
Από την ΕΥ∆ΑΠ ανακοινώθηκε ότι, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών 

σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό, θα σηµειωθεί πτώση της πίεσης έως και 

πλήρης διακοπή της παροχής νερού από τις 2 το µεσηµέρι έως τις 12 το βρά-

δυ της Τρίτης 9 Ιουλίου 2013, στο δίκτυο ύδρευσης του ∆ήµου Πειραιά και 

συγκεκριµένα στον Προφήτη Ηλία Καστέλλας, στο Λόφο Βώκου – Καραβά 

και στην περιοχή Κέντρου Άρσης Βαρών του ∆ήµου Νίκαιας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Να μείνουν κλειστοί σήμερα  

όλοι οι δήμοι της χώρας, με εξαί-

ρεση τις κοινωνικο - προνοιακές 

δομές, πρότεινε ο πρόεδρος της 

ΚΕΔΕ κ. Κ. Ασκούνης, κατά τη 

διάρκεια της έκτακτης συνεδρί-

ασης της ΚΕΔΕ. Την πρόταση 

συνυπέγραψε και ο επικεφαλής 

των δημάρχων της Ν.Δ., δήμαρ-

χος Λαρισαίων κ. Κ. Τζανακού-

λης.  

Ο κ. Ασκούνης πρόσθεσε ότι η 

κατάσταση θα επανεκτιμηθεί, 

μετά τη συνάντηση που θα έχει 

σήμερα το μεσημέρι η ΚΕΔΕ με 

τον υπ. Εσωτερικών κ. Γ. Μιχε-

λάκη. Όπως είπε ο κ. Ασκούνης, 

η συμφωνία με την τρόϊκα προ-

βλέπει, έως το τέλος Ιουλίου, 

να μπουν σε κινητικότητα 2.400 

υπάλληλοι από την Τοπική Αυτο-

διοίκηση, 2.000 από το υπ. Παι-

δείας και 50 υπάλληλοι από το 

υπ. Δ. Μεταρρύθμισης. 

Στη συνέχεια, για το ερχόμενο 

δίμηνο Αύγουστο-Σεπτέμβριο, η 

συμφωνία προβλέπει να μπουν 

σε κινητικότητα 3.500 δημοτικοί 

αστυνομικοί. 

Όπως είπε ο κ. Ασκούνης, συ-

νολικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση 

καλείται να επωμισθεί περισσό-

τερο από το 50% της κινητικό-

τητας. «Πρόχειρη, βεβιασμένη, 

εχθρική προς την αυτοδιοίκηση 

και αμφίβολης αποτελεσματικό-

τητας» κρίνει ο πρόεδρος της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 

Αττικής Ν. Σαράντης την απόφα-

ση να τεθούν σε διαθεσιμότητα 

δημοτικοί αστυνομικοί και σχολι-

κοί φύλακες. 

Το σκεπτικό του είναι ότι «είμα-

στε αντιμέτωποι με την κατάργη-

ση “εν μια νυκτί” και χωρίς καμιά 

προηγούμενη διαβούλευση δυο 

βασικών αρμοδιοτήτων της Το-

πικής Αυτοδιοίκησης, που έχουν 

άμεση σχέση με την καθημερινή 

εξυπηρέτηση των κατοίκων και 

την εύρυθμη λειτουργία των το-

πικών κοινωνιών». 

Σε δήλωσή του υπογραμμίζει ότι 

«η επιστροφή των αρμοδιοτήτων 

της αυτοδιοίκησης στο κεντρικό 

κράτος με πυξίδα το Μνημόνιο 

γυρίζει τη χώρα πολλά χρόνια 

πίσω και κατεδαφίζει τον θεσμό 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Κλειστές θα 

παραµείνουν τη 

∆ευτέρα οι υπη-

ρεσίες των ∆ή-

µων. Παράλληλα  

προκηρύχθηκε 

στάση εργασίας 

της Α∆Ε∆Υ και 

της ΠΟΕ-ΟΤΑ 

από τις 12 το 

µεσηµέρι µέχρι 

τη λήξη της 

βάρδιας.

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Λουκέτο στους δήµους
ÐáñÜ ôï ãåãïíüò üôé åäþ êáé ìéá åâäïìÜäá 

Ý÷ïõìå íá êÜíïõìå ìå ôçí Å.Å. ôùí «28» 

(ìå 28ï ìÝëïò ôçí Êñïáôßá), ç óôÜóç êáé 

ïé ðñáêôéêÝò ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôéêþí 

çãåóéþí ôá ôåëåõôáßá – ìåôÜ ôï îÝóðáóìá 

ôçò êñßóçò – ÷ñüíéá, åíéó÷ýåé ôéò äéáëõôéêÝò 

ôÜóåéò êáé ï åèíéêéóìüò äåß÷íåé íá óçêþíåé 

êáé ðÜëé êåöÜëé, éäßùò ìåôáîý ôùí íÝùí, 

ðïõ õößóôáíôáé ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç 

çëéêéáêÞ ïìÜäá ôéò ðïëéôéêÝò åðéëïãÝò.

Ôá ðåéñÜìáôá êáé ôá ðáé÷íßäéá, ìå öüíôï 

ôç äéáñêÞ öôù÷ïðïßçóç ôùí ëáþí, Ý÷ïõí 

áñ÷ßóåé íá ãßíïíôáé öáíåñÜ áêüìç êáé óôïõò 

Ýùò ðñüôéíïò «åõêïëüðéóôïõò êáé ðÜíôá 

ðñïäïìÝíïõò», ìå óõíÝðåéá Ýíá êýìá 

óõíïëéêÞò ðíåõñùðáúêÞò áíôßäñáóçò – êáé 

ïðùóäÞðïôå óôïí åõñùðáúêü íüôï - íá 

áðïôåëåß åíäå÷üìåíï ôïõ ü÷é ìáêñéíïý 

ïñßæïíôá, ßóùò ëßãï ðñéí, ëßãï ìåôÜ ôéò 

ÃåñìáíéêÝò åêëïãÝò. Õð’ áõôü ôï ðñßóìá 

èá ðñÝðåé íá äåé êáíåßò ôéò áëëåðÜëëçëåò 

åëåýóåéò óôç ÷þñá ìåëþí ôçò ÃåñìáíéêÞò 

êõâÝñíçóçò êáé, âåâáßùò, ôá ðïëëÜ 

(îáöíéêÜ) èåôéêÜ ôïõò ó÷üëéá ãéá ôçí 

åëëçíéêÞ ðñïóðÜèåéá áðïêáôÜóôáóçò ôçò 

ïéêïíïìßáò.

Ðëçí, üìùò, ïé ôå÷íïêñÜôåò ôçò «ôñüéêá», 

ìå ôéò äéáñêåßò ðéÝóåéò ôïõò ãéá åðéðëÝïí 

Üíåñãïõò êáé ðñüóèåôç öïñïëïãéêÞ ýëç 

Þ ôçí ôá÷ýôåñç äõíáôÞ åßóðñáîç ôùí 

áíåîüöëçôùí ÷ñåþí – áêüìç êáé ìå ôçí 

åêêßíçóç ôùí ðëåéóôçñéáóìþí ðñþôçò 

êáôïéêßáò ãéá åîüöëçóç ÷ñåþí óôï äçìüóéï 

êáé ôéò ôñÜðåæåò – äõíáìéôßæïõí ðåñáéôÝñù ôï 

êëßìá êáé åîáíôëïýí ôéò áíôï÷Ýò ôùí ðïëéôþí, 

êáé ìïéñáßá åðéôá÷ýíïõí ôï åíäå÷üìåíï ôçò 

ìáæéêÞò áíôßäñáóçò.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



Το Μουσείο Ακρόπολης, το οποίο πριν λίγες ηµέ-

ρες γιόρτασε τα τέταρτα γενέθλιά του, δίνει στους 

επισκέπτες τη δυνατότητα να συµµετάσχουν σε 

παρουσιάσεις επιλεγµένων εκθεµάτων µέσα από 

το ανανεωµένο του πρόγραµµα. Οι αρχαιολόγοι - 

φροντιστές είναι στη διάθεση των επισκεπτών για 

να συζητούν µαζί τους και να λύνουν τις απορίες 

τους καθηµερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το 

απόγευµα.

Περίπατος δίπλα στη ζωφόρο του Παρθενώνα

ζωφόρο του Παρθενώνα, οι επισκέπτες έχουν τη 

-

σία της ζωφόρου που εικονίζει θέµα εµπνευ-

-

ρούν στη θέση και τη θέαση της ζωφόρου στον 

Παρθενώνα, τις παραστάσεις της και τη σηµασία 

-

σίαση διευκολύνεται µε τέσσερις ειδικές οθόνες 

στην αίθουσα του Παρθενώνα µε τρισδιάστατες 

ηλεκτρονικών µέσων. Τρίτη, Τετάρτη, Πέµπτη και 

το µεσηµέρι στα ελληνικά. 

 Αριστουργήµατα στο Μουσείο Ακρόπολης
-

γηµατικά έργα που εκτίθενται στις αίθουσες του 

τους και για την παγκόσµια τέχνη,  οι επισκέπτες 

κοµµάτι του σπουδαιότερου ιερού της αρχαίας 

Αρχαϊκά Χρώµατα 
-

-

έχουν τη δυνατότητα να µάθουν για την πορεία 

-

αρχαία τρισδιάστατη τέχνη που έχει δηµιουργηθεί 

-

κών µέσων µε πλούσιο οπτικό υλικό, µε χρωµα-

τιστά εκµαγεία εκθεµάτων, µε την εγκατάσταση 

5 µ.µ. στα αγγλικά και στις 6 µ.µ. στα ελληνικά. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

17
Ιουλίου

ΑΘΗΝΑ

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ
Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

Instrumental 

Methods of Analysis-Modern Trends and 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

-15-19

µας γνωστοποίησε ότι, στο πλαίσιο 

πρόκειται να εκδώσει τον «Οδηγό 

-

επιχείρηση του, θα πρέπει να επικοι-

-

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

Moυσείο Ακρόπολης: Νέο πρόγραµµα θεµατικών παρουσιάσεων 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού για τις µαρί-

νες, πέρασε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ 

11 ξένες και ελληνικές κοινοπραξίες. Πρόκειται 

για την ανάθεση της διαχείρισης και λειτουργίας 

οµάδας λιµένων που απαρτίζεται από τη µαρίνα 

Αλίµου, το τουριστικό αγκυροβόλιο Νέας Επιδαύ-

ρου, µέρος του λιµένα Υδρας και µέρος του λιµένα 

και του τουριστικού καταφυγίου του Πόρου. Οι 

ενδιαφερόµενοι επενδυτές είναι:

1.  ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΑΣΟΣ Α.Ε.»

2. AZIMUT-BENETTI S.P.A

3. GLOBAL LIMAN ISLETMELERI A.S.

4.  Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Ι∆Ι-

ΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ («Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΕ»)

5.  J & P ΑΒΑΞ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΡΓΟΛΗ-

ΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΚΗ - ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ-

ΜΑΤΩΝ

6.  MAJESTIC MARINE ENGINEERING LLC FZE

7.  ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΠΟΡΤΟ 

ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.»)

8.  ENVITEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ («ENVITEC A.E.»)

9.  ARCHIRODON GROUP N.V. - Α1 ΓΙΩΤ ΤΡΕΙΝΤ 

ΚΟΝΣΟΡΤΣΙΟΥΜ Α.Ε. - ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

10.  DOGUS HOLDING A. S. - LAMDA 

DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕ-

ΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

11.  ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΕΓΑ - ΚΟΣ-

ΜΟΣ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-

ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατά τη Β' φάση του διαγωνισµού, οι προεπιλε-

γέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε 

λεπτοµερή στοιχεία και τους όρους της διαγωνιστι-

κής διαδικασίας.  Το έργο Αξιοποίησης Τουριστι-

κών Λιµένων, εντάσσεται στο έργο «Νηρηίδες» 

και προβλέπει την αξιοποίηση µε παραχώρηση 

(µακροχρόνια µίσθωση) 46 τουριστικών λιµένων 

που βρίσκονται σε όλη την ελληνική επικράτεια. Η 

αξιοποίηση θα γίνει µε µορφή παραχώρησης και 

µακροχρόνιας µίσθωσης των τουριστικών λιµένων 

διάρκειας 40 ετών.  Το αµέσως προσεχές διάστηµα 

θα ξεκινήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για 

την αξιοποίηση των τουριστικών λιµένων της 

Πύλου και της Χίου, ενώ µέσα στο 2013 αναµένεται 

να ξεκινήσουν οι διαγωνισµοί και για τους του-

ριστικούς λιµένες Αργοστολίου (luxury marina), 

Λαυρίου (mega yacht marina) και της Αρετσούς 

στην Καλαµαριά. 

Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού 

για τη ∆ΕΠΑ, υπό τις κατάλληλες προϋ-

ποθέσεις, προανήγγειλε ο επικεφαλής 

του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), 

Στέλιος Σταυρίδης. «Θα προκηρυχθεί 

νέος διαγωνισµός, αλλά προηγουµένως 

χρειάζεται να διερευνηθεί η αγορά για 

να είσαι σίγουρος», δήλωσε ο κ. Σταυ-

ρίδης, µιλώντας στο ΣΚΑΙ. Ο επικεφα-

λής του ΤΑΙΠΕ∆ εξέφρασε την εκτίµηση 

ότι µετά την εξαγορά της ∆ΕΣΦΑ από τη 

Socar οι τιµές φυσικού αερίου σιγά - 

σιγά θα πέφτουν.

ÍÝïò äéáãùíéóìüò 

ãéá ôç ÄÅÐÁ 

Έντεκα µνηστήρες στη δεύτερη φάση για τις µαρίνες

Προσφυγές στο ΣτΕ για τη δηµόσια περιουσία 
Ζητούν ακύρωση των αποφάσεων µεταβίβασης ακινήτων στο ΤΑΙΠΕ∆

Μορφή χιονοστιβάδας προσλαµβάνει, πλέον, η κατάθεση προ-

σφυγών στο Συµβούλιο της Επικρατείας, τόσο από ∆ήµους όσο 

και από πολίτες, κατά της µεταφοράς ακινήτου του ∆ηµοσίου στο 

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙ-

ΠΕ∆), προς αξιοποίηση. Συγκεκριµένα κατατέθηκαν µαζικά οκτώ 

αιτήσεις στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο, µε τις οποίες οι 

προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθούν, ως αντισυνταγµατικές και 

παράνοµες, οι σχετικές αποφάσεις της ∆ιυπουργικής Επιτροπής 

Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µε τις οποίες απο-

φασίστηκε δηµόσια περιουσία να µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕ∆ ,για 

αξιοποίηση. Ειδικότερα, ο ∆ήµος Θερµαϊκού Θεσσαλονίκης ζη-

τάει να ακυρωθεί η µεταφορά στο ΤΑΙΠΕ∆ του «Κάµπινγκ Επανο-

µής», έκταση 3.210.155 τετραγωνικών µέτρων (τ.µ.) µαζί µε όλες 

του τις εγκαταστάσεις. Ο ∆ήµος Θάσου ζητάει, από τους συµ-

βούλους Επικρατείας, να ακυρωθεί η µεταβίβαση στο Ταµείο του 

λιµένα Θάσου, έκτασης 15.709 τ.µ., της έκτασης Χρυσή Αµµουδιά 

(181.641 τ.µ.) και έκταση 253.278 τ.µ. στη θέση «Βάλτα» της Σκά-

λας Ραχωνίου, του ∆ήµου Θάσου. Στην τελευταία αυτή έκταση 

υπάρχουν βαλτώδεις αγροί και χερσολίβαδο. Ο ∆ήµος Γορτυνί-

ας Αρκαδίας ζητεί την ακύρωση της µεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕ∆ 

του «Ξενία Βυτίνας» έκτασης 37.534 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση 

«Καµπέα». Από τα 37.534 τ.µ. τα 14.450 τ.µ. είναι δηµόσια δασι-

κή έκταση, όπως αναφέρει, ο εν λόγω ∆ήµος. Ακόµη, ο ∆ήµος 

Ιστίας-Αιδηψού στρέφεται κατά της µεταβίβασης στο επίµαχο 

Ταµείο των εγκαταστάσεων των υδροθεραπευτηρίων του ΕΟΤ, 

που λειτουργούν 21 υδροθεραπευτήρια. Μάλιστα, τα 5 από αυτά 

έχουν δικές τους πηγές, ενώ τα υπόλοιπα 16 υδροδοτούνται, 

από πηγές του ΕΟΤ. Επίσης, έξι κάτοικοι των Καµένων Βούρλων 

ζητούν να ακυρωθεί η µεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕ∆, της ιαµατικής 

πηγής Καµένων Βούρλων-Κονιαβίτη, έκτασης 827.930 τ.µ. και 

της ιαµατικής πηγής Λουτρόπολης Καµένων Βούρλων έκτασης 

488.089 τ.µ. µαζί µε τις εγκαταστάσεις τους. Παράλληλα, 60 κά-

τοικοι του ∆ήµου Κέρκυρας ζητούν την ακύρωση της µεταβίβα-

σης, της περιοχής «Νήσος» ή « Ίσσος» έκτασης 1.788.268 τ.µ. Η 

έκταση αυτή βρίσκεται στη λωρίδας ξηράς η οποία διαχωρίζει τη 

λίµνη Κορισσίων από τη θάλασσα, από το δάσος κέδρων και τις 

πετρόµορφες αµµοθίνες. Τριάντα κάτοικοι των Λουτρών Υπάτης 

ζητούν από το ΣτΕ να ακυρωθεί η παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕ∆ του 

ακίνητο του ΕΟΤ έκτασης 837.958 τ.µ. µαζί µε τις σχετικές εγκα-

ταστάσεις των ιαµατικών λουτρών Υπάτης. Τέλος, δυο κάτοικοι 

της Αττικής ζητούν την ακύρωση της µεταβίβασης στο ΤΑΙΠΕ∆ 

του ακίνητου «Κτήµα Ζαχάρως» έκτασης 123.678 τ.µ. που βρί-

σκεται στο ∆ήµο Ζαχάρως Ηλείας και είναι κυριότητας του ΕΟΤ. 

Το «Κτήµα Ζαχάρως» περιλαµβάνει ένα ακίνητο έκτασης 131.438 

τ.µ. και παραλία επιφάνειας 7.760 τ.µ. Οι δύο προσφεύγοντες 

έχουν ιδιοκτησίες στην επίµαχη έκταση του ∆ήµου Ζαχάρως.
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Ç ðåðïßèçóç åíüò Ïëëáíäïý áðïéêéïêñÜôç äéïéêçôÞ üôé ãéá ôïõò ðïíïêåöÜëïõò ôïõ Ýöôáéãáí ïé ëåõêïß ôïß÷ïé ôùí êôéñßùí óôï ÊïõñáóÜï …Ýâáøå óå ÷ñþìáôá ðáóôÝë ôá 

êôßñéá áõôÞò ôçò ðüëçò ôçò ÊáñáúâéêÞò. ÔÝôïéåò êáé Üëëåò éóôïñßåò âñßóêïíôáé, êáôÜ êáíüíá, ðßóù áðü ôï ÷ñþìá ðïõ êõñéáñ÷åß óå ðüëåéò êáé ÷ùñéÜ, ðïõ óõíèÝôïõí Ýíá 

ìïíáäéêü «ïõñÜíéï ôüîï», öùôïãñáößåò ôïõ ïðïßïõ äçìïóéåýèçêáí óôï Travel + Leisure ôçò American Express, áð’ üðïõ êáé ôéò äáíåéóôÞêáìå. ÓÞìåñá ôï äåýôåñï ìÝñïò 

ôçò äçìïóßåõóçò.

BALAT, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Πρόκειται για µια παλιά εβραϊκή συνοικία της Κωνσταντι-
νούπολης, η οποία τα τελευταία χρόνια κατοικείται από πολ-
λές και διαφορετικές εθνότητες. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική 
επιµένει να µας πηγαίνει πίσω, στην χαµένη εποχή, τότε που 
καθιερώθηκε το πολύχρωµο βάψιµο των σπιτιών. Κίτρινο, 
ροζ, κόκκινο, πράσινο και κάθε άλλο, µε φόντο το γαλάζιο 
του ουρανού.

SOUTH BEACH, MIAMI
Αρχιτεκτονική art deco, φώτα νέον, και χρώµατα, πολλά διαφορετικά χρώµατα σε 
απαλούς τόνους, κατά µήκος Ocean Drive στο Μαϊάµι, συνθέτουν ένα ρετρό ταξίδι σε 
µια εποχή κατά την οποία στις οθόνες των κινηµατογράφων συντελέστηκε η έκκρηξη 
του Technicolor. Λίγο πιο πέρα τα ροζ Flamingos και το τροπικό πράσινο πάνω στο 
λευκό της άµµου, µε φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά.

ΡΙΟ ΤΖΑΝΕΪΡΟ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ
Το 2010, οι Ολλανδοί καλλιτέχνες Haas & Hahn σκέφθηκαν να µετατρέ-
ψουν µια φαβέλα σε τεράστιο καµβά για το τρίτο, κατά σειρά, έργο τους 
σε παραγκουπόλεις της πόλης (σ.σ. περισσότερα µπορεί κανείς να δει στο  
favelapainting.com ). Προς βοήθειά τους κινητοποίησαν του νέους της περιο-
χής και µετέτρεψαν τα σπίτια της Favela Santa Maria σε ένα ουράνιο τόξο, µε 
µυριάδες αποχρώσεις και κλιµακωτές αναλογίες.

WILLEMSTAD, CURACAO
Το 1800, το νησί αυτό της Καραϊβικής, ήταν υπό ολλανδική κυριαρχία, 
κι ο διοικητής βασανιζόταν από ηµικρανίες που τους προκαλούσε ο 
έντονος ήλιος σε συδυασµό µε τους κατάλευκους τοίχους των κτιρίων. 
Αποφάσισε, λοιπόν, να εκδώσει ένα διάταγµα µε το οποίο επέβαλε 
στους κατοίκους να βάφουν τους τοίχους µε οποιοδήποτε χρώµα, εκτός 
από το λευκό. Σήµερα, η πόλη είναι ένα µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς, τίτλο που οφείλει στα διακριτικά παστέλ χρώµατα, 
δηλαδή στις ηµικρανίες ενός ανθρώπου ! 

VERNAZZA, ΙΤΑΛΙΑ
Το 2011, αυτό και τα άλλα τέσσερα παραθαλάσσια χωριά που συναποτε-
λούν τις Cinque Terre, µια από τις πλέον γραφικές περιοχές της Ιταλίας, 
υπέστη µεγάλες καταστροφές από πληµµύρες. Από τότε καταβάλονται 
µεγάλες προσπάθειες αποκατάστασης, µε ιδιαίτερη φροντίδα στην 
επαναφορά της χρωµατικής πανδαισίας του παστέλ ροζ, κίτρινου του 
λεµονιού και του πράσινου, που συνθέτουν ένα τέλειο καρτ-ποσταλ. 
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Επιστολή προς το Υπουργείο Οικονοµικών µε 

κοινοποίηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και στο 

Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-

τας µε θέµα " Έκπτωση τόκων δανείων από 

φορολογητέο εισόδηµα ατοµικών επιχειρή-

σεων βάσει του υπό διαβούλευση Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήµατος (ΚΦΕ)", απέστει-

λε ο ΣΠΕΦ. Σύµφωνα µε το σύνδεσµο, στις 

ατοµικές επιχειρήσεις εντάσσονται χιλιάδες 

ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες 

φορολογούνται για έσοδα που δεν έχουν λά-

βει. Ειδικότερα, ο ΣΠΕΦ ζητά την απόσυρση 

της ρύθµισης του φορολογικού νοµοσχεδίου 

που θέτει πλαφόν στους τόκους επιχειρηµα-

τικών δανείων που εκπίπτουν από τα έσοδα 

των επιχειρήσεων, ζητά ο Σύνδεσµος Παρα-

γωγών Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) 

µε επιστολή προς την ηγεσία των υπουργείων 

Οικονοµικών και Ενέργειας. Σύµφωνα µε τη 

ρύθµιση, οι τόκοι που εκπίπτουν δεν µπορεί 

να υπερβαίνουν εκείνους που θα προέκυπταν 

µε την εφαρµογή του επιτοκίου των εντόκων 

γραµµατίων του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκει-

ας. Όπως εξηγεί ο ΣΠΕΦ στην επιστολή του: 

«Στον υπό διαβούλευση ΚΦΕ που εξέδωσε 

το υπουργείο σας, Μέρος ∆εύτερο περί φο-

ρολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 

Κεφάλαιο Γ’ περί κερδών από επιχειρηµα-

τική δραστηριότητα, Άρθρο 23 περί µη εκπι-

πτόµενων επιχειρηµατικών δαπανών, αναφέ-

ρεται πως δεν εκπίπτουν: «Τόκοι από δάνεια 

που λαµβάνονται από την επιχείρηση κατά 

το µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που 

θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο µε 

το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραµ-

µάτια του ∆ηµοσίου τρίµηνης διάρκειας κατά 

το χρόνο σύναψης του δανείου» Αυτό λοιπόν 

συνεπάγεται, πως όσοι επιχειρηµατίες δι-

ατηρούν επιχειρηµατική δραστηριότητα σε 

ατοµική επιχείρηση και για την οποία έχουν 

λάβει δάνειο για την δηµιουργία της µε επιτό-

κιο της τάξης π.χ. του 10%, όπου τα τελευταία 

χρόνια εκεί κυµαίνονται, οι τόκοι αυτοί δεν 

θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδηµα 

στην δήλωση για το τµήµα τους πάνω από το 

5% (δηλαδή περίπου στο ήµισυ), που είναι πε-

ρίπου το επιτόκιο των εντόκων γραµµατίων 

του δηµοσίου. Ως φορέας που εκπροσωπεί 

χιλιάδες ηλεκτροπαραγωγικές επιχειρήσεις, 

πολλές εξ αυτών ατοµικές, θεωρούµε απα-

ράδεκτη την ανωτέρω ρύθµιση, να φορολο-

γήσετε τις ατοµικές επιχειρήσεις αυτές για 

χρήµατα που δεν καρπώνονται.  Είναι µάλιστα 

η δεύτερη φορά που ηλεκτροπαραγωγοί από 

φωτοβολταϊκά θα κληθούν από την Κυβέρνη-

ση σας να καταβάλουν φόρο για χρήµατα που 

δεν αφορούν κέρδη τους, αφού η εισφορά 

που τους επεβλήθη µε τον ν. 4093/2012 δεν 

εκπίπτει ολόκληρη στην χρήση που αφορά 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 4110/2013.

Να µην φορολογούνται τα φωτοβολταϊκά για χρήµατα  
που δεν εισπράχθηκαν

Ζητά ο ΣΠΕΦ από τα υπουργεία Οικονοµικών και ΠΕΚΑ 

Σειρά συσκέψεων πραγµατοποιήθηκαν τα 

τελευταία εικοσιτετράωρα  στο υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος µε θέµα την εξέλιξη 

της υπόθεσης καταγγελίας για την ανε-

παρκή διαχείριση των αστικών λυµάτων 

των οικισµών Αρτέµιδας και Ραφήνας 

στην Ανατολική Αττική. Η σύσκεψη έγινε 

παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 

Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων, της Περιφέ-

ρειας Αττικής, της ΕΥ∆ΑΠ και των ∆ήµων 

Σπάτων - Αρτέµιδας και Ραφήνας - Πικερ-

µίου. Κατά τη σύσκεψη µε το ∆ήµο Σπά-

των - Αρτέµιδας, επισηµάνθηκε από τον 

εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο 

άµεσος κίνδυνος της εκ νέου κατάθεσης 

προσφυγής στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, 

µε εισήγηση για επιβολή χρηµατικής ποι-

νής και ηµερήσιου προστίµου λόγω της 

συνεχιζόµενης αδυναµίας αντιµετώπισης 

του προβλήµατος της διαχείρισης των 

αστικών λυµάτων στους οικισµούς της 

Ανατολικής Αττικής. Σηµειώθηκε µάλι-

στα ότι οι εν λόγω χρηµατικές κυρώσεις 

θα πρέπει να καταλογιστούν αναλογικά 

στους ∆ήµους, οι πράξεις και οι παραλεί-

ψεις των οποίων οδήγησαν στην εξέλιξη 

αυτή, σύµφωνα µε την κείµενη εθνική νο-

µοθεσία.

Óýóêåøç ãéá ôç äéá÷åßñéóç áóôéêþí ëõìÜôùí 

óå ÁñôÝìéäá êáé ÑáöÞíá

Ενδείξεις για ύπαρξη νέων πεδίων 

υδρογονανθράκων κατά πάσα πιθανό-

τητα αυτή τη φορά όχι σε θαλάσσιες 

περιοχές, αλλά στο χερσαίο τµήµα της 

χώρας διαθέτει το υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-

γής (ΥΠΕΚΑ). Συγκεκριµένες ανακοι-

νώσεις, σύµφωνα µε όσα δήλωσε στην 

«Καθηµερινή» ο αρµόδιος υπουργός 

Γιάννης Μανιάτης, πρόκειται να γίνουν 

το φθινόπωρο. «Θα διερευνηθεί απο-

λύτως όχι µόνο ο θαλάσσιος αλλά και 

όλος ο χερσαίος χώρος. Σε δύο-τρεις 

µήνες θα είµαστε έτοιµοι να ανακοινώ-

σουµε συγκεκριµένα στοιχεία», δήλωσε 

ο υπουργός ΠΕΚΑ. Η εξέλιξη αυτή σε 

συνδυασµό µε το γεγονός ότι µες στην 

εβδοµάδα που πέρασε, πρώτον, ανα-

κοινώθηκαν οι ανάδοχες κοινοπραξίες 

που θα αναλάβουν να διερευνήσουν 

περαιτέρω τις περιοχές του Πατραϊκού 

Κόλπου και των Ιωαννίνων και δεύτε-

ρον, ξεκίνησε η πώληση των δεδοµένων 

των σεισµικών ερευνών για τρεις ακόµη 

περιοχές της χώρας, προκαλούν αισιο-

δοξία για τα πιθανά µεσοµακροπρόθε-

σµα οφέλη της ελληνικής οικονοµίας 

από την εξόρυξη και την εκµετάλλευ-

ση των υδρογονανθράκων. 

Åðåêôåßíåôáé  

ç Ýñåõíá ãéá  

êïéôÜóìáôá  

õäñïãïíáíèñÜêùí 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανατροπές στα ακίνητα εξαιτίας της 

υψηλής αναπροσαρµογής αξιών που θα γίνει- ΠΑΙΡΝΟΥΝ 
ΦΩΤΙΑ 25 ΦΟΡΟΙ ΛΟΓΩ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ- Υπό 

κατάληξη- ΣΤΟ EUROGROUP ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Αύριο 

µέτρων.

ΤΑ ΝΕΑ: Η 
ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ ΛΑΘΟΣ 
ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΕΕΙ ΤΟ 
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει η συµφωνία κυβέρνησης- 

τρόικας- ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 12.500 «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ» ΓΙΑ… ΑΠΟΛΥΣΗ 

ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΣΕ Ι.Χ. ΑΝΩ 1.929 Κ.ΕΚ. ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ- 

νεκροί- ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ.

ΕΘΝΟΣ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗ «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ»- 

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ  ΤΡΕΙΣ 
ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
µε νεκρούς- ΑΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

 ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΦΤΑΙΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΑΝ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

γερµανικών εκλογών- ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ 
ΜΕΡΚΕΛ- 

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ 2.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΑΣ- ΕΛΒΟ- ΕΑΒ
νεκροί σε 24 ώρες- ΑΓΡΙΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΣΤΗΝ 

ΑΙΓΥΠΤΟ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

αποποιείται των ευθυνών για τη χρεοκοπία της χώρας- ∆ΟΛΙΑ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Όλη η αλήθεια µε αριθµούς 

πώς φθάσαµε στα Μνηµόνια- Ήρθε η ώρα της εξεταστικής 


Υποχρεώνονται µε νόµο της τρόικας να γνωστοποιούν φορο- 

παραβάσεις των πελατών τους- ΧΑΦΙΕ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
ΘΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΥΣ  ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΙΓΥΠΤΟ
Μπαραντέι.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εκβιασµοί έως την τελευταία στιγµή για 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΟΝΟΥ 
«ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ- 

ΕΣΤΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΚ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι συµφώνησαν κυβέρνηση και τρόικα για το 

ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ 15.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 

ΜΑΣ ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ «ΟΧΙ» ΣΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με αφορµή τις αµερικανικές παρακολουθήσεις 

ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ!- Τουλάχιστον από 
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ-
ΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑ 20%

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ |  Σελίδα 3 | 08/07/2013

Οικονοµικών το πόρισµα για το νέο µηχανισµό αυτόµατης αυξοµείω-

σης των αντικειµενικών τιµών.

-

ένας µηχανισµός που θα επικαιροποιεί συνεχώς τις αντικειµενικές 

-

-

-

έχουν γίνει τα προηγούµενα χρόνια στην πρωτεύουσα και την πε-

-

-

εξαιτίας της επέκτασης του συστήµατος των αντικειµενικών τιµών σε 

-

αγοραίες τιµές έχουν µειωθεί εξαιτίας και της συρρίκνωσης της 

-

-

-

χανικού κλπ.

-

-αν βρίσκεται σε τουριστική περιοχή.

-

-

-

κτικές περιοχές της χώρας.

-2 ευρώ/στρέµµα για τις εκτάσεις που βρίσκονται στα ορεινά.

-

πτει για τις εκτάσεις που ανήκουν σε αγρότες.



η κλίµακα φορολόγησης θα αποτελείται από τέσσερις συντελεστές 

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 12.500 «∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ» 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 10 | 08/07/2013

-

-

-

-

ακόµα στενότερο χρονικό περιθώριο για να µετακινηθούν σε νέες 
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πετύχουν µετάταξη είναι όσοι προσελήφθησαν  στις υπηρεσίες τους 

τετ α τετ του κ. Μητσοτάκη µε τους εκπροσώπους του Μηχανισµού 

-

-

-

ΟΙ ∆ΗΜΟΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΝ ΕΣΠΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 32 | 08/07/2013

-

εργασία στην εκπόνηση µελετών έργων περιβάλλοντος και εξοι-

µη χαθούν έργα και πολύτιµοι πόροι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

-

σης νοµοθετικά κενά και γραφειοκρατικές εµπλοκές που κολλάνε 

-

καλύφθηκε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ένας ακήρυχτος 

-

-

-

-

οργανωµένη τεχνική υπηρεσία να συµβάλλονται µε τεχνικές εται-

θα αναλάβουν µια µελέτη ενεργειακής αναβάθµισης να απορρί-

-

-

-

αφορία των εταιρειών κοινής ωφελείας για συνεργασία µε τους 

-

ση λαµπτήρων εξοικονόµησης και αυτόµατα συστήµατα φωτισµού 

τους ευρωπαϊκούς στόχους µείωσης των εκποµπών αερίων ρύ-


