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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εγκαίνια των νέων γραφείων της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας σήμερα στην Φρανκφούρτη, με 
διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων από τη Γερμανία, 
αλλά και άλλες χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι θα 
καταγγείλουν τις πολιτικές λιτότητας για την επιβολή 
των οποίων θεωρούν συνυπεύθυνη την Τράπεζα.
Κατά τον Ούλριχ Βίλκεν, έναν από τους οργανωτές 
της διαδήλωσης του κινήματος Blockupy, η δια-
μαρτυρία - που είναι συνέχεια της πρόσφατης που 
έγινε στην Κύπρο, στη διάρκεια της συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ - αντανακλά τη 
δυσαρέσκεια της ευρωπαϊκής Κοινής Γνώμης για το 
ρόλο του «Πόντιου Πιλάτου» που παίζει ο πανίσχυρος 
θεσμός στις πολιτικές επιλογές και αντιπαραθέσεις 
στην Ευρωζώνη, κι αυτό όταν διαθέτει πολλούς 
τρόπους για να επηρεάσει τη λήψη ή την επιβολή 
αποφάσεων, ανοίγοντας ή κλείνοντας την «στρόφιγ-
γα» της ρευστότητας σε χώρες που αντιμετωπίζουν 
προβλήματα.
«Ο κύριος λόγος της κινητοποίησης είναι ότι η ΕΚΤ 
είναι μέρος της τρόικας, κι η τρόικα είναι υπεύθυνη 
για τις πολιτικές λιτότητας που έσπρωξαν τόσους 
πολλούς στη φτώχεια» επισημαίνουν οι διοργανωτές, 
οι οποίοι υπογραμμίζουν με νόημα ότι το νέο κτίριο 
της ΕΚΤ, κόστισε 1,3 δισεκ. ευρώ, τα οποία, φυσικά, 
αντλήθηκαν από τις τσέπες των πολιτών.
Αναφερόμενος στα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ ο Ούλριχ 
Βίλκεν τονίζει ότι «δεν έχουν εκλεγεί δημοκρατικά, 
αλλά πιέζουν συνεχώς τις κυβερνήσεις για να λαμ-
βάνουν αποφάσεις» αρνητικές για τους πολίτες, κάτι 
που έγινε φανερό «στον τρόπο με τον οποίο έκαναν 
πολύ πιο σκληρούς τους όρους προκειμένου η Ελλά-
δα να αντλεί χρηματοδότηση μετά τις εκλογές».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Να ισχύσει και για τους ασφαλι-
σμένους μηχανικούς του ΕΤΑΑ η 
ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κα-
τηγορίας, που προωθείται για τους 
ασφαλισμένους στον ΟΑΕΕ, ζητά 
το ΤΕΕ Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-
νίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), με επιστολή προς 
τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Κουρου-
μπλή, στο πλαίσιο της δημόσιας δι-
αβούλευσης για το σχέδιο νόμου 
«Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση 
της οικονομίας». Στην επιστολή του, 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, επισημαίνει ότι η δυνατότη-
τα ελεύθερης επιλογής ασφαλιστικής 
κατηγορίας από τους μηχανικούς θα 
βελτιώσει τα δεδομένα τόσο για τους 
ίδιους, όσο και για το Ταμείο. Τονί-
ζει ότι ουδέν έχει προχωρήσει μέχρι 

τώρα προς αυτή την κατεύθυνση, 
παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις 
και παρότι -ακόμη και μόνο για λό-
γους ισονομίας- η δυνατότητα αυτή 
οφείλει να δοθεί άμεσα. «Το άρθρο 
27 του Σχεδίου Νόμου ''Επιλογή κα-
τώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας 
στον ΟΑΕΕ'' προφανώς δεν ισχύει για 
τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, δια-
τηρώντας μια μεγάλη αδικία για τον 
κλάδο μας, που επιβλήθηκε με την 
υποχρεωτική άνοδο ασφαλιστικής 
κατηγορίας ανά τριετία και την συ-
νεπαγόμενη εξωπραγματική αύξηση 
των εισφορών. Ζητούμε να φροντί-
σετε, σε συνεργασία με τους συναρ-
μόδιους υπουργούς, να αρθεί άμεσα 
αυτή η αδικία, στο πλαίσιο του υπό δι-
αβούλευση σχεδίου νόμου», αναφέ-
ρει στην επιστολή του ο κ. Μπίλλιας. 

Η ελεύθερη επι-
λογή ασφαλιστι-
κής κατηγορίας 
θα βελτιώσει τα 
δεδομένα τόσο 
για τους μηχανι-
κούς, όσο και για 
το Ταμείο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ελεύθερη επιλογή  
ασφαλιστικής κατηγορίας

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

Την τροποποίηση στην όδευση και χωροθέτηση του αγωγού ΤΑΡ, όπως και στη χωροθέτηση 
του συμπιεστή έξω από την πόλη των Σερρών ζήτησαν φορείς, κινήσεις πολιτών και αγροτών 
από τις Σέρρες, τη Δράμα και την Καβάλα, οι οποίοι συναντήθηκαν με τον υπουργό ΠΑΠΕΝ, 
Παναγιώτη Λαφαζάνη. Παράλληλα, οι φορείς ανέπτυξαν τους οικονομικούς, αναπτυξιακούς και 
περιβαλλοντικούς λόγους των αιτημάτων τους. Από την πλευρά του ο υπουργός επισήμανε ότι 
θα υποστηρίξει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης, των αυτοδιοικη-
τικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων και της κοινοπραξίας του ΤΑΡ, ώστε να προκύψουν 
συναινετικές λύσεις προς θετική κατεύθυνση.

Τροποποίηση της όδευσης του αγωγού TAP
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης 
προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών 
πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά"
ΑΘΗΝΑ

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

Εργαστήριο Υδρολογίας 
και Αξιοποίησης Υδατικών 
Πόρων Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

26
Μαρτίου

2015

8-9
Μαίου
2015

ΣΗΜΕΡΑ 18-03-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Σήμερα πραγματοποιείται, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 
(Πανεπιστημίου 52), η ετήσια Γενική Συνέλευση του 
ΣΑΤΕ και η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 13με-
λούς ΔΣ του Συνδέσμου, του 5μελούς Πειθαρχικού 
Συμβουλίου και της 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
Η ψηφοφορία θα γίνει ταυτόχρονα και στα έξι Περιφε-
ρειακά Τμήματα του ΣΑΤΕ

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
➦  To Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει σήμερα, στο Μεγάλο 
Αμφιθέατρο του Κτιρίου Επιστημών στην Πολυτεχνει-
ούπολη, ημερίδα με θέμα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές 
στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών». 
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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

Εσπερίδα: «Θα διατηρήσουμε  
τα διατηρητέα;» 

Εσπερίδα με θέμα: “Θα διατηρήσουμε τα διατη-
ρητέα;” θα πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2015 
και ώρα 6 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος 
όροφος).
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΚΕΜ (Κοι-
νωνικό Εργαστήριο Μηχανικών) στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, αξιοποιώντας 
την εθελοντική προσφορά εργασίας μελών (και 
μη) του ΤΕΕ και διακεκριμένων επιστημόνων και 
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σ’ αυτά 
τα πεδία.
Η εσπερίδα θα έχει τη μορφή Στρογγυλής 
Τράπεζας, όπου εκτός των εισηγητών ο λόγος θα 
δίνεται και στους παρευρισκομένους. Η είσοδος 
θα είναι ελεύθερη.
 «Η σημασία των διατηρητέων – κτιρίων παλαι-
ότερων εποχών που εναπόμειναν σε έναν κατά 
τα άλλα σύγχρονο πολεοδομικό ιστό – είναι 
πολλαπλή: αναδεικνύουν την ιδιοπροσωπία μιας 
πόλης σε ένα όλο και πιο ομογενοποιημένο 

περιβάλλον, συμβάλλουν σε μια πολυδύναμη 
αισθητική αντίληψη των κατοίκων, τονώνουν την 
αίσθηση ιστορικού βάθους μιας κοινωνίας, και 
οπωσδήποτε προσελκύουν επισκέπτες, με όλες 
τις ευεργετικές οικονομικές συνέπειες που έχει 
αυτή η προσέλκυση, υπογραμμίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση. Η τάση για τη διατήρηση κτιρίων 
παλαιότερων εποχών αναπτύχθηκε στην Ευρώπη 
κυρίως μετά τις μαζικές καταστροφές των πόλε-
ων στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, αλλά στην Ελλάδα το μοτέρ της κατα-
στροφής είχε σχέση όχι τόσο με τον πόλεμο, όσο 
με τη λεγόμενη “μεταπολεμική ανοικοδόμηση”, 
η οποία εν μέσω κατακλυσμιαίων κοινωνικών, 
πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων άλλαξε 
ολοκληρωτικά το κατοικημένο τοπίο της χώρας. Ο 
αριθμός των παλαιότερων κτιρίων που εναπόμει-
ναν μετά από αυτή την κοσμογονία είναι σχετικά 
μικρός και αυτό τα καθιστά εκ των πραγμάτων 
“είδος προς εξαφάνιση”.
Αν αυτό ίσχυε στο πρόσφατο παρελθόν, στη ση-
μερινή οικονομική και άλλη ασφυξία της Ελλάδας 
των Μνημονίων τα σχετικά προβλήματα είναι 
δραματικά πολλαπλασιασμένα: τα δυσβάσταχτα 
φορολογικά βάρη, η τεράστια δυστοκία και χρο-

νική καθυστέρηση στην έκδοση των πολεοδομι-
κών αδειών για τα διατηρητέα, τα μεγάλα έξοδα 
ανακαίνισης τέτοιων κατασκευών μετατρέπουν 
πολλά από τα κτίρια αυτά σε εγκαταλελειμμένα, 
κι’ αυτό είναι πρακτικά το τελευταίο στάδιο πριν 
την κατάρρευσή τους».
Και η ανακοίνωση καταλήγει πως «η διαδικασία 
ανάδειξης των διατηρητέων μπορεί να δώσει 
το “φιλί της ζωής” στον τουρισμό των πόλεων, 
αλλά και των μικρών και μεσαίων παραγωγικών 
δυνάμεων της εξειδικευμένης οικοδομικής δρα-
στηριότητας που “πνέουν τα λοίσθια” στο σκοτεινό 
τούνελ της μνημονιακής Ελλάδας».
Εισηγητές: Νίκος Χαρκιολάκης, Αρχιτέκτων, 
Επίτιμος Διευθυντής Αναστήλωσης Νεότερων 
και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟ: «Διατηρη-
τέα και ΕΣΠΑ – Προβλήματα και Προοπτικές», 
Ειρήνη Γρατσία, Αρχαιολόγος, Συντονίστρια της 
MONUMENTA: «Καταγράφοντας τα κτίρια της 
Αθήνας», Κωνσταντίνα Θεοδώρου, Αρχιτέκτων: 
«Μοντέλα διαχείρισης των διατηρητέων για μια 
λειτουργική ένταξή τους στον ιστό της πόλης».
Συντονιστής: Γιώργος Χατζηστεργίου, Πολιτικός 
Μηχανικός.
Πληροφορίες: http://goo.gl/aPknRd
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Συναντήσεις ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με αναπληρωτές  
υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών 

Υποστελέχωση του σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με ανακοίνωση της (υπογράφουν ο πρόεδρος Π. Μούζιος 
και ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Σουρούνης) αναφέρεται στα αποτελέ-
σματα συναντήσεων που πραγματοποίησε διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία 
της Ομοσπονδίας με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών  Δ. Μάρδα 
και τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρ. 
Σπίρτζη, αντίστοιχα, στα πλαίσια του αιτήματός της  για συναντήσεις με 
τους υπουργούς της νέας Κυβέρνησης που σχετίζονται με τα θέματα που 
απασχολούν τον Κλάδο Αναλυτικά στην ανακοίνωση σημειώνονται τα πα-
ρακάτω:
-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  Κατά την συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομι-
κών, εκθέσαμε την μισθολογική ισοπέδωση που έχει υποστεί ο Κλάδος 
μας, την άνιση και άδικη μεταχείρισή του παρά το γεγονός ότι αποτελεί 
έναν επιστημονικό Κλάδο, απαραίτητο και ουσιαστικό παράγοντα για την 
αναγκαία αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Χωρίς να διατυπώσει αντίρ-
ρηση στα επιχειρήματά μας, δήλωσε ότι το μισθολογικό ζήτημα θα εξετα-
στεί γενικότερα στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής και δεν αποτελεί 
αποκλειστικά δική του ευθύνη. Παράλληλα του θέσαμε δύο συγκεκριμένα 
προβλήματα, που " ταλαιπωρούν  " αρκετούς Διπλωματούχους Μηχανικούς 
μέλη μας αποτέλεσμα στρεβλών και αυθαίρετων παρεμβάσεων του ΓΛΚ, η 
λύση των οποίων είναι αποκλειστικά δικής του ευθύνης και μάλιστα μέσω 
μιας απλής    εγκυκλίου για το καθένα, με την οποία θα παρέχει σ΄ όλες τις 
υπηρεσίες τις απαιτούμενες διευκρινήσεις πιστής εφαρμογής της νομιμό-
τητας όπως διαμορφώνεται από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.  1. Απο-
κατάσταση της διακοπής καταβολής της υπερβάλλουσας μείωσης, όπως 
διαμορφώθηκε από την εφαρμογή του άρθρου 29, του Ν. 4024/2011, σε 
όλους όσους έχουν υποχρεωτικά ή εθελοντικά μετακινηθεί στην Δ.Δ. ή την 
Αυτοδιοίκηση. 2. Αποκατάσταση της σωστής εφαρμογής του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά στην    κάλυψη εξόδων στις εκτός έδρας μετακινήσεις 
Διπλ. Μηχανικών (Η.Α., Η.Α. για αυθημερόν μετακίνηση, κάλυψη δαπάνης 
διαμονής, Η.Α. ημέρας επιστροφής ), για κάθε εγκεκριμένη υπηρεσιακή 
μετακίνηση. Για τα δύο συγκεκριμένα ζητήματα καταθέσαμε φάκελο με τα 
σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα καθώς επίσης αποστείλαμε και σχετικές 
φόρμες με την απαιτούμενη διατύπωση για τα θέματα που μας ζητήθηκε 
από την πλευρά του Υπουργού.  Θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη για 
ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και θα επανέλθουμε εάν δεν έχουν 
επιλυθεί τα παραπάνω ζητήματα.
-ΥΠΟΜΕΔΙ Κατά την συνάντηση με τον Αναπλ. Υπουργό Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων, κατ΄αρχάς δηλώσαμε την πάγια θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ, 
ότι ο εκάστοτε Υπουργός αυτού του Υπουργείου, αποτελεί για τον Κλάδο 
μας τον Υπουργό που εκπροσωπεί την Κυβέρνηση απέναντι στους Διπλω-
ματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου. Εκθέσαμε συνολικά την κατάσταση 
στην οποία έχουν περιέλθει οι Διπλ. Μηχανικοί σε όλα τα επίπεδα, μισθο-
λογικό, υποβάθμιση του ρόλου τους, αποδόμηση των Δημοσίων Τεχνικών     

Υπηρεσιών, με καταιγιστικούς ρυθμούς μεταφορά αρμοδιοτήτων στον 
ιδιωτικό τομέα ή σε ιδιωτικοποιημένα σχήματα, βαθμολογική υποβάθμι-
ση και καθήλωση, τεράστιες ελλείψεις στην  υλικοτεχνική υποδομή που 
απαιτείται για το έργο μας, υποβαθμισμένη έως μηδενική κάλυψη των 
αναγκών επιμόρφωσης, κλπ. Για΄ όλα τα παραπάνω καθώς και για τα ζη-
τήματα που αφορούν στις σχεδόν με καθολικό τρόπο τα τελευταία χρόνια 
μεθόδους εκτέλεσης των έργων μέσω, Συμβάσεων Παραχώρησης, ΣΔΙΤ 
και της σωρείας των ΑΕ που έχουν δημιουργηθεί (Εγνατία, ΔΕΠΑΝΟΜ, 
ΟΣΚ, κλπ), ζητήσαμε τις Κυβερνητικές θέσεις καθώς και την εξειδίκευσή 
τους από την δική του μεριά ευθύνης. Η θέση που δεσμευτικά μας εξέ-
φρασε, κινείται στην στήριξη και ενίσχυση του ρόλου, της οργάνωσης και 
της στελέχωσης των Δημοσίων Τεχνικών Υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των 
Διπλ. Μηχανικών και την ενίσχυση των απαραίτητων προϋποθέσεων για το 
έργο μας (υλικοτεχνική υποδομή, επιμόρφωση κλπ.), στοιχεία μιας πολι-
τικής που βρίσκονται στον αντίποδα αυτής που κυριάρχησε τα προηγού-
μενα χρόνια και μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και πιθανή συνέχισή της 
θα αποτελούσε " αιτία πολέμου "  για την Ομοσπονδία μας. Φυσικά και αυ-
τονόητα οι θέσεις αυτές του Υπουργού είναι θετικές και στην κατεύθυνση 
των πάγιων αιτημάτων και επιδιώξεων μας, μέλλει όμως να επιβεβαιωθούν 
και στην πράξη. Επιπρόσθετα θέσαμε επίσης το ζήτημα που σχετίζεται με 
τα προβλήματα του νομοθετικού πλαισίου Έργων και Μελετών που με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο όλοι οι εμπλεκόμενοι συνομολογούν. Προτείναμε, 
την με πρωτοβουλία του  συγκρότηση δύο επιτροπών ( Έργων και Με-
λετών), με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, με εκπροσώπους όλων των 
εμπλεκόμενων Φορέων (εργολήπτες, μελετητές, ΕΜΔΥΔΑΣ, στελέχη του 
Υπουργείου κλπ.), με στόχο την εκπόνηση νέου, απλού στην εφαρμογή του, 
διαφανούς, κοινά αποδεκτού, δίκαιου και υπηρετούντος το Δημόσιο Συμ-
φέρον  νομοθετικού πλαισίου, πρόταση που δήλωσε ότι είναι αποδεκτή. 
Επίσης, θέσαμε και το ζήτημα του " αντισταθμίσματος 6‰ ", πόρου που δεν 
έχει  καταργηθεί  και συνεχίζει να κατατίθεται, διεκδικώντας στα πλαίσια 
της ελάχιστης άμβλυνσης της οικονομικής ισοπέδωσης του Κλάδου, την 
επανενεργοποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη μάλιστα και το  γεγονός ότι 
δεν επιβαρύνει τις όποιες δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας, αφού 
δεν προέρχεται από πόρους του Κρατικού προϋπολογισμού ή του ΠΔΕ.  Ο 
Υπουργός γνώστης του θέματος αυτού και υποστηρικτής του συγκεκριμέ-
νου αιτήματός μας από την προηγούμενη θέση του, του Προέδρου του ΤΕΕ, 
δεσμεύτηκε ότι θα αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την οριστική 
επίλυσή του. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι θα υπάρχει μια μόνιμη επικοινωνία 
και συνεργασία του Υπουργείου με την ΕΜΔΥΔΑΣ επ΄ ωφελεία και των 
δράσεων και αρμοδιοτήτων του Υπουργείου και των Διπλ. Μηχανικών που 
σε κάθε περίπτωση αποτελούν βασικό παράγοντα στην λειτουργία και επι-
τυχία των στόχων του.    

Την υποστελέχωση του Σώματος Επιθεώ-
ρησης του υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΠΑΠΕΝ) διαπίστωσε ο αναπληρωτής υπουρ-
γός ΠΑΠΕΝ Γιάννης Τσιρώνης, με αφορμή 
συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Ανδρα-
βίδας- Κυλλήνης, Ναμπίλ Ιωσήφ Μόραντ, 
δημοτικούς συμβούλους και εκπροσώπους 

συλλόγων της περιοχής. Όπως έγινε γνωστό 
από το ΥΠΑΠΕΝ, ο κ. Τσιρώνης δεν παρέλει-
ψε να σχολιάσει, ότι σήμερα μόλις 104 επι-
θεωρητές πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη 
τη χώρα, ενώ δήλωσε επίσης, ότι «το κενό 
που παρατηρείται με φόντο την κατεστραμ-
μένη οικονομία της χώρας μας, θα μπορού-
σε να καλύψει ένα συμμετοχικό σύστημα 

με τη συμβολή συλλογικοτήτων πολιτών και 
μερικές εκατοντάδες εθελοντές επιστήμο-
νες- γνώστες του αντικειμένου». Σκοπός της 
συγκεκριμένης συνάντησης ήταν, να ενημε-
ρωθεί ο αναπληρωτής υπουργός για τους λό-
γους που οι κάτοικοι αντιδρούν στη συνέχιση 
λειτουργίας μιας μονάδας αδρανοποίησης 
υποπροϊόντων σφαγής.



Η Εθνική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος του 
I.C.O.MO.S σε ανακοίνωση που εξέδωσε (υπο-
γράφουν ο πρόεδρος   Δρ Αθανάσιος Νακάσης 
και ο γενικός γραμματέα Βασίλειος Παλαντζάς) 
αναφέρεται στην βεβήλωση ιστορικού κτηρί-
ου του Πολυτεχνείου. Αναλυτικά σημειώνε-
ται  “Μεγάλο μέρος της παλιάς Πρυτανείας του 
Πολυτεχνείου (Πατησίων και Στουρνάρη γωνία) 
καλύφθηκε τις προηγούμενες μέρες από ένα τε-
ράστιων διαστάσεων μαυρόασπρο γκράφιτι.
Το γεγονός αποτέλεσε αφορμή για μια γενικευ-
μένη συζήτηση ως προς την έννοια και όρια της 
τέχνης, καθώς και τη διαχείριση του δημόσιου 
χώρου, η οποία συχνά ανακυκλώνεται αυτά-
ρεσκα, προσπερνώντας την ουσία. H ελληνική 
εθνική επιτροπή του ICOMOS, του Οργανισμού 
που ως καταστατικό του σκοπό έχει την προ-
στασία και ανάδειξη των μνημείων και των ιστο-
ρικών και άλλων τοποθεσιών, διαμαρτύρεται 
εντόνως, διότι γνωρίζει πως το κτήριο αυτό του 
Πολυτεχνείου δέχτηκε μια σκοταδιστική πράξη 
βίας, η οποία μάλιστα συντελέστηκε στο όνομα 
της τέχνης!
Το πρόβλημα με το γκράφιτι, που κάλυψε τους 
τοίχους του Πολυτεχνείου, δεν είναι μόνο αι-
σθητικό ή κοινωνικό. Δεν αφορά στο ασαφές 
νόημα των εικονοσημείων του, την αμφισβη-
τούμενη εικαστική του υπόσταση ή το συγκε-
χυμένο κοινωνικό του μήνυμα. Το πρόβλημα 
είναι πως προσπαθεί να υποστασιοποιηθεί ως 
μορφή τέχνης (το αν το επιτυγχάνει είναι άλλο 
θέμα) μέσα από τη φθορά και τη συμβολική 
αποδόμηση ενός τω όντι μνημείου, ενός κτηρί-
ου-τοπόσημου, που συνδέεται άμεσα με τη νε-
ότερη ιστορία μας. Το κτηριακό συγκρότημα του 
Πολυτεχνείου αποτελεί ένα από τα κορυφαία 
δείγματα του ελληνικού κλασικισμού. Το 1952 
το συγκρότημα αυτό, μαζί με την περιοχή του, 
περιβλήθηκε με το προστατευτικό καθεστώς του 
Νόμου «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας 
οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενέστε-
ρων του έτους 1830» (ΦΕΚ 54/Β/5-3-1952). Το  
2006 με απόφαση του Υπουργείου  Πολιτισμού 
χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος (ΥΠΠΟ/
ΔΝΣΑΚ/92651/2601/7-11-2006 Υ.Α), διότι απο-
τελεί ένα εξαιρετικά αξιόλογο και σημαντικό 
σύνολο, η προστασία του οποίου επιβάλλεται για 
κοινωνικούς, αρχιτεκτονικούς, τεχνικούς, ιστο-
ρικούς και επιστημονικούς λόγους. Η σημερινή 
βίαιη επέμβαση, για τη δημιουργία της οποίας 
δαπανήθηκαν μεγάλες ποσότητες μπογιάς, επι-
φέρει σημαντική φθορά κυρίως στα μαρμάρινα 
τμήματα του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένης 
και της φθοράς που θα προκαλέσουν τα υλι-
κά καθαρισμού) και αλλοιώνει τη μορφή του, 

η οποία θεωρείται αναπόσπαστο στοιχείο της 
μνημειακής του υπόστασης. Είναι προφανές 
πως η φθορά της επέμβασης δεν περιορίζεται 
στην αρχιτεκτονική οντότητα του κτηρίου, αλλά 
αντανακλά στο σύνολο των εξαιρετικών στοι-
χείων - υλικών και άυλων - που το κατέστησαν 
προστατευόμενο μνημείο. Ταυτόχρονα, ο συ-
γκεκριμένος βανδαλισμός επεδίωξε και σε ένα 
βαθμό - ευτυχώς μικρό - πέτυχε να αποσπάσει 
τη δημόσια αποδοχή, αν όχι ανοχή! Ορισμένοι, 
μάλιστα, με δεδομένο τον βανδαλισμό του κτη-
ρίου από τα συνηθισμένα γκράφιτι, διαπίστωσαν 
μια «αναβάθμιση» σε «καλύτερης» και «έντε-
χνης» ποιότητας γκράφιτι. Ωστόσο, τα κοινωνικά 
αιτήματα που υποτίθεται ότι ενσωματώνει, ως 
εικαστική έκφραση ενός αισθητικού κινήματος 
αμφισβήτησης, δεν δικαιολογούν την επιθετική 
παρέμβαση σε ένα μνημείο της «επίσημης αι-
σθητικής». Η κραυγή που φιλοδοξεί να οπτικο-
ποιήσει, δίκην Guernica, δεν συνηχείται με την 
εξεγερτήρια ιαχή του Πολυτεχνείου. Αντίθετα, 
συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας αυθαίρετης 
οικειοποίησης του δημόσιου χώρου και των 
μνημείων, η οποία συγκροτείται και αυτονο-
μιμοποιείται απλά και μόνο με την επίκληση 
υπέρτερων κοινωνικών αξιών ή της ελευθερί-

ας της Τέχνης. Η κοινωνία σε όλες τις εποχές 
αποφασίζει έμμεσα ή άμεσα για την τύχη των 
μνημείων. Οι αντιλήψεις αυτές αποκρυσταλλώ-
νονται στην ισχύουσα νομοθεσία, κατά την οποία 
κάθε κηρυγμένο μνημείο τυγχάνει της αυτής 
προστασίας. Επέκταση της «λογικής», που οδή-
γησε στον εν λόγω βανδαλισμό, θα μπορούσε να 
έχει ως αποτέλεσμα «παρεμβάσεις» και σε άλλα 
μνημεία και συνακόλουθα την απαξίωση της 
Χώρας μας, ως αδυνατούσης να προστατεύει τα 
μνημεία της, κυρίως δε ένα συντριπτικό χτύπη-
μα στο παγκόσμιο πολιτιστικό απόθεμα! Είναι 
προφανές ότι η πλανημένη μειοψηφία, που βε-
βήλωσε το Πολυτεχνείο, δεν διακατέχεται από 
τις αντιλήψεις που έχει η πολιτισμένη κοινωνία 
σχετικά με τα μνημεία! Το ελληνικό τμήμα του 
ICOMOS επικροτεί το γεγονός ότι ήδη ξεκίνησαν 
εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης του 
μνημείου. Σημειώνει, ωστόσο, πως η πραγματι-
κή αποκατάσταση θα έρθει μόνο μέσα από ενέρ-
γειες ουσιαστικής προστασίας κι ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς που θα συντελέσουν 
στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής του 
Πολυτεχνείου και την ανάδειξή της ως νησίδας 
εκπαίδευσης, πολιτισμού και ουσιαστικής καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας”. 

Η βεβήλωση ιστορικού κτηρίου του Πολυτεχνείου
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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΛΩΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ
Συνολικά τρία υπόστεγα για ιδιωτικά τζετ 
δημιουργεί το αρχιτεκτονικό γραφείο του Πα-
ρισιού Comte Vollenweider, στο αεροδρόμιο 
Mandelieu των Καννών, βασική «είσοδος» για 
ολόκληρη την Κυανή Ακτή, όπου καταγρά-
φονται πάνω από 70.000 πτήσεις κάθε χρόνο. 
Ήδη το ένα από τα τρία υπόστεγα λειτουργεί με 
ικανότητα εξυπηρέτησης 5-8 αεροσκαφών.
Με βασικά υλικά το ξύλο και το γυαλί, οι σχε-
διαστές των κτιρίων προσάρμοσαν τα ογκώδη 
(εξ ανάγκης) κτίρια στο γραφικό περιβάλλον 
της περιοχής της κοιλάδας του ποταμού 
Siagne, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλές 
προδιαγραφές για τις ανάγκες εξυπηρέτησης 
των αεροσκαφών. Οι εξωτερικές επιφάνειες 
των υποστέγων «ντύθηκαν» με 403 τριγωνικές 
γυάλινες πυραμίδες, που δίνουν την αίσθηση 

διαμαντιών, κατασκευασμένα από την εταιρεία 
Kawneer που ειδικεύεται σε λύσεις πρόσοψη. 
Η επιλογή αυτή, πέρα από την αισθητική (αφού 
πάνω στο γυαλί αντικατοπτρίζεται το πράσινο 
της περιοχής και ο γαλάζιος - κατά κανόνα - 
ουρανός), εξυπηρετεί και τη λειτουργικότητα 
του κτιρίου, καθώς από τη μια περιορίζει τον 
έντονο φυσικό φωτισμό που επικρατεί στην 
περιοχή, απ’ την άλλη επιτρέπει τον φυσικό 
φωτισμό του χώρου εργασίας τις περισσότερες 
ώρες της ημέρας. Σε συνδυασμό με το ξύλο, 
καθιστά το κτίριο περιβαλλοντικά και ενεργει-
ακά πιο φιλικό.

«ΔΙΑΜΑΝΤΕΝΙΑ» ΥΠΟΣΤΕΓΑ

To «waternest 100», είναι ένα πλωτό σπίτι, μια κατ’ εξοχή φιλική προς το περιβάλλον 
κατασκευή, η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη της και τις συνέπειες της κλιματικής αλλα-
γής, που μεταξύ άλλων θα φέρει την άνοδο των υδάτων.
Σχεδιάστηκε από την αρχιτεκτονική ομάδα του Giancarlo Zema, που με έδρα τη Ρώμη, 
ειδικεύεται στις κατασκευές που έχουν σχέση με το νερό (σπίτια, χώροι αναψυχής, σκά-
φη κλπ.), αλλά και το σχεδιασμό βιομηχανικών προϊόντων.

Το συγκεκριμένο πλωτό σπίτι, κατά τους 
εμπνευστές του, μπορεί να τοποθετηθεί στην 
όχθη μιας λίμνης ή στην ακτή μιας θάλασσας 
όπου επικρατεί ηρεμία. Η φιλικότητά της ως 
προς το περιβάλλον έγκειται στο γεγονός ότι 
είναι κατά 98% ανακυκλώσιμη, καθώς είναι 
κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από ξύλο και 
το περίβλημά της είναι ανακυκλωμένο αλου-
μίνιο.
Με επιφάνεια 100 τ.μ, διάμετρο 12 μ. και 
ύψος 4 μ., το σπίτι αυτό διαθέτει καθιστικό, 
καμπίνες-υπνοδωμάτια, κουζίνα, τραπεζα-
ρία, μπάνιο, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί 
εύκολα στις απαιτήσεις του πελάτη, ακόμη 
και ως γραφείο, lounge bar, εστιατόριο, κα-
τάστημα λιανικής πώλησης ή και εκθεσιακό 
χώρο.
Τα μεγάλα μπαλκόνια με τα αντίστοιχα τζα-
μωτά που βρίσκονται στις δυο πλευρές του, 
επιτρέπουν πανοραμική θέα στη γύρω περι-
οχή, ενώ το μπάνιο και η κουζίνα διαθέτουν 
άπλετο φυσικό φωτισμό χάρη στους μεγά-
λους φεγγίτες. Διαθέτει, ακόμη, ηλιακούς 
συλλέκτες συνολικής επιφάνειας 60 τ.μ. 
που αποδίδουν 4kwp ρεύμα, ενώ ο φυσικός 
κλιματισμός αξιοποιείται, έτσι ώστε το σπίτι 
να είναι ιδιαίτερα χαμηλής κατανάλωσης και 
άρα να λειτουργεί ανεξάρτητα από τα δίκτυα 
και σε αρμονία με τη φύση.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΒΕΤΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙ-
ΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ- Χαρακτηρίζεται μονομερής ενέργεια από την Ε.Ε.- Στη 
Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο • ΑΙΧΜΕΣ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
ΣΤΗ ΓΓΔΕ- Προς παράταση η υποβολή δηλώσεων  • ΜΠΛΟΚΟ ΣτΕ 
ΣΤΑ ΑΦΑΝΤΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ ● ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ Ο 
ΚΛΑΔΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ● ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΞΑ-
ΓΩΓΩΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- Η κρίση δεν έγινε ευκαιρία ανασυγκρότησης  • 
ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΡΟΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Όχι 
από θεσμούς στη διάθεση των εσόδων στο ασφαλιστικό.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζήτησαν την απόσυρση των ν/σ για ανθρωπιστι-
κή κρίση και ρύθμιση χρεών- ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ- Η κυβέρνηση 
απέρριψε το «τελεσίγραφο» και νομοθετεί σήμερα  •  ΓΓΔΕ: Με καθυ-
στέρηση η ηλεκτρονική κατάθεση βεβαιωμένων αποδοχών από επιχει-

ρήσεις και ταμεία- ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ- Νέος 
«πονοκέφαλος» για τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών  • Τεχνικά 
Κλιμάκια: ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ  • Ποσοστώ-
σεις: ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  •  Πάνος 
Σκουρλέτης: ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ΠΡΩΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣ-
ΘΟΥ  •  Κριστίν Λαγκάρντ: ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΦΥΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών- 
ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΡΗΞΗΣ- Όλες οι ελπίδες για διέξοδο στις συναντήσεις 
κορυφής του Αλ. Τσίπρα σε Βρυξέλλες-Βερολίνο  •  Βλέπουν παράταση 
πριν καν ξεκινήσουν- «ΤΡΕΧΟΥΝ» ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ  •  Δηλώσεις Π. Κουρουμπλή- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ 
ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ  •  Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος- ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- 
Αίτημα Τσίπρα για πενταμερή στη σύνοδο Ε.Ε.- Με μοντέλο Κύπρου 
απειλεί ο Ντάισελμπλουμ • ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙ-
ΚΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ- Και 3.900 απολυμένοι Δ.Υ. • ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ ΣΤΟ 
ΙΣΡΑΗΛ, ΜΕ ΕΥΝΟΗΜΕΝΟ ΤΟΝ ΝΕΤΑΝΙΑΧΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: Διφορούμενος χρησμός εκ Βρυξελλών- ΗΞΕΙΣ ΑΦΗΞΕΙΣ 
ΟΥΚ ΕΝ…- Λύση εντός της εβδομάδας βλέπει ο Σουλτς, ενώ με σενάριο 
Κύπρου απειλεί ο Ντέισελμπλουμ- Πενταμερή πριν τη Σύνοδο της ΕΕ 
ζήτησε ο Τσίπρας  •  Κομισιόν: ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΑΤΟ ΔΟΣΕΙΣ  •  ΣΚΙΑΜΑΧΙΑ ΝΔ- 
ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΜΑΡΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι απειλές για… Κύπρο, το μπλόκο στα μέ-
τρα και ο ρόλος Γιούνκερ- ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΚΟΝΤΡΕΣ, ΠΕΝΤΑΜΕΡΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  • Παπακωνσταντίνου για λίστα Λαγκάρντ- 
ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΕΝΟΧΗ «ΤΣΑΡΟΥ»  •  Και 
κατάργηση φυλακών τύπου Γ’- ΝΟΜΟΣ- ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥ-
ΛΑΚΙΣΗ ΣΑΒΒΑ ΞΗΡΟΥ  •  Τι αναφέρουν στις καταθέσεις οι κρητικοί 
συμφοιτητές του- Τα τηλεφωνήματα του 20χρονου τα τελευταία κρίσιμα 
24ωρα- ΔΑΚΡΥΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΓΓΕΛΗ.

ΕΘΝΟΣ: ΠΟΛΕΜΟΣ ΝΕΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ- Τι κρύβουν 
τα σκληρά μηνύματα πριν από τα ραντεβού σε Βρυξέλλες και Βερολί-
νο-  Νομοσχέδια: Ούτε βήμα πίσω επιμένει το Μαξίμου και απορρίπτει, 
μέσω Βουλής, το βέτο των δανειστών  •  Κατεπείγουσα… απάντηση- 100 
ΔΟΣΕΙΣ- ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Χωρίς 
αλλαγές η τελική ρύθμιση στη Βουλή  • ΚΑΙ ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕΤΑ 
ΤΟ ΦΑΛΤΣΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ωμοί εκβιασμοί από ευρω-
παίους αξιωματούχους- ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ- Μέγαρο Μαξίμου: 

Πρέπει να συστρατευτεί η αντιπολίτευση- Τη Δευτέρα η κρίσιμη συνά-
ντηση Αν. Μέρκελ- Αλ. Τσίπρα  •  ΤΑΙΠΕΔ: ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ ΤΑ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  •  Εκλογές στο Ισραήλ- Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ  •  
Συλλογικές συμβάσεις- ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥΣ  
•  Ζωή Κωνσταντοπούλου: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ.

Η ΑΥΓΗ: Ιταμή πρόκληση: Επιχείρησαν να μπλοκάρουν ακόμη και το 
νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση- ΣΤΟ ΚΕΝΟ Ο ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ- 
Κυβέρνηση: Προχωρούμε το νομοθετικό έργο, δεν παραβιάζουμε τη 
συμφωνία του Eurogroup, αξιώνουμε και οι δανειστές να αναλάβουν τις 
ευθύνες τους- Προς πενταμερή συνάντηση κορυφής Γιούνκερ, Μέρκελ, 
Ολάντ, Ντράγκι, Τσίπρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ύστε-
ρα από αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού.

ΕΣΤΙΑ: «ΣΠΑΣΜΕΝΗ ΤΖΑΜΑΡΙΑ» ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΙΖΑ- Η αποκα-
τάστασις δεν φέρνει την ανάπτυξη.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο δήμος ετοιμάζεται να διεκδικήσει αποζημίωση για 
τις θηριωδίες των ναζί επί Κατοχής- Ο ΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΧΙ-
ΜΑΕΙ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ  •  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΕ ΜΕΡΚΕΛ, ΟΛΑΝΤ, 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ, ΝΤΡΑΓΚΙ «ΣΤΗΝΕΙ» Ο ΤΣΙΠΡΑΣ  •  Στη Βουλή και τα δύο 
νομοσχέδια. Η Κομισιόν μιλάει για μονομερείς ενέργειες- ΒΕΤΟ ΓΙΑ 100 
ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  •  ΑΠΕΙΛΕΙ (ΠΑΛΙ) ΜΕ ΣΕΝΑΡΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ Ο ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙ-
ΤΗΡΙΟ… ΚΑΙ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση- Κομισιόν- ΕΚΤ- ΔΝΤ- ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 
ΛΑΪΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Πούτιν κάλεσε επειγόντως στη Μόσχα τον Τσί-
πρα- ΥΠΕΡ- ΣΤΟΑ ΜΠΕΝΕ ΜΠΕΡΙΤ: ΠΟΥΤΙΝ- ΧΙΤΛΕΡ.
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ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 18/03/2015

Επιδιώκοντας να αποφύγει τον εγκλωβισμό του ελληνικού 
ζητήματος στο ασφυκτικό πλαίσιο μιας διμερούς συνεν-
νόησης με τη Γερμανία -εν όψει και της επίσκεψης του 
πρωθυπουργού στο Βερολίνο- η κυβέρνηση επιζητεί να δι-
ατηρηθεί ζωντανό το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου σώματος 
συνομιλητών κι αναζητεί στηρίγματα στις Βρυξέλλες.
Ενδεικτική της προσπάθειας να μην εγκλωβιστεί το ελληνι-
κό ζήτημα σε ένα διμερές πλαίσιο Αθήνας - Βερολίνου είναι 
η αίτηση του πρωθυπουργού να συγκληθεί «πενταμερής» 
συνάντηση, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
αύριο στις Βρυξέλλες, για να αναζητηθεί μια λύση, με 
πολιτικούς όρους, στο μείζον πρόβλημα έλλειψης ρευστό-
τητας που αντιμετωπίζει η χώρα. Ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας, σχεδόν 24 ώρες μετά τη συνομιλία του με την κα-
γκελάριο Μέρκελ, επικοινώνησε χθες με τον πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, από τον οποίο 
ζήτησε να πραγματοποιηθεί πενταμερής συνάντηση με τους 
Αγκελα Μέρκελ, Φρανσουά Ολάντ, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και 
Μάριο Ντράγκι, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Η 
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα 
επιβεβαίωσε την αίτηση Τσίπρα, παρέπεμψε την ικανο-
ποίησή της σε συνάντηση που θα είχαν οι κκ Τουσκ και 
Γιούνκερ και διαμήνυσε ότι «στην παρούσα φάση αυτό που 
έχει πρωταρχική σημασία είναι η ολοκλήρωση των τεχνικών 
διαβουλεύσεων», (σ.σ.: μεταξύ της ελληνικής πλευράς και 
του Brussels Group).
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η ηγεσία της κυβέρνησης 
διά του αιτήματος για πενταμερή συνάντηση επιδιώκει να 
παραμείνει στο ευρωπαϊκό τραπέζι το ελληνικό ζήτημα, να 
δοθεί πολιτική λύση στο πρόβλημα ρευστότητας που αντι-
μετωπίζει η ελληνική οικονομία πριν ολοκληρωθεί η αξιο-
λόγηση, αλλά και να τεθεί με έμφαση, σε μια βάση συμβατή 
με την απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου, η διαπραγμάτευση 
μεταξύ της ελληνικής πλευράς και των τεχνικών κλιμακίων.
Ειδικότερα, τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ κορυφαίων 
Ευρωπαίων αξιωματούχων και ηγετών μεγάλων χωρών της 
Ευρωζώνης για την Ελλάδα, στο περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής (αύριο και μεθαύριο στις Βρυξέλλες), σχεδιάζει ο 
πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ.
Πηγή του Συμβουλίου απαντώντας σε σχετική ερώτηση δή-
λωσε χθες ότι ο κ. Τουσκ βρίσκεται σε επαφή με διάφορους 
Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και τον κ. Τσίπρα, 
αλλά και αξιωματούχους της Ε.Ε., με στόχο τη διεξαγωγή 
συνάντησης για την Ελλάδα στο περιθώριο της Συνόδου 
Κορυφής.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρχικά ο κ. Τουσκ ήταν αρ-
νητικός στη διεξαγωγή μιας τέτοιας συνάντησης, ωστόσο 
στη διάρκεια γεύματος εργασίας που είχε χθες με τον κ. 
Γιούνκερ, ο Πολωνός πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβου-
λίου πείστηκε για τη χρησιμότητα αυτής της συνάντησης 
και ξεκίνησε επαφές για την πραγματοποίησή της. Ο κ. 
Τουσκ θεωρούσε μέχρι τώρα ότι το ελληνικό ζήτημα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί εντός του Eurogroup. Στο πλαίσιο αυτό 
υπενθυμίζουν δηλώσεις που έχουν κάνει τόσο ο πρόεδρος 
του Eurogroup όσο και το Βερολίνο, ότι η επίλυση του ελ-
ληνικού ζητήματος δεν μπορεί να είναι μόνο πολιτική, αλλά 
θα πρέπει να υπάρχει θετική εισήγηση και των τεχνοκρα-
τών.
Αισιόδοξος εμφανίστηκε χθες και ο πρόεδρος της Ευρω-
βουλής, Μάρτιν Σουλτς, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα 
βρεθεί λύση για την Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
«Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις, υπάρχει 
μια συμφωνία επί της αρχής στο πλαίσιο του Eurogroup, η 
Ελλάδα πρέπει ακόμα να καταθέσει προτάσεις για τις με-
ταρρυθμίσεις, για το επενδυτικό πλαίσιο της χώρας και την 
αναζωογόνηση της οικονομίας» τόνισε, ενώ πρόσθεσε: «Εί-
ναι πλέον καιρός, δεν μπορούμε να περιμένουμε, είμαστε 
στην τελευταία φάση των διαπραγματεύσεων, χρειαζόμαστε 
μια λύση πριν από το τέλος του μήνα». Ερωτηθείς σχετικά 
με την πληροφορία ότι ο γενικός γραμματέας της Ευρωβου-
λής ζήτησε μελέτη για το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας 
από την Ευρωζώνη, ο κ. Σουλτς το διέψευσε με το επιχεί-
ρημα ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου 
να προχωρήσει σε μια τέτοια μελέτη. Όπως είπε, αν θέλεις 
να μείνει κάποιος σε μια οικογένεια, δεν διεξάγεις μελέτες 
σχετικά με πιθανή έξοδο. «Εργαζόμαστε σκληρά για να κρα-
τήσουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη γιατί η παραμονή της 
είναι προς το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον», είπε. Πρόσθεσε 
ότι ο ίδιος επιδιώκει να βοηθήσει τους Έλληνες, ιδιαίτερα 
τους καθημερινούς ανθρώπους που υπέστησαν τις συνέπει-
ες της ανευθυνότητας που επικράτησε για χρόνια στη χώρα 
και την έλλειψη αλληλεγγύης των "ιδιαιτέρως πλουσίων", οι 
οποίοι έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό. «Θέλω να 
βοηθήσω την ελληνική κυβέρνηση, όποια κι αν είναι αυτή, 
να παραμείνει στην Ευρωζώνη και επειδή η κερδοσκοπία 
σε βάρος του ευρώ έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως επιζήμια, 
η γραμμή είναι απλή: Η Ελλάδα παραμένει στο ευρώ και η 
πόρτα στην κερδοσκοπία σε βάρος του κοινού νομίσματος 
κλείνει», κατέληξε ο κ. Σουλτς.
- Συζήτηση για επιτάχυνση εκταμίευσης κονδυλίων 
Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα επίσπευσης και απλούστευσης 
των διαδικασιών στην εκταμίευση κοινοτικών κονδυλίων 
προς την Ελλάδα συζήτησαν χθες στις Βρυξέλλες ο αντι-
πρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις με τον ανα-
πληρωτή υπουργό για ευρωπαϊκά θέματα Νίκο Χουντή.
Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Ντομπρόβσκις ορίστηκε την περα-
σμένη Παρασκευή από τον πρόεδρο Γιούνκερ ως επικεφα-
λής της Ομάδας Δράσης της Κομισιόν για την Ελλάδα, ενώ 
και η κυβέρνηση θα συστήσει τη δική της αντίστοιχη ομάδα 
για τον καλύτερο συντονισμό των δύο πλευρών. Στη χθεσινή 
συνάντηση συμμετείχαν επίσης οι επίτροποι απασχόλησης 
και κοινωνικών υποθέσεων Μαρία Τίσεν και περιφερειακής 
πολιτικής Κορίνα Κρέτου και από ελληνικής πλευράς η ανα-
πληρώτρια υπουργός για την καταπολέμηση της ανεργίας 
Ράνια Αντωνοπούλου.
Σύμφωνα με ελληνικές πηγές επιδίωξη της Αθήνας είναι η 
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υλοποίηση σχεδίου για την εκταμίευση 2 δισ. ευρώ το 
2015. Τα κονδύλια αυτά θα διοχετευθούν για την αναχαί-
τιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της ανεργίας, καθώς και 
για την ανάκαμψη της οικονομίας.

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ... Η «ΑΣΠΙΔΑ» ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 34 | 18/03/2015

ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ του υπουργού Οικονομίας, Γιώργου Στα-
θάκη, παραμένει το νομοσχέδιο για την προστασία της 
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς. Η κατάθε-
σή του έχει πάρει διαδοχικές αναβολές κορυφώνοντας 
έτσι την αγωνία χιλιάδων δανειοληπτών. Πληροφορίες 
του «Ε.Τ.» αναφέρουν πως θα πάρει σειρά μετά τη ρύθ-
μιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με την ακριβή ημε-
ρομηνία κατάθεσης να παραμένει στον «αέρα».
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η έγκριση των «θεσμών» 
και εφόσον η διαπραγμάτευση με τους δανειστές βρί-
σκεται σε εξέλιξη οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θεωρείται 
μονομερής πράξη, αντιβαίνοντας στη συμφωνία της 20ής 
Φεβρουαρίου. Όπως είχε γράψει ο «Ε.Τ.» από τον περα-
σμένο μήνα, το νομοσχέδιο αφορά σε κύρια ή μοναδική 
κατοικία του δανειολήπτη, με την αξία του ακινήτου να 
μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.
Επίσης, στις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούν, αθροιστικά, οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη 
ρύθμιση είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους 
εισόδημα να είναι μικρότερο ή ίσο των 50.000 ευρώ. 
Παράλληλα, η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας τους θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση των 
500.000 ευρώ και από αυτήν το σύνολο των καταθέσεων 
και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 
31 η Δεκεμβρίου του 2014 να μην υπερβαίνει τις 30.000 
ευρώ, εξαιρουμένων περιοδικών παροχών από συνταξιο-
δοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου προβλέπει πως για οικο-
γένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισ-
σότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς 
και για όσους βαρύνονται φορολογικά με άτομα με ανα-
πηρία 67% και άνω ή σε περίπτωση που ένας τουλάχιστον 
εκ των οφειλετών είναι αποδεδειγμένα άνεργος και 
παραμένει άνεργος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, τα ποσά 
προσαυξάνονται κατά 20%.
Οι οφειλέτες που θα μπουν στη ρύθμιση υποχρεούνται 
να καταβάλλουν προς τους δανειστές μηνιαίως ποσοστό 
10% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος τους, εφόσον 
το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 25.000 
ευρώ.
Εφόσον το καθαρό μηνιαίο εισόδημά τους ξεπερνά τις 
25.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 10% στο ποσό μέχρι 
τις 25.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισό-
δημα.
Από την παραπάνω υποχρέωση καταβολής εξαιρούνται 
οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και 
περισσότερα τέκνα, άτομα με αναπηρία 67% και άνω και 

όσοι βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% 
όταν το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα είναι έως 
35.000 ευρώ. Ενώ στους άνεργους οφειλέτες και σε 
αυτούς με μηδενικό εισόδημα παρέχεται η δυνατότητα 
μηδενικών καταβολών.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-26 | 18/03/2015

Πλήγμα κατά της κυριαρχίας των ΗΠΑ στους διεθνείς 
πιστωτικούς οργανισμούς καταφέρουν Γαλλία, Γερμανία 
και Ιταλία, καθώς αποφάσισαν να μιμηθούν το παράδειγ-
μα της Βρετανίας και να συμμετάσχουν σε διεθνή ανα-
πτυξιακή τράπεζα που εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής 
της Κίνας. Η τράπεζα αυτή ενδέχεται να απειλήσει την 
πρωτοκαθεδρία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του ΔΝΤ. 
Την κίνηση αυτή των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων δεν 
αποκλείεται να ακολουθήσουν δύο σύμμαχοι των ΗΠΑ 
στην περιοχή Ασίας - Ειρηνικού, η Αυστραλία και η Νό-
τια Κορέα, κάτι που σαφώς θα διευρύνει περαιτέρω την 
επιρροή του ασιατικού οικονομικού γίγαντα.
Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν την απόφασή 
τους λίγες μόλις ημέρες μετά την απόφαση που έλαβε 
την περασμένη εβδομάδα η Βρετανία να προσχωρήσει 
στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων Υποδομών (ΑΙΙΒ). 
Πρόκειται για την τράπεζα που ίδρυσε επισήμως πέρυσι 
ο πρόεδρος της Κίνας, Ξι Ζινπίνγκ, προσθέτοντας έναν 
ακόμη διεθνή χρηματοπιστωτικό θεσμό στη σφαίρα κινε-
ζικής επιρροής μαζί με τη διεθνή αναπτυξιακή τράπεζα 
των BRICS, της οποίας επίσης ηγείται το Πεκίνο. Όπως, 
όμως, επισημαίνει σε σχετικό ρεπορτάζ της η βρετανική 
εφημερίδα Financial Times, η εν λόγω τράπεζα έχει 
αναδειχθεί σε κεντρικό σημείο τριβής ανάμεσα στο Πε-
κίνο και στην Ουάσιγκτον στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 
τους για τον καθορισμό των κανόνων που θα διέπουν την 
οικονομία και το εμπόριο στην Ασία τις επόμενες δεκα-
ετίες.
Η κυβέρνηση Ομπάμα είχε ως τώρα επιχειρήσει να απο-
θαρρύνει τις ευρωπαϊκές χώρες από οποιαδήποτε συμ-
μετοχή στην ΑΠΒ, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να ασκή-
σουν μεγαλύτερη επιρροή στις λειτουργίες της μένοντας 
εκτός και ασκώντας πιέσεις ώστε η κινεζικής επιρροής 
τράπεζα να εφαρμόζει αυστηρότερους κανόνες στον δα-
νεισμό της. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει, 
άλλωστε, εκφράσει επιφυλάξεις για τη διακυβέρνηση 
της νέας διεθνούς τράπεζας καθώς και για τα κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά κριτήρια με τα οποία θα επιλέγει 
τους αποδέκτες του δανεισμού της. Έτσι ο Αμερικανός 
πρόεδρος απέδωσε προ ημερών την απόφαση της Βρε-
τανίας στην τάση του Λονδίνου να προσφέρει χώρο στην 
Κίνα. Είναι γεγονός ότι η Βρετανία επιχειρεί να διασφα-
λίσει πως το Λονδίνο θα είναι ο πρώτος και κυρίαρχος 
προορισμός των κινεζικών επενδύσεων.


