
1

16|09|2014ΤΕΥΧΟΣ 718

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελ 3. 

Σκληρή ανακοίνωση με θέμα «σχέ-
δια καταστροφής του κατασκευα-
στικού κλάδου από το ΥΠΥΜΕΔΙ» 
εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Δι-
πλωματούχων Μηχανικών Εργολη-
πτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), 
μετά από συνάντηση εργασίας που 
πραγματοποίησε χθες το προεδρείο 
της ΠΕΔΜΕΔΕ με Ομάδα Εργασίας 
του ΥΠΥΜΕΔΙ, με αντικείμενο το 
Π.Δ. που προβλέπει ο ν.4278/2014 
που αφορούσε στα όρια (ανώτατα 
& κατώτατα) συμμετοχής σε διαγω-
νισμούς δημοσίων έργων. Σχετικά 

Το αργότερο έως το τέλος Νοεμβρί-
ου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το 
Επενδυτικό Ταμείο και να δώσει τα 
πρώτα δάνεια στις ΜμΕ. Ωστόσο η 
πλήρης λειτουργία του πρώτου υπο-
ταμείου του Ελληνικού Επενδυτικού 
Ταμείου που αφορά στη χρηματο-
δότηση των ΜμΕ αναμένεται στις 
αρχές του 2015. Αυτό ανέφερε υψη-
λόβαθμο στέλεχος του υπουργείου 
Ανάπτυξης μετά τη συνάντηση που 
είχε ο υπουργός κ. Νίκος Δένδιας 
με αντιπροσωπεία Βουλευτών του 

τονίζεται ότι «η  Ένωση καταγγέλλει 
τις προθέσεις – σκέψεις του υπουρ-
γείου για τη διάλυση του κατασκευα-
στικού ιστού της χώρας, ιδιαιτέρως 
των ατομικών, μικρών και μεσαίων 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, με 
μεθοδεύσεις που υποκρύπτουν 
άγνωστα συμφέροντα. Ο εργοληπτι-
κός κόσμος πρέπει να βρίσκεται σε 
επιφυλακή ώστε να αποτρέψει  τα 
ως άνω σχέδια, που με μαθηματική 
ακρίβεια οδηγούν στην διάλυση και 
ισοπέδωση του κατασκευαστικού 
κλάδου». 

Κοινοβουλίου της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας, μέλη 
της υποεπιτροπής Ευρωπαϊκών Υπο-
θέσεων της Επιτροπής Προϋπολογι-
σμού της Γερμανικής Βουλής. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ο υπουρ-
γός ζήτησε τη στήριξη των βουλευτών 
για να αλλάξει ο κανονισμός της ΕΕ 
προκειμένου να αξιοποιηθεί μέρος 
από τα κονδύλια των διαρθρωτικών 
ταμείων για την επιδότηση των επι-
τοκίων δανεισμού των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ 
καλεί τον εργο-
ληπτικό κόσμο σε 
επιφυλακή. 

Το υπουργείο 
Ανάπτυξης ζή-
τησε γερμανική 
στήριξη για να 
αλλάξει ο κανονι-
σμός της ΕΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΕΔΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

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

Κατάλληλα κτίρια δεν διαθέτουν, επιπλέον, χρω-
στούν στο ΙΚΑ περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ 
από ασφαλιστικές εισφορές τα πολυδιαφημισμέ-
να κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης στη χώρα 
μας, τα οποία κάποιοι - ακόμη και υπουργοί 
Παιδείας - έσπευσαν να εμφανίσουν ως την 
κατάλληλη και σπουδαία εναλλακτική ευκαιρία 
για τις σπουδές των Νεοελλήνων, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μάλιστα, να τα ανακηρύξουν, πάνω-
κάτω, ως ισοδύναμα των κρατικών πανεπιστημί-
ων και πολυτεχνείων !
Σήμερα εκατοντάδες νέοι που είχαν παρασυρθεί 
και σπούδαζαν σε ένα μεγάλο αριθμό κολεγίων, 
όχι μόνο δεν μπορούν να συνεχίσουν τις σπου-
δές τους, αλλά μένουν στην κυριολεξία άστεγοι, 
καθώς - σύμφωνα με τις επίσημες κοινές ανακοι-
νώσεις του υπουργού Παιδείας Ανδρέα Λοβέρ-
δου και του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρό-
πουλου, επτά ιδιωτικά κολέγια και συνολικά 17 
κτίρια στα οποία στεγάζονται, κρίθηκε πως δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, κι αυτό 
ενώ ο έλεγχος συνεχίζεται σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, με τα ίδια απογοητευτικά αποτελέσματα !
Κι επειδή η πολιτεία μένει έκθετη - καθώς ώθησε 
τους νέους σ’ αυτή την περιπέτεια - το υπουργείο 
Παιδείας και η Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, 
αναφέρθηκε συγκεκριμένα, θα προσπαθήσουν 
στο μέτρο που μπορούν, να λάβουν μέριμνα για 
τη συνέχιση των σπουδών τους !
Για την ιστορία θυμίζουμε ότι όταν το ΤΕΕ (και 
όχι μόνο) εγκαλούσε τους πολλούς διαδοχικούς 
υπουργούς Παιδείας των τελευταίων ετών γιατί 
βάζουν “λουκέτο” στη δημόσια εκπαίδευση, 
ευνοώντας έτσι την εμπορία των ονείρων από την 
ιδιωτική, εκείνοι απαντούσαν με τα περί συντεχνί-
ας κλπ. Την αμετροέπεια τους, όμως, πληρώνουν 
τώρα κάποιοι νέοι και οι οικογένειές τους. 

«Σχέδια καταστροφής του  
κατασκευαστικού κλάδου»

Από το 2015 το Επενδυτικό Ταμείο

Αναλυτικά  
στη σελ 3. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 16-09-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Εξόρυξη 
Aποβλήτων πραγματοποιείται σήμερα (9.00 π.μ. 
ως  5.00 μ.μ.), στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Met), 
στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE12 ENV/
GR/000427 reclaim.

 Το ευρωπαϊκό συνέδριο «Ναυτιλία, Συνδυασμένες Μεταφορές και Λιμένες» 2015 (ECONSHIP 2015), με 
θέμα “Shipping and Ports at Crossroads: Competition, Global Sourcing and Regulatory Challenges” θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη της Χίου, από τις 24 ως τις 27 Ιουνίου 2015.  Στο ECONSHIP 2015 αναμένεται 
να συμμετάσχουν 200 και πλέον ερευνητές και ειδικοί αναλυτές από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν 
επιστημονικές μελέτες και να πάρουν μέρος, στις συζητήσεις για τα διδάγματα του παρελθόντος και τις προ-
οπτικές του μέλλοντος. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών 
Οικονομολόγων (IAME) και της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ) και διοργανώνεται 
από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΝΑυΤΙΛΙΑ, ΣυΝδυΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑφΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΕΣ 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος  για εισηγητές  
των Πειθαρχικών Συμβουλίων του ΤΕΕ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜΠΟΣΙΑ

ΣυΝΕδΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονό-
μων & Τοπογράφων Μηχανικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών

26-28 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣυΝΕδΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών.
ΤΡΙΠΟΛΗ

ΣυΝΕδΡΙΟ: 2ο Διεθνές συνέδριο γεφυ-
ρών:  “Innovations on Bridges and Soil-Bridge 
Interaction” (IBSBI 2014)
ΑΘΗΝΑ

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

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών  

2-4
Οκτωβρίου

2014

16-18
Οκτωβρίου

2014

   Το Τμήμα Επαγγελματικών Διαφορών και 
Πειθαρχικού Ελέγχου του ΤΕΕ γνωστοποίησε 
ότι τα Μέλη του ΤΕΕ που είναι κάτοχοι της 
άδειας άσκησης επαγγέλματος τουλάχιστον 
10 έτη, καθώς και τα ομότιμα Μέλη του που 
επιθυμούν να οριστούν Εισηγητές από την 
Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, πρέπει να συμπλη-
ρώσουν και να αποστείλουν ηλεκτρονικά 
τη σχετική αίτηση, μέχρι την Παρασκευή 26 
Σεπτεμβρίου 2014.
Όπως τονίζεται, οι εισηγητές πρέπει να διαμέ-
νουν εντός Αττικής, καθώς επίσης να διαθέ-
τουν τον απαιτούμενο χρόνο, δεδομένου ότι ο 
πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου θέτει 
κάθε φορά τακτή προθεσμία (το μέγιστο τρεις 
μήνες) για την ολοκλήρωση της προανάκρισης 
της πειθαρχικής υπόθεσης και την παράδοση 
της σχετικής Έκθεσης.
  Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
αποστέλλονται στη Γραμματεία Πειθαρχικού 
Ελέγχου του ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: peith_appl@central.tee.gr  
Πληροφορίες: 210-3291609 ή 210-3291259, 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/anakoinwseis/
peith_appl2014-1.doc
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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

ΔΙΑ: Ομαδική έκθεση 
στο Βυζαντινό και  

Χριστιανικό Μουσείο

2

Στο διάλογο μεταξύ εικαστικών – αρχιτεκτόνων 
– θεωρητικών και κοινού στοχεύει  η έκθεση ΔΙΑ 
που θα παρουσιαστεί στο Βυζαντινό και Χριστια-
νικό Μουσείο από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 29 
Οκτωβρίου 2014.
 Τριάντα επτά έργα, τα περισσότερα δημιουργημέ-
να αποκλειστικά για την έκθεση ΔΙΑ, θα εκτεθούν 
στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους 
του Βυζαντινού Μουσείου, δημιουργώντας μια 
καινούρια ΔΙΑ-ΔΡΟΜΗ για τον θεατή.
 Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα δοθούν δέκα 
διαλέξεις από θεωρητικούς αρχιτεκτονικής και 
τέχνης και θα πραγματοποιηθούν παράλληλες 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  Είσοδος ελεύθερη.
 Πληροφορίες: Τηλ. 213 213 9500, 
byzantinemuseum.gr, diaproject2609.wordpress.
com

Συνέδριο
  Το 8ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), με τίτλο: 
“Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των 
μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευών 
και του κοινωνικού συνόλου”, θα πραγματο-
ποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντί-
νου 48), στις 8 και 9 Μαΐου 2015. Η προθεσμία 
για την υποβολή των περιλήψεων λήγει στις 
30 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: www.hsnt.gr

Σεμινάριο ΕΜΠ
  Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα 
πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης 
Υποψηφίων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 
(ADR/RID), στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγρά-
φου από 22 έως 26 Σεπτεμβρίου 2014 (08:30 
έως 17:00). 
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 
μ.μ.) στο τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 
1517, e-mail: oscar@central.ntua.gr.
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«Η  Ένωση καταγγέλλει τις προθέσεις – σκέψεις του υπουργείου για τη 
διάλυση του κατασκευαστικού ιστού της χώρας, ιδιαιτέρως των ατομι-
κών, μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, με μεθοδεύσεις 
που υποκρύπτουν άγνωστα συμφέροντα». Αυτό τονίζεται σε ανακοί-
νωση που εξέδωσε η  Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανι-
κών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), μετά από συνάντηση 
εργασίας που πραγματοποίησε χθες το προεδρείο της ΠΕΔΜΕΔΕ με 
Ομάδα Εργασίας του ΥΠΥΜΕΔΙ, με αντικείμενο το Π.Δ. που προβλέπει 
ο ν.4278/2014 που αφορούσε στα όρια (ανώτατα & κατώτατα) συμμε-
τοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Στην ανακοίνωση αναλυτικά 
σημειώνεται ότι:
-«Ο Υπουργός είχε δεσμευθεί ότι 15/9 θα παρέδιδε έστω διάγραμμα 
Προεδρικού Διατάγματος στις Εργοληπτικές Οργανώσεις για να τοποθε-
τηθούν και να συνδιαμορφώσουν το κείμενο. Αντί κατάθεσης διαγράμ-
ματος, ζητήθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ να τοποθετηθεί γενικά για το ζήτη-
μα των ορίων και του ΜΕΕΠ. Ο Πρόεδρος εξήγησε ότι όπως έχουν ήδη 
κατατεθεί οι γραπτές θέσεις της ΠΕΔΜΕΔΕ, ζητούμε να παραμείνουν 
τα Μητρώα (ΜΕΕΠ) και οι κατηγορίες έργων, όπως υφίστανται, και δεν 
προκύπτει μνημονιακή υποχρέωση αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου 
παραγωγής των δημοσίων έργων, το οποίο είναι λειτουργικό και πλή-
ρως ρυθμισμένο. Πρόσθεσε ότι εάν η πολιτική βούληση του Υπουργεί-
ου είναι να συζητηθούν τα κριτήρια (οικονομικής/τεχνικής επάρκειας)  
κατάταξης στο ΜΕΕΠ, η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι πρόθυμη να ακούσει τις αρχι-
κές θέσεις και απόψεις του Υπουργείου. Κατέληξε λέγοντας ότι η ΠΕΔ-
ΜΕΔΕ με αρωγό την FIEC, θα προσκομίσει τεκμηριωμένη γνωμοδότηση 
που θα θεμελιώνει το ορθό του αιτήματος της  για νομοθετική ρύθμιση 
και διατήρηση  του συστήματος των τάξεων του ΜΕΕΠ, για συμμετοχή 
σε δημοπρασίες, με προϋπολογισμό κάτω των ορίων της κοινοτικής 
οδηγίας (5.186.000 €) - κοινοτικού κατωφλίου (seuil). Ο Νομικός Σύμ-

βουλος του Υπουργού, κ. Σκουρής αναγνώρισε το εύλογο και δίκαιο του 
αιτήματος της ΠΕΔΜΕΔΕ για τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση νομοθέτησης 
συστήματος τάξεων, για τις μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρή-
σεις Α1, Α2, 1η & 2η τάξη, που θα οδηγούν σε έργα προϋπολογισμού 
κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας. Προς το τέλος της συνάντησης, 
αιφνιδιαστικά η κα Τρέζου, Σύμβουλος του Υπουργού, μας ενημέρω-
σε για σκέψεις περί δημιουργίας 46 (!)  κατηγοριών δημοσίων έργων 
(δηλαδή πέραν των υφιστάμενων 6 γενικών και των 8 εξειδικευμένων 
κατηγοριών) ως λύση του προβλήματος των ορίων προϋπολογισμού έρ-
γων, ως κριτήριο συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Άμεση και οργισμένη 
ήταν η αντίδραση του Προεδρείου, που εξήγησε στους παρισταμένους 
ότι μία τέτοια πολιτική επιλογή είναι καταστροφική για τον κλάδο, περι-
ορίζει αφάνταστα τον ανταγωνισμό, εξαφανίζει την έννοια του γενικού 
εργολάβου και οδηγεί σε «φωτογραφικές» επιλογές αναδόχων, αφού 
ως γνωστό την τελευταία πενταετία λίγες σχετικά εργοληπτικές επιχει-
ρήσεις είχαν την «ευκαιρία» να εκτελέσουν δημόσια έργα. Η Ένωση 
καταγγέλλει τις προθέσεις – σκέψεις του Υπουργείου για τη διάλυση 
του κατασκευαστικού ιστού της χώρας, ιδιαιτέρως των ατομικών, μι-
κρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων, με μεθοδεύσεις που 
υποκρύπτουν άγνωστα συμφέροντα. Ο εργοληπτικός κόσμος πρέπει να 
βρίσκεται σε επιφυλακή ώστε να αποτρέψει  τα ως άνω σχέδια, που 
με μαθηματική ακρίβεια οδηγούν στην διάλυση και ισοπέδωση του κα-
τασκευαστικού κλάδου.  Από πλευράς Υπουργείου παρέστησαν οι κ.κ. 
Κοτσώνης, Δ/ντής του Υπουργείου, Τρέζου & Σκουρής (Σύμβουλοι του 
Υπουργού), Κορκολή Δ/ντρια Δ15, Γιαννακούρης Δ/ντής Δ17 και άλλα 
Στελέχη  & Σύμβουλοι του Υπουργείου. Από πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρέ-
στησαν οι Γεώργιος Ρωμοσιός Πρόεδρος, Μιχαήλ Δακτυλίδης Αντιπρό-
εδρος, Ευάγγελος Κασσελάς Γενικός Γραμματέας, Μαρίνος Λαζάρου 
Μέλος Δ.Ε.  και Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος Νομικός Σύμβουλος».

Πτωτικά κινήθηκε ο τζίρος, το β΄ τρίμηνο 
εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2013, στην πλειονότητα των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπη-
ρεσιών στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, 
μείωση καταγράφηκε στον δείκτη κύκλου 
εργασιών στις επιχειρήσεις, διοικητικών δρα-
στηριοτήτων γραφείου και στις υπηρεσίες 
δραστηριοτήτων υποστήριξης προς τις επιχει-

ρήσεις (37,6%), δραστηριοτήτων αρχιτεκτόνων 
και μηχανικών και συναφών δραστηριοτήτων 
παροχής τεχνικών συμβουλών (37%), δρα-
στηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων και 
δραστηριοτήτων παροχής πληροφόρησης 
(13,6%), νομικών και λογιστικών δραστηριοτή-
των (9,2%), πληροφορικής (9%), δραστηριοτή-
των καθαρισμού (8,3%), διαφήμισης, έρευνας 
αγοράς και δημοσκοπήσεων κοινής γνώμης 
(8%), τηλεπικοινωνιών (7,1%), δραστηριοτήτων 

σχετικών με την απασχόληση (5%) και δραστη-
ριοτήτων σχετικών με την παροχή προστασίας 
και τη διενέργεια έρευνας (2%). Στον αντίποδα, 
αύξηση σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασι-
ών στις επιχειρήσεις, άλλων επαγγελματικών, 
επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων 
(14,6%), εκδοτικών δραστηριοτήτων (13,6%), 
δραστηριοτήτων παροχής συμβουλών διαχεί-
ρισης (9%) και ταχυδρομικών και ταχυμεταφο-
ρικών δραστηριοτήτων (0,9%).

Ο υπουργοί Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβρα-
μόπουλος και Υποδομών, Μεταφορών & Δι-
κτύων Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα υπογράψουν 
σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 το πρωί, 
στο Υπουργείο Άμυνας, κοινή απόφαση για 
τη λειτουργία του αεροδρομίου Τριπόλεως ως 
αεροδρομίου κοινής χρήσης μεταξύ Πολεμι-
κής και Πολιτικής Αεροπορίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΜΕΔΙ

«Σχέδια καταστροφής του κατασκευαστικού κλάδου»

Πτώση  τζίρου στον τομέα των υπηρεσιών

Αεροδρόμιο Τρίπολης
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Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα 2.317 εκατ. 
ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός 
στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2014, 
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
Όπως αναφέρει η ΤτΕ σε ανακοίνωσή της, το 
ταμειακό πρωτογενές αποτέλεσμα του κρα-
τικού προϋπολογισμού παραμένει πλεονα-
σματικό εάν συμπεριληφθούν τα έσοδα από 
τη μεταφορά των αποδόσεων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου από τις κεντρικές τρά-
πεζες του Ευρωσυστήματος και αφαιρεθούν 
έσοδα από την αποπληρωμή προνομιούχων 
μετοχών, καθώς και δαπάνες που αφορούν 
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης. Από τα στοιχεία της ΤτΕ 
προκύπτει επίσης ότι την περίοδο Ιανουαρί-
ου-Αυγούστου 2014 το ταμειακό αποτέλεσμα 
της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε έλλειμ-
μα 2.612 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 9.041 
εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013. 
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30.222 εκατ. 
ευρώ έναντι 28.768 εκατ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά 
περιλαμβάνεται ποσό ύψους 1.310 εκατ. ευρώ 
από αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών, ενώ 
δεν περιλαμβάνονται 62 εκατ. ευρώ από τη με-
ταφορά των αποδόσεων ομολόγων του Ελληνι-
κού Δημοσίου από τις κεντρικές τράπεζες του 
Ευρωσυστήματος. Όσον αφορά στις δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 
311  εκατ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και δαπάνες 
ύψους 451 εκατ. ευρώ που αφορούν τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανι-
σμό Στήριξης, διαμορφώθηκαν σε 32.899 εκατ. 
ευρώ, από 38.824 εκατ. ευρώ την περίοδο Ια-

νουαρίου-Αυγούστου 2013.

Ταμειακό πρωτογενές 
πλεόνασμα 

Η περιβαλλοντικά ανεμπόδιστη ανάπτυξη 
μεγάλων επενδύσεων και εκτεταμένων οι-
κοδομών εις βάρος του φυσικού περιβάλ-
λοντος και των ντόπιων πληθυσμών, αποτε-
λεί το κύριο συμπέρασμα της 10ης ετήσιας 
έκθεσης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που 
έδωσε χθες στη δημοσιότητα το WWF 
Ελλάς και καλύπτει την περίοδο Ιουλίου 
2013- Ιουνίου 2014. «Η νομιμοποίηση των 
αυθαιρέτων, ακόμα και σε περιοχές που 
διέπονται από προστατευτικά καθεστώτα, 
όπως στο Εθνικό Πάρκο Σχοινιά, ή η προ-
ώθηση τουριστικών μονάδων σε περιοχές 
σαν την Κυπαρισσία, χώρο ωοτοκίας της 
θαλάσσιας χελώνας καρέτα- καρέτα, χαρα-
κτηρίζουν το αναπτυξιακό μοντέλο της κυ-
βέρνησης», επισήμανε η Θεοδότα Νάντσου, 
υπεύθυνη πολιτικής για το περιβάλλον στο 
WWF, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. 
Η δασική, χωροταξική και πολεοδομική 
νομοθεσία υπέστησαν τα σημαντικότερα 

πλήγματα, τόνισε ο Δημήτρης Καραβέλλας, 
διευθυντής στο WWF, που ξεκίνησαν με 
την ψήφιση του πρώτου Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου το 2011. Επίσης, η υποβάθμιση 
της επιθεώρησης περιβάλλοντος, καθώς 
καταργήθηκε η ειδική υπηρεσία Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, η αποψίλωση της πε-
ριβαλλοντικής διοίκησης, των δασαρχείων 
και άλλων καίριων θέσεων συντέλεσε στην 
περιβαλλοντική απορρύθμιση, τόνισε ο κ. 
Καραβέλλας. Επιπλέον, η «ανασφάλεια δι-
καίου», μέσα από καταιγισμό φωτογραφι-
κών διατάξεων σε άσχετα νομοσχέδια για 
νομιμοποίηση παρανομιών και διευκόλυν-
ση συγκεκριμένων επενδύσεων αποτελεί 
μια ακόμα διαπίστωση, τόνισε. «Από την 
άλλη, αν κάποιος προσπαθήσει να στή-
σει μια περιβαλλοντικά φιλική και νόμιμη 
επένδυση, είναι σχεδόν αδύνατο με τους 
ασαφείς και δαιδαλώδεις κανονισμούς», 
συμπλήρωσε ο ίδιος.

Έκθεση για την κατάσταση  
του περιβάλλοντος

Αποκατάσταση  του παλιού τελωνείου  
Θεσσαλονίκης 

Η όψη του εμβληματικού κτιρίου του παλιού 
τελωνείου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προ-
γραμματίζεται να αποκατασταθεί και, σε δεύτε-
ρη φάση, να αναδειχθεί με τον κατάλληλο φωτι-
σμό. Η αποκατάσταση της εξωτερικής όψης του 
κτιρίου, που σήμερα λειτουργεί ως επιβατικός 
σταθμός στο ισόγειό του, θα γίνει στο πλαίσιο 
δημόσιου διαγωνισμού, ο οποίος αναμένεται να 
βγει στον "αέρα" την επόμενη εβδομάδα, όπως 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύ-

νων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Θεσ-
σαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) Στυλιανός Αγγελούδης. 
Η προκήρυξη του διαγωνισμού, προϋπολογι-
σμού 450.000 ευρώ, προωθείται προς έγκριση. 
Ο κ Αγγελούδης είπε ακόμη ότι « το κτίριο του 
παλιού τελωνείου είναι το μοναδικό εντός του 
λιμένος, που δεν ανήκε στον Οργανισμό, αλλά 
στο υπουργείο Οικονομικών και μετέπειτα στο 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Έτσι, τα "χέρια" της ΟΛΘ 
ΑΕ ήταν δεμένα ως προς την αποκατάστασή του 
και τα επανειλημμένα αιτήματα της διοίκησης 
για την παραχώρηση της χρήσης του, προκειμέ-
νου να αποκατασταθεί έστω η όψη του, έπεφταν 
μέχρι πρότινος στο κενό».   Το κτίριο ξεχωρί-
ζει για τη μορφή και το μέγεθός του, με μήκος 
200 μέτρων, πλάτος 25 και εμβαδόν 12.000 τ.μ. 
Είχε ανεγερθεί με παραγγελία του Οθωμανού 
υπουργού Οικονομικών Μεχμέτ Τζαβίντ μπέη, 
γνωστού Ντονμέ από τη Θεσσαλονίκη. Σχεδι-
άστηκε το 1908 από τον λεβαντίνο αρχιτέκτονα 
Alexandre Vallaury κι αποτελεί αντίγραφο του 
τελωνείου του Σίρκετζι στην Κωνσταντινούπο-
λη, το οποίο κατεδαφίστηκε στη δεκαετία του 
1960 για τη διάνοιξη παραλιακής λεωφόρου. 
Η στατική μελέτη του κτιρίου έγινε από τη δι-
άσημη παρισινή φίρμα "Bureau Hennebique", 
κάτοχο της ευρεσιτεχνίας του μπετόν αρμέ. Η 

εργολαβία ανατέθηκε στον μηχανικό Ελί Μο-
διάνο, ενώ ο θεμέλιος λίθος τοποθετήθηκε τον 
Αύγουστο του 1910 και το έργο ολοκληρώθηκε 
το 1912. Το κτίριο είχε υποστεί σημαντικές φθο-
ρές κατά τους βομβαρδισμούς του λιμανιού το 
1944 και επισκευάστηκε μετά το 1945. Κηρύ-
χθηκε διατηρητέο το 1977, άντεξε το χτύπημα 
του μεγάλου σεισμού του 1978 και στέγασε κατά 
καιρούς διάφορες λιμενικές υπηρεσίες. Παρά 
τη διαβρωτική επίδραση της θάλασσας και την 
καταστροφική επίδραση βομβαρδισμών και σει-
σμών, εξακολουθεί να στέκεται όρθιο, κερδίζο-
ντας -παρά τις εμφανείς φθορές- τα βλέμματα 
των περαστικών.
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ΛΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
Πίσω από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική των μεγάλων πόλεων, υπάρχει πάντα 
η λαϊκή αρχιτεκτονική των μικρών χωριών ή και γειτονιών, με τις απίστευ-
τες δομές και την ομορφιά. Ορισμένα διεθνή δείγματα αυτής παρουσιάζου-
με σήμερα. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.

Alberobello, Ιταλία
Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ιταλίας, στην 
περιφέρεια Puglia, είναι ένας οικισμός 
γνωστός για τις εκατοντάδες ασβεστωμένες 
κατοικίες, κτισμένες με ασβεστόλιθο και με 
κωνικές στέγες που τις κάνουν να μοιάζουν με 
κυψέλες. Πολλές απ’ αυτές χρονολογούνται 
από τον 13ο αιώνα, συνολικά υπολογίζονται 
σε 1.500, πολλές εξακολουθούν να κατοικού-
νται, άλλες έχουν μετατραπεί σε εστιατόρια, 
καταστήματα και καφετέριες. Τα Trullis, όπως 
ονομάζονται, ήταν ένας τρόπος για να αποφύ-
γουν οι κάτοικοι να πληρώνουν φόρους για το 
σπίτι, αφού η κατασκευή δεν είχε τη μορφή 

σπιτιού, ενώ μπορούσε εύκολα να το αποδομήσει και να το ξανακτίσει ο 
ιδιοκτήτης του ! 
Από το 1996 το Alberobello έχει περιληφθεί στον κατάλογο της παγκόσμιας 
κληρονομιάς της UNESCO. 

Bo-Kaap, Νότια Αφρική
Αν και τα ζωηρά χρώματα αυτής της γειτονιάς του Κέιπ Τάουν, χρονολο-
γούνται εδώ και μερικές δεκαετίες, τα σπίτια έχουν ιστορία αιώνων, καθώς 
κτίστηκαν από την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, για να στεγάζο-
νται σ’ αυτά οι σκλάβοι από τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ιάβα. Βρίσκο-
νται στην πλαγιά του Signal Hill και είναι τμήμα μιας ευρύτερης περιοχής, 
γνωστή παλαιότερα ως η μαλαισιανή συνοικία. Οι κάτοικοι άρχισαν να χρω-
ματίζουν τα σπίτια τους από την δεκαετία του ’80, ως πράξη που συμβόλιζε 

την ελεύθερη έκφραση συμμετέχοντας έτσι στο αντι-απαρτχάιντ κίνημα. 
Σήμερα πολλά από τα σπίτια αυτά έχουν μετατραπεί σε boutique ξενοδο-
χεία και καφετέριες, αλλά στην πλειοψηφία τους παραμένουν κατοικίες των 
απογόνων των σκλάβων από την Ασία.

Matera, Ιταλία
Γνωστή, επίσης, και ως Sassi, αυτή η μικρή πόλη στη νότια Ιταλία, κατά 
μήκος της χαράδρας La Gravina, πιστεύεται ότι είναι ένας από τους αρχαι-
ότερους οικισμούς της Ιταλίας. Οπωσδήποτε, τα σπίτια και τα υπόσκαφα 
που υπάρχουν, χρονολογούνται από τον 3ο αιώνα και είναι το αγαπημένο 
σκηνικό του Χόλυγουντ, όταν θέλει πλάνα από την …αρχαία Ιερουσαλήμ. 
Η πολυεπίπεδη πόλη κτίστηκε χάρη στο φυσικό υπόβαθρο που συντίθεται 
από ηφαιστειακή τέφρα. Αρχικά έσκαψαν σπηλιές και στη συνέχεια επέ-
κτειναν τα κτίσματα γύρω απ’ αυτές. Το 1954 η κυβέρνηση ανάγκασε τους 
κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια αυτά, λόγω των κακών συνθηκών 
υγιεινής και σήμερα, ως μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς της UNESCO αποτελούν ένα σημαντικό τουριστικό πόλο.

Setenil de las Bodegas, Ισπανία
Η ομορφιά του οικισμού, έγκειται στο γεγονός ότι έχει κτιστεί στις δυο 
πλευρές του φαραγγιού Rio Trejo, στη νότια Ισπανίας. Ένα μέρος τους έχει 
σκαφτεί στο βράχο και ένα άλλο έχει κτιστεί ως προεξοχή. Η ιστορία τους 
πηγαίνει πίσω στο Μεσαίωνα και λέγεται ότι κτίστηκαν από τους Μαυριτα-
νούς (13ο αιώνα) σαν είδος φρούριου για προστασία τους.

Salento, Κολομβία
Βρίσκεται στους καταπράσινους λόφους των Triangle Cafe της Κολομ-
βίας και διατηρεί σε σημαντικό βαθμό την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
bahareque, κατοικίες των ενός ή 
δυο δωματίων, κατά βάση λευ-
κά, με τις πόρτες και τα παρά-
θυρα βαμμένα με έντονα χρώ-
ματα. Κατά βάση έχουν κτιστεί 
από μπαμπού, υλικό κατάλληλο 
γι’ αυτή τη σεισμογενή περιοχή. 
Το στυλ του οικισμού ανάγεται 
στην περίοδο της αποικιοκρατί-
ας, κάπου 200 χρόνια πίσω.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το Ταμείο πρόκειται να χορηγήσει 16 δισ. μέχρι 
και το α’ τρίμηνο του 2016- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 12,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ 
ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΔΝΤ- Το ενδεχόμενο περιπλέκει τις συζητήσεις 
για το χρέος • Από το ζενίθ των 6.355,04 μονάδων στις 17/9/1999, στα 
σημερινά επίπεδα των 1.155,95- ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑ-
ΤΙΣΤΗΡΙΟ- Από 22/9 η απόφαση της S&P Jones Indices για υποβάθμιση 
στις αναδυόμενες • ΕΚΤ: ΝΕΑ ΕΝΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • 
Γκίκας Χαρδούβελης- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκλιμάκωση στις αποδόσεις- Μειώνεται το κόστος 
δανεισμού- ΕΥΝΟΪΚΟ ΚΛΙΜΑ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ • Χαμηλώνει 

τον πήχυ για την παγκόσμια ανάπτυξη- ΜΗΝΥΜΑ ΟΟΣΑ ΠΡΟΣ ΕΚΤ 
«ΤΥΠΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΧΡΗΜΑ» • «Χρειάζεται εθνική ενότητα και συστράτευ-
ση»- ΕΥΑΓΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ- Αισιοδοξία 
στην κυβέρνηση για τις διαπραγματεύσεις με την τρόικα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ- Ανέρχονται σε 1,3 δισ. ευρώ- 
Έτοιμες οι πρώτες λίστες με 20.000 καταναλωτές • ΡΩΣΙΚΑ ΧΡΕΗ 20 
ΕΚΑΤ. ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ- Δεκαπέντε ταξιδιωτικά πρακτο-
ρεία που έφερναν τουρίστες και στη χώρα μας πτώχευσαν το τελευταίο 
δίμηνο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ΚΑΥΤΟ ΕΙΚΟΣΑΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- 
Αντιπρόταση της Αθήνας στις πιέσεις της τρόικας για τα εργασιακά 
πυροδοτεί εκλογικά σενάρια • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΚΤΥ-
ΠΗΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΩΝ- Αυξημένα μέτρα ασφαλείας • ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΣΙΠΡΑ- Μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ • ΑΣ-
ΚΗΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΝΦΙΑ: Αναλυτικοί πίνακες με όλες τις νέες τιμές σε όλη 
την Ελλάδα- Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ- Παραδείγματα για 1.268 
περιοχές που θα πληρώσουν λιγότερο • ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: ΣΤΟ 
ΨΥΓΕΙΟ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΤΩΝ 50 ΕΔΡΩΝ 
• ΚΟΛΕΓΙΑ: ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΚΑΤΣΑ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ • ΣΥΡΙΖΑ ΜΟΝΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΕΤΑ 
ΤΗ ΔΕΘ.

ΕΘΝΟΣ: Προτεραιότητα για δασκάλους, φιλόλογους και μαθη-
ματικούς στους διορισμούς- 16.000 αναπληρωτές στα σχολεία- ΟΙ 
ΘΕΣΕΙΣ & ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ- Μέσα στην εβδομάδα οι πρώτες τοπο-
θετήσεις για την κάλυψη των κενών • Τι συζήτησαν στο Μαξίμου- 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • 
Αμφίπολη: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟ ΧΩΜΑ ΣΤΟΝ ΣΚΟΤΕΙΝΟ 
ΘΑΛΑΜΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε νέο «γολγοθά» οι πολί-
τες με πιστωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα- ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ- Εμπλοκή στις διασταυρώσεις με τα 
ασφαλιστικά ταμεία- Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης οι ιδιοκτήτες μετά 
το νέο λάθος στον ΕΝΦΙΑ • Κυβέρνηση: Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΦΟΒΕΡΙΖΕΙ ΜΕ 
ΤΗ ΒΑΪΜΑΡΗ ΚΑΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ • ΕΛΕ-
ΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ • ΣΥΡΙΖΑ: 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΡΙΤΙΚΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μετά τις εξαγγελίες Τσίπρα… σιωπηρή παρά-

ταση- ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ- Για οφειλές στα Ταμεία μέχρι 

20.000 ευρώ • ΤΡΩΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ- 

Μετά τους Καραμανλή και Χρυσοχοΐδη και η Ντόρα ζητεί επίσπευση 

εκλογής ΠτΔ • ΣΥΡΙΖΑ- Κυβέρνηση: ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διπλό πακέτο προσλήψεων έως τα τέλη 

Οκτωβρίου- 11.027 ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ • Ο ΣΥΡΙΖΑ «ΚΟΥΡΕΨΕ» 6 ΔΙΣ. € ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 

ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ • Επαναπατρίσθηκε σπάνιο ευαγγέλιο του 12ου 

αιώνα- «ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σε δυσχερή θέση η κυβέρνηση από τις διεκδική-

σεις κοινωνικών ομάδων, τη χιονοστιβάδα των ληξιπρόθεσμων και 

τα… ακίνητα- ΙΛΙΓΓΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ.

Η ΑΥΓΗ: Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΦΕΥΓΕΙ- Ορατό-

της μηδέν από Σαμαρά και Βενιζέλο, εκτός ελέγχου Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ.

ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΑΦΗ ΤΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ- Ώστε να αποφευ-

χθή η πολιτική ανατροπή.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας- ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΡΘΙ-

ΩΝ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΣΤΟ 

ΛΑΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με τη διάλυση της Τουρκίας θα φανερωθεί ο 

«εκ πενίας βασιλιάς»- ΠΟΥΤΙΝ: «ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ»!
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ΒΟΥΤΙΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 98% ΣΕ 1.268 ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-13-19 | 16/09/2014

Μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ έως και 98% μπορούν να προσδοκούν 
οι ιδιοκτήτες 2.531.171 ακινήτων σε 1.268 περιοχές της Ελ-
λάδας εκτός αντικειμενικού συστήματος, όπου τα αρχικά 
εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων προξένησαν εγκεφαλι-
κά επεισόδια στους φορολογουμένους, προκαλώντας σει-
σμικές δονήσεις στην κυβέρνηση.
«ΤΑ ΝΕΑ» αποκαλύπτουν σήμερα τον κατάλογο με όλες 
τις περιοχές στις οποίες θα γίνουν διορθώσεις στα εκκα-
θαριστικά ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικού φόρου καθώς και 
τις τιμές ανά στρέμμα βάσει των περσινών τιμών ΦΑΠ, με 
τις οποίες θα προσδιοριστούν τελικά οι φόροι. Οι μειώσεις 
είναι εντυπωσιακές, αποκαλύπτοντας και το μέγεθος της 
αρχικής γκάφας.
Τα επτά στρέμματα σιτάρι του κ. Παπανικολάου στα Μεγάλα 
Καλύβια Τρικάλων (περίπτωση που είχαν αναδείξει «ΤΑ 
ΝΕΑ» στις 5 Αυγούστου), η αξία των οποίων υπολογίστηκε 
αρχικά στα 851.568 ευρώ οδηγώντας σε ΕΝΦΙΑ 1.254 ευρώ, 
κοστολογούνται πλέον στα 98.670 ευρώ. Ο κ. Παπανικολάου 
μπορεί να ηρεμήσει. Με το νέο του εκκαθαριστικό θα απαλ-
λάσσεται από τον συμπληρωματικό φόρο των 2.159 ευρώ, 
ενώ ο ΕΝΦΙΑ θα είναι ψαλιδισμένος σχεδόν στο ένα δέκατο.
Ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης έχει δώσει 
εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες να μην υπάρξει η παραμι-
κρή καθυστέρηση στη διόρθωση των λαθών και τα νέα εκ-
καθαριστικά να αρχίσουν να αναρτώνται από την ερχόμενη 
Δευτέρα στο Taxisnet, όπως έχει ήδη ανακοινώσει η γενική 
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου.
Οι κατάλογοι με τις τιμές και τις περιοχές όπου θα γίνουν οι 
διορθώσεις βρίσκονται ήδη από την περασμένη εβδομάδα 
στην αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
οι υπάλληλοι εργάζονται κυριολεκτικά νυχθημερόν για να 
διορθώσουν αντικειμενικές αξίες που βγάζουν μάτι.
Στον Σολωμό Κορινθίας τα 2,080 εκατ. ευρώ που κοστο-
λογήθηκε οικόπεδο ενός στρέμματος προσγειώνονται στα 
770.714 ευρώ, στον οικισμό Κατσαρού Ηλείας το εξωφρενι-
κό ποσό των 1,159 εκατ. ευρώ υποχωρεί στα 122.360 ευρώ, 
στον Άγιο Μάρκο Κιλκίς τα 508.000 ευρώ ανά στρέμμα 
αναπροσαρμόζονται σε 16.000 ευρώ, ενώ στους Φιλιάτες 
Θεσπρωτίας (οικισμός Τρικόρφου), όπου η αύξηση ήταν 
4.695%, η τιμή ανά στρέμμα πέφτει από τα 279.575 ευρώ στα 
5.830 ευρώ.
Τα στοιχεία με βάση τα οποία τρέχουν ήδη οι διορθώσεις 
των εκκαθαριστικών όσων φορολογουμένων έχουν δικαιώ-
ματα επί ακινήτων σε περιοχές εκτός αντικειμενικού προσ-
διορισμού δείχνουν ότι οι φόροι που θα κληθούν τελικά να 
πληρώσουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν θα έχουν 
καμία σχέση με τα πέραν κάθε φαντασίας ποσά που προέ-
κυψαν κατά την αρχική εκκαθάριση.
Το παράδειγμα του χωριού Μολόχα Κοζάνης είναι το πλέον 
χαρακτηριστικό. Η Μολόχα είναι ένα ορεινό ερειπωμένο 
χωριό Ποντίων με μόλις 20 κατοίκους στην Κοζάνη, σε υψό-
μετρο 630. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός επί των 

φορολογικών για να αντιληφθεί ότι δεν είναι δυνατό η αντι-
κειμενική αξία σε ένα οικόπεδο ενός στρέμματος να κάνει 
άλμα από τα 3.000 ευρώ κατά τον προσδιορισμό του ΦΑΠ το 
2013 στα 165.500 ευρώ κατά τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ 
το 2014. Κι όμως συνέβη.
Η αύξηση της αξίας των οικοπέδων στη συγκεκριμένη πε-
ριοχή έφτασε το εξωφρενικό ποσοστό 5.416%. Τα κενά στον 
νόμο του ΕΝΦΙΑ οδήγησαν στο τρελό αποτέλεσμα ένας 
φορολογούμενος με 3 στρέμματα στη Μολόχα Κοζάνης να 
θεωρείται ότι έχει μεγάλη ακίνητη περιουσία αξίας 496.500 
ευρώ και να καλείται να πληρώσει όχι μόνο ΕΝΦΙΑ αλλά και 
συμπληρωματικό φόρο 293 ευρώ.
Ακόμα χειρότερα στον οικισμό Σελλών στο Ρίο Αχαΐας, 
όπου η αξία ενός στρέμματος οικοπέδου έκανε άλμα από τα 
770.714 ευρώ το 2013 στα 2,080 εκατομμύρια ευρώ το 2014.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μισό στρέμμα οικοπέδου 
ήταν αρκετό για να προκύψει μόνο για συμπληρωματικό 
φόρο επιβάρυνση 4.000 ευρώ! Από την ερχόμενη Δευτέρα, 
όταν θα αρχίσουν σταδιακά να αναρτώνται στους προσωπι-
κούς λογαριασμούς των φορολογουμένων στο Taxisnet τα 
διορθωμένα εκκαθαριστικά, η καρδιά των ιδιοκτητών ακινή-
των σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος μπορεί 
να πάει στη θέση της.
Ήδη από σήμερα, με τους αναλυτικούς πίνακες που δημοσι-
εύουν «ΤΑ ΝΕΑ», μπορούν να διαπιστώσουν το μέγεθος της 
προσαρμογής που θα γίνει στα εκκαθαριστικά τους σημει-
ώματα.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ : ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΑ ΧΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-47 | 16/09/2014

Οι μηχανικοί έχουν τον πρώτο λόγο στην Αμφίπολη, δί-
νοντας μάχη με τα χώματα. Όπως επιβεβαίωσαν χθες ο 
υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Τασού-
λας και η γενική γραμματέας Λίνα Μενδώνη, λίγο μετά την 
τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο για τον επαναπατρισμό από 
το Μουσείο Γκετί του χειρογράφου του 12ου αιώνα αυτές 
τις μέρες γίνονται υποστηλώσεις ούτως ώστε να κρατηθούν 
οι λίθοι του μνημείου και να μπορέσουν να δουλέψουν οι 
ανασκαφείς πάνω από τα χώματα, πριν αρχίσουν τη μετα-
φορά. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου ανέφερε σε άτυπη 
συζήτηση με τους δημοσιογράφους ότι οι επόμενες ανακοι-
νώσεις για την πορεία της ανασκαφής πρόκειται να γίνουν, 
«εκτός απρόοπτου», Πέμπτη ή Παρασκευή.
Μέχρι τότε θα συνεχίζονται οι υποστυλώσεις και δεν θα 
γίνουν καν αποχωματώσεις, παρά μόνο αν χρειαστεί να βγει 
ελάχιστο χώμα ώστε να πατήσει καλύτερα κάποιο υποστύ-
λωμα. Αλλιώς, θα κατασκευάζονται σκαλωσιές και πατάρια, 
προκειμένου και να στηρίζονται οι τοίχοι και ο θόλος και 
να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τυχόν πτώσεις. 
Η κατάσταση του τρίτου θαλάμου δεν εμπνέει ανησυχίες 
κατάρρευσης, όπως διευκρινίστηκε, ωστόσο το γεγονός 
ότι ο θόλος βρίσκεται σε κατάσταση οριακής ισορροπίας, 
επιτάσσει, σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία αυξημένα μέτρα 
ασφάλειας.
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Αυτό έγινε και χθες. Συνεχίστηκαν τα έργα, ώστε οι κατα-
σκευές να είναι ισχυρές και να αντέχουν σε κάθε περίσωση. 
Οι ανασκαφείς θα εφαρμόσουν όλα τα μέτρα που πρότεινε 
η διεπιστημονική ομάδα, καθώς το διακύβευμα είναι διπλό: 
και για το μνημείο και για τους εργαζόμενους σε αυτό. Αυτή 
τη στιγμή, n ανασκαφική ομάδα δεν είναι σε θέση να απα-
ντήσει αν ο τρίτος θάλαμος είναι ο κυρίως ταφικός θάλαμος, 
επειδή είναι γεμάτος χώμα και δεν φαίνεται τίποτα εκτός 
από το άνω μέρος των τοίχων.
Δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση ούτε ως προς το αν ο 
τρίτος τοίχος είχε θύρωμα ή όχι, αν δεν βρεθεί και εξετα-
στεί το άνω μέρος του περιθυρώματος, που έχει σπάσει. Και 
αυτό επειδή σε εκείνο ακριβώς το σημείο, θα υπήρχαν τα 
στροφεία, τα «έμβολα» εκείνα που θα επέτρεπαν το άνοιγμα 
της πόρτας.
Έτσι, προς το παρόν δεν γνωρίζουμε καθόλου αν έχουμε 
θυραίο άνοιγμα ή αν έχουμε πόρτα με θυρόφυλλα, μαρ-
μάρινα που έχουν πέσει ή ξύλινα που έχουν καταστραφεί 
με την πάροδο των αιώνων. Αυτό θα το διαπιστώσουν όταν 
καταφέρουν να αποχωματώσουν τον θάλαμο, κάτι όμως που 
θα απαιτήσει χρόνο. Υπενθυμίζουμε πως οι αποχωματώσεις 
πρέπει, σύμφωνα με τους στατικούς, να γίνονται παράλληλα 
από τους δύο θαλάμους, για να μην πιέζεται ιδιαίτερα κά-
ποιος τοίχος και πέσει, αλλά τα χώματα να παραλαμβάνουν 
τα φορτία και τις ωθήσεις.
Επίσης δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια παρά στάση ή 
κάποιο γλυπτό στο θύρωμα από την μπροστινή πλευρά του 
τρίτου διαφραγματικού τοίχου. Ωστόσο, «με αυτό το μνη-
μείο, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα» όπως 
τόνισε η γενική γραμματέας Λίνα Μενδώνη κατά την άτυπη 
συζήτηση με δημοσιογράφους.
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 Χρέη ύψους 15 με 20 εκατ. ευρώ έχουν αφήσει στα ελληνι-
κά ξενοδοχεία οι tour operators της Ρωσίας που πτώχευσαν 
κατά το τελευταίο δίμηνο, σύμφωνα με εκτιμήσεις ξενοδο-
χειακών παραγόντων.
Χθες το απόγευμα έσκασε άλλο ένα κανόνι στη ρωσική αγο-
ρά, καθώς ανακοίνωσε την αναστολή των δραστηριοτήτων 
του το Versa, ένα από τα μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία 
στην Αγία Πετρούπολη. Πρόκειται για την 15η πτώχευση 
σημαντικού tour operator της Ρωσίας σε διάστημα δύο 
μηνών. Ο πρώτες εκτιμήσεις των Ρώσων κάνουν λόγο για 
περίπου 9.000 τουρίστες που βρίσκονται αυτήν τη στιγμή 
με ταξιδιωτικά πακέτα τού εν λόγω tour operator στο εξω-
τερικό, εκ των οποίων οι περισσότεροι στην Ελλάδα και την 
Ισπανία. Περί τα 2.000 άτομα υπολογίζει η ρωσική πλευρά 
ότι βρίσκονται στην Τουρκία, 900 στην Κύπρο και 800 σε 
Τυνησία, Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Μαυροβούνιο. Το 
συνολικό ποσό των χρηματικών εγγυήσεων του Versa φτά-
νει τα 210 εκατ. ρούβλια και παρέχεται από τρεις ασφαλι-
στικές εταιρείες. Η προηγούμενη πτώχευση την περασμένη 
Παρασκευή το βράδυ αφορούσε, επίσης, ένα γραφείο από 

την Αγία Πετρούπολη, με την επωνυμία Sea Sun. Στις εξελί-
ξεις στην επιχειρηματική αγορά του τουρισμού αναφέρθηκε 
χθες και ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, επι-
σημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθεί η προετοι-
μασία του νέου κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των 
τουριστικών δραστηριοτήτων.
Στο μεταξύ, παρέμβαση για την αλλαγή της φορολογικής 
αντιμετώπισης των τιμολογίων που έχουν ήδη εκδοθεί επί 
πιστώσει από ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας προς 
τους πτωχεύσαντες τουριστικούς οργανισμούς, ενώ εκκρε-
μεί η εξόφληση τους, έκανε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Τσακίρης, καταθέτοντας 
σχετικό αίτημα με επιστολή του προς τον υπ. Οικονομικών 
Γκίκα Χαρδούβελη. Ο κ. Τσακίρης σημειώνει ότι επικρατεί 
έντονη ανησυχία για την τεράστια ζημία που προκαλεί στον 
ελληνικό τουρισμό η διαδοχική πτώχευση μεγάλου αριθμού 
ρωσικών τουριστικών πρακτορείων και ιδιαίτερα στα ξενο-
δοχεία της επικράτειας, δεδομένου ότι πολλά εξ αυτών λει-
τουργούν με συμβάσεις αποκλειστικότητας με αυτά τα πρα-
κτορεία. Σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις ξενοδοχειακών 
παραγόντων, συμβάσεις αποκλειστικότητας με πρακτορεία 
που πτώχευσαν είχαν πάνω από 100 ελληνικά ξενοδοχεία.
Επικαλούμενος την άποψη έγκριτων νομικών, τονίζει ότι 
η τυχόν δικαστική διεκδίκηση των απαιτήσεων κοστίζει 
υπερβολικά και οι πιθανότητες δικαστικής ευόδωσης της 
διαδικασίας είναι μηδαμινές. Κατά τον κ. Τσακίρη, για λό-
γους ασφαλείας δικαίου και προκειμένου να επιβιώσουν 
οι ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έπειτα από αυτή 
την υπερβολική οικονομική ζημία τους, θα π ρέπει να θε-
ωρηθούν οι απαιτήσεις εκ των ανωτέρω τιμολογίων φορο-
λογικά επισφαλείς με άμεση ισχύ, ώστε να μην κληθούν να 
καταβάλουν τους αναλογούντες φόρους εισοδήματος και 
προστιθέμενης αξίας επί της αμοιβής που δεν πρόκειται να 
εισπράξουν. Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομο-
θεσία, για να θεωρηθεί μία απαίτηση επισφαλής θα πρέπει 
να προηγηθεί σε βάρος του πτωχεύσαντος οργανισμού 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Μία τέτοια απόφαση με 
αντιδίκους τους πτωχεύσαντες τουριστικούς οργανισμούς 
της Ρωσίας, χώρας εκτός Ε.Ε. , είναι διαδικασία εξαιρετικά 
χρονοβόρα, πολύ ακριβή και τελικώς μάλλον ανέφικτη, ανα-
φέρει ο κ. Τσακίρης.
Καταλήγοντας, προτείνει στην περίπτωση της πτώχευσης 
ενός αλλοδαπού τουριστικού οργανισμού-π ελάτη της ξε-
νοδοχειακής επιχείρησης -και εν προκειμένω των ρωσικών 
ταξιδιωτικών γραφείων- να θεσπιστεί μία διαδικασία, ώστε 
να βεβαιώνεται κατά περίπτωση, με απόφαση ή έγγραφο 
του υπ. Τουρισμού ή του υπ. Εξωτερικών ή κοινό και των 
δύο υπουργείων, η πτώχευση του οργανισμού, ώστε η 
επισφαλής απαίτηση να εξαιρείται από τα έσοδα του ξενο-
δοχείου και να εκπίπτει από το εισόδημα της χρήσης την 
οποία αφορά.


