
Η καθηµερινή ηλεκτρονική ενηµέρωση του ΤΕΕ (NEWSLETTER), λόγω 

συµβατικών προβλέψεων διακοπής εργασιών κατά την εορταστική περίοδο 

του Πάσχα, θα κυκλοφορήσει κανονικά την Πέµπτη 9 Μαΐου. 

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«Ìáëèáêüôçôá» óôéò äéáðñáãìáôåýóåéò 

êáôáëïãßæåé óôçí êõâÝñíçóç ç ðëåéïøçößá 

ôùí ðïëéôþí (56%) æçôþíôáò íá óêëçñýíåé 

ç óôÜóç áðÝíáíôé óôïõò åêðñïóþðïõò ôçò 

“ôñüéêá”, óýìöùíá ìå Ýñåõíá ðïõ ðñáãìáôï-

ðïéÞèçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôïõ Åìðïñéêïý êáé 

Âéïìç÷áíéêïý Åðéìåëçôçñßïõ Áèçíþí, áðü 

ôçí åôáéñåßá Alco. ÅðéðñïóèÝôùò, ôñåéò óôïõò 

ôÝóóåñéò ðïëßôåò (73%) êñßíïõí ôçí ðïëéôéêÞ 

ôùí ìíçìïíßùí ëáíèáóìÝíç êáé õðïóôçñß-

æïõí ðùò áõôüò ï “äñüìïò” äåí èá ïäçãÞóåé 

óôçí áíÜêìáøç. Ìüëéò ôï 18% ôÜ÷èçêå 

õðÝñ ôçò ìíçìïíéáêÞò ðïëéôéêÞò, åíþ ôï 9% 

åðÝëåîå íá ìçí áðáíôÞóåé óôï óõãêåêñéìÝíï 

åñþôçìá. ¸íá 26% ôïõ óõíüëïõ ôùí åñùôç-

èÝíôùí õðïóôÞñéîå üôé ç êõâÝñíçóç ðñÝðåé 

íá ðáñáéôçèåß êáé ç ÷þñá íá ïäçãçèåß åê 

íÝïõ óå åêëïãÝò.

Óå üôé áöïñÜ ôá ðñüóùðá ðïõ óõíèÝôïõí ôç 

óçìåñéíÞ êõâÝñíçóç êáé åíäå÷üìåíåò áëëá-

ãÝò, ôï 49% èåùñåß áíáãêáßá ôçí áíáíÝùóç 

üóùí ó÷åôßæïíôáé ìå ôï êïéíùíéêü êñÜôïò êáé 

ôçí êáèçìåñéíüôçôá, åíþ 3 óôïõò 10 ðéóôåý-

ïõí üôé ïé áëëáãÝò ðñïóþðùí ðñÝðåé íá 

åóôéáóôïýí óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí. Áîéï-

óçìåßùôï åßíáé üôé óôï óõãêåêñéìÝíï åñþôçìá 

äåí èÝëçóå íá áðáíôÞóåé ôï 21%, ðïóïóôü 

ðïõ åñìçíåýåôáé ùò áðüññïéá ôçò áðáéóéï-

äïîßáò ðïõ äéáêáôÝ÷åé ôïõò ðïëßôåò. Ãåãïíüò 

ðïõ áðïôõðþíåôáé óôï åñþôçìá áíáöïñéêÜ 

ìå ôçí ðïñåßá ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò, ìå 

ôï 72% íá äçëþíåé áðáéóéïäïîßá êáé ìüëéò ôï 

17% áéóéïäïîßá.

Ç Ýñåõíá äéåîÞ÷èç ôï äéÜóôçìá ìåôáîý 23 

êáé 26 Áðñéëßïõ êáé åðéâåâáéþíåé, åðß ôçò 

ïõóßáò, ôçí áßóèçóç ðïõ Ý÷ïõí üëïé ïé ðïëß-

ôåò, ðÜíù óôçí ïðïßá åäñÜæåôáé  êáé ç óôÜóç 

ôïõ ÔÅÅ.

Αναλυτικά στη 

σελ. 3 
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

Αντισυνταγµατικός ο νόµος  
για τα αυθαίρετα 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επι-

κρατείας (ΣτΕ) σε διάσκεψη, κεκλεισμέ-

νων των θυρών, έκρινε σύμφωνα με 

πληροφορίες, του Τύπου  αντισυνταγ-

ματική την τακτοποίηση των αυθαι-

ρέτων νέας γενιάς με "πάγωμα" της 

κατεδάφισής τους για 30 χρόνια (αφού 

καταβληθεί  το σχετικό πρόστιμο), 

όπως επίσης έκρινε αντισυνταγματικό 

στο σύνολό του το νόμο 4014/2011 για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων 

και δραστηριοτήτων, τη δημιουργία  

του «Πράσινου Ταμείου», κ.λπ. Όπως 

τόνιζαν νομικοί κύκλοι, στο ΑΠΕ, η 

απόφαση αυτή του ΣτΕ δημιουργεί αδι-

έξοδο σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες 

που τακτοποίησαν τα  αυθαίρετά τους, 

ενώ διαιωνίζει το πρόβλημα των αυθαι-

ρέτων, καθώς η Πολιτεία δεν εκφράζει 

τη βούληση να συμμορφωθεί στις 

αποφάσεις του ΣτΕ. Επίσης, προκα-

λείται αναστάτωση λόγω των χιλιάδων 

περιπτώσεων μεταβιβάσεως ακινήτων 

και συμβολαιογραφικών πράξεων που 

έγιναν την τελευταία διετία, ενώ την 

ίδια στιγμή προκαλούνται τεράστια 

ερωτηματικά στους πολίτες, οι οποίοι 

εντάχθηκαν στις σχετικές ρυθμίσεις 

του νόμου καταβάλλοντας αξιόλογα 

χρηματικά ποσά για την νομιμοποίη-

ση των αυθαιρέτων τους. Εξάλλου, 

γεννώνται ερωτηματικά για το εάν θα 

επιστραφούν τα ποσά που έχουν κατα-

βληθεί για την νομιμοποίηση αυθαιρέ-

των ή θα βρεθεί άλλης μορφής λύση. 

Μάλιστα, προσέθεταν οι ίδιοι κύκλοι 

ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έχουν 

καταβληθεί και αμοιβές σε μηχανικούς 

οι οποίοι επωμισθήκαν το μεγάλο  βά-

ρος διευθέτησης της νομιμοποίησης. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση πρέπει να 

είναι άμεση η νομοθετική παρέμβαση 

του υπουργείου Περιβάλλοντος, προ-

σέθεταν οι ίδιοι κύκλοι. 

Κατά το πρόσφατο 
παρελθόν η Ολοµέ-
λεια του Συµβου-
λίου της Επικρα-
τείας έχει κρίνει 
αντισυνταγµατική 
την παλαιότερη 
προσπάθεια (παλαιό 
νοµοθετικό πλαίσιο) 
νοµιµοποίησης των 
αυθαιρέτων.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ηµέρες Καριέρας» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 

20-21
Μαΐου
2013

16-17
Μαΐου
2013

«Ρύθµιση προς ένα 

έξυπνο ψηφιακό οικοσύστηµα» 

ΜΑΡΟΥΣΙ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδροµείων 

Για 3η φορά διοργανώνεται το ∆ιεθνές Συνέδριο Πράσινων ∆ωµάτων, το οποίο φέτος θα διεξαχθεί στο 

Αµβούργο της Γερµανίας από τις 13 ως τις 15 Μαΐου, από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Πράσινων ∆ωµά-

των(International Green Roof Association-IGRA) και υπό την αιγίδα του Γερµανικού Οµοσπονδιακού 

Υπουργείου Μεταφορών, Κτιρίων και Αστικών Υποθέσεων.

Πληροφορίες: www.greenroofworld.com

 "10th HSTAM International 

Congress on Mechanics"

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφηρµοσµένης Μηχανικής,  
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

 Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής ∆ιάσωσης, 

θα πραγµατοποιηθεί φέτος από τις 17 ως τις 19 

Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στο οποίο και θα συµµε-

τέχουν οµιλητές από τη Γαλλία, την Ελβετία, αλλά 

και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθούν 

στη Θέρµη (14ο χλµ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Πολυ-

γύρου) και θα περιλαµβάνουν εισηγήσεις για όλες 

τις εξελίξεις στο χώρο της ορεινής διάσωσης. Το 

πρακτικό µέρος του συνεδρίου µε ασκήσεις και 

επιδείξεις θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 

και την Κυριακή στο Ρετζίκι, µε τη συµµετοχή 

ελικοπτέρου. 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ενηµέρωση για τις 

τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διάσωσης όλων 

όσοι ασχολούνται µε την ορειβασία, τον εναλλα-

κτικό τουρισµό και, φυσικά, την ορεινή διάσωση. 

Στη φετινή εκδήλωση αναµένεται και συµµετέχουν 

περίπου 300 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα.

Φέτος, οι key note speakers που θα συµµετέχουν 

θα είναι στελέχη Γαλλικών (P.G.H.M.) και Ελβετι-

κών (Air Zermatt) διασωστικών οµάδων, που θα 

µεταφέρουν τις πολύτιµες εµπειρίες και τη γνώση 

που έχουν αποκοµίσει από τη διαχρονική δράση 

τους στις Άλπεις. Επίσης, για πρώτη φορά θα 

δοθεί η ευκαιρία στους συνέδρους να συµµετέ-

χουν σε µια ξεχωριστή βιωµατική εµπειρία, καθώς 

άνθρωποι που αγνοούνταν και διασώθηκαν, θα 

µοιραστούν µαζί τους τις σκέψεις και τα συναι-

σθήµατά τους µέσα από αφηγήσεις πραγµατικών 

ιστοριών.

Το βράδυ του Σαββάτου 18 Μαΐου µια ξεχωριστή 

συνάντηση θα πραγµατοποιηθεί στο καταφύγιο του 

Σ.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης, στον Χορτιάτη. Πρόκειται για 

την ιστορική συνάντηση, µετά από 34 χρόνια των 

ορειβατών και των διασωστών, που είχαν εµπλακεί 

στο τραγικό δυστύχηµα στον Όλυµπο το 1979. 

Στη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα µιλήσουν 

παλιοί ορειβάτες και διασώστες, αναφέροντας 

τις εµπειρίες τους από το παρελθόν, ενώ όσοι 

παραβρεθούν θα µπορούν να συµµετέχουν δυνα-

µικά στη συζήτηση µε ερωτήσεις, αποµυζώντας 

την εµπειρία και το συναίσθηµα των ατόµων που 

έζησαν κάτι τόσο τραγικό.

Πληροφορίες: www.hrt.org.gr, τηλ.: 2310 310649, 

e-mail: inform@hrt.org.gr 

 Το 14ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Eco-innovation δι-

οργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, σε συνεργασία 

µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τσεχίας, στις 

23 και 24 Μαΐου 2013 στην Πράγα.

Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο «Into clean air… 

Delivering innovative solutions for mobility, 

energy and ICT in cities» και σχετίζεται κυρίως 

µε το ζήτηµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί στους ανθρώπους που 

ζουν στην πόλη. Τα τρία βασικά θέµατα θα είναι η 

ενέργεια, η µετακίνηση και τα τηλεπικοινωνιακά 

συστήµατα, για τα οποία θα µιλήσουν σηµαντικές 

προσωπικότητες από την Ευρώπη, αλλά και από 

όλο τον κόσµο. 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία για την ποιότητα του αέρα, καθώς και 

παραδείγµατα από επιτυχηµένες στρατηγικές 

σχεδιασµού που έχουν εφαρµοστεί σε πόλεις. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν καινοτόµες ιδέες που 

αξιοποιούν την αλλαγή νοοτροπιών, αλλά και ιδέες 

που αφορούν στην χρηµατοδότηση προγραµµάτων 

για την δηµιουργία κατάλληλων αστικών υποδοµών. 

Τέλος, θα αναδειχθούν δίκτυα και συνεργασίες 

µε πολίτες, για την δηµιουργία ενός καλύτερου 

αστικού περιβάλλοντος, ενώ µία συνεδρίαση θα 

αφιερωθεί ειδικά στα ζητήµατα των πόλεων της 

Τσεχίας.

Περισσότερα: ec.europa.eu

Πανελλήνιο Συνέδριο Ορεινής ∆ιάσωσης

Πράγα: 14o Ευρωπαϊκό 
Συνέδριο Eco-Innovation
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ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

Το σκεπτικό της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας
Η Ολοµέλεια των συµβούλων της Επικρατείας (πρόεδρος ο Κ. Μενουδάκος 

και εισηγήτρια η σύµβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου) 

στην διάσκεψη κεκλεισµένων των θυρών κατά την οποία αποφασίστηκε 

ότι είναι  αντισυνταγµατικός στο σύνολό του ο νόµος 4014/2011 ειδικότερα 

έκριναν κατά πλειοψηφία ότι ο Ν. 4014/2011 είναι αντίθετος στο άρθρο 24 

παράγραφος 2 του Συντάγµατος που προστατεύει το περιβάλλον, τον ορθο-

λογικό πολεοδοµικό σχεδιασµό, το οικιστικό περιβάλλον, κ.λπ. Συγκεκρι-

µένα, σύµφωνα µε αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ, οι δικαστές έκριναν ότι ο 

επίµαχος νόµος του 2011 παραβιάζει ευθέως το άρθρο 24 του Συντάγµατος 

και δεν δέχθηκαν κανέναν άλλο ισχυρισµό όσων είχαν προσφύγει στο ΣτΕ 

κατά της τακτοποίησης των αυθαιρέτων, κ.λπ. Επίσης, δεν δέχθηκαν ότι λό-

γοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν την επιβάρυνση -του ήδη κατά πολύ 

επιβαρυµένου- οικιστικού περιβάλλοντος και έκαναν δεκτές τις σχετικές 

αιτήσεις ακυρώσεως.

-Οι θέσεις της εισηγήτριας για τα αυθαίρετα του 2011: Κατά την συζήτηση 

των προσφυγών (Χαρίκλειας Θεοδωρίδη, Αθ. Μιχελή και Π. Θεοδωρόπου-

λου) ενώπιον της Ολοµέλεια του ΣτΕ στις 14 Φεβρουαρίου 2012, κατά του 

νόµου του 2011 για τα αυθαίρετα, η κυρία Σακελλαροπούλου είχε αναφερθεί 

στην νοµολογία του δικαστηρίου της τελευταίας 3ετίας (παλαιότερες απο-

φάσεις) που είχαν κρίνει ότι η συνταγµατική ανοχή απέναντι στα αυθαίρετα 

εξαντλήθηκε µε τον Ν. 1337/1983 και ότι δεν είναι δυνατή η αποφυγή 

κατεδάφισης για τα αυθαίρετα «νέας γενιάς», δηλαδή όσα κτίστηκαν µετά 

τις 31.1.1983. Επίσης, η εισηγήτρια είχε αναφερθεί στο περιεχόµενο του 

επίµαχου Ν. 4014/2011, που µεταξύ των άλλων, προβλέπει, ότι αναστέλλεται 

για 30 χρόνια η επιβολή κυρώσεων και κατεδάφισης αυθαιρέτων (περιλαµ-

βανοµένων και των ηµιυπαίθριων χώρων) µετά την καταβολή του σχετικού 

προστίµου (το ύψος του οποίου καθορίζεται ανάλογα µε την κατηγορία στην 

οποία θα υπαχθεί η πολεοδοµική παράβαση), ενώ ορίζεται ότι το ειδικό 

πρόστιµό που θα καταβληθεί θα αποδίδεται στο «Πράσινο Ταµείο». Μάλιστα, 

είχε επισηµάνει η εισηγήτρια ότι δόθηκαν αλλεπάλληλες παρατάσεις για την 

υποβολή των αιτήσεων υπαγωγής των αυθαιρέτων στον επίµαχο νόµο, όπως 

είχαν επίσης δοθεί και παρατάσεις για τις καταθέσεις των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών. Επιπρόσθετα, η κυρία Σακελλαροπούλου τον περασµένο 

Φεβρουάριο ενώπιον του ακροατηρίου είχε θέσει το ερώτηµα «εάν η αντι-

µετώπιση της οξύτατης δηµοσιονοµικής κρίσης την οποία διέρχεται η χώρα, 

σε συνδυασµό µε τη γενικευµένη και διαχρονική µορφή που έχει λάβει η 

αυθαίρετη δόµηση, µετά την πάροδο 30 περίπου ετών από τη θέσπιση του Ν. 

1337/1983 και την πρόβλεψη παρεµβάσεων πολεοδοµικής εξισορρόπησης 

µε διάθεση τµήµατος των εσόδων, συνιστούν ή όχι εξαιρετικούς λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος, που θα µπορούσαν να δικαιολογήσουν αφενός 

την απόκλιση από τις συνταγµατικές αρχές του κράτους δικαίου και της 

ισότητας των πολιτών έναντι του νόµου και αφετέρου αν θα µπορούσαν να 

δικαιολογήσουν την επιβάρυνση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, 

αλλά και τη διαφοροποίηση της πάγιας νοµολογίας του ΣτΕ ως προς την 

αυθαίρετη δόµηση».

-Προµήνυµα του ΣτΕ για αντισυνταγµατικότητα του Ν. 4014/2011:Υπενθυ-

µίζεται ότι τις πρώτες ηµέρες του Απριλίου του 2012 η Ολοµέλεια του Συµ-

βούλιου της Επικρατείας (διαδικασία Αναστολών) µε πρόεδρο τον µετέπειτα 

υπηρεσιακό πρωθυπουργό Παν. Πικραµµένο και εισηγήτρια την σύµβουλο 

Επικρατείας κυρία Σακελλαροπούλου, έστειλε το πρώτο µήνυµα για την 

«τύχη» των αυθαιρέτων του Ν. 4014/2011. Τότε, οι δικαστές «πάγωσαν» την 

νοµιµοποίηση όλων των αυθαιρέτων νέας γενιάς που η ανέγερσής τους 

βεβαιωνόταν µε «ελαστικούς» τρόπους απόδειξης του χρόνου κατασκευής 

τους (υπεύθυνες δηλώσεις και βεβαιώσεις µηχανικών, ιδιωτικά έγγρα-

φα, κ.λπ.), επαναφέροντας το «ρολόι» στο καθεστώς των προϋποθέσεων 

νοµιµοποίησης προ της 28ης Ιουλίου 2011 (ηµεροµηνία εφαρµογής του 

Ν. 4014/2011), έτσι ώστε να αποδεικνύεται ο χρόνος κατασκευής µόνο µε 

αεροφωτογραφίες και δηµόσια έγγραφα. 

-Παλαιότερο νοµοθετικό πλαίσιο: Να σηµειωθεί ότι και κατά το παρελθόν η 

Ολοµέλεια του ΣτΕ είχε κρίνει αντισυνταγµατικό το παλαιότερο νοµοθετικό 

καθεστώς νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων. Ενδεικτικά, το πρώτο δεκαήµερο 

του 2009 η Ολοµέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου, οµόφωνα (35 

δικαστές) µε την υπ΄ αριθµ. 3500/2009 απόφασή της, είχε αποκλείσει κάθε 

προσπάθεια διατήρησης και εξαίρεσης από την κατεδάφιση των αυθαι-

ρέτων «νέας γενιάς» (που χτίστηκαν µετά το νόµο Τρίτση-Ν. 1337/1983, 

δηλαδή που ανεγέρθηκαν µετά την 31.1.1983) και στα οποία εντάσσονται ως 

αυθαίρετες κατασκευές και οι ηµιυπαίθριοι χώροι. Το 2009 οι σύµβουλοι 

Επικρατείας δέχτηκαν ότι η τελευταία συνταγµατικά ανεκτή εξαίρεση από 

την κατεδάφιση ήταν για τα κτίσµατα που ανεγέρθηκαν µέχρι την 31.1.1983 

και συνεπώς κάθε εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών 

που έγιναν µετά την ηµεροµηνία αυτή, παραβιάζει το άρθρο 24 παράγραφος 

2 του Συντάγµατος (για το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον), καθώς και τις 

συνταγµατικές διατάξεις που κατοχυρώνουν το κράτος δικαίου, την ισότητα 

και τον σεβασµό στην αξία του ανθρώπου.

-Τί ζητούν από το ΣτΕ: Στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο έχουν προσφύ-

γει κάτοικοι του Αµαρουσίου Αττικής, της Φθιώτιδος, Θεσπρωτίας, κ.λπ. 

επικαλούµενοι, µεταξύ των άλλων, ότι θίγονται µε τον αντισυνταγµατικό Ν. 

4014/2011 που προβλέπει την διαδικασία νοµιµοποίησης των αυθαιρέτων 

και την επιβολή ειδικού προστίµου υπέρ του «Πράσινου Ταµείου». Ακόµη, 

ζητούν την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων που καθορίζουν τις δι-

αδικασίες είσπραξης και απόδοσης του ειδικού παραβόλου-προστίµου στο 

«Πράσινο Ταµείο», προσδιορίζουν τον τρόπο υποβολής των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και εγγράφων, κ.λπ.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο επίµαχος νόµος παραβιάζει 

το άρθρο 24 του Συντάγµατος για την προστασία του περιβάλλοντος, τις 

συνταγµατικές αρχές της ανάπτυξης του οικιστικού περιβάλλοντος βάσει 

επιστηµονικού σχεδιασµού, την συνταγµατική αρχή της ισότητας, την αρχή 

της διάκρισης των εξουσιών, κ.λπ., όπως επίσης παραβιάζει και την Ευρω-

παϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α). Τέλος, η δηµοσίευση 

της απόφασης της Ολοµέλειας του ΣτΕ αναµένεται µέσα στους επόµενους 

µήνες.
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Η οµάδα των αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών Two Islands, µε έδρα το Λονδίνο, κέρδισε τον διαγωνισµό Flint’s 

Flat Lot, µε θέµα τη δηµιουργία προσωρινής θερινής κατασκευής στο πάρκινγκ του κέντρου της οµώνυµης 

πόλης στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, δυτικά του Ντιτρόιτ, κερδίζοντας και το έπαθλο των 25.000 δολαρίων.

Η πρόσκληση καλούσε τους αρχιτέκτονες να δηµιουργήσουν µια προσωρινή κατασκευή ικανή να φιλοξε-

νήσει δηµόσιες εκδηλώσεις, παρέχοντας όλες τις ανέσεις, όπως σκιά, καθίσµατα, ψύξη και µια σκηνή, κα-

λύπτοντας µόλις οκτώ θέσεις του µεγάλου πάρκινγκ. Στον διαγωνισµό που ξεκίνησε το φθινόπωρο µετείχαν 

221 σχήµατα και ολοκληρώθηκε την 1η Μαρτίου.

Τις συµµετοχές έκρινε επιτροπή του Αµερικανικού Ινστιτουτου Αρχιτεκτόνων και το αποτέλεσµα ενθουσίασε 

τον εκτελεστικό διευθυντή του Flint Public Art Project, όπως έχει ονοµαστεί η συγκεκριµένη πρωτοβουλία, 

καθώς «δηµιουργεί ένα όµορφο σύµβολο µιας νέας πόλης», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Το “σπίτι του Mark”, όπως ονόµασαν την κατασκευή οι δηµιουργοί της, αποδεικνύει πως η αρχιτεκτονική έχει 

την ικανότητα να µετατρέπει τους δηµόσιους χώρους σε χώρους τέχνης προς µεγάλη τέρψη των κατοίκων 

και των επισκεπτών της πόλης κατά τη διάρκεια του Flat Lot το καλοκαίρι. Ο σχεδιασµός, σε στυλ Tudor, 

εµπεριέχει και έναν συµβολισµό, καθώς …αφηγείται την ιστορία ενός φανταστικού κατοίκου της Flint, του 

Mark Hamilton, η οικογένεια του οποίου έχασε το σπίτι της κατά τη µεγάλη κρίση, υπενθυµίζει την πόλη που 

έχει χαθεί, αλλά και τη δυνατότητα για διαρκή αναγέννηση. Η κατασκευή έχει αποθηκευτική ικανότητα 1.500 

λίτρων νερού το οποίο θα χρησιµοποιηθεί ως ψυκτικό σπρέι κατά τη διάρκεια των θερµών ηµερών.
Εν µέσω διεθνούς κρίσης, κάποιοι αναζητούν 

…Κροίσους για να αγοράσουν κοινές ως προς 

τη χρήση, παράλογες ως προς την κατα-

σκευή και εξωπραγµατικές ως προς τις τιµές 

συσκευές.

Με αυτό το σκεπτικό µία βρετανική εταιρεία 

δηµιούργησε ένα φορητό υπολογιστή, ο οποίος 

δεν διαθέτει κάτι ιδιαίτερο ως προς τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά (µια οθόνη 17 ιντσών και µόνο 

128 GB µνήµης), η αξία του οποίου αποτιµάται 

σε ένα εκατοµµύριο δολάρια !

Η διαφορά έγγυται στους πολίτιµους λίθους 

στην εξωτερική επιφάνεια και στην επίστρωση 

µε διαµάντια του πληκτρολογίου. Φυσικά, το 

µοντέλο διατίθεται µόνο κατόπιν προπαραγγε-

λίας. Μέχρι τώρα πελάτης δεν έχει βρεθεί.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ

Η Αίτνα “βρυχάται” προσφέροντας θεαµατικές εικόνες, 

τροµάζει τους κατοίκους των πόλεων Λινγκουαγκλόσα, Τα-

ορµίνα και Μεσίνα, αλλά οι ειδικοί επιµένουν ότι η θεαµατική 

ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν εµπνέει λόγους ανησυχίας.

Το περασµένο Σαββατοκύριακο το ηφαίστειο εξερράγη για 

13η φορά εντός του 2013, εκτοξεύοντας λάβα σε ύψος 500 

µέτρων, η οποία έφτασε σε απόσταση ως και 600 χιλιόµετρα 

µακριά !

Οι κάτοικοι της περιοχής, πάντως, είχαν ενηµερωθεί εγκαί-

ρως για την επικείµενη έκρηξη καθώς ένας γκρι καπνός 

έβγαινε επί ηµέρες από το ηφαίστειο, ενώ η εκτόξευση της 

λάβας συνοδεύτηκε από σεισµικές δονήσεις έως 2,5 βαθµών 

της κλίµακας Ρίχτερ.



∆εκτή έγινε από το ΤΑΙΠΕ∆ η βελτιωµένη -ύψους 712 εκατ. ευρώ- προσφορά του 

επενδυτικού σχήµατος Emma Delta για τον ΟΠΑΠ και «έκλεισε» η συµφωνία για την 

πώληση του 33% του Οργανισµού. «Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη µεγάλη απο-

κρατικοποίηση στη χώρα µας», δήλωσε ο Ιω. Στουρνάρας.

Óôçí "Emma Delta" ôï 33% ôïõ ÏÐÁÐ

Αµέσως µετά το Πάσχα θα συνεδριάσει η ∆ιακοµµα-

τική Επιτροπή για τα ακίνητα µε βασικό θέµα το νέο 

φόρος στα ακίνητα που θα ισχύσει από την 1η Ιανου-

αρίου 2014.  Σε σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο 

Οικονοµικών, στην οποία συµµετείχαν ο υφυπουργός 

Οικονοµικών κ. Γ. Μαυραγάνης, ο βουλευτής της 

Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Απ. Βεσυρόπουλος, ο εκπρό-

σωπος της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κ. ∆ηµήτρης 

Χατζησωκράτης και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, 

αποφασίστηκε ότι τις επόµενες ηµέρες θα πρέπει 

να υπάρχουν στοιχεία από το υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους κατ' επάγ-

γελµα αγρότες οι οποίοι είτε θα εξαιρεθούν είτε θα 

πληρώνουν ένα µικρό φόρο από του χρόνου. Αποφα-

σίστηκε επίσης ότι µέχρι τις 31 Αυγούστου θα πρέπει 

στο Ε9 να δηλωθούν όλα τα ακίνητα που έχει κάποιος 

στην κατοχή του, δηλαδή και τα αγροτεµάχια. Εκεί 

θα πρέπει να υπάρξουν όλα τα σχετικά στοιχεία για 

το αν είναι καλλιέργειες, βοσκότοποι, κοντά σε αιγια-

λούς ή παραλίες ή αν είναι... σε βουνοκορφές.

Αν και οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν µέχρι τον 

Ιούνιο που θα κατατεθεί το νέο φορολογικό, εκτιµά-

ται ότι θα χρειαστεί επικαιροποίησης των στοιχείων 

το φθινόπωρο καθώς θα έχει µεσολαβήσει η αναπρο-

σαρµογή των αντικειµενικών αξιών και η ένταξη στο 

σύστηµα όλων των περιοχών της χώρας. Η φορολό-

γηση των αγροτεµαχίων και το ύψος των εσόδων που 

θα προβλεφθούν, θα κρίνει και το αφορολόγητο για 

τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων που θα αντικαταστήσει το 

χαράτσι. Αν τα έσοδα µπορούν να φτάσουν ή και να 

ξεπεράσουν τα 3,2 δισ. ευρώ τότε θα υπάρξει αφο-

ρολόγητο, πιθανότατα 50.000 ευρώ. Όπως εκτιµάται, 

από τα εκτός σχεδίου αγροτεµάχια αναµένεται να 

εισπραχθούν περί τα 500 εκατ. ευρώ.

ÁðïöÜóåéò ãéá ôï íÝï öüñï 
óôá áêßíçôá 

Προχωρά η κατασκευή Σταθµού Μετα-

φόρτωσης Απορριµµάτων (ΣΜΑ) στην 

περιοχή του Ελαιώνα, σε οικόπεδο του 

Ενιάιου Σύνδεσµου Αττικής. Μετά την 

κατασκευή του Σταθµού Μεταφόρ-

τωσης, τα απορριµµατοφόρα δεν θα 

χρειάζεται να µεταβαίνουν στον ΧΥΤΑ 

Φυλής, αλλά στον Ελαιώνα απ΄ όπου 

θα ξεκινούν µεγαλύτερα οχήµατα, 

τα οποία θα µεταφέρουν στον τελικό 

προορισµό, σε συµπιεσµένη µορφή, 

µεγαλύτερο όγκο σκουπιδιών, µε 

λιγότερα δροµολόγια.

Για την κατασκευή του ΣΜΑ, ο δήµος 

Αθηναίων θα προχωρήσει στην 

υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης 

µε τον Ενιαίο ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο 

Νοµού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ). Ο σταθµός 

µεταφόρτωσης προβλέπεται από τον 

Περιφερειακό Σχεδιασµό ∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων Αττικής και η από-

φαση για την κατασκευή του εγκρί-

θηκε οµόφωνα από την Εκτελεστική 

Επιτροπή του Συνδέσµου. Ο δήµος 

Αθηναίων θα αναλάβει την χρηµατο-

δότηση του έργου από το ΠΕΠ Αττικής 

2007-2013 και ο προϋπολογισµός για 

την κατασκευή του εκτιµάται ότι θα 

ανέλθει στα 13,8 εκατ. ευρώ, ενώ ο 

σταθµός θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτη-

το οικόπεδο του Ε∆ΣΝΑ. Η κατασκευή 

του ΣΜΑ θα γίνει σύµφωνα µε τους 

εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους 

που προκύπτουν από την ελληνική και 

διεθνή νοµοθεσία και µε δηµοπράτηση 

ανοιχτού διεθνούς δηµόσιου διαγωνι-

σµού. Σύµφωνα µε τη σύµβαση, ο ΣΜΑ 

θα εξυπηρετεί τους δήµους Αθηναίων 

και Αιγάλεω. Σε έκτακτες περιπτώσεις, 

µε απόφαση του Ε∆ΣΝΑ, ο σταθµός 

µεταφόρτωσης απορριµµάτων θα 

εξυπηρετεί και απορριµµατοφόρα των 

δήµων Αγίας Βαρβάρας, Νίκαιας-Αγ. Ι. 

Ρέντη και Μοσχάτου-Ταύρου.

Ìåôáöüñôùóç óêïõðéäéþí óôïí Åëáéþíá

Συνθήµατα από τους διαδηλωτές και παρεµβάσεις από τους 

επίσηµους οµιλητές κατά της ανεργίας, της φτώχειας, της εξα-

θλίωσης, της κατάργησης των 

εργασικών και ασφαλιστικών 

δικαιωµάτων και κατά των 

πολιτικών που επιβάλλουν τα 

µνηµόνια κυριάρχησαν στις 

χθεσινές κινητοποιήσεις για 

την εργατική Πρωτοµαγιά. 

Πραγµατοποιήθηκαν απεργι-

ακές συγκεντρώσεις για την 

Πρωτοµαγιά µε ξεχωριστές 

εκδηλώσεις από ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, ΠΑΜΕ και εξωκοινοβουλευτική 

αριστερά στην Αθήνα και σε πόλεις της περιφέρειας. 

Συγκεντρώσεις για την  
εργατική Πρωτοµαγιά 

Σε εφαρµογή από την 1η Μαΐου τέθηκε το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύµα της 

∆ΕΗ. Το ωράριο κατά τη θερινή περίοδο (από 1ης Μαΐου 2013 έως 31ης Οκτωβρίου 

2013) είναι συνεχές, από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, ενώ κατά τους χειµερινούς 

µήνες ισχύει διακεκοµµένο ωράριο για τη µειωµένη χρέωση (6 ώρες τη νύχτα και 2 το 

µεσηµέρι). Το πάγιο του νυχτερινού ρεύµατος είναι 2 ευρώ το τετράµηνο ενώ οι κιλοβα-

τώρες ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης χρεώνονται µε 0,06610 Euro/kWh.

Èåñéíü ùñÜñéï ãéá ôï íõ÷ôåñéíü
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τιµή αγοράς από το Emma Delta είναι 6,19 ευρώ ανά 

µετοχή- Ο ΟΠΑΠ «ΑΛΛΑΖΕΙ ΧΕΡΙΑ» ΜΕ ΤΙΜΗΜΑ 652 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
«αέρα» 450.000 που τακτοποίησαν κτίσµατα- Τρύπα 1,4 δισ. στα δηµόσια 

έσοδα- «ΟΧΙ» ΤΟΥ ΣτΕ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Η πρώτη µεγάλη αποκρατικοποίηση επί µνηµονίου αποτελεί 

από χθες γεγονός- ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ EMMA DELTA LTD Ο ΟΠΑΠ ΑΝΤΙ 652 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ- Οι «µνηστήρες» βελτίωσαν την προσφορά τους κατά 30 εκατ. 

ευρώ- Το ∆ηµόσιο θα εισπράξει άλλα 112 εκατ. ευρώ από φόρο και από 

διεθνών κεφαλαιαγορών προς τον όµιλο- ΤΑ ΕΛΠΕ ΖΗΤΗΣΑΝ 500 ΕΚΑΤ. ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ 3,5 ∆ΙΣ. 
πρόσωπα και τα αγροτεµάχια- ΚΕΝΟ ΕΝΟΣ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Η κοινοπραξία Emma Delta βελτίωσε την προσφορά της κατά 

30 εκατ. ευρώ- ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΕΝΑΝΤΙ 712 
ΕΚΑΤ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 700-800 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ- Στόχος η 

αποπληρωµή του µεγαλύτερου µέρους των χρεών προς τρίτους µέχρι το τέλος 

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
για κεφάλαιο κίνησης και υλοποίηση επενδύσεων- ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ… ΣΤΗ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜµΕ.

Η ΑΞΙΑ: Η πρώτη µεγάλη αποκρατικοποίηση δίνει το στίγµα στους ξένους 

επενδυτές- ΟΠΑΠ: ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ- Έσπασε το απόστηµα της 

διαφθοράς της διαπλοκής και των νταβατζήδων- Με αντιπρόταση 652 εκατ. 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ Η EUROBANK- Αύξηση κεφαλαίου 580 

εκατ. ευρώ µετά την είσοδο του ΤΧΣ µε ανταλλαγή οµολογιών. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Οι εκτιµήσεις των αναλυτών για επενδύσεις σε 

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡ∆Η ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ- Μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους αλλά και εγχώριους επενδυτές 

για τα ελληνικά εταιρικά οµόλογα- Οι ευκαιρίες που υπάρχουν στο ταµπλό 

του Χρηµατιστηρίου και οι νέοι «πρωταγωνιστές» από µεγάλη και µεσαία 

κεφαλαιοποίηση- Μειώνονται οι θέσεις σε κρατικά οµόλογα και εµπορεύµατα 

ΣΤΗΝ 
EMMA DELTA ΠΕΡΝΑ ΤΟ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ 
ΑΚΡΙΒΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2014- Με αντικειµενική αξία άνω των 300.000 ευρώ- 

Αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ  ΣΤΗΝ EMMA DELTA ΤΟ 33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ 

 ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΗΜΕΡΑ- Από την 

ΤΑ ΝΕΑ: ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Η ΡΗΞΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ  
ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ: Η ΚΡΗΤΗ ΘΡΗΝΕΙ ΤΟΝ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΗΣ  
ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ 652 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ» Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Πρώτη µεγάλη 

ΣΤΑ ΑΚΡΑ 
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΚΡΙΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

επιτοκίου- ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 ΧΩΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΧΤΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ- 

Υψηλές επιβαρύνσεις για ιδιοκτήτες αγροτεµαχίων προβλέπει το σχέδιο για 

 ΠΟ∆ΑΡΙΚΟ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ 
ΟΠΑΠ-

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

τακτοποίηση- ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – Στον αέρα 

 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ  ΟΠΑΠ: ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΜΕ 652 ΕΚΑΤ.

ΕΘΝΟΣ: Με υπουργικές αποφάσεις οι καταργήσεις οργανισµών- οργανικών 

θέσεων- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ  ΕΜΠΛΟΚΗ 
ΑΠΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ: ΕΚΤΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έγινε δεκτή η βελτιωµένη προσφορά της Emma Delta- 

«ΓΥΡΙΖΕΙ» ΤΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι-
 ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΞΤΡΑ ΦΟΡΟΥΣ 1 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Βενιζέλος και Παπανδρέου για 

 … ΕΒΑΛΑΝ ΚΛΗΡΟΝ- Μιλούν ακόµη και για διάσπαση του 

ΟΙ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 
ΟΠΑΠ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΕΧΤΗΚΕ 

ΤΟ UNDER  ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

µαύρη τρύπα των 116 εκατ.- ΚΑΙ ΛΕΦΤΑ ΥΠΗΡΧΑΝ ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΤΑ ΦΑΓΑΝΕ- 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ, ΠΑΘΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
Μελισσανίδη ο ΟΠΑΠ- Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΑΜΑΡΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απαιτεί µε αγωγή 800.000 ευρώ και φυλάκιση για τον 

εκατοµµύρια- Η µητέρα του Γιώργου Παπανδρέου ζητάει και τα ρέστα για 

τα ρεπορτάζ από τα επίσηµα πρακτικά της Προανακριτικής για τη «λίστα 

ΣΤΟ FUND ΤΟΥ «ΤΙΓΡΗ» ΤΟ 33% 
ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑ∆Α ΤΩΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ- Υπονοµεύεται από τις δυνάµεις της 

καταστροφής.

Η ΑΥΓΗ:  ΤΟΡΠΙΛΙΖΕΙ ΤΟ ΕΥΡΩ 
Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ:  
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ
τον ενιαίο φόρο ακινήτων- ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ε9 ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα φοβερά και τροµερά στοιχεία, που αποκάλυψε το 1995 

ο Γιάννης Φουράκης- ΜΥΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ Ο… «ΒΑΣΙΛΕΥΣ»!
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ΑΛΥΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 2/05/2013

Στα 713 εκατ. ευρώ ανήλθαν τον Απρίλιο οι αποπληρωµές 

ληξιπρόθεσµων οφειλών από τα υπουργεία προς ιδιώτες, 

φτάνοντας το συνολικό ύψος των πληρωµών στα 2,2 δισ. 

ευρώ, έναντι χρηµατοδοτικών αιτηµάτων ύψους 3,7 δισ. ευρώ 

που έχει κάνει δεκτά έως τώρα το υπουργείο Οικονοµικών. 

Η αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων κινείται παράλληλα και 

µε την επιστροφή των βεβαιωµένων επιστροφών φόρων, 

που έχει φτάσει από την αρχή του χρόνου τα 744 εκατ. ευρώ, 

έναντι συνολικών οφειλών περίπου 900 εκατ. ευρώ που 

ήταν βεβαιωµένα στο τέλος του 2012. To πρόβληµα, όµως, 

για το υπουργείο Οικονοµικών δεν φαίνεται να είναι τόσο 

n αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών µέχρι και το 

αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών δεν θα συνοδευτεί 

από τη δηµιουργία νέων χρεών προς τους ιδιώτες. Τα επίσηµα 

στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών δείχνουν ότι, παρά τις 

πληρωµές που ανακοινώνονται, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές όχι 

µόνο δεν µειώνονται, αλλά και αυξάνονται µε ταχείς ρυθµούς. 

Στο σηµείο αυτό, το σύστηµα δείχνει να «πάσχει» ακόµη µε 

Μαρτίου. Η πορεία του υπολοίπου των οφειλών για το Μάρτιο 

φτάνει τα 7,9 δισ. ευρώ, από 8,2 δισ. ευρώ, έναντι ληξιπρόθεσµων 

οφειλών ύψους 7 δισ. που ήταν στο τέλος του Ιανουαρίου. Με 

δεδοµένο αυτό, τίποτα δεν αποκλείει στο τέλος του χρόνου οι 

ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου να παραµένουν 

ασφαλιστικά ταµεία, τα οποία, από ληξιπρόθεσµες οφειλές 

στο τέλος Μαρτίου. To ίδιο και τα νοσοκοµεία, τα οποία από 

έφτασαν στο τέλος Μαρτίου να χρωστούν σε ιδιώτες 1,9 δισ. 

ευρώ. Στους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών παρέµεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα από 

την αρχή του έτους, αφού από το 1,1 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος 

του Ιανουαρίου, στο τέλος Μαρτίου έφτασε το 1,04 δισ. ευρώ. 

To ίδιο και τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου. Στο τέλος 

Ιανουαρίου, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές έφταναν τα 366 εκατ. 

ευρώ και στο τέλος Μαρτίου µειώθηκαν ανεπαίσθητα στα 341 

εκατ. ευρώ. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι στην θέση των 

νέα, παρατείνοντας το θέµα των ανεκπλήρωτων υποχρεώσεων 

του ∆ηµοσίου. Στις συναντήσεις που έχουν γίνει µε την τρόικα, 

οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν ξεκάθαρα χαρακτηρίσει 

τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ηµοσίου «γκρίζα ζώνη». 

Με άλλο λόγια, κρυφό έλλειµµα, το οποίο µεταφέρεται από 

έτος σε έτος, αλλοιώνοντας την προσπάθεια δηµοσιονοµικής 

προσαρµογής. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, 

δικαιολογήθηκε για άλλη µια φορά για το έλλειµµα µεταξύ των 

εκταµιεύσεων του υπουργείου Οικονοµικών και των πληρωµών 

των υπουργείων, αποδίδοντάς το σε θεσµικά και λειτουργικά 

αιτήµατα. Υποσχέθηκε δε ότι οι πληρωµές θα επιταχυνθούν τους 

επόµενους µήνες, αφού προωθείται n επίλυση των προβληµάτων, 

που έχουν ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση πληρωµών. Ο κ. 

επί του συνόλου των χρηµατοδοτούµενων πόρων διαµορφώθηκε 

υπουργείου Οικονοµικών, τα 2,3 δισ., από τα συνολικά 3,7 δισ. 

ευρώ, αφορούσαν χρηµατοδοτικά αιτήµατα από τα υπουργεία 

εφάπαξ. Μέχρι στιγµής, διατέθηκαν 254,6 εκατ. ευρώ για την 

αποπληρωµή 6.624 εφάπαξ συνταξιούχων δηµοσίων υπαλλήλων. 

διατέθηκαν από το υπουργείο Οικονοµικών 429,81 εκατ. ευρώ, 

κυρίως για την αποπληρωµή υποχρεώσεων σε Οργανισµούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης A' και B' βαθµού. Στο υπουργείο Υγείας 

διατέθηκαν κονδύλια ύψους 1,471 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 654 

εκατ. ευρώ δόθηκαν για την κάλυψη ληξιπροθέσµων οφειλών 

και 814 εκατ. ευρώ δόθηκαν για την αποπληρωµή οφειλών των 

νοσοκοµείων.

Η «ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ» ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ - ΚΑΙ 
ΑΠΕΙΛΕΙ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 16-17 | 2/05/2013

∆ραµατικές διαστάσεις έχει λάβει n ανεργία στις τάξεις των 

νέων ανθρώπων όπως δείχνουν τα επίσηµα στοιχεία -ειδικά 

την τελευταία πενταετία, µετά το ξέσπασµα της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης. ∆ραµατικοί τόνοι χαρακτηρίζουν όλες τις 

δηλώσεις πολιτικών και λοιπών αξιωµατούχων, αλλά και τα 

σχετικά αφιερώµατα των µεγάλων ΜME, που κάνουν συχνά 

λόγο για «χαµένη γενιά των ανέργων» και για µια «ωρολογιακή 

βόµβα» στα θεµέλια των σύγχρονων κοινωνιών. Απολύτως 

αναντίστοιχες είναι, όµως, οι ενέργειες που γίνονται προκειµένου 

να αντιµετωπιστεί n ανεργία των νέων και να απενεργοποιηθεί n 

βόµβα προτού εκραγεί. Σε βαθµό, µάλιστα, που µας αναγκάζει να 

αναρωτηθούµε µήπως n κατάσταση αυτή βολεύει ορισµένους, 

δηµιουργώντας το κατάλληλο έδαφος για να προωθήσουν πιo 

εύκολα τα σχέδιά τους. Μια «καµµένη γη», δηλαδή, στην οποία 

θα καλλιεργηθούν οι «γενετικά µεταλλαγµένοι» εργαζόµενοι 

δικαιώµατα και αξιοπρεπείς αµοιβές.

 Σε αυτόν τον κανόνα, n πολιτισµένη και κοινωνικά φιλική 

είναι θλιβερή πρωταγωνίστρια. Σήµερα, συνολικά, ο ένας στους 

έχει δουλειά, ενώ οι πιθανότητες να βρει µία αξιοπρεπή θέση 

είναι πολύ µικρές. Στον Νότο, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

αλµατωδώς, υπενθυµίζοντας στις ηγεσίες τους ότι n κρίση είναι 

προ των πυλών. 

Ακόµη και n γνωστή για τις -ευρηµατικές, προκλητικές και 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

8

ενίοτε προσβλητικές- διαφηµίσεις της ιταλική εταιρεία Benetton 

επέλεξε να στηρίξει µια πρόσφατη καµπάνια της στον τίτλο 

και βαθαίνουν. Στην αντίθεση Βορρά-Νότου, στην απαξίωση της 

πολιτική ελίτ, τώρα έρχεται να προστεθεί και το χάσµα των 

γενεών -το οποίο, µε τη σειρά του, ανατροφοδοτεί και εντείνει 

όλα τα προαναφερθέντα µέτωπα. Η πράξη επιβεβαιώνει µε τον 

πιo αδιαµφισβήτητο τρόπο όσους είχαν προβλέψει ότι, στον 

τον πόλεµο, n νέα γενιά συνειδητοποιεί ότι θα ζήσει χειρότερες 

µέρες σε σχέση µε τους γονείς της. Μπορεί, άραγε, n εικόνα 

αυτή να αλλάξει, στο ορατό µέλλον; Πειστικές απαντήσεις δεν 

έχουν ακόµη δοθεί. Οι προτάσεις συνήθως είναι αόριστες, τόσο 

στο περιεχόµενο όσο και στον χρόνο εφαρµογής και απόδοσης 

δισ. ευρώ από τα 950 δισ. του νέου επταετούς προϋπολογισµού 

µε βάση τις γνωστές παρασκηνιακές και υπόγειες συναλλαγές 

που διεξάγονται στις Βρυξέλλες για όλα τα µικρά και µεγάλα 

θέµατα.  Την ίδια στιγµή, αρκετοί πιπιλίζουν την... καραµέλα της 

«ανάπτυξης», ως φάρµακο δια πάσα νόσο και πάσα µ...ία!  Έτσι, 

λένε µε περισσή βεβαιότητα, θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις 

εργασίας, και θα βρουν δουλειά εκατοµµύρια νέοι. Τι δουλειά, 

οι νεοφιλελεύθεροι -είτε στην αγγλοσαξονική είτε στη γερµανική 

εκδοχή τους- προσφέρουν το πιο πειστικό µοντέλο. To αφιέρωµα 

του The Economist, στο τεύχος της 27ης Απριλίου, αποδεικνύει 

του λόγου το αληθές. «To φαινόµενο της ανεργίας των νέων 

είναι συνήθως πιο έντονο στις χώρες που διαθέτουν άκαµπτη 

αγορά εργασίας. Βιοµηχανικοί κλάδοι που κυριαρχούν τα καρτέλ, 

µεγάλες εισφορές για τις προσλήψεις, αυστηροί κανόνες για τις 

λόγο αυτό, n απορρύθµιση των αγορών εργασίας είναι κλειδί για 

την αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων», γράφει το βρετανικό 

περιοδικό στο κεντρικό του άρθρο, µην αφήνοντας πολλά 

περιθώρια παρανοήσεων. Αυτή, όµως, είναι n πολιτική την οποία 

εισηγούνται και επιβάλλουν n E.E. και το ∆ΝΤ στις χώρες των 

Μνηµονίων, αλλά και σε αυτές που δεν έχουν υπογράψει ακόµη 

επισήµως, όπως n Ισπανία και n Ιταλία. Αυτή ακριβώς είναι n 

ουσία της «Ατζέντας 2010» που εφαρµόστηκε από την κυβέρνηση 

Σρέντερ - Πράσινων στη Γερµανία, στις αρχές της δεκαετίας του 

2000 και θεωρείται ότι έδωσε προβάδισµα ανταγωνιστικότητας 

στη χώρα έναντι των εταίρων της -παράγοντας, παράλληλα, 

ανθρώπων, οι οποίοι πάντως δεν καταγράφονται στις λίστες 

των ανέργων... Τα εκατοµµύρια των νέων χωρίς δουλειά που 

ασχοληθούν µε τα στοιχεία και τις στατιστικές ή να δώσουν 

προτεραιότητα στις ανθρώπινες ζωές; Αν και, για την ώρα, είναι 

γεγονός ότι και τα στοιχεία και οι ζωές πάνε από το κακό στο 

χειρότερο... 
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 Μετά την εγκατάλειψη των σχεδίων για µετατροπή του 

φαληρικού όρµου σε λιµάνι κρουαζιέρας, n ανάπλαση σύµφωνα 

µε τα σχέδια του Ρέντσο Πιάνο «ξεπαγώνει». Στόχος είναι τα 

έργα να δηµοπρατηθούν τον Σεπτέµβριο. Ο χρόνος πιέζει πλέον 

ασφυκτικά, καθώς n ανάπλαση πρέπει να ολοκληρωθεί έως το 

θα ανατεθεί από τη Γ.Γ. ∆ηµοσίων Έργων, n οποία προ ηµερών 

ανέθεσε σε υπηρεσίες της τις αρµοδιότητες για τα τρία βασικά 

αντιπληµµυρικού καναλιού για την προστασία των περιοχών 

90 µέτρα, τη βύθιση και τµηµατική κάλυψη της Λ. Ποσειδώνος 

αγωγού µεταφοράς επεξεργασµένου νερού από την Ψυττάλεια 

για άρδευση του πρασίνου. 

συνόλου των 530 στρεµµάτων της έκτασης σε µητροπολιτικό 

εστίασης - αναψυχής, πολιτιστικές, αθλητικές και εµπορικές. 

κατασκευή προβλητών περιπάτου, µε τη µεγαλύτερη να φθάνει 

σε µήκος τα 120 µέτρα, την αναδιαµόρφωση του κρηπιδώµατος, 

τη διαµόρφωση τεχνητής παραλίας και των νησίδων προστασίας 

της.   Σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης και 

Υποδοµών, στόχος είναι όλα τα έργα να δηµοπρατηθούν 

να ολοκληρωθεί, να τεθεί σε διαβούλευση και να εγκριθεί µέσα 

στο καλοκαίρι. Tις ηµέρες αυτές αναµενόταν να ολοκληρωθεί 

προεδρικού διατάγµατος για τις χρήσεις γης στην περιοχή. 

Τα έργα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015, για 

δύο λόγους. Πρώτον, για να µη χαθεί n χρηµατοδότηση των 250 

Σταύρος Νιάρχος». ∆υστυχώς, n δηµοπράτηση του έργου 

καθυστέρησε τουλάχιστον ένα 5µηνο εξαιτίας της διερεύνησης 

φαληρικού όρµου σε λιµένα κρουαζιέρας. Πρόθεση της πολιτείας 

είναι n διαχείριση και εκµετάλλευση του φαληρικού όρµου να 

ανατεθεί σε ιδιώτη µέσω σύµβασης παραχώρησης.


