
Κανονικά θα διεξάγονται από σήµερα, Παρασκευή τα δροµολόγια του Προαστιακού σιδηρο-

δρόµου στα τµήµατα Κιάτο-Αεροδρόµιο- Κιάτο και Άνω Λιόσια- Αεροδρόµιο- Άνω Λιόσια, 

µετά την ολοκλήρωση των εργασιών στη σιδηροδροµική υποδοµή.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç åðåßãïõóá ðñïêáôáñêôéêÞ åîÝôáóç ðïõ äéÝôá-

îáí ïé Ïéêïíïìéêïß Åéóáããåëåßò Ã. Ðåðüíçò êáé 

Ó. Ìïõæáêßôçò ãéá ôá «Ýñãá êáé çìÝñåò» ôïõ Äé-

ïéêçôÞ ôçò ÔñÜðåæáò ôçò ÅëëÜäáò Ãéþñãïõ Ðñï-

âüðïõëïõ, áíáöÝñåôáé óå äõï óõãêåêñéìÝíåò 

êáé ðïëý óïâáñÝò õðïèÝóåéò: ôçí Ýãêñéóç ìå-

ôáâßâáóçò ôçò Proton Bank óôïí åðé÷åéñçìáôßá 

ËáõñÝíôç ËáõñåíôéÜäç, ðáñÜ ôçí áñíçôéêÞ èÝóç 

ôùí åëåãêôþí ôçò ÔñÜðåæáò ÅëëÜäïò, êáèþò, 

åðßóçò, óôçí ðáñÜëåéøç åëÝã÷ïõ ôçò “õãåßáò” 

ôùí ÷áñôïöõëáêßùí ôùí èõãáôñéêþí êáé ôùí 

offshore åôáéñåéþí ôùí ôñáðåæþí, Ýëåã÷ïò  ï 

ïðïßïò èá êáôÝãñáöå ðïõ ðÞãáí ïé êáôáèÝóåéò 


Ôá óõóôçìéêÜ ÌÌÅ, ìå åëÜ÷éóôåò åîáéñÝóåéò êáé 

óå ðåñéïñéóìÝíç Ýêôáóç, äåí áíáöÝñèçêáí óôçí 

åßäçóç, öáíåñþíïíôáò ðùò õößóôáôáé êáé óôç 

÷þñá ìáò ï óéêåëéêüò êþäéêáò ôéìÞò (ïìåñôÜ) 

ðïõ áðáãïñåýåé ôçí ðáñï÷Þ ðëçñïöïñéþí ãéá 

åãêëÞìáôá ôá ïðïßá èåùñïýíôáé ðñïóùðéêÞ 

õðüèåóç ôùí åìðëåêïìÝíùí áôüìùí. 

Ôï ÔÅÅ êáé ü÷é ìüíï, èõìßæïõìå, Ý÷åé êáôáããåß-

ëåé ôï “âßï êáé ôçí ðïëéôåßá” ôïõ ÄéïéêçôÞ ôçò 

êåíôñéêÞò ôñÜðåæáò ôçò ÷þñáò, ôïí ïðïßï êáôï-

íüìáóå ùò õðåýèõíï ôçò õöáñðáãÞò ôùí áðï-

èåìáôéêþí ôùí áóöáëéóôéêþí Ôáìåßùí, ìå ôçí åí 

êñõðôþ ìåôáôñïðÞ ôïõò óå ïìüëïãá ôïõ åëëç-

íéêïý äçìïóßïõ, ôçí ðåñßïäï ìåôÜ ôï îÝóðáóìá 

ôçò êñßóçò, üôáí áõôÜ áðáîéþíïíôáí êáé ôåëéêÜ 

“êïõñåýïíôáí”. ÅíÝñãåéá, ç ïðïßá, åììÝóùò, 

ðëçí, üìùò, óáöþò, êáôÝëçîå óôçí íïìïèÝôçóç 

ôùí áðáñÜäåêôùí áíáäñïìéêþí áõîÞóåùí ôùí 

áóöáëéóôéêþí åéóöïñþí, ôéò ïðïßåò êáëïýíôáé 

– êáé, ìÜëéóôá, åí ìÝóù ðñùôïöáíïýò áíåñãßáò 

– íá êáôáâÜëëïõí ïé ìç÷áíéêïß.

ÌÞðùò Þñèå ç þñá íá åëåã÷èåß êé áõôÞ ç 

õðüèåóç, ðïõ áöïñÜ ôï óýíïëï ôùí (Üëëïôå) 

åñãáæïìÝíùí ôòç ÷þñáò;

Πρόταση για λειτουργία των καταστημάτων όλες τις Κυριακές και των εμπορικών κέντρων επτά Κυρια-

κές ετησίως θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νόμος που επεξεργάζεται το υπουργείο Ανάπτυξης. Το 

νομοσχέδιο αφορά επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που στεγάζονται σε χώρους μέχρι 250 τμ.

Ανοιχτά µαγαζιά την Κυριακή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

Ανοίγει το θέµα  
των οικοδοµικών συνεταιρισµών 

Ανακοινώσεις για τους οικοδομι-

κούς συνεταιρισμούς, τα αυθαίρετα 

το κτηματολόγιο και τον χωροταξικό 

και πολεοδομικό σχεδιασμό έκανε 

χθες ο αναπληρωτής υπουργός 

ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, 

μιλώντας στην ετήσια Οικονομική 

Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης 

Επιχειρηματιών, όπου προανήγγειλε 

νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Ειδικό-

τερα είπε:

-Για τους οικοδομικούς συνεταιρι-

σμούς : «Εξετάζουμε τη δημιουργία 

και λειτουργία της «Τράπεζας Γης», 

δηλαδή ένα σύγχρονο θεσμό «Αγο-

ράς Δικαιωμάτων Γης», μέσω του 

οποίου θα μπορεί, μεταξύ άλλων, 

ένας οικοδομικός συνεταιρισμός 

ή ένας φορέας ιδιωτικής πολεοδό-

μησης, να μεταφέρει συντελεστή 

δόμησης σε άλλη περιοχή. Στόχος 

είναι, εκτός των άλλων, να λυθούν 

χρόνια προβλήματα των Οικοδο-

μικών Συνεταιρισμών. Να προσελ-

κύσουμε κεφάλαια στην ιδιωτική 

πολεοδόμηση, να δώσουμε ώθηση 

στον κλάδο της οικοδομής και να 

τονώσουμε την απασχόληση στον 

κλάδο». 

-Για το Κτηματολόγιο : «Βασική 

κατεύθυνση είναι η επιτάχυνση των 

διαδικασιών και η διασφάλιση του 

δημόσιου συμφέροντος. Απλοποι-

ούνται οι διαδικασίες και βελτιώνε-

ται η εξυπηρέτηση των πολιτών». 

-Για το Χωροταξικό και Πολεοδο-

μικό Σχεδιασμό: «Εισάγονται  ρυθμί-

σεις που αφορούν στη χωροθέτηση 

των επενδύσεων. Αναθεωρούνται 

και εξειδικεύονται τα 12 περιφερει-

ακά πλαίσια Χωροταξικού Σχεδια-

σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, 

ώστε να εναρμονίζονται με το Γενι-

κό, αλλά και με τα Ειδικά Πλαίσια». 

-Για τα αυθαίρετα: « Οι αυθαιρεσίες 

κατηγοριοποιούνται με βάση τη 

βαρύτητα και τις επιπτώσεις τους 

στο περιβάλλον, με στόχο κάποιες 

περιπτώσεις να οδηγηθούν σε 

οριστική λύση». 

Το ΥΠΕΚΑ ανακοί-
νωσε ότι στο αµέσως 
επόµενο διάστηµα, 
παίρνει το δρόµο 
για τη Βουλή σειρά 
µεταρρυθµιστικών 
νοµοσχεδίων, για το 
Κτηµατολόγιο και 
τους δασικούς χάρτες, 
για την αυθαίρετη 
δόµηση και το περι-
βαλλοντικό ισοζύγιο, 
για την χωροταξική 
και πολεοδοµική 
µεταρρύθµιση.

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
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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

 Αύριο Σάββατο 20 Απριλίου 2013 και ώρα 19.00, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσικό 

Σχολείο Ιλίου παρουσιάζουν το συµφωνικό έργο Άξιον Εστί του Μίκη Θεοδωράκη σε ποίηση Οδυσσέα 

Ελύτη, στη µεγάλη Αίθουσα του Βωµού. 

Πρόκειται για τη µεγαλύτερη µουσική διοργάνωση στην ιστορία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσεί-

ου. Εκατόν εξήντα επτά µαθητές και µαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Ιλίου και δεκαοκτώ καθηγη-

τές, ερµηνεύουν το Λαϊκό Ορατόριο για Συµφωνική Ορχήστρα, Χορωδία, Λαϊκή Ορχήστρα, Βαρύτονο, 

Λαϊκό Τραγουδιστή και Αφηγητή. 

Η συνάντηση των εφήβων µε την κορυφαία σύγχρονη ποιητική και µουσική σύνθεση, ανάµεσα στα 

αρχαία αγάλµατα, γίνεται µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Μνηµείων (18 Απριλίου), 

που εφέτος είναι αφιερωµένη στην κληρονοµιά της Εκπαίδευσης. 

Είσοδος ελεύθερη (για κρατήσεις στα τηλ.: 2132144856 και 2132144858).

«Ανάπτυξη – Επενδύσεις- Ενέργεια: Η 

Ελλάδα κοιτάζοντας µπροστά» 

ΑΘΗΝΑ

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών 

24
Απριλίου

2013

Το διήµερο 26 και 27 Νοεµβρίου 2013 

θα πραγµατοποιηθούν στο Ίδρυµα 

Ευγενίδου οι καθιερωµένες ετήσιες 

εκδηλώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Ναυτικής Τεχνολογίας, όπου  προβλέ-

πεται να παρουσιαστούν καινοτόµες 

µελέτες από έλληνες τεχνολόγους και 

επιστήµονες, πλαισιωµένες από θεµατι-

κές οµιλίες, που θα καλύψουν ζητήµατα 

υψηλού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.  Παράλληλα, η 

ετήσια συνάντηση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2013 προβλέπεται να 

περιλαµβάνει Τεχνολογικό Συνέδριο σε συνδυασµό 

µε Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας.

Θεµατολογία 

σχεδίαση και λειτουργία πλοίων 

πλοίων

µετασκευών

µηχανηµάτων

καυσαερίων

απόδοσης

και επισκευών στόλου

-

σκευαστικών µονάδων & ναυτιλιακών επιχειρήσεων

-

πλοίων

υδρογονανθράκων

περιβάλλον. 

ναυτιλιακού χώρου

Πληροφορίες: Τηλ: 2104186062,  2104181758, 

e-mail: elint@otenet.gr, www.elint.org.gr   

Ετήσια συνάντηση ναυτικής τεχνολογίας 

 Εσπερίδα µε θέµα “Το ΟΠΑ Ερευνά” διοργανώνε-

ται -στις 23 Απριλίου 2013- από το Οικονοµικό Πα-

νεπιστήµιο Αθηνών. Η εκδήλωση θα περιλαµβάνει 

4 θεµατικές ενότητες στα αντικείµενα: ∆ιοίκηση, 

Πληροφορική, Οικονοµικά και Στατιστική, κατά τη 

διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι διδάκτορες του 

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ θα παρουσιάσουν τα µέχρι στιγµής 

αποτελέσµατα της έρευνάς τους.

Ποιος είναι ο ορισµός της “εµπειρίας του κατανα-

λωτή”; Τι επίπτωση έχει η οικονοµική κρίση στα 

εισοδήµατα των νοικοκυριών και στις συντάξεις; 

Πώς η Θεωρία Παιγνίων εφαρµόζεται στην πράξη 

στην καθηµερινή “υπερ-δικτυωµένη” ζωή µας; 

Πώς µπορεί κανείς να εντοπίσει τα άτοµα εκείνα 

που µπορούν να γίνουν φορείς αλλαγής σε µία 

εταιρεία, οµάδα, κοινότητα; Τι ρόλο παίζει το 

χρώµα στη ∆ιαφήµιση; Ποια στατιστικά µοντέλα 

“κρύβονται” πίσω από τους βασικούς νόµους της 

σεισµολογίας; Πώς µπορεί να αυτοµατοποιηθεί 

η ανάπτυξη µίας διαδικτυακής διαφηµιστικής 

καµπάνιας; Ποια είναι η εµπειρία του χρήστη 

ενός iPad; Σε αυτά και πολλά άλλα ερωτήµατα θα 

απαντήσουν οι υποψήφιοι διδάκτορες, υπότροφοι 

του ερευνητικού προγράµµατος. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέα-

τρο Αντωνιάδου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών και ώρα 16:00.

“Το ΟΠΑ Ερευνά” 
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33

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Προβληµατικές οι προτεινόµενες οργανωτικές αλλαγές για τον ΕΟΤ 

Έναρξη κατασκευής οδικού έργου στην Ήπειρο

Ανάπλασης της ∆ΕΘ

Παρέµβαση προς την υπουργό Τουρισµού Όλγα Κεφαλογιάννη άσκησε το 

Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ για τις «Μεταρρυθµιστικές ∆ράσεις 

Υπουργείου Τουρισµού και Ε.Ο.Τ.» τονίζοντας ότι «οι προτεινόµενες οργανωτι-

κές αλλαγές έρχονται σε αντίθεση µε την ίδια την φιλοσοφία της Αποκέντρωσης 

και θα επιφέρουν σύγχυση, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για το κοινό και τις 

επιχειρήσεις». Ειδικότερα στην επιστολή προς την υπουργό, που υπογράφει ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΜ Λάζαρος Βασιλειάδης αναφέρεται ότι:  «Κυρία Υπουργέ 

Σχετικά µε τις προτεινόµενες “Μεταρρυθµιστικές ∆ράσεις” του Υπουργείου στο 

οποίο προΐσταστε θέλουµε να σας επισηµάνουµε: Η Περιφερειακή Υπηρεσία 

Τουρισµού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Ε.Ο.Τ. καλύπτει γεωγραφικά 

τις Περιφερειακές Ενότητες ∆ράµας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου 

καθώς και τα νησιά της Θάσου και της Σαµοθράκης. Στο πεδίο αρµοδιότητάς της 

εµπίπτει ένα τουριστικό δυναµικό περίπου 1.800 επιχειρήσεων εκ των οποίων 

το 85% δραστηριοποιείται στις περιοχές της Θάσου και της Καβάλας. Τόσο στο 

πρόσφατο παρελθόν όσο και από την επανασύσταση της µε το Ν.3270/04 η 

Οργανωτική ∆οµή της Π.Υ.Τ. ΑΜΘ περιλάµβανε διαχρονικά δύο υπηρεσιακές 

µονάδες και συγκεκριµένα τη ∆/νση Τουρισµού ΑΜΘ µε έδρα την Κοµοτηνή και 

το Γραφείο Υποστήριξης Τουρισµού Καβάλας. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας 

περιλαµβάνουν την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο των τουριστικών 

επιχειρήσεων και επαγγελµάτων της περιοχής αλλά και µια σειρά δεκάδων 

άλλων διοικητικών διαδικασιών και πράξεων, οι οποίες απορρέουν από την 

ισχύουσα τουριστική νοµοθεσία και αφορούν είτε άµεσα είτε έµµεσα τον 

τουρισµό της περιοχής και ζητήµατα όπως η τουριστική ανάπτυξη, (εγκρίσεις, 

χωροθετήσεις εγκαταστάσεων, Μ.Π.Ε. κλπ), η τουριστική προβολή (υποστήριξη 

προωθητικών δράσεων κλπ), η τουριστική ενηµέρωση και η πληροφόρηση του 

κοινού κ.α. Η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισµού Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης του Ε.Ο.Τ., παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, λόγω της αναιµικής 

της στελέχωσης, (τρεις υπάλληλοι αντί των προβλεπόµενων 17 οργανικών 

θέσεων βάσει του Π.∆.313/2001) έχει καταφέρει διαχρονικά να αναπτύξει µια 

σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και συνεργασίας µε τους επαγγελµατίες του 

κλάδου, σε µία εποχή που η διάσταση της δηµόσιας οργάνωσης στα µάτια ενός 

πολίτη, είναι συνώνυµη της εκούσιας κωλυσιεργίας. Η υπάρχουσα εµπειρία 

και η εξειδίκευση του στελεχιακού προσωπικού της Π.Υ.Τ. Α.Μ.Θ. αποτελούν 

επένδυση και άυλο περιουσιακό στοιχείο του Ε.Ο.Τ., το οποίο εάν ενισχυθεί 

περεταίρω µε ανθρώπινο δυναµικό θα συµβάλλει καθοριστικά στις αναπτυ-

ξιακές προοπτικές της τουριστικής οικονοµίας της ευρύτερης περιοχής. Ο 

επιχειρούµενος διαµελισµός του Ε.Ο.Τ. µε την κατάργηση και συγχώνευση των 

Υπηρεσιακών του µονάδων θα σηµατοδοτήσει ένα άνευ προηγουµένου πισωγύ-

ρισµα, στερώντας στην ουσία µεγάλα τµήµατα της Επικράτειας από το δικαίωµα 

στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Οι προτεινόµενες οργανωτικές αλλαγές έρχονται 

σε αντίθεση µε την ίδια την φιλοσοφία της Αποκέντρωσης και θα επιφέρουν 

σύγχυση, γραφειοκρατία και ταλαιπωρία για το κοινό και τις επιχειρήσεις. Ο 

Ε.Ο.Τ. µε τις Περιφερειακές του Υπηρεσίες αποτελεί διαχρονικά ένα άρτιο πρό-

τυπο αποκεντρωµένης ∆ιοικητικής δοµής, που υπηρετεί εδώ και 60 χρόνια την 

βαριά «βιοµηχανία» της χώρας, η οποία παράγεται πρωτίστως στην περιφέρεια. 

Σ’ ότι αφορά την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η προτεινόµενη 

κατάργηση της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού µε έδρα την Κοµοτηνή 

καθώς και του Γραφείου Υποστήριξης Τουρισµού Καβάλας και η δηµιουργία 

µιας ενιαίας Π.Υ.Τ. Μακεδονίας-Θράκης µε έδρα τη Θεσσαλονίκη θα οδηγήσει 

σε περεταίρω αποµόνωση και υποβάθµιση όλης της Περιφέρειας» Η επιστολή 

καταλήγει ζητώντας  «να επανεξετάσετε τον ψυχρό λογιστικό σχεδιασµό των 

Μεταρρυθµιστικών ∆ράσεων του Υπουργείου Τουρισµού και του Ε.Ο.Τ. που έτσι 

κι’ αλλιώς το δηµοσιονοµικό όφελος θα είναι ασήµαντο, επισηµαίνοντας ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισµό και στην οικονοµία γενικότερα θα είναι 

πολύ µεγαλύτερες». 

Από το υπουργείο Υποδοµών ανακοινώθηκε η έναρξη κατασκευής 

του τµήµατος της παράκαµψης Άρτας - Φιλιππιάδας και του Aνισό-

πεδου Kόµβου Άρτας, µετά από σχετική απόφαση (151/2013) του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, που εκδόθηκε στο πλαίσιο του προσυµβατι-

κού ελέγχου και σύµφωνα µε την οποία η σύναψη της σύµβασης του 

εν λόγω έργου δεν κωλύεται. Η αρµόδια υπηρεσία του υπουργείου  

(ΕΥ∆Ε/ΜΕ∆Ε) έχει απευθύνει ήδη πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία 

για να υπογράψει τη σύµβαση και να αρχίσουν οι εργασίες κατα-

σκευής.  Αντικείµενο της σύµβασης αποτελεί η αποπεράτωση των 

υπολειποµένων εργασιών που δεν είχαν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο 

προηγούµενης εργολαβίας η οποία είχε διαλυθεί το καλοκαίρι του 

2011. Το υπουργείο κίνησε όλες τις σχετικές διαδικασίες ώστε να 

επαναδηµοπρατηθεί το έργο, το οποίο χρηµατοδοτείται από εθνικούς 

πόρους και έχει εξασφαλισµένη πίστωση. Υπενθυµίζεται ότι στον 

ανοικτό διαγωνισµό που διενεργήθηκε τον προηγούµενο ∆εκέµ-

βριο, κατέθεσαν προσφορά εννέα (9) εργοληπτικές επιχειρήσεις και 

προσωρινός ανάδοχος είχε αναδειχθεί η εταιρία “Ηλιοχώρα ΑΕ”, µε 

µέση έκπτωση 34,67%. Το έργο είχε προϋπολογισµό δηµοπράτησης 

10.100.000 € (µε ΦΠΑ) ενώ το ποσό της σύµβασης ανέρχεται σε 

7.030.014,60 €. 

Πεντάστερο ξενοδοχείο VIP 120 κλινών, 

υπόγειο πάρκινγκ, πάρκο 86,5 στρεµµάτων, 

γκρέµισµα περιπτέρων, ανακατασκευή 

και εκσυγχρονισµό όσων παραµείνουν, 

καταστήµατα, γραφεία επιχειρήσεων, 

αλλά και «συµµαζεµένους» εκθεσιακούς 

και συνεδριακούς χώρους προβλέπει το 

σχέδιο ανάπλασης των 175 στρεµµάτων που 

καταλαµβάνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

η ∆ΕΘ. Μετά το διαφαινόµενο ναυάγιο της 

µετεγκατάστασης του εκθεσιακού φορέα 

στη Σίνδο, η λύση της αναδιαµόρφωσης του 

σηµερινού χώρου φαντάζει µονόδροµος. 

Η µελέτη που έχει στα χέρια της η διοίκη-

ση του εκθεσιακού φορέα ∆ΕΘ-Helexpo, 

καταδεικνύει ότι πλέον το ενδεχόµενο 

µετεγκατάστασης είναι πολύ δαπανηρό και 

ανεδαφικό.
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Συνήθως τα πάρκα, ανά τον κόσµο, προσφέρουν αναψυχή και χαλάρωση. 

Όµως πέντε θεµατικά πάρκα επιδιώκουν το ακριβώς αντίθετο: να ανεβά-

σουν την αδρεναλίνη στους επισκέπτες τους ή να τους σοκάρουν. Κι αυτά 

είναι:

1. Πάρκο της Αγάπης, Νότια Κορέα
Οι επισκέπτες περνούν µέσα από τα ανοικτά πόδια µια ξαπλωµένης γυ-

ναίκας για να εισέλθουν σ’ αυτό το πάρκο, όπου τα περισσότερα από τα 

αγάλµατά του έχουν να κάνουν µε τα γεννετήσια όργανα και ορµές. Ακόµη 

και τα πόµολα της τουαλέτας έχουν σχήµα σηµείων, αντίστοιχα, του γυ-

ναικείου ή ανδρικού σώµατος. Τα συνολικά 140 εκθέµατα είναι έργα 20 

καλλιτεχνών από το Πανεπιστήµιο της Σεούλ. Το πάρκο βρίσκεται στο νησί 

Jeju, έναν παραδοσιακό κορεάτικο προορισµό για το µήνα του µέλιτος. 

Έχει τέτοια συρροή επισκεπτών, ώστε οι δηµιουργοί τους σκέπτονται να 

στήσουν ένα αντίστοιχο στην Κίνα !

2. Suoi Tien, Βιετνάµ
Ο Βούδας, σε µια χώρα που έζησε δραµατικές πολεµικές καταστάσεις, 

σήµερα πηγαίνει …Disney. Στο συγκεκριµένο πάρκο, στην πόλη Ho Chi 

Minh, δηµιούργηµα του 1995, σε µια έκταση 100 εκταρίων, τα παιδιά παί-

ζουν κάτω από ένα γιγαντιαίο καταρράκτη, ο οποίος έχει σχήµα προσώ-

που παλιού αυτοκράτορα, µε το νερό να τρέχει από τη µύτη και το πηγούνι 

του. Ουράνιο τόξο, φοίνικες και ευτυχισµένοι Βούδες, συµπληρώνουν το 

σκηνικό. Σε µια άκρη του πάρκου µπορεί κανείς να κάνει βαρκάδα στο 

βασίλειο της κόλασης, κι αν δεν ταραχτεί αρκετά, υπάρχει η «σπηλιά των 

αναρίθµητων νυχτερίδων», όπως και µια εναέρια …ποδηλασία πάνω «από 

το αγρόκτηµα των 1.500 κροκόδειλων» !

3. Bruce Lee, Κίνα
Ο διάσηµος ηθοποιός Bruce Lee, που έχει ταυτιστεί µε τις ανατολικές 

πολεµικές τέχνες, µόνο µια φορά επισκέφθηκε πατρογονικό σπίτι του 

στην Shunde, στo Χονγκ Κονγκ. Παρ 'όλα αυτά, το 2008 διατέθηκαν 100 

εκατοµµµύρια γουάν για να κτιστεί στην περιοχή ένα πάρκο αναψυχής 

αφιερωµένο αποκλειστικά στους ήρωες που έχει ενσαρκώσει ο ηθοποιός. 

Στο µουσείο του πάρκου, κυριαρχεί ένα τεράστιο άγαλµά του, αλλά και 

1.000 αναµνηστικά των ιστοριών του. Σύντοµα θα εµπλουτιστεί µε Bruce 

Lee-ροµπότ κούκλες και ένα τρενάκι του λούνα παρκ που κατά το δροµο-

λόγιό του θα εκπέµπει τις χαρακτηριστικές κραυγές του ήρωα των ταινιών.

4. Sanrio Puroland, Ιαπωνία
Όταν το 1990 το πάρκο αναψυχής Sanrio, λίγο έξω από το Τόκιο, άνοιξε 

τις πύλες του, σε µια εγκατάσταση κόστους 630 εκατοµµυρίων δολαρί-

ων, γνώρισε παταγώδη αποτυχία. Οι εµπνευστές του φρόντισαν να κάνουν 

αµέσως τις κατάλληλες αλλαγές, ώστε να το καταστήσουν παράδεισο για 

τα 5χρονα κορίτσια, αλλά και τους µεγαλύτερους, για να ζήσουν µια ηµέρα 

µαζί µε την πρωταγωνίστρια του πάρκου, την Hello Kitty, και τους υπό-

λοιπους ήρωες, προσφέροντας καθηµερινά παραστάσεις και απρόοπτες 

εκδηλώσεις. Σήµερα η Puroland προσελκύει 1,5 εκατοµµύρια επισκέπτες 

το χρόνο και ένα δεύτερο αντίστοιχο πάρκο άνοιξε τις πύλες του στο τέλος 

του 2010 στην Ταϊβάν.  

5. Namja Town, Ιαπωνία
Η γάτα-µασκότ αυτού του πάρκου έχει διαταραγµένη προσωπικότητα. 

Έχει βγει από τα NAMCO video games, όπως τα Pac-Man, που υποτίθεται 

ότι απευθύνονται σε παιδιά. Όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση οι δια-

δροµές εντός του πάρκου έχουν σχεδιαστεί ως ένα στοιχειωµένο µπου-

ντρούµι, προσελκύοντας, από το 1996 οπότε και άνοιξε τις πύλες του, κατά 

χιλιάδες τους νέους του Τόκιο, που θέλουν να ζήσουν στιγµές αγωνίας!

Πάρκο της Αγάπης, Νότια Κορέα

Suoi Tien, Βιετνάµ

 Bruce Lee, Κίνα

Sanrio Puroland, Ιαπωνία

Namja 
Town, 
Ιαπωνία



Την έναρξη διαπραγµατεύσεων για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµ-

βασης Εργασίας ζητά µε επιστολή- πρόσκληση, που απέστειλε προς τους εργοδοτικούς 

φορείς, η ΓΣΕΕ. Στην επιστολή της, η Συνοµοσπονδία θέτει ως αφετηρία των συλλογι-

κών διαπραγµατεύσεων για την νέα ΕΓΣΣΕ τη συµφωνία του Φεβρουαρίου του 2012 µε 

τις εργοδοτικές οργανώσεις, η οποία προβλέπει µεταξύ άλλων κατώτατο µισθό 751,39 

ευρώ. Σήµερα, ο κατώτατος µισθός έχει ορισθεί στα 586,08 ευρώ µε την 6/2012 Πράξη 

του Υπουργικού Συµβουλίου. Ζητά επίσης να συνεχιστεί η συλλογική διαπραγµάτευ-

ση για τις λοιπές διεκδικήσεις της θεσµικού χαρακτήρα µετά την υπογραφή της νέας 

σύµβασης. Η ΓΣΕΕ εκτιµά, στην επιστολή της, ότι «αποτελεί ιστορική υποχρέωση των 

κοινωνικών εταίρων να αποκαταστήσουν τον δικαιοπολιτικό ρόλο της Εθνικής Σύµβα-

σης» και υποστηρίζει ότι «είναι αδιανόητος ο εκτοπισµός των κοινωνικών ανταγωνιστών 

(εταίρων) και η βίαιη επιστροφή στον κρατισµό για τον καθορισµό των όρων εργασίας από 

την εκτελεστική εξουσία, µετά από µη δεσµευτική γνώµη πλειάδας φορέων µε ποικίλες 

θεωρητικές προσεγγίσεις και αλληλοσυγκρουόµενες προτάσεις». Σηµειώνει, επίσης, την 

ανάγκη ενός νέου κοινού διαβήµατος των κοινωνικών εταίρων προς την κυβέρνηση, µε 

το οποίο θα ζητείται η επαναφορά της πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ, η επε-

κτασιµότητα των κλαδικών και οµοιοεπαγγεµατικών συµβάσεων και η αποκατάστασης 

της µετενέργειας.

Η επιστολή της ΓΣΕΕ απεστάλη προς τον Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 

(ΣΕΒ), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), 

την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και τον Σύνδεσµο Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Ðñùôïâïõëßá ÃÓÅÅ ãéá íÝá ÅÃÓÓÅ

Σε άτοκες µηνιαίες δόσεις ρυθµίζει η ∆ΕΗ τις οφειλές κατανα-

λωτών που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, οι οποίες θα ξεκινούν 

από το 25% του συνήθους λογαριασµού χωρίς το τέλος ακινήτων. 

Επίσης, στις ίδιες κατηγορίες πελατών όπως και σε οµάδες που 

έχουν εξάρτηση από µηχανικά µέσα, δεν θα γίνεται διακοπή της 

ηλεκτροδότησης λόγω χρέους κατά τους χειµερινούς (Νοέµ-

βριο, ∆εκέµβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) και τους 

καλοκαιρινούς µήνες (Ιούλιος, Αύγουστος). Τις νέες ρυθµίσεις 

ανακοίνωσε η ∆ΕΗ, σε ευθυγράµµιση µε το νέο Κώδικα Προµή-

θειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, που τέθηκε σε ισχύ µε απόφαση 

του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Ασ. Παπαγεωργίου. Στην κατηγορία των ευπαθών οµά-

δων (ευάλωτων καταναλωτών) εντάσσονται αυτή τη στιγµή όσοι 

έχουν Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, δηλαδή άτοµα µε χαµηλό 

εισόδηµα, τρίτεκνοι, µακροχρόνια άνεργοι, άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες και άτοµα µε ανάγκη µηχανικής υποστήριξης, µε ει-

σοδηµατικά κριτήρια και όρια κατανάλωσης. ∆ιευκολύνσεις µε 

κριτήριο τη συνέπεια Οι ρυθµίσεις των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

γίνονται µε βάση το ιστορικό συνέπειας του κάθε πελάτη. Το νέο 

σύστηµα ρυθµίσεων έχει ως εξής: Για τους ευάλωτους κατα-

ναλωτές που ανήκουν στις κατηγορίες 1, 2 και 3, η κάθε δόση 

δεν ξεπερνά το 25% του συνόλου ενός διµηνιαίου λογαριασµού 

χωρίς το τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗ∆Ε). Έτσι, για παράδειγµα, ένας 

ευάλωτος καταναλωτής που ανήκει στην κατηγορία 1, 2 ή 3 και 

έχει συνολική οφειλή 2.000 ευρώ και µέσο διµηνιαίο λογαρια-

σµό 200 ευρώ (χωρίς ΕΕΤΗ∆Ε) θα µπορεί να το αποπληρώσει σε 

40 άτοκες δόσεις των 50 ευρώ. Οι ευάλωτοι καταναλωτές που 

ανήκουν στις κατηγορίες 4 και 5 πλέον δικαιούνται διακανονι-

σµό µε προκαταβολή 10% συν 6 άτοκες διµηνιαίες δόσεις ή 20% 

προκαταβολή συν 4 άτοκες διµηνιαίες δόσεις αντίστοιχα. Η ∆ΕΗ 

επισηµαίνει ακόµη ότι ιδιαίτερες περιπτώσεις οικιακών πελατών 

που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις παραπά-

νω ρυθµίσεις, θα εξετάζονται από επιτροπές των κατά τόπους 

καταστηµάτων. Με το µέχρι σήµερα πρόγραµµα διακανονισµών 

η ∆ΕΗ διασφάλισε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση περισσοτέ-

ρων από 1 εκατοµµύριο καταναλωτών και παράλληλα υλοποιεί 

βελτιώσεις προκειµένου τα προγράµµατα διακανονισµών να 

ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες των καταναλωτών 

και της κοινωνίας.

Må Üôïêåò äüóåéò ï ëïãáñéáóìüò ôçò ÄÅÇ

Στη Ρώµη µεταβαίνει σήµερα ο υφυπουργός Περιβάλλο-

ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), Μάκης 

Παπαγεωργίου, για να συµµετάσχει στην τριµερή συνάντη-

ση Ελλάδας-Ιταλίας-Αλβανίας, στο πλαίσιο της διακρατικής 

συµφωνίας για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αέριου 

Trans Adriatic Pipeline (ΤΑP). Τον υφυπουργό ΠΕΚΑ θα συ-

νοδεύει ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Εξωτερικών, 

Παναγιώτης Μίχαλος.

Στη συνάντηση θα συζητηθεί η δηµιουργία κοινής οµάδας 

εργασίας για τον καλύτερο συντονισµό µεταξύ των τριών 

χωρών, προκειµένου να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότε-

ρη υποστήριξη του έργου κατασκευής στη διαδικασία επι-

λογής από την κοινοπραξία εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος 

«Shah Deniz II», του αγωγού που θα τροφοδοτηθεί µε αέριο 

από το κοίτασµα. Οι προσπάθειες των τριών χωρών, σηµειώ-

νει το ΥΠΕΚΑ, στοχεύουν στην επιλογή του Trans Adriatic 

Pipeline από την κοινοπραξία, εξέλιξη που θα συµβάλλει 

αποφασιστικά τόσο στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης 

όσο και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της Ελλάδας 

ως ενεργειακού κέντρου

Επαφές για την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αέριου ΤΑP
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Πυρετός» συσκέψεων στο Μαξίµου, ενόψει των 

επισκέψεων του πρωθυπουργού- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ»- 

Σε Κίνα, ΗΠΑ και Ρωσία ο Αντ. Σαµαράς- Αποφασιστικό βήµα οι 

αποκρατικοποιήσεις Πυκνώνουν οι συναντήσεις σε Ελλάδα και 

εξωτερικό- «ΘΕΡΜΟ» 10ΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΥΣΚΕΨΗ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΕ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟ Τελευταίες στην 

κατάταξη- ΜΟΝΟ ∆ΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
FORBES Βόρεια Ελλάδα: ΣΤΗΝ… ΟΘΟΝΗ ΤΗΣ DELL Η ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ∆ραµατικά χαµηλά τα ποσοστά 

απορροφητικότητας της Ελλάδας- ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΣΚΟΥΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Αγώνας δρόµου για 10 δισ. έως 

το 2015 Νοµοσχέδιο: «Ας το φέρουν στη Βουλή, δεν το ψηφίζουµε», 

δηλώθηκε στη “Ν” από το ΠΑΣΟΚ- ΜΕΤΩΠΙΚΗ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ G20: ΥΠΟΣΧΟΝΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΕΙΡΗΝΗ Βερολίνο-Ουάσινγκτον: ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 

Οκτώβριος-Φεβρουάριος: ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 68,7% Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»- Στόχος, να γίνει κόµβος µεταφοράς από τη 

ΝΑ Ασία στην Ευρώπη ΒΟΥΤΙΑ 68% ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ- Μείωση 

εσόδων ΦΠΑ στα 177 εκατ. από 441 εκατ. ευρώ πέρυσι ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΟΥΣΙΟ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΤΩΧΟ ΝΟΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ- Συντελεστής 

10%-15% επί του τζίρου ΚΟΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΩΝ ΜΕ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- Βολές και από το ΠΑΣΟΚ.

ΤΑ ΝΕΑ: Ανθρωποκυνηγητό για τους µπράβους από τη ∆ίωξη 

Ρατσιστικής Βίας- Οι αρµόδιοι ξεκίνησαν ελέγχους (κατόπιν εορτής) 

ενώ το πρόβληµα είναι γνωστό εδώ και χρόνια- ∆ιεθνής σάλος και 

πρωτοβουλίες για µποϊκοτάζ στις φράουλες Μανωλάδας- ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ   FBI: ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΥΟ ΥΠΟΠΤΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ  ΠΟΤΕ Ή ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ 
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΟΛΕΜΟΣ (ΞΑΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ  ΜΙΚΡΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ- Σύσταση θέσεων αναπληρωτών σε έξι υπουργεία  

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑ∆Α.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ένα έγκληµα διαρκείας στα φραουλοχώραφα 

υπό την ανοχή τοπικών αρχών και πολιτείας- ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑ- 
Οι καταζητούµενοι µπράβοι απειλούν τους αλλοδαπούς για να τους 

κλείσουν το στόµα- Η αστυνοµία συλλαµβάνει τραυµατίες µετανάστες 

για να τους απελάσει  ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ 
ΟΠΛΩΝ  Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΖΩΝΗ ΝΕΑΣ ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ- Ασύλληπτοι παραµένουν ακόµα οι δράστες 

της εν ψυχρώ δολοφονικής επίθεσης εναντίον των µεταναστών.

ΕΘΝΟΣ: ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 48 ∆ΟΣΕΩΝ- 

Οριστικά εκτός όσοι έχουν χρέη που δηµιουργήθηκαν µέσα στο 2013  

Παγκόσµιο σοκ για τις «φράουλες µε αίµα»- ΜΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ο ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ  Ραντεβού µε Σαµαρά- 

Στουρνάρα- ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αυξήσεις την 1η Μαΐου και ελεύθερα 

τιµολόγια από τον Ιούλιο- ΝΕΑ «ΕΠΙΘΕΣΗ» ΑΠΟ ΤΗ ∆ΕΗ ΣΤΙΣ ΤΣΕΠΕΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ  ΠΑΓΩΣΕ Η ΕΛΛΑ∆Α, ΕΧΑΣΕ 162 ΕΚΑΤ. € ΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ- Η αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης µείωσε 

την κατανάλωση κατά 68,7%!  «ΨΗΝΕΤΑΙ» ΚΑΙ ΜΕ… ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΑΜΑΡΑ- Απόφαση για τη σύσταση θέσεων αναπληρωτών υπουργών 

σε έξι υπουργεία δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  

Εκτός πεδίου ελέγχων του ΣΕΠΕ οι καλλιέργειες- ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΤΟ 
∆ΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗ ΜΑΝΩΛΑ∆Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Τρεις παραιτήσεις- καταγγελία στην 

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων- Η ΒΟΥΛΗ ΚΟΥΚΟΥΛΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  15 ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΕΡΤΑ, ΣΗΜΕΡΑ 
ΞΥΠΝΗΣΑΝ- Μανωλάδα: Κεντρική διοίκηση, ελεγκτικές- τοπικές αρχές 

και βουλευτές τώρα… ανακάλυψαν την «καλύβα του µπαρµπα- Θωµά».

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κόλπο grosso! Το υπουργείο Οικονοµικών θα 

«βλέπει» online όλες τις καταθέσεις- ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆Α ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ!  ΙΚΑ ΚΑΙ ΟΑΕΕ ΑΜΦΙΣΒΗΤΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ  ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΜΕ ΣΑΝΤΙΓΙ ΤΗΣ 
ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ- Κανείς δεν… ήξερε τι συνέβαινε στα φραουλοχώραφα. 

Προχθές «ξύπνησαν».

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α – Τι περιµένουν να ακούσουν οι 

πολίτες.

Η ΑΥΓΗ: ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ- 

Καθαρή εντολή για κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, που το βράδυ της 

Κυριακής των εκλογών θα αντικαταστήσει το Μνηµόνιο µε Εθνικό Σχέδιο 

για την ανασυγκρότηση της χώρας, ζήτησε ο Αλ. Τσίπρας.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Έγκληµα καπιταλιστών φραουλάδων στη Μανωλάδα- 

ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΣΤΑΖΟΥΝ ΑΙΜΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόµου για την οριστική 

διευθέτηση- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΠΟΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ  

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του κτήµατος στη Νέα Μανωλάδα- ΟΙ 
ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΚΑΝΤΗΛΙ ΚΟΥΝΙΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ 
ΟΡΟΣ!
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ΟΥΡΑΓΟΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 19/04/2013

Σε µια περίοδο που n Ελλάδα κατέχει τη θλιβερή πρωτιά 

στην ανεργία σε όλες τις κατηγορίες, στο σύνολο γυναικών 

και νέων, δεν µπορεί να αξιοποιήσει τις χρηµατοδοτικές 

δυνατότητες που προσφέρει το Eυρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταµείο, εµφανίζοντας δραµατικά χαµηλή απορροφητικότητα. 

Στο σύνολο των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ), n απορρόφηση είναι καλύτερη, ωστόσο 

n Ελλάδα υστερεί σε σχέση µε τις άλλες µνηµονιακές 

χώρες. Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τη στρατηγική 

έκθεση που δηµοσιοποίησε χθες n Κοµισιόν, σχετικά µε την 

εφαρµογή των προγραµµάτων της πολιτικής για τη συνοχή 

κατά την περίοδο 2007 - 2013, n οποία περιέχει αναλυτικά 

στοιχεία για την πορεία απορρόφησης των κονδυλίων σε 

κάθε κράτος-µέλος.  «Τρέχουµε να προλάβουµε, ώστε να 

µη χαθούν κονδύλια για την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο», ανέφερε, χθες, πηγή της Κοµισιόν στη 

«N», κληθείσα να σχολιάσει τη µεγάλη καθυστέρηση, την 

οποία απέδωσε σε δύο παράγοντες: Ο πρώτος ήταν n έλλειψη 

εθνικών πόρων για τη συγχρηµατοδότηση των προγραµµάτων 

και ο δεύτερος n πολιτική κρίση, που είχε ως αποτέλεσµα 

τον πλήρη αποσυντονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Η ίδια 

πηγή υπογράµµιζε ότι, τους τελευταίους µήνες, έχει γίνει 

µια εντατική προσπάθεια µεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης 

και των υπηρεσιών της Κοµισιόν, στην οποία συνεισφέρει 

και n Task Force υπό τον Χορστ Ράιχενµπαχ, προκειµένου 

να καλυφθεί ο χαµένος χρόνος και να µπορέσει n Ελλάδα 

να απορροφήσει το σύνολο των κοινοτικών κονδυλίων, το 

αργότερο µέχρι το 2015, διαφορετικά θα υποστεί απώλειες. 

Τραγική είναι n κατάσταση σχετικά µε το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (EKT), το οποίο χρηµατοδοτεί προγράµµατα 

αναχαίτισης της ανεργίας, καταπολέµησης και φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού, και για την επαγγελµατική 

κατάρτιση. Για την περίοδο 2007-2013 αναλογούν στην Ελλάδα 

από το EKT 4,363 δισ. ευρώ. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2013, n 

χώρα µας είχε απορροφήσει µόλις 1,786 δισ. ευρώ ή ποσοστό 

40,9%. Πρόκειται για εξαιρετικά χαµηλό ποσοστό για µια χώρα 

που µαστίζεται από την ανεργία, δεδοµένου ότι ο µέσος όρος 

απορρόφησης στην E.E. ήταν 46,4%. Και το χειρότερο είναι 

ότι, µέχρι τον Ιανουάριο, είχε δεσµεύσει το 68,1 % του ποσού 

που της αναλογεί. Αναφορικά µε τα άλλα Ταµεία, στην Ελλάδα 

αναλογούν από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταµείο και το 

Ταµείο Συνοχής 15,846 δισ. ευρώ, ενώ µέχρι τον Ιανουάριο 

του 2013 είχε απορροφήσει τα 8,253 δισ. ευρώ ή ποσοστό 

52,1 %, µε µέσο όρο απορρόφησης στην E.E. 41,3%. To θετικό 

στοιχείο είναι ότι n χώρα µας έχει δεσµεύσει πλήρως το 

παραπάνω ποσό, φτάνοντας µάλιστα στο 108%, ωστόσο σε 

απορρόφηση υστερεί έναντι των άλλων µνηµονιακών χωρών, 

δηλαδή της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας. 

Συνολικά, n Ελλάδα έχει να λαµβάνει από το ΕΣΠΑ, για την 

περίοδο 2007-2013, το ποσό των 20,210 δισ. ευρώ. Μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2013, είχε απορροφήσει τα 10,039 δισ. ευρώ 

ή ποσοστό 49,7%, αποµένουν δηλαδή άλλα 10 δισ. ευρώ, 

τα οποία πρέπει να απορροφήσει οπωσδήποτε µέχρι το 

τέλος του 2015, διαφορετικά τα χάνει οριστικά. To ποσοστό 

δέσµευσης φτάνει το 99,5%, αλλά δέσµευση δεν σηµαίνει 

αυτόµατα και εκταµίευση, που σηµαίνει ότι θα πρέπει να 

τρέξει, ώστε να µπορέσει να εκταµιεύσει το παραπάνω ποσό. 

Όπως επισηµαίνει n έκθεση της Κοµισιόν, ενώ αποµένουν 4 

χρόνια έως την περάτωση των προγραµµάτων (το 2015), οι 

επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταµείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ταµείου Συνοχής και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου έχουν ήδη οδηγήσει σε 

προόδους και βελτιώσεις για πολλούς πολίτες. Σε επίπεδο 

E.E., τα επιτεύγµατα αυτά περιλαµβάνουν τα εξής: 

- 1,9 εκατοµµύριο περισσότερα άτοµα έχουν πλέον πρόσβαση 

σε ευρυζωνικές υπηρεσίες.

  - 2,6 εκατοµµύρια περισσότερα άτοµα εξυπηρετούνται από 

δίκτυα ύδρευσης και 5,7 εκατοµµύρια περισσότερα άτοµα από 

έργα επεξεργασίας λυµάτων. 

- 2,4 εκατοµµύρια άτοµα, που έλαβαν βοήθεια από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, βρήκαν νέα θέση εργασίας.

 Η καινοτοµία και οι µικρές επιχειρήσεις λαµβάνουν τεράστια 

ώθηση από τις επενδύσεις της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ 

πολύ περισσότερα ακόµη έργα βρίσκονται στο στάδιο της 

επεξεργασίας. Μέχρι σήµερα, έγιναν επενδύσεις σε 53.240 

έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) και σε 

16.000 έργα επιχειρηµατικής έρευνας, ενώ υποστηρίχθηκαν 

53.160 νεοσύστατες επιχειρήσεις. Καθώς προχωρά n 

αξιοποίηση των κονδυλίων και n υλοποίηση νέων έργων, n 

έκθεση επισηµαίνει: 

- σηµαντική αύξηση του αριθµού των ατόµων που 

υποστηρίζονται στον τοµέα της απασχόλησης, από περίπου 

10 εκατοµµύρια άτοµα ετησίως πριν από το 2010 περίπου 15 

εκατοµµύρια άτοµα ετησίως έκτοτε.

-σηµαντική επιτάχυνση των αποτελεσµάτων από το 2010 

και µετά στον τοµέα της στήριξης των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων: δηµιουργήθηκαν σχεδόν 400.000 

θέσεις εργασίας (οι µισές απ' αυτές το 2010/11), 

συµπεριλαµβανοµένων 15.600 θέσεων εργασίας στον τοµέα 

της έρευνας και 167.000 θέσεων εργασίας στις ΜµΕ. 

Μέσω των τριών Ταµείων -Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (EKT) 

και Ταµείο Συνοχής-, n πολιτική συνοχής της E.E. επενδύει 

ποσό ύφους 347 δισ. ευρώ την περίοδο 20072013 στα 27 

κράτη-µέλη. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού 

προϋπολογισµού της E.E. για την ίδια περίοδο (975 δισ. ευρώ).

ΤΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 19/04/2013

Τα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόµενο, οι µακροχρόνια 

(για πάνω από ένα έτος) άνεργοι και οι άνεργοι ηλικίας 

έως 29 ετών είναι οι τρεις οµάδες που κατά προτεραιότητα 

θα στηριχθούν από τα νέα προγράµµατα απασχόλησης τα 

οποία θα εφαρµόσει στους επόµενους µήνες n κυβέρνηση 

σε δήµους (ως τον «ύστατο» εργοδότη) και σε ιδιωτικές 
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επιχειρήσεις µε την «ανοικτή» υποστήριξη της τρόικας. To 

«πράσινο φως» για την εφαρµογή των νέων προγραµµάτων 

δίνει n τρόικα συµπεριλαµβάνοντας ρητά στους όρους της 

νέας σύµβασης το σχέδιο παρέµβασης για την ανάσχεση 

της καλπάζουσας, λόγω της ύφεσης, ανεργίας ειδικά στις 

παραπάνω οµάδες, όπως είχαν προτείνει στον πρωθυπουργό 

Αντ. Σαµαρά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλος, ο 

πρόεδρος της ∆ΗΜΑΡ Φ. Κουβέλης και ο διοικητής του ΟΑΕ∆ 

Ηλ. Κικίλιας. Με το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο, n τρόικα 

αποδέχεται τους «κινδύνους» της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας 

για την κοινωνική συνοχή και τους άξονες των προγραµµάτων, 

που µε εντολή του Αντ. Σαµαρά, διαπραγµατεύτηκαν 

ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης, ο υφυπουργός N. 

Παναγιωτόπουλος και n γ.γ. A. Στρατινάκη. Στο πλαίσιο αυτό 

n τρόικα ζητά, σύµφωνα µε διασταυρωµένες πληροφορίες 

της «Η», σχέδιο δράσης για την αναβάθµιση του ΟΑΕ∆ και 

συναινεί να ξεκινήσει από το τέλος Μαΐου έως τις αρχές του 

2014 n εφαρµογή προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας 

στους δήµους, πρακτικής άσκησης των νέων στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και στήριξης του εισοδήµατος των µακροχρόνια 

ανέργων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγ. Βενιζέλος, 

επισκεπτόµενος χθες τον ΟΑΕ∆, δήλωσε ότι υπάρχει n 

δυνατότητα να βρεθεί το κονδύλι του 1,3 δισ. ευρώ που, µε 

βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, χρειάζεται προκειµένου να 

διευρυνθούν τα προγράµµατα «ανάσχεσης» της ανεργίας 

και να «καλυφθούν» 200.000 άνεργοι για απασχόληση 

στους δήµους, 45.000 νέοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά 

και 500.000 εργαζόµενοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Ο 

διοικητής του ΟΑΕ∆ Ηλ. Κικίλιας ενηµέρωσε τον πρόεδρο του 

ΠΑΣΟΚ για τα 74 προγράµµατα που εφαρµόζει ο οργανισµός 

από το '10 έχοντας, µε τον τρόπο αυτό, συγκρατήσει την 

αύξηση της ανεργίας κατά 5% - 7%. Μέσω των δράσεων έχουν 

ωφεληθεί 1.298.006 δικαιούχοι.

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΑΦΑΝΤΟΥ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 19/04/2013

 Τη µετάθεση της υποβολής δεσµευτικών προσφορών στην 

αποκρατικοποίηση του Ελληνικού και της Αφάντου (Ρόδου) 

αποφάσισε προχθές του ∆.Σ. του Ταµείου Αξιοποίησης της 

Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆). Παράλληλα, 

το Ταµείο προχώρησε χθες στην αποµάκρυνση του 

προέδρου του ∆.Σ. της Ελληνικόν A.E. Σπύρου Πολλάλη και 

ακόµα τριών µελών του ∆.Σ. (των κ. Γιώργου Κουντούρη, 

Θεόδωρου Αζά και του δηµάρχου Αλίµου Θάνου Ορφανού). 

Η απόφαση αυτή ήταν το τελευταίο κεφάλαιο µιας ήδη 

προδιαγεγραµµένης πορείας, τουλάχιστον για τον κ. Πολλάλη, 

µετά τη διαφοροποίησή του σε σχέση µε τους στόχους 

του ΤΑΙΠΕ∆. Ο κ. Πολλάλης υποστήριζε ότι δεν πρέπει να 

πωληθεί το 100% των µετοχών της Ελληνικό A.E., αλλά να 

διατηρήσει ένα ποσοστό το κράτος για να εκµεταλλευτεί στο 

µέλλον την όποια υπεραξία δηµιουργηθεί. Η διαφοροποίηση 

αυτή εκφράστηκε δηµόσια για πρώτη φορά µέσω της «K» 

τον περασµένο Νοέµβριο: «To Ελληνικό δεν είναι ένα 

µονοσήµαντο έργο, όπως ένα λιµάνι ή ένα έργο real estate, 

αλλά ένα σύνθετο έργο που παρέχει πολλές δυνατότητες 

αναπτυξιακών επιλογών. ∆ιατηρώντας ένα τµήµα των 

µετοχών, το ∆ηµόσιο κρατάει ένα κοµµάτι της µελλοντικής 

υπεραξίας. Αν όµως δεν το διατηρήσει, τότε θα πρέπει να 

µεγιστοποιήσει τη χρηµατική προκαταβολή από τον επενδυτή 

προς το ∆ηµόσιο το συντοµότερο δυνατόν, να εξασφαλίσει ότι 

θα επενδυθούν σηµαντικά κεφάλαια µέσα στα πρώτα χρόνια 

από την απόκτηση του χώρου και ότι θα µεγιστοποιηθούν 

τα µελλοντικά έσοδα του ∆ηµοσίου», είχε αναφέρει. Η 

Ελληνικόν A.E. ιδρύθηκε το 2011 και σ' αυτή µεταβιβάστηκε 

µε τη µορφή µετοχών n ιδιοκτησία του ακινήτου. Στα 

καθήκοντά της περιλαµβάνονταν n εκκαθάριση του ακινήτου 

από τυχόν δεσµεύσεις και για τον σκοπό αυτό προχώρησε 

το τελευταίο έτος σε µια σειρά από δράσεις, µε κυριότερη 

την εκκένωση του αχανούς ακινήτου από τους ενοικιαστές 

και τους καταληψίες των κτιρίων του. Επίσης n εταιρεία είχε 

εκπονήσει και πρόγραµµα κατεδαφίσεων ετοιµόρροπων 

κτιρίων, το οποίο όµως ουδέποτε προχώρησε. Σε ό,τι αφορά 

τις διαδικασίες των αποκρατικοποιήσεων, n υποβολή των 

δεσµευτικών προσφορών για το Ελληνικό ορίστηκε στις 29 

Οκτωβρίου 2013 (αντί 31 Ιουλίου 2013), ενώ για το ακίνητο 

της Αφάντου στις 22 Μαΐου 2013 (αντί 22 Απριλίου 2013). 

Σύµφωνα µε πληροφορίες και οι τέσσερις ενδιαφερόµενοι 

στην αξιοποίηση του Ελληνικού ζήτησαν παράταση του 

χρόνου υποβολής των προσφορών τους. Σηµειώνεται δε, 

ότι Οι προσφορές που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, 

θα πρέπει  να περιλάβουν τόσο το master plan όσο και το 

επιχειρησιακό σχέδιο, για την αξιοποίηση της τεράστιας αυτής 

έκτασης. 

Παράλληλα το ∆.Σ. του ΤΑΙΠΕ∆ ενέκρινε οκτώ επενδυτικά 

σχήµατα που συνεχίζουν στη β' φάση του διαγωνισµού για 

την αξιοποίηση του ακινήτου στο Παλιούρι Αττικής και δύο 

σχήµατα που συνεχίζουν στη β' φάση του διαγωνισµού για την 

αξιοποίηση των Χώρων Εµπορικής Υποστήριξης (ΧΕΥ). Σε ό,τι 

αφορά το Παλιούρι, οι ενδιαφερόµενοι που συνεχίζουν είναι: 

Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάµψα Α.Ε, Lamda Εργα 

Ανάπτυξης A.E., Mind Compass Overseas Ltd, ∆οµοτεχνική 

Α.Ε. Τεχνικές, Εµπορικές, Βιοµηχανικές και Τουριστικές 

Επιχειρήσεις, JSC DonskoyTabac, Ελληνοβαλκανική 

Συµµετοχών A.E., Μεντεκίδης Ιωάννης & Γεώργιος και τέλος 

Isaev Igor. Από την άλλη πλευρά, στον διαγωνισµό για την 

αξιοποίηση των ΧΕΥ, συνεχίζουν οι εταιρείες: Κάντζα A.E. 

Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων και Ανάπτυξης και Ι&Σ 

Σκλαβενίτης ΑΕΕ. Στο µεταξύ το ΤΑΙΠΕ∆ αποφάσισε την 

αλλαγή των όρων συµµετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της έκτασης του Αγ. 

Ιωάννη Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Με βάση τους νέους όρους 

συµµετοχής, ένας υποψήφιος ή ένα µέλος υποψηφίου (σε 

περίπτωση ένωσης προσώπων) µπορεί να βασιστεί στις 

χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες οποιουδήποτε τρίτου.


