
Άκαρπη απέβη η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής 
για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, καθώς η μοναδική υποψηφιότητα 

του Σταύρου Δήμα, προτεινόμενου από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, 
απέσπασε 160 ψήφους αντί για τους 200, που επιτάσσει το Σύνταγμα για την 

εκλογή Προέδρου από την πρώτη ονομαστική ψηφοφορία. «Παρών» δήλωσαν 
135 βουλευτές, ενώ υπήρξαν και πέντε αποχές. Η επόμενη ονομαστική ψη-

φοφορία για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας θα διεξαχθεί την ερχόμενη 
Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η ψήφος ερρίφθη, κατά την πρώτη από τις τρεις 
ψηφοφορίες για το νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
και αποδείχθηκε αρνητική. Οι κρίσεις που ακολού-
θησαν ήταν πάνω-κάτω αναμενόμενες: «μισογεμάτο 
ή μισοάδειο το ποτήρι» ανάλογα από πια πλευρά 
στέκεται ο καθένας.
Σε ένα συμφώνησαν όλοι: η τρίτη ψηφοφορία (στις 
29 Δεκεμβρίου) θα είναι καθοριστική και απ’ αυτή 
θα κριθεί αν θα κληθούν οι Έλληνες πολίτες στις 
κάλπες στο τέλος Ιανουαρίου ή όχι. Με το «πάμε» να 
δείχνει επικρατέστερο μετά τη χτεσινή καταμέτρηση 
των «κουκιών».
Το αξιοσημείωτο, ωστόσο, της χτεσινής ημέρας, 
ήταν, μάλλον, άλλο. Μετά τις «κραυγές τρομοκρα-
τίας» που ακούστηκαν από κοινοτικούς και άλλους 
Ευρωπαίους παράγοντες τις προηγούμενες ημέρες, 
χτες ακούστηκαν (πριν την ψηφοφορία στην Βουλή) 
κάποιες διαφοροποιημένες φωνές από την ΕΕ.
Όπως του αντιπροέδρου της Κομισιόν, Γιούρκι Κατάι-
νεν, ο οποίος στο ερώτημα εάν η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή είναι διατεθειμένη να συνεργαστεί με οποιαδήποτε 
κυβέρνηση στην Αθήνα, είπε: «Φυσικά. Είμαστε μια 
Επιτροπή 28 κρατών μελών και πρέπει να σεβόμαστε 
το δημοκρατικό σύστημα. Επομένως, είμαστε έτοιμοι 
να συνεργαστούμε με οποιοδήποτε σέβεται τα βασικά 
δικαιώματα και τις αξίες της ΕΕ».
Αλλά και του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και πρώην Επιτρόπου για τις Οικονομικές και 
Νομισματικές Υποθέσεις, Olli Rehn, ο οποίος απα-
ντώντας σε ερώτηση του Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
Δημήτρη Παπαδημούλη, είπε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ και ο 
κύριος Τσίπρας είναι δεσμευμένοι ως προς τη συμ-
μετοχή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Αυτό νομίζω ότι 
μετράει κι αυτό είναι το βασικό στοιχείο».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τον κίνδυνο να μπει «λουκέτο» στα 
Ιδρύματα που διοικούν, τόνισαν 
οι πρυτάνεις σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησαν χθες , 
ενώ οι διοικητικοί υπάλληλοι, οι 
οποίοι απεργούν χθες και σήμερα 
για το μέτρο της διαθεσιμότητας, 
πρότειναν να κλείσουν τα πανεπι-
στήμια, σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 
«Προειδοποιούμε ότι θα κλείσει 
de facto το πανεπιστήμιο. Κι όταν 
συμβεί αυτό, κανείς δεν θα μπορεί 
εκ των υστέρων να αναρωτηθεί 
γιατί έκλεισε» ανέφερε ο πρύτανης 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
και προεδρεύων της Συνόδου των 
Πρυτάνεων, Κωνσταντίνος Γάτσιος 
υπογραμμίζοντας ότι «η Πολιτεία 
πρέπει να αναγνωρίσει το σφάλμα 
που διέπραξε στο θέμα της διαθε-
σιμότητας των υπαλλήλων των ΑΕΙ 
και με καθαρότητα και εντιμότητα 
και να το διορθώσει». Ο  πρύτανης 
του ΕΜΠ, Ιωάννης Γκόλιας υπο-
γράμμισε: «Τα πανεπιστήμια δύ-

σκολα φτιάχνονται, αλλά πολύ εύ-
κολα διαλύονται. Το πανεπιστήμιο 
καταρρέει και εάν δεν γίνει κάτι, 
πρέπει, πλέον, να είμαστε βέβαιοι 
ότι δεν είναι ανικανότητα, αλλά πο-
λιτική απόφαση να υποβαθμιστούν 
τα ελληνικά δημόσια πανεπιστή-
μια. Η εντολή μπορεί να έρχεται 
από τους δανειστές μας, οι οποίοι 
μπορεί να κρίνουν ότι η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται καλά πανεπιστήμια, 
είναι μόνο για τουρισμό και τελείω-
σε. Όμως, εμείς θα αντιδράσουμε, 
το ελληνικό πανεπιστήμιο θα αντι-
δράσει». «Μου φαίνεται απίστευτο 
ότι βγαίνει ο πρύτανης του αρχαιό-
τερου πανεπιστημίου στη χώρα να 
λέει ότι το πανεπιστήμιο κλείνει και 
οι πολιτικοί να συμπεριφέρονται 
σαν να είπαμε "καλημέρα"» σημεί-
ωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Θόδωρος Φορτσάκης, 
ο οποίος επανέλαβε ότι το πανεπι-
στήμιό του διοικητικά έχει καταρ-
ρεύσει.

Οι πρυτάνεις 
ζήτησαν την 
ανάκληση της 
κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 
για τη διαθε-
σιμότητα και 
έθεσαν το θέμα 
της υποχρηματο-
δότησης.

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

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Καταρρέουν τα Πανεπιστήμια
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18-12-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Ημερίδα με θέμα: “Παθολογία - Ανθεκτικότητα 
Κατασκευών Σκυροδέματος.  Αποκατάσταση - 
Ενισχύσεις” διοργανώνεται σήμερα στο Αμφιθέ-
ατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου), 
από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών 
Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) και το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδος, με τη συμμετοχή του Ελληνικού 
Τμήματος της International Association for Bridge 
and Structural Engineers (IABSE).

Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Νέα έργα, χρηματοδότηση και 
αυτοδιοίκηση» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Η Ενέργεια και το Περιβάλλον στον 
Ορίζοντα 2020" 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Οι Έλληνες Αρχιτέκτονες που 
διακρίθηκαν σε Διεθνείς Διαγωνισμούς της UIA 
κατά την τριετία 2011-2014" 
ΑΘΗΝΑ

 Α- ΕΝΕRGY 

ΕΚΤ, Δίκτυο Πράξη

Ελληνικό Τμήμα της UIA, με 
την υποστήριξη του ΤΕΕ
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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

  Eκδήλωση για τις «Πράσινες δημόσιες συμβά-
σεις» διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, η Επιστημονική Εταιρεία Δικαίου Πολε-
οδομίας και Χωροταξίας και η Ελληνική Εταιρεία 
Δικαίου του Περιβάλλοντος, στις 19 Δεκεμβρίου 
2014. 
Την συζήτηση, που θα γίνει στην αίθουσα τελετών 
του ΔΣΑ στις 17.30 το απόγευμα, θα συντονίσει ο 
ε.τ. Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
Κων. Μενουδάκος.
Ομιλητές θα είναι η Γλυκερία Σιούτη, καθηγήτρια 
της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, η Ευαγγελία Κου-
τούπα- Ρεγκάκου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής 
ΑΠΘ και ο Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Αναπληρωτής 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, 
Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα 
πραγματοποιηθεί στην πόλη του Βόλου από τις 24 
έως και τις 27 Σεπτεμβρίου 2015, από το Τμήμα 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περι-
φερειακής Ανάπτυξης, της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλα μέλη της 
επιστημονικής κοινότητας που δραστηριοποι-
ούνται στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, 
σε πανεπιστημιακούς και ερευνητές, στελέχη 
της τοπικής αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες  και 
φοιτητές.    Πληροφορίες: Τηλ.: 24210-74494 
και 24210-74436,  email: epsatha@prd.uth.gr, 
thpapath@prd.uth.gr

Εκδήλωση

Συνέδριο πολεοδομίας  
και χωροταξίας 

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 
Γιάννης Κυριακόπουλος καλεί τα μέλη 
της «Α» στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση, 
που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 
19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 16:30, στο 
ξενοδοχείο Metropolitan (Λεωφ. Συγγρού 
385, Αθήνα) με θέματα:
•Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντι-
προσωπείας του Τ.Ε.Ε.
•Ενημέρωση - Συζήτηση για τη δραστη-
ριότητα της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τ.Ε.Ε.
•Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις 
προς τη Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε.
•Έγκριση Απολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικονο-
μικού έτους 2013.
•Έγκριση Ισολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικονομι-
κού έτους 2013.
•Έγκριση Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ε. οικο-
νομικού έτους 2015.
•Ασφαλιστικό: προβλήματα - το μέλλον του 
Ασφαλιστικού μας Φορέα.
Για τη συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 
πάνω από το μισό των μελών.
Επισημαίνεται ότι: α) Η διαπίστωση της 
ύπαρξης απαρτίας θα γίνει το αργότερο 
στις 16:45 της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 
2014, ενώ η Συνεδρίαση προβλέπεται να 
διαρκέσει έως τις 21:00 της ίδιας ημέρας, 
β) Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί το Σάββατο 
20 Δεκεμβρίου 2014 με ώρα έναρξης 09:45 
έως 20:00 και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 
2014 με ώρα έναρξης 09:45 και προβλέπε-
ται να ολοκληρωθεί στις 14:30.
Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρία-
ση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 
Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 08:00 στην 
αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμε-

λητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) 
και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε 
αρκεί για την απαρτία η παρουσία του ενός 
τετάρτου των μελών της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. 



"Πράσινο φως", στη μελέτη για τις αρχαιότητες του σταθμού Βε-
νιζέλου του Μετρό Θεσσαλονίκης, "άναψε" ομόφωνα το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τη 
δυνατότητα συνύπαρξης των εξαιρετικά σημαντικών ευρημάτων 
και του Μετρό. Η μελέτη, που εγκρίθηκε βασίστηκε στην κοινή 
πρόταση του δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ. 
Αφορά την προστασία και ανάδειξη των αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο 

του αρχιτεκτονικού επανασχεδιασμού του Σταθμού Βενιζέλου του 
Μετρό και στη βάση των λύσεων "4" και "6". Σύμφωνα με κοινή 
ανακοίνωση του δήμου και της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, "πρόκειται για 
εξέλιξη που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα να συνυπάρχουν αρχαι-
ότητες και μετρό, η οποία διασφαλίζει τον πολιτισμικό πλούτο της 
Θεσσαλονίκης και κατ’ επέκταση το μέλλον της πόλης με τους κα-
λύτερους δυνατούς όρους, δεδομένων των συνθηκών". 

Την συμμετοχή της Κίνας στον εκσυγχρονι-
σμό ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου 
που θα συνδέει την Ελλάδα με την Κεντρική 
Ευρώπη εξήγγειλε ο Κινέζος πρωθυπουργός 
Λι Κετσιάνγκ σε συνέντευξη Τύπου στο Βελι-
γράδι,  μετά τη συμμετοχή του στην Σύνοδο 
Κορυφής της Κίνας και 16 Χωρών της Κε-
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ο Κινέζος 
πρωθυπουργός, μετά τις συνομιλίες με τον 
πρωθυπουργό της Σερβίας Αλεξάνταρ Βού-
τσιτς, στην κοινή συνέντευξη Τύπου ανέφερε 
ότι η ανακατασκευή του σιδηροδρομικού δι-
κτύου από το Βελιγράδι μέχρι τη Βουδαπέστη 
αποτελεί το πρώτο τμήμα του δικτύου ταχείας 

κυκλοφορίας, που θα επεκταθεί μέχρι και την 
Ελλάδα. «Στη Σύνοδο του Βελιγραδίου υπο-
γράψαμε συμφωνία για την υλοποίηση του 
έργου ανακατασκευής του σιδηροδρομικού 
δικτύου προς τη Βουδαπέστη, όπου οι αμα-
ξοστοιχίες θα κινούνται με 200 χιλιόμετρα 
την ώρα και τώρα το πρόγραμμα αυτό διευ-
ρύνεται με την συμμετοχή της ΠΓΔΜ και της 
Ελλάδας. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι και τα 
λιμάνι του Πειραιά θα αποτελέσουν επίσης 
τμήμα της θαλάσσιας και χερσαίας ταχείας 
οδού διασύνδεσης της Κίνας με την Ευρώπη» 
ανέφερε ο Κινέζος πρωθυπουργός. Ο ίδιος 
είπε ότι σύντομα θα αρχίσουν οι διαδικασίες 

για τον σχεδιασμό του έργου με όλα τα ενδι-
αφερόμενα μέρη και θα αναζητηθούν τρόποι 
χρηματοδότησης ενώ συμπλήρωσε ότι η χώρα 
του είναι πρόθυμη να συμμετάσχει με κεφά-
λαια όπως επίσης και στο τεχνικό τμήμα της 
κατασκευής. Επισήμανε δε ότι όλα θα γίνουν 
με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η επίσκε-
ψη του Κινέζου πρωθυπουργού στη Σερβία 
θα ολοκληρωθεί με τα εγκαίνια της γέφυρας 
στο Δούναβη που κατασκεύασαν κινέζικες 
κατασκευαστικές εταιρείες και θα αποτελέσει 
τμήμα της περιφερειακής οδού του Βελιγρα-
δίου.

Απόφαση ΚΑΣ για σταθμό Βενιζέλου

Σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων
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Αίτηση διάλυσης της σύμβασης για το 
Μετρό Θεσαλονίκης αποφάσισε να υπο-
βάλει η ανάδοχος κοινοπραξία (ΑΕΓΕΚ- 
Impregilo- Ansaldo- Ansaldobreda- 
Seli), μετά και την έκδοση της σχετικής 
απόφασης του αρμόδιου Διαιτητικού Δι-
καστηρίου για το θέμα της οριακής προ-
θεσμίας του έργου, όπως επισημαίνεται 
σε σχετική ανακοίνωση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕ-
ΤΡΟ ΑΕ.  Μετά τον έλεγχο της αίτησης, η 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ θα προβεί στις νόμιμες 
ενέργειες εντός του προβλεπόμενου 
από τη νομοθεσία δεκαπενθημέρου, "με 
γνώμονα όπως πάντα τη διασφάλιση του 
δημόσιου συμφέροντος".

Με συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 
5.650.000 ευρώ, το έργο για την περιβαλλοντική 
ανάδειξη του ευρύτερου χώρου του Ασκληπιείου 
της Επιδαύρου, προωθήθηκε στο νέο ΕΣΠΑ από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Το έργο θα χρηματοδο-
τηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
2014-2020 και εντάσσεται στα ονομαζόμενα εμπρο-
σθοβαρή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, ο 
κ. Μανιάτης και η γενική γραμματέας του υπουρ-
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, 
συνυπέγραψαν το τεχνικό δελτίο του έργου, με βασικό 
σκοπό την αποκατάσταση του ευρύτερου περιβάλλο-
ντος χώρου του μνημειακού συγκροτήματος, έτσι ώστε 
να αναδειχθεί η αυθεντική του υπόσταση και να δημι-
ουργηθεί ένας χώρος με αρχαιογνωστικό περιεχόμενο 
σε ισορροπία με τη βίωση του φυσικού περιβάλλοντος 
σε όλες τις κλίμακες. Ειδικότερα, όπως έκανε γνωστό ο 
υπουργός, το έργο περιλαμβάνει έργα συνολικού προ-
ϋπολογισμού 5.650.000 ευρώ, που αφορούν: Ανάδειξη 
της βιοποικιλότητας του ευρύτερου αρχαιολογικού χώ-
ρου, φυτοτεχνική διαμόρφωση κήπου με ιαματικά και 
ενδημικά φυτά, καθώς και διαμόρφωση της περιοχής 
στάθμευσης. Διαμόρφωση διαδρομών πρόσβασης και περιήγησης στους χώρους των Ιερών του 
Ασκληπιού και του Απόλλωνος Μαλεάτα. Κατασκευή περιπτέρου ενημέρωσης του κοινού, προ-
βολής και διάθεσης τοπικών προϊόντων, καθώς και οικίσκων εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 
Επικοινωνιακό σχεδιασμό με δημιουργία κόμβου και αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, εγκα-
τάσταση ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης επισκεπτών και τοποθέτηση σήμανσης των δια-
δρομών περιήγησης. Κατασκευή κτιρίου έκθεσης για την προβολή της ολοκληρωμένης ιστορίας 
της Ιατρικής, με εκθεσιακούς και βοηθητικούς χώρους, καθώς και συνεδριακό κέντρο.

Διάλυση σύμβασης

Ανάδειξη του Ασκληπιείου της Επιδαύρου



N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4

Την απένταξη από το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη Στήριξη της Γυ-
ναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» 30 ενταγμένων έργων με προϋπο-
λογισμό 937.002,75 ευρώ, λόγω της μη εμπρόθεσμης (έως την 29.08.2014) υποβολής των 
δικαιολογητικών, ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. Οι σχετικές αποφάσεις αναρτή-
θηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα"

Απένταξη έργων

Νέο τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς αυτή 
τη φορά χωρίς θύματα, σημειώθηκε 
χθες στις 15:45 το απόγευμα, στο ίδιο 
σημείο όπου συνέβη η φονική καρα-
μπόλα δεκάδων αυτοκινήτων, την πε-
ρασμένη εβδομάδα, στο 61ο χιλιόμε-
τρο της εθνικής οδού Αθηνών -Λαμίας, 
στο Σχηματάρι. Συγκεκριμένα, φορ-
τηγό ρυμουλκούμενο ξέφυγε από την 
πορεία του, ενώ κατευθυνόταν προς 
Αθήνα και προσέκρουσε στις διαχωρι-
στικές μπάρες, όπου και ακινητοποιή-
θηκε. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία 
της Τροχαίας Σχηματαρίου, που κάνει 
προανάκριση για το συμβάν και αυτό 
το ατύχημα οφείλεται πιθανότατα στην 
ολισθηρότητα του δρόμου από τη βρο-

χή.

Νέο Τροχαίο

Το 6ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έκρινε μη νόμιμο το κονδύλι των 7 εκατ. 
ευρώ που είχε χορηγηθεί από την Περιφέ-
ρεια Αττικής, για την ανάπλαση του γηπέδου 
του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ. το 6ο Τμήμα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου συνταυτίστηκε με 
τις θέσεις του 6ου θερινού κλιμακίου του 
Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, 
το οποίο τον περασμένο Σεπτέμβριο έκρι-
νε παράνομη τη σύμβαση για την ανάπλα-
ση του γηπέδου «Απόστολος Νικολαΐδης». 
Στο Ελεγκτικό Συνέδριο είχε διαβιβαστεί 
για προέλεγχο η σύμβαση χορήγησης των 
7 εκατ. ευρώ. Το πλαίσιο για την ανακατα-
σκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στην 
Λ. Αλεξάνδρας, μεταξύ των άλλων, περιλαμ-
βάνει: 1) Αύξηση της χωρητικότητας του 

γηπέδου της λεωφόρου σε 20.000 θέσεις 
(οι πρόσθετες εξέδρες θα μπουν πάνω από 
τις ήδη υπάρχουσες με στηρίγματα επί της 
Τσόχα και επί της Λ. Αλεξάνδρας και θα 
φτάνουν στο ύψος του πετάλου της Θύρας 
13. 2) Αντικατάσταση όλων των παλιών κα-
θισμάτων με νέα,
3) Εκσυγχρονισμός των αποδυτηρίων και 
των άλλων χώρων του γηπέδου, 4) Την εγκα-
τάσταση στους εξωτερικούς τοίχους της Λε-
ωφόρου Αλεξάνδρας ενός υπερσύγχρονου 
φωτιζόμενου πλέγματος το οποίο θα αλλάζει 
χρώματα και επιγραφές. Δηλαδή θα είναι 
μια οθόνη ενσωματωμένη στους τοίχους που 
θα περιβάλει το γήπεδο. 5) Χώρος παρκινγκ, 
6) Δημιουργία πεζογέφυρας επί της Λ. Αλε-
ξάνδρας, 7) Βελτίωση των χώρων πρασίνου 
στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου.

Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα  3/4 των μεγάλων επιχειρήσεων, οφειλε-
τών, έχουν συνολικό άνοιγμα μέχρι 5 εκατ. 
ευρώ, ενώ παρατηρείται αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ του ύψους του ανοίγματος και του 
δείκτη καθυστερήσεων, σύμφωνα με μελέτη 
της Τράπεζας της Ελλάδος, που περιλαμβά-
νεται στην ενδιάμεση έκθεση για την Νομι-
σματική Πολιτική, η οποία δόθηκε χθες στη 
δημοσιότητα. Το δείγμα επί του οποίου έγινε 
η ανάλυση περιλαμβάνει περίπου 16 χιλιάδες 
οφειλέτες με συνολικό άνοιγμα περίπου 98,5 
δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί σε 54% του 
ΑΕΠ του 2013 σε τρέχουσες τιμές), εκ των 
οποίων περίπου 6 χιλιάδες οφειλέτες εμφα-
νίζουν καθυστέρηση στην αποπληρωμή των 
υποχρεώσεών τους, με το ύψος των καθυ-
στερήσεων να προσεγγίζει τα 28,5 δισ. ευρώ 
(ποσό που αντιστοιχεί σε 15,6% του ΑΕΠ του 
2013). Σύμφωνα με τα βασικά περιγραφικά 
χαρακτηριστικά των δανείων, οφειλέτες με 
μεγαλύτερο άνοιγμα εμφανίζουν κατά μέσο 
όρο χαμηλότερο δείκτη καθυστερήσεων συ-
γκριτικά με εκείνους των οποίων το άνοιγμα 
κυμαίνεται μεταξύ 1 και 5 εκατ. ευρώ. Ωστό-
σο, σε όρους μεγέθους, το μεγαλύτερο ποσό 
δανείων σε καθυστέρηση επιμερίζεται σε 
σχετικά λίγους πιστούχους, οι οποίοι με τη 
σειρά τους επιμερίζονται σε σχετικά λίγους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ση-
μαντικό επίσης χαρακτηριστικό των δανείων 
του δείγματος είναι ότι το ήμισυ σχεδόν των 
δανείων σε καθυστέρηση βρίσκεται σ' αυτή 
την κατάσταση για διάστημα τουλάχιστον 
τριών ετών. Και σ' αυτή την περίπτωση, η 
συγκέντρωση αφορά σχετικά μικρό αριθμό 

πιστούχων, οι οποίοι ουσιαστικά επιμερίζο-
νται σε λίγους κλάδους, κυρίως στους κλά-
δους κατασκευών κτιρίων, χονδρικού και 
λιανικού εμπορίου, καταλυμάτων, διαχείρι-
σης ακίνητης περιουσίας, έργων πολιτικού 
μηχανικού, βιομηχανίας τροφίμων, δραστη-
ριοτήτων ανθρώπινης υγείας και παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών υλών. Μάλιστα, στην 

πλειονότητα των περιπτώσεων της εν λόγω 
κατηγορίας οφειλετών για τους οποίους κα-
τέστη δυνατή, λόγω διαθεσιμότητας στοιχεί-
ων, και η χρηματοοικονομική ανάλυση των 
οικονομικών τους στοιχείων, η δυναμική των 
λογιστικών καταστάσεων υποδηλώνει ότι εί-
ναι μικρή η πιθανότητα εξυπηρέτησης των 
δανείων τους.

Αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων επιχειρήσεων 
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Ένα μεταφερόμενος σταθμός ηλιακής 
ενέργειας, που παρακολουθεί τον ήλιο 
σαν ηλιοτρόπιο και ο ίδιος ψύχεται με 
την άντληση του νερού, όπως συμβαίνει 
και με ένα φυτό, είναι ο Sunflower Solar 
Harvester, που αναπτύχθηκε από την 
ελβετική εταιρεία ενέργειας Airlight. Με 
μόλις 10 ώρες φως του ήλιου, μπορεί να 
παράγει ενέργεια από 12kW έως 20kW, 
αρκετή για να ηλεκτροδοτήσει πολλά 
νοικοκυριά, να προσφέρει θέρμανση 
ή ψύξη, αλλά και για την αφαλάτωση 
νερού. Η μονάδα απευθύνεται, κυρίως, 
σε κοινότητες εκτός δικτύου, δηλαδή σε 
απομακρυσμένες περιοχές, έχει ύψος 10 
μέτρων συστήματος, ενώ όλα τα κομμάτια 
της μπορούν να μεταφερθούν σε ένα 
κοντέϊνερ και να συναρμολογηθούν επί 
τόπου. Υπολογίζεται πως θα είναι έτοιμη 
για πωλήσεις από τα μέσα του 2017.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της έρευνας της 
εταιρείας Airlight, Gianluca Ambrosetti, 
παραδέχεται πως το ολοκληρωμένο αυτό 
σύστημα μπορεί να αποδώσει μόνο σε 
περιοχές όπου επικρατεί μεγάλη ηλιοφά-

νεια. Για παράδειγμα, δεν θεωρεί ότι θα 
λειτουργήσει καλά στη Γερμανία, τουλάχι-
στον όπως στη Βόρεια Αφρική, στη Μέση 
Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη 
Χιλή και στην Αυστραλία. Οπωσδήποτε, 
υποστηρίζει, θα είναι μια λύση για τις χώ-
ρες με ακριβές τιμές ορυκτών καυσίμων, 
όπως η Ιαπωνία, ή στις απομακρυσμένες 
περιοχές.

ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ ΚΑΙ  
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

5

ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

Συνήθως οι μεγάλοι σιδηροδρομικοί σταθμοί στα κέντρα των πόλεων χωρίζουν κατά τρό-
πο καταλυτικό τις περιοχές. Στο Ραμπάτ, την πρωτεύουσα του Μαρόκο, ο μεγάλος κεντρι-
κός σταθμός Agdal, χάρη στη μελέτη του ολλανδικού αρχιτεκτονικού γραφείου Mecanoo, 
όχι μόνο θα ενώσει τις εκατέρωθεν περιοχές, αλλά θα αποτελέσει και βασικό προορισμό 
χιλιάδων ανθρώπων, για να ζήσουν, εργαστούν, ακόμη και να παίξουν.
Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί μια πολλαπλή γέφυρα πάνω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, 

που από τη μια θα επιτρέπει στους 
πεζούς να περάσουν από το ένα 
μέρος της πόλης στο άλλο, από την 
άλλη θα προσφέρει άφθονο χώρο 
για την ανάπτυξη χώρων λιανικής 
πώλησης, πολιτιστικών εγκαταστά-
σεων και ενός ξενοδοχείου.
Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για ένα …δίκτυο γεφυρών, που 
αναπτύσσεται πάνω από τον σιδη-
ροδρομικό σταθμό, ενώ συνδέεται 
με τις γύρω κατοικημένες περιοχές. 
Εξασφαλίζει άνετες και σύγχρονες 
εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των 
ταξιδιωτών, ενώ προσθέτει νέο 
δημόσιο χώρο για να αναπτυχθούν 
διάφορες λειτουργίες, μηδέ εξαι-
ρουμένων των αθλητικών εγκατα-
στάσεων! 
Οι ηλιακοί συλλέκτες οροφής, 
αλλά και τα μεγάλα ανοίγματα σε 
συνδυασμό με τον έτσι κι αλλιώς 
ανοικτό σταθμό, διασφαλίζουν 
ότι με παθητικά συστήματα, θα 
μειωθούν οι ανάγκες φωτισμού 
και ψύξης, άρα και  το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα του εκτεταμένου 
αυτού έργου.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 160 υπέρ της υποψηφιότητας Σταύρου Δήμα, 
135 κατά και 5 απουσίες- ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΦΕΡΕ 
Η ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ- Κάτω από τον πήχη το αποτέλεσμα • Γενικό 
Λογιστήριο: Ενδεχόμενο οριστικής περικοπής των κονδυλίων κατά 
10%- Ποια έξοδα εξαιρούνται- ΜΑΧΑΙΡΙ 25% ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ • Κομισιόν: ΑΠΟ ΤΟ 2015 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • 
ΕΣΠΑ: 12 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ • Ευρωβαρόμετρο: 
ΟΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έντονο παρασκήνιο στα κόμματα για την 3η και 
καθοριστική ψηφοφορία- ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ- Πρωτοβουλίες 
για υπέρβαση του αδιεξόδου και αποφυγή πρόωρων εκλογών 
αναμένει η οικονομία • Μετά το «κραχ» της Τρίτης στη Ρωσία- 
ΑΝΟΔΙΚΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΡΟΥΒΛΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ • Κέρδη 
για δολάριο και Wall Street- ΣΗΜΑ FED ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΔΟΛΑΡΙΟΥ • Μικρή αποκλιμάκωση στις αποδόσεις των ομολόγων- 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΟΔΟ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 3,33% 

• Αντ. Σαμαράς: Οι συνθήκες είναι δύσκολες, να μην μπούμε σε 
περιπέτειες- Ευάγγελος Βενιζέλος: Είμαστε ανοικτοί σε όλα για το 
εθνικό συμφέρον- Αλέξης Τσίπρας: Την οριστική λύση στο αδιέξοδο 
θα τη δώσει ο λαός. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Πρώτα συμφωνία με την τρόικα και μετά 
η προληπτική γραμμή πίστωσης υπό όρους και προϋποθέσεις 
• ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΙΝΔΥΝΕΨΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΤΕΑ • ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΩΝ 3 ΕΚΑΤ. ΣΤΑ 
ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ • ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9- Έχουν υποβληθεί 
πάνω από 2 εκατομμύρια • ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ- Ζημιές 275 ευρώ ανά επιβάτη του 
αερολιμένα Καστοριάς • ΣΕ ΥΦΕΣΗ ΑΝΩ ΤΟΥ 5% ΟΔΕΥΕΙ Η ΡΩΣΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ 2015- Παράπλευρες απώλειες και για μεγάλα funds.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 20 ΨΗΦΟΙ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ Ή ΚΑΛΠΕΣ- Έντονο 
παρασκήνιο μετά το χθεσινό, κατώτερο των προσδοκιών, αποτέλεσμα 
της ψηφοφορίας- Δήμας: 160- «Παρών»: 135- Απόντες: 5 • ΗΠΑ 
ΚΑΙ ΚΟΥΒΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ- Ύστερα από 
50 έτη εχθρότητας • Αποφασίζει το Μπούντεσταγκ- ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ 2014 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟΥΣ 
ΛΥΤΕΣ- 160-135- 5 απόντες- Σταύρος Δήμας: Παρά το εξαιρετικά 
συναινετικό και ευρωπαϊκό προφίλ της, η υποψηφιότητα Δήμα δεν 
λειτούργησε συσπειρωτικά στην πρώτη προεδρική ψηφοφορία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι κινήσεις του Μαξίμου και τα σενάρια 
της 29ης Δεκεμβρίου- ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ 20 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΕ 
11 ΗΜΕΡΕΣ  •  ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ… ΞΕΦΟΡΤΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕ 
ΤΡΟΠΟ ΤΑ ΡΟΥΒΛΙΑ  •  Ομπάμα και Ραούλ Κάστρο έδωσαν τέλος 
στον Ψυχρό Πόλεμο μετά από 54 χρόνια- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ 
ΑΠΟ ΗΠΑ- ΚΟΥΒΑ.

ΕΘΝΟΣ: 160 «Ναι» στον Σταύρο Δήμα, 135 «Όχι» και 5 απόντες στην 
πρώτη ψηφοφορία- ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΝ 3ο ΓΥΡΟ- 
Πρωτοβουλία Βενιζέλου για συναινετική εκλογή στις 29 Δεκεμβρίου- 
Επανέρχεται η πρόταση των 8 βουλευτών για Πρόεδρο και κάλπες το 
2015- Τα παρασκήνια της χθεσινής ψηφοφορίας- Η έκπληξη του Π. 
Μελά και οι απουσίες με νόημα  • ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΜΜΕ Η ΒΟΥΛΗ  •  Έλιωσαν οι πάγοι ΗΠΑ- Κούβας- ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΜΙΣΟ 
ΑΙΩΝΑ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ- Ιστορική επικοινωνία Ομπάμα- Κάστρο. 

Ανακοίνωσαν αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αλέξης Τσίπρας: Σύντομα ο 
λαός θα είναι πρωταγωνιστής στις εξελίξεις- ΝΑΥΑΓΙΟ ΣΑΜΑΡΑ- Το 
Μαξίμου ετοιμάζεται για εκλογές στις 25 Ιανουαρίου  •  ΗΠΑ- Κούβα: 
ΡΑΓΙΖΕΙ ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΟ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΕΝΤΕΚΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ψυχρολουσία στην πρώτη ψηφοφορία: 160 «ΝΑΙ», 
135 «ΟΧΙ» και πέντε απόντες- ΠΡΟΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Στις 25 Ιανουαρίου 
ή την 1η Φεβρουαρίου  •  ΓΙΑΤΙ ΠΑΕΙ Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ 
ΚΩΝ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «160»- Μπορεί να ανατραπεί 
στην τρίτη ψηφοφορία.

Η ΑΥΓΗ: Ανεπανόρθωτη βλάβη στην κυβέρνηση από την πρώτη 
ψηφοφορία για ΠτΔ- ΗΤΤΑ ΣΑΜΑΡΑ- Σενάρια και διεργασίες σε 
εξέλιξη για αντικατάσταση του Στ. Δήμα, αλλά και του πρωθυπουργού, 
εν όψει τρίτης ψηφοφορίας- Αλ. Τσίπρας: Η κινδυνολογία έπεσε στο 
κενό, η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, σύντομα τη διέξοδο θα δώσει ο 
λαός.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ» Ο ΛΑΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΚΚΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες σε βιβλίο που 
κυκλοφόρησε το 1994- ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ… 
ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!!!
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-20-29 | 18/12/2014

«Συγχωροχάρτι» και σε αυθαίρετα που βρίσκονται σε δάση επιχειρεί 
να δώσει η κυβέρνηση και φαίνεται ότι υιοθετείται από το υπουργείο 
που είναι αρμόδιο για την προστασία του περιβάλλοντος! Με τον 
ισχύοντα νόμο αποκλείονται από την τακτοποίηση παράνομα 
κτίσματα που βρίσκονται σε δασικές περιοχές. Ωστόσο, με 
τροπολογία, που προβλέπεται να ενταχθεί στο δασοκτόνο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, προτείνεται να παγώσουν η 
καταβολή προστίμων, αλλά και η κατεδάφιση αυθαιρέτων σε δάση 
έως τη σύνταξη και θεσμοθέτηση των δασικών χαρτών.
Η διάταξη ισοδυναμεί με διαιώνιση της παρανομίας, με δεδομένο ότι 
έχει βαλτώσει η υπόθεση των δασικών χαρτών και | θεσμοθετούνται 
συνεχώς μέτρα που οδηγούν στην ουσιαστική ακύρωσή τους. Οι 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων αυτής της κατηγορίας έχουν κάθε λόγο 
να ποντάρουν σε μελλοντική τακτοποίηση των πολεοδομικών 
παρανομιών και σε δασικές ζώνες. 
Η τροπολογία προωθείται από τους «γαλάζιους» βουλευτές Γιώργο 
Βλάχο και Θανάση Μπούρα, καθώς και τον ανεξάρτητο, αλλά 
προερχόμενο από τη ΔΗΜΑΡ και παλαιότερα από το ΠΑΣΟΚ, 
Βασίλη Οικονόμου. Κοινός παρονομαστής της πρωτοβουλίας είναι 
τα... ψηφαλάκια, αφού και οι τρεις εκλέγονται στην περιφέρεια 
Αττικής. Έως χθες δεν είχε γίνει αποδεκτή από τον αναπληρωτή 
υπουργό Περιβάλλοντος Ν. Ταγαρά, ο οποίος είναι ο εμπνευστής του 
νομοσχεδίου που περιλαμβάνει πλήθος διατάξεων για προεκλογική 
κατανάλωση, γι' αυτό έγινε «λάστιχο» ο κανονισμός της Βουλής 
και ορίστηκαν συνεδριάσεις νομοθετικού έργου για αύριο και το 
Σάββατο. Στα κοινοβουλευτικά έδρανα κυκλοφορούν και άλλες 
ανάλογης υφής τροπολογίες, που αναμένεται να επισημοποιηθούν 
και να υιοθετηθούν στο παραπέντε.
Με χθεσινή παρέμβασή του, το WWF Ελλάς καταγγέλλει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος ότι, εν μέσω διαδικασιών για την 
εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, προωθεί ένα νομοσχέδιο που 
εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα και καταστρέφει τα δάση. Επιρρίπτει 
ευθύνες στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η οποία τέσσερις 
μήνες μετά την ψήφιση του επίσης δασοκτόνου 4280/2014, που 
προβλέπει ιδιωτική πολεοδόμηση και σε δασική γη (!), προωθεί 
νέες διατάξεις με τις οποίες νομιμοποιούνται καταπατημένη και 
αποψιλωμένη δασική γη, άρση της αναδάσωσης με διαδικασίες fast 
track μετά από μία πενταετία και εκπόνηση δασικών χαρτών που θα 
βρίσκονται υπό διαρκή αναμόρφωση σε βάρος του δάσους.
Η οικολογική οργάνωση απέστειλε σε όλους τους βουλευτές 
επιστολή ώστε να μην μπορούν να υποστηρίξουν ότι 
παραπλανήθηκαν, ενώ ξεκίνησε μέσω της  διεθνούς πρωτοβουλίας 
AVAAAZ.org τη συλλογή υπογραφών ενάντια στο νομοσχέδιο, το 
οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τα εξής: 
- Διευκολύνει τον αποχαρακτηρισμό δασών με βάση αδημοσίευτα 
έγγραφα που κατά την ημερομηνία σύνταξής τους είχαν μόνον 
πληροφοριακό χαρακτήρα. Προβλέπεται επίσης ότι οι δασικοί χάρτες 
θα είναι στην ουσία... προσωρινοί, αφού προβλέπεται η διαγραφή 
εκτάσεων που χαρακτηρίστηκαν «εσφαλμένα» δασικές ή θα 
εκδοθούν στο μέλλον διοικητικές πράξεις αποχαρακτηρισμού τους.
- Καταργείται η υποχρεωτική αναδάσωση καμένων δασών, αν σε μία 
πενταετία «αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της 

αναδασώσεως»! 
- Νομιμοποιούνται παράνομες εκχερσώσεις που έχουν γίνει ως το 
2007, με καταβολή ενός τιμήματος που βαφτίζεται... περιβαλλοντικό 
ισοζύγιο. Το ίδιο ισχύει για αυθαίρετα κέντρα περιβαλλοντικής 
ενημέρωσης (!), εκκλησίες, αλλά και «εγκαταστάσεις πολιτιστικού 
χαρακτήρα», στις οποίες χωράνε ακόμη και νυχτερινά κέντρα!
 ■ Επιτρέπει, με ελάχιστες προστατευτικές εγγυήσεις, την επέκταση 
λατομείων και σε αναδασωτέες εκτάσεις.

ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε9 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-19 | 18/12/2014

Περίοδο φορολογικών δηλώσεων θυμίζει τις τελευταίες μέρες το 
Taxis, εξαιτίας των μαζικών υποβολών αρχικών και τροποποιητικών 
δηλώσεων Ε9. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), σε καθημερινή βάση υποβάλλονται 
περίπου 170.000 δηλώσεις Ε9.
Συνολικά έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2 εκατομμύρια 
αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για τα έτη 2010-2014.
Η σχετική διαδικασία ολοκληρώνεται αύριο Παρασκευή και όπως 
όλα δείχνουν, η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, παρά τα 
αιτήματα λογιστών και ιδιοκτητών ακινήτων, δεν προτίθεται να δώσει 
παράταση. Βέβαια, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να κατατεθεί 
στη Βουλή σχετική διάταξη που να ορίζει νέα ημερομηνία υποβολής 
τροποποιητικών δηλώσεων Ε9. Με το κλείσιμο της εφαρμογής, η 
ΓΓΔΕ θα προχωρήσει στη δεύτερη εκκαθάριση του ενιαίου φόρου 
ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), τα αποτέλεσμα της οποίας θα φανούν 
πιθανώς με τη δόση του Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών της ΓΓΔΕ, μέχρι και αύριο που 
είναι η τελευταία ευκαιρία για διόρθωση λαθών, θα έχουν υποβληθεί 
περίπου 2,5 εκατομμύρια αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις Ε9.
Από τους φορολογουμένους που έχουν διορθώσει τα στοιχεία 
των ακινήτων υπολογίζεται ότι περίπου 60.000 θα πρέπει να 
επισκεφθούν την εφορία τους για να δικαιολογήσουν με ποιο τρόπο 
εξασφάλισαν μείωση του ΕΝΦΙΑ άνω των 300 ευρώ σε σχέση με 
το ποσό που είχε καταλογιστεί αρχικά στις 31 Ιουλίου. Για τους 
ανωτέρω 60.000 φορολογουμένους, η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 
θα ολοκληρωθεί μετά τον έλεγχο στην εφορία. Οι περισσότερες 
διορθώσεις, όπως αναφέρουν στελέχη της ΓΓΔΕ αφορούν κενά 
και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, ημιτελή ακίνητα και λάθη στη 
συμπλήρωση του ορόφου. Όσοι την τελευταία στιγμή επιλέξουν να 
διορθώσουν τα παραπάνω λάθη θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
1. Κενό και μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο (έκπτωση από τον 
ΕΝΦΙΑ 20%). Προκειμένου οι ιδιοκτήτες να τύχουν της έκπτωσης 
20% που προβλέπει ο νόμος θα πρέπει τα ακίνητα τους καθ' όλη 
τη διάρκεια του 2013 να ήταν κενά και χωρίς ρεύμα. Θα πρέπει να 
είναι συμπληρωμένες οι παρακάτω ενδείξεις για να γίνει η σχετική 
έκπτωση: 
• Στη στήλη 32 του πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 8 «κενό κτίσμα».
• Στη στήλη 30 του πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΙ, ότι είναι 
δηλαδή ηλεκτροδοτούμενο, αφού ηλεκτροδοτούμενο θεωρείται κάθε 
ακίνητο στο οποίο υπάρχει παροχή ρεύματος (μετρητής ρεύματος) 
ανεξάρτητα αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί.
• Στη στήλη 31 του πίνακα 1 αναγράφεται ο αριθμός παροχής 
ρεύματος.
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2. Ημιτελές ακίνητο (έκπτωση ΕΝΦΙΑ 60%). Για ακίνητο το οποίο 
δεν είναι αποπερατωμένο, δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή 
ηλεκτροδοτείται με εργοταξιακό ρεύμα και είναι κενό, θα πρέπει να 
συμπληρωθούν αθροιστικά οι ενδείξεις:
• Στη στήλη 10 του Πίνακα 1 αναγράφεται ο κωδικός 99 «ημιτελές 
κτίσμα».
• Στη στήλη 30 του Πίνακα 1 αναγράφεται η ένδειξη ΟΧΙ «μη 
ηλεκτροδοτούμενο» ή, αν αναγραφεί η ένδειξη ΝΑΙ, συμπληρώνεται 
ο αριθμός της εργοταξιακής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
• Στη στήλη 32 του Πίνακα 1 συμπληρώνεται κωδικός 8 «κενό 
κτίσμα».
Δεν συμπληρώνεται n στήλη 32 αν πρόκειται για κτίσμα που έχει 
μεν αποπερατωθεί, αλλά αναγράφεται ως ημιτελές γιατί έχει μερική 
έλλειψη στέγης ή έχει υποστεί ουσιώδεις βλάβες, που το καθιστούν 
μη λειτουργικό.
3. Όροφος κατοικίας: Όσοι παρέλειψαν να αναγράψουν τον όροφο 
θα πρέπει να ανατρέξουν στη στήλη 11 του πίνακα 1 για τα κτίσματα 
και να γράψουν τον σωστό κωδικό. Οι κωδικοί είναι Υ για υπόγειο, 
Ο για ισόγειο, 1 για πρώτο όροφο, 2 για δεύτερο κ.ο.κ. Για μεζονέτες 
αναγράφεται ο υψηλότερος όροφος. Αν δηλαδή πρόκειται για 
μεζονέτα δεύτερου και τρίτου ορόφου, ο φορολογούμενος θα πρέπει 
να συμπληρώσει τον αριθμό 3.

ΤΑΙΠΕΔ: «ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ» ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 2 | 18/12/2014

Εξαιρετικά δύσκολη έχει αποδειχθεί η υπόθεση αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, καθώς οι συμφωνίες που έχουν 
ολοκληρωθεί, σε σχέση με τον αριθμό των ακινήτων που έχει στην 
κατοχή του το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου) δεν είναι πολλές.
Σε όλη σχεδόν τη διάρκεια ζωής της προσπάθειας αξιοποίησης 
ακινήτων του Δημοσίου οι συνθήκες στη χώρα δεν βοήθησαν 
στη δημιουργία του κατάλληλου κλίματος για την προσέλκυση 
επενδυτών, ενώ θα πρέπει να αναφερθεί και η γραφειοκρατία και 
οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται σε ό,τι έχει σχέση με τα 
ακίνητα.
Τα προβλήματα ξεκινούν από την αρχή, καθώς για τα περισσότερα 
ακίνητα του Δημοσίου είναι αναγκαία μια πολύχρονη διαδικασία 
προκειμένου να ξεκαθαρίσει πολλές φορές ακόμα και το 
ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Στη συνέχεια, ειδικά για τα σημαντικά ακίνητα έρχονται και οι 
αντιδράσεις των τοπικών και άλλων φορέων, αφού η αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου δεν έχει τεθεί σε δημόσια 
ουσιαστική διαβούλευση, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τι πρόκειται 
να γίνει και γιατί. Η εξασφάλιση μιας μίνιμουμ συναίνεσης θα 
έδινε ώθηση στις διαδικασίες και θα συνέβαλε στο να τηρούνται 
τα χρονοδιαγράμματα, όμως -δυστυχώς- στη χώρα και παρά την 
πρωτοφανή οικονομική κρίση δεν έχει επικρατήσει η κοινή λογική.
Είναι εύλογο να αναρωτιέται κανείς γιατί για ένα τόσο σπουδαίο 
ακίνητο, όπως είναι αυτό της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο 
Ελληνικό, δεν υπήρξε παρά μόνο μια δεσμευτική προσφορά. Το θέμα 
έχει συζητηθεί πολλές φορές και σίγουρα υπάρχουν απαντήσεις. 
Η πραγματικότητα είναι πως αρχικά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 

7 φορείς, εκ των οποίων οι τρεις δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, 
άρα φαίνεται ότι κατέβηκαν απλά για να δουν τι «παίζει». Στη 
συνέχεια αποχώρησαν και τα υπόλοιπα τρία σχήματα, το καθένα για 
τους δικούς του λόγους.
Η εκτίμηση είναι πως αν ο διαγωνισμός γινόταν κάτω από ένα 
διαφορετικό περιβάλλον με πολιτική και οικονομική σταθερότητα, 
όπου δεν υπήρχε η απειλή της εξόδου από την Ευρωζώνη και 
έχοντας μια ευρύτερη συναίνεση, πιθανότατα εξαρχής το ενδιαφέρον 
θα ήταν περισσότερο ποιοτικό και στο τέλος θα μπορούσε το έργο να 
συγκεντρώσει ακόμα δύο με τρεις προσφορές.
Η πραγματικότητα είναι όμως ότι ακόμα και τώρα που το κείμενο 
της σύμβασης έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο, τη Lamda 
Development, κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ως δεδομένο ότι 
το έργο θα προχωρήσει και ότι οι επενδύσεις των 8 δισ. ευρώ θα 
πραγματοποιηθούν. Μια διαφορετική κυβέρνηση ενδεχομένως να 
αποφασίσει άλλες διαδικασίες, ακόμα και να ακυρώσει ό,τι μέχρι 
σήμερα έχει δρομολογηθεί.
Υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η 
χώρα αντιμετωπίζει διαχρονικά το θέμα της αξιοποίησης των 
ακινήτων, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με την κοινωνία και 
με τεράστια γραφειοκρατία. Ο λόγος είναι για την αξιοποίηση 
των πρώην ολυμπιακών εγκαταστάσεων στο Γαλάτσι. Ήταν από 
τις πρώτες ολυμπιακές εγκαταστάσεις που ανατέθηκαν κατόπιν 
διαγωνισμού σης εταιρείες Χαραγκιώνης και Sonae Sierra τον 
Μάιο του 2006 και με βάση τον τότε σχεδιασμό η επένδυση για την 
κατασκευή εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου, ύψους 80 εκατ. 
ευρώ, θα ολοκληρωνόταν το 2008! Πέρασαν χρόνια πολλά χωρίς 
οι διαδικασίες να προχωρούν, ενώ παράλληλα υπήρχε μεγάλη 
αντίδραση από φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Εν τέλει το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε σε νέο διαγωνισμό για την 
αξιοποίηση του ακινήτου χωρίς αποτέλεσμα, καθώς δεν προσήλθε 
κανένας ενδιαφερόμενος...
Στα ακίνητα που διατέθηκαν ξεχωρίζουν οι συμβάσεις νια 
την πώληση και μίσθωση 28 δημόσιων ακινήτων, τα οποία 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες 
δημόσιας τάξης. Το συνολικό αντάλλαγμα ανήλθε σε 261,3 εκατ. 
και πλειοδότριες του διαγωνισμού ήταν η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ 
(Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας) και η Grivalia 
ΑΕΕΑΠ. Στην Donskoy Tabak ανατέθηκε ακίνητο στο Παλιούρι της 
Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας περίπου 322 στρεμμάτων έπειτα 
από προσφορά ύψους 14 εκατ. ευρώ.
Επενδυτής υπήρξε βεβαίως νια την Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, 
η Jermyn Street Real Estate Fund IV LP, η οποία ελέγχεται κατά 
πλειοψηφία από αραβικά κεφάλαια με προσφορά 400 εκατ. ευρώ.
Στην κατασκευαστική εταιρεία των Ιωάννη και Γεώργιου Μεντεκίδη 
ανατέθηκε η αξιοποίηση συνολικής επιφάνειας περίπου 253 στρ. 
του ακινήτου στον Αγιο Ιωάννη Σιθωνίας της Χαλκιδικής, έπειτα από 
προσφορά, ύψους 9,6 εκατ. ευρώ. Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια 
προσπάθειας (και 30 συνολικά) ανάδοχοι υπάρχουν για το ακίνητο 
στα Αφάντου της Ρόδου, η ΜΑ. Angeliades Inc. με προσφορά ύψους 
26,9 εκατ. για το ακίνητο Golf - Βόρειο Αφάντου και η T.N. Aegean 
Sun Investments Limited με προσφορά 15,2 εκατ. -για το ακίνητο 
«Φωνή της Αμερικής» Νότιο Αφάντου. Μένει βεβαίως να δούμε πότε 
τα έργα θα ξεκινήσουν.


