
1

19|03|2015ΤΕΥΧΟΣ 840

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι πιέσεις των εκπροσώπων των τεχνικών κλιμα-
κίων ή υπηρεσιακών παραγόντων των «θεσμών» 
εντάθηκαν τα τελευταία 24ωρα, αποδεικνύοντας ότι 
στο επίπεδό τους δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί 
λύση του ελληνικού προβλήματος. Δικαιώνουν, με 
άλλα λόγια, τα όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση, που 
απ’ την πλευρά της εμμένει σε πολιτική λύση στο 
ανώτατο επίπεδο.
Με το ενδιαφέρον επικεντρωμένο στη Σύνοδο 
Κορυφής που ξεκινά στις Βρυξέλλες, την εξαμερή 
συνάντηση (Μέρκελ, Ολάντ, Ντράγκι, Τουσκ, 
Γιούνκερ και Τσίπρα) που ζήτησε ο Έλληνας πρω-
θυπουργός και έγινε αποδεκτή, το ραντεβού της 
Δευτέρας στο Βερολίνο και τις τετ-α-τετ συνομιλίες 
Μέρκελ-Τσίπρα, αδιαμφισβήτητα τα επόμενα 
24ωρα είναι ιδιαίτερα κρίσιμα, αφού από τις δια-
δοχικές συναντήσεις θα κριθεί αν, τελικά, ξεφύγει 
η χώρα από τη μέγγενη της σχεδόν παντελούς 
έλλειψης ρευστότητας, στα δημόσια και ιδιωτικά 
οικονομικά, αν μπει ξανά σε κίνηση η παγωμένη 
οικονομία, αν δοθεί η χρονική ανάσα που αιτείται 
από την πρώτη ημέρα η κυβέρνηση, ώστε να υλο-
ποιήσει κάποιες από τις υποσχέσεις της για αναίρε-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και μια σειρά 
μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο κράτος.
Ένας …γολγοθάς, σπαρμένος με αγκάθια, παλιά 
και νέα, αλλά η πορεία και πρέπει να συνεχιστεί 
και να οδηγήσει σε ένα «ξέφωτο». Κι αυτό δεν 
αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρωζώνη 
και συνολικά το οικοδόμημα της ΕΕ. Το δηλώνουν 
ως επιθυμία όλες οι πλευρές, πλην, όμως, οι 
καθημερινές δηλώσεις προκαλούν σύγχυση και 
πισωγυρίσματα. Κι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα 
σ’ αυτή τη φάση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Ανοίγει διάλογος μεταξύ του ΤΕΕ και 
του υπουργείου Εργασίας για την επί-
λυση του ασφαλιστικού των μηχανικών. 
Μετά από συνεννόηση του ΤΕΕ με τον 
αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλη πραγ-
ματοποιήθηκε χθες συνάντηση του 
πρώτου αντιπροέδρου της ΔΕ ΤΕΕ, που 
ασκεί καθήκοντα προέδρου ΤΕΕ  Θό-
δωρου Σεραφίδη και του προέδρου της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάννη 
Κυριακόπουλου με τον γενικό γραμ-
ματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο 
Ρωμανιά. Συμφωνήθηκε να πραγμα-
τοποιηθεί την ερχόμενη Πέμπτη νέα 
συνάντηση εργασίας ΤΕΕ και Υπουρ-
γείου για την εξειδίκευση των προς 
επίλυση με νομοθετικές ρυθμίσεις και 
διοικητικές παρεμβάσεις ασφαλιστικών 
θεμάτων των μηχανικών.  Στο μεταξύ οι 
εκπρόσωποι του ΤΕΕ Θ. Σεραφίδης και 
Γ. Κυριακόπουλος, αφού παρουσίασαν 
και  παρέδωσαν στον κ Ρωμανιά την 
απόφαση της Κεντρικής Αντιπροσω-

πείας ΤΕΕ για το ασφαλιστικό έθεσαν 
ως επείγοντα θέματα και έλαβαν από 
τον αρμόδιο εκπρόσωπο της κυβέρνη-
σης διαβεβαιώσεις για άμεση και κατά 
προτεραιότητα επίλυση τριών καυτών 
θεμάτων τα οποία είναι:  
1. Η αυτονομία  και αυτοδιοίκηση 
του ΤΣΜΕΔΕ. Ο κ Ρωμανιάς δεσμεύ-
τηκε ότι το ΤΣΜΕΔΕ θα παραμείνει 
ανεξάρτητο στο ΕΤΑΑ και ότι δεν θα 
ενοποιηθεί με άλλα Ταμεία, διατηρώ-
ντας την οικονομική του αυτοτέλεια, 
προσθέτοντας ότι τυχόν επιμέρους θέ-
ματα θα αντιμετωπιστούν με μελέτη σε 
βάθος χρόνου.

2. Ενεργοποίηση του Κλάδου Προ-
νοιακών παροχών του ΤΣΜΕΔΕ. 
Ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, έχοντας γνώση του 
σχετικού κανονισμού είπε ότι θα γίνει 
άμεση επικαιροποίηση του σχεδίου 
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, 
ώστε να τεθεί αμέσως σε εφαρμογή. 
Το θέμα εκκρεμεί από το 2010 και 
αποτελεί πάγιο αίτημα του ΤΕΕ και των 
μηχανικών.
3. Προστασία των μηχανικών από 
την εισπρακτική έφοδο του ΕΤΑΑ 
μέσω Εφορίας. Ο κ. Ρωμανιάς δε-
σμεύτηκε ότι θα μεριμνήσει να ανα-
κληθεί η λίστα οφειλετών που μετα-
βίβασε ο απερχόμενος πρόεδρος 
του ΔΣ ΕΤΑΑ στις Εφορίες, ώστε να 
εξαλειφτεί ο κίνδυνος κατασχέσεων 
και άλλων συνεπειών εις  βάρος των 
μηχανικών, οι οποίοι λόγω κρίσης δεν 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.
Η  Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ, σε 
τριήμερη συνεδρίαση της στην Αθήνα 
τον Δεκέμβριο διαμόρφωσε  και απο-
φάσισε πλαίσιο ολοκληρωμένων θέσε-
ων και παρεμβάσεων του ΤΕΕ, συνολι-
κά για το ασφαλιστικό των μηχανικών.

Η συνάντηση των 
Θ. Σεραφίδη και Γ. 
Κυριακόπουλου 
με τον Γ. Ρωμανιά 
άνοιξε τον δίαυλο 
συνεργασίας ΤΕΕ 
και υπουργείου.  

 Προωθείται επίλυση του 
ασφαλιστικού των μηχανικών 
με βάση την απόφαση της Κε-
ντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Στο τραπέζι το ασφαλιστικό  
των μηχανικών 

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
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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

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: “Θα διατηρήσουμε τα διατηρητέα;” 
AΘΗΝΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Φορολογία Μηχανικών Ε.Ε. – 
Δήλωση φόρου εισοδήματος Οικονομικού έτους 
2015» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΚΕΜ (Κοινωνικό Εργαστήριο 
Μηχανικών), σε συνεργασία 
με το ΙΕΚΕΜ  ΤΕΕ

ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας
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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

Διεθνές συνέδριο για τον Όλυμπο

 Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, 
διοργανώνει  τριήμερο  διεθνές συνέδριο με θέμα:  
«Ο  Όλυμπος  μνημείο  φύσης  και  παγκόσμι-
ας  πολιτιστικής  κληρονομιάς.  Ένας αιώνας 
από την πρώτη ανάβαση»  από τις 20 έως τις 22 
Μαρτίου 2015, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης, 
στο Λιτόχωρο Πιερίας (Κέντρο Πληροφόρησης 
Επισκεπτών Εθνικού Δρυμού Ολύμπου - Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας).
Η θεματολογία του συνεδρίου επικεντρώνεται στην 
προστασία και διαχείριση ορεινών προστατευό-
μενων περιοχών. Προσκεκλημένοι ομιλητές από 
το εξωτερικό και την Ελλάδα θα παρουσιάσουν 
εισηγήσεις σχετικές  με την ιστορία,  το  μύθο,  
τη  μοναδικότητα  της φύσης του Ολύμπου,  την  
προστασία  και  διαχείριση  των  προστατευόμε-
νων  περιοχών, το  θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει 
και θα αναφερθούν σε παραδείγματα καλής 
διαχείρισης. 

   Το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του ΤΕΕ διοργα-
νώνει στις 23 Μαρτίου 2015 και ώρα  18.00 μ.μ. 
διάλεξη με θέμα:  «Διαχείριση στερεών αποβλή-
των και οχημάτων τέλους ζωής». Ομιλητής  θα 
είναι ο Θωμάς Χόνδρος , αναπληρωτής καθηγητής 
του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.  Η ομιλία 
θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Τμήματος, 
πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία.

Διάλεξη

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η 
Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού 
2015, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: 
“Υδατικοί πόροι και αειφόρος ανάπτυξη”, 
στις 20 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 στην 
Αίθουσα του Συνεδριακού Αμφιθεάτρου του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ιερά 
Οδός 75). 
  Η εκδήλωση αποσκοπεί, στην ανάδει-
ξη των προβλημάτων που σχετίζονται με 
τα αποθέματα νερού της χώρας και την 
υποβάθμιση της ποιότητάς τους. Αλλά 
κυρίως σκοπό έχει να ενημερώσει και να 
επισημάνει στο κοινό την αναγκαιότητα 
ύπαρξης μιας αειφόρου διαχείρισης μέσω 
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντι-
κών δράσεων. 

Εκδήλωση 

ΣΕΜΠΧΠΑ: Αρχαιρεσίες 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεο-
δομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανά-
πτυξης - ΣΕΜΠΧΠΑ προκήρυξε εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου, 
των Δ.Ε. των Περιφερειακών του Τμημάτων 
και των Εξελεγκτικών τους Επιτροπών. Οι 
αρχαιρεσίες  θα πραγματοποιηθούν την 
Κυριακή 26 Απριλίου 2015 στην Αθήνα και 
στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων 
(Λάρισα και Θεσσαλονίκη). 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν 
όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συλλό-
γου.
Δήλωση υποψηφιότητας:  α) αυτοπροσώ-
πως το Σάββατο 28 Μαρτίου 2015 κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης στο Βόλο, 
β) γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στη γραμματεία του Συλλόγου με προθε-
σμία μέχρι την  Παρασκευή 27 Μαρτίου 
2015.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Αποχαιρετισμός στο  
συνάδελφο Φοίβο Τσέκερη 

Συζήτηση για τη ΡΑΕ

Την αλλαγή σύνθεσης του διοικητικού της 
συμβουλίου γνωστοποίησε στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών η Τράπεζα της Ελλάδος. Ει-
δικότερα, το γενικό συμβούλιο της Τράπε-
ζας της Ελλάδος αποτελείται από τους κ.κ.: 
Στουρνάρα Γιάννη (διοικητή), Μουρμούρα 
Α. Ιωάννη (υποδιοικητή), Μητράκο Μ. Θε-
όδωρο (υποδιοικητή), Ανρεάδη Α. Ανδρέα 
(Σύμβουλο), Ασημακόπουλο Β. Δημήτριο 
(Σύμβουλο), Γερανιωτάκη Δ. Ευάγγελο 
(σύμβουλο), Μυλωνά Α. Γεώργιο (σύμ-
βουλο), Πλασκοβίτη Σ. Ηλία (σύμβουλο), 
Σταματόπουλο Κ. Χαράλαμπο (σύμβουλο), 
Ταβλά Δ. Γεώργιο-Σπυρίδων (σύμβουλο), 
Χανδρή Δ. Μιχαήλ (σύμβουλο).

Την Κυριακή, 15 του Μάρτη, έφυγε από 
τη ζωή ο αγωνιστής επιστήμονας, αρχι-
τέκτονας και πρώην μέλος της Αντιπρο-
σωπείας του ΤΕΕ, Φώτης-Φοίβος Τσέ-
κερης.  Ανήκε σε μια γενιά – στη γενιά 
της Εθνικής Αντίστασης και του αντιφα-
σιστικού αγώνα – που αφιέρωσε τη ζωή 
της κυριολεκτικά στους αγώνες του λαού 
για εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία και 
κοινωνική δικαιοσύνη. Ο Φοίβος Τσέ-
κερης, μαζί με πολλούς άλλους άξιους 
επιστήμονες από τη γενιά του, έθεσε την 
επιστημονική του γνώση στην υπηρεσία 

της συλλογικής προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα και το 
λαό, για ένα δρόμο ανάπτυξης με επίκεντρο τις ανάγκες του εργαζόμε-
νου ανθρώπου. Η συνεισφορά του στο οργανωμένο κίνημα των διπλω-
ματούχων μηχανικών υπήρξε – και από την άποψη αυτή – καθοριστική. 
Το παράδειγμά του θα εμπνέει και θα διαπαιδαγωγεί γενιές επιστημό-
νων και κοινωνικών αγωνιστών. Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκφρά-
ζει τα πιο θερμά συλλυπητήριά της στην οικογένεια του συναδέλφου 
Φώτη-Φοίβου Τσέκερη.

Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Παναγιώτης Λαφαζάνης συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου Εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Στη συνά-
ντηση παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Απόστολος Αλεξό-
πουλος. Οι εργαζόμενοι στη ΡΑΕ έθεσαν στον υπουργό τα προβλήματα που 
τους απασχολούν με κορυφαίο αυτό του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας 
που βρίσκεται υπό διαμόρφωση από τη Διοίκηση.  Ο υπουργός υποσχέ-
θηκε ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η σύνταξη του Νέου Κανονισμού 
Λειτουργίας να γίνει με τη συμβολή και εκπροσώπου των εργαζομένων.  
Επισήμανε επίσης ότι η κυβέρνηση σέβεται το χαρακτήρα και την αυτο-
νομία της ΡΑΕ και υπολογίζει πολύ στη συμβολή των εργαζομένων, ώστε 
η Αρχή να παίξει με προοδευτικό και θετικό τρόπο το ρυθμιστικό ρόλο 
της. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι επεξεργάζεται νομοθετική ρύθμιση, με 
την οποία θα περιορίζεται ο ρόλος της Αρχής σε αυτό ακριβώς το  πλαίσιο, 
ώστε να μην υποκαθιστά την κυβέρνηση σε βασικές πολιτικές επιλογές, 
όπως αυτές του καθορισμού των τιμολογίων. 

Το υπουργείο Οικονομίας και Υποδομών ανακοίνωσε ότι με άρ-
θρο του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνω-
ση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» η κυβέρνηση μεταθέτει χρονικά την εφαρμογή του 
νέου θεσμικού πλαισίου (Ν. 4281/2014), που διέπει τις δημό-
σιες συμβάσεις. Η τροποποίηση του νόμου που εισηγείται το 
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
προβλέπει την αναστολή της  ισχύος του  μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2015. 
Η παράταση αυτή κρίθηκε απαραίτητη καθώς το νέο σύστημα 
ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δια-
μόρφωνε ο νόμος που ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2014, δεν έχει ολοκληρωθεί από άποψης 
τεχνικών υποδομών και προετοιμασίας της δημόσιας διοίκησης και των φορέων της αγοράς για 
αυτόν. Επιπλέον, ο ίδιος ο νόμος απαιτεί πλήθος δευτερογενών νομοθετικών και κανονιστικών 
πράξεων οι οποίες δεν έχουν υλοποιηθεί από τις προηγούμενες πολιτικές ηγεσίες με αποτέλε-
σμα σήμερα να μη μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή. 
Η πολιτική ολιγωρία των προηγούμενων κυβερνήσεων, ο μεταρρυθμιστικός οίστρος που στα-
ματούσε με την ψήφιση των νόμων και η συστηματική αδιαφορία για τους θεσμούς που κα-
λούνταν να υποστηρίξουν αυτή την σημαντική τομή για τη χώρα και τα δημόσια οικονομικά 
οδήγησε στην σημερινή αναγκαιότητα να δοθεί παράταση στην ημερομηνία υιοθέτησης των 
νέων διαδικασιών. Στην σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση 
παραμένει αταλάντευτα προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της εφαρμογής ενός καθεστώτος 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, βασισμένο σε ένα ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, με απλο-
ποιημένες και διαφανείς διαδικασίες. 
Σε αυτό το πλαίσιο προσανατολίζεται προς την ενσωμάτωση των νεώτερων ευρωπαϊκών οδηγι-
ών στην εθνική νομοθεσία γύρω από τις δημόσιες συμβάσεις και στην συνεργασία με διεθνείς 
θεσμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, για την υιοθέτηση των καλύτερων διεθνών πρακτικών ώστε να εξασφα-
λιστούν τα μέγιστα δημοσιονομικά οφέλη για τη χώρα.

Νέο ΔΣ 

Αναστολή εφαρμογής του νόμου 4281/2014



Χωρίς Μετρό και Ηλεκτρικό θα μείνει 
για τρεις ώρες σήμερα  η Αθήνα, μετά 
την απόφαση των εργαζομένων να πραγ-
ματοποιήσουν προειδοποιητική Στάση 
Εργασίας από τις 11 το πρωί έως τις 2 το 
μεσημέρι ακινητοποιώντας τους συρμούς 
στις Γραμμές 1, 2 και 3. Αίτημα των εργα-
ζομένων είναι η απόσυρση των καινούρ-
γιων συρμών 3ης σειράς του Μετρό της 

Αθήνας.

Στάση εργασίας 

Το ποσό του 1,3 δισ.ευρώ άντλησε χθες  ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, μέσω 
δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με αμετάβλητο κόστος. Συγκεκριμένα, όπως 
ανακοινώθηκε, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδο-
μάδων, ύψους 1 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,70% αμετάβλητη έναντι της τελευ-
ταίας αντίστοιχης δημοπρασίας, που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου 2015. Υποβλήθηκαν 
συνολικές προσφορές ύψους 1,3 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 
φορές και έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και 
μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκ. ευρώ.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary 
Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015. Σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν 
επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την 
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015, στις 12μ.μ.

Έντοκα γραμμάτια 

Φόρος 26% θα καταβάλλεται από τις επιχειρή-
σεις επί της δαπάνης προμηθειών από χώρες 
με προνομιακό φορολογικό καθεστώς και θα 
επιστρέφεται εντός 12μήνου, εφόσον αποδει-
κνύεται ότι η συναλλαγή είναι πραγματική. Η 
διάταξη αυτή περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο 
για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
προς το Δημόσιο, και αφορά συναλλαγές με 
χώρες όπως η Κύπρος, η Βουλγαρία, η Ιρλαν-
δία οι οποίες έχουν χαμηλό φορολογικό συ-
ντελεστή για τα επιχειρηματικά κέρδη. Πρό-
κειται για το άρθρο 21 του νομοσχεδίου με το 

οποίο το υπουργείο Οικονομικών επιχειρεί να 
αντιμετωπίσει μεθόδους φοροδιαφυγής που 
γίνονται μέσω τριγωνικών συναλλαγών με 
φορολογικούς παραδείσους αλλά και χώρες 
με πολύ χαμηλή φορολογία στα κέρδη των 
επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι στον κατάλογο 
του υπουργείου Οικονομικών για το 2014 των 
χωρών με προνομιακό φορολογικό καθεστώς 
περιλαμβάνονται εκτός των άλλων η Αλβα-
νία, η Ανδόρα, η Βουλγαρία, το Γιβραλτάρ, η 
Ιρλανδία, η ΠΓΔΜ, το Κατάρ και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

Φορολογία επιχειρήσεων

Συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο είχε η διοίκηση του 
ΤΕΕ Δωδεκανήσου και του Συλλόγου Αρχιτεκτό-
νων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ), με κύριο αντικείμενο 
την προετοιμασία για τη διενέργεια αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισμών, το προσεχές διάστημα. 
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη συνάντηση απο-
φασίστηκε η προκήρυξη αρχιτεκτονικών δια-
γωνισμών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, που 
αφορούν τον αστικό εξοπλισμό σε επτά νησιά, 
Ρόδο, Κω, Λέρο, Σαντορίνη, Σίφνο, Αμοργό και 
Μήλο. Ενδεικτικά θέματα των διαγωνισμών 
αποτελούν τα καθιστικά εξωτερικού χώρου, τα 
στέγαστρα στάσεων, οι κάδοι απορριμμάτων, τα 
φωτιστικά εξωτερικού χώρου και ο εξοπλισμός 
παραλιών. Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν για το 
κάθε νησί ξεχωριστά, ούτως ώστε να ληφθούν 
υπόψη τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφο-
λογικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν 
την ξεχωριστή φυσιογνωμία του κάθε τόπου. 
Επιπρόσθετα, συμφωνήθηκε να προκηρυχτεί 
ελεύθερος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα 
αφορά τη λειτουργική και αισθητική αναβάθ-
μιση του κολυμβητηρίου και των κτηριακών 
υποδομών του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (ΝΟΡ). 
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, λόγω της 
περίοπτης θέσης των εγκαταστάσεων, που απο-
τελούν εμφανές σημείο για τον επισκέπτη κατά 
την εν πλω είσοδο του στο νησί. Η υλοποίηση 
της πρωτοβουλίας αυτής έρχεται σε συνέχεια 
της συνάντησης μεταξύ των δύο πλευρών, που 
πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2014 πριν την 
διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπου 
αμοιβαία είχε συμφωνηθεί η αναγκαιότητα της 
υλοποίησης αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Είναι 
η πρώτη φορά που διενεργηθούν αρχιτεκτονι-
κοί διαγωνισμοί στο Νότιο Αιγαίο, οι οποίοι θα 
«απελευθερώσουν» την δημιουργική φαντασία 
του αρχιτεκτονικού δυναμικού της περιοχής, 
συμβάλλοντας καθοριστικά στην αισθητική 
αναβάθμιση των νησιών, ως εκ τούτου, το ΤΕΕ 

χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Περιφέρειας ως 
εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι κάθε αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ανεξάρ-
τητα από την έκβαση του, αποτελεί αφορμή για 
ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο τόσο μεταξύ αρ-
χιτεκτόνων, όσο και μεταξύ επίσημων φορέων 
και πολιτών. Αυτή η ανταλλαγή είναι και μία από 
τις σημαντικότερες προσφορές του θεσμού στην 
αρχιτεκτονική του τόπου, αφού ακόμη και από 
προτάσεις που δεν βραβεύονται προκύπτουν 
προβληματισμοί και ζυμώσεις που μπορούν να 
διαμορφώσουν την εξέλιξη των ιδεών αρκεί να 
τους δοθεί η ευκαιρία να δημοσιοποιηθούν. Οι 
παραπάνω διαγωνισμοί θα διεξαχθούν με χρη-
ματοδότηση από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, ενώ το ΤΕΕ Δωδεκανήσου και ο Σύλλογος 
Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου (ΣΑΔ) θα συνδρά-
μουν στην επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήμα-
τος αυτού.
Είναι ιδιαίτερα σημαντική η έναρξη της διαδι-
κασίας αυτής καθώς το έργο που θα αναδειχθεί 

από τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς μπορεί 
να συμβάλλει στην αισθητική αναβάθμιση του 
τόπου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών.

Προκήρυξη αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες
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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΝΕΑ ΕΔΡΑ ΤΗΣ GOOGLE

Το δανέζικο αρχιτεκτονικό γραφείο του Bjarke Ingels και το 
βρετανικό στούντιο του Thomas Heatherwick, ανέλαβαν να σχε-
διάσουν τα νέα κεντρικά γραφεία της Google στην Καλιφόρνια, 
συνολικής επιφάνειας 316.000 τετραγωνικών μέτρων. Ένα συ-
γκρότημα που σχεδιάζεται από το μηδέν, σε μια ορεινή περιοχή, 
στην οποία κυριαρχεί το πράσινο, και θα πρέπει να συνδυάζει την 
καινοτομία με την άνεση λειτουργίας και εργασίας για τις χιλιά-
δες που θα φιλοξενούνται σ’ αυτό.
Οι σχεδιαστές, σύμφωνα με το Masterplan που δημοσιοποίησαν, 
αντί για την κατασκευή συμπαγών κτιρίων από μπετόν, αποφά-
σισαν να δημιουργήσουν μπλοκ από ελαφριές δομές, οι οποίες 
μπορούν να μετακινούνται, ώστε να προσαρμόζονται σε νέες χρή-
σεις στο μέλλον, τοποθετώντας αυτές τις μονάδες σε ένα μεγάλο 
ημιδιαφανές στέγαστρο, που από τη μια ελέγχει το κλίμα, από την 
άλλη επιτρέπει στο φως της ημέρας και τον αέρα να εισέρχεται 
στους χώρους εργασίας, αλλά γενικότερα τις εγκαταστάσεις. 
Κάτω από την ίδια «ομπρέλα» προβλέπεται να υπάρχουν δένδρα, 
άφθονο πράσινο, καφετέριες, ακόμη και ποδηλατόδρομος, καταρ-
γώντας τα όρια ανάμεσα στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον.
«Αυτό το έργο είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλούς χώρους 
γραφείων. Έχει να κάνει περισσότερο με την ‘τοπική κοινωνία’, 

που φιλοξενήσει», ανέφερε ο David Radcliffe, αντιπρόεδρος της 
Google-ακινήτων. «Προσθέτοντας πολλά μονοπάτια, ποδηλα-
τόδρομους, περιοχές λιανικής πώλησης, εστιατόρια και άλλες 
εγκαταστάσεις κοινής χρήσης, ελπίζουμε να δώσουμε νέα πνοή 
στο μοναδικό περιβάλλον, αλλά και σε όσους εργάζονται ή επι-
σκέπτονται τη νέα έδρα της επιχείρησης. Γι’ αυτό αναζητήσαμε 
έναν αρχιτέκτονα που θα μπορούσε πραγματικά να κάνει κάτι 
διαφορετικό».
Τελικά δεν βρήκαν έναν, αλλά δυο. «Όταν συναντήσαμε ο ένας 
τον άλλον, βλέποντας και τη θέα της περιοχής, σκεφτήκαμε ότι 
θα ήταν ενδιαφέρον να συνεργαστούμε μεταξύ μας και με την 
Google, για να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό σε σχέση με 
κάθε άλλο, στο οποίο ο καθένας μόνος δεν θα μπορούσε να δημι-
ουργήσει», δήλωσε ο Bjarke Ingels.
«Στην πανεπιστημιούπολη της Google υπάρχουν πολλά δέντρα» 
σημειώνει Thomas Heatherwick, «αλλά αυτό το φυσικό περιβάλ-
λον υπονομεύεται συνεχώς από το οδικό δίκτυο και τις υποδομές 

για το σύνολο των αυτοκινήτων που κατακλύζουν την περιοχή, με 
συνέπεια να έχει κανείς πως τα δέντρα είναι έπιπλα στο δρόμο». 
Με αυτό το σκεπτικό, οι δυο αρχιτεκτονικές ομάδες προσπά-
θησαν να αναστρέψουν την κατάσταση «να χρησιμοποιήσουμε 
τους χώρους στάθμευσης για την αναδημιουργία του φυσικού 

περιβάλλοντος, εμπλουτίζοντας το χώρο, μέσα και έξω από την 
εγκατάσταση, με πολύ πράσινο».
Το αποτέλεσμα είναι αυτό που αποτυπώνεται στις φωτογραφίες 
που παρουσιάζουμε σήμερα, οπωσδήποτε εντυπωσιακό και έξω 
από τα καθιερωμένα.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε οριακό σημείο οι σχέσεις της κυβέρνησης 
με τους δανειστές- Αδιέξοδο στις τεχνικές συζητήσεις στην Αθήνα- 
ΣΚΛΗΡΑΙΝΕΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ- Τηλεφωνική συνομιλία Μπαράκ 
Ομπάμα- Άνγκελα Μέρκελ για «ρεαλιστική συμφωνία» • Καλύφθηκε 
η δημοπρασία εντόκων γραμματίων- ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ • Τράπεζες: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 400 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ELA.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σηκώνουν τους τόνους της αντιπαράθεσης Αθήνα και 
Βρυξέλλες- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ- Μάχη Αλ. Τσίπρα με το «δι-
ευθυντήριο» της Ευρώπης • Οι τράπεζες δέχθηκαν νέες ισχυρές πιέσεις, 
με τον κλαδικό δείκτη να υποχωρεί 8,26%- ΝΕΑ ΠΤΩΣΗ 4,13%- ΑΠΑΞΙΩ-
ΝΕΤΑΙ ΤΟ Χ.Α.- Μόλις στα 43,4 δισ. η κεφαλαιοποίηση των εισηγμένων 
• Μόλις 400 εκατ.- ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ ΜΕΣΩ ELA 

• Έντονες αντιδράσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών- 
«ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ» ΦΟΡΟΣ 26% ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Συνάντηση υπουρ-
γών με τη διοίκηση- ΣΧΕΔΙΟ ΟΤΕ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΕΚΟ- Η κυβέρνηση απευθύνει έκκληση 
να δανείσουν το Δημόσιο μέσω ρέπος • Η ΕΚΤ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ • ΠΕΝΤΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ 
ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- Η ΕΚΤ αύξησε χθες κατά 400 εκατ. ευρώ τη 
χρηματοδότηση των τραπεζών από τον ELA  •  «ΚΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ» ΣΤΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΙΡΛΑΝΔΙΚΟΥ- ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ- Το σχέδιο για τα 
«κόκκινα δάνεια», που έφτασαν στο 40%  •  ΣΕ ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ- DEUTSCHE TELEKOM- Η κυβέρνηση στηρίζει τα 
επενδυτικά σχέδια στον ΟΤΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ- Με συ-
γκρουόμενες απόψεις προσέρχονται Τσίπρας και ηγέτες της Ευρώπης 
• ΚΟΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΜΕΡΚΕΛ- Για μεταρρυθμίσεις 
και παραμονή στο ευρώ • ΕΝΤΑΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΒΟΥΛΗΣ- 
«Σκηνές ροκ» στην Ολομέλεια  •  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 
ΔΕΚΟ- 555 εκατ. του ΤΧΣ στο Δημόσιο.

ΤΑ ΝΕΑ: Καμία πρόοδος εν αναμονή της Συνόδου- ΟΡΑΤΟΤΗΣ ΜΗ-
ΔΕΝ- Ποταμός ο Τσίπρας στο Κοινοβούλιο, εμμένει στην ίδια γραμμή- 
Καταιγισμός προειδοποιήσεων και υπαινιγμών στην Ευρώπη- Διπλωμα-
τικός πυρετός με τηλεφωνήματα από Ουάσιγκτον  •  Χάος στη Βουλή- Η 
ΖΩΗ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  •  Τι 
Εξάρχεια, τι Φρανκφούρτη- ΚΑΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ 350 ΣΥΛΛΗ-
ΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ.

ΕΘΝΟΣ: Σε βαρύ κλίμα η συνάντηση των Βρυξελλών μετά τα τελεσί-
γραφα- ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΡΗΞΗ- Η ατζέντα 
Τσίπρα στο τραπέζι με τους «έξι»  • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΟΜΠΑΜΑ ΣΤΗ 
ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  •  Οδηγός για όλα τα Ταμεία- ΕΥΝΟΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ 300.000 ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  •  Βουλή: 
ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΦΑΛΤΣΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ Χ.Α.  •  Γαλακτοκομική: 
BULLYING ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Καταιγίδα επιθετικών δηλώ-
σεων ευρωπαίων αξιωματούχων κατά της Αθήνας- ΜΟΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΟΛΩΝ- Επικοινωνία του Ομπάμα με τη Μέρκελ για την Ελλάδα  •  ΤΟΥΣ 
ΕΚΑΝΕ ΑΝΩ- ΚΑΤΩ Η ΖΩΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ Χ.Α.  •  Φρανκφούρτη: 
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓ(Ρ)ΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο για όσους συνταξιοδοτήθηκαν 
από τον Σεπτέμβριο του 2013- ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ 
ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  •  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕ ΤΗ 
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ  •  Νεκροί 20 τουρίστες και 2 Τυνήσιοι- Σκοτώθηκαν και 
οι 2 τρομοκράτες που κρατούσαν δεκάδες ομήρους- ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΤΥΝΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ  •  Αναζητείται έντιμος 
συμβιβασμός με… μεταρρυθμίσεις- ΑΓΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΕ ΟΥΑΣΙ-
ΓΚΤΟΝ- ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 1’  •  Πρωτοφανείς συ-
γκρούσεις για τις πολιτικές λιτότητας- ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ Η ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΑΩΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΕΚΤ.

Η ΑΥΓΗ: Κρίσιμη συνάντηση κορυφής το βράδυ στις Βρυξέλλες- 
ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Αλ. Τσίπρας: Δεν κάνουμε 
πίσω, σεβόμαστε τις δεσμεύσεις μας και απαιτούμε το ίδιο από τους 
εταίρους  •  Νέα παρέμβαση Ομπάμα στη Μέρκελ: ΒΡΕΙΤΕ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αποκάλυψη Τσίπρα: Εφεύρημα της προηγούμενης 
κυβέρνησης η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ- «Για να περάσει ρυθμίσεις που 
ευνοούσαν επιχειρηματικά συμφέροντα»- ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΤΖΗΔΑ-
ΚΗ  •  ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΑΚΟ- 
Η… Siemens και το γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ηλεκτρι-
σμένες ομιλίες με προσωπικές αναφορές  •  ΡΗΓΜΑ ΣΤΗ ΝΔ- Διά βοής 
(χωρίς κάλπες) η σκιώδης κυβέρνηση σε παγωμένο κλίμα με αρκετές 
ηχηρές απουσίες  •  Η ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ- Επεισόδια με 
διαδηλωτές κατά της λιτότητας στα εγκαίνια του νέου πολυτελούς κτιρίου 
της ΕΚΤ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΛΑΘΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ- Άρχισε θετικά, 
αλλά εξελίσσεται επικίνδυνα.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Από τις εισαγγελικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα- 
«ΝΥΣΤΕΡΙ» ΣΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Διαβουλεύσεις συγκυβέρνησης- δανειστών- Ο,ΤΙ 
ΚΑΙ ΑΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 
ΧΕΡΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστική επιστολή στην «Ελεύθερη Ώρα»- 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ: «ΜΕΣΑ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕ-
ΖΕΣ».
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ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Η ΡΗΞΗ ...

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 19/03/2015

 Ένα δραματικό ραντεβού, τη στιγμή που οι σχέσεις της ελληνικής 
κυβέρνησης με τους εταίρους βρίσκονται, αν όχι σε οριακό, σε κρί-
σιμο σημείο, δίνουν για σήμερα το βράδυ, μετά τη Σύνοδο Κορυφής 
στις Βρυξέλλες, έξι κορυφαίοι "παίκτες" της Ευρώπης με τον πρω-
θυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
Πρόκειται για ένα κορυφαίο ραντεβού, που με βάση τις συνθήκες 
που έχουν διαμορφωθεί και τον "πόλεμο νεύρων" που "καθοδη-
γεί" τις τελευταίες μέρες τις διαπραγματεύσεις κάθε άλλο παρά 
θα φτάσει εύκολα στον στόχο για την εξεύρεση λύσης. Η ρήξη ή η 
συμφωνία είναι, για όλες τις πλευρές, δύο υπαρκτά σενάρια για τα 
οποία φέρουν πιθανότατα και εναλλακτικές προτάσεις για τη δια-
χείρισή τους.
Το χθεσινό 24ωρο ήταν, άλλωστε, απολύτως διαφωτιστικό για το 
κλίμα που επικρατεί στις Βρυξέλλες σχετικά με τη στάση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης -δεν υπήρχε ούτε ένα πολιτικό πρόσωπο της 
Ευρώπης χθες που να μην επιτέθηκε ή που να μην άφησε αιχμές 
κατά της κυβέρνησης, ενώ ξένα δημοσιεύματα επέμεναν ότι έχει 
φτάσει αρμοδίως στο αυτί του πρωθυπουργού η δυσαρέσκεια των 
εταίρων για την πολιτική συμπεριφορά του υπουργού Οικονομικών 
Γιάνη Βαρουφάκη.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, πάντως, έδωσε χθες σαφείς απαντήσεις 
από το βήμα της Βουλής, όπου, με αφορμή την ψήφιση του νομο-
σχεδίου για την ανθρωπιστική κρίση, έστειλε πολλαπλά μηνύματα 
εντός και κυρίως εκτός των τειχών.
Προανήγγειλε επί της ουσίας ότι εμμένει στην κατάθεση σχεδίων 
νόμων που σε κάθε περίπτωση δεν αφορούν κατά τον πρωθυπουρ-
γό μονομερείς ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα υπονόησε ότι είναι 
ανοιχτός σε κάθε πρόταση που μπορεί να βελτιώσει τον αναγκαίο 
για την έξοδο από την κρίση και τη λιτότητα "Οδικό χάρτη".
"Στην Ευρώπη είμαστε όλοι ισότιμοι εταίροι, δεν υπάρχουν ιδιοκτή-
τες και ενοικιαστές", ήταν μία από τις χαρακτηριστικές φράσεις της 
ομιλίας του, όπου επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να κάνει ούτε βήμα 
πίσω, υπαναχωρώντας από τη διεκδίκηση δηλαδή της εφαρμογής 
κεντρικών πολιτικών επιλογών.
Εάν και εφόσον δεν αναβληθεί -όλες οι πληροφορίες λένε ότι θα 
γίνει- το βραδινό ραντεβού της εξαμερούς (των κ. Ολάντ, Ντράγκι, 
Γιούνκερ, Ντάισελμπλουμ, Τουσκ και της κ. Α. Μέρκελ) με τον κ. 
Τσίπρα, η ελληνική πλευρά θα προσέλθει με συγκεκριμένη "ατζέ-
ντα", εκτιμώντας ότι υπάρχουν ικανά περιθώρια για την εξεύρεση 
λύσης μέσα από την πολιτική συζήτηση - οι εταίροι, βέβαια, υπεν-
θυμίζουν οε κάθε ευκαιρία ότι η πολιτική συζήτηση δεν πρόκειται 
να υποκαταστήσει την "πρόβλεψη" για αξιολόγηση του προγράμ-
ματος.
Εγκυρότατες πληροφορίες τονίζουν ότι ο πρωθυπουργός, τον οποίο 
συνοδεύουν στο σημερινό ταξίδι του στις Βρυξέλλες οι κ. Παππάς, 
Τσακαλώτος και Σακελλαρίδης καθώς και στελέχη του Μεγάρου 
Μαξίμου, θα επιδιώξει να θέσει ευθέως το ζήτημα της... προσεκτι-
κής ανάγνωσης της συμφωνίας της 20ής Φλεβάρη του Eurogroup. 
Θα ζητήσει, δηλαδή, να υπάρξει σαφής ερμηνεία των συμφωνηθέ-
ντων "γραμμή γραμμή", να ξεκαθαρίσουν όλες οι πλευρές τι εννο-
ούν συνυπογράφοντας την κάθε παράγραφο.
Είναι αυτονόητο ότι και ο Έλληνας πρωθυπουργός προτίθεται να 

ξεκαθαρίσει τη δική του ερμηνεία, επαναλαμβάνοντας τις "κόκκινες 
γραμμές" που έθεσε και τότε, συνομιλώντας μάλιστα με κορυφαί-
ους ηγέτες και εκπροσώπους των θεσμών, όπως οι κ. Γιούνκερ και 
Ντάισελμπλουμ.
Το δεύτερο ζήτημα που θέλει να θέσει αφορά τις μεταρρυθμίσεις 
και τον χρόνο προώθησης τους εννοώντας η εφαρμογή ποιων θα 
ξεκινήσει άμεσα και ποιες άλλες θα μετατεθούν στον χρόνο, αλλά 
σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ξεχαστούν.
Ειδική μνεία έχει αποφασίσει να κάνει για το ότι η νέα κυβέρνηση 
έχει πάρει οριστικό διαζύγιο με το προηγούμενο καθεστώς - όπερ 
σημαίνει ότι δεν αποδέχεται την εφαρμογή του e-mail Χαρδούβελη, 
κυρίως σε ό,τι αφορά τις μειώσεις μισθών, συντάξεων, νέες απολύ-
σεις κ.ά.
Είναι γνωστό ότι οι δανειστές επιμένουν για την άμεση προώθηση 
και των παραπάνω, όπως και των ιδιωτικοποιήσεων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη ή τώρα συζητούνται.
Οι γνωρίζοντες, ωστόσο, επισημαίνουν σε όλους τους τόνους ότι ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα ανοίξει και θα επιδιώξει να εκ-
μαιεύσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το ζήτημα της ρευστότητας 
μετά τα πρώτα σημάδια ασφυξίας προς τη χώρα από την Ευρωπα-
ϊκή Κεντρική Τράπεζα κ.ά. Όπως εξηγούν κυβερνητικά στελέχη, η 
στάση των εταίρων ως προς τη "ρευστότητα" θα μπορούσε να χαρα-
κτηριστεί "μονομερής ενέργεια" από την πλευρά των δανειστών.
Με την ίδια "ατζέντα" επί της ουσίας ο κ. Τσίπρας θα μεταβεί τη 
Δευτέρα στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνάντηση και αμέσως μετά 
δείπνο με την καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ. Να σημειωθεί ότι η 
πρόσκληση προς το Μέγαρο Μαξίμου για το κορυφαίο τετ α τετ 
προήλθε από την καγκελαρία.

TEE ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ-
ΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 27 | 19/03/2015

Την επανεξέταση της λεγόμενης «χωροταξικής και πολεοδομικής 
μεταρρύθμισης» που επιχειρεί ο νόμος 4269/2014 ζητεί το ΤΕΕ/
ΤΚΜ από τον υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας Παναγιώτη Λαφαζάνη, τονίζοντας ότι δεν οδηγεί 
σε αλλαγή του κυρίαρχου προτύπου πολεοδόμησης στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν είναι συμβατό με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα 
με το υπόμνημα που απέστειλε το τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου στον αρμόδιο υπουργό, ο νόμος δεν 
αλλάζει το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού, το οποίο χαρα-
κτηρίζεται ως χαμηλής ωριμότητας, κεντροβαρές, αποκομμένο από 
την αναπτυξιακή στρατηγική και διαμορφωμένο από συγκυριακούς 
παράγοντες, με πολύπλοκο και εξαντλητικά ρυθμιστικό θεσμικό 
πλαίσιο, που δίνει μεγάλη έμφαση στη διεκπεραίωση στατικών χω-
ρικών σχεδίων.
Όπως επισημαίνει, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) εξυπηρέ-
τησαν για χρόνια το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης, που βασίστηκε 
σχεδόν εξολοκλήρου στην οικοδομή και συρρικνώθηκαν, με την 
πάροδο των χρόνων, σε σχέδια πρόβλεψης επεκτάσεων των σχε-
δίων πόλης (μόνο στην Κεντρική Μακεδονία οι επεκτάσεις των 
εγκεκριμένων ΓΠΣ καλύπτουν κατά 5,5 φορές τις ανάγκες του 
πληθυσμού της).
«Αυτό που έχει απόλυτη προτεραιότητα και αποτελεί μέχρι σήμερα 
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μία από τις βασικές υστερήσεις της ελληνικής πολιτείας, είναι να 
μπορεί η περιφέρεια να παίρνει αποφάσεις για θέματα που αφο-
ρούν την ανάπτυξή της, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου. Προς 
τον σκοπό αυτό απαιτείται η μεταφορά εξουσίας από το κέντρο και 
η ενδυνάμωση των περιφερειακών δομών», σημειώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ και ζητεί την αποκέντρωση της έγκρισης, παρακολούθησης, 
αξιολόγησης, τροποποίησης και αναθεώρησης των Περιφερειακών 
Πλαισίων, δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναθεώ-
ρηση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.
Εξίσου σημαντικό είναι να καλυφθεί η ανεπάρκεια του Ν. 
4269/2014 αναφορικά με τον στρατηγικό του χαρακτήρα σε σχέση 
με τις ασκούμενες χωρικές πολιτικές. Το Επιμελητήριο επισημαίνει 
ότι το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού τελεί σε σύγχυση, 
καθώς, όπως λέει, είναι προσανατολισμένο στον τύπο και όχι στο 
αποτέλεσμα και παρέμεινε ως είχε με τις νέες διατάξεις, ενώ επι-
πλέον γιγαντώθηκε ως προς τον κανονιστικό του χαρακτήρα, την 
πληθώρα ρυθμίσεων και την πολυπλοκότητά του. Τέλος, θέτει το 
ζήτημα της διασφάλισης της επάρκειας των πόρων για την προώθη-
ση του χωρικού σχεδιασμού καθώς, όπως αναφέρει, οι θεσμοθετη-
μένες διαδικασίες για την προείσπραξη μέρους (10%) της εισφοράς 
σε χρήμα για τις Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ) δεν εφαρμόσθηκαν 
συστηματικά από τους ΟΤΑ και δεν απέδωσαν μέχρι σήμερα γιατί 
είναι ατελείς και συχνά κοινωνικά και πολιτικά μη επιθυμητές από 
τις τοπικές κοινωνίες.

ΑΝΕΦΙΚΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 19/03/2015

Φιλόδοξη, αλλά χωρίς ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας, όπως 
έχει σχεδιαστεί, δείχνει η προσπάθεια των υπ. Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος για τη χάραξη αιγιαλού σε όλη τη χώρα βάσει κατα-
γραφής της «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ). Η 
ολιγόμηνη παράταση που δίνεται με σχέδιο νόμου στις κτηματικές 
υπηρεσίες για έλεγχο των στοιχείων και μετάβαση στο νέο σύστημα 
δεν επαρκεί, εξαιτίας σοβαρών παραλείψεων και δραματικής υπο-
στελέχωσης των υπηρεσιών. Ενδεικτικό, η κτηματική υπηρεσία των 
Κυκλάδων διαθέτει 2 μηχανικούς για τις ακτές 29 κατοικημένων 
νησιών και της Δωδεκανήσου 5 για 20 κατοικημένα νησιά.
Η ρύθμιση που συμπεριελήφθη στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για 
την επανεκκίνηση της οικονομίας» προτείνει δύο τροποποιήσεις 
στον ν. 4281/14. Αφορούν τη χάραξη οριογραμμής αιγιαλού, βάσει 
της προκαταρκτικής (προσωρινής) χάραξης που πραγματοποίησε n 
«Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ). Όπως προκύ-
πτει από την εισηγητική έκθεση, από τον Αύγουστο που ψηφίστηκε 
ο νόμος, τα στοιχεία έφθασαν στις υπηρεσίες την Παραμονή των 
Χριστουγέννων, οπότε και... έληγαν οι προθεσμίες. Το σχέδιο νόμου 
προτείνει παράταση των προθεσμιών. Επιπλέον καταργεί την de 
facto οριστικοποίηση της προκαταρκτικής οριογραμμής αιγιαλού 
της ΕΚΧΑ, αν δεν ανταποκριθούν οι υπηρεσίες μέσα στις προβλε-
πόμενες ημερομηνίες. Είναι ωστόσο εφικτός ο έλεγχος των οριο-
γραμμών αιγιαλού που προτείνει η ΕΚΧΑ, και με τις νέες προθεσμί-
ες; Οι κτηματικές υπηρεσίες απαντούν αρνητικά. Συγκεκριμένα: 
1. Οι κτηματικές υπηρεσίες παρέλαβαν στα τέλη του 2014 υπολο-
γιστές, νέο λογισμικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ωστόσο με όσες 

υπηρεσίες επικοινώνησε η «Κ», ο εξοπλισμός παραμένει ανενεργός 
καθώς οι υπάλληλοι δεν εκπαιδεύτηκαν στη χρήση του.
Οι κτηματικές υπηρεσίες θεωρούν ότι είναι δική τους ευθύνη η 
ψηφιοποίηση των παλαιών πράξεων χάραξης αιγιαλού. Αλλά στην 
εισηγητική έκθεση του σ/ν αναφέρεται ότι αυτό θα πραγματοποιη-
θεί μέσω του συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδο-
τημάτων» (προϋπολογισμού 3,7 εκατ. ευρώ) που ολοκληρώνεται τον 
Αύγουστο του 2015. Η αποσαφήνιση... του ποιος κάνει τι είναι εξαι-
ρετικό σημαντική, λόγω του μεγάλου αριθμού παλαιών πράξεων 
(στις Κυκλάδες υπολογίζονται περί τις 820, στα Δωδεκάνησα 300, 
στη Σάμο και την Ικαρία 150).
2. Οι κτηματικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι δεν επαρκεί η εξέταση 
των προκαταρκτικών ορίων των αιγιαλών από τον μηχανικό μέσω 
υπολογιστή, αλλά ότι χρειάζεται αυτοψία. Όμως οι υπηρεσίες είναι 
«παράλυτες» λόγω έλλειψης προσωπικού.
3. Δεν έχουν ακόμα οριστεί οι Επιτροπές Χάραξης Αιγιαλού και 
Παραλίας, που κατά τον νόμο έχουν την ευθύνη. Επιπλέον η δομή 
των κτηματικών υπηρεσιών άλλαξε, με την υπαγωγή τους σε 6 πε-
ριφερειακές υπηρεσίες, απόφαση που προσέθεσε γραφειοκρατία 
και «απομάκρυνε» τη διεύθυνση των υπηρεσιών, άρα και στελέχη 
των Επιτροπών, από την περιοχή ευθύνης.
Στην ΕΚΧΑ, εκτιμάται ότι η εξέταση των προκαταρκτικών γραμμών 
αιγιαλού μπορεί να γίνει χωρίς αυτοψία. «Το υπόβαθρο είναι κατά 
τη γνώμη μου απολύτως αξιόπιστο», λέει στην «Κ» ο διευθυντής 
προγραμματισμού της ΕΚΧΑ, Δημ.
Ρόκκος. «Αν δεχθούμε ότι χρειάζονται αυτοψίες, η υπόθεση των 
αιγιαλών θα καταλήξει σαν τους δασικούς χάρτες, που δεν θεσπί-
ζονται ποτέ. Όσον αφορά τις προθεσμίες, θα έπρεπε να προσαρμο-
στούν στα δεδομένα των υπηρεσιών με έναν λογικό τρόπο».
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Επιπλέον αποζημίωση 607.000 ευρώ επιδίκασε με απόφασή του, 
στον ανάδοχο του μετρό Θεσσαλονίκης, το δεύτερο διαιτητικό δικα-
στήριο για συγκεκριμένα 13 αιτήματα.
Με τη δεύτερη αυτή απόφαση το δικαστήριο επιδίκασε ποσό 
607.000 ευρώ, όταν ο ανάδοχος, με 13 αιτήματα που αφορούσαν 
την περίοδο 2006-2009, διεκδικούσε 1,95 εκατ. ευρώ. Τα αιτήματα 
είχαν να κάνουν με τον τρόπο υπολογισμού της ημερήσιας απο-
ζημίωσης ειδικά για τις εργασίες στα σκάμματα της αρχαιολογίας. 
Η απόφαση αυτή ακολουθεί την προηγούμενη με την οποία για 
λόγους διαδικασίας, απορρίφθηκε αίτημα για επιπλέον αποζημίωση 
ύψους 215 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι διεκδικήσεις του αναδόχου, έχουν συγκεντρωθεί 
σε έξι ομάδες και εξετάζονται από διαιτητικά δικαστήρια.
Στην πρώτη ομάδα αιτημάτων, εκδόθηκε η απόφαση για την οριακή 
προθεσμία (ποια είναι αυτή και αν αναγνωρίζεται το αίτημα του 
εργολάβου για αποχώρηση από το έργο χωρίς κυρώσεις), όπως και 
η απόφαση με την οποία απορρίφθηκαν τα 215 εκατ. ευρώ.
Μένουν οι εκδόσεις των αποφάσεων για τις υπόλοιπες τέσσερις 
ομάδες αιτημάτων, καθώς η ανάδοχος κοινοπραξία διεκδικούσε 
συνολικά επιπλέον 507 εκατ. ευρώ.


