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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στον … ευφρόσυνο «στρουθοκαμηλισμό» του 
πρωτογενούς πλεονάσματος, οφείλουμε να 
αντιπαραθέσουμε (με την ελπίδα να επικρατήσει 
η λογική κάποια ημέρα) πως η ανεργία κατά τους 
μήνες του τουριστικού ρεκόρ, έφτασε (σύμφωνα 
με τις επίσημες καταγραφές) στο 27,6 %, 
αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα, η οποία 
εν μέρει αποτυπώνεται στα λουκέτα που έχουν 
μπει σε ένα στα τρία καταστήματα πανελληνίως 
και ειδικότερα, στο 34,5% των καταστημάτων 
της οδού Πανεπιστημίου και στο 42% της οδού 
Σταδίου. Ταυτοχρόνως, τα φορολογικά έσοδα 
(στα χαρτιά) από 21,5% του ΑΕΠ το 2012, 
αυξήθηκαν στα 24,3% το 2013, με τη βεβαιότητα 
των «θιασωτών» του πρωτογενούς πλεονάσματος 
ότι θα αυξηθούν περαιτέρω και κατακορύφως 
το τρέχον έτος, αφενός λόγω της μείωσης του 
αφορολογήτου όλων των πολιτών (ακόμη και της 
φορολόγησης των γλίσχρων συντάξεων), αλλά 
και της υπερφορολόγησης των ακινήτων. 
Το ζήτημα της εξάντλησης της φοροδοτικής 
ικανότητας των πολιτών, ουδόλως απασχολεί 
τους «φοροεισπράκτορες», που ικανοποιούνται 
να αυξάνουν «στα χαρτιά» τον λογαριασμό των 
ληξιπρόθεσμων (κατά 9,27 δισ. ευρώ μόνο 
το 2013). Όπως, επίσης, αδιάφοροι στέκουν 
απέναντι στην καταναλωτική συμπεριφορά, η 
οποία επικεντρώνεται, πλέον, μόνο στις απολύτως 
άμεσες ανάγκες, επιτείνοντας το «σπιράλ» της 
ύφεσης.
Όμως, η παντελής αποτυχία άσκησης 
οικονομικής πολιτικής, όχι μόνο δεν οδηγεί στην 
έξοδο από την κρίση, αλλά εγκυμονεί τεράστιους 
κινδύνους για τη χώρα, καθώς διογκώνει 
διαρκώς την αγανάκτηση των πολιτών.
Οι … εν ευφροσύνη διατελούντες 
οικονομολογούντες, παραγνωρίζουν πως 
οικονομία δίχως κοινωνία εν ειρήνη,  
δεν υπάρχει …

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ,  
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΥΛΛΗΝΗ

Στο ρυθμό των Ρίχτερ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών του ΤΕΕ της 24.11.2013, μετά τα αποτελέσματα που 
ανακοίνωσε, αναμένεται να εκδώσει τη Δευτέρα 
10.2.2014 την Πράξη Ανακήρυξης των εκλεγέντων στα όργανα Διοίκησης και  Πειθαρχικού ελέγχου 
του Τ.Ε.Ε. Η Πράξη αυτή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. (www.tee.gr), όπου  ήδη έχουν 
αναρτηθεί οι πίνακες αποτελεσμάτων που κατάρτισε η  Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κ.λπ., καθώς 
και τα αναλυτικά αποτελέσματα. Το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται να συγκληθούν η  
Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και οι Αντιπροσωπείες των Περιφερειακών  Τμημάτων του Τ.Ε.Ε. για την έμ-
μεση εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του  Τ.Ε.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων του  Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε."

ΤΕΕ: Ανακήρυξη εκλεγέντων στα όργανα  
Διοίκησης και Πειθαρχικού ελέγχου

Στο ρυθμό των Ρίχτερ χορεύει η 
χώρα αφού εκτός από την Κεφαλλο-
νιά, όπου η γη δεν έχει σταματήσει 
να σείεται το τελευταίο δεκαήμερο ο 
Εγκέλαδος χτύπησε χθες σε δύο άλ-
λες περιοχές της χώρας. Στις 09:58 
στην Αμφίκλεια και στις 14:27 στην 
Κυλλήνη. Η σεισμική δόνηση που ση-
μειώθηκε στην Κυλλήνη ήταν έντασης 
4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 
σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστι-
τούτο, το επίκεντρό της εντοπίζεται 
σε περιοχή 12 χλμ νοτιοδυτικά της 
Κυλλήνης, με εστιακό βάθος 23,1 
χλμ. Ο σεισμός που σημειώθηκε νω-
ρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή 
της Αμφίκλειας, ήταν σύμφωνα με το  
Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, έντασης 
4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και 
το επίκεντρό του εντοπίζεται 116 χι-

λιόμετρα Βορειοδυτικά της Αθήνας, 
36 χιλιόμετρα Νοτιανατολικά της Λα-
μίας και 7 χιλιόμετρα ανατολικά των 
Καμμένων Βούρλων. Πάντως, σύμ-
φωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, 
ο σεισμός ήταν έντασης 4,3 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρό 
του εντοπίζεται στα 20 χιλιόμετρα βο-
ρειοδυτικά της Αταλάντης. Ο σεισμός 
έγινε αισθητός και στην Αθήνα. Στο 
μεταξύ άλλη μία σεισμική δόνηση 
στην περιοχή του Ληξουρίου σημειώ-
θηκε χθες το βράδυ  και αναστάτωσε, 
τόσο τους κατοίκους της Κεφαλλο-
νιάς όσο και της Ζακύνθου. Σύμφωνα 
με το Γεωδυναμικό ινστιτούτο Αθη-
νών, ο σεισμός που σημειώθηκε στις 
21:21, είχε ένταση 4,4 βαθμών της 
κλίμακας Ρίχτερ και εστιακό βάθος 
μόλις 5 χιλιομέτρων. 

Τα χειρότερα 
έχουν περάσει 
με τους σεισμούς 
στην Κεφαλλονιά, 
τόνισε σε συνέ-
ντευξή του στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθη-
γητής σεισμολογί-
ας του Πανεπιστη-
μίου Πατρών, Άκης 
Τσελέντης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7 - 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

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

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

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

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής 
Αλλαγής διοργανώνει -στο πλαίσιο του δημόσιου 
διαλόγου για τα υπό εκπόνηση Σχέδια Διαχείρισης 
οι μελέτες των οποίων έχουν τεθεί σε ηλεκτρονική 
διαβούλευση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ- ημερίδα 
με θέμα: «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
Παραγωγής Αποβλήτων και Αναθεώρηση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων». Η εκδήλωση θα 
διεξαχθεί  στις 10 Φεβρουαρίου, στο Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, 6ος 
όροφος).  Χαιρετισμούς αναμένεται να απευθύνουν οι 
υπουργοί  Εσωτερικών  Γιάννης Μιχελάκης και  Ανά-
πτυξης  Κωστής Χατζηδάκης, ενώ η κεντρική  ομιλία 
με θέμα: «Πολιτική και στρατηγική  για  μια νέα εποχή   
στη διαχείριση  αποβλήτων», θα γίνει από τον υπουργό 
Π.Ε.Κ.Α.  Γιάννη Μανιάτη.
Μεταξύ των θεμάτων που θ αναλυθούν είναι: 
-Προγράμματα πρόληψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 
Επισκόπηση 
-Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του 
εθνικού προγράμματος πρόληψης παραγωγής απο-
βλήτων
-Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης, προτεραι-
οτήτων και μέτρων του προγράμματος πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων
-Η πολιτική διαχείρισης αποβλήτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 
-Προγραμματισμός κατάρτισης και στρατηγική του 
αναθεωρημένου ΕΣΔΑ
-Στρατηγική για την ανακύκλωση στο πλαίσιο του 
αναθεωρημένου ΕΣΔΑ
-Παρουσίαση προτεινόμενων σχεδιασμών ανά ρεύμα 
αποβλήτου 
-Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης για μια νέα εποχή 
στη διαχείριση αποβλήτων
-Οι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων - Μορφές 
και ρόλοι
-H προώθηση προγραμμάτων πρόληψης παραγωγής 
αποβλήτων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού μοντέλου 
της χώρας
-Αξιοποίηση των αποβλήτων στη γεωργία - ωφέλειες 
και περιορισμοί

-Διαχείριση αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες  στο 
νέο πλαίσιο εθνικού σχεδιασμού
-Η συμβολή των ΣΔΙΤ στην προώθηση επενδύσεων στο 
τομέα των αποβλήτων 
Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠΠΕΡΑΑ κ. Νίκος Μαμαλούγκας Χρηματοδότηση 
επενδύσεων στη διαχείριση αποβλήτων κατά την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020
-Η ανακύκλωση - πυλώνας του νέου Εθνικού Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων
-Εθνικό Σχέδιο και Ευρωπαϊκές Τάσεις: μαθήματα από 
το μέλλον
-Απόψεις ΕΕΔΣΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις ΤΕΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και 
το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις ΣΕΒΙΑΝ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις ΠΑΣΕΠΠΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόλη-
ψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις ΕΤΕ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης και 
το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις ΟΕΑ για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις Greenpeace για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρό-
ληψης και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
-Απόψεις CISD για το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης 
και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ημερίδα για την διαχείριση αποβλήτων 
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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

Θερμική ηλιακή ενέργεια  
στον ξενοδοχειακό κλάδο

   Στο πλαίσιο της 9ης έκθεσης HORECA, 
η οποία διεξάγεται στο εκθεσιακό κέντρο 
Metropolitan Expo, η ΕΒΗΕ( Ένωση Βιο-
μηχανιών Ηλιακής Ενέργειας) διοργανώνει 
συνέδριο με τίτλο: “Θερμική ηλιακή ενέργεια 
στον ξενοδοχειακό κλάδο”. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 8 Φεβρου-
αρίου 2014 (στο συνεδριακό χώρο C1 του 
Metropolitan Expo, κατά τις ώρες 11:00 – 
14:00), σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και υπό την 
αιγίδα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδος. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρω-
ση του ξενοδοχειακού κλάδου της χώρας για 
τις εξελίξεις στο χώρο της θερμικής ηλιακής 
ενέργειας και τις δυνατότητες εκμετάλλευσης 
της άφθονης δωρεάν ενέργειας από τον ήλιο 
για ζεστό νερό χρήσης.

Η πορεία ολοκλήρωσης του φακέλου υποψη-
φιότητας του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίπ-
πων για ένταξή του στα μνημεία παγκόσμιας 
κληρονομιάς της Unesco, εξετάστηκε στη 
διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε, 
στο Δημαρχείο Καβάλας με τη συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος είναι ο φάκε-
λος να ολοκληρωθεί στο σύνολό του μέσα στο 
καλοκαίρι ώστε, τον Σεπτέμβριο, το υπουργείο 
Πολιτισμού να τον καταθέσει στην έδρα της 
Unesco στο Παρίσι και τον Φεβρουάριο του 
2015 να γίνει η αξιολόγησή του από τον διεθνή 
οργανισμό.

O αρχαιολογικός χώρος 
Φιλίππων 



Ο πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) Ιωάννης Καραβοκύρης πα-
ρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Ευάγγελο Μεϊμαράκη την έκθεση του 
Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου για τον κρατικό προϋπολογι-
σμό του 2012.
Στην έκθεση του ΕΣ, μεταξύ των άλλων, επισημαίνεται η ανάγκη βελ-
τίωσης της αποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών του 
Κράτους, όπως και η επίσπευση των μέτρων για την είσπραξη ληξι-
πρόθεσμων οφειλών, ενώ «παρατηρείται υστέρηση των πραγματικά ει-
σπραχθέντων, έναντι των προβλέψεων του προϋπολογισμού». Σύμφωνα 
με την έκθεση, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης στην εκπνοή του 
2012, ανερχόταν σε 305.537.202.404,34 ευρώ ή 157,74% του ΑΕΠ, έναντι 
367.948.207.034,84 ευρώ ή 176,46% του ΑΕΠ το 2011 και η μείωση του 
χρέους, έναντι του 2011, οφείλεται στο «κούρεμα» που έγινε (PSI).
Έτσι «διαπιστώνεται μείωση του ονομαστικού κεφαλαίου του δημοσίου 

χρέους σε απόλυτους αριθμούς κατά 62.411.004.630,50 ευρώ ή 16,96% 
και, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά 18,72%». Σύμφωνα πάντα με την έκθεση 
του ΕΣ «στον απολογισμό και ισολογισμό του Κράτους (του 2012) πα-
ρατηρείται μια σταδιακή ετήσια αύξηση του υπολοίπου που εκκρεμεί 
προς είσπραξη και αφορά ως επί το πλείστον βεβαιωθέντες άμεσους και 
έμμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών, καθώς και πρόστιμα 
και χρηματικές ποινές». 
Παράλληλα, η έκθεση αναφέρει, ότι «παρά τις επανειλημμένες επιση-
μάνσεις του δικαστηρίου κατά τα προηγούμενα χρόνια, διαπιστώνεται 
ότι «στο εισπρακτέο υπόλοιπο του κρατικού προϋπολογισμού δεν έχουν 
ποτέ συμπεριληφθεί τα βεβαιωθέντα και μη εισπραχθέντα έσοδα των 
Τελωνείων της χώρας». Ακόμη, διαπιστώνεται «η δημιουργία πρωτο-
γενούς ελλείμματος (έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού μείον τόκοι) 
ύψους 2.883 εκ. ευρώ ή 1,49% του ΑΕΠ».

Το ΑΠΕ μετέδωσε ότι το ΑΣΕΠ παρέλαβε, στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας, 
τους νέους πίνακες κατάταξης υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-
τεχνείου, από το αρμόδιο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τα 
Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, προ-
κειμένου να τους αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, σύμφωνα με τη σχετική 
απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Οι πίνακες κατάταξης 

των υπαλλήλων παρελήφθησαν κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ανά κα-
τηγορία, κλάδο ή/και ειδικότητα προσωπικού ΕΜΠ. Οι νέοι τελικοί πίνακες 
κατάταξης, όπως εκδόθηκαν από το εν λόγω Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, αναρτώνται κατά τα προβλεπόμενα και στην ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς και στον οικείο πίνακα ανα-
κοινώσεων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Στην κατασκευή του νέου υποθαλάσσιου δι-
εθνούς καλωδίου υψηλών ταχυτήτων ΑΑΕ-1 
(Asia Africa Europe-1) συμμετέχει ο Όμιλος 
ΟΤΕ, μέσω της θυγατρικής του OTEGLOBE. Το 
ΑΑΕ-1 θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα 
υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα στον κό-
σμο, έκτασης περίπου 25.000 χλμ και θα είναι 
από τα ελάχιστα που θα διασυνδέουν το Χονγκ 
Κονγκ και τη Σιγκαπούρη, με τη Μέση Ανατολή, 
την Αφρική και την Ευρώπη. 
Για το ΑΑΕ-1 θα χρησιμοποιηθεί τεχνολογία 
100 Gbps, φτάνοντας σε συνολική χωρητικό-
τητα άνω των 40 Tbps (1 Tbps=1000 Gbps). Το 
πλεονέκτημα του καλωδίου είναι ότι θα μεταφέ-
ρει την τηλεπικοινωνιακή κίνηση από το Χονγκ 
Κονγκ και την Ασία στην Ευρώπη, μέσα από μία 
νέα διαδρομή, εναλλακτική από τα υφιστάμενα, 
υπερφορτωμένα υποθαλάσσια καλώδια, η οποία 
θα αποτελεί παράλληλα και τη συντομότερη δυ-
νατή διαθέσιμη διαδρομή (low latency route). 
Για την κατασκευή του συνεργάζονται 17 από 
τους μεγαλύτερους παρόχους τηλεπικοινωνιών 

στον κόσμο. Η κατασκευή του νέου καλωδίου, 
θα ολοκληρωθεί το 2016 και "αναμένεται να 
προκαλέσει ραγδαία ανάπτυξη στις συμμετέ-
χουσες εταιρείες και χώρες, παρέχοντας ασφα-
λή, αξιόπιστη και ταχύτατη διασύνδεση". «Με 
την επένδυση αυτή ο Όμιλος ΟΤΕ, μέσω της 

OTEGLOBE, τοποθετεί την Ελλάδα στον τηλε-
πικοινωνιακό χάρτη της Μεσογείου, η οποία θα 
αποτελεί πλέον μία από τις τρεις βασικές πύλες 
εισόδου στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία και 
τη Γαλλία» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του 
Ομίλου.

Το Σαββατοκύριακο (8 - 9 Φεβρουαρίου) θα διακοπούν τα δρομολόγια του 
μετρό στο τμήμα από τον σταθμό «Εθνική Άμυνα» έως το Αεροδρόμιο, λόγω 
τεχνικών εργασιών που θα πραγματοποιηθούν για την εγκατάσταση και δο-

κιμαστική λειτουργία εξοπλισμού βελτίωσης της σιδηροδρομικής γραμμής, 
στη γραμμή 3 του Μετρό. Ως εκ τούτου οι συρμοί του μετρό θα τερματίζουν 
τα δρομολόγια στο σταθμό «Εθνική Άμυνα».

Ανάγκη βελτίωσης των εισπρακτικών μηχανισμών του Κράτους
Επισημαίνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον κρατικό προϋπολογισμό

Λίστες διαθεσιμότητας

Υποθαλάσσιο καλώδιο υψηλών ταχυτήτων

Δρομολόγια μετρό 
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W - Chang'An, Πεκίνο
Σε μια πόλη όπου κάθε δεύτερη ημέρα 
εγκαινιάζεται ένα νέο ξενοδοχείο, η πίεση για 
να ξεχωρίζει κάποιο απ’ αυτά, είναι ιδιαίτερα 
μεγάλη. Το συγκεκριμένο έχει τις δυνατότητες, 
όχι μόνο γιατί βρίσκεται λίγα βήματα από την 
Απαγορευμένη Πόλη, αλλά και γιατί διακρίνεται 
για την πολυτέλειά του. Τα 340 δωμάτια και 
σουίτες, διαθέτουν στην πόρτα κουδούνι, στο 
εσωτερικό τους τα πλέον σύγχρονα ολοκλη-
ρωμένα συστήματα ήχου, ενσωματωμένες σε 
εσοχές οθόνες, ρυθμιζόμενο φωτισμό κ.α. 
Όσοι το επιλέξουν θα έχουν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν μαγειρικής ή γιόγκα. Τα 
εγκαίνιά του έχουν προσδιοριστεί για τις 28 
Ιουνίου. Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 15 Ιουνίου, 
θα εγκαινιαστεί και το «αδελφό» ξενοδοχείο 
της αλυσίδας, W Σανγκάη - The Bund, με 600 
δωμάτια και θέα στον ποταμό Huangpu.

Οι σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί, διακρίνονται από τα πολυτελή ξενοδοχεία που διαθέτουν. Μια σειρά από νέα ξενοδοχεία, τα οποία επιχειρούν να 
προσφέρουν μαζί με τις ανέσεις και νέες ιδέες ή δυνατότητες φιλοξενίας, ανοίγουν τις πόρτες τους μέσα στο 2014. Μια … επίσκεψη κάποια απ’ αυτά, πριν 
από τα εγκαίνια, επιχειρούμε απ’ αυτή τη σελίδα χτες και σήμερα. 

Anantara Island Resort & Spa, Ντόχα
Τον Απρίλιο έχουν προγραμματιστεί τα εγκαίνια αυτού 
του θέρετρου, το οποίο καταλαμβάνει ένα ολόκληρο νησί 
έκτασης 13 εκταρίων και είναι προσβάσιμο μόνο με σκάφη. 
Στα συνολικά 141 δωμάτια, ενταγμένα σε βίλες, διαθέτουν 
όλα πισίνα, ενώ υπάρχου άλλες τέσσερις πισίνες, η μια με 
προσομοιωτή κύματος και οι δυο με υδρομασάζ, για κοινή 
χρήση. Στην πραγματικότητα το νησί δεν είναι παρά ένας 
ύφαλος, ενώ το ξενοδοχείο διαθέτει κέντρο καταδύσεων 
για όσους θέλουν να εξερευνήσουν άλλους υφάλους. Μια 
αίθουσα μπόουλινγκ,  κινηματογράφος, τέσσερα εστιατόρια 
και μπαρ, ένα ολιστικό κέντρο ευεξίας, γήπεδα τένις και 
γκολφ εννέα οπών εξασφαλίζουν αναψυχή, άσκηση και 
διασκέδαση.

Park Hyatt, New York
Το δεύτερο τρίμηνο, εφέτος, 

προβλέπεται να λειτουργήσει το 
πρώτο ξενοδοχείο της διάση-

μης αλυσίδας, απέναντι από το 
Carnegie Hall, στο κέντρο του 
Μανχάταν, με θέα στο Central 

Park. Εγκατεστημένο στο One57, 
το υψηλότερο κτίριο κατοικιών 

της πόλης, από τον 90ο όροφο και 
πάνω, το ξενοδοχείο διαθέτει 210 
δωμάτια και σχεδιάστηκε από το 
αρχιτεκτονικό γραφείο Pritzker 

Prize. Οι εσωτερικοί χώροι είναι 
διακοσμημένοι από το διεθνές 

γραφείο Yabu Pushelberg. 

Sea Sentosa, Μπαλί
Στη δυτική ακτή του νησιού, όπου βρίσκεται η δημοφιλής 
Canggu surf Echo Beach, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, 
θα εγκαινιαστεί αυτό το ξενοδοχείο, το οποίο διαθέτει 
δωμάτια και σουίτες που περιβάλλονται από μια πισίνα σε 
στιλ λιμνοθάλασσας και ενδιάμεσα κάθετους κήπους. Στον 
τελευταίο όροφο υπάρχουν σουίτες των τριών υπνοδωματίων 
με τεράστιες βεράντες και θέα στον Ινδικό Ωκεανό, η κάθε 
μια με ιδιωτική πισίνα. Δύο παραθαλάσσια εστιατόρια θα 
προσφέρουν δείπνο με θέα το ηλιοβασίλεμα, ενώ «γκουρμέ 
ντελικατέσεν» προσφέρεται για τις γαστριμαργικές επιθυμίες 
των πελατών.

Shangri-La, Λάσα 
Σε κοντινή απόσταση από τα Μνη-
μεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς, Potala Palace και 
Norbulingka Palace, σε υψόμετρο 3.500 μέτρων, στο Θιβέτ, βρίσκεται αυτό το ξενοδοχείο των 

289 δωματίων, το οποίο σχεδιάστηκε για να μεγιστοποιήσει τις προσφερόμενες ανέσεις. Θα 
εγκαινιαστεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους, είναι περιτριγυρισμένο από μεγάλους κήπους με εν-
δημικά φυτά, διαθέτει ειδικό σαλόνι οξυγόνου, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επισκέπτες 

να προσαρμοστούν στο υψόμετρο, ενώ είναι εξοπλισμένο με παραδοσιακά έπιπλα του Θιβέτ, 
τιρκουάζ πέτρα και διακοσμητικά μεταλλικά αντικείμενα, με λουλουδένια μοτίβα, σύμβολα του 

καλού μέλλοντος. Διαθέτει SPA και ένα Θιβετιανό εστιατόριο, με σπεσιαλιτέ τα αρνίσια παϊδάκια 
μαριναρισμένα σε γιαούρτι του Θιβέτ.



Με τις ψήφους της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, και ύστερα από ονομαστική ψηφοφορία, η 
Βουλή ενέκρινε όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου για την πώληση του 66% των μετοχών 
του ΑΔΜΗΕ, καθώς και την τροπολογία για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα. Για τον 
ΑΔΜΗΕ συγκεντρώθηκαν 150 θετικές ψήφοι, ενώ 120 βουλευτές τάχθηκαν κατά. Για το 
άρθρο 1 του νομοσχεδίου υπέρ τάχθηκαν 151 βουλευτές και κατά 119. Την τροπολογία 
για τα ΕΑΣ ψήφισαν 159 βουλευτές (υπερψήφισε και η ΔΗΜΑΡ), ενώ 110 καταψήφισαν 
και ένας δήλωσε παρών

Ψηφίστηκε   
το νομοσχέδιο για τον ΑΔΜΗΕ

Μέσα σε τεράστιους σάκους που έφτιαξαν από κου-
βέρτες και… παπλώματα έκρυβαν περισσότερους από 
πέντε τόνους κλεμμένων υλικών ανακύκλωσης οι αλλο-
δαποί «πειρατές των μπλε κάδων», όπως προέκυψε μετά 
από νέα επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της 
Ελληνικής Αστυνομίας, σε υπόγειο διαμέρισμα, στην οδό 
Μητροπούλου 20. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε 
παρουσία της Εισαγγελικής Αρχής εντός του υπόγειου 
διαμερίσματος όπου διέμεναν αλλοδαποί πολίτες (Βούλ-
γαροι Ρομά), βρέθηκαν συσκευασμένα μέσα ειδικά ραμ-
μένες κουβέρτες μεγάλες ποσότητες από ανακυκλώσιμα 
υλικά και πλήθος άλλων αντικειμένων (ρούχα, παπούτσια 
κλπ). Επιπλέον, όπως προέκυψε το διαμέρισμα είχε με-
τατραπεί σε εστία μόλυνσης ενώ οι συνθήκες διαβίωσης 
των ενοίκων ήταν απαράδεκτες, αποτελώντας άμεσο 
κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ειδικό συνεργείο του δή-
μου Θεσσαλονίκης προχώρησε στη γενική καθαριότητα 
των χώρων και στην απομάκρυνση όλων των υλικών Στη 
συνέχεια έγινε αξιολόγηση των ανακυκλώσιμων υλικών 
προκειμένου να οδηγηθούν προς ανακύκλωση, ενώ τα 
υπόλοιπα υλικά -συνολικά πέντε τόνοι- καταστράφηκαν 
στο σπαστήρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πέντε τόνοι κλεμμένων  
υλικών ανακύκλωσης

Σε πορεία εφαρμογής μπαίνει το πρό-
γραμμα αντικατάστασης των μετρητών 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργει-
ας από «έξυπνους» μετρητές που θα 
έχουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα 
χρεώνουν διαφορετικά τιμολόγια στη 
διάρκεια του 24ώρου. Ο υφυπουργός 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου 
παρέλαβε τη μελέτη ανάπτυξης του έρ-
γου σε συνάντηση που με τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διαχει-
ριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας, Γεώργιο Κόλλια, και 
στελεχών της εταιρίας που προβλέπει 
την αντικατάσταση των μετρητών σε 
δύο στάδια: Πιλοτικά σε καταναλω-
τές των Περιφερειών Ξάνθης, Λέσβου 
(Λέσβος, Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος) και 
Λευκάδας, καθώς και σε αστικό δείγμα 
των περιοχών Αττικής και Θεσσαλονί-
κης, όπου προβλέπεται να εγκαταστα-
θούν 160.000 έξυπνοι μετρητές μέσα 
στο 2015 και στο σύνολο της επικρά-
τειας στη συνέχεια. Σκοπός του πιλο-
τικού έργου είναι να αξιολογηθούν οι 

τεχνικές και οικονομικές παράμετροι 
και να αναπτυχθεί, όπως επισημαίνει 
το ΥΠΕΚΑ, «το ενδεδειγμένο επιχειρη-
ματικό και λειτουργικό μοντέλο εφαρ-
μογής του πλήρους προγράμματος, συ-
νολικού ύψους επένδυσης σχεδόν 900 
εκατομμυρίων ευρώ σε παρούσα αξία, 
το οποίο περιλαμβάνει την πανελλαδι-
κή εγκατάσταση υποδομών έξυπνων 
μετρητών για το 80% των καταναλωτών 
με χρονικό ορίζοντα το 2020, όπως 
προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδη-
γία 72/2009. Σημειώνεται ότι ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ έχει ανακοινώσει ότι εξετάζει και 
τη λύση της σύμπραξης με ιδιωτικά 
κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της 
επένδυσης. Η ανάπτυξη των έξυπνων 
μετρητών εκτός από τη διαφοροποί-
ηση στα τιμολόγια (υψηλότερες τιμές 
τις ώρες αιχμής, χαμηλότερες κατά τις 
περιόδους χαμηλής ζήτησης) επιτρέπει 
και άλλες λειτουργίες όπως η τηλεμέ-
τρηση της κατανάλωσης, η τηλεδιαχεί-
ριση της ζήτησης κλπ, που βελτιώνουν 
την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς 
και ζήτησης ενέργειας.

Αντικατάσταση μετρητών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας

Ορίσθηκε το νέο δ.σ. του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, καθώς η θητεία του προηγούμενου είχε λήξει από τις 18 
Αυγούστου, ενώ είχε προηγηθεί παραίτηση του προέδρου του 
Κωνσταντίνου Θεοφύλακτου. Συγκεκριμένα με απόφαση του 
υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, πρόεδρος του ΚΑΠΕ ορίστηκε 
ο Κωνσταντίνος Κουρνιώτης, πολιτικός μηχανικός συνεργάτης 
μελετητικού γραφείου και πρώην αναπληρωτής γ.γ. του ΤΕΕ, ο 
οποίος αναλαμβάνει και τα καθήκοντα του γενικού διευθυντή του 
Κέντρου. Αντιπρόεδρος του δ.σ. του ΚΑΠΕ ορίστηκε ο ακαδημα-
ϊκός Χρήστος Ζερεφός και μέλη οι: Νικολέττα Κωνσταντινίδου 
Μεταλλειολόγος Μηχανικός εκπρόσωπος της ΔΕΗ, Παναγιώτης 
Χατζηνικολάου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, και Απόστολος Δοντάς 
μέλος του Δ.Σ. της «Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία», ως εκπρό-
σωπος του ΣΕΒ. Το νέο δ.σ. του ΚΑΠΕ έχει πλέον πέντε μέλη, ένα-
ντι των επτά που είχε το προηγούμενο

Ο Κ. Κουρνιώτης νέος 
πρόεδρος στο ΚΑΠΕ 

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: Επαφές του Γ. Στουρνάρα με στελέχη των 
Deutsche Bank ΚΑΙ Bundesbank- ΔΝΤ: ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Η 
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Παρασκηνιακές διεργασίες σε Βρυ-
ξέλλες και Ουάσιγκτον • Αξιοποίηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στη νέα περίοδο- 4 ΔΙΣ. ΕΩΣ ΤΟ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ- Στόχος η ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού και η εκ-
παίδευση σε τομείς αιχμής  •  Βεβαιωμένα πρόστιμα- «ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ» 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 17,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τορπίλη στην επανιδιωτικοποίηση η κωλυσιεργία για 
κρίσιμες αλλαγές- ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  • Ομι-
λία του Γ. Στουρνάρα χθες στη Φραγκφούρτη- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  • ΝΕΑ «ΒΟΥΤΙΑ» 
ΣΤΟ SPREAD ΤΩΝ 10ΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι αποδόσεις των ελληνι-
κών κρατικών τίτλων παρέμειναν για δεύτερη μέρα κάτω από το 8%  •  
Άνοδος του ευρώ- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΔΩΣΕ 

Ο Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ  •  Αποσύρονται τα φορολογικά μέτρα- Η ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ 
ΜΠΛΟΚΑ «ΕΚΑΨΕ» ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.
ΚΕΡΔΟΣ: Πυρετός συσκέψεων στο υπουργείο Οικονομικών για 
διορθωτικές κινήσεις στη φορολογία- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ- Με νέο μαθηματικό τύπο 
θα υπολογίζεται η υπεραξία- Κλιμακωτές οι φοροποινές ανάλογα 
με τον εκπρόθεσμο χρόνο υποβολής των δηλώσεων  •  Φόβοι ότι η 
καθυστέρηση θα αποθαρρύνει το επενδυτικό ενδιαφέρον που είναι 
έντονο- ΤΟ ΤΧΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  •  Αλ. Τουρκολιάς για 
τη ρευστότητα: ΕΝΕΣΗ 35 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ 6 ΧΡΟΝΙΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
16,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Αντιστοιχούν στο 9,5% του ΑΕΠ- Λιμνάζουν 125.734 
φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια  •  ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΟ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΔΝΤ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.- Θα συζητηθεί στην 
τρέχουσα αξιολόγηση, λέει το Ταμείο. 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ:  Σε ποιες αλλαγές προχωράει η κυβέρνηση μετά τη διακομ-
ματική πίεση και τα μπλόκα  με τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς- ΒΙΒΛΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ • ΣΥΡΙΖΑ: ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΟΥ ΕΠΙΜΕΝΕΙ  •  ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο ΞΑΦΝΙ-
ΚΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ- Νοσο-
κομειακά και άλλα απόβλητα σε ανεξέλεγκτες παράνομες μάντρες • 
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΔΙΑΝΕΜΕΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΙ  • ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟ-
ΤΕΣ- Αλλαγές στη φορολόγησή τους.
ΕΘΝΟΣ: Θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά στους «ημέτερους» της 
Βουλής- ΧΡΥΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑ ΕΦΑΠΑΞ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Απο-
κάλυψη: Αποζημιώσεις έως 180.000  σε υπαλλήλους του υπουργείου 
Ανάπτυξης • Ελεγκτικό Συνέδριο: ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑ-
ΖΟΥΝ ΟΙ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ  •  Σαμαράς- Αναστασιάδης- ΕΛΠΙ-
ΔΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προτεραιότητα της τρόικας, 
ο έλεγχος των στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών- ΑΠΟ ΚΟΣ-
ΚΙΝΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της τρόικας 
το πρωτογενές πλεόνασμα. Αναζητούν επιβεβαίωση των αριθμών • 
Θεσσαλονίκη:: Περιφερειακές εκλογές- «ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠ. 
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ •  ΣΥΡΙΖΑ: ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟΝ Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Φιλιππίδης σε δίλημμα: Σιωπή για τα θαλασσο-
δάνεια ή γίνεται Ζήγρας;- ΕΝΑΣ … ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΒΟΜΒΑ  

•  ΡΙΧΤΕΡ, ΚΡΥΟ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ • Μπρος- 
πίσω- ΜΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΥΠΙΔΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς επηρεάζονται οι αποδοχές από το νέο 
σύστημα εισφορών- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ •  ΣΕ ΑΜΕΣΗ ΙΣΧΥ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑ-
ΘΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  •  Άνω- κάτω ο ΣΥΡΙΖΑ από τις επιλογές 
Τσίπρα- ΣΠΡΩΧΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΝ ΚΑΡΥΠΙΔΗ ΓΙΑ ΝΑ… ΣΩ-
ΣΟΥΝ ΤΟΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο Ιωαννίδης για περιφερειάρχης- Ανεξαρτητοποι-
είται ο Τζιτζικώστας- ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- Στην 
αναμπουμπούλα  ο Βενιζέλος προσπαθεί να επιβάλει Μπουτάρη στον 
Σαμαρά .
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κατεβαίνει στις εκλογές ως ανεξάρτητος για 
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- «ΜΥΛΟΣ» ΣΤΗ ΝΔ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ.
ΕΣΤΙΑ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- Τώρα καταβάλλεται η 
συστηματική προσπάθεια.
Η ΑΥΓΗ: 13 μέρες από τον πρώτο σεισμό- ΜΕΡΕΜΕΤΙΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙ-
ΠΙΑ- Δεν δημοσιεύθηκε ακόμα η ΚΥΑ με την οποία κηρύσσεται επίση-
μα σεισμόπληκτη η Κεφαλλονιά.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Επίσκεψη Δ. Κουτσούμπα στις σεισμόπληκτες πε-
ριοχές- ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ 
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με αφορμή τα «Ορφικά» του Ιωάννη Πασσά: Ο 
ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΔΑΞΕ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ ΚΑΙ… ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ!
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-2 | 7 /02/2014

Να «μαζέψει» το χάος που δημιούργησε σε κτηματαγορά, 
λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες επιχειρεί το υπουργείο Οικονομικών 
προχωρώντας σε μία σειρά διορθωτικών παρεμβάσεων 
τόσο για τον φόρο υπεραξίας στα ακίνητα όσο και για τα 
υπέρογκα πρόστιμα που προβλέπει το εξοντωτικό εφετινό 
Ποινολόγιο.
Το πράσινο φως δόθηκε ήδη από τον πρωθυπουργό κ. Αντ. 
Σαμαρά και στο υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιείται 
πυρετός συσκέψεων προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι 
λύσεις που θα αποκαταστήσουν το κλίμα στη χειμαζόμενη, 
ούτως ή άλλως, αγορά ακινήτων αλλά και στις επιχειρήσεις 
και τα λογιστήρια που προβάλλουν πλέον λόγους 
βιωσιμότητας λόγω των εξοντωτικών ποινών του νέου 
Κώδικα Συναλλαγών που δεν «συγχωρεί» το παραμικρό 
ανθρώπινο λάθος.
Σημειώνεται ότι για τον μεν φόρο υπεραξίας που τίθεται 
σε εφαρμογή από 1.1.2014 προβλέπεται ότι θα επιβάλλεται 
με συντελεστή 15% επί της διαφοράς μεταξύ της τιμής 
στην οποία ο πωλητής απέκτησε το ακίνητο και της τιμής 
στην οποία το μεταβιβάζει. Δηλαδή επιβάλλεται σε κάθε 
περίπτωση κατά την οποία η τιμή πώλησης του ακινήτου 
είναι μεγαλύτερη από την τιμή απόκτησης του. Η υπεραξία 
που προκύπτει υπόκειται σε μείωση με την εφαρμογή 
ενός «συντελεστή απομείωσης», ο οποίος κλιμακώνεται 
αντιστρόφως ανάλογα του χρόνου διακράτησης του 
ακινήτου, δηλαδή του χρονικού διαστήματος που έχει 
μεσολαβήσει μεταξύ του έτους απόκτησης και του έτους 
πώλησης του ακινήτου. Ο «συντελεστής απομείωσης» 
κλιμακώνεται από 0,95 για 1-5 χρόνια διακράτησης και 
φθάνει στο 0,61 για πάνω από 25 χρόνια διακράτησης του 
ακινήτου.
Σημειώνεται ότι η υπεραξία και κατά συνέπεια ο 
φόρος αποφασίστηκε, μετά και τη λευκή αποχή των 
συμβολαιογράφων, να υπολογίζεται τελικά από την 
εφορία και να παρακρατείται από τους συμβολαιογράφους 
προκειμένου να αποδοθεί στο Δημόσιο κατά τη σύνταξη 
των συμβολαίων. Το πρόβλημα, ωστόσο, μπορεί να λύθηκε 
τεχνικά για το ποιος θα υπολογίζει τον φόρο, πλην όμως 
δεν έχει λυθεί στην ουσία, καθώς όπως αναφέρουν οι 
συμβολαιογράφοι, για περίπου το 80% των πωλήσεων 
ακινήτων είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η αξία κτήσης 
τους ώστε να υπολογιστεί η διαφορά με την τιμή πώλησης 
και να προκύπτει έτσι ο φόρος υπεραξίας.
Αποτέλεσμα είναι να επικρατεί σύγχυση και οι πωλητές των 
ακινήτων να μην γνωρίζουν τι φόρο θα πληρώσουν.
Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στις πωλήσεις 
ακινήτων από αντιπαροχή, στα δομημένα ακίνητα για τα 
οποία θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό κόστος 
ανέγερσης της οικοδομής αλλά και στα ακίνητα κυρίως της 
επαρχίας που αποκτήθηκαν μέσω χρησικτησίας.

Επίσης είναι πολύ διαφορετική η περίπτωση ενός 
ακινήτου που αγοράστηκε πρόσφατα σε νόμισμα ευρώ και 
πουλήθηκε εφέτος για παράδειγμα, σε σχέση με κάποιο 
ακίνητο που αγοράστηκε πριν από 30 ή και 50 χρόνια ή που 
μεταβιβάστηκε με γονική παροχή. Στην πρώτη περίπτωση 
μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπεραξία ή όχι, 
ενώ στις υπόλοιπες των περιπτώσεων είναι πολύ δύσκολο 
να γίνει αντιπροσωπευτικός υπολογισμός της πρώτης 
αξίας κτήσης (π.χ. διαφορετικό νόμισμα, διαφορετικός 
πληθωρισμός, απομείωση λόγω παλαιότητας κ.λπ.) 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει υπεραξία ή όχι.
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο 
Οικονομικών προσανατολίζεται στην απλοποίηση της 
διαδικασίας υπολογισμού της τιμής κτήσης και πώλησης 
μέσω ενός μαθηματικού τύπου προκειμένου να εξετάζεται 
εάν προκύπτει υπεραξία ή όχι. Πέραν αυτών οι ίδιες 
πληροφορίες θέλουν να εξαιρούνται από τον φόρο τα 
ακίνητα που διακρατήθηκαν περισσότερο από 25 χρόνια 
καθώς και αυτά που κατασκευάσθηκαν με αυτεπιστασία. 
Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν παράλληλα και 
τις προτάσεις της ΠΟΜΙΔΑ που σε επιστολή της προς το 
υπουργείο, προτείνει ο φόρος να υπολογίζεται αυτόματα 
όχι επί της διαφοράς, αλλά επί του τιμήματος της πώλησης 
με συντελεστή 3% (όσο και ο φόρος μεταβίβασης) για όσα 
ακίνητα αποκτήθηκαν από την 1.1.2007 και μετά, δηλαδή 
από την τελευταία αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών και 5% για όσα ακίνητα αποκτήθηκαν οποτεδήποτε 
προγενέστερα. Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Ιδιοκτητών προτείνει να εξαιρεθούν από τον φόρο αυτό: 
■ Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που διακρατήθηκαν πάνω 
από 15 έτη, δεδομένου ότι στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης, υπάρχει τέτοια εξαίρεση στη δεκαετία.
■ Οι συμβάσεις ανταλλαγής και διανομής ακινήτων, διότι 
δεν υπάρχει «υπεραξία».
■ Οι μεταβιβάσεις από οικοπεδούχους ακινήτων που 
αποτελούν εργολαβικό αντάλλαγμα, διότι ο οικοπεδούχος 
στην πραγματικότητα δεν εισπράττει κανένα τίμημα και άρα 
ούτε «υπεραξία».

ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ «ΦΩΤΙΑ» ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδα 6 | 7 /02/2014

Σε ισχύ τέθηκαν από χθες, Πέμπτη, οι νέες τιμές - σοκ 
στους σταθμούς διοδίων κατά μήκος της εθνικής οδού, 
οι οποίες είναι αυξημένες σε ποσοστό που φτάνει 
ακόμη και το 60%! Έτσι, το ήδη πολύ ακριβό ταξίδι 
από Θεσσαλονίκη για Αθήνα με το αυτοκίνητο, γίνεται 
ακόμη πιο ακριβό, καθώς αν κάποιος κατέβει στην 
πρωτεύουσα και επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη θα πληρώσει 
συνολικά 58,30 ευρώ μόνο για τα διόδια! Οι νέες τιμές 
τέθηκαν σε εφαρμογή από τις εταιρείες Νέα Οδός και 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στα διόδια των Αφιδνών, των 
Θηβών, της Τραγάνας, της Πελασγίας και του Μοσχοχωρίου. 
Οι οδηγοί IX πληρώνουν πλέον κατά 60% ακριβότερα διόδια 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

στις Αφίδνες, καθώς το αντίτιμο από 2,10 ευρώ αυξήθηκε 
στα 3,35 ευρώ. Σχεδόν ένα ευρώ ακριβότερα πληρώνουν 
οι οδηγοί και τα πλευρικά διόδια στο Καπανδρίτι, καθώς 
το αντίτιμο διαμορφώνεται πλέον στα 2,05 ευρώ από 1,20 
ευρώ που ήταν έως χθες, ενώ κατά 55 λεπτά αυξήθηκε 
η τιμή στα πλευρικά διόδια της Μαλακάσας, στα οποία 
πλέον οι οδηγοί IX θα πρέπει να καταβάλλουν 1,45 ευρώ 
από 90 λεπτά που πλήρωναν έως χθες! Περίπου κατά 50% 
αυξήθηκε το αντίτιμο στα μετωπικά διόδια της Θήβας, 
καθώς οι οδηγοί IX θα πληρώνουν 3,95 ευρώ από 2,55 
ευρώ που πλήρωναν, ενώ αύξηση 55 λεπτών θα ισχύσει 
και στα πλευρικά διόδια της Θήβας στα οποία το αντίτιμο 
διαμορφώνεται πλέον στα 1,55 ευρώ από 1 ευρώ.
Σχεδόν 60% είναι το ποσοστό αύξησης τόσο στα μετωπικά 
όσο και στα πλευρικά διόδια της Τραγάνας, με το αντίτιμο 
για τα πρώτα να ανεβαίνει στα 3,9 ευρώ από 2,45 ευρώ ενώ 
για τα πλευρικά διόδια φτάνει τα 3,15 ευρώ από 2 ευρώ 
που ήταν.

ΤΟΞΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΣΤΟΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-16 | 7 /02/2014

Σωροί σκουπιδιών που φθάνουν σε ύφος τα επτά μέτρα. 
Λιωμένες σακούλες από τις οποίες ξεπροβάλλουν 
νοσοκομειακά απόβλητα, σαπισμένα τρόφιμα, παλιοσίδερα, 
μπάζα, όλα ένας εφιαλτικά δύσοσμος σωρός, σε ένα 
βούρκο από μαύρα υγρά. Μια επικίνδυνη, τοξική χωματερή 
«φυτεμένη» ανάμεσα σε σπίτια, περιβόλια και βιοτεχνίες, 
λίγο έξω από το κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου.
Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της 
Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής δεν πίστευαν στα 
μάτια τους όταν την περασμένη Δευτέρα πραγματοποίησαν 
αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις εταιρείας 
διαχείρισης απορριμμάτων (τα στοιχεία της είναι στη 
διάθεση της εφημερίδας). Πίσω από την πανύψηλη μάντρα 
που κρατούσε μακριά τα αδιάκριτα βλέμματα λειτουργούσε 
μια κανονική χωματερή. Το μόνο που πρόδιδε την παρουσία 
της ήταν η έντονη, εφιαλτική οσμή του έπνιγε την περιοχή. 
Ανάμεσα στα στοιχεία που συλλέχθηκαν ήταν και απόβλητα 
από μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο (τα στοιχεία του είναι στη 
διάθεση της εφημερίδας).
«Όταν φθάσαμε εκεί, βρήκαμε κλειστή την πύλη και 
γύρω άγρια σκυλιά», λέει στην «Κ» η αντιπεριφερειάρχης 
Δυτικής Αττικής, Σταυρούλα Δήμου. «Ξαφνικά η πύλη 
άνοιξε για να φύγουν οι εργαζόμενοι και βρήκαμε την 
ευκαιρία και "μπουκάραμε". Στην είσοδο η κατάσταση ήταν 
ανεκτή.
Όμως υπήρχε ένας χωματόδρομος που συνέχιζε προς 
την πίσω πλευρά του οικοπέδου. Συνεχίσαμε λοιπόν και 
φθάσαμε σε μια κανονική χωματερή. Η κατάσταση δεν 
περιγράφεται. Δεν μπορούσες να σταθείς από τη βρώμα, 
ήταν 10 φορές χειρότερα από τον ΧΥΤΑ. Δεν άντεξα και 
έκανα εμετό δύο φορές».
Η εταιρεία που διαχειρίζεται τον χώρο έχει αδειοδοτηθεί 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα της, ανάμεσα στους πελάτες της είναι μεγάλες 
βιομηχανίες τροφίμων και άλλες σημαντικές επιχειρήσεις, 
οι οποίες πιθανότατα έχουν άγνοια για το πού καταλήγουν 
τα απορρίμματα για τη σωστή διαχείριση των οποίων 
πληρώνουν αδρά.
Η περίπτωση βέβαια της συγκεκριμένης εταιρείας 
δεν είναι παρά μια από τις πολλές. Στη Δυτική Αττική 
λειτουργούν περισσότερες από 7.500 βιομηχανίες και 
βιοτεχνίες και η άμεσα αρμόδια για τους ελέγχους 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής διαθέτει μόλις 3 
υπαλλήλους στη διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ειδικά στον 
χώρο της διαχείρισης αποβλήτων, η κατάσταση είναι 
χαώδης. Δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες μάντρες έχουν 
«ξεφυτρώσει» σε όλη τη Δυτική Αττική, κυρίως κοντά στο 
ΧΥΤΑ της Φυλής και στις βιομηχανίες του Ασπροπύργου 
και της Ελευσίνας. Εταιρείες που αδειοδοτούνται για τη 
διαχείριση ανακυκλώσιμων, σκραπ, ειδικών κατηγοριών 
επικίνδυνων αποβλήτων.
«Όλες "σηκώνουν" μάντρες, υποτίθεται για τον φόβο των 
κλεφτών, αλλά στην πραγματικότητα για να μη βλέπεις τι 
γίνεται μέσα», λέει στην «Κ» άνθρωπος που γνωρίζει τα 
πράγματα στην περιοχή.
«Εκεί γίνεται ένα πρώτο ξεδιάλεγμα, για τα σίδερα, τα 
αλουμίνια, ό,τι μπορεί να έχει αξία. Τα υπόλοιπα τα ρίχνουν 
σε ένα λάκκο, μέσα στη μάντρα και μετά από μέρες τα 
παίρνει ένα φορτηγό και τα μεταφέρει κάπου. Σπάνια τα 
πηγαίνουν στη Φυλή, επειδή η είσοδος κοστίζει 65 ευρώ/
τόνο σκουπιδιών. Και πού τα ρίχνουν; Νύχτα, στη χωματερή 
στα Μέγαρα, στα λατομεία του Μαρκόπουλου, στην πίσω 
πλευρά της Αγίας Μαρίνας, στο ΧΥΤΑ της Χαλκίδας με ένα 
100άρικο. Και κάθε τόσο στέλνουν κι ένα "νόμιμο" φορτίο 
στη Φυλή, για να μπορούν σε έναν έλεγχο της Πολιτείας 
να εμφανίσουν παραστατικά, ότι τα σκουπίδια καταλήγουν 
σε έναν αδειοδοτημένο χώρο. Το κόλπο που κάνουν είναι 
ότι "σκεπάζουν" στο φορτηγό τα σκουπίδια με μια στρώση 
ανακυκλώσιμων και λένε στους ανθρώπους του ΧΥΤΑ ότι 
είναι υπολείμματα από κέντρο διαλογής (σ.σ. ΚΔΑΥ), για να 
πληρώσουν φθηνότερη είσοδο στο ΧΥΤΑ».
Η κατάσταση στον Ασπρόπυργο είναι σαφώς λιγότερο 
ρυπαρή από εκείνη της Φυλής, αλλά εξίσου χαώδης. Στην 
περιοχή Λάκα Γκολέμη, όπου την προηγούμενη Δευτέρα 
βρέθηκε η τοξική χωματερή, οι «προστατευμένες» μάντρες 
συνυπάρχουν, με φτωχόσπιτα, περιβόλια με μαρούλια και 
άλλα κηπευτικά, βουστάσια, αποθήκες logistics, μάντρες 
στάθμευσης φορτηγών, «σκραπατζίδικα» και γήπεδα 
paintball. «Δεν είναι δυνατόν να περιμένει το υπουργείο 
Εσωτερικών ότι με 3 ανθρώπους θα ελέγξουμε χιλιάδες 
επιχειρήσεις» λέει η κ. Δήμου.
«Έχουμε πολύτιμη υποστήριξη από την Ασφάλεια Δυτικής 
Αττικής και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος αλλά δεν 
αρκεί. Δεν είναι μόνο τα έσοδα που θα φέρουμε με την 
επιβολή προστίμων. Πρέπει να σταματήσει το έγκλημα που 
συντελείται σε όλη τη Δυτική Αττική».


