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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελ 3. 

Από την ερχόμενη χρονιά ξεκινά η 
διαδικασία για την ηλεκτρονική κα-
ταγραφή όλων των κτισμάτων της 
χώρας, δημόσιων και ιδιωτικών,  
σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρ-
μα που θα τηρείται στο υπουργείο 
ΠΕΚΑ. Η καταγραφή θα πραγματο-
ποιηθεί μέσω του νέου θεσμού της 
Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου 
και θα είναι υποχρεωτική. Ακίνητα 
χωρίς Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν 
θα μπορούν να μεταβιβάζονται και 
μετά την ολοκλήρωση των προβλε-
πόμενων προθεσμιών θα θεωρού-
νται παντελώς αυθαίρετα.  Η Ηλε-
κτρονική Ταυτότητα θεσπίστηκε το 
2010, στον νόμο περί ημιυπαίθριων 
και έκτοτε εκκρεμεί. Το «Έθνος» 
έγραψε ότι  πριν από λίγες ημέρες 
υπογράφτηκε από τον αναπληρω-
τή υπουργό ΠΕΚΑ Νίκο Ταγαρά 
το σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα-
τος και προωθήθηκε στο ΣτΕ. Για 
την κατάρτισή του υπήρξε στενή 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Ελλάδας. Στο ΥΠΕΚΑ προ-
γραμματίζεται  το  νέο ΠΔ να τεθεί 
σε εφαρμογή τους πρώτους μήνες 
του 2015. Οπότε θα αρχίσουν να 
τρέχουν οι προθεσμίες. Οι πολίτες 
υποχρεούνται εντός της δεκαετίας 
(ή πενταετίας για τους ιδιοκτήτες 

δηλωμένων αυθαιρέτων) να συ-
μπληρώσουν την Ηλεκτρονική Ταυ-
τότητα.  Σε περίπτωση οποιασδήπο-
τε οικοδομικής εργασίας σε κτίριο, 
για την οποία απαιτείται άδεια δό-
μησης ή έγκριση εργασιών μικρής 
κλίμακας, πρέπει να συμπληρωθεί 
η ταυτότητα για το σύνολο του κτι-
ρίου. Σε περίπτωση μεταβίβασης 
κτίσματος, πρέπει να συμπληρω-
θεί ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα 
αντικαταστήσει την βεβαίωση του 
μηχανικού που συνοδεύει σήμερα 
τα συμβόλαια. Τα απαραίτητα στοι-
χεία συμπλήρωσης της ταυτότητας 
κτιρίου θα υποβάλλονται σε ηλε-
κτρονική μορφή με αίτηση προς την 
αρμόδια Διεύθυνση Οικοδομικών 
και Κτιριοδομικών Κανονισμών του 
ΥΠΕΚΑ.

Από το 2015, 
αρχίζει και η 
ηλεκτρονική 
υποβολή και έκ-
δοση των αδειών 
δόμησης.

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΑ ΤΟ  ΠΔ.  
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ 2015 

ΣΗΜΕΡΑ

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

Στο Παρίσι «κουρεύτηκε» ο λόγος του Αντώνη 
Σαμαρά στη ΔΕΘ, κι ότι απόμεινε ήταν «μια 
χάντρα για τους ιθαγενείς» αξίας κάπου 12 
λεπτών, που δεν ξέρεις, τελικά, αν αφορά 
αυτούς που αγοράζουν ή αυτούς που πωλούν 
το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία, ωστόσο, 
δεν είναι ικανή ν’ ανατρέψει τη …συνήθεια που 
απέκτησαν τα τελευταία χρόνια οι πολίτες, να 
μην βάζουν πετρέλαιο και να θερμαίνονται 
όπως-όπως. Πολύ περισσότερο «λεφτά ΔΕΝ 
υπάρχουν», τα τελευταία παίρνει ο λανθασμέ-
νος (κατά πρωθυπουργική ρήση) ΕΝΦΙΑ, ο 
οποίος, πάντως, θα εφαρμοστεί με τις ουσια-
στικές διορθώσεις ν’ αφήνονται στο μέλλον, 
όπως στο μέλλον και οι όποιες φοροελαφρύν-
σεις, η αύξηση των δόσεων για ληξιπρόθεσμα 
χρέη, η μείωση του ΦΠΑ και των φορολογικών 
συντελεστών φυσικών προσώπων και επιχει-
ρήσεων. Διότι, όπως πληροφορηθήκαμε …«η 
Ελλάδα κοιτάζει μπροστά».
Κι εμείς θα πρέπει να αισθανόμαστε ευγνώμο-
νες, για τα πολλά και αισιόδοξα που μάθαμε, 
όπως, για παράδειγμα, πως «τώρα ξεκινά η 
ανάκαμψη, η οποία σύντομα θα εξελιχθεί σε 
ανάπτυξη», για να ακολουθήσει «σταθερή 
ανάπτυξη στο εξής», αφού προηγουμένως 
ακούσουμε τα ευχάριστα, ότι «το χρέος μας εί-
ναι βιώσιμο», άρα «πληρώστε το στο ακέραιο» 
και θα το πληρώνουμε επί έναν αιώνα, όπως, 
άλλωστε, συνέβη με τα δάνεια του 1896.
Με τέτοια δεδομένα «ποιός θα ρισκάρει επι-
στροφή στο χάος;», όπως ακούσαμε και βε-
βαιωθήκαμε πως ακριβώς 40 χρόνια μετά απ’ 
εκείνο το «Καραμανλής ή τανκς», εξακολουθεί 
η ΔΕΘ να είναι η έκθεση των διλημμάτων…

 Πλήθος κόσμου από την πολιτική σκηνή, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον επιχειρηματικό και 
παραγωγικό τομέα, τα όργανα διοίκησης του ΤΕΕ, τους φορείς και συλλόγους του τεχνικού 
επιστημονικού δυναμικού και από τις τάξεις όλων των γενεών των μηχανικών βρέθηκαν το 
Σάββατο το πρωί δίπλα στους δικούς του  ανθρώπους, στο ετήσιο μνημόσυνο, που έγινε 
στο νεκροταφείο Χαλανδρίου, τιμώντας τη μνήμη του Γιάννη Φούρκα. Ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα, που απεύθυνε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, να τιμήσουν τη μνήμη του 
Γιάννη Φούρκα, που ο αδόκητος χαμός του εδώ και ένα χρόνο στέρησε τη Διοίκηση του ΤΕΕ 
από έναν οραματιστή, ανυποχώρητο αγωνιστή της πρώτης γραμμής, έναν μεγάλο μηχανικό.

Το ΤΕΕ τίμησε τη μνήμη του Γιάννη Φούρκα

Αρχίζει η Ηλεκτρονική  
Ταυτότητα Κτιρίου

Αναλυτικά  
στη σελ 3. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, με αφορμή 
τα 10 χρόνια του Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών 
και Νέων Μέσων (Athens Video Art Festival), 
φιλοξενεί στον εκθεσιακό χώρο «Περιβάλλον & 
Πολιτισμός», μια μοναδική έκθεση πολυμέσων 
και σύγχρονης περιβαλλοντικής αφύπνισης, με 
τίτλο: «Feel Free to Feel Green».
  Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «μεταφέ-
ροντας την αίσθηση του φυσικού τοπίου στον 
εσωτερικό χώρο του αεροδρομίου, Έλληνες και 
ξένοι δημιουργοί, μέσω έργων Video Art, Animation, Installations και Digital Image, διαπραγμα-
τεύονται τη σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και το ρόλο της τεχνολογίας 
στην εναρμόνισή του με αυτό, αναδεικνύοντας παράλληλα ιστορίες και καταγραφές των ταξιδιωτών 
και των επισκεπτών του αεροδρομίου της Αθήνας».
  Η έκθεση «Feel Free to Feel Green» παρουσιάζεται στον εκθεσιακό χώρο Art & Environment - 
επίπεδο αναχωρήσεων, έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, ανοικτή στο κοινό κατά τη διάρκεια όλου του 
24ωρου.

ΕΚΘΕΣΗ γΙΑ ΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ  

Στo πλαίσιo του προγράμματος διαλέξεων του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογί-
ας, ο Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Πλοίαρχος 
Εμπορικού Ναυτικού, θ’ αναπτύξει το θέμα: 
«Πειρατεία - Απ’ την οπτική του Πλοιάρχου». 
H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμ-
βρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, στην 
αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 
14, Πειραιάς).
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής (έως σήμερα 8 
Σεπτεμβρίου 2014) στο e-mail: elint@otenet.
gr και στο τηλέφωνο 210 4186062 (από 10:00 
– 14:00, Ξ. Γκαλέτση) Πληροφορίες: www.
elint.org.gr

Διάλεξη της ΕΛΙΝΤ

Εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας  

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜπΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Εξόρυξη αποβλήτων.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

LIFE12 ENV/GR/000427 
reclaim, με συγχρηματοδό-
τηση του Προγράμματος LIFE 
της Ε.Ε.

16
Σεπτεμβρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών. 
ΤΡΙΠΟΛΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις 
των μνημείων»  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλι-
κών Έργων, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου

Εταιρεία Έρευνας και Προ-
ώθησης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης των Μνημείων 
(ΕΤΑΠΑΜ)

2-4
Οκτωβρίου

2014

10
Οκτωβρίου

2014

  Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής – ΙΗΤ, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και υπό την αιγίδα της Κοσμητείας 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει 
το 10ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορ-
φές 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 αποθήκευσης 
ενέργειας 
• ΑΠΕ και περιβάλλον 
• Έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας
• Αφαλάτωση - κλιματισμός - παραγωγή Η2 με 
χρήση ΑΠΕ. 
Επίσης, γενικότερα θέματα που σχετίζο-
νται με τις ΑΠΕ (κλιματικά, ενσωμάτωση σε 
ενεργειακά συστήματα, ενεργειακό δυναμικό, 
ενεργειακή πολιτική, εκπαίδευση, διάδοση, 
ενημέρωση). 
Προθεσμία υποβολής πλήρους κειμένου: 19 
Σεπτεμβρίου 2014.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310-996084. 
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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

Δωρεάν εκμάθηση της 
ρωσικής γλώσσας

  Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  
(ΣΕΕ) ανακοίνωσε ότι τον Οκτώβριο 2014 
θα οργανώσει νέα τμήματα για δωρεάν 
εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας. Τα μαθή-
ματα θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα, 
πρωινές και απογευματινές ώρες, στα 
γραφεία του Συνδέσμου (Βουλής 44Α, 1ος 
όροφος, Πλατεία Συντάγματος) και θα δι-
αρκέσουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2015.
Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολου-
θήσουν, πρέπει να αποστείλουν σχετικό 
e-mail στο: info@see1924.gr για να 
λάβουν αναλυτικά τους όρους και προϋπο-
θέσεις συμμετοχής, καθώς και τη σχετική 
αίτηση.
Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και θα 
τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Θετικές προβλέψεις για την οικοδομή

Αρνητικές εκτιμήσεις  για την ανεργία 

Από το 2015, μαζί με την Ηλεκτρονική 
Ταυτότητα, αρχίζει να εφαρμόζεται η 
υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή και 
έκδοση των αδειών δόμησης. Σύμφωνα 
με το σχετικό ρεπορτάζ του «Έθνους»  
ο σχεδιασμός του ΥΠΕΚΑ προβλέπει 
πως στο τέλος Σεπτεμβρίου θα αρχίσει 
να λειτουργεί πιλοτικά ο νέος τρόπος 
έκδοσης αδειών σε 6 πολεοδομικά 
γραφεία, μεταξύ των οποίων της Αθή-
νας, της Θεσσαλονίκης, της Κορίνθου 
κ.ά., ώστε στη συνέχεια να επεκταθεί σε όλες τις υπηρεσίες δόμησης 
της χώρας. Δικαιολογητικά και μελέτες για την έκδοση της οικοδομι-
κής άδειας θα υποβάλλονται και θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά, 
μέσα στα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία στάδια, χωρίς να χρειάζο-
νται τα πηγαινέλα των μηχανικών στις πολεοδομίες. Οι ιδιοκτήτες θα 
μπορούν να παρακολουθούν τη διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής 
τους άδειας μέσω του υπολογιστή τους με ειδικό κωδικό πρόσβασης. 
Πρόσβαση θα έχει φυσικά και ο μηχανικός, καθώς και οι υπάλληλοι 
του ΥΠΕΚΑ. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών υλοποιεί-
ται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ 
και συνδέεται με τον νέο θεσμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου 

ως μέρος ενός συνολικού πληροφορι-
ακού συστήματος που θα διαχειρίζεται 
ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία που αφο-
ρούν το κτιριακό απόθεμα της χώρας. 
Με στόχο στη συνέχεια, μέχρι την ολο-
κλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου 
το 2020, να υπαχθούν σε αυτό και όλα 
τα χωρικά και πολεοδομικά στοιχεία 
της επικράτειας. Στο ίδιο ρεπορτάζ 
αναφορικά με την εφαρμογή της Ηλε-
κτρονικής Ταυτότητας του κτιρίου ση-

μειώνεται ότι η  ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής ισχύει τόσο για το 
σύνολο του κτιρίου όσο και για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, οριζόντιες ή 
κάθετες. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις μεταξύ συνι-
διοκτητών, παρέχεται η δυνατότητα να προχωρήσει ο κάθε ιδιοκτήτης 
ξεχωριστά για το διαμέρισμά του. Οποιαδήποτε εργασία καθ' υπέρβαση 
της άδειας δόμησης ή της ταυτότητας κτιρίου θεωρείται αυθαίρετη και 
επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη πρόστιμα αυθαιρέτου. Τέλος σημειώνεται 
ότι σε περιπτώσεις υποβολής ψευδών στοιχείων ταυτότητας κτιρίου 
από τον αρμόδιο μηχανικό, προβλέπονται, πέρα των ποινικών κυρώσε-
ων, πρόστιμα από 2.000 έως 20.000 ευρώ και αναστολή άδειας ασκήσε-
ως επαγγέλματος για διάστημα από δύο έως 24 μήνες.

Μικρότερη πτώση σε ετήσια βάση των επενδύσεων σε κατοικίες στα 
επόμενα 3μηνα του 2014 και η ανάκαμψη αυτών των επενδύσεων από 
τις αρχές του 2015 σημειώνει στην εβδομαδιαία έκθεσή της η Alpha 
bank. Αυτό προκύπτει πρώτον από την σταθεροποίηση του όγκου των 
εκδοθεισών αδειών οικοδομών στο 4-μηνο Φεβρ.-Μαΐου 2014 και 
δεύτερον από αναμενόμενη μεγάλη αύξηση των εισροών κεφαλαί-
ων από το εξωτερικό για επενδύσεις σε κατοικίες στην Ελλάδα. Οι 
εισροές αυτές ανήλθαν στα € 92,1 εκατ. στο 1ο 5μηνο.2014 και ήταν 
αυξημένες κατά 100,2% σε ετήσια βάση.  Η σταθεροποίηση των επεν-
δύσεων σε κατοικίες θα επιτρέψει την επιτάχυνση της αυξητικής πο-
ρείας των συνολικών επενδύσεων από το 3ο 3μηνο.2014, με συνέχιση 
και της αυξητικής πορείας των επενδύσεων σε λοιπές κατασκευές 
και σε εξοπλισμό. 
Γενικά, η ανάκαμψη της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (ΑΠΑ) 
στον κάδο των κατασκευών αναμένεται στα επόμενα 3μηνα σε συν-
δυασμό με την αύξηση των επενδύσεων στις λοιπές κατασκευές 
(εκτός των κατοικιών) και στη συνέχεια με την σταθεροποίηση και 
ανάκαμψη και των επενδύσεων σε κατοικίες πιθανότατα από το 4ο 
3μηνο.2014.  Προς το παρόν, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών 
στον τομέα των κατασκευών επιδεινώθηκε ελαφρά τον Αύγ.2014 στο 
-21,1, από το -19,6 τον Ιούλ.2014, προφανώς, λόγω της νέας σύγχυσης 

και οπισθοδρόμησης που δημιούργησε η αποστολή των εκκαθαριστι-
κών σημειωμάτων για την πληρωμή και πάλι του διπλού φόρου στα 
ακίνητα, δηλαδή του ΕΝΦΙΑ και του συμπληρωματικού φόρου (ΦΑΠ) 
και μάλιστα σε υπέρμετρα υψηλές «αντικειμενικές» αξίες.

Μέχρι και το τέλος του 2015 σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το ποσοστό 
της ανεργίας θα παραμείνει στο 27%, δηλαδή ο αριθμός των πολι-
τών χωρίς εργασία θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα του 1,3 
εκατ. ατόμων! Με βάση την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις προοπτικές απασχόλη-
σης (Employment Outlook 2014), η Ελλάδα θα εξακολουθήσει να 
παρουσιάζει ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας 
μεταξύ των χωρών – μελών του. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το 

ποσοστό αυξήθηκε από το 49% στο 71% μεταξύ του 4ου τριμήνου του 
2007 και του 1ου τριμήνου του 2014.
Συγκεκριμένα, στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι «η τάση αυτή 
είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τα βάσανα που υφίστανται τα θιγό-
μενα άτομα και οι οικογένειές τους. Συμβάλλει, επίσης, δυνητικά 
στην αύξηση της διαρθρωτικής ανεργίας ως αποτέλεσμα της υπο-
βάθμισης των δεξιοτήτων και της μείωσης του κινήτρου για την εύ-
ρεση εργασίας».

Οικοδομικές άδειες μέσω διαδικτύου
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Στην υπογραφή μιας σειράς συμβάσεων έργου για την ανέγερση ή την ανα-
βάθμιση σχολικών κτιρίων προχώρησε η ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, εκπρο-
σωπούμενη από τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ηρακλή Δρούλια, 
συνολικού προϋπολογισμού  3.846.628,12€ σε Αθήνα, Περιστέρι, Πετρούπολη, 
Καλλιθέα και Καρδίτσα. Πιο αναλυτικά υπεγράφη:
-Η  προσθήκη πτέρυγας στο 88ο & 68ο Νηπιαγωγεία και 90ο & 123ο Δημοτικά 
Σχολεία Αθήνας που αφορά οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις με την 
ανάδοχο ΘΑΛΗΣ Α.Τ.Ε. Το έργο έχει συμβατικό τίμημα  1.219.239,79€.
-Η  σύμβαση για αναβάθμιση των 9ου, 13ου και 33ου Δημοτικών Σχολείων Πε-
ριστερίου με την ανάδοχο εταιρεία ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε. Το έργο έχει συμβατικό 
τίμημα 539.085,33€.
-Η  σύμβαση για την αναβάθμιση 17 Σχολείων στο Δήμο Καλλιθέας με συμβα-
τικό τίμημα 262.096,78€, με την ανάδοχο εταιρεία ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
-Η σύμβαση για ανακαίνιση και επισκευές Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πε-
τρούπολης με συμβατικό τίμημα 343.701,22€, με την ανάδοχο εταιρεία ΕΠΑ-
ΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
-Η  σύμβαση για την κατασκευή των 10ου & 21ου Νηπιαγωγείων Περιστερίου 
με τη μέθοδο της προκατασκευής, συμβατικού τιμήματος 496.505,00€, με την 
ανάδοχο  εταιρεία  ΟΘΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
-Η  σύμβαση για την κατασκευή του 22ου Νηπιαγωγείου Καρδίτσας με συμ-
βατικό τίμημα 986.000,00€, με  την  ανάδοχο εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.

Έργα σχολικών κτιρίων 3,8 εκατ. ευρώ

Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ ΑΕ) και η 
Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσοκομείων (ΔΕ-
ΠΑΝΟΜ ΑΕ) συγχωνεύθηκαν σε μια νέα ΔΕΚΟ 
με την επωνυμία ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ, σε 
εφαρμογή του Ν. 4199/2013. Σύμφωνα με τον πα-
ραπάνω Νόμο, στις 31.07.2015 θα πραγματοποιηθεί 
η συγχώνευση της ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ 
στη νέα εταιρεία. Με κοινή υπουργική απόφαση της 
19.12.2013 ορίσθηκαν ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμ-
βουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟ-
ΜΕΣ Α.Ε.» Η νέα ΔΕΚΟ αποτελεί καθολικό διάδοχο 
των εταιρειών ΟΣΚ ΑΕ και ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και αντι-
κείμενό της αποτελεί το σύνολο του αντικειμένου 

των δύο παραπάνω εταιρειών

Δύο ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες ΜΕΤΚΑ 
και η ΕΛΛΑΚΤΩΡ συγκαταλέγονται στη λίστα του 
αμερικανικού περιοδικού Engineering News Record 
(ENR) με τους 250 μεγαλύτερους διεθνώς κατα-
σκευαστικούς ομίλους. Στη λίστα περιλαμβάνεται, 
όπως κάθε χρόνο και η παλαιστινιακών συμφερό-
ντων CCC, που εδρεύει στην Αθήνα, αλλά κυριαρ-
χεί στις Αγορές της Μέσης Ανατολής.

Θεσμικό πλαίσιο 

Διάκριση  
ελληνικών εταιριών

Κατάργηση περιορισμών που υπήρχαν στα επιλέξιμα κτίρια, 
αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια, αύξηση του ποσοστού 
επιχορήγησης και αύξηση του ποσοστού προκαταβολής 
των δαπανών προβλέπονται μεταξύ άλλων στο αναθεωρη-
μένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ' οίκον». Σύμφωνα με 
το ΥΠΕΚΑ ο προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ κατ' 
Οίκον» θα είναι 700 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 200 εκατ. θα 
διατεθούν για εξοικονόμηση ενέργειας σε επαγγελματικά 
κτίρια και 250 εκατ. σε δημόσια κτίρια. Ταυτόχρονα, στο νέο 
ΕΣΠΑ θα υπάρχουν επίσης ενισχύσεις για τις Επιχειρήσεις 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (50 εκατ.), για τις Ανανεώσιμες 
Πηγές (250 εκατ.), για ευφυείς διατάξεις μέτρησης της 
ενεργειακής κατανάλωσης (500 εκατ.) και για την ηλεκτρι-
κή διασύνδεση των Κυκλάδων και της Κρήτης (720 εκατ.).

Νέοι όροι για το  
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κατά το 
μήνα Ιούνιο του έτους 2014, τα Οδικά Τροχαία Ατυχήματα, που συνέβησαν σε 
ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν 
το θάνατο ή τον τραυματισμό ατό-
μων, αυξήθηκαν κατά 4% σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 
(1.125 τον Ιούνιο του 2014 έναντι 
1.082 τον Ιούνιο του 2013). Ειδικό-
τερα καταγράφηκαν 67 νεκροί, 102 
βαριά τραυματίες και 1.284 ελαφρά 
τραυματίες. Τον Ιούνιο του 2013 
ήταν 77 νεκροί, 132 βαριά τραυμα-
τίες και 1.211 ελαφρά τραυματίες.

Αύξηση τροχαίων ατυχημάτων 

Επεμβάσεις βελτίωσης της οροφής 
που καλύπτει την αίθουσα της ολο-
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων 
ενέκρινε ομόφωνα το Κεντρικό Συμ-
βούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Σύμφω-
να με τη στατική μελέτη εφαρμογής 
που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο, η 
γυάλινη φολιδωτή στέγη που καλύ-
πτει την αίθουσα της Ολομέλειας θα 
αλλαχθεί και θα τοποθετηθεί νέα. Η 
στέγη φτιάχτηκε γύρω στο 1932 και 
από τότε μέχρι σήμερα δεν δέχτηκε 
ιδιαίτερες επεμβάσεις. Οι φθορές που 

αντιμετωπίζει με την πάροδο του χρό-
νου οδήγησαν στην ανάγκη επισκευ-
ής της. Ωστόσο η ιδιαίτερη φολιδωτή 
κατασκευή, που είναι αρκετά εύκα-
μπτη και εμφανίζει ταλαντώσεις στις 
δυναμικές φορτίσεις, σύμφωνα με 
τους εδικούς δεν μπορεί να στερεω-
θεί με μεμβράνη, γι' αυτό και κρίνεται 
απαραίτητη η αντικατάστασή της. Οι 
εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν 
ένα μήνα και θα διεξαχθούν κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του θερινού 
τμήματος της Βουλής.

Επεμβάσεις στη Βουλή
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ΜΙΑ ΑΝΑπΛΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕγΑΛΟ ΔΙΛΗΜΜΑ

Μετά το Big Ben, το Westminster, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και 
τη γέφυρα του Λονδίνου, ο άλλοτε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Battersea, είναι ασφαλώς το πιο γνωστό κτίριο της Βρετα-
νικής πρωτεύουσας. 

Διάσημο από την εμφάνιση στο εξώφυλλο του άλμπουμ των Pink 
Floyd «Animals» το 1977, αλλά και τις κινηματογραφικές εμφανί-
σεις του στο «Help !» των Beatles, το 1965, στο «The Dark Knight» 
(Batman) του Christopher Nolan, το 2008, κι ακόμη το «Dr Who», 
σειρά του BBC, το 2005.

Κτίστηκε τη δεκαετία του ’30. Η λειτουργία του σταμάτησε το 
1983 και έκτοτε άρχισε να ερειπώνει. Κατά καιρούς συζητήθηκε 
η κατεδάφιση ή ανάπλασή του - μια ιδέα που είχε ριχτεί ήταν να 
μετατραπεί σε γήπεδο της Τσέλσι - αλλά καμιά δεν είχε συνέχεια, 
έως πέρσι, οπότε μια εταιρεία από τη Μαλαισία, ανέλαβε να το με-
τατρέψει σε ένα σύνθετο συγκρότημα εμπορικού κέντρου, γραφείων 
και πολυτελών κατοικιών, εν μέσω κήπων, αλλά και με κήπο στην 
κορυφή του κτιρίου !

Σχεδόν ολόκληρο 
το τεράστιο κτίριο 
θα κατεδαφιστεί και 
θα ξανακτιστεί. Με 
πρώτες τις τέσσερις 
καμινάδες του, το 
μπετόν των οποίων 
έχει αποσαθρωθεί 
από τη χρόνια καύ-
ση άνθρακα, για να 

αποκατασταθούν ακόμη και στο χρώμα τους, το οποίο θα εξασφαλί-
σει ο ίδιος κατασκευαστής χρωμάτων που παρείχε το χρώμα πριν 80 
χρόνια, υποστηρίζει ο Jim Eyre, ο οποίος ηγείται του αρχιτεκτονικού 
γραφείου Wilkinson Eyre, που έχει αναλάβε το έργο.
Η πρώτη φάση του έργου υπολογίζεται να ολοκληρωθεί το 2016. Οι 
δυο από τις καμινάδες θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για τον εξα-
ερισμό του κτιρίου, η τρίτη θα μείνει κοίλη με γυάλινη οροφή και η 
τέταρτη θα «φιλοξενήσει» ένα κυλινδρικό γυάλινο ασανσέρ που θα 
φτάνει σε μια εξέδρα που θα βρίσκεται στην κορυφή. Το εσωτερικό 
του κτιρίου θα αποκτήσει πέντε ορόφους, όπου θα αναπτυχθούν 
καταστήματα και γραφεία, ενώ ένα τμήμα του θα διατηρηθεί ελεύθε-
ρο ως την παλιά σκεπή, για να προσφέρει στους επισκέπτες του την 
εκπληκτική αίσθηση του όγκου. Οι κατοικίες θα τοποθετηθούν στις 
πλαϊνές άκρες της σκεπής, θα είναι πολυτελείς και θα έχουν μονα-
δική θέα προς όλο το Λονδίνο.

Οι τιμές πώλησης υπο-
λογίζονται σε 20.000 
λίρες Αγγλίας το τε-
τραγωνικό μέτρο, όσο 
πάνω-κάτω κοστίζουν 
τα σπίτια στους επονο-
μαζόμενους «χρυσούς 
ταχυδρομικούς κωδι-
κούς» του Kensington, 
του Chelsea και ορι-
σμένους του Westminster.
Όμως, η συγκεκριμένη ανακατασκευή-αξιοποίηση του Battersea 
Power έχει ανοίξει μια ιδιαίτερα φορτισμένη συζήτηση αναφορικά 
με το αν - και πώς - εμβληματικά κτίρια πρέπει να διατηρηθούν, να 
τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν και σε ποιούς πρέπει να «ανή-
κουν», καθώς κάποιοι το θεωρούν ως το πιο σημαντικό αρχιτεκτονι-
κό δίλημμα της εποχής μας.
Sir Terry Farrell, ένας από τους διασημότερους αρχιτέκτονες της 
Βρετανίας, είναι αντίθετος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποί-
ησης του άλλοτε ηλεκτρικού σταθμού. Με πρόσχημα τη διατήρηση 
του εξωτερικού κέλυφους του ιστορικού κτιρίου, αναφέρει, θα δοθεί 
δικαίωμα να κτιστούν 100-200.000 τ.μ. επιφάνειας στο εσωτερικό 
του. Μόνο που το εσωτερικό, με τους διαδρόμους, τα καταστήματα 
και τα διαμερίσματα, θα είναι το ίδιο με το εσωτερικό οποιουδήποτε 
άλλου αντίστοιχου κτιρίου. 

Κατά την άποψή του, θα έπρεπε να αφαιρεθούν οι τοίχοι και η σκε-
πή, να διατηρηθούν οι κιονοστοιχίες, όπως, επίσης, η αίθουσα ελέγ-
χου του παλιού σταθμού, ένα δείγμα της αρχιτεκτονικής Art Deco, 
ώστε να μετατραπεί ο χώρος σε ένα προσβάσιμο πάρκο.

5
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εννέα δύσκολες παγίδες βλέπει το ΔΝΤ στο χρέος 
• ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΛΤΑ ΤΟ Δ΄ΤΡΙΜΗΝΟ • Φοροελαφρύνσεις με όρους 
και σε δόσεις • Η ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΠΡΑΞΕΙΣ

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Πόσο αποτιμώνται σε χρήμα οι εξαγγελίες Σαμαρά- ΛΕΦΤΑ 
ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ • ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΟ- Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φωτο-
γραφιζόταν σαν αστέρας πλάι στη λίμνη, ενώ στη Θεσσαλονίκη του περ-
νούσαν τον μουντζούρη των πρόωρων εκλογών.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι δεσμεύσεις Σαμαρά στη ΔΕΘ αυξάνουν τα 
εισοδήματα από 13 € έως 120 € το μήνα- ΠΟΣΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  • ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ… ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΣΤΗ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ  • Τα νέα εντυπωσιακά ευρήματα 
τονίζουν τη μοναδικότητα του ταφικού μνημείου- ΤΙ «ΔΕΙΧΝΟΥΝ» ΟΙ 
ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Έδωσε ψίχουλα, έκρυψε μέ-
τρα 2 δισ. που ζητάει η τρόικα ο Α. Σαμαράς- ΑΣΗΚΩΤΕΣ… ΕΛΑΦΡΥΝ-
ΣΕΙΣ- ΣΥΡΙΖΑ: Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε θράσος και λαϊκισμό ο 
Αντ. Σαμαράς- ΚΚΕ: Προκλητικές εξαγγελίες από τον πρωθυπουργό και 
την κυβέρνηση  • ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΜΟ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΜΟΝΤΙ ΚΑΙ ΠΡΟΝΤΙ  • ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΜΕ… ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σε αδιέξοδο οι κυβερνητικοί εταίροι επισείουν 
κίνδυνο πολιτικής αστάθειας, επικαλούνται τους ισλαμιστές και ελπίζουν 
στον… Θεό- ΠΑΙΖΟΥΝ ΤΑ ΡΕΣΤΑ ΤΟΥΣ- Αντ. Σαμαράς: Πολιτική αυτο-

κτονία οι εκλογές για Πρόεδρο της Δημοκρατίας- Β. Βενιζέλος: Ελπίζω 
στον Θεό για να σωθούμε από τον ΣΥΡΙΖΑ- Φτωχές εξαγγελίες: Μείον 
δέκα λεπτά το πετρέλαιο, παραμένει η έκτακτη εισφορά  • ΔΕΘ: ΔΕΚΑ-
ΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ- ΣΥΡΙΖΑ: Τα μνημόνια 
θα τελειώσουν μαζί με τον Αντ. Σαμαρά.

ΕΘΝΟΣ: Δέος από τις εντυπωσιακές Καρυάτιδες της Αμφίπολης- ΕΝΑ 
ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ- Θέμα ημερών να εισέλθουν 
στην «καρδιά» του μνημείου οι αρχαιολόγοι  • Μίνι πακέτο φοροελα-
φρύνσεων από Σαμαρά στη ΔΕΘ- «ΜΠΡΑ ΝΤΕ ΦΕΡ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΣΑΜΑΡΑ ΟΥΤΟΠΙΕΣ ΤΣΙΠΡΑ- Περί οικονομίας, 
δημοσίου και ΝΑΤΟ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με άδεια χέρια ο Σαμαράς στο Βελλίδειο παρά τα 
αυτογκόλ υπεραισιοδοξίας των τελευταίων ημερών- ΤΙΠΟΤΑ!  • ΔΕΘ! ΤΟ 
ΒΑΤΕΡΛΟ ΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ (ΑΛΛΑ ΑΝΤ’ ΑΛΛΩΝ)  • 
ΟΙ ΔΥΟ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΑΦΩΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σερβική Προφητεία για τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο 
και τον… Πούτιν: «ΜΕΣΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΒΟΥΝΑ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ 
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ»!
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ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 08/09/2014

Η άμεση μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέ-
λαιο θέρμανσης ήταν η βασική εξαγγελία άμεσης εφαρμογής 
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά από το βήμα των εγκαινίων 
της 79ης ΔΕΘ, ο οποίος παρουσίασε τον οδικό χάρτη για τη νέα 
Ελλάδα, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει επιπλέον φοροελα-
φρύνσεις, αλλά σε δεύτερο χρόνο και υπό προϋποθέσεις. Πα-
ράλληλα, ο κ. Σαμαράς εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ, χαρακτήρισε «πολιτική αυτοκτονία» τις πρόωρες εκλογές 
και αναφέρθηκε στα εντυπωσιακά ευρήματα της Αμφίπολης, 
τονίζοντας ότι αποτελούν ακόμα μία επιβεβαίωση για την ελλη-
νική ταυτότητα της Μακεδονίας.
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, 
ο κ. Σαμαράς, αφού παραδέχθηκε ότι ο φόρος ήταν αναπο-
τελεσματικός αλλά και προκάλεσε μεγάλη επιβάρυνση στο 
περιβάλλον, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει άμεση μείωση 30%, με 
παράλληλη διατήρηση των επιδομάτων.
Αναφορικά με την αύξηση των δόσεων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης και 
για τη συνέχιση της επιβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης και το 2015, αλλά με μειωμένους συντελεστές, είπε πως 
οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν μαζί με τις τεχνικές 
τους λεπτομέρειες στην επικείμενη κατάθεση του προσχεδίου 
προϋπολογισμού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος της 
κυβέρνησης είναι αφενός να αυξηθούν οι δόσεις τουλάχιστον 
σε 72 (από 12 έως 48), αφετέρου η εισφορά αλληλεγγύης να 
συνεχίσει και να επιβάλλεται και το 2015 (κανονικά λήγει φέτος) 
μειωμένη κατά 50%.
Σε ό,τι αφορά τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), 
παραδέχθηκε ότι έγιναν λάθη, με σοβαρότερο εξ αυτών τις 
αξίες γης σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, το 
οποίο διορθώνεται. Δεσμεύτηκε, επίσης, πως πριν ολοκληρωθεί 
η καταβολή του ΕΝΦΙΑ θα έχει διαμορφωθεί και το πλαίσιο 
για τη μείωσή του και στα μη ηλεκτροδοτούμενα ανοίκιαστα 
ακίνητα. Πληροφορίες της «Ν» από υψηλόβαθμα κυβερνητικά 
στελέχη που παρευρέθησαν στη ΔΕΘ αναφέρουν ότι η έκπτωση 
στα μη ηλεκτροδοτούμενα θα είναι της τάξης του 20% και ουσι-
αστικά μετά την ενσωμάτωση της μείωσης δεν θα καταβληθεί η 
τελευταία δόση, με πιθανή μία επιπλέον έκπτωση στην προτε-
λευταία. Επίσης, σταδιακά θα μειωθεί συνολικά η επιβάρυνση 
από τον ΕΝΦΙΑ, που θα μετατραπεί σε ανταποδοτικό φόρο νια 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε αναπόφευκτη την υπερφορολόγηση 
των προηγούμενων ετών, προσθέτοντας όμως ότι αυτή πρέπει 
να τελειώσει. Σε αυτή την κατεύθυνση, και υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν θα τεθούν σε κίνδυνο τα πρωτογενή πλεονάσματα, εξήγ-
γειλε τη μείωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στο 
32% από 42% που είναι σήμερα, καθώς και τη μείωση του φορο-
λογικού συντελεστή των επιχειρηματικών κερδών στο 15%.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το ΑΕΠ στο γ' τρίμηνο θα κατα-
γράψει αύξηση, έπειτα από 24 τρίμηνα ύφεσης, ενώ στις προτε-
ραιότητες της οικονομικής πολιτικής εντάσσονται:
 - Η ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών για 

την πλήρη αποκατάσταση της ρευστότητας στην πραγματική 
οικονομία.
- Πρωτοβουλίες για την προσέλκυση καταθέσεων.
- Η επιτάχυνση αποκρατικοποιήσεων και η αξιοποίηση των 
μεγάλων στρατηγικής σημασίας υποδομών, όπως λιμάνια, αε-
ροδρόμια και μαρίνες.
Ακόμη δρομολογούνται κλαδικά προγράμματα για ανάπτυξη, με 
προτεραιότητα τη γεωργία - κτηνοτροφία, τη μεταποίηση, την 
ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τους σύγχρο-
νους κλάδους καινοτομίας και τεχνολογικών εφαρμογών.
Με μαζική συμμετοχή και χωρίς επεισόδια πραγματοποιήθηκαν 
το απόγευμα του Σαββάτου οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά 
της κυβερνητικής πολιτικής και της λιτότητας, που διοργάνωσαν 
τα εργατικά συνδικάτα και άλλοι φορείς στη Θεσσαλονίκη για τα 
εγκαίνια της 79ης ΔΕΘ.
Στις φετινές κινητοποιήσεις, που ήταν, αν όχι οι πιο μεγάλες, 
σίγουρα από τις πιο ογκώδεις των πολλών τελευταίων ετών, 
συμμετείχαν συνολικά πάνω από 26.000-27.000 άτομα τα οποία 
διαδήλωσαν και διαλύθηκαν απολύτως ειρηνικά.

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-42 | 08/09/2014

Δύο δυναμικές, πανέμορφες Καρυάτιδες κρατούν καλά φυ-
λαγμένο το μυστικό του τάφου και φροντίζουν να είναι αδια-
τάρακτος ο αιώνιος ύπνος του νεκρού στον λόφο Κασιά της 
Αμφίπολης. Όπως αποκαλύπτουν οι αρχαιολόγοι, οι Καρυάτιδες 
δεν είχαν τοποθετηθεί απλώς ως διακοσμητικά στοιχεία, αλλά 
και για να αποτρέψουν την είσοδο τυμβωρύχων.
Με τη δυναμική κίνηση του ενός χεριού τους (αριστερό - δεξί 
αντίστοιχα) είναι σαν να απαγορεύουν στους αυλητές να μπουν, 
φροντίζοντας με την αποτρεπτική τους κίνηση και στάση να 
τους υπενθυμίζουν ότι τους αναμένει τιμωρία. Με την αποκάλυ-
ψή τους οι αρχαιολόγοι φθάνουν ένα βήμα πριν από το μεγάλο 
μυστικό και την «καρδιά» του αρχαίου τάφου.
Οι Καρυάτιδες παρουσιάστηκαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια 
των ανασκαφέων με την αφαίρεση των αμμωδών χωμάτων, 
στον χώρο μπροστά από τον δεύτερο διαφραγματικό τοίχο. Τις 
προηγούμενες ημέρες οι αποχωματώσεις είχαν φτάσει μέχρι 
το επιστύλιο, το οριζόντιο μαρμάρινο κομμάτι που κρατά τους 
κίονες.
Στην περίπτωση μας δεν υπάρχουν κίονες, αλλά πεσσοί, οι 
οποίοι είναι σύμφυτοι με μπούστο καρυάτιδας. Το κεφάλι των 
κοριτσιών έχει ως επίστεψη ένα κιονόκρανο, το οποίο φτάνει 
στο επιστύλιο.
Οι Καρυάτιδες είναι εξαιρετικής τέχνης από θασίτικο μάρμαρο, 
διατομής 0,20X0,60 μ. και βρίσκονται ανάμεσα σε δύο επίσης 
μαρμάρινες παραστάδες. Είναι, όπως λένε αρχαιολόγοι που τις 
είδαν για πρώτη φορά, αρχαϊστικού στυλ κατά πάσα πιθανότητα, 
το οποίο εμφανίζεται τον 4ο αιώνα π.Χ. με κάποιας μορφής μί-
μηση αρχαϊκών αγαλμάτων.
Το πρόσωπο της δυτικής Καρυάτιδας σώζεται σχεδόν ακέραιο, 
ενώ από την ανατολική λείπει ολόκληρο.
Έχουν πλούσιους βοστρύχους, που καλύπτουν τους ώμους 
τους, φέρουν ενώτια και φορούν χειριδωτό χιτώνα. Το δεξί χέρι 
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της μιας και το αριστερό της άλλης ήταν προτεταμένα, ώστε με 
την κίνησή τους  να αποτρέπουν συμβολικά εκείνους οι οποίοι 
θα επιχειρούσαν την είσοδο στον τάφο και ήταν ένθετα. Ακο-
λουθείται, δηλαδή, n ίδια τεχνική, όπως στις κεφαλές και στα 
φτερά των Σφιγγών.
Οι μορφές, επί των οποίων σώζονται ίχνη κόκκινου και μπλε 
χρώματος, παραπέμπουν στον τύπο της Κόρης. Ανάμεσα στα 
αμμώδη χώματα βρέθηκαν θραύσματα των γλυπτών, όπως 
τμήμα παλάμης και μικρότερα θραύσματα από τα δάκτυλά τους. 
Όπως όλα δείχνουν, οι φθορές ίσως οφείλονται στη φύση του 
υλικού, το οποίο μπορεί να ραγίσει σε κάποια σημεία με ασυ-
νέχειες αόρατες στο ανθρώπινο μάτι από έναν σεισμό ή άλλο 
φυσικό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό καθίσταται φανερό από την 
ανεύρεση των θραυσμάτων. Υπάρχουν βάσιμες ελπίδες ότι τα 
απολεπίσματα από το πρόσωπο και τα ελλείποντα τμήματα των 
χεριών θα αποκαλυφθούν μέσα στα χώματα.
H διάταξη της δεύτερης εισόδου με τις καρυάτιδες, λίγα μέτρα 
μετά από την πρώτη είσοδο με τις σφίγγες, αποτελεί σημαντι-
κό εύρημα, το οποίο συνηγορεί στην άποψη ότι πρόκειται για 
εξέχον μνημείο, ιδιαίτερης σπουδαιότητας. Ενδεχομένως τα 
γυναικεία αγάλματα, όπως και πριν τα αγάλματα των σφιγγών, 
δείχνουν το μορφωτικό επίπεδο και την προσωπική αισθητική 
του νεκρού ή της οικογενείας του, ακόμα και κάποιον κοσμο-
πολιτισμό.
Μπροστά από τις Καρυάτιδες, και από το ύψος της μέσης και 
κάτω, αποκαλύπτεται τοίχος σφράγισης από πωρόλιθους σε όλο 
το πλάτος των 4,5μ. Πρόκειται για δεύτερο τοίχο σφράγισης που 
ακολουθεί την ίδια τεχνική, όπως και στην πρόσοψη του ταφι-
κού μνημείου. Είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό της προσπάθει-
ας των κατασκευαστών για την αποτροπή εισόδου στο μνημείο.
Οι λίθοι, από τοπικό πωρόλιθο, είναι ογκώδεις και με μεγάλο 
βάρος και τουλάχιστον στις δύο πρώτες σειρές που έχουν απο-
καλυφθεί, δεν παρατηρείται κάποιο άνοιγμα ή θραύση. Αυτό 
το στοιχείο είναι εντελώς νέο σε μακεδονικό τάφο και δεν το 
έχουμε συναντήσει αλλού.
Προς το παρόν ωστόσο δεν είναι δυνατή, για λόγους στατικότη-
τας, η συνέχιση των αποχωματώσεων προς τα κάτω. Άρα, δεν 
θα διαπιστωθεί κατά πόσον ο δεύτερος σφραγιστικός τοίχος 
είναι άθικτος ή όχι.
Ούτε και θα μάθουμε αύριο - μεθαύριο τι κρύβει από πίσω, κα-
θώς δεν είναι ακόμα η ώρα δραστικών αποχωματώσεων.
Είναι πάντως αρκετά πιθανό, πίσω από τον δεύτερο σφραγιστικό 
τοίχο να ανευρεθεί μαρμάρινη θύρα, η οποία απαντάται σε μα-
κεδονικούς τάφους. Αν και το ίδιο το μνημείο έχει επιφυλάξει 
πολλές εκπλήξεις μέχρι τώρα, και ουδείς μπορεί να είναι βέ-
βαιος για οτιδήποτε. Ερωτήματα και επιφυλάξεις θα απαντώνται 
και θα διαλύονται όσο η ανασκαφή προχωρά. 
-Διακόσμηση με ρόδακες στον δεύτερο Θάλαμο. Μαρμάρινη 
ψευδοροφή είχε ο μακεδονικός τάφος της Αμφίπολης στον 
δεύτερο Θάλαμο. Ήταν κατασκευασμένη από κομμάτια μαρμά-
ρου μήκους 4,2 μέτρων, πλάτους ενός και πάχους 21 εκατοστών 
και από την κάτω πλευρά, αυτή δηλαδή που κοιτά προς το 
δάπεδο του τάφου, φέρει γραπτό διάκοσμο σε γαλάζιο, κόκκινο 
και κίτρινο χρώμα, όπου παριστάνονται φατνώματα με ρόδακα 

στο κέντρο. Είναι n δεύτερη φορά που βρίσκουν ρόδακα στο 
μνημείο. Ρόδακες είχε επίσης ως διακόσμηση το επιστύλιο 
του δεύτερου διαφραγματικού τοίχου. Φατνώματα με ρόδακες 
έχουμε ανά τους αιώνες σε πολλά κτίρια, ακόμη και σήμερα, 
κυρίως στα νεοκλασικά.
Ο ρόδακας (ρόδαξ, ρόδον, τριαντάφυλλο) είναι ένα διαχρονικό 
κόσμημα, σύμβολο και φυλαχτό, που χρησιμοποιείται στον ελ-
λαδικό χώρο από την προϊστορία - τη μυκηναϊκή περίοδο μέχρι 
και στις μέρες μας.
Ο αρχαιοελληνικός ρόδακας ήταν αρχικά στολίδι στα διαδήμα-
τα των βασιλισσών των Μυκηναίων. Στην κλασική περίοδο, οι 
ρόδακες κοσμούσαν τις οροφές των ιερών της Αφροδίτης, των 
Ασκληπιείων, τις τοιχογραφίες σπιτιών αρχόντων και ήταν διά-
δημα της Αρτεμης και της Αφροδίτης. Ρόδακας ήταν και n βάση 
του «Ηλιου της Βεργίνας» των Μακεδόνων βασιλέων.
Ο αρχαίος ελληνικός ρόδακας είχε σχήμα μικρού ρόδου (τρια-
ντάφυλλου), με ανοιγμένα και στρογγυλά στις άκρες τα φύλλα 
του, περιβαλλόταν από κύκλο και ήταν χαραγμένος πάνω σε 
πέτρα ή μάρμαρο ή από χρυσό.
Τα φύλλα του στην αρχή ήταν τέσσερα και στη συνέχεια επτά, 
οκτώ, δώδεκα και δέκα έξι στη μακεδονική περίοδο.
-Είδαν την «καρδιά» του μνημείου 
Στην «καρδιά» του τάφου στον λόφο Καστά στην Αμφίπολη 
έχουν σχεδόν φτάσει οι ανασκαφείς, οι οποίοι έκαναν πολλά 
βήματα προς τη λύση του μυστηρίου. Κατάφεραν να φτάσουν 
στο άνοιγμα του τρίτου διαφραγματικού τοίχου και να δουν κα-
θαρά το εσωτερικό του τρίτου θαλάμου.
Προς το παρόν, το μόνο που διαπίστωσαν είναι ότι και αυτός 
ο χώρος, που θεωρούν ότι είναι ίσως ο κυρίως θάλαμος του 
μνημείου, είναι γεμάτος με χώμα. Τις επόμενες ημέρες θα δουν 
τι μέτρα μπορούν να πάρουν ώστε να υπάρξει πιο ενδελεχής 
εξέταση. Ωστόσο μελετούν τους κινδύνους, καθώς ακόμα και το 
οξυγόνο στον συγκεκριμένο χώρο είναι λιγοστό.
Ο στόχος των επιστημόνων είναι αποχωματώνοντας εναλλάξ 
στους δύο πρώτους θαλάμους, ώστε να μην τους πέσει ο εν-
διάμεσος διαφραγματικός τοίχος από τις ωθήσεις, να φτάσουν 
στον τρίτο θάλαμο, την «καρδιά» του τάφου. Μέχρι στιγμής δεν 
έχουν ενδείξεις ότι υπάρχει και τέταρτος, αλλά ούτε και μπο-
ρούν να το αποκλείσουν.
Σε τέτοια περίπτωση το ανασκαφικό «θρίλερ» θα συνεχιστεί.
Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ευρεία σύσκεψη υπό τη 
γενική γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Λίνα Μενδώνη με τη διεπιστημονική ομάδα, επικεφαλής της 
οποίας είναι η κ. Κ. Περιστέρη, και τη συμμετοχή στελεχών της 
Διεύθυνσης Αρχαίων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ. Έγινε συνολική 
εκτίμηση των μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία του 
μνημείου, μετά και την καταρρακτώδη βροχή του προηγούμενου 
24ωρου, τα οποία και κρίθηκαν απολύτως ικανοποιητικά. Παράλ-
ληλα συνεχίστηκαν τα έργα υποστύλωσης και αντιστήριξης των 
δομικών στοιχείων στο εσωτερικό του μνημείου, προκειμένου να 
εξελιχθούν με ασφαλή τρόπο οι ανασκαφικές εργασίες. Την προ-
ηγούμενη Παρασκευή απομακρύνθηκαν τα χώματα πίσω από τον 
δεύτερο διαφραγματικό τοίχο, προκειμένου να εξισορροπηθούν 
οι γεωστατικές ωθήσεις των γαιών μεταξύ των δύο χώρων.


