
Να ακυρώσουν  την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, μέσω ΤΑΙΠΕΔ επιδι-
ώκουν με προσφυγή τους προς το Συμβούλιο της Επικρατείας φορείς του 
Πειραιά (Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Δικηγορικός Σύλλογος Ομοσπονδία 

Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος κ.α.). 
Οι φορείς καλούν το ΣτΕ να ακυρώσει ως αντίθετη στο Σύνταγμα την πρό-

σκληση που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
(έως 28-4-14) από ιδιώτες επενδυτές για να αποκτήσουν το πλειοψηφικό 

πακέτο (67%) του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ο Ντάνιελ Στέλτερ, σύμβουλος επιχειρήσεων και 
ειδικός σε θέματα χρηματοπιστωτικών κρίσεων, 
υποστηρίζει πως η κρίση των τελευταίων ετών δεν 
είναι απλώς μια τραπεζική κρίση ή κρίση χρέους 
μεμονωμένων χωρών, αλλά μια κρίση χρέους 
ολόκληρου του δυτικού κόσμου. Από το 1980, 
το χρέος συνολικά κρατών, επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών διπλασιάστηκε, από 160 % σε 320 % 
του ΑΕΠ, αλλά τα μέτρα περιστολής δαπανών που 
λαμβάνονται επιβαρύνουν την ανάπτυξη και κατά 
συνέπεια φρενάρουν τη μείωση του χρέους, ενώ ο 
νέος δανεισμός, δεν βοηθά να βγει μια χώρα από 
την παγίδα. Η μόνη λύση, υποστηρίζει, είναι ένα 
δραστικό κούρεμα του, το οποίο προσδιορίζει στο 
30% για τις χώρες της κρίσης.
Ο Μόριτς Σούλαρικ, από το Πανεπιστήμιο της 
Βόνης συμφωνεί, αλλά μόνο για την περίπτωση 
της Ελλάδας: «Από οικονομική σκοπιά μάλλον 
ενδείκνυται, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η 
Ελλάδα είναι καταδικασμένη να κινείται με αυτό 
το υπέρογκο χρέος επί δεκαετίες στην κόψη του 
ξυραφιού». 
Αυτό που φαίνεται ότι κανείς δεν προκρίνει 
ως καλύτερη λύση είναι η ελάφρυνση του 
ελληνικού χρέους με επιμήκυνση στην διάρκεια 
αποπληρωμής, από τα 30 στα 50 χρόνια, και 
με μείωση επιτοκίων, στην οποία κλείνουν οι 
Ευρωπαίοι. Η αγορά περιμένει μια ονομαστική 
μείωση του χρέους, χωρίς συμμετοχή του 
ιδιωτικού τομέα, μέσα στα επόμενα χρόνια, 
υποστηρίζουν αναλυτές. Άλλωστε, σημειώνουν η 
επιμήκυνση και μείωση επιτοκίων, ήδη «συμβαίνει 
ήδη σιωπηρά», αλλά αυτό δεν μειώνει το χρέος.
Αυτά ενόψει του ανοίγματος της συζήτησης για το 
χρέος σήμερα στις Βρυξέλλες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Αναλυτικά στη 
σελ. 3 

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέες αντιδράσεις για  
το πολυνομοσχέδιο

Σκληρή αντίδραση εκδηλώθηκε με 
ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
του Τμήματος Ανατολικής Μακεδο-
νίας για τις προβλέψεις του πολυ-
νομοσχεδίου, που θίγουν τα ακαδη-
μαϊκά δικαιώματα, τον επιστημονικό 
ρόλο  και τον πυρήνα άσκησης του 
επαγγέλματος του διπλωματούχου  
μηχανικού. Η νέα αντίδραση έρχεται 
σε συνέχεια των κεντρικών πρωτο-
βουλιών, που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, 
σύμφωνα με αποφάσεις της Διοι-
κούσας Επιτροπής ΤΕΕ, οι οποίες 
ελήφθησαν κατόπιν εισήγησης του 
προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, με 
κεντρικό στόχο «το πολυνομοσχέδιο 
να μείνει στα χαρτιά». Οι ενέργειες 
αυτές, που βρίσκονται σε πλήρη 
εξέλιξη προβλέπουν κοινό αγωνιστι-
κό μέτωπο του ΤΕΕ, των συλλόγων 
και συλλογικοτήτων των μηχανικών 
μαζί με τους άλλους επιστημονι-
κούς φορείς της χώρας (νομικούς, 
υγειονομικούς κλπ) παράλληλα με 
θεσμικές και νομικές  παρεμβάσεις 
σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.  
Χαρακτηριστικά στο ψήφισμα που 
εξέδωσε η  Αντιπροσωπεία ΤΕΕ του 
Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας 
σχετικά με  την επιχειρούμενη ανα-
τροπή των επαγγελματικών δικαιω-
μάτων των διπλωματούχων μηχανι-
κών υπογραμμίζεται ότι: «Αποτελεί 
μια ακόμη πράξη ωμής εφαρμογής 

της πολιτικής που εκπορεύεται από 
το διευθυντήριο της Ε.Ε. και αφορά 
την «απελευθέρωση» του επαγγέλ-
ματος του Μηχανικού με κεντρικό 
στόχο τη συγκέντρωση της παρα-
γωγής έργων και μελετών στα χέρια 
των μονοπωλιακών ομίλων».  Πα-
ράλληλα αναφέρεται ότι «η απελευ-
θέρωση στην ουσία υποβαθμίζει τα 
Πολυτεχνεία, αφού δίνει τη δυνα-
τότητα στους εκάστοτε υπουργούς 
Υποδομών και Παιδείας να καθο-
ρίζουν επίπεδα επαγγελματικής 
δραστηριότητας για τις απαιτήσεις 
συγκεκριμένων έργων αλλά και πε-
ριορισμούς ως προς τη δυνατότητα 
άσκησης συγκεκριμένου επαγγέλ-
ματος». 

«Οι βουλευτές 
που το ψήφισαν 
και η ελληνική 
κυβέρνηση που το 
υιοθέτησε και το 
προώθησε φέρουν 
ακεραία την ευθύ-
νη», τονίζεται για 
το πολυνομοσχέ-
διο, στο ψήφισμα 
της Αντιπροσωπεί-
ας ΤΕΕ Τμήμα Α. 
Μακεδονίας
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

28
Απριλίου

2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Είναι δυνατή η παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της μεταποίησης στην Ελλάδα στο διεθνές 
περιβάλλον;»     
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η  συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια 
των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών και 
του κοινωνικού συνόλου"     
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης  και 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ελληνική Εταιρεία Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων

8-9
Μαΐου
2014

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

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαΐου
2014

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών 
(ΕΔΕΜ) διοργανώνει ημερίδα με θέμα: “Βιοκλιματική 
Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου και Περι-
βάλλον- Η Οπτική του Φύλου” στις 30 Απριλίου 2014 
(16:30-20:30), στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 
4, Σύνταγμα). Η ΕΔΕΜ πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση, συνεχίζοντας την διερεύνηση γύρω από την 
Οπτική του Φύλου στο Περιβάλλον που εντάσσεται στο 
σχέδιο δράσης 
'Οι Γυναίκες Διεκδικούν ενεργό ρόλο στην Προστασία 
του περιβάλλοντος- Η Οπτική του Φύλου στο Περιβάλ-
λον’, στο πλαίσιο της Πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των 
Μ.Κ.Ο. (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ και Β’ Κύκλος) 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρ-
ρύθμιση 2007-2013».
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από 
γυναίκες μηχανικούς που δραστηριοποιούνται σε 
αυτούς τους κλάδους και θα ακολουθήσει συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με πάνελ προσκεκλημένων 
ομιλητών και δυνατότητα ερωτήσεων/τοποθετήσεων 
από το ακροατήριο. 

Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: http://www.edem-net.gr/

Εκδήλωση της ΕΔΕΜ  
για τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική 

  Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματο-
ποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβού-
λων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR/RID).  Το σεμινάριο θα διεξαχθεί 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, από τις 12 έως τις 
16 Μαΐου 2014 (09:00 έως 17:00). 
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.):  
Τηλ.: 210-772 2018, e-mail: oscar@central.ntua.gr.

 Συνέδριο με θέμα: "Πολιτικές με επίκεντρο την 
οικογένεια στην περίοδο της οικονομικής κρίσης" 
διοργανώνεται στις 28 και 29 Απριλίου 2014, από τη 
Συνομοσπονδία Οργανώσεων για την Οικογένεια στην 
ΕΕ και με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε.
Πληροφορίες: http://www.coface-eu.org/en/Events/
Families-in-the-crisis/

Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Από την κρίση στην ανά-
πτυξη: Σε αναζήτηση νέων αναπτυξιακών μοντέλων 
για την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο», διοργανώνει 
το «Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών» (ΙΜΜ), μαζί με το 
Ίδρυμα FRIEDRICH EBERT, στις 29 Απριλίου 2014.
Το παγκόσμιο επιστημονικό συνέδριο τελεί υπό την 
αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και 
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του «Μεγά-
ρου Διοικητού Θεοδώρου Β. Καρατζά» της Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος (Αιόλου 82-84, 1ος όροφος), με 
συμμετοχή κορυφαίων ειδικών.
Θεματικές ενότητες:
- Η κρίση, οι στρατηγικές εξόδου από την κρίση και 
τα μοντέλα ανάπτυξης: εμπειρίες από την Ελλάδα και 
άλλες χώρες της ΕΕ.
- Η περίπτωση της Ελλάδας.
- Οι εμπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
- Ο ρόλος της ΕΕ στην κρίση και την ανάπτυξη.
- Στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Μία νέα ατζέντα για την 
Ευρώπη και την Ελλάδα».

Σεμινάριο ΕΜΠ

Ευρωπαϊκό συνέδριο

«Από την κρίση  
στην ανάπτυξη»

Τ
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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
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΕΕ-ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ψήφισμα κατά του  πολυνομοσχεδίου 

Το πλήρες κείμενο, του ψηφίσματος που εξέδωσε η Αντιπροσω-
πεία ΤΕΕ του Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας έχει ως εξής:  «Ο 
διαπνεόμενος από έντονο μνημονιακό άρωμα νόμος  4254/2014 
που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, στην ουσία οδηγεί σε κα-
τάργηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών αλλά 
και σε ευτελισμό των Ελληνικών Πολυτεχνικών Σχολών. Η προ-
βλεπόμενη εξίσωση για τους αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και κολλεγίων, 
που αφορά κατ’ αρχήν τους πολιτικούς μηχανικούς, τους αρχιτέ-
κτονες και τους τοπογράφους, σχετίζεται άμεσα και  με τις προ-
ωθούμενες επαγγελματικές πιστοποιήσεις, τις διαρκείς εξετάσεις  
και τα  πολλαπλά σεμινάρια για την απόκτηση «πρόσθετων προσό-
ντων».  Αποτελεί μια ακόμη πράξη ωμής εφαρμογής της πολιτι-
κής που εκπορεύεται από το διευθυντήριο της Ε.Ε. και αφορά την 
«απελευθέρωση» του επαγγέλματος του Μηχανικού με κεντρικό 
στόχο τη συγκέντρωση της παραγωγής έργων και μελετών στα χέ-
ρια των μονοπωλιακών ομίλων. 
Η «απελευθέρωση» του επαγγέλματος του Μηχανικού ξεκίνησε 
ήδη από το 1989 με μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες (οδηγία 
89/48, 2005/36, Μπολκενστάιν, Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, 
συνθήκη της Μπολόνια με την αποσύνδεση πτυχίου-επαγγέλμα-
τος), ενώ, στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και το σύνολο της νο-
μοθεσίας για την παραγωγή δημοσίων έργων και μελετών.  Μάταια 
εδώ και καιρό επιχειρείται η παραπλάνηση των αποφοίτων ΤΕΙ και 
κολλεγίων αλλά και του ελληνικού λαού. Απατώνται όσοι πιστεύ-
ουν ότι η πολυδιαφημισμένη «απελευθέρωση» θα σημάνει την αυ-
τόματη εξίσωση στην πράξη. 
Η αλήθεια είναι ότι η περισπούδαστη ισότητα θα θαλασσοδέρνεται 
σε έναν διαρκή αγώνα δρόμου με συνεχείς πιστοποιήσεις και με 
δυσβάσταχτο οικονομικό κόστος. Η μεγάλη πλειοψηφία των μη-
χανικών θα καταδικαστεί σε εργασία με ελάχιστους μισθούς και 
χωρίς δικαιώματα. Η αλήθεια είναι ότι άνοιξε ο ασκός του Αιόλου, 
οδηγούμαστε σε υποβάθμιση της παραγωγής των δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων με την απόδοση δικαιωμάτων σε επαγγελματί-
ες που δεν θα έχουν τα αντίστοιχα προσόντα, η αλήθεια είναι ότι 
θίγεται το δημόσιο συμφέρον και δεν υπάρχουν πλέον εγγυήσεις 
ποιότητας.  Η απελευθέρωση στην ουσία υποβαθμίζει τα Πολυ-

τεχνεία, αφού δίνει τη δυνατότητα στους εκάστοτε Υπουργούς 
Υποδομών και Παιδείας να καθορίζουν επίπεδα επαγγελματικής 
δραστηριότητας για τις απαιτήσεις συγκεκριμένων έργων αλλά 
και περιορισμούς ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμέ-
νου επαγγέλματος. 
Ολοκληρώνεται έτσι η συγκέντρωση της παραγωγής μελετών και 
έργων στα χέρια μονοπωλίων του κλάδου των κατασκευών, με 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις και με εξαθλιωμένους μισθωτούς 
μέσω ΔΠΥ. Η ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, υπηρετώντας πε-
λατειακές σχέσεις και στηρίζοντας μονοπωλιακά συμφέροντα, θυ-
σιάζει την ποιότητα των κατασκευών και των έργων αλλά κυρίως 
την ασφάλεια των πολιτών στο βωμό του κέρδους και του πλου-
τισμού. Όλα αυτά συμβαίνουν δυστυχώς σε μια χώρα που είναι 
γνωστό ότι χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική δραστηριότητας 
και στην οποία απελευθερώνεται το 70% της σεισμικής ενέργειας 
όλης της Ευρώπης. 
Οι βουλευτές που τον ψήφισαν και η ελληνική κυβέρνηση που 
τον υιοθέτησε και τον προώθησε φέρουν ακεραία την ευθύνη. Με 
τον ίδιο νόμο καταργούνται επιπλέον σημαντικοί πόροι του ΤΣΜΕ-
ΔΕ, που υπερβαίνουν το 60 % των συνολικών εσόδων του από τη 
μελέτη και κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων. Το ασφα-
λιστικό ταμείο των μηχανικών δέχεται ακόμη ένα χτύπημα, αφού 
προηγουμένως τα αποθεματικά του έχουν ληστευθεί, ενώ δεκάδες 
χιλιάδες μηχανικοί λόγω της τεράστιας ανεργίας που πλήττει τον 
κλάδο αδυνατούν πλέον να πληρώσουν τις εισφορές τους. Με την 
πολιτική που εφαρμόζεται που οδηγεί σε μεταφορά πόρων από 
τους οικονομικά ασθενέστερους στους πλουσιότερους ενώ ταυτό-
χρονα απουσιάζει οποιαδήποτε στοιχειώδης πρόνοια και φροντίδα 
για άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες με χαμηλά εισοδή-
ματα, η κατάσταση στο χώρο των μηχανικών γίνεται ολοένα και πιο 
τραγική, χωρίς να  φαίνεται καμία ελπίδα στον ορίζοντα. 
Καλούμε τους διπλωματούχους μηχανικούς σε διαρκή κινητοποί-
ηση και τη διοίκηση του ΤΕΕ στο όνομα των χιλιάδων διπλωμα-
τούχων μηχανικών της χώρας,  να προσφύγει άμεσα τόσο στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη όσο και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για την 
ακύρωση του νόμου-εκτρώματος». 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ενέκρινε τους Περιβαλλοντι-
κούς Όρους για δύο σημαντικά συγκοινωνιακά έργα της περιφέρειας 
τα οποία είναι:
1. Κατασκευή και λειτουργία του έργου «Ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρο-
μικής Γραμμής Λάρισα –Βόλος», μήκους περίπου 61,2 km, εντός των 
ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Το έργο αφορά στην ηλεκτροκί-
νηση της υφιστάμενης μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα - Βό-
λος από το Σ.Σ. Λάρισας μέχρι τον Σ.Σ. Βόλου. Για τη λειτουργία των 
ηλεκτραμαξών απαιτείται η κατασκευή υποσταθμού έλξης πλησίον 
της σιδηροδρομικής γραμμής στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού 
Ριζόμυλου, που θα συνδέεται με το δίκτυο υψηλής τάσης 150 kV της 
ΔΕΗ σε μήκος γραμμής μικρότερο από 200 m.
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι σύμφωνα με τη Μελέτη Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. και η γεωγραφική θέση 
προσδιορίζεται εντός περιοχής υπαγόμενης διοικητικά στους Δή-
μους Λαρισαίων, Κιλελέρ, Ρήγα Φεραίου και Βόλου των Π.Ε. Λάρι-
σας και Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
2. Κατασκευή και λειτουργία του τμήματος «Κόμβος Γερακαρούς 

– Άγιος Πρόδρομος», του έργου «Συνδέσεις Εγνατίας με Οδικό Δί-
κτυο» στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού μήκους 11,5 km περίπου.  Το 
έργο αφορά σε βελτίωση της υφιστάμενης επαρχιακής οδού Γερακα-
ρού - Αγ. Πρόδρομος, η οποία συνδέει την εθνική οδό Θεσσαλονίκης 
– Ασπροβάλτας - Καβάλας στο ύψος του οικισμού της Γερακαρούς, 
με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Πολυγύρου στο ύψος του Αγ. Προ-
δρόμου. 
Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη βελτίωση κατά τμήματα της 
υφιστάμενης οδού και την παράκαμψη των οικισμών Γερακαρού, 
Δούμπια Σάνα και Άγιος Πρόδρομος, με νέες χαράξεις. Το συνολικό 
μήκος των επεμβάσεων φτάνει τα 11,5 km, από τα συνολικά 28,4 km 
της υφιστάμενης οδού Γερακαρού – Άγιος Πρόδρομος.
Με το έργο αυτό, αναβαθμίζεται η οδική σύνδεση της βόρειας ορει-
νής Χαλκιδικής με το κύριο οδικό δίκτυο, ενώ με τους περιβαλλο-
ντικούς όρους που εγκρίθηκαν διασφαλίζεται ότι η υλοποίηση και 
η λειτουργία του έργου θα πραγματοποιηθεί με πλήρη σεβασμό στα 
ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος της περιοχής. 

ΑΕΠΟ για συγκοινωνιακά έργα 

Με δελτίο Τύπου έγινε γνωστό ότι «με  μεγά-
λη επιτυχία πραγματοποιήθηκε Ημερίδα που 
διοργάνωσε ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.), το Ελληνικό Τμήμα 
Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Τ.Α.Μ.), το ελ-
ληνικό τμήμα τηςΙ.Α.Β.S.Ε. και ο Ο.Α.Σ.Π.με 
θέμα: « Ο Σεισμός της Κεφαλονιάς – Πρώτη 
Ανάγνωση » την Πέμπτη 10 Απριλίου 2014. 
Η εκδήλωση εξελίχθηκε ταυτόχρονα στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Αθήνα), 
και στην αίθουσα Γ2 του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων 
(Ληξούρι) μέσω τεχνικής υποστήριξη του 
Ι.Ε.Κ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν περίπου 200 
συνάδελφοι ενώ οι εγγραφές για ζωντανή 
απομακρυσμένη παρακολούθηση (μέσω δια-
δικτύου) ξεπέρασαν τις 280. Από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο του Σ.Π.Μ.Ε. παρόντες ήταν 
ο Πρόεδρος Γεώργιος Στασινός, ο γενικός 
γραμματέας Ελευθέριος Αβραμίδης, ο τα-
μίας Βασίλειος Μπαρδάκης, και οι σύμβου-
λοι Ιωάννης Κοτζαμπασάκης, Παρασκευή 
Χριστοπούλου και Νίκος Μακρόπουλος. Τις 
εργασίες της ημερίδας άνοιξαν μέσω χαιρε-
τισμού οι πρόεδροι των φορέων (Γ. Στασινός, 
Κ. Πιτιλάκης, Ι. Σιγάλας, Κ. Στυλιανίδης) και 
ακολούθησαν εισηγήσεις από διακεκριμέ-
νους πανεπιστημιακούς, και καταξιωμένους 
συναδέλφους, με κρίσιμα συμπεράσματα για 
τη Σεισμική Απόκριση των δομημάτων (κτη-
ρίων και τεχνικών έργων) στην πρόσφατη 
σεισμική ακολουθία της Κεφαλονιάς. Κύριοι 

ομιλητές στην ημερίδα ήταν οι κ.κ. συνάδελ-
φοι.: Χ. Παπαϊωάννου (Ο.Α.Σ.Π. δ/ντης ερ/
νων), Στ. Τραυλός (πρόεδρος Ν.Ε. Τ.Ε.Ε.), , 
Ν. Παπαδόπουλος (γεν. δ/ντης Ο.Α.Σ.Π.), Μ. 
Κλεάνθη (πρ/νη Υ.Α.Σ.), Στ. Αναγνωστόπου-
λος (καθ/της. Παν. Πατρών), Ι. Σωτηρόπουλος 
(πρ/νος Τ.Α.Σ.), Ι. Ψυχάρης (καθ/της Ε.Μ.Π.), 
Α. Σέξτος (επ. καθ/της Α.Π.Θ.), Β. Μπαρδά-
κης (Δρ Πολ. Μηχ.), Χ. Μουζάκης (επ. καθ/
της Ε.Μ.Π.), Κ. Πιτιλάκης (καθ/της Α.Π.Θ.), Μ. 
Φαρδής (καθ/της Παν. Πατρών), Γ. Βαδαλού-
κας (διπλ. Πολ. Μηχ.), Στ. Δρίτσος (καθ/της 

Παν. Πατρών), Γ. Γκαζέτας (καθ/της Ε.Μ.Π.), 
Γ. Μπουκοβάλας (καθ/της Ε.Μ.Π.), Γ. Μυλω-
νάκης (καθ/της Παν. Πατρών). Την Ημερίδα 
έκλεισε με την τελευταία παρουσίαση ο Ομό-
τιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Θ.Π. Τάσιος και ακο-
λούθησε αμφίδρομη συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης (μεταξύ Αθήνας-
Κεφαλονιάς)». Τέλος σημειώνεται στο δελτίο 
Τύπου, ότι «προς ενημέρωση όλων των συ-
ναδέλφων τα αρχεία καταγραφής της ημε-
ρίδας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 
Σ.Π.Μ.Ε».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  Σ.Π.Μ.Ε.

«Ο Σεισμός της Κεφαλονιάς – Πρώτη Ανάγνωση»
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Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΙΧΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ

Μετά από 12 χρόνια πολύπλοκων σχεδίων και έντονης προπόνησης, οι αεροπόροι 
Bertrand Piccard και Andre Borschberg, είναι έτοιμοι για την πρώτη ηλιακή πτήση 
γύρω από τη Γη. Το ελβετικό «δίδυμο» έχει ήδη ασκηθεί σε συνεχή 24ωρη πτήση, 
με αεροπλάνο που τροφοδοτείται μόνο από τον ήλιο.
Πριν λίγες ημέρες παρουσίασαν το Solar Impulse 2, ένα επαναστατικό αεροσκάφος 
που είναι σχεδιασμένο ειδικά για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη σε διάρκεια πτήση 
που έγινε ποτέ στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας, με έναν μόνο χειριστή ! 
Θα επιχειρήσει να πετάξει ασταμάτητα για 120 ώρες (πέντε διαδοχικές ημέρες και 
νύχτες) πάνω από τους ωκεανούς και ηπείρους χωρίς μια σταγόνα καυσίμου.
Κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, το Solar Impulse 2, είναι η εξέλιξη ενός 
πρωτοτύπου που έσπασε πολλά ρεκόρ των αερομεταφορών τα τελευταία χρόνια, 
συμπεριλαμβανομένου και της πρώτης πλήρως ηλιακής νυκτερινής πτήσης, διάρ-
κειας 26 ωρών, το 2010. Ζυγίζει μόνο 2.300 κιλά, περίπου όσο ένα οικογενειακό 
αυτοκίνητο, αλλά έχει άνοιγμα φτερών 72 μ., όσο και ένα Boeing 747, καλυμμένα 
με 17.000 ηλιακές κυψέλες, οι οποίες τροφοδοτούν τέσσερις κινητήρες, ενώ ειδι-
κές μπαταρίες λιθίου είναι σε θέση να αποθηκεύσουν επαρκή ηλιακή ενέργεια για 
ένα ολόκληρο 24ωρο πτήσης. «Όταν μπορεί να πετάξει μια ημέρα και μια νύχτα, 
μπορεί να πετάξει μια εβδομάδα, μπορεί ένα μήνα και ένα χρόνο» λέει ο 62χρονος 
Borschberg, πατέρας τριών παιδιών.
Το πιλοτήριο δεν είναι μεγαλύτερο από τον εσωτερικό χώρο ενός Mini Cooper 2013, 
αλλά κάθε λεπτομέρεια έχει υπολογιστεί ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή 
ενεργειακή απόδοση με ταυτόχρονη εξασφάλιση όσων απαιτούνται για να ζήσει 
σ’ αυτό επί αρκετές ημέρες ο πιλότος (αφρός υψηλής πυκνότητας για προστασία 
από θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 ° C 40 ° C, χώρος για τρόφιμα, νερό 
και προμήθειες οξυγόνου, ενώ ένα κάθισμα πολλαπλών χρήσεων, που είναι εφο-
διασμένο με ένα αλεξίπτωτο και μια σωσίβια σχεδία, λειτουργεί ως τουαλέτα). Ο 
πιλότος έχει χώρο για να κάνει σωματικές ασκήσεις, ενώ το κάθισμα γίνεται κρεβάτι 
μόνο που δεν μπορεί να κοιμηθεί περισσότερο από 20 λεπτά κάθε φορά. 
Το ταξίδι των 35.000 χιλιομέτρων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2015, από τον . 
Περσικό Κόλπο προς την Ινδία, Μιανμάρ και Κίνα, θα διασχίσουν τον Ειρηνικό, τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ατλαντικό, με στόχο την επιστροφή στο σημείο εκκί-
νησης τους. Με ταχύτητα μόλις 88 μίλια την ώρα, κάθε διέλευση των ωκεανών θα 
διαρκέσει πέντε έως έξι ημέρες, ανεβάζοντας το συνολικό χρόνο πτήσης ως και 
20-25 ημέρες, που θα ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες. Κι αυτό αφενός γιατί το 
αεροπλάνο θα προσγειώνεται ώστε να εναλλάσσονται οι πιλότοι, αλλά και για να 
γίνονται διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης έναντι των ΑΠΕ και γενικότερα 
ενός βιώσιμου τρόπου ζωής, δίχως ορυκτά καύσιμα.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η επίσημη διαδικασία θα ξεκινήσει από το 
Eurogroup της 5ης Μαΐου- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕ «ΣΦΡΑΓΙΔΑ» ΚΑΙ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- Κομισιόν: Αύριο η έκθεση που αξιολογεί 
το πρόγραμμα • Εκτιμήσεις: Τραπεζικά στελέχη κάνουν λόγο για 
υποχώρηση του ρυθμού αύξησης στο 0,5%-1%- ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ- Μέσα στο τρέχον έτος αναμένεται 
κορύφωση και έναρξη της αποκλιμάκωσης  •  Ξένοι Οίκοι: ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ  •  Χρηματοδότηση: ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΜΕ  •  Ναυτιλία: ΣΑΡΑΝΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ EQUITY FUNDS.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μήνυμα Αθήνας προς Βρυξέλλες: Τηρήστε τις 
δεσμεύσεις σας- ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ, ΤΩΡΑ- Η πιστοποίηση του 
πλεονάσματος ανοίγει τον δρόμο για ρύθμιση  •  Προβλέψεις για 
δυναμική άνοδο των μετοχών- ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ BofA ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΕΤΕ: Ομολογιακό με επιτόκιο-έκπληξη  •  

Χρηματοδότηση: ΜΕ 200 ΕΚΑΤ. ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
•  Σάλος με την υποψηφιότητα του Αχμέτ Κουρτ- Οδηγήθηκε τελικά 
σε παραίτηση- ΝΕΟ ΑΤΟΠΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ- Είχε ορίσει 
υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο, συνομιλητή του Μπαχτσελί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ- Ξεκινά τον Ιούνιο- Υπεγράφη 
η συμφωνία για συμμετοχή της KfW  •  Η ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ  •  ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 
1,8 ΔΙΣ. ΑΤΟΜΑ ΔΙΕΘΝΩΣ  • ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΜΕΡΙΣΜΑ- Στα 6.500 ευρώ αυξάνεται το εισοδηματικό κριτήριο  •  
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Επί τάπητος 
το κρίσιμο ζήτημα στο Euroworking Group μετά την επιβεβαίωση του 
πρωτογενούς πλεονάσματος από τη Eurostat.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ- 
Επικύρωσε το πλεόνασμα η Eurostat- Ανοίγει η συζήτηση στο  
Eurogroup • «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΜΠΑΡΟΖΟ ΠΡΟΣ ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ- 
Η «Κ» αποκαλύπτει επιστολή του προέδρου της Κομισιόν  •  Αναταράξεις 
και δηλώσεις- ΝΕΑ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ 
ΘΡΑΚΗ  •  ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ- Για να το λάβουν 
περισσότεροι, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 6.000 σε 6.500 ευρώ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- «Υπερόπλο» για την κυβέρνηση τα 3,4 δισ. που 
ανακοίνωσε η Eurostat- Ανοίγει ο δρόμος για τη διευθέτηση του χρέους- 
Αντώνης Σαμαράς: Το πλεόνασμα πιστοποιεί τη μεγάλη στροφή της 
ελληνικής οικονομίας χάρη στις θυσίες όλων των Ελλήνων  •  Ουκρανία: 
Η ΜΟΣΧΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ  •  Για το φιάσκο της 
Θράκης- Η «ΑΥΓΗ» ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ… ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι κατηγορίες δικαιούχων και η διαδικασία 
καταβολής- ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 500 € ΣΕ 74.000 ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ  
•  ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ» ΜΕ 100 
ΕΚΑΤ. € ΑΠΟ KFW  •   Στα 3,4 δισ. €- Το πρωτογενές πλεόνασμα 
σύμφωνα με τη Eurostat, ανοίγει ο δρόμος για ελάφρυνση του χρέους- 
«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»  •  Παραιτήθηκε 
ο Αχμέτ Κουρτ- ΔΕΥΤΕΡΟ ΦΑΟΥΛ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ.

ΕΘΝΟΣ: Ανοίγει η συζήτηση για την ελάφρυνση μετά τη Eurostat- ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ- Στο τραπέζι των Βρυξελλών από 
σήμερα όλα τα σενάρια- Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσα στο 
καλοκαίρι επιδιώκει η κυβέρνηση- Το φάντασμα του χρέους απειλεί 
όλες τις χώρες της Ευρωζώνης  • Γκάφα με Τούρκο εθνικιστή- ΤΟ  
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΞΑΝΑΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μεγάλη αύξηση χρέους, 

ανεργίας και ύφεσης- ΑΚΡΙΒΟ ΜΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  •  ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ!- Αδυνατούν να 
πληρώσουν τα χαράτσια του Μνημονίου, αλλά και τις δόσεις των 
στεγαστικών δανείων, μετά τις μεγάλες μειώσεις σε μισθούς και 
συντάξεις  •  Θράκη- Μειονότητα- ΜΕΤΩΠΙΚΗ Ν.Δ.- ΣΥΡΙΖΑ  •  
Κοινωνικό μέρισμα- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Λογιστικά κόλπα για να μην καταρρεύσει το 
success story- ΕΛΛΕΙΜΜΑ 15,8 ΔΙΣ. Η EUROSTAT- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
3,4 ΔΙΣ. Η ΤΡΟΪΚΑ  •  ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  •  Μουσουλμάνοι Θράκης- ΧΑΝΕΙ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ΔΕΝ ΤΗ ΒΡΙΣΚΕΙ Η Ν.Δ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πάλι στα δύσκολα παρά τους υψηλούς τόνους 
αισιοδοξίας: Η Κομισιόν μεταθέτει τώρα τη συζήτηση του χρέους 
για μετά το φθινόπωρο- ΝΕΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ  •  ΓΚΡΙΖΟΣ ΛΥΚΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Κλείνει ο τετραετής κύκλος 
της κρίσεως.

Η ΑΥΓΗ: Αδίστακτη εθνικιστική εκμετάλλευση με φόντο τη 
Θράκη- ΑΝΑΡΜΟΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ ΜΕ ΑΚΡΑΙΟΥΣ ΤΗΣ 
ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΧΡΕΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΡΗΞΗ ΜΕ ΤΑ ΔΕΣΜΑ ΕΕ- ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Έρευνα στη Θεσσαλονίκη- ΜΑΣ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΑ 
ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Χτύπησαν με ρόπαλο στο κεφάλι τον 
αντιμνημονιακό δημοσιογράφο της «Ελεύθερης Ώρας, μέρα- μεσημέρι 
στα Εξάρχεια!!!- ΠΑΡΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΗΣΑΪΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ.
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ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ! 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 24/04/2014

Σε επιτάχυνση των εξελίξεων, σε ό,τι αφορά το μείζον θέμα της 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, οδηγεί η επικύρωση χθες 
από τη Eurostat του πρωτογενούς πλεονάσματος που εμφανίζει 
η χώρα.
Ο επίσημος οργανισμός της EE υιοθέτησε πλήρως και χωρίς 
κανέναν αστερίσκο τα στοιχεία που παρουσίασε η Ελληνική 
Στατιστική Υπηρεσία και πιστοποίησε ότι το πρωτογενές 
πλεόνασμα φτάνει τα 3,4 δισ. ευρώ (σύμφωνα με τα επίσημα 
λογιστικά πρότυπα της EE) και το 1,5 δισ. ευρώ (σύμφωνα με τον 
τρόπο υπολογισμού της τρόικας).
Μετά από την εξέλιξη αυτή, που προκάλεσε διάχυτη ικανοποίηση 
στο εσωτερικό της κυβέρνησης, τακτικοί συνομιλητές του 
πρωθυπουργού εκφράζουν βασίμως την πεποίθηση ότι η λύση 
για το χρέος -στη βάση πάντα της συμφωνίας που έχει επιτευχθεί 
στη συνεδρίαση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, για την 
τήρηση των όσων έχουν δεσμευθεί ότι θα πράξουν οι Ευρωπαίοι- 
μπορεί να υπάρξει πολύ νωρίτερα.
Σύμφωνα με πληροφορίες κορυφαίος υπουργός ανέφερε ότι 
οι συζητήσεις που ατύπως πλην όμως ουσιαστικοί έχουν ήδη 
ξεκινήσει, θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν ακόμη και μέσα 
στο καλοκαίρι και συγκεκριμένα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, καθώς 
τα δεδομένα υπάρχουν και όλα τα στοιχεία είναι «πάνω στο 
τραπέζι».
Ο Αντ. Σαμαράς, ο οποίος δεν έχει κρύψει ότι θα ήθελε το 
συντομότερο δυνατόν την επίτευξη της σχετικής συμφωνίας, 
«κινείται» ήδη προς την κατεύθυνση της επίσπευσης των 
διαδικασιών και έδωσε εντολή, στο πλαίσιο της σημερινής 
συνεδρίασης του EuroWorking Group, να τεθεί από την ελληνική 
πλευρά το θέμα της άμεσης έναρξης των συζητήσεων.
Σε ανώτερο επίπεδο, το ίδιο θα πράξει ο κ. Γ. Στουρνάρας στο 
Eurogroup της 5ης Μαΐου, όπου και αναμένεται να υπάρξει η 
επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των συζητήσεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, 
το θέμα της επιτάχυνσης των εξελίξεων το συζήτησε ο ίδιος ο 
πρωθυπουργός με τη Γερμανίδα καγκελάριο στο πλαίσιο της 
επίσκεψης που πραγματοποίησε η κυρία Μέρκελ πριν από λίγες 
εβδομάδες στην Αθήνα.
Ο κ. Σαμαράς, ο οποίος θα έχει το αμέσως προσεχές διάστημα 
νέες συνομιλίες για το ζήτημα του χρέους με τους Ευρωπαίους 
ομολόγους του, έχει ήδη στείλει τα μηνύματά του στην τρόικα 
με τελευταίο -μέσω της δήλωσής του στο Bloomberg- ότι 
αναμένει από τους εταίρους της χώρας του την τήρηση των 
συμπεφωνημένων.
Xθες, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Σάιμον Ο' 
Κόνορ, προσδιόρισε χρονικά τη συζήτηση για το χρέος, μέσα στο 
δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Συγκεκριμένα παρέπεμψε στην πρόσφατη δήλωση του προέδρου 
του Eurogroup στην Αθήνα κ. Γ. Ντάισελμπλουμ, σύμφωνα με 
την οποία η συζήτηση για την περαιτέρω στήριξη της Ελλάδος θα 
διεξαχθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2014.
Πάντως, περαιτέρω λεπτομέρειες για την επίτευξη των 
οικονομικών στόχων του 2013 αναμένεται να ανακοινωθούν 

αύριο, όταν η Επιτροπή θα δώσει στη δημοσιότητα την έκθεση 
αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος, επί της οποίας 
ελήφθη η κατ' αρχήν απόφαση για τη χορήγηση δανείων ύψους 
8,3 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.
Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το κατά πόσο το δημόσιο χρέος 
(175,1% του ΑΕΠ) είναι βιώσιμο, ο κ. Σ. Ο' Κόνορ απάντησε ότι με 
βάση τους υπολογισμούς που έχουν γίνει για τα επόμενα πέντε 
έως δέκα χρόνια, αναμένεται αισθητή μείωσή του.
Το γεγονός αυτό, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιστοποιεί ότι 
το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
συνεχιστεί η πιστή εφαρμογή του προγράμματος και ότι θα 
εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες για την πλήρη εξυγίανση των 
δημόσιων οικονομικών, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής 
και συμπλήρωσε: «Ναι, το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο».

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ !

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-54 | 24/04/2014

Θα μπορούσε να είναι και προεκλογική διαφήμιση, με όλες αυτές 
τις χιλιάδες στεγαστικών δανείων που οι άνθρωποι αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν και τα δισεκατομμύρια των χρεών που 
σωρεύονται στις εφορίες. «Και σας είπαν ότι τα σπίτια θα σας τα 
έπαιρναν οι κομμουνιστές». Και μετά ένα ξέσπασμα σε γέλιο. 
Κάπως τραβηγμένο; Η πραγματικότητα αποδεικνύεται ωστόσο 
πιο ανατρεπτική. Αρχές και φορείς έρχονται αντιμέτωποι με μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση: την παραίτηση των ιδιοκτητών από την 
κυριότητα των ακινήτων τους, τα οποία κηρύσσονται «αδέσποτα» 
και περιέρχονται στο Δημόσιο.
Και μάλιστα με μια απλή σχετικά διαδικασία, με 
συμβολαιογραφική πράξη, που προβλέπεται στον Αστικό Κώδικα 
(άρθρο 972) εδώ και χρόνια, αλλά έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται 
μόλις τους τελευταίους μήνες.
Το ενδιαφέρον που υποδηλώνεται από τις σχετικές ερωτήσεις 
σε συμβολαιογράφους τούς κάνει να πιστεύουν ότι το φαινόμενο 
πρόκειται να προσλάβει διαστάσεις «τσουναμιού» και θα 
«μας απασχολήσει έντονα στο μέλλον», όπως λέει στην «Εφ.
Συν.» ο Κωνσταντίνος Βλαχάκης, πρόεδρος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος καθώς 
και του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς και 
Δωδεκανήσου, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη τάση και το 
ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για τη συγκεκριμένη πράξη.
Και είναι πολλοί οι λόγοι για κάτι τέτοιο: αφενός έχει παγώσει 
η αγορά ακινήτων, αφετέρου τα ακίνητα έχουν επιβαρυνθεί 
με τεράστιους φόρους, χώρια τα έξοδα διατήρησής τους με 
τα «χαράτσια» αν πρόκειται για σπίτια, ενώ τυχόν αλλαγή στην 
κλίμακα των τεκμηρίων για ένα ακίνητο σημαίνει πρόσθετη 
επιβάρυνση, που για πολλούς είναι δυσβάσταχτη.
Αποφεύγοντας, λοιπόν, τις άλλες οδούς, της «δωρεάς» στο 
Δημόσιο ή του συμψηφισμού, αφού είναι περισσότερο 
χρονοβόρες και απαιτούν μεγαλύτερη γραφειοκρατική 
διαδικασία, ιδιοκτήτες που δεν έχουν καν το περιθώριο να 
περιμένουν μήπως και πουλήσουν το ακίνητο τους, ως ύστατη 
λύση, το «εγκαταλείπουν» με τελικό αποδέκτη το Δημόσιο.
Οι υποθέσεις που εντοπίσαμε δεν είναι πολλές, παραμένουν 
ωστόσο σημαντικές, αφού οι υπηρεσίες για πρώτη φορά 
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ασχολήθηκαν με παρόμοιο θέμα, καθώς δεν θυμούνται ανάλογες 
πράξεις στο παρελθόν. Στο Έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Αθηνών 
έχουν μέχρι σήμερα χειριστεί δύο τέτοιες υποθέσεις που, 
όπως μας λέει ο διευθυντής Μεταγραφών, Μιχάλης Γιαπαλής, 
αφορούσαν οικόπεδα.
Επιπλέον στον Σύλλογο των Συμβολαιογράφων το τελευταίο 
διάστημα έχουν διαχειριστεί τρεις τέτοιες υποθέσεις. «Πολλοί 
μάλιστα συμβολαιογράφοι δεν γνωρίζουν ότι πρέπει να πάρουν 
εντολή για τη συγκεκριμένη πράξη», όπως μας είπε η αρμόδια 
υπάλληλος, με αποτέλεσμα, αν έχουν συνταχθεί παρόμοιες 
πράξεις χωρίς την εντολή που απαιτείται, να μην μπορεί ο 
Σύλλογος να διαπιστώσει τον ακριβή αριθμό τους...
Ανάμεσα στα ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί στο Δημόσιο με 
αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τους συμβολαιογράφους που 
μίλησαν στην «Εφ.Συν.», υπάρχουν ακόμη και σπίτια, όπως 
ένα μεγάλης αξίας νεοκλασικό που η συντήρησή του ήταν 
απαγορευτική, η εκμετάλλευση του αδύνατη και η διατήρησή του 
ως περιουσιακού στοιχείου που δεν αποφέρει τίποτα ασύμφορη.
Ως «δομική αλλαγή» περιγράφουν αυτό που συμβαίνει με τα 
ακίνητα οι άνθρωποι που γνωρίζουν, δεδομένης της παγιωμένης 
αντίληψης και νοοτροπίας περί επένδυσης στα ακίνητα που 
κυριαρχεί εδώ και χρόνια στην ελληνική κοινωνία. Και όπως 
μας λένε δεν αφορά ανθρώπους με τεράστια περιουσία, αλλά 
τη μεσαία τάξη, που ήδη δυσκολεύεται να τα φέρει βόλτα με 
τους λογαριασμούς, τους φόρους και τώρα βλέπει για ένα 
ακίνητο να αλλάζει φορολογική κλίμακα και κάνει ό,τι μπορεί 
για να σταματήσει να συσσωρεύει οφειλές. Τι ακριβώς σημαίνει 
αυτή η πράξη; «Στην ουσία είναι σαν να λες στο Δημόσιο 
"παραιτήθηκα της ιδιοκτησίας μου και έλα να πάρεις τη νομή", 
και πλέον δεν θεωρείται ότι είναι δικό σου το ακίνητο», μας λένε 
συμβολαιογράφοι που έχουν έρθει αντιμέτωποι με το σχετικό 
ενδιαφέρον των ιδιοκτητών. Έτσι βγάζουν από πάνω τους τα 
βάρη ακινήτων που δεν μπορούν να αξιοποιήσουν...

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδες 1-14 | 24/04/2014

Υπεγράφη χθες στην Αθήνα η τελική συμφωνία ώστε η γερμανική 
επενδυτική τράπεζα KfW να συμμετάσχει με 100 εκ. ευρώ για 
την χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με στόχο 
να ξεκινήσει άμεσα τη λειτουργία του το Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο.
Με τα 100 εκ. ευρώ της συμφωνίας αυτής και αλλά 100 εκ. ευρώ 
που θα εισφέρει σε πρώτη φάση το ελληνικό δημόσιο, μπαίνει σε 
λειτουργία το πρώτο από τα τρία επιμέρους υπό-ταμεία που θα 
βρίσκονται υπό την ενιαία ομπρέλα του Ελληνικού Επενδυτικού 
Ταμείου, αυτό για τη δανειοδότηση των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, χάρη στη χθεσινή συμφωνία, θα συσταθεί εντός 
20 ημερών το πρώτο υπο-ταμείο, εκείνο που θα διευκολύνει 
τη χρηματοδότηση τις ΜμΕ με δάνεια για κεφάλαια κίνησης 
με αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη (δηλ. στη διάρκεια 
της σύμβασης η επιχείρηση θα πληρώνει μόνο τόκους). Αλλά 
παράλληλα θα στηρίζει και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων 
δανείων των βιώσιμων επιχειρήσεων. Με νέα προϊόντα δηλαδή, 

που καλύπτουν τα συγκεκριμένα κενά χρηματοδότησης της 
ελληνικής αγοράς όπως διευκρίνισε χθες στη διάρκεια ο 
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.
Σημειώνεται ότι το δεύτερο Ταμείο θα αφορά τη συμμετοχή σε 
επιχειρήσεις και το τρίτο θα χρηματοδοτεί έργα υποδομών, ενώ 
το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα αποτελεί την ομπρέλα και των 
τριών.
Την προσεχή εβδομάδα αναμένεται η υπογραφή μνημονίου 
συνεργασίας για τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ενώ, 
υπενθυμίζεται, έχει ήδη υπογραφεί αντίστοιχη συμφωνία με το 
Ίδρυμα Ωνάση που προβλέπει τη συμμετοχή του με κεφάλαια 
έως 30 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός σημείωσε ότι η δημιουργία του ταμείου στέλνει 
μήνυμα στους διεθνείς επενδυτές και αποτελεί ένα διαβατήριο 
και ένα πιστοποιητικό αξιοπιστίας ότι η Ελλάδα βγαίνει από την 
κρίση ώστε και άλλοι επενδυτές να συμμετέχουν στο Ταμείο.
Εκτός από την συμμετοχή της KfW στο Ελληνικό Επενδυτικό 
Ταμείο, και την ΕΤΕπ, ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτό 
έχουν εκδηλώσει, όπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, το Γαλλικό 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η Γαλλική Επενδυτική 
Τράπεζα, η Κινεζική Επενδυτική Τράπεζα αλλά και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ.
Καταλυτικής σημασίας για την προσέλκυση επενδύσεων και 
την αναζωπύρωση του επενδυτικού κλίματος χαρακτήρισε τη 
συμφωνία, ο υπουργός Οικονομικών, κ. Γιάννης Στουρνάρας που 
παρέστη στην τελετή.
"Η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία πέρασαν πολύ 
δύσκολα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μπορέσαμε όμως και 
πετύχαμε τους στόχους μας και μάλιστα συντομότερα ίσως 
από ό,τι περίμενε κάποιος. Η οικονομία έχει σταθεροποιηθεί, 
βλέπουμε τα πρώτα ψήγματα ανάπτυξης και τώρα αναζητούμε 
περισσότερη ρευστότητα", είπε χαρακτηριστικά.
Όπως επεσήμανε ο κ Στουρνάρας "ακριβώς αυτή η συμφωνία 
συμβάλλει στη μεγαλύτερη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία. 
Το ποσό μπορεί να μην ακούγεται πολύ μεγάλο, θα είναι όμως 
καταλύτης. Είναι μια ένδειξη εμπιστοσύνης από τη γερμανική 
κυβέρνηση και θα είναι καταλύτης για προσέλκυση και άλλων 
κεφαλαίων και από ιδιώτες επενδυτές. Διότι το ζητούμενο 
σήμερα δεν είναι μόνο δημόσια χρήματα μέσω του ΕΣΠΑ, τα 
οποία έχουμε εξασφαλίσει σε σημαντικό βαθμό, αλλά πώς να 
προσελκύσουμε κεφάλαια για άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας 
από τον ιδιωτικό τομέα".
Από την πλευρά του ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της KfW 
κ. Funke ευχαρίστησε τους υπουργούς Κ. Χατζηδάκη και I. 
Στουρνάρα για την υπομονή τους ενώ σημείωσε: "Η εικόνα της 
Ελλάδας έχει σταθεροποιηθεί. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει 
να προσφέρουμε είναι επενδυτικό κλίμα για να έρθει και η 
ανάπτυξη". Ο ίδιος έφερε ως παράδειγμα την περίπτωση της 
Ισπανίας, αναφέροντας ότι εκεί η αγορά ανέκαμψε εκφράζοντας 
παράλληλα την αισιοδοξία του ότι το ίδιο θα συμβεί και στην 
Ελλάδα. Σημειώνοντας ότι το Επενδυτικό Ταμείο μπορεί να 
ξεκινήσει στα μέσα του έτους.


