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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Δεν υπάρχει τίποτα πιο ...υποκειμενικό σ' αυτό 
τον τόπο, απ' τις αντικειμενικές τιμές των ακι-
νήτων. Κι αυτό, βεβαίως, μόνο και μόνο για να 
εισπράτει το υπουργείο Οικονομικών το "χαράτσι" 
που επέβαλε στην ακίνητη περιουσία, ταυτόχρονα 
με το ..."χαράτσωμα" μισθών, συντάξεων και εν 
γένει αμοιβών, αλλά και τη γενικότερη οικονομι-
κή ύφεση, που διαμόρφωσαν οι "μνημονιακής" 
αντίληψης και αφετηρίας κυβερνητικές αποφά-
σεις.
Το χάσμα αντικειμενικών-εμπορικών τιμών 
ακινήτων, το οποίο διαρκώς διευρύνεται, περι-
γράφηκε στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Εκτιμητικής στην Αθήνα. Στο κέντρο 
της Αθήνας καταγράφονται περιπτώσεις παλιών 
διαμερισμάτων που πωλούνται με τιμές έως 70% 
χαμηλότερες των αντικειμενικών. Χαρακτηριστικό 
το παράδειγμα της Κυψέλης, εκεί όπου οι τιμές 
πώλησης των παλιών διαμερισμάτων διαμορ-
φώνονται μεταξύ 300-400 ευρώ το τ.μ., ενώ η 
ελάχιστη αντικειμενική αγγίζει τα 900 ευρώ το τ.μ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, 
οι αντικειμενικές τιμές στα νεόδμητα είναι υψη-
λότερες από 3%-33%, ανάλογα με την περιοχή, 
ενώ στα παλαιότερα, η απόκλιση κυμαίνεται από 
20%-70%. Ειδικά στα βόρεια προάστια, στα 
παλαιότερα, οι αντικειμενικές είναι υψηλότερες 
από 3,5%-60%, ενώ στα νεόδμητα η αντίστοιχη 
διαφορά φθάνει έως και 15%.
Η κατρακύλα των τιμών κατοικιών αναμένεται 
να συνεχιστεί, κατά τους αναλυτές, καθώς το 
απόθεμα απούλητων νέων κατοικιών έχει φτάσει 
στον αριθμό-ρεκόρ των 250.000-270.000 και 
τις μεταβιβάσεις από 100.000 το 1997 να έχουν 
περιοριστεί στις 10.000 το 2012.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΤΕΕ: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

Σήμερα η κινητοποίηση για το 
ασφαλιστικό και το δημόσιο τομέα

Το ΤΕΕ μαζί με τις Ενώσεις και τους 
συλλογικούς φορείς των διπλωμα-
τούχων Μηχανικών, στο πλαίσιο της 
48ωρης Πανελλαδική απεργίας της 
ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη και Πέμπτη 19 
και 20 Μάρτη 2014 καλεί το τεχνικό 
επιστημονικό δυναμικό της χώρας να 
συμμετάσχει στην πρώτη γραμμή των 
κινητοποιήσεων.
Το TEE καλεί τους διπλωματούχους 
Μηχανικούς να συμμετέχουν αγωνι-
στικά και μαζικά στις κινητοποιήσεις 
εναντίον των αλλεπάλληλων ισοπε-
δωτικών επιθέσεων που οργανώνουν 
κυβέρνηση και τρόικα, εις βάρος του 
επιστημονικού παραγωγικού δυναμι-
κού της χώρας, με στόχο την πλήρη 
κατάργηση των ασφαλιστικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων μας και πα-
ράλληλα την οριστική διάλυσης της 
δημόσιας διοίκησης, για να προχω-
ρήσουν χωρίς έλεγχο στην εκποίηση 
της δημόσιας περιουσίας. Με βάση 
τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτρο-
πής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζο-
νται 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 
ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει 
ως συνέπεια να ξεκινήσουν αμέσως 

κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων 
σε περισσότερους από 50.000 Μηχα-
νικoύς, όπως επιδιώκει ο πρόεδρος 
του ΔΣ  ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, 
σε συνεννόηση με τον υπουργό Ερ-
γασίας 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 απόπει-
ρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που 
επιχειρεί αιφνιδιαστικά και απροκάλυ-
πτα 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 επι-
στημονικού κόσμου. Στο πλαίσιο των 
σταθερών αποφάσεων, που με εισηγή-
σεις του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρ-
τζη 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 συλλόγους και τις συλλογικότη-
τες των μηχανικών αλλά και το σύνο-
λο των επιστημονικών φορέων έχουν 
φέρει καρπούς και συνεχίζονται μέχρι 
την τελική δικαίωση.

Το ΤΕΕ καλεί τους 
διπλωματούχους 
Μηχανικούς να πά-
ρουν μέρος στην Ατ-
τική σε συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας και 
διεκδίκησης σήμερα  
Τετάρτη 19/3/14, 
στις 09.30 στο ΚΕΑΟ 
Πειραιώς 28, ενώ θα 
ακολουθήσει πορεία 
στο Υπουργείο Ερ-
γασίας, Σταδίου 29 
και κατάληξη στην 
απεργιακή συγκέ-
ντρωση στην πλατεία 
Κλαυθμώνος.

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

    Η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ένωσης Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος 
(ΕΜηΠΕΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και ώρα 18:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στην Αθήνα - Σύνταγμα (Νίκης  4, 1ος όροφος), προκειμένου να συζητηθούν  
και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
-Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2013 και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων
-Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014
-Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΜηΠΕΕ
-Απολογισμός & Σχέδιο Δράσης μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Δ.Σ. της ΕΜηΠΕΕ (2014/2015).
-Ενημέρωση για τα εν εξελίξει έργα στα οποία συμμετέχει η ΕΜηΠΕΕ
-Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

ΕΜΗΠΕΕ: ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ 

ΣΗΜΕΡΑ 19-3-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Επιστημονική συνάντηση με θέμα: «Προηγ-
μένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης νερού 
και αποβλήτων - Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές 
εφαρμογών» πραγματοποιείται σήμερα στη Θεσ-
σαλονίκη (Συνεδριακός χώρος «Βεργίνα», Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης), από 
το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών 
Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) και το Ινστιτούτο Χημικών 
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ).

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

  Από τις 24 ως τις 28 Μαρτίου 2014 θα πραγμα-
τοποιηθεί στην Αθήνα το διεθνές συνέδριο EDBT 
(Extending Database Technology), με αντικεί-
μενο τα συστήματα διαχείρισης μεγάλων όγκων 
δεδομένων. 
Πρόκειται για μια καθιερωμένη (από 
το 1988) και διεθνώς αναγνωρισμένη 
συνάντηση επιστημόνων, καθώς και 
άλλων επαγγελματιών προγραμμα-
τιστών και χρηστών, οι οποίοι έχουν 
την ευκαιρία να ανακοινώσουν τα 
αποτελέσματα της έρευνάς τους, να 
ανταλλάξουν απόψεις, να εξερευνήσουν νέες 
ιδέες και τεχνικές, και να μοιραστούν τις εμπει-
ρίες τους από πραγματικές εφαρμογές που χρη-
σιμοποιούν. Παράλληλα με το συνέδριο EDBT, 
διεξάγεται και το επίσης αναγνωρισμένο (από 
το 1986) διεθνές συνέδριο ICDT (International 
Conference on Database Theory), του οποίου η 
θεματολογία αφορά τη σύγχρονη έρευνα σχετικά 
με θεωρητικά θεμέλια των βάσεων δεδομένων. 

Τα συνέδρια συνδιοργανώνονται από το Πανεπι-
στήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Πληροφορικής 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). 
 «Η ποιότητα της καθημερινή μας ζωής, η παρα-

γωγικότητά της εργασίας μας, αλλά και 
η βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων 
και υποδομών μιας χώρας εξαρτάται 
σήμερα  σε μεγάλο βαθμό από την 
ικανότητά μας να παράγουμε και να 
επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους 
ψηφιακής πληροφορίας, τονίζεται σε 
ανακοίνωση. Η διαχείριση δεδομένων 

αποτελεί μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω 
από την ταχεία εξέλιξη της επιστήμης της πλη-
ροφορικής σήμερα». 
Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), το οποίο έχει και 
την ευθύνη αναμετάδοσης του ζωντανά στο 
διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης http://www.ekt.
gr/events/live
Πληροφορίες: http://www.edbticdt2014.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

EDBT/ICDT 2014:  
Διεθνή συνέδρια για βάσεις δεδομένων 

 Πανόραμα  
Επιχειρηματικότητας 

  To Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρο-
μίας θα πραγματοποιηθεί 28-30 Μαρτίου 2014 στο 
Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Το 
πολυσυνέδριο σε θέματα επιχειρηματικότητας των 
νέων και επαγγελματικού προσανατολισμού, θα φι-
λοξενήσει φέτος περισσότερους από 150 διακεκριμέ-
νους εισηγητές, μεταξύ των οποίων επιτελείς μεγάλων 
ελληνικών αλλά και πολυεθνικών επιχειρήσεων, καθη-
γητές πανεπιστημίου, καθώς και στελέχη ανεύρεσης 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Ομιλία
Στις 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 7:00μ.μ. ο αρχιτέκτων 
Δημήτρης Κωστελέτος 
θα μιλήσει με θέμα: «O Τζωρτζ Γκίσσιγκ και τα αρχαία 
μνημεία της Αθήνας», στο πλαίσιο της παρουσίας του 
βιβλίου της Μαρίας Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου 
με τίτλο: «Ένας ρομαντικός στη χώρα του Μύθου», 
στην Αίθουσα Μίκης Θεοδωράκης (Περικλέους 55, 
Δημαρχείο, Δήμος Χολαργού).
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Με πρόεδρο τον πολιτικό μηχανικό Πάρι Μπίλλια συγκροτήθηκε σε 
σώμα η 11μελής Διοικούσα Επιτροπή (ΔΕ) του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
Η Διοικούσα Επιτροπή θα κρατήσει τα “ηνία” του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για την επόμενη τριετία.
Αναλυτικότερα, τα 60 μέλη της περιφερειακής Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ («Α»), που εξελέγησαν στις 
24 Νοεμβρίου, προχώρησαν στην εκλογή του προε-
δρείου της «Α», των μελών της Διοικούσας Επιτροπής 
και του προεδρείου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μυστικές ψηφο-
φορίες. 
Η νέα διοικούσα επιτροπή:
Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας, πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής εξελέγη ο Πάρις Μπίλλιας 
(από την παράταξη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών), 
αντιπρόεδρος ο Αρχιτέκτων Κωνσταντίνος Λεονταρής 
(Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί) και Γενικός Γραμματέας ο Μη-
χανολόγος Άνθιμος Αμανατίδης (ΠΡΩΤ.ΑΝ. Πρωτοπορία-Ανανέωση. 
Κίνηση Μηχανικών για την ανασυγκρότηση του ΤΕΕ). Τα μέλη της δι-
οικούσας επιτροπής είναι: 
-Τριανταφυλλιά Γαλανάκη, Πολιτικός Μηχανικός, (Δημοκρατική Συ-
μπαράταξη Μηχανικών), 
-Γιάννης Δαρδαμανέλης, Πολιτικός Μηχανικός, (Δημοκρατική Κίνηση 
Μηχανικών), 
-Νίκος Ζώκας, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, (Δημοκρατική Πανεπιστη-
μονική Κίνηση Μηχανικών), 
-Παρασκευή Μασταγκά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, (Ριζοσπαστική Πρω-
τοβουλία Μηχανικών), 
-Δημήτρης Μήτρου, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, (Δημοκρατι-
κή Κίνηση Μηχανικών),
-Ιωάννης Νάνος, Πολιτικός Μηχανικός, (Ελεύθεροι Επαγγελματίες 
Μηχανικοί), 
-Κωνσταντίνος Σαμδάνης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, (Αριστερή Ενωτική 
Πρωτοβουλία. Εργαζόμενοι Μηχανικοί. Συσπείρωση Αριστερών Μη-
χανικών) και
-Γεώργιος Τσακούμης, Αγρονόμος Τοπογράφος μηχανικός, (Δημο-

κρατική Κίνηση Μηχανικών). 
-Οι προτεραιότητες της νέας διοίκησης: Για τη θέση του προέδρου 

της Διοικούσας Επιτροπής μοναδική υποψηφιότητα 
ήταν του κ. Πάρι Μπίλλια, ο οποίος αντικαθιστά τον επί 
δύο τριετίες πρόεδρο Τάσο Κονακλίδη, από την ίδια 
παράταξη, ο οποίος δεν διεκδίκησε εκ νέου το αξί-
ωμα. Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του προέδρου, ο 
Πάρις Μπίλλιας δήλωσε ότι στο επίκεντρο των προ-
σπαθειών της νέας διοίκησης για την επόμενη τριετία 
θα τεθούν τα φλέγοντα -και συνδεόμενα μεταξύ τους- 
ζητήματα της καλπάζουσας ανεργίας και της αδυναμί-
ας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών δεκάδων 
χιλιάδων μηχανικών, οι οποίοι τώρα απειλούνται με 
κατασχέσεις ακόμη και των σπιτιών τους, ακόμη και 
για οφειλές της τάξης των 5.000 ευρώ προς τα ταμεία. 
Πρόσθεσε ότι το θέμα αφορά 50.000 μηχανικούς, που 

αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές τους, γιατί είναι άνεργοι ή 
εργάζονται με ελάχιστες αποδοχές.  
Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα εστιάσει στη διοργάνωση σεμιναρίων, 
δράσεων και εκδηλώσεων για την εξεύρεση νέων επαγγελματικών 
διεξόδων για τους μηχανικούς (πχ, πράσινες τεχνολογίες, ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικιών κτλ), οι οποίοι έχουν βρεθεί “στο κόκκινο” μετά 
την κατάρρευση της οικοδομής στην Ελλάδα, που κάποτε απορροφού-
σε τη μερίδα του λέοντος του τεχνικού δυναμικού της χώρας. Ιδιαίτερα 
θα στηρίξει και θα ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των νέων μηχανικών 
για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας,   με επίκεντρο  τις 
νέες ιδέες, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα παραμείνει, τέλος, σταθερά προσανατολισμένο στην 
προσπάθειά του να διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο ώς τεχνικός σύμ-
βουλος της ελληνικής πολιτείας, είτε αυτό αφορά τα μεγάλα έργα της 
Θεσσαλονίκης είτε ευρύτερα αναπτυξιακά ζητήματα σε εθνικό επίπε-
δο. Σημειώνεται ότι το προεδρείο της 60μελούς περιφερειακής αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ απαρτίζεται από τους Βασίλειο Γρηγοριάδη 
(πρόεδρο, αρχιτέκτονα μηχανικό, της παράταξης ΕλΕΜ), Γκαμπριελ 
Μανσούρ (αντιπρόεδρο, μηχανολόγο μηχανικό, ΑΚΜΗ) και Πολυξένη 
Σακελλαρίδου (αρχιτέκτονα μηχανικό, γενική γραμματέα, ΔΚΜ).  

Στον αριθμό ρεκόρ των 250.000-270.000 ανέρχεται το απόθεμα 
σε νεόδμητες κατοικίες σε επίπεδο επικράτειας, όπως ανέφερε 
ο Παναγιώτης Μαυραγάνης, διευθυντής συμβουλευτικών υπηρε-
σιών της Eurobank Property Services, μιλώντας σε συνέδριο που 
διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής, με θέμα την πο-
ρεία της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, κατά το 2013 και τις προ-
οπτικές της για το 2014. Αναλυτικά σύμφωνα με το protothema.
gr οι μεταβιβάσεις ακινήτων από 100.000 το 1997 υποχώρησαν σε 
10.000 το 2012, ενώ αναφορικά με τον αριθμό οικοδομικών αδει-
ών ο κ. Μαυραγάνης ανέφερε ότι το 1997 εκδόθηκαν σε επίπεδο 
επικράτειας 37.047 νέες οικοδομικές άδειες που αντιστοιχούσαν 
σε 13.725.235 τμ ενώ το 2012 εκδόθηκαν μόλις 9.066 νέες άδειες 
που αντιστοιχούσαν σε 2.641.200 τμ. Οι τρέχουσες προβλέψεις 
υποδεικνύουν ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά ύφεσης για 

την οικονομία. Εάν η κτηματαγορά ακολουθήσει τη βελτίωση της 
οικονομίας από το 2014 και ύστερα, τότε αναμένεται να παρατη-
ρηθεί μείωση αξιών το 2014, σταθεροποίηση το 2015 και αύξηση 
από το 2016 και ύστερα, ακολουθώντας την πορεία της οικονομίας 
με μια καθυστέρηση περίπου ενός έτους, εκτίμησε ο Παναγιώτης 
Μαυραγάνης.

Με πρόεδρο τον Πάρι Μπίλλια συγκροτήθηκε  
σε σώμα η νέα ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 

Ρεκόρ αποθέματος νεόδμητων κατοικιών 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μείωση βιομηχανικών τιμολογίων ΔΕΗ, συμβάσεις διακοψιμότητας, αντιστάθ-
μιση του κόστους των ρύπων, καθώς και άνοιγμα της αγοράς λιανικής στο φυ-
σικό αέριο μέσα στο 2015, περιλαμβάνει το ενεργειακό πακέτο της συμφωνίας 
κυβέρνησης - τρόικας στην τελική του μορφή. Σύμφωνα με το  Energypress,  
πιο συγκεκριμένα, εγκρίνεται η μείωση από 10% ως και 35% των βιομηχανικών 
τιμολογίων της ΔΕΗ, τα οποία όμως θα αναθεωρούνται κάθε φορά που θα αλλά-
ζει το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρισμού. Όταν για παράδειγμα την 1η 
Οκτωβρίου του 2014, (όπως αναμένεται) τεθούν σε ισχύ οι πρώτες δημοπρασίες 
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος (NOME) με συνέπεια να μειωθούν περαι-
τέρω τα βιομηχανικά τιμολόγια, τότε η ΔΕΗ θα έχει δικαίωμα να τα αναθεωρήσει 
προς τα πάνω.  Ακριβώς επειδή η μείωση των βιομηχανικών τιμολογίων συνδέε-
ται με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις, θεωρείται προσωρινό μέτρο, με ισχύ για ένα 
συν ένα έτος, και με αρχικό προϋπολογισμό τα 65 εκατ. ευρώ. Περνάει επίσης 
η ρύθμιση των συμβάσεων διακοψιμότητας που θα δώσουν τη δυνατότητα στις 
βιομηχανίες να έχουν εκπτώσεις στο ρεύμακάθε φορά που θα αναστέλλουν τη 
λειτουργία τους κατόπιν εντολής του διαχειριστή. Παρά τις ενστάσεις των δα-
νειστών ότι το μέτρο εφαρμόζεται μόνο σε χώρες με υπερβάλλουσα ζήτηση και 
προβλήματα ευστάθειας στο σύστημα ηλεκτρισμού, τελικά φαίνεται ότι η τρόικα 
πείστηκε. Ο αρχικός προϋπολογισμός του μέτρου ήταν 70 εκατ. ευρώ. Περνάει 
και  το μέτρο της αντιστάθμισης των ρύπων (προυπολογισμού 20 εκατ. ευρώ), 
το οποίο ισχύει ήδη σε πάρα πολλές χώρες. Τέλος το άνοιγμα μέσα στο 2015 της 
λιανικής στο φυσικό αέριο

Συμφωνία για το ενεργειακό 

Η μείωση του κόστους εργασίας που έχει επιτευ-
χθεί τα τελευταία χρόνια υπερκαλύφθηκε από τις 
φορολογικές επιβαρύνσεις και το κόστος ενέρ-
γειας με αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να 
καθίστανται ακόμη μη ανταγωνιστικά σε διεθνές 
επίπεδο, δήλωσε η πρόεδρος του Πανελληνίου 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη. 
Μιλώντας από το βήμα Διεθνούς Συνεδρίου για 
τις Εξαγωγές, η κα Σακελλαρίδη τόνισε ότι «πρέ-
πει να τεθεί σε προτεραιότητα η διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, η αύξησή τους αν αυτό είναι 
δυνατόν, η προστασία των συμπολιτών μας ακόμη 
και αν οι αριθμοί είναι απογοητευτικοί σε σχέση 
με παλαιοτέρα». Παράλληλα, σημείωσε ότι για 
κάθε 3 ευρώ που παράγονται στην Ελλάδα το 1 
ευρώ συνδέεται άμεσα με εξωστρεφείς επιχειρή-
σεις και ότι περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις 
έχουν δημιουργηθεί τη τελευταία χρόνια με στό-

χο την άσκηση εξαγωγικής δραστηριότητας

Διαπιστώσεις εξαγωγέων 

Σύσκεψη για τον συντονισμό της δι-
αδικασίας αποκατάστασης των 82 
παλαιών ανεξέλεγκτων χωματερών 
(ΧΑΔΑ) στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα 
γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, 
υπό την προεδρία του γγ Συντονισμού 
Διαχείρισης Απορριμμάτων, Δημήτρη 
Καλογερόπουλου. Στη σύσκεψη πα-
ραβρέθηκαν εκπρόσωποι του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, ο γγ Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Γιώργος Διδασκάλου, ο περιφερειάρ-
χης Πελοποννήσου, Πέτρος Τατούλης, 
ο δήμαρχος Τρίπολης και πρόεδρος 

του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Πελοποννήσου, Γιάννης 
Σμυρνιώτης και εκπρόσωποι δήμων 
της περιφέρειας. Ο κ. Καλογερόπου-
λος επέμεινε στο θέμα των προστίμων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορι-
κά με τη διαχείριση των απορριμμά-
των και τις ανεξέλεγκτες χωματερές 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, επι-
σημαίνοντας ότι η ΕΕ ορθώς πράττει 
ελέγχοντας το πώς διατίθενται τα κον-
δύλια για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων. Τόνισε, δε, ότι σχετικά με τις 
καθυστερήσεις, υπάρχουν, πλέον, και 
ποινικές ευθύνες για τους τοπικούς 
άρχοντες.

Αποκατάσταση  ΧΑΔΑ στην Πελοπόννησο

Την αντίθεσή τους στη σχεδιαζόμενη πώληση του ΑΔ-
ΜΗΕ εξέφρασαν σε συνάντησή τους με τον υπουργό Πε-
ριβάλλοντος τα μέλη του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων είχαν ζητήσει από τον 
υπουργό να τους ενημερώσει για τις αποφάσεις της κυ-
βέρνησης σχετικά με την πώληση του ΑΔΜΗΕ και την 
αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ. Παρόντες στη συνάντηση 
εκτός από τον κ. Μανιάτη, ήταν επίσης ο γ.γ. του ΥΠΕΚΑ, 
Κώστας Μαθιουδάκης και ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Αρθού-
ρος Ζερβός. Το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ αναφέρθηκε στις 
«καταστροφικές συνέπειες της εκποίησης δημόσιας πε-
ριουσίας», τονίζοντας ακόμη «τις δραματικές επιπτώσεις 
της εκχώρησης σε ιδιώτες των υδάτινων πόρων, η δια-
χείριση των οποίων συνδέεται άμεσα με την άρδευση των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατ’ επέκταση με την 
αγροτική οικονομία». Εξάλλου, ενημέρωσαν τον υπουρ-
γό για τις αποφάσεις που έλαβε πρόσφατα το διοικητικό 
συμβούλιο της Ομοσπονδίας στο πλαίσιο της αντίδρασής 
του και προβλέπουν την οργάνωση κινητοποιήσεων σε 
ολόκληρη τη χώρα και την έναρξη επαναλαμβανόμενων 
48ωρων απεργιών με την κατάθεση και έναρξη της συζή-
τησης του σ/ν στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

ΓΕΝΟΠ: «Όχι» στην  
πώληση του ΑΔΜΗΕ
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Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ο Taichung Echo Wind Tower σχεδιάστηκε από το 
παρισινό γραφείο ΟΧΟ Architects και είναι ένας 
κατ' εξοχή πράσινος πύργος της Ταϊβάν. Βλέπει στη 
θάλασσα της Νότιας Κίνας και ο βασικός του κορμός 
αποτελείται από δυο εκατομμύρια λεπτών μεταλλι-
κών αντανακλαστικών φύλλων που αντιπαρατίθενται 
στον άνεμο, έχοντας στο εσωτερικό του 64 ελικοει-
δείς ανεμογεννήτριες, ικανές να κάνουν το κτίριο 
ενεργειακά πλήρως βιώσιμο.
Ο πύργος έχει ύψος 350 μέτρα και στις γυαλιστερές 
επιφάνειές του αντικατοπτρίζεται η πόλη από κάθε 
σημείο σε διαφορετική κλίμακα. Είναι σαν μια οθόνη 
με δυο εκατομμύρια pixel, στην οποία μπορούν να 
προβληθούν άπειρα γραφικά. 
Αυτό καθ’ εαυτό το κτίριο φιλοξενεί γραφεία, αλλά 

και το μουσείο ανάπτυξης 
της Τaichung, συνιστώ-
ντας ένα πραγματικό 
ορόσημο για την πόλη. Με 
άλλα λόγια η τεχνολογία, 
στην προκειμένη περί-
πτωση, δεν λειτουργεί 
μόνο  για να υπάρχει ένα 
μνημειακό κτίριο, αλλά 
να λειτουργεί και ως ένα 
κέντρο προώθησης πο-
λιτιστικών και επιχειρη-
ματικών ιδεών, κάτι που 
επιδιώκει να προβάλει 
διεθνώς ολόκληρη η 
Ταϊβάν.

Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Η Favours Orchard είναι μια οικολο-
γική περιοχή, σχεδιασμένη από τον 
Βέλγο αρχιτέκτονα Vincent Callebaut, 
ο οποίος έχει προβλέψει συνολικά 
45 ενεργειακά αυτόνομες κτιριακές 
δομές, σε μια  τεράστια κοινότητα 
που ενσωματώνει το σύστημα της 
έξυπνης δικτύωσης (ενεργειακής και 
πληροφορικής), αυτοδιαχειριζόμενη 
από τους κηπουρούς-κατοίκους και 
όποιους συμμετέχουν στο έργο. Μέσα 
από το αυτοματοποιημένο δίκτυο επι-
τυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας, 
με αναδιανομή του περισσεύματος. 
Εκτός από τις «κυψέλες καυσίμων», 
ένας στόλος ηλεκτροκίνητων οχημά-
των καλύπτουν τις ανάγκες μετακι-
νήσεων ανθρώπων και μεταφοράς 
εμπορευμάτων, αξιοποιώντας την 
ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
από την ηλιακή.
Παράλληλα, η περιοχή, ως τόπος 
γεωργικής παραγωγής, αξιοποιεί 
πλήρως τις τεχνολογίες και τεχνικές 
της βιολογικής γεωργίας, αν και η 
περιοχή βρίσκεται στην καρδιά της 
πόλης και άρα στο κέντρο της κατανά-
λωσης των προϊόντων. Με δυο λόγια, 
το master plan της περιοχής σέβεται 

τις φυσικές ιδιότητες του χώρου και διατηρεί τη συνέχεια των ενδημικών οικοσυστημάτων. Η 
Favours Orchard είναι ένας πραγματικός κήπος, που είναι συνδεδεμένος με τον ήλιο και τον 
αέρα, σε μια σύνδεση που ξεπερνά την παραγωγή. 
Ταυτόχρονα είναι ένα αστικό τοπίο, ανοικτό σε όλους, χωρίς φράχτες ή μάντρες ανάμεσα στα 
κτίσματα, γεγονός που αποβαίνει προς όφελος των σχέσεων γειτονίας, αλλά και τους μεταξύ 
των γενεών κοινωνικούς δεσμούς.
Όλα τα κτίρια αξιοποιούν στο μέγιστο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της οργανικής 
γεωργίας, ενώ εκμηδενίζουν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον.
Το σχέδιο έχει αναπτυχθεί για την επαρχία YUNNAN της νοτιοδυτικής Κίνας, σε μια έκταση 
90.000 τ.μ.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άναψε πράσινο φως για απόφαση εκταμίευ-
σης της δόσης από το Eurogroup- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΑΛΛΑ 
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΚΛΟΓΩΝ- «Τρέχει» μεταβατική περίοδος 
για φάρμακα και απολύσεις • Δημόσιος Δανεισμός: ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΡΙΜΗΝΑ ΕΝΤΟΚΑ • Ομόλογα: Αντλήθηκαν έπειτα 
από 5 χρόνια 500 εκατ. ευρώ- ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΞΟΔΟΣ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΣΤΟ 5% • Εγκύκλιος: Έως τις 2 Ιουνίου θα 
κατατεθούν οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του 2014- ΠΩΣ ΘΑ 
ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ • Χρήστος Μεγάλου: ΟΙ ΤΡΑΠΕ-
ΖΕΣ ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Διαβατήριο» για την ανάπτυξη το πρωτογενές πλε-
όνασμα 2,9 δισ.- ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΣΤΑΘΜΟΣ- Λύεται η “πολιορκία” και 
απελευθερώνεται το παραγωγικό δυναμικό της οικονομίας • Ισχυρό 
ενδιαφέρον ξένων- ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡ. 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ • Έσοδα-έξοδα α’ τριμήνου- ΜΕΧΡΙ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΣΥ-
ΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ • Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη 

συμφωνία με την τρόικα- «Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ» • Ενιαίος φόρος 15% στα εταιρικά κέρδη- Χαμηλότερος 
ΦΠΑ σε κρίσιμους κλάδους- ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ- Στόχος η τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥ-
ΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται το 
2014 τα στοιχεία πελατών-προμηθευτών • ΕΚΘΕΣΗ-ΣΟΚ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- Οι Έλληνες έχασαν το 1/3 του εισοδήματός τους • 
ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΠΑ-GAZPROM- Αναδρομικά από 1η 
Ιουλίου η μείωση της τιμής του αερίου • ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ 
ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΕΤΟΣ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
3% ΘΑ ΕΧΕΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ • ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ Η ΕΠΙΣ-
ΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Άντλησε 500 εκατ. ευρώ με 
επιτόκιο 5% • ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟ ΔΝΤ- Πιο 
αισιόδοξες για την ανάπτυξη και πιο απαισιόδοξες για τα ελλείμματα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- Σαμα-
ράς: Άλλα μέτρα δεν θα υπάρξουν- Ποιοι θα πάρουν από το μέρισμα 
των 505 εκατ.- Μείωση των εισφορών εργοδοτών- εργαζομένων- Τι 
αλλάζει για γάλα, φάρμακα και βιβλία • Η ΡΩΣΙΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΕ ΤΗΝ 
ΚΡΙΜΑΙΑ- Ένταση στη Συμφερούπολη • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Με 5ετές ομόλογο 1,5- 2 δισ.
ΤΑ ΝΕΑ: Ανοίγει ο δρόμος της ανάκαμψης- ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ- 
Αναπτυξιακή στροφή εξήγγειλε ο Σαμαράς μετά τη συμφωνία με την 
τρόικα- Επόμενοι σταθμοί: έξοδος στις αγορές και διευθέτηση του 
χρέους • ΠΟΥΤΙΝ: Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΡΩΣΙΑ • Αντιδράσεις: ΑΛ. 
ΤΣΙΠΡΑΣ: Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΡΥΒΕΙ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Υποσχεθήκαμε να βγάλουμε τη χώρα από 
την ύφεση και το πετυχαίνουμε»- «ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΩΡΑ 
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» • ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
ΕΘΝΟΣ: Φως στο βάθος του τούνελ ύστερα από τέσσερα χρόνια φα-
γούρα- ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ- Οριστικά 2,9 δισ. το πρωτογενές 
πλεόνασμα του 2013- Πώς θα μοιραστούν τα 505 εκατ. ευρώ σε 1 εκατ. 
πολίτες • Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ • ΕΡ-
ΧΟΝΤΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ FITCH, MOODY’S ΚΑΙ S&P • Πούτιν: Η 
άρνηση θα ήταν προδοσία- ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 
• Εκτός Χρυσής Αυγής ο Μπούκουρας- Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ (ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ) 
ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ…
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προεκλογικό μοίρασμα του 
πλεονάσματος για ψηφοθηρικούς λόγους- ΨΙΧΟΥΛΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΗ- Θα δώσουν 505 εκατ. ευρώ σε ένα εκατ. πολίτες από 
το πρωτογενές πλεόνασμα- Θα ενισχυθούν ένστολοι, χαμηλοσυνταξι-
ούχοι, άνεργοι και ανάπηροι • ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗ 

ΔΕΞΙΑ… ΕΛΙΑ • ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ: ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ • ΤΣΙΠΡΑΣ: 
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΑΤΣΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο Σαμαράς ξέχασε τη διανομή 70% του πλεο-
νάσματος- ΛΙΓΑ ΨΙΧΟΥΛΑ ΨΗΦΟΥ ΣΟΥ ΓΥΡΕΥΩ!- Και μοιράζει το 
17%- Δηλαδή ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα σε ανέργους, αναπήρους, 
χαμηλοσυνταξιούχους και… ενστόλους • Και 2ος βουλευτής- ΑΡΟΝ 
ΑΡΟΝ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ • ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΦΑ-
ΝΤΟ» ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Όλα για όλα από την κυβέρνηση! Ευφορία δύο μήνες 
πριν από τις θυμωμένες κάλπες- ΑΣΠΡΟ- 500.000.000 από το πλεό-
νασμα θα μοιραστούν (τον Μάιο) σε 1.000.0… ισοπεδωμένους πολίτες- 
ΜΑΥΡΟ- Η μικρή αύξηση των μισθών (από τη μείωση των εισφορών) 
επιταχύνει τη χρεοκοπία των Ταμείων • ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Απέραντο δημό-
σιο, ανεξάντλητοι πόροι!
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αντ. Σαμαράς: Συμφωνία με την τρόικα- ΒΓΑΙ-
ΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ.
Η ΑΥΓΗ: Κρατούν κρυφή τη συμφωνία φοβούμενοι τις αντιδράσεις- 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ- ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- 0,6 έως 3,3 
ευρώ ημερησίως το προεκλογικό φιλοδώρημα για εξαγορά 935.000 
ψήφων.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΤΡΟΪΚΑΣ ΜΕ ΤΗ 
ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σε ένα χειρόγραφο της Μονής Κασταμονίτου (ή 
Κωνσταμονίτου) του Αγίου Όρους βρέθηκαν οι συγκλονιστικές προ-
φητείες του Ρώσου Νεομάρτυρα- ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: «ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ»!
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 19/03/2014

Συμφωνία που ανάβει το «πράσινο φως» για να ξεπαγώσει η 
δόση από το μηχανισμό στήριξης, αλλά και μεταθέτει στο άμεσο 
μέλλον την επανεξέταση των δύσκολων θεμάτων, επιτεύχθηκε 
χθες το πρωί μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας, υστέρα από 
ένα μαραθώνιο διαβουλεύσεων έξι μηνών. Τη συμφωνία 
ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μετά 
τη σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο, εξαγγέλλοντας 
παράλληλα ότι από το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατεθούν 500 
εκατ. ευρώ για 1 εκατ. Έλληνες που αντιμετωπίζουν οξύτατα 
οικονομικά προβλήματα, ενώ θα υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια 
1 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται η περιληπτική ανακοίνωση 
της τρόικας για το πλαίσιο της συμφωνίας, ενώ κατόπιν, στις 
επόμενες μέρες και το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, τα 
υπουργεία θα καταθέσουν στη Βουλή τον εφαρμοστικό νόμο (ή 
τους εφαρμοστικούς νόμους), με τον οποίο θα νομοθετηθούν 
όσα συμφωνήθηκαν με την τρόικα. Η αντίστροφη μέτρηση 
μέχρι και το άτυπο Eurogroup που θα γίνει την 1η Απριλίου για 
να εγκρίνει την ελληνική δόση των 8,8 δισ. ευρώ έχει ξεκινήσει 
από χθες το οικονομικό επιτελείο, μετά την τεχνική συμφωνία 
στην οποία κατέληξε χθες με την τρόικα.
Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδας Σταύρος Καρβούνης, μιλώντας στη «Ν» τόνισε 
χθες ότι η διαδικασία μέχρι και την εκταμίευση της δόσης 
ξεκινά με την ανακοίνωση του κειμένου της συμφωνίας σε 
επίπεδο στελεχών της τρόικας (Staff Level Agreement). 
Σύμφωνα με τον κ. Καρβούνη θα ακολουθήσει ένα 10ήμερο, 
κατά τη διάρκεια του οποίου οι εκπρόσωποι της τριμερούς 
θα πρέπει να ολοκληρώσουν το αναθεωρημένο κείμενο του 
μνημονίου το οποίο θα παρουσιάσουν στο συμβούλιο των 
υπουργών Οικονομικών της Ευρωομάδας για έγκριση.
Με την έγκριση του Eurogroup θα ξεκινήσει και η διαδικασία 
εκταμίευσης της δόσης, με την έγκριση από κάθε ένα κράτος 
μέλος το οποίο συμμετέχει στη χρηματοδότηση του ελληνικού 
προγράμματος.
Στο μεταξύ, ικανοποιημένα για την κατάληξη των 
διαπραγματεύσεων με την τρόικα δήλωναν χθες υψηλόβαθμα 
στελέχη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, αφού δεν 
πέρασαν-τουλάχιστον προς το παρόν- τα ακανθώδη θέματα των 
απολύσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και απελευθέρωση 
της πώλησης των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, 
ενώ υπήρξε συμφωνία και για τη διανομή του λεγόμενου 
«κοινωνικού μερίσματος».
Για το θέμα του εφαρμοστικού νόμου, ο ίδιος παράγοντας είπε 
ότι δεν γνωρίζει αν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, ένα άρθρο 
ή πολλά σχέδια νόμου. Ερωτηθείς για το θέμα των απολύσεων 
στο Δημόσιο το 2015 ανέφερε ότι δεν υπάρχουν δεσμεύσεις και 
παρέπεμψε για λεπτομέρειες στα συναρμόδια υπουργεία, όπως 
και για τα υπόλοιπα θέματα της διαπραγμάτευσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος του πρωτογενούς 
πλεονάσματος, όπως το υπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών, 

κινείται στο επίπεδο των 3 δισ. ευρώ και αυτό σημαίνει ότι 
τα 500 εκατ. ευρώ, που διατίθεται ως κοινωνικό μέρισμα, 
υπολείπεται του 70% που είχε υποσχεθεί προς διανομή η 
κυβέρνηση. Να σημειωθεί πως από το πλεόνασμα των 3 
δισ. ευρώ, τα 500 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα κέρδη της 
Τράπεζας της Ελλάδος το 2013, το ύψος των οποίων ανήλθε σε 
817 εκατ. ευρώ.
Πάντως σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες αλλά και τις 
πληροφορίες που διαρρέουν από τα υπουργεία, προκύπτει πως 
η διανομή του πλεονάσματος θα είναι η ακόλουθη:
- Οι ενισχύσεις των 500 εκατ. ευρώ στους εισοδηματικά 
ασθενέστερους θα καταβληθούν το Μάιο με μορφή εφάπαξ 
ενίσχυσης και με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
- Θα διατεθεί 1 δισ. ευρώ για τη μείωση του χρέους, το οποίο 
είναι και το πλέον σίγουρο κονδύλι.
- Για τις αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων χρεών θα διατεθεί ένα 
κονδύλι ύψους 1 δισ. ευρώ.
- Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες θα 
απαιτήσει πόρους ύψους 350 εκατ.
- Ένα ποσό ύψους 60 εκατ. ευρώ έχει «δεσμευτεί» για τη 
συμμόρφωση με τις αποφάσεις των δικαστηρίων, σε ό,τι αφορά 
στην αύξηση των αποδοχών των δικαστικών.
- Ποσό ύψους 20 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ανακούφιση 
των αστέγων.
Όπως έγινε γνωστό από στελέχη των υπουργείων Οικονομικών 
και Εργασίας, θα διατεθούν 505 εκατ. ευρώ σε πολίτες με 
χαμηλά εισοδήματα και σε ένστολους με συνολικές μηνιαίες 
αποδοχές μέχρι 1.500 ευρώ.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι 935.000 άνεργοι, 
χαμηλοσυνταξιούχοι, ανάπηροι και ανήκοντες σε οικονομικά 
αδύναμες κοινωνικές ομάδες, που θα λάβουν εφάπαξ 475 εκατ. 
ευρώ, που αναλογεί σε 200 έως 800 ευρώ ανά δικαιούχο.
Μεταξύ των δικαιούχων είναι 400.000 δικαιούχοι 
οικογενειακών επιδομάτων, 300.000 χαμηλοσυνταξιούχοι, 
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συνταξιούχοι 
αγρότες, περισσότεροι από 200.000 άνεργοι, ανάπηροι κ,λπ.
Σε 65.000 ένστολους με αποδοχές μέχρι 1.500 ευρώ θα 
διανεμηθούν 30 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 450 ευρώ ο 
καθένας.
- Δημόσιο: Μετά τις εκλογές αποφάσεις 
 Για το φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση μετά τις εκλογές 
πάνε τα θέματα που άφορούν τις απολύσεις από το δημόσιο 
τομέα, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών θα αφορά στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η μέχρι στιγμής πορεία εκτέλεσης του 
προγράμματος και ο στόχος των 11.000 απολύσεων για το 2014 
φαίνεται να κινείται με ικανοποιητικούς ρυθμούς, ενώ ακόμα 
κι αν υπάρξει ενδεχόμενο νέων απολύσεων το 2015 -κάτι που η 
κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά- θα υπάρξει διαθέσιμη 
δεξαμενή (οι επίορκοι και οι παράνομα προσληφθέντες), αρκεί 
να προχωρήσει το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Ενέργεια 
 Συμφωνία στα κρίσιμα θέματα που αφορούν τα ενεργειακά 
επιτεύχθηκε μεταξύ του αρμόδιου υφυπουργού Μάκη 
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Παπαγεωργίου και των εκπροσώπων της τρόικας. 
Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε επί της ουσίας το 
χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές στη λιανική αγορά του 
φυσικού αερίου. Μέσα στο 2015 θα λειτουργήσει πλέον η 
απελευθερωμένη αγορά. Ακόμη, το μέτρο της διακοψιμότητας 
και της αντιστάθμισης όσον αφορά τον περιορισμό του 
ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία «πέρασαν» επί της 
αρχής και σύντομα θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Ως προς 
τα τιμολόγια της ΔΕΗ προς τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, 
συμφωνήθηκε αυτά να εφαρμοσθούν με αναθεωρήσεις 
βάσει των μεταρρυθμίσεων του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. 
Θα περνούν, δηλαδή, σε πρώτη φάση οι εκπτώσεις που 
έχει προτείνει ο βασικός μέτοχος και στην πορεία θα 
ισοσταθμίζονται με διάφορα μέτρα που θα εφαρμόζονται. 

3 ΣΤΑ 10 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ... ΠΕΙΝΑΝΕ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 48 | 19/03/2014

Η σκοτεινή όψη της Ελλάδας την εποχή της κρίσης, όπως 
καταγράφεται στην ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Κοινωνικών 
Λειτουργών Ελλάδας με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν ο 
ΣΚΛΕ, η οργάνωση Praksis, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η 
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, τα Παιδικά Χωριά SOS και το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είναι συγκλονιστική. Τα αριθμητικά 
στοιχεία φανερώνουν την ταχύτατη φτωχοποίηση του ελληνικού 
λαού από το 2008 έως το 2013 και δεν αφήνουν περιθώριο 
αισιοδοξίας. Αντίθετα, μας προετοιμάζουν για τα χειρότερα, 
καθώς η εξαθλίωση στην οποία έχει βυθιστεί η μέση αστική 
τάξη από τα αλλεπάλληλα Μνημόνια και την «έκρηξη» της 
ανεργίας και της έλλειψης στέγης μοιραία θα οδηγήσει στη 
διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας. Όπως επισημαίνει ο 
πρόεδρος της Praksis, Τζανέτος Αντύπας, το 2013, το 34,6% του 
ελληνικού πληθυσμού ή 3.795.100 άτομα ζούσαν σε κίνδυνο 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό το 2011 ήταν 23,1 %. Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο 
της fast track «φτωχοποίησης» που υπέστη η μεσαία τάξη 
στη μνημονιακή Ελλάδα είναι ο δείκτης σχετικής φτώχειας ο 
οποίος από το 11,2% του 2008 αυξήθηκε στο 19,5% το 2012 και 
έκτοτε βαίνει αυξανόμενος. Και οι αριθμοί της ντροπής δεν 
τελειώνουν εδώ: Το ποσοστό του πληθυσμού που δεν είναι σε 
θέση να αγοράσει τα βασικά είδη διατροφής αυξήθηκε από το 
7,9% το 2007 στο 13,3% το 2012, ενώ τρία στα δέκα Ελληνόπουλα 
πεινάνε. Ίδια η κατάσταση σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, με 
το ποσοστό του πληθυσμού που πάγωσε τους χειμερινούς 
μήνες να εκτινάσσεται στο 26,7% το 2013, όταν το 2008 ήταν 
15,6%. Την ίδια ώρα, το 51,1 % των φτωχών και το 24,2% των 
μη φτωχών νοικοκυριών αδυνατούν να πληρώσουν πάγιους 
λογαριασμούς, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο, 
ενώ πιο ευάλωτοι στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 
αναδεικνύονται οι άνεργοι με ποσοστό 48% και τα παιδιά με 
ποσοστό 26,9%. Όπως δηλώνει ο κ. Αντύπας: «Ενώ η ελληνική 
οικογένεια είχε ανέκαθεν στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων 
της την εξέλιξη των παιδιών, σήμερα, μοναδικός της στόχος 
είναι η επιβίωση».

Από τη μεριά της, η κοινωνική λειτουργός του ΣΚΛΕ, Ριλιώ 
Αθανασίου, επισημαίνει πως καταγράφεται αύξηση 25% 
στον αριθμό των νεοαστέγων και παρότι η πλειονότητά τους 
συγκεντρώνεται στις απρόσωπες μεγαλουπόλεις (Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη), τους τελευταίους μήνες κάνουν την 
εμφάνισή τους άστεγοι ακόμα και στις κλειστές κοινωνίες της 
περιφέρειας.
Και η κ. Αθανασίου κλείνει τον τραγικό απολογισμό της 
φτώχειας με την ιστορία μιας τετραμελούς οικογένειας που 
ζει στο Νέο Ηράκλειο της Αττικής και έφτασε στο χείλος 
του γκρεμού, αλλά διασώθηκε από τις ισχυρές κοινωνικές 
δομές που διαθέτει ο συγκεκριμένος δήμος. Πρόκειται για 
την οικογένεια του ξυλουργού κ. Κώστα και της αισθητικού κ. 
Μαρίας με δύο ανήλικα παιδιά. Όταν εξανεμίσθηκαν οι πελάτες 
του πατέρα και της μητέρας, μειώθηκε δραματικά το εισόδημα 
της οικογένειας και άρχισαν τα χρέη και οι καβγάδες. Τα παιδιά 
οδηγήθηκαν σε κοινωνικό αποκλεισμό, δεν υπήρχαν χρήματα 
ούτε για φαγητό. Οι τσακωμοί ακούγονταν στα διπλανά σπίτια 
και το δράμα σταμάτησε έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση για 
την προστασία των παιδιών. 

ΤΗ ΝΕΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΩΝΙΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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Οι πρυτάνεις εκμεταλλεύονται το… παράθυρο που άνοιξε ο 
υπουργός Παιδείας Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος με την 
τακτική του να ζητεί από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
ερμηνεία για κάθε διάταξη του νόμου-πλαισίου 4009/11 η 
οποία δεν ικανοποιεί κάποια ομάδα πανεπιστημιακών. Έτσι, 
χθες η Σύνοδος Πρυτάνεων ζήτησε από τον κ. Αρβανιτόπουλο 
να απευθυνθεί στην Ολομέλεια του ΝΣΚ, αφού η αρχική 
γνωμοδότηση του ΝΣΚ δεν τους ικανοποίησε, καθώς δίνει 
τη δυνατότητα στα Συμβούλια Ιδρύματος να απορρίπτουν 
υποψηφιότητες πρυτάνεων.
Ειδικότερα, το συντονιστικό της συνόδου ανέφερε ότι 
θεωρεί ότι το συμβούλιο δεν μπορεί να απορρίψει κάποια 
υποψηφιότητα πρύτανη εάν το σύνολο των υποψηφιοτήτων 
δεν ξεπερνά τις τρεις. «Λόγω της μείζονος σημασίας των 
ζητημάτων, το συντονιστικό ζητεί την παραπομπή της 
γνωμοδότησης στην Ολομέλεια του ΝΣΚ καθώς και άμεση 
συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου».
Την ίδια στιγμή, οι πρυτάνεις μεταθέτουν για την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά τις οριστικές αποφάσεις για τη 
διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών, καθώς άλλωστε ο 
νόμος δίνει τη δυνατότητα στα ΑΕΙ να διευθετήσουν το θέμα 
ενδοπανεπιστημιακά, μέσω των υπό κατάρτιση Οργανισμών 
τους. Το συντονιστικό συμφωνεί με την αναγκαιότητα 
διευθέτησης του ζητήματος μόνο για τους φοιτητές που επί 
πολλά έτη έχουν αποδεδειγμένα εγκαταλείψει τις σπουδές 
τους, ενώ τονίζει ότι απαιτείται να υπάρξει ειδική μέριμνα 
νια όσους προσπαθούν να τις ολοκληρώσουν, ιδιαίτερα στις 
σημερινές συνθήκες οικονομικής κρίσης.


