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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελ 3. 

Τα υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕΚΑ 
ανακοίνωσαν ότι σε συνεννόηση με 
το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης 
αποφασίστηκε να ισχύσει περίοδος 
πώλησης των Ευρωκωδίκων με μει-
ωμένη τιμή. Έτσι το σύνολο των Ευ-
ρωκωδίκων στην Ελληνική γλώσσα 
και τα Εθνικά Προσαρτήματα αυτών,  
σε πρώτη φάση από 14 Οκτωβρίου 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πω-
λούνται σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
τιμή, η οποία μετά την κατακόρυφη 
πτώση της τιμής της που ανερχόταν 
σε 5.112 ευρώ και για τα φυσικά και 
για τα νομικά πρόσωπα, διαμορφώ-
νεται ως εξής : 390 ευρώ  για φυσι-
κά πρόσωπα. 890 ευρώ για νομικά 
πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας). 
Επιπλέον υπολογίζεται κόστος συν-
δρομής για το 2015: 50 ευρώ για φυ-
σικά πρόσωπα. 110 ευρώ για νομικά 
πρόσωπα (τρείς θέσεις εργασίας).

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμί-

ζεται ότι μετά από συνεννόηση του 
υφυπουργού Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνστα-
ντινόπουλου, με τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, Νίκο 
Ταγαρά και με τον πρόεδρο του 
Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, 
Άγγελο Τόλκα, αποφασίστηκε η πώ-
ληση των Ευρωκωδίκων σε ιδιαίτερα 
ανταγωνιστική τιμή, έτσι ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα τεχνικά αυτά 
πρότυπα. Οι Ευρωκώδικες αποτε-
λούν σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων 
που παρέχουν ένα κοινό για όλη 
την Ε.Ε. σύνολο μεθόδων για τον 
υπολογισμό της μηχανικής αντοχής 
των κατασκευαστικών έργων και των 
στοιχείων τους, τα οποία καλύπτο-
νται από την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, 
ενώ έχουν υιοθετηθεί από αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωκώδικες 
αφορούν Ευρωπα-
ϊκά Πρότυπα (EN) 
για το σχεδιασμό 
των κατασκευών 
που αναπτύχθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποί-
ησης (CEN).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΕΚΑ 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

«Ταφόπλακα» στον South Stream, τον ρωσικό 
αγωγό μεταφοράς αερίου που παρακάμπτει 
την Ουκρανία, ανέλαβε να βάλει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Με απόφασή του καλεί 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να 
ακυρώσουν τις ενεργειακές συμφωνίες με τη 
Ρωσία, περιλαμβανομένης και αυτής για τον 
συγκεκριμένο αγωγό φυσικού αερίου, στο 
πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ, με αφορμή τα 
γεγονότα της Ουκρανίας, αλλά και την ανακο-
πή της περαιτέρω ενεργειακής διείσδυσης της 
Ρωσίας στην Ευρώπη.
Η εξέλιξη, όπως είναι αυτονόητο, θα έχει 
ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο σε χώρες όπως η 
Ελλάδα, που είναι άμεσα εξαρτώμενες από το 
φυσικό αέριο της Ρωσίας, αλλά και την Ιταλία, 
η οποία, έχοντας την προεδρία της ΕΕ αυτή 
την περίοδο, πρόσφατα είχε ανακοινώσει ότι 
στηρίζει την κατασκευή του αγωγού South 
Stream, με τον Ιταλό υφυπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων Σάντρο Γκότζι να επισημαίνει 
ότι «ο South Stream πρέπει να προχωρήσει, 
καθώς η κατασκευή του θα ενισχύσει τη δια-
φοροποίηση των οδών φυσικού αερίου προς 
την Ευρώπη».
Εγείρεται, πλέον, το ερώτημα με ποιό τρόπο 
η Μόσχα θα αντιδράσει στις ευρωπαϊκές 
αποφάσεις, θυμίζοντας πως είχε απειλήσει με 
«κλείσιμο» της στρόφιγγας του φυσικού αερί-
ου, με τη γνώση πως οι Ευρωπαίοι εξαρτώνται 
κατά πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό 
ανησυχεί ιδιαίτερα τη χώρα μας, γι’ αυτό και 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιάννης Μανιάτης έχει αναλάβει πρωτοβου-
λίες στην κατεύθυνση της ΕΕ, ζητώντας ένα 
plan B στην περίπτωση κατά την οποία η Ρω-
σία θα προχωρήσει σε αντίμετρα.

Μείωση τιμών  
των Ευρωκωδίκων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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 πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Εθνικού Ιδρύμα-
τος Ερευνών (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48), στις 8 και 9 Μαΐου 2015. Η προθεσμία για την 
υποβολή των περιλήψεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: www.hsnt.gr

ΣυΝΕδΡΙΟ 

Ημερίδα Σταδιοδρομίας για Επαγγελματίες  
Υπογείων Έργων

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

HMΕΡΙδΑ: "Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρ-
μανσης και εξοικονόμησης ενέργειας: που, πότε 
και πώς"
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣυΝΕδΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών.
ΤΡΙΠΟΛΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων – Ηλεκτρολόγων

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

27 
Σεπτεμβρίου

2014

2-4
Οκτωβρίου

2014

  Η Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων 
Έργων (ΕΕΣΥΕ) διοργανώνει -την Κυριακή 28 Σε-
πτεμβρίου 2014, από 14:00 έως 
19:00, στο ξενοδοχείο Athens 
Royal Olympic Hotel- Ημερίδα 
Σταδιοδρομίας για Επαγγελμα-
τίες Υπογείων Έργων (Career 
Day). 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο του συνεδρίου 2nd 
Eastern European Tunnelling 
Conference (EETC2014) που 
διεξάγεται από την ΕΕΣΥΕ στην 
Αθήνα (28 Σεπτεμβρίου - 1 
Οκτωβρίου 2014).
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, 
στόχος της εκδήλωσης είναι 
η διασύνδεση υποψηφίων 
επαγγελματιών με γνώση ή/και 
εμπειρία στο χώρο των υπο-
γείων έργων με εταιρείες από 
την Ελλάδα και την Ευρώπη 
με σημαντική δραστηριότητα 
στο συγκεκριμένο χώρο. Πιο 
συγκεκριμένα, η ημερίδα θα 

περιλαμβάνει (α) την παρουσίαση του προφίλ 
των εταιριών που συμμετέχουν, των έργων στα 

οποία δραστηριοποιούνται και των 
προοπτικών σταδιοδρομίας που 
προσφέρουν και (β) συζήτηση 
μεταξύ των υποψηφίων και των 
εκπροσώπων των εταιρειών. 
Η ημερίδα απευθύνεται σε μηχα-
νικούς και επαγγελματίες κάθε 
ηλικίας με αποδεδειγμένη ειδική 
εκπαίδευση ή/και εργασιακή 
εμπειρία στον τομέα των υπογείων 
και γεωτεχνικών έργων (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται 
πολιτικοί μηχανικοί, μεταλλειολό-
γοι, γεωλόγοι, τοπογράφοι). 
Για δήλωση συμμετοχής απαιτείται 
η αποστολή email στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: ymg.gts@gmail.
com με συνημμένα (α) βιογραφικό 
σημείωμα στα αγγλικά και (β) συ-
νοδευτική επιστολή / cover letter 
στα αγγλικά. 
Πληροφορίες: http://www.
eetc2014athens.org
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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

Σεμινάριο ΕΜΠ

“Αειφόρος δόμηση  
και κατασκευές  
στην Ελλάδα»
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Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποι-
ήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβού-
λων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων (ADR/RID), στην Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου 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.

Συνέδριο με τίτλο “Αειφόρος Δόμηση και Κατασκευ-
ές στην Ελλάδα. Προοπτικές για την Ανάπτυξη” θα 
πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2014, στο Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης , υπό την Αιγίδα του ΥΠΕΚΑ. 
Η επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο 
των δράσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού, 
Hellenic Green Building Council – ELGBC -μέλος 
του παγκόσμιου οργανισμού World Green Building 
Council- για την προώθηση της αειφόρου δόμησης και 
των κατασκευών στην Ελλάδα.
  Η θεματολογία του συνεδρίου απευθύνεται σε όλους 
όσους δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο των 
κατασκευών (κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες 
παραχωρήσεων έργων, μηχανικούς, πανεπιστήμια, 
ερευνητικούς φορείς, μελετητές, επιχειρήσεις παραγω-
γής και εμπορίας υλικών, χρηματοπιστωτικούς οίκους 
– τράπεζες κτλ.).
Θεματολογία: • Πράσινα – αειφόρα κτίρια και κατα-
σκευές • Αειφορικές πόλεις • Ενέργεια • Ανάλυση 
Κύκλου ζωής LCA/LCC • Επενδυτές, Τράπεζες / 
επένδυση με ανταπόδοση • Κτίρια / προστιθέμενη αξία 
πιστοποιημένων κτιρίων • Πράσινα υλικά / εξέλιξη των 
υλικών
Πληροφορίες: http://buildinggreen.gr/
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Το ΤΚ/ΤΕΕ αντιτίθεται στην παραχώρηση των αεροδρομίων και 
ζητά να σταματήσει κάθε ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή, 
θεωρώντας ότι οι επιπτώσεις της θα είναι δυσμενείς και μη ανα-
στρέψιμες για τον τόπο. Ειδικότερα σε δελτίο Τύπου που εκδόθη-
κε υπογραμμίζεται ότι:  Με απόφαση της Διυπουργικής Επιτρο-
πής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάστηκε 
στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβά-
σεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στην χρήση, 
διαχείριση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση 
37 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβα-
νομένων και των δικαιωμάτων διαχείρισης, διοίκησης και εκμε-
τάλλευσης των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λει-
τουργία τους, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης 
που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε αυτά.  Έχει ήδη ολοκληρωθεί η 
πρώτη φάση της διαδικασίας παραχώρησης για δυο  ομάδες  αε-
ροδρομίων: Ομάδα Α: Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Κεφα-
λονιά, Άκτιο, Καβάλα και Χανιά. Ομάδα Β: Ρόδος, Κως, Σαντορίνη, 
Μύκονος, Μυτιλήνη, Σκιάθος και Σάμος. Τα υπόλοιπα περιφερει-
ακά αεροδρόμια θα παραχωρηθούν  στην Ανώνυμη Εταιρεία Δι-
αχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων (ΑΕΔιΠ) με συμμετοχή 
του Δημοσίου στο 100% των μετοχών. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο 
πάνω, το Π.Τ. Κέρκυρας του ΤΕΕ θεωρεί ότι αλλάζουν προς το 
χειρότερο ουσιώδεις παράγοντες της οικονομικής και κοινωνι-
κής ζωής του τόπου. Το δημόσιο συμφέρον, με την ουσιαστική 
του έννοια και όχι με την προσχηματική του επίκληση, η οποία 
δυστυχώς συναντάται και σε  νομοθετήματα, υπηρετείται μόνο με 
τη θέσπιση κανόνων από το Ελληνικό δημόσιο, το οποίο θα ελέγ-
χει και την  τήρησή τους. Οφείλει, δηλαδή, να έχει το ρόλο του 
εγγυητή και του θεματοφύλακα. 
Η πλήρης εκχώρηση στον ιδιώτη μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, με άγνωστους 
όρους, χωρίς τον προηγούμενο καθορισμό της αξίας του εκχω-
ρούμενου, χωρίς διάλογο για την εκτίμηση των τοπικών αλλά και 
εθνικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων, χωρίς τον 
έλεγχο τήρησης των κανόνων που θα διασφαλίζουν το δημόσιο 
συμφέρον και χωρίς να τεκμηριώνεται το πρόσθετο οικονομικό 
όφελος, πλέον του σημερινού, από το νέο τρόπο διαχείρισης και 
λειτουργίας,  αντιτίθεται στις βασικές αρχές της υπεύθυνης και 
χρηστής  διαχείρισης. Οδηγεί σε καταστάσεις που ξεφεύγουν από 
το δημόσιο έλεγχο, αφού οι κανόνες καθορίζονται από τον ιδιώτη. 
Παύει, τελικά, το ελληνικό δημόσιο να είναι εγγυητής και προ-

στάτης του συμφέροντος της κοινωνίας.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην οικονομική διάσταση του θέ-
ματος: Δεν υπάρχει αποτίμηση της αξίας του παραχωρούμενου, 
ώστε να συγκριθεί με το προσφερόμενο τίμημα των ενδιαφερο-
μένων.  Υπάρχουν έργα υποδομής σε παραχωρούμενα αεροδρό-
μια τα οποία χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά κονδύλια με συμ-
μετοχή του Ελληνικού κράτους, που θα εκχωρηθούν στον ιδιώτη 
για να τα εκμεταλλευτεί (Χανιά, Θεσ/νίκη, πιθανόν και άλλα). Οι 
παραχωρούμενες εγκαταστάσεις και υποδομές που θα  απαξιω-
θούν στη διάρκεια των 30-40 ετών της παραχώρησης, δεν προ-
κύπτει αν και πώς θα διατηρηθούν χρηστικά και σε λειτουργική 
κατάσταση, όταν μετά τη λήξη της σύμβασης, θα αποδοθούν στο 
ελληνικό δημόσιο. -Το σύνολο του τιμήματος – το οποίο είναι 
απροσδιόριστο και απρόβλεπτο - θα χρησιμοποιηθεί για την εξό-
φληση του δημόσιου χρέους (που  είναι ο σκοπός ίδρυσης του 
ΤΑΙΠΕΔ), με αποτέλεσμα τα σημερινά κέρδη των αεροδρομίων να 
αφαιρεθούν από το πλεόνασμα που παρουσιάζει η κυβέρνηση.  Το 
Τμήμα ΤΕΕ Κέρκυρας τονίζει σειρά παρατηρήσεων όσον αφορά 
στην κοινωνική διάσταση του θέματος, με αιχμή ότι  δεν υπάρχει 
αναφορά για την τύχη των ήδη εργαζομένων στα παραχωρούμε-
να αεροδρόμια και ότι δεν προβλέπεται έλεγχος στον καθορισμό 
επίναυλων από τον ιδιώτη (επιπλέον χρεώσεις στο κόστος του 
ναύλου της αεροπορικής εταιρείας), με συνέπεια την αύξηση 
των εισιτηρίων κατά την κρίση και το συμφέρον του επενδυτή 
υπογραμμίζοντας ότι  οι αερομεταφορές στα νησιά είναι ζωτικής 
σημασίας. ΄Οσον αφορά τέλος στην στρατηγική και αναπτυξια-
κή διάσταση του θέματο επισημαίνεται ότι τα προς παραχώρηση 
αεροδρόμια αποτελούν τις κύριες εισόδους τουριστών στη χώρα. 
Και ότι το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όποιον ελέγχει αυ-
τές τις εισόδους (αεροδρόμια αλλά και λιμάνια) να «κατευθύνει» 
το τουριστικό προϊόν σύμφωνα με το συμφέρον του. Μετά από 
αυτά τονίζεται ότι είναι σαφές ότι το ΤΚ/ΤΕΕ αντιτίθεται στην πα-
ραχώρηση των αεροδρομίων και ζητά να σταματήσει κάθε ενέρ-
γεια προς την κατεύθυνση αυτή. Ζητά επίσης ειλικρινή διάλογο, 
τον οποίο πρέπει να ανοίξει  η κυβέρνηση με τους αρμόδιους 
φορείς των τοπικών κοινωνιών,  που θα βασίζεται στα πραγματι-
κά δεδομένα για την ορθολογική εκμετάλλευση και αναβάθμιση 
των αεροδρομίων αλλά και της δημόσιας περιουσίας γενικότερα. 
Ιδιαίτερα αυτής που σχετίζεται με το τουριστικό προϊόν, έχοντας 
πάντα ως γνώμονα το όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Αντίθετο το Τμήμα ΤΕΕ Κέρκυρας  
με την παραχώρηση των αεροδρομίων
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Εξακολουθεί να διατηρείται στα ύψη η ανεργία, 
ενώ στο β’ τρίμηνο του 2014 σημειώθηκε  μικρή 
υποχώρηση του ποσοστού της. Συγκεκριμένα 
στο β’ τρίμηνο του 2014,το ποσοστό της ανεργί-
ας κυμάνθηκε στο 26,6% έναντι 27,8% που ήταν 
το προηγούμενο τρίμηνο και 27,3% το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε 
κατά 4,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
και κατά 3,6% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2013 και διαμορφώθηκε σε 1.280.101 άτομα. 
Η απασχόληση αυξήθηκε κατά 1,6% σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 0,1% σε σχέ-
ση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, με τον αριθμό 
των απασχολούμενων να ανέρχεται σε 3.539.085 
άτομα. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης πως 
το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (30,4%) είναι 
σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (23,5%). 
Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρα-
τηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (52,0%), 
το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 57,5%. 
Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσο-
στό ανεργίας παρατηρείται στη Δυτική Ελλάδα με 
29,9% και στην Κεντρική Μακεδονία με 29,4%. 
Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας 
παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 17,9% και στις 

Ιόνιες Νήσους με 21,1%.

Στα ύψη η ανεργία

Παρατείνεται μέχρι τον Νοέμβριο 
του 2015, η άδεια εκμετάλλευσης του 
κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια 
Καβάλα» από την Energean, σύμφωνα 
με τροπολογία του υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής που κατατέθηκε στο σχέδιο 
νόμου για την κύρωση των συμβά-
σεων για έρευνα και εκμετάλλευση 
Υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό, το 
Κατάκολο και τα Ιωάννινα που συζη-
τείται στη Βουλή. Ο υπόγειος χώρος 
όπου βρίσκεται το σχεδόν εξαντλημέ-
νο κοίτασμα της Νότιας Καβάλας έχει 
αποφασισθεί να μετατραπεί σε φυσική 
αποθήκη φυσικού αερίου, που θα χρη-
σιμοποιείται σε περιόδους έκτακτων 
αναγκών. Το δικαίωμα ανάπτυξης και 
εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού 
χώρου για τη μετατροπή του σε απο-
θήκη έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Όπως τονίζεται ωστόσο στην τροπο-
λογία, θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, 
προκειμένου το Ταμείο να προετοιμά-
σει και διεξάγει το σχετικό διαγωνισμό 
και στο μεσοδιάστημα το κόστος λει-

τουργίας και συντήρησης των εγκα-
ταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας 
Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια 
Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από 
το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που 
θα επιβαρύνει σημαντικά τον κρατικό 
προϋπολογισμό. Για τους λόγους αυ-
τούς, αλλά και επειδή η εκμετάλλευση 
του κοιτάσματος συνεχίζεται για την 
υποβοήθηση της άντλησης πετρελαί-
ου (Gas Lift) και για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού προς 
κάλυψη των αναγκών της Energean, 
η τροπολογία προβλέπει την παράτα-
ση της 'Άδειας Εκμετάλλευσης Νότι-
ας Καβάλας έως την 23η Νοεμβρίου 
2015, «μη δυνάμενη να ανανεωθεί πε-
ραιτέρω». Με άλλη τροπολογία απαλ-
λάσσονται από τις χρεώσεις για Υπη-
ρεσίες Κοινής Ωφέλειας οι προνοιακοί 
φορείς των δήμων, της εκκλησίας, 
κλπ. που παρέχουν κοινωνικό έργο, 
φορείς οι οποίοι ήδη ηλεκτροδοτού-
νται με ειδικό, μειωμένο τιμολόγιο. Η 
απαλλαγή χορηγείται για τετραμηνιαία 
κατανάλωση έως 10.000 κιλοβατώρες.

Παρατείνεται η άδεια  εκμετάλλευσης 
στη  «Νότια Καβάλα» 

Δανειακές συμφωνίες συνολικού ύψους 815 
εκατ. ευρώ υπογράφηκαν χθες το μεσημέ-
ρι, στην Αθήνα, παρουσία του πρόεδρου της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
Βέρνερ Χόγιερ και των συναρμοδίων υπουρ-
γών Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη, Υποδομών, 
Μ. Χρυσοχοΐδη και Περιβάλλοντος Γ. Μανιάτη,  
για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, για την 
αποπεράτωση του μετρό, αλλά και για θέματα 
σχετικά με την ενέργεια. Αναλυτικά οι πέντε 
χρηματοδοτικές συμβάσεις που υπογράφηκαν 
αφορούν τα εξής:

-300 εκατ. ευρώ για τους ελληνικούς αυτοκι-
νητόδρομους. Θα στηρίξει οικονομικές υπο-
χρεώσεις του κράτους όσον αφορά τον κύριο 
άξονα μεταφορών της χώρας (Πάτρα-Αθήνα-
Θεσσαλονίκη), ο οποίος ανήκει στα διευρω-
παϊκά δίκτυα προτεραιότητας. Το δάνειο θα 
χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέων αυτοκι-
νητοδρόμων σε μήκος 239 χλμ. και μικρότερα 
έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αυτοκινη-
τοδρόμων σε μήκος 434 χλμ. πάνω σε αυτόν 
τον κύριο άξονα. Πρόκειται για τη δεύτερη και 
τελευταία δόση από τη χρηματοδοτική διευκό-

λυνση ύψους 650 εκατ. ευρώ που παρέχει η 
ΕΤΕπ για την επανεκκίνηση των κατασκευα-
στικών έργων στους ελληνικούς αυτοκινητό-
δρομους.
-200 εκατ. ευρώ για το μετρό της Θεσσαλονί-
κης. Η ΕΤΕπ έχει ήδη συγχρηματοδοτήσει τη 
βασική γραμμή του μετρό της Θεσσαλονίκης 
με προηγούμενο δάνειο 650 εκατ. ευρώ και 
η χρηματοδοτική σύμβαση που υπογράφηκε 
σήμερα αποτελεί πρόσθετη στήριξη για την 
επέκταση του δικτύου στην Καλαμαριά.
-180 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση του ηλε-

κτρικού δικτύου. Χορηγείται στη ΔΕΗ για τον 
εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του δικτύου 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την 
επέκτασή του που θα δώσει τη δυνατότητα για 
περίπου 180.000 νέες συνδέσεις στην Ελλάδα.

-135 εκατ. ευρώ για το δίκτυο μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας και την ηλεκτρική δι-
ασύνδεση των Κυκλάδων. Η χρηματοδότηση 
παρέχεται στον ΑΔΜΗΕ και περιλαμβάνει δύο 
δάνεια για τη βελτίωση του δικτύου μεταφο-
ράς και τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το 
ηπειρωτικό δίκτυο.

Χρηματοδοτικές συμβάσεις 815 εκατ. ευρώ
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υΠΟΓΕΙΑ δΙΑΣΚΕδΑΣΗ
Κάποιοι λένε πως στα βαθιά υπόγεια, εκεί όπου δεν φτάνει η ημέρα ή η 
νύχτα, κι έτσι ο χρόνος δεν μπορεί να μετρηθεί, η διασκέδαση διαρκεί πε-
ρισσότερο. Πιθανότατα να έχουν δίκιο. Το βέβαιο είναι πως τείνει να γίνει 
μόδα η μετατροπή υπόγειων με προϊστορία, σε μπαρ, εστιατόρια, χώρους 
μουσικής ή γκαλερί τέχνης. Προς επιβεβαίωση.

Δυο πόρτες με ιστορία δυο αιώνων και βάρους 35 τόνων η κάθε μια, που 
άλλοτε οδηγούσαν στο θησαυροφυλάκιο της Realty Bank στη Νέα Υόρκη, 
σήμερα οδηγούν η μια στην πρώτη αίθουσα του Trinity Place, όπου λει-
τουργεί ένα μπαρ και η δεύτερη στην αίθουσα του εστιατορίου. Πρόκειται 
για ένα από τα πιο σύγχρονα σημεία διασκέδασης στην καρδιά της οικονο-
μικής περιοχής του Broadway.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στις Βρυξέλλες, όπου το παλιό θησαυροφυ-
λάκιο της τράπεζας Belga Queen, εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί ως 
μπαρ.

Στην περιοχή Zizkov της 
Πράγας, πίσω από μια στε-
νή πόρτα με ένα γκράφιτι 
που γράφει «φίλε», βρίσκε-
ται  ένα από τα πιο περίερ-
γα κλαμπ της … κάτω Γης. 
Δυο ελικοειδείς σκάλες 
οδηγούν σ’ ένα πυρηνικό 
καταφύγιο, χτισμένο από το 
τσέχικο κομουνιστικό κόμ-
μα τη δεκαετία του ’50, το 

οποίο σήμερα στεγάζει το Bunkr Parukarka, ένα δημοφιλές μπαρ, συναυ-
λιακό χώρο και γκαλερί τέχνης. Το συμβόλαιο παραχώρησης της χρήσης 
προβλέπει πως εάν ξεσπάσει ο «Αρμαγεδών», εντός 48 ωρών θα πρέπει να 
ξαναγίνει πυρηνικό καταφύγιο !

Το μπαρ More, στο Ντου-
μπρόβνικ, θυμίζει τους 
υπόγειους κρυψώνες του 
Δρ Evil, της σειράς Austin 
Powers, παρωδίας των 
έργων του Τζέϊμς Μπόντ. 
Βρίσκεται κάτω από το 
ξενοδοχείο Chichi, πρό-

κειται για ένα φυσικό σπήλαιο, με βραχώδη τοιχώματα, σταλαγμίτες και 
σταλακτίτες. 
Η διαφορά με τα άλλα υπόγεια μπαρ έγκειται στο γεγονός πως αν είναι 
καλός ο καιρός, μπορεί κανείς να βγει στην επιφάνεια, σε μια υπέροχη 
βεράντα για να πιει το ποτό του.

Το Cellar Door, ένα μπουρλέσκ μπαρ, στεγάζεται στο χώρο μιας δημόσιας 
βικτωριανής τουαλέτας του Λονδίνου. Πρόκειται για μα τρύπα στην οποία 
μπορούν να χωρέσουν έως 60 άτομα, τα οποία θα πρέπει να διακρίνονται 
για την εκκεντρικότητά τους.

Άλλοτε ήταν ένα καταφύγιο, στη συνέχεια - αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο - μετατράπηκε σε οίκο ανοχής όπου κυρίες του Βερολίνου εξυπη-
ρετούσαν Αμερικανούς στρατιώτες. 
Σήμερα είναι το μπαρ της Madame Claude, στην πραγματικότητα ένα μπαρ 
που δημιούργησαν τρεις Γάλλοι, οι οποίοι αξιοποίησαν τον κυκεώνα των 
δωματίων για ένα σουρεαλιστικό περιβάλλον, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
και ένα όπου τα τραπέζια, οι καρέκλες, ακόμη και τα φώτα κρέμονται από 
την οροφή !
Μια ντουλάπα οδηγεί σε ένα μυστικό μπαρ, ενώ το εισιτήριο είναι μια «χο-
ρηγία, ό, τι μπορείτε να αντέξετε οικονομικά», όπως αναφέρει η πινακίδα 
στην είσοδο, ενός χώρου που προσφέρει avant garde διασκέδαση, ενίοτε 
και διαγωνισμούς πινγκ-πονγκ.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ρευστότητα με μικρό κόστος άντλησαν τα ελ-
ληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα- «ΖΕΣΤΟ» ΧΡΗΜΑ 5 ΔΙΣ. ΔΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Το Δεκέμβριο η δεύτερη ευκαιρία 
χρηματοδότησης • Ρέγκλινγκ: Θεωρεί απίθανο το ενδεχόμενο να φύγει 
το ΔΝΤ από το ελληνικό πρόγραμμα- ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΚΑΙ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ- «Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα 
τα χρήματα από το Ταμείο»  •  ΕΤΕπ: 815 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΜΕΤΑΦΟ-
ΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  •  Οίκος FTSE: ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  •  Όμιλος Αγορών: ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΜΕ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΞΙΑΣ ΕΩΣ 100.000 
ΕΥΡΩ ΕΧΕΙ ΤΟ 74% ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ- Υπάρχουν και 492 Έλληνες με 
ακίνητη περιουσία άνω των 5 εκατ. ευρώ  •  ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ •  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ Ο «ΣΚΛΑΒΕΝΙ-
ΤΗΣ» ΜΕ ΤΟ 60% ΤΗΣ «ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ»  •  ΦΘΗΝΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 5 

ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ- Στις τέσσερις συστημικές τράπεζες μέσω 
του TLTRO  •  ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ Α ΛΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ- Η 
Ελλάδα χρειάζεται ανάσες από τη δημοσιονομική προσαρμογή, τόνισε 
ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης  •  ΦΗΜΕΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟ-
ΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τι ρωτούν τα ξένα funds στο Roadshow του Λονδίνου- 
ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ CITY- Μεγάλο ενδιαφέρον για μετοχές, εάν συνε-
χισθούν οι μεταρρυθμίσεις και το ομαλό πολιτικό κλίμα  •  Ρευστότητα 
μόλις 82,6 δισ. άντλησαν χθες οι τράπεζες- ΝΕΑ «ΟΠΛΑ» ΑΝΑΖΗΤΑ 
ΤΩΡΑ Ο Μ. ΝΤΡΑΓΚΙ- 5,2 δισ. πήραν οι ελληνικές τράπεζες  •  Μόνο 
το 2% των ιδιοκτητών έχει περιουσία με αντικειμενική άνω των 500.000 
ευρώ- ΣΤΟ 1 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- 
Ακίνητη περιουσία 520 δισ. κατέχουν 5,6 εκατ. ιδιώτες  •  Β’ Τρίμηνο 
2014: ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ 26,6% Η ΑΝΕΡΓΙΑ  •  Γ. Βρούτσης: ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΚΑΛΕΙ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Πυκνό παρασκήνιο στη συνά-
ντηση Τσίπρα- Φραγκίσκου, ενώ στο Μαξίμου ετοιμάζονται πυρετωδώς 
για ραντεβού εφ’ όλης της ύλης Σαμαρά- Μερκελ • ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ: 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ 
ΑΕΙ • Μάγδα Φύσσα: «ΤΡΑΓΟΥΔΑ, ΓΙΕ ΜΟΥ, ΝΑ ΣΕ ΑΚΟΥΝΕ ΑΥΤΟΙ 
ΠΟΥ ΣΕ ΦΑΓΑΝΕ».

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΣΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ- «Πού θα μπουν τόσοι φοιτητές;». Και παραδοχή 
από τον κ. Λοβέρδο • ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΜΟΝΤΕΛΟ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ- Προκρίνεται από τον υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδού-
βελη • ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ- 
Μήνυμα προς τους δημάρχους του ΣΥΡΙΖΑ • Με αναφορές στις αγορές- 
Ο ΠΑΠΑΣ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ • ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΟΙ 
ΣΚΩΤΣΕΖΟΙ.

ΕΘΝΟΣ:  450 μόνιμοι & 680 συμβασιούχοι από τους επιτυχόντες του 
ΑΣΕΠ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2014 • Χιλιάδες λαού 
στον τόπο του εγκλήματος- ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ Ο ΠΑΥΛΟΣ 
ΦΥΣΣΑΣ • 45 λεπτά με τον Πάπα- ΜΕ ΚΛΑΔΟ ΕΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ • 
Δημοψήφισμα- σταθμός- ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΚΟΤΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Την επιείκεια της τρόικας μέσω Βερολίνου ζητεί 
ο Σαμαράς- ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ- Νέο δάνειο και νέο Μνημόνιο 
θέλουν οι δανειστές • ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ… ΣΥΡΙΖΑ  •  ΠΑΝΔΗΜΟ 
«ΟΧΙ» ΣΤΟ ΦΑΣΙΣΜΟ  •  Το δημοψήφισμα- ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΚΟΤΣΕΖΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διορία έως 31 Δεκεμβρίου για το αν θα γίνουν 
επαγγελματικά ταμεία- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  •  ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ  •  Πρόβλεψη για επικράτηση του «όχι» μετά το κλείσι-
μο της κάλπης- ΞΕΝΥΧΤΙ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ 

ΓΙΑ ΣΚΟΤΣΕΖΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΑΜΠ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρώην συνεργάτης του πρω-
θυπουργού επικοινωνούσε με τη Χ.Α. εν γνώσει του Μαξίμου- ΜΠΑΛΤΑ-
ΚΟΣ ΚΑΡΦΩΝΕΙ ΣΑΜΑΡΑ- Αναζητούσε εναγωνίως τον Κασιδιάρη πέντε 
μέρες μετά τη δολοφονία του Π. Φύσσα- Εκτεθειμένη η συγκυβέρνηση  
•  ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ: ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ Η 
ΕΙΡΗΝΗ  •  Ένας χρόνος από τη δολοφονία Φύσσα- ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ 
ΚΡΑΥΓΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ  •  Φοροδιαφυγή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΞΕΝΙΟΣ 
ΖΕΥΣ».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανεξέλεγκτες καταστάσεις στο ασφαλιστικό ταμείο 
των ελεύθερων επαγγελματιών- 8 ΔΙΣ. ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΟΑΕΕ  • 
ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΣΥΡΙΖΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Οι Συζητήσεις (υπό το 
πέπλο μυστικότητας) Δραγασάκη- Σταθάκη με τον Άσμουσεν και το βαθύ 
κατεστημένο.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ «ΜΑΓΟΙ» ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ- Ο Α. Τσίπρας αντιγράφει τις 
συνταγές Παπανδρέου.

Η ΑΥΓΗ: Τι συζήτησαν Ποντίφηκας- Αλ. Τσίπρας στο Βατικανό- ΠΑΠΑΣ 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: ΑΔΙΚΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Πρόε-
δρος του ΣΥΡΙΖΑ: Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί μια οικουμενική συμμα-
χία απέναντι στη φτώχεια, απέναντι στις ανισότητες, απέναντι στη λογική 
ότι οι αγορές είναι πάνω από τους ανθρώπους.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Βόρεια Ελλάδα: Τραγελαφικές καταστάσεις σε 
κέντρα Υγείας- ΒΡΗΚΑΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ, ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΟΔΗΓΟΥΣ!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΚΝΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η απάντηση του Πούτιν στα συστήματα Παγκόσμιας 
Κρούσης των ΗΠΑ- ΡΩΣΙΚΟ ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΘΑΝΑΤΟΥ… ΦΕΡΝΕΙ ΤΟΝ 
«ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ»!
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ΓΚΑΦΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ  
ΜΕ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 20 | 19/09/2014

Μία ακόμη γκάφα καταγράφεται στο ενεργητικό του υπουρ-
γείου Οικονομικών αναφορικά με τον ΕΝΦΙΑ. Κόντρα στις 
ανακοινώσεις περί ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των 
ενοικιαζόμενων δωματίων, έπειτα από παρέμβαση της υπουρ-
γού Τουρισμού Ολγας Κεφαλογιάννη στις 11 Σεπτεμβρίου ώστε 
τα ενοικιαζόμενα να αντιμετωπίζονται όπως τα ξενοδοχεία 
περιορίζοντας τις επιβαρύνσεις, η διάταξη η οποία ψηφίστηκε 
τελικά στη Βουλή, όπως εξηγούν έγκριτοι νομικοί και φοροτε-
χνικοί, καταφέρνει το ακριβώς αντίθετο. Εξαιρεί από την εξαί-
ρεση τα ενοικιαζόμενα δωμάτια προβλέποντας επί της ουσίας 
επιβολή ΕΝΦΙΑ και συμπληρωματικού φόρου ωσάν να ήταν 
κατοικίες.
Η γκάφα είναι δεδομένη και επιβεβαιώνεται από την ανα-
κοίνωση την οποία εξαναγκάστηκε να εκδώσει το υπουργείο 
Τουρισμού χθες βράδυ για να προλάβει τα χειρότερα. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση, «μετά από συνεργασία με το 
υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζεται ότι η λογική της διάτα-
ξης που προστέθηκε στο νόμο για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων με το ψηφισθέν στις 11/9/2014 νομοσχέδιο είναι, οι 
προβλέψεις που ισχύουν για τα κυρία ξενοδοχειακά καταλύ-
ματα (ξενοδοχεία) να εφαρμόζονται και στα μη κύρια ξενο-
δοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια διαμερίσματα, 
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα πλην των τουριστικών 
επιπλωμένων επαύλεων - βιλών του άρθρου 46 παρ. 5 του ν. 
4179/2013)».
Η βούληση, αναμφίβολα, είναι αυτή. Η διάταξη όμως άλλα λέει 
και ο... διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Φαινομενικά, η διάταξη εξαιρεί τα ενοικιαζόμενα. Ορίζει ότι 
«τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (αφορά την ευνο-
ϊκή φορολογική μεταχείριση των ξενοδοχείων) εφαρμόζονται 
και για τα ξενοδοχειακά κτίρια του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 
1129885/479/ Γ0013 ΠΟΑ 1996 (Β' 1152) απόφασης του υπουρ-
γού Οικονομικών, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούν ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν ως ατομικές επιχειρή-
σεις».
Όταν μάλιστα έχει προηγηθεί το σκηνικό όπου η κ. Κεφαλο-
γιάννη σπεύδει στον κ. Χαρδούβελη για να εξασφαλίσει έστω 
και στο παρά πέντε ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα 
ενοικιαζόμενα και στη συνέχεια ανακοινώνεται ότι η τροπο-
λογία έγινε αποδεκτή και ψηφίστηκε, αν κάποιος δεν μπει 
στον κόπο να αναζητήσει την απόφαση - η οποία μάλιστα ανα-
γράφεται λάθος στον νόμο με ένα έξτρα ψηφίο 8 - θεωρεί ότι 
εξαιρέθηκαν τελικά τα ενοικιαζόμενα.
Στη συγκεκριμένη απόφαση όμως στην οποία παραπέμπει ο 
νόμος και αφορά στον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας 
των κτισμάτων, το άρθρο 8 παραπέμπει στο έντυπο Κ6 το οποίο 
αφορά ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις, νοσηλευτήρια 
και ευαγή ιδρύματα με ρητή εξαίρεση των ενοικιαζόμενων 
δωματίων.
«Η διάταξη όπως ψηφίστηκε είναι σαφές ότι δεν εξομοιώνει 
τη φορολογική μεταχείριση των ενοικιαζομένων δωματίων με 

τα ξενοδοχεία» αναφέρει έγκριτος νομικός, συμπληρώνοντας 
πως με αυτά τα δεδομένα οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωμα-
τίων θα κληθούν να πληρώσουν τελικά κανονικότατα ΕΝΦΙΑ 
και συμπληρωματικό φόρο.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν, πάντως, 
πως υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικής παρέμβασης με την 
ερμηνευτική εγκύκλιο που θα εκδώσει η Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων. Η γκάφα, ως φαίνεται, θα διορθωθεί με την 
εγκύκλιο.
-Παράταση για τις συγκεντρωτικές. Μία ακόμα παράταση της 
προθεσμίας υποβολής τριμηνιαίων συγκεντρωτικών καταστά-
σεων πελατών-προμηθευτών ανακοίνωσε η Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με την απόφαση της ΓΓΔΕ 
Κατερίνας Σαββαϊδου, οι τριμηνιαίες καταστάσεις πρώτου, 
δεύτερου, τρίτου και τέταρτου τριμήνου 2014 θα πρέπει να 
υποβληθούν έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015.
 
ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟιΚΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 19/09/2014

Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 θα περιλαμβά-
νεται η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και για το 
επόμενο έτος, όπως επίσης και τα μέτρα για τη μείωση του 
φόρου στο πετρέλαιο και την αύξηση των δόσεων για τα χρέη 
προς την εφορία.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονο-
μικών, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που βάσει του νόμου 
επρόκειτο να λήξει φέτος και να μην επιβαρύνει τα εισοδήματα 
του 2015, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται τουλάχιστον και στο 
επόμενο έτος, αλλά με χαμηλότερους συντελεστές. Μέχρι και 
τα φετινά εισοδήματα (χρήση 2014) η εισφορά επιβάλλεται στις 
αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ, με συντελεστές 1%-4%. Για το 
2015 η επιβάρυνση θα είναι σε χαμηλότερα επίπεδα κατά 30%, 
όπως είπε το ίδιο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ, ενώ πρέπει να σημει-
ωθεί πως πρόκειται για ένα από τα μέτρα που θα περιλαμβά-
νονται στον προϋπολογισμό του 2015, ο οποίος παρουσιάζει 
«κενό» ύψους 2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την τρόικα.
Ακόμη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα ενταχθεί και η 
μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%, η οποία 
μειώνει την τελική τιμή του μόλις κατά 10-12 λεπτά το λίτρο.
Θα υπάρχει επίσης η αποτύπωση στα έσοδα της επιμήκυνσης 
του αριθμού των δόσεων για την εξόφληση των χρεών προς 
την εφορία, καθώς και η διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στην 
εστίαση και για το 2015.
Για τα ζητήματα αυτά, πρόσθεσε ο παράγοντας του ΥΠΟΙΚ, δεν 
έχει ληφθεί η έγκριση της τρόικας, εκτιμώντας πως οι ελε-
γκτές θα πειστούν κατά την επικείμενη επίσκεψή τους.
Ταυτόχρονα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού θα εγγραφεί 
και κονδύλι για την αποκατάσταση των αμοιβών των ένστολων, 
αλλά δεν θα πρόκειται για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με πληροφορίες 
θα προβλέπεται η... μισή εφαρμογή του μέτρου και δεν πρό-
κειται να επανέλθουν οι αποδοχές των ένστολων στα επίπεδα 
του Ιουλίου του 2012, λίγο πριν περικοπούν. «Πλήρης αποκατά-
σταση (σ.σ.: στο επίπεδο του Ιουλίου 2012) δεν μπορεί να γίνει» 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

επανέλαβε το στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.
Σημειώνεται πως το κόστος για τους ένστολους, για την πλήρη 
αποκατάσταση των αμοιβών τους, ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ 
(περίπου 650 εκατ. ευρώ για το κόστος των αναδρομικών και 
περίπου 350 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση μισθών και 
συντάξεων).

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΔΝΤ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΡΙΣΚΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-26 | 19/09/2014

Δύο νέες απειλές θα πρέπει ν' αντιμετωπίσει η παγκόσμια 
οικονομία τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με την έκθε-
ση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που ετοιμάστηκε 
για τους ηγέτες του G20 που συναντώνται στα τέλη της 
εβδομάδας στην Αυστραλία. Η πρώτη απειλή προέρχεται 
από τα όλο και μεγαλύτερα ρίσκα που αναλαμβάνουν οι 
επενδυτές μέσα σε γενικότερο κλίμα αισιοδοξίας. Ωστόσο, 
ενδεχόμενη ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού 
από την αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα «θα μπορού-
σε να πυροδοτήσει απότομες διορθώσεις» στις χρηματοπι-
στωτικές αγορές. Η δεύτερη απειλή προέρχεται από τους 
αυξημένους γεωπολιτικούς κινδύνους σε Ουκρανία, Ρωσία 
και σε Μέση Ανατολή που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
παγκόσμιες αναταράξεις.
Η ένταση σε Ουκρανία και σε Ρωσία εκτός από τα προβλή-
ματα που προκαλεί στις τοπικές και περιφερειακές οικο-
νομίες, θα μπορούσε, εφόσον ενταθεί, «να πυροδοτήσει 
σημαντική διάχυση και να επηρεάσει τη δραστηριότητα σε 
άλλα σημεία του κόσμου» προειδοποιεί το ΔΝΤ. Ο τρόπος 
μετάδοσης είναι παρόμοιος με αυτόν που είχαμε στην 
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, δηλαδή 
οι επενδυτές δεν θα είναι πρόθυμοι ν' αναλάβουν ρίσκα 
στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, θ' αυξηθούν 
οι δημόσιες δαπάνες και οι απώλειες εσόδων, μπορεί να 
υπάρξουν σημαντικές αναταραχές στις αγορές εμπορευμά-
των, στο εμπόριο, στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Όλα αυτά τα δεινά είναι ενδεχόμενο να προέλθουν από την 
κλιμάκωση των κυρώσεων και των «αντιποίνων» μεταξύ 
Δύσης και Ρωσίας, προειδοποιεί το ΔΝΤ. Παρόμοιοι γεω-
πολιτικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δι-
ακοπή της παραγωγής πετρελαίου και σε σημαντική άνοδο 
της τιμής του που θα επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια 
οικονομία υπάρχουν στη Μέση Ανατολή.
Ειδικότερα, για την Ευρώπη και σε μικρότερο βαθμό για 
την Ιαπωνία το ΔΝΤ προειδοποιεί για την απειλή του απο-
πληθωρισμού.
Δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί και η απειλή που θα μπο-
ρούσε να εμφανιστεί στην περίπτωση που η βελτίωση των 
συνθηκών στην αμερικανική αγορά εργασίας αναγκάσει 
την κεντρική τράπεζα να αυξήσει ταχύτερα απ' όσο νομί-
ζουν οι επενδυτές τα βασικά επιτόκια δανεισμού. «Τέτοιου 
είδους εκπλήξεις θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν απότο-
μες διορθώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές» προειδο-
ποιεί το ΔΝΤ.
-Κάτω του 3,4% η ανάπτυξη. Στο μέτωπο της ανάπτυξης 

τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα όσο νόμιζε το ΔΝΤ 
τον περασμένο Απρίλιο. Η παγκόσμια ανάπτυξη θα είναι 
χαμηλότερη από το 3,6% που προέβλεπε το Ταμείο την 
άνοιξη, αλλά και από το 3,4% που προέβλεψε τον Ιούνιο. 
«Αν και η ανάπτυξη προβλέπεται ότι θα ενισχυθεί κάπως 
στο υπόλοιπο του 2014 και το 2015, θα είναι χαμηλότερη 
απ' όσο προβλεπόταν την άνοιξη», ομολογούν οι οικονο-
μολόγοι του ΔΝΤ. Ένας βασικός λόγος για την επιδείνωση 
της ανάπτυξης είναι ο περιορισμός των επενδύσεων σε 
παγκόσμιο επίπεδο το α' εξάμηνο του έτους. «Στην Ευρω-
ζώνη η ανάπτυξη θα ενισχυθεί πιο σταδιακά και θα είναι 
πιο άνιση» προβλέπει το ΔΝΤ και θεωρεί ότι ο περιορι-
σμός της δημοσιονομικής λιτότητας, η περαιτέρω χαλά-
ρωση της νομισματικής πολιτικής, περιλαμβανομένη της 
αγοράς τιτλοποιημένων ομολόγων (ABS), και η διατήρηση 
των σπρεντ στις οικονομίες που βρίσκονται υπό πίεση θα 
πρέπει να υποστηρίξουν την ανάκαμψη της οικονομίας. 
Πάντως, η ισχυρότερη ανάκαμψη προβλέπεται για τις ΗΠΑ, 
ενώ ικανοποιητική για Βρετανία, Αυστραλία, Καναδά και 
τις ανεπτυγμένες ασιατικές οικονομίες.
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Αποφασισμένος να πάρει «κάτι πιο συγκεκριμένο» από τη 
Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ -πέρα από καλά 
λόγια για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, όπως 
συνέβη στις τελευταίες συναντήσεις τους- μεταβαίνει την 
ερχόμενη Τρίτη στο Βερολίνο ο πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιους συνεργάτες του, 
ο πρωθυπουργός Aντώνης Σαμαράς θα ζητήσει από την 
καγκελάριο να στηρίξει την πολιτική απόφαση της ελλη-
νικής κυβέρνησης για «ανάσες» στην ελληνική οικονομία 
και τους πολίτες, μέσω των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο 
ίδιος στις  αρχές Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, για φορο-
ελαφρύνσεις αλλά και χαλάρωση της ασφυκτικής πίεσης 
από  μέρους  της τρόικας.
Παράλληλα, ο Αντώvης Σαμαράς θα επαναλάβει στην Αν-
γκελα Μέρκελ ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πα-
ρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και στα εργασιακά - θέμα που 
έχουν θέσει εμμέσως οι εκπρόσωποι των δανειστών εν 
όψει της επιστροφής τους στην Αθήνα για την ολοκλήρωση 
της τρέχουσας αξιολόγησης, στα τέλη του μηνός. «Στόχος 
του πρωθυπουργού, είναι να διασφαλίσει ουσιαστική πο-
λιτική στήριξη», σημειώνει χαρακτηριστικά πηγή από το 
Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση δεν 
είναι διατεθειμένη να μπει σε διάλογο με την τρόικα.
Το ζητούμενο για το πρωθυπουργικό επιτελείο παραμένει 
ένα: να μην προβάλλει ενστάσεις η τρόικα, ώστε οι φο-
ροαπαλλαγές να περάσουν στον προϋπολογισμό και να 
διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για «αλλαγή ταχύτητας» 
της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή, να αλλάξουν τα δεδο-
μένα και το κλίμα στην αγορά, ώστε να έρθει πιο κοντά η 
ανάπτυξη.


