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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ìå ôç ìíçìïíéáêÞ ðñáêôéêÞ ôá ìÝôñá äåí Ý÷ïõí 

ôÝëïò. ¼ðïéïò ðßóôåõå ôï áíôßèåôï, áñêåß íá 

äéáâÜóåé ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò 11óÝëéäçò Ýêèåóçò 

ôçò Êïìéóéüí ðïõ äüèçêå óôç äçìïóéüôçôá ÷ôåò, 

óôçí ïðïßá, ðáñÜ ôá èåôéêÜ ó÷üëéá ãéá ôçí åðéôõ÷Þ 

Ýêâáóç ôùí äçìïóéïíïìéêþí óôü÷ùí ãéá ôï 2013 

êáé 2014, õðïãñáììßæåôáé üôé ç êõâÝñíçóç èá 

÷ñåéáóôåß íá ëÜâåé ðñüóèåôá äçìïóéïíïìéêÜ ìÝôñá 

ãéá ôç äéåôßá 2015-16. 

Åéäéêüôåñá, ðñïáíáããÝëåé íÝåò ðåñéêïðÝò 

äáðáíþí ãéá íá åðéôåõ÷èåß ï öéëüäïîïò (êáôÜ 

ôïí ÷áñáêôçñéóìü ôïõò) óôü÷ïò ãéá ðñùôïãåíÝò 

ðëåüíáóìá 3% ôïõ ÁÅÐ ôï 2015 êáé 4,5% ôï 

2016. Ïé ðåñéêïðÝò, êáôÜ ôïõò óõíôÜêôåò ôçò 

Ýêèåóçò, èá ðñÝðåé íá åßíáé ôçò ôÜîçò ôïõ 1,8% 

ôïõ ÁÅÐ ãéá ôï 2015 êáé ôïõ 2,2% ãéá ôï 2016, 

ðïóïóôÜ ðïõ óõìðïóïýíôáé ðåñßðïõ óôá 8 äéó. 


Êáé ôá ïðïßá èá Ýñèïõí ðñïóèåôéêÜ óôéò Þäç 

ðñáãìáôïðïéçèåßóåò êáé åîáããåëèåßóåò ðåñéêïðÝò 

äáðáíþí, ðïõ äåí áöïñïýí ðñùôßóôùò óðáôÜëåò 

ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá, áëëÜ ðåñéêïðÝò ìéóèþí, 

óõíôÜîåùí êáé áðïëýóåéò êáèþò êáé äñáóôéêÝò 

ðåñéêïðÝò óôï ÐÄÅ. Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç – áöïý, 

Üëëùóôå, Üëëç äåí õðÜñ÷åé – åßíáé âÝâáéï üôé èá 

êéíçèïýí êáé ïé íÝåò ðåñéêïðÝò ãéá ôç äéåôßá 2015-

2016. ÁõôÜ ãéá íá îÝñïõìå ôé ìáò åðéöõëÜóóåé ôï 

ìÝëëïí.

Ìáæß êáé ìéá äéÜøåõóç åõóåâþí ðüèùí ðïõ 

åêöñÜóôçêáí ôéò ðñïçãïýìåíåò çìÝñåò: 

«Ç ðëÞñçò ðñüóâáóç ôçò ÅëëÜäáò óôéò 

áãïñÝò èá ðáñáìåßíåé äýóêïëç ãéá ðïëëÜ 

÷ñüíéá ìåôÜ ôï 2014», åðéóçìáßíåôáé, åíþ 

áðáéóéïäïîßá åêöñÜæåôáé êáé ãéá ôï ðñüãñáììá 

áðïêñáôéêïðïéÞóåùí, êáèþò ÷áìçëþíåé ï ðÞ÷õò 

ùò ðñïò ôá Ýóïäá. 

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

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί την κυβέρνηση 

να αποσύρει το απαράδεκτο σχέδιο 

νόμου με τίτλο «Οργάνωση Δημόσιας 

Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που 

όπως τονίζει «διαλύει τις δημόσιες 

υπηρεσίες και οδηγεί στην ανεργία χι-

λιάδες εργαζόμενους». Επίσης η ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στη σημερινή 

24ωρη απεργία, που διοργανώνει η 

ΑΔΕΔΥ κατά της επιστράτευσης των 

εκπαιδευτικών.

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε ανακοίνωση της 

τονίζει ότι  «οι πρόσφατες εξελίξεις, 

της επιστράτευσης των εκπαιδευτι-

κών, τέταρτος κατά σειρά κλάδος ερ-

γαζομένων για τον οποίο η κυβέρνηση 

χρησιμοποιεί την επιστράτευση μετά 

από τους ναυτεργάτες, τους εργαζό-

μενους στους ΟΤΑ και τους εργαζό-

μενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 

δείχνουν ότι οι μνημονιακές πολιτικές 

των απολύσεων και της δραματικής 

διόγκωσης της ανεργίας, της περαι-

τέρω μείωσης μισθών και συντάξεων, 

της συρρίκνωσης των κοινωνικών 

αγαθών, συνοδεύονται από την έντα-

ση του κυβερνητικού αυταρχισμού, 

όπως αποδεικνύει το γεγονός της επι-

στράτευσης των καθηγητών πριν καν 

την κήρυξη της απεργίας, δηλαδή στο 

πρωτοφανές μέτρο της προληπτικής 

επιστράτευσης».

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκτιμά ότι αυτή τη 

στιγμή επιβάλλεται από το σύνολο του 

συνδικαλιστικού κινήματος (Σωματεία, 

Ομοσπονδίες και κυρίως τις τριτοβάθ-

μιες Οργανώσεις) να αναληφθούν 

συντονισμένες πρωτοβουλίες για την 

υπεράσπιση: 

-Της Δημοκρατίας και του δικαιώμα-

τος της απεργίας.

-Της διαφύλαξης του Δημοσίου, με 

έμφαση στους τομείς των δημόσιων 

υποδομών, της εκπαίδευσης, της υγεί-

ας, της ασφάλισης, των κοινωνικών 

παροχών και των δημόσιων αγαθών 

(νερό, ενέργεια, μεταφορές κ.λ.π.).

-Του δικαιώματος στην δουλειά.

«Απαιτείται γενικός πανεργατικός – 

παλλαϊκός ξεσηκωμός, για να ανα-

τραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και 

η Κυβέρνηση που την εφαρμόζει» 

τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜ-

ΔΥΔΑΣ.

Η Α∆Ε∆Υ πραγ-
µατοποιεί 24ωρη 
απεργία και 
συλλαλητήριο 
σήµερα στις 
10 το πρωί στα 
Προπύλαια, ενώ 
Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ 
πραγµατοποιούν 
τετράωρη στάση 
εργασίας την Πέ-
µπτη 16 Μαΐου. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

«∆ικαίωµα στην εργασία  
και στην απεργία»!

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει κύκλο διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα δι-

καίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας» (στις 15, 22 και 29  Μαΐου 2013), καθώς και 

Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Το Περιβάλλον σε κρίση», στις 5 Ιουνίου 2013. Όλες οι εκδηλώ-

σεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του  ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος). Είσοδος 

ελεύθερη. Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, με θέμα «Χωροταξία και Ενέργεια» εισηγήτρια είναι η κα  

Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας.

Κύκλος διαλέξεων  
για περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδοµία

Αναλυτικά στη 

σελ. 3 



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

" Έργα µεταφορικών υποδοµών ως 

µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

20-22
Μαΐου
2013

«Μη Καταστροφι-

κός Έλεγχος Προηγµένων Υλικών»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

 Αύριο, 15 Μαίου 2013,στις 19.00, θα πραγµατοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης 

Γραµµάτων και Τεχνών εκδήλωση µε θέµα: «Η Πολεοδοµική Ιστορία της Αθήνας».

Οµιλητές: Γιάννης Αίσωπος: Καθηγητής και Πρόεδρος του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Πάνος ∆ραγώνας: Αναπληρωτής Καθηγητής του 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Μάρω Καρδαµίτση-Αδά-

µη: Αρχιτέκτονας, Οµότιµη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Υπεύθυνη 

των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Είσοδος ελεύθερη, 

µε σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gr/programme/event/1004

 "Αγροτική 

οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή 

και τοπική ανάπτυξη"

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας 
Περιφερειακής Επιστήµης 
(ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 

κύκλο διαλέξεων, µε τίτλο: «Επίκαιρα θέµατα 

δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολε-

οδοµίας», καθώς επίσης συζήτηση Στρογγυλού 

Τραπεζιού µε θέµα: «Το Περιβάλλον σε κρίση».  

Ειδικότερα θα πραγµατοποιηθούν:

«Χωροταξία και Ενέργεια».

Εισηγήτρια: Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύµ-

βουλος Επικρατείας.

«Επιτρεπόµενες χρήσεις σε περιοχές του δικτύ-

ου Natura 2000».  

Εισηγήτρια: Ιωάννα Κουφάκη, ∆ρ. Νοµικής, 

∆ικηγόρος

-

µέλειες οικοδοµικής άδειας» . Εισηγητής:  

∆ηµήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συµβουλίου 

Επικρατείας

Στρογγυλό Τραπέζι µε θέµα: «Το Περιβάλλον σε 

κρίση», στην οποία και θα συµµετέχουν οι:  

-Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ, 

-Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου 

Αθηνών,  - Γιάννης Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Συµ-

βουλίου της Επικρατείας,  Κων/νος Μενουδάκος, 

προς τιµήν του οποίου θα διεξαχθεί η εκδήλωση.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στην  

Αίθουσα Εκδηλώσεων του  Τεχνικού Επιµελη-

τηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), µε ώρα 

έναρξης: 18.00

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής και 

Αναπτυξιακής ∆ραστηριότητας

Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξιακού Έργου 

(e–mail: sci–work@central.tee.gr, τηλ.:210 

Συνέδριο για τη  
∆ηµόσια ∆ιοίκηση

Επίκαιρα θέµατα δικαίου περιβάλλοντος,  
χωροταξίας και πολεοδοµίας

 Συνέδριο το οποίο θα αναδείξει την αξία των Τεχνολο-

γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τόσο στις διαρ-

θρωτικές αλλαγές του δηµοσίου, όσο και στην ανάπτυ-

ξη, πραγµατοποιείται την Πέµπτη, 16 Μαΐου 2013, στο 

Αµφιθέατρο Maroussi Plaza, Μαρούσι. Η εκδήλωση 

απευθύνεται σε υψηλόβαθµα στελέχη του ∆ηµοσίου 

Τοµέα που έχουν την ευθύνη σχεδιασµού και υλοποί-

ησης της στρατηγικής µεταρρύθµισης και ανάπτυξης 

της χώρας. Οι βασικές ενότητες του συνεδρίου είναι 

οι: -Υποδοµές που οδηγούν στην ανάπτυξη και την ενί-

σχυση της καινοτοµίας  -Μεταρρυθµίσεις στον ∆ηµό-

σιο Τοµέα, διαρθρωτικές αλλαγές και αποδοτικότητα.  

Παράλληλα θα γίνει συζήτηση µε θέµα "Στοχεύοντας 

στην ανάπτυξη και την καινοτοµία, µε την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ", µε τη συµµετοχή των: Μενέλαου ∆ασκαλά-

κη (Γενικός Γραµµατέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-

µείων), Χάρη Θεοχάρη (Γενικός Γραµµατέας Εσόδων), 

Στέφανου Κοµνηνού (Γενικός Γραµµατέας Εµπορίου), 

Νικόλαου Μαντζούφα (Ειδικός Γραµµατέας Συµπρά-

ξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) και Γιάννη 

Θεοδωρόπουλου (Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ). 

Συντονίστρια: Λέττα Καλαµαρά, δηµοσιογράφος. Επίσης, 

ειδική συνεδρία µε θέµα: "Στη διαδροµή προς την απο-

τελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα", µε τους: Αντώ-

νη Ιωαννίδη (Πρόεδρος ∆Σ Κοινωνία της Πληροφορίας 

Α.Ε.), Γιώργο Μουτεβελή (Πρόεδρος ΟΚΧΕ) και Φαί-

δωνα Κακλαµάνη (Προϊστάµενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης 

Πληροφορικής, Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

& Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης). Τέλος, συζήτηση µε 

θέµα: "Ενεργοποιώντας την ψηφιακή επανάσταση", µε 

τους: Παντελή Τζωρτζάκη (Συντονιστής για την ανάπτυξη 

της καινοτοµίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-

τητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ∆ικτύων), Παναγιώτη 

Τσανάκα (Πρόεδρος, Ε∆ΕΤ Α.Ε.), Παναγιώτη Λαζαρίδη 

(Γενικός ∆ιευθυντής, ΚΕΠΥΟ) και Πάνο Ζαφειρόπουλο 

(Αναπληρωτής Συντονιστής της Ε.Σ.Ε. για υλοποίηση του 

Οδικού Χάρτη για τη ∆ιευκόλυνση του ∆ιασυνοριακού 

Εµπορίου και της ενιαίας ολοκληρωµένης πλατφόρµας 

"Single Window"). Συντονίστρια: Αγγελίνα Μιχαηλίδου, 

ICT Strategy & Business Development Consultant .

Πληροφορίες: http://www.egovforum.gr



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

«Οδηγούν τις δηµόσιες υπηρεσίες σε πλήρη διάλυση»! 
Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καταγγέλλει την τρικοµµατική Κυβέρνηση των µνη-

µονίων για την ολοκληρωτική διάλυση των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την 

δροµολόγηση χιλιάδων απολύσεων υπαλλήλων και την παραπέρα ιδιω-

τικοποίηση που προωθούνται µε το σχέδιο νόµου του Υπουργείου ∆ιοι-

κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που δόθηκε 

στις 2/5/2013 στη δηµοσιότητα, µε τίτλο «Οργάνωση ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και άλλες διατάξεις».

Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, (υπογράφουν ο πρόεδρος  Παναγιώ-

της Μούζιος και ο γενικός γραµµατέας Ανδρέας Σουρούνης), αναλυτικά 

αναφέρεται ότι:    

-«Πρόκειται για άλλο ένα νοµοσχέδιο υποταγής και υποτέλειας στις 

επιθυµίες της τρόϊκας και των δανειστών και ευτελισµού της συνταγ-

µατικής νοµιµότητας. Με διαδικασίες - εξπρές και απαιτώντας µόνο 

την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα ξηλωθούν οι µισές δοµές του 

∆ηµοσίου και θα καταργηθούν εκατοντάδες οργανισµοί, οι υπάλληλοι 

των οποίων θα απολυθούν. Μάλιστα, για να διευκολυνθεί η άντληση των 

15.000 απολύσεων, το ν/σ δίνει τη δυνατότητα ακόµη και της µετατροπής 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου! Στο σχέδιο νόµου δίδεται το πράσινο φως για την έκδοση των 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων που θα ορίζουν τους νέους Οργανισµούς σε 

υπουργεία, υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα, δήµους κ.λπ., σύµφωνα µε τις 

εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών τους µονάδων, καθώς και τα νέα 

οργανογράµµατα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συµβούλιο Με-

ταρρύθµισης για όλα τα υπουργεία. Στα νέα αυτά οργανογράµµατα, όπως 

είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά µέσο όρο 50% σε δοµές και 

υπηρεσίες, µε τους υπαλλήλους που "περισσεύουν" να τίθενται στη δε-

ξαµενή των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιµότη-

τα ώς το τέλος του 2013, µε βάση τη γνωστή µνηµονιακή δέσµευση. Η 

µείωση αυτή µάλιστα των οργανικών θέσεων θα γίνεται µε διαδικασία 

- εξπρές απαιτώντας µόνο την κοινή απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και του οικείου υπουργού. Όπως περιγράφεται χαρα-

κτηριστικά στο πρώτο άρθρο του ν/σ, "Σχετικά µε τη βελτίωση της οργά-

νωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας, καθώς και για τη 

βέλτιστη αξιοποίηση των δηµοσιονοµικών πόρων των δηµοσίων υπηρε-

σιών, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των οργανισµών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπι-

κού µε κοινή απόφαση του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

του οικείου υπουργού". Με το ίδιο ν/σ καθίσταται δυνατή µέσω έκδοσής 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων η συγχώνευση / κατάργηση φορέων, οργα-

νισµών, ακόµη και ∆ΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή µέχρι και τη µετατροπή 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου, διευρύνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη δεξαµενή από την οποία θα 

αντληθούν οι 15.000 απολύσεις ως το τέλος του 2014, µεταξύ των οποίων 

οι 2.000 τον ερχόµενο Ιούνη και άλλες 2.000 ως το τέλος του έτους. Όπως 

σηµειώνεται στο άρθρο 4 "Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, κρατικές 

ή δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί, Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δηµόσιους σκοπούς, κα-

θώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νοµικών προσώπων µπορεί 

να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναµορφώνονται, καθώς και να 

καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νοµοθετική ή κανονι-

στική διάταξη σχετική µε τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και 

τις αρµοδιότητές τους µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση 

του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρ-

νησης, του υπουργού Οικονοµικών και του καθ' ύλην αρµόδιου υπουρ-

γού". Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις µας, αλλά και νοµικών, µια τέτοια µετα-

τροπή σηµατοδοτεί και την αλλαγή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, 

διευκολύνοντας τις απευθείας απολύσεις.

-Στον "Καιάδα" της διαθεσιµότητας οι µακροχρόνια ασθενείς: Την ίδια 

στιγµή, το Υ∆ΜΗ∆ αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτι-

κών αδειών, οδηγώντας ακόµη και στην απόλυση όσους υπαλλήλους 

λαµβάνουν πολύµηνες αναρρωτικές άδειες. Ειδικότερα, σε περίπτωση 

κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που µπορεί κατά 

περίπτωση να φτάσει τους 12 µήνες, µπορεί κάποιος υπάλληλος να τί-

θεται αυτεπάγγελτα ή µε αίτησή του σε διαθεσιµότητα διάρκειας ενός 

έτους ή δύο ετών για δυσίατα νοσήµατα. Ωστόσο, σε περίπτωση που, δύο 

µήνες πριν τη λήξη της διαθεσιµότητας, οι υγειονοµικές επιτροπές απο-

φανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε 

απολύεται υποχρεωτικά. Σύµφωνα µε το ν/σ, οι βραχυχρόνιες αναρρω-

τικές άδειες δεν µπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ηµέρες τον χρόνο, µε 

εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήµατος, προβλήµατος κύησης, χει-

ρουργικής επέµβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ηµερών σε 

δηµόσιο νοσοκοµείο. Εν τούτοις, ακόµη και για τις βραχυχρόνιες άδειες 

θα πρέπει να προσκοµίζεται γνωµάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια 

τριών ηµερών ή γνωµάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής µονάδας 

δηµοσίου νοσοκοµείου για άδεια πέντε ηµερών. Αλλαγές επιφέρει το ν/σ 

και στην ιεραρχική εξέλιξη των δηµοσίων υπαλλήλων καταργώντας την 

απαίτηση συµπλήρωσης ορισµένων ετών πριν τη δυνατότητα υποψηφι-

ότητας για θέση τµηµατάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης 

γενικού διευθυντή ο απαιτούµενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται 

από τα 18 στα 12 έτη. Τέλος, για τους προϊσταµένους οργανικών µονά-

δων προβλέπεται η υπογραφή συµβολαίων αποδοτικότητας στα οποία 

θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκ-

πληρώνουν σε ετήσια βάση».
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Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει 
το απαράδεκτο σχέδιο νόµου «Οργάνωση ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις». που διαλύει τις ∆η-
µόσιες Υπηρεσίες και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες 
εργαζόµενους».

Απορριπτική απόφαση 
Απέρριψε ο αντιπρόεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, Σωτ. Ρίζος, το αίτηµα της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να χο-

ρηγηθεί προσωρινή διαταγή, µε την οποία να «παγώνουν» προσωρινά οι κυβερνητικές αποφάσεις για την πολιτική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την επίταξη των κτιρίων (σχολείων), που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Η 

κύρια προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) της ΟΛΜΕ θα συζητηθεί στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας στις 7 Ιουνίου 2013 µε εισηγητή τον 

σύµβουλο Επικρατείας, Ηρ. Τσακόπουλο, και βοηθό τον Β. Γκέρτσο. Η ΟΛΜΕ κατέθεσε στο ΣτΕ και αίτηση αναστολής.



Να εγκαταλείψουν τα επίγεια ονειρεύονται πάνω από 78.000 άτοµα 

από 120 χώρες. Τόσοι έσπευσαν να συµπληρώσουν την αίτηση προς 

την Mars One, τις δυο πρώτες εβδοµάδες από την ανάρτησή της στο 

διαδίκτυο, ελπίζοντας να επιλεγούν µεταξύ των πρώτων µεταναστών 

του Άρη!

Η Mars One δηλώνει ότι είναι ένας µη-κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα στην Ολλανδία, που έχει σκοπό 

τη δηµιουργία ενός ανθρώπινου οικισµού στον Άρη από το 2023 και µετά, αξιοποιώντας, όπως τονίζει στις 

ανακοινώσεις του, την υφιστάµενη τεχνολογία, ενσωµατώνοντας σ’ αυτή και κάθε νέα που θα δηµιουργείται 

τα επόµενα χρόνια από τους «ηγέτες» αυτού του κλάδου της βιοµηχανίας. 

Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος, λένε οι εµπνευστές του, θα προέλθει κατά κύριο λόγο, από την 

κατ’ αποκλειστικότητα εκµετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωµάτων όλων των φάσεων του ταξιδιού και 

της διαµονής στον «κόκκινο πλανήτη» (έχουν συστήσει γι’ αυτό το σκοπό µια κερδοσκοπική εταιρεία 

media), αλλά και απ’ τους εισαγωγές στη γη προϊόντων που θα παρασκευάζονται ή κατασκευάζονται από 

τους µελλοντικούς µετανάστες του Άρη! Προς το παρόν, τα έσοδα τoυ µη-κερδοσκοπικού οργανισµού, 

προέρχονται από την πώληση t-sirts και διαφόρων διαφηµιστικού χαρακτήρα αντικειµένων.

Οι περισσότερες αιτήσεις ως τώρα προέρχονται από τις ΗΠΑ (17.324), την Κίνα (10.241), Ηνωµένο 

Βασίλειο (3.581), τη Ρωσία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κολοµβία, την Αργεντινή ,την Ινδία και 

προέρχονται από ένα ευρύ φάσµα επαγγελµάτων, ενδιαφερόντων και ηλικίας. Ο συνιδρυτής και διευθύνων 

σύµβουλος της Mars One, Bas Lansdorp, χαρακτήρισε τον οργανισµό τους ως «την πιο επιτυχηµένη 

δουλειά στην ιστορία» δηλώνοντας ότι οι έως τώρα αιτήσεις επιβεβαιώνουν το στόχο του µισού 

εκατοµµύριου που έθεσαν εξ’ αρχής. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως τις 31 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει 

η επιλογή 50-100 ατόµων, τα οποί θα περάσουν από διάφορα τεστ ως το 2015, οπότε και θα επιλεγούν 

28-40, οι οποίοι στη συνέχεια και επί επτά χρόνια θα ακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Η 

τελική επιλογή της οµάδας των πρώτων «απεσταλµένων της ανθρωπότητας» στον Άρη το 2023, θα γίνει µε 

ψηφοφορία του κοινού! Περισσότερα γι’ αυτή την δίχως άλλο ευφάνταστη ιστορία στην ιστοσελίδα http://

applicants.mars-one.com/
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Εδώ και ένα χρόνο οι φήµες έλεγαν πως η 

Amazon εργάζεται πάνω στο σχέδιο ενός 

smartphone, αλλά πριν λίγες ηµέρες, η Wall 

Street Journal έγραψε ότι εργάζεται για δυο 

συσκευές, η µια από τις οποίες θα διαθέτει 3D 

οθόνη, η οποία δεν θα απαιτεί ειδικά γυαλιά 

και θα επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγηθούν 

µόνο µε την κίνηση των µατιών τους !

Γεγονός είναι ότι η Amazon έχει στραφεί 

στην "ανάπτυξη ενός ευρέος φάσµατος line-

up των gadgets". Εκτός από τα δύο µοντέλα 

smartphone, εργάζεται πάνω στα σχέδια µιας 

συσκευή για streaming µουσικής και ένα set-

top box, όπως αποκάλυψε τον περασµένο µήνα 

το Bloomberg Business Week. 

Από την πλευρά της εταιρείας οι πληροφορίες 

δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο, αφήνεται 

να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες έχουν 

επικεντρωθεί στην βελτίωση του Kindle 

e-readers και των tablets. Πάντως, ο 

διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Τζεφ 

Μπέζος, τον περασµένο Σεπτέµβριο, σε 

συνέντευξή του στο AllThingsD, είχε δηλώσει 

ότι η Amazon σχεδιάζει να προσφέρει νέα 

προϊόντα στην αγορά αυτή τη χρονιά που 

«ελπίζουµε ότι οι άνθρωποι θα απολαµβάνουν”.

Οι αναλυτές υπενθυµίζουν ότι παρά τα 

µεγάλα κονδύλια που δαπανήθηκαν για 

διαφήµιση, οι καταναλωτές, ως τώρα, ελάχιστα 

ανταποκρίθηκαν στην τεχνολογία 3D, ιδίως 

στα smartphones. Γι’ αυτό και αντιµετωπίζουν 

µε σκεπτικισµό τις πληροφορίες για ένα 3D 

smartphone από την Amazon.

3D SMARTPHONE

Τζεφ 

Μπέζος
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Την έκδοση εγκυκλίων για την προστασία των αιγι-

αλών, των δασών ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου 

Πάγου, Ιωάννης Τέντες από τον αρµόδιο για την 

προστασία του περιβάλλοντος αντεισαγγελέα του 

Αρείου Πάγου ∆. ∆ασούλα, ενόψει της θερινής περι-

όδου. Ειδικότερα, ο κ. Τέντες στο σχετικό έγγραφό 

του προς τον συνάδελφό του κ. ∆ασούλα αναφέρει 

ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την 

οποία υπάρχει αυξηµένη τουριστική κίνηση και πα-

ρατηρούνται συχνότερα φαινόµενα προσβολής των 

περιβαλλοντικών αγαθών και των κοινόχρηστων και 

δηµόσιων πραγµάτων, να εκδώσει σχετικές αναλυ-

τικές εγκυκλίους προς τους εισαγγελείς της χώρας. 

Ειδικότερα, στις εγκυκλίους αυτές γίνεται λόγος για 

αυστηρή εφαρµογή της νοµοθεσίας, αλλά και δίωξη 

των παραβατών για τις περιπτώσεις: 1) προστασίας 

του περιβάλλοντος από ηχορύπανση (των µπαρ, ου-

ζάδικων, κ.λπ.) και ρύπανση (µπουκάλια και απορρίµ-

µατα γενικά) του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλ-

λοντος από κάθε είδους απόβλητα, 2) την προστασία 

των αιγιαλών, των παραλιών και των δασών, όπως και 

της δηµόσιας περιουσίας από κάθε είδους προσβο-

λές και 3) την εξασφάλιση στο κοινό της απόλαυσης 

των αιγιαλών, παραλιών κ.λπ. Ο ανώτατος εισαγγε-

λικός λειτουργός ζητεί επίσης από τον κ. ∆ασούλα 

να παρακολουθήσει την πιστή εφαρµογή των επί-

µαχων εγκυκλίων που θα εκδοθούν.

ÄéêáóôéêÞ ðáñÝìâáóç ãéá 

äÜóç êáé áéãéáëïýò Την έντονη διαµαρτυρία του για τις απα-

νωτές έκτακτες εισφορές, που έχουν 

επιβληθεί στα φωτοβολταϊκά δεδοµέ-

νων και των υψηλών εγγυήσεων που 

έχουν ζητηθεί και δοθεί από τις επιχει-

ρήσεις, εκφράζει µε ανακοίνωσή του ο 

Σύνδεσµος Α.Ε. και ΕΠΕ και ζητά εξορ-

θολογισµό του καθεστώτος στις ΑΠΕ, 

µείωση της φορολογίας και κατάργηση 

κάθε έκτακτης εισφοράς προκειµένου 

να αποφευχθούν λουκέτα και φυγή 

επενδυτών από την Ελλάδα.

Στην ανακοίνωσή του Σύνδεσµος Α.Ε. 

και ΕΠΕ αναφέρει: «Ο Σύνδεσµος Α.Ε. 

και ΕΠΕ εκφράζει, διερµηνεύοντας τα 

συναισθήµατα των µελών του, την έντο-

νη δυσαρέσκειά του για την αύξηση της 

τιµής του ρεύµατος στη βιοµηχανία, σε 

συνδυασµό µε την επιβολή δασµών από 

την Ε.Ε. στις εισαγωγές panels από την 

Κίνα και παράλληλα για τη νέα επιπλέ-

ον εισφορά επί του κύκλου εργασιών 

των επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών, η 

οποία αρχικά ήταν σε ποσοστό 25,27 και 

30% και σήµερα φθάνει το 37% και 40%, 

πλήττοντας τις µεγάλες επενδύσεις οι 

οποίες πλέον παράγουν ζηµίες, την ίδια 

ώρα που η τιµή των φωτοβολταϊκών, 

για παράδειγµα στις στέγες, είναι πάρα 

πολύ χαµηλή και αντίθετα, παράγει κέρ-

δη. Παράλληλα, κρίνουµε ως απαράδε-

κτο να µην τηρείται η δέσµευση του 

πρωθυπουργού για κανέναν νέο φόρο 

εντός του 2013 και να επιβάλλεται έκτα-

κτο επιπλέον “χαράτσι”, το οποίο δίνει 

το τελειωτικό χτύπηµα στις εταιρείες 

και τις απειλεί µε λουκέτο. Και παρά 

τα χαράτσια, προκειµένου να “σωθεί”, 

ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) – όπως υπο-

στηρίζουν οι αρµόδιοι- εξακολουθεί 

να παραµένει ελλειµµατικός! Κρίνουµε 

την πολιτική αυτή, που ακολουθείται, 

αποτρεπτική για νέες επενδύσεις, κατα-

στροφική για τις υπάρχουσες επενδύ-

σεις, οι οποίες έχουν πραγµατοποιηθεί 

κατόπιν εξαιρετικά υψηλών εγγυήσεων 

από πλευράς των επιχειρήσεων και, κα-

λούµε το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία µε τους 

συναρµόδιους φορείς να εξορθολογή-

σουν το καθεστώς, που ισχύει. Ήδη εί-

µαστε σε θέση να γνωρίζουµε ότι ξένες 

εταιρείες που επένδυσαν στα φωτοβολ-

ταϊκά στη χώρα µας βρίσκονται υπό τη 

σκέψη φυγής και µεταφοράς δραστηρι-

οτήτων σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. 

Ο κλάδος της ενέργειας, οδηγείται σε 

συρρίκνωση την ώρα, που θα µπορούσε 

να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 

πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής Οι-

κονοµίας».

ÁíôéäñÜóåéò ãéá ôçí öïñïëïãßá ôùí ÁÐÅ

«Η παραβίαση του δικαιώµατος της κοινωνικής 

ασφάλισης στην Ελλάδα καταγγέλλεται από την 

Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµ-

βουλίου της Ευρώπης», τονίζεται σε ανακοίνω-

ση που εξέδωσε η ΟΣΕΤΕΕ (υπογράφουν ο πρό-

εδρος Α. Στοϊµενίδης και ο γενικός γραµµατέας  

Στέργιος Σκουτέλας), στην οποία αναλυτικά ση-

µειώνεται ότι: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων, επιβεβαι-

ώνει τις θέσεις των Ελληνικών Συνδικάτων ότι 

οι απαιτήσεις και οι όροι της Τρόικα ανατρέπουν 

βασικά και θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζο-

µένων και των συνταξιούχων τα οποία προστα-

τεύονται από το Σύνταγµα και τις ευρωπαϊκές 

συµφωνίες. Οι αποφάσεις που δηµοσιεύθηκαν 

πριν το Πάσχα, επί των πέντε συλλογικών προ-

σφυγών των συνταξιούχων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Πανελ-

λήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, 

Σωµατείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Πανελλήνιας 

Οµοσπονδίας Συνταξιούχων ∆ΕΗ και Σωµατείου 

Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας), αφορούσαν 

στις µαζικές µειώσεις των επιδοµάτων κοινωνι-

κής ασφάλισης που επιβλήθηκαν σε δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα. Επίσης η Επιτροπή, 

µέσα από τις αποφάσεις της, διαπιστώνει, µε 

εκτεταµένη επιχειρηµατολογία, ότι οι σωρευτι-

κές επιπτώσεις των περιορισµών που έχουν ει-

σαχθεί ως «µέτρα λιτότητας», µαζί µε τις διαδι-

κασίες εφαρµογής τους, συνιστούν παραβίαση 

του δικαιώµατος στην κοινωνική ασφάλιση και 

συγκεκριµένα παραβιάζουν το Άρθρο 12, παρ.3 

(δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση) του Χάρ-

τη Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων. Σηµαντική ήταν 

η συµβολή της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών 

Συνδικάτων (ΣΕΣ), η οποία υπέβαλε παρατηρή-

σεις και για τις πέντε περιπτώσεις προσφυγών, 

µε τις οποίες ζητούσε από την Επιτροπή να προ-

χωρήσει στην καταγγελία της χώρας µας για µη 

συµµόρφωση µε τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη. Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ 

καλεί για ακόµη µια φορά τα όργανα της ΕΕ να 

αναλάβουν πρωτοβουλίες και τους ευρωπαίους 

ισχυρούς να υιοθετήσουν την πρόταση της Συ-

νοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την 

εφαρµογή ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συµ-

βολαίου που θα διασφαλίζει και θα προωθεί την 

εργασία για όλους, τη φορολογική δικαιοσύνη, 

την κοινωνική προστασία, το κράτος πρόνοιας, 

την πραγµατική Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών 

και των κρατών».

Ευρωπαϊκή καταδίκη για  τα µέτρα λιτότητας στην Ελλάδα
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σηµείωµα ελέγχου βλέπει αβέβαιες 
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το 2014- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 7,7 ∆ΙΣ. ΓΙΑ 
ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2015-2016- Υπ. Οικονοµικών: Τα κενά θα καλυφθούν έως το 

οι προαπαιτούµενες ενέργειες- ΤΟ EUROGROUP ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ 
∆ΟΣΗ- Αναµένονται νοµοσχέδια για την ενέργεια, τη διαφθορά και τους 

 ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ευφορία στο Χρηµατιστήριο φέρνει η επιτυχής 
ανακεφαλαιοποίηση- ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ- Το ισχυρό επενδυτικό 

Θετική έκθεση της Κοµισιόν για την ελληνική οικονοµία- «ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ»  ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ 
ΤΩΝ 7,5 ∆ΙΣ. Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014  
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 17 ΕΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 ΓΑΛΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ “NEW DEAL” ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: ∆εν χρειάζονται διορθωτικές παρεµβάσεις για το 2013-2014, 
εκτιµά η Κοµισιόν- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 8 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 
ΤΟ 2015-2016 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 
∆ΙΣ.- Άµεση εκταµίευση των 4,2 δισ. και χορήγηση 3,3 δισ. τον Ιούνιο µε 

ΑΝΗΚΕΣΤΟΣ ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΓΑΜΟΥ
«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Άνοδος 20,72% του τραπεζικού 
δείκτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ- Υποχρεωτική µέσω του ∆ιαδικτύου οι αιτήσεις 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΓΣΕΕ Η ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ∆ΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε21 ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ HEDGE 
FUNDS ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Επενδύουν σε τραπεζικές 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ NEW 
DEAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Οι θετικές εκθέσεις, οι ανακεφαλαιοποιήσεις και οι 
επιχειρηµατικές συµφωνίες- ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ… ΣΤΟΡΙ- Τι 
κρύβει η οργιώδης άνοδος της µετοχής της ALPHA- Ποιες προσδοκίες 
γεννούν οι τράπεζες και γιατί έρχονται τα ξένα funds- Η επιτυχής έξοδος 

Μήνυµα εξόδου από την κρίση- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ  Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΣΕ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 ∆ΙΣ.- Η τρόικα όµως 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ και Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ- ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ EUROBANK ΘΑ 
ΠΑΝΕ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.- ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ 

ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ Η ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- Η Α∆Ε∆Υ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΚΑΛΥΨΗ- 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ- 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΟΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΤΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ 

ΣΕΒ- ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΜΑ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ- Η 

ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ- 

ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΣΙΠΡΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 

ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΑΣΑΝ…  ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ: ΤΟ ΣΤΕ, Η Α∆Ε∆Υ ΚΑΙ ΟΙ 

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- 

ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΞΑΝΑΒΛΕΠΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- ΚΥΜΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

 EUROGROUP: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η 

∆ΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 ∆ΙΣ.

«ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ» ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΜΕ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015- 

2016- ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ… ΜΕ 8 ∆ΙΣ. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ! ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆ΕΝ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΣΚΟΥΡΙΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ- ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 400.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΤΡΟΪΚΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ- ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP Η ∆ΙΠΛΗ ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 

7,5 ∆ΙΣ. €  «Η ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΥ 

ΧΤΙΖΟΥΜΕ ∆ΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΕ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ- Α∆Ε∆Υ- 24ΩΡΗ- ΕΛΜΕ- Χ;- ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ 

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ- ΤΟ… «ΚΟΜΜΑ» ΤΟΥ ΣΕΒ ΦΤΙΑΧΝΕΙ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: ΣΕ ∆ΥΟ ΒΑΡΚΕΣ ΠΑΤΗΣΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ 

ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΣΕΒ- ΜΝΗΜΟΝΙΟ Α ΛΑ ΤΣΙΠΡΑ- ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΑΥΞΗΣΗ 

 Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ  Η ΟΛΜΕ ΕΒΑΛΕ ΤΑ… ΧΑΚΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ 

Α∆ΕΙΑΣΕ Η Α∆Ε∆Υ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΦΑΥΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ- ΕΚΘΕΣΗ- ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΠΑΛΙ ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ- ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 

∆ΕΝ 

ΑΝΤΙ∆ΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ!

ΕΣΤΙΑ: ΑΣΥ∆ΟΤΟΣ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Η ΑΥΓΗ: ΣΤΡΑΤΟΠΑΙ∆ΟΝ Σ/ΧΠΥ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ- Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΥΡΕΛΙΑΖΕΙ 

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΟΥ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΓ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ 

ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΠΟΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ 17 ΕΚΑΤ. 

ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ- Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΣΥΡΙΑ ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ!- ΝΑΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ 

ΚΑΙ… «ΝΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»!!!
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 7,7 ∆ΙΣ. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗ 
∆ΙΕΤΙΑ 2015-2016 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 4-5 | 14/05/2013

έλεγχο της τρόικας, επαναφέρει τον εφιάλτη των 

µέτρων στην ελληνική οικονοµία, σε µια περίοδο που 

άλλες εκθέσεις διεθνών και εγχώριων οργανισµών 

συγκλίνουν στη διαπίστωση πως n ελληνική 

οικονοµία δεν αντέχει άλλα µέτρα. Παράλληλα, n 

προαναγγελία µέτρων συµπίπτει µε την αίσθηση 

που επιχειρεί να µεταδώσει n κυβέρνηση, πως 

έκλεισε ο κύκλος των µέτρων και πως στόχος είναι 

n επάνοδος της οικονοµίας σε τροχιά ανάκαµψης. 

Επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά µε τα µέτρα 

περασµένου Ιανουαρίου τα προσδιόριζε στο ποσό 

των 3,9 - 4,1 δισ. ευρώ. Κατόπιν, ο αναπλ. υπουργός 

Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι 

αναθεωρηµένο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα έχει 

συρρικνωθεί στο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, αλλά n 

τελευταία έκθεση της Κοµισιόν το ανεβάζει στο 

µε µέτρα, τα οποία θα συναποφασιστούν µε την 

τρόικα το προσεχές φθινόπωρο, ταυτόχρονα µε τον 

προϋπολογιστώ του 2014. Εκτός της προαναγγελίας 

των νέων µέτρων, n Κοµισιόν διατυπώνει την 

πεποίθηση ότι n Ελλάδα θα επιτύχει τους 

δηµοσιονοµικούς της στόχους για το 2013 και το 

2014, και κάνει λόγο για πρόοδο στην εφαρµογή του 

προγράµµατος. 

λάβει επιπλέον µέτρα προκειµένου να επιτύχει τους 

αλλά ταυτόχρονα επισηµαίνει και αστοχίες για τα έτη 

2013 - 2014 από τη µη εφαρµογή µέτρων που είχαν 

συµφωνηθεί, που ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν 

κενό 1,3 δισ. ευρώ. «Οι δηµοσιονοµικές προοπτικές 

µετά το 2014 παραµένουν αβέβαιες», σηµειώνει 

n Κοµισιόν. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιµά πως «εντός 

του τρέχοντος µακροοικονοµικού πλαισίου, θα 

απαιτηθούν πρόσθετα µέτρα της τάξης του 1,8% του 

το ύψος των µέτρων φτάνει στο ποσό των 3,38 δισ. 

σε 4,32 δισ. ευρώ, συνολικά δηλαδή στη διετία τα 

πρόσθετα µέτρα θα φτάσουν στο ποσό των 7,7 δισ. 

ευρώ. Στο κείµενο της έκθεσης δεν γίνεται αναφορά 

για το είδος των µέτρων, αλλά αναφέρεται ότι αυτά θα 

προσδιοριστούν κατά τη συνεργασία της τρόικας µε 

την κυβέρνηση το ερχόµενο φθινόπωρο, παράλληλα 

µε τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισµού 

του 2014. Την περίοδο εκείνη, µε βάση και τα 

νεότερα µακροοικονοµικά στοιχεία, n κυβέρνηση θα 

παράσχει πληρέστερες πληροφορίες σχετικά µε το 

ακριβές µέγεθος του δηµοσιονοµικού κενού. Ωστόσο, 

ο κίνδυνος και για νέα µέτρα το 2013-2014, λόγω 

καθυστερήσεων. «Ενώ το µακροοικονοµικό σενάριο 

το οποίο προβλέπεται κατά την τελευταία αναθεώρηση 

παρέµεινε ουσιαστικά αµετάβλητο, κάποιες ελλείψεις 

έσοδα έχουν προκύψει και µερικά µέτρα δεν έχουν 

υλοποιηθεί αναφέρεται στην έκθεση, n οποία εξηγεί 

πως n υστέρηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από 

τις ασφαλιστικές εισφορές και από τις χαµηλότερες 

από τις αναµενόµενες εισπράξεις από την εξίσωση 

των φορολογικών συντελεστών για πετρέλαιο. Η 

πτώση των εισπράξεων των ασφαλιστικών ταµείων 

από ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται στην 

προσδοκία της ρύθµισης καταβολής, αλλά και τις 

συνθήκες περιορισµένης ρευστότητας. ∆ιαπιστώνονται 

ακόµη: α) καθυστερήσεις στην εφαρµογή των 

προοδευτικών περικοπών συντάξεων για τεχνικούς 

λόγους, β) µη εφαρµογή του νέου µισθολογίου για 

τους υπαλλήλους της Βουλής και ορισµένες κρατικές 

επιχειρήσεις, γ) n εισφορά στους εφοπλιστές 

υπολείπεται του στόχου που έχει τεθεί. Κατόπιν αυτών 

αυτές οι ελλείψεις, εάν δεν αντιµετωπιστούν, θα 

έχουν ως αποτέλεσµα νέα κενά στον προϋπολογισµό, 

ευρώ το 2014. Επιπλέον n Κοµισιόν τονίζει πως 

ορισµένα µέτρα που είχαν προγραµµατιστεί να 

τεθούν σε ισχύ το 2013 και το 2014 (στο πλαίσιο 

του Μεσοπρόθεσµου 2011-14) δεν εφαρµόστηκαν. 

Πρόκειται για την αύξηση των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης των αυτοαπασχολουµένων και την 

αύξηση των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών και 

τρένων. Με δεδοµένη τη σηµαντική απόδοση των 

µέτρων αυτών, n µη εφαρµογή θα δηµιουργήσει 

ένα σηµαντικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα περίπου 

270 εκατ. ευρώ το 2013 και πάνω από 700 εκατ. 

ευρώ το 2014, υπογραµµίζει n Κοµισιόν. Η Κοµισιόν 

προειδοποιεί επίσης ότι n κυβέρνηση αποφάσισε τη 

µείωση των συντελεστών φορολογίας των ακινήτων 

µέσω του ΕΕΤΗ∆Ε, αλλά «οι ελληνικές αρχές έχουν 

δεσµευτεί να εφαρµόσουν αντισταθµιστικά µέτρα για 

να αποφευχθεί n εµφάνιση ενός δηµοσιονοµικού 

κενού το 2013 και το 2014, και αναφέρεται στην 

επέκταση εφαρµογής του τέλους ακινήτων σε όλα τα 

ηλεκτροδοτούµενα. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πως 

οι απαιτούµενες εξοικονοµήσεις που σχετίζονται 

µε το πάγωµα της τιµής των εισιτηρίων µέσων 

µαζικής µεταφοράς θα αντικατασταθούν µε τη 

µείωση των µεταβιβάσεων προς φορείς εκτός της 

Γενικής Κυβέρνησης και µέσω του εξορθολογισµού 

των δηµοσίων υπηρεσιών. Συνολικά, οι στόχοι της 

απόφασης του Συµβουλίου αναµένεται να καλυφθούν 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

8

τόσο το 2013 όσο και το 2014. Οι προβλέψεις για το 

πρωτογενές ισοζύγιο είναι 0,0% του ΑΕΠ το 2013 και 

+1,5% του ΑΕΠ το 2014, σύµφωνα µε τους στόχους 

που ορίζονται στην απόφαση του Συµβουλίου. 

υψηλότερο το 2013. ως αποτέλεσµα της περαιτέρω 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥΣ 
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Λίγες µόνον ηµέρες αποµένουν για να κατατεθούν 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αναθεωρηµένες 

συµβάσεις για τους αυτοκινητοδρόµους, προκειµένου 

να τις εγκρίνει και να προχωρήσει αµέσως µετά 

η επικύρωση τους από τη Βουλή, όπως δήλωσε ο 

υπουργός Ανάπτυξης Υποδοµών Κωστής Χατζηδάκης, 

στην οµιλία του κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. 

Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόµα ότι τις προσεχείς 

ηµέρες θα υπογραφεί η συµφωνία ανάµεσα στην 

ΕΤΕπ και τις τράπεζες για την κάλυψη εγγυητικών 

ποσού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να 

καλύπτει εγγυητικές επιστολές αξίας 1,5 δισ. ευρώ 

σε ετήσια βάση, διευκολύνοντας εξαγωγές και 

εισαγωγές. Ο υπουργός παρουσίασε το πρόγραµµά 

του για τους επόµενους µήνες δίνοντας έµφαση στο 

νέο πακέτο για την απλοποίηση των διαδικασιών 

περιλαµβάνει επίσης µέτρα για την άρση των 

εµποδίων εισόδου στην αγορά την ανάπτυξη εθνικής 

στρατηγικής για τα logistics, που, όπως είπε, ζητούν 

ξένοι επενδυτές για τα λιµάνια τα αεροδρόµια και την 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και την αλλαγή του εξαγωγικού 

µοντέλου της χώρας. Μέχρι σήµερα έχουν εντοπιστεί 

517 σηµεία που θέτουν εµπόδια στον ανταγωνισµό 

σε τέσσερις σηµαντικούς τοµείς, τον τουρισµό, την 

επεξεργασία τροφίµων, τα οικοδοµικά υλικά και το 

λιανεµπόριο και ως τον Σεπτέµβριο θα διαµορφωθεί η 

πρώτη δέσµη ρυθµίσεων.

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΓΙΑ ∆ΙΟ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ
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Τη δυνατότητα λειτουργίας διοδίων στον κάθετο άξονα 

Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, πριν από την παραχώρησή 

του µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ σε ιδιώτη, δίνει µία εκ των 

πολλών τροπολογιών που συνοδεύουν σχέδιο νόµου 

του υπουργείου Ανάπτυξης. Σε άλλες τροπολογίες 

περιλαµβάνονται θέµατα που αφορούν στην έκδοση 

οικοδοµικών αδειών, στη δυνατότητα διαιτησίας 

σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα, στην εξυγίανση 

επιχειρηµατικών πάρκων και άλλα. Πιο συγκεκριµένα, 

οι τροπολογίες που αφορούν σε θέµατα πολεοδοµικά, 

περιβαλλοντικά ή δηµοσίων έργων έχουν ως εξής:

Θεσσαλονίκης (Χαλάστρας) - Ευζώνων στο 

∆ηµόσιο, µε σκοπό να δοθεί στο ΤΑΙΠΕ∆ (όπως 

είχε αποφασιστεί στις 10 Αυγούστου 2012). Η 

µεταγραφή από το Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ 

τη δηµοσίευση του νόµου. Περαιτέρω, δίνεται n 

δυνατότητα να λειτουργήσουν σταθµοί διοδίων στον 

άξονα για το διάστηµα µέχρι την παραχώρησή του 

από το ΤΑΙΠΕ∆ (από κοινού µε την Εγνατία Οδό και 

ακόµη δύο κάθετους άξονες). Οι θέσεις των σταθµών, 

το ύψος των διοδίων κ.λπ. θα καθοριστούν µε νεότερη 

απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Υποδοµών.

προαγγελθεί, n δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία 

για την επίλυση διαφορών σε συγχρηµατοδοτούµενα 

έργα. Στα νέα έργα θα πρέπει να προηγείται n 

κατάθεση ένστασης. Όπως ορίζεται, το αποτέλεσµα 

τα διαιτησίας θα είναι δεσµευτικό για τις δύο πλευρές 

και θα µπορεί να αµφισβητηθεί µόνο µε δικαστική 

προσφυγή. 

έκδοση οικοδοµικής αδείας, δεν θα ελέγχεται πλέον... 

από κανέναν, αφού καταργείται n θεώρησή της από 

την Πυροσβεστική. Αναλόγως n θεώρηση της άδειας 

από το αστυνοµικό τµήµα αντικαθίσταται µε απλή 

ενηµέρωσή του. 

έργων των κατηγοριών A1 και Α2 (κατά κανόνα 

µεγάλα έργα), που χρηµατοδοτούνται από τα 

επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης... µέσω 

σύσκεψης. Συγκεκριµένα, n αρµόδια αρχή θα καλεί 

τον µελετητή και τις εµπλεκόµενες στην αδειοδότηση 

υπηρεσίες για συζήτηση και κατόπιν τούτου, θα 

µπορεί να προχωράει τη διαδικασία αδειοδότησης 

ακόµη κι αν οι υπηρεσίες δεν έχουν προλάβει να 

απαντήσουν εµπρόθεσµα.

συγκεντρώσεων σε βιοµηχανικά πάρκα, µειώνεται 

από το 20% στο 15% n υποχρεωτική εισφορά σε γη. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
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Ανακαλείται εκ νέου n οικοδοµική άδεια της Πόρτο 

Καρράς, θυγατρικής της Τεχνικής Ολυµπιακής, για 

υπόγειο στο συγκρότηµα Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, 

ιδιοκτησίας της εταιρείας Πόρτο Καρράς, έπειτα 

από απόφαση του τµήµατος οικοδοµικών αδειών και 

ελέγχου κατασκευών της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

και Πολεοδοµίας του ∆ήµου Πολυγύρου Χαλκιδικής.


