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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÊÜôé äåí ðÜåé êáëÜ óôï ...“âáóßëåéï” ôùí áðï-

êñáôéêïðïéÞóåùí Þ éäéùôéêïðïéÞóåùí. Êé áõôü 

åßíáé Ýêäçëï, óå êÜèå ðåñßðôùóç êáé áíåîÜñôç-

ôá áðü ôçí Üðïøç ðïõ äéêáéïýôáé íá Ý÷åé (êáé íá 

õðïóôçñßæåé) êáíåßò ãé’ áõôÞ ôçí õðüèåóç.

Ãéá ðáñÜäåéãìá: ÷ñåéÜóôçêå íá ãßíåé ðïëý 

óõæÞôçóç ãéá ôï áõôïíüçôï, åðåéäÞ ïé 

äéá÷åéñéóôÝò ôùí “áóçìéêþí” ôçò ÷þñáò äåí 

óêÝöèçêáí ðùò åßíáé áäéáíüçôï íá ðùëçèåß 

äçìüóéá ãç, éäßùò, ìÜëéóôá, ïëüêëçñá íçóéÜ 

(Þ âñá÷ïíçóßäåò) óå åõáßóèçôåò ãåùóôñáôç-

ãéêÜ êáé ãåùðïëéôéêÜ ðåñéï÷Ýò ôïõ åëëáäéêïý 

÷þñïõ. ÅðéðñïóèÝôùò, äåí óêÝöèçêáí ðùò 

ïðïéïóäÞðïôå ðñáãìáôéêüò åðåíäõôÞò - êáé ü÷é 

êåñäïóêüðïò Þ åìöïñïýìåíïò áðü ïðïéïäÞ-

ðïôå Üëëï êßíçôñï - äåí åíäéáöÝñåôáé (êáé äåí 

ôïí óõìöÝñåé) íá ðñïóèÝóåé óôï êüóôïò ôçò 

üðïéáò åðÝíäõóÞò ôïõ, ôï ðïëý õøçëü ôßìçìá 

ôçò êôßóçò ãçò.

Ìéá óåéñÜ Üëëåò ðåñéðôþóåéò áðïäåéêíýïõí üôé 

åðß ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ åã÷åéñÞìáôïò ãßíïíôáé 

ðïëëÜ ëÜèç (;), ôá ïðïßá ïäçãïýí óå êáèõóôå-

ñÞóåéò, áìáõñþíïõí ôçí åéêüíá ôçò ÷þñáò 

áðÝíáíôé óôç äéåèíÞ åðåíäõôéêÞ êïéíüôçôá, åíþ 

åíéó÷ýïõí ôçí Üðïøç üôé “ðùëåßôáé ÅëëÜò” 

üóï-üóï, êÜôé ðïõ èá âñåé áíôßèåôïõò üëïõò 

ôïõò ¸ëëçíåò. 

Ç áîéïðïßçóç ôùí åèíéêþí ðåñéïõóéáêþí óôïé-

÷åßùí åßíáé ìéá åîáéñåôéêÜ ëåðôÞ êáé ìåßæïíïò 

óçìáóßáò õðüèåóç, æçôïýìåíï ôçò ïðïßáò 

åßíáé ç áíÜðôõîç ôçò ÷þñáò, ç äçìéïõñãßá 

èÝóåùí åñãáóßáò, ôï ðïëëáðëáóéáóôéêü üöåëïò 

ôçò åèíéêÞò ïéêïíïìßáò. Õð’ áõôü ôï ðñßóìá 

áðáéôåßôáé Üìåóá áíáèåþñçóç ôçò üëçò óôÜóçò 

êáé åðáíáêáèïñéóìü ìå áðüëõôç áêñßâåéá ôùí 

üñùí êáé ðñïûðïèÝóåùí êáôÜ ðåñßðôùóç.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

H  ημερίδα με θέμα: «Σύνδεση του ΕΜΠ με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τον επαγ-

γελματικό προσανατολισμό των μαθητών» πραγματοποιείται σήμερα  στην αίθουσα εκδη-

λώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), με ώρα έναρξης στις 15:30. Στην ημερίδα αναμένε-

ται να απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, ο Πρύτανης του 

ΕΜΠ Σίμος Σιμόπουλος και η Αντιπρυτάνις του Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ομιλίες από την Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανη 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. και επιστημονικά υπεύθυνη του Ιδρυ-

ματικού Προγράμματος «Δ.Α.ΣΤΑ Ε.Μ.Π.», από την Νίκη Κουλουμπή, επιστημονικά υπεύ-

θυνη του Ιδρυματικού προγράμματος «Γραφείο Διασύνδεσης / Εξυπηρέτησης Φοιτητών 

και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ»  και την Ευγενία Τζαννίνη, Νομικό Σύμβουλο της ΔΑΣΤΑ 

ΕΜΠ. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Σήµερα η ηµερίδα για τη σύνδεση ΕΜΠ 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται 

σε αποκλειστική συνέντευξη που παρα-

χώρησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης στo περιοδικό «Κατασκευή» και 

στη δημοσιογράφο Έστα Σωτηροπούλου, 

σε ότι αφορά τη βελτίωση του κλίματος 

στον κατασκευαστικό τομέα το 2013. 

Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτω 

από συγκεκριμένους όρους και προϋπο-

θέσεις και κυρίως αν υπάρξει  πολιτική 

βούληση, για την επίλυση μιας σειράς 

προβλημάτων με βασικότερα αυτά της 

ανεργίας και της απασχόλησης και των 

άδικων ασφαλιστικών ρυθμίσεων. Επικρι-

τικός είναι ο πρόεδρος του ΤΕΕ με τους 

κυβερνητικούς χειρισμούς σε ότι αφορά 

στην επίλυση των αιτημάτων όλου του 

εργοληπτικού κόσμου ακόμη και αυτών 

που δεν έχουν κόστος όπως η δημιουρ-

γία ενιαίου Μητρώου Μελετών και έργων 

που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και σε 

μια σειρά άλλων όπως το Παρατηρητήριο 

των Δομικών Υλικών, για τα οποία υπάρ-

χει παντελής αδιαφορία. Ιδιαίτερα αιχ-

μηρός είναι με τις τράπεζες στις οποίες 

αποδίδει αποκλειστικά την ευθύνη για τις 

καθυστερήσεις των μεγάλων έργων, γιατί 

όπως επισημαίνει με νόημα  ο κ. Σπίρτζης 

«είναι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να 

λειτουργούν εκ του ασφαλούς», και κα-

λεί την κυβέρνηση να μην κοιτάξει τον 

τραπεζικό τομέα αλλά τα συμφέροντα 

της χώρας. Αναφέρεται αναλυτικά στα 

προβλήματα του κατασκευαστικού κό-

σμου υπογραμμίζει  την ανεργία, το μηδε-

νισμό της οικοδομικής δραστηριότητας 

και των δημοσίων έργων, την απαξίωση 

της δημόσιας διοίκησης , την έλλειψη 

διαφάνειας και τις δαιδαλώδεις νομοθε-

τικές ρυθμίσεις καθώς και τις πρόσφατες 

ασφαλιστικές διατάξεις που οδηγούν σε 

αδιέξοδο ολόκληρο τον κλάδο.

 Ολόκληρη η 
συνέντευξη του 
προέδρου ΤΕΕ 
δηµοσιεύεται 
στην ηλεκτρονι-
κή έκδοση του 
περιοδικού «Κα-
τασκευή», που 
βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της 
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, στη 
διεύθυνση www.
pedmede,gr 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Οι προοπτικές του  
κατασκευαστικού τοµέα το 2013 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ένταξη 

και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 

∆ιαδικασία»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιστηµονική 
Ένωση Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση

10-12
Μαΐου
2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής

XANIA

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρµοσµένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

ΑΘΗΝΑ
 Η ∆οµή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδροµίας του 

ΕΜΠ διοργανώνει σήµερα στις 15:30, ηµερίδα µε 

θέµα: “Σύνδεση του ΕΜΠ µε τη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση για τον επαγγελµατικό προσανατολι-

σµό των µαθητών”. Η εκδήλωση θα πραγµατοποι-

ηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 

4, Σύνταγµα).

   Την Πέµπτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 

11:45, το ΙΕΕΕ EMBS Student Chapter σε 

συνεργασία µε το Εργαστήριο Ενσύρµατης 

Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, 

διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα: "Τηλεϊα-

τρική".

∆ιακεκριµένοι οµιλητές και γνώστες του 

συγκεκριµένου τοµέα του biomedical 

engineering από τον ακαδηµαϊκό χώρο, το 

χώρο της υγείας, αλλά και της αγοράς εργα-

σίας, θα παρουσιάσουν καινοτόµες τηλεϊα-

τρικές τεχνολογίες, καθώς και την επιρροή 

τους στην ιατρική φροντίδα (περιλαµβά-

νονται ζωντανές παρουσιάσεις διεθνούς 

εµβέλειας τηλεϊατρικών συστηµάτων).

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Μου-

σείο Επιστηµών & Τεχνολογίας του Πανε-

πιστηµίου Πατρών, µε ελεύθερη είσοδο. 

Θα µιλήσουν οι: Λυµπερόπουλος ∆ηµή-

τρης, καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, 

Κουτσούρης ∆ηµήτρης, καθηγητής Εθνικού 

Μετσόβειου Πολυτεχνείου,Νικήτα Νάντια, 

καθηγήτρια ΕΜΠ, Φωτιάδης ∆ηµήτρης, κα-

θηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Βίλλιας 

Κωνσταντίνος, Ιατρός, Βοντετσιάνος Θεό-

δωρος, Ιατρός Πνευµονολόγος, Περδικούρη 

Τένη, Ιατρός, Κουκιάς Μιχάλης, επίκουρος 

καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πανα-

γιωτακόπουλος Θεόδωρος, δρ. Ηλεκτρολό-

γος Μηχανικός, Σωτηριάδης Φίλιππος, δρ. 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Camp Darryl, 

Πρόεδρος εταιρείας. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θ αναπτυ-

χθούν τα θέµατα:

-∆ιαχρονική εξέλιξη της Τηλεϊατρικής

-Πρότυπα και έλεγχος ποιότητας σε υπηρε-

σίες Τηλεϊατρικής

- Το ασύρµατο µέλλον της ιατρικής: Τε-

χνολογίες εµφυτεύσιµων και καταπόσιµων 

ιατρικών διατάξεων

-Φορέσιµα συστήµατα για την παρακολού-

θηση ασθενών µε χρόνιες παθήσεις

-Ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και 

ικανοποίηση ασθενών από την εφαρµογή 

Τηλεϊατρικής

-Οι ΤΠΕ σαν στρατηγικό εργαλείο για την 

αναδόµηση του συστήµατος υγείας και 

κοινωνικής φροντίδας. Ευρωπαϊκό και 

Ελληνικό γίγνεσθαι

-∆ίκτυα Τηλεϊατρικής του OTE.

Θ ακολουθήσουν δύο Στρογγυλά Τραπέζια 

και ανοιχτή συζήτηση.

Ηµερίδα για την τηλεϊατρική

Ηχοµόνωση και αερισµός 
στα κτίρια 

 Το Ελληνικό Παράρτηµα της Αµερικάνικης Ένωσης 

Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και Κλιµατισµού – 

ASHRAE διοργανώνει εκδήλωση τεχνικής ενηµέρω-

σης µε θέµα «Ηχοµόνωση στα κτίρια – Σύγχρονος 

µηχανικός αερισµός» την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 

2013, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Ledra Marriott). ∆εν 

υπάρχει κόστος συµµετοχής, αλλά απαιτείται εγ-

γραφή. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει χαιρετισµό του 

Προέδρου Ελληνικού Παραρτήµατος ∆ηµ. Μαντά 

και τις οµιλίες:

Demand Ventilation – EC Technology (Mats Sandor, 

Τεχνικός ∆ιευθυντής εταιρείας)

Ολοκληρωµένη αντιµετώπιση ζητηµάτων ακουστι-

κής και ηχοµόνωσης (∆ρ. Γεώργιος Χαραλαµπό-

πουλος, διδάκτωρ ακουστικής, Μηχανολόγος Μη-

χανικός ΕΜΠ, καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά).

Θ ακολουθήσει συζήτηση.

∆ηλώσεις συµµετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυν-

ση: dimitris@ashrae.gr

Πληροφορίες :www.ashrae.gr, www.ashrae.org

26-28
Απριλίου

2013

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π.

Ως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 παρατάθηκε η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία 

σηµαντικών έργων από σκυρόδεµα, που θα χορηγήσει η fib.  Σηµειώνεται ότι τα συγκεκριµένα βραβεία 

απονέµονται κάθε τέσσερα χρόνια και το καθένα αντιστοιχεί σε µια µπρούτζινη πλάκα που µπορεί να 

τοποθετηθεί επί του έργου και από πιστοποιητικά που απονέµονται στους κύριους συντελεστές του 

έργου. Τα βραβεία θα απονεµηθούν σε ειδική τελετή που θα γίνει κατά την διάρκεια του συνεδρίου της 

fib στην Mumbai της Ινδίας (Φεβρουάριος 2014).  

Οι υποψήφιοι για τα βραβεία πρέπει να προταθούν από το Εθνικό Τµήµα της fib στη χώρα τους, που στην 

Ελλάδα είναι το Ελληνικό Τµήµα Σκυροδέµατος του ΤΕΕ (τηλ. 210-3291728).

Πληροφορίες: http://www.fib-international.org/awards#AOS
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Ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ), µε ανακοίνωση του 

καταγγέλλει ότι «η ενέργεια της ΕΛΑΣ να παρέµβει µε πρόσχηµα «δι-

ερεύνηση θεµάτων τάξεως και ασφαλείας» την Τετάρτη 13/2 το βράδυ, 

στη σύσκεψη των εκπροσώπων στο Συντονισµό Πρωτοβάθµιων Σωµα-

τείων ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα στο χώρο των γραφείων του Σω-

µατείου Μισθωτών Τεχνικών είναι η συνέχεια του αντιδηµοκρατικού 

κατήφορου της Κυβέρνησης. Παραπέµπει σε µνήµες ολοκληρωτικών 

πρακτικών που πλήγωσαν τη ∆ηµοκρατία στη χώρα µας.

Είναι απόλυτα καταδικαστέα και αντί για φόβο µας δηµιουργεί ακό-

µα πιο έντονα την αγωνία και µας ενισχύει την πεποίθηση ότι πρέ-

πει να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για το δικαίωµα στη συλλογική 

οργάνωση και την προστασία των εργαζοµένων από την µνηµονιακή 

επιδροµή. Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους συναδέλφους του 

Σωµατείου Μισθωτών και των άλλων Σωµατείων που δέχθηκαν αυτή 

την πρόκληση.

Όλοι µαζί να δώσουµε την πρώτη απάντησή µας µε τη συµµετοχή µας 

στην Γενική Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ την Τε-

τάρτη 20 Φεβρουαρίου».

 «Οκτώ χρόνια µετά την κατάρρευση του βιοκλιµατικού στεγάστρου 

στον αρχαιολογικό χώρο της Σαντορίνης, που στοίχισε τη ζωή σ' έναν 

Ουαλλό τουρίστα και προκάλεσε τον τραυµατισµό πέντε τουριστών κι 

ενός εργάτη, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον υπεύθυνο εργοταξίου 

της κατασκευάστριας εταιρείας J&P Άβαξ Αθανάσιο Σακελλαρόπου-

λο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 33 µηνών, µε τριετή αναστολή. 

Αντιθέτως, οµόφωνα αθώοι κρίθηκαν οι επιστηµονικοί σύµβουλοι 

και συνεργάτες της αρχαιολογικής εταιρείας που σχεδίασαν το έργο. 

Πρόκειται για τους Νίκο Φιντικάκη, Νίκο Πανδή, Νίκο Παπαντωνίου 

και Παναγιώτη Καρύδη καθώς και για τον καθηγητή Γ. Ιωαννίδη και 

τον υπεργολάβο Θ. Πετζετάκη, οι οποίοι αντιµετώπιζαν κατηγορίες 

για ανθρωποκτονία από αµέλεια, πρόκληση σωµατικών βλαβών από 

αµέλεια, φθορά µνηµείου και παραβίαση κανόνων ασφαλείας». Αυτά 

αναφέρονται σε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «Η Αυγή», το οποίο 

συνεχίζει ως εξής: «Στο πλαίσιο της πολυήµερης διαδικασίας στο 

Τριµελές Εφετείο Αιγαίου, όπου εξετάστηκαν σύνθετα και σύγχρονα 

προβλήµατα τεχνολογίας, κατέθεσαν ο οµότιµος καθηγητής και ανα-

σκαφέας της Σαντορίνης Χρήστος Ντάµας και ο πρόεδρος της Αρ-

χαιολογικής Εταιρείας καθηγητής και ακαδηµαϊκός Επαµεινώνδας  

Σπηλιωτόπουλος. Επίσης εξετάστηκαν ειδικοί τεχνικοί και αρχιτέ-

κτονες καθώς και ο πρόεδρος του τεχνικού επιµελητηρίου, ο γραµ-

µατέας και ο υπεύθυνος οικονοµικών, Χρίστος Σπίρτζης, Αντώνης 

Πρωτονοτάριος και Ντίνος Μακέδος  αντίστοιχα. Κατά την αγόρευ-

σή του ο εισαγγελέας κ. Οικονόµου επεσήµανε τις µεγάλες ευθύνες 

υπευθύνων της κατασκευής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έπρεπε 

να είναι κατηγορούµενοι ο κ Χαρµαντάς, αντιπρόσωπος και νόµιµος 

εκπρόσωπος της J&P Άβαξ, και ο Παύλος Τοµπακίδης, γενικός επι-

βλέπων σι οποίοι αθωώθηκαν από το πρωτοβάθµιο δικαστήριο στη 

Νάξο. Σηµειώνεται ότι n µελέτη του αρχιτέκτονα N. Φιντικάκη για το 

βιοκλιµατικό στέγαστρο απέσπασε το 20 βραβείο στον διεθνή δια-

γωνισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή βιοκλιµατικών 

έργων στην Ευρώπη ανάµεσα σε 250 συµµετοχές. Ο Νίκος Κωνστα-

ντόπουλος συνήγορος υπεράσπισης του Νίκου Φυντικάκη δήλωσε 

ότι «n απόφαση του Εφετείου είναι από αυτές που µένουν στην ιστο-

ρία των δικαστηρίων, γιατί είναι σωστή κατ δίκαιη απόφαση είναι 

απόφαση, υπέρ της αλήθειας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και 

εµπιστοσύνης που χρειάζονται οι πολίτες για την ορθή λειτουργία 

των θεσµών της δηµοκρατίας».

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύσκεψη Σωµατείων

Απόφαση για την κατάρρευση στεγάστρου  
στον αρχαιολογικό χώρο της Σαντορίνης

Επίθεση σε εργοτάξιο 
Τέσσερα άτοµα προσήχθησαν και εξετάζονται 

για συµµετοχή στον εµπρησµό, τα ξηµερώµατα 

της Κυριακής, στο εργοτάξιο της εταιρείας «Ελ-

ληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, ενώ 

αναζητούνται άλλα τέσσερα. Παράλληλα, βρέθη-

καν ίχνη των δραστών, τα οποία ενεχοµένως να 

οδηγήσουν στον εντοπισµό τους. Η εφηµερίδα 

«Έθνος» δηµοσίευσε ότι: «Κουβαλώντας εύ-

φλεκτο υλικό και οπλισµένοι µε καραµπίνες, οι 

κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο χώρο του εργο-

ταξίου από την πίσω πύλη. Κατά αξιόπιστες µαρ-

τυρίες, αφού έδεσαν τους φύλακες της εισόδου, 

απειλώντας τους ότι θα τους κάψουν ζωντανούς, 

έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις καίγοντας τρία 

φορτηγά, ένα γκρέιντερ, εκσκαφείς, δύο τζιπ, 

δύο γεννήτριες και τα κοντέινερς όπου στεγά-

ζονται τα γραφεία της εταιρείας. Ένας από τους 

φύλακες χρειάστηκε να µεταφερθεί στο νοσο-

κοµείο καθώς τραυµατίστηκε ελαφρά. Νωρίτερα 

είχαν πυροβολήσει τα φώτα και τις κάµερες του 

κλειστού κυκλώµατος για να µην καταγραφούν οι 

κινήσεις τους, ενώ κατά τη διαφυγή τους τοπο-

θέτησαν ακόµη και κορµούς δένδρων και άλλα 

αντικείµενα στη διασταύρωση Παλαιοχωρίου 

και Μεγάλης Παναγίας, ώστε να εµποδίσουν 

την έγκαιρη επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπη-

ρεσίας. Η Αστυνοµία αρχικά προχώρησε σε 27 

προσαγωγές ατόµων που στη συνέχεια αφέθη-

καν ελεύθερα». Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία 

Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. µεταξύ άλλων αναφέρει 

ότι: «Η Ελληνική Χρυσός Α.Ε µε λύπη της ανα-

κοινώνει απρόκλητη επίθεση στις εγκαταστάσεις 

της στις Σκουριές Χαλκιδικής, τα µεσάνυχτα του 

Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου. Προκλήθηκαν 

σηµαντικές υλικές ζηµιές χωρίς - ευτυχώς- να 

θρηνήσουµε ανθρώπινες ζωές. Το επεισόδιο 

αυτό αποτελεί κορύφωση της κλιµακούµενης 

επίθεσης κατά των επενδύσεων µας και δεν απο-

τελεί έκπληξη για τούς ιθύνοντες και όσους πα-

ρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή» 

Επίσης συνεχίζει η ανακοίνωση ότι  «∆εν κατα-

νοούµε τις επιθέσεις αυτές. 

Καταδικάζουµε απερίφραστα κάθε µορφή βίας 

από όπου και αν προέρχεται και κάνουµε έκκλη-

ση στις Αρχές και σε όλους τους εµπλεκόµενους 

φορείς να υπερασπίσουν την νοµιµότητα και να 

στηρίξουν κάθε επενδυτική προσπάθεια στην 

χώρα µας, τόσο ζωτικής σηµασίας για την οικο-

νοµική της ανάκαµψη».



Σε απόσταση µικρότερη από 20 µίλια από τους πανύψηλους ουρανοξύστες γραφείων και κατοικιών στη 

Σιγκαπούρη, σε µια περιοχή την οποία η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως αγρο-τεχνολογικό πάρκο, έχουν 

αρχίσει να “φυτρώνουν” άλλοι ουρανοξύστες, πολύ µικρότεροι σε µέγεθος, αλλά µε τεράστια σηµασία: πρό-

κειται για κάθετες φάρµες, ένα όραµα για την αστική βιωσιµότητα, όπως ονοµάζεται.

Τα πράσινα λαχανικά, όπως το bak choi και το κινέζικο λάχανο, καλλιεργούνται και συσκευάζονται στον 

ιδιότυπο πύργο-θερµοκήπιο, και πωλούνται σε τοπικό σούπερ µάρκετ.

Η ιδέα της κάθετης καλλιέργειας είναι παλιά, ανάγεται στη δεκαετία του 1950, αλλά ο Jack Ng, ιδιοκτήτης της 

ιδιότυπης φάρµας της Σιγκαπούρης, έχει κατοχυρώσει µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας πολλά από τα συστήµατα 

που εφαρµόζει. Όπως, για παράδειγµα, ένα σύστηµα αλουµινοκατασκευής από την οποία ποτίζονται ανά 

οκτώ ώρες τα λαχανικά, το νερό 

ανακυκλώνεται και διηθείται πριν επαναχρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό, ενώ όλα τα οργανικά απόβητα 

του ιδιότυπου αγροκτήµατος κοστοποιούνται και επαναχρησιµοποιούνται. Η κατανάλωση ενέργειας από το 

σύστηµα είναι αντίστοιχη µε µια λάµπα φωτισµού 60W. Όσο για τα λαχανικά, χωρίς να καταπονούνται από τον 

ήλιο, παίρνουν από το νερό τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Στα πλεονεκτήµατα 

είναι το άφθονο φυσικό φως και οι σταθερές θερµοκρασίες της Σιγκαπούρης, περίπου 30 βαθµούς Κελσίου 

όλο το χρόνο. Ακόµη, η ελαχιστοποιηση των εκποµπών CO2.

Το πρώτο αγρόκτηµα του είδους δηµιουργήθηκε το 2009 και από τον περασµένο Οκτώβριο καλύπτει πλήρως 

τις απαιτήσεις ενός από τα µεγάλα σούπερ µάρκετ της πόλης, µε εβδοµαδιαίες παραδόσεις σε χόρτα και 

λαχανικά. Εφέτος, η παραγωγή του υπολογίζεται να φτάσει τους δυο τόνους την εβδοµάδα.

Βεβαίως, τα προϊόντα του “πράσινου ουρανοξύστη” κοστίζουν περίπου 40% ακριβότερα από τα αντίστοιχα 

κινέζικα εισαγόµενα. Όπως, όµως, λέει ο κ. Ng."η Σιγκαπούρη είναι µια χώρα στην οποία σπανίζει η γη, 

οπότε αν θέλουµε να παράγουµε τα δικά µας τρόφιµα θα πρέπει να αναπτύξουµε τα κάθετα αγροκτήµατα”. 

Η Σιγκαπούρη παράγει µόλις το 7% των λαχανικών τα οποία καταναλώνει και ο κ. Ng πιστεύει ότι η επέκταση 

του συστήµατος της κάθετης καλλιέργειας θα µπορούσε να καλύψει το 50%. “Η ασφάλεια στην τροφοδοσία 

τροφίµων είναι ένα έµµεσο, αλλά εξαιρετικά σηµαντικό όφελος για µια χώρα” τονίζει.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει το εγχείρηµα και θεωρεί εφικτό να κτιστούν στην περιοχή 2.000 όµοιοι “πύργοι” 

στα επόµενα λίγα χρόνια.
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Παρά τις αποπληθωριστικές προσπάθειες 

στην Ιαπωνία, το αδύναµο γιεν και η αύξηση 

των τιµών διεθνώς, έφεραν και πάλι το Τόκιο 

στην κορυφή των ακριβότερων πόλεων 

του κόσµου, µε την Οσάκα στη δεύτερη, 

σύµφωνα µε την πρόσφατη έκθεση για το 

Παγκόσµιο Κόστος ∆ιαβίωσης του τµήµατος 

ερευνών του Economist. Αντίθετα η Ζυρίχη, 

που ήταν η ακριβότερη ως την προηγούµενη 

µέτρηση, υποχώρησε στην έβδοµη θέση.

Σίδνεϊ και Μελβούρνη, εξαιτίας του ισχυρού 

νοµίσµατος βρέθηκαν εφέτος στην τρίτη και 

τέταρτη θέση, ανεβαίνοντας τέσσερις θέσεις 

στον πίνακα η κάθε µια, ισοβαθµώντας µε 

το Όσλο, ενώ η Σιγκαπούρη ανέβηκε τρεις 

θέσεις και βρέθηκε στην έκτη. 

Στην όγδοη θέση υποχώρησε το Παρίσι και 

στη δέκατη η Γενεύη, ενώ το Καράκας της 

Βενεζουέλας έκανε ένα εντυπωσιακο άλµα 

εικοσιπέντε θέσεων και βρέθηκε στην ένατη 

µε συνέπεια να είναι πλεον η ακριβ΄τερη 

πόλη της αµερικανικής Ηπείρου !

Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την εξέλιξη 

στον πληθωρισµό, που έχει σκαρφαλώσει 

στο 20%, την αστάθεια των τιµών και ταυτό-

χρονα στη σταθερή ισοτιµία µε το δολάριο 

ΗΠΑ.

Η ακρίβεια πλήττει και την Ασία: 11 πόλεις 

της είναι σήµερα µεταξύ των 20 πιο ακριβών 

πόλεων του κόσµου, ενώ στο top 20 βρίσκο-

νται όκτω ευρωπαϊκές πόλεις. Αντίθετα δεν 

υπάρχει καµιά πόλη των ΗΠΑ !

Η πιο ακριβή πόλη της Βόρειας Αµερικής 

είναι το Βανκούβερ (21η θέση), ενώ η Νέα 

Υόρκη και το Λος Άντζελες ισοβαθµούν στην 

27η θέση. Στον αντίποδα, οι φθηνότερες 

πόλεις βρίσκονται στη Νότια Ασία.

Η συγκεκριµένη έρευνα βασίζεται εκατο-

ντάδες τιµές 160 προϊόντων και υπηρεσιών, 

όπως τα τρόφιµα, τα ποτά, τα ενοίκια οι 

λογαριασµοί κοινής ωφέλειας, τα έξοδα 

εκπαίδευσης και τα είδη νοικοκυριού.

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ Η ΑΣΙΑ
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ΕΚ∆ΙΚΑΣΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΣτΕ ∆ΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Μάχη δόθηκε στην Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας 

γύρω από τη συνταγµατικότητα της «τακτοποίησης των αυθαιρέ-

των» που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν καταβάλει 

τα προβλεπόµενα από τον νόµο αντίτιµα (πρόστιµα) ή πρόκειται να 

υπαχθούν στις ρυθµίσεις του ν. 4014/11 µέχρι 30-6-13, µετά τη νέα 

παράταση που δόθηκε. Σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα του Τύπου, τον 

ν. 4014/11 «σφυροκόπησαν» ως αντισυνταγµατικό οι νοµικοί εκπρό-

σωποι ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν κτιστεί νόµιµα και θίγονται 

από τις πολεοδοµικές παραβάσεις, καθώς έθεσαν ζήτηµα παραβία-

σης των αρχών του Συντάγµατος για τον ορθολογικό σχεδιασµό, την 

ισότητα και το κράτος δικαίου, καταγγέλλοντας παράλληλα τη συνεχή 

εξυπηρέτηση από το κράτος του πελατειακού συστήµατος που ταλαι-

πωρεί επί δεκαετίες και προσβάλλει τους νοµοταγείς πολίτες.

Η εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου παραδέχθηκε ότι ο «νόµος Τρίτση» 

1337/83 είχε θέσει «κόκκινες γραµµές» για τα αυθαίρετα πριν από 

30 χρόνια, αλλά ζήτησε από την Ολοµέλεια ΣτΕ να αλλάξει την αυστη-

ρή νοµολογία της για τα αυθαίρετα, γιατί η «τακτοποίηση» ενισχύει 

τώρα µε το «πράσινο ταµείο» το περιβαλλοντικό ισοζύγιο (µε έργα 

αποκατάστασης, εξασφάλισης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.), προσπα-

θώντας παράλληλα να βοηθήσει και στην κάλυψη δηµοσιονοµικών 

προβληµάτων της χώρας. Τη νοµολογία του ΣτΕ ανέλυσε η εισηγητής 

της υπόθεσης, Σύµβουλος Επικρατείας Αικ. Σακελλαροπούλου, επι-

σηµαίνοντας τις αποφάσεις της τελευταίας 3ετίας που είχαν κρίνει 

ότι η συνταγµατική ανοχή απέναντι στα αυθαίρετα εξαντλήθηκε µε 

τον ν. 1337/83 και ότι δεν είναι δυνατή η αποφυγή κατεδάφισης για 

τα αυθαίρετα «νέας γενιάς», δηλαδή όσα κτίστηκαν µετά τις 31-1-83.

Προδιαγράφοντας τον επιπλέον προβληµατισµό που θα ακολουθήσει 

για τους επόµενους 2-3 µήνες η Ολοµέλεια ΣτΕ για να κρίνει αν ο 

ν. 4014/11 θα καταρρεύσει ή όχι, η ανώτατη δικαστής ξεχώρισε το 

«σηµείο - κλειδί» για την επικείµενη δικαστική κρίση και τις καταγ-

γελλόµενες συνταγµατικές παραβάσεις. Οι πολέµιοι του νόµου για 

την «τακτοποίηση» χαρακτήρισαν προσχηµατικά τα επιχειρήµατα 

του ∆ηµοσίου για «πράσινο ταµείο», αποκατάσταση περιβαλλοντι-

κού ισοζυγίου και ενίσχυση των οικονοµικών του κράτους, κάνοντας 

λόγο για ασήµαντα έσοδα. Η απόφαση αναµένεται σε 3-4 µήνες.

Για πολλοστή φορά και παρά το αιφνίδιο αίτηµα του ∆ηµόσιου για να 

αναβληθεί, συζητήθηκε την περασµένη  Παρασκευή στην Ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το ζήτηµα της εκτροπής του Αχελώου 

ποταµού στο Θεσσαλικό κάµπο. Η εκτροπή του Αχελώου απασχολεί το 

ΣτΕ εδώ και 22 χρόνια, καθώς η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε στο δικα-

στήριο το 1991. Ειδικότερα, το ∆ηµόσιο υπέβαλε αίτηµα να δοθεί «µακρά 

αναβολή» εκδίκασης της επίµαχης υπόθεσης, καθώς όπως χαρακτηρι-

στικά τονίστηκε «επέρχεται ανατροπή του όλου σκηνικού», ενώ έχουν 

«δροµολογηθεί εξελίξεις».  Σύµφωνα πάντα µε το ∆ηµόσιο το όλο έργο 

της εκτροπής επανασχεδιάζεται και αλλάζει η κατεύθυνση της εκτροπής. 

Ακόµη, το ∆ηµόσιο επισήµανε ότι θα συνταχθούν νέες µελέτες (περιβαλ-

λοντικές, κ.λπ.), όπως και νέο σχέδιο διαχείρισης του όλου έργου, ενώ 

θα υπάρξει αναβάθµιση του περιβάλλοντος, θα µειωθεί η εκτροπή των 

υδάτων στα 250 εκατοµµύρια κυβικά νερό, από τα 600 εκατ. τα οποία ήταν 

προγραµµατισµένα, κ.λπ. Από την πλευρά των αιτούντων χαρακτηρίσθη-

κε «έκπληξη» το αίτηµα του ∆ηµοσίου για µακρά αναβολή της υπόθεσης, 

αλλά και προσχηµατικοί οι λόγοι. Ακόµη, υποστηρίχθηκε από τους προ-

σφεύγοντες ότι αντίθετα θα έπρεπε το ∆ηµόσιο να ζητήσει την εκδίκαση 

της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης στο συντοµότερο δυνατό χρόνο 

και ειδικά µετά την απάντηση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

επί των προδικαστικών ερωτηµάτων που του είχε θέσει η Ολοµέλεια του 

ΣτΕ. Και αυτό προκειµένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του δικαστηρίου 

στο νέο σχέδιο διαχείρισης της εκτροπής του Αχελώου. Η εισηγήτρια της 

υπόθεσης, σύµβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ανέ-

φερε ότι υπάρχει «ανοικτή» δίκη για την υπόθεση του Αχελώου και ειδικά 

µετά την απόφαση-απάντηση του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Υπόθεση η οποία πρέπει να κλείσει, προσέθεσε η κυρία Σακελλαροπού-

λου. Στην συνέχεια το δικαστήριο αποσύρθηκε για να εξετάσει το αίτηµα 

αναβολής, το οποίο τελικά απορρίφθηκε και το δικαστήριο προχώρησε 

στην συζήτηση της υπόθεσης. Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το «Παγκόσµιο Τα-

µείο για τη Φύση - WWF Ελλάς», η «Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία 

του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», η Ένωση ∆ήµων 

και Κοινοτήτων νοµού Αιτωλοακαρνανίας, οι ∆ήµοι Μεσολογγίου, Αιτω-

λικού και Ινάχου. Αντίθετα, υπέρ της συνέχισης των έργων έχουν ταχθεί 

το ∆ηµόσιο, οι Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λάρισας και Μαγνησίας, οι 

τοπικές Ενώσεις ∆ήµων και Κοινοτήτων των νοµών Τρικάλων, Λάρισας 

και Καρδίτσας, καθώς και η ∆ΕΗ. Τέλος, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να 

εκδώσει σχετική απόφαση.

Κατά της Συνταγµατικότητας 
της «τακτοποίησης»  

αυθαιρέτων 

Κατά της εκτροπής  
του Αχελώου  

στο Θεσσαλικό κάµπο
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζητείται από την κυβέρνηση να καταγράψει 

την πορεία απελευθέρωσης- Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  Ο πρωθυπουργός έδωσε τη σύµφωνη 

γνώµη του σε σύσκεψη που έγινε το Σάββατο- «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΕ 
21 Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εντολή Αντ. Σαµαρά στη διοίκηση του Ταµείου 

Αποκρατικοποιήσεων- «ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ» Η ∆ΕΠΑ- ∆εσµευτικές 

προσφορές έως 12 Απριλίου  Κρίσιµες συναντήσεις µε τραπεζίτες για 

την ανακεφαλαιοποίηση- ΕΙ∆ΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Ο ΟΛΑΝΤ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΣ: ∆ΕΥΤΕΡΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η τρικοµµατική µπροστά σε 
ανυπέρβλητα προβλήµατα οδηγείται σε ανασχηµατισµό- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ  Κύπρος: Καθαρό προβάδισµα για την 
εκλογή προέδρου στο Νίκο Αναστασιάδη- ΜΕΣΑ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ, ΕΞΩ ΤΑ 
EXIT POLLS.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Γκάλοπ: 72%: σε λάθος κατεύθυνση κινείται η 
χώρα- 64%: αρνητική γνώµη για τη συγκυβέρνηση- 87% ΦΤΑΙΝΕ 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  Σαµαράς- Τσίπρας: ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΝΕΑ ∆ΙΑΠΛΟΚΗ» ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  Κύπρος: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗ 2η 
ΚΥΡΙΑΚΗ.

6 ΜΕΡΕΣ: Η ανεργία καλπάζει και η κυβέρνηση βλέπει τα κονδύλια να 
περνούν- ΠΕΤΑΜΕ 1,5 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ Η ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ- Επιχείρηση µε µολότοφ, αποκαΐδια και 
µαζικές προσαγωγές το σκηνικό της έντασης που κορυφώνεται γύρω 
από την επένδυση του χρυσού.

ΕΘΝΟΣ: Ανατροπές στις τράπεζες φέρνουν οι συγχωνεύσεις και οι 
εξαγορές- ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο 25.000 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  Σύσκεψη 
αρχηγών: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Κυπριακές 
εκλογές: ∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΒΑ∆ΙΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συντάξεις: Τα παράθυρα για ευνοϊκότερη 

έξοδο σε όλα τα Ταµεία- ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ 300 € ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΩΣ 12 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 2.000 ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Τι προβλέπει η απόφαση Μανιτάκη ενώ η τρόικα 

ζητάει 27.000 απολύσεις  Κυπριακές εκλογές: ΜΕ 45,46% ΟΛΟΤΑΧΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Ψάχνει «οξυγόνο» η κυβέρνηση για έσοδα και 

«κόκκινα δάνεια»- ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΦΤΕΡΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Άγρια επιδροµή ενόπλων στις Σκουριές- ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΟ 
ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ  ΣΥΡΙΖΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ξηµέρωµα τρόµου στις Σκουριές Χαλκιδικής! 

Μπουρλότο στα µεταλλεία χρυσού- ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ 
50 «ΚΟΜΑΝΤΟΣ»- Εισβολή στις εγκαταστάσεις κουκουλοφόρων 

µε µολότοφ, καραµπίνες! Έκαψαν φορτηγά, γκρέιντερ, εκσκαφείς, 

γεννήτριες ως και κοντέινερ  Εκλογές στην Κύπρο- Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ!- Το κράτος αφαιµάσσει το 

τραπεζικό σύστηµα.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι επόµενες ηµέρες η ρύθµιση του υπ. Ανάπτυξης- 

∆ΑΝΕΙΑ: ΠΑΓΩΜΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τρεις µήνες πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του ο 

Βενέδικτος- Ο ΕΛΠΙ∆ΙΟΣ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ!
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 18 /02/2013

Με τον χρόνο για τη νέα έλευση της τρόικας να µετράει 

αντίστροφα, το οικονοµικό επιτελείο κάνει αγώνα δρόµου για 

να κλείσει τα ανοιχτά µέτωπα και να παρουσιάσει τα σχέδιά 

του για ενιαία ρύθµιση εξόφλησης των οφειλών προς το 

∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, τη µείωση του ΦΠΑ στην 

εστίαση, τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα, την αναπροσαρµογή 

των αντικειµενικών αξιών, αλλά και µια νέα πρόταση για τον 

επαναπατρισµό κεφαλαίων µε την παροχή κινήτρων. Η αρχή 

των συζητήσεων µε την τρόικα αναµένεται να γίνει στις 25 

Φεβρουαρίου µε την άφιξη των τεχνικών κλιµακίων ενώ στις 

3 Μαρτίου θα καταφθάσουν και οι επικεφαλής της τρόικας. 

Η τρόικα σε κάθε περίπτωση θα εξετάσει τα στοιχεία 

εκτέλεσης του προϋπολογισµού, τη δυναµική των εσόδων 

κυρίως από την έµµεση φορολογία όπου εντοπίζονται 

σηµαντικές αποκλίσεις, ενώ θα αξιολογήσει τι έχει γίνει 

έως τώρα για την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού και για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής. 

Στην ατζέντα των συζητήσεων µε τους επικεφαλής της 

τρόικας, το οικονοµικό επιτελείο αναµένεται να παρουσιάσει: 

1. To σχέδιο για ενιαία ρύθµιση εξόφλησης οφειλών προς 

το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία. Οι οφειλές προς 

τα ασφαλιστικά ταµεία φθάνουν τα 11,5 δισ. ευρώ, ενώ οι 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο υπερβαίνουν τα 56 

δισ. ευρώ. Οι βασικοί άξονες της ρύθµισης προς τα ταµεία 

θα οριστικοποιηθούν την Τετάρτη και θα «κλειδώσουν» 

όταν έρθει n τρόικα, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για 

τον αριθµό των δόσεων. Η ρύθµιση προβλέπει: Η 

κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 

2012 µε απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή των 

τρεχουσών εισφορών από 1n Ιανουαρίου 2013. Μεγαλύτερο 

αριθµό δόσεων µε τους διοικητές των ταµείων να έχουν 

καταθέσει πρόταση για 60 δόσεις, ενώ n τρόικα από την 

πλευρά της έβαζε ως όριο τις 36.

Για το πρώτο εξάµηνο του έτους έχει ζητηθεί να 

καταβάλλονται µόνο οι τρέχουσες εισφορές (εκκρεµεί n 

έγκριση από την τρόικα). Οι επιχειρήσεις που θέλουν να 

µπουν στη νέα ρύθµιση θα πρέπει -σύµφωνα µε την τρόικα- 

να παρουσιάσουν αναλυτικά στοιχεία. Συγκεκριµένα για 

οφειλές µέχρι 50.000 ευρώ θα πρέπει να παρουσιάζονται 

αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία, για οφειλές από 50.000 

µέχρι 100.000 θα πρέπει να κατατίθεται χρηµατοοικονοµικός 

οικονοµικός χάρτης (που αν δεν τηρηθεί θα διευκολύνει 

τη διαδικασία µέτρων αναγκαστικής είσπραξης) και για 

οφειλές πάνω από 100.000 θα απαιτούνται αναλυτικά 

οικονοµικά στοιχεία τα οποία θα πιστοποιούνται από 

τρίτους. Την έγκριση της τρόικας αναµένει και n ηγεσία του 

υπουργείου Οικονοµικών για τη νέα ρύθµιση εξόφλησης 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο n οποία 

θα είναι «κοµµένη και ραµµένη» στα µέτρα του κάθε 

φορολογούµενου. Οι οφειλέτες ανάλογα µε την οικονοµική 

τους κατάσταση, θα καθορίζουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τον 

αριθµό των δόσεων και τη µηνιαία καταβολή οφειλής στην 

οποία µπορούν να ανταποκριθούν. Στο τραπέζι έχουν τεθεί 

προτάσεις για ελάχιστη µηνιαία δόση ακόµη και µικρότερη 

των 100 ευρώ αλλά και προσαρµογή των δόσεων ανάλογα 

µε τις δυνατότητες του οφειλέτη στη διάρκεια του έτους. Η 

τρόικα πιέζει την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην 

εξίσωση των αντικειµενικών τιµών µε τις αγοραίες. 

2. Την πρόταση για τη µείωση του συντελεστή ΦΠΑ 

στην εστίαση από 23% σε 19%. Η ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών αναµένεται να αναδείξει τη δηµοσιονοµική 

αναποτελεσµατικότητα του µέτρου. Η αύξηση του ΦΠΑ 

από το 13% στο 23%, σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, 

συνέβαλε στην κάθετη πτώση της κατανάλωσης, στη µείωση 

του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου, στην αύξηση των 

«λουκέτων» και στη µείωση των εισπράξεων από ΦΠΑ. To 

τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν κλείσει πάνω από 4.500 

καταστήµατα, ενώ έχουν χαθεί περισσότερες από 35.000 

θέσεις εργασίας. Μία άλλη διάσταση, που αναγνωρίζουν και 

τα στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών, είναι πως n αύξηση 

του ΦΠΑ στην εστίαση αύξησε την παραβατικότητα µε µη 

έκδοση αποδείξεων την ώρα που ο µηχανισµός πάταξης 

της φοροδιαφυγής παρουσιάζει σοβαρά προβλήµατα. 

Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων 

X. Θεοχάρης, το υπουργείο Οικονοµικών αδυνατεί να 

καλύψει το κόστος διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. 

Μιλώντας την περασµένη Παρασκευή σε εκδήλωση για τη 

φοροδιαφυγή τόνισε χαρακτηριστικά «Έχουµε προβλήµατα 

µε τις αποζηµιώσεις των εξόδων. Οι άνθρωποι, που πάνε και 

κάνουν έλεγχο σε µια πόλη, δεν µπορεί να µετράνε ευρώ 

προς ευρώ για να δουν πόση είναι n αποζηµίωση και το 

ξενοδοχείο και άλλα έξοδα».

3.  To σχέδιο για την επιβολή του ενιαίου φόρου στα 

ακίνητα και την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών 

αξιών. Στο υπουργείο Οικονοµικών εξετάζουν όλα τα 

εναλλακτικά σενάρια για την επιβολή του νέου φόρου στα 

κτίσµατα, τα οικόπεδα και τα αγροτεµάχια και αναζητούν 

τη χρυσή τοµή ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 

υψηλότερα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων και 

να διορθωθούν φορολογικές στρεβλώσεις που «έφεραν» 

υπέρµετρη επιβάρυνση στους µικροϊδιοκτήτες. Σύµφωνα 

µε πληροφορίες n κατάθεση του νοµοσχεδίου στη Βουλή 

µεταφέρεται τώρα για τις αρχές Ιουνίου. Από το υπουργείο 

Οικονοµικών ξεκαθαρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση ο νέος 

φόρος στα ακίνητα θα επιβληθεί στο δεύτερο εξάµηνο του 

έτους. Παράλληλα µέχρι το τέλος το µήνα αναµένεται να 

παραδοθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών το 

πόρισµα της ειδικής οµάδας εργασίας για το νέο σύστηµα 

προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων. Η 

τρόικα πιέζει την κυβέρνηση να προχωρήσει άµεσα στην 

εξίσωση των αντικειµενικών τιµών µε τις αγοραίες. 

4. To σχέδιο για επαναπατρισµό κεφαλαίων µε την παροχή 

κινήτρων. To υπουργείο Οικονοµικών απορρίπτοντας κάθε 

πρόταση για «φορολογική αµνηστία» εξετάζει πρόταση 

που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους έβγαλαν χρήµατα στο 
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εξωτερικό που δεν είχαν φορολογηθεί να τα επαναπατρίσουν 

µε κίνητρο την έκπτωση φόρου. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 18 /02/2013

 Προς την κατεύθυνση του εντοπισµού των αδήλωτων 

εισοδηµάτων αναµένεται να συµβάλλει τα µέγιστα 

το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο, όπως 

χαρακτηριστικά επισηµαίνουν τα στελέχη του υπουργείου 

Οικονοµικών, αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο του νέου 

φορολογικού συστήµατος». To περιουσιολόγιο θα περιέχει 

αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία 

των Ελλήνων, καθώς όλοι οι φορολογούµενοι θα κληθούν 

να δηλώσουν καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις 

σε µετοχές, οµόλογα και αµοιβαία κεφάλαια, κατοικίες, 

αγροτεµάχια, κινητά περιουσιακά στοιχεία (IX αυτοκίνητα, 

σκάφη αναψυχής κλπ.). Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο 

ενίσχυσης του «οπλοστασίου» που διαθέτει το υπουργείο 

στη «µάχη» κατά της φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται όπως 

όλες οι συναλλαγές γίνονται µε τραπεζικές επιταγές, 

πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, ή µέσω τραπεζικών 

λογαριασµών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στελέχη 

του υπουργείου Οικονοµικών µελετούν την επέκταση των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών όχι µόνο µε κάρτες πληρωµών, 

αλλά και µε άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής 

για µια ευρύτατη γκάµα συναλλαγών, ακόµη και για ποσά 

πολύ µικρότερα από αυτά που προβλέπονται από την 

υφιστάµενη νοµοθεσία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 

να περιοριστούν οι συναλλαγές µε µετρητά και την 

ευνοούµενη από αυτές φοροδιαφυγή. Υπενθυµίζεται 

ότι σήµερα το όριο των συναλλαγών πάνω από το οποίο 

απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή πληρωµή 

µέσω τραπεζών ανέρχεται στα 1.500 ευρώ, ενώ το σχέδιο 

για τις ηλεκτρονικές πληρωµές που επεξεργάζεται το 

υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει το όριο να µειωθεί 

στα 500 ευρώ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι σχετικές 

ρυθµίσεις προβλέπεται να περιληφθούν στο νέο 

φορολογικό νοµοσχέδιο το οποίο αναµένεται να κατατεθεί 

στη Βουλή την άνοιξη και θα περιλαµβάνει ένα ισχυρό 

πλέγµα µέτρων για τα θωράκιση των εσόδων του κρατικού 

προϋπολογισµού. 

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!
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Την ευθύνη στους πολιτικούς και στα κόµµατα ρίχνει 

n συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (87%) για την 

οικονοµική κρίση στη χώρα µας, όπως προκύπτει από το β' 

µέρος της έρευνας της «Metron Analysis» που δηµοσιεύει 

n «E». Παράλληλα: 

- Μόλις ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι αυτή την περίοδο 

n χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποσοστό 

µικρότερο της µέτρησης του περασµένου µήνα, και θα 

ήταν ακόµη µικρότερο εάν δεν το συγκρατούσαν οι θετικές 

απαντήσει ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (50%), της Ν.∆.. (46%) 

και όσων δηλώνουν «κεντροδεξιοί» (50%).

- Χαµηλές είναι οι θετικές γνώµες για την τρικοµµατική 

κυβέρνηση, που φτάνει µόλις στο 30%, ποσοστό µειωµένο 

κατά επτά µονάδες µέσα σε ένα µήνα και κατά τέσσερα από 

τον περασµένο Σεπτέµβριο. Μόνο στους ψηφοφόρους της 

Ν.∆., του ΠΑΣΟΚ και όσων τοποθετούνται στην Κεντροδεξιά 

πλειοψηφούν οι θετικές απαντήσεις. Πρόβληµα φαίνεται 

να εµφανίζει n ∆ΗΜΑΡ - µόνο ένας στους τέσσερις 

ψηφοφόρους της βλέπει θετικά τη σηµερινή κυβέρνηση.

- Οι αρνητικές γνώµες υπερισχύουν και για τον τρόπο 

άσκησης των καθηκόντων του πρωθυπουργού Αντ. 

Σαµαρά, φτάνοντας το 60%, το µεγαλύτερο ποσοστό από 

τον περασµένο Σεπτέµβριο. Παρά τη θετική πλειοψηφία 

εντός της Ν.∆., εµφανίζεται αντίθετο το 27% των γαλάζιων 

ψηφοφόρων. To ακροατήριο που συµφωνεί κατά 

πλειοψηφία είναι όσοι συγκαταλέγονται στην Κεντροδεξιά 

(63%), τη ∆εξιά (51%, αλλά µόλις 22% στη Χρυσή Αυγή), 

το ΠΑΣΟΚ (55%) και ένα υπολογίσιµο ποσοστό κεντρώων 

(44%).

- Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες πολιτικών (87%) και κοµµάτων, 

για την οικονοµική κρίση το υψηλότερο ποσοστό 

προέρχεται από ψηφοφόρους της ∆ΗΜΑΡ, κόµµα που 

µετέχει στη σηµερινή κυβέρνηση, και το χαµηλότερο από 

εκείνους που ψήφισαν ΚΚΕ κατά τις τελευταίες εκλογές. 

Η άποψη αυτή βρίσκει έδαφος κυρίως στις γυναίκες, στις 

ηλικίες των 35-44 ετών και 55-64 ετών/ στους εργάτες, 

στους µικροµεσαίους και στους αγρότες, και λιγότερο 

σε όσους ανήκουν στην ανώτερη τάξη. Τη µεγαλύτερη 

στήριξη στην κυβέρνηση δίνουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 

(61%).

- Οι «τραπεζίτες και το µεγάλο κεφάλαιο» ακολουθούν ως 

αιτία, µε µεγάλη διαφορά, κατά βάση από τις απαντήσεις 

ψηφοφόρων του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το µικρότερο 

ποσοστό προέρχεται από τη ∆ΗΜΑΡ. Χαρακτηριστικό 

είναι ότι τις τράπεζες κατηγορούν πρώτοι απ' όλους όσοι 

ανήκουν στην ανώτερη τάξη, ποσοστό που υποχωρεί 

σηµαντικά στη µεσαία τάξη.

- Η δηµόσια διοίκηση είναι n τρίτη κατά σειρά αιτία του 

κακού, απάντηση την οποία δίνει σηµαντικά µεγαλύτερο 

ποσοστό από την ανώτερη τάξη και ψηφοφόροι του 

ΠΑΣΟΚ, ενώ τα µικρότερα ποσοστά προέρχονται από 

ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ.

- Οι «ευθύνες των πολιτών» και όσων θεωρούν ότι υπάρχει 

θέµα µε το «θεσµικό πλαίσιο και το Σύνταγµα» είναι τα 

τελευταία µετρήσιµα µεγέθη στη λίστα. Σε ό,τι αφορά 

τις ευθύνες των πολιτών, οι λιγότεροι που συµφωνούν 

προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι περισσότεροι από 

τη ∆ΗΜΑΡ. Στα θεσµικά ζητήµατα, οι περισσότεροι 

προέρχονται από το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. 

- Υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της δηµοκρατίας 

δηλώνουν 8 στους 10 πολίτες, ενώ αρνητική αίσθηση 

δηµιουργείται σε έξι στους 10 στο άκουσµα των λέξεων 

«πολιτική», «Αριστερά» και «∆εξιά».


