
Mολονότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο 

θέρµανσης σχεδόν εξαπλασιάστηκε λόγω της εξίσωσης, ανερχόµενος στα 

330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, τα έσοδα του προϋπολογισµού κατά το πρώτο 

δίµηνο εφαρµογής του νέου µέτρου (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος 2012) αυξή-

θηκαν µόλις κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 

2011, έναντι στόχου αυξηµένων εσόδων κατά 1 δισ. ευρώ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôçí åðéèõìßá ôïõ íá õðÜñîåé óôçí ÅëëÜäá Ýíá 

ìïíôÝëï áíÜðôõîçò ðáñüìïéï ìå ôç «ËåõêÞ Âßâëï» 

ôçò ÅÅ åðß åðï÷Þò Íôåëüñ, åîÝöñáóå ï åðéêåöáëÞò 

ôçò ÏìÜäáò ÄñÜóçò ãéá ôçí ÅëëÜäá, ×ïñóô 

ÑÜé÷åíìðá÷, ìåôÜ ôç ÷ôåóéíÞ óõíÜíôçóÞ ôïõ ìå ôïí 

õðïõñãü ÁíÜðôõîçò.

ÅðåéäÞ, ïñéóìÝíïé åíäå÷ïìÝíùò íá ìçí èõìïýíôáé 

ôç óõãêåêñéìÝíç “ËåõêÞ Âßâëï” êáé åðåéäÞ 

ùò ðïëßôåò ôçò ÅÅ ïöåßëïõìå íá ãíùñßæïõìå, 

èõìßæïõìå üôé ðñüêåéôáé ðåñß ôïõ êåéìÝíïõ ìå ôßôëï 

“ãéá ôçí áíÜðôõîç, ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá êáé ôçí 

áðáó÷üëçóç: ïé ðñïêëÞóåéò êáé ç áíôéìåôþðéóÞ 

ôïõò ãéá ôç ìåôÜâáóç óôïí 21ï áéþíá” (ÄåêÝìâñéïò 

1993),  ôï ïðïßï áðïôÝëåóå Ýêôïôå ôï Á êáé ôï Ù 

ôçò ïéêïíïìéêÞò êáé êïéíùíéêÞò ðïëéôéêÞò ôçò 

ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò.

Ìå âÜóç áõôü üëåò ïé Óýíïäïé ÊïñõöÞò, áðü ôï 

1994 êáé ìåôÜ, Ý÷ïõí èÝóåé ùò óôü÷ïõò, Ý÷ïõí 

ðñïùèÞóåé êáé Ý÷ïõí åðéôý÷åé:

êüóôïõò åñãáóßáò, ðïõ áöïñÜ ôéò åéóöïñÝò óôçí 

êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç êáé óõíåðÜãåôáé äñáìáôéêÝò 

óõíÝðåéåò ãéá ôá ÁóöáëéóôéêÜ Ôáìåßá ôùí 

åñãáæïìÝíùí.

åëáóôéêþí ìïñöþí áðáó÷üëçóçò.

åñãáæüìåíïõò ÷ùñßò óõëëïãéêÞ Ýêöñáóç êáé ìå 

Üãíùóôá ôá âáóéêÜ äéêáéþìáôá ôçò åîáñôçìÝíçò 

åñãáóßáò (äþñá, Üäåéåò, áóöÜëéóç, ùñÜñéï ê.ëð.).

êéíçôéêüôçôáò ôïõ åñãáôéêïý äõíáìéêïý. 

ÓõíÝ÷åéá ôçò ðïëéôéêÞò áõôÞò óõíéóôÜ ç 

åðïíïìáæüìåíç ÓôñáôçãéêÞ ôçò Ëéóóáâüíáò (2005), 

ç ïðïßá áíÝèåóå óôçí ÅõñùðáúêÞ ÅðéôñïðÞ ôïí 

Ýëåã÷ï ôùí åðéäüóåùí ôùí êñáôþí ìåëþí óôçí 

õëïðïßçóç ôçò ðïëéôéêÞò áðáó÷üëçóçò.

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 νέα έκτη κατά σειρά, τετράμη-

νη παράταση έως στις 31 Μαΐου 

2013, που θεσμοθετήθηκε από το 

υπουργείο  ΠΕΚΑ για την υποβολή 

δηλώσεων αυθαιρέτων, θα είναι 

η τελευταία δηλώνει το υπουργείο 

Περιβάλλοντος και προαναγγέλ-

λει νέο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα 

ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ 

Σταύρος Καλαφάτης, έκανε χθες 

την ακόλουθη δήλωση σε δημοσιο-

γράφους, για το ζήτημα των αυθαι-

ρέτων : 

-«Δίνουμε περισσότερο χρόνο και 

καλύτερους οικονομικούς όρους 

στη διαδικασία τακτοποίησης των 

αυθαιρέτων, για να διευκολύνου-

με τη μετάβαση προς την οριστική 

λύση. Θέλουμε αυτό να είναι και το 

τελευταίο βήμα πριν τεθεί σε ισχύ 

το νέο πλαίσιο που ετοιμάζει το 

Υπουργείο, για να ελεγχθεί οριστι-

κά η κατάσταση με όρους κοινωνι-

κής δικαιοσύνης και δημοσίου συμ-

φέροντος.» Η προθεσμία υποβολής 

των νέων δηλώσεων για την υπα-

γωγή στο νόμο 4014 για την τακτο-

ποίηση των αυθαιρέτων, έως τις 31 

Μαΐου 2013 έγινε  ύστερα από την 

υπογραφή της σχετικής υπουργικής 

απόφασης από τον αναπληρωτή 

υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη. 

Επιπροσθέτως, έως τις 30 Σεπτεμ-

βρίου 2013 παρατείνεται η προ-

θεσμία υποβολής για τη δεύτερη 

φάση που αφορά τόσο τις παλαιές 

όσο και τις νέες δηλώσεις. Η υπο-

γραφή της συγκεκριμένης υπουρ-

γικής απόφασης συμπίπτει με τη 

χθεσινή  υπερψήφιση από τη Βουλή 

του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων 

αυθαιρέτων», που προώθησε το 

ΥΠΕΚΑ, του σχεδίου νόμου για την 

κύρωση πράξης νομοθετικού Περι-

εχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη 

δυνατότητα διενέργειας δικαιοπρα-

ξιών και της έκδοσης διοικητικών 

αποφάσεων με την καταβολή του 

30% του προστίμου, όσο και εκπτώ-

σεις, που είχε καταληκτική ημερο-

μηνία 30/1/2013 και η οποία επίσης 

μετατέθηκε για τις 31/5/2012.

Το ΥΠΕΚΑ 

ανακοίνωσε ότι 

βρίσκεται υπό 

επεξεργασία 

ήδη ένα σχέδιο 

νόµου µε στόχο 

µια, όσο το δυνα-

τόν, πιο ολιστική 

και οριστική 

αντιµετώπιση του 

ζητήµατος των 

αυθαιρέτων. 

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

«Έκτη και τελευταία παράταση 
για τα αυθαίρετα»
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Σύσκεψη για  
τις σεισµικές δονήσεις  

στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

∆ηµοπράτηση νέου οδικού έργου
Για τις σεισµικές δονήσεις στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και θέµα-

τα που αφορούν τον ΟΑΣΠ συζήτησαν σε χθεσινή συνάντηση τους  

αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρος Καλογιάννης  µε τον Πρόεδρο 

του Οργανισµού Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

Κοσµά Στυλιανίδη και τον Γενικό 

∆ιευθυντή Νικ. Παπαδόπουλο. Σε 

ό,τι αφορά τις πρόσφατες σεισµι-

κές δονήσεις, οι οποίες δεν έχουν 

προκαλέσει ζηµιές, αυτές παρα-

κολουθούνται σε 24ωρη βάση από 

τον Οργανισµό. Ανταποκρινόµενο 

σε αίτηµα του ∆ηµάρχου Λήµνου, 

το υπουργείο και ο ΟΑΣΠ συµφώ-

νησαν να µεταβεί αύριο στη Λήµνο 

κλιµάκιο του Οργανισµού αποτελούµενο από ειδικούς επιστήµονες 

(πολιτικούς µηχανικούς, γεωλόγους και γεωφυσικό), προκειµένου 

να ενηµερώσει τη δηµοτική Αρχή για τους πρόσφατους σεισµούς 

και για θέµατα πρόληψης και προστασίας. Επιπλέον αποφασίστηκε 

ο ΟΑΣΠ να πυκνώσει το δίκτυο των επιταχυνσιογράφων στην περιο-

χή, το οποίο έχει εγκατασταθεί πρόσφατα από τον ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ και 

λειτουργεί επίσης σε 24ωρη βάση, µεταβιβάζοντας τα δεδοµένα σε 

πραγµατικό χρόνο στις εγκαταστάσεις του Οργανισµού

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την έγκρι-

ση διάθεσης πίστωσης ποσού σαράντα πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (45.518.600 €) για τη δηµοπράτηση του 

έργου: «Αναβάθµιση - βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάν-

δρα) – Θήβα».

Το έργο αφορά στην βελτίωση της αρτηρίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευ-

σίνα (Μάνδρα) – Θήβα σε µήκος 18 χλµ. περίπου, στη διαµόρφωση οκτώ (8) 

ισόπεδων κόµβων καθώς και του υφιστάµενου κόµβου Βιλλίων. Το συγκεκρι-

µένο τµήµα ανήκει στα διοικητικά όρια του Ν. Αττικής και η αρχή του χωροθε-

τείται στο σηµείο τοµής της Αττικής Οδού (έξοδος για Μάνδρα) µε την Παλαιά 

Εθνική Οδό. Η υφιστάµενη διατοµή της παλαιάς ΕΟ έχει πλάτος 7,00-8,00µ. 

και αποτελείται από µία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Οι εργασίες 

αναβάθµισης περιλαµβάνουν και τη διαπλάτυνση της διατοµής  σε όλο το µή-

κος του έργου καθώς και την κατασκευή σήραγγας µήκους 150 µ. Επίσης, 

συµπεριλαµβάνονται οι απαιτούµενες απαλλοτριώσεις, εργασίες ΟΚΩ και αρ-

χαιολογικές έρευνες.

Το έργο είναι ενταγµένο στο τοµεακό πρόγραµµα του υπουργείου, «Ενίσχυση 

της Προσπελασιµότητας» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης.
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«Ληστεύουν τον ειδικό λογαριασµό του ΟΕΚ-ΟΕΕ»
Καταγγέλλει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής 

- «Από πού αντλεί το δικαίωµα η ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆ και αρπάζει τα 

λεφτά των δικαιούχων από τον ειδικό λογαριασµό του ΟΕΚ -ΟΕΕ;» 

Αυτό το ερώτηµα θέτει η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής σε επιστολή της, (υπο-

γράφουν ο πρόεδρος Σ. Πελεκάνος και ο γενικός γραµµατέας ∆. 

Κλεφτοδήµος), η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό Εργασίας Γ. 

Βρούτση και τον διοικητή του ΟΑΕ∆ Η. Κικίλια, η οποία αναλυτικά 

έχει ως εξής:  

- «∆εν φτάνει το κούρεµα κατά 75% των αποθεµατικών! ∆εν φτάνει το 

γεγονός ότι εξακολουθούν και πληρώνουν οι εργαζόµενοι του πόρου 

υπέρ ΟΕΚ – ΟΕΕ χωρίς παροχές!  Αρπάζουν 150 εκατοµµύρια ευρώ 

µε το σαθρό επιχείρηµα ότι είναι δάνειο και µάλιστα έντοκο 3,9% για 

να πληρώσουν το επίδοµα ανεργίας. Την καταλήστευση των Οργανι-

σµών την λένε δάνειο. Με τον ίδιο τρόπο στεγάζουν άλλες υπηρεσί-

ες στα κτίρια των Οργανισµών. Θα µας πουν ότι τάχα τα νοικιάζουν. 

Καταγράφουν και ξανακαταγράφουν την ακίνητη περιουσία θα µας 

µιλήσουν για "αξιοποίηση". Αλήθεια, αν ο ΟΑΕ∆ πράγµατι δεν έχει να 

πληρώσει τα επιδόµατα ανεργίας γιατί δεν κόβει από τις επιδοτήσεις 

των αρπακτικών των εργοδοτών που λυµαίνονται τον ΟΑΕ∆; Γιατί δεν 

διεκδικεί ο ΟΑΕ∆ από το ΙΚΑ τα 7δις που του χρωστάει, και άλλα 4δις 

που χρωστάει στους Οργανισµούς; Γιατί η κυβέρνηση και το ΙΚΑ δεν 

χτυπάνε την εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή; Ένας στους τρείς 

εργαζόµενους είναι ανασφάλιστος, 7δις είναι η εισφοροκλοπή τον 

χρόνο, µε δικά τους στοιχεία. Η απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕ∆ επιβε-

βαιώνει ότι λένε ψέµατα πως θα λειτουργήσουν ορισµένα προγράµ-

µατα του ΟΕΚ και ΟΕΕ . Τίποτα δεν λειτουργεί, κανένα πρόγραµµα 

δεν εκτελείται και επιπλέον έχουν σταµατήσει τις εργασίες σε όλους 

τους παλιούς υπό κατασκευή οικισµούς. Η οικονοµική αφαίµαξη των 

Οργανισµών, εκτός των παραπάνω, θα δηµιουργήσει πρόσθετα προ-

βλήµατα στους εργαζόµενους του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν χρήµατα 

να πληρωθούν οι εναποµείναντες υπάλληλοι του ΟΕΚ – ΟΕΕ. Σε λίγο 

δεν θα υπάρχουν χρήµατα να πληρωθούν οι εναποµείναντες υπάλλη-

λοι του ΟΕΚ – ΟΕΕ» Η ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Αττικής καλεί τον αρµόδιο υπουργό 

και την διοίκηση του ΟΑΕ∆ « να πάρουν πίσω την κατάπτυστη απόφα-

ση». Τονίζει ότι «κανένας δεν έχει δικαίωµα να διαχειρίζεται ερήµην 

των δικαιούχων, τα λεφτά και την περιουσία του Οργανισµού».



Το Πανεπιστήµιο Doshisha του Κιότο, µετά από διεθνή διαγωνισµό 

ανέθεσε πέρσι στο αρχιτεκτονικό γραφείο ΒΑΚΟΚΟ, του Τόκιο, 

και στην εταιρεία µηχανικών Structured Environment, να 

κατασκευάσουν ένα νέο παρεκκλήσι και το Κέντρο Χριστιανικού 

Πολιτισµού. Η τελική πρόταση κατέληξε σε δυο “δίδυµα” κτίρια, τα 

οποία εµφανίζονται ως ενιαίο κτίριο ως προς τη δοµή, τη µορφή 

και τη λειτουργία, καθώς συνδέονται µε γεφύρωση της στέγης, µε 

τρόπο που οπτικά συνθέτει ένα σχήµα “8”.

Πρόθεση των δηµιουργών του δεν είναι να επικεντρώσει την 

προσοχή στην µορφή του κτιρίου, αλλά να συγχωνεύσει δάπεδο, 

τοίχους, οροφή και να προσφέρει µια µοναδική εµπειρία και να 

δώσει προτεραιότητα στον προσωπικό προβληµατισµό και της 

ανθρώπινης αλληλεπίδρασης εντός των χώρων.

Στο σηµείο όπου σχηµατίζεται ο βρόχους συγχώνευση, η στέγη 

σχηµατίζει αψίδα πάνω από µια οδό της Πανεπιστηµιούπολης. Η 

πράσινη στέγη µειώνει την απορροή όµβριων υδάτων και βοηθά 

επίσης να αντισταθµίσει την απώλεια των φυτών και των δέντρων 

που υπήρχαν στην ίδια έκταση. 

Το Πανεπιστήµιο κινήθηκε προς τη δηµιουργία αυτών των δυο 

χώρων και για λόγους οικονοµικούς: να φιλοξενήσει γάµους 

στο εκκλησάκι, µε αξιοποίηση του πολιτιστικού κέντρου ως 

προσωρινού χώρου υποδοχής. 

Όσο για τη στέγη, θα συνιστά ένα χώρο περισυλλογής και 

χαλάρωσης για τους φοιτητές. 

Το “δίδυµο” κτίριο έχει καµπύλους τοίχους, στους οποίους 

ενσωµατώνονται τόσο τα υποστυλώµατα, όσο και οι δοκοί 

στέγασης, ενώ είναι σε σηµαντικό βαθµό “τυλιγµένο” από γυάλινες 

επιφάνειες, που επιτρέπουν την αλληλοεπίδραση του εσωτερικού 

µε τον εξωτερικό χώρο. Γενικά το κτίριο δίνει την αίσθηση ότι 

πρόκειται για µια απρόσκοπτη προέκταση του εδάφους.
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Η συνεργασία των ελβετικών αρχιτεκτονικών γραφείων 

HHF και Burckhardt+Parttner, οδήγησε σε µια 

πρόταση για το νέο ενυδρείο της Βασιλείας, εντός του 

ζωολογικού κήπου, ο οποίος βρίσκεται µέσα στην πόλη 

και αυτή την περίοδο επανασχεδιάζεται µε στόχο να 

καταστεί πιο ελκυστικός ως τόπος αναψυχής.  

Κατά τον σχεδιασµό του ενυδρείου λήφθηκε σοβαρά 

υπόψη η κλίµακα των γειτονικών κτιρίων.  Η στέγη 

και η πρόσοψη είναι οµοιογενείς από την άποψη των 

υλικών και τη “γλώσσα” και τις µορφές: εµφανές 

σκυρόδεµα, τραχύ επίχρισµα, µε πολλά  ανοίγµατα 

και εσοχές, που επιτρέπουν πολλά από τα εκθέµατα 

να είναι ορατά και από τον εξωτερικό χώρο. Όλες οι 

σηµαντικές λειτουργίες του κτιρίου είναι ορατές από 

τον επισκέπτη από την είσοδο, ενώ χάρη στη ράµπα, 

η επίσκεψη σε όλους τους χώρους µπορεί να γίνει 

περπατώντας ή µε αναπηρική καρέκλα για τα άτοµα 

µε αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί και για τη 

βιοκλιµατική του κτιρίου.
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Το γραφείο Τύπου του ΣΑΤΕ ανακοίνωσε ότι 

τα νέα δεδοµένα και οι εντελώς νέες συνθή-

κες που διαµορφώνονται στην αλυσίδα παρα-

γωγής του δηµόσιου τεχνικού έργου (µελέτη 

- προδιαγραφή - δηµοπράτηση - ανάδειξη 

αναδόχου  - προµήθεια υλικών / εξοπλισµού / 

εργασίας - κατασκευή), εξαιτίας των:

 που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα 

∆ηµόσια Έργα από 1/10/2012 και την επιβαλ-

λόµενη εναρµόνιση των συµβατικών τευχών, 

-

 και την υποχρέωση σήµανσης συµ-

µόρφωσης CE κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 

89/106,

 του τοµέα των 

δοµικών κατασκευών, οι οποίοι θεσπίστηκαν 

µε τον Κανονισµό αριθ. 305/2011/ΕΚ, που 

αντικαθιστά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ από την 

1/7/2013,

- συµβατά µε τις 

ΕΤΕΠ - των οποίων η έγκριση αναµένεται,

είναι το θέµα ειδικής εκδήλωσης που οργα-

νώνουν τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ:  

> στην Λάρισα την Πέµπτη 17 Ιανουαρίου 

2013 στο ξενοδοχείο Larissa Imperial µε ώρα 

έναρξης τις 18:30, 

> στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 18 Ιανου-

αρίου 2013, στο ξενοδοχείο Les Lazaristes, 

µε ώρα έναρξης τις 17:30, 

> στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 25 Ια-

νουαρίου 2013 στο ΤΕΕ – Τµήµα Ανατολικής 

Κρήτης µε ώρα έναρξης τις 11:00. 

Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγµα-

τοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ τον 

∆εκέµβριο του 2012 και στην Πάτρα στις 10 

Ιανουαρίου 2013 από το Περιφερειακό Γρα-

φείο ∆υτικής Ελλάδος. 

Όπως επισηµαίνεται από τον ΣΑΤΕ, στον χώρο 

της κατασκευής δηµοσίων έργων παρατη-

ρείται µεγάλη υστέρηση εφαρµογής εναρ-

µονισµένων πρακτικών στα θέµατα τεχνικών 

προδιαγραφών, προτύπων και σήµανσης συµ-

µόρφωσης CE των Π∆Κ, που σε συνδυασµό 

µε την καθυστερηµένη, κάθε φορά, εναρµόνι-

ση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική, 

οξύνει τις συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού 

σε βάρος της ασφάλειας των έργων και της 

ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του 

κλάδου.

Κατά τον ΣΑΤΕ, που έχει µελετήσει συστηµατι-

κά το όλο ζήτηµα τα τελευταία χρόνια και έχει 

υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις προς τα 

αρµόδια υπουργεία, η εφαρµογή και ο έλεγ-

χος εφαρµογής των τεχνικών προδιαγραφών 

και της σήµανσης CE των Π∆Κ θα συµβάλει 

στην βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας 

και του χρόνου ζωής των δηµόσιων έργων µε 

συνολικό αποτέλεσµα την αποτελεσµατικότε-

ρη χρησιµοποίηση των περιορισµένων δηµό-

σιων πόρων, άρα και στην συνολική µείωση 

των αντίστοιχων δηµόσιων δαπανών.

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί, εκτός από 

τα µέλη του ΣΑΤΕ- εργολήπτες δηµοσίων έρ-

γων, µελετητές, στελέχη επιχειρήσεων που 

αµέσως ή εµµέσως συµµετέχουν στην κατα-

σκευή των δηµόσιων έργων, το ΤΕΕ, αλλά και 

εκπρόσωποι της ∆ηµόσιας, Περιφερειακής, 

Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

καθώς, όπως τονίζεται, κάθε δηµόσιο έργο εί-

ναι προϊόν συλλογικής εργασίας, άρα η γνώση 

και ο προβληµατισµός οφείλει να είναι κοινή 

υπόθεση.

Σηµείωση: Μετά το πέρας των εκδηλώσεων θα 

πραγµατοποιηθεί, σε κάθε Περιφερειακό Γρα-

φείο, η καθιερωµένη κοπή πίτας για το 2013. 

Μεγάλες αλλαγές στα δηµόσια έργα
Ο ΣΑΤΕ ενηµερώνει και συζητά µε τους ενδιαφερόµενους 

Σύντοµα το υπουργείο Οικονοµικών και συγκεκριµένα η Γενική Γραµ-

µατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) θα έχει έτοιµη την υπη-

ρεσία για την Ηλεκτρονική Υποβολή Μισθωτηρίων Ενοικίασης. Ο ιδι-

οκτήτης του ακινήτου θα µπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει 

ηλεκτρονικά το µισθωτήριο και αυτόµατα θα ενηµερώνεται και ο ενοι-

κιαστής µε το περιεχόµενο του µισθωτηρίου. Σήµερα όλα τα ιδιωτικά 

συµφωνητικά µισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού µισθώµα-

τος ή γεωργικών ακινήτων, εφ όσον το µίσθωµα είναι ανώτερο των 100 

ευρώ µηνιαίως, προσκοµίζονται από τον εκµισθωτή ή τον µισθωτή για 

θεώρηση, µέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάµε-

νο οποιασδήποτε ∆ΟΥ. Το συµφωνητικό πρέπει να αναφέρει τα πλήρη 

στοιχεία ταυτότητας τόσο του εκµισθωτή όσο και του ενοικιαστή, κα-

θώς και τον ΑΦΜ τους. Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το 

ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο 

παραµένει στην ∆ΟΥ ή, σε περίπτωση αναρµοδιότητας, διαβιβάζεται 

στον προϊστάµενο της ∆ΟΥ του εκµισθωτή.

ÇëåêôñïíéêÜ  ôá óõìâüëáéá ìßóèùóçò áêéíÞôùí
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΚΕΡ∆ΟΣ: Αποχώρησαν από τον διάλογο για το ωράριο των καταστηµάτων οι 

έµποροι- - Ο κ. Κ. Χατζηδάκης επιµένει για την 

πλήρη απελευθέρωση- Ο κ. Β. Κορκίδης παραιτείται από την ΕΣΕΕ και από τη 

ΣΕ 

- Αµβλύνονται επίσης οι ανησυχίες και βελτιώνεται η καταναλωτική 

το Μαξίµου- 

 

τον τουρισµό- 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιµένει η κυβέρνηση στο σχέδιό της για ανοικτά καταστήµατα- 

από την παράταση στην επίλυση του προβλήµατος- 

Αντ. Σαµαρά µε Ευάγγελο Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη-

εξαγωγών στην Ευρωζώνη-

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΞΠΡΕΣ: Τεταµένο το κλίµα στη συνάντηση Χατζηδάκη µε παραγωγικούς 

φορείς για τις Κυριακές-  

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ EUROSTAT: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η 

∆ΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ 

 Σε δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέδιο για 

προηγούµενους νόµους µε 45 ή 48 δόσεις.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κατατέθηκε νοµοσχέδιο προς διαβούλευση για 

ενίσχυση επιχειρηµατικότητας-

 

καταγράφηκαν µεταξύ Κωστή Χατζηδάκη και Βασίλη Κορκίδη- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 

- ∆έχεται ως εγγύηση τους ελληνικούς 

LONDON 

AND REGIONAL PROPERTIES

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: - Ενηµέρωση αρχηγών 

 

 Τι αναφέρει στο υπόµνηµα.

ΤΑ ΝΕΑ: - Να στηθεί µια κάλπη 

για κάθε πρόταση προκρίνει η τρικοµµατική κυβέρνηση- Εκ των υστέρων η 

- Ευνοϊκότερη αντιµετώπιση για τα κότερα σε σχέση µε τα πολυτελή 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ∆ιώτης: Αντέγραψα το ένα στικάκι, κατέστρεψα το άλλο- 

ΕΙ∆Ε ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ! 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ 

παραδέχεται ότι κατέστρεψε το πρωτότυπο USB- ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ… ∆ΙΩΤΗ- 

από το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο- 

6 ΜΕΡΕΣ: Μεθοδεύουν ονοµαστική ψηφοφορία για τον φόβο διαρροών 

µε στόχο να προστατεύσουν την κυβερνητική συνοχή- 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Γιατί ο πρώην επικεφαλής του Σ∆ΟΕ «αθωώνει» τον 

Βενιζέλο-  Για σκοπιµότητα και 

υπόγειες διαδροµές από το «βαθύ κράτος» του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο στελέχη από 

όλο το πολιτικό φάσµα- Κόλπα µε τις κάλπες για την παραποµπή των «ενόχων» 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα- 

 Ο ∆ΙΩΤΗΣ 

επικεφαλής του Σ∆ΟΕ- Μάχη στα κόµµατα για το πόσες κάλπες θα στηθούν.

ΕΘΝΟΣ: Οι τελικές προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση- 

ΝΕΟ 

 Οµολόγησε ότι το αντέγραψε και 

Αµφισβητείται πλέον δηµοσίως από βουλευτές και υπουργούς 

της Ν∆! Στυλιανίδης: Με προσβάλλει η στάση του-

ΕΣΤΙΑ:  Σπανίως υπουργός απαντά µε τέτοια 

ειλικρίνεια.

Η ΑΥΓΗ: Στην αυριανή ψηφοφορία για την προανακριτική-

- ∆ιασπούν την Ολοµέλεια της Βουλής σε τρεις κάλπες, όσες 

ψήφοι στα πρόσωπα Βενιζέλου και Παπανδρέου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στόχος της συγκυβέρνησης το χτύπηµα του λαϊκού κινήµατος- 

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Εγκύκλιος του ΙΚΑ µε όλες τις προϋποθέσεις-

υπουργεία-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Παιχνίδια στρατηγικής» µέχρις ότου ξεκινήσουν τον 

Αρµαγεδδώνα…
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Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 16 /01/2013

Την κατάργηση των περιορισµών στη δηµιουργία µεγάλων 

οργανωµένων τουριστικών αναπτύξεων στα µικρά νησιά 

περιλαµβάνει σχέδιο νόµου των υπουργείων Τουρισµού 

και Περιβάλλοντος. Με βάση τις πολεοδοµικές ρυθµίσεις 

του νοµοσχεδίου, πριµοδοτείται n δηµιουργία γκολφ 

στα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα, επαναφέρεται το 

πλαίσιο για τα Condo Hotels που είχε αποσυρθεί από 

προηγούµενα νοµοθετήµατα, οργανώνεται n τουριστική 

ενοικίαση επαύλεων και επιτρέπεται n ανέγερση 

κατοικιών αλλά και n σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 

σε ΠΟΤΑ. Οι ρυθµίσεις των δύο υπουργείων υπουργείων 

ουσιαστικά προλειαίνουν το έδαφος για την αναθεώρηση 

του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισµό, πάντα στην 

κατεύθυνση της διευκόλυνσης των µεγάλης έκτασης 

τουριστικών επενδύσεων. Πιο συγκεκριµένα: 

υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων» προκειµένου να 

προσθέσει στις παλαιές µορφές πολεοδόµησης (ΠΟΤΑ, 

και σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων επιτρέπεται στις 

αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές 

της χώρας, στις µητροπολιτικές και ορεινές περιοχές. 

τ.χλµ. (µε ανώτατο επιτρεπόµενο µεικτό συντελεστή 

µέρος των νησιών των Κυκλάδων και των ∆ωδεκανήσων. 

Μάλιστα καταργούνται οι περιορισµοί που έθετε το ειδικό 

χωροταξικό ως προς την ανώτατη έκταση που µπορούν να 

καταλάβουν τέτοιες αναπτύξεις σε ένα νησί (λ.χ. στα νησιά 

σε σύνθετα τουριστικά καταλύµατα καθώς αυξάνεται το 

ποσοστό των κατοικιών που µπορούν να πωληθούν σε 

χρόνια.

επαύλεων. Όσον αφορά τις ΠΟΤΑ, µε µια µάλλον 

πολύ συγκεκριµένη ρύθµιση δίνεται n δυνατότητα 

να αναπτύσσονται σε διαφορετικά τµήµατα της ίδιας 

να περιλαµβάνουν κατοικία και να συστήνουν οριζόντιες 

ιδιοκτησίες σε υφιστάµενες τουριστικές κατοικίες για 

πώληση ή ενοικίαση.

ολυµπιακές εγκαταστάσεις για διάστηµα έως 4 µήνες.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 16 /01/2013

 Στις Βρυξέλλες µεταβαίνει εντός των επόµενων ηµερών 

ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όπου θα 

έχει συναντήσεις µε τους αρµόδιους επιτρόπους για την 

απασχόλησε τη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός µε τον 

ο οποίος, αναφερόµενος στην έκβαση των διαπραγµατεύσεων 

που θα γίνουν για τους τέσσερις αυτοκινητοδρόµους µε τις 

τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε: «Είναι νωρίς 

για να είµαστε απολύτως βέβαιοι για οτιδήποτε. Πάντως, n 

Κοµισιόν δεν θα σταθεί εµπόδιο σε αυτό το στάδιο, προκειµένου 

να υπάρξει µία πρώτη πολιτική απόφαση. Ώστε όταν υπάρξει 

οριστική συµφωνία να είναι πιο σύντοµες οι αποφάσεις της 

Επιτροπής». Κατά την παραµονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. 

Χατζηδάκης θα συναντηθεί µε τους επιτρόπους κ. Αλµούνια, 

Χαν και Μπαρνιέ. Στόχος του υπουργείου και των επαφών που 

εξασφαλιστεί n απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των έργων και να 

ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα  | 16 /01/2013

καθώς ακινητοποιηµένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας θα 

παραµείνουν οι συρµοί του µετρό εξαιτίας της απεργίας που 

µισή ώρα µετά τα µεσάνυχτα. Οι εργαζόµενοι, οι οποίοι κάνουν 

λόγο για «προσχηµατικό διάλογο», διαµαρτύρονται για την ένταξη 

τους στο ενιαίο µισθολόγιο, που -όπως επισηµαίνουν- καταργεί 

αυτοµάτως τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 16 /01/2013

 Σηµαντική µείωση κατά 5,6 δισεκατοµµύρια ευρώ του 

εµπορικού ελλείµµατος στην Ελλάδα καταγράφουν τα στοιχεία 

από τα κοινοτικά στοιχεία την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, 

σηµειωθεί ότι n Ελλάδα κατέγραψε τη µεγαλύτερη ποσοστιαία 

αύξηση µεταξύ των χωρών της Eυρωζώνης στις εξαγωγές 

βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου του κατέγραψαν και οι 

άλλες χώρες του Νότου µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα, 
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λόγω της λιτότητας που επέφερε υποχώρηση των εισαγωγών. 

παραπάνω περίοδο n χώρα µας κατέγραψε εµπορικό έλλειµµα 

σύνολο της E.E., οι εισαγωγές από την Κίνα ανήλθαν σε αξία 

ίδια περίοδο οι κοινοτικές εξαγωγές προς την Κίνα έφτασαν 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 2 | 16 /01/2013

Χάσµα χωρίζει τους εµπόρους και το υπουργείο Ανάπτυξης σε 

ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές, όπως 

φάνηκε χθες στην ευρεία σύσκεψη µε τους φορείς της αγοράς για 

τον νέο Αγορανοµικό Κώδικα, n οποία διεκόπη µε την αποχώρηση 

του προέδρου της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Εµπόρων Ελλάδος κ. Β. 

Κορκίδη, αφού προηγουµένως υπήρξε έντονη αντιπαράθεση µε τον 

και ∆ικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε ότι 

προτίθεται να στείλει σήµερα επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Αντ. 

Σαµαρά, µε την οποία θα δηλώνει την απόφασή του να παραιτηθεί 

τόσο από πρόεδρος της Συνοµοσπονδίας όσο και από µέλος της 

Νέας ∆ηµοκρατίας αν δεν αποσυρθεί n επίµαχη διάταξη για τις 

λεκτικά κατά του υπουργού κ. Χατζηδάκη και του υφυπουργού κ. 

επιχειρηµατικά συµφέροντα, εµµένοντας στη θέση τους για πλήρη 

απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας και καταγγέλλοντας τον 

διάλογο ως προσχηµατικό. Σύµφωνα µε τον κ. Κορκίδη, στον 

διάλογο που είχε και µε τους υπόλοιπους συµµετέχοντες στη 

σύσκεψη, n κατάργηση της κυριακάτικης αργίας θα εξυπηρετήσει 

κυρίως τις εµπορικές πολυεθνικές και θα πλήξει ισχυρά, στην 

παρούσα συγκυρία, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου φέρεται να αντέδρασε έντονα στην 

προσωπική επίθεση, ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όπως αναφέρουν 

οι πληροφορίες, σε µία αποστροφή του λόγου του σχολίασε: 

«Ντρέποµαι που είµαι Νέα ∆ηµοκρατία, µην µε αναγκάσετε 

να παραιτηθώ». Από την πλευρά της n πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου Ανάπτυξης εµφανίζεται αποφασισµένη να προχωρήσει 

στην απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας. Ο υφυπουργός 

∆ικτύων κ. Αθ. Σκορδάς µετά τη σύσκεψη δήλωσε: «Η κυβέρνηση 

στην προσπάθεια της να καταπολεµήσει τα λουκέτα και την ανεργία 

έχει καταθέσει µία πρόταση στο πλαίσιο της αναµόρφωσης της 

αγορανοµικής νοµοθεσίας για µία πιo σύγχρονη λειτουργία της 

αγοράς. Σήµερα κάναµε µία συµπερασµατική συζήτηση µε τους 

κοινωνικούς εταίρους, αξιολογώντας κάθε πρόταση που έχει 

κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Κατόπιν θα συζητήσουµε 

µε τα κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση και εν συνεχεία θα 

ακολουθήσει n κατάθεση σχετικού σχεδίου νόµου στη Βουλή». 

Επίσης, κύκλοι του υπουργείου απαντώντας στις αιτιάσεις του 

προέδρου της ΕΣΕΕ περί εξυπηρέτησης συµφερόντων τόνιζαν 

ότι «n Ελλάδα είναι µικρή χώρα και γνωριζόµαστε όλοι µεταξύ 

µας. Γνωρίζουµε λοιπόν όλοι ποιοι εξυπηρετούν συµφέροντα» 

και σχολίαζαν ότι n συγκεκριµένη ρύθµιση θα κριθεί από τα 

κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση, καθώς «χρειάζονται 

συµβολή των πολιτικών κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, 

για να ξεπεραστεί και ο συγκεκριµένος σκόπελος, άνθρωποι 

της αγοράς σηµείωναν ότι δεν είναι σίγουρο ότι το ΠαΣοΚ και 

n ∆ηµΑρ θα υποστηρίξουν τη θέση της πολιτικής ηγεσίας του 

«n άποψη του πρωθυπουργού κ. Σαµαρά για τη λειτουργία των 

καταστηµάτων και Κυριακές είναι πιο κοντά στη θέση του Κορκίδη 

παρά στη θέση του υπουργού, µιας και ο Πρωθυπουργός θέλει οι 

αλλαγές για το δοκιµαζόµενο εµπόριο, στην παρούσα συγκυρία, 

να πραγµατοποιούν αυτό για το οποίο αποφασίζονται, δηλαδή να 

λειτουργούν προς όφελος της αγοράς και όχι ως αιτία για λουκέτα». 

Σηµειώνεται ότι µέσα στη συνεδρίαση µία από τις προτάσεις που 

κατατέθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ είναι να λειτουργήσουν 

την πρόταση αυτή - των δοκιµαστικών περιόδων - δεν την έκανε 

αποδεκτή n ηγεσία του υπουργείου. Εν τω µεταξύ ο χειρισµός του 

θέµατος από πλευράς υπουργείου έχει προκαλέσει και την έντονη 

αντίδραση των εµποροϋπαλλήλων, οι οποίοι, σύµφωνα µε δηλώσεις 

προχωρήσουν σε µαζικές κινητοποιήσεις.

 Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. ∆. Ασηµακόπουλος 

εκτιµά, όπως είπε, ότι θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις στη 

συνέχεια. Ο ίδιος πάντως δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «οι 

επιπτώσεις από τις λάθος πολιτικές που δεν επιβάλλονται από το 

µνηµόνιο είναι πιο καταστροφικές», ενώ ο κ. Αντ. Μακρής από τον 

σήµερα την έχει φέρει σε αδιέξοδο, σηµειώνοντας: «Περιµένουµε 

από το υπουργείο να νοµοθετήσει προς όφελος του καταναλωτή». 

Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου, n προτεινόµενη ρύθµιση θα 

φέρει αύξηση της απασχόλησης και τόνωση της αγοράς. Οι ίδιοι, 

επικαλούµενοι στοιχεία του ΟΟΣΑ αλλά και της απελευθέρωσης 

σηµειώνουν ότι υπήρξε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 

και µε βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ όπου υπάρχει διεύρυνση 


