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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ένα μάλλον εφιαλτικό σενάριο προβάλει η νέα 
έκθεση της Goldman Sachs, η οποία υποστηρίζει 
πως απαιτείται νέος γύρος εσωτερικής υποτίμησης 
στην Ελλάδα, περίπου 15-20%, καθώς δεν έχουν 
υλοποιηθεί, όπως αναφέρει, οι απαραίτητες μεταρ-
ρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν την επανάκτηση 
της ανταγωνιστικότητας και την υποβοήθηση της 
αναπτυξιακής προσπάθειας. Κατά την έκθεση, 
εφόσον η κυβέρνηση δεν προχωρήσει τις μεταρρυθ-
μίσεις, θα πρέπει να επιβάλει πρόσθετα μέτρα που 
θα περιορίσουν κατ’ αντίστοιχο ποσοστό το βιοτικό 
επίπεδο των Ελλήνων�
Με άλλα λόγια, θα πρέπει να επιβάλει και νέες 
μειώσεις μισθών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 
Με δεδομένο ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρά-
πεζας της Ελλάδος η εσωτερική υποτίμηση έφτασε 
τον Δεκέμβριο στο 23%, κατά την Goldman Sachs, 
τα πρόσθετα μέτρα θα πρέπει να οδηγήσουν έως 
και -43%�
Η ανάλυση ταυτίζεται με τις θέσεις των δανειστών 
και υποστηρίζει απολύτως όσα επικαλούνται τα 
μέλη της «τρόικα» κατά τις διαπραγματεύσεις με 
τους κυβερνητικούς παράγοντες. Κι αυτό γιατί, σε 
συνδυασμό με τον εξαιρετικά χαμηλό πληθωρισμό 
(που παρουσιάζει και ολόκληρη η Ευρωζώνη και η 
Ελλάδα), αλλά και τη βύθιση σε μακρά ύφεση, όπως 
αναφέρουν οι αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας, 
επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο δείκτη χρέους/
ΑΕΠ. Κατά την εκτίμηση, πληθωρισμός χαμηλότερος 
κατά 1 μονάδα βάσης, αυξάνει το δείκτη χρέους 
/ ΑΕΠ κατά 10-20 μονάδες βάσης σε περίοδο 
δεκαετίας.
Συμπέρασμα: κι αν η κυβέρνηση αποφύγει προ-
εκλογικά, δεν θα αποφύγει και μετεκλογικά νέα 
σκληρά μέτρα, κατά τους αναλυτές…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ  
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  

ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19/3/2014 
✔ ΣΤΙΣ 9.30 ΠΜ ΣΤΟ ΚΕΑΟ (Πειραιώς 24). 

✔ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Σταδίου 29). 

✔ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ  
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

Το ΤΕΕ  μαζί με τις Ενώσεις και τους συλλογι-
κούς φορείς των διπλωματούχων Μηχανικών, 
στο πλαίσιο της 48ωρης  Πανελλαδική  απεργί-
ας της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη και Πέμπτη  19 και 
20 Μάρτη 2014  καλεί το τεχνικό επιστημονι-
κό δυναμικό της χώρας να συμμετάσχει στην 
πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων.   
Το TEE  καλεί τους διπλωματούχους Μηχανι-
κούς να συμμετέχουν αγωνιστικά και μαζικά 
στις κινητοποιήσεις εναντίον των αλλεπάλλη-
λων ισοπεδωτικών  επιθέσεων που οργανώ-
νουν κυβέρνηση και τρόικα, εις βάρος του 
επιστημονικού παραγωγικού δυναμικού της 
χώρας, με στόχο την πλήρη  κατάργηση   των 
ασφαλιστικών και  κοινωνικών δικαιωμάτων  
μας και παράλληλα την οριστική  διάλυσης 
της δημόσιας διοίκησης, για να προχωρήσουν 
χωρίς έλεγχο στην εκποίηση της δημόσιας πε-
ριουσίας.

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανι-
κούς να πάρουν μέρος στην Αττική σε συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης την Τε-
τάρτη 19/3/14, στις 09.30 στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 
28,  ενώ θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουρ-
γείο Εργασίας, Σταδίου 29   και κατάληξη στην 
απεργιακή συγκέντρωση  στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος.

Με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας Επι-
τροπής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται 
μέχρι να επιλυθούν οριστικά και δίκαια τα 
ασφαλιστικά μας αιτήματα. Στόχος πρώτης 
γραμμής είναι να αποτραπεί η αποστολή προς 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ), ο κατάλογος ληξιπρόθεσμων ασφα-
λιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέπεια 
να ξεκινήσουν αμέσως κατασχέσεις περιουσι-

ακών στοιχείων σε περισσότερους από 50.000 
Μηχανικούς, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος 
του ΔΣ  ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συ-
νεννόηση με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη 
Βρούτση. Παράλληλα συνεχίζεται ο αγώνας 
και η ετοιμότητα του ΤΕΕ μαζί με τις Ενώσεις 
και τους συλλογικούς φορείς των Μηχανικών 
μέχρι να εξουδετερωθεί κάθε απόπειρα του 
προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί αιφ-
νιδιαστικά και απροκάλυπτα να επιβάλει τις 
νέες εξοντωτικές ασφαλιστικές εισφορές, που 
έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνημονιακούς 
Νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος 
του άγρια δοκιμαζόμενου από την κρίση και 
την ανεργία τεχνικού επιστημονικού κόσμου.

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που 
με εισηγήσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη έχει λάβει η Διοικούσα Επιτροπή, το 
ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς 
στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης και του 
διεκδικητικού αγώνα για τα μεγάλα ανοιχτά 
θέματα στο ασφαλιστικό των μηχανικών. Οι 
αγώνες του ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους συλ-
λόγους και τις συλλογικότητες των μηχανικών 
αλλά και το σύνολο των επιστημονικών φορέ-
ων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέ-
χρι την τελική δικαίωση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

1

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13
Μαϊου
2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Σώζουμε τη Μεσόγειο» 
ΠΑΤΡΑ

Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας, Τμήμα Γεωλογίας 
Παν. Πατρών, Γαλλικό Ινστιτούτο 
Ελλάδας /Παράρτημα Πάτρας 

23 
Μαρτίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

Επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Προηγμένες 
οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης νερού και απο-
βλήτων - Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές εφαρμο-
γών» θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαρτίου 2014 στη 
Θεσσαλονίκη (Συνεδριακός χώρος «Βεργίνα», Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης).
Την εκδήλωση διοργανώνουν το Εργαστήριο Φυσι-
κών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας 
(ΕΦΕΜ) και το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και 
Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).
 Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο 
εντοπισμός στο περιβάλλον ενός πλήθους τοξικών 
οργανικών ουσιών(γεωργικά φάρμακα, διαλύτες, 
χημικά βιομηχανικής προελεύσεως, συντηρητι-
κά, φαρμακευτικές ουσίες, κ.ά.)από τη διάθεση 
ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυμάτων και 
άλλων αποβλήτων σε επιφανειακά νερά (λίμνες, 

ποτάμια), από τη γεωργι-
κή, την κτηνοτροφική και 
γενικότερα την ανθρώπινη 
δραστηριότητα, επιβάλλει 
ειδική μέριμνα για την επε-
ξεργασία του πόσιμου νερού 
με στόχο την προστασία 
της ανθρώπινης υγείας. Η 
χρήση συμβατικών μεθόδων 
επεξεργασίας του πόσιμου 
νερού (όπως η κροκίδωση, 
η διήθηση με αμμόφιλτρα και 
η απολύμανση με χρήση χλωρίου) οδηγεί συνήθως 
σε μικρή έως ελάχιστη απομάκρυνση των παρα-
πάνω συνθετικών οργανικών ουσιών. Επιπλέον, οι 
συνθετικοί αυτοί οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν 
στην πλειονότητά τους ιδιαίτερη αντοχή απέναντι σε 
βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω προβλήματα, απαιτείται ανάπτυ-
ξη αποτελεσματικών τεχνολογιών απορρύπανσης του 
νερού, ικανών να παρέχουν καθαρό νερό απαλλαγ-
μένο από ίχνη τοξικών μικρορυπαντών. Η εντατική 
έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε τις 
τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη των «Προηγμέ-
νων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης». 
Η επιστημονική συνάντηση αποσκοπεί μεταξύ άλλων, 
στο να αναδείξει, με συγκεκριμένα παραδείγματα, 
τις μεγάλες δυνατότητες και τα οφέλη από την 
εφαρμογή των ΠΟΜΑ στην επεξεργασία νερού και 
υγρών αποβλήτων, να φέρει σε επαφή επιστήμονες, 
μηχανικούς και υπεύθυνους προστασίας περιβάλλο-
ντος με σκοπό την παρουσίαση της δραστηριότητάς 
τους και το διάλογο αναφορικά με τις προοπτικές και 
τις σύγχρονες τάσεις των ΠΟΜΑ στην απορρύπανση 
του νερού (επιφανειακού, υπόγειου και πόσιμου 
νερού, βιομηχανικών, αστικών και αγροβιομηχανικών 

αποβλήτων) από ένα ετερόκλητο πλήθος μη βιοδια-
σπάσιμων ρυπαντών (χρώματα, βιομηχανικά χημικά, 
υπολειμματικά φυτοφάρμακα, κ.ά.), να διευκολύνει 
την προσέγγιση των ενδιαφερομένων από τοπικούς 
οργανισμούς, φορείς  διαχείρισης υδάτων, και το 
βιομηχανικό, μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα 
της ελληνικής οικονομίας με ειδικούς ερευνητές και 
χρήστες ή/και κατόχους σχετικής τεχνογνωσίας, και 
τέλος, να προβάλει τα αποτελέσματα του ερευνητικού 
έργου ΝΗΡΟΝ. Θεματικές περιοχές:
-Ετερογενής φωτοκατάλυση και νέα υλικά
-Φωτοχημικές διεργασίες με βάση την ακτινοβολία 
-Διεργασίες Fenton και photoFenton
-Τεχνολογίες οζονισμού
-Ηλεκτροχημικές διεργασίες
-Διεργασίες υγρής οξείδωσης
-Απολύμανση νερού
-ΠΟΜΑ (και υβριδικές τεχνολογίες) για την επεξερ-
γασία νερού και αποβλήτων
-Διεργασίες με εκμετάλλευση 
-Θερμοχημική οξείδωση.
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Τηλ: 2310 498182/ 476,  2310- 498189, 
email: kplakas@cperi.certh.gr, www.nrre.cperi.
certh.gr

Ημερίδα με τίτλο: «Εφαρμογές GIS για την πρόσκληση 
59 ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ» διοργανώνεται από τη HellasGIs 
(Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληρο-
φοριών) -με την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής- στις 
27 Μαρτίου 2014, στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ.
Πληροφορίες: HellasGIs (Μαρία Κούρτελη, e-mail: 
info@hellasgi.gr, τηλ: 6948 469754), www.hellasgi.gr

Εκδήλωση

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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

Στις 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 19.00 θα δοθεί διάλεξη 
του καθηγητή Θεοδόση Π. Τάσιου με θέμα: «Σε τι χρη-
σιμεύουν τα μνημεία;  Mνημεία: κοινωνική σημασία 
και αξιολογικές αντιφάσεις», στο Ιταλικό Μορφωτικό 
Ινστιτούτο Αθηνών (Πατησίων 47, έναντι Πολυτεχνεί-
ου). Πληροφορίες: www.iicatene.esteri.it

Ομιλία

Μέθοδοι απορρύπανσης νερού και αποβλήτων 
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Συμμετέχουμε στη 48ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ, που 
είναι ενταγμένη στον αγωνιστικό σχεδιασμό που εξελίσσεται όλο 
το μήνα Μάρτιο και θα συνεχιστεί με πολύμορφες δράσεις, Γενικές 
Συνελεύσεις, συλλαλητήρια, αποκλεισμούς, Δημόσιων Υπηρεσιών 
στην προσπάθεια δημιουργίας Πανδημοσιοϋπαλληλικού μετώπου, 
αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ υπογραμμίζοντας ότι 
ο αγώνας των διπλωματούχων Μηχανικών στρέφεται Κατά:

-Των απολύσεων με όποιο όνομα και αν εμφανίζονται. 
-Της πλήρους αποδόμησης – διάλυσης του Δημοσίου και της παρά-
δοσής του στα ιδιωτικά συμφέροντα.
-Του ξεπουλήματος της Δημόσιας περιουσίας.   
Παρουσιάζοντας τα αιτήματα της κινητοποίησης η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
υπογραμμίζει ότι: Στον αντίποδα απαιτούμε
-Μόνιμη και σταθερή δουλειά.
-Στήριξη και ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών για κάλυψη των 
κοινωνικών αναγκών.
-Σταμάτημα του σχεδιαζόμενου ξεπουλήματος και επανάκτηση του 
Δημόσιου πλούτου που ήδη εκποιήθηκε. 
-Επίσης στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας και σ΄ ότι 

αφορά στην Αττική    αποφασίστηκε από κοινού με Σωματεία και 
Φορείς Μηχανικών κινητοποίηση για τα ασφαλιστικά μας προβλή-
ματα και την στήριξη του Ταμείου μας, διεκδικώντας :  
-Καμιά αποστολή οφειλής στο ΚΕΑΟ που αποτελεί μηχανισμό κα-
τασχέσεων.
-Κατάργηση των απαράδεκτων μνημονιακών αυξήσεων των ει-
σφορών και ταυτόχρονα νομοθετική πρωτοβουλία για μείωσή τους 
(αντίστοιχη της μακροχρόνιας κρίσης του Κλάδου και της ανέχειας 
που έχει επιφέρει).
-Αξιοπρεπή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
-Αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου Μηχανικού και ουσιαστική 
κάλυψη της ανεργίας σύμφωνα με τις προτάσεις του Ταμείου και 
των Φορέων των Μηχανικών. 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ τονίζει ότι:
-Για την Αττική καλούμε τους Διπλ. Μηχανικούς την Τετάρτη 
19/3/14, στις 09.30 στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28, θα ακολουθήσει πορεία 
στο Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29 και κατάληξη στην απεργιακή 
συγκέντρωση  στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Διεκδικούμε την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης – ΕΕ- 
ΔΝΤ και κάθε κυβέρνησης που θα εφαρμόζει την ίδια πολιτική. 

Υπογράφηκε η χορήγηση δανείου ύψους 235 εκατ. ευρώ ανα-
φορικά με τη χρηματοδότηση έργων του δικτύου διανομής ηλε-
κτρισμού (θυγατρική της ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ). Τη σύμβαση του δανείου 
υπέγραψαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων Mihai Tanasescu και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβου-
λος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός. Σύμφωνα με το Energypress, 
το δάνειο προέρχεται από μια ανοιχτή γραμμή χρηματοδότησης 
συνολικού ύψους 415 εκατ. ευρώ για έργα υποδομών της ενέρ-
γειας από την ΕΤΕπ και αφορά σε έργα της περιόδου 2013 - 2015 
για το δίκτυο διανομής και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. 
Κατά την ομιλία του ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, αναφέρθηκε στην 
δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Ελλάδα σημειώνοντας ότι η τρά-
πεζα έχει πραγματοποιήσει χορηγήσεις συνολικού ύψους 9 δισ. 
ευρώ από το 2008 μέχρι σήμερα, μέσα στη διάρκεια της κρίσης. 
« Έχουμε δεσμευτεί να δανείζουμε περισσότερο την Ελλάδα γιατί 
έχουμε εμπιστοσύνη στη χώρα και τις προοπτικές της», τόνισε χα-
ρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα όσα παρουσίασε ο κ. Tanasescu, το 
2013 τριπλασιάστηκε ο όγκος των δανείων της ΕΤΕπ στην Ελλάδα 
από 55 εκατ. σε 1,47 δισ. ευρώ, ενώ βελτιώθηκε και η ποιότη-
τα του δανεισμού με δεδομένο ότι 650 εκατ. διατέθηκαν για τη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, αυξή-
θηκαν οι χορηγήσεις για την καινοτομία και την καταπολέμηση 
της ανεργίας στους νέους. Για το 2014 ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ 
ανέφερε ότι οι χορηγήσεις αναμένεται να ξεπεράσουν εκ νέου το 
1 δισ. ευρώ, ενώ ήδη στην αρχή του έτους, μαζί με τα δάνεια που 
ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο, έχει γίνει μια καλή αρχή και έχουν 
εγκριθεί περίπου 0,5 δισ. ευρώ. «Η δέσμευσή μας για χορηγήσεις 
και για επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πολύ ισχυρή, παρουσιάστε 
μας έργα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα τα χρηματο-
δοτήσει εφόσον πληρούν τους όρους χορηγήσεων που προβλέπει 
το καταστατικό της».
Μεταξύ άλλων η τράπεζα χορηγεί δάνεια για δράσεις καταπολέ-

μησης της ανεργίας, αποκατάσταση της σύγκλισης, ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καινοτομία, υποδομές και καταπο-
λέμηση της κλιματικής αλλαγής. Έχοντας σχέση με περισσότερες 
από 160 χώρες η ΕΤΕΠ οι χορηγήσεις της ξεπερνούν τα 512 δισ. 
ευρώ και είναι μακράν ο μεγαλύτερος δημόσιος χρηματοδοτικός 
οργανισμός, με διπλάσιες χορηγήσεις από την Παγκόσμια Τράπε-
ζα και πενταπλάσιες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Χρηματοδότη-
σης της Ανάπτυξης EBRD.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

48ωρη Πανελλαδική Απεργία στις 19 και 20 Μάρτη 2014

 Δάνειο 235 εκατ. της ΕΤΕπ για τα δίκτυα της ΔΕΗ



4

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Την απαλλαγή από το Ενιαίο Τέλος όσων 
ακινήτων είναι δεσμευμένα για αρχαιολο-
γικούς η πολεοδομικούς όρους, αποφάσι-
σε οριστικά το ΣτΕ. Αυτό σημαίνει ότι κάθε 
ιδιοκτησία που δεν μπορεί να αξιοποιηθεί 
από τον ιδιοκτήτη του επειδή το Δημόσιο το 
έχει δεσμεύει για λόγους που αφορούν είτε 
αρχαιολογικές εργασίες είτε έργα κοινής 
ωφέλειας γλιτώνουν το ΕΤΑΚ και επομένως 
θα γλιτώσουν και το νέο φόρο. Αναλυτικά, η 
απόφαση του ΣτΕ αναφέρει μεταξύ άλλων: 
«Κρίθηκε, λαμβανομένων υπόψη και των δι-
ατάξεων του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς» (Α΄ 153), ότι στην έννοια 
του «ακινήτου που έχει δεσμευθεί από την 
αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, λόγω αρχαιολογικής έρευνας» και 
που, ως εκ τούτου, απαλλάσσεται από το ενι-
αίο τέλος ακινήτων, κατά τα οριζόμενα στο ν. 
3634/2008 (περίπτωση δ του άρθρου 8), υπά-
γεται κάθε ιδιωτικό ακίνητο όταν, λόγω της 
σημασίας του για την αρχαιολογική εν γένει 
έρευνα, δηλαδή για την ανακάλυψη, την 
ανάδειξη, τη διατήρηση ή την προστασία αρ-
χαιοτήτων, και εξαιτίας των συνακόλουθων 
ενεργειών της αρχαιολογικής υπηρεσίας, η 
κατά προορισμό χρήση και εκμετάλλευσή 
του έχει περιορισθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε, 
κατά τον κρίσιμο χρόνο, να έχει καταστεί 
ουσιαστικά αδύνατη για τον ιδιοκτήτη του.  
Η υπαγωγή ενός τέτοιου ακινήτου σε φόρο 
ακίνητης περιουσίας, όπως το ένδικο ενιαίο 
τέλος ακινήτων, αφ' ενός μεν θα συνιστού-
σε υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας, 
κατά παράβαση του άρθρου 17 του Συντάγ-
ματος και του Πρώτου Προσθέτου Πρωτο-

κόλλου της ΕΣΔΑ, αφ' ετέρου δε θα ερχόταν 
σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 5 του Συ-
ντάγματος, αφού, υπό τις συνθήκες αυτές, η 
κυριότητα του ακινήτου, ως αντικείμενο του 
φόρου, δεν θα αποτελούσε, για τον ιδιοκτή-
τη, ένδειξη αντίστοιχης φοροδοτικής ικανό-
τητας, διασφαλίζοντας, όπως θα έπρεπε, τη 
φορολόγησή του «ανάλογα με τις δυνάμεις 
του».  
Στην ένδικη υπόθεση επρόκειτο για ακίνητο 
εντός σχεδίου πόλεως και εντός κηρυγμένου 
αρχαιολογικού χώρου, εν μέσω απαλλοτριω-
μένων για αρχαιολογικούς σκοπούς ιδιοκτη-
σιών και για το οποίο ήδη από το έτος 2006 
είχε εκτιμηθεί από την αρμόδια αρχαιολογι-
κή υπηρεσία ότι αυτό είχε ιδιαίτερη σημα-
σία για τον αρχαιολογικό χώρο μέσα στον 
οποίο βρισκόταν και για το λόγο αυτό είχε 
προταθεί η απαλλοτρίωσή του.  Από τότε και 
μέχρι το έτος 2008 (κρίσιμο χρόνο της επί-
δικης φορολογίας του), η Διοίκηση ούτε τη 
διαδικασία απαλλοτρίωσης είχε προωθήσει 
ούτε οικοδομική άδεια είχε χορηγήσει. Υπό 
τα δεδομένα αυτά έγινε δεκτό ότι το ένδικο 
ακίνητο, αδρανοποιημένο κατά τον προορι-
σμό του ως εντός σχεδίου πόλεως, υπαγό-
ταν στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 του ν. 
3634/2008, ήταν δηλαδή, κατά την έννοια της 
διάταξης αυτής, «δεσμευμένο από την αρ-
χαιολογική υπηρεσία λόγω αρχαιολογικής 
έρευνας» και απαλλασσόταν, ως εκ τούτου, 
για το 2008, από την επιβολή ενιαίου τέλους 
ακινήτων. Κρίθηκε ότι ο ν. 3634/2008, θεσπί-
ζοντας το Ε.Τ.ΑΚ. ως φόρο επί της ακίνητης 
περιουσίας, απέβλεψε στον καθορισμό της 
πραγματικής αγοραίας αξίας των ακινήτων 
ως βάσης επιβολής του φόρου. Προς τούτο, 

ως προς μεν τις τιμές εκκίνησης παρέπεμψε, 
για τις περιοχές όπου ισχύει το αντικειμε-
νικό σύστημα, στη σχετική νομοθεσία, για 
δε τους περαιτέρω «συντελεστές αυξομείω-
σης» εξουσιοδότησε τον Υπουργό Οικονομί-
ας και Οικονομικών να προβεί κανονιστικά 
στον καθορισμό τους, σχετικά δε εκδόθηκε 
η 1085787/888/0013/13.8.2008 κανονιστι-
κή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (Β΄ 1714/2008).  Κατά την 
έννοια, επομένως, της εν λόγω εξουσιοδό-
τησης, προκειμένου περί ακινήτων που τε-
λούν υπό ειδικές συνθήκες από άποψη πο-
λεοδομικών βαρών και περιορισμών, όπως 
είναι εκείνα που έχουν απαλλοτριωθεί λόγω 
ρυμοτομίας χωρίς να έχει συντελεσθεί η 
απαλλοτρίωση, θα έπρεπε να χρησιμοποιη-
θούν συντελεστές τέτοιοι που να αποδίδουν, 
κατά το δυνατόν, την πραγματική επίδραση 
που έχει η απαλλοτρίωση, υπό τις συγκε-
κριμένες συνθήκες, στην αξία του ακινήτου 
κατά το χρόνο της φορολογίας, λαμβανομέ-
νου υπόψη ότι η ρυμοτομική απαλλοτρίωση 
ακινήτου συνεπάγεται την απαγόρευση της 
χρησιμοποίησής του για διαφορετικό σκοπό, 
όπως η ανοικοδόμηση και η εκτέλεση συνα-
φών εργασιών, ενώ και μετά την αυτοδίκαιη 
άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή τη 
δικαστική κρίση ότι συντρέχει υποχρέωση 
άρσης λόγω παρόδου ευλόγου χρόνου, το 
ακίνητο δεν καθίσταται εκ μόνου του λό-
γου τούτου οικοδομήσιμο, αλλά η Διοίκηση 
οφείλει να επανέλθει και να κρίνει σχετικά, 
έχοντας, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να δεσμεύσει και 
πάλι τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία». 

Δεν πληρώνουν φόρο ακινήτων οι δεσμευμένες ιδιοκτησίες
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ΧΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ, ΑΥΡΙΟ ΟΡΟΣΗΜΟ

Το facebook φέρεται να διαπραγματεύεται με την 
αμερικανική εταιρεία αεροδιαστημικής Titan για 
την απόκτηση ενός ηλιακού αεροσκάφους Drome, 
το οποίο θα πετά σε ύψος 65.000 πόδια (δυο φορές 
απ’ ότι τα επιβατηγά αεροσκάφη) και θα λειτουργεί 
ουσιαστικά ως φθηνός «δορυφόρος», προσφέροντας 
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περιοχές του κόσμου 
που δεν έχουν σήμερα τέτοια δυνατότητα. Το ηλιακό 
αυτό αεροσκάφος έχει δυνατότητα να πετά επί πέντε 
συνεχή χρόνια, δίχως να χρειάζεται να προσγειωθεί 
για συντήρηση ή ανεφοδιασμό.
Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται σε 60 
εκατ. δολάρια, αλλά το συγκεκριμένο αεροσκάφος, 
κατά τους γνωρίζοντες, σε αντίθεση με τα «μπαλό-
νια» loon της Google, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για μετεωρολογικές προγνώσεις, παρακολούθηση 
και βοήθεια σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, 
απεικόνιση περιοχών της γης και άλλες επικοινω-
νίες. Τα μοντέλα Solara 50 και 60 (όπως τα εικονι-
ζόμενα) έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και 
ως αναμεταδότες δορυφορικής τηλεόρασης, καθώς 
έχουν πολύ μεγάλη αποθηκευτική ικανότητα σε 
ηλιακή ενέργεια.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΙ ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ

Με γρήγορους ρυθμούς κτίζεται στην κεντρική 
αρτηρία Ploen Chit Road της Μπανγκόκ, ένα νέο 
αρχιτεκτονικό ορόσημο της πόλης. Πρόκειται για 
ένα κτιριακό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 
145.000 τ.μ., το οποίο περιλαμβάνει ένα 7όροφο 
εμπορικό κέντρο και ένα πύργο 30 ορόφων στο 
οποίο θα στεγάζεται ένα ξενοδοχείο 6 αστέρων. 
Οι κατασκευές καταλαμβάνουν τους πρώην 
κήπου της Βρετανικής Πρεσβείας, δίπλα στο 
πάρκο Nai Lert. 
Τα σχέδια του συγκροτήματος μικτής χρήσης 
είναι έργο των Amanda Levete Architects, με 
έδρα το Λονδίνο και βασικό χαρακτηριστικό τους 
είναι η συγχώνευση των δυο βασικών κτιρίων, σε 
μια ελικοειδή συστροφή. Στο «αγκάλιασμα» αυτό 
αφήνονται κενά, που λειτουργούν ως μεγάλα 
αίθρια, τα οποία αφενός επιτρέπουν το φυσικό 
φως να φτάνει ως τους κατώτερους ορόφους, 
αφετέρου να αξιοποιηθούν ως εσωτερικοί κήποι 
και αυλές, που μπορούν να καλύψουν ανάγκες 
αναψυχής των επισκεπτών.
Αντλώντας μοτίβα και σχέδια από την παραδο-
σιακή αρχιτεκτονική της Ταϊλάνδης, η πρόσοψη 
του κτιρίου διαμορφώνεται σε ένα δυναμικό 
και «ρευστό» τρισδιάστατο πίνακα κεραμι-
κών πλακιδίων, που λειτουργούν ενάντια στις 
κλιματολογικές συνθήκες της Μπανγκόκ - ζέστη 
και υγρασία - ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν μια 
οπτική ψευδαίσθησης, που μειώνει τον όγκο της 
κατασκευής.

Να σημειωθεί ότι τόσο οι πελάτες του ξενοδοχείου, όσο και οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου 
θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν τη θέα των όμορων κήπων του Nai Lert.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανησυχία για τις επιπτώσεις στις εξαγωγικές 
επιδόσεις και τον τουρισμό- ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ- Αυξήθηκε 16,5% στη διετία η ισοτιμία • Κυβέρνη-
ση-Τρόικα: Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν και χθες σε πολύωρες 
συναντήσεις- ΨΑΧΝΟΥΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ» ΣΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ • Φορο-
λογία: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1.500 ΕΥΡΩ • ΟΑΕΔ: 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/3 ΓΙΑ 54 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ • Βλαντιμίρ Πούτιν: Η ΡΩΣΙΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ο Γενικός Δείκτης «βλέπει» τώρα τις 1.400 μονάδες- 
«ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ» ΤΟ ΧΑ- Εντυπωσιακή άνοδο 3,5% στο Χρηματιστήριο 
έφερε η λύση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών ● Κλείνουν 
σταδιακά όλα τα μέτωπα που χωρίζουν τις δύο πλευρές- ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ 
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Ολονύκτιες διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και τρόικας 
για την εξεύρεση της χρυσής τομής • Μείωση κατώτατου μισθού- 

«ΚΟΒΟΝΤΑΙ» ΣΤΟ 50% ΟΙ ΤΡΙΕΤΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ • 
Μελέτη του ΙΟΒΕ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ 1,2% ΑΠΟ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» • 
Συμψηφισμός: ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΧΡΕΗ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΧΑΣΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ- 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ- Διαμερίσματα πωλούνται έως 70% κάτω από τις 
αντικειμενικές- Στις 270.000 οι απούλητες κατοικίες • ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΟΛΙΣ ΕΥΡΩ- Μεταξύ εφοριών και φορο-
λογουμένων • ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑ-
ΤΑΝΑΛΩΤΩΝ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗ FED ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΡΙΜΑΙΑ • ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ- 
Έως το τέλος της άνοιξης δήλωσε ο υπ. Οικονομικών • 50.000 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% 
εκτιμά το ΙΟΒΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Διαπραγ-
ματεύσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες- Σε πολυνομοσχέδιο με ένα 
άρθρο τα προαπαιτούμενα  ΑΨΗΦΑ ΤΗ ΔΥΣΗ Ο ΠΟΥΤΙΝ- Αναγνώρισε 
την Κριμαία ως «κυρίαρχη και ανεξάρτητη».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προαναγγέλλει νέα αύξηση ορίων ηλικίας 
για συνταξιοδότηση- ΒΟΜΒΑ ΡΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Ρίχνει στον 
Καιάδα το «πλεόνασμα- Υπόλογη η κυβέρνηση για ελλιπή ενημέρωση- 
Αφήνει στον αέρα 360.000 που έχουν κάνει ήδη αίτηση  ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΚΡΥΦΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΛΠΗΣ  ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΣΤΟ «ΤΡΑ-
ΠΕΖΙ» ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ.
ΤΑ ΝΕΑ: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014- ΠΟΣΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ 
ΣΧΟΛΗ- Αύξηση των θέσεων στις θετικές επιστήμες και μείωση στις 
θεωρητικές  ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΜΕΝΗ Η ΜΕΡΚΕΛ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΡΕ-
ΝΤΣΙ  ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΕΘΝΟΣ: Ολόκληρη η εγκύκλιος για τη λειτουργία του ΠΕΔΥ από την 
Πέμπτη- Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ- Ασθενείς: Το 
ωράριο των πολυϊατρείων και τα ραντεβού- Χωρίς εισιτήριο μέχρι το 
τέλος του έτους, κάλυψη και για τους ανασφάλιστους- Γιατροί: Πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης- Πώς ορίζονται συντονιστές- ελε-
γκτές- Διαθεσιμότητα τέλος για το προσωπικό  Σε αυτόνομη τροχιά και 
ο βουλευτής Στ. Μπούκουρας- ΚΟΜΜΑΤΙΑ & ΘΡΥΨΑΛΛΑ Η ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ  Κυβέρνηση με τρόικα- ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 177 
ΜΕΡΕΣ… ΦΑΓΟΥΡΑ  Δύση κατά Ρωσίας- ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟ 
ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για εργασία 12 μηνών σε επιχειρήσεις μέσω 
ΕΣΠΑ- ΞΕΚΙΝΟΥΝ 10.000 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑ-
ΡΑΣΚΕΥΗ  - ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ 

ΑΥΓΗ  Υποστήριξε τις φοροελαφρύνσεις, αλλά διαβεβαίωσε πως δεν θα 
ξεφύγει από τη γερμανική λιτότητα- ΚΑΤΕΝΑΤΣΙΟ ΕΠΑΙΞΕ Ο ΡΕΝΤΣΙ 
ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρωτοφανής αντιπαράθεση 
εκτός ποδοσφαιρικών πλαισίων από τους δύο προέδρους- ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ- Ιβάν Σαββίδης: Το σύστημα έχει βαθιές ρίζες. Το ελέγχει 
ένας και λέγεται Μαρινάκης. Μας αηδιάζει όποιος εντάσσεται σε αυτό 
και το συντηρεί- Βαγγέλης Μαρινάκης: Ο Σαββίδης να πάψει να φέρε-
ται ως αποικιοκράτης, δίνοντας εκβιαστικά τελεσίγραφα στην ελληνική 
κυβέρνηση-  Μαραθώνιος για τη συμφωνία- Σε πολιτικό επίπεδο οι 
αποφάσεις για τα κρίσιμα ζητήματα.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σήμερα: Το πιο πλήρες ένθετο για την αγορά ερ-
γασίας- ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 50.000 ΝΕΩΝ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ Ο… 
ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ ΜΕΣΩ MEGA.
ΕΣΤΙΑ: ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΠΑΤΑΛΕΣ- Ευθύνεται ο αριθμός 
των δημοσίων υπαλλήλων.
Η ΑΥΓΗ: Κόβονται τριετίες και ωρίμανση στον ιδιωτικό τομέα- ΙΣΟ-
ΠΕΔΩΣΗ ΣΤΑ 580 €- Κατεδάφιση μισθών για όλους στο επίπεδο του 
νεοεισερχόμενου στην αγορά εργασίας επιχειρούν κυβέρνηση- τρόικα 
με πρόσχημα την ανεργία.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΑ ΔΕΣΜΑ ΕΕ- ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ Ή ΧΕΙ-
ΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ;
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μετά την ανακοίνωση για διακοπή των εργασιών- 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Θεϊκό σημάδι προς εκπλήρωση της προφητείας 
του Ιερεμία: «Από Βορρά θα εκχυθεί το κακό σε όλους τους κατοίκους 
της γης»- ΤΑ «ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ» ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ!
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΚΡΥΦΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΛΟΓΩ ΚΑΛΠΗΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 18/03/2014

Ακόμα μια νύχτα μακράς διαπραγμάτευσης εκτυλίχθηκε χθες το 
βράδυ στο υπουργείο Οικονομικών, μεταξύ τρόικας και υπουργών 
της κυβέρνησης. Οι μαραθώνιες επαφές συνεχίστηκαν και χθες 
βήμα βήμα, με την τρόικα να εμμένει στις απαιτήσεις της και την 
κυβέρνηση να καταβάλλει προσπάθειες να διασώσει ό,τι ακόμα 
διασώζεται από τις νέες σκληρές παρεμβάσεις και ια μέτρα που θα 
περιέχει το επικαιροποιημένο Μνημόνιο.
Από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέρασαν και χθες, εκτός 
της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών (Γ. Στουρνάρας, Χ. 
Σταϊκούρας, Γ. Μαυραγάνης), ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 
Βρούτσης, ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος 
Μητσοτάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ το κλίμα που επικρατούσε ήταν ότι τις 
επόμενες ώρες θα υπάρξει μια συμφωνία τουλάχιστον επί της 
αρχής, η οποία όμως θα περιλαμβάνει αρκετούς αστερίσκους 
στα θέματα που η κυβέρνηση γνωρίζει ότι δεν θα περάσουν 
από τη Βουλή. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης μαζί 
με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους επικεφαλής της 
τρόικας εξάντλησαν χθες τα χρονικά περιθώρια, δεδομένου ότι 
τόσο ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας όσο και οι 
επικεφαλής των ελεγκτών αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα 
από την Αθήνα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν όσο και 
οι ομόλογοι του στην Κομισιόν Ματίας Μορς και στην ΕΚΤ Κλάους 
Μαζούχ είχαν χθες καθόλη τη διάρκεια της ημέρας τηλεφωνικές 
επικοινωνίες με τους προϊσταμένους τους σε Ουάσιγκτον, 
Βρυξέλλες και Φρανκφούρτη, ώστε να λάβουν οδηγίες αναφορικά 
με τα ανοιχτά ζητήματα που υπήρχαν στο τραπέζι.
Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα ανοιχτά θέματα που ίσως 
παραμείνουν μπορούν να λυθούν και σε πολιτικό επίπεδο, πέραν 
των επικεφαλής της τρόικας, με το σκληρό «μπρα ντε φερ» μεταξύ 
κυβέρνησης και τρόικας να αφορά τα εξής θέματα: 
- Το γάλα, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης επιμένει στη διατήρηση 
του χαρακτηρισμού «φρέσκο» στις συσκευασίες γάλακτος, αλλά 
επέκταση του σχετικού ορίου ζωής από τις 5 στις 10 ημέρες για το 
αγελαδινό γάλα «χαμηλής παστερίωσης».
- Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθώς τουλάχιστον 
προς το παρόν η διάθεσή τους θα παραμείνει αποκλειστικά 
στα φαρμακεία. Παράλληλα, θα υπάρξει δοκιμαστική περίοδος 
λίγων μηνών με δυνατότητα μείωσης των τιμών τους κάτω από 
το σημερινό όριο της διατίμησης, που θα παραμείνει ως ανώτατη 
τιμή.
- Τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση 
φέρεται να επιμένει στη διατήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 
που προβλέπει ότι οι απολύσεις θα χρειάζονται έγκριση γενικού 
γραμματέα, αντί για υπουργική έγκριση. Ωστόσο, σύμφωνα με 
πληροφορίες, το ισχύον καθεστώς θα εξαιρεί τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε αναδιάρθρωση.
- Την κατάργηση των 3ετιών, καθώς ανώτατο στέλεχος του 
υπουργείου Εργασίας έλεγε ότι δεν τίθεται θέμα. Ωστόσο υπάρχει 
πρόθεση μείωσης των αυξήσεων κατά 50% σε μακροχρόνια 
ανέργους.

- Τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 3,9%. Η 
κυβέρνηση εμμένει στην πρόταση του υπουργείου Εργασίας για 
μείωση 2,9% στις εργοδοτικές εισφορές και 1 % στις εισφορές 
των εργαζομένων το καλοκαίρι, με αντάλλαγμα να μειωθεί η 
εργοδοτική εισφορά κατά 1 % επιπλέον το 2016.
- Τη διανομή πρωτογενούς πλεονάσματος, καθώς η τρόικα 
επιμένει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να διανείμει περισσότερο 
από το 30% του στόχου που αναγράφει ο προϋπολογισμός του 2013 
(812 εκατ. ευρώ) και αν προκύψει μεγαλύτερο ποσό να διατηρηθεί 
ως «μαξιλαράκι» για την κάλυψη αστοχιών στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν 
από τις δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα μισθολόγια.
-  Απολύσεις και μισθολογικά στο Δημόσιο, καθώς παραμένει 
η απαίτηση της τρόικας να οριστεί συγκεκριμένος στόχος 
απολύσεων εντός του 2015. Αποχωρώντας από τις χθεσινές 
διαπραγματεύσεις με την τρόικα, ανώτατο στέλεχος του 
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είπε πως «επιμένουμε 
ότι δεν υπάρχει θέμα απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων το 2015». 
Αναφορικά με τον «εξορθολογισμό» των πρόσθετων αποδοχών 
των δημοσίων υπαλλήλων, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε στην τρόικα 
να καταρτίσει μελέτη, πριν προχωρήσει στον εξορθολογισμό.
- Τις αλλαγές στο φορολογικό πεδίο (φοροπρόστιμα, φόρος 
υπεραξίας κλπ.), με το οικονομικό επιτελείο να προσανατολίζεται 
να καταθέσει μονομερώς το νομοσχέδιο.

ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΕΥΡΩ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 18/03/2014

Απειλή για την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας συνιστά 
το ισχυρό ευρώ, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχίες στους κλάδους 
των εξαγωγέων και του τουρισμού. Το υπουργείο Οικονομικών 
φοβάται πως εάν η ισοτιμία του ευρώ διατηρηθεί επί μακρόν 
σε υψηλά επίπεδα, θα απειλήσει την προσπάθεια εξόδου της 
οικονομίας από την ύφεση.
Στην τελευταία τριετία και συγκεκριμένα από τον Οκτώβριο του 
2010 η ανοδική πορεία των εξαγωγών επιβράδυνε την ύφεση της 
οικονομίας, σε μια περίοδο που οι επενδύσεις και η κατανάλωση 
υποχωρούν, αλλά η συμβολή του εξαγωγικού τομέα απειλείται 
από το ενιαίο νόμισμα. Οι ελληνικές εξαγωγές εμπορευματικών 
αγαθών παρουσιάζουν μείωση από τον περασμένο Οκτώβριο, 
εξέλιξη που εν μέρει οφείλεται και στην ανατίμηση του ενιαίου 
νομίσματος.
Με δεδομένο όμως ότι σχεδόν οι μισές εξαγωγές, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατευθύνονται 
σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, το ισχυρό ευρώ συνιστά απειλή, 
αφού τα ελληνικά προϊόντα θα είναι ακριβότερα σε σχέση με 
προϊόντα από ανταγωνιστές άλλων χωρών εκτός Ευρωζώνης και 
οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με απώλεια 
μεριδίων.
Ακόμη, αρνητικά θα επιδράσει τυχόν διατήρηση της ισοτιμίας του 
ευρώ σε υψηλά επίπεδα και στον έτερο εξαγωγικό κλάδο της 
οικονομίας, τον τουρισμό.
Ειδικά φέτος, που ο στόχος είναι η νέα αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος προς τη χώρα, το ισχυρό ευρώ θα φρενάρει την 
έλευση τουριστών από τρίτες χώρες εκτός Ευρωζώνης, αφού 
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ακριβαίνουν τα «πακέτα». Τυχόν αρνητικές εξελίξεις σε εξαγωγές 
εμπορευματικών αγαθών και τουρισμό, υπάρχει κίνδυνος να 
καθυστερήσει η επάνοδος της οικονομίας σε αναπτυξιακούς 
ρυθμούς, την οποία το υπουργείο Οικονομικών αναμένει να 
συμβεί εντός του 2014.
Ο στόχος του ΥΠΟΙΚ είναι η μέση αύξηση του ΑΕΠ φέτος κατά 
0,6%, από ύφεση 3,9% το 2013 και η επίτευξη του στόχου στηρίζεται 
στον εξαγωγικό τομέα.
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, παρατηρείται 
πως κατέγραψαν σημαντική μείωση το 2009, αλλά έκτοτε 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία. Ωστόσο, παρά τη διαρκή άνοδο, οι 
εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2013 
υπολείπονται των εισπράξεων του έτους 2008. Ειδικότερα, το 2013 
οι εξαγωγές απέφεραν στην οικονομία το ποσό των 53.014 εκατ. 
ευρώ, έναντι 52.728 το 2012 και έναντι 56.271 εκατ. ευρώ το 2008, 
που ήταν και η καλύτερη επίδοση.
Το 2013 οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών ανήλθαν στο ποσό 
των 28,1 δισ. ευρώ, από 27,9 δισ. ευρώ το 2012. Οι εισπράξεις από 
εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε 24,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
ποσό ύψους 12 δισ. ευρώ αφορά σε δαπάνη WH συνολική αξία 
των εξαγωγών το Δεκέμβριο του 2013 μειώθηκε κατά 14%, σε 
ετήσια βάση, στα 2,1 δισ. ευρώ.
των τουριστών. Το 2012 οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες ήταν 24,9 
δισ. ευρώ, ενώ η δαπάνη των τουριστών στην Ελλάδα ήταν 10,4 
δισ. ευρώ.
Στις θετικές συνέπειες του ισχυρού ευρώ είναι η λειτουργία του 
ως «ασπίδα» στις όποιες ανατιμήσεις των καυσίμων. Επειδή οι 
διεθνείς τιμές των καυσίμων αποτιμώνται σε δολάρια, η ανατίμηση 
του ευρώ έναντι του δολαρίου εξουδετερώνει ένα σημαντικό 
μέρος των ανατιμήσεων ή εφόσον παραμένουν σταθερές ή 
μειώνονται, το κόστος μειώνεται περαιτέρω σε ευρώ, ανάλογα με 
την ισοτιμία έναντι του δολαρίου.
Ακόμη μειώνεται το κόστος των εισαγόμενων αγαθών και πρώτων 
υλών που εκφράζονται σε δολάρια ή σε άλλα νομίσματα, η ισοτιμία 
των οποίων εξασθενεί έναντι του ευρώ. Βέβαια, λόγω της κρίσης 
και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων, στην τελευταία τετραετία 
το ύψος των εισαγωγών έχει συρρικνωθεί αισθητά. Ενδεικτικά 
είναι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία η αξία των 
εισαγωγών το 2008 είχε εκτοξευτεί στο ποσό των 90,1 δισ. ευρώ 
και το 2013 συρρικνώθηκε στο ποσό των 57,8 δισ. ευρώ.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες στις τιμές των 
εισαγόμενων αγαθών από το ισχυρό ευρώ δεν γίνονται άμεσα 
αισθητές στους καταναλωτές. Όπως παρατηρεί σε σχετική 
έρευνα η Τράπεζα της Ελλάδος, οι λιανικές τιμές των καυσίμων 
αυξάνονται άμεσα όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, 
ενώ όταν η διεθνής τιμή του πετρελαίου μειώνεται καθυστερούν 
να προσαρμόσουν ανάλογα ης τιμές, λόγω των στρεβλώσεων 
που υπάρχουν στον ανταγωνισμό. Η ίδια εικόνα αλλά με λιγότερα 
έντονα χαρακτηριστικά επικρατεί και σε άλλους κλάδους 
προϊόντων.
Στο δημοσιονομικό τομέα οι επιπτώσεις από το ισχυρό ευρώ είναι 
οριακές και η πορεία των δημοσιονομικών θα επηρεαστεί έμμεσα 
εάν παραταθεί η ύφεση, λόγω της μείωσης των εξαγωγών αγαθών 
και υπηρεσιών από το ισχυρό ευρώ.

ΥΠΟ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟ «Ο.Κ.» ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Τις πρώτες επιστολές προς τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μέσης 
και υψηλής τάσης για τις προσφερόμενες εκπτώσεις επί των 
τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος που αποφάσισε η γενική 
συνέλευση της επιχείρησης έπειτα από σχετική εισήγηση του 
Δημοσίου ως βασικού μετόχου, άρχισε να στέλνει από χθες η ΔΕΗ.
Σχετική απόφαση έλαβε το γενικό συμβούλιο της επιχείρησης που 
συνεδρίασε χθες, παρά το γεγονός ότι η τρόικα δεν είχε δώσει 
μέχρι χθες τουλάχιστον την έγκρισή της για τις συγκεκριμένες 
μειώσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει ως κρατική ενίσχυση.
Πηγές του ΥΠΕΚΑ φέρουν την τρόικα να αποδέχεται υπό 
προϋποθέσεις τις μειώσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
για την ενεργοβόρο βιομηχανία. Το τελικό «Ο.Κ.» της τρόικας 
προϋποθέτει δέσμευση από πλευράς της κυβέρνησης για την 
υλοποίηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων στην αγορά ενέργειας, 
αλλά και την ανά τετράμηνο αξιολόγηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, 
ώστε να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται αυξήσεις προκειμένου 
να παραμείνουν κοστοβαρή. Στις βασικότερες δεσμεύσεις 
περιλαμβάνονται οι δημοπρασίες λιγνιτικής ισχύος από τη 
ΔΕΗ που θα δώσουν τη δυνατότητα πρόσβασης της βαριάς 
βιομηχανίας σε φθηνά πακέτα ηλεκτρικής ενέργειας με έναρξη 
ισχύος την 1η Οκτωβρίου 2014, η προσαρμογή των Αποδεικτικών 
Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) στα ευρωπαϊκά δεδομένα, το άνοιγμα 
της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου μέσα στο επόμενο εξάμηνο, 
και τον μηδενισμό του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ μέχρι το τέλος του 
2014.
Κύκλοι της βιομηχανίας δήλωναν χθες ότι αναμένουν με αγωνία 
τις τελικές αποφάσεις κυβέρνησης και τρόικας. Η εξέλιξη, 
όπως τονίζουν στην «Κ», δημιουργεί τεράστια αβεβαιότητα 
για τη βιομηχανία. Σχολιάζοντας ειδικά την προϋπόθεση της 
επανεξέτασης των μειώσεων με βάση την ανά τετράμηνο 
αξιολόγηση των τιμολογίων της ΔΕΗ, επισημαίνουν ότι με τέτοιους 
όρους η βιομηχανία δεν μπορεί να προγραμματίσει με έναν έστω 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Η ΔΕΗ από την πλευρά της, μετά και τη χθεσινή ενημέρωση του 
Δ.Σ. για τα μέτρα που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση, 
προχωράει στην υλοποίησή τους, από την οποία υπολογίζεται 
ότι θα επιβαρυνθεί με κόστος της τάξης των 60 -65 εκατ. ευρώ 
ετησίως για τη διετία 2014 - 2015. Η ρευστότητα της επιχείρησης 
αναμένεται πάντως να ενισχυθεί μετά τη δανειακή σύμβαση που 
υπέγραψε χθες με την ΕΤΕπ για ποσό της τάξης των 235 εκατ. 
ευρώ, ενώ η διοίκηση προχωράει σε κινήσεις και για τη βελτίωση 
του δανεισμού της.
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η συμφωνία αναχρηματοδότησης 
δανείου ύψους 1,229 δισ. ευρώ από τέσσερις ελληνικές τράπεζες.
Το νέο ομολογιακό, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι 5ετούς 
διάρκειας και με βελτιωμένο επιτόκιο. Η εταιρεία συνεχίζει 
παράλληλα τις διαπραγματεύσεις για την έκδοση εταιρικού 
ομολόγου ύψους 300 - 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του 
επενδυτικού της προγράμματος. Την έκδοση του ομολόγου έχουν 
αναλάβει οι τράπεζες Deuteche Bank, Citi και Credit Suisse.


