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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Áí êáé ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá âñßóêåôáé óôçí 

"åíôáôéêÞ", óå êáôÜóôáóç áíáóôïëÞò, äß÷ùò 

íá äåß÷íåé óçìÜäéá áíÜêáìøçò, ç "äéÜãíùóç" 

êáôÜ ôï Brookings Institute êáé ôïõò Financial 

Times, üðùò äçìïóéïðïéÞèçêå ÷ôåò, äéáðé-

óôþíåé ðùò óôçí Åõñùæþíç óçìåéþíåôáé Þðéá 

âåëôßùóç êáé åéäéêüôåñá óôçí ðåñéöÝñåéÜ êáé 

êáôÜ êýñéï ëüãï óôçí ÅëëÜäá, ðáñïõóéÜæåôáé 

áðüôïìç Üíïäïò óå èåôéêÜ åðßðåäá. Ðáñ' üëá 

áõôÜ ç Ýíäåéîç üôé ôá ÷åéñüôåñá Ý÷ïõí ðåñÜóåé 

ãéá ôçí ÅëëÜäá äåí åßíáé áêüìç åìöáíÞò óôá 

óôïé÷åßá áíåñãßáò ôçò ÷þñáò, ç ïðïßá óõíÝ÷éóå 

íá êéíåßôáé áíïäéêÜ ôïõò ðñþôïõò ìÞíåò ôïõ 

2013, óçìåéþíïõí óôçí ÝêèåóÞ ôïõò ïé äõï 


Ðñüêåéôáé, áóöáëþò, ãéá äéáðßóôùóç ðïõ îáö-

íéÜæåé, ç ïðïßá, üìùò, Ýñ÷åôáé óå ðëÞñç áíôßèå-

óç ìå üóá âéþíåé ç ÷þñá ìáò êáé ïé ðïëßôåò ôá 

ôåëåõôáßá ÷ñüíéá. Åõëüãùò äåí ìðïñåß ðáñÜ íá 

äçìéïõñãÞóåé êá÷õðïøßá ãéá ôçí åãêõñüôçôá 

êáé ïðùóäÞðïôå ôçí ïñèüôçôá ôÝôïéùí åêôéìÞ-

óåùí. Åêôüò…

…Áí êé áõôü ôï “åýñçìá” âñßóêåôáé óå åõèåßá 

ãñáììÞ ìå äéÜöïñåò áðïóðáóìáôéêÝò èåôéêÝò 

áíáöïñÝò ãéá ôçí ÅëëÜäá ðïõ ãßíïíôáé áðü 

äéåèíÞ ÌÌÅ Þ åìðåñéÝ÷ïíôáé óå äçëþóåéò 

ðïëéôéêþí êáé áíáëõôþí ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá, 

ìå óôü÷ï íá áíáêüøïõí ôï êýìá áãáíÜêôçóçò 

áðÝíáíôé óôá ìÝôñá êáé ðñïðáíôüò ôçí åíäï-

ôéêüôçôá ôçò ôñéêïìáôéêÞò êõâÝñíçóçò óôéò 

âïõëÝò ôçò “ôñüéêá”. ¹…

…Áí ï óôü÷ïò ôçò åîáèëßùóçò ôùí åñãáæï-

ìÝíùí, ôçò âßáéçò êáôÜññåõóçò ôïõ êüóôïõò 

ôçò åñãáóßáò êáé ôùí ôéìþí ôùí ðåñéïõóéáêþí 

óôïé÷åßùí ðïëéôþí êáé êñÜôïõò, åðéôåý÷èçêå, 

êé áõôÜ åßíáé ôá …èåôéêÜ óôïé÷åßá ðïõ åîõðçñå-

ôïýí üëïõò ôïõò Üëëïõò, ðëçí ôïõ åëëçíéêïý 

ëáïý.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ.  ΣΠΙΡΤΖΗ  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

 «Κούρεµα»  και στη δηµόσια  
περιουσία της χώρας!  

  «Μετά τη λεηλασία του κοινωνικού ασφα-

λιστικού κεφαλαίου, δηλαδή της περιουσίας 

των ασφαλιστικών φορέων και των γενεών 

των ελλήνων  «κούρεμα» και στη δημόσια 

περιουσία της χώρας, ετοιμάζει η κυβέρ-

νηση, ξεπουλώντας κρατική γη σε ιδιωτικά 

συμφέροντα, χωρίς καν τιμή εκκίνησης και 

με «προίκα» αδειοδοτήσεις και έργα υποδο-

μής».  Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης  κατά τη διάρκεια 

της χθεσινής συνέντευξης Τύπου, που 

πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία 

του ΤΕΕ στην Αθήνα από την οργανωτική 

επιτροπή της ημερίδας που θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 20 Απριλίου 2013 στις 4.μ.μ,στο 

Ολυμπιακό γήπεδο μπάσκετ, με θέμα: 

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ». 

Στην ίδια συνέντευξη την αντίθεσή τους με 

την «εκποίηση»  του πρώην αεροδρομίου 

του Ελληνικού και την ανάγκη μετατροπής 

του σε Μητροπολιτικό πάρκο εξέφρασαν 

σε κοινή συνέντευξη τύπου οι δήμοι Αλίμου, 

Γλυφάδας, Ελληνικού-Αργυρούπολης, το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 

επιτροπή αγώνα για το μητροπολιτικό πάρκο 

του Ελληνικού, υποστηρίζοντας ομόφωνα 

την πρόταση του εργαστηρίου αστικού 

περιβάλλοντος του ΕΜΠ, σχετικά με την 

αξιοποίηση της περιοχής. Στην διάρκεια 

της συνέντευξης  Τύπου καταγγέλθηκε ότι 

το επιχειρούμενο σχέδιο εκποίησης του 

Ελληνικού από την κυβέρνηση μέσω του 

ΤΑΙΠΕΔ είναι ταυτοχρόνως «πολεοδομικό 

έκτρωμα», « περιβαλλοντικό έγκλημα» και 

«οικονομικό σκάνδαλο», ενώ τονίστηκε ότι 

το υποτιθέμενο τίμημα,  που θα εισπράξει 

το ελληνικό δημόσιο από την εκποίηση της 

έκτασης των 6.200 στρεμμάτων του πρώην 

αεροδρομίου και της παραλίας του Αγίου 

Κοσμά μειώνεται διαρκώς και από τα 15 δις 

ευρώ της περιόδου 2010 έφτασε τώρα να 

υπολογίζεται σε λιγότερο από 1 δις ευρώ. 

Πράγμα που σημαίνει ότι μια έκταση με 

τεράστια περιβαλλοντική και αναπτυξιακή 

αξία θα εκποιηθεί για 99 χρόνια, προκει-

μένου να καλυφθούν οι τόκοι λίγων μηνών 

του δημόσιου χρέους . 

Η δηµιουργία 

Μητροπολιτικού 

πάρκου πρασίνου 

και αναψυχής 

στο Ελληνικό δεν 

είναι γραφική όπως 

επιχειρούν να την 

εµφανίσουν αλλά 

εξόχως αναπτυξιακή 

τόνισαν οι εκπρό-

σωποι των δήµων 

και των φορέων της 

ευρύτερης περιοχής  

'Ολοι στην κινητοποίηση  
για το ασφαλιστικό

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, και η ∆ιοικούσα Επιτροπή του 
ΤΕΕ, όπως επίσης οι συλλογικοί Φορείς των Μηχανικών (Σωµατεία, 

Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) καλούν τους Μηχανικούς να πάρουν 
µέρος σε νέα συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής της εφαρµογής των 
αντισυνταγµατικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής επιβολής 

εξωπραγµατικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους.   



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 «Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

για την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και 

την προστασία του περιβάλλοντος» 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επιστηµονικό και Τεχνολογι-
κό Πάρκο Ηπείρου 

22
Απριλίου

2013

20
Απριλίου

2013

«Πρώην Αεροδρόµιο Ελληνικού 

και Ακτή Αγίου Κοσµά – Το Παρόν και το Μέλλον 

ενός Μητροπολιτικού Πάρκου για την Αθήνα»

AΘΗΝΑ

∆ήµοι Αλίµου,  Γλυφάδας,  
Ελληνικού-Αργυρούπολης, 
ΤΕΕ, ΕΜΠ , Επιτροπή Αγώνα 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού

  ∆ιήµερο διεθνές συνέδριο πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ηµο-

σίου ∆ικαίου (EPLO) στις 18 και 19 Απριλίου µε θέµα «Η παρουσία και η συµβολή της Ανατολικής 

Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στη δηµιουργία της Ευρώπης».

 Στην επιστηµονική εκδήλωση θα συµµετάσχουν κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι επιστήµονες, ειδικοί 

πάνω στο θέµα της Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και της συµβολής της στη διαµόρφωση της 

σύγχρονης Ευρώπης. Ανάµεσα στους ξένους, και οι γνωστοί στο ελληνικό κοινό καθηγητές Υβ Σασιέ 

και Ζαν-Κλωντ Σενέ (πανεπιστήµιο της Σορβόννης), Συλβαίν Γκουγκενέµ (πανεπιστήµιο της Λυόν), 

Σόφι Λόους (Ρίτζεντ Κόλετζ του Λονδίνου), καθώς και ο Μωρίς Εµάρ (Maison des Sciences de l’ 

Homme).

Η έναρξη του συνεδρίου θα γίνει στις 10 το πρωί της Πέµπτης 18 Απριλίου, στη Γαλλική Σχολή Αθη-

νών (∆ιδότου 6). Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα πραγµατοποιηθούν δύο συνεδρίες: Η πρώτη µε 

τίτλο «Το µοντέλο της εξουσίας» και η δεύτερη µε τίτλο «Η νέα Οικουµένη: Νέα σύνορα – Καινοτόµοι 

τρόποι προσέγγισης και αλληλοεπίδρασης».

Πληροφορίες: Tηλ.:  210 7258801, http://conference.eplo.eu/, http://www.eplo.eu

 "Υπεραστικές Μεταφορές στην 

Ελλάδα: Ορίζοντας 2020” 

ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων - ΣΕΣ

24
Απριλίου

2013

Το Επιµελητήριο Φθιώτιδας σε συνεργασία µε την Ελληνική 

Πύλη Ροµποτικής διοργανώνουν την 1η Πανελλήνια Συνά-

ντηση Νέων Τεχνολογιών - Ροµποτικής και Επιχειρηµατικό-

τητας 19- 20 Απριλίου 2013, στο κτίριο του Επιµελητηρίου 

Φθιώτιδας (Υψηλάντη 1, Λαµία).  Σκοπός της εκδήλωσης 

είναι η προσέγγιση των νέων τεχνολογιών και της επιστήµης 

της ροµποτικής µε την επιχειρηµατικότητα προκειµένου 

να διερευνηθούν οι προοπτικές συνεργιών καθώς και η 

υποστήριξη του "Επιχειρείν" µέσω σύγχρονων τεχνολογικών 

επιτευγµάτων. Ειδικότερα, µέσω της διοργάνωσης θα έρθουν 

σε επαφή φορείς που ασχολούνται µε τις νέες τεχνολογίες, 

µε τις επιχειρήσεις,  τους επαγγελµατίες αλλά και όσους 

δραστηριοποιούνται σε σχετικούς τοµείς, µε απώτερο στόχο 

να ενεργοποιηθεί ένα σύνολο ανθρώπων που θα βοηθήσει 

µελλοντικά στην υλοποίηση σηµαντικών εφαρµογών της 

ροµποτικής και των αυτοµατισµών στις βιοµηχανίες και τις 

επιχειρήσεις, στην βελτίωση της επιχειρηµατικότητας και της 

παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και στην καθηµερινότητα. 

Πληροφορίες: Γ. Ζάρδας  22310 - 21395, 22112, e-mail: 

info@fthiotidoscc.gr 

Νέες τεχνολογίες και επιχειρηµατικότητα 

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και 

∆ιαιτησίας, σε συνεργασία µε τους «∆ια-

µεσολαβητές Χωρίς Σύνορα» (Mediators 

Beyond Borders International), διοργανώ-

νει για πρώτη φορά στην Ελλάδα διαλόγους 

µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών µετα-

ναστών που ζουν στην πόλη, αλλά και µε 

άλλους ενδιαφερόµενους, όπως εκπροσώ-

πους της αυτοδιοίκησης, µέλη της τοπικής 

κοινωνίας κ.λπ. 

Οι ∆ηµόσιοι ∆ιάλογοι θα διεξαχθούν το 

Σάββατο, 27/4/2013 από 9.00-18.00 στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Γκράβας (Ο.Π.Α.Ν.∆.Α.) 

του ∆ήµου Αθηναίων (Ταϋγέτου 60, Άνω 

Πατήσια, Αθήνα). 

Την Πέµπτη, 25/4/2013 από 13.00-18.00 

στον ίδιο χώρο θα πραγµατοποιηθεί εκπαί-

δευση των συµµετεχόντων στους διαλό-

γους, αλλά και άλλων ενδιαφεροµένων 

στις βασικές αρχές διεξαγωγής δηµοσίων 

διαλόγων.  

Οι ∆ηµόσιοι ∆ιάλογοι για τη µετανάστευση 

στην Ελλάδα, που θα πραγµατοποιηθούν  

το Σάββατο, 27/4/2013, θα συντονίζονται 

από οµάδα 10 Ελλήνων διαµεσολαβητών, 

οι οποίοι θα επικουρούν έναν ίσο αριθ-

µό διεθνών διαµεσολαβητών (6 από τις 

ΗΠΑ, ένας από τη Γερµανία, ένας από 

την Ελβετία, ένας από την Ιταλία και ένας 

από τη Σκωτία). Επιπροσθέτως, έχουν 

ήδη επιβεβαιώσει τη συµµετοχή τους δύο 

συντονιστές συζήτησης από τις ΗΠΑ, οι 

Kenneth Cloke και Joan Goldsmith, ενώ 

έχει ζητηθεί και η συνδροµή του πρώην 

Προέδρου του Εκουαδόρ και νυν Καθηγητή 

της Νοµικής Σχολής του Harvard, κ. Jamil 

Muhuad.

Πληροφορίες: e mail: greek.dialogues@

gmail.com, φαξ: 210 36 26 610.  

∆ηµόσιοι ∆ιάλογοι  
για τη µετανάστευση 
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Φρένο στο «ξεπούληµα» µε µελέτη αποτίµησης  
της πραγµατικής αξίας τους Ελληνικού

Ανακοίνωσε ο Χρ. Σπίρτζης στην κοινή συνέντευξη Τύπου ΤΕΕ, ∆ήµων, ΕΜΠ και φορέων  

Το ΤΕΕ θα προχωρήσει άµεσα σε µελέτη αποτίµησης της πραγµατικής 

αξίας της έκτασης των 6200 στρεµµάτων του πρώην αεροδροµίου Ελληνι-

κού, της παραλίας του Αγίου Κοσµά και των υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης  κατά τη διάρκεια 

της χθεσινής Συνέντευξης Τύπου, υπογραµµίζοντας την πρόθεση και 

την ευθύνη του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου του λαού και της πολιτείας 

να εµποδίσει κάθε προσπάθεια άνευ όρων εκποίησης της δηµόσιας 

περιουσίας.

-«Αγώνας για Μητροπολιτικό πάρκο»: Στη συνέντευξη Τύπου, που άνοιξε 

µε καλωσόρισµα του Γενικού Γραµµατέα της ∆Ε ΤΕΕ Αντώνη Πρωτονο-

τάριου, οι δήµαρχοι Γλυφάδας, Αργυρούπολης –Ελληνικού και Αλίµου, 

Κ. Κόκορης, Χρ. Κορτζίδης, Θάνος Ορφανός τόνισαν τη σταθερή πίστη 

τους στον αγώνα να γίνει η έκταση του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού 

Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου. Οι ίδιοι είπαν ότι πρέπει να ληφθούν 

υπόψη τα δεδοµένα της κρίσης για την αξιοποίηση και ότι η δηµιουργία 

ενός  χώρου πρασίνου πολιτισµού και αναψυχής είναι στην πραγµατι-

κότητα αναπτυξιακό έργο. Όλοι οι εκπρόσωποι των δήµων και οι φορείς 

υποστήριξαν οµόφωνα την πρόταση του εργαστηρίου αστικού περιβάλλο-

ντος του ΕΜΠ, σχετικά µε την αξιοποίηση της περιοχής.

- Μελέτη ΕΜΠ: Η συγκεκριµένη πρόταση του ΕΜΠ, όπως εξήγησε 

αναλυτικά ο Νίκος Μπελαβίλας, επίκουρος καθηγητής Πολεοδοµίας και 

επιστηµονικός υπεύθυνος της ερευνητικής οµάδας ΕΜΠ για το µητροπο-

λιτικό πάρκο Ελληνικού περιλαµβάνει εκτός των πρασίνων επιφανειών, 

χρήσεις αναψυχής µε καφέ, εστιατόρια, το υδροπάρκο-θεµατικό πάρκο 

στο Ολυµπιακό Slalom, ενυδρείο, κέντρο εµπορικών και επιστηµονικών 

εκθέσεων και συνεδρίων στον πρώην ανατολικό αεροσταθµό, χρήσεις 

αθλητισµού µε γήπεδα, γυµναστήρια και ξενώνες αθλητών, χρήσεις πολι-

τισµού και έρευνας, µουσεία των αρχαιολογικών συλλογών του Σαρω-

νικού και της αεροπορίας. Περιλαµβάνει επίσης τις χρήσεις τουρισµού, 

θαλάσσιου τουρισµού και αναψυχής µαζί µε τις εγκαταστάσεις ναυταθλη-

τισµού στην Ολυµπιακή Μαρίνα και στον Άγιο Κοσµά, ένα τοπικό κέντρο 

εµπορίου και διοίκησης µε καταστήµατα µικρού εµπορίου και ιδιωτικές 

υπηρεσίες, υπηρεσίες διοίκησης πρόνοιας και εκπαίδευσης των γύρω 

δήµων. Εκτός από τους χώρους πρασίνου, περιλαµβάνει συνολικά, 241 

κτίρια µε εµβαδόν 370.000 τ.µ. Όπως τόνισε ο κ. Μπελαβίλας, η πώληση 

του πρώην αεροδροµίου θα φέρει έσοδα που αγγίζουν το ένα πέµπτο ή 

και λιγότερο της αξίας των προβλεποµένων προ διετίας εσόδων, καθώς 

οι προσδοκίες των εσόδων της πώλησης είναι στα 300 έως 500 εκ., ενώ 

όπως είπε, τα έργα ανακατασκευής θα κοστίσουν άλλα 2,5 δισεκατοµµύ-

ρια, µε τα οποία θα επιβαρυνθεί το ελληνικό δηµόσιο.

-∆ηλώσεις δηµάρχων: Από την πλευρά τους οι δήµαρχοι των γειτονικών 

δήµων της περιοχής είπαν ότι είναι σε στενή συνεργασία µεταξύ τους, 

µε βάση αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων τους και ότι το όραµα 

για ένα µητροπολιτικό πάρκο πρασίνου, παρά την κρίση µπορεί να γίνει 

πραγµατικότητα µε αναπτυξιακό όφελος. Ειδικότερα: 

-O δήµαρχος Αλίµου Θάνος Ορφανός δήλωσε ότι «συνεχίζουµε τον αγώ-

να για ένα µητροπολιτικό πάρκο που το ονειρευόµαστε εδώ και χρόνια». 

Αναφέρθηκε σε κοινές αποφάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, επισηµαί-

νοντας την ενότητα µεταξύ των δήµων στο συγκεκριµένο θέµα.

-Ο κ. Κώστας Κόκκορης, δήµαρχος Γλυφάδας, ανέφερε ότι όλες οι 

προσπάθειες είναι προς λάθος κατεύθυνση, εκτιµώντας ότι οι έως τώρα 

σχεδιασµοί είναι ανεδαφικοί και δε θα προσδώσουν το όφελος που θα 

έπρεπε, όπως είπε, τονίζοντας της σοβαρές συνέπειες που θα υποστούν 

τόσο οι πολίτες, όσο και η αγορά των συγκεκριµένων περιοχών.

-Ο Χρήστος Κορτζίδης δήµαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης δήλωσε 

από την πλευρά του ότι αυτή η έκταση όχι µόνο θα ξεπουληθεί, αλλά θα 

χαριστεί και είναι πολύ πιθανό να πληρώσει το ελληνικό δηµόσιο, προκει-

µένου να µεταφερθούν ορισµένες χρήσεις.

Χαρακτήρισε επίσης ψεύτικο το επιχείρηµα για τη δηµιουργία χιλιάδων 

θέσεων εργασίας, υποστηρίζοντας ως ρεαλιστική και εφικτή την πρόταση 

του ΕΜΠ για ένα µητροπολιτικό πάρκο το οποίο µπορεί να δηµιουργήσει 

διασφαλισµένες θέσεις εργασίας, να συµβάλει στην ανάπτυξη του τόπου, 

όπως είπε, συµπληρώνοντας ότι «θα µας βρουν µε τη φυσική µας παρου-

σία απέναντι σε κάθε σχέδιο ξεπουλήµατος».

-Τοποθέτηση προέδρου ΤΕΕ: Ειδικότερα ασκώντας έντονη κριτική στους 

έως τώρα πολιτικούς χειρισµούς, αλλά και στον ρόλο του ΤΑΙΠΕ∆, ο 

Χρήστος Σπίρτζης πρόεδρος ΤΕΕ επεσήµανε  ότι η  έκταση του Ελληνικού 

και του παραλιακού µετώπου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα των 

προθέσεων της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕ∆, αφού θα δοθεί σε ιδιώτες 

χωρίς την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού, 
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που θα πολλαπλασίαζε την αξία της, χωρίς χρονοδιάγραµµα, χωρίς 

εκτιµώµενη αξία, χωρίς σχεδιασµό, χωρίς να διασφαλίζονται το όφελος 

των πολιτών και του περιβάλλοντος, χωρίς όραµα.

Για την περιοχή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που θα έπρεπε να 

συζητηθούν: Να γίνει ένας ενιαίος χώρος πρασίνου, να αξιοποιηθεί µε 

ήπιο ή ακόµη και µε πιο εµπορικό τρόπο. Η λογική της αποκέντρωσης 

δεν ακούγεται, ενώ η αναπτυξιακή διάσταση ακούγεται ως άλλοθι.  Ο 

κ. Σπίρτζης υπογράµµισε ακόµη ότι η περίοδος των αδειοδοτήσεων θα 

διαρκέσει 3-5 χρόνια (χωρίς τις προσφυγές που σίγουρα θα υπάρξουν, 

αφού το ΤΕΕ θα είναι από τους πρώτους που θα το πράξουν), ενώ η 

ολοκλήρωση του έργου θα επιτευχθεί µετά από 25-35 χρόνια.

«Περιουσία του δηµοσίου δώρο στο µεγάλο κεφάλαιο»

Ως πολεοδοµικό και περιβαλλοντικό τερατούργηµα χαρακτήρισε τα 

σχέδια για το ελληνικό ο Πάνος Τότσικας από την επιτροπή αγώνα, τονί-

ζοντας ότι πρόκειται και για µέγιστο οικονοµικό σκάνδαλο, καθώς τα 500 

εκ. που αναµένονται να εισπραχθούν δεν αποτελούν παρά µόνο τόκους 

δύο µηνών του δηµοσίου χρέους, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «θα αγω-

νιστούµε για την κάλυψη πραγµατικών κοινωνικών αναγκών». Από την 

πλευρά του ο Γεράσιµος Αράπης διευθυντής του εργαστηρίου οικολογίας 

του γεωπονικού πανεπιστηµίου Αθηνών, εξήγησε ότι το µητροπολιτικό 

πάρκο αποτελεί µία αναγκαία πράσινη υποδοµή για την πόλη και πρέπει 

να αποτελέσει κοµβικό σηµείο για τη συνένωση του ορεινού όγκου του 

Υµηττού µε το παραλιακό µέτωπο, µε τη δηµιουργία ενός δικτύου πρά-

σινων χώρων, γεγονός που θα επιφέρει σηµαντικά περιβαλλοντικά, αλλά 

και οικονοµικά οφέλη για τη βιωσιµότητα του λεκανοπεδίου. Η Ιωάννα 

Κουφάκη, νοµικός σύµβουλος στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών επεσή-

µανε ότι προς το παρόν το νοµικό καθεστώς είναι τελείως αβέβαιο και 

εξέφρασε την ανησυχία για το ενδεχόµενο το δικαίωµα στην οικονοµική 

ανάπτυξη ενδεχοµένως να έρθει σε ρήξη µε το περιβάλλον. Τέλος, σε 

παρέµβασή της η Νάντια Βαλαβάνη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε λόγο 

για δώρα στο µεγάλο κεφάλαιο, ενώ παράλληλα πρόκειται να πληρωθούν 

πολλαπλάσια χρήµατα προκειµένου να χαριστεί η περιοχή, όπως είπε. 

Η κοινή συνέντευξη τύπου πραγµατοποιήθηκε ενόψει της ηµερίδας που 

πραγµατοποιείται στις 20 Απριλίου για το πρώην αεροδρόµιο του Ελλη-

νικού µε τίτλο «Ελληνικό Ανάπτυξη για ποιούς;» στο ολυµπιακό γήπεδο 

µπάσκετ του Ελληνικού.

Κινητοποιήσεις εργαζοµένων ΤΕΕ 

Έως τέλος Μαΐου οι αιτήσεις για 
µετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ

Σε νέα γενική συνέλευση που πραγµατοποιείται την Παρασκευή οι εργαζόµενοι στο 

ΤΕΕ θα πάρουν αποφάσεις για το µέλλον των κινητοποιήσεων τους. Οι εργαζόµενοι 

του ΤΕΕ χθες το πρωί πραγµατοποίησαν συγκέντρωση διαµαρτυρίας στη Γ.Γ.∆.Ε., 

Χαριλάου Τρικούπη 182, ενώ αντιπροσωπεία µε επικεφαλής τον πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ 

Παναγιώτη Ρήγα συναντήθηκε µε τον γενικό γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων Στ. Σιµό-

πουλο και έγινε διάλογος για τα αιτήµατα της κινητοποίησης. Οι εργαζόµενοι στο ΤΕΕ 

ζητούν   την άµεση αναπλήρωση των εσόδων του Επιµελητηρίου που κατήργησε η 

Κυβέρνηση µε την εφαρµογή του Μνηµονίου 3. Πραγµατοποίησαν κινητοποιήσεις την 

Τρίτη και Τετάρτη, έχοντας τη συµπαράσταση της Α∆Ε∆Υ και  της  Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

Έως τέλος Μάιου 2013 θα υποβάλλονται 

οι αιτήσεις για συµµετοχή στο πρόγραµµα 

µετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και 

Επιχειρηµατικά Πάρκα, µέσω του δικτυακού 

τόπου www.ependyseis.gr/mis, στο πλαίσιο 

του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013. Το πρό-

γραµµα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 

ΒΕΠΕ και Επιχειρηµατικά Πάρκα» που εντάσ-

σεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013, έχει 

προκηρυχθεί από τις 12/3/2013 από τη Γενική 

Γραµµατεία Βιοµηχανίας του υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων και αποσκοπεί στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσα από 

τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας για τις 

επιχειρήσεις που θα µετεγκατασταθούν σε 

περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηµατικά Πάρκα, 

δεδοµένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωµέ-

νους χώρους µε άρτιες υποδοµές.

Επίσης, στοχεύει στην αντιµετώπιση των 

οχλήσεων που δηµιουργούν και των προβλη-

µάτων που αντιµετωπίζουν οι εγκατεστηµένες 

µεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού 

ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε 

περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απο-

µάκρυνσή τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 

3982/2011.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος SEAP PLUS 

πραγµατοποιείται σήµερα στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

συνάντηση µεταξύ του Γραφείου Υποστήριξης Συµφώνου 

∆ηµάρχων και εκπροσώπων των Περιφερειακών Αρχών 

και των Ενεργειακών Φορέων (∆ΕΗ, ΚΑΠΕ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες ΟΤΑ, ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, Α∆ΜΗΕ κλπ).

ÓõíÜíôçóç ÔÅÅ ìå ðáñü÷ïõò 

åíÝñãåéáò  



Πραγµατικότητα της αγοράς τα πρώτα Google 

Glass, καθώς άρχισαν να διατίθενται από προ-

χτές στους πρώτους δυο χιλιάδες που είχαν 

σπεύσει να τα προαγοράσουν. 

Με κάµερα 16 Mpixel, δυνατότητα λήψης βί-

ντεο σε ποιότητα 720p, σε στιβαρό σκελετό 

one size, η θέαση στην οθόνη του Explorer 

θα προσοµοιάζει µε εκείνη τηλεόρασης HD 

25'' από απόσταση 2,5 µέτρων, ενώ ο ήχος θα 

ακούγεται µέσω της αγωγιµότητας των οστών 

του κεφαλιού - όπως άκουγε µουσική ο Μπε-

τόβεν – δίχως να απαιτούνται ακουστικά. Με 

µια φόρτιση ηµερησίως, τα Google Glass 

Explorer θα παραµένουν λειτουργικά όλη 

µέρα, θα επικοινωνούν ασύρµατα µέσω Wi-Fi 

b/g µε άλλες συσκευές, φτάνει να διαθέτουν 

λειτουργικό Android φέρει την έκδοση 4.0.3 

Ice Cream Sandwich ή µεταγενέστερη, αλλά 

και µε Bluetooth µικρότερης εµβέλειας. Η 

ρύθµιση και η διαχείρισή τους γίνεται µε το 

app MyGlass που ήδη βρίσκεται στο «ράφι» 

του Google Play. 

Στις δυνατότητές τους η λήψη φωτογραφιών, 

βίντεο, που είτε τα καταγράφεις, είτε τα µοιρά-

ζεσε online. Αυτή την δυνατότητα φοβούνται 

και κριτικάρουν πολλοί, αφού έτσι, θα µας 

καταγράφουν στους δρόµους χωρίς να το αντι-

λαµβανόµαστε.

Κατά τα άλλα οι οδηγίες πλοήγησης εµφανί-

ζονται κυριολεκτικά µπροστά στο µάτι σου, 

υπαγορεύεις για να στείλεις µήνυµα, ή µετα-

φράζεις την φωνή σου. Λαµβάνεις τις κρίσιµες 

ενηµερώσεις άµεσα, και κάνεις αναζήτηση µε 

ερωτήσεις.

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 

∆ΕΝ ΤΑ ΦΟΡΟΥΝ
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Το Tianjin, ένα λιµάνι κοντά στο Πεκίνο, θα καταστεί στα επόµενα πέντε χρόνια το νέο οικονοµικό 

κέντρο της βόρειας Κίνας, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό της κινεζικής κυβέρνησης.

Κυρίαρχο ρόλο στην οικονοµία της περιοχής διαδραµατίζει ο χάλυβας και στην πόλη είναι εγκατε-

στηµένοι οι γίγαντες της παραγωγής της αχανούς χώρας. Περίπου επόµενο ήταν οι επιχειρηµατικοί 

κολοσοί να θελήσουν να δηµιουργήσουν τη Sinosteel International Plaza, ένα νέο κέντρο της πόλης 

µε εµβληµατική απήχηση. Τον σχεδιασµό ανέθεσαν στο διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο MAD, τα 

µέλη του οποίου πρότειναν την ανέγερση δυο πύργων, ο ένας ύψους 358 µ. για στέγαση γραφείων 

και ο δεύτερος, ύψους 88 µ. για ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Η ιδέα που πρυτάνευσε ήταν να δηµιουρ-

γηθούν κτίρια που µέσα από µια συµβο-

λική γεωµετρία, θα αναδείξουν και την 

πολιτιστική ιστορία της περιοχής. Έτσι 

οι δυο πύργοι σχεδιάστηκαν να περιβάλ-

λονται από ατσάλι, µε ένα επαναλαµβα-

νόµενο µοτίβο σε πέντε διαφορετικές 

τυποποιηµένες µονάδες στη µορφή 

εξαγωνικού παραθύρου, που θυµίζει την 

παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική. Οι 

αλλαγές στο µοτίβο δίνουν την αίσθηση 

µιας εξελισσόµενης και σε κίνηση πρό-

σοψης, δηλαδή, απ’ όποια οπτική γωνία κι αν τα κοιτάξεις µια δυναµική εικόνα. Επιπλέον, η πρόσοψη 

αποτελεί δοµικό στοιχείο, ένας εξωτερικός σκελετός, που καταργεί την ανάγκη εσωτερικών υποστη-

λωµάτων και επιτρέπει µια πιο ευέλικτη διάταξη και χρήση του εσωτερικού.

Με την πρότασή τους οι αρχιτέκτονες της MAD θέλησαν να δηµιουργήσουν ένα ηπιότερο αστικό 

τοπίο, αποµακρυνόµενοι από την σκληρή και εχθρική αίσθηση του σκυροδέµατος που κυριαρχεί στις 

σύγχρονες πόλεις, υποστηρίζουν.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 33% ΤΟΥ 
ΟΠΑΠ- Από την ελληνοτσεχική Emma Delta Ltd, και την αµερικανική 

ΝΕΟΙ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 1,4 ∆ΙΣ. ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΗΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ BUNDESBANK ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΤΟ G20 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ 
ΜΥΣΤΑΚΙ∆Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΕΜΟΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ- Μεταξύ Οργανισµού Λιµένος Πειραιώς και Υπουργείου 

Ανάπτυξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τις επόµενες ηµέρες η διοίκηση του ΤΑΙΠΕ∆ επιλέγει τον 

νικητή- ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ
Αλλεπάλληλες συναντήσεις τραπεζιτών µε µεγαλοµετόχους- ΚΛΕΙΝΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  ΕΠΙΣΠΕΥΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
άτοκη και δεν θα υπερβαίνει του 25% του διµηνιαίου λογαριασµού- ΣΕ 
40 ∆ΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ∆ΕΗ- Το πρόγραµµα της 

ΦΟΒΟΙ, ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΚΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ο διαγωνισµός εγκαινιάζει ουσιαστικώς το πρόγραµµα 

αποκρατικοποιήσεων- ∆ΥΟ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Η Emma 

περιεχόµενο των προσφορών και το τίµηµα θα εξαρτηθεί ο ανάδοχος 

προκαλώντας την αντίδραση των ΗΠΑ- Η ΜΕΡΚΕΛ ΕΚΝΕΥΡΙΖΕΙ 

ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΜΠΑΜΑ 

της ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ROADSHOWS ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- 

∆ΙΧΟΓΝΩΜΙΑ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ-ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 

το χάσµα µε τους εµπόρους- ΤΟ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΕ 

«ΜΑΧΗ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ»- Απορρίπτεται η πρόταση για τράπεζα 

«ΟΥΡΑ» 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΓΟΡΩΝ

Point στην τελική ευθεία διεκδίκησης- ΚΛΗΡΩΣΕ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΦΠΑ, ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙ
ΒΟΣΤΩΝΗ: ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ ΠΟΥ ΕΠΙΑΣΑΝ ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ Η 
∆ΕΗ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ  ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΚΑΤΑ ΡΕΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΝ ΨΥΧΡΩ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΞΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΝΑ ΒΙΝΤΕΟ 
ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟΝ ΥΠΟΠΤΟ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ  ∆ΥΟ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ

 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΣΕ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ∆ΟΣΕΙΣ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός επιβίωσης για νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις- ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ∆ΕΗ 

«ΚΑΝΑΜΕ ΛΑΘΗ ΜΕ ΚΥΠΡΟ, ΑΛΛΑ… ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ»- 

Κυνική οµολογία Όλι Ρεν- Την ίδια ώρα Ρώσοι στηρίζουν την Τουρκία 

ουσία στον Οµπάµα- ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟ ΤΟ ΒΟΜΒΙΣΤΗ ΤΗΣ 
ΒΟΣΤΟΝΗΣ.

ΕΘΝΟΣ: Με εξειδικευµένα κριτήρια ανά υπουργείο και οργανισµό- 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 50.000 ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΕΝΤΟΠΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΜΟΝΑΧΙΚΟ 

ΛΥΚΟ» ΕΩΣ 40 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗ 
∆ΕΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι αλλοδαποί εργάτες τόλµησαν να ζητήσουν 

δεδουλευµένα έξι µηνών!- ΓΑΖΩΣΕ 35 Η ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ- 

ΣΤΑ ΙΧΝΗ 
ΤΟΥ «ΜΟΝΑΧΙΚΟΥ ΛΥΚΟΥ» ΤΟ FBI
αδειάζει τους αισιόδοξους- «10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΚΟΜΑ Η ΚΡΙΣΗ»  ΟΠΑΠ: 
∆ΕΣΜΕΥΤΗΚΑΝ ΜΟΝΟΝ ∆ΥΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 7 ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

ΦΡΑΟΥΛΕΣ 
ΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΙΜΑ
αγωνιά- ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΟΜΒΕΣ Η ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

χρεωµένων δεν ωφελείται- ΦΟΥΣΚΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΦΩΤΙΣΤΗΚΕ Η ∆ΕΗ, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ 

∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Με απευθείας ανάθεση για µία δουλειά που θα 

έπρεπε να… κάνουν οι υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας- 18.450 
€ ∆ΩΡΑΚΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΜΕΣΩ ∆ΕΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ- Πολιτική 

Η ΑΥΓΗ: ΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ- Πέντε χρόνια µετά το πρώτο 

το Μπαγκλαντές πήγαν να ζητήσουν δεδουλευµένα έξι µηνών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΝΟΠΛΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑ∆Α.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ µε όλες τις αλλαγές- ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΤΑ 62 ΜΕ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ
καθηµερινότητας- ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

πυροβολήθηκε στις ΗΠΑ ένα µήνα πριν τη διπλή έκρηξη στο µαραθώνιο 

«ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ» ΤΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ!
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ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 48 ∆ΟΣΕΩΝ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ 
ΧΡΕΗ ΤΟ 2013 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 18/04/2013

Μόνο όσοι έχουν εξοφλήσει τυχόν οφειλές που 

στην έκτακτη ρύθµιση των 48 δόσεων. Επίσης όσοι 

χάσουν έστω και µία δόση είτε της έκτακτης είτε 

της πάγιας ρύθµισης δεν θα µπορούν στο µέλλον 

να υπαχθούν στη µόνιµη ρύθµιση n οποία υπό 

προϋποθέσει θα µπορεί να φθάσει τις 24 δόσεις. 

πρόσωπο ή επιχείρηση στην έκτακτη ρύθµιση 

ληξιπρόθεσµων οφειλών (που δηµιουργήθηκαν 

τις εφορίες και τα τελωνεία θα πρέπει πρώτα να 

στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρει ότι 

n προσθήκη αυτή στη ρύθµιση έγινε προκειµένου 

να ενισχυθούν τα ασφαλιστικά Ταµεία και να µη 

χρειασθεί να επιδοτηθούν µε πρόσθετα κεφάλαια 

από τον προϋπολογισµό. ∆ηλαδή στην περίπτωση που 

κάποια επιχείρηση χρωστά στο ΙΚΑ τις τρέχουσες 

εξοφλήσει και εκ των υστέρων να υπαχθεί στη 

πάγιας ρύθµισης να εξοφλήσει τις οφειλές που 

υπαχθεί στην έκτακτη ρύθµιση για τα χρέη των 

Εφόσον τα πληρώσει σε 5 δόσεις και µετά κάνει 

αίτηση για την υπαγωγή της στην έκτακτη, θα έχει 

τη δυνατότητα να πληρώσει σε 43 δόσεις τα χρέη 

των προηγούµενων ετών. Επίσης οι οφειλέτες του 

∆ηµοσίου ή των ασφαλιστικών Ταµείων εφόσον 

χάσουν µία δόση των ρυθµίσεων δεν θα µπορέσουν 

να υπαχθούν στο µέλλον στην πάγια ρύθµιση. Οι 

µπορούν να φθάνουν τις 24 δόσεις σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις (φόρος κληρονοµιάς, πρόστιµα 

να επανακατατεθεί n διάταξη για τις ανεπίδεκτες 

µε πληροφορίες, χρέη προς την εφορία ύψους 

θα διαγραφούν ολοκληρωτικά από τη λίστα των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών. Aυτό σηµαίνει ότι έγιναν 

προηγουµένως οι απαραίτητες ενέργειες, ωστόσο 

δεν κατέστη δυνατόν από τις φορολογικές αρχές να 

εισπράξουν τα µικρά ποσά. Ανεπίδεκτες είσπραξης 

θα θεωρούνται οι οφειλές προς το ∆ηµόσιο, που 

έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε 

n ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 

ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων και δεν έχουν 

ικανοποιηθεί πλήρως οι απαιτήσεις του ∆ηµοσίου. 

Οι οφειλές αυτές θα µπαίνουν σε ειδικό αρχείο για 

επανακατατεθεί απλοποιηµένη και µε συνοπτικές 

διαδικασίες θα µπαίνουν στη λίστα οι υποθέσεις των 

οφειλετών που το ∆ηµόσιο δεν µπορεί να εισπράξει 

τµήµα της οφειλής ή όλο το ποσό. Επίσης σχεδιάζεται 

n αύξηση του ορίου για χρέη προς την εφορία πάνω 

από το οποίο ασκείται ποινική δίωξη µε τη διαδικασία 

του αυτοφώρου στον οφειλέτη. To σηµερινό όριο είναι 

ευρώ. 

ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙΜΗΜΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 12 | 18/04/2013

Μόνο για το επιπλέον τίµηµα που δηλώνεται στην 

εφορία µε νεότερο συµβόλαιο αγοραπωλησίας 

ακινήτου οφείλεται φόρος, µε βάση το φορολογικό 

καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο κατάρτισης του 

διορθωτικού συµβολαίου, και υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν αλλάζει κανένα άλλο προσδιοριστικό 

στοιχείο του ακινήτου. Η συγκεκριµένη 

διευκρίνιση δόθηκε αρµοδίως, µε την υπ' αριθµ. 

Οικονοµικών, στην οποία υπογραµµίζεται ότι n αιτία 

για την οποία γίνεται n διόρθωση δεν εξετάζεται. 

στοιχειοθετείται ποινικό αδίκηµα φοροδιαφυγής στην 

περίπτωση αυτή. 

∆ΕΗ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕ 40 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-33 | 18/04/2013

µπορούν στο εξής να αποπληρώσουν τις οφειλές τους 

στη ∆ΕΗ οι εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές που 

ανήκουν στις λεγόµενες ευάλωτες οµάδες, δηλαδή 

χαµηλόµισθοι, µακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες και όσα άτοµα χρήζουν 

µηχανικής υποστήριξης. Αυτό προβλέπει το νέο 

πρόγραµµα διακανονισµών που ανακοίνωσε χθες n 

∆ΕΗ και το οποίο αφορά ευάλωτους καταναλωτές 

και άτοµα µε µηχανική υποστήριξη που είναι 

να αντιληφθεί κάποιος το µέγεθος του προβλήµατος, 

θεσµός του κοινωνικού τιµολογίου έως και σήµερα 

οι ληξιπρόθεσµες οφειλές από νοικοκυριά 
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µάλιστα n ∆ΕΗ θα ανακοινώσει αντίστοιχο πρόγραµµα 

και για τους υπόλοιπους οικιακούς πελάτες της, 

ανάλογα µε το πόσο συνεπείς είναι. Έτσι, το δικαίωµα 

διακανονισµού από 2 διµηνιαίες δόσεις σήµερα 

θα αυξηθεί σε 4, και από 4 σε 8. To πρόγραµµα 

διακανονισµών, το οποίο ανακοίνωσε χθες n ∆ΕΗ, 

χωρίζει τους ευάλωτους καταναλωτές σε δύο οµάδες, 

οµάδα πελατών, n κάθε δόση δεν θα ξεπερνά στο 

εξής το 25% του συνολικού ποσού που καταβάλλουν 

µέσω του διµηνιαίου λογαριασµού, χωρίς σε αυτό 

να συµπεριλαµβάνεται το ΕΕΤΗ∆Ε. Καθιερώνονται 

προκαταβολής. 

ανήκει στην οµάδα αυτή, µε συνολική οφειλή για 

ηλεκτρικό ρεύµα, και µέσο διµηνιαίο λογαριασµό 

όσοι είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασµών 

τους, είτε έχουν είτε δεν έχουν ενταχθεί σε 

κάποιο παλαιότερο διακανονισµό. Έως σήµερα οι 

καταναλωτές αυτοί είχαν δικαίωµα διακανονισµού σε 

ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι πελάτες εκείνοι µε 

περισσότερους του ενός ανεξόφλητους λογαριασµούς 

οι οποίοι έχουν µεταφερθεί στον επόµενο, καθώς 

και όσοι έχουν ενταχθεί σε παλαιότερο διακανονισµό 

δυνατότητα αποπληρωµής µόνο σε 3 έντοκες 

όσοι καταναλωτές έχουν αθετήσει κατ' επανάληψη 

παλαιότερους διακανονισµούς ή έχουν προβεί σε 

παραβίαση µετρητή µετά την 

και εκείνοι που έχει διαπιστωθεί ότι προβαίνουν 

σε επαναλαµβανόµενες παραβιάσεις µετρητή µετά 

ανήκουν στις δύο πρώτες κατηγορίες θα δικαιούνται 

4 άτοκες διµηνιαίες δόσεις. Μέχρι πρότινος όσοι 

ανήκαν στην πρώτη κατηγορία έπρεπε να καταβάλουν 

τους ανήκοντες στην τρίτη κατηγορία (κατ' επανάληψη 

κάτι σε σχέση µε το προηγούµενο πρόγραµµα. Οι 

οφειλής τους ή να προχωρήσουν σε διακανονισµό 

µετά την καταβολή εγγύησης. Επισηµαίνεται ότι από 

και τον Αύγουστο απαγορεύεται n διακοπή ρεύµατος 

σε πελάτες µε κοινωνικό τιµολόγιο ή µε εξάρτηση από 

µηχανικά µέσα.

ΠΥΡΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 18/04/2013

Τα πυρά των Ευρωβουλευτών σχετικά µε τις 

καταδίκασαν τους χειρισµούς για το πρόγραµµα και 

κατηγόρησαν την Κοµισιόν επειδή δεν υπερασπίστηκε 

την ασφάλεια των καταθετών. Με πρωταγωνιστή τον 

οι ευρωβουλευτές επέκριναν ιδιαίτερα τη στάση 

Ρεν υπερασπίστηκε την τελική απόφαση που ελήφθη 

για την Κύπρο, παίρνοντας αποστάσεις από ορισµένες 

πτυχές της συµφωνίας και παραδεχόµενος ότι έγιναν 

ευρωβουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος, 

έπαιξαν κεντρικό ρόλο στο καταστροφικό φιάσκο 

συζήτηση που θα γίνει στις 25 Απριλίου στην 

επιτροπή οικονοµικών υποθέσεων της Ευρωβουλής. 

µοναδική περίπτωση και οι καταθέτες στην υπόλοιπη 

τραπεζικού συστήµατος από τις εξελίξεις στην Κύπρο 

αποτελεί υπενθύµιση για το πόσο εύθραυστη είναι n 

εµπιστοσύνη. 


