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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ιδιαίτερα οξύς εμφανίστηκε πριν λίγες ημέρες 
σε ημερίδα του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ στο 
Βερολίνο, ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου 
Οικονομικών Ερευνών (DIW) Μαρσέλ Φράτσερ για 
την Ελλάδα της κρίσης. «Η ελληνική κυβέρνηση 
έδειξε ότι δεν είναι σε θέση, τουλάχιστον ως τώρα, 
να εφαρμόσει πολλές από τις μεταρρυθμίσεις. 
Αλλά αυτό είναι μια βασική προϋπόθεση. Όσα 
χρήματα και να δώσεις δεν θα πετύχεις τίποτα αν 
δεν επενδυθούν εκεί που υπάρχουν ανάγκες», 
επισήμανε.
Κατά την άποψη του, ένα ακόμη σοβαρό ελληνικό 
πρόβλημα είναι ότι «δεν λειτουργούν σωστά 
οι θεσμοί», με συνέπεια οι ξένοι επενδυτές να 
διστάζουν να έρθουν στην Ελλάδα. Μάλιστα, για 
να τεκμηριώσει την άποψή του, αναφέρθηκε σε 
συγκριτική έρευνα του ινστιτούτου για την παραγω-
γή ρεύματος με φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα και στη 
Γερμανία. «Η παραγωγή ενός κιλοβάτ ρεύματος 
στη Γερμανία με φωτοβολταϊκά κοστίζει περίπου το 
μισό του κόστους στην Ελλάδα. Αυτό σίγουρα ξαφ-
νιάζει. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα έχουμε πολύ 
περισσότερη ηλιοφάνεια απ’ ό,τι στη Γερμανία θα 
ανέμενε κανείς ότι το κόστος παραγωγής θα ήταν 
χαμηλότερο. Στην πραγματικότητα, όμως, είναι 
μεγαλύτερο, επειδή έχεις εκτός των άλλων μια 
γραφειοκρατία που σου βάζει ένα σωρό εμπόδια, 
π.χ.. στην έκδοση άδειας λειτουργίας». 
Χωρίς τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη 
δημόσια διοίκηση και στις φορολογικές αρχές, 
στη λειτουργία κτηματολογίου και σε πολλά παρό-
μοια, τα όποια πακέτα βοήθειας δεν πρόκειται να 
επιφέρουν αποτελέσματα, εκτιμά ο ο πρόεδρος 
του DIW, ο οποίος υποστηρίζει την αναγκαιότητα 
παροχής τεχνικής βοήθειας και συμβουλών προς 
την Ελλάδα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσματικά απέ-
ναντι στη νέα προκλητική και πραξικοπηματική απόπειρα  του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επι-
μένει να  κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχείων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), συγκαλώντας σήμερα, μία ημέρα μετά την κεντρική κινητοποίηση 
του τεχνικού κόσμου, νέο ΔΣ, για να προωθήσει τις μεθοδεύσεις τρόικας και υπουργείου Εργασίας, 
εις βάρος των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου μας. 
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Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων   
εις βάρος 50.000 μηχανικών δεν θα περάσουν!

Αναλυτικά 
στη σελ. 3 


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

ΠΛΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΨΩΣΕ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ  
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

Αγωνιστικό παρόν για  
το ασφαλιστικό 

Πλήθος μηχανικών ύψωσαν χθες το 
πρωί φωνή διαμαρτυρίας ενάντια στις 
κυβερνητικές αποφάσεις επιβολής 
νέων εξοντωτικών αυξήσεων στις 
ασφαλιστικές εισφορές και κατά των 
μεθοδεύσεων υπουργείου Εργασί-
ας και προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ για την 
αποστολή στοιχείων προς το Κέντρο 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ), προκειμένου να ενεργοποιη-
θούν οι διαδικασίες κατασχέσεων εις 
βάρος 50.000 μηχανικών για ασφαλι-
στικές οφειλές.  
Οι μηχανικοί πήραν μέρος στη χθε-
σινή κινητοποίηση ανταποκρινόμενοι 

στο κάλεσμα του ΤΕΕ, των Ενώσε-
ων και των συλλογικών φορέων των 
διπλωματούχων Μηχανικών, στο 
πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδική 
απεργίας της ΑΔΕΔΥ. Δυναμική συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκ-
δίκησης πραγματοποιήθηκε το πρωί 
στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28, ενώ ακολού-
θησε πορεία στο Υπουργείο Εργασί-
ας, Σταδίου 29. 
Η συγκέντρωση των μηχανικών ενώ-
θηκε στη συνέχεια με την απεργιακή 
συγκέντρωση  της ΑΔΕΔΥ στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος, ενω ακολούθησε 
πορεία προς τη Βουλή.

Η κινητοποίηση 
πραγματοποιή-
θηκε στο πλαίσιο 
των σταθερών 
αποφάσεων, που 
με εισηγήσεις του 
προέδρου ΤΕΕ Χρή-
στου Σπίρτζη έχει 
λάβει η Διοικούσα 
Επιτροπή ΤΕΕ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Μετά την εκλογή Προέδρου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., κατά την ειδική συνεδρίαση στις 15 
και 16 Μαρτίου 2014 και την λύση της στη συνέχεια, μετά τη διαπίστωση ελλείψεως απαρτίας, τα 
μέλη της «Α» καλούνται  σε νέα ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,  που θα πραγ-
ματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ώρα 09.30 π.μ. στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(Νίκης 4, 1ος όροφος), με θέματα:
1. Εκλογή Α' Αντιπροέδρου, Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή Γενικού Γραμ-
ματέα της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2. Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
3. Εκλογή Προέδρου, A ' Αντιπροέδρου, Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Στη συγκεκριμένη  ειδική συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθμού 
των μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Αντιπροσωπεία 
του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 και ώρα 10:30 π.μ. στο ξενοδοχείο DIVANI 
CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή), οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία πάνω από 
το μισό των μελών. Αν δεν εξαντληθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση θα 
συνεχισθεί την Κυριακή 6 Απριλίου 2014 και ώρα 09:30 π.μ. στον ίδιο χώρο.

ΝΕΑ ΕΙδΙΚΗ ΣυΝΕδΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΟυ Τ.Ε.Ε.

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

 Το 2ο διεθνές συνέδριο για ερευνητικές υποδομές 
(ICRI 2014), θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο  της 
Ελληνικής Προεδρίας, από τις 2 ως τις 4 Απριλίου 
2014, στο Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου Μου-
σικής Αθηνών, με συντονιστή τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας, και υπό την οργανωτική 
φροντίδα του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά». 
«Θέματα διαχείρισης διεθνών ερευνητικών υπο-
δομών, καινοτομικές δυνατότητες στο χώρο της 
διαστημικής, των laser, της ασφάλειας τροφίμων, 
της θαλάσσιας έρευνας, αλλά και αξιοποίηση των 
Big Data και νέες ιδέες , διαμόρφωση ουσιαστικών 
πολιτικών και μηχανισμών που θα μας βοηθήσουν 
να αντιμετωπίσουμε τις υπαρκτές ανάγκες – από 
πλευράς ερευνητικών υποδομών - μπροστά στις 
νέες προκλήσεις των καιρών (περιβάλλον, φτώχεια, 
αειφορία, ασφάλεια), θα είναι μερικά από τα θέμα-
τα που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου, υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τρεις ημέρες συνεδριάσεων και workshops, περισ-
σότεροι από 600 σύνεδροι απ’ όλες τις ηπείρους, 
πάνω από 80 ομιλητές. 
Ανάμεσά τους ο Χένρι Μάρκραμ από το Πολυτε-
χνείο της Λωζάνης, συντονιστής του Human Brain 
Project των 135εταίρων από 26χώρες, που θα 
περιγράψει τις τελευταίες εξελίξεις στην πολύ-
χρονη και πολυέξοδη προσπάθεια να προσομοι-
ωθεί πλήρως ο ανθρώπινος  εγκέφαλος σε έναν 
υπολογιστή!».
Πληροφορίες: www.icri2014.eu
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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

ICRI 2014:  
Διεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδομές

 Συνέδριο για τις ήπιες 
μορφές ενέργειας  

  Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής – ΙΗΤ, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μη-
χανικών και υπό την αιγίδα της Κοσμητείας 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει 
το 10ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές 
ενέργειας, που θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη στις 26 και  27 Νοεμβρίου 
2014 και θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 
Νίκου Κυριάκη. 
Θεματολογία:
•Ηλιακή, αιολική, γεωθερμική ενέργεια, 
υδροϊσχύς, ενέργειες της θάλασσας, βιομάζα 
- Συστήματα και εφαρμογές
• Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός 
• Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων
•Συστήματα εξοικονόμησης και αποθήκευ-
σης ενέργειας 
• ΑΠΕ και περιβάλλον 
• Έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας
• Αφαλάτωση - κλιματισμός - παραγωγή Η2 
με χρήση ΑΠΕ. 
Επίσης, γενικότερα θέματα που σχετίζονται 
με τις ΑΠΕ (κλιματικά, ενσωμάτωση σε ενερ-
γειακά συστήματα, ενεργειακό δυναμικό, 
ενεργειακή πολιτική, εκπαίδευση, διάδοση, 
ενημέρωση). 
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Δυναμικό παρών έδωσε πλήθος μηχανικών στη συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας και διεκδίκησης, που πραγματοποιήθηκε χθες 
το πρωί στο ΚΕΑΟ Πειραιώς 28,  ενώ ακολούθησε πορεία στο 
Υπουργείο Εργασίας, Σταδίου 29. Η συγκέντρωση των μηχανικών 
ενώθηκε στη συνέχεια με την απεργιακή συγκέντρωση  της ΑΔΕ-
ΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος
Οι συγκεντρωμένοι  ύψωσαν χθες το πρωί φωνή διαμαρτυρίας 
ενάντια στις αποφάσεις επιβολής νέων εξοντωτικών αυξήσεων 
στις ασφαλιστικές εισφορές και  κατά των μεθοδεύσεων υπουρ-
γείου Εργασίας και προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ για την αποστολή στοιχεί-
ων προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), 
προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι διαδικασίες κατασχέσεων εις 
βάρος 50.000 μηχανικών για ασφαλιστικές οφειλές.  Οι μηχανικοί 
πήραν μέρος στη χθεσινή κινητοποίηση  ανταποκρινόμενοι στο 
κάλεσμα του ΤΕΕ, των Ενώσεων και των συλλογικών φορέων των 
διπλωματούχων Μηχανικών, στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδι-
κή απεργίας της ΑΔΕΔΥ.
-«Όχι στο ΚΕΑΟ των τροϊκανών, το ΤΣΜΕΔΕ είναι των μηχανι-
κών», «Μειώσεις εισφορών, διαγραφή χρεών και όχι κατασχέ-
σεις των σπιτιών», «Οι μηχανικοί δεν είναι συντεχνία, παλεύουν 
για δουλειά, ασφάλιση και υγεία», «Οι μηχανικοί δεν σκύβουν 
το κεφάλι. Μαζί με το λαό αντίσταση και πάλη», «Το ΤΣΜΕΔΕ 
είναι των μηχανικών, όχι της κυβέρνησης και των τραπεζών», 
«Με αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση. Δεν είναι για παζάρια και για 
διάλυση», ήταν μερικά από τα συνθήματα που βροντοφώναζαν 
τόσο έξω από το κτίριο του ΚΕΑΟ επί της οδού Πειραιώς όπου και 
συγκεντρώθηκαν, όσο και κατά τη διάρκεια της πορείας προς το 
υπουργείο Εργασίας επί της οδού Σταδίου.
Στη συγκέντρωση και πορεία συμμετείχαν τόσο νέοι όσο και με-
γαλύτερης ηλικίας μηχανικοί, διεκδικώντας εργασία, δικαιότερο 
ασφαλιστικό σύστημα, προστασία των ανέργων και ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη για όλους.  Τα πανό που ξεδίπλωσαν ήταν εν-
δεικτικά των αιτημάτων τους:
«Ταμεία για τους ασφαλισμένους, όχι για τις τράπεζες. Μέτρα 
προστασίας των ανέργων- Διαγραφή των χρεών τους- Ριζικές 

αυξήσεις στους μισθούς- Δουλειά για όλους» (του Σωματείου 
Μισθωτών Τεχνικών), «Κάτω το ΚΕΑΟ, δραστική μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους» (της 
Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών), «Μείωση εισφορών τώρα, 
ανατροπή των μέτρων ΕΕ-μονοπωλίων» (των Επιτροπών Αγώνα 
Μηχανικών ΣΕΤΗΠ-ΣΕΕΝ), «Όχι στις απολύσεις και τη μισθολο-
γική ισοπέδωση- όχι στη διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών. Κάτω 
τα χέρια από το ΤΣΜΕΔΕ» (των Μηχανικών Δημοσίου –ΠΟ ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ/ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ).
Σημειώνεται ότι το TEE κάλεσε για μία ακόμη φορά τους διπλω-
ματούχους Μηχανικούς να συμμετέχουν αγωνιστικά και μαζικά 
στις κινητοποιήσεις εναντίον των αλλεπάλληλων ισοπεδωτικών 
επιθέσεων που οργανώνουν κυβέρνηση και τρόικα, εις βάρος 
του επιστημονικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας, με στόχο 
την πλήρη κατάργηση των ασφαλιστικών και κοινωνικών δικαι-
ωμάτων και παράλληλα την οριστική διάλυσης της δημόσιας δι-
οίκησης, για να προχωρήσουν χωρίς έλεγχο στην εκποίηση της 
δημόσιας περιουσίας. Με βάση τις αποφάσεις της Διοικούσας 
Επιτροπής ΤΕΕ, οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται μέχρι να επιλυ-
θούν οριστικά και δίκαια τα ασφαλιστικά αιτήματα.
Στόχος πρώτης γραμμής είναι να αποτραπεί η αποστολή προς 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ο κατάλογος 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, που θα έχει ως συνέ-
πεια να ξεκινήσουν αμέσως κατασχέσεις περιουσιακών στοιχεί-
ων σε περισσότερους από 50.000 Μηχανικoύς, όπως επιδιώκει 
ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης, σε συνεννόηση 
με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Παράλληλα συνεχί-
ζεται ο αγώνας και η ετοιμότητα του ΤΕΕ μαζί με τις Ενώσεις 
και τους συλλογικούς φορείς των Μηχανικών μέχρι να εξουδετε-
ρωθεί κάθε απόπειρα του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ, που επιχειρεί 
αιφνιδιαστικά και απροκάλυπτα να επιβάλει τις νέες εξοντωτικές 
ασφαλιστικές εισφορές, που έχουν θεσμοθετηθεί με τους μνη-
μονιακούς νόμους της περιόδου 2011-2013, εις βάρος του άγρια 
δοκιμαζόμενου από την κρίση και την ανεργία τεχνικού επιστη-
μονικού κόσμου. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Οι μηχανικοί έδωσαν αγωνιστικό και δυναμικό παρόν 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

«Πάγωσε» το Συμβούλιο της Επικρατείας 
τα έργα κατασκευής ξενοδοχειακής μο-
νάδας 5 αστέρων, 950 κλινών στη νήσο 
Αλατάς, έκτασης 550.000 τετραγωνικών 
μέτρων που βρίσκεται στο νοτιοανατο-
λικό τμήμα του Παγασητικού κόλπου 
απέναντι από τον οικισμό Μηλίνας του 
Δήμου Σηπιάδος Μαγνησίας (διοικητι-
κά ανήκει στην Κοινότητα Τρικερίου). 
Η νήσος Αλατάς έχει εκμισθωθεί από 
την Κοινότητα Τρικερίου  για τουριστική 
αξιοποίηση. Πάνω στο επίμαχο νησί έχει 
προγραμματιστεί η κατασκευή τριών 
χωριών με ξενοδοχεία 950 κλινών, επαύ-
λεις, εγκαταστάσεις αθλητικών δραστη-
ριοτήτων, υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, 
χώροι εστίασης, πισίνες, παιδικό σταθμό, 
χώρους στάθμευσης,  κ.λπ., ενώ δεν θα 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα στο νησί. Ακό-
μη, στη νήσο Αλατάς υπάρχει ερειπωμέ-
νο το  μοναστήρι των Αγίων Σαράντα, δύο  
ακόμη ερειπωμένα κτίσματα, ένας ταρ-
σανάς (νεώριο για την ανέλκυση  μικρών 
αλιευτικών σκαφών)  και ένα αλώνι, ενώ 
το επίμαχο νησί έχει χαρακτηριστεί ως 
γεωργική έκταση. Για την κατασκευή 
των τριών αυτών χωρίων  και ξενοδο-
χειακών εγκαταστάσεων εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι. Όμως στο Ανώ-
τατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγε 
περιβαλλοντικό Σωματείο της Μαγνησίας 
και κάτοικος της περιοχής κατά της κα-
τασκευής της επίμαχης ξενοδοχειακής 
μονάδας. Οι σύμβουλοι Επικρατείας 
του Ε΄  Τμήματος (απόφαση 387/2014) 
επισημαίνουν ότι το επίμαχο έργο είναι 
σύνθετο και οι εγκαταστάσεις του έχουν 
ως αναπόφευκτη συνέπεια την ανάλωση 
του φυσικού κεφαλαίου της περιοχής  
και την αλλοίωση τις φυσιογνωμίας της 
με την ανάπτυξη εντόνων ανθρωπογενών 
δραστηριοτήτων που συνιστούν εκτετα-
μένη επέμβαση στην εν λόγω νησίδα, η 

οποία προορίζεται για γεωργική χρήση. 
Σύμφωνα με τις συνταγματικές επιταγές 
(άρθρο 24), αναφέρουν οι σύμβουλοι 
Επικρατείας, η πραγματοποίηση έργων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι 
επιτρεπτή μόνο σε περιοχές οι οποίες 
εκ των προτέρων και με βάση νόμιμα 
κριτήρια έχουν καθοριστεί ως περιοχές 
προοριζόμενες για την ανάπτυξη συγκε-
κριμένων δραστηριοτήτων. Αυτό μάλιστα 
ισχύει, ιδίως για σύνθετα και μεγάλης 
κλίμακας  έργα που έχουν λόγω της φύ-
σεως τους, σημαντικές και μη ανατρέψι-
μες επιπτώσεις στο φυσικό, πολιτιστικό 
και οικιστικό περιβάλλον, προσθέτουν 
οι δικαστές. Τα έργα αυτά, σύμφωνα 
με το ΣτΕ, πρέπει να γίνονται μετά από 
έγκριση σχεδίων χωρικού και πολεοδο-
μικού σχεδιασμού και μετά από έκγριση 
περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού 
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης. 
Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται στην 
δικαστική απόφαση, δεν είναι  νόμιμη 
η έκδοση διοικητικών πράξεων, με τις 
οποίες καθορίζεται συγκεκριμένη πα-
ραγωγική δραστηριότητα, χωρίς να έχει 
προηγηθεί χωροταξικός ή πολεοδομικός 
σχεδιασμός, δηλαδή, χωρίς να υπάρχει 
σχέδιο χρήσεων γης. Η συγκεκριμένη 
αξιοποίηση πάνω στην επίμαχη νησίδα, 
υπογραμμίζεται στην δικαστική απόφα-
ση, δεν καλύπτεται από τομεακό σχεδι-
ασμό, αλλά  ούτε υπάρχει Γενικός Πολε-
οδομικός Σχεδιασμός, όπως προβλέπει 
ο νόμος 2508/1997. Εξάλλου, το περι-
φερειακό πλαίσιο, προσθέτουν οι σύμ-
βουλοι Επικρατείας, δεν περιλαμβάνει 
την νήσο Αλατά  ως επιλογή για τουρι-
στική αξιοποίηση. Επομένως, καταλήγει 
η απόφαση του ΣτΕ, η περιβαλλοντική 
αδειοδότηση για την κατασκευή των τρι-
ών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων και 
λοιπών έργων δεν είναι νόμιμη.

Φρένο από το ΣτΕ σε τουριστική  
επένδυση στον Αλατά

Βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά της «Ελληνικό 
Α.Ε.» καλείται να καταθέσει στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδι-
ωτικής Περιουσίας του Δημοσίου η Lamda Development. 
Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό 
Συμβούλιο σε κοινή συνεδρίασή του με το Συμβούλιο 
Εμπειρογνωμόνων προχώρησε στην αποσφράγιση της 
αποτίμησης του Ανεξάρτητου Αποτιμητή για την πώληση 
του 100% των μετοχών της Ελληνικό Α.Ε. Στη συνέχεια, 
ακολούθησε η αποσφράγιση της δεσμευτικής οικονομι-
κής προσφοράς της Lamda Development, παρουσία εκ-
προσώπων της εταιρείας. Σε συνέχεια σχετικής διαβού-
λευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κάλεσε τη 
Lamda Development να υποβάλει βελτιωμένη προσφορά 
έως την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014. Όπως σημειώνεται, 
οι Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι (Citigroup, Piraeus 
Bank) με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου 
του ΤΑΙΠΕΔ, Happold Consulting, θα προχωρήσουν στην 
αξιολόγηση του δικαίου και ευλόγου της τελικής δεσμευ-
τικής οικονομικής προσφοράς της Lamda Development, 
με βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και πρότυπα 
αξιολόγησης («fairness opinion»). Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΤΑΙΠΕΔ αφού λάβει υπόψη του τα ανωτέρω, 
καθώς και την εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμό-
νων, θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίαση του για την 
ανακήρυξη ή μη Προτιμητέου Επενδυτή.

 Το ΤΑΙΠΕΔ αναζητά  
το εύλογο τίμημα για  

το Ελληνικό 
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ΣΤΗΝ ΚΑΡδΙΑ ΤΟυ ΧΟΛΙΓΟυΝΤ

Στην έρημο του Σινά, ο Εσθονός φωτογράφος 
Kaupo kikkas ανακάλυψε και αποτύπωσε με τον 
φακό του ένα …μνημείο αφιερωμένο στο τέλος 
του παγκόσμιου κινηματογράφου !
Στο «μέσο του πουθενά» εκατοντάδες ξύλινα 
καθίσματα και ένα κτίριο με εξοπλισμό προβολής, 
είναι έτοιμα για μια προβολή που δεν πρόκειται 
να γίνει ποτέ. Είναι το «μνημείο» μιας αποτυχημέ-
νης επιχειρηματικής ιδέας ενός Γάλλου, ο οποίος 
εξασφάλισε κάποια χρήματα από το Παρίσι, με 
τα οποία αγόρασε τα γνήσια ξύλινα καθίσματα 
και τον εξοπλισμό ενός παλιού κινηματογράφου 
στο Κάιρο και τα μετέφερε στους πρόποδες ενός 
βουνού στην έρημο του Σινά. Μετέφερε και μια 
γεννήτρια για εξασφάλιση της αναγκαίας ηλε-

κτρικής ενέργειας, όπως, επίσης, ένα τερατώδες 
τρακτέρ για να σύρει την κατάλληλη ώρα ένα 
τεράστιο πανί που θα ήταν η οθόνη.
Παρόλα αυτά, το βράδυ της πρεμιέρας όλα πήγαν 
λάθος. Η γεννήτρια δεν δούλεψε και η ταινία δεν 
μπορούσε να προβληθεί, καθώς δεν είχε περάσει 
από έγκριση από την αρμόδια κρατική υπηρεσία. 
Με άλλα λόγια, είχε παραγνωρίσει ότι η Αίγυπτος 
δεν είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει με χαρά, το 
πνεύμα και τον ενθουσιασμό ενός …τρελού Γάλ-
λου. Τα καθίσματα, ωστόσο, παραμένουν στη θέση 
τους, ίσως κάποτε η παράσταση δοθεί…

ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ

Το κολέγιο Emerson του Λος Άντζελες 
(ELA), ένα σχολείο που φημίζεται για 
τα προγράμματα σπουδών του που 
αναφέρονται στις τέχνες, εγκαθίσταται 
σε νέο κτίριο, η κατασκευή του οποίου 
ολοκληρώθηκε μόλις σε δυο χρόνια. 
Σχεδιάστηκε από το αρχιτεκτονικό 
γραφείο Morphosis και η όψη, αλλά 
και οι χώροι του από την πρώτη ματιά 
επιβεβαιώνουν τι είδους σχολείο 
στεγάζουν.
Πρόκειται για ένα κτίριο αφιερωμένο 
στη δημιουργικότητα, στη μάθηση, 
ταυτόχρονα και στην κοινωνική αλλη-
λεπίδραση. Οι δύο στενοί πύργοι, συν-
δέονται με μια πλατφόρμα πολλαπλών 
χρήσεων, αφήνοντας ένα κεντρικό 
χώρο, στον οποίο αναπτύχθηκαν 
ελεύθερα οι αίθουσες διδασκαλίας 
και τα γραφεία διοίκησης, δημιουργώ-
ντας σε διαφορετικά επίπεδα σκιερές 
ταράτσες, στις οποίες μπορούν να 
συναντηθούν και συζητήσουν σπουδα-
στές και διδακτικό προσωπικό.
Το ELA, είναι ένα σχολείο που έχει 

ως στόχο να προωθεί τη δημιουργικότητα των σπουδαστών του, κι αυτό το στόχο επεδίωξαν να 
αποτυπώσουν στην κτιριοδομική μορφή οι αρχιτέκτονες. Διαθέτει μια σειρά από καινοτόμες 
λειτουργίες που διευκολύνουν τους 217 σπουδαστές που θα φιλοξενούνται κάθε χρόνο στο 
ELA. Αίθουσες διδασκαλίας ενσύρματα συνδεδεμένες με κεντρικό σύστημα ήχου και εικόνας, 
υπαίθριους χώρους συνάντησης και συζήτησης, ένα surround ήχου dolby 7.1, σουίτα post-
production, μια αίθουσα προβολών 4k, εργαστήρια υπολογιστών, στούντιο μείξης, κ.α. 
Ολόκληρο το σχολείο εμφανίζεται ως ένα σκηνικό που στήθηκε για τις προβολές ταινιών και τις 
εκδηλώσεις της βιομηχανίας του θεάματος στην καρδιά του Χόλιγουντ και με μόνιμο φόντο τον 
Ειρηνικό Ωκεανό. Ακόμη και οι ημιυπαίθριοι χώροι του διαθέτουν ξάρτια για οθόνες, συνδέσεις 
πολυμέσων, ήχου και φωτισμού, που επιτρέπουν τη διοργάνωση εκδηλώσεων και παραστάσεων.
Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο βαθμό οι αρχές της 
βιοκλιματικής, με εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη μέσω παθητικών λύσεων, 
ενώ έγινε ευρεία χρήση ανακυκλωμένων και ανανεώσιμων υλικών κατασκευής, εγκατάσταση 
αποδοτικών φωτιστικών και εξοικονόμησης νερού κατά 40%, κλπ.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θετικό κλίμα από την επιτυχημένη προσφυγή της 
Τράπεζας Πειραιώς- ΤΕΣΤ ΕΞΟΔΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ 2 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Κέρδη 18% στο 2014 τα ελληνικά ομόλογα • Κοινή δήλωση 
Κομισιόν, ΕΚΤ και ΔΝΤ για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας- 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ • Γ. Μαυραγάνης- ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ 2015 Η 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- Όχι άλλα μέτρα το 2014 λέει η τρόικα- 
Επιφυλάξεις για τα στρες τεστ των τραπεζών • Η FED ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΑ 
ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ • ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛ-

ΛΑΔΑ- Ενδιαφέρον για εταιρικά ομόλογα, πτώση των αποδόσεων των 
κρατικών τίτλων.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αναζητείται η χρυσή τομή για την αύξηση κεφαλαίου- 
ΓΡΙΦΟΣ Η «ΔΙΚΑΙΗ ΤΙΜΗ» ΓΙΑ EUROBANK- Ανεξάρτητοι εκτιμητές θα 
προσδιορίσουν την τιμή της μετοχής στην οποία θα γίνει η αύξηση- Δύ-
σκολη η εξασφάλιση πλειοψηφίας στη Βουλή, εάν η τιμή προσδιοριστεί 
σε χαμηλά επίπεδα, με κίνδυνο να καταγράψει απώλειες το ΤΧΣ • Ρύθ-
μιση για τράπεζες, πρόστιμα και κοινωνικό μέρισμα- ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΕΞΠΡΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΟΛΙ ΡΕΝ: ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ Η 
ΕΛΛΑΔΑ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ- Κρίσι-
μες ψηφοφορίες πριν από την 1η Απριλίου- Ανακοίνωση των δανειστών 
• ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΛΛΑΔΑ- Σε κρατικά ή εται-
ρικά ομόλογα • ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΒΡΕΤΑΝΙΑ- Οι 
ουκρανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την Κριμαία- Ομπάμα: Δεν θα 
εμπλακούμε σε στρατιωτικό εγχείρημα.
ΤΑ ΝΕΑ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ- Τι προβλέπεται για τους 
ενστόλους και ποια κριτήρια θα ισχύσουν για τα χαμηλά εισοδήματα • 
ΟΥΤΕ ΝΕΟ ΔΑΝΕΙΟ ΟΥΤΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ • Χωρίς μάχη- ΟΙ ΟΥΚΡΑ-
ΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΕΘΝΟΣ: Τα κριτήρια για τη διανομή του πλεονάσματος- ΜΕΡΙΣΜΑ 
500- 1.000 € ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ- Αμέσως μετά το 
Πάσχα η χορήγηση στους δικαιούχους- 64.065 ένστολοι με μηνιαίες 
αποδοχές έως 1.500 € θα πάρουν στις 9 Μαΐου το επίδομα • Κριμαία- 
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συμφωνία με τρόικα για βελτιωμένη νο-
μοθετική διάταξη- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 181.519 ΔΑΝΕΙΑ ΟΕΚ • 
ΕΥΣΗΜΑ ΑΠΟ ΡΕΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • 
Στις 9 Μαΐου η καταβολή των 500 €- ΠΟΙΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ 
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρώην βουλευτές Ν.Δ. και 
ΠΑΣΟΚ διορίζονται σε καίριες θέσεις- ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕ-
ΝΟΣ- Μόλις χθες διόρισαν… 77χρονο πρώην βουλευτή της Ν.Δ. στον 
Οργανισμό Ασφαλισμένων Δημοσίου- Πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ 

στη θέση προέδρου του ΟΚΑΝΑ •  ΤΡΟΪΚΑ: ΦΟΡΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2016!- Η ανακοίνωση της τρόικας αποκαλύπτει συμφω-
νία με την κυβέρνηση για επέκταση έκτακτων δημοσιονομικών μέτρων 
και καθυστερήσεις στα εργασιακά • Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ: ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ ΟΙ 
«ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ» •  Ουκρανία: ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Χάσαμε σε μόλις 3 μόνο χρόνια το 1/3 του βιοτικού 
μας επιπέδου- ΖΩΗ ΜΙΣΗ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΠΙΑ! •  ΔΝΤ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΑΘΟΣ Η 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΣΥΝΤΑΓΗ» • ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Καλύπτει προκλητικά Μπόμπολα ο υπ. Υποδομών για 
το ναυάγιο του μετρό Θεσσαλονίκης- ΜΠΑΤΛΕΡ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
Ο ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ • 64.065 ΕΝΣΤΟΛΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕ-
ΡΙΣΜΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ.
ΕΣΤΙΑ: ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Με εφαλτήριο το πρω-
τογενές πλεόνασμα.
Η ΑΥΓΗ: Για να ψηφίσουν οι βουλευτές τη συμφωνία με την τρόικα- 
ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ- Όργιο υποσχέσεων, πλαστών διλημ-
μάτων και μεθοδεύσεων από την κυβερνητική ηγεσία, για να αρθούν οι 
διαφωνίες στη νέα συμφωνία Σαμαρά- Βενιζέλου με την τρόικα.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΑΠΡΙΛΗ- ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ- Κάλεσμα του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αποκλειστική συνέντευξη μέσα από τον Κορυ-
δαλλό στον Στέφανο Χίο- ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: «ΤΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ ΣΑΜΑ-
ΡΑ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ!!!
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ΧΑΣΑΜΕ ΣΕ ΜΟΛΙΣ 3 ΜΟΝΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 20/03/2014

Με αφορμή τη «Διεθνή Ημέρα Ευτυχίας» που καθιερώθηκε από 
τον ΟΗΕ κι εορτάζεται σήμερα 20 Μαρτίου, η Eurostat δημοσίευσε 
μία σειρά από δείκτες που σκοπό έχουν να μετρήσουν την ποιότητα 
διαφόρων πτυχών της ζωής στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. το 2012 
κι οι οποίοι συμπληρώνουν τον βασικό δείκτη -το ΑΕΠ- που 
παραδοσιακά αποτιμά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Έτσι, ξεκινώντας με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε ισοτιμίες 
αγοραστικής δύναμης διαπιστώνουμε πως η Ελλάδα είχε το 2012 
την 8η χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. 28 κι ενώ το 2009 το βιοτικό 
της επίπεδο ήταν 14% χαμηλότερο από αυτό της Ευρωζώνης, 
το 2012 έφθασε να είναι 31% χαμηλότερο! Ακόμη, ενώ το 2009 
η Ελλάδα διέθετε βιοτικό επίπεδο που ήταν 35 ποσοστιαίες 
μονάδες υψηλότερο του μέσου όρου των 9 φτωχότερων χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, 
Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία), το 2012 
η διαφορά αυτή είχε μειωθεί στις 11 ποσοστιαίες μονάδες υπέρ 
της Ελλάδας. Μάλιστα, Σλοβακία και Πορτογαλία βρέθηκαν ένα 
σκαλοπάτι υψηλότερα της Ελλάδας.
Με το 2013 να είναι ένα έτος περαιτέρω υποβάθμισης του βιοτικού 
επιπέδου της χώρας, αντίθετα με τις άλλες υπό σύγκριση χώρες, 
είναι βέβαιο πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον μεταξύ των ουραγών 
σε ποιότητα ζωής χωρών-μελών έχοντας απολέσει μέσα σε 4 
χρόνια πάνω από το 1/3 του βιοτικού της επιπέδου έναντι της 
Ευρωζώνης.
Βεβαίως, αξίζει να σημειωθεί πως για το 2012 η Ελλάδα εμφανίζει 
ελαφρά καλύτερους δείκτες από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο όσον 
αφορά το προσδόκιμο ζωής και την πρόωρη εγκατάλειψη του 
σχολείου από μαθητές, ενώ βρίσκεται στο μέσο ευρωπαϊκό 
επίπεδο από πλευράς ικανότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
(πράγμα περίεργο δεδομένης της δεινής οικονομικής κατάστασης 
των Ελλήνων).
Πέραν αυτών, οι λοιποί δείκτες ποιότητας ζωής είναι σαφώς 
απογοητευτικοί αφού:
 - Ο δείκτης εισοδηματικής ανισότητας που συγκρίνει το εισόδημα 
του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού με αυτό του φτωχότερου 
20% κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη χειρότερη θέση με 6,6 
έναντι 7,2 της Ισπανίας και 5,1 της Ε.Ε. 28.
- Ο δείκτης μακροχρόνιας ανεργίας κατατάσσει με 14,4% την 
Ελλάδα στην πρώτη χειρότερη θέση, ακολουθούμενη από τις 
Ισπανία (11,1%), Κροατία (10,3%), Σλοβακία (9,4%) και Ιρλανδία (9,1%).
- Ο δείκτης ικανοποίησης από τη ζωή για το 2011 φέρνει την 
Ελλάδα στην τρίτη χειρότερη θέση με 6,2 έναντι της Βουλγαρίας 
(5,5) και της Ουγγαρίας (5,8).
- Ο δείκτης αυτοκτονιών για την τριετία 2010-2012 εμφανίζει 
την Ελλάδα στην έβδομη χειρότερη θέση, με τις τρεις χώρες της 
Βαλτικής στην κορυφή της πυραμίδας και τις Φινλανδία, Τσεχία 
και Ρουμανία να μεσολαβούν. Ωστόσο, πρόκειται μάλλον για 
πλασματική εικόνα αφού μετρά μέσον όρο και δεδομένης της 
αυξητικής τάσης των αυτοκτονιών στην Ελλάδα την τελευταία 
τριετία.
Με τους ρυθμούς αυτούς, αν η Ελλάδα συνεχίσει να κατρακυλά 

στην κλίμακα της ποιότητας ζωής, σε 1 -2 χρόνια θα αντικρίζει όλες 
τις χώρες-μέλη από τα κάτω και με το κιάλι...

ΝΕΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΡΥΒΕΙ ΤΟ 
ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-7 | 20/03/2014

Νέα δημοσιονομικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και η γνωστή 
παράταση της «έκτακτης» εισφοράς αλληλεγγύης, και 
προετοιμασία μέσα στο χρόνο για απολύσεις και στο δημόσιο 
και στον ιδιωτικό τομέα προαναγγέλλει μεταξύ άλλων το κείμενο 
συμφωνίας μεταξύ τρόικας και ελληνικής κυβέρνησης που δόθηκε 
αργά χθες το βράδυ στη δημοσιότητα.
Στο κρίσιμο θέμα της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 
τραπεζών, το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης μέχρι 
και την τελευταία στιγμή μεταξύ του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και της ΕΚΤ 
και καθυστέρησε αρκετές ώρες την ανακοίνωση του κειμένου, η 
τρόικα εμφανίζεται να διατηρεί επιφυλάξεις. Παρά τη συμφωνία 
που επιτεύχθηκε στην Αθήνα, στην κοινή τους ανακοίνωση τα μέλη 
της τρόικας υπογραμμίζουν το γεγονός ότι υπάρχει ανησυχία ότι 
οι κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες από αυτές που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος, 
λόγω κυρίως των πολλών συσσωρευμένων μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Θεωρούν θετική τη δέσμευση ότι η κάλυψη κεφαλαιακών 
αναγκών θα γίνει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και ξεκαθαρίζουν 
ότι το αποθεματικό το ΤΧΣ (περίπου 10 δισ. ευρώ σήμερα) θα 
πρέπει να διατηρηθεί για την κάλυψη «μελλοντικών δυσμενών 
απρόβλεπτων καταστάσεων».
Η έκπληξη του κειμένου της τρόικας είναι ότι, παρά τις περί του 
αντιθέτου διαδοχικές διαβεβαιώσεις κυβερνητικών στελεχών, 
εντάσσει σης δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης και νέα 
δημοσιονομικά μέτρα. Μάλιστα, η τρόικα θεωρεί τα μέτρα 
αυτά απαραίτητα ώστε να διασφαλιστεί ο στόχος της επίτευξης 
πρωτογενούς πλεονάσματος 3% του ΑΕΠ μέχρι και το τέλος 
του 2015. Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στο σχετικό χωρίο, οι 
ελληνικές αρχές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους όσον αφορά 
την υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται για να επιτευχθεί 
ο στόχος του 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα στο 3% του ΑΕΠ, 
συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης των φορολογικών 
μέτρων κατά περίπτωση, όπως της εισφοράς αλληλεγγύης.
Η έκθεση ξεκαθαρίζει το θέμα και για τα εργασιακά. Συγκεκριμένα, 
τονίζεται ότι οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έχουν μείνει 
πίσω, αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει 
όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μέχρι και το τέλος του 2014.
Από το κείμενο της τριμερούς δεν λείπουν και τα καλά λόγια 
για τη μέχρι τώρα πρόοδο της δημοσιονομικής προσαρμογής. Η 
τρόικα παραδέχεται ότι το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2013 
επιτεύχθηκε και μάλιστα με αξιοσημείωτο πλεόνασμα. Επίσης 
παραδέχεται ότι, παρότι η θετική επίδραση του περασμένου χρόνου 
θα είναι μικρή για φέτος, θα επιτευχθεί και ο δημοσιονομικός 
στόχος του 2014.
Παραδέχεται επίσης και το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σε πορεία βαθμιαίας ανάκαμψης, χωρίς να επιβεβαιώνει 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης για το 2014, ενώ παράλληλα ο 
πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα χαμηλότερα από το μέσο 
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ευρωπαϊκό όρο. Μεταξύ των άλλων υπογραμμίζεται ότι τα 
κλιμάκια ολοκλήρωσαν την αποστολή επανεξέτασης του 
οικονομικού προγράμματος της Ελλάδας. Η αποστολή κατέληξε 
σε συμφωνία σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με τις ελληνικές 
αρχές, για τις πολιτικές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη 
βάση για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης.
Η αποστολή και οι αρχές συμφώνησαν πως η οικονομία 
αρχίζει να σταθεροποιείται και αναμένεται βαθμιαία 
ανάκαμψη της ανάπτυξης, σε γενικές γραμμές σύμφωνα 
με τις προηγούμενες προβλέψεις. Οι τιμές προσαρμόζονται 
και ο πληθωρισμός παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα 
από το μέσο όρο της ζώνης του ευρώ. Οι δημοσιονομικές 
επιδόσεις ακολουθούν πορεία επίτευξης των στόχων του 
προγράμματος. Από τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις προκύπτει 
ότι ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα το 2013 επιτεύχθηκε 
με σημαντικό περιθώριο. «Αν και από αυτές τις καλύτερες από 
το αναμενόμενο επιδόσεις μικρό μόνο μέρος θα μεταφερθεί 
στο 2014, πιστεύουμε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2014 θα 
επιτευχθούν επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα και 
σχεδιαζόμενα μέτρα. Οι αρχές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή 
τους όσον αφορά την υλοποίηση των πολιτικών που απαιτούνται 
για να επιτευχθεί ο στόχος του 2015 για πρωτογενές πλεόνασμα 
στο 3% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένης και της παράτασης 
των φορολογικών μέτρων κατά περίπτωση, όπως της εισφοράς 
αλληλεγγύης».
 «Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
για να εξασφαλίσουν ότι οι τράπεζες θα παραμείνουν υγιείς 
και επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και ότι θα είναι σε θέση να 
υποστηρίξουν την οικονομική ανάκαμψη. Επισημαίνουμε τα 
αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων 
(stress tests) και τις συναφείς εκτιμήσεις κεφαλαιακών 
αναγκών της Τράπεζας της Ελλάδος». Ωστόσο, σύμφωνα με 
αξιολόγηση των κλιμακίων αποστολής, υπάρχουν ανοδικοί 
κίνδυνοι όσον αφορά τις εκτιμήσεις κεφαλαιακών αναγκών, 
ιδίως εάν οι αρχές και οι τράπεζες δεν αντιμετωπίσουν ταχέως 
και αποτελεσματικά το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων.
«Η ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα ενισχύσει 
τους ισολογισμούς τους. Η σχεδιαζόμενη εισφορά νέων 
ιδιωτικών κεφαλαίων στις ελληνικές τράπεζες είναι ένδειξη 
εμπιστοσύνης και θα συμβάλει στην ενίσχυση της ιδιωτικής 
διαχείρισης των ελληνικών τραπεζών. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος πρέπει να παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά 
την εποπτεία που ασκεί στο τραπεζικό σύστημα και να 
απαιτήσει σθεναρά από τις τράπεζες να μετατρέψουν γρήγορα 
τα μεγάλα αποθέματα των προβληματικών περιουσιακών 
τους στοιχείων. Οι αρχές δεσμεύονται επίσης να ενισχύσουν 
ιδιαίτερα το πλαίσιο διακανονισμού του χρέους του ιδιωτικού 
τομέα και να διευκολύνουν την ομαλή και ταχεία μετατροπή 
των απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων που έχουν 
στην κατοχή τους οι τράπεζες. Τα αποθέματα του Ελληνικού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα διατηρηθούν 
για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές δυσμενείς απρόβλεπτες 
καταστάσεις» σημειώνεται. 

ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΜΗΔΕΝΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-20 | 20/03/2014

Θα περιορίσει αλλά δεν θα μηδενίσει τις αναμενόμενες αυξήσεις στο 
τέλος ΑΠΕ το νομοσχέδιο για τη μείωση των εγγυημένων τιμών (New 
Deal) που το ΥΠΕΚΑ αναμένεται να καταθέσει προς ψήφιση στη 
Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα. Η τύχη του νομοσχεδίου, πάντως, 
κρίνεται αμφίβολη καθώς χθες 57 βουλευτές της συμπολίτευσης 
Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας 
«έωλη» την επιχειρηματολογία του ΥΠΕΚΑ.
Η μεσοσταθμική αύξηση στο τέλος ΑΠΕ, σύμφωνα με αρμόδιες 
πηγές, θα κυμανθεί γύρω στα 2,5 ευρώ η μεγαβατώρα, περίπου, 
έναντι αναμενόμενης στα 20 ευρώ η μεγαβατώρα. Έτσι, για τους 
οικιακούς καταναλωτές το τέλος ΑΠΕ θα αυξηθεί στα 17,1 ευρώ η 
μεγαβατώρα από τα 14,6 ευρώ σήμερα, επιβαρύνοντας ελάχιστα 
τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αυξήσεις θα ισχύσουν 
αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου, βάσει σχετικής απόφασης της ΡΑΕ 
που πάγωσε αρχικά για ένα δίμηνο και έπειτα από αίτημα του ΥΠΕΚΑ 
για έναν ακόμη μήνα (τέλος Μαρτίου), προκειμένου να τεθούν σε 
εφαρμογή άλλα μέτρα που 6α περιορίσουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.
Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που ο υφυπουργός 
ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου θα επιδιώξει με κάθε τρόπο να 
καταθέσει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή και το οποίο 
θα συνοδευθεί με μέτρα στήριξης των επενδυτών από πλευράς των 
τραπεζών. Ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου έχει στα 
χέρια του δεσμευτική επιστολή των τριών τραπεζών με το μεγαλύτερο 
χαρτοφυλάκιο «πράσινων» δανείων, την οποία θα παρουσιάσει στη 
Βουλή με την κατάθεση του νομοσχεδίου.
Οι τράπεζες φέρεται να έχουν συμφωνήσει στην παροχή προς τους 
επενδυτές μιας περιόδου χάριτος αποπληρωμής των δανείων μέχρι 
να εξομαλυνθούν οι πληρωμές από πλευράς του ΛΑΓΗΕ. Η περίοδο 
χάριτος σύμφωνα με την αγορά θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ένα εξάμηνο, αφού οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι ιδιαίτερα 
γραφειοκρατικές. Σε διάστημα δύο μηνών από την ψήφιση του 
νομοσχεδίου, οι παραγωγοί ΑΠΕ καλούνται να αποποιηθούν συνολικά 
έσοδα για το 2013 ύψους 400 εκατ. ευρώ για να περιοριστεί το 
έλλειμμα, που στο τέλος του έτους έκλεισε στα περίπου 550 εκατ. 
ευρώ. Για τον μηδενισμό του ελλείμματος το 2014, για τον οποίο 
δεσμεύτηκε η χώρα μας και μέσω του επικαιροποιημένου Μνημονίου, 
προβλέπονται μεσοσταθμικές μειώσεις στις εγγυημένες τιμές των 
φωτοβολταϊκών σε ποσοστό περίπου 30% και των λοιπόν τεχνολογιών 
ΑΠΕ της τάξεως του 5%6% καθώς και σειρά άλλων μέτρων που 
στοχεύουν στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και εξυγίανση 
της αγοράς των ΑΠΕ. Στη διαβούλευση που ολοκληρώθηκε την 
περασμένη εβδομάδα, τα σχόλια έσπασαν κάθε προηγούμενο ρεκόρ, 
φτάνοντας τα 1.256 λόγω της μεγάλης διασποράς των πράσινων 
επενδύσεων. Οι αντιδράσεις είναι μεγάλες, αρκετοί σύλλογοι αλλά και 
μεμονωμένοι παραγωγοί ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές.
Μεγάλες πιέσεις ασκούνται κυρίως για οικιακά και αγροτικά 
φωτοβολταϊκά, και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αξιολογώντας 
προφανώς και την παράμετρο των εκλογών, εξετάζει παρεμβάσεις 
στο νομοσχέδιο για τη βελτίωση των επιπτώσεων στις δύο αυτές 
κατηγορίες επενδύσεων.


