
Με απόφαση του αστυνομικού διευθυντή Πελοποννήσου εγκρίθηκε η εγκατά-
σταση και λειτουργία ειδικών ηλεκτρονικών τεχνικών συσκευών, στους μετω-
πικούς σταθμούς διοδίων Νεστάνης, Σπαθοβουνίου, Μάναρη και Βελιγοστής, 

επί του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαμάτας, για τη βεβαίωση 
παραβάσεων μη καταβολής τέλους διοδίων.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επισήμως κατατέθηκε χθες το μεση-
μέρι στη Βουλή και προγραμματίζε-
ται να έχει ψηφιστεί έως τις 8 Αυγού-
στου το νέο πολυνομοσχέδιο, που 
φέρνει μειώσεις σε επικουρικές, 
εφάπαξ και μερίσματα, ενώ σημα-
ντικές επιπτώσεις προκαλούνται σε 
ασφαλιστικά Ταμεία, καθώς χωρίς 
πρόβλεψη αντικατάστασης της σχε-
τικής χρηματοδότησης καταργού-
νται φόροι υπέρ τρίτων.  Τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης αντέδρασαν με 
ανακοινώσεις τους σε υψηλούς τό-
νους στη νέα νομοθετική πρωτοβου-
λία της κυβέρνησης, ιδίως ως προς 
το σκέλος της περεταίρω συρρίκνω-
σης συνταξιοδοτικών και ασφαλιστι-
κών δικαιωμάτων, ενώ αναμένεται 
για το σύνολο των προβλέψεων του 
νομοσχεδίου νέα  θερινή μετωπι-
κή αντιπαράθεση στη Βουλή.  Στις 
βασικές ρυθμίσεις περιλαμβάνεται 
η πρόβλεψη της οριοθέτησης του 
αιγιαλού, με βάση αναφοράς τους 
ορθοφωτοχάρτες του Κτηματολογί-
ου. Παράλληλα προβλέπονται θεα-

ματικές αλλαγές στο σύστημα των 
δημοσίων συμβάσεων, μέσω Ενιαί-
ας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ),  πράγμα 
που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει ση-
μαντικά τους τομείς παραγωγής 
έργων και μελετών. Το νομοσχέδιο 
ενσωματώνει μια σειρά από μνημο-
νιακές εκκρεμότητες, που σύμφωνα 
με την κυβέρνηση θα κρίνουν την 
εκταμίευση της υπο-δόσης του 1 δις 
ευρώ αλλά και την επιστροφή των 
κερδών, ύψους 1,8 δισ. ευρώ, από 
ελληνικά ομόλογα, που διακρατούν 
οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώ-
νης. Με το ίδιο νομοσχέδιο καταρ-
γείται για ελεύθερους επαγγελματί-
ες και επιχειρήσεις που υπάγονται 
στον ΦΠΑ η υποχρέωση υποβολής 
της εκκαθαριστικής δήλωσης στο τέ-
λος του έτους, ενώ διευρύνονται οι 
υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «πό-
θεν έσχες» και συστήνεται Κεντρική 
Επιτροπή Ελέγχου που θα ασχολεί-
ται με τις δηλώσεις περιουσιακής 
κατάστασης. 

Το πολυνομοσχέ-
διο συζητείται 
Παρασκευή και 
Σάββατο στην 
Επιτροπή Οικο-
νομικών και την 
επόμενη εβδο-
μάδα ακολουθεί  
δεύτερη ανάγνω-
ση και η εισαγω-
γή για ψήφιση 
στην Ολομέλεια.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΣΗΜΕΡΑ

Όλα σε ένα! Ασφαλιστικά, 
φορολογικά, έργα, αιγιαλός … 

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

Αναλυτικά  
οι ρυθμίσεις για  
τον αιγιαλό  
στη σελ 3. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Η χρήση 
νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και τη δια-
χείριση φυσικών καταστροφών- Ο ρόλος της 
πολιτικής προστασίας», θα πραγματοποιηθεί 
από τις 24 ως τις 26 Οκτωβρίου 2014, στην 
πόλη της Ρόδου (ξενοδοχείο Semiramis 
City).
  Tην επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώ-
νουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών, ο Δήμος Ρόδου, η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας, το Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.
 «Το συνέδριο –όπως επισημαίνεται σε 
ανακοίνωση- έχει ως στόχο την παρουσία-
ση επίκαιρων επιστημονικών ερευνών και 
εργασιών από ειδικούς επιστήμονες στους 
τομείς της πρόληψης, διαχείρισης αλλά και 
προστασίας τόσο του περιβάλλοντος, όσο 
και των πολιτών από την εμφάνιση φαινο-

μένων έκτακτης ανάγκης όπως είναι π.χ. τα 
έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πυρ-
καγιές κ.ά. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα 
βήμα για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της 
επιστημονικής κοινότητας, εκπαιδευτικών, 
μη κυβερνητικών οργανώσεων, ενδιαφε-
ρόμενων πολιτών, καθώς και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 
Συγκεκριμένα, οι ομιλητές θα παρουσιά-
σουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε 
θέματα σχεδιασμού, πρόληψης, διαχείρισης, 
προστασίας οικοσυστημάτων ορεινών, αγρο-
τικών και αστικών περιοχών, με περιβαλ-
λοντική και πολιτιστική κληρονομιά καθώς 
και βιώσιμης ανάπτυξης. Έμφαση θα δοθεί 
στα θέματα που απασχολούν την πολιτική 
προστασία τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό 
επίπεδο».
Πληροφορίες: Τηλ: 2241-361310 , fax: 
2241-361309 , email: georodos@gmail.com, 
http://saferhodes.blogspot.gr

 Έκθεση για τους ανθρώπους και την αρχιτεκτονική στη Νήσο Γαύδο θα 
πραγματοποιηθεί -με αφορμή την αποκατάσταση μιας παλιάς αγροτικής 
κατοικίας στο νησί- από την 1η έως τις 8 Αυγούστου 2014 στην πόλη των 
Χανίων (ώρες λειτουργίας: 11 πμ-11 μμ, Άγιος Ρόκκος, Πλατεία 1821, 
Σπλάντζια). Η είσοδος είναι ελεύθερη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν 
την Παρασκευή 1 Αυγούστου στις 20:00. Παράλληλα, στις 2 Αυγούστου, θα 
πραγματοποιηθεί εργαστήριο εφαρμογής της τεχνικής δόμησης του τσατμά 
σε σκελετό από ξύλο και καλάμια. Διοργάνωση από τις Charlotte Barraud, 
Pauline Fradin και Claire Oiry, με τη συνεργασία της ΚΕ΄ Εφορείας Προϊ-
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και της 28ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων και με την υποστήριξη του Ελληνο-Γαλλικού Συλλόγου Χανίων.

  Ένα σημαντικό μνημείο αποκαλύφθηκε πκο-
ντά στην Άμφισσα, στο πλαίσιο της επίβλεψης 
των εκσκαφών του έργου «Αρδευτικό έργο 
ελαιώνα Άμφισσας, Π.Ε. Φωκίδας». Ειδικότε-
ρα, εντοπίστηκε θολωτός τάφος των μυκηναϊ-
κών χρόνων, ο οποίος διαθέτει τα χαρακτηρι-
στικά των μνημείων της κατηγορίας, δηλαδή 
μακρύ δρόμο με κτιστές τις πλευρές μήκους 9 
μέτρων, βαθύ προθάλαμο και κυκλικής κάτο-
ψης ταφικό θάλαμο, ο οποίος έχει εσωτερική 
μέγιστη διάμετρο 5,90 μέτρων.
   Ο τάφος δεν έχει συληθεί -τουλάχιστον σε 
μεγάλο μέρος του- και τα κτερίσματα που 
βρέθηκαν στο δάπεδο επιτρέπουν τη χρήση 
του από τον 14ο αιώνα π.Χ. έως και τα τέλη 
του 12ου αιώνα π.Χ. Άξια ιδιαίτερης μνείας 
είναι τα σαράντα τέσσερα αγγεία με γραπτή 
διακόσμηση, δύο χάλκινα αγγεία αποσπα-
σματικά σωζόμενα, δαχτυλίδια χρυσά, από 
τα οποία ένα με έγγλυφη διακόσμηση στη 
σφενδόνη, και χάλκινα, κομβία και ψήφοι από 
ημιπολύτιμους λίθους, δυο χάλκινα εγχει-
ρίδια, γυναικεία και ζωόμορφα ειδώλια, και 
μεγάλος αριθμός σφραγιδόλιθων με ζωικά, 
φυτικά και γραμμικά μοτίβα. Στο τέλος του 
δρόμου αποκαλύφθηκε αποθέτης με άφθονη 
την παρουσία κεραμικής που προέρχεται πι-
θανώς από αγγεία πόσεως, κρατήρες, υδρίες, 
αμφορείς.

Θολωτός τάφος  
των μυκηναϊκών χρόνων, 

στην Άμφισσα
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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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «CRETE 2014» για τη δι-
αχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης

2-5 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-
κής Μηχανικής 
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

7-9
Νοεμβρίου

2014

Οι νέες τεχνολογίες στην πρόληψη και  
τη διαχείριση φυσικών καταστροφών 

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΓΑΥΔΟ
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Έως το 2016 η οριοθέτηση του αιγιαλού 

Αντίδραση της ΓΣΕΕ

Διυπουργική για τη βιομηχανία

Σε 18 μήνες από τώρα, δηλαδή μέσα στο 2016 θα πρέπει να έχει 
γίνει η χάραξη του αιγιαλού στο σύνολο της επικράτειας, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου. Το δίκτυο ered.gr  
έγραψε αναλυτικά ότι η κυβέρνηση, πάντως, δεν προώθησε στη 
Βουλή τις επίμαχες διατάξεις για την αξιοποίηση του αιγιαλού 
που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις μεταξύ των βουλευ-
τών. Σύμφωνα με τις διατάξεις η οριογραμμή του αιγιαλού χα-
ράσσεται με κόκκινο χρώμα στους έγχρωμους ορθοφωτοχάρτες 
ακριβείας με υψομετρική πληροφορία, κλίμακας τουλάχιστον 
1:1.000 και φωτοληψίας ετών 2008-2009, που απεικονίζουν 
παράκτια ζώνη εύρους τουλάχιστον 300 μέτρων από την ακτο-
γραμμή και ενσωματώνονται στο εθνικό κτηματολόγιο. Τα σχέδια 
της οριογραμμής παραδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ), που εποπτεύει την 
Εθνικό Κτηματολόγιο & 
Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) ΑΕ, 
στη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του υπουργείου 
Οικονομικών, συνοδευόμε-
να από τεχνική έκθεση για 
τις προδιαγραφές και τα 
κριτήρια που εφαρμόστη-
καν κατά τον καθορισμό της 
οριογραμμής του αιγιαλού. 
Κατόπιν, τα σχέδια με την 
επ’ αυτών προκαταρκτική 
οριογραμμή αιγιαλού, η τε-
χνική έκθεση και το ψηφια-
κό μοντέλο εδάφους, διαβι-
βάζονται στις αρμόδιες κατά 
τόπους κτηματικές υπηρε-
σίες, καθώς και στο Γενικό 
Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, με την υποχρέωση μέσα σε προθε-
σμία έξι μηνών από τη λήψη τους, το ΓΕΕΘΑ να υποδείξει στις 
κτηματικές υπηρεσίες τα τμήματα της οριογραμμής που πρέπει 
να εξαιρεθούν από την ανάρτηση για λόγους εθνικής ασφάλειας. 
Εντός της ίδιας προθεσμίας, οι κτηματικές υπηρεσίες υποχρεού-
νται να διαγράψουν την προκαταρκτική οριογραμμή αιγιαλού στις 
περιοχές που υφίσταται εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού και 

να αποτυπώσουν την τελευταία ως οριστική, αποτυπώνοντας ταυ-
τόχρονα και τις εγκεκριμένες οριογραμμές παραλίας και παλαιού 
αιγιαλού, εφόσον υπάρχουν. 
Αν η εγκεκριμένη οριογραμμή αιγιαλού εντοπίζεται στο υδάτινο 
στοιχείο, δεν αποτυπώνεται ως οριστική. Εντός προθεσμίας δώ-
δεκα μηνών από τη λήψη τους, οι κτηματικές υπηρεσίες υποχρε-
ούνται να ελέγξουν την υπόλοιπη προκαταρκτική οριογραμμή και 
να υποβάλουν πρόταση για την τελική οριογραμμή σε περιπτώ-
σεις εμφανώς εσφαλμένης προκαταρκτικής οριογραμμής και για 
να αντιμετωπισθούν ασυνέχειες μεταξύ της ήδη εγκεκριμένης 
και της προκαταρκτικής οριογραμμής. Μετά την ολοκλήρωση του 
ελέγχου η γραμμή του αιγιαλού, προκαταρκτική και οριστική, και 
η τεχνική έκθεση αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Οικονομικών για ενημέρωση του κοινού, εξαιρουμένων των τμη-

μάτων που έχει υποδείξει 
το ΓΕΕΘΑ. 
Οι προτάσεις των κτημα-
τικών υπηρεσιών υποβάλ-
λονται στις κατά τόπους 
αρμόδιες επιτροπές, οι 
οποίες αποφαίνονται για 
την αποδοχή τους, ενώ 
μετά το πέρας της ως άνω 
διαδικασίας ο φάκελος 
επιστρέφεται στην αρμόδια 
κτηματική υπηρεσία. Με 
την τήρηση των όρων δη-
μοσιότητας ολοκληρώνεται 
η διαδικασία καθορισμού 
του αιγιαλού και συνάγε-
ται τεκμήριο ότι οι ενδια-
φερόμενοι έλαβαν γνώση 
σχετικά με τη χάραξη και 

την ακριβή θέση της οριογραμμής του αιγιαλού, μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Οικονομικών. Αν μετά την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από τη 
λήψη των σχετικών στοιχείων από την αρμόδια κτηματική υπηρε-
σία δεν έχει εκδοθεί απόφαση για την οριστική οριογραμμή αι-
γιαλού από την αρμόδια επιτροπή, η προκαταρκτική οριογραμμή 
θεωρείται οριστική.

Τη διαμαρτυρία της για την αθώωση του επιχειρηματία και των στενών 
συνεργατών του από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πάτρας για το αδίκημα 
της εμπορίας ανθρώπων από τρίτες χώρες, εκφράζει με ανακοίνωσή 
της η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ). Η απόφαση 
αφορούσε περιστατικό που διαδραματίστηκε τον Απρίλιο του 2013 
στη Μανωλάδα και κατά το οποίο, επιχειρηματίας και επιστάτες πυ-

ροβόλησαν αλλοδαπούς εργάτες γης. Η Συνομοσπονδία εκτιμά ότι, «η 
συγκεκριμένη απόφαση, βρίσκεται σε αναντιστοιχία με το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα, ενώ δεν δίνει το αναγκαίο για την ελληνική κοινωνία 
μήνυμα ότι δε θα περάσουν οι εργοδοτικές πρακτικές εκμετάλλευσης 
των εργαζομένων οι οποίες εντείνονται από την κυβερνητική αδρά-
νεια». 

Οι πολιτικές για τη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους των βιομηχανιών, η εν-
θάρρυνση της επιχειρηματικότητας και η 

σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με 
την παραγωγή είναι τα θέματα που θα συ-
ζητηθούν στην σημερινή συνεδρίαση της 

Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχα-
νική Πολιτική, στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι του ΣΕΒ.
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Ένα βήμα πριν από τη σύναψη σύμβασης 
βρίσκεται πλέον η ΕΡΓΟΣΕ για το έργο 
της Σιδηροδρομικής Γραμμής Κιάτο- Ρο-
δοδάφνη, έγραψε η «Ημερησία», καθώς 
χθες τα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής 
και Εμπορίου της Βουλής ενημερώθη-
καν από τον υφυπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων Μιχάλη Παπαδό-
πουλο για όλες τις ενέργειες που έχουν 
γίνει προκειμένου να προχωρήσει αυτό 
το έργο, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση έγι-
νε και από τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ Κώστα Σπη-
λιόπουλο. Όπως ειδικότερα ανέφερε ο 
υφυπουργός, το έργο «Κατασκευή Υπο-
λειπόμενων Έργων Υποδομής, Επιδομής, 
Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης, Τηλε-
πικοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα Σι-
δηροδρομική Γραμμή Κιάτο- Ροδοδάφνη 
(Α.Δ. 715)», αποτελεί ένα σημαντικό έργο 
που θα δώσει πνοή σε όλη την περιοχή και 
στο σιδηροδρομικό μεταφορικό έργο.
Η προβλεπόμενη δαπάνη, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της υπηρεσίας, ανέρχεται 

σε 273 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 
αναθεώρηση, στην οποία περιλαμβάνεται 
και ποσοστό 9% για απρόβλεπτες δαπά-
νες και ποσό για απολογιστικές εργασίες. 
Μετά την ολοκλήρωση της δημοπρασίας, 
το συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε στα 
227 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 
χωρίς αναθεώρηση.
Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται 
εν μέρει στο έργο κατασκευής της νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Πά-
τρα Τμήμα Κιάτο Διακοπτό, το οποίο έως 
31.12.2012 συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής και από 1.1.2013 και μετά 
από αμιγώς εθνικούς πόρους. Ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ 
Κώστας Σπηλιόπουλος για το συγκεκριμέ-
νο έργο είπε ότι στον διαγωνισμό που έγι-
νε στις 31.12.2013 μειοδότης αναδείχθηκε 
η ΜΕΤΚΑ με έκπτωση 17,4%. Το έργο θα 
ολοκληρωθεί σε 24 μήνες, έχει γίνει ο 
απαιτούμενος έλεγχος από το ελεγκτικό 
συνέδριο και πλέον η ΕΡΓΟΣΕ είναι έτοι-
μη να προχωρήσει στη σύναψη της σύμ-
βασης.

Σιδηροδρομικό έργο

Το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης του 
Ασωπού, προϋπολογισμού 37.600.000 ευρώ, 
μπαίνει σε τροχιά, ύστερα από την υπογραφή 
της προγραμματικής σύμβασης της ολοκληρω-
μένης διαχείρισης υδατικών συστημάτων της 
περιοχής του Ασωπού, που έγινε χθες από τον 
αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Ταγαρά, τον 
πρόεδρο του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Αντώνη Βαρ-
θολομαίο και τον δήμαρχο, Τανάγρας Ευάγγελο 
Γεωργίου.Αναλυτικά σύμφωνα με τις επίσημες 
ανακοινώσεις στόχοι του έργου είναι η αποτελε-
σματική διαχείριση των υδατικών συστημάτων, 
επιφανειακών και υπογείων, στην περιοχή του 
Ασωπού και η παροχή καθαρού νερού στους 
χρήστες ύδατος, κατοίκους και εργαζόμενους, 
για κάθε χρήση, αστική, βιομηχανική, ή αγρο-
τική.
Άλλος στόχος είναι η διασφάλιση καλής ποιότη-
τας και επαρκούς ποσότητας ύδατος στις βιομη-
χανίες, ιδίως τροφίμων, αλλά και τους αγρότες, 
σε μία περιοχή που εδώ και χρόνια υπάρχει 
μόλυνση των υπογείων υδάτων από χημικές ου-
σίες, όπως το εξασθενές χρώμιο κ.ά, αλλά και 
μειωμένη κάλυψη σε ύδρευση.
Σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, οι μελέτες για την κατα-
σκευή του έργου πρόκειται να ξεκινήσουν εντός 
του φθινοπώρου του 2014, ενώ η ολοκλήρωσή 
του προγραμματίζεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο 
του 2018.
«Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ολιστικά τα 
πραγματικά προβλήματα που επηρεάζουν το πε-
ριβάλλον, την κοινωνική συνοχή και την οικονο-
μία, εξαιτίας ενός τεράστιου και σύνθετου περι-
βαλλοντικού προβλήματος» τόνισε ο κ. Ταγαράς 
και επισήμανε: «Αποδεικνύουμε σήμερα στην 
πράξη ότι έχουμε ουσιαστική και με συγκεκρι-
μένο περιεχόμενο βούληση για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των 
περιβαλλοντικών ζημιών, και μέσω αυτών, για το 
καλό του κοινωνικού συνόλου». «Προτείνουμε 
μία λύση στο χρόνιο πρόβλημα του Ασωπού, με 
την οποία όλοι στην περιοχή κερδίζουν. Και μαζί 
κερδίζει η χώρα, διότι το πρόβλημα στον Ασωπό 
είναι εθνικό πρόβλημα» ανέφερε χαρακτηριστι-
κά ο αναπληρωτής υπουργός.
Ειδικότερα, η προγραμματική σύμβαση προβλέ-
πει την κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξερ-
γασίας νερού, νέο δίκτυο τροφοδοτικών αγωγών, 
από τη νέα μονάδα μέχρι τις δεξαμενές των οι-
κισμών, και κατασκευή νέων κεντρικών αγωγών 
διανομής για την ορθολογικότερη διανομή ποσί-
μου νερού στους οικισμούς Σχηματάρι, Οινόφυ-
τα, Οινόη και Δήλεσι αλλά και στη βιομηχανική 
περιοχή Σχηματαρίου- Οινοφύτων.
Ένα δεύτερο έργο για την περιβαλλοντική ανά-
κτηση του υπόγειου υδροφορέα, θα αφορά την 
κατασκευή νέου χαλύβδινου αγωγού μήκους 

περίπου 5.400 μέτρων και θέσεις υδροληψίας 
ανά 300 έως 500 μέτρα, για ημερήσια παροχή 
20.000 κυβικών μέτρων νερού.
Ο κεντρικός αγωγός θα είναι υπό πίεση και θα 
σχεδιαστεί ώστε να είναι δυνατή η σύνδεσή 
του με συμπληρωματικό δίκτυο δευτερευόντων 
αγωγών για τη διάχυση ανεπεξέργαστου νερού 
από τα υδραγωγεία της ΕΥΔΑΠ, σε περιοχές του 
Αγίου Θωμά και των Οινοφύτων, έκτασης 20 τε-
τραγωνικών χιλιομέτρων, με σκοπό τον εμπλου-
τισμό του υπόγειου υδροφορέα και τη σταδιακή 
περιβαλλοντική ανάκτησή του.
«Ιστορική ημέρα» για τον δήμο Τανάγρας αλλά 
και το περιβάλλον, χαρακτήρισε την 30η Ιουλίου 
2014 ο δήμαρχος τη περιοχής Ευάγγελος Γεωρ-

γίου, υπογραμμίζοντας: «Με τη σύμβαση που 
υπογράψαμε σήμερα, λύνουμε βασικά προβλή-
ματα υδροδότησης για κάθε χρήση. Τα έργα θα 
δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε καθαρό νερό, 
είτε για αστική, είτε για περιβαλλοντική χρήση».
Από την πλευρά του, ο κ. Βαρθολομαίος, ανέφε-
ρε ότι «η τεχνογνωσία και η κοινωνική ευαισθη-
σία της ΕΥΔΑΠ εκφράζεται έμπρακτα στο καυτό 
θέμα του Ασωπού, με στόχο την προστασία και 
την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περι-
οχής». Τέλος, σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση 
του έργου γίνεται από κονδύλια του ΕΣΠΑ και 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της 
τρέχουσας (2007- 2013) και της επόμενης προ-
γραμματικής περιόδου (2014- 2020).

Έργο περιβαλλοντικής εξυγίανσης του Ασωπού
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ΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΗΣΙ

Μετά από 9 χρόνια μελέτης και 3 χρόνια κατασκευής, ο νέος 
υπερυψωμένος δρόμος και πεζόδρομος, που συνδέει το 
Mont-Saint-Michel με τις ακτές της Νορμανδίας, δόθηκε σε 
χρήση των πεζών την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα επίσημα 
εγκαίνια της θα γίνουν τον προσεχή Νοέμβριο. 
Πρόκειται για έργο του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου 
Dietmar Feichtinger που αντικαθιστά το υπάρχον υπερυψω-
μένο μονοπάτι, το οποίο συγκέντρωνε τα προηγούμενα χρόνια 
μεγάλες ποσότητες ανεπιθύμητων ιζημάτων, προκαλώντας 
περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και δυσάρεστη αίσθηση 
στους πολυάριθμους επισκέπτες του εντυπωσιακού νησιού. 
Η λύση που δόθηκε, της ανάπτυξης του δρόμου και του πε-
ζόδρομου πάνω σε πασσάλους, επιλύει το πρόβλημα καθώς 
επιτρέπει τη συνεχή κίνηση των ρευμάτων γύρω από το νησί. 
Ταυτόχρονα προσφέρει στους επισκέπτες μια άνετη και ευ-
χάριστη διαδρομή με απεριόριστη θέα προς το εντυπωσιακό 
μεσαιωνικό χωριό.
Με τη σκέψη στους επισκέπτες, οι μελετητές έδωσαν στη 
νέα γέφυρα μια ελικοειδή μορφή, έτσι ώστε να εξασφαλίζει 
ποικιλία όψεων, ενώ εξασφάλισαν μια πιο αρμονική ένταξη 
στο συνολικό περιβάλλον της περιοχής. Βεβαίως, εξαιτίας 
αυτής της επιλογής η διαδρομή αυξήθηκε από τα περίπου 
760 μέτρα, στο 1,085 χλμ. Αλλά, εμπρός στα …κάλλη, τι είναι 
ο κόπος !
Το Mont-Saint-Michel είναι ένα από τους σημαντικότερους 
τουριστικούς προορισμούς της Γαλλίας, ιδίως στις ακτές της 
Νορμανδίας, συγκεντρώνοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρό-
νου πλήθος τουριστών, Γάλλων και ξένων.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟ ΤΑ 
8 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ- Υπο-
χρεώσεις 11,5 δισ. από φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ • ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ • ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΟΙ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ • ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΕΗ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Και για οφειλές κάτω 
των 5.000 ευρώ ζητείται από το ΔΝΤ- Προειδοποιεί ότι θα τεθεί ως προ-
απαιτούμενο για την επόμενη δόση • ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ- Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει ένας μόνο 
διεκδικητής • ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΕΣΦΑ- Ζητεί, όμως, να τεθούν όροι στην αζερική SOCAR.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για την ιδιωτικο-
ποίηση- ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ • Επισήμως 
η κυβέρνηση υπολογίζει τα έσοδα σε 2,65 δισ. ευρώ- ΣΤΑ 5 ΔΙΣ. ΘΑ 
ΦΘΑΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Δραματική πρόβλεψη από την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών • Αξιολόγηση της οικονομίας- ΘΕ-
ΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ MOODY’S ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΑΥΡΙΟ Η ΑΓΟΡΑ • Κάτω από το 
1,34 δολάρια η ισοτιμία του με το ευρώ- ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4% ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ 
ΝΕΟΣ ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ FED- Πιο πρόθυμες για δάνεια οι τράπεζες της 
Ευρωζώνης • Διαπραγματεύσεις: ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΞΕΚΙΝΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δεν αποκλείονται αυξήσεις το 2015 στα δη-
μοτικά ή ανταποδοτικά τέλη- «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ» ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- Δεν επιτρέπονται δάνεια για λειτουργικές 
ανάγκες • Πολυνομοσχέδιο: Θα διατεθεί στα ασφαλιστικά ταμεία για 
να πληρώσουν τα χρέη προς ιδιώτες- ΠΟΣΟ 1 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- Δεν καλύπτονται οι υποχρεώσεις του κράτους, που 
υπερβαίνουν τα 4,5 δισ. • Τράπεζες: ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤ ΓΙΑ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ • Κριστίν Λαγκάρντ: ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ • Βουλή: ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΑΘΗΝΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Η οικονομία στη δίνη της ουκρανικής κρίσης- ΡΩΣΙΚΟΣ 
«ΠΥΡΑΥΛΟΣ» ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ- Στον αέρα συναλλαγές 
400 εκατ. ευρώ από επαπειλούμενο εμπάργκο • ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑ 
ΣΤΗ «ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ»- Σάλος από τις αθωώσεις και τις ποι-
νές- χάδι για τις επιθέσεις κατά των μεταναστών- εργατών • ΝΤΡΙΜΠΛΑ 
ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΑΕΚ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΤΟΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ- Φοιτητές, 
γονείς, καθηγητές και υπάλληλοι αποτυπώνουν το αδιέξοδο • ΣΥΜΨΗ-
ΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΑΜΕΙΑ- Ζητήθηκε 
από το ΔΝΤ • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ- Φεύ-
γουν διπλωμάτες και άλλοι • ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΑΠΟ 
ΗΠΑ- Βομβαρδίστηκε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα, που στέγαζε πρόσφυ-
γες- Είκοσι νεκροί.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Λήγει η προθεσμία για καταβολή της α’ δόσης 
του εκκαθαριστικού- 2,5 ΕΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ «ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΟΥΝ»- Πλη-
ρώνουν σήμερα 1,3 δισ.  στην εφορία • ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΟΠΩΣ ΣΕ ΑΡΓΕΝΤΙ-
ΝΗ ΚΑΙ ΙΣΛΑΝΔΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗΛΙΟΥ • Ελεύθεροι οι κατηγορούμε-
νοι- ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΟΡΓΗΣ» ΣΤΗ 
ΜΑΝΩΛΑΔΑ.

ΕΘΝΟΣ: Ελκυστικός διακανονισμός από τις τράπεζες και για οφειλές 
των 1.000 €- ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΚΑΡΤΕΣ- ΔΑΝΕΙΑ- Οι 
προτάσεις: Πάγωμα δόσεων για 6- 12 μήνες και επιμήκυνση της διάρκει-
ας αποπληρωμής- Μείωση επιτοκίων από το 18% στο 5% με προσημει-
ώσεις • Βίντεο- σοκ στο Τελ Αβίβ- ΑΠΟΤΡΟΠΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ 
ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΥΣ • Ραντεβού με την τρόικα- 
ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Συγκλονίζεται η διεθνής κοινή 

γνώμη από την εξόντωση των αμάχων στη Γάζα- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΤΡΟΠΗ- 
Ο ΟΗΕ προειδοποιεί το Ισραήλ ότι ως κατοχική δύναμη πρέπει να ανα-
λάβει την περίθαλψη των εκτοπισμένων αμάχων- Στα όρια της ρήξης οι 
σχέσεις Λευκού Οίκου και Τελ Αβίβ. Συνομιλία Ομπάμα- Νετανιάχου σε 
έντονο ύφος • Η Ε.Ε. ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥ-
ΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ • ΜΑΝΩΛΑΔΑ: ΑΤΙΜΩΡΗΤΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Παγκόσμια κατακραυγή για τη γενοκτονία στη 
Λωρίδα της Γάζας- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗ ΦΡΙΚΗ • ΟΙ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΤΗΣ 
ΝΤΡΟΠΗΣ • Στην κυβέρνηση- ΨΑΧΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί 
σε απόγνωση- ΕΚΡΗΞΗ! ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΚΥΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΝ. 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ- ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ- Τρεις ουσιώδεις διαφορές με 
το 2009.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΟ «ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ» ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Η ΑΥΓΗ: Διπλό πλήγμα στο κράτος δικαίου- «ΤΥΦΛΗ» ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ- Ατιμώρητοι οι πιστολέρο που πυροβόλησαν 
τους μετανάστες- εργάτες στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας. Ελεύ-
θεροι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αλληλοκατηγορίες Δήμου- «Αττικό Μετρό»- ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Εβραίος δημοσιογράφος Ben Judah (γιος του 
Ιούδα!) επί τρία χρόνια ερευνούσε τη ζωή του Ρώσου Προέδρου- ΕΤΣΙ 
ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ… ΦΑΝΕ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ!
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2,5 ΕΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ "ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΟΥΝ" 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-13 | 31/07/2014

Να εξοφλήσουν φόρους συνολικού ύψους άνω του 1,3 δισ. ευρώ 
για τα περσινά εισοδήματά τους καλούνται σήμερα οι 2,5 εκατ. 
φορολογούμενοι οι οποίοι έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό 
σημείωμα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, καθώς 
λήγει η προθεσμία για την εφάπαξ εξόφληση ή την καταβολή της 
πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς 
αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτε-
λούς διαβίωσης. Από το τετραπλό αυτό φορο-κοκτέιλ προκύπτει 
επιβάρυνση ύψους 1.503 ευρώ κατά μέσο όρο.
Το σοκ θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για τους συνταξιούχους, οι 
οποίοι καλούνται να πληρώσουν τους φόρους που τους αναλο-
γούν την επαύριον της νέας μείωσης των συντάξεών τους εξαιτίας 
καινούργιου συστήματος παρακράτησης.
Από προχθές 746.858 συνταξιούχοι του Δημόσιου και του ιδιω-
τικού τομέα λαμβάνουν καθαρές μηνιαίες αποδοχές που έχουν 
«ψαλιδιστεί» κατά 34 έως 325 ευρώ, επειδή πλέον οι φόροι που 
παρακρατούνται κάθε μήνα υπολογίζονται επί του συνόλου των 
κύριων και επικουρικών συντάξεων τις οποίες εισπράττουν.
Η 31η Ιουλίου είναι μόνο η αφετηρία μιας εξάμηνης κούρσας 
αντοχής για τους φορολογουμένους, δεδομένου ότι μέχρι το τέ-
λος Δεκεμβρίου θα βρίσκονται σε μηνιαία βάση αντιμέτωποι με 
μπαράζ φορολογικών υποχρεώσεων:
 - Στο τέλος Αυγούστου 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει 
να εξοφλήσουν εφάπαξ τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
(ΕΝΦΙΑ) ή να αποπληρώσουν την 1η δόση του. Από αύριο, 1η 
Αυγούστου, θα είναι διαθέσιμα προς εκτύπωση τα εκκαθαριστικά 
του ΕΝΦΙΑ στο TAXISnet. Οι υπόχρεοι θα ειδοποιηθούν για την 
ανάρτηση των εκκαθαριστικών μέσω e-mail. Στο τέλος Αυγού-
στου λήγει και η προθεσμία καταβολής της δεύτερης δόσης του 
φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
- Στις 30 Σεπτεμβρίου έρχεται η ώρα να καταβληθεί η 2η δόση 
του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ.
- Στις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει να εξοφληθεί η 3η δόση του ΕΝ-
ΦΙΑ.
- Στο τέλος Νοεμβρίου θα λήξει η προθεσμία τόσο της 3ης δόσης 
του φόρου εισοδήματος όσο και της 4ης δόσης του ΕΝΦΙΑ.
- Στις 31 Δεκεμβρίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή 
του ΕΝΦΙΑ με την καταβολή της 5ης δόσης, ενώ οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. 
θα κληθούν να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2015.
Όσοι φορολογούμενοι δεν κατορθώσουν να πληρώσουν εμπρό-
θεσμα τη φορο-καταιγίδα του προσεχούς εξαμήνου θα κληθούν 
να πληρώσουν πρόστιμα και τόκους που θα εκτοξεύσουν τα χρέη 
τους σε δυσθεώρητα ύψη: για 2 μήνες καθυστέρησης θα είναι 
προσαυξημένα κατά 11,46%, για ένα χρόνο καθυστέρησης προ-
σαυξημένα κατά 28,5% και για περισσότερους από 12 μήνες αργο-
πορίας οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα φτάσουν τα «τοκογλυφικά» 
επίπεδα του 29,49! Σύμφωνα με το νέο Κώδικα Φορολογικών 
Διαδικασιών (ΚΦΔ), σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής 
οποιουδήποτε ποσού φόρου που βεβαιώνεται από την 1 η-1 -2014 
και μετά, ο οφειλέτης καλείται να πληρώσει επιπλέον: 
1. Πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 10% του βεβαιωμένου ληξι-
πρόθεσμου χρέους, εφόσον περάσουν 2 μήνες από τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής και το χρέος παραμείνει απλήρωτο. Εάν 
η καθυστέρηση καταβολής φθάσει τους 12 μήνες, το πρόστιμο 
ανέρχεται στο 20%, ενώ μετά την πάροδο δύο ετών το πρόστιμο 
ανέρχεται στο 30%.
2. Τόκους οι οποίοι ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα εκπρόθε-
σμης καταβολής, καθώς υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,76% 
(8,76% / 12 μήνες = 0,73% το μήνα). 

ΡΩΣΙΚΟΣ «ΠΥΡΑΥΛΟΣ» ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-16-17 | 31/07/2014

 Συναγερμό έχει σημάνει στην Ελλάδα η χθεσινή απόφαση της 
Ρωσίας να επιβάλει εμπάργκο στις εισαγωγές φρούτων και οπω-
ροκηπευτικών από Πολωνία, προειδοποιώντας παράλληλα ότι 
εξετάζει να επεκτείνει την απαγόρευση σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση.
Μπορεί η Μόσχα να επικαλείται υγειονομικούς λόγους για την 
απόφασή της και συγκεκριμένα την προσβολή των αγροτικών 
προϊόντων της χώρας από ένα επικίνδυνο έντομο, στην πραγμα-
τικότητα ωστόσο, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές, πρόκειται 
για απάντηση στο νέο πακέτο κυρώσεων που επέβαλε την Τρίτη η 
EE κατά της Ρωσίας για τον ρόλο της στην ουκρανική σύρραξη.
Το γεγονός δείχνει ότι η κλιμάκωση της κρίσης μεταξύ Ρωσίας - 
EE - ΗΠΑ αρχίζει σταδιακά να ακουμπά και τη χώρα μας. Πρώτο 
θύμα φαίνεται ότι θα είναι οι εξαγωγές φρούτων, όπως τα ροδάκι-
να, δεδομένου ότι πολλά φορτία με προορισμό τη Ρωσία διέρχο-
νται μέσω Πολωνίας για φορολογικούς λόγους. Στον βαθμό όμως 
που υλοποιηθούν οι ρωσικές απειλές για εμπάργκο στο σύνολο 
των εξαγωγών φρούτων και λαχανικών από την EE, το πλήγμα θα 
είναι καίριο για την εγχώρια αγροτική παραγωγή όπως και για το 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών αν υπάρξει περαιτέρω επιδεί-
νωση της κρίσης, κάτι που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει αυτή 
τη στιγμή.
Τυχόν επιβεβαίωση των αρνητικών αυτών σεναρίων θα επιδεινώ-
σει περαιτέρω την πορεία των ελληνικών εξαγωγών φέτος που 
καταγράφει πτωτικές τάσεις. Η συνολική αξία των εξαγωγών προς 
τη ρωσική αγορά ανέρχεται σε 406 εκατ. ευρώ και η Μόσχα απο-
τελεί έναν από τους καλύτερους πελάτες για τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα.
Η Ρωσία βρίσκεται μόλις στην 20ή θέση των χωρών προορισμού 
των ελληνικών εξαγωγών, καθώς απορροφά το 1,3% του συνόλου 
των εξαγωγών μας. Ωστόσο για τα ελληνικά φρούτα, αποτελείτο 
τελευταία χρόνια προνομιακή αγορά αφού καλύπτει το 24% των 
εξαγωγών και σε αξία φθάνουν τα 100 εκατ. ευρώ. Ειδικά στα ρο-
δάκινα, έναν από τους πρωταθλητές των εξαγωγών μας, η ρωσική 
αγορά απορροφά πλέον το 25% (νωπά και κομπόστα).
Σε ροδάκινα και νεκταρίνια μαζί, το ποσοστό φτάνει το 60% και 
στη φράουλα το 50%.
Σε περίπτωση που η ρωσική απειλή υλοποιηθεί, τότε τις μεγα-
λύτερες απώλειες θα υποστούν οι παραγωγοί της Δυτικής και 
Κεντρικής Μακεδονίας (Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Κοζάνη), της 
Θεσσαλίας (Λάρισα, Μαγνησία) και της Πελοποννήσου (Ηλεία) 
όπου και επικεντρώνεται η παραγωγή φρούτων στη χώρα μας. Το 
2012, σε μια από τις καλύτερες χρονιές για τα ελληνικά φρούτα, 
μόνο ο νομός Ημαθίας εξήγαγε στη Ρωσία 16.000 τόνους ροδάκι-
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να και νεκταρίνια. Συνολικά, οι ελληνικές εξαγωγές αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 22% των ρωσικών εισαγωγών σε ροδάκινα και 
νεκταρίνια. Το 70% καλύπτεται από Ιταλούς και Ισπανούς, που θα 
πληγούν ακόμη περισσότερο από εμάς.
Αρνούμενοι πάντως οι Ρώσοι την οποιαδήποτε σχέση με τις ευ-
ρωπαϊκές κυρώσεις, ανέφεραν χθες ότι η απαγόρευση φρούτων 
από την Πολωνία ισχύει για υγειονομικούς λόγους (σ.σ.: λόγω της 
προσβολής τους από προνύμφες) και ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο 
εξετάζουν να επεκτείνουν το εμπάργκο και σε άλλες χώρες της EE.
Σωρευτικά η Ρωσία αποτελεί μακράν τον μεγαλύτερο εισαγωγέα 
φρούτων και λαχανικών από την EE, αγοράζοντας πέρυσι προϊό-
ντα αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ. Πρώτο θύμα του εμπορικού πο-
λέμου της Μόσχας με τη Δύση θα είναι η Πολωνία, (νούμερο ένα 
προμηθευτής μήλων της Ρωσίας). 
«Εξετάζουμε σε πρώτη φάση να περιορίσουμε τις εισαγωγές από 
Πολωνία, Μολδαβία και Ολλανδία», ανέφερε χθες στο πρακτορείο 
ITAR Tass ο επικεφαλής της ρωσικής φυτοϋγειονομικής υπηρεσί-
ας Αλεξέι Αλεξέγιενκο.
«Πιστεύουμε ότι η Ρωσία δεν θα προβεί τελικά σε τόσο ευρείας 
και μεγάλης κλίμακας απαγορεύσεις,», αναφέρει από την πλευρά 
του ο Γ. Πολυχρονάκης, ειδικός σύμβουλος της Incofruit Hellas.
-Φοβούνται ότι θα κλείσουν τις στρόφιγγες φυσικού αερίου 
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ από τη συνεχιζόμενη κρίση στις σχέσεις της Ρωσίας 
με την Ουκρανία δεν εντοπίζονται μόνο στα νωπά προϊόντα.
Δεν είναι τυχαίο ότι το τελευταίο διάστημα ολοένα και περισσότε-
ρο αυξάνονται οι φραστικές απειλές της Ρωσίας για ενδεχόμενες 
επιπτώσεις, λόγω της ουκρανικής κρίσης, στην ομαλή τροφοδο-
σία της EE με φυσικό αέριο από τον προσεχή χειμώνα. Τη σχετική 
προειδοποίηση απηύθυνε πρόσφατα ο γενικός διευθυντής του 
Εθνικού Ιδρύματος Ενεργειακής Ασφάλειας της Ρωσίας Κονστα-
ντίν Σιμόνοφ.
Απειλές όμως έχουν αρχίσει να διατυπώνονται και για τις τιμές 
του αερίου. «Με το να επιδοθεί η EE σε ένα μπαράζ κυρώσεων 
δημιουργεί εμπόδια για περαιτέρω συνεργασία με τη Ρωσία σε 
έναν τόσο νευραλγικό τομέα όπως η ενέργεια. Πρόκειται για μια 
ανεύθυνη και βιαστική πράξη η οποία θα οδηγήσει αναπόφευκτα 
στην αύξηση των τιμών της ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά» 
δήλωσε χθες ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λα-
βρόφ. Την ίδια στιγμή οι αναλυτές της Morgan Stanley υποστηρί-
ζουν ότι η διακοπή τροφοδοσίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο 
θα είναι ενδεχομένως η επόμενη κίνηση του προέδρου της Ρω-
σίας Βλαντίμιρ Πούτιν, σε απάντηση των κυρώσεων που δέχεται η 
Μόσχα από τη Δύση.
Στο θέμα των τιμών και ειδικά αυτών σης οποίες προμηθεύεται 
ρωσικό αέριο η Ελλάδα αναφέρθηκε πρόσφατα και ο κ. Σιμόνοφ. 
Παραδέχθηκε συγκεκριμένα ότι παρά τη συμφωνία Gazprom - 
ΔΕΠΑ για τη μείωση των τιμών στο φυσικό αέριο υπάρχει ακόμη 
θέμα υψηλού κόστους, σημειώνοντας ότι υπάρχουν περιθώρια 
περαιτέρω ευελιξίας ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα: «Η 
ρωσική πλευρά μπορεί να είναι ακόμη πιο ευέλικτη και να προ-
χωρήσει σε ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις, ιδιαίτερα στις χώρες 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, γιατί εκεί οι Βρυξέλλες θεωρούν 
ότι η Ρωσία κινείται μονοπωλιακά» είχε δηλώσει ο ρώσος αξιω-
ματούχος.

ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΣΕΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 
- «ΦΙΛΕΤΑ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 25 | 31/07/2014

Στη γραμμή αφετηρίας της «αξιοποίησης» περνούν μια σειρά από 
μεγάλα ακίνητα-φιλέτα της Θεσσαλονίκης, που έχουν περιέλθει 
στην κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ. Όπως προκύπτει από πρόσφατες 
επαφές τοπικών πολιτικών παραγόντων με τη διοίκηση του Ταμεί-
ου, την... άγουσα προς αξιοποίηση φαίνεται να παίρνει προσεχώς 
το μεγάλο «φιλέτο» - έκταση του πρώην στρατιωτικού αεροδρο-
μίου του ΣΕΔΕΣ (1.360.000 τ.μ., με αδιευκρίνιστη δόμηση, βρί-
σκεται 15 περίπου χλμ. ανατολικά της Θεσσαλονίκης και τρία χλμ. 
βορειοανατολικά από το διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία») και τα 
στρατόπεδα «Μεγάλου Αλεξάνδρου» και «Παπακυριαζή» (451.735 
τ.μ., με αδιευκρίνιστη δομημένη έκταση στρατιωτικών εγκαταστά-
σεων). Η περίπτωση της έκτασης του ΣΕΔΕΣ -η οποία περιήλθε 
στο ΤΑΙΠΕΔ τον Απρίλιο του 2013- αναμένεται, σύμφωνα με πρώ-
τες πληροφορίες, να προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς αποτελεί 
ένα από τα πιο ιστορικά στρατιωτικά αεροδρόμια της Ευρώπης, 
με την ιστορία του να ξεκινά από τους Βαλκανικούς Πολέμους. 
Σήμερα εντός του ΣΕΔΕΣ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Πο-
λεμικής Αεροπορίας, λειτουργούν Σχολείο Πυρασφάλειας και 
Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών της Πολεμικής Αεροπορίας 
και το ΤΑΙΠΕΔ εύλογα θα κληθεί να διευκρινίσει για ποια έκταση 
ακριβώς μιλάει και ποια είναι τα σχέδιά του. Έντονες αντιδράσεις 
προκαλεί επίσης το πολυσυζητημένο ακίνητο ΑΒΚ 2562, ήτοι τμή-
μα 19 στρεμμάτων της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης, που -όπως 
έγινε γνωστό- περιλαμβάνεται στα προς αξιοποίηση ακίνητα του 
ΤΑΙΠΕΔ και έχει περιέλθει στην κυριότητά του από το Νοέμβριο 
του 2013, με την απόφαση 243 της διυπουργικής επιτροπής απο-
κρατικοποιήσεων (ΦΕΚ2883/14.11.2013). Η συγκεκριμένη έκταση 
βρίσκεται στην περιοχή των Ομίλων Θαλάσσης και είχε εξαιρεθεί 
από την πρόσφατη ανάπλαση της Νέας Παραλίας. Ο Δήμος Θεσ-
σαλονίκης έχει ταχθεί υπέρ της δημιουργίας στην έκταση μαρίνας 
για σκάφη αναψυχής, μέσω σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου 
τομέα, ενώ το τοπικοί φορείς και οργανώσεις πολιτών τονίζουν 
ότι εφόσον ιδιωτικοποιηθεί το συγκεκριμένο κομμάτι, «σπάει» η 
συνέχεια της δημόσιας Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης και δια-
σπάται - καταργείται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στη Νέα 
Παραλία.
Ενστάσεις εκφράζονται από την τοπική κοινωνία και από πολι-
τικούς παράγοντες και για την περίπτωση αξιοποίησης από το 
ΤΑΙΠΕΔ του κάμπινγκ της Επανομής, με το επιχείρημα ότι είναι 
μια πολύ μεγάλη έκταση 3.210.155 τ.μ., αποτελεί τη φυσική διέ-
ξοδο της Επανομής στη θάλασσα, αλλά και θα υπάρξει -εφόσον 
ιδιωτικοποιηθεί- περιβαλλοντικό πρόβλημα σε περιοχή «Natura 
2000». Πολύ πρόσφατα εξάλλου (10 Ιουλίου) η Μητροπολιτική 
Επιτροπή Θεσσαλονίκης απέρριψε τη στρατηγική μελέτη περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων του σχεδίου αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ για 
το κάμπινγκ της Αγίας Τριάδας (123 στρέμματα), που έχει επίσης 
περιέλθει στην κυριότητά του και του οποίου το σχέδιο αξιοποίη-
σης προβλέπει τη δημιουργία ενός «τουριστικού παραθεριστικού 
χωριού» 62 στρεμμάτων και κοινόχρηστων χώρων και κοινωφε-
λών υποδομών στην υπόλοιπη έκταση.


