
Την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ-ΑΜ για πλήρη στήριξη στους συνα-
δέλφους συνδικαλιστές που διώκονται ποινικά για τις κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ, 
που έγιναν για την προάσπιση του δικαιώματος των μηχανικών σε εργασία και 

πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, απέστειλε με επιστολή του ο  Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, προς τον Αναπληρωτή 

Υπουργό  Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη με κοινοποίηση στους 
Βουλευτές Καβάλας και Δράμας. Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας και στην 
επιστολή τονίζεται επίσης η επιτακτική ανάγκη να δοθούν άμεσα λύσεις στα μη 

αποδεχόμενα άλλη αναβολή ασφαλιστικά προβλήματα των μηχανικών. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η μαζική φτωχοποίηση των Ελλήνων οφείλεται στη 
νεοφιλελεύθερη πολιτική ριζικής λιτότητας που ακο-
λουθήθηκε από την «τρόικα», η οποία συνιστά ένα 
μόρφωμα εκτός Ευρωπαϊκού Δικαίου, όπως είναι 
επίσης ο EFSF, ο ESM και το Δημοσιονομικό Σύμφω-
νο, τόνισε σε συνέντευξή του στη δημόσια Αυστριακή 
Ραδιοφωνία ο νομικός και ερευνητής του Εργατικού 
Επιμελητηρίου Αυστρίας, Λούνκας Ομπερντόρφερ. 
Ο ίδιος θεωρεί ως «σωστό δρόμο» μία αλλαγή των 
Ευρωπαϊκών Συνθηκών με ταυτόχρονη εμπλοκή του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δικαίωμα άσκησης 
«βέτο» από μέρους του.
Από το 2010, επισήμανε, τα προγράμματα «διάσω-
σης» της Ελλάδας υπαγορεύονταν από την πολιτική 
της λιτότητας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας 
μέσω κοινωνικού «dumping», κάτι που οδήγησε σε 
μαζική φτωχοποίηση του πληθυσμού, σε μείωση του 
ΑΕΠ κατά 25% , σε αύξηση της ανεργίας στο 28%, σε 
αύξηση της παιδικής θνησιμότητας και των αυτοκτονι-
ών, σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους από το 120% το 
2010 σε 175% του ΑΕΠ.
Στη συνέντευξή του, έκανε παραλληλισμούς με την 
κρίση της δεκαετίας του 1930 στη Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης και υποστήριξε, επί της ουσίας, τη θέση 
της σημερινής ελληνικής κυβέρνησης να εξαχθούν 
διδάγματα και να συγκληθεί μια Διεθνής Διάσκεψη 
Χρέους, υπενθυμίζοντας ότι το μεταπολεμικό χρέος 
της Γερμανίας ήταν υψηλότερο, ανερχόμενο στο 
200% του ΑΕΠ και μη βιώσιμο, με συνέπεια να απο-
φασιστεί τότε η διαγραφή του, που συνετέλεσε στην 
γερμανική οικονομική ανάκαμψη.
Δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν πολλές τέτοιες φωνές 
στα όρια της ΕΕ. Το ζήτημα είναι αν τις αξιοποιούμε, 
ως οφείλουμε;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

ΣΗΜΕΡΑ

Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015 
πραγματοποιήθηκε στο Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας επίσημη 
συνάντηση Αντιπροσωπείας της 
Βeijing Association for Science and 
Technology-BAST (Ένωσης Πεκίνου 
για την Επιστήμη και  Τεχνολογία) με 
τον Προεδρεύοντα και  Α’ Αντιπρόε-
δρο  κ. Θεόδωρο Σεραφίδη  παρου-
σία της  Β’ Αντιπροέδρου του ΤΕΕ 
κ. Αντωνίας Μοροπούλου, καθώς 
και με εκπροσώπους του ΤΕΕ από 
την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η Επί-
σκεψη  εντάσσεται στο πλαίσιο  της 
μακρόχρονης συνεργασία μεταξύ 
ΤΕΕ-BAST  που έχει ξεκινήσει από 
το 2008 και έχει εδραιωθεί μέσω 
Μνημονίου Συνεργασίας που έχει 
υπογραφεί και προβλέπει τη συνερ-
γασία των δύο φορέων σε θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος, όπως πε-
ριβάλλον, αντισεισμική  μηχανική, 
προστασία μνημείων κλπ. Η BAST 
(Beijing Association of Science and 
Technology  είναι Επιστημονική Ορ-
γάνωση  «ομπρέλα»  για την περιοχή 
του Πεκίνου στην οποία Μέλη είναι 
Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια, Ινστι-
τούτα και Κρατικές Εταιρίες. Βασι-
κός στόχος της Οργάνωσης είναι 
η ανάπτυξη της οικονομίας δια της 

εισαγωγής τεχνογνωσίας  δυτικών 
ανεπτυγμένων χωρών, μέσω ανταλ-
λαγής εμπειρογνωμόνων, διοργά-
νωσης εκδηλώσεων και λοιπών συ-
νεργασιών.  Ένας από τους μείζονες 
στόχους της BAST είναι να παίξει 
το ρόλο γέφυρας επικοινωνίας με-
ταξύ των ακαδημαϊκών κοινοτήτων 
και να βοηθήσει στην εξάπλωση και 
εκλαΐκευση της επιστήμης και τεχνο-
λογίας, προωθώντας ταυτόχρονα 
την σύνδεση της οικονομίας με την 
επιστήμη και την τεχνολογία. Έχει 
καθιερώσει το Μήνα Ακαδημαϊκών 
Ανταλλαγών στην Επιστήμη και  τη 
τεχνολογία, κατά τη διάρκεια του 
οποίου σε ετήσια βάση διοργανώνει 
Συνέδρια, Συμπόσια, Εκθέσεις και 
Ημερίδες, που αφορούν  επιστημο-
νικά θέματα.

O Προεδρεύων 
και  Α’ Αντιπρόε-
δρος κ. Θεόδωρος 
Σεραφίδης  και ο 
κ. XIA Qiang, Αντι-
πρόεδρος BAST 
υπέγραψαν Νέο 
Σύμφωνο Συνερ-
γασίας πενταετούς 
διάρκειας που 
αφορά στην περαι-
τέρω συνεργασία 
ΤΕΕ και BAST, για 
ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΕΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (BAST)

Συνεργασία για την επιστήμη  
και την τεχνολογία

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

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Σύγχρονα Υλικά Επεμβάσεων 
(Επισκευών / Ενισχύσεων)» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο: “Αερομεταφορές – 
Παρόν και Μέλλον”  
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής 
ΠΑΤΡΑ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Ελλάδας

“iForce Επικοινωνίες”, 
Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου 
Προσωπικού Σωμάτων Ασφα-
λείας Δημοσίων Υπηρεσιών, 
Πανελλήνια Ένωση Πιλότων

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
Παν. Πατρών, Ινστιτούτο Επι-
στημών Χημικής Μηχανικής 

20-30
Απριλίου

2015

13
Mαίου
2015

4-6
Ιουνίου
2015

ΣΗΜΕΡΑ 16-04-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
αύριο- στο Μουσείο της Ακρόπολης, οι εργασίες 
του Διεθνούς Συμποσίου «RAIL AND CITY-
CODE ATHENS», που διοργανώνουν το ΕΜΠ, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πολυτεχνείο ΕΤΗ της 
Ζυρίχης, με θέμα την πολεοδομική και σιδηρο-
δρομική ανάπτυξη της Αθήνας.

ΚΕΡΚΥΡΑ
➦  Το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας του ΤΕΕ 
διοργανώνει σήμερα και ώρα 7.00 μμ εκδήλωση 
με θέμα «Από την έρευνα στην εκμετάλλευση 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Προκλήσεις και 
οφέλη για την ελληνική οικονομία».

  Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής 
Τεχνολογίας, o Αντώνης Ιορδανίδης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, 
θ’ αναπτύξει το θέμα:  «TMSA- The Oil Major Perspective». H ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 21 
Απριλίου 2015 και ώρα 18:00, στο αμφιθέατρο της εταιρείας “Danaos Shipping Co Ltd ”, (Ακτή 
Κονδύλη 14, Πειραιάς).
Δηλώσεις συμμετοχής (για ελεύθερη είσοδο) στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο τηλέφωνο 210 
4186062 (10:00 – 14:00), έως την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015.  

ΔΙΑΛΕξΗ ΤΗΣ ΕΛΙΝΤ 

Τ
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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

Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός 

Ημερίδες του ΤΕΕ Αν. Μακεδονίας

   Η Σχολή Αρχιτεκτονικής και το Πανεπιστήμιο του 
Tianjin (Κίνα), σε συνεργασία με τον οργανισμό 
Urban Environment Design (UED) και την Παγκό-
σμια Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA), διοργανώνουν 
τον 4ο διεθνή φοιτητικό διαγωνισμό παγκόσμιας 
αρχιτεκτονικής με τίτλο: “The UIA-HYP Cup 2015”. 
Κρίσιμες ημερομηνίες:
Λήξη προθεσμίας εγγραφής για συμμετοχή: 30 
Ιουνίου 2015
Λήξη παραλαβής των μελετών από τους διοργανω-
τές: 31 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Σεπτέμβριος 2015
Πληροφορίες: http://www.sadas-pea.gr/uia-hyp-

cup-2015-diethnis-fititikos-diagonismos-ston-
architektoniko-schediasmo/

•Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ 
διοργανώνει την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 και ώρα 
18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήματος 
(Βότση 2, Καβάλα) και την Τετάρτη 22 Απριλίου 
2015 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Δράμας, εκδήλωση 
ενημέρωσης των διπλωματούχων μηχανικών για 
την "Αδειοδότηση Καταστημάτων Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος" με εισηγητές τους: Ηλία Διαμαντή 
Π.Μ. και Αριστομένη Ελεμίνογλου Π.Μ. 

•Επίσης, το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του 
ΤΕΕ διοργανώνει την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και 
ώρα 18:30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τμήμα-
τος (Βότση 2, Καβάλα) και την Τρίτη 28 Απριλίου 
2015 στο Αμφιθέατρο της Π.Ε. Δράμας, εκδήλωση 
ενημέρωσης των διπλωματούχων μηχανικών για 
τα "Φορολογικά των μηχανικών" με εισηγητή τον 
Νικόλαο Κολυδά, Οικονομολόγο. 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
SLAG-PROD διοργανώνεται -από το Εργαστή-
ριο Δομικών Υλικών ΑΠΘ- διεθνές σεμινάριο 
με τίτλο: "1st European Seminar on the 
Utilization of Electric Arc Furnace Slags", στις 
10 Ιουνίου του 2015, στο χώρο του Κέντρου 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του 
Α.Π.Θ.
Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η χρήση των 
παραπροϊόντων της χαλυβουργίας στις κατα-
σκευές και ομιλητές θα είναι διακεκριμένοι 
επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το αντικείμενο του σεμιναρίου αφορά τόσο 
επαγγελματίες, όσο και φοιτητές μηχανικούς 
(με δωρεάν παρακολούθηση). Λόγω των 
περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας, οπότε οι ενδιαφερόμενοι πρέπει 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν στο email: 
papayian@civil.auth.gr

Σεμινάριο



Συνεργασία ΤΕΕ-BAST για την επιστήμη 
και την τεχνολογία

Η επίσημη συνάντηση Αντιπροσωπείας της Βeijing Association for Science 
and Technology-BAST ( Ένωσης Πεκίνου για την Επιστήμη και  Τεχνολο-
γία) με τον Προεδρεύοντα και  Α’ Αντιπρόεδρο ΤΕΕ κ. Θεόδωρο Σεραφίδη  
παρουσία της  Β’ Αντιπροέδρου του ΤΕΕ κ. Αντωνίας Μοροπούλου , καθώς 
και με εκπροσώπους του ΤΕΕ από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας την Παρασκευή 3 Απριλίου 
2015 Επίσκεψη  εντάσσεται στο πλαίσιο  της μακρόχρονης συνεργασία μετα-
ξύ ΤΕΕ-BAST . Η συνεργασία έχει ξεκινήσει από το 2008 και έχει εδραιωθεί 
μέσω Μνημονίου Συνεργασίας που έχει υπογραφεί και προβλέπει τη συνερ-
γασία των δύο φορέων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως περιβάλλον, 
αντισεισμική  μηχανική, προστασία μνημείων κλπ.  O Προεδρεύων και  Α’ 
Αντιπρόεδρος κ. Θεόδωρος Σεραφίδης  και ο κ. XIA Qiang , Αντιπρόεδρος 

BAST υπέγραψαν Νέο Σύμφωνο Συνεργασίας πενταετούς διάρκειας που 
αφορά στην περαιτέρω συνεργασία ΤΕΕ και BAST, για ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας. Τον Επικεφαλή της Κινεζικής αντιπροσωπείας συνόδευε 4μελής 
ομάδα αποτελούμενη από τους κ.κ. ZHANG Xiaohu, Γενικό Διευθυντή του 
Κέντρου Νεολαίας για την Επιστήμη & Τεχνολογία, LI Haining, Γενικό Διευ-
θυντή του Οργανισμού για τη συνεχιζόμενης Εκπαίδευση σε θέματα Επιστή-
μης και Τεχνολογίας του Πεκίνου, YAN Jun, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
Κέντρου Ανάπτυξης της Επιστήμης του Πεκίνου και ZENG Fulin, Αναπληρω-
τή Διευθυντή του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της BAST. Από την πλευρά του 
ΤΕΕ συμμετείχαν ο Προεδρεύων και  Α΄ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ.  Θεόδω-
ρος Σεραφίδης, η Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ κ. Αντωνία Μοροπούλου, το Μέλος 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ κ. Αναστάσιος Ηλίας, η  Γενική Δ/ντρια Υπηρεσιών 
ΤΕΕ κ. Δήμητρα Κανέλλου, η Προϊσταμένη της Δ/νσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων κ. Λιάνα Αναγνωστάκη και η Προϊσταμένη του 
Τμ. Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης  κ. Όλγα Καλαντζοπούλου. Επίσης συμ-
μετείχαν τα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ, κ.κ. Βίκυ Τσουκαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια, 
Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια και  Σίμος Μαλαμής Λέκτορας, 
οι οποίοι και έχουν συμμετάσχει ως ομιλητές σε εκδηλώσεις της BAST που 
έχουν πραγματοποιηθεί στην Κίνα  (κάλυψη δαπανών από Κινεζική πλευρά) 
στο πλαίσιο του  Μήνα Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών στην Επιστήμη και τη Τε-
χνολογία,  Ετήσιο θεσμό της BAST. Ο  Προεδρεύων και Α’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ 
κ. Θεόδωρος Σεραφίδης, καλωσορίζοντας την Αντιπροσωπεία, επιβεβαίωσε 
τις παραδοσιακά καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στους  δύο 

φορείς  και  μεταξύ άλλων  εξέφρασε την πεποίθηση  ότι η περαιτέρω  εν-
δυνάμωση της συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος  θα έχει πολ-
λαπλά οφέλη και για τις δύο πλευρές.  Η Β’ Αντιπρόεδρος ΤΕΕ κ. Αντωνία 
Μοροπούλου, στο χαιρετισμό της, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων  στη σημασία 
που έχει η αειφόρος ανάπτυξη και για τις δύο χώρες όσο και η εξωστρέφεια 
του ΤΕΕ για τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ιδιαίτερα δε για 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς έτσι οι Έλληνες Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί συνδυάζουν την άρτια επιστημονική κατάρτιση με τις απαιτήσεις 
άσκησης του επαγγέλματος και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, παρέχοντας υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες προς την Κοινωνία. Το Μέλος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
κ. Αναστάσιος Ηλίας αναφέρθηκε στη συμμετοχή του ΤΕΕ στο Πρόγραμμα 
ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων της Κρατικής Υπηρεσίας Θεμάτων Ξένων 

Εμπειρογνωμόνων της Λ.Δ. Κίνας (CAIEP-SAFEA), ενώ η η Γεν. Δ/ντρια του 
ΤΕΕ κ. Δήμητρα Κανέλλου αναφέρθηκε στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 
ΤΕΕ και CAIEP-SAFEA, που έχει υπογραφεί από 28/11/2006 και στις επί 
μέρους επαφές του ΤΕΕ με διάφορες Αντιπροσωπείες από Επαρχίες της Λ. 
Δημοκρατίας της Κίνας. Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Θεμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων κ. Λιάνα Αναγνωστάκη, παρουσίασε συνοπτι-
κά κάποιες σημαντικές δράσεις του ΤΕΕ την τελευταία 2ετία. Οι καθηγητές 
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ κ.κ. Βίκυ Τσουκαλά, Επίκουρη Κα-
θηγήτρια, Μαρία Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια και Σίμος Μαλαμής, 
Λέκτορας αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες του ΕΜΠ  πάνω σε θέματα περι-
βάλλοντος  και περιλαμβάνουν εκτός από θέματα εκπαίδευσης, έρευνα και 
διεθνείς συνεργασίες. Ο Αντιπρόεδρος BAST κ. XIA Qiang αναφέρθηκε συ-
νοπτικά στη δομή της BAST και το ρόλο της στην ανάπτυξη της επιστήμης και 
τεχνολογίας, την προώθηση της επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινό 
και ειδικότερα τους νέους και τη σύνδεση της με την οικονομία του Πεκίνου. 
Στο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκαν επιμέρους θέματα συνεργασίας 
μεταξύ των δύο φορέων, όπως μηχανισμοί για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 
και ανταλλαγών επιστημόνων, η προστασία μνημείων και θέματα πολιτιστι-
κής κληρονομιάς,  οι δυνατότητες εφαρμογής  νέων τεχνολογιών και της  
Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Κατασκευή, το δομημένο Περιβάλλον 
και τη Τεχνολογία της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων [ECBEEEBTP 
(European Construction, Built Environment and Energy Efficient Building 
Technology Platform)]. 
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Παρέμβαση για τα υδατικά ζητήματα της Θεσσα-
λίας άσκησαν από κοινού το ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρι-
κής και Δυτικής Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρι-
κής Ελλάδος και η Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών 
(Ε.ΘΕ.Μ.). Αναλυτικά σημειώνεται ότι «με την 
παρέμβασή μας αυτή επιθυμούμε να επαναφέ-
ρουμε το γνωστό θέμα των υδάτων στην περιοχή 
της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την εφαρμογή 
ενός προγράμματος για τον εξορθολογισμό της 
χρήσης των υδάτων στη λεκάνη του Πηνειού σε 
σχέση με τη Γεωργία καθώς και την πορεία των 
υδροηλεκτρικών έργων επί του Άνω Αχελώου. 
1. Στη Λεκάνη του Πηνειού η Γεωργία ως γνω-
στόν απορροφά το 94% των διαθέσιμων υδατικών 
πόρων, κατά πολύ περισσότερο από τους επι-
τρεπόμενους, με καταστροφικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Για το θέμα αυτό έχουμε ακούσει ή 
διαβάσει κατά καιρούς, απόψεις και θέσεις από 
κεντρικά και περιφερειακά στελέχη του κυβερ-
νώντος σήμερα πολιτικού χώρου (νέο μοντέλο 
Γεωργίας, πολιτικές και έργα εξοικονόμησης 
νερού, αλλαγή νοοτροπιών, ταμιεύσεις υδάτων 
σε μικρά έργα αποκλειστικά μέσα στη λεκάνη 
Πηνειού με οικολογική αντίληψη και περιορι-
σμένο κόστος κλπ). Όλα αυτά όμως για την ώρα 
αποτελούν απλά άξονες σκέψεων και ιδεών, που 
από μόνα τους δεν συνιστούν ένα εφαρμόσιμο 
πρόγραμμα. Ως πρόγραμμα νοείται ο ακριβής 
προσδιορισμός των δράσεων ή/και των έργων 
που προτείνονται, με τη κοστολόγησή τους, το 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, τις πηγές χρημα-
τοδότησης, τους φορείς και τα όργανα εφαρ-
μογής του». Στην κοινή ανακοίνωση την οποία 
υπογράφουν οι Βασίλης Τσιώνας, Πρόεδρος ΤΕΕ 
Κεντ. & Δυτ. Θεσσαλίας, Κωνσταντίνος Καλό-
γηρος, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας, 
Γιάννης Καλλές, Πρόεδρος Εταιρίας Θεσσαλικών 
Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ) σημειώνεται ακόμη ότι: «Ζη-
τούμε λοιπόν από το Υπουργείο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (ΥΠΑΠΕΝ), όπου συνυπάρχουν οι υπουργοί 
αρμόδιοι για την Αγροτική Ανάπτυξη, το περι-
βάλλον αλλά και την Διαχείριση των Υδάτων, 
να παρουσιάσουν στους φορείς και το λαό της 
Θεσσαλίας το ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗΣ για την πορεία της Γεωργίας στη Θεσσα-
λία, την κάλυψη των αρδευτικών της αναγκών, 
την προστασία του Πηνειού και των υπόγειων 
υδροφορέων, την οικονομική και κοινωνική στή-
ριξη του ανθρώπινου δυναμικού στον Αγροτικό 
τομέα. Διαβεβαιώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, 
ότι ένα τέτοιο πρόγραμμα, καθόλα αναγκαίο, θα 
είναι ευπρόσδεκτο από τους επιστημονικούς μας 
φορείς και θα είμαστε στη διάθεση της πολιτείας 
με συγκεκριμένες θέσεις, τις οποίες από πολλά 
χρόνια έχουμε επεξεργαστεί. Βασικό πυλώνα 
υποστήριξης αυτής της προσπάθειας, εκτός από 

τα παραπάνω, θα αποτελέσουν και τα εγκεκριμέ-
να Σχέδια Διαχείρισης Υδάτων. Με την αφορμή 
αυτή επισημάνουμε την ακατανόητη ενέργεια 
ορισμένων οργανώσεων που προσέφυγαν στο 
ΣτΕ για να ανακόψουν αυτήν την εκσυγχρονιστι-
κή και μεταρρυθμιστική διαδικασία υλοποίησης 
των Σχεδίων Διαχείρισης που μόλις ξεκίνησε. 
Είμαστε βέβαιοι, αυτό ειδικά το απαιτούμε, ότι το 
ΥΠΑΠΑΝ θα υπερασπισθεί με όλα τα μέσα, πο-
λιτικά και νομικά, τα Σχέδια Διαχείρισης και θα 
αντισταθεί στις ενέργειες όσων επιδιώκουν να 
πριονίσουν το πιο αξιόπιστο εργαλείο εφαρμο-
γής ενός βιώσιμου προγράμματος για το τρίπτυ-
χο Περιβάλλον-Γεωργία-Νερά. 2. Σε ότι αφορά 
στα υδροηλεκτρικά έργα που προτάθηκαν και 
κατασκευάσθηκαν επί του Άνω Αχελώου (Μεσο-
χώρα, Συκιά, σήραγγα Πευκοφύτου), η ολοκλή-
ρωση και η λειτουργία τους αποτελεί μείζονος 
σημασίας πολιτικό θέμα. Tα έργα αυτά ουσιαστι-
κά συνιστούν την συμμετοχή της περιοχής μας 
στην εθνική ενεργειακή παραγωγή. -Λίγα πα-
ραπάνω λόγια για τη Μεσοχώρα: Ως γνωστόν το 
φράγμα είναι ήδη κατασκευασμένο από το 2001. 
Ο ΥΗ Σταθμός που αντιστοιχεί στον ταμιευτήρα 
Μεσοχώρας είναι ισχύος 161,6 MWκαι είναι επί-
σης κατασκευασμένος αναμένοντας να λειτουρ-
γήσει μετά την πλήρωση του ταμιευτήρα. Αυτή 
τη στιγμή το θέμα της Μεσοχώρας βρίσκεται στη 
φάση της εκ νέου περιβαλλοντικής αδειοδότη-
σης της. Όμως ενώ η υπό εξέταση Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει ήδη υποβληθεί 
από την ΔΕΗ στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΥΠΕ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν προωθήθηκε 
έως σήμερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ώστε 
να υπάρξει η απαραίτητη γνωμοδότηση των το-
πικών φορέων. Αυτό μας απασχόλησε από τις 

πρώτες ημέρες της νέας κυβέρνησης, σκεφθή-
καμε όμως ότι απαιτείται ένα εύλογο διάστημα 
για ενημέρωση. Και ενώ εμείς αναμένουμε τις 
εξελίξεις, ορισμένα στελέχη του κυβερνητι-
κού χώρου, χωρίς να διευκρινιστεί εάν ομιλούν 
υπεύθυνα και ποιον εκπροσωπούν, προβαίνουν 
σε δηλώσεις του τύπου «δεν χρειάζεται να 
λειτουργήσει η Μεσοχώρα, έχουμε επάρκεια 
ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα». Οι δηλώσεις 
αυτές, αν και χαρακτηρίζονται από έλλειψη επι-
στημονικού και πολιτικού βάρους, προκαλούν 
συγχύσεις και απορίες, ιδιαίτερα όταν τα κόμμα-
τα που στηρίζουν την κυβέρνηση ή έστω κάποιοι 
κυβερνητικοί παράγοντες, δεν μπαίνουν στον 
κόπο να απαντήσουν αναλόγως. Επισημαίνουμε 
ότι οι σημαντικού ύψους, αποκλειστικά δημόσιοι 
πόροι που
επενδύθηκαν στα ΥΗ έργα του Άνω Αχελώου χω-
ρίς αυτά να αποδίδουν, η ενίσχυση σε δύσκολες 
εποχές της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, 
καθώς και το γεγονός ότι τα έργα ανήκουν και 
θα τα εκμεταλλευθεί μία δημοσίου χαρακτή-
ρα επιχείρηση  ΔΕΗ), θα μπορούσαν, αυτά και 
μόνο, να αποτελέσουν ισχυρούς λόγους για την 
άμεση λειτουργία τους. Ειλικρινά δεν μπορούμε 
να φανταστούμε τι είδους συμφέροντα ή ποιες 
ιδεοληψίες επιδιώκουν το μπλοκάρισμα των 
ΥΗΕ του Άνω Αχελώου. Συνοπτικά εκτιμούμε 
πως είναι απαραίτητη μία σαφής τοποθέτηση 
της Κυβέρνησης για την υπεράσπιση των Σχεδί-
ων Διαχείρισης Υδάτων στο ΣτΕ , την εφαρμογή 
ενός προγράμματος στον κάμπο για την Γεωργία 
σε σχέση με τους υδατικούς πόρους, την προώ-
θηση των έργων της ΔΕΗ επί του Άνω Αχελώου 
και ειδικότερα την προώθηση των διαδικασιών 
της Μεσοχώρας.

ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ Κ & Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΤΕΕ ΚΕ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
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ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ξΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

Υπάρχουν σήμερα πολλά όμορφα κτίρια στον κόσμο και είναι βέβαιο 
ότι πολλά άλλα θα δημιουργηθούν το επόμενο διάστημα χάρη στην 
φαντασία και τις καινοτόμες ιδέες των αρχιτεκτόνων. Ωστόσο, υπάρ-
χουν κι εκείνα που διακρίνονται ως τα ακριβότερα κτίρια, κι απ΄αυτά 
τα 10 πρώτα είναι τα εξής:

1.  Abraj Al Abait Towers,  
Μέκκα

Είναι το τρίτο υψηλότερο κτίριο 
στον κόσμο, βρίσκεται στην καρ-
διά του θρησκευτικού κέντρου 
των μουσουλμάνων, στεγάζει 
ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και 
κατοικίες. Κατασκευάστηκε με 
πρωτοβουλία  του βασιλιά της Σα-
ουδικής Αραβίας Abdulaziz ως το 
σύγχρονο ορόσημο της πόλης. Το 
κόστος του υπολογίζεται σε 15 δισ. 
δολάρια.

2. Marina Bay Sands, 
Σιγκαπούρη
Πρόκειται για επέν-
δυση της Las Vegas 
Sands, η οποία έφτασε 
περίπου τα 5,5 δισ. 
δολάρια το 2010. Σε 
μια από τις πλέον εμ-
βληματικές περιοχές 
της Σιγκαπούρης, 
φιλοξενεί πολλές διαφορετικές χρήσεις, όπως ξενοδοχεία, θέατρα, 
εστιατόρια και εκθεσικά κέντρα.

3.  Resorts World Sentosa,  
Σιγκαπούρη

Στη Σιγκαπούρη, επίσης, βρίσκε-
ται και το τρίτο ακριβότερο κτίριο 
στον κόσμο, μια επένδυση που 
έφτασε στα 4,93 δισ. δολάρια, 
διαθέτει καζίνο, υδάτινα πάρκα, 
πάρκα θαλάσσιας ζωής και το 
μεγαλύτερο Oceanarium στον 
κόσμο.

4.  Emirates Palace, Αμπού Ντάμπι
Το Emirates Palace σχεδιάστηκε από τον John Elliot και ανήκει στην 
κυβέρνηση του Abu 
Dhabi. Είναι ένα πολυ-
τελές ξενοδοχείο επτά 
αστέρων, διαθέτει 394 
εξαιρετικά σχεδιασμέ-
νες και επιπλωμένες 
σουίτες και το κόστος 
κατασκευής του έφτα-
σε περίπου τα 3 δισ. 
δολάρια.

5.  Αυστραλιανό Κοινοβούλιο,  
στην Καμπέρα

Με ύψος 107 μέτρα και με περίπου 4.700 
δωμάτια και άλλους χώρους, το κέντρο 
άσκησης της πολιτικής της πέμπτης 
Ηπείρου, κόστισε 1,1 δισ. δολάρια, αλλά πριν από 26 χρόνια, με συνέπεια 
σήμερα να θεωρείται το πέμπτο ακριβότερο κτίριο στον κόσμο.

6. Cosmopolitan, Λας Βέγκας
Ένα από τα πιο δημοφιλή κτίρια του 
Las Vegas, ταυτόχρονα και ένα από τα 
ορυφαία ξενοδοχεία στον κόσμο, βρί-
σκεται στο νότιο τμήμα της Bellagio και 
στη δυτική του Las Vegas Boulevard, 
διαθέτει 2.995 δωμάτια, καζίνο επιφά-
νειας 10.200 τ.μ., εστιατόρια, spa και 
θέατρα. Ανήκει στον όμιλο Blackstone 
και η κατασκευή του κόστισε 3,9 δισ. 
δολάρια.

7.  Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου,  
Νέα Υόρκη

Το κτίριο που αντικατέστησε τους «δί-
δυμους» πύργους που καταστράφηκαν 
κατά την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, 
επονομάζεται και Πύργος της Ελευθε-
ρίας, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο κτίριο 
στον κόσμο  και το κόστος κατασκευής 
του έφτασε περίπου στα 3,8 δισ. δο-
λάρια.

8. Wynn Resort, Λας Βέγκας
Έχει το όνομα του ιδιοκτήτη του, ο 
οποίος δαπάνησε 2,7 δισ. δολάρια για 
την κατασκευή του ξενοδοχείου, το 
οποίο έχει κερδίσει πολλά βραβεία και 
για την αισθητική του.
 

9. Ενετικό Μακάο, Μακάο
Αυτό το ...αντίγραφο 
Βενετίας, αμερικανικής 
ιδιοκτησίας, κόστισε 2,4 
δισ. δολάρια, στεγάζει το 
μεγαλύτερο ξενοδοχείο 
και μεγαλύτερο καζίνο 
στην Ασία.

10. City of Dreams, Μακάο
Κι αυτό το κτίριο κόστισε 2,4 
δισ. δολάρια, αποκαλείται 
η Πόλη των Ονείρων, είναι 
ιδιοκτησία της Melco Crown 
Entertainment και συγκαταλέ-
γεται μεταξύ των μεγαλύτερων 
καζίνο στον κόσμο.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της 
Ελλάδας στο CCC από Β- με αρνητική προοπτική- ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ 
ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ- Χαμηλώνει ο πήχης των προσδοκιών για συμφωνία στο 
Eurogroup της 24ης Απριλίου  • Χρηματιστήριο: Νέα πτώση σημείωσε 
ο Γενικός Δείκτης- ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  •  2014: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 82 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ   •  
Αλέκος Φλαμπουράρης: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΗ ΑΔΙΕΞΟΔΟΥ   •  Βόλφγκανγκ Σόιμπλε: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ GREXIT 
ΔΕΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ   •  Γερμανία: ΤΟ 
ΠΑΖΛ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στη Βουλή η αύξηση των κατώτατων αμοιβών και οι συμ-
βάσεις- ΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ- Σφοδρές αντιδράσεις εργοδοτικών 
οργανώσεων- Οι αλλαγές στα εργασιακά θα κοστίσουν 3 δισ.   •  ΝΕΕΣ 
ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Β. Σόιμπλε: Εξαιρετικά δύσκολη η 
κατάσταση στην Ελλάδα- Μ. Ντράγκι: «Δεν διανοούμαι ότι η Ελλάδα 
θα χρεοκοπήσει»- Σε CCC+ από Β- ΜΕΤΑ ΤΗ FITCH ΚΑΙ Η S&P ΥΠΟ-

ΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   •  Στα 317,1 δισ. το δημόσιο χρέος- ΣΥΡ-
ΡΙΚΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 0,4% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ 
’14   •  Νέες απώλειες 1,94% χθες για τον Γενικό Δείκτη- ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟ ΧΑ- Χάνουν όλα τα στηρίγματα οι τιμές 
των τραπεζικών μετοχών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ- Οι τράπεζες αναζητούν φόρμουλα για να αποφύγουν να 
πληρώνουν τόκο στους δανειολήπτες   •  «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ   •  ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ TURKISH STREAM   • ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΟ 6 ΔΙΣ. ΑΠΕΙΛΕΙ 
ΤΗΝ GOOGLE Η Ε.Ε.   •  ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΓΙΑ 
ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ- Διαφωνίες για τον κατώτατο μισθό   •  ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
«ΤΡΥΠΑ» 2 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ 2014- Μικρότερο κατά 1% του ΑΕΠ το πρωτο-
γενές πλεόνασμα πέρυσι   •  «ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ 
ΦΕΡΕΓΓΥΕΣ»- Μ. Ντράγκι: Καθοριστικές οι διαπραγματεύσεις της ελ-
ληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ- 
Δραματική έκκληση Κομισιόν- Σκληρό μήνυμα Σόιμπλε- Το Μαξίμου 
εμμένει στις «κόκκινες γραμμές» • ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ- Αντιδράσεις δημάρχων  •  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ «ΒΛΕ-
ΠΕΙ» Ο Π. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ- Και πιθανή προκαταβολή  •  Πρωτογενές πλε-
όνασμα- «ΤΡΥΠΑ» 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕ ΤΟ 2014.

ΤΑ ΝΕΑ: ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ- Ξαφνική εμπλοκή 
στις διαπραγματεύσεις- Η Σύνοδος του ΔΝΤ χαλάει το κλίμα- Άγνοια 
δηλώνει η κυβέρνηση για τη μετάθεση της συμφωνίας από τις 24 Απριλί-
ου στις 11 Μαΐου- Σενάρια ελληνικής χρεοκοπίας, εντός όμως ευρώ, στα 
γερμανικά ΜΜΕ  •  ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΦΕΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ- 
Ανέβηκε στα τραπέζια της συνέντευξης Τύπου στην ΕΚΤ μια εικοσάχρο-
νη FEMEN από το Αμβούργο ρίχνοντας προκηρύξεις αντί για γαρίφαλα  •  
Τι λέει ο εισαγγελέας για τα στημένα του 2011 στο ποδόσφαιρο- ΓΙΑ ΟΛΑ 
ΦΤΑΙΕΙ ΤΟ ΓΚΑΖΟΝ- 93 παραπομπές αλλά και απαλλαγές με ονοματε-
πώνυμο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πλήρης στασιμότητα στις διαπραγματεύσεις, 
ενώ ο χρόνος τελειώνει- ΣΥΝΝΕΦΑ GREXIT ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΝΑ… ΛΙΑΖΕΤΑΙ  •  ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΓΣΕΕ- ΣΕΒ  •  Η ΖΟΖΕΦΙΝΕ ΠΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΝΤΡΑΓΚΙ- 
Ποια είναι η 22χρονη γερμανίδα ακτιβίστρια που επιτέθηκε με κομφετί 
στον επικεφαλής της ΕΚΤ.

ΕΘΝΟΣ: Ευθείες απειλές για Grexit- Σκληρή απάντηση από το Μαξί-
μου- ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5’- Ρήγμα στις 
διαπραγματεύσεις για μειώσεις μισθών, συντάξεων και νέους φόρους- 
Γερμανικά δημοσιεύματα για σχέδιο χρεοκοπίας της Ελλάδας εντός 
του ευρώ  •  Κεραυνός Σόιμπλε- ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ  •  Η ΖΟΖΕΦΙΝ ΠΟΥ ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΝ ΝΤΡΑΓΚΙ  • 
Κατάληψη- ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣ Η ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ… •  Από 

Σαμαρά- ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οικονομολόγοι και ακτιβιστές 
καταγγέλλουν τη σκληρή πολιτική Βερολίνου και ΕΚΤ- «ΛΑΘΟΣ Η 
ΣΥΝΤΑΓΗ»- Τζ. Στίγκλιτς κατά Β. Σόιμπλε: «Οι προβλέψεις της τρόικας 
έχουν πέσει έξω. Οι πολιτικές της εσωτερικής υποτίμησης δεν έφεραν 
ποτέ αποτέλεσμα»  •  Έκθεση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες δείχνει ότι: 
ΦΤΑΙΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ  •  Πιέσεις- ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ;

Η ΑΥΓΗ: Με κοινωνικό διάλογο εργαζομένων- εργοδοτών- ΟΛΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ- ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ- Στις 800.000 οι 
ανασφάλιστοι  •  Η κυβέρνηση για τη διαπραγμάτευση: ΟΣΟ ΚΙ ΑΝ ΑΠΕΙ-
ΛΟΥΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΜΝΗΜΟΝΙΟ- ΛΙΤΟΤΗΤΑ • ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ 
Η ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ- Εκεί μας οδηγούν οι 
«κόκκινες γραμμές».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έκθεση- βόμβα: Έτσι οδηγήθηκε στη φτωχοποίηση 
η μεσαία τάξη- ΤΟ 43,4% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ  
•  ΠΑΡΑΤΑΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 27 ΜΑΪΟΥ) ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ- ΕΞΠΡΕΣ- Ό,τι 
καταβάλλεται σε μετρητά διαγράφεται από το ποσό των προσαυξήσεων- 
Έως τις 26 Ιουνίου η ένταξη στις 100 δόσεις  • ΛΑΘΡΑΙΟΙ ΠΑΝΤΟΥ!- Σε 
πλατείες και πάρκα στο κέντρο της Αθήνας. Από την Καμπούλ, από την 
Πεσαβάρ, από το Χαλέπι ή τη Δαμασκό.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κυβέρνηση- εργοδότες- ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ ΜΕ «ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Θεσσαλονίκη: Προειδοποίηση από αξιωματούχο 
του ΟΗΕ- ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΓΕΡΟΝΤΑ- «Οι 
προφήτες μας προειδοποίησαν… Έρχεται όλεθρος»!!!
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ΑΓΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5' 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 16/04/2015

Μια άγρια κόντρα μεταξύ των δανειστών και της ελληνικής 
κυβέρνησης, με αφετηρία τις ευθείες απειλές για Grexit και 
τη σκληρή απάντηση με τις «κόκκινες γραμμές», εξελίσσεται 
τα τελευταία 24ωρα, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με 
στόχο τον «έντιμο συμβιβασμό».
Πολλές, διαφορετικές και ενίοτε αντιφατικές «εικόνες» εναλ-
λάσσονται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, με τους «πρωταγωνιστές» 
ένθεν κακείθεν να εμφανίζουν τάσεις ακαμψίας στον διάλογο, 
που όμως δεν δηλώνουν ότι αρνούνται.
Είναι πασιφανές ότι οι πιέσεις -«επικοινωνιακές» τις χαρα-
κτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου- είναι ισχυρές προς την ελληνική 
κυβέρνηση να αποδεχθεί τις «κίτρινες κάρτες» που κραδαίνουν 
οι εταίροι ακόμη και μέσω των τεχνικών κλιμακίων, ώστε να 
υπάρξει υποχώρηση και αποδοχή μέτρων, όπως περικοπή μι-
σθών και συντάξεων, ομαδικές απολύσεις κ.ά.
«Η κυβέρνηση δεν θα υπερβεί τις "κόκκινες γραμμές" της, τις 
οποίες άλλωστε έθεσε και το εκλογικό σώμα της 25ης Γενάρη. 
Το πρόβλημα της διαπραγμάτευσης δεν είναι ότι η Ελλάδα δεν 
καταθέτει λεπτομερείς λίστες, επεξεργασμένες προτάσεις, χρο-
νοδιαγράμματα κ.ά.
Υπάρχουν προτάσεις, τις γνωρίζουν πολύ καλά, και μάλιστα οι 
ίδιοι τις διαρρέουν!», έλεγαν χθες πηγές του Μεγάρου Μαξίμου 
κατηγορώντας «υπερσυντηρητικούς κύκλους σε Ελλάδα και 
εξωτερικό» ότι αρνούνται την πραγματικότητα και επιχαίρουν 
με σενάρια περί χρεοκοπίας.
H αλήθεια είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου, παρότι πηγές της 
Ευρωζώνης θεωρούν ότι είναι περιορισμένες οι πιθανότητες 
μιας καταρχάς συμφωνίας στη συνεδρίαση του Eurogroup στις 
24 Απρίλη, πιστεύουν ότι μπορούν να τις διαψεύσουν. Έγκυρες 
δε πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο ή το Σάββατο πιθανότερα 
θα συνεδριάσει δια ζώσης το Brussels Group και ότι μάλιστα 
τα ραντεβού θα συνεχιστούν σε καθημερινή βάση ώσπου να 
βρεθεί κοινός τόπος.
Οι ίδιες πληροφορία επισημαίνουν ότι τα τεχνικά κλιμάκια στην 
Αθήνα και η Ομάδα του Brusssels Group που είναι σε ανοιχτή 
γραμμή έχουν καταπιαστεί με την ενότητα του δημοσιονομικού 
κενού, ώστε μέσα στην προσεχή εβδομάδα να κατασταλάξουν 
στον σχετικό Χάρτη.
Από την Κομισιόν υπογραμμίζουν σε κάθε ευκαιρία ότι ο κα-
τάλογος των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι πλήρης και 
κοστολογημένος, ώστε τα έσοδα για το 2015 να είναι εγγυημένα 
και να διασφαλίζουν τους δημοσιονομικούς στόχους.
Την ίδια ώρα πηγές από την Κομισιόν υποστηρίζουν ότι σε πε-
ρίπτωση που τελικά δεν υπάρξει συμφωνία μέσα στις επόμενες 
μέρες είναι πολύ πιθανό να επιδιώξει η ελληνική κυβέρνηση 
τη χρηματοδότηση της χώρας μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
Το σίγουρο είναι ότι στο Eurogroup στη Ρίγα η ελληνική κυβέρ-
νηση θέλει να καταγραφεί n πρόοδος των διαπραγματεύσεων, 
χωρίς ωστόσο να υποχωρεί από τις βασικές «κόκκινες γραμμές 
της».
Το σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται πάντως δημιουργεί προ-

βληματισμό και δεύτερες σκέψεις στο ενδοκυβερνητικό πεδίο.
Κάθε άλλο παρά πέρασε, για παράδειγμα, απαρατήρητη η 
επισήμανση χθες του υπουργού Επικρατείας Α. Φλαμπουρά-
ρη περί δημοψηφίσματος για «ιστορικές αποφάσεις», με την 
πρόβλεψη ότι οι εταίροι θα κάνουν πίσω από την απαίτηση για 
περικοπές μισθών ή συντάξεων.
Για «στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης που συμπυκνώνε-
ται στις λέξεις «έλα μωρέ, όλα θα γίνουν»», κατηγορεί την κυ-
βέρνηση το ΠΑΣΟΚ, ενώ το Ποτάμι προβλέπει ότι η κυβέρνηση 
μιλά για δημοψήφισμα για να ζητήσει από τον λαό να βγάλει το 
φίδι από την τρύπα! 
Για ενδεχόμενο ρήξης και δυσκολία ύπαρξης ενός έντιμου 
συμβιβασμού μίλησαν οι κ. Λαπαβίτσας και Μητρόπουλος αντί-
στοιχα, ενώ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δ.
Παπαδημούλης τόνισε ότι στηρίζει την «κυβερνητική γραμμή 
και την προσπάθεια του πρωθυπουργού, που είναι σαφώς υπέρ 
της διαπραγμάτευσης για κοινά αποδεκτή λύση εντός ευρώ».
Να σημειωθεί ότι χθες συνεδρίασε η Πολιτική Γραμματεία του 
ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κ. Τσακαλώτος ανέλαβε την ενημέρωση του 
οργάνου για τις εξελίξεις σχετικά με τη σκληρή στάση των 
δανειστών. Οι πληροφορίες λένε ότι στην εν λόγω συνεδρίαση 
αποφασίστηκε ο προγραμματισμός ανοιχτών εξωστρεφών εκ-
δηλώσεων του ΣΥΡΙΖΑ ανά την Ελλάδα, ώστε οι πολίτες να απο-
κτήσουν σαφή εικόνα για τις διαπραγματεύσεις και το σχέδιο 
της κυβέρνησης.
- Αλλαγές στα κριτήρια για την πρώτη κατοικία 
Σε αναπροσαρμογή των εισοδηματικών και περιουσιακών κρι-
τηρίων που προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την προστασία 
της κύριας κατοικίας αναμένεται να προχωρήσει η κυβέρνηση 
μετά τις ενστάσεις που ήγειρε μέσα από τη γνωμοδότησή της η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηγεσία του υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και τουρισμού δεν κάνει πίσω στη 
θέσπιση πλαισίου που απαγορεύει υπό προϋποθέσεις τους 
πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας των δανειοληπτών.
Ωστόσο, μετά τη γνώμη της ΕΚΤ, που επισημαίνει πως με το 
σχέδιο νόμου επανέρχεται ουσιαστικά η οριζόντια απαγόρευση 
των πλειστηριασμών, θα ανοίξει συζήτηση με τους θεσμούς για 
την αλλαγή των ορίων υπαγωγής στις διατάξεις.
Πηγές του υπουργείου Οικονομίας κάνουν λόγο για τεχνικές 
συζητήσεις με τους θεσμούς, χωρίς, όμως, να αλλάζει το πνεύ-
μα αλλά και κυρίως η απόφαση της κυβέρνησης να προστατεύ-
σει την κύρια κατοικία.
Τα ίδια στελέχη τονίζουν ότι με την υποχρέωση καταβολής 
δόσης αποτρέπεται η δυνατότητα κατάχρησης του νόμου. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι η γνωμοδότηση της ΕΚΤ αποφεύγει να 
τοποθετηθεί επί της συγκεκριμένης διάταξης, σύμφωνα με την 
οποία προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσοστά επί του μηνιαίου 
εισοδήματος ως προς την καταβολή δόσης προς τις τράπεζες.
- Έντονες οι πιέσεις για περικοπές οε μισθούς-συντάξεις 
Επιμένουν σης πιέσεις οι δανειστές για οριζόντιες περικοπές σε 
μισθούς και συντάξεις, ενώ παράλληλα ζητούν άμεσα εισπρα-
κτικά μέτρα με αύξηση στους άμεσους και έμμεσους φόρους.
Το Ασφαλιστικό παραμένει το μεγάλο αγκάθι, καθώς υπάρχει 
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μια διαφορά μεταξύ των θεσμών και της ελληνικής πλευράς 
άνω του ενός δισεκατομμυρίου.
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των δανειστών διαφωνούν με μια 
σειρά ρυθμίσεων που προωθεί π κυβέρνηση για να μπει φρένο 
στις μειώσεις σης συντάξεις και ζητούν νέες περικοπές. Από 
την πλευρά του υπουργείου παραμένουν οι «κόκκινες γραμ-
μές» όσον αφορά στις συντάξεις.
Βασική εστία διαφωνίας είναι n αναστολή εφαρμογής της 
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στα επικουρικά ταμεία, που 
θα κοστίσει περίπου 330 εκατομμύρια. Οι εκπρόσωποι των 
δανειστών ζητούν να εφαρμοστεί η ρήτρα, ωστόσο η ελληνική 
πλευρά δηλώνει αποφασισμένη να παγώσει την επίμαχη διάτα-
ξη. Υπολογίζεται πως τυχόν εφαρμογή του μέτρου θα οδηγούσε 
σε αυτήν τη φάση σε περικοπές στις επικουρικές συντάξεις από 
8% έως 15% (ενώ οι μειώσεις θα συνεχίζονταν και το επόμενο 
διάστημα).
Διαφωνίες υπάρχουν και για το σχέδιο της ελληνικής πλευράς 
να επαναφέρει τη 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους, 
μέτρο που θα κοστίσει 600 εκατομμύρια. Εστία αντιπαράθεσης 
αποτελεί και η απόφαση του υπουργείου να μην εφαρμόσει το 
νέο τρόπο υπολογισμού στις κύριες συντάξεις (αν και σε πρώτη 
φάση ΟΙΚΟΣ S&P το δημοσιονομικό κόστος είναι μικρό) και να 
μην προχωρήσει σε αλλαγές στο ΕΚΑΣ (κόστος 70 εκατομμύ-
ρια).
Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και το θέμα των πρόωρων συ-
ντάξεων, με τους θεσμούς να πιέζουν να κλείσουν οι πόρτες 
εξόδου πριν από τα 67. Η ελληνική πλευρά επικεντρώνεται στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα και στα προγράμματα εθελουσίας εξό-
δου, ενώ δεν δέχεται ανατροπές για παλαιούς ασφαλισμένους, 
μητέρες ανηλίκων και εργαζόμενους στα βαρέα.
Την ίδια στιγμή τα τεχνικά κλιμάκια -σύμφωνα με πληρο-
φορίες- αμφισβητούν την αποδοτικότητα των φορολογικών 
παρεμβάσεων που προτείνει η κυβέρνηση με κύρια αιχμή το 
χτύπημα της φοροδιαφυγής και ζητούν κατάργηση του χαμηλού 
συντελεστή 6,5%του ΦΠΑ, αύξηση των ειδικών φόρων κατανά-
λωσης σε ποτά και τσιγάρα και γενικευμένη κατάργηση φορο-
απαλλαγών σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ωστόσο, το 
υπουργείο Οικονομικών απορρίπτει οποιαδήποτε νέα αύξηση 
στη φορολογία και αντιτείνει τη μεταρρύθμιση στο φορολογικό 
σύστημα που θεωρεί επαρκή για την κάλυψη του δημοσιονομι-
κού κενού.
Στο «μέτωπο» των μισθών, οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν 
ζητήσει νέες περικοπές με εφαρμογή νέου μισθολογίου για 
όλους στο Δημόσιο, ενώ εκφράζουν σοβαρές ενστάσεις για τις 
ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για τον ιδιωτικό 
τομέα (αύξηση κατώτατου μισθού και επαναφορά του πλαισίου 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων).
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Τέλος τα τραπεζάκια και οι ξύλινες πλατφόρμες «επάνω στο 
κύμα».
Οι δε ενοικιαζόμενες ξαπλώστρες θα πρέπει να απέχουν 
τουλάχιστον 5 μέτρα από το κύμα, αφήνοντας ελεύθερο 

χώρο για όλους τους λουόμενους. Η νέα απόφαση των 
υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών για τον τρόπο πα-
ραχώρησης των παραλίων έχει σημαντικές αλλαγές σε σχέ-
ση με το παρελθόν, ενώ αυξάνει από 20% σε 30% το ποσοστό 
των μισθωμάτων που θα καταλήγει στο Δημόσιο.
Ωστόσο, παραμένει στην ίδια φιλοσοφία της «μαζικής» πα-
ραχώρησης των παραλίων στους δήμους, αντίθετα με τις 
υποδείξεις πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ.
Η πολυαναμενόμενη απόφαση υπεγράφη την προηγούμενη 
εβδομάδα και, αντίθετα με τις προηγούμενες, θα έχει διάρ-
κεια ζωής 2 ετών, δίνοντας για πρώτη φορά στους δήμους 
το δικαίωμα να συνάψουν διετείς συμβάσεις μίσθωσης πα-
ράλιων. Η απόφαση ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να μισθωθούν τμήματα παράλιων 
σε δήμους ή ιδιώτες για την τοποθέτηση εγκαταστάσεων 
εξυπηρέτησης λουσμένων (λ.χ. ξαπλώστρες με ομπρέλες), 
θαλάσσιες δραστηριότητες και καντίνες. Η νέα απόφαση πε-
ριέχει κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις, που είναι καλό 
να γνωρίζει το κοινό: 
• Για πρώτη φορά απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση τρα-
πεζοκαθισμάτων στις παραλίες. Επίσης απαγορεύεται η 
τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων, με την εξαίρεση των ξύλινων 
διαδρόμων.
• Αυξάνεται από 3 μέτρα σε 5 μέτρα η απόσταση που πρέπει 
να διατηρείται ελεύθερη ανάμεσα στην όποια χρήση (λ.χ. 
ξαπλώστες) και το κύμα.
• Οι τροχήλατες καντίνες μπορούν να μισθώσουν τον μισό 
χώρο από πέρυσι (έως 15 τ.μ„ έναντι 30 τ.μ. που ίσχυε μέχρι 
και το 2014). Οι καντίνες απαγορεύεται να έχουν ηχητικές 
εγκαταστάσεις.
• Απαγορεύονται οι «αφαιρούμενες σκιάδες» (τέντες ή κα-
τασκευές σκίασης) στις παραλίες (πέρυσι επιτρεπόταν να 
καταλαμβάνουν έως 20 τ.μ. εκάστη).
• Απαγορεύεται η μίσθωση ακτών με αυθαίρετες κατασκευές 
(πέρυσι αρκούσε να έχει υποβληθεί αίτημα νομιμοποίησης, 
ανεξαρτήτως της τύχης του).
Εκτός από τις υπέρ των λουσμένων (και κατά του χάους) 
τροποποιήσεις, n απόφαση περιλαμβάνει και μερικές οικο-
νομικού ή διοικητικού τύπου βελτιώσεις. Η πιο σημαντική 
είναι ότι αυξάνει το ποσοστό του μισθώματος που αποδίδεται 
στο Δημόσιο από 20% σε 30%. Επίσης, δίνει για πρώτη φορά 
τη δυνατότητα υπογραφής διετούς σύμβασης, καθώς η ΚΥΑ 
έχει διάρκεια μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Τέλος, δίνει μια 
μικρή ανάσα στις κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες (που 
πρέπει διά νόμου να ελέγξουν τις συμβάσεις), αυξάνοντας 
την προθεσμία ελέγχου από 7 σε 12 εργάσιμες.
Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις της, όμως, η κοινή απόφαση 
των υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών διατηρεί τη 
φιλοσοφία της άνευ εξαιρέσεων παραχώρησης όλων των 
παραλίων (η εξαίρεση κάποιων εναπόκειται στη διακριτική 
ευχέρεια των δήμων), κάτι που είναι αντίθετο με την πρό-
σφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, η 
απόφαση δεν υπογράφεται και από τον υπουργό Περιβάλλο-
ντος.


