
Αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων 
διάρκειας 26 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή,  

ποσού 875 εκατομμυρίων Ευρώ, λήξεως 6 Νοεμβρίου 2015. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τη διαφορετική άποψη για το ελληνικό ζήτημα, 
μεταξύ ΔΝΤ και ευρωπαϊκών «θεσμών», υποδηλώνει 
η επαναφορά - μέσω διαρροών στα διεθνή ΜΜΕ - 
του διλήμματος «κούρεμα ή λιτότητα». Με δυο λόγια, 
το Ταμείο προτείνει το «κούρεμα» του ελληνικού 
χρέους, ώστε αυτό να γίνει βιώσιμο κι έτσι το 
πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας να 
επανέλθει σε τροχιά υλοποίησης ή, στην αντίθετη 
περίπτωση, να ληφθούν πρόσθετα μέτρα λιτότητας.
Κατά την ερμηνεία των ΜΜΕ, το ΔΝΤ διαμηνύει 
στους Ευρωπαίους - αλλά και στην Ελλάδα - ότι 
για να συναινέσει στα σχέδια υπέρβασης της 
πέμπτης αξιολόγησης, απαιτείται η εγγύηση της 
χρηματοδότησης του ελληνικού προγράμματος από 
την Κομισιόν, κατά τα πρότυπα του 2012. Κι αυτό 
γιατί με τα δεδομένα που έχει παράσχει η κυβέρνηση 
στα τεχνικά κλιμάκια, προκύπτει, κατά την εκτίμηση 
του ΔΝΤ, πως για το 2015 η ελληνική οικονομία 
οδηγείται σε παραγωγή πρωτογενούς ελλείμματος 
1,5%, έναντι στόχου πλεονάσματος 3% (ή 1,5% 
αναθεωρημένου υπό προϋποθέσεις).
Υπό το φως αυτών των διαφορών, αλλά και με 
τις διαπραγματεύσεις να έχουν «κολλήσει» στις 
διαφορές για τα εργασιακά και το ασφαλιστικό, ο 
πρωθυπουργός είχε χτες τηλεφωνική επικοινωνία 
με την γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, στη διάρκεια της 
οποίας, όπως ανακοινώθηκε, «συζήτησαν για την 
παρούσα κατάσταση των διαπραγματεύσεων μεταξύ 
της Ελλάδας και των τριών Θεσμών και για το πώς θα 
προχωρήσουν οι προτεραιότητες πολιτικής».
Όλα αυτά εξηγούν τη στροφή από την ενδιάμεση, 
προς μια συνολικότερη (μακροπρόθεσμη) 
συμφωνία, που προβλήθηκε τις τελευταίες ημέρες 
από την κυβέρνηση. Μόνο που αυτό θέλει χρόνο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ιδιαίτερα απογοητευτικά είναι και φέ-
τος τα στοιχεία από τις μετρήσεις της 
ρύπανση του αέρα, κατά τη διάρκεια 
του χειμώνα που πέρασε σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με τις 
εξειδικευμένες μετρήσεις του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης, οι οποίες θα παρουσιαστούν τις 
επόμενες ημέρες σε ειδική εκδήλωση.  
Και φέτος καταγράφηκαν στις δύο πό-
λεις ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 
μικροσωματιδίων και άλλων αέριων 
τοξικών ρύπων, που ξεπέρασαν τα όρια 
επιφυλακής και κινδύνου για τη Δημό-
σια Υγεία. Η νέα μελέτη παρουσιάζει 
τις εξειδικευμένες μετρήσεις αιθαλο-
μίχλης στο κέντρο της Αθήνας από τον 
σταθμό παρατηρήσεων του Θησείου, 
συγκρίνει τα επίπεδα και τη συχνότητα 
των επεισοδίων αιθαλομίχλης τα τελευ-
ταία 15 χρόνια, από τα οποία αναδει-
κνύεται η συνεισφορά του φαινομένου 
στα επίπεδα της αστικής ρύπανσης. 

Στην Αθήνα ήταν ψυχρότερος ο χειμώ-
να κατά 1-2° C περίπου, σε σύγκριση 
με πέρυσι και αρκετά πιο υγρός με 
τουλάχιστον 30% περισσότερη βροχή. 
Αντίστοιχα στην Θεσσαλονίκη η καύση 
βιομάζας και ξύλου συνεχίζει να οδη-
γεί σε αυξημένες συγκεντρώσεις των 
αιωρουμένων σωματιδίων κατά τη χει-
μερινή περίοδο, ειδικότερα τις απογευ-
ματινές και βραδινές ώρες. Ιδιαίτερα τα 
Σαββατοκύριακα, οι τιμές της χειμερι-
νής περιόδου 2014-15 παρουσιάζονται 
αυξημένες σε σύγκριση με την αντίστοι-
χη περίοδο 2013-14. Παρά το γεγονός 
ότι η τελική τιμή του πετρελαίου κατέ-
βηκε στα επίπεδα του 2011, η καύση 
ξύλου και βιομάζας ως πρώτης ύλης 
για θέρμανση συνεχίστηκε. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, η ανάγκη εφαρμογής 
αποτελεσματικών στρατηγικών για τον 
έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και της λήψης ουσιαστικών μέτρων από 
την Κυβέρνηση και τις Τοπικές Αρχές 
είναι πλέον ουσιαστική ανάγκη.

Είναι ανάγκη να 
υπάρξουν πολι-
τικές αποφάσεις 
για μέτρα αντι-
μετώπισης του 
προβλήματος 
της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης 
στις πόλεις μας

ΕΡΕΥΝΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

Ρύπανση εκτός ορίων  
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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

ΣΗΜΕΡΑ 05-05-2015

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
➦  Το ΤΕΕ-Θράκης διοργανώνει σήμερα και 
ώρα 17:00 στην πόλη της Κομοτηνής (Πολιτι-
στικό Κύτταρο, Αίθουσα Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου – Πρώην Κινηματογράφος REX), 
ενημερωτική ομιλία με θέμα: «Φορολογικά 
Μηχανικών».

 H Οργανωτική και η Επιστημονική 
Επιτροπή του πανελλήνιου συνεδρίου «Η 
εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» (που θα 
πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου 
2015, στο Ίδρυμα Ευγενίδου), ενημερώνουν 
κάθε ενδιαφερόμενο ότι - μετά από πλη-
θώρα αιτημάτων - δίνεται παράταση στην 
υποβολή εργασιών, ως την 1η Ιουνίου 2015. 

  Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), σε συνεργα-
σία με το Δήμο Σιθωνίας Χαλκιδικής, διοργανώνει 
διεθνές workshop Αρχιτεκτονικής Τοπίου, από τις 9 
ως τις 15 Μαϊου 2015.
Πληροφορίες: http://urbantranscripts.org/?p=3457, 
http://www.urbantranscripts.org/documents/
UT2015_CHA_MC_programme.pdf

Παράταση προθεσμίας

Διεθνές εργαστήριο 

Η Σχολή Αρχιτεκτονικής και το Πανεπιστήμιο του Tianjin (Κίνα), σε συνεργασία με τον ορ-
γανισμό Urban Environment Design (UED) και την Παγκόσμια 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 διοργανωτές: 31 Αυγούστου 2015
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: Σεπτέμβριος 2015
Πληροφορίες: http://www.sadas-pea.gr/uia-hyp-cup-2015-diethnis-fititikos-diagonismos-
ston-architektoniko-schediasmo/

Παγκόσμιος φοιτητικός διαγωνισμός  

   Ημερίδα με θέμα: «Νέος Κανονισμός  Σκυροδέματος ΚΤΣ 2015» διοργανώνει το ΤΕΕ Μαγνησίας, 
στις 22 Μαίου 2015, στην πόλη του Βόλου. Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Νίκος Μαρσέλλος, 
Πολιτικός Μηχανικός, μέλος της επιτροπής Αναθεώρησης ΚΤΣ 2015, καθώς και ο Νίκος Χατζηνι-
κολάου, Πολιτικός Μηχανικός, Μελετητής. 

ΗΜΕΡΙδΑ

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
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

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» διοργανώνει 
-για 3η συνεχή χρονιά- το 3rd Hellenic Forum 
for Science, Technology & Innovation που θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 29 Ιουνίου έως τις 
3 Ιουλίου 2015.  Το συγκεκριμένο πολυθεματικό 
συνέδριο, που τελεί υπό την αιγίδα του Ελλη-
νικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα καλύψει ένα 
ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
της Επιστήμης Υπολογιστών, Νανοτεχνολογίας, 
Ενέργεια & Περιβάλλον, Επιστήμες Ζωής και 
Τεχνολογίες για την Κοινωνία. 
Το Hellenic Forum έχει ως στόχο να λειτουργήσει 
ως διεθνές σημείο συνάντησης για την Επιστήμη, 
την Τεχνολογία και την Καινοτομία με την προ-
σέλκυση επιστημόνων της ελληνικής διασποράς 

καθώς και σημαντικούς εμπειρογνώμονες που 
θα συζητήσουν τις παγκόσμιες επιστημονικές 
εξελίξεις. 
 Πληροφορίες: http://events.demokritos.gr/, 
communications@central.demokritos.gr, τηλ. 
210-6503040/3002.

Συνέδριο για επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

14
Μαΐου
2015

ΗΜΕΡΙδΑ: για τα οικοδομικά απόβλητα προϊό-
ντων γύψου. 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕδΡΙΟ: 6ο Διεθνές συνέδριο: "Ασφαλτικά 
Μίγματα και Οδοστρώματα" (6th ICONFBMP) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργαστήριο Ετερογενών Μειγ-
μάτων & Συστημάτων Καύσης 
και Εργαστήριο Τεχνικής 
Χημικών Διεργασιών  ΕΜΠ

Εργαστήριο Οδοποιίας Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών 
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με 
ξένα Πανεπιστήμια

10-12
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
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Σταθερός ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων

Επιδείνωση οικονομικού κλίματος  
στην Ελλάδα και ευρωζώνη

Σταθερός παραμένει ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, που 
αναζητούν εργασία το Μάρτιο σε σχέση με τον Φεβρουάριο, σύμ-
φωνα με τα μηναία στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Απασχό-
λησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αντίστοιχα, μειωμένος κατά 
29,93% εμφανίζεται ο αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων, λόγω 
της μείωσης των επιδοματούχων των τουριστικών επαγγελμάτων 
και κατά 3,67% ο αριθμός των ανέργων που δήλωσαν ότι δεν ανα-
ζητούν εργασία. Οι μισοί περίπου από τους ανέργους, το 49,51%, 
είναι ηλικίας 30 έως 44 ετών, ενώ ένα ανάλογο ποσοστό 49,57% 
είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, το 
Μάρτιο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, ανήλθε σε 867.855 
άτομα έναντι 864.512 τον προηγούμενο μήνα, εμφανίζοντας ορια-
κή αύξηση 0,39%. Από αυτούς, 465.539 (ποσοστό 53,64%) είναι μα-
κροχρόνιοι άνεργοι. Eίναι δηλαδή εγγεγραμμένοι στο μητρώο του 
ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών. 
Επιπλέον, 402.316 (ποσοστό 46,36%) είναι εγγεγραμμένοι στο μη-
τρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι 
άνδρες ανέρχονται σε 347.971 (ποσοστό 40,10%) και οι γυναίκες 
ανέρχονται σε 519.884 (ποσοστό 59,90%). Το σύνολο των εγγεγραμ-

μένων που δεν αναζητούν εργασία ανήλθε το Μάρτιο σε 189.495 
άτομα έναντι 196.709 τον Φεβρουάριο. Από αυτούς, 72.354 (ποσο-
στό 38,18%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρο-
νικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 117.141 
(ποσοστό 61,82%),είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται 
σε 73.571 (ποσοστό 38,82%) και οι γυναίκες σε 115.924 (ποσοστό 
61,18%). Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα 
Μάρτιο 2015 ανέρχεται σε 107.623 άτομα, έναντι 153.602 τον Φε-
βρουάριο. Από αυτούς, οι 19.386 (ποσοστό 18,01%) είναι εποχικοί 
τουριστικών επαγγελμάτων. Οι υπόλοιπο 88.237 (ποσοστό 81,99%) 
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων. Συγκεκριμένα 
οι 77.820 (ποσοστό 72,31%) είναι κοινοί, οι 4.470 (ποσοστό 4,15%) 
είναι οικοδόμοι, οι 19.386 (ποσοστό 18,01%) είναι εποχικοί του-
ριστικών επαγγελμάτων, οι 5.659 (ποσοστό 5,26%) είναι εποχικοί 
λοιποί (αγροτικά), οι 182 (ποσοστό 0,17%) είναι εκπαιδευτικοί, και 
106 (ποσοστό 0,10%) είναι άλλων κλάδων. Από το σύνολο των επι-
δοτουμένων ανέργων, οι 54.179 (ποσοστό 50,34%), είναι άνδρες και 
οι 53.444 (ποσοστό 49,66%), είναι γυναίκες.

Επιδεινώνεται σημαντικά τον Απρίλιο ο δείκτης οι-
κονομικού κλίματος στην Ελλάδα σε σχέση με τον 
Μάρτιο και διαμορφώνεται στις 92,7 (από 96,8) μο-
νάδες, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας 
του ΙΟΒΕ. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες αποτυπώ-
νονται δυσμενέστερες στη βιομηχανία, ενώ βελτιώ-
νονται οριακά μετά από 3 μήνες υποχώρησης στο 
λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και τις κατασκευές. 
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ: «καθοριστική είναι για το δεί-
κτη η πτώση σχεδόν 10 μονάδων που καταγράφε-
ται στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, καθώς η πολύ 
μεγάλη αύξηση που είχε σημειωθεί μετεκλογικά το 

Φεβρουάριο ήδη περιορίζεται στο μισό. Είναι φα-
νερό ότι η διατήρηση της αβεβαιότητας αναφορικά 
με τη συνέχιση της χρηματοδότησης της ελληνικής 
οικονομίας και το περιεχόμενο μιας δυνητικής συμ-
φωνίας με τους εταίρους και δανειστές, περιορίζει 
την αρχική μετεκλογική αισιοδοξία που είχε κατα-
γραφεί στα νοικοκυριά, και όχι στις επιχειρήσεις. Η 
εξέλιξη του δείκτη προοιωνίζεται αρνητική και στο 
ρυθμό μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας 
ενώ είναι λογικό ότι, όσο διατηρείται η αβεβαιότητα 
για μια δυνητική συμφωνία, θα επηρεάζεται και το 
γενικότερο οικονομικό κλίμα. Αναλυτικότερα:

-Στη βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς μήνες επιδεινώνονται, με το ισοζύ-
γιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να αυξάνεται 
οριακά και τις εκτιμήσεις για τις αρνητικές παραγγε-
λίες και τη ζήτηση να αμβλύνονται ελαφρά.
-Στις υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
αλλά περισσότερο εκείνες για τη βραχυπρόθεσμη 
ζήτηση βελτιώνονται, ενώ αντίθετα οι εκτιμήσεις για 
την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων βαίνουν 
ελαφρώς δυσμενέστερες.
-Στο λιανικό εμπόριο, οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις 
τρέχουσες πωλήσεις κερδίζουν έδαφος, όπως και 
οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, 
ενώ ταυτόχρονα αναχαιτίζεται η ρευστοποίηση των 
αποθεμάτων.
-Στις κατασκευές, καταγράφονται λιγότερο δυσμε-
νείς εκτιμήσεις για τις προγραμματισμένες εργασίες 
των επιχειρήσεων, με τις προβλέψεις για την απα-
σχόληση του τομέα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
-Στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, τόσο οι προβλέ-
ψεις για την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού 
όσο και εκείνες για την οικονομική κατάσταση της 
χώρας το επόμενο 12μηνο αλλά και την εξέλιξη της 
ανεργίας επιδεινώνονται ραγδαία, ενώ περιορίζεται 
και η πρόθεση για αποταμίευση.
Το οικονομικό κλίμα τον Απρίλιο παραμένει αμετά-
βλητο σε σχέση με τον Μάρτιο, τόσο στην ΕΕ, όσο 
και την Ευρωζώνη, με το σχετικό δείκτη να κινείται 
στις 103,7 (-0,2 μονάδες) και τις 106,4 (+0,3) μονάδες 
αντίστοιχα, πάνω από τα επίπεδα του μακροχρόνιου 
μέσου όρου του και στις δύο περιπτώσεις.
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Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει ότι από σήμερα, 4 Μαΐου 2015, ξεκινά η εκχώρηση ονομάτων 
χώρου (domain names) με δύο χαρακτήρες, για παράδειγμα aa.gr και aa.com.gr, 
σύμφωνα με το νέο Κανονισμό της Αρχής για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομά-
των χώρου (domain names) με κατάληξη .gr.  Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ προχώρησε 
πρόσφατα στην έκδοση νέου Κανονισμού με σκοπό την ανταπόκριση στις σύγχρονες 
ανάγκες των επιχειρήσεων και των πολιτών που διαθέτουν ή αποκτούν όνομα χώρου, 
την προσθήκη περίπου 8.000 νέων ονομάτων χώρου και την παροχή επιπρόσθετης 
προστασίας από κακόβουλες πρακτικές. Περισσότερες πληροφορίες για τον Κανονι-
σμό της ΕΕΤΤ για τη διαχείριση και εκχώρηση ονομάτων χώρου (domain names) με 
κατάληξη .gr είναι διαθέσιμες στο https://www.eett.gr. 

Νέα Domain names  

Οι υπουργοί  Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πα-
ναγιώτης Λαφαζάνης και Οικονομικών 
Γιάνης Βαρουφάκης, καθώς και ο Αναπλη-
ρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιάννης Τσιρώνης, με επιστολή τους προς 
την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
αναφέρουν ότι με βάση τις προβλέψεις 
του καταστατικού της εταιρείας εξέδωσαν 
απόφαση (επισυνάπτεται) με την οποία το 

Ελληνικό Δημόσιο ορίζει ως μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τους 
εξής: Τον Ευστάθιο Τσοτσορό (Μηχανολό-
γο Ηλεκτρολόγο – Οικονομολόγο) για τη 
θέση του Προέδρου.. Τον Γρηγόριο Στερ-
γιούλη (Χημικό Μηχανικό) για τη θέση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. Και ως μέλη 
του Δ.Σ. τους: Γεώργιο Γρηγορίου (Χημικό 
Μηχανικό), Στρατή Ζαφείρη (Χημικό Μη-
χανικό), Ανδρέα Σιάμισιη (Οικονομολό-
γο), Σωτήρη Κοντονάσιο (Δικηγόρο).

Νέο ΔΣ στην ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.

Σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
στη χώρα μας δείχνουν οι στατιστικοί δείκτες, 
σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν 
στη Βουλή. Από τη Γενική Διεύθυνση Οδι-
κής Ασφάλειας του υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, αυτές οι 
μειώσεις αποδίδονται, τόσο στις πρωτοβουλί-
ες της Πολιτείας και την προώθηση δράσεων 
στο πλαίσιο υλοποίησης του Στρατηγικού Σχε-
διασμού, όσο και στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών. Όμως, σημαντικό ρόλο στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας φαί-
νεται να καταλαμβάνουν, επίσης, η μείωση του 
αριθμού των μετακινήσεων και η αλλαγή της 
οδηγικής συμπεριφοράς που παρατηρείται τα 
τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρί-
σης. Όπως, άλλωστε, επισημαίνεται σε σχετικό 
έγγραφο, η διεθνής βιβλιογραφία αποτυπώνει 
σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων 
σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα 
με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για 
το έτος 2014 ο αριθμός των νεκρών ανήλθε 
στους 801, όταν το 2010 ο αριθμός των νε-
κρών ανερχόταν στους 1.258. Η εξέλιξη του 
αριθμού των νεκρών από οδικά τροχαία ατυ-
χήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη απεικο-
νίζεται στα στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη 
Βουλή και δείχνουν ότι: Το 2010 οι νεκροί από 
οδικά τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα ήταν 
1.258 και στην Ευρώπη των 27 ήταν 31.500, το 
2011 στην Ελλάδα ήταν 1.141 και στην Ευρώ-
πη 30.700, το 2012 στην Ελλάδα ήταν 988 και 
στην Ευρώπη 28.100, το 2013 στην Ελλάδα οι 
νεκροί ήταν 874 και στην Ευρώπη 25.900, το 
2014 οι νεκροί από οδικά τροχαία ατυχήματα 
στην Ελλάδα ήταν 801. Σύμφωνα με το έγγρα-
φο, η μεταβολή για τη συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο, στην Ελλάδα είναι στο -36% (2014-
2010) και στην Ευρώπη στο -18% (2013-2010). 
Ο δείκτης του αριθμού των νεκρών από οδικά 
ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη εξελίσσεται ως εξής: 
Το 2010 στην Ελλάδα υπήρξαν 112 νεκροί ανά 
εκατομμύριο κατοίκων και στην Ευρώπη ήταν 
63 νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων. Ο αντί-
στοιχος δείκτης είναι το 2011 στην Ελλάδα 103 
νεκροί και στην Ευρώπη 61 νεκροί, το 2012 
στην Ελλάδα ήταν 89 νεκροί ανά εκατομμύ-
ριο κατοίκων και στην Ευρώπη 56 νεκροί ανά 
εκατομμύριο κατοίκων, το 2013 στην Ελλάδα 
οι νεκροί ανά εκατομμύριο ανήλθαν σε 79 και 
στην Ευρώπη 51, το 2014 στην Ελλάδα ήταν 72 
νεκροί ανά εκατομμύριο και 51 στην Ευρώπη. 
Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, στο πλαίσιο 
παρακολούθησης του Στρατηγικού Σχεδίου 
για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην 
Ελλάδα 2011-2020, η χώρα μας έχει συνταχθεί 
με τον Ευρωπαϊκό Στόχο για μείωση του αριθ-

μού των νεκρών από τροχαία ατυχήματα το 
2020 κατά 50% σε σχέση με το 2010. Παρά την 
παρατηρούμενη μείωση στους δείκτες Οδι-
κής Ασφάλειας, η προσπάθεια πρέπει να συ-
νεχιστεί, σημειώνεται στο έγγραφο, το οποίο 
ενημερώνει ότι το υπουργείο Οικονομίας έχει, 

ήδη, προχωρήσει στην επικαιροποίηση του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αξιολόγηση 
των δράσεων που έχουν ήδη αναληφθεί και 
την υιοθέτηση νέων που θα καταστήσουν τον 
στόχο μείωσης κατά 50% του αριθμού των νε-
κρών από τροχαία, υλοποιήσιμο.

Σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
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Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΗΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ

Το 2018 η Ιαπωνία σκοπεύει να προσεδα-
φίσει στη Σελήνη ένα μη επανδρωμένο 
σκάφος, που θα αποτελέσει το πρώτο βήμα 
για μελλοντικές επανδρωμένες διαστημικές 
αποστολές.
Η Ιαπωνία Υπηρεσία Εξερεύνησης (JAXA), 
παρέδωσε το σχέδιο της σε μια ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, καθώς και στα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου την περασμένη 
Δευτέρα, ζητώντας την έγκρισή του. Ο οργα-

νισμός σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τεχνο-
λογία πυραύλων Epsilon, με στερεά καύσιμα 
για να μεταφέρει μια ελαφριά κάψουλα, η 
οποία και θα προσεδαφιστεί στη Σελήνη, 
εξοπλισμένη πλήρως για μια συστηματική 
έρευνα. Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης 
εκτιμούν ότι η αποστολή θα κοστίσει μεταξύ 
83,4 και 125 εκατομμύρια δολάρια.
Η αποστολή ουσιαστικά θα δοκιμάσει την 
τεχνολογία ομαλής προσεδάφισης, η οποία 
θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον, 
για επανδρωμένες αποστολές στη Σελήνη, 
ή ακόμη και στον Άρη. Το 2008 το ιαπωνικό 
σκάφος SELENE - γνωστό στην Ιαπωνία 
ως Kaguya, όνομα δανεισμένο από ένα πα-
ραμύθι του 10ου αιώνα - τέθηκε σε τροχιά 
γύρω από τη Σελήνη για να συλλέξει δεδο-
μένα σχετικά με την επιφάνειά της, τα οποία 
θα χρησιμοποιηθούν τώρα για να εντοπιστεί 
ο κατάλληλος χώρος προσεδάφισης του 
σκάφους. Σημειώνουμε ότι η JAXA είχε 
στείλει μια αποστολή και σ’ έναν αστεροει-
δή, που επέστρεψε στη Γη το 2010.
Αυτές οι κινήσεις της Ιαπωνίας εκτιμώνται 
ως προσπάθειες ανταγωνισμού της Κίνας 
και της Ινδίας, οι οποίες έχουν πραγματο-
ποιήσει αρκετές σημαντικές διαστημικές 
αποστολές τα τελευταία χρόνια, με το κινεζι-
κό Yutu να προσεδαφίζεται στη Σελήνη και 
ένα ινδικό σκάφος να τοποθετείται επιτυχώς 
σε τροχιά γύρω από τον Άρη.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΣΕΛΗΝΗ

Γεννήθηκε ισραηλινός, μορφώθηκε καναδικά, ζει κατά βάση στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Ο Moshe Safdie είναι αυτό που λένε παγκόσμιος πολίτης. 
Είναι ο αρχιτέκτονας που βρίσκεται πίσω από το πλέον αναγνωρίσιμο κτίριο 
της Σιγκαπούρης, το Marina Bay Sands, ένα θέρετρο πολλαπλών χρήσεων 
σε μια έκταση 38 εκταρίων, στο οποίο κυριαρχούν οι τρεις πύργοι των 55 
ορόφων, όπου στεγάζονται καζίνο, συνεδριακό κέντρο, μουσείο και κατα-
στήματα.
Οι τρεις πύργοι ενώνονται μεταξύ τους στην κορυφή με το SkyPark, έναν 
εκτεταμένο χώρο αναψυχής, με μια τεράστια πισίνα, κέντρα αναψυχής, 

ως και γκόλφ! Μια ασύμμετρη κατασκευή, η οποία σε 
πολλούς θυμίζει μια μεγάλη βάρκα ή ένα πλοίο που 
κάθισε στην κορυφή των κτιρίων, κάτι που δεν αρέ-
σει στον ισραηλινό αρχιτέκτονα.
Πλάι στους πύργους δημιούργησε το μουσείο τεχνών 
και επιστημών ArtScience, ένα κτίριο που κατά τον 
ίδιο θυμίζει άνθος λωτού, αλλά πολλοί το αποκαλούν 
ως ένα κλαρί μπανάνες! Ήταν απαίτηση της κυβέρ-
νησης να δημιουργηθεί στην περιοχή ένα πολιτιστικό 
ίδρυμα, μια αντιπαροχή της αμερικανικής εταιρείας 
στην οποία παραχωρήθηκε η συνολική έκταση. Δε-
δομένου ότι η Σιγκαπούρη είναι καλά προικισμένη 
με πολιτιστικά κέντρα και χώρους τεχνών, ο Moshe 
Safdie συνέλαβε την ιδέα να σχεδιάσει κάτι εντελώς 
διαφορετικό, να συνδυάσει τις τέχνες και τις επιστή-
μες σε ένα κτίριο το οποίο δίνει την εντύπωση ότι δεν 
πατά στο έδαφος, αλλά αιωρείται.
Δεν είναι, ωστόσο, τα μοναδικά του έργα στη Σι-
γκαπούρη. Το Sky Habitat Homes και το Ardmore 
Habitat, είναι δυο εντυπωσιακά κτίρια κατοικιών, ενώ, 
ασφαλώς το σημαντικότερο έργο του, το επονομαζό-
μενο και κόσμημα, είναι το νέο terminal του Changi 
Airport, έργο που αλλάζει στην κυριολεξία την αντί-
ληψη και τη λειτουργία των αεροδρομίων στο μέλλον. 
Πρόκειται για έναν κήπο με πυκνή βλάστηση, στον 
οποίο φιλοξενούνται οι κλασικές λειτουργίες ενός αε-
ροδρομίου, όπως εστιατόρια, μπαρ και καταστήματα. 
Ο 76χρονος Moshe Safdie, διεθνώς αναγνωρισμένος, 

έχει σχεδιάσει κτίρια σε όλο τον κόσμο, κυρίως βιβλιοθήκες, μουσεία και συγκροτήματα κατοικιών. 
Εφέτος τιμήθηκε για τις υπηρεσίες του προς την αρχιτεκτονική με το χρυσό μετάλλιο του Αμερικανι-
κού Ινστιτούτου Αρχιτεκτόνων.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 
τον Απρίλιο- Σε χαμηλό 22 μηνών η ελληνική μεταποίηση- ΣΤΗ 
ΜΕΓΓΕΝΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ- Στο όριο οι αντοχές για πληρωμή 
τοκοχρεολυσίων και καταβολή μισθών και συντάξεων • Εφορία: 
«ΒΟΥΝΟ» ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ  •  ICAP: ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑ 
ΚΕΡΔΗ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  • Τι θα ζητήσουν από τον Μ. Ντράγκι, 
Γ. Δραγασάκης και Ευ. Τσακαλώτος- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  • Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών: 
ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΟΙ «ΥΨΗΛΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σπεύδουν να προλάβουν οδυνηρές αποφάσεις της 
ΕΚΤ- ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- Γ. Δραγασάκης, Ευ. Τσακαλώτος σήμερα 
στο Μ. Ντράγκι για τη ρευστότητα  •  Η αβεβαιότητα πλήττει βασικούς 
κλάδους- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- 
Αύξηση της ανεργίας καταγράφει ο ΟΑΕΔ  •  Ορατή πλέον η παράταση 
της προθεσμίας που λήγει στις 30 Ιουνίου- ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5’ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- «Τρέχουν» τώρα για να ανοίξει 

την προσεχή εβδομάδα η εφαρμογή του Taxis  •  Ευρωπαϊκή Ένωση: 
ΠΡΩΤΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 8η ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ  •  Ανάλυση 
Bloomberg: ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 10 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  •  Έρευνα της ICAP για το 2014- ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΟΙ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΡΡΑΚΩΝΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Στο ναδίρ οι προσδοκίες 
επιχειρήσεων, νοικοκυριών- «Φρένο» στον τουρισμό  • ΑΠΕΡΓΙΕΣ 
ΞΑΝΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  •  ΑΠΟ 1.057.050 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΟΛΙΣ 107.623 ΑΤΟΜΑ  •  ΣΤΑ 664,69 ΕΥΡΩ Η ΜΕΣΗ 
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ  •  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΔΝΤ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- 
Προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ φέτος και ζητεί νέα 
μέτρα ή «κούρεμα» χρέους για να καταβάλλει δόσεις  •  ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ ΖΗΤΕΙ Η ΔΕΗ- Για τους απλήρωτους λογαριασμούς 
ρεύματος  •  ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ Η ΑΛΒΑΝΙΚΗ ALBTELECOM- 
Επαφές με τους Τούρκους μετόχους της εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΒΟΜΒΑ ΔΝΤ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ- Εκτίμηση 
για έλλειμμα 1,5%- Ζητεί σκληρά μέτρα άνω των 5 δισ. ή «κούρεμα» 
που απορρίπτουν οι Ευρωπαίοι • ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ- Επιθυμεί το 55,5%  •  Συνάντηση με Γιούνκερ- ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ 1,9 ΔΙΣ. ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  •  ΜΕΘΟΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ- Αξιολόγηση τέλος στα σχολεία. 

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΓΙΝΕ ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ- Ξαφνικά 
Δραγασάκης και Τσακαλώτος εκτός έδρας για συνάντηση με Ντράγκι- Η 
κυβέρνηση μιλά τώρα για συμφωνία στα μέσα Ιουνίου, ενώ οι Γερμανοί 
δηλώνουν άγνοια  •  ΜΠΡΙΦΙΝΓΚ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ  •  Ρυθμίσεις- 
ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία δεν θα 
καταβάλει τη δόση των 3,5 δισ.- ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΠΑΓΩΜΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  • Το δημοσίευμα της «Θεσσαλονίκης» και 
η απάντηση- γρίφος του Μαξίμου- ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ- 
ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕ 80.000 € ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ  
•  Τι συζήτησαν στις Βρυξέλλες- ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΖΗΤΗΣΕ 
Ο ΣΑΜΑΡΑΣ  •  ΣΟΚ ΚΑΙ ΘΡΗΝΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΝΥ- Ο 27χρονος πατέρας δολοφόνησε με φρικιαστικό τρόπο την 
4χρονη κόρη του.

ΕΘΝΟΣ: Συναγερμός στην κυβέρνηση για άρση του αδιεξόδου- 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ- Φρανκφούρτη: Αίτημα 
στον Ντράγκι για ρευστότητα με αύξηση των εντόκων- Βρυξέλλες- 
Παρίσι: Ζητά στήριξη από Κομισιόν και Γαλλία για συμφωνία- πακέτο  
•  Νυχτερινή επικοινωνία Τσίπρα- Λαγκάρντ- ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΑΠΟ ΔΝΤ ΓΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  •  ΠΑΓΩΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΝΥ- Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες του φρικτού τέλους από τον 
πατέρα της.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Με κοστολογημένα μέτρα 
οι διαπραγματεύσεις με τους εταίρους- ΙΔΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Δημοσιονομικά μέτρα 2015- 2016 • ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ • Ασύλληπτο 
έγκλημα- ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ.

Η ΑΥΓΗ: Η άρση της ασφυξίας προϋπόθεση της διαπραγμάτευσης και 
της λύσης- Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΘΕΛΕΙ ΔΥΟ!- Επικοινωνία Τσίπρα- Λαγκάρντ 
χθες, με το ΔΝΤ να θέτει θέμα «κουρέματος» του χρέους- Δραγασάκης- 
Τσακαλώτος στη Φραγκφούρτη σήμερα για τον Ντράγκι εν όψει των 
αυριανών αποφάσεων της ΕΚΤ- Βαρουφάκης σε Παρίσι και Βρυξέλλες 
για Σαπέν και Μοσκοβισί.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τι είπε ο σκληρός Δανός στο Eurogroup της Ρίγας 
στη Λετονία- ΤΟ ΔΝΤ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΛΙΜΠΑ- Τόμσεν: Οδυνηρά μέτρα 
ή διαγραφή χρέους   •  ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΡΟΜΟΥ! ΕΡΧΕΤΑΙ (;) ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΟ ΑΓΡΙΑ ΑΠΟ ΠΟΤΕ.

ΕΣΤΙΑ: «100 ΗΜΕΡΕΣ» ΤΡΑΓΙΚΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ- Τα πεπραγμένα της 
Κυβερνήσεως Σύριζα.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 101.508 υποψήφιοι στις Πανελλαδικές- ΣΤΗΝ 
ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ 68.000 ΘΕΣΕΙΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΙΤΕ «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ» ΕΙΤΕ «ΤΕΛΙΚΗ» ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ο 
ΛΑΟΣ ΘΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Εμφάνιση- μυστήριο στην Πελοπόννησο- 
«ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ» ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ!
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ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-16 | 5/05/2015

Λίφτινγκ στις ισχύουσες διατάξεις νόμου, έστω και στο παρά πέντε 
της έναρξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, προωθεί το 
υπουργείο Οικονομικών για τα ανείσπρακτα ενοίκια αλλά και τη 
φορολόγηση αμοιβών από μπλοκάκια ή αγροτικές επιδοτήσεις το 
περασμένο έτος.
Η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη, σύμφωνα 
με πληροφορίες, αναμένεται ίσως και σήμερα να προωθήσει στη 
Βουλή τις σχετικές αλλαγές ώστε να μη βρεθούν προ δυσάρεστων 
εκπλήξεων χιλιάδες φορολογούμενοι.
Για τα ανείσπρακτα ενοίκια, η υπουργός έχει δεσμευθεί ότι δεν 
θα επιβληθεί φόρος. Οι ισχύουσες διατάξεις νόμου όμως δεν 
διαχωρίζουν τα ενοίκια που εισπράχθηκαν από τα ανείσπρακτα και ο 
φορολογικός πέλεκυς πέφτει βαρύς με συντελεστές 11% για εισόδημα 
από ενοίκια έως 12.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα ποσά.
Για να διορθώσει αυτή την αδικία, η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών προσανατολίζεται να επαναφέρει τη δυνατότητα 
εκχώρησης των ανείσπρακτων ενοικίων στο Δημόσιο μέσω των 
Εφοριών, όπως ίσχυε έως πέρυσι. Με τον τρόπο αυτό όσοι δεν έχουν 
εισπράξει χρωστούμενα ενοίκια θα μπορούν να γλιτώσουν τον φόρο.
Στο θέμα των αμοιβών από μπλοκάκι, τα πράγματα είναι μπερδεμένα 
και η τελική μορφή των διορθωτικών διατάξεων θα δείξει αν θα 
υπάρξουν πραγματικές ελαφρύνσεις και για ποιους.
Με βάση τον νόμο που ισχύει σήμερα, όσοι εισέπραξαν το 2014 
αμοιβές από μπλοκάκι και παράλληλα είχαν και εισόδημα από 
μισθωτή εργασία, για το μπλοκάκι θα φορολογηθούν με 26% από 
το πρώτο ευρώ και για τον μισθό με συντελεστές 22% για τα πρώτα 
25.000 ευρώ (32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ και 42% για το 
υπερβάλλον) και tax credit 2.100 ευρώ.
Το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται να δώσει τη δυνατότητα 
στους φορολογουμένους με μπλοκάκι αυτής της κατηγορίας να 
φορολογηθούν για το σύνολο του εισοδήματός τους ως μισθωτοί. 
Το κλειδί για το αν θα προκύψουν επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις 
από την αλλαγή κρύβεται στη δυνατότητα επιλογής της κλίμακας 
φορολόγησης.
Αν για παράδειγμα, υποχρεωτικά το σύνολο των εισοδημάτων 
φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών και το άθροισμα μισθού 
και αμοιβής από μπλοκάκι είναι πάνω από 25.000 ευρώ, τότε σε 
σχέση με τα ισχύοντα σήμερα θα προκύψουν επιβαρύνσεις καθώς ο 
συντελεστής της κλίμακας των μισθωτών αυξάνεται σε 32%.
Στο θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, η κυρία Βαλαβάνη προτίθεται, 
σύμφωνα με πληροφορίες, να ξεκαθαρίσει νομοθετικά ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα επιβάλλεται φόρος. Με τις ισχύουσες διατάξεις οι 
επιδοτήσεις μπορεί να θεωρηθούν αγροτικό εισόδημα και επομένως 
να φορολογηθούν με συντελεστή 13%.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΟΝΟ 1 ΣΤΙΣ 10 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΖΗΤΗΣΕ ΔΑΝΕΙΟ 
ΤΟ 2014

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-11 | 5/05/2015

Μόλις μία στις δέκα επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης αιτήθηκε τη 
λήψη δανείου από κάποια ελληνική τράπεζα το 2014, στοιχείο 
απολύτως ενδεικτικό του προβλήματος ρευστότητας που μαστίζει 

την αγορά, καθώς οι περισσότεροι επιχειρηματίες φαίνεται ότι δεν 
μπήκαν καν στον κόπο να ζητήσουν δανειοδότηση, θεωρώντας εκ 
των προτέρων ότι θα λάβουν αρνητική απάντηση.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με έρευνα του Εμποροβιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, η συντριπτική πλειονότητα των 
αιτημάτων νια επιχειρηματικά δάνεια (ποσοστό 76%) αφορούσε 
το κεφάλαιο κίνησης, το 14% αφορούσε επενδύσεις / πάγια και το 
3 % έκδοση εγγυητικών επιστολών. Από τις αιτήσεις δανείων νια 
κεφάλαιο κίνησης, έξι στις 10 εγκρίθηκαν (58%), με μέσο ποσοστό 
κάλυψης του αιτήματος 71%.
Άλλωστε, η ρευστότητα συγκεντρώνει τις περισσότερες αναφορές 
(51%) σε σχέση με τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι 
επιχειρήσεις του νομού Θεσσαλονίκης κατά το 2014, ακολουθούμενη 
από τη μείωση του κύκλου εργασιών (43%), τις φορολογικές 
υποχρεώσεις (41 %) και τις επισφάλειες (33%). Βάσει των ευ ρημάτων 
της ίδιας έρευνας, περίπου μία στις τέσσερις επιχειρήσεις (27%) στο 
νομό Θεσσαλονίκης δηλώνει πως έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
φορείς του Δημοσίου. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις 
επιχειρήσεις του κλάδου των Κατασκευών (36%) και το χαμηλότερο 
στον κλάδο της Βιομηχανίας - Μεταποίησης (17%). Το υψηλότερο 
ποσοστό ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά τον ΦΠΑ (58%) και 
ακολουθούν οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ (48%), την εφορία (41 %), το 
ΙΚΑ (38%) και άλλα ασφαλιστικά ταμεία (15%).
Αποτίμηση για 2014 Εκτιμήσεις για 2015 Μείωση του κύκλου 
εργασιών σημείωσε το 2014 το 43% των επιχειρήσεων στο νομό 
Θεσσαλονίκης σε σχέση με το 2013, όταν αύξηση κατέγραψε το 24% 
και σταθερό τζίρο σχεδόν μία στις τρεις επιχειρήσεις (32%).
Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, η σύγκριση του 2014 με το 2013 έχει 
σχεδόν ουδέτερα αποτελέσματα, καθώς το 27% των εξαγωγικών 
επιχειρήσεων του νομού Θεσσαλονίκης θεωρεί το 2014 καλύτερο από 
το 2013, το 21% έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 37% αξιολογεί το 2014 
στο ίδιο επίπεδο με το 2013. Παράλληλα, οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις 
νια την πορεία της επιχείρησης το 2015 είναι οι περισσότερες, καθώς 
η πλειοψηφία (34%) θεωρεί ότι θα είναι μια χειρότερη χρονιά νια την 
επιχείρηση σε σχέση με το 2014, το 32% θεωρεί ότι θα είναι περίπου 
ίδια, ενώ το 23% θεωρεί ότι το 2015 θα είναι μια χρονιά καλύτερη από 
την προηγούμενη.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ένας στους δύο καταναλωτές του 
νομού Θεσσαλονίκης (53%) δεν ξόδεψε ούτε ευρώ στη διάρκεια της 
πρόσφατης χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, καθώς το... ταμείο είναι 
μείον. Κύριος λόγος νια την... αποχή από τις εκπτωτικές αγορές ήταν 
η έλλειψη διαθέσιμου εισοδήματος (75%) και, σε πολύ μικρότερο 
βαθμό, η ανασφάλεια για το μέλλον (5%).
Το πλέον αρνητικό σημείο που επισημαίνεται, πάντως, από τους 
καταναλωτές της Θεσσαλονίκης, σε σχέση με τις χειμερινές 
εκπτώσεις, αφορά την ποιότητα των προϊόντων, καθώς το 30% (ή 
περίπου το ήμισυ όσων προέβησαν σε κάποια αγορά) δηλώνουν 
ότι είναι «Λίγο» ή «Καθόλου» ικανοποιημένοι από την ποιότητα των 
προϊόντων. 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΑΚΕΤΟ ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-7 | 5/05/2015

Στην Αθήνα μιλούν για πρόοδο. Στις Βρυξέλλες για χάσμα σε 
καίρια σημεία. Το Μέγαρο Μαξίμου, αφού είδε το σχεδιασμό 
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του στις διαπραγματεύσεις να πέφτει σε... τοίχο και τους 
εταίρους να γυρίζουν την πλάτη στην ελληνική ατζέντα 
των μεταρρυθμίσεων, αποφάσισε, μέσω επικοινωνιακών 
τεχνασμάτων, να κάνει στροφή 180 μοιρών.
Με το χρόνο να στερεύει απειλητικά και τα δημόσια ταμεία 
να παραπαίουν, η κυβέρνηση δεν αναζητάει πλέον ενδιάμεσο 
deal με τους δανειστές, αλλά συμφωνία-πακέτο μέσα στις 
επόμενες 30 ημέρες, που θα είναι, ωστόσο, κομμένη και 
ραμμένη στα ελληνικά μέτρα. Παράλληλα, εκπέμπει σήμα 
κινδύνου για τα δημοσιονομικά. Ζητάει από τους εταίρους 
να ανοίξουν τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης, ώστε να 
πληρωθούν μισθοί-συντάξεις και υποχρεώσεις, μεταθέτοντας 
τις συζητήσεις για τα σημεία-φωτιά σε χρόνο απώτερο.
Ενδεικτικό του αδιεξόδου είναι το γεγονός ότι ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εξέφρασε την ανάγκη 
να λυθεί το συντομότερο δυνατό, «με όποιο τρόπο κι όποια 
μέρα», το θέμα της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας.
Παρά το γεγονός ότι το περιβάλλον του Μαξίμου ευελπιστεί 
πως η συμφωνία, όποτε και εν επιτευχθεί, θα περάσει από το 
Κοινοβούλιο, η σκληρή ρητορική για τις κόκκινες γραμμές και 
ιδιαίτερα για τα ζητήματα-αγκάθια παραμένει ζεστή εντός της 
Κουμουνδούρου, με τις εσωκομματικές τάσεις να στέλνουν τα 
δικά τους μηνύματα.
Αρχής γενομένης από τη νεόκοπη κυβερνητική ρητορεία 
περί συμφωνίας-πακέτου, το ευκταίο για το Μαξίμου θα ήταν 
αυτή να λάβει σάρκα και οστά μέχρι και τις αρχές Ιουνίου. 
Στόχος είναι να υπάρξει deal σε όσα σημεία έχει διαπιστωθεί 
κοινό έδαφος με τους εταίρους, με δεδομένες, βέβαια, τις 
ενστάσεις τους για τα μείζονα θέματα του ασφαλιστικού 
και των εργασιακών. Η Αθήνα επιθυμεί άμεση χαλάρωση 
της ασφυξίας με τη διαπίστωση της προόδου από πλευράς 
Βρυξελλών και όχι με την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
«Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ενίσχυση της ρευστότητας 
για να προχωρήσουμε στις μεταρρυθμίσεις που όλοι 
συμφωνούμε», ανέφερε ο κ. Σακελλαρίδης, στην πρώτη, 
μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια, ενημέρωση των πολιτικών 
συντακτών, ενώ συμπλήρωσε ότι ούτε η Ελλάδα προσέρχεται 
με δογματισμούς και αυτό θα φανεί στο αποτέλεσμα.
Όσον αφορά στις κόκκινες γραμμές, που έχουν χαραχθεί 
από την Αθήνα, ο κ. Σακελλαρίδης επεσήμανε πως θα 
παραμείνουν ανέπαφες.
Στη διάρκεια της χθεσινής ενημέρωσης, εμφανής ήταν η 
προσπάθεια της κυβέρνησης να ρίξει τους τόνους σχετικά 
με το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν οι υποχρεώσεις της 
χώρας προς τους δανειστές εντός του Μαΐου. «Εργαζόμαστε 
προκειμένου να μη χρειαστεί η κυβέρνηση να έρθει 
αντιμέτωπη με τέτοια διλήμματα», είπε ο εκπρόσωπος της, 
κρατώντας και πάλι ζεστό το θέμα για το ενδεχόμενο ενός 
δημοψηφίσματος γύρω από την όποια συμφωνία. Πάντως, 
την ώρα που στην κυβέρνηση φαίνεται να ετοιμάζονται, με 
αργά αλλά σταθερά βήματα, για υποχωρήσεις, προκειμένου 
να υπάρξει το πολυπόθητο deal, στελέχη της συνεχίζουν 
να ομνύουν στο όνομα της ρήξης. Για παράδειγμα, ο αν. 
υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης, 

απέκλεισε κάθε περίπτωση υποχώρησης σε εργασιακά και 
ασφαλιστικό, συμπληρώνοντας πως π Αθήνα θα πρέπει να 
παραμείνει ανυποχώρητη στις «κόκκινες» γραμμές της, αν 
θέλει να έχει θετικά αποτελέσματα. «Δεν πρόκειται να βρεθεί 
π λύση με τα τεχνικά κλιμάκια και από δω και πέρα το θέμα 
είναι πολιτικό», ανέφερε (Σκάι).
Ο πρώην τομεάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης 
Μηλιός, με νέα παρέμβασή του, ζήτησε από το Μαξίμου να 
καθυστερήσει τις πληρωμές της προς τους δανειστές, έως 
ότου επιτευχθεί συμφωνία.
«Εάν οι δανειστές απαιτούν τη συνέχιση της λιτότητας 
στην Ελλάδα τότε η λύση είναι μία: καθυστέρηση των 
υποχρεώσεων προς τους δανειστές», σημείωσε, σε ανάρτησή 
του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.  
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Έλλειμμα, που μπορεί να φτάσει και το 20% έως το τέλος του 
2015, έχει ήδη προκαλέσει στα οικονομικά των συγκοινωνιών 
της πρωτεύουσας η νέα τιμολογιακή πολιτική, η οποία 
εφαρμόστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και εξελίσσεται σε 
«καυτή πατάτα» στα χέρια της σημερινής πολιτικής ηγεσίας 
στον τομέα των μεταφορών.
Το σενάριο της προηγούμενης κυβέρνησης προέβλεπε 
σημαντική αύξηση εσόδων, ποντάροντας στην ενίσχυση της 
επιβατικής κίνησης από τις χαμηλότερες τιμές στα εισιτήρια 
και τις μηνιαίες κάρτες του μετρό. Στην πράξη, όμως, και με 
βάση τα επίσημα στοιχεία, οι επιβάτες αυξήθηκαν μόλις 1,4% 
και τα έσοδα δεν αναπληρώθηκαν από την αύξηση κατά 50% 
των μηνιαίων καρτών που ίσχυαν σε λεωφορεία και τρόλεϊ.
Από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ) προκύπτει ότι την περίοδο 
Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,16% 
σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2013 και στην 
ουσία ανέκοψαν τη θετική πορεία που είχε καταγραφεί από 
την αρχή του χρόνου. Να σημειωθεί ότι -ειδικά στη ΣΤΑΣΥ, 
τον φορέα που διαχειρίζεται το μετρό, τον Ηλεκτρικό και το 
τραμ- το πρώτο εννεάμηνο του 2014 τα έσοδα παρουσίαζαν 
αύξηση 17% και αποδείχθηκαν καθοριστικός παράγοντας, για 
να διαμορφωθούν τα συνολικά έσοδα του δωδεκαμήνου στα 
217,16 εκατ. ευρώ, 5,7% περισσότερα σε σχέση με το 2013.
Το «τοπίο» έγινε πιο σαφές τον Ιανουάριο. Σύμφωνα πάντα 
με τα στοιχεία του ΟΑΣΑ, τον πρώτο μήνα του 2015 τα 
έσοδα κατέγραψαν συνολική μείωση 9,44% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2014 και ήταν πιο έντονη στο απαξιωμένο 
δίκτυο των λεωφορείων-τρόλεϊ, που έφτασε το 14,78%, αλλά 
και στη ΣΤΑΣΥ η πτώση ήταν 6,83%. Η απερχόμενη διοίκηση 
του Οργανισμού αποδίδει το γεγονός στις εκλογές και 
επικαλείται τα στοιχεία του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012, 
αναφέροντας ότι στο εκλογικό αυτό δίμηνο η πτώση ήταν 
γύρω στο 15%.


