
Mετά από συµφωνία ανάµεσα στη Γενική Γραµµατεία Τηλεπικοινωνιών, 

 τον εκκαθαριστή της ΕΡΤ  και το υπουργείο Οικονοµικών το κανάλι της Βουλής 

εκπέµπει από τη συχνότητα EΡT HD.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÊÜðïéïé, áöïý Ýðáéîáí ìå ôç äçìïêñáôßá 

÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ÅÑÔ êáé ðñïêáëþíôáò 

èýåëëá áíôéäñÜóåùí åíôüò êáé åêôüò ÷þñáò, 

èõìßæïíôáò áëÞóôïõ ìíÞìçò åðï÷Ýò, 

âÜëèçêáí íá ðáßîïõí êáé ìå ôç äéêáéïóýíç, 

åñìçíåýïíôáò êáôÜ ðùò ôïõò âïëåýåé ôçí 

áðüöáóç ôïõ ÓôÅ, öáíåñþíïíôáò, ôáõôü÷ñïíá, 

üôé êáôÜ íïõ ìðïñåß íá Ý÷ïõí ðïéêßëá «óåíÜ-

ñéá», åîüí åêåßíùí ðïõ èá áíôéìåôùðßóïõí 

áðïôåëåóìáôéêÜ ôá ðñïâëÞìáôá ôçò ÷þñáò.

Äß÷ùò äéÜèåóç õðåñâïëÞò, âñßóêïíôáé «åêôüò 

ôüðïõ êáé ÷ñüíïõ», êÜôé ðïõ åðéâåâáéþíåôáé 

áðü ôï ãåãïíüò üôé ÷ñåéÜæïíôáé ôñåéò (ðñïò ôï 

ðáñüí) ðïëýùñåò óõíáíôÞóåéò ôùí ðïëéôéêþí 

áñ÷çãþí ôçò ôñéêïììáôéêÞò êõâÝñíçóçò, ãéá 

íá óõæçôçèïýí ôá áõôïíüçôá. Ð.÷. üôé ôñåéò 

êõâåñíïýí êáé ïé ôñåéò åßíáé óõíõðåýèõíïé ãéá 

üôé óõìâáßíåé óôç ÷þñá.

Óôï ðåñéèþñéï ôïõ áíåêäéÞãçôïõ óêçíéêïý, ôï 

ïðïßï, äõóôõ÷þò, ìáêñïçìåñåýåé, óõìâáßíïõí 

ðñÜãìáôá ðïõ áðïäåéêíýïõí üôé ôï êñÜôïò 

«ï÷õñþíåôáé» êáé áíïßãåé «ðüëåìï» ìå ôïõò 

ðïëßôåò. Ãéá ðáñÜäåéãìá (êáé ü÷é ôï ìüíï), 

ç ñýèìéóç ãéá ôéò ëçîéðñüèåóìåò ïöåéëÝò 

ðñïò ôï äçìüóéï, áíáðüöåõêôç ìåôÜ áðü ôçí 

ó÷åäüí óõóôçìéêÞ ýöåóç êáé ôçí åêôüò êÜèå 

ëïãéêÞò áíåñãßá, äåí åßíáé õðçñåóßá ðñïò 

ôïí ðïëßôç. ÁíôéèÝôùò, ìå ôçí áíáãêáóôéêÞ 

õðïâïëÞ åíüò ëåðôïìåñïýò “Ýó÷åò” (äß÷ùò 

ôï ðüèåí), ðñïêåéìÝíïõ íá ãßíåé ç ñýèìéóç, ç 

åöïñßá áðïêôÜ ôçí åõ÷Ýñåéá, åÜí, åöüóïí êáé 

üðïôå “ôçò ëåßðïõí Ýóïäá” íá ðñï÷ùñÞóåé óå 

êáôáó÷Ýóåéò áêéíÞôùí, áõôïêéíÞôùí, ìéóèþí Þ 

óõíôÜîåùí, áêüìç êáé üôáí ïé ïöåéëÝôåò åßíáé 

óõíåðåßò êáé ðëçñþíïõí êáíïíéêÜ ôéò äüóåéò 

ôïõò� Ðáñáãíùñßæïõí üôé Ýíá êñÜôïò ðïõ 

ìåôáâÜëëåôáé óå öõëáêÞ, äõï ôéíÜ ìðïñåß íá 

ðñïêáëÝóåé: ôçí áíôáñóßá Þ ôç äñáðÝôåõóç.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για το 

κλείσιμο της ΕΡΤ διοργάνωσαν χθες 

το απόγευμα  στο Ραδιομέγαρο η 

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, από κοινού με 

τις οργανώσεις των εργαζομένων 

ΠΟΕΣΥ, ΕΣΗΕΑ και ΠΟΣΠΕΡΤ. Στο 

μεταξύ συνεχίζονται οι διαπραγμα-

τεύσεις σε νέα συνάντηση σήμερα 

Πέμπτη, στις 20.30, για το θέμα της 

ΕΡΤ αλλά και την επικαιροποίηση 

της προγραμματικής συμφωνίας των 

κυβερνητικών εταίρων. «Η δύσκολη 

συζήτηση θα συνεχιστεί», ανέφερε 

ο Ευ. Βενιζέλος. «Πρέπει να επικαι-

ροποιηθεί η προγραμματική συμφω-

νία», είπε ο Φ. Κουβέλης. «Σεβασμό 

στην απόφαση του ΣτΕ», δήλωσε ο Σ. 

Κεδίκογλου. 

-«Η απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας αλλά και το αποτέλεσμα 

της συνάντησης των πολιτικών αρχη-

γών, δεν έδωσαν καμιά ουσιαστική 

λύση στο πρόβλημα που προκάλεσε 

η επαίσχυντη Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου. Η ΓΣΕΕ απαιτεί την 

άμεση ανάκληση της ΠΝΠ η οποία, 

εκτός από την ΕΡΤ και τους εργα-

ζόμενούς της, αφορά όλους τους 

εργαζόμενους, τις δημόσιες επιχει-

ρήσεις, την περιουσία και το μέλλον 

τους» τονίζεται σε ανακοίνωση της 

ΕΕ της ΓΣΕΕ. Παράλληλα, με ανα-

κοίνωσή της η Εκτελεστική Επιτροπή 

της ΑΔΕΔΥ «απαιτεί την άμεση ανά-

κληση της Πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου, που άνοιξε παράνομα 

και αντισυνταγματικά το δρόμο της 

κατάργησης οργανισμών, με Υπουρ-

γικές Αποφάσεις, με χαρακτηριστι-

κή την περίπτωση που προκάλεσε 

«ξαφνικό θάνατο»  στην ΕΡΤ και την 

απόλυση 2.700 εργαζομένων. Ύστε-

ρα μάλιστα και από την απόφαση του 

Συμβουλίου της Επικρατείας που 

ζητά την επαναλειτουργία της δημό-

σιας τηλεόρασης με τις συχνότητές 

της, υποχρεούται η κυβέρνηση να 

ανακαλέσει κάθε πράξη που αφορά 

την ΕΡΤ».

Ερµηνεύοντας 

τις δηλώσεις 

των πολιτικών 

αρχηγών, ο Τύπος 

δίνει τη διάσταση 

ότι η ΕΡΤ απο-

τελεί παρελθόν, 

ενώ αναµένεται 

ότι ο νόµος για τη 

νέα τηλεόραση να 

ψηφιστεί άµεσα 

από τη Βουλή

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Α∆Ε∆Υ ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΡΑ∆ΙΟΜΕΓΑΡΟ 

Συνεχίζεται το πολιτικό σίριαλ 
για την ΕΡΤ

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

AΘΗΝΑ
Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, σε συνεργασία µε την  Σχολή 

Αγρονόµων Τοπογράφων του ΕΜΠ και  το 

ΠΣ∆ΜΑΤΜ, διοργανώνει σήµερα εκδήλωση µε 

θέµα:  «Υπάρχουν προοπτικές στην άσκηση του 

επαγγέλµατος του Μηχανικού; Η περίπτωση των 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών», η οποία 

και θα πραγµατοποιηθεί στις 6 µµ, στην Αίθουσα 

Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος).

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος 

διοργανώνει σήµερα (στις 5.30 µ.µ., στο ξενοδο-

χείο Τιτάνια) εκδήλωση µε θέµα τον «Ν. 4067/12 

(Ν.Ο.Κ)- Παρουσίαση του τεύχους Τεχνικών 

Οδηγιών και διευκρινίσεις». 

ΧΑΝΙΑ
Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης & Σταδιοδροµίας του 

Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει εκδήλωση µε 

θέµα: «Οι µαθητές πάνε Πολυτεχνείο - Σπουδές 

στο Πολυτεχνείο Κρήτης». Η εκδήλωση πραγµα-

τοποιείται σήµερα και ώρα 18.30 στο Αµφιθέατρο 

του Κτιρίου Επιστηµών, στην Πολυτεχνειούπολη 

στα Κουνουπιδιανά Χανίων και θα µεταδοθεί 

ζωντανά στο ∆ιαδίκτυο µέσω του κεντρικού ιστό-

τοπου του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr) για 

τους µαθητές από άλλες περιοχές της Ελλάδας 

που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν σε µία από τις 

5 Σχολές του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. 

Το Μουσείο Ακρόπολης, µε αφορµή τα τέταρτα 

γενέθλιά του, προσκαλεί σήµερα  20 Ιουνίου τους 

επισκέπτες του, να ανακαλύψουν τις ιστορίες των 

λίθων της ζωφόρου του Παρθενώνα τα τελευταία 

300 χρόνια.

Τι σηµαίνουν οι διάσπαρτες οπές στερέωσης στην 

παράσταση του ιππέα µε το ατίθασο άλογο της 

δυτικής ζωφόρου; Πώς έγινε η αποκόλληση της 

παράστασης του λίθου ΙΙΙ της νότιας ζωφόρου 

από το συνεργείο του Έλγιν το 1803; Ποια ήταν τα 

στάδια λάξευσης του λίθου ΙΙ της βόρειας ζωφό-

ρου;  Την ίδια µέρα, τέσσερις ειδικές οθόνες θα 

τοποθετηθούν στην Αίθουσα του Παρθενώνα, µία 

σε κάθε πλευρά της ζωφόρου, µε τρισδιάστατες 

παραστάσεις των λίθων. Στην κατανόηση των ανα-

παραστάσεων των λίθων της ζωφόρου βοηθούν 

τα σχέδια και οι λιθογραφίες ξένων περιηγητών 

που προηγήθηκαν του βοµβαρδισµού του Παρ-

θενώνα το 1687 από τον Μοροζίνι. Παράλληλα, 

η επανασυγκόλληση σκόρπιων θραυσµάτων που 

βρέθηκαν οδηγούν σήµερα στην τρισδιάσταση 

αποκατάστασή τους µε συνδυασµό πρωτοτύπων 

και εκµαγείων. 

Ώρες παρουσιάσεων στα ελληνικά: 11 π.µ., 12 µε-

σηµέρι, 1 µ.µ., 2 µ.µ., 5 µ.µ., 6 µ.µ., 7 µ.µ., 8 µ.µ., 

9 µ.µ. Ώρες παρουσιάσεων στα αγγλικά: 11:30 

π.µ., 2:30 µ.µ., 6:30 µ.µ.  Ώρες παρουσιάσεων στα 

γαλλικά: 12:30 µ.µ. 

Στις 9 µ.µ., η Φιλαρµονική Ορχήστρα Πνευστών 

του ∆ήµου Αθηναίων θα πλαισιώσει µουσικά την 

περιήγηση των επισκεπτών στον προαύλιο χώρο, 

προτείνοντας ένα µουσικό ταξίδι σε γνωστές και 

αγαπηµένες µελωδίες. Επίσης, οι εκθεσιακοί 

χώροι του Μουσείου θα παραµείνουν ανοιχτοί 

από τις 8 το πρωί έως τα µεσάνυχτα, µε µειωµένη 

τιµή (3 ευρώ) για όλους. 

Άγνωστες περιπέτειες των λίθων της ζωφόρου 
του Παρθενώνα 

24-28
Ιουνίου
2013

τη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

"Γεωλογική 

Αποθήκευση του CO2: Επιστηµονική γνώση - Πα-

ρούσα κατάσταση - Προοπτικές" 

ΑΧΑΡΝΑΙ

Τµήµα Μηχανικών Χωροτα-
ξίας, Πολεοδοµίας και Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
και άλλοι φορείς

Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης 
και Αειφόρου Ανάπτυξης- 
Ινστιτούτο Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών και 
Μελετών

26
Ιουνίου
2013

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο 
Βιώσιµης Κινητικότητας και 
∆ικτύων Μεταφορών

1
Ιουλίου

2013

Συνέδριο Πληροφορικής   
  Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Πληροφορι-

κής και Επικοινωνιών, το Αριστοτέλειο Πανεπι-

στήµιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Μακε-

δονίας και άλλοι φορείς, διοργανώνουν το 17ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2013) 

στο ξενοδοχείο MET Hotel στη Θεσσαλονίκη, από 

τις 19 ως τις 21 Σεπτεµβρίου 2013. Το συνέδριο 

θα διεξαχθεί ταυτόχρονα µε το 6ο Βαλκανικό 

Συνέδριο Πληροφορικής - BCI 2013.

Πληροφορίες: http://pci2013.epy-mathra.gr/



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NNNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRN E W S L E T T E R
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ΣΠΕΦ: Ζητά έγκαιρη αποστολή εκκαθαριστικών

Μειωµένος κατά 5,7% εµφανίστηκε ο γενι-

κός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµη-

χανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής 

αγοράς) τον Απρίλιο του 2013, σε σύγκρι-

ση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 

2012, έναντι αύξησης 12% που σηµειώθη-

κε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 

προς το 2011. Σύµφωνα µε την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η µείωση του 

τζίρου των εγχώριων βιοµηχανιών προκύ-

πτει από τις εξής µεταβολές των δεικτών 

των επιµέρους τοµέων βιοµηχανίας:

α. Την αύξηση του δείκτη κύκλου εργασι-

ών ορυχείων- λατοµείων κατά 15,5%.

β. Τη µείωση του δείκτη κύκλου εργασιών 

µεταποιητικών βιοµηχανιών κατά 5,9%.

Επίσης, οφείλεται στις εξής µεταβολές 

των δεικτών των επιµέρους αγορών:

α. Στη µείωση του δείκτη κύκλου εργασι-

ών εγχώριας αγοράς κατά 10,3%.

β. Στην αύξηση του δείκτη κύκλου εργασι-

ών εξωτερικής αγοράς κατά 1,2%.

Ο Σύνδεσµος Παραγωγών Ενέργειας µε Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) 

απέστειλε επιστολή προς ΛΑΓΗΕ και ∆Ε∆∆ΗΕ µε κοινοποίηση στο 

ΥΠΕΚΑ στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ και θέµα 

την προθεσµία έκδοσης µηνιαίων ενηµερωτικών/εκκαθαριστικών 

σηµειωµάτων Φ/Β. Συγκεκριµένα στην επιστολή αναφέρεται ότι: 

«Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών, οι παραγωγοί υποχρεού-

νται πλέον µέχρι την 20η εκάστου µηνός, αντί της 26ης που ίσχυε 

παλαιότερα, να υποβάλλουν στις αρµόδιες ∆ΟΥ τις περιοδικές χρε-

ωστικές τους δηλώσεις ΦΠΑ για τον προηγούµενο µήνα. Τούτο όµως 

δεν καθίσταται εύκολα εφικτό µε τον υπάρχοντα ρυθµό έκδοσης των 

µηνιαίων ενηµερωτικών - εκκαθαριστικών σηµειωµάτων από τους 

διαχειριστές η οποία αντί την 10ηεκάστου µηνός όπως είχε ξεκι-

νήσει ως διαδικασία, επί του παρόντος λαµβάνει χώρα πέριξ της 18 

- 19ης και συνεπώς αποµένει στους παραγωγούς οριακά διαθέσιµος 

χρόνος για να ολοκληρώσουν την διαδικασία. Προς αποφυγή λοιπόν 

άδικων φορολογικών προστίµων εις βάρος των παραγωγών πέραν 

της ζηµίας που ήδη υφίστανται από τις υπερηµερίες πληρωµών, πα-

ρακαλούµε από τον ερχόµενο κιόλας µήνα όπως καταβάλλετε κάθε 

δυνατή προσπάθεια για την εµπρόθεσµη έκδοση των µηνιαίων ση-

µειωµάτων την 10η του µήνα.»

Περιβαλλοντική διάκριση απενεµήθη στον Οργα-

νισµό Λιµένος Πειραιά και σε άλλα πέντε µεσο-

γειακά λιµάνια (Βαλένσια, Αλγεθίρας, Μασσαλία, 

Κόπερ, Λιβόρνο) για την ενεργή συµµετοχή του 

στο Πρόγραµµα «CLIMEPORT PROJECT», για τη 

συνεργασία στη Μεσόγειο για την αντιµετώπιση 

των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής.

Το Πρόγραµµα βραβεύθηκε µε περιβαλλοντικό 

µετάλλιο στο Παγκόσµιο Συνέδριο της ∆ιεθνούς 

Ένωσης Λιµένων (ΙΑPH) που έγινε στο Λος Άντζε-

λες.

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος διερευνήθηκαν 

δράσεις όπως:

των λιµένων της Μεσογείου στην  κλιµατική αλ-

λαγή.

Ευρωπαϊκών και Εθνικών πολιτικών και µέτρων 

σχετικά µε τις λιµενικές στρατηγικές για την κα-

ταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής.

δραστηριότητες οι οποίες επηρεάζουν το περι-

βάλλον και την κοινωνία.

σχεδίων δράσης.

ανάπτυξη πιλοτικών πρωτοβουλιών βασισµένων 

σε συστήµατα ενεργειακής απόδοσης.

Ο ΟΛΠ από την συµµετοχή του στο συγκεκριµένο 

βραβευµένο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα αποκόµισε 

πολύτιµη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη καινο-

τόµων περιβαλλοντικών δράσεων προσαρµο-

σµένων στην περιβαλλοντική του διαχείριση στα 

πλαίσια του ECOPORTS Status που εφαρµόζει.

Όπως είναι γνωστό ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση 

Λιµένων (ESPO) µε πιστοποίηση των Lloyds 

Register έχει απονείµει στο Λιµάνι του Πειραιά 

τον τίτλο του Οικολογικού Λιµένα (ΕCOPORT).  

Ο OΛΠ λειτουργεί σε καθηµερινή βάση Σταθ-

µό Ελέγχου Περιβαλλοντικών Μετρήσεων, ενώ 

σε συνεργασία µε Ινστιτούτα και Πανεπιστήµια 

ελέγχει την ποιότητα του θαλάσσιου νερού στην 

ευρύτερη περιοχή του Λιµένος.

Ο  Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος του ΟΛΠ, κ. 

Γιώργος Ανωµερίτης δήλωσε ότι: «Ο ΟΛΠ ΑΕ 

εφαρµόζει όλες τις αρχές της ESPO για αντα-

γωνιστικότητα, αποδοτικότητα, διαφάνεια και 

προστασία του περιβάλλοντος. Το λιµάνι του Πει-

ραιά, όπως αποδέχθηκαν και οι εκπρόσωποι των 

εταιρειών κρουαζιέρας στο πρόσφατο Forum των 

Ποσειδωνίων, είναι πρότυπο περιβαλλοντικής 

λειτουργίας, του οποίου τα γαλάζια νερά ακόµη 

και εντός του λιµένα προκαλούν τα θετικά σχόλια 

όλων των τουριστών των πλοίων τους».

ÌåéùìÝíïò  
ï êýêëïò åñãáóéþí 

óôç âéïìç÷áíßá 

Περιβαλλοντική διάκριση για τον ΟΛΠ



Η µια µετά την άλλη οι µεγάλες αµερικα-

νικές εταιρείες του διαδικτύου, από τους 

servers των οποίων διακινούνται καθηµερινά 

δισεκατοµµύρια mail, µηνύµατα σε δίκτυα 

κοινωνικής δικτύωσης κ.α., αποκαλύπτουν 

ότι έχουν γίνει δέκτες χιλιάδων αιτήσεων από 

τις αµερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών 

και ασφαλείας, για εκχώρηση δεδοµένων 

χρηστών.

Το ρεκόρ των αιτηµάτων, µε βάση τις ανακοι-

νώσεις τους, φαίνεται να έχει η Yahoo, που 

ανακοίνωσε αυτή την εβδοµάδα πως  κατά 

την διάρκεια των τελευταίων έξι µηνών έλαβε 

µεταξύ 12.000 και 13.000 αιτήσεων από τις 

αµερικανικές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, η Apple ανακοίνωσε ότι από 

τον ∆εκέµβριο έλαβε 5.000 αιτήσεις που 

αφορούν ως και 10.000 χρήστες λογαριασµών 

της, το Facebook µεταξύ 9.000 και 10.000 

αιτήσεων, που αντιστοιχούσαν σε 18-19.000 

λογαριασµούς, κατά το ίδιο διάστηµα και η 

Microsoft µεταξύ 6.000 και 7.000 αιτήσεων που 

αφορούν 32.000 λογαριασµούς πελατών της !

Σε όλες τις αιτήσεις ότι τα δεδοµένα 

χρειάζονταν για τη διερεύνηση ποινικών 

αδικηµάτων, αλλά πολλοί αµφιβάλουν αν τα 

αδικήµατα είχαν συντελεστεί ή τα στοιχεία 

χρειάζονταν για να µπουν στο στόχαστρο 

πολίτες των ΗΠΑ, αλλά και άλλων κρατών. 

Άλλωστε, οι αποκαλύψεις του τέως πράκτορα 

των µυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ Edward 

Snowden για το πρόγραµµα Prism της NSA, 

της υπηρεσίας κυβερνο-κατασκοπείας των 

ΗΠΑ, έχουν θέσει σε ευθεία αµφισβήτηση 

ακόµη και τον πρόεδρο Μπαράκ Οµπάµα, 

ο οποίος, ως υποψήφιος, είχε υποσχεθεί 

δραστικό περιορισµό στα προγράµµατα 

επιτήρησης των επικοινωνιών και οπωσδήποτε 

κατάργηση των «καταχρηστικών» πρακτικών.

Πάντως, οι µεγάλες εταιρείες διδικτύου, 

προχώρησαν στην δηµοσιοποίηση του 

αριθµού των αιτηµάτων, αφού ο Snowden 

άρχισε να αποκαλύπτει τον “ιστό της 

αράχνης” της NSA, προφανώς φοβούµενες 

αποκαλύψεις για τον βαθµό ενδοτικότητάς 

τους σ’ αυτά τα αιτήµατα.

BIG …BIG BROTHER

…Ακόµη και στην έρηµο, βλέπεις περίεργα πράγµατα ή το θλιβερό περιβαλλοντικό 

αποτύπωµα µιας παγκόσµιας κοινωνίας που κινείται (απλώς µετακινείται, για να είµα-

στε ακριβείς) εποχούµενη, καταναλώνοντας χιλιόµετρα, καύσιµα και ελαστικά, µε τα 

τελευταία να καταλήγουν σε “νεκροταφείο”, ένα απ’ τα οποία (µάλλον το µεγαλύτερο) να 

διακρίνεται λόγω της έκτασής του, ακόµη και από το διάστηµα !

Πρόκειται για το «νεκροταφείο ελαστικών» που βρίσκεται στην περιοχή Sulaibiya, 

κοντά στην πόλη του Κουβέιτ, στο οποίο έχουν σωρευτεί ως τώρα πάνω από 7.000.000 

µεταχειρισµένα ελαστικά, προφανώς, χωρίς όλα αυτά να έχουν φθαρεί στους δρόµους 

αυτής της αραβικής χώρας.

Οι τέσσερις εταιρείες που διαχειρίζονται την χωµατερή, εκτιµάται ότι αύξησαν κατακό-

ρυφα των τζίρο τους (και την έκταση του “νεκροταφείου”) από το 2006 και µετά, όταν η 

ΕΕ απαγόρευσε µε οδηγία της την απόρριψη ελαστικών σε χωµατερές, επιβάλλοντας 

στα κράτη-µέλη της την ανακύκλωση χιλιάδων τόνων ελαστικών ετησίως. ∆ιαδικασία 

που απαιτεί σύνθετες εγκαταστάσεις, τις οποίες δεν προκύπτει ότι έχουν δηµιουργήσει 

οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες προτιµούν να τα εξάγουν σε τρίτες χώ-

ρες (πάντως στην Ελλάδα υπάρχουν εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ελαστικών, ωστόσο, 

εξάγουµε φθαρµένα ελαστικά, π.χ. στη Βουλγαρία για ενεργειακή χρήση στο εργοστά-

σιο της ΤΙΤΑΝ).

Για την ιστορία, τα υλικά που ανακτώνται από την ανακύκλωση ελαστικών µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή δαπέδων σε παιδικές χαρές και γήπεδα, οργάνων 

γυµναστικής, υποστρωµάτων µοκέτας κλπ. Επιπλέον, χρησιµεύουν στην κατασκευή 

αντιπληµµυρικών φραγµάτων, υποστρωµάτων ΧΥΤΑ ή ακόµη και ως πρόσθετο στις 

ασφαλτοστρώσεις.

Στη Βρετανία, µάλιστα, σχεδιάζουν ασφαλτοστρώσεις µε βασικό υλικό τα ανακυκλωµέ-

να ελαστικά, καθώς από έρευνα προέκυψε ότι είναι δυνατόν να συµβάλλουν στην κα-

ταπολέµηση της ηχορύπανσης, µειώνοντας σηµαντικά τον θόρυβο από την κυκλοφορία 

των οχηµάτων. Ταυτόχρονα, οι συγκεκριµένες ασφαλτοστρώσεις θα απαιτούν λιγότερη 

συντήρηση, ενώ θα είναι σηµαντικά φθηνότερες λόγω µικρότερου κόστους της πρώτης 

ύλης.
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Οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ ∆ΕΠΑ και 

GAZPROM για τη µείωση της τιµής του 

Φυσικού Αερίου έχουν ξεκινήσει από 

τον περασµένο Μάρτιο και εξελίσσο-

νται σε καλό κλίµα ανεξάρτητα από τη 

διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΠΑ, 

δήλωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων 

σύµβουλος της ∆ΕΠΑ Χάρης Σαχίνης. Η 

∆ΕΠΑ, ήδη από τον περασµένο Μάρτιο 

και µε τη στήριξη της ελληνικής κυβέρ-

νησης, έθεσε στη ρωσική GAZPROM 

θέµα µείωσης της τιµής του φυσικού 

αερίου, τονίζει συγκεκριµένα ο κ. Σαχί-

νης και προσθέτει: «Η διαπραγµάτευση 

εξελίσσεται σε καλό κλίµα ανεξάρτη-

τα από τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

της ∆ΕΠΑ. Υπενθυµίζουµε ότι και το 

2011 µετά από επιτυχή διαπραγµάτευ-

ση επιτεύχθηκε µείωση της τιµής του 

Φυσικού Αερίου από τη GAZPROM η 

οποία µετακυλήθηκε στους πελάτες της 

∆ΕΠΑ. Υπενθυµίζουµε επίσης, ότι το 

2012 µετά από επιτυχή διαπραγµάτευση 

επιτεύχθηκε µείωση της τιµής Φυσικού 

Αερίου και από άλλον προµηθευτή, η 

οποία οµοίως πέρασε στους πελάτες 

της ∆ΕΠΑ. Η ∆ΕΠΑ συνεχίζει την ανα-

πτυξιακή πορεία της µε γνώµονα πάντο-

τε το όφελος του Έλληνα καταναλωτή 

και το συµφέρον της Εθνικής µας Οι-

κονοµίας». Νωρίτερα σήµερα η Ένωση 

Βιοµηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας 

(ΕΒΙΚΕΝ) ζήτησε να ξεκινήσουν άµεσα 

διαπραγµατεύσεις για αναδροµική µείω-

ση του κόστους εισαγωγής του ρωσικού 

φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι η 

τιµή του φυσικού αερίου για τη βιοµη-

χανία αυξήθηκε τα 4 τελευταία χρόνια 

σταδιακά κατά 80% και είναι σήµερα 

40% (προ-φόρων) υψηλότερη από την 

µέση ευρωπαϊκή τιµή.

Äéáðñáãìáôåýóåéò 
ìåôáîý ÄÅÐÁ êáé 
GAZPROM

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι, η θυγατρική της εταιρεία ΗΛΕΚΤΩΡ, µε τις κατά 100% θυγατρικές 

της γερµανικές εταιρείες, Herhof GmbH και Helector Germnay GmbH, υπέγραψαν από κοινού 

σύµβαση µε την υπηρεσία ZAKB του Γερµανικού ∆ηµοσίου, στην περιοχή Heppenheim της 

Γερµανίας, για την µελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία µονάδας διαχείρισης οικιακών 

οργανικών υπολειµµάτων. Το ύψος της σύµβασης ανέρχεται σε 10,04 εκατοµµύρια Ευρώ και 

η παράδοση του έργου προβλέπεται βάσει του συµβατικού χρονοδιαγράµµατος τον Ιανουάριο 

του 2015. Η µονάδα θα έχει δυνατότητα διαχείρισης 31.000 τόνων απορριµµάτων ετησίως, από 

τα οποία θα παράγεται βιοαέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΠΕ) και εδαφο-

βελτιωτικό. Η µονάδα θα κάνει χρήση τεχνολογιών αναερόβιας και αερόβιας χώνευσης. Επίσης 

η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της εταιρεία ΑΚΤΩΡ ανέλαβε την κατασκευή τριών 

έργων στη Ντόχα του Κατάρ, και ενός στη Σερβία.

¸ñãá óôï åîùôåñéêü 
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Σύµβαση αξίας 98 εκατοµµυρίων ευρώ, υπέγραψε στις 18/06/2013 µε το ∆ΕΣΦΑ η J&P Άβαξ, 

για την κατασκευή της 3ης δεξαµενής αποθήκευσης υγροποιηµένου φυσικού αερίου πάνω 

στη νήσο Ρεβυθούσα. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, η προς κατασκευή δεξαµενή 

είναι χωρητικότητας 95.000 κυβικών µέτρων, θα προστεθεί στις υπάρχουσες δύο δεξαµενές 

συνολικής χωρητικότητας 130.000 κυβικών µέτρων και θα διασυνδεθεί µε τις υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις εκφόρτωσης LNG (υγροποιηµένου φυσικού αερίου), καθώς και µε τις υφιστά-

µενες εγκαταστάσεις αεριοποίησης. Το έργο αυτό είναι κοµβικής σηµασίας για τα ενεργειακά 

δεδοµένα της Ελλάδος. Όχι µόνο θα ενισχύσει σηµαντικά την αποθηκευτική ικανότητα και 

την ενεργειακή αυτονοµία της χώρας µας, αλλά θα επιτρέψει και µεγαλύτερη ευελιξία στην 

επιλογή προµηθευτών ώστε να εξασφαλιστούν καλύτερες τιµές αγοράς του φυσικού αερίου. 

Σηµειώνεται ότι ο Όµιλος J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε. µε τις θυγατρικές του Εταιρείες έχει συµµετά-

σχει επιτυχώς στη µελέτη, προµήθεια υλικών, κατασκευή και θέση σε λειτουργία όλου του 

υφιστάµενου τεχνικού εξοπλισµού και των αποθηκευτικών & λιµενικών εγκαταστάσεων του 

τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας. Η προθεσµία ολοκλή-

ρωσης των εργασιών είναι 34 µήνες.

Ôñßôç äåîáìåíÞ óôç Ñåâõèïýóá 

Συνέρχεται σήµερα  Πέµπτη, στις 4 το απόγευµα, κεκλεισµένων των 

θυρών, η επιτροπή αναστολών της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της 

Επικρατείας, προκειµένου να εξετάσει την αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, µε 

την οποία ζητείται να ανασταλεί η απόφαση του υπουργού Οικονοµι-

κών και του υφυπουργού στον πρωθυπουργό για το κλείσιµο της ΕΡΤ. 

Η επιτροπή αναστολών είναι 5µελής. 

Πρόεδρός της είναι ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος και εισηγητής ο 

σύµβουλος Επικρατείας, Κ. Κουσούλης, ενώ τα άλλα τρία µέλη είναι 

σύµβουλοι Επικρατείας. Η απόφαση του ΣτΕ δεν αποκλείεται να δη-

µοσιευθεί την ερχόµενη Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013.

Σε αντίθετη περίπτωση θα δηµοσιευθεί στις αρχές της ερχόµενης 

εβδοµάδας.

Οι  ενώσεις των δηµοσιογράφων και των τεχνικών της ελληνικής ρα-

διοφωνίας κατέθεσαν µηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία για την 

µη εφαρµογή της προσωρινής διαταγής του ΣτΕ, που διατάσσει την 

επαναλειτουργία της δηµόσιας ραδιοτηλεόρασης. Στην κατάθεση µή-

νυσης προσανατολίζεται, σύµφωνα µε πληροφορίες και η ΠΟΣΠΕΡΤ.

Συνεδριάζει το ΣτΕ για την ΕΡΤ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ορίστηκε νέα συνάντηση για σήµερα 
το απόγευµα, µε στόχο οριστική λύση- ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 
Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ- Επιδιώκεται να 

“ακούρευτα” οµόλογα αξίας 1,3 δισ. που κατέχουν τα hedge funds- 
Η ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ- Το υπουργείο 
Οικονοµικών αναζητεί τρόπους να καλύψει την υστέρηση εσόδων  

ΤΑΙΠΕ∆: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΟΧΕΣ  ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗ 
FAIRFAX.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Με αµοιβαίες υποχωρήσεις οι αρχηγοί αποφεύγουν 
τις εκλογές και το ατύχηµα- ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΗΜΑ ΒΗΜΑ- Την 
έγκριση των βουλευτών τους για τη συµφωνία επιδιώκουν Βενιζέλος 
και Κουβέλης- Τέλος η συζήτηση για την ΕΡΤ- Στο τραπέζι η 

Βρανδεµβούργου- Ο ΟΜΠΑΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΚΕΝΕΝΤΙ
της FAIRFAX, το βελτιωµένο θεσµικό πλαίσιο και η κινητικότητα 
επενδυτών- ΚΑΝΑ∆ΟΙ ΣΤΗ EUROBANK PROPERTIES

 ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΕΤΑΙ Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΠ ΚΑΙ ΟΛΘ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

στις 8.30 µ.µ.- ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ- Προς συµφωνία-πακέτο οι 

Στ. Σταυρίδη ότι θα πραγµατοποιηθεί εντός του έτους- ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΕΤΑΙ 
Η ΠΩΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 74% ΤΟΥ ΟΛΠ 
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΖΗΤΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ Η 
DEUTSCHE BANK  ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 164 ΕΚΑΤ. 
ΑΠΟ ΤΗ FAIRFAX ΣΤΗ EUROBANK PROPERTIES.

ΕΞΠΡΕΣ: ΑΓΩΝΙΩ∆ΗΣ… ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ- Χωρίς συµφωνία των 3 αρχηγών η χθεσινή συνάντηση, 

ΕΩΣ 21/6 
ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ  

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΠ- Οριστικός ανάδοχος η 
ΑΛΛΑΓΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΣΠΑ- 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/6 
ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ- Στα 7,9 δισ. ευρώ το άνοιγµα του 
Ιδρύµατος στο τέλος Μαρτίου από καθυστέρηση πληρωµής εισφορών. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΡΕΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Οριστικός τεχνολογικός ανάδοχος στον οργανισµό 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 164 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ FAIRFAX HOLDINGS 
ΣΤΗ PROPERTIES ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ- Νέα 

συνάντηση των αρχηγών, ενώ παραµένουν ανοικτά τα θέµατα της ΕΡΤ και 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Απόψε το τελικό ραντεβού των αρχηγών για συµφωνία 

που θα αποτρέψει τις εκλογές- Προσέγγιση στο θέµα της δηµόσιας 

ραδιοτηλεόρασης µε απάλειψη του όρου ΕΡΤ- Πιο κοντά οι τρεις στη 

θέσπιση νέων κανόνων που θα αναβαθµίσουν τη συνεργασία- ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ 
ΤΥΧΕΡΗ! ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΤΟ ΣτΕ (ΞΑΝΑ) 
ΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απόψε η σύσκεψη για την τελική συµφωνία- ΠΙΟ 
ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ- ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΕ ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ 5 ΑΓΚΑΘΙΑ 
ΣΤΙΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Φόρος ακινήτων, ΕΟΠΥΥ, 

∆ηµόσιο, έλλειµµα ΟΑΕΕ, ΦΠΑ εστίασης- Σε 10 µέρες πίσω οι δανειστές.

ΕΘΝΟΣ: Σήµερα το βράδυ η τρίτη και τελική σύσκεψη των «τριών»- 

ΕΠΩ∆ΥΝΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Τι θα γίνει µε την ΕΡΤ- Το 

 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΗ ΧΑΘΕΙ ΜΙΑ ΓΕΝΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μετά τις απειλές που 

εκτοξεύονταν, τώρα αναζητούν αµοιβαίες υποχωρήσεις- ΣΚΛΗΡΑ 
ΠΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΟΙΡΑΣΙΑ

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
Οµπάµα διαφωνεί µε τη λιτότητα- … ΑΛΛΑ «ΨΗΦΙΖΕΙ» ΑΝΓΚΕΛΑ 
ΜΕΡΚΕΛ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στην ίδια γραµµή Βενιζέλος- Κουβέλης για ΕΡΤ και 

λειτουργία κυβέρνησης- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΚΕΤΟ Ή…- ΠΑΣΟΚ- ∆ΗΜΑΡ: 
ΤΡΟΪΚΑ: 

ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ» ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΥΡΙΖΟΥΜΕ  
ΒΡΑΖΙΛΙΑ: 8 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:  Βενιζέλος- Κουβέλης θέλουν όµηρο τον Σαµαρά- 

«ΑΝΤΑΛΛΑΞΑΝ» ΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΜΕΡΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ- Νέα σύσκεψη 

απόψε για τον αριθµό των εργαζοµένων στη δηµόσια ραδιοτηλεόραση- 

όλα τα θέµατα, από λειτουργία καταστηµάτων τις Κυριακές έως ιθαγένεια 

ώρα της σύσκεψης των αρχηγών- ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
INTRALOT ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τρίτη κατά σειρά σύσκεψη των αρχηγών σήµερα στις 

8.30 το βράδυ- ΠΟΚΕΡΤ- Βενιζέλος και Κουβέλης (ευκαιρίας δοθείσης) 

διεκδικούν µεγαλύτερους ρόλους στην κυβέρνηση- Που συµφώνησαν και 

που διαφώνησαν για την επαναλειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΣ ΠΝΙΓΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΝΕΡΟ- Απαράδεκτη 

στάσις των κ.κ. Βενιζέλου- Κουβέλη.

Η ΑΥΓΗ: Το παζάρι Βενιζέλου- Κουβέλη µε τον Σαµαρά- ∆ΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 
ΕΡΤ, ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΦΙΤΣΙΑ- Τρίτο ραντεβού, απόψε, των «τριών» που 

αναζητούν συµβιβασµό εφ’ όλης της ύλης.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Νέα συνάντηση σήµερα των πολιτικών αρχηγών- ΩΡΑ… 
ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ στον Περισσό- ΣΗΜΕΡΑ 
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ 
ΚΟΜΜΑΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο νέος φορέας της ΕΡΤ- όλως τυχαίως- συνδέεται 

µε τον «περιούσιο λαό»- ΣΤΑ ΕΒΡΑΪΚΑ= «ΑΝΑΜΜΕΝΗ  ΕΠΤΑΦΩΤΟΣ 
ΛΥΧΝΙΑ»!
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Η ΤΡΟΪΚΑ «ΠΙΕΖΕΙ» ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
«ΚΕΝΟΥ» ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδες 1-3 | 20/06/2013

ΓΙΑ τα τέλη Ιουνίου -µε πιθανότερη ηµεροµηνία την 29η του 

µηνός- ανανεώθηκε το «ραντεβού» της κυβέρνησης µε τους 

επικεφαλής της τρόικας, προκειµένου να συνεχιστούν οι 

διαπραγµατεύσεις για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού για 

το 2013-2014.

Οι εκπρόσωποι των δανειστών µεταβαίνουν σήµερα µαζί µε τον 

υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα στο Λουξεµβούργο για 

Το διακύβευµα σε αυτό τον έλεγχο -µε δεδοµένο ότι η δόση των 

3,3 δισ. ευρώ του Ιουνίου είναι εξασφαλισµένη- είναι το «πακέτο» 

των 8,1 δισ. ευρώ (4,1 δισ. ευρώ από την ευρωζώνη, 1,8 δισ. ευρώ 

ελληνικά οµόλογα), υπό την προϋπόθεση ότι θα ξεπεραστούν οι 

«σκόπελοι» του δηµοσιονοµικού κενού για το 2013- 2014, που 

δηµιουργείται από την «τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά 

ταµεία.

Σύµφωνα µε στελέχη της τρόικας, η «τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ 

µπορεί και να ανέλθει σε 2,5 δισ. ευρώ, ενώ από το οικονοµικό 

επιτελείο υποστηρίζουν ότι δεν υπερβαίνει τα 800 εκατ. ευρώ. 

Για τον συγκεκριµένο λόγο άλλωστε έχει «εγκατασταθεί» στο 

υπουργείο Υγείας ειδική επιτροπή της τρόικας, µε τα στελέχη του 

υπουργείου Οικονοµικών πάντως να απορρίπτουν τη λήψη νέων 

µέτρων.

Ενστάσεις φέρεται να εγείρουν οι εκπρόσωποι των δανειστών και 

στο σκέλος των εσόδων, µε τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι 

αµφισβητείται η πρόβλεψη της κυβέρνησης για εισπράξεις 3,17 

δισ. ευρώ από τον νέο ενιαίο φόρο στα ακίνητα το 2014.

Στο σκέλος των δαπανών υπάρχει επιπλέον «τρύπα» της τάξης 

των 200 εκατ. ευρώ από τη µη εφαρµογή του νέου µισθολογίου 

στις συντάξεις των αποστράτων.

Στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών αναφέρουν ότι όλα τα 

προαναφερθέντα µπορούν να καλυφθούν από τις µεγαλύτερες 

επιστροφές στο χώρο των φαρµάκων και τα υψηλότερα κατά 

περίπου 200 εκατ. ευρώ έσοδα από τον ΦΑΠ της διετίας 2011-

2012, ενώ εάν χρειασθεί θα χρησιµοποιηθεί και το αποθεµατικό 

του προϋπολογισµού, ύψους 1,1 δισ. ευρώ. Ως εκ τούτου, 

υποστηρίζουν, δεν τίθεται θέµα λήψης νέων µέτρων για την 

περίοδο 2013-2014.

Όµως τα συγκεκριµένα προβλήµατα σε έσοδα και δαπάνες 

φαίνεται ότι αποµακρύνουν την, έστω και πιλοτική για ένα 

εξάµηνο, µείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13%. 

Αντίθετα, υπάρχει πάντα η επίσηµη πρόταση από το ∆ΝΤ για 

την κατάργηση των µειωµένων κατά 30% συντελεστών ΦΠΑ, 

οι οποίοι ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου, προκειµένου να µην 

προκαλούνται, κατά το Ταµείο, απώλειες εσόδων.

Φυσικά, στις διαπραγµατεύσεις περιλαµβάνονται πάντα και 

τα προαπαιτούµενα της αναδιάρθρωσης του δηµόσιου τοµέα 

(διαθεσιµότητα 12.500 δηµοσίων υπαλλήλων και απολύσεις) και 

της ολοκλήρωσης της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, καθώς 

και οι αποκρατικοποιήσεις.

προκειµένου να µην υπάρξει πρόβληµα στη ροή των δόσεων προς 

τη χώρα.

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ... ΤΡΙΤΟ ΗΜΙΧΡΟΝΟ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-6 | 20/06/2013

Συζήτησαν πολύ. Όχι µόνο για τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση αλλά 

και για τη λειτουργία της κυβέρνησης. Συµφώνησαν σε πολλά. 

Ωστόσο, κατέληξαν στο ότι πρέπει να βρεθούν ακόµα µία φορά. 

Σήµερα το βράδυ στις οκτώ και µισή.

Στο µεταξύ ο Αντώνης Σαµαράς θα έχει πηγαινοέρθει στη Βιέννη, 

ενώ οι Βαγγέλης Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης θα έχουν 

ενηµερώσει τα κοµµατικά όργανα και τις Κοινοβουλευτικές τους 

Οµάδες σε ταυτόχρονες συνεδριάσεις σήµερα το απόγευµα.

Άλλη µία ηµέρα λοιπόν µε µεγάλη πυκνότητα γεγονότων, σε 

µια εβδοµάδα που θα δει τρεις - µέχρι στιγµής! - συναντήσεις 

αρχηγών.

Όλα αυτά, ενώ εκφραζόταν χθες και από τις τρεις πλευρές 

συγκρατηµένη αισιοδοξία για την έκβαση των συνοµιλιών. Και 

τούτο διότι και οι τρεις συνοµιλητές έκατσαν χθες στο τραπέζι, 

αποφασισµένοι να κάνουν ό,τι πρέπει για να µην µπει η χώρα σε 

περιπέτειες.

Παρ' όλα αυτά, η χθεσινή συνάντηση στο Μαξίµου ήταν ίσως η πιο 

αλλόκοτη στην ιστορία της κυβέρνησης των τριών. Όταν έκαναν 

δηλώσεις, η γλώσσα του σώµατος και η σηµειολογία πολιτικού 

λόγου των κ.κ. Βενιζέλου και Κουβέλη ήταν σαφώς θετική. 

Αλλά οι τοποθετήσεις ήταν γενικόλογες. Ωστόσο, επί αρκετή 

ώρα φαινόταν να επικρατεί ένα είδος άτυπου εµπάργκο στην 

επικοινωνία, αφού οι αρχηγοί ήταν φειδωλοί σε πληροφορίες όχι 

µόνο απέναντι στους δηµοσιογράφους αλλά και στα στελέχη τους, 

που προσπαθούσαν να «διαβάσουν» τα πρόσωπά τους. «∆εν µας 

είπε πολλά αλλά...», ήταν η στερεότυπη φράση συνεργατών τους.

Με κατεβασµένα τα ρολά, εκτός από µια ολιγόλογη τοποθέτηση 

να µη θεωρηθεί ότι επιχειρείται µέσω διαρροών να καδραριστεί 

πολιτικά η συνάντηση. Στην πραγµατικότητα, όλες οι πλευρές 

ενδιαφέρονταν να διαφυλάξουν την ατµόσφαιρα εµπιστοσύνης 

που πάει να αναδηµιουργηθεί έπειτα από ενάµιση µήνα, κατά τον 

οποίο οι εταίροι αποµακρύνονταν ο ένας από τον άλλο.

επανένωσης ήταν αναγκαίο µετά τον πόλεµο δηλώσεων που 

κόντεψε να βάλει τη χώρα σε κλίµα προεκλογικό. Όπως όµως 

συµβαίνει όταν φθάνει κανείς να κοιτάξει πάνω από τον γκρεµό, 

έτσι και οι κ.κ. Σαµαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης οµονόησαν 

ότι η χώρα καλό θα ήταν να µην ξαναµπεί σε τροχιά αστάθειας 

- κάτι που επισήµανε από το Βελιγράδι και ο Πρόεδρος της 

∆ηµοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Όταν έσπασε ο πάγος και τα τρία επιτελεία άρχισαν να 

δίνουν ένα αδρό περίγραµµα της συνάντησης, συγκλίνουσες 

πληροφορίες εµφάνιζαν τους τρεις να προσέρχονται µε 

εποικοδοµητική διάθεση, ο καθένας από την πλευρά του. Το 

καλό κλίµα φάνηκε από την αρχή, έστω και αν η κουβέντα ήταν 

δύσκολη στην ουσία της.

Ο Πρωθυπουργός δεν είχε ενδοιασµούς να συζητήσει θέµατα 
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λειτουργίας της κυβέρνησης - µια κουβέντα στην οποία, 

σε αντίθεση µε τη συνάντηση της ∆ευτέρας, ήταν πλέον 

διατεθειµένοι να µπουν οι συνοµιλητές του. Κουβέντα για 

ανασχηµατισµό - και πρόσωπα δεν έγινε. Στο πλαίσιο αυτό 

εντάσσονται και η επικαιροποίηση της προγραµµατικής 

αλλά και η δηµιουργία συντονιστικών µηχανισµών που να 

προστατεύουν από αιφνιδιασµούς.

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος ενεργοποίησε την πολιτική ευστροφία 

του και τη νοµική επιστηµοσύνη του ώστε να βρεθεί λύση για 

την αναδιάρθρωση της δηµόσιας τηλεόρασης σύµφωνα µε 

την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας, αλλά και να 

διασφαλιστεί η αναδίπλωση του Μεγάρου Μαξίµου που ήθελε ο 

Φώτης Κουβέλης. Το ΠΑΣΟΚ ήταν στο ίδιο µήκος κύµατος µε τη 

Παράλληλα είχε τον πλήρη έλεγχο στο κόµµα του, αφού η 

χορωδία δηλώσεων της Ιπποκράτους έλαβε τέλος και ο πρόεδρος 

του ΠΑΣΟΚ κατέλαβε, όπως το συνηθίζει, όλο τον πολιτικό χώρο.

Και ο Φώτης Κουβέλης εµφανίστηκε έχοντας από την αρχή 

ένα σαρανταοκτάωρο όπου η ανελαστική γραµµή του - ιδίως 

για την ΕΡΤ είχε επισηµανθεί ακόµη και από τους δικούς του, ο 

λύση και όχι να συντηρηθεί µια αρνητική ατµόσφαιρα. Αυτό 

ήταν κρίσιµο γιατί, έτσι όπως βλέπει τα πράγµατα το Μαξίµου, ο 

Κουβέλης είναι πολιτικά αναγκαίος για την ευστάθεια αυτής της 

κυβέρνησης.

Τελικά, αν η συνάντηση της ∆ευτέρας είχε χαρακτήρα εκτόνωσης, 

το χθεσινό ραντεβού επαναβεβαίωσε τη διάθεση των τριών να 

παραµείνουν εταίροι σε ένα σχήµα συνεργασίας. 

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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Με τροποποιήσεις έναντι του αρχικού κειµένου που δόθηκε 

στη δηµοσιότητα, προκειµένου να αποφευχθεί ένα νέο φιάσκο 

αντισυνταγµατικότητας, θα κατατεθεί στη Βουλή από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) το νέο σχέδιο νόµου για τα 

αυθαίρετα.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αλλαγές θα αφορούν µεταξύ 

άλλων τα ακίνητα εκτός σχεδίου µε τις µεγάλες αυθαιρεσίες, 

τα οποία θα έχουν διαφορετική αντιµετώπιση από αυτά 

εντός σχεδίου. Για τα εκτός σχεδίου, λοιπόν, προκειµένου 

να επιτευχθεί η εξαίρεσή τους από την κατεδάφιση, εφόσον 

βεβαίως οι ιδιοκτήτες τους τα εντάξουν στο νέο νόµο, θα 

χρειασθεί να προσκοµίσουν διαφορετικά δικαιολογητικά. 

Πρόθεση του ΥΠΕΚΑ είναι η «τακτοποίηση» των εκτός 

σχεδίου ακινήτων µε µεγάλες παραβάσεις να συνδεθεί µε τον 

πολεοδοµικό και χωροταξικό σχεδιασµό. Όπως είναι γνωστό 

εκκρεµεί η ανακοίνωση παρεµβάσεων στο χωροταξικό και 

πολεοδοµικό πλαίσιο.

Επίσης, για τα προ του 1975 αυθαίρετα κτίσµατα, ενώ η 

αρχική πρόταση αφορούσε όλα και όριζε πως είναι δυνατό να 

εξαιρεθούν οριστικά από την κατεδάφιση καταβάλλοντας το 

παράβολο των 500 ευρώ, µε το τελικό κείµενο προς ψήφιση σε 

αυτή τη διάταξη θα µπορούν να υπαχθούν µόνο οι αυθαίρετες 

κατοικίες. Για άλλα µεγάλα ακίνητα, ξενοδοχεία, εργοστάσια 

κλ.π. προ του 1975 θα προστεθούν άλλες διατάξεις.

Από την αρχή που έγινε γνωστό, µέσω πληροφοριών, ότι ο 

4014 κρίνεται από το Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ως 

αντισυνταγµατικός η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ έσπευσε να διευκρινίσει 

ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι απολύτως σεβαστές και ότι 

το νέο σχέδιο νόµου κινείται στο πλαίσιο της νοµολογίας του 

ΣτΕ. Βεβαίως, το ίδιο έλεγαν και οι συντάκτες του 4014, ακόµα 

και όταν νοµικοί τους επεσήµαιναν ότι δεν θα περάσει από το 

ανώτατο δικαστήριο...

Οι πολίτες που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων του 4014/2011 

θα µπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις του νέου νόµου, 

χωρίς να αδικηθούν όσον αφορά τα πρόστιµα που έχουν ήδη 

καταβάλει.

Με ενδιαφέρον αναµένεται, στο µεταξύ, αν στις τελικές 

ρυθµίσεις που θα προωθηθούν θα µείνουν ως έχουν οι 

διατάξεις οι οποίες αναφέρονται στις «αυθαίρετες µικρές 

παραβάσεις».

Πρόκειται για την κατηγορία 3, η οποία εξαιρείται οριστικά της 

κατεδάφισης µε την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ 

και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίµου. Αφορά ακίνητα 

στοιχείων σε ακάλυπτο χώρο όπως φούρνοι, διακοσµητικοί 

κρουνοί και άλλα διακοσµητικά στοιχεία. Μείωση του 

ποσοστού της υποχρεωτικής φύτευσης του ακάλυπτου χώρου 

του οικοπέδου έως 5%. Προσθήκη µόνωσης εξωτερικά στις 

όψεις. Αλλαγή των διαστάσεων των εξωστών που προκαλεί 

υπέρβαση της επιφάνειας τους έως 10%. Αλλαγή έως 10% των 

διαστάσεων των ανοιγµάτων και µετατόπιση αυτών έως 2µ. 

Κατασκευή πέργολας. Φύτευση υποχρεωτικής υπαίθριας 

θέσης στάθµευσης. ∆εξαµενές αποχέτευσης στεγανές ή 

απορροφητικές. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσµατα 

µε µέγιστες διαστάσεις 2,5 Χ 2,5 και ύψους έως 2,50 µ. 

Εργασίες διαµόρφωσης εδάφους ύψους έως 1,00 µ. Υπέρβαση 

περιτοίχισης ύψους έως 1,00 µ. Υπέρβαση νόµιµου ύψους 

καµινάδας έως 1,50 µ. Αποθήκη µέγιστης επιφάνειας 15 τ.µ. και 

ύψους έως 2,50 µ.

Υπέρβαση ύψους των επαγγελµατικών, βιοµηχανικών, 

βιοτεχνικών και αγροτικών αποθηκών έως 20% του ύψους 

που προβλέπεται στη σχετική οικοδοµική άδεια. Αλλαγές στις 

εξωτερικές διαστάσεις του περιγράµµατος του κτηρίου ή της 

αυτοτελούς ιδιοκτησίας έως 5% και εφόσον δεν µεταβάλλεται 

η επιφάνεια άνω του ποσοστού 2%. Παραβάσεις του 

Κτηριοδοµικού Κανονισµού. Πρόχειρες, προσωρινές, κινητές, 

κατασκευές από πανί ή νάιλον που χρησιµοποιούνται για την 

προσωρινή αποθήκευση υλικών και προϊόντων εµπορίου σε 

βιοµηχανικά, βιοτεχνικά κτήρια µε νόµιµη άδεια.

Για την υπαγωγή ακινήτων µε τις προαναφερόµενες παραβάσεις 

υποβάλλεται αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη καθώς 

και τεχνική έκθεση µηχανικού.


