
Η σύσταση ομάδας εργασίας για την προώθηση του αγωγού μεταφοράς ρω-
σικού αερίου μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη και ο καθορισμός του χρονο-
διαγράμματος και ενός "οδικού χάρτη", που θα περιγράφει τις αρμοδιότητες 

κάθε πλευράς συμφωνήθηκε στη χθεσινή συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη 
Τσίπρα με τον επικεφαλής της Gazprom Αλεξέι Μίλερ, στην οποία συμμετείχε 

και ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αντιδράσεις μεταξύ των δημοτικών αρχών, αλλά 
στάση αναμονής από τις περιφερειακές διοικήσεις, 
προκάλεσε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
που προβλέπει την υποχρεωτική μεταφορά των 
ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και η οποία σήμερα εισάγεται στη Βουλή για 
ψήφιση.
Μετά από μαραθώνια συνεδρίαση, το Δ.Σ. της 
ΚΕΔΕ, εξέδωσε ψήφισμα, με το οποίο καλεί 
τις δημοτικές αρχές να μην εφαρμόσουν τα 
προβλεπόμενα από την Π.Ν.Π., επειδή τίθεται 
σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία των Δήμων, ενώ 
έκρινε ως μη επαρκείς τις εξηγήσεις που έδωσε 
αυτοπροσώπως στο Δ.Σ. ο αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών, Δημήτρης Μάρδας, ο οποίος έκανε 
λόγο για μια διαδικασία αναγκαία για το επόμενο 
δίμηνο, μίλησε για μεταφορά στην ΤτΕ 2-2,5 δισ. 
ευρώ από τα περίπου 5,5-6 δισ. ευρώ, ανέφερε 
πως τα χρήματα αυτά θα επενδυθούν σε ρέπος με 
επιτόκιο τουλάχιστον 2,5%, αλλά και διαβεβαίωσε 
πως αν η Αυτοδιοίκηση χρειαστεί τα χρήματα, για 
ποσό μικρότερο από 10% θα τα παίρνει αμέσως 
και για πάνω από 10% σε δυο ημέρες μετά από 
αίτημα προς την ΤτΕ.
Επιβεβαίωσε κατά αδιαμφισβήτητο τρόπο τη 
δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα 
από την διαρκή παράταση των διαβουλεύσεων με 
τους θεσμούς, την ίδια ώρα που αξιωματούχος της 
Ευρωζώνης εξέφραζε ικανοποίηση για την Π.Ν.Π., 
δηλώνοντας πως αποτελούσε και πάγιο αίτημα των 
θεσμών.
Πάντως, μέλλει στην πράξη να γίνουν φανερές οι 
επιπτώσεις αυτής της απόφασης, κυρίως, αν θα 
επιδεινώσουν την κατάσταση της ρευστότητας στην 
αγορά.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έξι στόχους θέτει η κυβέρνηση στην 
επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσε-
ων παραχώρησης των πέντε υπό κατα-
σκευή μεγάλων οδικών αξόνων συν την 
Αττική Οδό και την γέφυρα Ρίου-Αντιρ-
ρίου. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, 
που έκανε στη Βουλή ο αναπληρωτής 
υπουργός Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Χρ. Σπίρτζης, το υπουργείο 
ετοιμάζεται, ώστε σε περίπου έναν μήνα 
να καλέσει τους παραχωρησιούχους σε 
διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση 
σύμφωνα με τον Χρ. Σπίρτζη θα γίνει με 
στόχους: 

1. Τη δημιουργία του πρώτου πανελλα-
δικού, υβριδικού, αναλογικού συστήμα-
τος διοδίων σε όλους τους αυτοκινητό-
δρομους. 2. Τη μείωση των διοδίων. 3. 
Τη χρήση των δεικτών για την πορεία 
οικονομίας στη μεθοδολογία ορισμού 
της τιμής των διοδίων. 4.Τη θέσπιση 
ατέλειας για συγκεκριμένες πληθυσμι-
ακές ομάδες, όπως τα ΑμεΑ. 5.Τη μεί-
ωση των σταθμών διοδίων που μπορεί 

να υπάρχουν στα όρια ενός δήμου.  
6. Τη θέσπιση αριθμού δωρεάν ή χαμη-
λού τιμήματος διελεύσεων για μόνιμους 
κατοίκους.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών 
σημείωσε ότι «έχουμε χώρα σε απο-
κλεισμό», κατέκρινε το γεγονός ότι με 
την αναθεώρηση των συμβάσεων η τιμή 
των διοδίων ρυθμίζεται μόνο από τους 
παραχωρησιούχους και είπε ότι πρέπει 
«να τερματιστεί ο φαύλος κύκλος» της 
αύξησης των διοδίων που συνεπάγεται 
μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου. Ο 
ίδιος είπε ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο η 
εξέλιξη και ολοκλήρωση των έργων για 
να μην επιβαρυνθεί το δημόσιο, σημει-
ώνοντας  ότι η χώρα είναι δεσμευμένη 
με τις συμβάσεις παραχώρησης και 
υπάρχει ο κίνδυνος καταβολής τεράστι-
ων ποσών σε ρήτρες και αποζημιώσεις. 
Πρόσθεσε την εκτίμηση του ότι η δια-
πραγμάτευση θα έχει αποτελέσματα, 
διότι η βιωσιμότητα των έργων οδηγείται 
σε αδιέξοδο.

«Σε περίπτωση 
που δεν τελεσφο-
ρήσουν οι διαδι-
κασίες έχουμε 
και εμείς  και 
τα κινήματα να 
κάνουμε άλλου 
είδους ενέργειες» 
είπε ο Χρ. Σπίρτζης 
στη Βουλή.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ

Επαναδιαπραγμάτευση  
με έξι στόχους

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

13
Μαΐου
2015

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής   
ΠΑΤΡΑ

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

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

4-6
Ιουνίου
2015

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Βιώσιμες Λύσεις στη 
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας 
τον Αντίκτυπο της Εδαφικής Συνεργασίας»
ΚΑΒΑΛΑ

Υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Υδατικών 
Πόρων

19-21
Ιουνίου
2015

Το 6ο διεθνές συνέδριο με τίτλο: "Ασφαλ-
τικά Μίγματα και Οδοστρώματα" (6th 
ICONFBMP), θα πραγματοποιηθεί από τις 
10 ως τις 12 Ιουνίου 2015, στη Θεσσαλονίκη 
(ξενοδοχείο Hyatt Regency), από το Εργα-
στήριο Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Α.Π.Θ., σε συνεργασία 
με το BERI (Built Environment Research 
Institute) του Πανεπιστημίου Ulster, 
Αγγλίας και το CAIT (Center for Advance 
Infrastructure Technology) του Πανεπιστη-
μίου Μισισιπή, ΗΠΑ.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση 
νέων τεχνολογιών, τάσεων, προδιαγραφών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων τόσο 
στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, στα 
ασφαλτικά υλικά και οδοστρώματα. Στόχος 
του,  η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών 
προς όφελος των ενασχολούμενων με την 
οδοποιία και τα αεροδρόμια και ειδικότε-
ρα τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και 
διαχείριση των οδοστρωμάτων οδών και 
αεροδρομίων, ανακτημένων και ανακυκλω-
μένων υλικών, καθώς και την παραγωγή και 
χρήση υλικών και ασφαλτικών μιγμάτων.

Θεματολογία: Άσφαλτος, τροποποιημένη 
άσφαλτος και ασφαλτικά γαλακτώμα-
τα, αδρανή υλικά ασφαλτικών μιγμάτων, 
αδρανή υλικά οδοστρωσίας, υλικά έδρασης 
οδοστρωμάτων, θερμά και ψυχρά ασφαλτο-
μίγματα, σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολο-
γίες σχεδιασμού και κατασκευής οδοστρω-
μάτων οδών και αεροδρομίων, συντήρηση 
και ενίσχυση οδοστρωμάτων οδών και 
αεροδρομίων, επιφανειακά χαρακτηριστικά 
οδοστρωμάτων, μη καταστροφικές μέθοδοι 
καταγραφής κατάστασης και μηχανικών χα-
ρακτηριστικών οδοστρωμάτων, ανακύκλωση 
οδοστρωμάτων και εναλλακτικά υλικά οδο-
ποιίας, χρήση γεωσυνθετικών, συστήματα 
διαχείρισης και λειτουργίας οδοστρωμάτων 
οδών και αεροδρομίων και οδικών δικτύων, 
ασφάλεια εργαζομένων και περιβαλλοντι-
κές επιπτώσεις, εξοπλισμός οδού, υλικά 
διαγράμμισης και οδική ασφάλεια, διεθνείς 
προδιαγραφές και εναρμόνιση Ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών (CEN), μεγάλης διάρκειας 
οδοστρώματα και ενεργειακή θεώρηση 
ασφαλτικών μιγμάτων και οδοστρωμάτων 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συ-
νεδρίου θα διοργανωθεί από την Ομο-
σπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (Federal 
Aviation Authority-FAA), workshop με θέμα 
«Κατασκευή και Συντήρηση Οδοστρωμάτων 
Αεροδρομίων». Το workshop θα παρου-
σιαστεί από εκπροσώπους της FAA. Όλοι 
οι εγγεγραμμένοι στο συνέδριο σύνεδροι 
μπορούν να το παρακολουθήσουν δίχως 
καμία επιβάρυνση.   
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ανακοινώ-
σεων που υποβληθήκαν για αξιολόγηση, 
ανέρχονται στον αριθμό των 160 και προέρ-
χονται από 37 χώρες. 

Πληροφορίες: http://iconfbmp.civil.auth.gr, 
τηλ.: 2310-995835.

Συνέδριο για τα ασφαλτικά μίγματα και οδοστρώματα 

   Όπως μας 
γνωστοποιήθη-
κε, η προθε-
σμία υποβολής 
των περιλή-
ψεων των ειση-
γήσεων για το 
13ο Επιστημο-
νικό Συνέδριο 
του Ελληνικού 
Τμήματος της 

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής 
Επιστήμης (ERSA) παρατείνεται μέχρι τις 
27 Απριλίου 2015. Πληροφορίες:  Ινστιτούτο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης Ε.Π.Ι. Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών (τηλ. 210 9234448, 
fax: 210 9232979).

Παράταση προθεσμίας
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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
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Σε «οικονομική ασφυξία»  
τα Πανεπιστήμια

Τις επόμενες ημέρες θα τεθεί σε δοκιμα-
στική λειτουργία η νέα μονάδα παραγω-
γής ρεύματος, συνδυασμένου κύκλου, στο 
ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλό-
πολη. Η πέμπτη μονάδα επρόκειτο να τεθεί 
σε δοκιμαστική λειτουργία χθες Δευτέρα, 
όμως «λόγω παιδικών ασθενειών» δεν μπή-
κε σε λειτουργία, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο διευθυντής της Διεύθυνσης Μελε-
τών Θερμικών Σταθμών της ΔΕΗ, Φώτιος 
Καραγιάννης. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι τα 
μικροπροβλήματα που παρουσιάστηκαν θα 
ρυθμιστούν σήμερα και μέσα στην εβδομά-
δα θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Ειδι-
κότερα, υπογράμμισε ότι «οι αεριοστρόβιλοι 
δούλεψαν και συγχρονίσανε με το σύστημα 
και τώρα κοιτάμε να βάλουμε τους λέβητες. 
Οι αεριοστρόβιλοι δώσανε από 20 μεγαβάτ 
ο καθένας, και τώρα προσπαθούμε να βά-
λουμε τους λέβητες μπροστά, που θέλουν 
ένα καθάρισμα, και τις επόμενες ημέρες θα 
τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία η μονάδα».

Σε «οικονομική ασφυξία» οδηγούνται τα πανεπιστήμια. Η μείωση των προϋ-
πολογισμών τους για το 2015 έως και 80% σε σύγκριση με το 2009, αλλά και η 
καθυστέρηση της καταβολής και αυτών των «ψαλιδισμένων» κονδυλίων έχουν 
ως αποτέλεσμα κάποια Πανεπιστημιακά  ιδρύματα να αδυνατούν να πληρώσουν 
ακόμη και τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις προκαλούν στα 
πανεπιστήμια οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στο θεσμικό πλαί-
σιο λειτουργίας τους με κυριότερη την καθολική συμμετοχή των φοιτητών και 
των διοικητικών υπαλλήλων στην εκλογή των πρυτανικών αρχών, αλλά και την 
κατάργηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που αποτελούσε λύση σε περιπτώ-
σεις που είχε εμποδιστεί η εκλογική διαδικασία από μειοψηφίες. «Σε αντίθεση 
με όσα είχε δηλώσει ο υπουργός κατά την προηγούμενη σύνοδο, αυτό το σχέδιο 
νόμου συνιστά μεγάλης έκτασης αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας 
των πανεπιστημίων και όχι σύνολο εμβαλωματικών ρυθμίσεων για την αντιμε-
τώπιση επειγόντων θεμάτων τους. Τέτοιες αλλαγές προϋποθέτουν διάλογο, εν-
δελεχή σχεδιασμό και ευρεία συναίνεση», αναφέρει η σύνοδος των πρυτάνεων 
σε ομόφωνο ψήφισμά της. Μάλιστα, για το θέμα θα συγκληθεί έκτακτη συνε-
δρίαση της συνόδου των πρυτάνεων το προσεχές Σάββατο στην Αθήνα. Αναφο-
ρικά με το μείζον θέμα της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων, η σύνοδος 
των πρυτάνεων τονίζει ότι για να μπορέσουν τα πανεπιστήμια να λειτουργήσουν 
είναι ανάγκη να εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι, που θα επαναφέρουν τους προ-
ϋπολογισμούς τουλάχιστον στα επίπεδα του 2014. Ταυτόχρονα, οι πρυτάνεις ζη-
τούν από την κυβέρνηση να άρει την υποχρέωση για πλεονασματικούς προϋπο-
λογισμούς, ώστε τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν το πλεόνασμα του 9% για να 
καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες τους και προτείνει τον ορισμό μιας επιτροπής 
με εκπροσώπηση των συναρμόδιων υπουργείων και της συνόδου, η οποία θα 
επεξεργαστεί προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των 
προϋπολογισμών των πανεπιστημίων.

Μεγάλη πτώση των εσόδων το δ΄ τρίμηνο πέρυσι καταγράφουν τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς 
της Γενικής Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, τα συνολι-
κά έσοδα διαμορφώθηκαν το επισκοπούμενο διάστημα σε 21,862 δισ. ευρώ 
από 25,205 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013 και 25,544 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 
2012. Η κύρια αιτία για την εξέλιξη αυτή βρίσκεται στη σχεδόν κάθετη πτώση 
των εσόδων από τους φόρους στο εισόδημα και την περιουσία (3,867 δισ. 
ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2014 από 5,848 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013 
και 6,311 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2012), εξαιτίας της αυξανόμενης αδυνα-
μίας των πολιτών να ανταποκριθούν στις φορολογικές υποχρεώσεις τους 
(φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, κ.λπ.). Οι συνολικές δαπάνες διαμορφώθη-
καν σε 25,077 δισ. ευρώ από 26,189 δισ. ευρώ το δ΄ τρίμηνο 2013. Ειδικά οι 
πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν σε 23,426 δισ. ευρώ από 24,426 δισ. ευρώ 
(με τις κοινωνικές παροχές να περιορίζονται σε 9,752 δισ. ευρώ από 10,029 
δισ. ευρώ και τις επιδοτήσεις σε 388 εκατ. ευρώ από 544 εκατ. ευρώ). Στον 
αντίποδα, οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας αυξήθηκαν κατά τι, σε 5,842 δισ. 
ευρώ από 5,526 δισ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Τέλος, το δημόσιο 
χρέος διαμορφώθηκε το δ΄ τρίμηνο 2014 σε 317,094 δισ. ευρώ.

Στις 17 ημέρες εφαρμογής της νέας 
ρύθμισης των οφειλών σε ασφαλιστικά 
ταμεία, και μέχρι χθες 21/04/2015 από 
46.528 οφειλέτες των οποίων οι οφει-
λές ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ έχουν 
εισπραχθεί περίπου 34,6 εκατ. ευρώ. 
Τα συνολικά στοιχεία αφορούν το Κέ-
ντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ), καθώς και τους οφειλέτες του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ (από 2/4/2015) 
και του ΕΤΑΑ (από 30/3/2015) που δεν 
έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ, ενώ από τις 
3/4/2015 συμπεριλαμβάνονται και τα 
στοιχεία για τους οφειλέτες του ΕΤΑΠ-
ΜΜΕ. Από τις 46.528 αποφάσεις ρύθμι-
σης, οι 5.697 είναι αιτήσεις για υπαγω-
γή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω 
διαδικτύου, ενώ το 10,28% των αποφά-
σεων ρύθμισης που εκδόθηκαν αφορά 
οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες 
ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχή-
μα ρύθμισης του νόμου 4321/2015, ενώ 
το υπόλοιπο 89,72% αφορά οφειλέτες οι 
οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές 
ρυθμίσεις.

Δοκιμαστική  
λειτουργία

Εισπράξεις οφειλών

Πτώση εσόδων
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Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή των έξι νέων μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Με-
τόχου (ΔΕΗ Α.Ε.), το ΔΣ έχει ως εξής: 1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Κα-
θηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-
στών ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος), 
2. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος), 3. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλε-

κτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος), 4. Δημητρίου 
Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέ-
λος),  5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανι-
κός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος), 6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, 
Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και 7. 
Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος 
(μη Εκτελεστικό Μέλος).

Νέο ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ

Συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη χθεσινή 
συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικότερα, το Δ.Σ. συγκρο-
τήθηκε σε σώμα ως εξής: Παναγιωτάκης 
Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολό-
γος,  Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό 
Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 7.4.2018. 
Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, 
Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη 
θητείας του έως τις 29.6.2016. Αλεξάκης 
Παναγιώτης, Οικονομολόγος/Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών,  Σύμβουλος, 
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οι-
κονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών,  Λήξη θητείας του έως τις 
17.12.2015. Γούτσος Σταύρος, Καθηγητής 
στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπη-
γών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων 
Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία 
των Γενικών Διευθύνσεων, Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Ανθρωπίνων Πόρων, Εκτε-
λεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 

29.6.2016.  Θωμόγλου Παύλος, Επιχειρη-
ματίας - Οικονομολόγος, Σύμβουλος, Ανε-
ξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη 
θητείας του έως τις 17.12.2015. Καραλευθέ-
ρης Παντελής, Εκπρόσωπος Εργαζομένων, 
Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη 
θητείας του έως τις 27.5.2016. Κορωνιωτά-
κης Εμμανουήλ, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη 
θητείας του έως τις 29.6.2016. Παπαγε-
ωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων 
– Μεταλλουργός Μηχανικός, Σύμβουλος, 
Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη 
θητείας του έως τις 29.6.2016. Πραμμα-
ντιώτης Παναγιώτης, Διδάκτωρ Φυσικός / 
Υπάλληλος της Μονάδας Οργάνωσης της 
Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμ-
μάτων Α.Ε., Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη 
Εκτελεστικό Μέλος, Λήξη θητείας του έως 
τις 29.6.2016. Ταυρής Φίλιππος, Τραπεζικός, 
Σύμβουλος, Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό 
Μέλος, Λήξη θητείας του έως τις 29.6.2016. 
Φωτόπουλος Νικόλαος, Εκπρόσωπος Εργα-
ζομένων, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέ-
λος, Λήξη θητείας του έως τις 27.5.2016.

Νέο ΔΣ ΔΕΗ ΑΕ

Να καταργηθεί η απόφαση Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρό-
νοιας που αποστέλλει βεβαιώσεις οφειλής 
των ασφαλιστικών εισφορών τους, με δι-
καστικούς επιμελητές, ζητά το ΤΕΕ Τμήμα  
Μαγνησίας, με επιστολή του προς τους βου-
λευτές Μαγνησίας, που κοινοποιείται στον 
αναπληρωτή υπουργό Υποδομών Χρήστο 
Σπίρτζη. 
Όπως αναφέρει, η οικονομική κρίση που 
μαστίζει τη χώρα μας εδώ και χρόνια, έχει 
χτυπήσει ανελέητα των κλάδο των κατα-
σκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων και 
όλου το φάσματος γύρω από αυτόν, με απο-
τέλεσμα χιλιάδες μηχανικοί να μην μπορούν 
να ανταποκριθούν στην καταβολή των ει-
σφορών τους, στο ασφαλιστικό τους ταμείο. 
Παρά το γεγονός ότι έχουν δοθεί κάποιες 
μικρές παρατάσεις στην καταβολή των ει-
σφορών τους, εντούτοις τα υψηλά ασφάλι-
στρα που έχουν οριστεί – και λόγω της οι-
κονομικής στενότητας – αποτελούν εμπόδιο 
ακόμη και για συναδέλφους μας που πριν 
την οικονομική κρίση, ήταν τακτικοί στην 
απόδοση των χρημάτων προς το ΕΤΑΑ- 
ΤΣΜΕΔΕ, αναφέρεται στην επιστολή. Το ΤΕΕ 
προσθέτει ότι η Πολιτεία, ενώ θα έπρεπε την 
δεινή οικονομική κατάσταση των μηχανικών 
και του κλάδου, ανεξαρτήτως υπαιτιότητας 
που αναμφίβολα οφείλεται στην οικονομική 
κρίση που μαστίζει τη χώρα, εξαντλεί κάθε 
αυστηρότητα προς τους οφειλέτες συναδέλ-
φους μας, εξανεμίζοντας τις όποιες ελπίδες 
έχουν να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. 
«Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, όπου 
η Διοίκηση εφαρμόζοντας την Υπουργική 
απόφαση Β/7/ΟΙΚ/13822/1089/2.5.2014 του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων και Πρόνοιας αποστέλλει βεβαιώσεις 
οφειλής με δικαστικούς επιμελητές παρά 
τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαμε», 
υπογραμμίζει ο φορέας των μηχανικών, 
που προσθέτει ότι το συγκεκριμένο εδάφιο 
της Υπουργικής Απόφασης, που αναφέρε-
ται στις επιδόσεις με δικαστικό επιμελητή 
ή με υπάλληλο του Κ.Ε.Α.Ο. είναι έωλο κα-

θώς δεν προσδιορίζεται ποιοί οφειλέτες θα 
λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις τους με αυτό 
τον τρόπο, και από ποιο ύψος οφειλής. Το 

ΤΕΕ εκτιμά ότι η ερμηνεία της συγκεκριμέ-
νης Υπουργικής Απόφασης κατά την κρίση 
του εκάστοτε υπαλλήλου, χωρίς ορισμό και 
σαφές κριτήριο, δημιουργεί μείζον θέμα 
και άνιση μεταχείριση των ασφαλισμένων 
και ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να καταρ-
γηθεί, καθώς οι μηχανικοί μέλη του παρα-
γωγικότερου κλάδου της οικονομία μας, 
αντιμετωπίζονται ως δύστροποι οφειλέτες 
του Δημοσίου, ενώ στην πραγματικότητα 
αδυνατούν ανυπαίτια να ανταπεξέλθουν στις 
δυσανάλογες με την εργασία τους εισφορές 
τους και ζητά από τους βουλευτές να κάνουν 
τις απαραίτητες ενέργειες για να καταργηθεί 
η υπουργική απόφαση.

Να καταργηθεί η απόφαση για τα ειδοποιητήρια



Κατηγορία Αρχιτεκτονική+Τέχνη 
Hy-Fi

Πρόκειται για έναν κυκλικό πύργο 
οργανικών τούβλων, που ανατέθηκε 
από το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης 
της Νέας Υόρκης, ένα νέο πρότυπο 
για την αειφόρο αρχιτεκτονική, 
όπως αναφέρουν οι σχεδιαστές του, 
καθώς η δομή είναι μια επέκταση 
του φυσικού κύκλου του άνθρακα, 
με ένα νέο επαναστατικό υλικό 
κατασκευής που αναπτύσσεται έξω 
από ζώντα υλικά και επιστρέφει στη 

γη μέσω της κομποστοποίησης στο τέλος του κύκλου ζωής του κτιρίου. Δηλαδή 
έχει σχεδιαστεί για να εξαφανιστεί όταν πια δεν θα χρειάζεται. Αν ο 20ος αιώνας 
ήταν ο αιώνας της Φυσικής, τότε ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της Βιολογίας, 
υποστηρίζουν οι εμπνευστές του, προσθέτοντας πως το έργο τους χρησιμοποιεί 
βιολογικές τεχνολογίες για να δημιουργηθεί ένα νέο οικοδομικό υλικό, 100% 
ανακυκλώσιμο δια της κομποστοποίησης. Τα τούβλα είναι κατασκευασμένα από 
απόβλητα βλαστού καλαμποκιού, μαζί με ρίζες μανιταριών, είναι ελαφριά, χαμη-
λού κόστους και εξαιρετικά βιώσιμα.

Κατηγορία Αρχιτεκτονική + Branding
Εκθεσιακό κέντρο ΜΙΝΙ στη Σαγκάη

Τον Σεπτέμβριο του 2013 στο άλλοτε χώρο 
της EXPO στη Σαγκάη, μπροστά από το 
Παλάτι Τεχνών της Κίνας και δίπλα στο 
παγκοσμίως πρώτο κέντρο εμπειρίας της 
BMW, άνοιξε και το κέντρο εμπειρίας των 
αυτοκινήτων ΜΙΝΙ. Ένα κτίριο, ύψους 17 
μέτρων, που ξαφνιάζει, αλλά και εντυπωσι-
άζει. Τρεις όροφοι, τρία «κουτιά», το καθέ-
να να «κοιτά» σε διαφορετική κατεύθυνση, 
προσβάσιμα με εξωτερική σκάλα, προσφέ-
ρουν την αίσθηση της μοναδικότητας για 
κάθε όροφο.

Κατηγορία Αρχιτεκτονική + Μηχανικών
Corten 

Απέναντι στον παγετώνα Athabasca, στο 
εθνικό πάρκο Jasper στο καναδικά Βρα-
χώδη Όρη, έχει στηθεί αυτός ο διάδρομος-
μπαλκόνι, από ατσάλι και γυαλί, πάνω από 
την κοιλάδα Sunwapta, που προσφέρει μο-
ναδική θέα, αλλά και εμπειρία να βρίσκεται 
κάποιος, μέσα και έξω από ένα τοπίο. Πρό-
κειται για μια κατασκευή η οποία συναγω-
νίζεται το συναίσθημα που προκαλεί στον 
επισκέπτη και το γύρω φυσικό τοπίο.

Κατηγορία Αρχιτεκτονική + Αστικός μετασχηματισμός
The Stack

Πρόκειται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός νέου τρόπου στέ-
γασης, που διασφαλίζει την ποιότητα, ενώ είναι και οικονομικά βιώσιμη λύση, ει-
δικά για την ανοικοδόμηση σε χώρουςόπυ υφίστανται ξεπερασμένες οικοδομές. 
Το αρθρωτό κτίριο, με εξαίρεση τη θεμελίωση, προκατασκευάζεται από χάλυβα 
και σκυρόδεμα, και τα κομμάτια του μεταφέρονται και συναρμολογούνται στη 
τελική τους θέση, διασφαλίζοντας οικονομία και χρόνο ολοκλήρωσης. Το συγκε-
κριμένο, βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, έχει 28 διαμερίσματα (6 στούντιο, 6 με ένα 
υπνοδωμάτιο, 14 με δύο υπνοδωμάτια και 2 με τρία υπνοδωμάτια) απαίτησε μια 
περίοδο 9-11 μηνών για τον σχεδιασμό και κατασκευή του, έναντι, το λιγότερο, 
15-16 μηνών που θα απαιτούσε μια τυπική ανοικοδόμηση.  

Κατηγορία Αρχιτεκτονική + Workspace
Red Bull, Νέα Υόρκη

Σχεδιασμένο από το αρχιτεκτονικό γραφείο Inaba, το νέο κτίριο γραφείων της 
γνωστής διεθνώς εταιρείας παραγωγής ποτών υψηλής ενέργειας, προσφέρουν 
χαμηλούς τόνους στους εργαζόμενους, στοιχείο που υπαγορεύεται από τις πρό-
σφατες θεωρίες της παραγωγικότητας στο χώρο εργασίας. Το σχέδιο είναι απλό, 
ωστόσο εξαιρετικά μοντέρνο και χωρίς να επιδεικνύει ότι είναι αποτέλεσμα της 
υψηλής τεχνολογίας. Με ανοικτούς εσωτερικούς χώρους, «παιχνιδιάρικες» ζώ-
νες και ad hoc διακόσμηση αναμφισβήτητα ξαφνιάζει ευχάριστα.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ARCHITIZER Α+

Για τρίτο χρόνο απονεμήθηκαν τα Architizer A + Awards, σε διεθνή έργα αρχιτεκτονικής και desing προϊόντων, σε περισσότερες από 90 κατηγορίες. Τα έργα, που 
προϋπόθεση είναι να έχουν εφαρμοστεί τα αμέσως προηγούμενα χρόνια, επιλέχθηκαν αρχικά από μια κριτική επιτροπή 300 ειδικών, μεταξύ των οποίων ήσαν  οι Yves 
Behar, Paola Antonelli, Liz Diller, Joseph Altuzarra, David Rockwell, Rem Koolhaas Δ, και Ian Schrager, ενώ στη συνέχεια τέθηκαν σε παγκόσμια ψηφοφορία από 
επαγγελματίες των κλάδων. Μερικά από τα βραβεία της κριτικής επιτροπής παρουσιάζουμε στη συνέχεια, κάποια απ’ αυτά συμπίπτουν και με την επιλογή του κοινού.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η Ελλάδα «μένει από ρευστό»- Βλέπει 
συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες- «ΔΕΙΧΝΟΥΝ» 30ή ΙΟΥΝΙΟΥ- 
Δεν αναμένεται λήψη απόφασης στο Eurogroup της Παρασκευής 
• Αποθεματικά: Λένε «όχι» στη μεταφορά των διαθεσίμων- ΕΝΙΑΙΟ 
ΜΕΤΩΠΟ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ • Αλ. Τσίπρας-Άγκ. 
Μέρκελ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ  •  Πάνος 
Σκουρλέτης: ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
•  Φαρμακευτικές: ΦΡΕΝΑΡΕ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συνάντηση του Αλ. Τσίπρα με την Αγκ. Μέρκελ αύριο 
στις Βρυξέλλες- ΣΕ ΟΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- Η αβεβαιότητα «βουλιάζει» 
το ΧΑ και εκτινάσσει την απόδοση στα ομόλογα- Πρώτα «σύννεφα» 
στον τουρισμό  •  «Αντάρτικο» από δημάρχους και περιφερειάρχες- 
ΞΕΣΠΑΣΕ «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ- «Λουκέτο» 
στα ΑΕΙ φοβούνται οι πρυτάνεις  •  Διαπραγματεύσεις: ΝΕΑ ΗΧΗΡΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  • Τριμηνιαία Έκθεση: 
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

•  Επίσκεψη Αλ. Μίλερ στην Αθήνα- ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  •  Αντιστοιχεί στο 
177,1% του ΑΕΠ- ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΕΧΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΕΝΝΑΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- Σχεδιάζει το 
υπ. Οικονομικών με στόχο να περιορίσει την «τρύπα» στα έσοδα  •  
ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6 ΔΙΣ.  •  ΕΚΤΟΣ 
ΦΟΡΟΥ ΤΡΙΓΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Η ΚΥΠΡΟΣ  •  ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ 
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ  •  Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΦΡΕΝΑΡΕ ΚΑΙ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ- Πτώση 25,8% των κρατήσεων από Γερμανία- Έχουν 
παγώσει επενδύσεις 1 δισ.- Δραματική προειδοποίηση ΙΟΒΕ  •  
ΑΔΗΜΟΝΕΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΙ ΓΙΑ ΛΥΣΗ Η ΑΘΗΝΑ- Βέβαιος 
για την επίτευξη συμφωνίας ο κ. Βαρουφάκης  •  ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΟΥ ELA ΕΧΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΙ Η ΕΚΤ- Δραματικές οι συνέπειες εάν 
τεθούν σε εφαρμογή.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΤ: Η ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
Αποκλειστική συνέντευξη του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής 
Μπενουά Κερέ στην «Κ» • ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΠ- Δεν δίνουν διαθέσιμα στην ΤτΕ   •  ΜΕ ΑΡΓΑ ΒΗΜΑΤΑ 
ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ- Μείωση των προσδοκιών  •  Στη λίστα 
διεθνών τρομοκρατών- ΝΕΑ ΟΞΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΧΡ. ΞΗΡΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΤΟΜΙΝΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- Αλυσιδωτές 
αντιδράσεις προκαλεί η ΠΝΠ για τα αποθεματικά Περιφερειών, Δήμων, 
Πανεπιστημίων, Νοσοκομείων και άλλων Δημόσιων Οργανισμών  • ΑΠΟ 
ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΛΕΦΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εύσημα από τους θεσμούς, οργή 
από Δημάρχους- Περιφερειάρχες- ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΤΟ 
«ΣΚΟΥΠΙΣΜΑ» ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  •  Στις αρχές Μαΐου θα ανοίξει η 
εφαρμογή στο Taxis- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ… ΒΛΕΠΟΥΜΕ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  •  Ο αναλυτικός κατάλογος 
σύμφωνα με το σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ.- ΠΟΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ  •  Ο Mr. Gazprom στην Αθήνα- ΟΥΤΕ 
ΡΟΥΒΛΙΑ ΟΥΤΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ.

ΕΘΝΟΣ: Αποφάσισαν μαζί με τους περιφερειάρχες να μην 
παραχωρήσουν τα διαθέσιμά τους- ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ- Δ. Μάρδας: Τα έχουμε ανάγκη για δύο μήνες, υπάρχει 
τρύπα στα έσοδα- Με κινητοποιήσεις και προσφυγή στο ΣτΕ απαντούν 
οι αιρετοί  •  Τσίπρας- Μέρκελ αύριο στις Βρυξέλλες- ΤΟ ΞΑΦΝΙΚΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ Η ΑΤΖΕΝΤΑ  •  Πλειστηριασμοί: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ 
ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ •  Τρομοκρατία: ΣΕ ΜΑΥΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΗΠΑ ΧΡ. ΞΗΡΟΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΙΩΤΗΣ  •  Ο Μίλερ στην Αθήνα- ΟΔΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «Αντάρτικο» από Ν.Δ.- 

ΠΑΣΟΚ για τα αποθεματικά στην ΤτΕ- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΝΑΓΚΗΣ- Με 
κινητοποιήσεις απειλούν δήμαρχοι και περιφερειάρχες- Γ. Μπουτάρης: 
«Καλά κάνει η κυβέρνηση. Όχι κινήσεις πανικού ή αντιπολιτευτικές»  •  
Διαπραγμάτευση στο τρίγωνο Παρίσι- Βρυξέλλες- Μόσχα- ΞΑΦΝΙΚΗ 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ  •  Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της 
Ε.Ε. για το μεταναστευτικό- ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ… ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  •  Ουάσιγκτον: ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΗΡΟ ΚΑΙ 
ΜΑΖΙΩΤΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αντιδρούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες και 
πρυτάνεις- «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Διχάζει ο εσωτερικός δανεισμός! Αντάρτικο 
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πρυτάνεις- ΚΟΛΑΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ, ΔΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ, 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ  •  ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΦΠΑ.

Η ΑΥΓΗ: Μήνυμα Βαρουφάκη στους δανειστές: ΔΕΝ 
ΥΠΟΤΑΣΣΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ- Συνάντηση Τσίπρα- Μέρκελ αύριο 
στη σύνοδο κορυφής για ώθηση στη διαπραγμάτευση- Βέβαιοι 
για συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες εμφανίστηκαν Γιούνκερ, 
Ντάισελμπλουμ, Ντράγκι και ο βασικός οικονομικός σύμβουλος του Μπ. 
Ομπάμα  •  Κυβερνητική απάντηση στις αντιδράσεις για την ΠΝΠ- Δ. 
ΜΑΡΔΑΣ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΛΥΣΗ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ Η ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΣ ΧΟΡΕΥΕΙ «ΠΕΝΤΟΖΑΛΗ»;- Η χώρα έχει τεθεί σε 
πιστωτική ασφυξία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση- Ευρωζώνη- ΔΝΤ- ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ 
«ΤΡΟΪΚΑΣ» Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ως «Μεσσίας» των Εβραίων…- «Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ».
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ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 1-6 | 22/04/2015

Το συνολικό δημόσιο έλλειμμα της Ελλάδας ανήλθε το 
2014 σε 6,3 δισ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο 
χρέος στα 317 δισ. ευρώ ή 177,1 % του ΑΕΠ, σύμφωνα 
με τα δημοσιονομικά στοιχεία για το περασμένο έτος 
που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat. Στη 
φθινοπωρινή έκθεση που δημοσιοποίησε η Κομισιόν 
τον περασμένο Νοέμβριο προέβλεπε ότι το έλλειμμα 
θα κινηθεί το 2014 στο 1,6% και το δημόσιο χρέος στο 
175,5%. Η απόκλιση που καταγράφεται σε σχέση με 
τα χθεσινά στοιχεία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 
γεγονός ότι δεν έχουν εκταμιευθεί τα κέρδη που είχε 
το 2014 η ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα, ύψους 1,9 δισ. 
ευρώ, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η πέμπτη αξιολόγηση.
Όπως προκύπτει από τα κοινοτικά στοιχεία, το δημόσιο 
έλλειμμα της Ελλάδας το 2013 ήταν 12,3% του ΑΕΠ, 
αλλά το 10,4% οφειλόταν στην ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών, που σημαίνει ότι το πραγματικό έλλειμμα 
ήταν 1,9% του ΑΕΠ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2011 
το πραγματικό έλλειμμα ήταν 10,2%.
Η ύφεση του 2014 συρρίκνωσε το ΑΕΠ κατά 3,3 δισ. 
ευρώ με αποτέλεσμα να κυμανθεί στα 179,081 δισ. 
ευρώ από τα 182,438 δισ. ευρώ το 2013. Το 2014 το ΑΕΠ 
υποχώρησε σε σχέση με το 2010 κατά 47 δισ. ευρώ. Οι 
δημόσιες δαπάνες ανήλθαν το 2014 στο 49,3% του ΑΕΠ, 
έναντι 60,1% το 2013. Τα δημόσια έσοδα ανήλθαν στο 
45,8%, έναντι 47,8% του ΑΕΠ που ήταν το 2013.
Στο σύνολο της Ε.Ε. το έλλειμμα κυμάνθηκε στο 2,9% 
(3,2% το 2013) του ΑΕΠ και το χρέος στο 86,8% (85,5%). 
Στην Ευρωζώνη το δημόσιο έλλειμμα κυμάνθηκε στο 
2,4% (2,9% το 2013) και το δημόσιο χρέος στο 91,9% 
(90,9% το 2013).

ΒΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 1-6-7 | 22/04/2015

Σκληρή στάση επέλεξαν οι δήμαρχοι και οι 
περιφερειάρχες της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν 
πρόκειται να διαθέσουν ούτε ένα ευρώ από τα ταμειακά 
τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδας όπως 
προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ).
Στις χθεσινές παράλληλες συνεδριάσεις της ΚΕΔΕ και 
της ΕΝΠΕ αποφάσισαν κινητοποιήσεις και προσφυγή 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με στόχο την ακύρωση 
της ΠΝΠ.
Δήμαρχοι και περιφερειάρχες αντιστάθηκαν σθεναρά 
στην κυβερνητική πρωτοβουλία, παρά τις προσπάθειες 
του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δ. Μάρδα να 
καθησυχάσει τις αγωνίες των αιρετών κατά τη διάρκεια 
των χθεσινών έκτακτων συνεδριάσεων των διοικητικών 
τους συμβουλίων.
Ειδικότερα η ΚΕΔΕ, ύστερα από μαραθώνια 
συνεδρίαση, με ψήφισμά της καλεί τις δημοτικές αρχές 

όλης της χώρας μέχρι τη σύγκληση του τακτικού της 
συνεδρίου στις 7 Μαΐου, οπότε και θα ληφθεί οριστική 
απόφαση, να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η ΠΝΠ, 
γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία όλων των 
δήμων και των υπηρεσιών τους.
Καλεί τους δήμους σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις 
μαζί με τους εργαζομένους, αρχής γενομένης από την 
Πέμπτη, οπότε και αναμένεται να έρθει προς συζήτηση 
στη Βουλή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. 
Παράλληλα ζητά να γίνουν συνεδριάσεις των δημοτικών 
συμβουλίων με σκοπό την έκδοση ψηφισμάτων που θα 
καταγγέλλουν την ΠΝΠ, τόσο ως πολιτική πράξη όσο κι 
ως προς το περιεχόμενο της.
Την ίδια ώρα οι περιφερειάρχες ζητούν άμεση 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Η ΕΝΠΕ ομόφωνα αποφάσισε τη μη απόδοση των 
διαθεσίμων στην ΤτΕ και ζητά συνάντηση με τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, όπως δήλωσε ο πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Αγοραστός. Από τη συνεδρίαση της 
ΕΝΠΕ απουσίαζαν οι προσκείμενοι στον ΣΥΡΙΖΑ 
περιφερειάρχες Αττικής Ρ. Δούρου -η οποία βρίσκεται 
στην Αμερική- και Ιονίων Νήσων Θ. Γαλιατσάτος, καθώς 
και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Π. Τατούλης.
Η στάση των αιρετών είχε διαφανεί από νωρίς, κατά τις 
συναντήσεις που είχαν με τον Δ. Μάρδα και στις οποίες 
το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Στην κατάμεστη αίθουσα του 
ΔΣ της ΚΕΔΕ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
διεμήνυσε στους δημάρχους ότι η χώρα αντιμετωπίζει 
«έκτακτη ανάγκη», καθώς υπήρξαν «απρόβλεπτες 
εξελίξεις, αφού ο προϋπολογισμός δεν εξελίσσεται 
κατά τον προβλεπόμενο τρόπο και τα έσοδα τον Απρίλιο 
δεν είναι αυτά που περιμέναμε». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ |  Σελίδα 1-14 | 22/04/2015

Οι ελλείψεις προσωπικού έχουν μπλοκάρει τις 
εργασίες στην Πολεοδομία Θεσσαλονίκης, όπου οι 
καθυστερήσεις για την διεκπεραίωση ακόμα και απλών 
υποθέσεων ξεπερνούν τους τέσσερις μήνες.
Χτες, μηχανικοί προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη 
της Πολεοδομίας διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση 
που έχει διαμορφωθεί στην υπηρεσία, η οποία αδυνατεί 
να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, ενώ απειλούν 
ακόμα και με προσφυγή στον εισαγγελέα.
Πλέον η Πολεοδομία του δήμου Θεσσαλονίκης έχει 
εννέα υπαλλήλους, μετά τις μετακινήσεις προσωπικού 
που πραγματοποιήθηκαν, από περίπου 15 άτομα 
που διέθετε στο παρελθόν. Αυτό, σύμφωνα με τους 
μηχανικούς, έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνονται 
σοβαρές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των 
υποθέσεων.
Είναι χαρακτηριστικό, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσίασε ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 
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«Εντάξει» και μηχανικός Σωκράτης Δημητριάδης, 
ότι από τις 264 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην 
Πολεοδομία από την αρχή του έτους, μόνο οι 126 έχουν 
διεκπεραιωθεί.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη, έχουν κατατεθεί 
στην υπηρεσία 81 εγκρίσεις και άδειες Δόμησης, 80 
αναθεωρήσεις, ενημερώσεις, ανασυστάσεις φακέλων 
και υποθέσεις για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 
103 άδειες μικρής κλίμακας εργασιών και πόσες 
άλλες εργασίες, σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 
4067/2012.
Από αυτές έχουν διεκπεραιωθεί, σύμφωνα με τον ίδιο, 
34 εγκρίσεις και άδειες δόμησης, 38 αναθεωρήσεις, 
ενημερώσεις, ανασυστάσεις φακέλων και υποθέσεις 
για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και 54 Άδειες Μικρής 
Κλίμακας Εργασιών.
«Με άλλα λόγια, συνολικά από τις 264 αιτήσεις μόνον 
οι 126 έχουν διεκπεραιωθεί, οι 138 εκκρεμούν, εκ των 
οποίων οι περίπου 70 ακόμα δεν έχουν καν χρεωθεί 
εδώ και ενάμιση μήνα, αφού ο όγκος των αιτήσεων 
είναι τεράστιος, σε αναλογία με τον αριθμό των 
υπαλλήλων που έχουν απομείνει», είπε ο δημοτικός 
σύμβουλος.
Όπως είπαν πάντως μηχανικοί προτίθενται να 
ζητήσουν την παρέμβαση του εισαγγελέα καθώς και 
την κοινοποίηση του προβλήματος στους ελεγκτές 
Δημόσιας Διοίκησης, ούτως ώστε να βρεθεί επιτέλους 
μία λύση στο πρόβλημα.
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Η συνεδρίαση του Eurogroup στη Ρίγα δεν πρόκειται να 
οδηγήσει σε καμία απόφαση γιατί η πρόοδος που έχει 
επιτευχθεί στις διαπραγματεύσεις σε τεχνικό επίπεδο 
δεν είναι επαρκής. Οι εταίροι δεν θέτουν πλέον καμία 
νέα προθεσμία πριν από τις 30 Ιουνίου που τελειώνει η 
παράταση του προγράμματος.
Οι παραπάνω επισημάνσεις προκύπτουν από χθεσινή 
ενημέρωση που έκανε στους δημοσιογράφους στις 
Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, 
ο οποίος με αφορμή την τετραήμερη διαπραγμάτευση 
στο Παρίσι παρομοίασε το «Brussels Group- (πρώην 
τρόικα) με «περιφερόμενο θίασο».
Παρά το γεγονός ότι οι εταίροι καταγράφουν τις 
τελευταίες μέρες μια κινητικότητα από την πλευρά 
της κυβέρνησης, εκτιμούν ότι είναι μικρή για 
αποτελέσματα. Ο αξιωματούχος της ευρωζώνης 
σημείωσε ότι στο Παρίσι υπήρξε μια επιτάχυνση της 
διαδικασίας και ανάληψη δεσμεύσεων από ελληνικής 
πλευράς. Ωστόσο, παρατήρησε ότι είμαστε μακριά 
από ένα αποτέλεσμα εν όψει της Ρίγα. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά: «Σήμερα βρισκόμαστε εκεί όπου θα 
έπρεπε να ήμασταν πριν από δύο μήνες».

Ερωτηθείς σχετικά με το δημοσιονομικό, απάντησε 
ότι υπάρχει δρόμος για να διανυθεί διότι πρέπει να 
υπάρξει μια συνολική συμφωνία για όλους τους τομείς 
και όχι μόνο αποσπασματικά ανά τομέα.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, κανένας εταίρος δεν 
θεωρεί καθοριστική την επόμενη συνεδρίαση του 
Eurogroup στις 11 Μαΐου και όλοι πλέον εστιάζουν την 
προσοχή τους στη λήξη του προγράμματος, στις 30 
Ιουνίου. Με βάση την απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 
είχε τεθεί η ενδιάμεση προθεσμία το τέλος Απριλίου 
με στόχο μια συμφωνία επί του πακέτου των 
μεταρρυθμίσεων και από τη στιγμή που δεν τηρήθηκε, 
δεν θα τεθεί πλέον άλλη προθεσμία, ανέφερε.
Απαντώντας σε άλλη ερώτηση για τη ρευστότητα της 
Ελλάδας, επισήμανε ότι κανένας δεν είναι σε θέση 
να υπολογίσει σήμερα πόσα χρήματα υπάρχουν στα 
ελληνικά ταμεία, γιατί αυτό εξαρτάται από πολλές 
παραμέτρους, που σε συνδυασμό με τη ρευστή 
κατάσταση δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας ακριβούς 
εικόνας.
Μάλιστα, εκτίμησε ότι η Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) θα βοηθήσει την κυβέρνηση προς 
αυτήν την κατεύθυνση.
Ερωτηθείς σχετικά με το κατά πόσον είναι νόμιμη 
η ΠΝΠ για τα διαθέσιμα των δημόσιων φορέων, ο 
αξιωματούχος απάντησε ότι οι θεσμοί ζήτησαν πολλές 
φορές τις τελευταίες βδομάδες από την κυβέρνηση 
να προχωρήσει σ' αυτήν την ενέργεια γιατί είναι καλό 
να γνωρίζουν όλοι τη δημοσιονομική κατάσταση. 
Άλλωστε, όπως είπε, υπάρχει νόμος στην Ολλανδία που 
προβλέπει κάτι τέτοιο, αλλά και σε άλλες χώρες.
Σχετικά με τη συνεργασία της κυβέρνησης σε τεχνικό 
επίπεδο με τους εκπροσώπους των θεσμών, είπε ότι με 
βάση τις πληροφορίες που μας έρχονται από την Αθήνα 
(τεχνικές ομάδες δανειστών), η κατάσταση βελτιώνεται.
Αναφερόμενος στο διάστημα μέχρι την Παρασκευή, 
είπε ότι σήμερα θα συνεδριάσει υπό μορφή 
τηλεδιάσκεψης η Ομάδα Εργασίας του Eurogroup, ώστε 
όλα τα κράτη-μέλη να ενημερωθούν για την πορεία 
των διαπραγματεύσεων. Στη συνέχεια στη Ρίγα, η 
συζήτηση δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια, οι υπουργοί θα 
ενημερωθούν για τις διαπραγματεύσεις και πιθανότατα 
θα ζητήσουν από όλες τις πλευρές να επιταχύνουν τις 
εργασίες.
Στις διαπραγματεύσεις αναφέρθηκε χθες και 
εκπρόσωπος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας ότι στο 
Παρίσι σημειώνεται πρόοδος, ενώ για τη Ρίγα είπε 
ότι αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να αποτιμήσουν οι 
υπουργοί την κατάσταση.
Για την ΠΝΠ της κυβέρνησης αρνήθηκε να κάνει 
οποιοδήποτε σχόλιο πέρα από το ότι ο δήμαρχος της 
Αθήνας Γιώργος Καμίνης ενημέρωσε για το θέμα αυτό 
την αρμόδια επίτροπο για το ΕΣΠΑ Κορίνα Κρέτσου.


