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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Ποιος σώζει ποιον;» είναι ο τίτλος του γερμανικού 
ντοκιμαντέρ που γύρισαν η Λέσλι Φράνκε και ο Χέρντο-
λορ Λόρεντς, που προβάλλεται τις τελευταίες εβδομάδες 
σε περίπου 150 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γερ-
μανία. Αναφέρεται στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 
στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, ενώ παρουσιάζεται και το 
παράδειγμα της Ισλανδίας. 
Αποκαλύπτει, με στοιχεία και συνεντεύξεις, ότι ο νεο-
φιλελευθερισμός, η αποκανονικοποίηση των αγορών 
και η εισαγωγή νέων οικονομικών προϊόντων, είναι οι 
βασικές αιτίες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση. 
Αποδεικνύει πως το βάρος των τραπεζών μεταφέρεται 
στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα πακέτα διάσωσης 
δεν έφθασαν στα χέρια των Ελλήνων πολιτών, αλλά 
δόθηκαν για να σωθούν οι γαλλικές και οι γερμανικές 
τράπεζες, οι οποίες διατηρούσαν μεγάλο αριθμό ελλη-
νικών ομολόγων στα χαρτοφυλάκιά τους όταν ξέσπασε 
η κρίση. Τα κράτη είναι πάντοτε χρεωμένα, οι τράπεζες 
αποκομίζουν κέρδος, υπογραμμίζει η Λέσλι Φράνκε. 
Το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει την Ελλάδα της υψηλής 
ανεργίας και των αδιεξόδων, την Ισπανία των βάρβα-
ρων εξώσεων και την Ισλανδία που έκανε έρευνες για 
το ποιος ευθύνεται για την υπερχρέωση της χώρας και 
έστειλε στη φυλακή ακόμα και το διοικητικό συμβούλιο 
μια ολόκληρης τράπεζας.
Η ταινία χρηματοδοτήθηκε από τους πολίτες, μέσω μιας 
ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε το 2012,  εξηγούσε 
ποιοι είναι οι δημιουργοί και οι προθέσεις τους, παρου-
σιάζοντας παράλληλα το περιεχόμενο της ταινίας. Με 
20 ευρώ ο καθένας μπορούσε να γίνει συμπαραγωγός 
και να λάβει ένα DVD. Συγκεντρώθηκαν χρήματα από 
4.000 ανθρώπους. Αξίζει να τη δείτε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Στο 15% ήταν το μερίδιο ενεργει-
ακής κατανάλωσης από ΑΠΕ στην 
Ελλάδα, το 2013, ποσοστό αντίστοιχο 
με το μέσο όρο στην «ΕΕ των 28», 
όπως προκύπτει με τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστι-
κή Αρχή, την περίοδο 2004-2013, η 
Ελλάδα σημείωσε εντυπωσιακή άνο-
δο της ενεργειακής κατανάλωσης 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση -από μόλις 
6,9% το 2004 αυξήθηκε σε 15% το 
2013. Το 2013, τα υψηλότερα ποσο-
στά ενεργειακής κατανάλωσης από 
ΑΠΕ καταγράφονται στη Σουηδία 
(52,1%), στη Φινλανδία (37,1%), 
και στην Αυστρία (32,6%), ενώ τα 
χαμηλότερα σημειώνουν το Λουξεμ-
βούργο (3,6%), η Μάλτα (3,8%), η 
Ολλανδία (4,5%) και το Ην. Βασίλειο 
(5,1%). Στην «ΕΕ των 28» το μερίδιο 
της ενεργειακής κατανάλωσης από 
ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 
8,3% το 2004 σε 14,3% το 2012 
και 15% το 2013, ενώ ο στόχος που 
πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 
είναι 20%. Σημειωτέον, η χώρα 
μας πρέπει να επιτύχει αύξηση της 
ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
στο 18%, ως το 2020. Η Βουλγαρία, 
η Εσθονία και η Σουηδία έχουν ήδη 
«πιάσει» τους εθνικούς στόχους του 
2020 για ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Για την επίτευξη του στόχου δι-
είσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 27% 
που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για το 2030 απαιτείται η περαιτέρω 
ενοποίηση των ενεργειακών αγορών 
και η διενέργεια επενδύσεων, όπως 
αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός 
Ενέργειας (IEA).

Η Ελλάδα σημεί-
ωσε εντυπωσιακή 
άνοδο της ενερ-
γειακής κατανά-
λωσης από ΑΠΕ.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ EUROSTAT

Στο 15% η ενεργειακή  
κατανάλωση από ΑΠΕ 

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

Βρήκε ανταπόκριση η πρωτοβουλία, που ανέλαβε η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, με απόφα-
ση της στις 3 Μαρτίου 2015, να απευθύνει έκκληση προς τους μηχανικούς και τις τεχνικές 
εταιρίες, να συμβάλουν με τις χορηγίες τους στον καθαρισμό και στις εργασίες συντήρησης, 
προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων του συγκροτήματος Πατησίων ΕΜΠ. Από την 
Πρυτανεία του ΕΜΠ ανακοινώθηκε ότι  το ΕΜΠ σε συνεργασία με το ΥΠΟΠΑΙΘ και σε συνεν-
νόηση με τον Δήμο Αθηναίων προχωρά στην αποκατάσταση της όψης του κτηρίου της Πρυ-
τανείας ΕΜΠ στο συγκρότημα Πατησίων. Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι οι χορηγίες για 
τις εργασίες της αποκατάστασης κατατίθενται στον λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας – ΙΒΑΝ 
GR48011008000000054509859 για το πρόγραμμα «Καθαρισμός και εργασίες συντήρησης, 
προστασίας και αποκατάστασης των μνημείων του συγκροτήματος Πατησίων ΕΜΠ» Πληροφορί-
ες: κ. Κομποθανάση, τηλ. 2107722029.

Αποκατάσταση των μνημείων του ΕΜΠ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονι-
κής και Τηλεπικοινωνιών (PACET)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η συμβολή των ΜΚΕ στην ασφά-
λεια των μικρών και μεγάλων έργων και κατασκευ-
ών και του κοινωνικού συνόλου" 
AΘΗΝΑ

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, 
Πληροφορικής και Φυσικής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

8-9
Μαίου
2015

8-9
Μαίου
2015

  Την πρώτη έκθεση της θα 
πραγματοποιήσει η φωτογραφική 
ομάδα «phototopos» του Α.Π.Θ. 
που δημιουργήθηκε, πριν από 
περίπου ένα χρόνο, από μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα 
γίνουν σήμερα 16 Μαρτίου 2015 
και ώρα 20.00, στο «Cafe Νίκης 
35» (Λ. Νίκης 35) στην Παραλία 
Θεσσαλονίκης. Η έκθεση θα 
διαρκέσει μέχρι τις 5 Απριλίου 
2015.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας πραγματοποιούνται μαθήματα φωτογραφίας στις 
εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Φωτογραφίας του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών του Α.Π.Θ. στη Θέρμη, καθώς και φωτογραφικές εξορμήσεις.

ΕΚΘΕΣΗ φΩΤΟΓΡΑφΙΑΣ
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

"Οι σύγχρονες επεμβάσεις 
στα μνημεία της 

 Αθηναϊκής Ακρόπολης" 

Φεστιβάλ Επιστήμης και Τεχνολογίας 

   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. -σε 
συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών “Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών 
Έργων”- διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Οι σύγ-
χρονες επεμβάσεις στα μνημεία της Αθηναϊκής 
Ακρόπολης», η οποία και θα πραγματοποιηθεί 
στις 20 Μαρτίου 2015 (10:00-16:00), στο 1ο 
Αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. 
(οδός 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη).
Οι διαλέξεις που θα δοθούν από επιστήμονες 
και μηχανικούς της Υπηρεσίας Συντήρησης των 
Μνημείων της Ακρόπολης θα επικεντρωθούν στα 
θέματα:
•Το έργο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων 
Ακρόπολης
•Τα τρέχοντα αναστηλωτικά προγράμματα στον 
Παρθενώνα
•Το αναστηλωτικό έργο στα Προπύλαια και ειδικές 
επεμβάσεις στο Ναό της Αθηνάς Νίκης
•Επεμβάσεις Συντήρησης στα μνημεία της 
Ακρόπολης
•Επεμβάσεις δομικής αποκατάστασης και ζητή-
ματα συνδεσμολογίας λίθων στον Παρθενώνα.   Για 2η χρονιά, διοργανώνεται φέτος το Φεστιβάλ 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Αθηνών (Athens 
Science Festival), με θέμα "Επιστήμη και 
Τεχνολογία: από τη θεωρία στην πράξη», που θα 
πραγματοποιηθεί από τις 17ως τις 22 Μαρτίου, 
στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, με ελεύ-
θερη είσοδο.
 Το φεστιβάλ διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό 
οργανισμό "Επιστήμη Επικοινωνία-SciCo", το 
Βρετανικό Συμβούλιο, τον Κόμβο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας "INNOVATHENS", την 
Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, τον Σύνδεσμο 
Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Βιομη-
χανικό Μουσείο Φωταερίου, και σε συνεργασία με 
πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών φορέων και 
εκπαιδευτικών οργανισμών.
Στόχος του φεστιβάλ είναι να ενημερώσει, με 
κατανοητό τρόπο, για τις τελευταίες εξελίξεις 
στον χώρο της επιστήμης, τόσο στην Ελλάδα όσο 
και διεθνώς, και να αναδείξει τη σημασία της 

επιστήμης για το ευρύ κοινό. Το φεστιβάλ έχει 
τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και θα 
καλύψει τα παρακάτω: Φυσική, Χημεία, Βιολογία, 
Γεωλογία, Μαθηματικά, Επιστήμες Περιβάλλο-
ντος, Αειφόρος Ανάπτυξη, Επιστήμες Υγείας, 
Διατροφή, Αστρονομία και Διάστημα, Καινοτομία 
και Επιχειρηματικότητα, Επιστήμη Υλικών, Ρο-
μποτική, Ψηφιακή Τεχνολογία και Πληροφορική, 
Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης, Επιστήμη 
και Τέχνη.
Η τελετή έναρξης του Φεστιβάλ θα γίνει την Τρίτη 
17/3 στις 19.00 (Αμφιθέατρο Αθήνα 9,84) και περι-
λαμβάνει δύο σημαντικές ομιλίες: "Τα Μαθηματι-
κά των Ζόμπι" (Δρ. Thomas Wolley, Μαθηματικός 
Ερευνητής, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης) και 
"Χωρο-Χρόνος: Η συνεχιζόμενη αναζήτηση" 
(Ευτύχης Μπιτσάκης, ομότιμος καθηγητής Φιλο-
σοφίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Πληροφορίες: 
www.athens-science-festival.gr  
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Επιχείρηση καταγραφής και αποκατάστασης  
ετοιμόρροπων  κτιρίων 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Αναβολή χρήσης ΕΣΗΔΗΣ

Με την επιστημονική ασπίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σχεδιάζει 
ο Δήμος Ηρακλείου να δώσει τα μάχη των ετοι-
μόρροπων κτισμάτων που έχουν “στοιχειώσει” 
σε ολόκληρη την παλιά πόλη λόγω της μακρο-
χρόνιας εγκατάλειψής της. Σύμφωνα με δη-
μοσιεύματα του Τύπου ο στόχος που έχει τεθεί 
είναι στο επόμενο χρονικό διάστημα κλιμάκια 
του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου να σαρώσουν ολόκληρη την πόλη 
και να καταγράψουν όλα τα αξι-
όλογα κτίρια που αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα ετοιμορροπίας, στους 
ιδιοκτήτες των οποίων θα δίδεται 
ένα πρωτόκολλο ενεργειών στο 
οποίο θα περιγράφεται η κάθε 
περίπτωση ετοιμορροπίας με τα 
ειδικά χαρακτηριστικά της και 
θα αναφέρεται ο τρόπος με τον 
οποίο αντιμετωπίζεται.  Ωστόσο 
η καταγραφή αυτή θα στηρίζεται 
σε μια συγκροτημένη επιστημο-
νική προσέγγιση που θα γίνει με 
βάση τα ειδικά αρχιτεκτονικά και 
δομικά χαρακτηριστικά του κάθε 
κτιρίου, η οποία θα διαμορφωθεί με την επιστη-
μονική στήριξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα διαμορ-
φωθούν ειδικές φόρμες που θα καλύπτουν όλα 
τα ειδικά χαρακτηριστικά των αξιόλογων κτιρίων. 
Έτσι τα κλιμάκια του ΤΕΕ/ΤΑΚ, όταν ξεκινήσουν 
τη διαδικασία της καταγραφής θα έχουν στα χέ-
ρια τους έναν ακριβή οδηγό βάση του οποίου θα 
καταγράφουν τα δομικά προβλήματα του κάθε 
κτιρίου με βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.  
Για κάθε περίπτωση προβληματικού στατικά κτι-

ρίου θα δίδονται αποτελεσματικές λύσεις αφενός 
για την επισκευή του προβλήματος και αφετέρου 
για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, αξι-
οποίησης του αρχιτεκτονικού μας πλούτου.  
Ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Γιάννης Αναστα-
σάκης με δηλώσεις του στον τοπικό Τύπο εξηγεί 
ότι το σημαντικό της υπόθεσης είναι για κάθε 
περίπτωση ετοιμορροπίας να υπάρξει μια συ-
στηματική διαχείριση με στόχο να οδηγηθούμε 
στην άρση της επικινδυνότητας. Αυτό προϋποθέ-

τει ότι θα υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια 
στην παρακολούθηση όλων των περιπτώσεων 
και να δίδονται αποτελεσματικές λύσεις. Για να 
γίνει όμως αυτό θα πρέπει ο καθένας να αναλά-
βει το μέρος της ευθύνης που εκ του νόμου είναι 
χρεωμένος και παράλληλα με τρόπο συστηματι-
κό και όχι αποσπασματικό να διαχειρίζεται την 
κάθε περίπτωση ετοιμορροπίας. Αυτό απαιτεί 
την έγκαιρη και αποτελεσματική συνεργασία των 
εμπλεκομένων υπηρεσιών, ώστε με ένα τρόπο 
αυτοματοποιημένο να δίδουν λύσεις στα προ-

βλήματα που εντοπίζονται, τα οποία έχουν ξεκι-
νήσει να καταγράφονται συντονισμένα από την 
πολεοδομία.  Ο ίδιος σημειώνει ότι θα υπάρχει 
ένα πρωτόκολλο ενεργειών, στο οποίο θα περι-
γράφεται η κάθε περίπτωση ετοιμορροπίας με 
τα ειδικά χαρακτηριστικά της και θα αναφέρεται 
ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται. Σημασία 
έχει να υπάρχει συνέχεια, τονίζει ο κ. Αναστα-
σάκης, αφού όλα αυτά τα ζητήματα έχουν να κά-
νουν με τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία 

του πολίτη. Ο αντιδήμαρχος απα-
ντώντας σε σχετική ερώτηση της 
“Π” σημειώνει ότι το όλο θέμα εί-
ναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 
υπόθεση της ανάπλασης της πα-
λιάς πόλης, το οποίο αποτελεί ζή-
τημα προτεραιότητας για τον ίδιο.  
Ο κ. Αναστασάκης υπογραμμίζει 
τη σημασία της συνεργασίας που 
χτίζει ο Δήμος Ηρακλείου με το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και το ΤΕΕ/ΤΑΚ, με στόχο τη βελ-
τίωση των όρων διαχείρισης των 
ετοιμόρροπων και επικίνδυνων 
κτιρίων που κατακλύζουν τον 

ιστορικό ιστό του Ηρακλείου. Η συνεργασία αυτή 
θα επισφραγιστεί με προγραμματικές συμβάσεις 
με τις οποίες θα γίνει μια συγκροτημένη προ-
σπάθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των 
αξιόλογων κτιρίων που αντιμετωπίζουν προβλή-
ματα στατικότητας. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρ-
χο, προοπτικά η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί 
και εκτός της πόλης σε όλη τη γεωγραφική πε-
ριφέρεια του δήμου Ηρακλείου, όπου υπάρχουν 
εκατοντάδες αξιόλογα κτίρια που θα πρέπει να 
σωθούν. 

Από το ΥΠΕΚΑ αναρτήθηκε νέα ανακοίνωση για 
το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.
buildingcert.gr). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι 
σχετικά με την καταχώρηση Διπλοτύπου Είσπρα-
ξης για Εγγραφή ή / και Ανανέωση Συνδρομής 
στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σας 
υπενθυμίζουμε ότι : 1. Τα διπλότυπα είσπρα-

ξης για εγγραφή ή / και ανανέωση συνδρομής 
στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών και δεν απαιτείται 
να αποστέλλονται  στα Τμήματα Επιθεώρησης 
Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος. 2. Το 
αρχείο του ηλεκτρονικού παραβόλου (εφαρμο-

γή e-paravolo), όπως αυτό σας χορηγείται προς 
εκτύπωση από τη σχετική εφαρμογή της ΓΓΠΣ θα 
πρέπει να υποβάλλεται στο buildingcert.gr μόνο 
μετά την περάτωση των διαδικασιών πληρωμής 
του. Η τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΥΕΠΕΝ, 
θα γίνεται μέχρι νεότερης ενημέρωσης μέσω των 
αριθμών 2106969609 και 2106974759

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 330/10.03.2015 η αναμενόμενη Υπουργική Από-
φαση «Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων». Με την Υ.Α. 
αυτή, η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται και ορίζεται, 

όσον αφορά όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες 
συμβάσεις μελετών την 01.07.2015 και όσον αφορά όλους τους φορείς 
της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, 
την 01.12.2015.



Σε ανακοίνωση του ΕΜΠ σημειώνεται ότι «η κατάρρευση του γεφυριού της 
Πλάκας την 1η Φεβρουαρίου του 2015 ήταν ένα μεγάλο πλήγμα για την πολιτι-
στική κληρονομιά της Ελλάδας. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, παραμένοντας πιστό στις παραδόσεις του για 
ενεργό δράση στα κοινωνικά προβλήματα, έθεσε από την πρώτη στιγμή το δυ-
ναμικό του στη διάθεση των αρμόδιων φορέων, ώστε να γίνει πραγματικότητα η 
αναστήλωση του γεφυριού, άμεσα και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην αυθε-
ντική του μορφή. Στο πλαίσιο αυτό, η δημιουργία ενός ρεύματος εθελοντισμού 
που θα καταστήσει την αναστήλωση του γεφυριού υπόθεση της κοινωνίας έχει 
κρίσιμη σημασία. 
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο δημιούργησε μία ιστοσελίδα (http://gefyri-
plakas.ntua.gr/) για την ενθάρρυνση και διευκόλυνση της εθελοντικής συμ-
μετοχής στο εγχείρημα αλλά και για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με 
τα αποτελέσματα της δράσης του ΕΜΠ για την αναστήλωση του γεφυριού της 
Πλάκας. Στην ιστοσελίδα δίνονται οδηγίες για την αποστολή φωτογραφιών του 
γεφυριού πριν καταρρεύσει, οι οποίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την όσο το 
δυνατόν πιστότερη αναστήλωση του γεφυριού. 
Επίσης, υπάρχει φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος για εθελοντική συμμετοχή 
στις εργασίες αναστήλωσης, ειδικά όσον αφορά στη συλλογή και «ταυτοποίη-
ση» θραυσμάτων του γεφυριού από την κοίτη του ποταμού τους καλοκαιρινούς 
μήνες. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
και να συμμετάσχουν στο σημαντικό εγχείρημα της αναστήλωσης του γεφυριού 
της Πλάκας».

Αναστήλωση  του γεφυριού της Πλάκας

Την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου συνεδρίασε και συ-
γκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Τμήματος Αττικής ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που προέκυψε μετά 
τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 14.12.2014.  
Η σύνθεσή του έχει ως εξής:  Πρόεδρος Μαούνης 
Αντώνης. Αντιπρόεδρος Πλατσάκης Γιώργος. Γεν. 
Γραμματέας Βαφειάδου Ελένη. Ειδ. Γραμματέας Σε-
λιανίτης Χρήστος. Ταμίας Μπαλαούρα Όλγα. Μέλη: 
Βουρεκάς Κώστας, Γρηγορόπουλος Θανάσης, Δημη-
τριάδης Αργύρης, Καραμπούκαλου Αρετή, Κεκάτος 
Διονύσης, Πατσαδέλη Κατερίνα, Κουρέτας Νικόλαος, 
Μαδεμοχωρίτης Γιώργος, Οικονόμου Ουρανία, Σταυ-
ρίδης Σταύρος.

Νέο ΔΣ 

Το ΤΕΕ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς με επιστολή του προς 
τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων  Χρήστο Σπίρτζη ζητά την πολιτική συνδρομή του για να 
αποκατασταθούν οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις έντονες 
βροχοπτώσεις στις 31/01 και 01/02 στο νομό Φθιώτιδας και 
μεγάλες καταστροφές στο νομό Ευρυτανίας. Με την ίδια επι-
στολή , που υπογράφει ο πρόεδρος  Αθανάσιος Λυκόπουλος, 
το ΤΕΕ/ΤΑΣ ζητά η κεντρική διοίκηση, μέσω του Υπουργείου 
Υποδομών, να εξετάσει άμεσα, από μηδενική βάση τον τρόπο 
με τον οποίο διαμορφώνεται η κατάσταση στη λεκάνη απορ-
ροής του Σπερχειού, να μελετήσει και να χρηματοδοτήσει η 
ίδια πλέον την λύση στο πρόβλημα καθώς και την οριοθέτηση 
του Σπερχειού ποταμού. Σχετικά αναφέρεται ότι «με ευθύνη 
των κεντρικών υπηρεσιών της Διοίκησης, έχουν μελετηθεί και 
κατασκευάζονται στην περιοχή αυτή τρία μεγάλα έργα με πα-
ράλληλη διάταξη: ο ΠΑΘΕ, ο Ε-65 και η Νέα Σιδηροδρομική 
Γραμμή Υψηλών Ταχυτήτων. Τα τρία αυτά έργα μελετήθηκαν 
και κατασκευάζονται αποσπασματικά, χωρίς να προηγηθεί μια 
γενικότερη μελέτη της λεκάνης απορροής του Σπερχειού πο-
ταμού και χωρίς να υπάρχει σωστή συνεργασία των αρμόδιων 
φορέων. Επιπλέον, υπάρχουν εδώ και καιρό σοβαρές ενδεί-
ξεις ότι τα παραπάνω έργα έχουν αλλάξει τις γεωμορφολογι-
κές συνθήκες στην περιοχή και ότι το έργο της ΕΡΓΟΣΕ έχει 
επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση και κάνει το 
Σπερχειό ευάλωτο ακόμα και σε μικρές βροχοπτώσεις »

Ολοκληρωμένη λύση  
για τον Σπερχειό

Ο υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργος Σταθάκης 
δήλωσε ότι δεν ισχύουν τα περί «παγώματος» του νέου ΕΣΠΑ αναφέροντας  στο 
flashnews.gr ότι: «Πριν δέκα ημέρες είχαν έρθει στην Ελλάδα Ευρωπαίοι αξιω-
ματούχοι που επιβλέπουν το ΕΣΠΑ και τα μηνύματα ήταν πολύ θετικά». Σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Το Βήμα», «οι κοινοτικές υπηρεσίες ενημέρωσαν ατύπως την 
Αθήνα ότι «παγώνει» η πρόσβαση σε περίπου 25 δισ. ευρώ, επικαλούμενες την 
ανάγκη εξέτασης τεχνικών λεπτομερειών στη δομή και στη συγκρότηση των νέων 
διαχειριστικών αρχών του Επιχειρησιακού Προγράμματος». 

Νέο ΕΣΠΑ

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος 
ΤΕΕ-Θράκης  αναφορικά με τις δηλώ-
σεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
Παναγιώτη Καμμένου, για επαναλει-
τουργία της ΜΟΜΑ, εκφράζει έντονες 
επιφυλάξεις για την σκοπιμότητα της 
υπουργικής εξαγγελίας και την ανησυ-
χία του τεχνικού κόσμου για την δημι-
ουργία νέων συνθηκών στην ανάθεση 
των δημοσίων έργων, οι οποίες δεν 
σχεδιάζονται από το αρμόδιο Υπουρ-
γείο (Υπουργείο Οικονομίας-Υποδο-
μών-Ναυτιλίας και Τουρισμού) και εν-
δεχομένως θα προκαλέσουν συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού, γεγονός που 

θα είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο για την 
εθνική οικονομία. Σε σχετική ανακοί-
νωση μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Θράκης, 
θεωρεί ότι τέτοιου είδους σχεδιασμοί 
θα πρέπει να γίνονται με την συμμε-
τοχή των αρμοδίων οργάνων της Πο-
λιτείας και ύστερα από συζήτηση με 
τους Φορείς εκπροσώπησης του πα-
ραγωγικού δυναμικού της Χώρας. Το 
ΤΕΕ-Θράκης παρακολουθεί το θέμα 
και θα τοποθετηθεί αναλυτικά και τεκ-
μηριωμένα όταν οι εξαγγελίες λάβουν 
συγκεκριμένη και σαφή νομοθετική 
μορφή.

Επιφυλάξεις για τη ΜΟΜΑ
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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΗΣ … ALESSI 

Για πρώτη φορά η Apple διαθέτει το 
δημοφιλές MacΒook, εκτός από το 
γνωστό ασημί και σε χρυσό, αλλά και 
γκρι χρώμα. Συμβαίνει ταυτόχρονα το 
νέο MacΒook, να είναι το λεπτότερο 
(super slim) και ελαφρύτερο. Ζυγί-
ζει μόλις 900 γραμμάρια, έχει πάχος 
13,1 χιλιοστά - 24% πιο λεπτό από το 
ΜacBook Air των 11 ιντσών - διαθέτει 
οθόνη Retina 12 ιντσών, με ανάλυση 
2304 x 1440, που παρέχει υψηλή ευ-
κρίνεια και φωτεινότητα, με χρήση 
30% λιγότερης ενέργειας σε σχέση 
με τις υπάρχουσες οθόνες της Apple. 
Φυσικά διαθέτει ένα υψηλής από-
κρισης και άνετο πληκτρολόγιο πλή-
ρους μεγέθους και ένα ενημερωμένο 
touchpad, που αυξάνει σε νέο επίπεδο 
τη διαδραστικότητα με το χρήστη.
Κατά τα λοιπά, το νέο laptop διαθέτει 

μια νέα μπαταρία με 35% σε σχέση με 
το παρελθόν, μπορεί να επαναφορ-
τιστεί μέσω της ίδιας μικρό-θύρας 
USB-C, η οποία χρησιμοποιείται για τη 
μεταφορά δεδομένων και βίντεο, ενώ 
έχει ενσωματωμένα το 802.11ac Wi-Fi 
και Bluetooth 4.0 που επιτρέπουν τη 
γρήγορη, ασύρματη συνδεσιμότητα, 
που είναι το μεγάλο ατού των Mac.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ 
ΚΑΙ …ΧΡΥΣΟ

Ο Michael Graves, ο πολυβραβευμένος Αμερικανός 
αρχιτέκτονας και σχεδιαστής, πέθανε την Πέμπτη 
στο σπίτι του στο Princeton, του New Jersey, σε 
ηλικία 80 ετών. Γνωστός για τα εκατοντάδες ιδι-
όρρυθμα κτίρια που σχεδίασε σε όλο τον κόσμο 
(συνολικά 400 από το 1964, οπότε και ξεκίνησε να 
εργάζεται ως αρχιτέκτων), εκφραστής της μεταμο-
ντέρνας αρχιτεκτονικής, ευρύτερα γνωστός, όμως, 
και από τα σχέδια του για σερβίτσια και μικροσυ-
σκευές που κυκλοφορούν εδώ και δεκαετίες από 
την διεθνούς φήμης ιταλική Alessi, αλλά και έπι-
πλα, εξοπλισμό γραφείων κ.α.  

Από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά έργα του είναι το κτίριο του Πόρτλαντ, στο Όρε-
γκον, το κτίριο Humana, στο Λούισβιλ του Κεντάκι, το NCAA Hall of Champions, στην 
Ιντιάνα και το κτιριακό συγκρότημα της Disney, στο Burbank της Καλιφόρνια. Τα κτίριά 
του έχουν διακριθεί για τη λειτουργικότητα και την ευχάριστη εμφάνιση.

Σε ότι αφορά τα οικιακά σκεύη που έχει σχεδιάσει, διάσημη εί-
ναι η ανοξείδωτη τσαγιέρα της Alessi με το κόκκινο πουλί που 
αρχίζει να κελαηδά όταν το νερό έχει βράσει. Η σχεδιαστική του 
αντίληψη στον ιδιότροπο εξοπλισμό κουζίνας και σερβιρίσματος, 
κυριαρχήθηκε από την αντίληψή του ότι «ο καλός σχεδιασμός θα 
πρέπει να είναι προσιτός σε όλους».
Σχέδιά του χρησιμοποιήθηκαν, επίσης από τις εταιρείες 
JCPenney (είδη σπιτιού) και Black & Decker (εργαλεία). Τιμή-
θηκε με το Εθνικό Μετάλλιο των Τεχνών, καθώς και το βραβείο 

Driehaus για την κλασική αρχιτεκτονική.
Γεννημένος στην Ινδιανάπολη, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Σινσινάτι και του Χάρ-
βαρντ. Το 1962, άρχισε να διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Princeton. Το 2003, έμεινε 
παράλυτος από το στήθος και κάτω, μετά από μια λοίμωξη των κόλπων του προσώπου. 

Η ασθένεια του έδωσε τη δυνατότητα α διαπιστώσει τον κακό σχεδιασμό στα νοσοκο-
μεία. «Είναι πάρα πολύ άσχημο για μένα να πεθάνω σε ένα τέτοιο χώρο», είπε και κα-
ταπιάστηκε με τον ανασχεδιασμό των νοσοκομείων και του εξοπλισμού τους. «Από την 
προσωπική περιπέτεια μου, κάτι καλό βγήκε» δήλωσε το 2011 στο CNN.



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε «πόθεν έσχες» θα μετατραπεί το έντυπο Ε1 της 
φορολογικής δήλωσης- ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΑΠΟ 
ΦΕΤΟΣ • Μεγάλες είναι οι υποχρεώσεις της χώρας για το υπόλοιπο διά-
στημα του Μαρτίου- ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ-  

Οι «θεσμοί» διαπιστώνουν και δημοσιονομικό κενό, εκτός από χρηματο-
δοτικό  • Τράπεζες- ELA- ΕΞΕΤΑΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ • 
ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Αποκλειστική συνέντευξη του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα στο 
«ΕΘΝΟΣ»- ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ ΣΕ ΟΣΑ ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ • Πανελ-
λήνια συγκίνηση για τον Βαγγέλη- ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΦΙΝΑΛΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΤΟΥ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».

ΤΑ ΝΕΑ: Τραγικός επίλογος για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη- ΜΥΣΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ- Η δύσκολη συμβίωση με τους συμπατριώτες του, το 
bullying, το τελευταίο τηλεφώνημα στο σπίτι και η μοιραία τομή στο χέρι  
•  Εκπτώσεις από την εφορία στο κυνήγι των εσόδων- ΔΩΣΕ ΩΣ ΤΙΣ 27 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΣΒΗΣΕ  •  Πρωτοβουλίες ενόψει Συνόδου Κορυφής- 
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ έφυγαν αλλά- 
ΑΦΗΣΑΝ ΚΡΥΦΕΣ ΤΡΥΠΕΣ- Αύξηση στα «μουλωχτά» στον λογαριασμό 
του ηλεκτρικού- Βρέθηκε λιγότερο κατά 2 δισ. το πρωτογενές πλεόνα-
σμα- Μεθόδευσαν εμπλοκή στα προγράμματα του ΕΣΠΑ  •  Τραγικός 
επίλογος- ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΑΛΛΟ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ  •  Βερολίνο κατά 
Αθήνας- ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τελευταία «παράθυρα» ενώ έρχονται αλλαγές 

στο ασφαλιστικό- ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕ-
ΝΟΥΣ ΣΕ 6 ΤΑΜΕΙΑ  •  «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ 2,1 ΔΙΣ.» ΑΛΛΑ Ο ΒΑΡΟΥ-
ΦΑΚΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ  • Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία του 
ιατροδικαστή- Το χρονικό του θανάτου του σπουδαστή που συγκλόνισε 
τη χώρα- Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ ΤΗΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΕΜΠΟΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ- Επικίνδυνες ακρο-
βασίες από την Κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το Βερολίνο κλιμακώνει τους εκβιασμούς και σφίγγει 
περισσότερο τη θηλιά της ρευστότητας- ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΜΟΥ!- Μαύρη 
τρύπα 2,15 δισ.! «Μεγάλο παραμύθι» ήταν το πλεόνασμα- Σενάριο για μη 
πληρωμή μισθών του Δημοσίου- Η Μέρκελ θέλει «κούρεμα» καταθέσε-
ων  •  ΚΑΙ ΝΕΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ- Η απόφαση 
για αύξηση του πράσινου τέλους από τον Δεκέμβριο του 2014 έγινε γνω-
στή μόλις την περασμένη Παρασκευή.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γιατί «χάθηκε» και από τι «κινδυνεύει ο Ρώσος 
Πρόεδρος- ΞΑΦΝΙΚΗ «ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.
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ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 31 | 16/03/2015

Σε αναζήτηση «εναλλακτικών» τρόπων εξεύρεσης... ζεστού χρήματος 
είναι τα ασφαλιστικά ταμεία. H «μαύρη τρύπα» στην κύρια ασφάλιση ανα-
μένεται να προσεγγίσει το 1,8 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ έξτρα ανάγκες 
υπάρχουν για επικουρικές συντάξεις, μερίσματα και εφάπαξ.
Οι ασφαλιστικοί φορείς τα τελευταία χρόνια αναζητούν ρευστό... διά της 
πλαγίας οδού για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. 
Μεταξύ άλλων στρέφονται στον εσωτερικό «δανεισμό», στα repos, ακόμα 
και στην καθυστέρηση συγκεκριμένων πληρωμών (που δεν έχουν σχέση 
με τις συντάξεις), ενώ ύστατη λύση αποτελεί η έκτακτη χρηματοδότηση. H 
νέα ηγεσία του υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρίχνει το βάρος στη 
ρύθμιση οφειλών, προκειμένου να εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους 
1,4 δισεκατομμύριο. Την ίδια στιγμή περιορισμένα αποτελέσματα μπορεί 
να έχει η συνεισφορά των προσόδων της περιουσίας, καθώς είναι μόλις 
200 εκατομμύρια τον χρόνο (δηλαδή 0,4%των συνολικών δαπανών του 
ασφαλιστικού συστήματος).
Αναλυτικά οι «μέθοδοι» που επιστρατεύουν τα Ταμεία για να βρουν...
ζεστό χρήμα είναι σι εξής:
- Εσωτερικός δανεισμός. Είναι μια τακτική που εφαρμόζει για περισ-
σότερα από τρία χρόνια το ΙΚΑ, καθώς δανείζεται για μικρά χρονικά 
διαστήματα από άλλους ασφαλιστικούς φορείς. Πρόσφατα το μεγαλύτερο 
Ταμείο της χώρας πήρε προσωρινά 70 εκατομμύρια από τον ΟΠΑΔ και 40 
εκατομμύρια από το ΤΥΔΚΥ.
Ενδεικτική της κατάστασης στο ασφαλιστικό σύστημα είναι και η περίσω-
ση του μεγαλύτερου επικουρικού ταμείου (ΕΤΕΑ) που οφείλει 49 εκατομ-
μύρια στο Ταμείο Πρόνοιας (ΤΑΠΙΤ). Η διοίκηση του ΤΑΠΙΤ εξέτασε ακόμα 
και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει δικαστικές διαδικασίες για να πάρει 
τα χρήματα. Τελικά n αποπληρωμή των χρημάτων θα γίνει σε δόσεις 
(ξεκινώντας από ένα εκατομμύριο κάθε μήνα και σταδιακά φτάνοντας στα 
δύο εκατομμύρια).
- Repos. Ακολουθώντας την... παράδοση των τελευταίων ετών, το ΙΚΑ 
πήρε πρόσφατα 150 εκατομμύρια ευρώ με μορφή repos με την εγγύηση 
ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου. Η τακτική αυτή ακολουθείται για 
περιορισμένο διάστημα από μία εβδομάδα έως και δεκαπέντε μέρες για 
να καλυφθούν κυρίως υποχρεώσεις όσον αφορά στις συντάξεις.
- Καθυστέρηση στην πληρωμή υποχρεώσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
πως ο ΟΑΕΕ «χρωστά» περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΟΠΥΥ, στο  
ΑΚΑΓΕ, το Δημόσιο και σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές αυτές 
είναι ανεξάρτητες από το έλλειμμα των 547 εκατομμυρίων που αναμένε-
ται να έχει φέτος το Ταμείο.
Με... αργούς ρυθμούς πληρώνονται και οι οφειλές του ΙΚΑ προς τον 
ΟΑΕΔ.
Υπολογίζεται πως δόθηκαν περίπου 40 εκατομμύρια από τα συνολικά 130 
εκατομμύρια που έπρεπε να καταβληθούν.
- Στροφή στην περιουσία. Στην περιουσία τους σκέφτονται να στραφούν 
αρκετά Ταμεία για να λύσουν προσωρινά τα οικονομικά τους προβλήματα. 
Για 1ΟΟ.ΟΟΟ που χρειαζόταν για να πληρώσει τις επικουρικές συντάξεις 
το Ταμείο των συμβολαιογράφων έσπασε ένα ομόλογο με απώλειες. 
Κάθε μήνα έχει έσοδα περίπου., 500.000 ευρώ από εισφορές, αλλά για να 
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, χρειάζεται 700.000 ευρώ.
Οριακή είναι η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων 
που περιμένει να εισπράξει κάθε μήνα τα έσοδα από εισφορές για να κα-
ταβάλλει τα εφάπαξ. Συγκεκριμένα εισπράττει 27 εκατομμύρια ευρώ τον 

μήνα και καταβάλλει 950 εφάπαξ, ωστόσο σε εκκρεμότητα είναι 28.000 
αιτήσεις. Κρίσιμη είναι η κατάσταση και στο Μετοχικό Ταμείο, καθώς τα 
διαθέσιμα αρκούν για τα μερίσματα του Απριλίου και στη συνέχεια θα 
πρέπει να βρεθεί «φόρμουλα».
- Έκτακτη χρηματοδότηση. Αποτελεί την τελευταία λύση για τα Ταμεία, 
ωστόσο «παραδοσιακά» στο τέλος κάθε έτους δίνεται μία πρόσθετη οικο-
νομική βοήθεια (συνήθως δίνεται ένα με ενάμισι δισεκατομμύριο).

ΣΤΕ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 34 | 16/03/2015

Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι είναι παράνομη 
η οικοδομή σε οικόπεδο άνω των 500 τ.μ. που ανεγείρεται σε οικισμό 
προϋφιστάμενο του 1923, εάν δεν τηρηθεί η υποχρεωτική απόσταση των 
4 μέτρων από την οικοδομική γραμμή.
Παράλληλα, το ΣτΕ επικύρωσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πει-
ραιά, που είχε ακυρώσει οικοδομική άδεια του 2014, η οποία επέτρεπε 
σε οικισμό προϋφιστάμενο του έτους 1923 την ανέγερση δύο διώροφών 
κτηρίων με υπόγειο σε οικόπεδο εμβαδού 750,27 τ.μ.
Σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, τα δύο κτήρια ήταν τοποθετημένα σε 
απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τα όρια του οικοπέδου.
Όμως ιδιοκτήτης όμορης οικοδομής προέβη σε καταγγελία στην Πολεο-
δομία και παράλληλα ζήτησε τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και στη 
συνέχεια προσέφυγε στη Δικαιοσύνη.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, «οι διατάξεις των άρθρων 8 και 16 του 
Προεδρικού Διατάγματος της 2.3/13.3.1981, με τις οποίες επιβάλλεται η 
ανέγερση οικοδομής σε απόσταση τουλάχιστον 4 μέτρων από την οικοδο-
μική γραμμή προκειμένου για τα οικόπεδα με εμβαδόν 500 τ.μ. και άνω 
των προϋφιστάμενων του έτους 1923 οικισμών που στερούνται εγκεκρι-
μένου σχεδίου, αποτελούν ειδικές διατάξεις οι οποίες έχουν τεθεί για την 
προστασία αυτών των παλαιών οικισμών και διασφαλίζουν καλύτερους 
όρους διαβίωσης».
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, «οι ειδικές αυτές 
διατάξεις δεν καταργήθηκαν με τον νόμο 1577/ 1985, αλλά συνεχίζουν, 
κατά τα λοιπά, ως προς τα οριζόμενα για την ελεύθερη τοποθέτηση του 
κτηρίου σε σχέση με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου». 

«ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΦΟΡΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-8-9 | 16/03/2015

Αναστολή της εφαρμογής προεκλογικών δεσμεύσεων για μειώσεις στη 
φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, άμεση προώθηση των ρυθμίσεων 
που προβλέπουν ευνοϊκούς όρους για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων 
χρεών προς το Δημόσιο και περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας 
εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με απαλλαγή από 
πρόστιμα και προσαυξήσεις, επανενεργοποίηση της διαδικασίας διασύν-
δεσης των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τη Γενική Γραμμα-
τεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών και καθι-
έρωση ισχυρών κινήτρων για τη συλλογή αποδείξεων από επαγγελματίες 
με ροπή προς τη φοροδιαφυγή είναι ορισμένα μόνο από τα μέτρα που 
σχεδιάζει να προωθήσει η κυβέρνηση για την ανάταξη των φορολογικών 
εσόδων, την ενίσχυση της ρευστότητας του Δημοσίου και το κλείσιμο της 
«μαύρης τρύπας» των 2,1 δισ. ευρώ που παρουσιάστηκε στον Κρατικό 
Προϋπολογισμό του 2014.
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Η «μαύρη τρύπα» των 2,1 δις. ευρώ καταγράφηκε ήδη από τα τεχνικά 
κλιμάκια των... «θεσμών» (του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) που 
βρίσκονται στην Αθήνα για να συλλέξουν και να αξιολογήσουν στοιχεία 
για την πορεία υλοποίησης του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οφείλεται κυρίως σε μια σημαντική υστέρηση που σημειώθηκε στα 
φορολογικά έσοδα τους μήνες Δεκέμβριο 2014 και Ιανουάριο 2015, κατά 
τους οποίους η χώρα βρισκόταν σε προεκλογική περίοδο και είχε κυρι-
αρχήσει η νοοτροπία τού «δεν πληρώνω φόρους», την οποία καλλιέργησε 
έντονα ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ασκώντας λαϊκίστικη 
προεκλογική τακτική, με στόχο να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες 
ψήφους! Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων ήταν να μειωθεί 
σημαντικά το πρωτογενές πλεόνασμα του Προϋπολογισμού της Γενικής 
Κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, όπως παραδέχθηκε πρόσφατα η ίδια η 
σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Γ. Βαρουφάκη, η κ. Ε. Παναρίτη, 
το πρωτογενές πλεόνασμα του 2014 διαμορφώθηκε τελικά στο 0,6% του 
ΑΕΠ, αντί για 1,8% που είχε εκτιμήσει η προηγούμενη κυβέρνηση στην 
εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2015.
Το γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να καταγραφεί μια «μαύρη τρύπα» 
της τάξεως των 2,15 δια ευρώ στο πλεόνασμα του 2014! Η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχεται πλέον την ύπαρξη αυτής της τεράστιας «μαύρης 
τρύπας», η οποία δίδει το δικαίωμα στους δανειστές να ζητήσουν τη λήψη 
νέων επαχθών δημοσιονομικών μέτρων για την άμεση κάλυψή της.
Ωστόσο, πηγές του Μεγάρου Μαξίμου υποστηρίζουν ότι «δεν υπάρχει 
καμία απολύτως περίπτωση να ληφθούν περαιτέρω υφεσιακά μέτρα» για 
την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» στο πλεόνασμα του 2014.
Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη της «μαύρης τρύπας» των 2,15 δις. ευρώ 
στο πλεόνασμα του 2014, σε συνδυασμό με τον σημαντικό περιορισμό της 
ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου από την έλλειψη μέσων δανεισμού, 
εξαναγκάζει, σε πρώτη φάση, την κυβέρνηση: ► να αναστείλει άμεσα 
κάθε προγραμματισμό της που αφορά στην υλοποίηση των προεκλογικών 
της δεσμεύσεων για μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος και ακινήτων, 
► να δώσει άμεση προτεραιότητα στην εφαρμογή μέτρων που θα αυξή-
σουν τα φορολογικά έσοδα και θα τονώσουν άμεσα τη ρευστότητα των 
κρατικών ταμείων.
Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας κατά τη δι-
άρκεια του περασμένου τριημέρου σε οικονομικό φόρουμ στην Ιταλία 
προανήγγειλε την αναστολή της πραγματοποίησης ορισμένων προεκλογι-
κών δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι «εάν είναι απαραίτητο, 
τους επόμενους μήνες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, θα 
αναστείλουμε προσωρινά ή θα καθυστερήσουμε την εκπλήρωση κάποιων 
υποσχέσεων» και διευκρινίζοντας ότι αυτό θα συμβεί προκειμένου να 
οικοδομηθεί «εμπιστοσύνη με τους Ευρωπαίους εταίρους μας».
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να θεωρείται πλέον βέβαιο ότι θα ανασταλεί 
η υλοποίηση των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ για εφαρμογή αφορολόγητου 
ορίου εισοδήματος 12.000 ευρώ σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, ήδη από τα 
εισοδήματα του 2015, και για αντικατάσταση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτη-
σίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από ένα «φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας», 
που θα απαλλάσσει τη συντριπτική πλειονότητα των ιδιοκτητών από τη 
φορολόγηση των ακινήτων τους. Η υλοποίηση των υποσχέσεων αυτών 
είναι πολύ πιθανό πλέον να ξεκινήσει από το 2016 και να γίνει σταδιακά 
έως το 2018! Ταυτόχρονα, όπως προκύπτει από τα όσα επισημαίνουν 
πηγές από το περιβάλλον του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα, η κυβέρνηση 
επενδύει πλέον πολλά στην άμεση εφαρμογή των προωθούμενων ρυθμί-

σεων που προβλέπουν την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία με πολύ ευνοϊκούς όρους και την 
εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος παρελθόντων 
ετών χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, ώστε να εισρεύ-
σει «ζεστό χρήμα» στα κρατικά ταμεία και να καλυφθούν όλες οι άμεσες 
υποχρεώσεις για πληρωμές μισθών, συντάξεων, κοινωνικών επιδομάτων 
και παλαιών δανείων, τα οποία λήγουν εντός των προσεχών μηνών. 
- ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ...
1. Άμεση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων που επιβαρύνουν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ίση σε ποσοστό με το ποσοστό της 
βασικής οφειλής που θα εξοφληθεί εφάπαξ το αργότερο μέχρι τις 27 
Μαρτίου.
2. Άμεση διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων που επιβαρύνουν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ίση σε ποσό με το ποσό της βασικής 
οφειλής που θα εξοφληθεί εφάπαξ το αργότερο μέχρι τις 27 Απριλίου.
3. Δυνατότητα αποπληρωμής όλων των ληξιπρόθεσμων μέχρι και την 
1η-3-2015 χρεών προς το Δημόσιο, ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέ-
λευσης, σε μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φθάσουν μέχρι και τις 100 και 
με «κούρεμα» προσαυξήσεων και τόκων κατά 30% έως και 90%.
4. Τμηματική καταβολή και των οφειλών των πολιτών προς τους δήμους 
και τους λοιπούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (χρέη από λογα-
ριασμούς ύδρευσης, πρόστιμα για παράνομο παρκάρισμα, κατάληψη 
πεζοδρομίων κ.λπ.). Η ρύθμιση που σχεδιάζεται θα βασίζεται στο μοντέλο 
των 100 δόσεων με «κούρεμα» προσαυξήσεων.
5. Περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος μέσω 
της παροχής της δυνατότητας σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις να 
υποβάλουν εκπρόθεσμες συμπληρωματικές δηλώσεις για να δηλώσουν 
αποκρυβέντα εισοδήματα παρελθόντων ετών και να πληρώσουν τους 
αναλογούντες φόρους χωρίς να επιβαρυνθούν με πρόστιμα και προσαυ-
ξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Παράλληλα, η κυβέρνηση σχεδιάζει 
να νομοθετήσει και μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον 
ΦΠΑ, τα οποία θα προβλέπουν: 
6. Χορήγηση κινήτρων όπως μείωση του ΦΠΑ ή επιστροφή μέρους της 
αγοράς για όσους χρησιμοποιούν στις καθημερινές συναλλαγές τους 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.
7. «Λοταρία» αποδείξεων που θα μοιράζει μετρητά και δώρα στους 
φορολογούμενους. Οι αποδείξεις που θα λαμβάνουν οι πολίτες από συ-
γκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους στους οποίους καταγράφονται 
υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής θα αναγράφουν συγκεκριμένους αριθ-
μούς που θα μετέχουν σε κληρώσεις δώρων και χρηματικών ποσών. Στις 
κληρώσεις θα μετέχουν οι αποδείξεις που εκδίδονται από υδραυλικούς, 
ηλεκτρολόγους, κομμωτήρια, αισθητικούς, γιατρούς, λογοθεραπευτές, 
φυσιοθεραπευτές, λογιστές, καθηγητές που παραδίδουν ιδιαίτερα μαθή-
ματα, φροντιστήρια, σχολές χορού, μπαρ, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης 
και άλλες επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ψυχαγωγίας.
8. Online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα 
ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΠΣ. Οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να 
προσαρμόσουν τις ταμειακές μηχανές σε νέες τεχνικές προδιαγραφές 
προκειμένου να είναι δυνατή η αποστολή όλων των δεδομένων των 
συναλλαγών τους στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΠΣ. Με την online 
διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών ο 
ΦΠΑ θα καταγράφεται και θα είναι δυνατό να αποδίδεται στο Δημόσιο 
στον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής, ενώ ταυτόχρονα θα ελέγχεται ο 
τζίρος όλων των επιχειρήσεων.


