
Από την ΕΥΔΑΠ ανακοινώθηκε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών 
σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό, θα σημειωθεί πτώση της πίεσης έως και 
πλήρης διακοπή της παροχής νερού από τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 27 

Φεβρουαρίου έως τις 9 το πρωί της Παρασκευής 28 Φεβρουαρίου, στο δί-
κτυο ύδρευσης του Δήμου Μεγάρων (εκτός των περιοχών Λουτρόπυργου, 

Βλυχάδας και Νεράκι) και στη Νήσο Ρεβυθούσα  
(εγκαταστάσεις φυσικού αερίου).
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το παιχνίδι για ένα νέο γεωπολιτικό «πόκερ» 
έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με τα κτυπή-
ματα να είναι γερά, ιδίως στην περιοχή μας. 
Η Ουκρανία είναι η τελευταία παρτίδα, πλην, 
όμως, αυτή που, μάλλον, μόλις άρχισε και είναι 
ενδεχόμενο να δούμε ως και τα ... «ρέστα» των 
παικτών πάνω στο τραπέζι.
Είχαν προηγηθεί παρτίδες (Συρία, Ιράν, ακόμη 
και Αίγυπτος) στις οποίες οι Αμερικανοί φάνη-
κε να χάνουν και οι Ρώσοι να κερδίζουν. Όμως 
το «γεωπολιτικό πόκερ» είναι ένα παιχνίδι που 
διαρκεί, ενίοτε φτάνει στο ξημέρωμα ενός ... 
Ψυχρού Πολέμου.
Η Μόσχα πολύ δύσκολα θα αφήσει μακριά 
από τη σφαίρα επιρροής της την Ουκρανία. 
Όχι μόνο γιατί είναι το «μαλακό υπογάστριο» 
της, όχι μόνο γιατί στο έδαφός της βρίσκεται 
η Σεβαστούπολη, ο μεγαλύτερος ναύσταθμος 
της Ρωσίας, αλλά και γιατί μια αλωμένη από 
τη Δύση Ουκρανία, θα αποτελέσει ένα πολύ 
μεγάλο ανάχωμα στις εν εξελίξει ρωσικές 
επενδύσεις προς τα Βαλκάνια – και όχι μόνο 
– οι οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπουν νέα 
έξοδο στη Μεσόγειο, είτε μέσω Αιγαίου, είτε 
μέσω Αδριατικής. Η Ουάσιγκτον, από την άλλη, 
γνωρίζει πως η «παρτίδα» της Ουκρανίας δεν 
μπορεί να κερδηθεί δίχως τη συμμετοχή της 
ΕΕ στο «παιχνίδι» και επιχειρεί να κάνει τους 
ηγέτες της – ιδίως Γερμανίας και Γαλλίας – να 
σκέφτονται γεωπολιτικά, πλην, όμως, διαπιστώ-
νει ότι έχει να κάνει με «λογιστές».
Όσο για εμάς, ακόμη μια φορά δική μας άποψη 
δεν έχουμε, επιμένουμε να ασχολούμαστε με 
τα νούμερα των λογαριασμών, που έτσι κι αλ-
λιώς δεν βγαίνουν ... 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΠΑ ΚΑΙ GAZPROM  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Αναδρομική μείωση της τιμής 
του φυσικού αερίου

Την επίτευξη συμφωνίας για μείωση 
της τιμής προμήθειας φυσικού αερί-
ου από τη ρωσική εταιρεία Gazprom 
κατά 15% ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Η  
νέα τιμή μεταφράζεται σε έκπτωση 
15% σε σχέση με την τιμή που ίσχυε 
μέχρι σήμερα και τοποθετεί την Ελ-
λάδα στον μέσο όρο της ηπειρωτικής 
Ε.Ε. ενώ είναι από τις χαμηλότερες 
σε σχέση με γειτονικές χώρες, όσον 
αφορά σε μακροχρόνια συμβόλαια 
με την Gazprom. Η νέα τιμή θα ισχύ-
σει αναδρομικά- βάσει και της δια-
κρατικής συμφωνίας - από την 1η 
Ιουλίου 2013 και μεταφράζεται σε 
εκπτώσεις στο σύνολο των καταναλω-
τών φυσικού αερίου (βιομηχανικούς 
και οικιακούς καταναλωτές).
Εφαρμόζεται στο πλαίσιο της δια-
κρατικής συμφωνίας μέχρι το 2016 
με επέκταση για άλλη μια δεκαετία 
και επιπλέον τη δυνατότητα που δι-
ασφαλίστηκε από τις διαπραγματεύ-
σεις για δυο νέες αναθεωρήσεις, με 

την πρώτη μετά από 2 χρόνια. Στην 
ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ σημειώνεται 
ακόμη ότι η  ανανεωμένη σύμβαση 
προμήθειας έχει επιπλέον μία σει-
ρά από ευνοϊκότερες παραμέτρους 
πέραν της συμβατικής τιμής εξίσου 
σημαντικές, όπως η μείωση του ορί-
ου κάτω από το οποίο ενεργοποιείται 
η ρήτρα υποχρεωτικής παραλαβής 
(take or pay). Με τη μείωση των ορίων 
της ρήτρας αυτής δίνεται μεγαλύτερη 
ευελιξία στη ΔΕΠΑ και επομένως και 
στους μεγάλους πελάτες της, όπως οι 
βιομηχανίες, ώστε να ανταποκρίνο-
νται καλύτερα στις ενεργειακές τους 
ανάγκες με άμεσο θετικό αντίκτυπο 
στον οικονομικό τους προγραμμα-
τισμό. Πηγές του ΥΠΕΚΑ ανέφεραν 
ότι  η νέα σύμβαση μεταξύ της ΔΕΠΑ 
και της Gazprom αναμένεται να υπο-
γραφεί ως τα μέσα Μαρτίου και ότι 
οι καταναλωτές θα δουν τις μειώσεις 
τιμολογίων στους λογαριασμούς του 
Απριλίου.

Η νέα τιμή 
εφαρμόζεται στο 
πλαίσιο της δια-
κρατικής συμφω-
νίας μέχρι το 2016 
με επέκταση για 
άλλη μια δεκαετία 
με δυνατότητα για 
δυο νέες αναθε-
ωρήσεις, με την 
πρώτη μετά από 2 
χρόνια.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 26-2-2014

ΠΑΤΡΑ
➦ Ξεκινούν σήμερα και ολοκληρώνονται αύριο οι 
εργασίες του 20ου Φοιτητικού συνεδρίου με θέμα: 
“Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014”, που 
διοργανώνει η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

 Το 11ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα 
πραγματοποιηθεί στις 15 Μαΐου 2014 στην Αθήνα 
(Συνεδριακό Κέντρο της ΕΕΔΕ). Θέμα του φετινού 
συνεδρίου είναι: "Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχει-
ρηματικότητα". 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, καινοτομία 
και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς στρατη-
γικούς στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι 
καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις αποτελούν 
βασικό παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότη-
τας των επιχειρήσεων. Παράλληλα ο σχεδιασμός, 
η οργάνωση και η υλοποίηση των σύγχρονων 
επιχειρηματικών δράσεων και λειτουργιών 
αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της 
αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις τους 
στην κοινωνία και το περιβάλλον. Το 11ο ΦΣΔΕΤ, 
με θέμα «Καινοτομία και Βιώσιμη Επιχειρηματικό-
τητα», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια επιστημονική 
συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδα-
κτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/
μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση 
και συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες 
τάσεις της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
και τη διερεύνηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα 
και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών 
δράσεων.
Θεματολογία  
•Διοίκηση Παραγωγής • Διοίκηση Συστημάτων 
Μεταφορών • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
• Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων • Οργανωσιακή 

Ψυχολογία
•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη • Πληροφοριακά 
Συστήματα και Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
• Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής 
Διαχείρισης•Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης
• Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
• Τεχνολογία Λογισμικού και Cloud Computing
• Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα • Διαχείριση 
Γνώσης •Business Analytics •E-Business
•Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική  
Πληροφορίες: http://fsdet.dmst.aueb.gr/
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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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμέ-
νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Oδός Σταδίου: από την παρακμή, στην 
ελπίδα – το πρόβλημα και η προοπτική»  
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

1 
Μαρτίου

2014

Ολοκληρώθηκε –σημειώνοντας μεγάλη επι-
τυχία- το επταήμερο δράσεων και εκδηλώ-
σεων για την πόλη της Καρδίτσας με τίτλο 
«ΕπιΣκέπτομαι την πόλη μου 2014». 
Την ημερίδα λήξης, με θεματολογία σχετική 
με τις προοπτικές εξέλιξης της πόλης και 
τις ευκαιρίες ανάπτυξής της, χαιρέτησε 
η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής - 
Υγείας Πολιτισμού και Τουρισμού Ελένη 
Αγραφιώτου. Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις με προτάσεις για επανάχρη-
ση κτιρίων της Καρδίτσας και αναπλάσεις 
των δημόσιων χώρων της πόλης. Ξεχωριστή 
στιγμή της εκδήλωσης ήταν η συμμετοχή 
της Δ2 τάξης του 8ου Δημοτικού Σχολείου 
Καρδίτσας με την παρουσίαση της εργασίας 
«Η Καρδίτσα σε χρειάζεται… Χτίζουμε την 
πόλη του μέλλοντος», καθώς και της Ε1 
τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδί-
τσας με έκθεση ζωγραφικής.
Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Δι-
πλωματούχων Μηχανικών Νομού Καρδίτσας 
με ανακοίνωσή του ευχαριστεί θερμά για 
την αιγίδα τους το Δήμο Καρδίτσας και το 
Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του 
ΤΕΕ, καθώς και τους φορείς που συνερ-
γάστηκαν για τις δράσεις του 7ημέρου, 
καθώς και τους χορηγούς για την αμέριστη 
οικονομική ενίσχυση και βεβαίως, τους 
συμμετέχοντες στις δράσεις για την άδολη 
και ειλικρινή ηθική συμπαράσταση. 
«Το ενδιαφέρον όλων, δίνει ελπίδα διεξό-
δου από το τέλμα της κρίσης και βήμα για 
να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. 
Πάνω απ’ όλα η συμμετοχή όλων και κυρίως 
των πολιτών της πόλης σε τέτοιου είδους 
δράσεις είναι σημαντική αφού οι ιδέες και 
το όραμα των πολιτών θα σηματοδοτήσουν 
τα μελλοντικά σχέδια της πόλης.
Το «ΕπιΣκέπτομαι την πόλη μου» εκπέμπει 
το μήνυμα ότι η πόλη είναι ένας ζωντανός 
οργανισμός που εξελίσσεται παράλληλα με 
τη ζωή στον τόπο και δίνει τροφή για (επι)
σκέψεις μέχρι το ραντεβού της επόμενης 
χρονιάς».

Η εβδομάδα δράσεων στην 
πόλη της Καρδίτσας

Συνέδριο για τη καινοτομία και βιώσιμη  
επιχειρηματικότητα  
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Στοιχεία, που τεκμηριώνουν την ανάγκη μείωσης του ενεργειακού κό-
στους των βιομηχανιών, θα κοινοποιήσει άμεσα στην τρόικα το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, συμφωνήθηκε 
στη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου με τους εκπρο-
σώπους των δανειστών. Αναλυτικά το ΑΠΕ μετέδωσε ότι απομένει, 
ωστόσο, το τελικό «οκ» από την τρόικα, προκειμένου να τεθούν σε 
εφαρμογή τα μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους των βιομηχα-
νιών (ρεύμα και φυσικό αέριο) που ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες 
ημέρες. Στη συνάντηση μετείχαν ο υπουργός ΠΕΚΑ Ι. Μανιάτης, ο 
υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Α. Πα-
παγεωργίου. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης, ο κ. Μανιά-
της δήλωσε ότι συζητήθηκαν όλα τα ανοιχτά θέματα που σχετίζονται 
με το ενεργειακό κόστος της ελληνικής βιομηχανίας και πρόσθεσε: 
«Οι προτάσεις μας είναι συμβατές με το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις ανά-
γκες της εθνικής οικονομίας. Στέλνουμε άμεσα όλη την τεκμηρίωση, 
που βασίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία, προκειμένου να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης και των θέσεων 
εργασίας στην ελληνική βιομηχανία χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού». Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεκμηρί-

ωση που θα σταλεί στην τρόικα θα περιλαμβάνει στοιχεία αναφορικά 
με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σε γειτονικές χώ-
ρες, νομικά επιχειρήματα ως προς τη συμβατότητα των μέτρων προς 
το Κοινοτικό δίκαιο και στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα μέτρα δεν 
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Από την πλευρά της κυβέρ-
νησης επισημαίνεται επίσης ότι η ανάγκη για λήψη μέτρων, ακόμη και 
προσωρινού χαρακτήρα (μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι δομικές 
αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν δρομολογηθεί) 
είναι επείγουσα, συνεπώς οι απαντήσεις της τρόικας θα πρέπει να δο-
θούν το συντομότερο δυνατόν. Στη συνάντηση με τα μέλη της τρόικας 
έγινε και επισκόπηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων στον 
τομέα της ενέργειας. Όπως έγινε γνωστό, την ερχόμενη εβδομάδα θα 
κατατεθεί για έγκριση στη Βουλή η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την αποκρατικοποίηση του ΑΔΜΗΕ (δικτυα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας) και ακολουθεί το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη 
«μικρή ΔΕΗ» (απόσχιση και πώληση μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της 
ΔΕΗ), που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος, συζητήθηκε η 
πορεία του Κτηματολογίου, οι πρωτοβουλίες για διευκόλυνση των Πε-
ριβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και το χωροταξικό.

Προγράμματα, με τα οποία το υπουργείο Περιβάλλοντος υποστηρίζει 
πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας παρουσίασε μιλώντας σε 
συμπόσιο με θέμα "αειφόρος κοινότητες στη νοτιοανατολική Ευρώπη" 
ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης. Στο συμπόσιο που διοργάνωσε 
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ) 
ο υπουργός αναφέρθηκε αναλυτικά σε προγράμματα που βρίσκονται 
σε εξέλιξη τα οποία είναι: 
-Εξοικονομώ ΟΤΑ, με το οποίο προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων 
με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό πε-
ριβάλλον, δίνοντας, κυρίως, έμφαση στα δημοτικά κτίρια, αλλά και τη 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των δημοτικών 
μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις. Έχουν 
ήδη ενταχθεί 145 έργα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
συνολικό προϋπολογισμό 98.000.000 ευρώ, ενώ προωθείται η ένταξη 
άλλων 11 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.
-Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων. Ολοκληρώ-
θηκε η ένταξη 16 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 
ευρώ. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται η 
βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των 
γύρω περιοχών και η αύξηση των χώρων πρασίνου.
-Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια. Αποσκοπεί στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση επιδεικτικών έργων κατασκευής πράσινων δωμάτων σε 
δημόσια κτίρια, εντός του ιστού των ελληνικών πόλεων. Ογδόντα εφτά 
προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολογηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.
-Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες». Έχει στόχο την 
αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χα-
ρακτηριστικών απομονωμένων «κοινοτήτων» και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας την προστιθέμενη αξία και τις προ-
οπτικές της τοπικής οικονομίας. Εφτά προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολο-

γηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού 
προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα “Εξοικονομώ κατ' 
Οίκον”, για το οποίο είπε ότι διατίθενται πόροι περίπου 700 εκατομ-
μυρίων ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση άνω των 65.000 κατοικιών 
ελληνικών νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Τέλος ο κ 
Μανιάτης μιλώντας από τη σκοπιά της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ 
είπε ότι η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας 
μπορεί να αποφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μείωση των δαπανών κατά 
240 δις ευρώ το χρόνο και 2.000.000 νέες θέσεις εργασίας μέσα στα 
επόμενα 10 χρόνια.

Συνάντηση με την τρόικα για τα μέτρα μείωσης  
του ενεργειακού κόστους των βιομηχανιών

Προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας
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Κύκλο συναντήσεων με τους φορείς της Πολιτείας, οι οποίοι εμπλέκονται κάθε φορά 
στην αδειοδότηση επιχειρήσεων, έχει ανοίξει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, προκειμένου να εντοπίσει 
τυχόν προβλήματα στις διαδικασίες ή το θεσμικό πλαίσιο, ώστε να προωθηθούν συ-
γκεκριμένες λύσεις και να συντονιστούν πιθανές παρεμβάσεις προς την πολιτεία. Αυτό 
αναφέρει δελτίο Τύπου του Τμήματος όπου σημειώνεται επίσης ότι: Απώτερος στόχος 
της πρωτοβουλίας είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και η αρτιότερη πληρο-
φόρηση των συναδέλφων ως προς τις απαιτήσεις των νέων νόμων. Στο πλαίσιο αυτό, 
την Τετάρτη στις 19 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ συνάντηση εργασίας, με θέμα τις διαδικασίες και τα προβλή-
ματα που απαντώνται στην αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος. Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αρ-
μόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και  εκπρόσωποι των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης  και της Μητροπολιτικής Ενότητας.Αναλυτικότερα, εκ μέρους του ΤΕΕ/
ΤΚΜ συμμετείχαν ο πρόεδρος του Τμήματος, Τάσος Κονακλίδης, ο Δημήτρης Μήτρου, 
Σύνδεσμος της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Επαγγελματικών Θεμάτων με τη Διοικούσα 
Επιτροπή, η Μαρία Γρηγοριάδου, πρόεδρος της ΜΕ Επαγγελματιών Θεμάτων, ο Βασί-
λης Εβρένογλου, αναπληρωτής προϊστάμενος του Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων 
(ΤΕΘ), ο Οδυσσέας Γραμμένος, συνεργάτης ΤΕΘ και ο Ιωάννης Δαρδαμανέλης, μέλος 
της ΜΕ Επαγγελματικών Θεμάτων.  Το “παρών” στη συνάντηση έδωσαν εκπρόσωποι 
αρμόδιων υπηρεσιών των δήμων Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού – Ευόσμου 
και Θέρμης, της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και του Εμπορικού Συλλόγου Θέρμης. 
Αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος, www.tkm.tee.gr

Αδειοδότηση καταστημάτων  
υγειονομικού ενδιαφέροντος

Νέες υπηρεσίες θα προσφέρουν τα 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ),  
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης. 
Συγκεκριμένα, στη νέα εποχή για τα 
ΚΕΠ, οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν, 
απλά και άμεσα:
•  Φορολογική ενημερότητα των αρμό-

διων ΔΥΟ.
•  Ασφαλιστική ενημερότητα και 

βεβαίωση οικοδομοτεχνικού έργου 
του ΙΚΑ

• Πιστοποιητικά Δημοτολογίου:
-  Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
- Βεβαίωση γέννησης
- Βεβαίωση ιθαγένειας
-  Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης 

ειδικά για τον ΟΓΑ
•  Βεβαίωση αποδοχών συντάξεων και 

εκκαθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ
Όπως ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης, 
μέσα στους επόμενους μήνες οι πολί-
τες θα μπορούν να εξυπηρετούνται από 
τα ΚΕΠ και σε σχέση με το κοινωνικό 
οικιακό τιμολόγιο, το e-παράβολο, κα-
θώς και πιστοποιητικά στρατολογίας. 
Επιπλέον, η online σύνδεση των ΚΕΠ με 
φορείς του Δημοσίου δίνει από σήμερα 

τη δυνατότητα σε πολίτες και επιχει-
ρήσεις να έχουν βασικές υπηρεσίες με 
μία μόνο αίτηση, με μία μόνο επίσκεψη, 
γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία.
Στη συνέντευξη Τύπου παρέστη, μετά 
από πρόσκληση του κ. Μητσοτάκη, και 
ο πρώην υφυπουργός δημόσιας διοί-
κησης, Σταύρος Μπένος. Όπως τόνισε 
ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μπένος ήταν 
«εμπνευστής και υλοποιητής του θε-
σμού των ΚΕΠ, σε μία εποχή που έπρε-
πε να παλέψει κόντρα στη γραφειοκρα-
τία του Δημοσίου αλλά και στο πολιτικό 
σύστημα της εποχής για την ανάγκη 
δημιουργίας του θεσμού». Υπογράμμισε 
δε ότι «η παρουσία του σηματοδοτεί τη 
συνέχεια ενός δοκιμασμένου θεσμού 
που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
πολιτών». Ο κ. Μπένος ευχαρίστησε 
τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης για την πρόσκλησή του, την οποία 
χαρακτήρισε ως έναν «υψηλό συμβο-
λισμό για κάτι που λείπει από την πα-
τρίδα, την εθνική συνεννόηση». Τόνισε 
επίσης ότι με τη νέα εποχή στην οποία 
μπαίνουν τα ΚΕΠ, «γίνεται ένα ποιοτικό 
άλμα, χάρη στην εξέλιξη προγραμμάτων 
κοινωνίας της πληροφορίας και τη δια-
λειτουργικότητα». 

Νέες υπηρεσίες από τα ΚΕΠΕπιχείρηση απογραφής και εν συνεχεία αδειοδότησης 
όλων των γεωτρήσεων δρομολογεί το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος. Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνω-
σε  ότι καλεί όλους τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες 
ενεργών και ανενεργών γεωτρήσεων μέχρι τις 15 Μαΐου 
2014 να εγγραφούν υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο 
Σημείων Υδροληψίας. Η εγγραφή στο μητρώο γίνεται 
με απλή αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στον δήμο της 
περιοχής. Παράλληλα το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών ΕΚΒΑΑ/ΙΓΜΕΜ ξεκινά την απογραφή 
των υδρογεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές της χώρας, 
με συλλογή υφιστάμενων δεδομένων και με επιτόπου 
έρευνες και μελέτες. Για το σκοπό αυτό και κατά τη 
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκπρόσωποι 
του Ινστιτούτου θα επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες των Δήμων, των Περιφερειών, τις Διευθύνσεις 
Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και κάθε 
άλλη Υπηρεσία που έχει διαθέσιμα σχετικά δεδομένα. 
Η εκτίμηση είναι ότι σε όλη τη χώρα υπάρχουν περίπου 
10.000 γεωτρήσεις. Και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν 
–όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία χρήσης- θα 
συμπεριληφθούν στο νέο ενιαίο ηλεκτρονικό Μητρώο 
που δημιουργείται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων. 
Παράλληλα  οι χρήστες γεωτρήσεων που αδειοδοτηθη-
καν για πρώτη φορά πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2005, 
άσχετα αν η άδεια χρήσης είναι ακόμη σε ισχύ ή όχι, 
θα πρέπει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν και 
νέα αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. «Στό-
χος μας είναι η ορθολογική και αειφορικη διαχείριση 
του πολυτίμου υδάτινου πόρου μας», επεσήμανε με-
ταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σταύρος Καλαφάτης. 

Απογραφή  
και αδειοδότηση  
των γεωτρήσεων
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Η ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΗ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

Δέκα μίλια από τις δυτικές ακτές της Σκωτίας, στα μισά της διαδρομής του πλοίου από τη Γλασκώβη 
στο Μπέλφαστ, μια βραχονησίδα επιφάνειας 220 στρεμμάτων, γέννημα ενός ανενεργού εδώ και 500 
χρόνια ηφαιστείου, έχει διασφαλίσει την … συμμετοχή της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, 
χάρη στον εξαιρετικά σκληρό γρανίτη της. Η σκληρότητά του αποδίδεται στην εξαιρετικά χαμηλή 
περιεκτικότητα σε χαλαζία, κι είναι αυτή που τον καθιστά σχεδόν ιδανικό για να κατασκευάζονται οι 
«μπάλες» του Curling, του σκωτσέζικου παιχνιδιού της τύχης του 16ου αιώνα, που εξελίχθηκε στο 
σημερινό Ολυμπιακό Άθλημα, του επονομαζόμενου και «σκάκι στον πάγο». Μάλιστα, πρόκειται για 
άθλημα που περισσότερο από κάθε άλλο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της τεχνικής και τεχνολογίας !
Το Curling ξεκίνησε κάποτε να παίζεται με πέτρες από τις κοίτες των ποταμών, τις οποίες κυλούσαν 
πάνω στον πάγο, αλλά οι παίκτες αναζητούσαν πάντα πέτρες που να μην σπάνε, να μην … ξεφλουδί-
ζουν κατά το παιχνίδι και, κυρίως, να μην χαράζουν κατά την κύλιση τους, τον πάγο. Αυτές τις ιδιότητες 
διαθέτει ο γρανίτης της βραχονησίδας, η οποία ανήκει στον 7ο Μαρκήσιο του Ailsa Craig. Κατά τη 
μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα το νησί έγινε καταφύγιο των Καθολικών της Ιρλανδίας, οι οποίοι έκτισαν 
κι ένα κάστρο, το οποίο στη συνέχεια στέγαζε φυλακή. Ως το 1990 υπήρχε κι ένας φαροφύλακας, αλλά, 
καθώς ο φάρος αυτοματοποιήθηκε, έκτοτε η βραχονησίδα παραμένει ακατοίκητη, ένας τόπος όπου 

ενδημούν ορισμένα είδη σπάνιων πτη-
νών. Σήμερα έχει μπει πωλητήριο, έναντι 
2,5 εκατ. δολαρίων, αλλά ως τώρα δεν 
έχει κατατεθεί καμιά προσφορά υψηλό-
τερη από 1,5 εκατ. δολάρια, παρόλο που 
η απόκτησή της εγγυάται μια θέση στην 
ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών 
Αγώνων !
Αλλά και ένα σταθερό ετήσιο εισόδη-
μα, ύψους 43.000 δολαρίων, από την 
εξόρυξη γρανίτη, που έχει αναλάβει 

αποκλειστικά η εταιρεία Kays της Σκωτίας, η οποία 
κατασκευάζει με ειδική τεχνική και επιμέλεια τις 
«μπάλες» του Curling. Βέβαια υπάρχουν και αρνη-
τικά δεδομένα: ο φάρος είναι νοικιασμένος ως το 
2050 από τη Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία 
των Πτηνών, που τον χρησιμοποιεί ως παρατηρη-
τήριο, ενώ ένα παλιό μικρό σπίτι αγοράστηκε πριν 
μερικά χρόνια από έναν Ινδό!

Περισσότερα από 10 γιγαντιαία αγάλματα του Βούδα 
έχουν προγραμματιστεί να κατασκευαστούν εφέτος 
στην Κίνα !
Τα νέα αγάλματα θα έρθουν να προστεθούν στο 
Leshan Giant Buddha, στο υψηλότερο άγαλμα του 
κόσμου, ύψους 208 μέτρων (συμπεριλαμβανομένης 
της βάσης του), το οποίο, όμως, έχει μια ιστορία 1.200 
ετών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο της Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Τα δέκα νέα αγάλματα θα κτιστούν από μια εταιρεία 
του Χόνγκ Κονγκ, η οποία ήδη διαχειρίζεται τον Tian 
Tan Buddha στην Hainan, ύψους 34 μέτρων και τον 
Βούδα Guanyin στη Sanya, ύψους 108 μέτρων. Οι 
υπεύθυνοί της θεωρούν ότι χάρη στα 10 νέα αγάλματα 
οι ταξιδιώτες θα έχουν στο μέλλον 10 επιπλέον 
λόγους για να επισκεφθούν διάφορα σημεία της 
Κίνας, αφού τα τελευταία χρόνια οι Κινέζοι (αλλά και 
οι ξένοι) αρέσκονται στις φωτογραφίες με φόντο τον 
Βούδα, κι έτσι να ωφεληθούν οικονομικά οι αντίστοι-
χες τοπικές κοινωνίες. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επισκέπτες του Lingshan 
Park στο Wuxi, της επαρχίας Jiangsu, το οποίο 
διαθέτει ένα πρόσφατο άγαλμα του Βούδα, ύψους 88 
μέτρων, κατασκευασμένο από την εταιρεία Aerosun 
Corporation, με 725 τόνους χαλκού, προσέλκυσε την 
προηγούμενη χρονιά 3,8 εκατομμύρια επισκέπτες, 
αποφέροντας έσοδα 194 εκατ. δολαρίων !
Στο Χόνγκ Κόνγκ, πάνω από ένα εκατομμύριο 
επισκέπτες κάθε χρόνο, φτάνουν στο ύψωμα όπου 
έχει στηθεί ένα μεγάλο άγαλμα του Βούδα, μετά από 
20λεπτη διαδρομή με τελεφερίκ.
Το αξιοπερίεργο είναι πως οι περισσότεροι επισκέ-
πτες, κυρίως Κινέζοι, βαθμολογούν τα νεόδμητα 
αγάλματα του Βούδα ως αξιοθέατα «εξαιρετικής 
ποιότητας», ενώ κάποιοι ξένοι, ιδίως Ευρωπαίοι, 
αναφέρουν πως πρόκειται για «τουριστικές παγίδες».
Γεγονός είναι ότι ο Βούδας, που στην Σανσκριτική 
γλώσσα σημαίνει ο «Αφυπνισμένος» ή «Φωτισμέ-
νος», … φωτίζει κάποια επιχειρηματικά σχέδια 
και … αφυπνίζει το θρησκευτικό συναίσθημα των 
Κινέζων, 38 χρόνια μετά το θάνατο του Μάο.

Ο ΒΟΥΔΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ  
ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η αναδρομική ισχύς της σύμβασης οδηγεί σε 
επιστροφές 100 εκατ. ευρώ- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ- Κόστος στο μέσο όρο της Ευρώπης • Ευρωπα-
ϊκή Ένωση: ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑ ΕΥΘΡΑΥΣΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ • Δια-
πραγμάτευση: Σημαντική απόκλιση στις εκτιμήσεις του κόστους μεταξύ 
κυβέρνησης και τρόικας- ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
ΜΕΤΡΑ • Δημόσιο: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ REPOS ΑΠΟ 
ΦΟΡΕΙΣ • Κ. Μίχαλος: ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΤΙΑΧΤΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΙΩΣΗ 15% ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΦΥΣΙ-
ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ- Με αναδρομική ισχύ- Επιστροφή 80-100 
εκατ. στους καταναλωτές • ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΦΕΤΟΣ • ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΩΣ 3 ΔΙΣ. 
ΜΕΣΩ REPOS ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ • ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
3,9% ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ- Συμφώνησαν τρόικα και κυβέρνηση- Προσδοκίες για 
αύξηση των προσλήψεων • ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ- Πιθανό να απομείνει τελικά ένας μόνο 
διεκδικητής • ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΟΪΚΑΣ-ΤτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ ΣΗΜΕ-
ΡΑ- Ενοχλημένος ο κ. Στουρνάρας με τις διαρροές του ΔΝΤ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τονωτική ένεση στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσε-
ων- ΔΥΟ ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΣΑ • Η τρόικα στην τράπεζα της Ελλάδος- ΚΑ-
ΘΟΡΙΣΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ • Στα 91,4 εκατ. 
οι συναλλαγές- ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΟΔΟ 3,48% 
• Νέες υπηρεσίες στα 1.060 κέντρα- ΟΛΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑ 
ΚΛΙΚ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΠ • Ανατροπή στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου- ΙΣ-
ΧΥΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
ΚΕΡΔΟΣ: Σε ποια θέματα υπάρχει σύγκλιση απόψεων και σε ποια 
προμηνύεται σύγκρουση- Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ- Και πιέζει για μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών και απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων • Συμφωνία: 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑ 15% ΤΟ ΑΕΡΙΟ • Ρευστότητα από πλεονασματικούς 
δημόσιους φορείς μέσω repos- ΝΕΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΦΘΗΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣ-
ΜΟΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΠΛΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Μείωση 
εισφορών κατά 3,9 μονάδες και της τιμής του φυσικού αερίου 
κατά 15% • ΝΑΥΑΓΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΣΟΚ ΜΕ «58»- Δεν θα 
μετέχουν στο ευρωψηφοδέλτιο • ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Προβόπουλος με τρόικα • ΦΟΒΟΙ ΑΠΟΣΧΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Κινήσεις ρωσόφωνων στη στρατηγικής σημασίας 
χερσόνησο της Κριμαίας.
ΤΑ ΝΕΑ: Στηρίζουν την Ελιά αλλά χωρίς υποψηφίους στις ευ-
ρωεκλογές οι 58 και θα είναι παρόντες στη Συνδιάσκεψη με τον 
Σουλτς- Συμφώνησαν το ΠΑΣΟΚ, οι 58 και όλες οι Κινήσεις στην 
ονομασία του κοινού σχήματος που θα δώσει το «παρών» στις 
ευρωεκλογές- ΕΛΙΑ- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: ΣΤΟ ΕΛΑΙ-
ΟΤΡΙΒΕΙΟ Η ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ • Συμφωνία με την Gazprom- 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΑΕΡΙΟ 6% ΕΩΣ 10% ΓΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΕΣ • Η διαπραγμάτευση- Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΙΕΖΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ 
ΜΕΤΩΠΑ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΜΑΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΤΙ • Καίνε 
τον Ερντογάν οι συνομιλίες- Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ.
ΕΘΝΟΣ: Μείωση 15% δέχθηκε η Gazprom αναδρομικά από την 
1η Ιουλίου- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ- 200 εκατ. 
το ετήσιο όφελος για την οικονομία- Λιγότερα έως 425 ευρώ για 
θέρμανση σε κάθε νοικοκυριό • Διαπραγμάτευση μετ’ εμποδίων- 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΘΕΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
• «58» και ΠΑΣΟΚ- ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ • ΤΟΥΡΚΙΑ: ΤΟ ΕΛΑ ΝΑ… ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟ-
ΓΑΝ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η ελληνική «Ελιά» 
καταρρέει πριν καν συγκροτηθεί- ΘΡΟΥΜΠΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ!- Η 
«Πρωτοβουλία των 58» δεν θα μετάσχει σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με 
το ΠΑΣΟΚ και άλλες κινήσεις • ΚΟΒΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙ-
ΔΟΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ- Τις 
απώλειες από τη μείωση κατά 3,9% των εισφορών, που πληρώνουν 
οι εργοδότες θα καλύψουν με κατάργηση σειράς επιδομάτων που 

δίνει ο Οργανισμός • Φυσικό αέριο- GAZPROM- ΜΟΝΟΨΗΦΙΑ Η 
ΕΚΠΤΩΣΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κομμάτια και θρύψαλα το προφίλ που 
προσπάθησε να φτιάξει- ΔΙΠΛΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- 1. 
Ξεράθηκε η… πράσινη Ελιά πριν καν βλαστήσει- 2. Στη Μεσόγειο 
τα χημικά της Συρίας, παρά τις εγγυήσεις του • ΜΠΟΝΑΜΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ- ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟ ΙΚΑ • Δέσιμο 50 ετών- 
ΚΑΙ ΝΕΟ «ΠΑΚΕΤΟ» ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι θα δηλώσουν, τι θα πληρώσουν οι ιδιο-
κτήτες- ΤΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Ε9 ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
• Συμφωνία ΔΕΠΑ- Gazprom: ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ 15% ΣΤΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Βάζει στο συρτάρι και απαξιώνει το έργο της 
επιτροπής για τις κατοχικές αποζημιώσεις- ΕΘΝΙΚΟ ΦΑΟΥΛ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ • Ο ΝΟΤΗΣ ΚΑΛΕΣΕ ΚΙΝΕΖΟΥΣ «ΓΥΠΕΣ ΚΟΚ-
ΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Κίνηση- όνειδος από τον 
υφυπουργό Ανάπτυξης.
ΕΣΤΙΑ: ΕΠΕΑ ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Εκστομίζει αδα-
πάνως αερολογίες…
Η ΑΥΓΗ: ΝΕΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Νέα «τρύπα» 700-
800 εκατ. στα ασφαλιστικά ταμεία φέρνει η συμφωνία κυβέρνη-
σης- τρόικας για εφάπαξ μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά 
3,9%.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΟΙ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Άγιος της Ορθοδοξίας μας προειδοποιεί 
ότι το ΓΕΓΟΝΟΣ «θα έρθει ξαφνικά» μετά από Διπλή Πασχαλιά, 
Διπλό Καλοκαίρι και μετά από έναν φονικό χιονιά…- ΠΑΤΡΟ-
ΚΟΣΜΑΣ: «ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΝΑ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ»!
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ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-10 | 26/02/2014

Αυξάνονται και πληθύνονται εσχάτως οι αιτήσεις πτώχευσης κατά 
των μεγαλοεργολάβων, εισηγμένων και μη, σε μία προσπάθεια 
των προμηθευτών να ασκήσουν πιέσεις προκειμένου να λάβουν τα 
οφειλόμενα από έναν κλάδο ο οποίος συγκαταλέγεται σε αυτούς με 
τις υψηλότερες απώλειες λόγω της μεγάλης μείωσης των δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Μόνο σήμερα στο Πρωτοδικείο Αθηνών είναι προγραμματισμένες να 
συζητηθούν δύο αιτήσεις πτώχευσης, η μία κατά της Μηχανική του κ. 
Π. Εμφιετζόγλου από την εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ και η άλλη από τον όμιλο 
Τιτάν κατά της Ιόνιος του κ. I. Μαρούλη, ο οποίος έγινε ευρύτερα 
γνωστός κυρίως από τη συμμετοχή του ως στρατηγικός επενδυτής 
πριν από κάποια χρόνια στην προσπάθεια διάσωσης της ΑΕΓΕΚ από 
τις τράπεζες. Πρόσφατα, επίσης, προμηθευτής της Βιοτέρ στράφηκε 
κατά της εταιρείας υποβάλλοντας αίτηση πτώχευσης «ως μέσο 
πίεσης», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά στελέχη της εισηγμένης.
Το «μέσο πίεσης» πάντως είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο 
τελικά προσφεύγουν οι προμηθευτές, δεδομένου ότι όταν πρόκειται 
για περιπτώσεις εταιρειών που βρίσκονται σε λειτουργία τελικά οι 
αιτήσεις πτώχευσης καταλήγουν στο κενό.
Από πλευράς της Μηχανικής, πηγές προσκείμενες στην εταιρεία 
αναφέρουν ότι το 2013 έχει κλείσει με καλύτερους όρους για τον 
όμιλο, με τις οφειλές προς εργαζομένους και προμηθευτές να 
βαίνουν σταδιακά μειούμενες, έστω κι αν οι συνολικές οφειλές προς 
τράπεζες (συμπεριλαμβανομένων και των τόκων που «τρέχουν»), 
προμηθευτές κ.τ.λ. αντιστοιχούν αυτή τη στιγμή σε κεφάλαια περί 
τα 250 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διαθέτει ασφαλιστική και 
φορολογική ενημερότητα.
Αντίστοιχα, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα διαθέτει και 
η Βιοτέρ, στελέχη της οποίας υποστηρίζουν ότι η εταιρεία καλύπτει, 
έστω και με δυσκολία, τις υποχρεώσεις της.
Στην περίπτωση της Ιόνιος, η οποία προ τριετίας είχε εμφανισθεί πολύ 
δυναμική στον τομέα των δημοσίων έργων, αναλαμβάνοντας δημόσια 
έργα πολλών εκατομμυρίων ευρώ με μεγάλες όμως εκπτώσεις, 
ο ορκωτός ελεγκτής είχε προλειάνει το έδαφος στον περυσινό 
ισολογισμό ως προς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, με 
ανεκτέλεστο άνω των 400 εκατ. ευρώ.
Όπως ανέφερε σχετικά, «το σύνολο των βραχυπρόθεσμων 
υποχρεώσεων της εταιρείας υπερβαίνει το σύνολο των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων κατά το ποσό των 5 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού 
ποσού 21,1 εκατ. ευρώ είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες».

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 50% 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 36 | 26/02/2014

Απαλλαγή από το 50% του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων θα 
χορηγείται, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης, σε οικονομικά 
αδύναμους πολίτες μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, που 
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά: 
- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 

ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε 
εξαρτώμενο μέλος.
- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν 
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 
τετραγωνικά μέτρα.
- Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της 
οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, προς το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία.
Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν 
ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης 
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις που 
πρέπει επίσης να πληρούνται σωρευτικά:
 • Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του 
προηγούμενου φορολογικού έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για το ή τη σύζυγο και κάθε 
εξαρτώμενο μέλος.
• Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν 
δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα 
εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 
τετραγωνικά μέτρα.
• Ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της 
οικογένειάς του να μην έχουν ή να μην ευθύνονται για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα 
ασφαλιστικά ταμεία.
Επίσης, με πράξη της Φορολογικής Διοίκησης μπορεί να χορηγείται 
αναστολή πληρωμής του ΕΝΦΙΑ σε νομικά πρόσωπα. Η αναστολή 
πληρωμής θα ισχύει για τον οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ ενός έτους και θα 
μπορεί να επαναχορηγηθεί μέχρι τρεις φορές εντός διαστήματος 10 
ετών από τη χορήγηση της πρώτης αναστολής. Για τη χορήγηση της 
αναστολής πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 
- Ο συνολικός κύκλος εργασιών του νομικού προσώπου, κατά το 
προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το δεκαπλάσιο 
του συνολικού φόρου.
- Ο συνολικός κύκλος εργασιών, όπως ορίζεται στο προηγούμενο 
εδάφιο, να έχει παρουσιάσει μείωση άνω του 30% σε σχέση με το 
προηγούμενο προς αυτό φορολογικό έτος.
- Το νομικό πρόσωπο να μην έχει ή να μην ευθύνεται για 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.
- ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ / Σε 6 δόσεις η εξόφληση 
ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ του νέου Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα «εκδοθούν» ηλεκτρονικά από την 
1η έως την 30ή Ιουνίου 2014 και οι φόροι που θα αναγράφουν θα 
πρέπει να εξοφληθούν μέσα στο 2ο εξάμηνο του 2014.
Ειδικότερα, η εκκαθάριση όλων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων 
(Ε9) για τον υπολογισμό του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2014 (από την 1η έως την 
30ή-6-2014) και τα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψουν θα πρέπει να 
εξοφληθούν σε έξι μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες θα λήγει 
στις ακόλουθες προθεσμίες: - έως 31-7-2014 η 1η δόση - έως 29-
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8-2014 η 2η δόση - έως 30-9-2014 η 3η δόση - έως 31 -10-2014 η 4η 
δόση - έως 28-11-2014 η 5η δόση - έως 31-12-2014 η 6η δόση. 
- Αδύνατη κάθε μεταβίβαση για τους οφειλέτες.
ΑΔΥΝΑΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ κάθε μεταβίβαση ακινήτου ή οποιαδήποτε 
άλλη πράξη σχετική με ακίνητο, ακόμη και η άσκηση αγωγής εξώσεως, 
αν ο ιδιοκτήτης δεν έχει εξοφλήσει ή έχει τακτοποιήσει όλες τις 
οφειλές του από φόρους ακινήτων τουλάχιστον για την τελευταία 
πενταετία! Σύμφωνα ειδικότερα με το άρθρο 9 του ν. 4223/2013: 
1. Είναι αυτοδικαίως άκυρη κάθε υποσχετική ή εκποιητική 
δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται 
ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου 
ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν 
μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο 
συμβόλαιο που συντάσσει πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, 
με το οποίο πιστοποιείται ότι: - το ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, 
περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(στο έντυπο Ε9), - ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τον ΕΝΦΙΑ ή 
έχει απαλλαγεί νόμιμα από τον ΕΝΦΙΑ για το συγκεκριμένο ακίνητο, 
- ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει 
ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝΦΙΑ για τα υπόλοιπα 
ακίνητά του, για τα οποία ήταν υπόχρεος κατά τα 5 προηγούμενα έτη! 
Αυτοδικαίως άκυρος είναι ο συμβολαιογραφικός τίτλος και για τη 
σύνταξη κατακυρωτικής έκθεσης επί εκούσιου πλειστηριασμού.
2. Εάν δεν είναι δυνατή η επισύναψη στο συμβολαιογραφικό έγγραφο 
του πιστοποιητικού του ΕΝΦΙΑ για τα 5 προηγούμενα της μεταβίβασης 
έτη, θα πρέπει να επισυνάπτεται για τα υπόλοιπα έτη το πιστοποιητικό 
του άρθρου 48 του ν. 3842/ 2010, με το οποίο πιστοποιείται ότι: - το 
ίδιο ακίνητο, με τα ίδια στοιχεία, περιλαμβάνεται στη δήλωση φόρου 
ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), - ο φορολογούμενος έχει καταβάλει τον 
ΦΑΠ για το συγκεκριμένο ακίνητο ή έχει απαλλαγεί νομίμως από τον 
ΦΑΠ, - ο φορολογούμενος έχει απαλλαγεί νομίμως ή έχει καταβάλει 
τις ληξιπρόθεσμες δόσεις του ΦΑΠ ή έχει ρυθμίσει τον ΦΑΠ για τα 
υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος κατά τα προηγούμενα 
έτη.
3. Είναι απαράδεκτη η συζήτηση εμπράγματης αγωγής ή οποιαδήποτε 
άλλη ενέργεια ενώπιον δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής από υπόχρεο 
στον ΕΝΦΙΑ επί ακινήτου, αν δεν προσκομιστεί μέχρι τη συζήτησή της, 
κατά περίπτωση, το πιστοποιητικό των προηγούμενων παραγράφων.
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Όλα τα μνημόνια θα πρέπει να περιλαμβάνουν ένα σχέδιο Β, 
σε περίπτωση που βασίζονται σε λανθασμένες εκτιμήσεις, να 
συνοδεύονται από σχέδιο για ανάπτυξη και να περιορίζουν τις 
κοινωνικές επιπτώσεις, αναφέρει η έκθεση για το ρόλο της τρόικας 
στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ιρλανδία και την Κύπρο, που 
υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών 
Υποθέσεων της Ευρωβουλής.
Οι ευρωβουλευτές ασκούν έντονη κριτική στην τρόικα και στους 
υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης, ενώ για την Κομισιόν ζητούν 
να αντικατασταθεί από ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Ζητούν 
επίσης τον περιορισμό της ΕΚΤ σε ρόλο παρατηρητή εντός της τρόικας, 
ενώ για το ΔΝΤ θεωρούν ότι πρέπει να επανεξεταστεί ο ρόλος του και 

να συμμετέχει στο μέλλον μόνο όταν θεωρείται εξαιρετικά αναγκαίο.
Η έκθεση των ευρωβουλευτών Οτμαρ Κάρας και Λίεμ Χόανγκ Νγκοκ 
που εγκρίθηκε με 31 ψήφους υπέρ, 10 κατά και 2 αποχές, θα τεθεί 
τώρα σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Μαρτίου, μαζί με τα πορίσματα 
παράλληλης έκθεσης που συνέταξε και ενέκρινε ήδη η επιτροπή 
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, αλλά και τη γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού.
Η επιτροπή της Ευρωβουλής αναγνωρίζει ότι η τρόικα βοήθησε τις 
τέσσερις χώρες της E.E. να εξέλθουν από την κρίση και να αποφύγουν 
την άτακτη χρεωκοπία. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο τρόπος εργασίας της 
τρόικας εμπόδισε την εθνική «οικειοποίηση» των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων και έθεσε σε κίνδυνο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. 
Στο πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζει λυπηρό το γεγονός ότι τα θεσμικά 
όργανα της Ε.Ε. αποτελούν τον αποδιοπομπαίο τράγο των δυσμενών 
επιπτώσεων της τρόικας, ενώ -όπως τονίζει- οι υπουργοί Οικονομικών 
των κρατών-μελών είναι αυτοί που φέρουν την πολιτική ευθύνη για τις 
ενέργειες της τρόικας. Κατ' αρχάς, οι ευρωβουλευτές επικεντρώνονται 
στα εσωτερικά προβλήματα της τρόικας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται 
για τρία ανεξάρτητα θεσμικά όργανα (τα μέλη της τρόικας) που είχαν 
μια άνιση κατανομή των ευθυνών μεταξύ τους, διαφορετικές εντολές, 
καθώς και δομές διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων με 
διαφορετικά επίπεδα ευθύνης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες συνετέλεσαν 
στην απουσία του κατάλληλου ελέγχου και της απαραίτητης 
δημοκρατικής λογοδοσίας στο σύνολο της, αναφέρει το κείμενο.
Σύμφωνα με την έκθεση, τα εθνικά Κοινοβούλια ήταν πολύ συχνά 
ανίσχυρα και όταν ζητήθηκε η γνώμη τους βρέθηκαν αντιμέτωπα, με 
την επιλογή να πτωχεύσουν οι χώρες ή να αποδεχθούν μνημόνια που 
ήταν προϊόντα διαπραγμάτευσης μεταξύ της τρόικας και των εθνικών 
αρχών. Για το λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές προτείνουν να θεσπιστούν 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την εξασφάλιση του 
κατάλληλου δημοκρατικού ελέγχου των εκάστοτε μέτρων.
Για την τρόικα τονίζουν ότι υιοθέτησε την ίδια προσέγγιση προς όλες τις 
χώρες, με πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, χωρίς να λάβει 
δεόντως υπόψη της τις διαφορετικές συνθήκες σε κάθε χώρα.
Ασκούν εντονότατη κριτική στους εκπροσώπους των δανειστών για 
την αποτυχία τους να προβούν σε διόρθωση των συστάσεών της, όταν 
αυτές αποδείχτηκαν αναποτελεσματικές ή βασισμένες σε λανθασμένες 
υποθέσεις, όπως στην περίπτωση που οι προβλέψεις σχετικά με την 
ανάπτυξη δεν υλοποιήθηκαν και τους λεγόμενους δημοσιονομικούς 
πολλαπλασιαστές που αποδείχθηκαν μεγαλύτεροι από τους 
αναμενόμενους.
Στους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης προσάπτουν το 
γεγονός ότι απέτυχαν να δώσουν σαφείς και συνεκτικές πολιτικές 
κατευθύνσεις στην Κομισιόν όσον αφορά τους στόχους που ζητήθηκε 
από τις τέσσερις χώρες να πετύχουν σε αντάλλαγμα της οικονομικής 
βοήθειας. Η Ευρωζώνη καλείται να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για 
τα προγράμματα διάσωσης, καθώς αυτή είναι που λαμβάνει τις τελικές 
αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδοτική συνδρομή και τους όρους 
παροχής της βοήθειας, αναφέρει η έκθεση.
Η έκθεση τάσσεται υπέρ της θέσπισης σαφών, διαφανών 
και δεσμευτικών κανόνων που θα διέπουν τις διαδικασίες 
αλληλεπίδρασης των θεσμικών οργάνων της τρόικας, καθώς και 
την κατανομή των καθηκόντων τους. Μια βελτιωμένη στρατηγική 
επικοινωνίας αποτελεί επίσης σημαντική προτεραιότητα.


