
Θέμα ημερών είναι η παρουσίαση του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Αποβλήτων από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός θα θέσει το σχέδιο πρώτα σε ολιγοήμερα 

διαβούλευση, πριν την τελική παρουσίαση.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στις πλάτες των Ελλήνων - και ειδικότερα της 
αγωνίας τους - έχουν παιχτεί πολλά κερδοσκοπικά 
παιχνίδια τα τελευταία χρόνια: «Μια έξοδος της 
Ελλάδας από την Ευρωζώνη, εάν υπάρξει, θα 
κοστίσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους πάρα πολλά 
χρήματα, σε μερικούς όμως έχει ήδη αποφέρει 
πολλά κέρδη», έγραψε πριν μερικές ημέρες η 
αυστριακή συντηρητική εφημερίδα Die Presse. 
Και ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αναφέρθηκε, 
στην περίπτωση της μικρής καναδικής εταιρείας 
παραγωγής χαρτιού «Fortress Paper», η οποία, 
παρά τον μικρό τζίρο της, είναι εισηγμένη στο 
Χρηματιστήριο του Τορόντο. Τις προηγούμενες 
ημέρες η αξία της μετοχής της - που εδώ και 
πολύ καιρό λειτουργούσε με παθητικό - άρχισε 
να εκτινάσσεται στα ύψη, χωρίς κάποιον εμφανή 
λόγο, φτάνοντας σε κέρδος 90%, γεγονός που 
σίγουρα δεν οφειλόταν στη δημοσιοποίηση του 
ισολογισμού του α' τετραμήνου, που εμφάνιζε τις 
αναμενόμενες απώλειες. Ο λόγος βρισκόταν στη 
διάδοση φημών, μέσα από οικονομικά blog που 
επηρεάζουν επενδυτές, ότι η Ελλάδα προετοιμάζεται 
για Grexit και έχει παραγγείλει, στην συγκεκριμένη 
εταιρεία χαρτί εκτύπωσης χαρτονομισμάτων για το 
αποκαλούμενο «Geuro» (το ελληνικό ευρώ)!
Κατά την αυστριακή εφημερίδα, η ίδια φήμη, για την 
ίδια εταιρεία, είχε διαδοθεί και το 2011-2012, με 
συνέπεια τότε η αξία της μετοχής της να εκτιναχθεί 
στα 62 δολάρια Καναδά, αλλά να πέσει κατόπιν στα 
δύο δολάρια, και μερικοί, που δεν πρόλαβαν να 
πωλήσουν, να χάσουν σχεδόν όλα τους τα χρήματα, 
ενώ μερικοί είχαν κέρδη χιλιάδες επί τοις εκατό.
Την περασμένη Τρίτη, πάντως, η τιμή της μετοχής 
της Fortress Paper άρχισε να κατρακυλά… 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενδεχόμενη αύξηση ή ένταξη στον 
ανώτερο συντελεστή «θα προσφέ-
ρει προφανώς μειωμένα έσοδα στα 
δημόσια ταμεία και θα οδηγήσει σε 
περαιτέρω μείωση τόσο των όποιων 
εργασιών γίνονται σήμερα όσο και 
του αποθέματος νέων οικοδομών», 
επεσήμανε ο πρόεδρος του Επιμελη-
τηρίου Γιώργος Στασινός.

Την μείωση του ΦΠΑ στην οικοδομή 
και την υποχώρησή του στο μεσαίο 
κλιμάκιο ζητά ο πρόεδρος του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 
Στασινός με αφορμή τη συνεχιζόμε-
νη διαπραγμάτευση της κυβέρνησης 
με τους εταίρους και τους θεσμούς.

«Η οικοδομή πρέπει να βρίσκεται 
τουλάχιστον στον μεσαίο συντελε-
στή ΦΠΑ» δήλωσε χαρακτηριστικά 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ «η 
ένταξη της οικοδομής στον ανώτατο 
συντελεστή δεν εξυπηρετεί κανέναν, 
αφού θα προσφέρει προφανώς μει-
ωμένα έσοδα στα δημόσια ταμεία και 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση 
τόσο των όποιων εργασιών γίνονται 
σήμερα όσο και του αποθέματος 
νέων οικοδομών».

«Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η κατοικία αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα που προστατεύεται από το 
Σύνταγμα και οφείλει να αποτελεί μέ-
ριμνα του Κράτους, οπότε η νομική 
βάση για μειωμένο συντελεστή υφί-
σταται ήδη», σημείωσε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

«Η κατοικία  
αποτελεί  
ανθρώπινο  
δικαίωμα»,  
δήλωσε  
ο πρόεδρος  
του ΤΕΕ  
Γιώργος Στασινός

ΠαρΕμβαΣΗ ΠροΕδρου ΤΕΕ ΓιώρΓου ΣΤαΣινουΣΗΜΕΡΑ

Τουλάχιστον στο μεσαίο  
συντελεστή ΦΠΑ η οικοδομή

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 25-05-2015

ΘΕΣΣαΛονιΚΗ
➦  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας -σε συνεργασία με την 
Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων και τον Σύνδεσμο Πιστοποιημέ-
νων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Τεχνικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής 
Μακεδονίας- διοργανώνει σήμερα στις 6 μ.μ. 
ενημερωτική εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση 
και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρο-
νικών Δημοσίων Συμβάσεων. Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος 
(Μεγ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) .

Το διεθνές πολυ-
συνέδριο Νανο-
τεχνολογίας και 
Νανοεπιστημών 
«Nanotexnology 
2015» θα πραγματο-
ποιηθεί στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, 
από τις 4 ως τις 11 
Ιουλίου 2015.
 Θα συμμετάσχουν 2000 ερευνητές, επιστή-
μονες, επιχειρηματίες και σπουδαστές από 
57 χώρες του κόσμου. Θα γίνουν περισσό-
τερες από 700 παρουσιάσεις με τη συμμε-
τοχή 280 πανεπιστημίων και 30 εταιρειών 
υψηλής τεχνολογίας. Η Nanotexnology 
2015 περιλαμβάνει: 
•Το 12o διεθνές συνέδριο στις Νανοεπι-
στήμες & Νανοτεχνολογίες (NN14), 7-11 
Ιουλίου
•Το 8ο διεθνές συμπόσιο στα Εύκαμπτα 
Οργανικά Ηλεκτρονικά (ISFOE14), 6-9 
Ιουλίου
•Το 9ο διεθνές θερινό σχολείο "N & N, 
Ο.Ε. & Νανοϊατρική" (ISSON14), 4 έως 11 
Ιουλίου.  •Η 5η Nanotexnology Εxpo 2014, 
6-10 Ιουλίου. 

Με τη συμπλήρωση  πενήντα χρόνων από την ίδρυση 
του ICOMOS (1965-2015) το ελληνικό τμήμα του 
διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Το I.C.O.MO.S. και η 
προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Πολιτισμι-
κός Διεθνισμός και ελληνική εθνική πολιτική κατά τον 
21ο αιώνα», στις 15 Ιουνίου 2015, στο Αμφιθέατρο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Θεματικές ενότητες:
• I.C.O.MO.S. 1965-2015: Ιστορική αποτίμηση- δια-
δρομή
• Ελληνικά μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονο-
μιάς
• Η συμβολή του διεθνούς ICOMOS στο πρόγραμμα 
της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, σε διαδι-
καστικό και επιστημονικό επίπεδο.
• Η συμβολή του ελληνικού ICOMOS στην προστασία 
και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
• Η αποτίμηση της εφαρμογής των καταστατικών 
χαρτών του ICOMOS στην προστασία των μνημείων 
(καταστατικοί χάρτες για την παραδοσιακή αρχιτεκτο-
νική κληρονομιά ή τον πολιτιστικό τουρισμό).
• Ελληνική πολιτιστική πολιτική και μνημεία.
• Ο ρόλος των διακυβερνητικών και μη κυβερνητικών 
οργανισμών στην προστασία της ελληνικής πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.
• Η πολιτιστική κληρονομιά ως παράγων ανάπτυξης 
και αειφορίας.

Το ICOMOS και η προστασία  
της πολιτιστικής  

κληρονομιάς  

Διεθνές συνέδριο νανοτεχνολογίας  

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

4-6
Ιουνίου
2015

27-30
Μαίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής   
ΠαΤρα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: με θέμα την κατα-
σκευή στον 21ο αιώνα
ΘΕΣΣαΛονιΚΗ

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

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
ΑΠΘ κ.ά. φορείς

6Ο  ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:"Ασφαλτικά Μίγματα 
και Οδοστρώματα" (6th ICONFBMP) 
ΘΕΣΣαΛονιΚΗ

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

10-12
Ιουνίου
2015

  Η 4η επιστημονική εσπερίδα, με θέμα: “Το μετρό της Θεσσαλονίκης” διοργανώνεται στις 26 
μαΐου 2015, στις 6 μ.μ., στην αίθουσα διαλέξεων του Τμήματος Πολιτικών μηχανικών (Κτίριο 
υδραυλικής), της Πολυτεχνικής Σχολής, του α.Π.Θ., στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού Προγράμμα-
τος Ειδίκευσης «διοίκηση και διαχείριση Τεχνικών Έργων».

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Τ
Α
Υ
Τ
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Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

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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ΕΛΛιΠΗΣ ο ανΤιΠΛΗμμυριΚοΣ ΣχΕδιαΣμοΣ 

Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ημερίδα  
του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας

Διοικητικές αλλαγές στο ΚΑΠΕ

Θέματα ασφαλείας στο επίκεντρο της διερεύνησης  
του ατυχήματος στα Διυλιστήρια

Ένα δαιδαλώδες νομικό καθεστώς σε ότι αφορά την αρμοδιότητα 
στα υδατορέματα, αντιπλημμυρικά έργα που δεν χρηματοδοτήθη-
καν με αποτέλεσμα να μένουν ασυντήρητα, δίκτυο αντιπλημμυρι-
κών έργων που χρειάζεται να αναβαθμιστεί ή να συνδυαστεί με 
νέα έργα ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Θεσσαλο-
νίκης, διαμορφώνουν το σημερινό πλαίσιο της αντιπλημμυρικής 
προστασίας, όπως παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε 
το ΤΕΕ/ΤΚμ με θέμα: «αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβά-
σεις στην κεντρική μακεδονία». Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της, έγινε γνωστό ότι σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη εργολαβίες 
που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική προστασία ύψους δέκα 
εκατομμυρίων ευρώ και σχετικές μελέτες δαπάνης 3,3 εκατομ-
μυρίων ευρώ, ενώ αναπτύχθηκαν και τα διάφορα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι φορείς κατά την εκτέλεση αντιπλημμυρι-
κών έργων και μελετών. Επίσης, έγινε η παρουσίαση πιλοτικής 
εφαρμογής επιχειρησιακού εργαλείου για τις υπερχειλίσεις πα-
ντορροϊκού συστήματος αποχέτευσης, ενώ ο εκπρόσωπος της 
ΕυαΘ υποστήριξε ότι τα πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους 
της Θεσσαλονίκης παρουσιάζονται κυρίως λόγω της ανεπάρκειας 
του υφιστάμενου δικτύου και όχι στη κακή συντήρηση των φρε-
ατίων. χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

χθες μετά από πρόταση της ομάδας Εργασίας αντιμετώπισης Φυ-
σικών & Τεχνολογικών Καταστροφών του ΤΕΕ/ΤΚμ, ο πρόεδρος 
της διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚμ, Πάρις μπίλλιας κάλεσε 
τους πολιτικούς να στρέψουν το βλέμμα τους σε έργα που είναι 
μεγάλης σημασίας –όπως τα αντιπλημμυρικά- αλλά δυστυχώς δεν 
φέρνουν ψήφους. Τόνισε ότι οι βασικότερες αιτίες δημιουργίας 
των πλημμυρικών φαινομένων είναι: η άναρχη και ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη, η αμέλεια και αδυναμία των φορέων για οριοθέτηση 
ρεμάτων, η έγκριση πολεοδομικών σχεδίων που δεν λαμβάνουν 
υπόψη την ύπαρξη ρεμάτων, η δόμηση μέσα στα ρέματα, το μπά-
ζωμα ρεμάτων, η έλλειψη σωστού αντιπλημμυρικού σχεδιασμού 
και η αδυναμία ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των σχετικών προ-
βλημάτων με το σχέδιο «Ξενοκράτης». Σε ότι αφορά τις πλημμύρες 
στο νομό Σερρών, ανακοίνωσε ότι το ΤΕΕ/ΤΚμ συγκροτεί ομάδα 
Εργασίας, η οποία θα μελετήσει όλες τις πτυχές του προβλήματος 
και θα προτείνει μία ολοκληρωμένη λύση και είπε ότι σήμερα πα-
ραμένουν πλημμυρισμένα 35.000 στρέμματα. Σύντομο χαιρετισμό 
απεύθυναν ο πρόεδρος του οργανισμού αντισεισμικού Σχεδια-
σμού και Προστασίας, Ευθύμιος Λέκκας και εκπροσωπώντας την 
Περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας o περιφερειακός σύμβουλος 
τεχνικών έργων, χρήστος μήτας.

με απόφαση του υπουργού Παραγωγικής 
ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη και του υπουρ-
γού αναπληρωτή, Γιάννη Τσιρώνη, ορίζεται 
νέος Πρόεδρος του δ.Σ του ΚαΠΕ ο κ. βα-
σίλειος Τσολακίδης. ο βασίλειος Τσολακί-
δης είναι αρχιτέκτονας με εξειδίκευση στη 

βίο-αρχιτεκτονική (Πανεπιστήμιο Κάσσελ, 
Γερμανία). δραστηριοποιείται επαγγελμα-
τικά στο χώρο καινοτόμων οικολογικών 
δομικών τεχνολογιών, της Εξοικονόμησης 
ενέργειας και των αΠΕ, όπου έχει εργασθεί 
ως σύμβουλος επιχειρήσεων, ενώ κατείχε 
επί σειρά ετών ανώτατες διοικητικές θέ-

σεις σε ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις. 
Καθήκοντα αναπληρωτή Γενικού διευθυντή 
του Κέντρου αναλαμβάνει, με απόφαση του 
δ.Σ., ο κ. βασίλειος Κίλιας, γεωλόγος, στέ-
λεχος του ΚαΠΕ, μέχρι πρότινος υπεύθυνος 
του τομέα Συστημάτων υποστήριξης Ενερ-
γειακού Σχεδιασμού.

Σε ανθρώπινο σφάλμα σε θέματα ασφαλείας κατά τη διάρκεια συντή-
ρησης φαίνεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που είδαν 
το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες από της εφημερίδες Τα 
νΕα και ΕΦΗμΕριδα Τών ΣυνΤαΚΤών,, να αποδίδει τα αίτια της έκρη-
ξης που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δύο ανθρώπους το πόρισμα της επι-
τροπής διερεύνησης του πρόσφατου ατυχήματος στα ΕΛΠΕ. Σύμφωνα 
με αυτές τις πληροφορίες, στο κείμενο του πορίσματος που παραδόθηκε 
πριν λίγες ημέρες στη διοίκηση των ΕΛΠΕ και ακολούθως στην πολιτική 
ηγεσία του υΠαΠΕν, τα μέλη της επιτροπής (τεχνικοί του διυλιστηρί-
ου, εκπρόσωποι των εργαζομένων και εξωτερικός πραγματογνώμονας) 
εντοπίζουν την αιτία, που προκάλεσε την πυρκαγιά και την συνακόλουθη 
έκρηξη, στην ύπαρξη καυσίμου μέσα στον αγωγό της δεξαμενής, όπου 
και γίνονταν εργασίες συντήρησης το πρωινό της 8ης μαΐου. Κανονικά, 
η ακατέργαστη βενζίνη δεν θα έπρεπε να υπάρχει μέσα στον αγωγό και 
όλα φαίνεται να οδηγούν στην πλημμελή προετοιμασία των εγκαταστά-
σεων για την προγραμματισμένη συντήρηση. Εκτός από το πόρισμα των 

ΕΛΠΕ, εκκρεμούν δύο ακόμη πορίσματα, της Πυροσβεστικής, και του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, επομένως θα γίνει διασταύρωση από 
τρεις διαφορετικές πλευρές, πριν ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα 
πραγματικά αίτια. υπενθυμίζεται ότι μετά το δυστύχημα κατέληξαν από 
τα τραύματά τους ήδη τρεις εργαζόμενοι, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται.
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Τις θέσεις της Ελλάδας σχετικά με τις αρ-
χές και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού χώ-
ρου ανώτατης Εκπαίδευσης, απέστειλε ο 
υπουργός Παιδείας αριστείδης μπαλτάς στη 
Σύνοδο των 47 υπουργών Παιδείας των χω-
ρών που έλαβε χώρα στο Γερεβάν της αρμε-
νίας. Στη σύνοδο συμμετέχουν εκπρόσωποι 
των 47 υπουργών Παιδείας μετέχουν στον 
διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό χώρο της ανώ-
τατης Εκπαίδευσης, παράλληλα με το διαρ-
κές Πολιτικό Φόρουμ, το οποίο ανά τριετία 
αναθεωρεί τη Συνθήκη της μπολόνια. ο κ. 
μπαλτάς κατέθεσε επίσης τις παρεμβάσεις 
του και στην τελική ανακοίνωση των υπουρ-
γών, καθώς και στην τελική ανακοίνωση του 
Πολιτικού Φόρουμ για την αναθεώρηση της 
Συνθήκης της μπολόνια. 
Εκ μέρους του Έλληνα υπουργού παρέστη η 
κα Κυβέλη Κούβελα, σύμβουλος του υπουρ-
γού. Στην Ελληνική αντιπροσωπεία κατα-
χωρήθηκαν και μετείχαν εκπροσωπώντας 
και με την οικονομική ευθύνη των φορέων 
τους οι: Καθηγήτρια του Εθνικού μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου αντωνία μοροπούλου, ως 

αντιπρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πολυ-
τεχνείων (SEFI), ο αναπληρωτής Πρύτανης 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αθηνών, Κα-
θηγητής Επαμεινώντας Παπλωματάς, καθώς 
και ο πρώην Πρύτανης του Ε.μ.Π., ομότιμος 
Καθηγητής Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, ως 
προσωπικότητα με ιδιαίτερο έργο και προ-
σφορά στα θέματα αυτά.
ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση 
της ποιότητας των σπουδών, ώστε να αντα-
ποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης της ολο-
κληρωμένης κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών 
Κοινωνιών σε έντονα μεταβαλλόμενα περι-
βάλλοντα και υπό συνθήκες υψηλών κινδύ-
νων. χαρακτηριστικά, αναπτύχθηκε η ανα-
γκαιότητα, όπως στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό 
Σύστημα της ανώτατης Εκπαίδευσης, των 
παράλληλων ροών ενιαίων και αδιάσπαστων 
5ετών Σπουδών (Integrated Master) με τους 
χαμηλότερους κύκλους σπουδών (Bachelor). 
Έγινε ομόφωνα δεκτή ελληνική παρέμβαση 

στο ανακοινωθέν του Πολιτικού Φόρουμ για 
την αναθεώρηση της Συνθήκης της μπολό-
νια για τη συνέχιση του διαλόγου ανάμεσα 
σε διαφορετικά συστήματα στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης Εκπαίδευσης, 
με φορέα βέβαια αναγνώρισής τους τα Εθνι-
κά Συστήματα και την καταχώρισή τους στο 
Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, ζήτημα που εξε-
τάζει και θα ρυθμίσει άμεσα το υ.Πο.Παι.Θ. 
ιδιαίτερης σημασίας η κοινή απόφαση των 
47 υπουργών Παιδείας, η οποία ελήφθη με 
ελληνική παρέμβαση στον έντονο διάλογο 
που διεξήχθη για το θέμα: «Θα υποστηρίξου-
με και θα προστατεύσουμε φοιτητές και ερ-
γαζόμενους στην άσκηση των δικαιωμάτων 
τους στην ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και 
στη διασφάλιση της εκπροσώπησής τους, ως 
ισότιμων εταίρων στην διακυβέρνηση των 
αυτόνομων θεσμών της ανώτατης Εκπαίδευ-
σης».
 ο υπουργός  Παιδείας  αριστείδης μπαλτάς, 
βρίσκεται από την Κυριακή στις βρυξέλλες 
σε Σύνοδο των υπουργών Παιδείας των χω-
ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

αναβαΘμιΣΗ 5ΕΤών ΠΤυχιών ΣΕ μαΣΤΕρ

Προτάσεις του Έλληνα Υπουργού Παιδείας  
στη Σύνοδο του ΕΧΑΕ

Σε ακύρωση «δασοκτόνων μνημονιακών» διατάξεων προχωρεί το 
υπουργείο Παραγωγικής ανασυγκρότησης, σύμφωνα με δημοσι-
ογραφικές πληροφορίες που δημοσίευσε το βήμα της Κυριακής. 
«οι νόμοι που επανεξετάζουμε δεν ήταν επαρκείς, διότι έβαζαν 
σε προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα, ενώ εμείς βάζουμε 
πρώτα το φυσικό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να μένει αδιατάρα-
κτο» δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός ΠαΠΕν Γιάννης Τσιρώ-
νης.
οι ρυθμίσεις που αφορούν τα δάση και τις δασικές εκτάσεις έχουν 
γίνει «φύλλο και φτερό» από επιστημονική ομάδα που συστήθηκε 
από τον αναπληρωτή υπουργό κ. Γιάννη Τσιρώνη. Στο «μικροσκό-
πιο» έχουν μπει όλοι οι νόμοι, οι οποίοι, σύμφωνα με την πολι-
τική ηγεσία του υΠαΠΕν, με πρόσχημα την κρίση, έφεραν την 
τελευταία πενταετία μια πρωτοφανή οπισθοδρόμηση όσον αφορά 
την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας. Η εργασία έχει 
σχεδόν ολοκληρωθεί και το υπουργείο θα προχωρήσει εντός του 
επόμενου μήνα σε ρυθμίσεις, οι οποίες θα ακυρώνουν σε πρώτη 
φάση τις επίμαχες διατάξεις που αν διατηρηθούν υπάρχει κίνδυ-
νος να προκαλέσουν περιβαλλοντική και οικονομική ζημιά, ενώ 
δεν αποκλείεται να οδηγήσουν σε νομικά κεκτημένα, σύμφωνα με 
πηγές του υπουργείου. 
Η αναστολή των συγκεκριμένων ρυθμίσεων θα δώσει χρόνο σης 
δασικές υπηρεσίες του υπουργείου να μελετήσουν και εντός 
εξαμήνου να δώσουν σε διαβούλευση έναν πλήρη δασικό νόμο. 
«Πρέπει κατ' αρχάς να καταργήσουμε κάποιες δασοκτόνες διατά-

ξεις, οι οποίες προκαλούν τετελεσμένα, και σε περίπου έξι μήνες 
θα είναι έτοιμη η νέα νομοθεσία» λέει χαρακτηριστικά υψηλόβαθ-
μο στέλεχος του υπουργείου. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, 
στο υΠαΠΕν έχουν καταλήξει ότι πρέπει να ακυρωθούν διατάξεις 
του ν. 4280/2014 για τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και να 
γίνει άμεση επανεξέταση όσων δεν είναι δημοσίου συμφέρο-
ντος και κοινής ωφέλειας. ο συγκεκριμένος νόμος επέτρεπε την 
εγκατάσταση σε ευαίσθητες προστατευόμενες περιοχές μεγάλης 
κλίμακας τουριστικών εγκαταστάσεων, επιχειρηματικών πάρκων, 
δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαιοειδών μετά των αναγκαίων 
αγωγών, νοσοκομείων κ.ά. 
Στον «πάγο» θα μπουν και οι διατάξεις που αφορούν εκχέρσωση 
δασικών εκτάσεων για αγροτική καλλιέργεια και νομιμοποίηση 
εκχερσώσεων ως το 2007 καθώς και οι επεμβάσεις σε αναδασω-
τέες εκτάσεις. μάλιστα, όπως τονίζουν πηγές του υπουργείου, 
θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο άρσης αναδασωτέας έκτασης. «Η 
λογική μας δεν είναι ότι στα δάση δεν πρέπει να υπάρχει καμία 
δραστηριότητα. 
μην παρανοηθεί. Προφανώς θέλουμε να γίνονται δραστηριότητες, 
αλλά πάντα βάσει της φέρουσας ικανότητας του δάσους, με ό,τι 
απαιτείται. οι νόμοι που επανεξετάζουμε δεν ήταν επαρκείς, διότι 
έβαζαν σε προτεραιότητα τα οικονομικά συμφέροντα, ενώ εμείς 
βάζουμε πρώτα το φυσικό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να μένει 
αδιατάρακτο. Πρέπει αειφορικά να το αξιοποιούμε» δήλωσε ο κ. 
Τσιρώνης. 

Αλλαγές στη δασική νομοθεσία ετοιμάζει το ΥΠΑΠΕΝ
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46 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ…

ώς αυτοκόλλητο δείχνουν οι νέες τηλεοράσεις 
OLED (μπορεί να κρεμαστεί στον τοίχο με 
μια μαγνητική ταινία), που παρουσίασαν στη 
διεθνή αγορά οι εταιρείες LG και Samsung, με 
οθόνες κατασκευασμένες από οργανικά υλικά 
(με βάση τον άνθρακα) που εκπέμπουν το δικό 
τους φως και επιτρέπει στους κατασκευαστές 
να εξαλείψουν το στρώμα φθορισμού για τον 
οπίσθιο φωτισμό που διαθέτουν οι παλιότερες 
τηλεοράσεις, ακόμη και οι LED.
με πάχος μόλις 4,3 mm, όσο ένα DVD και 
βάρος περίπου 2 κιλά στην έκδοση των 55 
ιντσών, είναι ασφαλώς η πιο ελαφριά και 
ευέλικτη οθόνη υψηλής ευκρίνειας, η οποία 
προσφέρει ταυτόχρονα πιο κορεσμένα χρώμα-
τα, μεγαλύτερη αντίθεση και φωτεινότητα σε 
σχέση με τις οθόνες LCD.
ώστόσο, αν και η παραγωγή τους, κατά την 
ανακοίνωση των εταιρειών που τις λανσάρουν, 
θα αυξηθεί ως το τέλος του χρόνου, δεν θα 
πρέπει κανείς να ελπίζει στην απόκτησή τους, 
αφού το κόστος τους είναι ακόμη ιδιαίτερα 
υψηλό (μερικές χιλιάδες δολάρια) και η 
πρόβλεψη είναι του υπουργείου Ενέργειας 
των ΗΠα (!) είναι ότι θα χρειαστούν άλλα πέντε 
χρόνια για να κατέβουν οι τιμές.
Πάντως, η τεχνολογία OLED είναι πολύ 
πιθανό να αξιοποιηθεί για στο πλαίσιο των 
wearables, ψηφιακών φωτογραφικών μη-
χανών, smartwatches, ταμπλέτες και κινητές 
συσκευές.

ΣΑΝ ΦΥΛΛΟ ΧΑΡΤΙ
Μνήμες του 1969 ξύπνησε η διαρροή πετρελαίου στις παραλίες της Σάντα Μπάρμπαρα, στην 
Καλιφόρνια, αν κι αυτή τη φορά η ποσότητα ήταν απείρως μικρότερη, μόλις 100.000 γαλόνια, 
έναντι 3 εκατομμυρίων τον Φεβρουάριο του 1969.
Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι η καταστροφή του 1969 αποτέλεσε την αφορμή να γεννηθεί 
ένα περιβαλλοντικό κίνημα και να επιβληθεί μια σειρά από κανονισμούς προστασίας των 
ακτών από τις δραστηριότητες της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου, αρχικά στην 
Καλιφόρνια και στη συνέχεια σε όλες τις ΗΠΑ.
Μόνο που οι κανονισμοί δεν απέτρεψαν τις καταστροφές στις αμερικανικές ακτές: η συ-
γκεκριμένη επιχείρηση, απ’ το δίκτυο της οποίας διέρρευσε το πετρέλαιο την περασμένη 
Τρίτη, είναι σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές, συστηματικός παραβάτης. Από το 2006, η 
Plains All American Pipeline, έχει καταγραφεί για 175 παραβιάσεις, με συνολικές διαρροές 
άνω των 16.000 βαρελιών και υλικές ζημιές πάνω από 23 εκατομμύρια δολάρια. Το 2010, η 
εταιρεία είχε συμφωνήσει να δαπανήσει 41 εκατ. δολάρια για αναβάθμιση του δικτύου των 
αγωγών της , που σε όλες τις ΗΠΑ έχουν μήκος 10.420 μίλια. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε 
για διάβρωση του υπόγειου αγωγού μεταφοράς του πετρελαίου στην ξηρά από πλατφόρμα 

άντλησης που βρίσκεται μερικά μίλια ανοικτά των ακτών. Ο συγκεκριμένος αγωγός είχε 
φτιαχτεί το 1987. 
Αυτή τη φορά η διαρροή σκότωσε άγνωστο αριθμό αστακών και θαλάσσια ασπόνδυλα, ενώ 
«μαύρισε» έξι πελεκάνους και ένα νεαρό λέοντα της θάλασσας. Χρειάστηκε να επέμβουν 17 
ειδικά σκάφη, ενώ κινητοποίησε εκατοντάδες εργαζόμενους, αλλά και εθελοντές.
Στις ΗΠΑ οι πετρελαιοκηλίδες από τις εγκαταστάσεις εξόρυξης, ιδίως στη θάλασσα, είναι 
σχετικά συχνό φαινόμενο, με τις μεγαλύτερες να είναι το ατύχημα της Exxon Valdez, 
έξω από τις ακτές της Αλάσκας το 1989, με διαρροή 11 εκατομμυρίων γαλονιών και της 
Deepwater Horizon, στον Κόλπο του Μεξικού το 2010, με διαρροή 210 εκατ. γαλονιών.



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αρχίζουν αύριο οι συνεδριάσεις- Στόχος η 
σύγκλιση σε τεχνικά θέματα- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ- Πρόοδος 
σε δημοσιονομικό, ιδιωτικοποιήσεις, «κόκκινα» δάνεια • 100 δόσεις: 

Μελετάται παράταση για ρύθμιση- ΠΟΙΕΣ «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΚΡΥΒΕΙ Ο ΝΕΟΣ 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ • Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ: ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Όλο και πιο σκληρά μέτρα ζητούν 
οι δανειστές- Αισιοδοξούν όμως στην κυβέρνηση για ντιλ μέσα στην 
εβδομάδα- Πολλαπλά μηνύματα Τσίπρα στην ΚΕ αλλά και φωνές υπέρ 
δραχμής • Και ο Σόιμπλε το βιολί του- «Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ 
ΠΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ»  •  Ισπανία: ΟΙ PODEMOS ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝ ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΚΑΙ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο Τσίπρας μεταξύ των επώδυνων μέτρων 
και του Λαφαζάνη- ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΚΑΙ... ΔΡΑΧΜΗ  •  ΣΑΜΑΡΑΣ: ΝΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΟΧΙ ΣΕ 
ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ  •  Τριγμοί του δικομματισμού στην Ισπανία- Στους 
Podemos Μαδρίτη και Βαρκελώνη- Αξιοσημείωτη παρουσία και για 
τους «πολίτες»- ΠΡΩΤΙΑ ΡΑΧΟΪ ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ρυθμίσεις- φωτιά ζητούν επιτακτικά οι δανειστές από την 
κυβέρνηση- ΔΙΠΛΟ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Σε εφαρμογή 
από το 2016: 1. Μεγαλύτερες περικοπές για όσους αποχωρήσουν 
νωρίτερα από την εργασία- 2. Σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας 
για την έξοδο στη σύνταξη  •  «Ναι» σε συμφωνία με καθαρούς 
όρους από την ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ- ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ- «Αντάρτικο» Ζωής με σημαία την ΕΡΤ- Λαφαζάνης: Ρήξη 
αν συνεχιστούν οι εκβιασμοί.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αλέξης Τσίπρας: «Έχω 
ξεπεράσει το ψυχολογικό όριο της μη πληρωμής της δόσης στο 
ΔΝΤ»- ΤΑΠΙ ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΙΜΟΙ- Αθήνα προς δανειστές: Συμφωνία 
τώρα ή πληρώνουμε μόνο συντάξεις και μισθούς- Brussels Group: 
Διαπραγματεύσεις με διπλό παιχνίδι από το Βερολίνο  •  Αντώνης 
Σαμαράς: ΔΕΝ ΔΙΝΩ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ  •  Ισπανία: Περιφερειακές 
εκλογές- ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΟ ΡΑΧΟΙ.

ΕΣΤΙΑ: ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- Απομακρυνόμαστε με την 
συμπεριφορά μας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανοικτή επιστολή της Δημοκρατίας στον υπ. 
Οικονομικών της Γερμανίας- WARUM DR SCHAUBLE?- Τέτοια 
εμπάθεια για ένα κράτος με 25,7% ανεργία και 212.897 οικογένειες 
(επισήμως) που δεν διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη; Πόσους σταυρούς σε 
μνήματα (από αυτόχειρες) μπορεί να αντέξει η Ελλάδα;

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Επιστολή σοκ Πάπα προς Πούτιν: «ΜΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣ 
ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ… ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ».
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ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 25/05/2015

Λήγει αύριο η προθεσμία υπαγωγής στη γενική ρύθμιση 
των 100 δόσεων από τους οφειλέτες που επιθυμούν να 
εξοφλήσουν τα χρέη τους με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, 
ενώ μεθαύριο Τετάρτη, 27 Μαΐου, η προθεσμία ένταξης 
στο ευνοϊκό «πακέτο» της ρύθμισης, που προβλέπει ότι 
σε περίπτωση προκαταβολής ποσού βασικής οφειλής 
τουλάχιστον δεκαπλάσιου της ελάχιστης δόσης των 20 
ευρώ, χορηγείται στον οφειλέτη ισόποση απαλλαγή επί 
των συνολικών προσαυξήσεων και τόκων.
Η θετική πορεία όμως των εισπράξεων, που ήδη 
ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας την ελπίδα 
ότι θα ξεπεραστεί κατά πολύ ο στόχος των 500 εκατ. έως 
το τέλος του έτους, χωρίς να αποκλείεται τα έσοδα να 
ξεπεράσουν και το 1 δισ. ευρώ, λόγω της εντυπωσιακής 
ανταπόκρισης των φορολογουμένων, οδηγεί την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών να εξετάζει 
σοβαρά το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση της ανωτέρω 
προθεσμίας που αφορά τη γενική ρύθμιση των 100 
δόσεων κατά ένα μήνα, ενδέχεται και έως τις 30 Ιουνίου.
Επισημαίνεται ότι παράταση για το σκέλος του ευνοϊκού 
«πακέτου» της προκαταβολής δεν αναμένεται να δοθεί 
και έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν 
καθώς απομένουν δύο ακόμη ημέρες για να υπαχθούν, 
ώστε προκαταβάλλοντας το 10πλάσιο της χαμηλότερης 
δόσης των 20 ευρώ, δηλαδή από 200 ευρώ και πάνω, 
να γλιτώσουν το αντίστοιχο ποσοστό προστίμων και 
προσαυξήσεων.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η προκαταβολή πρέπει 
να καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή της σχετικής αίτησης, ενώ οι δόσεις της 
ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης 
υπαγωγής στη ρύθμιση.
Σε περίπτωση βέβαια μη εμπρόθεσμης καταβολής 
των δέκα πρώτων δόσεων της ρύθμισης, εφόσον οι 
δόσεις είναι περισσότερες από δέκα (10) ή όλων των 
υπολειπόμενων δόσεων εφόσον οι δόσεις είναι λιγότερες 
από δέκα (10), βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο σε βάρος 
του οφειλέτη ποσό ίσο με το ποσό απαλλαγής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η απόφαση της πολιτικής ηγεσίας 
του υπουργείου Οικονομικών θα ληφθεί το αργότερο 
μέχρι αύριο, οπότε και εκπνέει επίσημα η προθεσμία 
υπαγωγής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς αποτελεί 
πάγια τακτική του οικονομικού επιτελείου να μην 
ανακοινώνει επίσημα παρατάσεις πριν ολοκληρωθεί η 
εκάστοτε διαδικασία.
Όλα πάντως συνηγορούν ότι η παράταση είναι προ των 
πυλών, αφού τα στελέχη του υπουργείου κρίνουν ότι 
πρέπει να ανταποκριθούν στην πληθώρα των αιτημάτων 
και να διευκολύνουν τους φορολογούμενους οι οποίοι, 
στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιθυμούν να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους και να γλιτώσουν από τον 

«βραχνά» των ελέγχων και των διώξεων.
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι η νέα ρύθμιση μπορεί να 
επιφέρει σημαντική ανακούφιση σε μεγάλο αριθμό 
οφειλετών, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών γνωρίζει ότι τυχόν παράταση θα 
προσελκύσει ακόμη μεγαλύτερο αριθμό από τους περίπου 
3,5 εκατομμύρια οφειλέτες που έχουν χρέη σήμερα σης 
εφορίες και έτσι θα καταστεί εισπράξιμο το μεγαλύτερο 
μέρος από το ποσό των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ που η 
κυβέρνηση θεωρεί ότι μπορεί να μπει στα δημόσια ταμεία 
από το συνολικό χρέος.
Επισημαίνεται πάντως ότι όσοι υπαχθούν στη 
συγκεκριμένη ρύθμιση, έστω και την τελευταία 
στιγμή, έχουν τη δυνατότητα ανάλογα με τις δόσεις 
που θα επιλέξουν να γλιτώσουν σημαντικό ποσοστό 
προσαυξήσεων.
Το όφελος από την ένταξη στη ρύθμιση είναι η απαλλαγή 
από τόκους και προσαυξήσεις ως εξής: 
- Για εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή κατά 100% - Από 
δύο ως 5 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 90% - Από 6 
έως 10 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 80% - Από 11 
ως 20 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 75% - Από 21 ως 
30 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 70% - Από 31 ως 
40 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 65% - Από 41 ως 
50 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 60% - Από 51 ως 
60 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 55% - Από 61 ως 
70 μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 50% - Από 71 ως 80 
μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 45% - Από 81 ως 90 
μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 40% - Από 91 ως 100 
μηνιαίες δόσεις απαλλαγή κατά 30%.
Επισημαίνεται ότι βασικές συνολικές οφειλές μέχρι 5.000 
ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, από την 
υπαγωγή τους στη ρύθμιση, δεν επιβαρύνονται πλέον με 
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Βασικές συνολικές οφειλές άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000 ευρώ) που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης, αντί 
των κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ τόκων και προσαυξήσεων 
εκπρόθεσμης καταβολής, από την υπαγωγή σε 
ρύθμιση, επιβαρύνονται με τόκο που ανέρχεται σε τρεις 
εκατοστιαίες μονάδες (3%) ετησίως, ενώ η καθυστέρηση 
καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με 
μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ 
ΑΤΥΧΗΜΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-10 | 25/05/2015

Σε μια υποχώρηση από τους δανειστές μέσα στην 
εβδομάδα που θα κλείσει με συμβιβαστικό τρόπο θέματα 
όπως το δημοσιονομικό, το ασφαλιστικό και το εργασιακό 
προσδοκά η Αθήνα ώστε να υπάρχει συμφωνία και η 
χώρα να εξασφαλίσει έγκαιρα τη χρηματοδότηση που 
χρειάζεται αποφεύγοντας το «ατύχημα».
Σύμφωνα με στελέχη του ΥΠΟΙΚ που παρακολουθούν 
από κοντά τη διαπραγμάτευση, ο ωφέλιμος χρόνος για 
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την επίτευξη συμφωνίας είναι πολύ μικρότερος από όσο 
υποθέτουμε. Η καταβολή της δόσης ύψους περίπου 1,6 
δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ θα αρχίσει να αποπληρώνεται 
από την 5η Ιουνίου. Η πρώτη υποδόση θα είναι 300 εκατ. 
ευρώ.
Η δεύτερη θα έρθει μία εβδομάδα μετά, στις 12 του μήνα, 
οπότε θα πρέπει να αποπληρωθούν άλλα 360 εκατ. ευρώ.
Η πραγματική δυσκολία έρχεται στις 16 του επόμενου 
μήνα, οπότε η Ελλάδα θα πρέπει να αποπληρώσει 560 
εκατ. ευρώ και τέσσερις μέρες μετά, στις 19 του μήνα, 
άλλα 340 εκατ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση τα χρήματα θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα μία ημέρα πριν από την πληρωμή για να 
δοθούν το μεσημέρι της επομένης. Συνεπώς η πραγματική 
προθεσμία για το κλείσιμο της συμφωνίας θα είναι η 
ερχόμενη Κυριακή. Τούτο διότι θα πρέπει να κινηθούν 
όλες οι τεχνικές διαδικασίες ώστε να χρήματα να φτάσουν 
εγκαίρως στην Τράπεζα της Ελλάδος που κάνει και τις 
σχετικές πληρωμές.
Ειδικότερα, μόλις τα δύο μέρη καταλήξουν σε συμφωνία 
θα πρέπει η Ομάδα των Βρυξελλών να συντάξει 
μια έκθεση προόδου για το ελληνικό πρόγραμμα. Η 
έκθεση αυτή θα πρέπει να περάσει από την ομάδα των 
τεχνοκρατών της ευρωζώνης (Euro working group), 
που θα αποφασίσει μια έκτακτη σύνοδο των υπουργών 
Οικονομικών της ευρωζώνης. Αν η χρηματοδότηση 
που θα εγκριθεί είναι τα 1,8 δισ. που είναι το υπόλοιπο 
του δανείου από την Ε.Ε. και τα 1,9 δισ. ευρώ από τα 
κέρδη της ΕΚΤ από τα ελληνικά ομόλογα που έχει στο 
χαρτοφυλάκιο της, θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε 
ημέρες μέχρι την εκταμίευσή της.
Όπως και στις προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις, 
η συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από εθνικά 
Κοινοβούλια κρατών όπως η Γερμανία, η Αυστρία, η 
Σλοβακία και η Φινλανδία πριν πάρει το δρόμο της 
εκταμίευσης. Ακόμη και αν η λύση που θα δοθεί θα είναι 
μέσω της ΕΚΤ (π.χ. η αύξηση του ορίου έκδοσης εντόκων 
ομολόγων), θα πρέπει και αυτή να περάσει από τη βάσανο 
του Eurogroup πριν πάρει το δρόμο της υλοποίησης.
Σε κάθε περίπτωση η λύση πρέπει να δοθεί μέσα στην 
εβδομάδα και να είναι άμεσα υλοποιήσιμη.
Να μη συνδέεται δηλαδή με άμεση υλοποίηση 
(νομοθέτηση) μέτρων από την ελληνική πλευρά. 
Διαφορετικά ο χρόνος μέχρι και την εκταμίευση θα 
μεγαλώσει ακόμη περισσότερο.

ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 43 | 25/05/2015

 Η πώληση του 51% των μετοχών του ΟΛΠ φαίνεται 
ότι είναι οριστική απόφαση της κυβέρνησης, καθώς, 
σύμφωνα με πληροφορίες, το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε ήδη 
να ζητά οικονομικά στοιχεία από τον Οργανισμό, 
προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία της πώλησης. 
Αποφάσεις όμως που, κατά τον αναπληρωτή υπουργό 

Ναυτιλίας Θοδωρή Δρίτσα, λαμβάνονται κάτω από 
έντονες πιέσεις και, αν δεν υπήρχαν αυτές, οι σχεδιασμοί 
θα ήταν διαφορετικοί, όπως τόνισε στο 12ο ετήσιο 
συνέδριο της ESPO (Οργανισμός Λιμένων Ευρώπης) που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Μάλιστα, κατά την ομιλία του ο Θ. Δρίτσας διακόπηκε από 
εργαζόμενους οι οποίοι ανέβηκαν στο βήμα και σήκωσαν 
ένα πανό που έγραφε στα αγγλικά «Σταματήστε την 
ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά». Στην πώληση 
αυτή δεν διαφωνούν όμως μόνο Έλληνες (εργαζόμενοι 
και φορείς) αλλά και Ευρωπαίοι. Όπως ο Γερμανός 
ευρωβουλευτής Knut Fleckenstein (ανήκει στην Ομάδα 
της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και 
Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), ο οποίος κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε την 
Παρασκευή στο περιθώριο του συνεδρίου, εμφανίστηκε 
κάθετα αντίθετος στην πώληση των δημοσίων λιμανιών. 
«Δεν μπορώ να φανταστώ να πωλείται η πλειοψηφία 
των μετοχών του ΟΛΠ. Είμαι υπέρ της ανάπτυξης 
του ανταγωνισμού, αλλά, αν προχωρήσει η πώληση 
του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, είναι σαν να 
πουλάς τη λειτουργία που σου αναλογεί» υποστήριξε ο 
ευρωβουλευτής.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ESPO Santiago 
Garcia-Mila, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου 
σχετικά με τα κυβερνητικά σχέδια για την πώληση του 
πλειοψηφικού πακέτου των Οργανισμών Λιμένων, τόνισε 
ότι «η ESPO εκπροσωπεί 300 λιμάνια σε 27 κράτη-μέλη 
της Ε.Ε., τα οποία λειτουργούν με διαφορετικά μοντέλα 
μεταξύ τους. Δεν υπάρχει κοινή θέση για το ποιο είναι το 
καλύτερο μοντέλο και πώς να λειτουργούν». «Τα λιμάνια 
πρέπει να προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Πάντως τα 
περισσότερα είναι δημόσιες οντότητες», ανέφερε με 
νόημα.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε όμως και η τοποθέτηση του 
στελέχους της αρμόδιας Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Δημήτρη Θεολογίτη, ο οποίος υποστήριξε ότι το 
μοντέλο της ιδιωτικοποίησης των δύο Οργανισμών (ΟΛΠ 
και ΟΛΘ) αποτελεί επιλογή των ελληνικών κυβερνήσεων. 
Είπε χαρακτηριστικά: «Οι θεσμοί έχουν περιλάβει στην 
έγγραφη συμφωνία την ιδιωτικοποίηση ορισμένων 
εταιρειών, όπως είναι ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ, χωρίς να έχουν 
ιδιαίτερη προτίμηση για το μοντέλο που θα έπαιρνε η 
ιδιωτικοποίηση. Άλλοι πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει και 
με παραχωρήσεις, αλλά η επιλογή της κυβέρνησης ήταν 
να γίνει με πώληση πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών».
Στο μεταξύ, σε συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Δικηγορικού 
Συλλόγου Πειραιά επαναβεβαίωσε ομόφωνα τη θέση του 
Συλλόγου ότι τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ του δημόσιου 
χαρακτήρα του ΟΛΠ και ότι θα υποστηρίξει επίσης 
ομόφωνα στις 2 Ιουνίου στο ΣτΕ την αίτηση ακύρωσης που 
έχει καταθέσει κατά της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.


