στην 
έρευνα που διεξάγει Επιτροπή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το έργο της τρόικας, εκτιμά ότι 
ορθώς αμφισβητείται η νομική βάση, φέροντας ως 
παράδειγμα την έλλειψη εντολής της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας να απαιτεί διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις από τις κυβερνήσεις. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΤΕΕ

Το ΤΕΕ στην πρώτη γραμμή 
της μάχης για την Κεφαλλονιά

Αναλυτικά 
στη σελ. 3 


Την άμεση και καθοριστική συμ-
βολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας σε συνεργασία με τις 
κρατικές αρχές, στην κινητοποίη-
ση προστασίας των κατοίκων και 
στους ελέγχους για την αποκατά-
σταση των συνεπειών του σεισμού 
σε κτίρια, ιδιωτικές και δημόσιες 
υποδομές υπογράμμισε ο υπουρ-
γός Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Μιχ. Χρυσοίδης, με δηλώ-
σεις του μετά το πέρας υπουργι-
κής σύσκεψης, που πραγματοποι-
ήθηκε χθες το πρωί στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων του νησιού. Παράλ-
ληλα  ο κ  Χρυσοχοΐδης ανακοί-
νωσε και επίσημα την κήρυξη της 
Κεφαλλονιάς ως σεισμόπληκτης 
περιοχής και παρουσίασε σειρά 
μέτρων, που προβλέπονται για την 
ανακούφιση των πληγέντων.  Στο 
μεταξύ κλιμάκιο ειδικών καθηγη-
τών και εμπειρογνωμόνων μηχανι-
κών, με επικεφαλής τον πρόεδρο 
ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη έφτασε χθες 
το πρωί στην Κεφαλλονιά, με έκτα-
τη πτήση, δωρεάν προσφορά της 
Aegean Airlines αναλαμβάνοντας  
τον κεντρικό ρόλο επιστημονικής 
ευθύνης για τον έλεγχο των κτιρί-
ων και των άλλων υποδομών του 
νησιού, από μηδενική βάση. Με 
άμεσες κινήσεις  ενεργοποιούνται 
νέοι έλεγχοι από μηχανικούς του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 
οι οποίοι είχαν ολοκληρώσει τον 
πρωτοβάθμιο έλεγχο. Θυμίζουμε 

ότι το ΤΕΕ, από τις πρώτες ώρες 
μετά τον πρώτο μεγάλο σεισμό 
της 27ης Ιανουαρίου, επέδειξε τα 
αντανακλαστικά του και κινητοποί-
ησε μηχανικούς από την Αθήνα, 
την Πάτρα και την Κεφαλλονιά, 
οι οποίοι προχώρησαν στον άμε-
σο έλεγχο όλων των κατασκευών. 
Ωστόσο, ο νέος ισχυρός σεισμός 
υποχρεώνει σε επανέλεγχο όλων 
των κτιρίων που ήδη είχαν ελεγ-
χθεί. Το έργο των μηχανικών του 
ΤΕΕ στην Κεφαλλονιά συντονίζουν  
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης, ο πρόεδρος του Περι-
φερειακού Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής 
Ελλάδας Αθανάσιος Γιανναδάκης 
και ο πρόεδρος της Νομαρχια-
κής Επιτροπής ΤΕΕ Κεφαλλονιάς 
Σταύρος Τραυλός. 

Το κλιμάκιο των 
μηχανικών του 
ΤΕΕ αναλαμβά-
νει  τον κεντρικό 
ρόλο επιστημονι-
κής ευθύνης για 
τον έλεγχο των 
κτιρίων και των 
άλλων υποδομών 
του νησιού, από 
μηδενική βάση.

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

ΣΗΜΕΡΑ 5-2-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Σήμερα και ώρα 19.00 παρουσιάζεται το βιβλίο του 
ομότιμου καθηγητή του Παν. Αθηνών Γεώργιου Στουρ-
νάρα με τίτλο: «Θέματα Υδατικής και Οικολογικής Πολιτι-
κής», σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο 
αμφιθέατρο Α. Αργυριάδη του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πανεπιστημίου 30, είσοδος από οδό Ρήγα Φεραίου) .

Επιχειρηματικές συναντήσεις 
για τουρισμό και ανάπτυξη

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

6 
Φεβρουαρίου

2014

6 
Φεβρουαρίου

2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολι-
κής Μεσογείου»
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Αποβλήτων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.) , Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτε-
ρικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 

Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
ΤΕΕ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

Διεθνή εκδήλωση διμερών επιχειρηματικών συνα-
ντήσεων διοργανώνει -στις 11 Μαρτίου 2014, στην 
Αθήνα-  η Eυρωπαϊκή Επιτροπή, με επίκεντρο τον 
τουρισμό και τη γαλάζια ανάπτυξη. Την εκδήλωση, η 
οποία απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ερευνητικούς οργανισμούς, υποστηρίζει το Enterprise 
Europe Network - Hellas, το μεγαλύτερο δίκτυο της 
χώρας για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, 
το οποίο και συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην επιχειρηματική σύμπραξη 
μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
ερευνητικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε 
τομείς που προσδιορίζονται ως κρίσιμοι παράγοντες 
για την ανάπτυξη στην Ελλάδα και ενδιαφέρονται να 
αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους 
στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη 
δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επαφές με δυνητι-
κούς συνεργάτες από το εξωτερικό, να προσεγγίσουν 
νέους πελάτες/προμηθευτές, να εντοπίσουν καινοτόμες 
τεχνολογίες και προϊόντα με στόχο την αξιοποίησή τους 
και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο των ανοικτών 
προσκλήσεων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ορίζο-
ντας 2020. Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων 
καλύπτει τους παρακάτω θεματικούς τομείς: Αγροτικά/
γεωργικά προϊόντα, Βιοτεχνολογία, Ενέργεια και 
Τουρισμός.  Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις 
επιχειρηματικές συναντήσεις πρέπει να δηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους έως τις 5 Μαρτίου. Πληροφορίες : 
Γεωργία Τζένου (τηλ.: 210 7273965, e-mail: tzenou@
ekt.gr)

 Έκθεση που θα «γεφυρώνει» τις δύο προεδρίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ελληνική που μόλις ξεκί-
νησε και θα διαρκέσει έως τον Ιούνιο και την ιταλική, 
η οποία θα πάρει τη σκυτάλη, θα πραγματοποιηθεί 
αρχικά στη Ρώμη και στη συνέχεια στην Αθήνα. Ειδι-
κότερα, η έκθεση με τίτλο «Ευρωπαϊκό πεπρωμένο 
της Ελλάδας και της Ιταλίας» («Il destino europeo 
della Grecia e dell’ Italia») θα πραγματοποιηθεί στο 
Παλάτσο Κιρινάλε της Ρώμης από τον Μάρτιο ως 
τον Ιούλιο 2014 και στη συνέχεια, θα φιλοξενηθεί 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο από τις αρχές 
Αυγούστου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2014.
Σύμφωνα με το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, 
“πρόκειται για μια συμβολική έκθεση, με λίγα έργα 
και από τις δύο χώρες, που θα τελεί υπό την αιγίδα 
των δύο προέδρων της Δημοκρατίας”.
To ίδιο το ΚΑΣ έδωσε το και την άδεια για τον 
προσωρινό δανεισμό έξι αρχαίων έργων και μιας 
βυζαντινής εικόνας.
Πρόκειται για επτά σημαντικά έργα, χαρακτηριστικά 
των πολιτισμών που σημάδεψαν τον ελληνικό χώρο, 

από τα οποία το πιο γνωστό είναι το αττικό ανάγλυφο 
της «Σκεπτόμενης Αθηνάς» του 5ου αιώνα π. Χ., που 
εκτίθεται στο Μουσείο της Ακρόπολης. 
Από την ιταλική πλευρά, θα συμμετάσχουν επτά 
σημαντικά έργα από μουσεία της Κάτω Ιταλίας 
και της Σικελίας, όπως το ρωμαϊκό αντίγραφο των 
τυραννοκτόνων. Εκτός από τη «Σκεπτόμενη Αθηνά», 
τα ελληνικά που θα «ταξιδέψουν» είναι μια πήλινη 
πινακίδα από την Πύλο του 13ου αι. π. Χ., ένα κυ-
κλαδικό ειδώλιο από τη Νάξο της 3ης χιλιετίας, ένα 
χάλκινο άγαλμα ανδρός από την πρώιμη ρωμαϊκή 
περίοδο, μια αρχαϊκή κόρη, ένα υστερομινωικό ρυτό 
(είδος ποτηριού) σε σχήμα ταυροκεφαλής από το 
ανάκτορα της Ζάκρου και μια βυζαντινή εικόνα με 
την Παναγιά Γλυκοφιλούσα του 12ου αιώνα.
Τα μέλη του ΚΑΣ, ζήτησαν από την ιταλική πλευρά 
τη συμμετοχή δύο επιπλέον έργων που χαρακτηρί-
ζουν την εποχή τους - και όχι μόνον - μια πρώιμη 
επιγραφή με χαλκιδικό αλφάβητο, από το οποίο 
προήλθε το λατινικό και ένα πορτρέτο του βασιλιά 
της Ηπείρου, Πύρρου.

 «Ευρωπαϊκό πεπρωμένο της Ελλάδας και της Ιταλίας» 
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Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη
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Χριστίνα Τσιχριντζή
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Επτά μέτρα αποκατάστασης πληγέντων ανακοίνωσε ό  υπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μ. Χρυσοχοΐδης, μετά το πέρας 
υπουργικής σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Κέντρο 
Επιχειρήσεων, που έχει στηθεί στο ΤΕΙ. Παράλληλα τονίζοντας τη συμ-
βολή του ΤΕΕ στην άμεση βοήθεια των πληγέντων υπογράμμισε ότι 
«αμέσως μετά την εκδήλωση του πρώτου σεισμού  επί τόπου βρέθηκε 
και κλιμάκιο εθελοντών του ΤΕΕ, το οποίο βοήθησε με τους επιστήμο-
νές του στην προσπάθεια των πρώτων βοηθειών, που είχε ανάγκη το 
νησί. Έχουν ήδη γίνει έλεγχοι στα νοσοκομεία του νησιού, στα σχο-
λεία και σε όλα τα δημόσια κτίρια, προκειμένου να αποκατασταθεί η 
ομαλότητα στην κοινωνική ζωή όσο το δυνατό γρηγορότερα». Ο ίδιος 
είπε ότι παράλληλα αμέσως μετά την εκδήλωση του πρώτου σεισμού,  
κατέφθασαν στην Κεφαλλονιά κλιμάκια της Υπηρεσίας Αποκατάστα-
σης Σεισμοπλήκτων, κλιμάκια του ΟΑΣΠ, εκπρόσωποι της υπηρεσίας 
Κτιριακών Υποδομών (ΟΣΚ και ΔΕΠΑΝΟΜ), της Διεύθυνσης Μελετών 
του Υπουργείου Υποδομών, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσί-
ων Έργων, Στ. Σιμόπουλος.
Σύμφωνα με τον κ Χρυσοχοίδη στο νησί έχουν εγκατασταθεί από την 
δεύτερη μέρα του πρώτου σεισμού κινητοί σεισμογράφοι, οι οποίοι 
βρίσκονται σε διάφορα σημεία, προκειμένου να παρακολουθείται η 
σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Συνολικά 133 στελέχη επιστημο-
νικού προσωπικού, μαζί με τους εκπροσώπους του ΤΕΕ, βρίσκονταν 

χθες στο νησί. Ειδικότερα «τα άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των 
πληγέντων και την αποκατάσταση της ομαλότητας στο νησί όσο το δυ-
νατό γρηγορότερα», που ανακοίνωσε ο κ Χρυσοχοίδης προβλέπουν:  
1.  Για την αποκατάσταση των πληγέντων: Το νησί κηρύσσεται υπό προ-
στασία ως σεισμόπληκτη περιοχή,  ώστε με την έκδοση κοινής υπουρ-
γικής απόφασης, από τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει η διαδικασία 
αποκατάστασης των πληγέντων, με  προγράμματα άμεσης στεγαστι-
κής αποκατάστασης. Δηλαδή καταβολή ενοικίου σε όσες οικογένει-
ες βρίσκονται εκτός της κατοικίας τους λόγω βλάβης η οποία είναι 
βεβαιωμένη από τους μηχανικούς. Το ενοίκιο θα επιδοτείται πλήρως 
για 2 χρόνια σε ιδιοκτήτες και για 6 μήνες σε ενοικιαστές σπιτιών που 
κρίθηκαν ακατάλληλα.
2.   Αποκατάσταση των ζημιών: Πρόγραμμα επισκευών για τα σπίτια 
που έχουν είτε ελαφριές είτε βαριές ζημιές έτσι ώστε οι πολίτες που 
επιθυμούν να ξεκινήσουν άμεσα την επισκευή των σπιτιών τους και να 

επανεγκατασταθούν με τις οικογένειες τους. 
3.   Πρόγραμμα εγκατάστασης οικίσκων: Το ΥΠΟΜΕΔΙ είναι έτοιμο,  σε 
χώρους που θα υποδείξει ο δήμος και η Περιφέρεια να δημιουργη-
θούν οικισμοί με οικίσκους διαφόρων κατηγοριών. Μέσα από οργανω-
μένους οικισμούς και όλες τις αναγκαίες υποδομές, υγιεινής, ασφά-
λειας και διαμονής θα εξασφαλιστεί για τους πολίτες μία αξιοπρεπής 
διαβίωση για ένα χρονικό διάστημα και μέχρις ότου αποκατασταθεί η 
ζημιά στα σπίτια τους. 
4. Η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει στον Οργανισμό Αντισεισμικού 
Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) τη Μόνιμη Επιστημονική Επι-
τροπή Εκτίμησης Βραχυπρόθεσμης Εξέλιξης Σεισμικότητας για την 
παρακολούθηση της σεισμικότητας στην περιοχή, την έγκαιρη και 
έγκυρη πληροφόρηση του κοινού. Ο υπουργός κάλεσε όλους να το-
ποθετούνται με υπευθυνότητα ώστε να προστατευθεί η κοινωνική ει-
ρήνη.
5.  Το αεροδρόμιο λειτουργεί πλήρως σε ότι αφορά το διάδρομό, το 
φωτισμό και τη σηματοδότησή του, σύμφωνα με τους κανόνες αερο-
ναυτιλίας. Η αποκατάσταση κάποιων ζημιών που υπάρχουν θα γίνει με 
πλήρη ευθύνη και χρηματοδότηση της ΥΠΑ.
6.  Αποκατάσταση των δημοσίων υποδομών: Προτεραιότητα αποτελεί 
για το ΥΠΟΜΕΔΙ η λειτουργία του οδικού δικτύου στον οδικό άξονα 
Αργοστολίου - Ληξουρίου, καθώς επίσης και σε όλη την περιοχή της 
Παλλικής. Επίσης άμεση προτεραιότητα αποτελεί το έργο της αποκα-
τάστασης της ύδρευσης. Σε δεύτερη φάση και σε συνεννόηση με το 
Δήμαρχο και την Περιφέρεια, το υπουργείο αναλαμβάνει τη μελέτη 
νέων έργων και την ένταξή τους σε προγράμματα είτε περιφερειακά 
είτε κεντρικά, ώστε να κατασκευαστεί το νέο οδικό δίκτυο που έχει 
ανάγκη η Κεφαλλονιά. 
7.  Για την ενημέρωση και την επικοινωνία των πολιτών θα εγκαταστα-
θεί στο νησί ένα τετραψήφιο νούμερο, με υπεύθυνους υπαλλήλους, 
που θα απαντούν σε όλα τα αιτήματα, ζητήματα, πληροφορίες, διευ-
κρινίσεις, για τις οποίες οι πολίτες θα έχουν απορίες ή ουσιαστικά 
ερωτήματα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 

Επτά μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων
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«Αμέσως μετά την εκδήλωση του πρώτου σει-
σμού  επί τόπου βρέθηκε και κλιμάκιο εθελοντών 
του ΤΕΕ, το οποίο βοήθησε με τους επιστήμονές 
του στην προσπάθεια των πρώτων βοηθειών, που 
είχε ανάγκη το νησί» τόνισε σε δηλώσεις του ο 
υπουργός Υποδομών 

«Περίπου 25 μνημεία της Κεφαλλονιάς, 
εκκλησιαστικά και κοσμικά, έχουν υποστεί 
σοβαρές ζημιές από τους σεισμούς. Θα 
χρειαστούν άμεσες σωστικές επεμβάσεις 
και μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα 

θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου και το 
Κάστρο με τα μνημεία του, που έχουν σο-
βαρά προβλήματα». Τα παραπάνω δήλωσε 
η γγ του ΥΠΠΟΑ Λ. Μενδώνη στο Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον 
ερχομό της από το νησί, όπου μετέβη μαζί 
με το κυβερνητικό κλιμάκιο για την αποτί-
μηση της κατάστασης.

Ζημιές σε μνημεία 
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ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ (2)

Ο εργασιακός χώρος, αναντίρρητα, είναι καθοριστικός για τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Με αυτό το σκεπτικό, διεθνώς, επανεξετάζεται από τους 
αρχιτέκτονες, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις βλέπουν τις νεωτεριστικές ιδέες τους να υλοποιούνται. Κάποιες από τις αλλόκοτες εφαρμογές σε «στρατηγεία» 
μεγάλων επιχειρήσεων ανά την υφήλιο, παρουσιάζουμε χτες και σήμερα απ’ αυτή τη σελίδα.

Combiwerk Delft, Ολλανδία

Hurley, Costa Mesa, Καλιφόρνια Mind Candy, Λονδίνο

Dtachouse, Μπανγκόκ

OneSize, Άμστερνταμ Red Bull, Άμστερνταμ



Από τα ξημερώματα της Πέμπτης αυξάνεται το αντίτιμο και στα διόδια Πελασγίας 
και Μοσχοχωρίου στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου και οι οδηγοί ΙΧ που πληρώ-
νουν τοις μετρητοίς θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον 80 και 90 λεπτά, αντί-
στοιχα. Το αντίτιμο στην Πελασγία θα διαμορφωθεί στα 3,50 ευρώ από 2,70 ευρώ 
που είναι σήμερα, ενώ στο Μοσχοχώρι θα ανέλθει στα 4 ευρώ από 3,10 που είναι 
τώρα. Οι τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για τους οδηγούς ΙΧ που πληρώνουν 
σε αυτούς τους δύο σταθμούς με πομποδέκτη, ενώ δεν θα υπάρξουν αλλαγές 
στους υπόλοιπους σταθμούς διοδίων του αυτοκινητόδρομου. Για τους συχνούς 
χρήστες θα παρέχονται εκπτώσεις, σε ποσοστό έως και 60% για τους σταθμούς 
Πελασγίας, Μοσχοχωρίου, Μακρυχωρίου, Πυργετού και Λεπτοκαρυάς και έως 
80% για τα διόδια στο Κλειδί, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Αυξήσεις διοδίων 

Συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή και πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή πραγ-
ματοποίησαν χθες  το μεσημέρι τα πρωτοβάθμια σωματεία της ΔΕΗ, διαμαρτυρό-
μενοι για την ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ).
Οι συγκεντρωμένοι φωνάζοντας συνθήματα κατά των ιδιωτικοποιήσεων και κρα-
τώντας πανό με συνθήματα όπως «Όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσί-
ας», εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που όπως λένε, 
προωθεί η κυβέρνηση. Στην ανακοίνωσή τους, τα σωματεία υποστηρίζουν ότι «η 
ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ και η πώληση του ΑΔΜΗΕ θα επιφέρει αυξήσεις 
στην τιμή του ρεύματος, οι οποίες θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη ζοφερή 
κατάσταση όπου βρίσκεται ο Έλληνας καταναλωτής, με αποτέλεσμα κάθε μέρα 
που περνά να αυξάνονται τα νοικοκυριά που θα μένουν χωρίς ρεύμα».

Κινητοποίηση κατά της ιδιωτικοποίησης 
του ΑΔΜΗΕ

«Πράσινο φως» για την κατασκευή 
και λειτουργία επτά έργων πολεοδό-
μησης, συνολικής έκτασης 1.178,643 
στρεμμάτων, στους δήμους Ιωαννίνων, 
Κιλελέρ, Σητείας και Χερσονήσου άνα-
ψε από το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ).
Με την υπογραφή από τον υπουργό 
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη των περιβαλλο-
ντικών όρων και περιορισμών ως «Πε-
ριοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεο-
δόμησης (ΠΕΡΠΟ)», η συνολική προς 
πολεοδόμηση επιφάνεια πρόκειται να 
αξιοποιηθεί με τη δημιουργία οικι-
σμών α’ κατοικίας 554,331 στρεμμάτων 
και οικισμών παραθεριστικής κατοικί-

ας 624,312 στρεμμάτων.
Όπως έγινε γνωστό, ο συνολικός εξυ-
πηρετούμενος πληθυσμός των οικι-
σμών εκτιμάται σε 3.920 κατοίκους και 
επισκέπτες, γεγονός που αναμένεται 
να ενδυναμώσει την ανάπτυξη των το-
πικών κοινωνιών.
Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή 
των βασικών δικτύων υποδομής, 
όπως δρόμοι κυκλοφορίας οχημάτων, 
δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, χώροι 
στάθμευσης και πεζοδρόμους, πλα-
τείες, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι 
κοινόχρηστου πρασίνου και παιδικές 
χαρές, καθώς και εγκαταστάσεις απο-
θήκευσης στερεών και υγρών αστικών 
αποβλήτων.  

Πολεοδόμηση 1.178,643 στρεμμάτων

Στις θετικές προοπτικές της Ελλάδας στην εύρεση υδρο-
γονανθράκων αναφέρθηκε η Σοφία Σταματάκη Καθηγήτρια 
ΕΜΠ και Πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας 
Υδρογονανθράκων, η οποία την περασμένη εβδομάδα μίλησε 
σε εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ επισημαίνοντας ότι απαιτείται 
εντατική και συνεχής έρευνα και όχι επανάληψη των αστοχι-
ών του παρελθόντος, όπως κατά την περίοδο αδράνειας 1996 
- 2011. Σύμφωνα με δημοσίευμα του δικτύου  energypress  
η πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρο-
γονανθράκων τόνισε ότι η διαδικασία αυτή είναι χρονοβόρα, 
με την πιστοποίηση ενός κοιτάσματος και την ανάπτυξη του 
πεδίου να απαιτεί 7-10 χρόνια, όμως η επίτευξη θετικού 
αποτελέσματος θα βελτιώσει το εμπορικό ισοζύγιο, και θα 
προσφέρει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και 
την κοινωνία. «Σαφώς υπάρχουν πετρελαιοπιθανές περιοχές 
στη χώρα. Έχουμε πετρελαϊκά συστήματα που πληρούν τις 
προϋποθέσεις παγίδευσης και γένεσης υδρογονανθράκων. 
Έχουμε ενδείξεις και αποδείξεις για συγγένειες με όμοιες 
γεωλογικές ζώνες στην Ιταλία και Αλβανία, όπου έχουν γίνει 
ήδη σημαντικές ανακαλύψεις» δήλωσε η ίδια. Αναφερόμενη 
στα έσοδα που προσδοκώνται από τον τομέα αυτό η κα. Στα-
ματάκη επισήμανε ότι είναι ανάλογα από την ωριμότητα κάθε 
αγοράς, τον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται στην ευρύτερη 
περιοχή, το ρίσκο της επένδυσης, την κατάσταση μιας χώ-
ρας, τον όγκο και τα ειδικά χαρακτηριστικά των κοιτασμάτων. 
Το Δημόσιο, όπως διευκρίνισε, ξεκινά να αποκτά έσοδα από 
την έναρξη της παραγωγής, ενώ στο μεσοδιάστημα ο επεν-
δυτής είναι αυτός που επωμίζεται το κόστος. Πάντως, όπως 
εκτίμησε η ίδια, τα αναμενόμενα έσοδα για την Ελλάδα θα 
κινηθούν σε ένα ποσοστό 40-45%. Η Ελλάδα, είπε η κα. Στα-
ματάκη, δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς ως τώρα. Οι μόνες πε-
ριοχές που έχουν πιστοποιημένα κοιτάσματα είναι ο Πρίνος 
και το Κατάκολο για πετρέλαιο και η Επανομή και η νότια 
Καβάλα για φυσικό αέριο. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμέ-
νει η γεωλογική συγγένεια της χώρας μας με την ευρύτερη 
λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, για την οποία υπάρχουν 
αντικρουόμενες απόψεις ως τώρα. «Είναι ένα νέο πεδίο δό-
ξης λαμπρό, για την πιστοποίηση ανάλογων φαινομένων», 
τόνισε η ίδια.

«Τα έσοδα από τους  
ελληνικούς  

υδρογονάνθρακες  
θα είναι στο 40-45%»
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προσπάθεια να πειστούν οι ελεγκτές για το 
προτεινόμενο μείγμα μέτρων- ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΟ» Η ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Σχεδόν βέβαιο θεωρείται πλέον το νέο 
δάνειο • Ευρωβουλή: Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές εμφανίζονται 
αρνητικοί στις συμβιβαστικές προτάσεις- ΝΕΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΣΤΗΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ- Προσπάθεια της ελληνικής προεδρίας 
εν όψει της συνεδρίασης της Πέμπτης • Δανεισμός: ΧΑΜΗΛΟΤΕ-
ΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΑ ΕΝΤΟΚΑ • Συγκεντρωτικές: ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΕΛΙΚΑ Η 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  • Δεκέμβριος: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Θα καθορισθεί πριν από τις ευρωεκλογές και θα 
εκταμιευτεί μετά- ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ- «ΓΕΦΥΡΑ»- Κοντά σε συμφωνία 
η Ελλάδα με την τρόικα για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κε-
νού  • Τάσεις αποκλιμάκωσης στις χώρες του Νότου- ΣΗΜΑΔΙΑ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Σε αναμονή η ΕΚΤ για 
εκτύπωση ευρώ • Επίσκεψη στη BUNDESBANK- Στη φωλιά του 
“λύκου” ο Γ. Στουρνάρας • “Άνθρακες” ο θησαυρός- «ΦΡΕΝΟ» ΑΠΟ 
ΕΛΒΕΤΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ • Φορολογικό χάος 
στο TAXISNET- ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ.
ΚΕΡΔΟΣ: Και ο επικεφαλής του Eurogroup επιβεβαιώνει το σχέδιο 

Σόιμπλε- ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΟ ΤΡΙΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ»- Η πρόσθετη 
βοήθεια θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: «Όχι νέο Μνημόνιο- όχι καθαρό 
κούρεμα- προαπαιτούμενο οι μεταρρυθμίσεις»- Κοντά σε συμφωνία 
με την τρόικα για το δημοσιονομικό κενό  • Στα 3 τρισ. δολάρια η 
έκθεσή τους- ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ 
ΑΓΟΡΕΣ  • Φορολογικοί Έλεγχοι: ΠΕΝΙΧΡΕΣ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  • Μετά την άρνηση των Ελβετών για αναδρομική 
φορολόγηση των καταθέσεων- ΝΕΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΡΥΜΜΕ-
ΝΟ ΠΛΟΥΤΟ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  • Χρηματιστήριο: ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΑΣΠΙΔΑ ΣΕ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- 
Στο μικροσκόπιο της τρόικας τα στοιχεία του 2013 που έδωσε το 
υπουργείο Οικονομικών • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ’14  • ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑ-
ΚΥΛΙΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 5,6 ΔΙΣ. • ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΤ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 180 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Το «πράσινο φως» από την Bundesbank αναμένει ο Μ. 
Ντράγκι για να εφαρμοσθεί  • ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.- «Μαχαίρι» 23,8% από το 2010 έως 
τον Ιανουάριο του 2014  • ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ- Ενδιαφέρον από Γάλλους και Ρώσους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Αγώνας δρόμου για την προστασία και τη στήριξη των 
πληγέντων- Η ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS • Κυβέρνηση- τρόικα- 
ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ 2014 • Κεντροα-
ριστερά: ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ «ΕΛΙΑ» Ο Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ  •  Σίριαλ η έκδοση- Ο 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ «ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ-
Δρομολογεί το Μέγαρο Μαξίμου μετά τις αντιδράσεις- Αναμένεται 
και επανεξέταση των ρυθμίσεων για τους αγρότες • ΔΙΧΤΥ ΠΡΟΣΤΑ-
ΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ- Εξήγγειλε η κυβέρνηση  Δόθηκαν 
στοιχεία στην τρόικα- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- ΕΚΠΛΗΞΗ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ: ΡΙΧΤΕΡ 
ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ- Σε κατάσταση πανικού οι κάτοικοι στο Ληξούρι 
από φήμες για μεγάλο σεισμό- Μόλις χθες εδέησε η κυβέρνηση 
να χαρακτηρίσει το νησί σεισμόπληκτο- Με αργούς ρυθμούς οι 
καταγραφές των κτιρίων λόγω διαθεσιμότητας των υπαλλήλων  •  
ΕΛΒΕΤΙΑ: ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ  •  
Υποψήφιοι ΣΥΡΙΖΑ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΥΠΙΔΗ.
ΤΑ ΝΕΑ: Ιδρυτικά μέλη γνωστοί χρυσαυγίτες πολιτευτές και στε-
λέχη- Τι έκρυψαν για να μη χαρακτηριστούν εγκληματική οργάνω-
ση- ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  • ΚΕ-
ΦΑΛΛΟΝΙΑ: SOS ΓΙΑ 5.000 ΑΣΤΕΓΟΥΣ •  ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ: ΕΝΙΑΙΟ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΖΗΤΟΥΝ ΣΟΥΛΤΣ ΚΑΙ ΣΒΟΜΠΟΝΤΑ • Καταθέσεις: 
ΥΨΩΝΕΙ ΤΕΙΧΟΣ Η ΕΛΒΕΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΜΑΥΡΑ» ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι δικαιούνται 9 εκατομμύρια ασφαλισμέ-
νοι- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΟ-

ΧΕΣ  • ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ-
ΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ 2014 • Περισσότεροι από 1.200 οι άστεγοι από τους 
δύο σεισμούς- 600 ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Φαύλος κύκλος- Η λάθος πολιτική δημιουργεί 
συνεχώς νέες τρύπες- ΔΑΝΕΙΟ 20 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΑ… ΔΑΝΕΙΑ- «Όχι» της 
ΕΚΤ στη μετακύλιση λήξης ελληνικών ομολόγων- Το γερμανικό σχέ-
διο για να καλυφθούν οι «αστοχίες»- Αυστηροί όροι στο «Μνημόνιο 
χωρίς όνομα» • Ο ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΗΛΩΣΕ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΩΚΟΜΕ-
ΝΟΣ»!  • ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ομολογία (για Ειδικό Δικαστήριο) από τον Γιώργο 
Παπανδρέου: Μου επέβαλε το ΔΝΤ- ΕΚΑΝΑ Ο,ΤΙ ΗΘΕΛΕ Η ΜΕΡ-
ΚΕΛ!  • ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ’53 ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ- Άγνωστοι με ντου-
ντούκες  έσπειραν τον πανικό στο Ληξούρι.
ΕΣΤΙΑ: Ο ΦΟΝΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1953- Πολλαπλάσιες τότε 
οι δημιουργηθείσες ανάγκες.
Η ΑΥΓΗ: ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ- Πρόβλημα 
στέγασης για χιλιάδες ανθρώπους: από τα 1.600 σπίτια που ελέγχθη-
καν, κρίθηκαν προσωρινά μη κατοικήσιμα τα 760. Μελετάται δημι-
ουργία οικισμών σε τοποθεσίες που θα καθοριστούν. Ακατάλληλες οι 
σκηνές λόγω κακοκαιρίας.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Θεσσαλονίκη: Δημόσια Υγεία με το χέρι στην 
τσέπη- Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ- ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι τρεις «απόκρυφες» Ωδές της Ιλιάδας και της 
Οδύσσειας- «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΟΜΗΡΟΥ ΓΙΑ …ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ!
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 5 /02/2014

Σε σειρά διορθώσεων προκειμένου να αμβλυνθούν 
«γωνίες» ή και εξόφθαλμες αδικίες στο νέο φορολογικό 
καθεστώς, ειδικά σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα για 
φορολογικές παραβάσεις και δηλώσεις αλλά και τον φόρο 
υπεραξίας στα ακίνητα, ετοιμάζεται να προχωρήσει η 
κυβέρνηση. Άλλωστε, από την προηγούμενη εβδομάδα, 
κατά την ομιλία του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της 
Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς 
είχε αναγνωρίσει ότι «υπάρχουν και κάποιες διορθωτικές 
κινήσεις που πρέπει να γίνουν, διότι μέσα σε αυτές τις 
μεταρρυθμίσεις τις τολμηρές, έχουν γίνει και αδικίες και 
λάθη».
Το ζήτημα των βελτιώσεων σε διατάξεις της φορολογικής 
νομοθεσίας, είτε αυτές αφορούν τα υψηλά πρόστιμα για 
τον ΦΠΑ είτε το ζήτημα των βιβλίων των αγροτών, όπου 
καταγράφεται αβελτηρία των κρατικών μηχανισμών αλλά 
και αντιδράσεις βουλευτών, είτε τέλος το ζήτημα τοπ 
φόρου υπεραξίας των ακινήτων, φαίνεται ότι συζητήθηκε 
και μεταξύ των κ. Σαμαρά και Βενιζέλου τα τελευταία 
24ωρα, με τους δύο άνδρες να συμφωνούν στην ανάγκη 
αποτροπής κινήσεων που θα μπορούσαν να θεωρηθούν 
πρόκληση προς σημαντικά τμήματα της κοινωνίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δοθεί ήδη εντολή 
στο οικονομικό επιτελείο προκειμένου να υπάρξει 
εξορθολογισμός των προστίμων που αφορούν τις 
αποδείξεις και τον ΦΠΑ αλλά και να ελεγχθεί n σύμπτωση 
του νέου φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και των αντικειμενικών 
αξιών με τις διατάξεις για τη φορολόγηση της υπεραξίας 
από την πώληση ακινήτων. Υπό εξέταση είναι όχι μόνον η 
εκλογίκευση των προστίμων, ως προς το ύψος τους, αλλά 
και η παράμετρος της άμεσης επιβολής τους, ακόμη και 
από το πρώτο 24ωρο καθυστέρησης. Κρίσιμη παράμετρος 
είναι και η φορολογική αντιμετώπιση των αγροτών καθώς 
το νέο καθεστώς προκαλεί σειρά ενστάσεων μεταξύ των 
στελεχών της συμπολίτευσης.
Ήδη, χθες, το ΠΑΣΟΚ ζήτησε να συναντηθεί εκτάκτως 
αντιπροσωπεία του με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη 
Στουρνάρα αλλά και με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, ο οποίος δέχεται σκληρή κριτική 
για τους χειρισμούς του όχι μόνον από πράσινους 
βουλευτές αλλά και από κυβερνητικά στελέχη.
Προηγήθηκε σύσκεψη των κ. Χρ. Πρωτόπαπα, Π. 
Κουκουλόπουλου, Φίλ. Σαχινίδη, I. Κουτσούκου, κατά 
τη διάρκεια της οποίας οριστικοποιήθηκε η ατζέντα 
των θεμάτων που θα θέσει ο μικρότερος κυβερνητικός 
εταίρος. Αυτά αφορούν, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση 
του ΠΑΣΟΚ, το εισοδηματικό όριο που έχει τεθεί για τη 
φορολόγηση των αγροτών, τα βαριά πρόστιμα για την 
καθυστέρηση στην υποβολή δήλωσης του ΦΠΑ, την 
υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων κάθε 
μήνα από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες, τον 
τρόπο της φορολόγησης των υπεραξιών για τη μεταβίβαση 

ακινήτων και, τέλος, τους περιορισμούς στον εκτελωνισμό 
των αναπηρικών αυτοκινήτων.
Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ μοιάζει να μην εγκαταλείπει και τη 
γραμμή υπέρ της μη πλήρους εφαρμογής του tool-kit του 
ΟΟΣΑ για το άνοιγμα των αγορών. Είναι ενδεικτικό ότι 
χθες ο κ. Κουτσούκος (MEGA) υπαινίχθηκε συμφέροντα 
πίσω από τη σκληρή στάση της τρόικας υπέρ των 
μεταρρυθμίσεων του ΟΟΣΑ, σημειώνοντας ότι κάποιοι 
στην Ελλάδα επικαλούνται την τρόικα για την προώθηση 
των αλλαγών.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ 15 ΧΩΡΕΣ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 16 | 5 /02/2014

 Οι αγορές ηλεκτρικού ρεύματος σε 15 ευρωπαϊκές χώρες, 
από τη Μεγάλη Βρετανία ως τη Φινλανδία, συνδέονται 
από χθες σε μία ενιαία αγορά. Μέχρι τέλος του έτους 
εντάσσεται και η Ελλάδα.
Οι φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και οι αγορές 
ενέργειας θα πραγματοποιούν πλέον μία και μοναδική 
δημοπρασία στο Παρίσι το μεσημέρι, για να καθοριστούν 
οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τις επόμενης 
ημέρας, για τις χώρες που αντιπροσωπεύουν το 75% της 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την ομαλοποίηση των 
διαφορών στην τιμή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ 
των χωρών, μέσω ενός καλύτερου ελέγχου των 
διασυνοριακών ροών, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών 
Ενέργειας (ACER).
Η διαδικασία αυτή, γνωστή ως «σύζευξη της αγοράς» 
ή market coupling, είναι το μεγαλύτερο βήμα προς την 
ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους, σε όλα τα 28 κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνδεση της προσφοράς 
και της ζήτησης μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών 
μπορεί να εξοικονομήσει στους καταναλωτές μέχρι 
και 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, επιτρέποντας την 
ηλεκτρική ενέργεια να ρέει αποτελεσματικά στις αγορές 
όπου είναι περισσότερο απαραίτητη, σύμφωνα με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η σύζευξη της αγοράς είναι ένα πολύ θετικό βήμα. 
Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την ενιαία ευρωπαϊκή 
αγορά, όπως τονίζει ο κ. Αντριου Κλάξτον, επικεφαλής 
επιχειρηματικής ανάπτυξης και διασυνοριακής 
ενοποίησης της αγοράς στην ΑΡΧ Holding BV.
Ο καθορισμός της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για την 
επόμενη ημέρα συνδέει σήμερα την Αυστρία, το Βέλγιο, τη 
Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, 
τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Νορβηγία, 
τις Ολλανδία, την Πολωνία, τη Σουηδία και τη Μεγάλη 
Βρετανία - εκτός Βόρειας Ιρλανδίας, σύμφωνα με τα 
στοιχεία στην ιστοσελίδα του Nord Pool Spot AS.
Η Ευρώπη άρχισε να συνδέει τις εθνικές αγορές 
ηλεκτρικής ενέργειας με τον καθορισμό της τιμής της 
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επόμενης ημέρας, τον Νοέμβριο του 2006, όταν η Γαλλία, 
το Βέλγιο και η Ολλανδία ενοποίησαν την κατανομή της 
χωρητικότητας της μετάδοσης σε ηλεκτρικά καλώδια και 
το trading της ενέργειας. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη αγορά 
της περιοχής και το Λουξεμβούργο προστέθηκαν τον 
Νοέμβριο του 2010.
Πριν τη σύζευξη, για να πουλήσει ενέργεια κάποιος 
trader σε άλλη χώρα έπρεπε να αγοράσει χωρητικότητα 
καλωδίου εκ των προτέρων, στη συνέχεια να κάνει 
μία ξεχωριστή συναλλαγή σε άλλο χρηματιστήριο, 
εκθέτοντας τον εαυτό του σε δύο ρίσκα σε ό,τι αφορά 
τις τιμές. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους χρηματιστές να 
υποβάλουν προσφορά για την ενέργεια από το τοπικό τους 
χρηματιστήριο, η οποία στη συνέχεια κατανέμει αυτόματα 
τη διασυνοριακή χωρητικότητα με βάση τις διαφορές των 
τιμών με τις γείτονες χώρες.
Το έργο αυτό αποτελεί μέρος της τρίτης δέσμης μέτρων 
της νομοθεσίας που αποσκοπεί στην κατάργηση των 
εθνικών φραγμών στην εμπορία ενέργειας και αερίου 
και να μειώσει το κόστος της ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 26% κατά 
τα πέντε έτη μέχρι το 2012, στα υψηλότερα επίπεδα 
από τουλάχιστον το 2007, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat.
«Η σύζευξη ευνοεί τη σύγκλιση των τιμών, γεγονός 
που ενισχύει τον ανταγωνισμό και συνεπώς καλύτερες 
υπηρεσίες και τελικά καλύτερες τιμές για τους 
καταναλωτές», όπως σημειώνει η ACER.
Οι ισπανικές και πορτογαλικές αγορές ηλεκτρικής 
ενέργειας θα είναι οι επόμενες που θα ενταχθούν στη 
σύζευξη της αγοράς, σύμφωνα με την ACER, τον Μάιο, 
Claxton. Η Ιταλία, η Σλοβενία και η Ελλάδα αναμένεται να 
ενταχθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους, όπως τονίζει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΑ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 12 | 5 /02/2014
 Ως το τέλος Φεβρουαρίου έχει προθεσμία το υπουργείο 
Περιβάλλοντος - Ενέργειας να αποφασίσει για το 
«κούρεμα» στις εγγυημένες τιμές, βάσει των οποίων 
πληρώνονται τα φωτοβολταϊκά, διαφορετικά θα πρέπει 
να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση της ΡΑΕ για αύξηση 
του ΕΤΜΕΑΡ, του τέλους που πληρώνουμε με τον 
λογαριασμό ρεύματος, κατά 98% μεσοσταθμικά. Ακόμα 
όμως η τελική πρόταση για το «new deal» δεν έχει 
οριστικοποιηθεί.
Οι τράπεζες και κυρίως η Πειραιώς και η Εθνική, που 
έχουν χορηγήσει περίπου το 80% των πράσινων δανείων, 
δεν συμφωνούν με την πρόταση του υπουργείου για 
μεσοσταθμικά περικοπή της εγγυημένης τιμής κατά 
43%, (που σημαίνει ότι για ορισμένους παραγωγούς η 
μείωση μπορεί να φθάσει και στο 60%), εκτιμώντας ότι 
έτσι πολλά δάνεια που έχουν χορηγήσει θα καταστούν 
μη βιώσιμα. Τάσσονται δε υπέρ ενός «πακέτου», που 

να περιλαμβάνει την έκδοση από τους παραγωγούς 
ηλιακής ενέργειας πιστωτικών σημειωμάτων 4 μηνών, 
πρακτικά δηλαδή τη διαγραφή μέρους των πληρωμών 
που έχουν λαμβάνειν από τον ελλειμματικό Λειτουργό 
της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ). Ως αντιστάθμισμα το πακέτο 
προβλέπει μεσοσταθμικά «κούρεμα» 25%της εγγυημένης 
τιμής, μείωση της φορολογίας στο 26,4% κατά μέσον 
όρον και επταετή παράταση των συμβάσεων πώλησης 
της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα, στα 27 από 
20 χρόνια σήμερα. Στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες 
φαίνονται διατεθειμένες να δώσουν στους δανειολήπτες 
μία περίοδο χάριτος και παράταση στον χρόνο 
εξόφλησης των δανείων.
Οι τράπεζες έχουν καταθέσει σχετική μελέτη 
στον ΛΑΓΗΕ (και ειδική μελέτη του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), που καταδεικνύει ότι 
αν υιοθετηθεί το "πακέτο" τότε μπορεί όχι μόνον να 
καλυφθεί το συσσωρευμένο έλλειμμα του Λειτουργού 
αλλά και να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα στο 
μέλλον. Υπέρ της λύσης φαίνονται να τάσσονται και 
φορείς της αγοράς φωτοβολταϊκών με την προϋπόθεση 
όμως ότι στο «κούρεμα» θα συμπεριληφθούν τα 
οικιακά φωτοβολταϊκά, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν 
εξαιρεθεί τόσο από την έκτακτη εισφορά όσο και από την 
προτεινόμενη περικοπή.
Βασική αδυναμία της πρότασης για το «χάρισμα» 
εσόδων 4 μηνών είναι ότι δεν μπορεί να επιβληθεί 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος - Ενέργειας, χωρίς 
να θεωρηθεί ως αθέτηση πληρωμής εκ μέρους του 
Δημοσίου. Γι' αυτό τον λόγο γίνονται διαβουλεύσεις, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μία μεγάλη βάση 
παραγωγών που θα δεχθούν εθελοντικά το σύστημα.
Ας σημειωθεί ότι οι πληρωμές από τον ΛΑΓΗΕ 
καταβάλλονται με 6-7 μήνες καθυστέρηση... Το ακριβές 
πακέτο θα διαμορφωθεί με βάση τις παραμέτρους που 
θα ληφθούν υπόψη για το «κούρεμα», όπως η ηλικία του 
φωτοβολταϊκού και η εγγυημένη τιμή που παίρνει, το αν 
έχει επιδοτηθεί από τον αναπτυξιακό νόμο κ.λπ.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
που ανακοίνωσε ο ΛΑΓΗΕ, το σωρευτικό έλλειμμα 
του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μειώθηκε ελαφρά τον 
Δεκέμβριο του 2013 στα 549,83 εκατ. ευρώ, από 576,73 
εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σε μηνιαία βάση, 
ο λογαριασμός παρουσίασε πλεόνασμα 26,41 εκατ. 
ευρώ τον Δεκέμβριο -κυρίως λόγω της περιορισμένης 
ηλιοφάνειας- έναντι ελλείμματος 2,77 εκατ. ευρώ τον 
Νοέμβριο και 69,99 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο. Βάσει του 
μνημονίου το σωρευτικό έλλειμμα πρέπει να μηδενιστεί 
ως το τέλος του χρόνου. Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ 
στη χώρα «έκλεισε» το 2013 στα 4.453 MW, οε σχέση με 
4.449 MW τον Νοέμβριο. Η αύξηση κατά 4 MW προήλθε 
από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων τα 
2 MW στις στέγες.


