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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) διοργανώνει σήμερα 
Δευτέρα (16:00-21:00) εκδήλωση στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης, 4, Αθήνα) για τον 
ετήσιο εορτασμό της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ  ΗΜΕΡΑΣ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ –ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ,  

αφιερωμένης για φέτος στη  «ΧΑΡΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» 
«Το Όραμα για τις Πόλεις και τις Περιοχές/Περιφέρειες του 21ου αιώνα»

«Είναι ένα φθηνό 
αλλά όχι φτηνιάρικο 
έργο», τόνισε ο κ. 
Καμίνης, σημειώνο-
ντας πως ο δήμος θα 
διδαχθεί από αυτές 
τις παρεμβάσεις, 
ώστε να αποτελέ-
σουν πιλότο για 
ανάλογες πρω-
τοβουλίες και σε 
άλλες περιοχές του 
κέντρου.

ΣΗΜΕΡΑ Πρόγραμμα αποκατάστασης  
του ιστορικού κέντρου της Αθήνας 

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Σχέδιο αποκατάστασης του ιστορικού 
εμπορικού τριγώνου παρουσίασε ο 
δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης. 
Πρόκειται για βελτιωτικές παρεμβάσεις 
που θα πραγματοποιηθούν στο επίπεδο 
των υποδομών, της λειτουργίας, της 
συντήρησης και της φύλαξης της 
περιοχής του εμπορικού τριγώνου που 
θα αποτελέσουν πρότυπο για όλο το 
κέντρο της Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτό, 
προβλέπεται η δημιουργία δικτύου 
πεζόδρομων, οι οποίοι είχαν σχεδιαστεί 
στο παρελθόν αλλά δεν κατασκευάστη-
καν, ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα, 
επισκευή πεζοδρομίων, αναβάθμιση 
πλατειών, ενίσχυση του πράσινου και 
του φωτισμού, επιδιορθώσεις φθορών, 
οργάνωση χώρων για τραπεζοκαθίσμα-
τα τα οποία θα περιοριστούν, πάταξη 
της παράνομης στάθμευσης, αλλά 
και ανάδειξη ιστορικών στοιχείων της 
περιοχής.
Ο σχεδιασμός αφορά σε έκταση 110 
στρεμμάτων, που περικλείεται από 
τις οδούς Ευριπίδου, Πραξιτέλους, 
Λέκκα, Αθηναϊδος, Αγίας Ειρήνης και 
Αθήνας. Πρόκειται για την «καρδιά» 
του αθηναϊκού κέντρου, με ανάπτυξη 
τα δύο τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 
στην δημιουργία χώρων διασκέδασης, 
ενώ είναι δημοφιλής στους τουρίστες. 
Στόχος του δήμου, όπως ανέφερε ο 
Γιώργος Καμίνης, είναι να υπάρξει 
ήπιας μορφής ανάπτυξη κέντρων 
αναψυχής, ώστε να μην μετατραπεί η 
περιοχή σε «διασκεδαστηριο» (όπως το 
Γκάζι και του Ψυρρή) και να γίνει ελκυ-
στική, ώστε να επιστρέψουν κάτοικοι 
και μικρά γραφεία. Αποφασιστικό ρόλο 

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  Πρόγραμμα αποκατάστασης του ιστο-
ρικού κέντρου της Αθήνας (σελ.1)

•  Υποχρεωτική η αναβάθμιση της ενερ-
γειακής απόδοσης κτιρίων (σελ.3)

•  Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση 
«μικρομεσαίων» έργων (σελ.3)

•  Στα 700 δισ. ευρώ το κόστος για την 
Ελλάδα ως το 2100 από τη μη προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή (σελ.4)

•  Η βιομηχανία στηρίζει τη ΔΕΗ στο αί-
τημα εξαίρεσης από το κόστος αγοράς 
ρύπων (σελ.4)

•  Η χρήση των ελαστικών από οχήματα 
στο σκυρόδεμα (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

στην αντιμετώπιση της παρανομίας 
(ανεξέλεγκτη ανάπτυξη τραπεζοκαθί-
σματα, ηχορύπανση, παράνομη στάθ-
μευση, βανδαλισμοί κ.λπ.) αναμένεται 
να παίξει η προσφάτως ανασυσταθείσα 
δημοτική αστυνομία. Σύμφωνα με 
την προμελέτη την οποία ενέκρινε το 
δημοτικό συμβούλιο, θα πεζοδρομη-

θουν οι οδοί Αβραμιώτου, Αγάθωνος, 
Βύσσης, Χρυσοσπηλιωτίσσης, Καρόρη, 
Βλαχάβα, Πολυκλείτου, Νικίου και 
Καΐρη, οι οποίοι δεν εξυπηρετούν τόσο 
την κυκλοφορία όσο την (ανεξέλεγκτη) 
στάθμευση. Στις οδούς Ευριπίδου, Κο-
λοκοτρώνη, Πραξιτέλους και Βορέου 
θα ανακατασκευαστεί το οδόστρωμα 
και θα επισκευαστούν τα πεζοδρόμια, 
ενώ παρεμβάσεις προβλέπονται και 
στις πλατείες Ιερού Λόχου, Καραμάνου 
και Αγίας Ειρήνης, όπου θα επιχειρηθεί 
η μείωση των τραπεζοκαθισμάτων. Φι-
λοδοξία του δήμου είναι, ο ανάδοχος 
να έχει επιλεγεί το καλοκαίρι και τα 
έργα να έχουν ολοκληρωθεί έξι μήνες 
αργότερα, δηλαδή περί τα τέλη του 
2016. Ο προϋπολογισμός είναι €2,6 
εκατ. και θα καλυφθεί με πόρους του 
δήμου. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

12-14
Νοεμβρίου

2015

15-18
Νοεμβρίου

2015

11
Νοεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία» 
 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ: ECHOPOLIS 2015 : 
" Ήχος, Φως, Ενέργεια στην πόλη του αύριο" 
 ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Δημόσια έργα: Βέλτιστο Κόστος για 
Μέγιστο Κοινωνικό Όφελος»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, 
σε συνεργασία με το ΤΕΕ κ.ά. 
φορείς

SDMed Observation, 
Planning & Eco-Innovation,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Σύνδεσμος Τεχνικών 
Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων 
–ΣΤΕΑΤ

Σεμινάριο για  την «καινοτομική χρήση όλων 
των προϊόντων ανακυκλωμένων από ελαστικά 
οχημάτων σε σκυρόδεμα» -  Innovative Reuse 
of all Tyre Components in Concrete», διοργα-
νώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2015 (18:00 – 20:00), 
στην  αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 
Σύνταγμα).
Απευθύνεται σε: Πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέ-
κτονες, σχεδιαστές, κατασκευαστές σκυροδέμα-
τος, προμηθευτές υλικών , επιτροπές τεχνικών 
προδιαγραφών, ερευνητές και ακαδημαϊκούς.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
«εκτιμάται ότι ένα δισεκατομμύριο ελαστικά 
οχημάτων απορρίπτονται κάθε χρόνο. Κάθε 
ελαστικό περιέχει περίπου 8 κιλά λάστιχο, 1.5 
κιλά υψηλής αντοχής χαλύβδινο σύρμα καθώς 
και 0.5kg υψηλής αντοχής λινά (πολυεστερικές 
ίνες). Αυτά τα υψηλής ποιότητας υλικά, αξίζουν 

να επαναχρησιμοποιηθούν σε δομικές εφαρ-
μογές, αντί να καταλήξουν σε χώρους ταφής ή 
καύσεως. Γενικά, όταν απαιτείται σκυρόδεμα με 
εφελκυστικές ιδιότητες, προτείνεται να ενισχυθεί 
με ανακυκλωμένες ατσάλινες ίνες. Επίσης, το 
σκυρόδεμα μπορεί να αποκτήσει ολκιμότητα και 
να διαχύσει μεγάλες ποσότητες ενέργειας αν τα 
συμβατικά αδρανή υποκατασταθούν με αντίστοι-
χα ελαστικά αδρανή».
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου –που διεξάγε-
ται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος 
«Αναγέννηση: Innovative Reuse of all Tyre 
Components in Concrete», το οποίο χρημα-
τοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής- θα παρουσιαστούν η 
πειραματική και αναλυτική εργασία που έχει 
μέχρι στιγμής υλοποιηθεί και θα γίνει ανοιχτή 
συζήτηση με τους συμμετέχοντες. Το ερευνητικό 
πρόγραμμα "Αναγέννηση" αποτελεί συνεργασία 
17 φορέων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες(Βοσνία, 
Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κρο-
ατία, Κύπρος και Ρουμανία) και έχει διάρκεια 
42 μήνες με συνολικό προϋπολογισμό που 
ανέρχεται γύρω στα τεσσεράμισι εκατομμύρια 
ευρώ (www.anagennisi.org). 
«Στόχος του προγράμματος Αναγέννηση –
αναφέρεται στην ανακοίνωση- είναι η ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων για την επαναχρησιμοποί-
ηση όλων των μερών του ελαστικού σε υψηλού 
κόστους εφαρμογές σκυροδέματος φιλικές στο 
περιβάλλον. Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε υλι-
κά και εφαρμογές που χρησιμοποιούν ως βάση 
το ελαστικό σκυρόδεμα (rubberised concrete) 
το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε δομικά στοιχεία 
αλλά και κατασκευές υψηλής παραμορφωσιμό-
τητας. Οι ανακυκλωμένες χαλύβδινες ίνες και τα 
λινά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οπλισμός 
για τον έλεγχο της συστολής ξήρανση καθώς και 

στην αύξηση της σκληρότητας». 
Συντονιστής του ερευνητικού προγράμματος 
είναι καθηγητής Κύπρος Πηλακούτας, ο οποίος 
κατέχει την έδρα «Κατασκευαστικής Καινοτομί-
ας» στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου του Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο).
Το σεμινάριο είναι δωρεάν αλλά απαιτείται η 
εγγραφή, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύ-
θυνση http://goo.gl/forms/4JY1y92cP0 
Πληροφορίες:  p.papastergiou@sheffield.ac.uk

Η χρήση στο σκυρόδεμα, των ελαστικών από οχήματα

  Σήμερα 9 Νοεμβρίου 2015 και στο πλαίσιο 
του κύκλου ομιλιών της Εταιρείας Μελέ-
της της Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, 
ο δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κ. Γιαννακός 
θα μιλήσει με θέμα: «Τεχνολογία αιχμής 
των Μυκηναίων κατά την ΥΕΧ και πιθανά 
συμπεράσματα για τη χρονολόγηση του 
Τρωικού Πολέμου». 
Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις  της ΕΜΑ-
ΕΤ πραγματοποιούνται στην αίθουσα του 
Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, 
Πλάκα) σε συνεργασία με το Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευ-
ταξία.  Ώρα έναρξης  18.30. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: www.emaet.tee.gr

Ομιλία της ΕΜΑΕΤ
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Υποχρεωτική η αναβάθμιση  
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση «μικρομεσαίων» έργων

Νέα ήθη για καταναλωτές, επιχειρήσεις και φορείς φέρνει η οδηγία 
για την αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης που ψηφίσθηκε, μαζί 
με άλλες διατάξεις, ως «το δεύτερο πακέτο μέτρων με τα προαπαι-
τούμενα», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου για την Κα-
θημερινή. Η εφαρμογή της οδηγίας, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι υιοθετείται από τη χώρα μας με καθυστέρηση και υπό την απει-
λή προστίμου από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ανοίγει μια νέα αγο-
ρά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, καθώς καθιστά υποχρεωτικές 
επενδύσεις για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας 
(κατοικίες και εμπορικά κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά) με προτεραιό-
τητα τα δημόσια κτίρια. Επιπροσθέτως, δημιουργεί νέες επενδυτικές 
ευκαιρίες στον τομέα της ενεργειακής διαχείρισης και του ελέγχου 
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, για τις οποίες μάλιστα προ-
βλέπεται η θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών και φορολογικών κινή-
τρων.
Σημαντικές αλλαγές κομίζει η οδηγία για τους καταναλωτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας, φυσικού αερίου και θέρμανσης, καθώς τους βάζει 
υποχρεωτικά στη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας. Το νομο-
σχέδιο υποχρεώνει τους διανομείς ενέργειας και τις επιχειρήσεις 
λιανικής πώλησης ενέργειας που έχουν την ευθύνη εγκατάστασης, 
λειτουργίας και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσι-
κού αερίου, τηλεθέρμανσης, τηλεψύξης και ζεστού νερού χρήσης για 
οικιακή κατανάλωση, να παρέχουν σε ανταγωνιστική τιμή στους τελι-
κούς καταναλωτές ατομικούς μετρητές που απεικονίζουν την πραγ-
ματική ενεργειακή τους κατανάλωση και παρέχουν πληροφορίες για 
τον πραγματικό χρόνο χρήσης κατά την αντικατάσταση υφιστάμενου 
μετρητή ή έπειτα από ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή της κτιριακής μο-
νάδας που διαμένουν και όταν γίνεται νέα σύνδεση σε νέο κτίριο. Σε 
πολυκατοικίες και σε κτίρια πολλαπλών χρήσεων όπου η ψύξη/θέρ-
μανση παρέχεται από κεντρική πηγή εγκαθίστανται ατομικοί μετρη-
τές κατανάλωσης μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2016 εφόσον αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό και οικονομικά αποδοτικό. Στην περίπτωση που αυτό 

δεν είναι εφικτό ή οικονομικά αποδοτικό για τη μέτρηση της θερμό-
τητας θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ατομικοί κατανεμητές κόστους 
θερμότητας για τη μέτρηση της κατανάλωσης σε κάθε θερμαντικό 
σώμα. Οι σχετικές δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες και 
να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμ-
μάτων. Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προκειμένου 
προς διευκόλυνση των καταναλωτών έχει την ευθύνη για τη λήψη 
μέτρων, όπως φορολογικά κίνητρα, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, 
παροχή πληροφοριών κ.λπ. Το καθεστώς επιβολής της υποχρέωσης 
ενεργειακής απόδοσης τίθεται σε εφαρμογή για τις διανομές ενέρ-
γειας και όλες τις επιχειρήσεις λιανικής ενέργειας από 1ης Ιανου-
αρίου 2017, ενώ για τους παραβάτες προβλέπονται πρόστιμα ύψους 
από 5.000 έως και 150.000 ευρώ. Τα δημόσια κτίρια θα δώσουν τον 
τόνο στη νέα ενεργειακή συμπεριφορά που επιβάλλει η οδηγία, κι-
νητοποιώντας επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 
2020. Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέ-
δου θερμαινόμενων ή και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και 
καταλαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση. Το μέτρο επεκτείνεται 
και για τα κτίρια αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι φορείς 
της κεντρικής διοίκησης από 1ης Ιανουαρίου 2017 είναι υποχρεωμέ-
νοι να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και κτίρια υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης με στόχο μέχρι τις 31/12/2020 το σύνολο των 
δημοσίων κτιρίων να έχει πιστοποιητικό συγκεκριμένης ενεργειακής 
απόδοσης. 
Για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων προγραμμάτων και μέτρων 
προβλέπεται η σύσταση με προεδρικό διάταγμα Ειδικού Ταμείου 
Ενεργειακής Απόδοσης, οι πόροι του οποίου προέρχονται από εισφο-
ρές των διανομέων ενέργειας και των επιχειρήσεων λιανικής, ενώ 
μέχρι τη σύστασή του θα χρηματοδοτούνται από πόρους του Πράσι-
νου Ταμείου. Σε έξι μήνες από την έναρξη του νόμου προβλέπεται με 
απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκδοση σχεδί-
ου δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.

Στη χρηματοδότηση «μικρομεσαίων» έργων 
υποδομής από το τομεακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της νέας περιόδου προσανατο-
λίζεται το υπουργείο Υποδομών, σύμφωνα 
με το ρεπορτάζ της εφημερίδας ΑΥΓΗ. Πα-
ράλληλα το Υπουργείο επιδιώκει την ολο-
κλήρωση των οδικών αξόνων έως τον Μάρ-
τιο του 2017, στο πλαίσιο του προηγούμενου 
ΕΣΠΑ 2007-2013, ενώ «συντάσσει» κατάλο-
γο νέων έργων τα οποία θα χρηματοδοτη-
θούν από δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Αυτά τα συμπεράσματα προέ-
κυψαν από τις δηλώσεις του υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρ. Σπίρτζη 
μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της 
ΕΤΕπ Βέρνερ Χόιερ. Στα νέα έργα, τα οποία 
προτείνει το υπουργείο προς χρηματοδότη-
ση, είναι η Γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, 
με πιο "ώριμο" κομμάτι το Άλσος Βεΐκου - 
Γουδή, προϋπολογισμού 1,4 δισ. (το πρώτο 

από τα πέντε τμήματά του). Το σύνολο του 
έργου προϋπολογίζεται στα 3,35 δισ. και, 
όπως εξηγούσαν υπηρεσιακοί παράγοντες, 
αυτό μπορεί να υλοποιηθεί με δάνειο της 
ΕΤΕπ κατά 75% και συμμετοχή των ιδιωτών 
για το υπόλοιπο με τη μέθοδο της Σύμπρα-
ξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). 
Το προτεινόμενο σχήμα είναι να αναλάβει τη 
λειτουργία η ΣΤΑΣΥ, αρμόδια για τη λειτουρ-
γία των υφιστάμενων γραμμών του μετρό, 
και οι ιδιώτες την κατασκευή και τη χρημα-
τοδότηση του έργου. Ο υπουργός Υποδομών 
στις δηλώσεις του σημείωσε ότι συμφωνή-
θηκε «ένα βαρύ χρονοδιάγραμμα» για την 
ολοκλήρωση της Ολυμπίας Οδού (Κόρινθος 
- Πάτρα) και του Μορέα (Κόρινθος - Τρίπολη 
- Καλαμάτα), έργα που δανειοδοτεί η ΕΤΕπ. 
Σύμφωνα με τον Χρ. Σπίρτζη, έως το τέλος 
της χρονιάς θα κατατεθεί προς κύρωση στη 
Βουλή η αναθεώρηση της σύμβασης παρα-

χώρησης του Μορέα, καθώς η ΕΤΕπ σταμά-
τησε τη χρηματοδότηση από το 2013 ζητώ-
ντας πρόσθετες εγγυήσεις από το Δημόσιο 
για όλη την περίοδο παραχώρησης. Στον 
κατάλογο των υποψήφιων για δανειοδότη-
ση έργων περιλαμβάνεται η Σιδηροδρομική 
Εγνατία με 5 δισ. ευρώ, δηλαδή νέα διπλή 
σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων 
στον άξονα Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη - 
Έβρος. Μελέτες έχουν εκπονηθεί και για το 
κομμάτι Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο. Επίσης 
περιλαμβάνεται η επέκταση του Προαστι-
ακού προς Λαύριο, που μαζί με το λιμάνι 
προϋπολογίζεται σε 200 εκατ. ευρώ. Στη δα-
νειακή συμμετοχή της ΕΤΕπ για το νέο αε-
ροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης εντάσσε-
ται ποσό 20 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση 
αρχαιολογικών ανασκαφών, ενώ αναμένεται 
οι νέοι όροι του διαγωνισμού να δοθούν σε 
διαβούλευση μέσα στον μήνα.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3



N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4

Προωθούνται οι συζητήσεις ενοποίησης των 
δύο υφιστάμενων σχέδιων για τη δημιουργία 
ενός πλωτού τέρμιναλ υγροποιημένου αερί-
ου LNG στη Β. Ελλάδα, και πιο συγκεκριμένα 
των σχεδίων “Aegean LNG” της ΔΕΠΑ στην 
Καβάλα και του σταθμού της Αλεξανδρού-
πολης από ιδιώτικο όμιλο. Παράλληλα, ρόλο 
στον “γάμο” των δύο σχεδίων, ανάμεσα στα 
οποία φαίνεται να προκρίνεται η περιοχή της 
Αλεξανδρούπολης,  αναλαμβάνει και η αμερι-
κάνικη εταιρεία Cheniere Energy. Πρόκειται 
για την πρώτη αμερικανική εταιρεία που θα 
εξάγει LNG από σχιστολιθικό αέριο και η 
οποία έχει ήδη κλείσει συμβόλαια με μεγά-
λες ευρωπαϊκές εταιρείες. Από την Αλεξαν-
δρούπολη, το αμερικανικό αέριο θα φτάνει 
στη Βουλγαρία μέσω του διασυνδετήριου 
αγωγού IGB και στη συνέχεια, μέσω της δι-
ασύνδεσης Βουλγαρίας - Ρουμανίας, σε όλες 
τις χώρες των Ανατολικών Βαλκανίων. Για τα 
Δυτικά Βαλκάνια φαίνεται ότι θα αξιοποιηθεί 
ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου 
που αναπτύσσεται στην Κροατία (Krk Adria 
LNG). Δεδομένη είναι άλλωστε πύκνωση 
των ελληνοαμερικανικών συναντήσεων σε 
πολιτικό επίπεδο το τελευταίο διάστημα, 
ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα λαμβάνουν τα ενερ-
γειακά project που βρίσκονται σε εξέλιξη 
για την αναβάθμιση και διεύρυνση των πη-
γών ενεργειακής προμήθειας  για ολόκληρη 
την περιοχή των Βαλκανίων. Το υγροποι-
ημένο φυσικό αέριο και η δημιουργία ενός 
νέου τερματικού μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά προς το αέριο των αγωγών 
αυξάνοντας τη ρευστότητα της αγοράς στην 
ευρύτερη περιοχή και ενισχύοντας τον αντα-
γωνισμό αλλά και την ασφάλεια προμήθειας 
ενέργειας, κάτι που αποτελεί και βασικό στό-
χο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η 
περιοχή της Β. Ελλάδας διαθέτει  άλλωστε 
τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός πε-
ριφερειακού Gas Trading Hub στο οποίο θα 
μπορεί μελλοντικά να φτάνει αέριο και από 
τα νέα κοιτάσματα στην περιοχή της Μεσο-
γείου (Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος) . Σχετική 
μελέτη σκοπιμότητας άλλωστε ήδη αναπτύσ-
σει ο ΔΕΣΦΑ σε συνεργασία με την πλέον 
έμπειρη ευρωπαϊκή εταιρεία σε θέματα ανά-
πτυξη κόμβων συναλλαγών φυσικού αερίου, 

τον Βέλγο Διαχειριστή Fluxys.

Συζητήσεις με  
ελληνοαμερικανικό 
χρώμα για πλωτό LNG 
terminal στην Βόρειο 
Ελλάδα

Σε νέα φάση φαίνεται πως εισέρχονται οι ταραγ-
μένες, τα τελευταία χρόνια, σχέσεις της ΔΕΗ με 
τους βιομηχανικούς καταναλωτές, σε μία κρίσιμη 
μάλιστα στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη οι δι-
απραγματεύσεις μεταξύ της ΔΕΗ και της βιομη-
χανίας υψηλής τάσης προκειμένου να υπάρξει 
συμφωνία για τα τιμολόγια. Χαρακτηριστική στη 
συγκεκριμένη φάση είναι η υποστήριξη που φέρε-
ται να παρέχει η βιομηχανία στο αίτημα που έχει 
καταθέσει η ΔΕΗ να συμπεριληφθεί και η Ελλάδα 
στις χώρες που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
αγοράς ρύπων. Η υποστήριξη του αιτήματος της 
ΔΕΗ και από τη βιομηχανία, συμπίπτει με τις εν 
εξελίξει διαπραγματεύσεις ΔΕΗ – βιομηχανίας 
για την κατάρτιση των νέων τιμολογίων, που θα 
αντικαταστήσουν τα προσωρινά. Την περασμένη 
εβδομάδα ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτά-
κης ανέφερε ότι οι συζητήσεις γίνονται σε καλό 
κλίμα και ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε 
συμφωνία (πλην της ειδικής περίπτωσης της Αλου-
μίνιον με την οποία έχει συμφωνηθεί να υπάρξουν 
3μηνες διαπραγματεύσεις). Υπενθυμίζεται πως το 
κόστος ρύπων αναμένεται να αυξηθεί κατά τα επό-
μενα έτη από τα 7 περίπου ευρώ ανά μεγαβατώρα 
που κυμαίνεται σήμερα, καθώς η ΕΕ ενέκρινε την 
δημιουργία ενός αποθεματικού δικαιωμάτων εκ-

πομπών ρύπων (market stability reserve), ώστε να 
στηριχθεί το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας (ETS). 
Σε σχέση με τις πρακτικές επιπτώσεις που αναμέ-
νεται να υπάρξουν στην αγορά ενέργειας, η αναμε-
νόμενη αύξηση του κόστους των δικαιωμάτων ρύ-
πων θα επιβαρύνει συνακόλουθα το ήδη αυξημένο 
λειτουργικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από 
συμβατικές μορφές και ιδίως άνθρακα και λιγνίτη. 
Ενδεικτικά, οι δαπάνες της ΔΕΗ για CO2 για φέτος 
με κόστος δικαιωμάτων στα επίπεδα των 7 εως 8 
ευρώ/ τόνο, αναμένεται να φθάσουν τα 280 εκατ. 
ευρώ, ενώ πιθανή αύξηση των τιμών στα επίπεδα 
των 12 – 20 ευρώ ο τόνος, μπορεί να έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της ΔΕΗ.  
Η ελληνική πλευρά θα στηρίξει το αίτημά της για 
εξαίρεση της Ελλάδας από την οδηγία, κατά το 
πρότυπο της Πολωνίας, στη μείωση του ΑΕΠ της 
Ελλάδας κάτω από το όριο του 60% του μέσου κοι-
νοτικού όρου που προέβλεπε η οδηγία ως δικαί-
ωμα εξαίρεσης κάποιας χώρας από την εφαρμογή 
της. Το ΑΕΠ της Ελλάδας το 2013, οπότε εφαρμό-
στηκε η οδηγία, ήταν στο 62% του μέσου ευρωπα-
ϊκού όρου, με αποτέλεσμα να μην εξαιρεθεί, όμως 
το ΑΕΠ της χώρας το 2014 ήταν κάτω από το 60% 
του μέσου ευρωπαϊκού όρου και συγκεκριμένα 
στο 59,7%.

Η βιομηχανία στηρίζει τη ΔΕΗ στο αίτημα  
εξαίρεσης από το κόστος αγοράς ρύπων

Στα 700 δισ. ευρώ πρόκειται να ανέλθει το κόστος για 
την Ελλάδα από τη μη προσαρμογή στην κλιματική αλ-
λαγή μέχρι το 2100 σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας 
της Ελλάδας, τόνισε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ Γιάννης 
Τσιρώνης σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα 
«Η πρόκληση της προσαρμογής στην κλιματική αλλα-
γή και το COP21». 
Εκ μέρους της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων της 
Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδας ο ακα-
δημαϊκός Χρήστος Ζερεφός επεσήμανε ότι σύμφωνα 
με επιστημονικές μετρήσεις, το κόστος για τη χώρα 
μας σε περίπτωση προσαρμογής της στην κλιματική 
αλλαγή μπορεί να μειωθεί στα 400 δισ. ευρώ. Ο κ. 
Παντελής Κάπρος, καθηγητής στο ΕΜΠ, διερωτήθη-
κε εάν αρκούν οι έως τώρα δεσμεύσεις της διεθνούς 
κοινότητας για το κλίμα, εκφράζοντας την ανησυχία 
ότι εάν δεν ενταθούν οι προσπάθειες μέχρι το 2030, 
ο χρόνος μέχρι το 2050 θα είναι πολύ περιορισμένος, 
καθώς -όπως είπε- θα ακολουθηθεί μία καταστρο-
φική πορεία με 6 - 8 βαθμών κελσίου αύξηση της 
θερμοκρασίας. Ο κ. Κάπρος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι 

αρκετά τα INDC (Intended Nationally Determined 
Contributions, Προβλεπόμενες Εθνικά Επιλεγμένες 
Συνεισφορές, δηλ. οι προβλεπόμενες δεσμεύσεις 
των κρατών όσον αφορά στην κλιματική αλλαγή) στην 
πορεία προς τους 2 βαθμούς. Θα πρέπει να τεθούν σύ-
ντομα ακόμα πιο φιλόδοξοι στόχοι, καθώς επίσης και 
να προετοιμαστεί ένα πρόγραμμα γέφυρα μεταξύ των 
INDC και της βέλτιστης πορείας προς τους 2 βαθμούς, 
όπως είπε. 
Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Επιτροπή Μελέ-
της Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπε-
ζας της Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας, 
ενόψει των εργασιών της Συνόδου COP21 τον προσε-
χή Δεκέμβριο στο Παρίσι, όπου η διεθνής κοινότητα 
αναμένεται να καταλήξει σε μία νομικά δεσμευτική 
συμφωνία για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλ-
λαγής. Σημειώνεται ότι παρά τις ρητές δεσμεύσεις 
χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία και 
Βραζιλία και του συνόλου της ΕΕ, "αγκάθι" για την 
CO21 παραμένει, μεταξύ άλλων, η χρηματοδότηση της 
προσαρμογής των χωρών στην κλιματική αλλαγή.

Τσιρώνης: Στα 700 δισ. ευρώ το κόστος για 
την Ελλάδα ως το 2100 από τη μη προσαρμογή 

στην κλιματική αλλαγή



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 1-4-5 | 9/11/2015

Αποφασισμένος να επιμείνει στην «κόκκινη γραμμή» για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς 
και να μην εγκαταλείψει το ελληνικό σχέδιο για τα «κόκκινα» 
δάνεια που συνδέεται άμεσα και με την ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών είναι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
«Δεν κάνω πίσω για την πρώτη κατοικία», ήταν η πλέον άμεση 
και σύντομη φράση με την οποία ο κ. Τσίπρας ξεκίνησε να εξηγεί 
αργά χθες το βράδυ στους συνεργάτες του γιατί η μάχη πρέπει να 
συνεχιστεί, μέχρι να κατανοήσουν πλήρως οι εταίροι την ανάγκη 
έγκρισης της ελληνικής πρότασης.
Σύμφωνα με εγκυρότατες πληροφορίες, η ελληνική κυβέρνηση, 
διά των αρμόδιων υπουργών, επεσήμανε χθες ότι n πρότασή 
της για την προστασία της πρώτης κατοικίας των χαμηλών 
και μεσαίων στρωμάτων μπορεί να αποδεχθεί το όριο των 
280.000 ευρώ αντικειμενική αξία για τετραμελή οικογένεια, ενώ 
παραμένει στα ίδια όρια σχετικά με το εισοδηματικό κριτήριο.
Είναι πασιφανές ότι ο κ. Τσίπρας δεν έκανε τυχαία χθες τον δικό 
του «μαραθώνιο», έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία διαδοχικά 
τόσο με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όσο και 
με τους κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, την Ανγκελα Μέρκελ 
και τον Φρανσουά Ολάντ.
Η λογική των επιχειρημάτων που επιχείρησε να περιγράψει με 
ενάργεια ο κ. Τσίπρας, όταν είχε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής 
γραμμής τους τρεις Ευρωπαίους κορυφαίους παράγοντες, 
παραπέμπει κατ' αρχάς στο ότι αν δεν λυθεί τώρα το θέμα της 
πρώτης κατοικίας, τότε θα μείνει μετέωρο επί της ουσίας το βήμα 
για τη συνολική αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων και κατά 
συνέπεια για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Μάλιστα κυβερνητικοί παράγοντες έλεγαν χθες το βράδυ ότι έτσι 
θα χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση σε έναν χρόνο, δηλαδή 
θα κρατούν ανοιχτό το μέτωπο που στο ενδιάμεσο θα προκαλεί 
διαρκώς τεράστια προβλήματα στην κοινωνική συνοχή.
Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι το πλαίσιο προστασίας της 
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς αφορά όσους 
θα υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη. Το δε επόμενο βήμα αφορά 
τη ρύθμιση για τους υπόλοιπους οφειλέτες, για τους οποίους 
σχεδιάζεται να θεσπιστεί Υπηρεσία Πίστωσης Πλούτου, που θα 
αξιολογεί τις υποχρεώσεις και τα περιθώρια των δανειοληπτών.
Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι υπουργοί, στους οποίους έχει ήδη 
διαμηνύσει ο κ. Τσίπρας ότι ναι μεν ισχύει η δέσμευση για την 
υλοποίηση της συμφωνίας αλλά και η ανάγκη να υπάρξει πολιτική 
λύση για ζητήματα για τα οποία στο επίπεδο των τεχνοκρατών 
διαπιστώνεται εμπλοκή, φαίνεται ότι διεκδικεί σήμερα θετικό 
νεύμα από το Eurogroup, παρά τις συνεχείς διαπραγματεύσεις 
και τηλεδιασκέψεις και εντός του Σαββατοκύριακου, που δεν 
κατέληξαν όμως στο «διά ταύτα».
Είναι βέβαια ενθαρρυντικό ότι ο Φρανσουά Ολάντ κατά την 
επικοινωνία που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα εμφανίστηκε 
διατεθειμένος να στηρίξει την ελληνική πρόταση και να 
ενημερώσει σχετικά τον Γάλλο αρμόδιο υπουργό Οικονομικών 
ειδικά για τα «κόκκινα» δάνεια και την επίλυση που προτείνει η 
ελληνική πλευρά. Υποστηρικτική βούληση καταγράφηκε και από 

την πλευρά της Ανγκελα Μέρκελ και του κ. Γιούνκερ, ωστόσο 
πληροφορίες αναφέρουν ότι το θρίλερ μπορεί ενδεχομένως να 
συνεχιστεί και τα προσεχή 24ωρα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
αποκλείεται πράξη συμφωνίας στο σημερινό Eurogroup και 
εκταμίευση της δόσης - κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί 
να συνεδριάσει εκ νέου το Euroworking Group μέσα στην 
εβδομάδα, εφόσον κλείσει οριστικά η συζήτηση για το πρώτο 
πακέτο προαπαιτουμένων και έτσι ανάψει το «πράσινο φως» για 
την εκταμίευση των 2 δισ. ευρώ.
- Για το Προσφυγικό 
Το σίγουρο είναι ότι ο πρωθυπουργός, στην επικοινωνία που 
είχε με τους κ. Ολάντ, Γιούνκερ και με την κυρία Α. Μέρκελ, 
ενημέρωσε για το Προσφυγικό, ενώ οι συνομιλητές του τον 
διαβεβαίωσαν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον στηρίξουν 
στην τιτάνια μάχη και να εκταμιευθούν γρήγορα οι κοινοτικοί 
πόροι.
Ο κ. Τσίπρας μίλησε τέλος για το επικείμενο ταξίδι του στην 
Τουρκία - οι συνομιλητές του επίσης τον διαβεβαίωσαν ότι 
καλωσορίζουν την πρωτοβουλία και την εντάσσουν στον ευρύτερο 
σχεδιασμό των Ευρωπαίων εταίρων για τη συνεργασία με τη 
γειτονική χώρα.
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 Σε μουσείο θα μετατραπεί το πιο σημαντικό κτίριο του Τατοϊου, 
το θερινό ανάκτορο, με την αποκατάσταση και ανάδειξη των 
αυθεντικών αρχιτεκτονικών του στοιχείων, όπως προβλέπει 
σχετική μελέτη. Αντιδράσεις ωστόσο πυροδοτεί το σχέδιο για 
την αξιοποίηση του πρώην βασιλικού κτήματος με «ασύμφορες 
χρήσεις που απειλούν να το μετατρέψουν σε απέραντη 
ταβέρνα». Πολιτιστικό τοπόσημο που συνδυάζει με τρόπο 
μοναδικό το φυσικό κάλλος, την αρχιτεκτονική και την Ιστορία, 
το Τατόι και η σχεδιαζόμενη αξιοποίησή του, με τη μελέτη 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας, τέθηκαν επί 
τάπητος σε ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού. «Θεωρούμε πως το Τατόι πρέπει να διασφαλίσει την 
ατμόσφαιρά του», σημείωσε ο πρόεδρος της Εταιρείας, Κώστας 
Σταματόπουλος.
Ωστόσο, ο σχεδιασμός πληθώρας χώρων εστίασης και μάλιστα 
εντός του ιστορικού πυρήνα του κτήματος απειλεί το χαρακτήρα 
του, επεσήμανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Κτήματος 
Τατοϊου, Βασίλης Κουτσαβλής. Όπως και η δημιουργία 
συνεδριακού κέντρου στο κτίριο του Βουστασίου, όπου 
αντιπροτείνεται η δημιουργία μουσείου βασιλικών αυτοκινήτων 
και αμαξών.
Ο Σύλλογος χρηματοδοτεί τέσσερις μελέτες για την αποκατάσταση 
ισάριθμων κτιρίων οι οποίες «αν δεν ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 
θα χαθούν οι πόροι». Επίσης καταγγέλλει «κύμα ανομίας και 
λεηλασιών στο Τατόι τους τελευταίους μήνες».
«Στόχος της κυβέρνησης είναι η αξιοποίηση του χώρου προς 
όφελος του κοινού με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα 
δημιουργήσουν αυτοχρηματοδότηση» ανέφερε στο μήνυμά της 
η γενική γραμματέας του ΥΠΠΟ, Μαρία Βλαζάκη. «Απομένει», 
πρόσθεσε, «να διευθετηθούν μικρές αλλά σημαντικές 
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λεπτομέρειες μέχρι να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση».
Πολλά έχουν ειπωθεί για τις καταστροφικές συνέπειες που είχε 
η χρόνια εγκατάλειψη στα περίπου 40 κτίρια του κτήματος. Από 
το 2003 έγιναν ορισμένες σωστικές επεμβάσεις και εργασίες 
συντήρησης στα κινητά ευρήματα. Σήμερα οι σχεδιαζόμενες 
χρήσεις των κτιρίων προκαλούν τριβές. «Αν δεν προσδιοριστούν 
οι μελλοντικές τους χρήσεις δεν μπορεί να συνταχθούν σωστά 
οι μελέτες αποκατάστασής τους», υπογράμμισε ο πρώην 
γενική γραμματέας του ΥΠΠΟ, Λίνα Μενδώνη. Προβληματικό 
χαρακτηρίζεται από την ίδια και το θεσμικό πλαίσιο πάνω στο 
οποίο βασίζονται οι μελέτες.
Προβλήματα όμως δημιουργεί και ο μεγάλος αριθμός των 
εμπλεκομένων φορέων.
«Ποιος θα έρθει να επενδύσει όταν θα πρέπει να λογοδοτήσει σε 
πάνω από 15 φορείς;», αναρωτήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης Αν. 
Αττικής, Πέτρος Φιλίππου.
Σύμφωνα με μελέτη της Πανευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Οργανώσεων Πολιτιστικής Κληρονομιάς Europa Nostra, το 
συνολικό κόστος για την ανάδειξη του κτήματος ανέρχεται σε 95 
εκατ. ευρώ. Σε 700.000 εκτιμάται ο ετήσιος αριθμός επισκεπτών 
εκ των οποίων 25.000 θα εισέρχονται με εισιτήριο στον ιστορικό 
πυρήνα (εκτάσεως 16.000).
Τα έσοδα από τα εισιτήρια και τις επισκέψεις στα μουσεία 
εκτιμώνται στα 490.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι 
εισπράξεις από τους ενοικιαζόμενους χώρους και τις επιμέρους 
μονάδες (βιολογικές καλλιέργειες, οινοποιείο κ.ά.).
Όλοι συμφωνούν με τη μετατροπή του λιθόκτιστου ανακτόρου σε 
μουσείο του εαυτού του. Η διευθύντρια Αναστήλωσης Νεωτέρων 
Μνημείων του ΥΠΠΟ Αμαλία Ανδρουλιδάκη και η αρχιτέκτων 
Αναστασία Μαγκουρίλου παρουσίασαν την αρχιτεκτονική 
προμελέτη για την ανάδειξη του διώροφου, με υπόγειο και 
σοφίτα, κτιρίου η οποία θα κατατεθεί, προς έγκριση, στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Προβλέπονται επεμβάσεις τόσο 
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου, η ανέγερση του 
οποίου ολοκληρώθηκε το 1913, επί Γεωργίου Α'.
Οι όψεις του θα επανέλθουν στην αρχική τους μορφή, ο ισόγειος 
χώρος θα μετατραπεί σε μουσείο, ενώ στον όροφο και τη 
σοφίτα ορισμένα δωμάτια θα διατηρηθούν με τα έπιπλα και τα 
αντικείμενά τους, όπως ακριβώς βρέθηκαν Στην κουζίνα θα 
διατηρηθεί όλος ο εξοπλισμός και στον υπόγειο κινηματογράφο 
θα πραγματοποιούνται προβολές.
Σύμφωνα με τη συντηρήτρια αρχαιοτήτων Τατιάνα Κουσουλού σε 
ορισμένα δωμάτια «ήταν σαν να είχε σταματήσει ο χρόνος».
Μαζί με το ανάκτορο θα αναδειχθεί και ο κήπος του, εκτάσεως 60 
στρεμμάτων. 
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 Οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα 
«για χρόνια» προειδοποίησε χθες η γενική διευθύντρια του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ και 
κάλεσε τις χώρες του Αραβικού Κόλπου να προσαρμόσουν τη 
δημοσιονομική πολιτική τους με βάση τις νέες συνθήκες. Οι 
χώρες του ΟΠΕΚ, οι οποίες και έχουν υποστεί «αιμορραγία» από 

τη ραγδαία πτώση των τιμών του πετρελαίου, αναγνωρίζουν ότι η 
κα Λαγκάρντ έχει μάλλον δίκιο.
Παρ' όλα αυτά η Σαουδική Αραβία και τα άλλα βασίλεια του 
Κόλπου δεν φαίνονται προς το παρόν διατεθειμένα να παρέμβουν 
στην αγορά μειώνοντας την προσφορά τους, όπως διαφαίνεται 
από τις δηλώσεις αξιωματούχων.
Από την Ντόχα του Κατάρ: όπου συναντήθηκε με υπουργούς και 
άλλους αξιωματούχους του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου 
(Σαουδική Αραβία: Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Ομάν), η κα Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι «οι χώρες αυτές 
δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξαρτώνται αποκλειστικά 
από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Θεωρούμε ότι οι τιμές 
θα παραμείνουν στο σημερινό τους επίπεδο νια χρόνια και κατά 
συνέπεια τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου θα 
πρέπει να προχωρήσουν σε δημοσιονομικές προσαρμογές».
Το ΔΝΤ προβλέπει επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης 
των έξι χωρών στο 2,7% το 2016 από 3,2% φέτος, ενώ έχει 
προειδοποιήσει ότι τα έσοδά τους θα είναι φέτος μειωμένα 
κατά 275 δισ. δολάρια σε σχέση με το 2014, εξαιτίας της πτώσης 
των τιμών της ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου έχει μειωθεί 
κατά περισσότερο από 50% από τον Ιούνιο 2014, με το μπρεντ 
να κινείται σήμερα κοντά στα 47 δολάρια το βαρέλι και το 
αμερικανικό αργό στα 44 δολάρια.
Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Μοχάμεντ Αλ Σάτι, 
εκπρόσωπος του Κουβέιτ στον ΟΠΕΚ, φάνηκε να συμμερίζεται 
έως έναν βαθμό την άποψη της κας Λαγκάρντ, καθώς 
προειδοποίησε ότι η αγορά θα εξακολουθεί να δοκιμάζεται 
από πλεόνασμα προσφοράς για μία πενταετία. Και τούτο 
γιατί χώρες, όπως το Ιράκ και η Λιβύη, θα αρχίσουν να 
τροφοδοτούν με μεγαλύτερες ποσότητες την αγορά, ενώ στο 
παιχνίδι μπαίνει πλέον και το Ιράν ύστερα από πολλά χρόνια 
κυρώσεων. «Οι χαμηλές τιμές θα υφίστανται έως ότου πάψουμε 
να έχουμε πλεόνασμα προσφοράς», παραδέχθηκε ο Αλ Σάτι 
προσδιορίζοντας έτσι την έναρξη της ανάκαμψης από το 2020.
Σε μία προσπάθεια να αντεπεξέλθουν στα νέα δεδομένα, οι 
οικονομίες του Αραβικού Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να βάζουν 
στον πάγο ορισμένα ενεργειακά projects ή να περιορίζουν 
επενδυτικά σχέδια. Η κρατική πετρελαιοβιομηχανία της 
Σαουδικής Αραβίας, Aramco, η οποία είναι ο μεγαλύτερος 
παραγωγός αργού στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι μεταθέτει 
κατά έναν χρόνο σχέδιο επέκτασης σε ένα από τα μεγαλύτερα 
κοιτάσματά της. Επίσης, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
ανακοίνωσαν ότι αναστέλλεται έργο ύψους 3 δισ.
δολαρίων, το οποίο θα αύξανε την παραγωγή τους κατά 100.000 
βαρέλια ημερησίως. Ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΚ, Αμπντάλα 
αλ Μπάντρι, υπογράμμισε πάντως ότι τα μέλη του Οργανισμού 
έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν όλες τις απαραίτητες 
επενδύσεις προκειμένου να ανταποκριθούν στις μελλοντικές 
ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη. Ο ίδιος σημείωσε ότι στην 
Ασία η ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να σκαρφαλώσει το 2040 
στα 46 εκατ. βαρέλια ημερησίως από περίπου 50 εκατ. βαρέλια 
ημερησίως σήμερα. Υπολογίζεται ότι μέσα σε αυτό το διάστημα 
θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους 10 τρισ. δολαρίων στον 
πετρελαϊκό κλάδο.


