
Η σφοδρή καταιγίδα που σηµειώνεται στην Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες 

της Παρασκευής έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήµατα σε πολλές περιοχές του 

Λεκανοπεδίου: πληµµυρισµένοι δρόµοι και υπόγεια κατοικιών, φωτεινοί σηµα-

τοδότες εκτός λειτουργίας, αλλά και διακοπές ρεύµατος σε πολλές περιοχές. Τα 

φαινόµενα στην Αττική θα εξασθενήσουν τις µεσηµβρινές ώρες.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç ...åðáíÜêáìøç ôïõ ÊáôÜñ óôçí õðüèåóç “áîé-

ïðïßçóç Åëëçíéêïý” (ðïõ ìå ôõìðáíïêñïõóßåò 

áíáêïßíùóáí ïé êõâåñíþíôåò), ç ðñïóöïñÜ ôïõ 

ê. ÏëÜíô ãéá óõíåêìåôÜëëåõóç ôùí õäñïãïíáí-

èñÜêùí óôï Áéãáßï, ôç äéá÷åßñéóç ôùí õäáôéêþí 

ðüñùí êáé ôá ôñÝíá, ôï æùçñü, üðùò öáßíåôáé, 

ñùóéêü (êáé áìåñéêáíéêü, Ýóôù åììÝóùò) åíäéá-

öÝñïí ãéá ÄÅÐÁ-ÄÅÓÖÁ, åðéâåâáéþíïõí üôé üóïé 

öèÜíïõí óôçí ÁèÞíá (ôþñá ðïõ ìÜèáíå ðùò 

îåðïõëéüìáóôå...) êáé óõæçôïýí ãéá åðåíäýóåéò, 

Ý÷ïõí êáôÜ íïõ ìüíï ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ðëïõôï-

ðáñáãùãéêþí ôïìÝùí, ïé ïðïßïé áðü ôç öýóç ôïõò 

äåí õðüêåéíôáé óå åðé÷åéñçìáôéêü ñßóêï, áíôßèåôá 

ðñïïéíßæïíôáé óçìáíôéêÜ êáé ìåãÜëá êÝñäç ìïíï-

ðùëéáêïý ÷áñáêôÞñá.

Ç åéñùíåßá åßíáé ðùò ãéá ôéò åëëçíéêÝò áðïêñáôé-

êïðïéÞóåéò, üëïé áõôïß, ðñïôÜóïõí ùò åíäéáöåñü-


Êñáôéêü fund ôïõ ÊáôÜñ åìöáíßæåôáé ãéá ôçí áîé-

ïðïßçóç ôïõ Åëëçíéêïý (êáé ü÷é ìüíï), ãáëëéêÝò 

êñáôéêÝò åðé÷åéñÞóåéò ãéá ôçí åêìåôÜëëåõóç ôùí 

õäñïãïíáíèñÜêùí, ôïõò õäáôéêïýò ðüñïõò êáé 

ôá ôñÝíá, êáñáôéêü êáé ôï ñùóéêü åíäéáöÝñïí ãéá 

ôéò åôáéñåßåò öõóéêïý áåñßïõ. Ãåãïíüò ðïõ õðïäç-

ëþíåé üôé ïé Üëëïé åíäéáöÝñïíôáé ãéá ôçí åíßó÷õóç 

ôùí êñáôéêþí åôáéñåéþí, ùò áóöáëÝò ìÝóï ãéá íá 

ðåôý÷ïõí ïöÝëç õðÝñ ôùí êñáôþí êáé ôùí ðïëéôþí 

ôïõò, óå áíôßèåóç ìå åìÜò ðïõ, êáè’ õðüäåéîç ôçò 

“ôñüúêá”, áðïîåíþíïõìå (êáé Üñá öôù÷áßíïõìå) 

ôï êñÜôïò áðü êÜèå åðé÷åéñçìáôéêÞ äñÜóç, áêüìç 

êáé áõôÝò ðïõ ïöåßëåé Ýíá åõíïìïýìåíï êñÜôïò íá 

äéáôçñåß ãéá ïéêïíïìéêïýò êáé ðñïðáíôüò óôñáôç-

ãéêïýò ëüãïõò.

Ôç ìåãÜëç äéáöïñÜ ìå ôïõò Üëëïõò ôçí êÜíåé Ýíá 



ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει εκ 

νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η χώρα 

μας δεν έχει εφαρμόσει προηγούμενη 

απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφο-

ρά τους παράνομους χώρους υγειονο-

μικής ταφής αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

Το 2005, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 

Ελλάδα δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα 

για την παύση λειτουργίας και την απο-

κατάσταση των παράνομων ΧΥΤΑ, που 

ήταν εκατοντάδες σε όλη τη χώρα. 

Οκτώ χρόνια αργότερα, διαπιστώνο-

ντας ότι δεν σημειώθηκε επαρκής πρό-

οδος μετά την έκδοση της απόφασης, 

η Επιτροπή παραπέμπει εκ νέου την 

υπόθεση στο Δικαστήριο και, σύμφωνα 

με την καθιερωμένη πολιτική, προτείνει 

την επιβολή ημερήσιας χρηματικής ποι-

νής ύψους 71.193 ευρώ για κάθε ημέ-

ρα που μεσολαβεί από τη δεύτερη από-

φαση του Δικαστηρίου, μέχρις ότου η 

Ελλάδα συμμορφωθεί με την απόφα-

ση, καθώς και κατ' αποκοπή προστίμου 

υπολογιζόμενου βάσει ποσού 7.786 

ευρώ ανά ημέρα για το διάστημα που 

μεσολαβεί από την πρώτη απόφαση 

μέχρι την ημέρα συμμόρφωσης ή την 

ημέρα έκδοσης της δεύτερης απόφα-

σης του Δικαστηρίου.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι, από την έκ-

δοση της πρώτης απόφασης Δικαστη-

ρίου το 2005, η Ελλάδα σημείωσε πρό-

οδο με την παύση λειτουργίας και την 

αποκατάσταση πολλών παράνομων 

ΧΥΤΑ και τη δημιουργία κατάλληλου 

συστήματος διαχείρισης αποβλήτων. Η 

ΕΕ έχει συγχρηματοδοτήσει τα περισ-

σότερα από τα έργα αυτά. Σύμφωνα 

με το αρχικό χρονοδιάγραμμα, έως 

τα τέλη του 2008, έπρεπε να έχουν 

τεθεί εκτός λειτουργίας και να έχουν 

αποκατασταθεί όλοι οι παράνομοι χώ-

ροι υγειονομικής ταφής. Τον Απρίλιο 

του 2009, εστάλη στην Ελλάδα επίση-

μη προειδοποιητική επιστολή δυνάμει 

του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

η οποία υπενθύμιζε στη χώρα τις υπο-

χρεώσεις της.

 Σύµφωνα µε τα 

πρόσφατα στοιχεία 

της  Επιτροπής, 

εξακολουθούν 

να λειτουργούν 

περίπου 78 παρά-

νοµοι ΧΥΤΑ, κατά 

παράβαση της κοι-

νοτικής νοµοθεσίας 

περί αποβλήτων, 

ενώ 318 βρίσκονται 

ακόµα σε διαδικα-

σία αποκατάστασης.

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ ∆ΕΚ 

Νέα «καµπάνα» για  
τις παράνοµες χωµατερές 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Αναθεώρηση του Συντάγµατος: 

για µια νέα Πολιτεία»

ΑΘΗΝΑ

Ευρωπαϊκός Οργανισµός 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO)

25
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6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, το 

Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων 

του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ και ο 

Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης, 

συνδιοργανώνουν σήµερα στη Θεσσαλονίκη,  

ηµερίδα µε θέµα: «Μετά τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. Ενεργεια-

κές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα κτίρια 

του 2020».

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
 Αρχίζουν σήµερα –και ολοκληρώνονται αύριο- 

οι εργασίες της  επιστηµονικής εκδήλωσης , που 

πραγµατοποιείται στο κτίριο του Επιµελητηρίου 

Λέσβου, µε θέµα: «Αποτίµηση και ανασχεδιασµός 

υφισταµένων κτιρίων µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ». 

Η διήµερη εκδήλωση διοργανώνεται από το 

Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου 

του ΤΕΕ, τον Οργανισµό Αντισεισµικού Σχεδιασµού 

& Προστασίας, το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών 

Ελλάδος και το Τοπικό Τµήµα Νοµού Λέσβου του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος.

  Το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ διοργα-

νώνει –την ερχόµενη ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013, 

στο αµφιθέατρο του Επιµελητηρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου 

49)-ηµερίδα µε θέµα: «Τεχνολογικά Ατυχήµατα Με-

γάλης Έκτασης. Nοµοθεσία – Πρόληψη - ∆ιαχείριση 

- Αντιµετώπιση».

  Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη της 

τεχνολογίας και η εκτεταµένη εφαρµογή σε ορισµέ-

νους κλάδους όπως η χηµική βιοµηχανία, οδηγούν 

στη δηµιουργία πρόσθετων κινδύνων για Τεχνολογικά 

Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης, τα οποία είναι γνωστά 

µε το ακρωνύµιο Τ.Α.Μ.Ε. Οι επιπτώσεις ενός τέτοιου 

γεγονότος (π.χ., πυρκαγιά, έκρηξη, διαρροή ποσοτή-

των τοξικών ουσιών στην ατµόσφαιρα η συνδυασµό 

αυτών) µπορεί να είναι µεγάλος αριθµός νεκρών και 

τραυµατιών, για τους οποίους θα απαιτείται ειδική 

περίθαλψη, καταστροφές για το περιβάλλον, καθώς και 

οικονοµικές ζηµιές.

Σκοπός της ηµερίδας είναι η πληροφόρηση για τις 

προβλέψεις της νοµοθεσίας για τα ΤΑΜΕ, η ευαι-

σθητοποίηση όλων των εµπλεκοµένων φορέων και η 

ενηµέρωση του κοινού, για την πρόληψη και αντιµε-

τώπιση των σχετικών κινδύνων στην κατεύθυνση της 

ουσιαστικά και συνδυασµένης εφαρµογής του συνόλου 

των κανονισµών και οδηγιών.

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 9.30 

π.µ. µε χαιρετισµό του Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσου 

Κονακλίδη. Θ ακολουθήσουν οι οµιλίες:

- «Η πορεία εφαρµογής της οδηγίας SEVEZO στην  

Ελλάδα  (Νοµοθεσία - ΒΑΜΕ - ΣΑΤΑΜΕ)», Χριστίνα 

Γιαννακίδου, Χηµικός Μηχανικός της ∆.Β.Χ.Π. της Γ.Γ. 

Βιοµηχανίας.

- «Χωροθέτηση δραστηριοτήτων και Επικινδυνότητα  

Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων στην Ευρύτερη Περιοχή 

Θεσσαλονίκης», Μίρκα Ράδου, Χηµικός Μηχανικός ΟΡ. 

ΘΕ.

- «Μελέτη Ασφαλείας / ∆ιαχείριση επικινδυνότητας σε  

εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών», Βάσω 

Μουκριώτου, Υποδιευθύντρια ∆ιαχείρισης Υγιεινής και  

Ασφάλειας Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

- «Σεισµική Συµπεριφορά και Εκτίµηση Σεισµικής  

επικινδυνότητας Βιοµηχανικών Εγκαταστάσεων και  

Αγωγών Υδρογονανθράκων», Σπύρος Καραµάνος, 

Αναπληρωτής Καθηγητής Μηχανικής  των Κατασκευών, 

Παν. Θεσσαλίας.

- «Αντιµετώπιση - Μέτρα Αυτοπροστασίας έναντι 

τεχνολογικών ατυχηµάτων (Σ.A.T.A.M.E.) στην περιοχή 

Θεσσαλονίκης», Κώστας Κοκολάκης, Πρ. ∆ιεύθυνσης 

Πολιτικής Προστασίας  Α.∆.Μ-Θ

- «Επιχειρησιακός σχεδιασµός του Πυροσβεστικού 

Σώµατος για την αντιµετώπιση  τεχνολογικών - βιοµη-

χανικών ατυχηµάτων µεγάλης έκτασης», ∆ηµήτριος,  

Τσατσούλας, Αντιπύραρχος ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός.  

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί µε παρεµβάσεις και 

ανοικτή συζήτηση.

Πληροφορίες: www.tkm.tee.gr

Ηµερίδα για τα τεχνολογικά ατυχήµατα µεγάλης 
έκτασης
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«Εφαρµογές Ενεργειακής Ανα-

βάθµισης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ι-
πλωµατούχων Μηχανολόγων 
– Ηλεκτρολόγων, Σύλλογος 
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό-
γων Βορείου Ελλάδος

Το ελληνικό προϊόν
Το ελληνικό προϊόν, τα κριτήρια προσδιορισµού της 

ελληνικότητας ενός προϊόντος, η συµβολή της ελ-

ληνικής παραγωγής στην ελληνική οικονοµία και η 

εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής θα βρεθούν 

στο επίκεντρο του συνεδρίου µε θέµα: «Ελληνικό 

Προϊόν! ∆ύναµη Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας της 

Ελληνικής Οικονοµίας», που θα πραγµατοποιηθεί 

στις 13 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Divani Caravel. 

Το συνέδριο διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Προόδου ΕΒΕΑ (ΕΤΑΠ), υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, µε την υποστήριξη του 

ΕΒΕΑ και µε την επιστηµονική υποστήριξη του 

Εργαστηρίου Μάρκετινγκ του Οικονοµικού Πανεπι-

στηµίου Αθηνών.  

Πληροφορίες: www.greekproductconference.gr 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Πρόγραµµα ΟΣΚ  
στη Θεσσαλονίκη

Νέο επενδυτικό νοµοσχέδιο  
στη Βουλή

Την επιβολή προστίµων χρηµατικού 

ύψους 590.950 Ευρώ, σε συνολικά 12 

µονάδες, υπέγραψε ο Ειδικός Γραµ-

µατέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζί-

δης, µετά από εισήγηση της Ειδικής 

Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλο-

ντος. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του 

το ΥΠΕΚΑ, οι κυριότερες παραβά-

σεις αφορούσαν στην κακή διαχεί-

ριση υγρών και στερεών αστικών 

και βιοµηχανικών αποβλήτων, απο-

βλήτων λιπαντικών ελαίων, αποβλή-

των συσσωρευτών, περιττωµάτων 

πτηνών, καύση νεκρών ζώων, χρήση 

φορµόλης σε ιχθυοκαλλιέργειες κ.ά. 

Μεταξύ των µονάδων στις οποίες 

επιβλήθηκαν τα πρόστιµα, περιλαµ-

βάνονται δύο ∆ήµοι, τρεις µονάδες 

ιχθυοκαλλιέργειας, καθώς και µία 

βιοµηχανία, µία µονάδα παραγωγής 

ασφαλτοµίγµατος, µία µονάδα ανα-

κύκλωσης αυτοκινήτων-σιδήρων-

µετάλλων-καλωδίων, ένα λατοµείο 

αδρανών υλικών, ένα εκκοκκιστήριο, 

µία πτηνοτροφική µονάδα και µία ξε-

νοδοχειακή µονάδα.

Σειρά συναντήσεων µε τους δηµάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλο-

νίκης για το ζήτηµα της σχολικής στέγης πραγµατοποίησε ο Γενικός Γραµµατέ-

ας ∆ηµοσίων Έργων, Στράτος Σιµόπουλος, συνοδευόµενος από το ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο της ΟΣΚ ΑΕ Ηρακλή ∆ρούλια και τον Αντιπρόεδρο Μιχάλη ∆ούναβη.  

Με προτεραιότητα την περαιτέρω µείωση της διπλοβάρδιας στα σχολεία του 

νοµού Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια των συναντήσεων οριστικοποιήθηκε ο προ-

γραµµατισµός για την κατασκευή 30 νέων σχολικών διδακτηρίων στην περιοχή.  

∆εκατέσσερα νέα έργα προϋπολογισµού 35 εκατοµµυρίων ευρώ, τα οποία δεν 

εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα υλοποιηθούν από την ΟΣΚ 

ΑΕ µε χρηµατοδότηση από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

«Ελληνική Παιδεία ΙΙΙ». Χθες υπεγράφη από το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων 

Έργων, Στράτο Σιµόπουλο η αίτηση εκταµίευσης της τρίτης δόσης του δανείου, 

ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ. Αξίζει να σηµειωθεί ότι o βαθµός ωριµότητας 

των έργων είναι πολύ υψηλός, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι µελέτες των 14 έρ-

γων και προγραµµατίζεται άµεσα η δηµοπράτησή τους. Παράλληλα, εγκρίθηκε 

η χρηµατοδότηση των 16 σχολικών µονάδων του έργου Σ∆ΙΤ της ΟΣΚ ΑΕ από το 

Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης JESSICA [Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas]. 

Με την καθιέρωση, για πρώτη φορά στη χώρα µας, του θεσµού της «αυτοβεβαί-

ωσης» των επενδυτών, µε την κατάργηση περιττών εµποδίων και αντικινήτρων 

για µεγάλες επενδύσεις, µε την ενίσχυση τού ρόλου της ∆ιυπουργικής Επιτρο-

πής Στρατηγικών Επενδύσεων και µε τη διευκόλυνση των επενδυτών τρίτων 

κρατών ως προς την παραµονή τους στη χώρα µας και τη χορήγηση βίζας σε 

όσους προβαίνουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας, επιχειρεί να αντιµετωπίσει 

η κυβέρνηση το περιορισµένο επενδυτικό ενδιαφέρον στη χώρα µας. Σύµφωνα 

µε το ΑΠΕ, το σχέδιο νόµου «∆ιαµόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλο-

ντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», που κατατέθηκε χθες ο βρά-

δυ στη Βουλή προβλέπει: Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για την αναδιάρθρωση 

της δοµής των υπηρεσιών του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Στο πλαίσιο της διοικητικής ανασυγκρότη-

σης, συστήνεται η Γενική Γραµµατεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, 

στην οποία θα συγκεντρωθεί το σύνολο των αρµοδιοτήτων, των σχετικών µε τις 

στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις µε σκοπό την παραγωγή, υλοποίηση και 

συντονισµό ενιαίας επενδυτικής - αναπτυξιακής πολιτικής, την απλούστευση 

των αδειοδοτικών διαδικασιών και την επιτάχυνση των επωφελών για τη χώρα 

επενδύσεων.

Την ακύρωση της απόφασης που εντάσσει την τουριστι-

κή επένδυση «Ίτανος Γαία», στην περιοχή Κάβο Σίδερο 

του νοµού Λασιθίου Κρήτης στο νόµο Ν. 3894/2010 (fast 

track) ζητούν τοπικοί φορείς και κάτοικοι. Η επένδυση 

αφορά την τουριστική αξιοποίηση έκτασης 25.000 στρεµ-

µάτων και προϋπολογισµού 267,7 εκατ. ευρώ. Οικολογικές 

οργανώσεις, όπως και κάτοικοι της Σητείας και του Λασι-

θίου Κρήτης προσέφυγαν στο Συµβούλιο της Επικρατείας 

αναφέροντας ότι η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

δεν παρέχει εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλο-

ντος καθώς η περιοχή είναι ενταγµένη σε προστατευόµενη 

ζώνη NATURA κοντά στο φοινικόδασος του Βάι. Είναι η 

δεύτερη φορά που το ΣτΕ καλείται να κρίνει την νοµιµότητα της επένδυσης καθώς το ∆εκέµβριο του 2010, η 

Ολοµέλεια του Συµβουλίου της Επικρατείας µε σχετική απόφασή της, την ακύρωσε, ως παράνοµη. Η εται-

ρεία επανήλθε µε "κουρεµένη" την αρχική επένδυση η οποία αρχικά προέβλεπε την κατασκευή ξενοδοχείου 

7.000 κλινών, γήπεδα γκολφ, εµπορικά και εκθεσιακά κέντρα, παραθεριστικές κατοικίες, κ.λπ. Η Βρετανικών 

συµφερόντων εταιρεία Loyalward Ltd υπέβαλε νέο φάκελο στο Invest in Greece και αποφασίστηκε η ένταξή 

της στο fast track. Σηµειώνεται ότι η επένδυση στο Κάβο Σίδερο είναι το πρώτο έργο τουριστικής ανάπτυξης 

που κατάφερε να ενταχθεί στο καθεστώς του Ν.3894/2010.

Ðñüóôéìá  
ãéá ðåñéâáëëïíôéêÝò 

ðáñáâÜóåéò 

Ξανά στο ΣτΕ το Κάβο Σίδερο

Μικρή πτώση στις τιµές των οικοδοµικών υλικών 
Μείωση 0,4% σηµείωσε τον Ιανουάριο ο γενικός δείκτης τιµών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σε 

σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2012 σύµφωνα µε την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός ∆είκτης κατά το µήνα Ιανουάριο 2013 παρουσίασε µείωση 0,2% σε σύγκριση µε το δείκτη του ∆ε-

κεµβρίου 2012. Αντίθετα αύξηση 0,3%, είχε παρατηρηθεί στην αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 

2012 προς το 2011

Ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου Φεβρουαρίου 2012 - Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη 

του δωδεκαµήνου Φεβρουαρίου 2011 - Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 2,2%, που 

σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.



"Πρόκειται για τόσο δύσκολη δουλειά, 

όσο η συναρµολόγηση ενός ντουλαπιού 

της ΙΚΕΑ" υποστηρίζει ο Gael Langevin, 

ο 41χρονος Γάλλος γλύπτης, ο οποίος 

σχεδίασε και ...τύπωσε σε έναν εκτυ-

πωτή 3D, σε φυσικό µέγεθος, το ροµπότ 

InMoov.

Ο Langevin ισχυρίζεται ότι ένα όµοιο 

ροµπότ µπορεί να κατασκευαστεί απ’ 

οποιονδήποτε που διαθέτει (ή έχει πρόσβαση) σε έναν εκτυπωτή 3D, λίγο καλύτερο από τους απλούς, 

µερικούς µικρούς κινητήρες, ένα µικρού κόστους κύκλωµα και περίπου 800 δολάρια.

Κατά τον εµπνευστή του, το σηµαντικότερο είναι ότι το ροµπότ µπορεί να κατασκευαστεί στον ελεύ-

θερο χρόνο. “Είναι κάτι που φτιάχνω τα Σαββατοκύριακα µαζί µε την οικογένειά µου” λέει. Ο ίδιος 

καταπιάστηκε µε τη “γέννηση” του InMoov στις αρχές του περασµένου έτους, αλλά, όπως, τονίζει, το 

έργο του είναι ακόµη σε εξέλιξη. Ως τώρα το ροµπότ έχει αποκτήσει κεφάλι, χέρια, ενώ σύντοµα θα 

αποκτήσει και κορµό.

Με την ολοκλήρωση κάθε µέρους του σώµατος, τα αρχεία σχεδιασµού-εκτύπωσης, καθώς και οι 

οδηγίες συναρµολόγησης, δηµοσιεύονται σε ένα ειδικό blog που έχει δηµιουργήσει ο γλύπτης. Μαζί 

και οδηγίες προγραµµατισµού, ώστε ο καθένας να κατασκευάσει ένα όµοιο ροµπότ που θα υπακούει 

σε φωνητικές εντολές: π.χ. να πιάσει από τη λαβή τους κάποια αντικείµενα, να γείρει το κεφάλι προς 

τη µια ή την άλλη πλευρά, να κινηθούν τα χέρια προς διάφορες κατευθύνσεις. 

Η ιδέα της δηµιουργίας του InMoov γεννήθηκε όταν ζητήθηκε από τον Γάλλο γλύπτη να φτιάξει ένα 

προσθετικό χέρι για µια εµπορική φωτογράφηση. Τότε άρχισε να πειραµατίζεται µε έναν εκτυπωτή 

3D. Στη συνέχεια µε έναν µικρό και φθηνό µικροελεγκτή, ώστε να δώσει κίνηση στο χέρι. Τελικά, 

αποφάσισε να αναρτήσει τα σχέδια και τους προβληµατισµούς του σε µια ιστοσελίδα και εκτός από 

ενθουσιώδεις αντιδράσεις, να συγκεντρώσει και υποδείξεις για τη συνέχεια.

Ο Langevin υπερηφανεύεται ότι αντίθετα µε τα περισσότερα ροµπότ που είναι δαπανηρά και άσχηµα 

στην όψη, το δικό του θα είναι όµορφο.

N E W S L E T T E R
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Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα τουριστικά 

...αξιοθέατα στην Κίνα, είναι το φαγητό στο 

δρόµο, κι αυτό γιατί το προτιµά η συντριπτι-

κή πλειοψηφία των Κινέζων καθηµερινά. 

Ξένοι και Κινέζοι κινδυνεύουν να χάσουν 

την ευκαιρία ενός καλού και κυρίως 

φθηνού γεύµατος, καθώς το υπουργείο 

Περιβάλλοντος της χώρας σκέπτεται να το 

απαγορεύσει στην προσπάθεια να καταπο-

λεµηθεί η ...ατµοσφαιρική ρύπανση ! 

«∆εν είναι καλά στο µυαλό τους» γράφει 

ένας χρήστης του διαδικτύου στο Weibo, 

το αντίστοιχο του Twitter στην Κίνα, πλη-

ροφορούµενος ότι η κυβέρνηση σκέφτεται 

να απαγορεύσει τις υπαίθριες ψησταριές 

για να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα στις 

αστικές περιοχές, είδηση που µετέδωσε 

το πρακτορείο Νέα Κίνα. Αντίστοιχος σχο-

λιασµός υπάρχει σε όλα τα µέσα κοινω-

νικής δικτύωσης από τους πολυάριθµους 

Κινέζους που συχνάζουν στις αµέτρητες 

υπαίθριες ψησταριές σε όλες τις πόλεις της 

χώρας.

Θυµίζουµε (άλλωστε µόλις προχτές γρά-

φαµε σχετικά σ’ αυτή τη σελίδα) ότι τον  

Ιανουάριο η ατµοσφαιρική ρύπανση στη 

βόρεια και ανατολική Κίνα, συµπεριλαµβα-

νοµένου και του Πεκίνου, ξεπέρασε κάθε 

προηγούµενο και έστειλε εκατοντάδες αν-

θρώπους στα νοσοκοµεία µε αναπνευστικά 

προβλήµατα.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ ...ΜΕΣΑ

Το ροµπότ InMoov, µε τη χρησιµοποίηση 

mircrocontrollers, όπως οι Arduino και µια 

βασική γλώσσα προγραµµατισµού, µπορεί 

να ανταποκριθεί στις φωνητικές εντολές. 

Κάθε µέλος του ροµπότ ...εκτυπώνεται 

και συναρµολογείται ξεχωριστά.  

Η ιδέα ξεκίνησε από το 

προσθετικό αυτό χέρι, 

το οποίο του ζήτησαν 

να δηµιουργήσει για τις 

ανάγκες µιας εµπορι-

κής φωτογράφησης. 

Τα χέρια του InMoov έχουν πλήρως 

αρθρωτά δάχτυλα και επένδυση σι-

λικόνης για να µπορούν να πιάσουν 

τα αντικείµενα. 
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Την πρόθεσή της να πουλήσει το ποσοστό που δι-

αθέτει σε έξι αεροδρόµια, ανάµεσά τους και το 

Ελ. Βενιζέλος, επαναφέρει η γερµανική εταιρεία 

Hochtief, σε συνεργασία µε την Deutsche Bank. 

Αυτο υποστηρίζει δηµοσίευµα του Bloomberg, 

σύµφωνα µε το οποίο η κατασκευαστική εταιρία 

Hochtief συνεργάζεται από κοινού µε την γερµα-

νική τράπεζα στο θέµα της πώλησης των αερο-

δροµίων. Η Hochtief κάλεσε τους υποψήφιους 

επενδύτες να καταθέσουν προσφορές έως τις 31 

Μαρτίου, ενώ ένας πιθανός αγοραστής θα µπορού-

σε να αποκτήσει µερίδιο, µεταξύ άλλων, στα αερο-

δρόµια Αµβούργου, Σύδνευ, Βουδαπέστης αλλά και 

της Αθήνας, όπου η εταιρεία διαθέτει πλειοψηφικό 

ποσοστό.

Σηµειώνεται ότι η Hochtief ανέβαλε το 2012 επ΄α-

όριστον την πώληση των αεροδροµίων εξαιτίας του 

χαµηλού τιµήµατος των προσφορών που είχε λάβει.

Ç Hochtief ðïõëÜåé  
ôï ìåñßäéï ôçò  

óôï «Åë. ÂåíéæÝëïò»
Σε πλειστηριασµό βγήκαν 26.000 ακίνητα το 

2012, παρά το θεσµικό πλαίσιο προστασίας της 

πρώτης κατοικίας έως 200.000 ευρώ από τους 

πλειστηριασµούς.

Σύµφωνα µε την "Καθηµερινή" το υπάρχον 

θεσµικό πλαίσιο έχει αποτρέψει την εκτίνα-

ξη των πλειστηριασµών τα τελευταία χρόνια, 

κατά τα οποία η αδυναµία των νοικοκυριών 

και των επιχειρήσεων έχει οδηγήσει τα µη 

εξυπηρετούµενα δάνεια προς τις τράπεζες 

πάνω από το 20% του δανειακού τους χαρτο-

φυλακίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2011 

οι πλειστηριασµοί µειώθηκαν στις 44.000 από 

52.000 το 2009 για να περιοριστούν τελικά στις 

26.000 το 2012. Παρά την επιτυχία της προστα-

σίας των ακινήτων, η διατήρηση του πλαισίου 

πέρα του 2013 θεωρείται αµφίβολη, καθώς η 

τρόικα έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης της 

διάταξης, µε την κυβέρνηση να επεξεργάζεται 

νέο σχέδιο το οποίο θα «παγώνει» την δόση 

του στεγαστικού δανείου, ενώ θα καταβάλλο-

νται τόκοι µόνο για δύο χρόνια και θα υπάρ-

χει η δυνατότητα επέκτασης για άλλα δύο υπό 

προϋποθέσεις.

Στη ρύθµιση, σύµφωνα µε πηγές του υπ. Ανά-

πτυξης, θα µπορούν να υπαχθούν οι µισθωτοί, 

οι συνταξιούχοι και οι αµειβόµενοι µε µπλο-

κάκι, εάν:

*Έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα ως 

25.000 ευρώ,

*Το εισόδηµά τους έχει υποστεί µείωση του-

λάχιστον 35% την τριετία 2010-2012,

*Έχουν δάνειο για αγοράς πρώτης κατοικίας,

* Η αντικειµενική αξία της κύριας κατοικίας 

δεν υπερβαίνει τα 180.000 ευρώ,

*Το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά ως την 

υπαγωγή στη ρύθµιση διευκόλυνσης.

Τέλος, το επιτόκιο του δανείου θα είναι εξαι-

ρετικά χαµηλό και θα διαµορφώνεται στο 1,5% 

η οποία θα µειώνει δραστικά της δόσης. Η 

ρύθµιση αναµένεται να κατατεθεί σύντοµα στη 

Βουλή, αφού πρώτα αξιολογηθεί από την τρά-

πεζα της Ελλάδας

Υπέρ της υλοποίησης των επενδύ-

σεων στις Σκουριές και το Πέραµα 

της Θράκης για την εξόρυξη χρυσού 

τάσσεται µε σηµερινή ανακοίνωση 

του το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), επι-

σηµαίνοντας ότι οι έρευνές του, που 

χρηµατοδοτήθηκαν µε χρήµατα του 

ελληνικού λαού, απέδειξαν ότι µε 

βάση τις σηµερινές τιµές η συνολι-

κή αξία των γνωστών µεταλλευµάτων 

ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ. Ειδικά για 

τις Σκουριές και µε αφορµή τις ανη-

συχίες τοπικών παραγόντων σχετικά 

µε τον κίνδυνο απώλειας των υπογεί-

ων νερών της περιοχής εξαιτίας της 

µεταλλευτικής δραστηριότητας, το 

ΙΓΜΕ επισηµαίνει ότι η τεκµηριωµένη 

υδρογεωλογική µελέτη έδειξε ότι δεν 

υπάρχει κανένα πρόβληµα, αντίθετα, 

σηµαντικές ποσότητες υπογείων νε-

ρών και µετά την πραγµατοποίηση 

της επένδυσης θα εξακολουθούν να 

χάνονται στη θάλασσα. Χαρακτηρίζει 

δε απαράδεκτα τα γεγονότα που συ-

νέβησαν στην περιοχή των Σκουριών, 

τονίζοντας ότι θυµίζουν γεγονότα 

που συµβαίνουν µόνον σε τριτοκο-

σµικές χώρες και εξέθεσαν διεθνώς 

τη χώρα µας.

Áíáêïßíùóç ôïõ ÉÃÌÅ  
ãéá ÓêïõñéÝò 

Σε πλειστηριασµό βγήκαν 26.000 ακίνητα το 2012

Μέχρι τις 19 Απριλίου θα πρέπει να καταθέσουν 

επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 

απόκτηση του 51% της Εταιρείας Ύδρευσης και 

Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ ΑΕ) όσοι 

ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στον διεθνή 

πλειοδοτικό διαγωνισµό για την ιδιωτικοποίηση 

της εταιρείας.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Ταµείου Αξιο-

ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου 

(ΤΑΙΠΕ∆), Τάκης Αθανασόπουλος, µε την ευκαι-

ρία επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη, σε πρώτη 

φάση θα διατεθεί το 51% της εταιρείας και όχι το 

σύνολο του ποσοστού (74%), που κατέχει το ελ-

ληνικό δηµόσιο. Ακολούθως, σε δεύτερη φάση, 

πιθανώς ν΄ ακολουθήσει νέος διαγωνισµός, 

στο πλαίσιο του οποίου θα διατεθεί το υπόλοιπο 

23%. Στόχος της πιθανής διάθεσης του 74% σε 

δύο διαφορετικές φάσεις είναι να εισπραχθούν 

υψηλότερα έσοδα και η συναλλαγή να είναι συ-

νολικά πιο προσοδοφόρα.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του διαγωνι-

σµού, που ξεκίνησε σήµερα, µε τη δηµοσί-

ευση της σχετικής πρόσκλησης, οι φάκελοι 

των υποψήφιων επενδυτών θα αξιολογηθούν 

από το ΤΑΙΠΕ∆ και, εφόσον αυτοί πληρούν τις 

απαιτούµενες από τους όρους του διαγωνισµού 

προϋποθέσεις, θα αποκτήσουν πρόσβαση στην 

εικονική αίθουσα τεκµηρίωσης ("data room") 

της ΕΥΑΘ ΑΕ και τελικά θα κληθούν να κατα-

θέσουν δεσµευτικές προσφορές. Στο µεταξύ, 

στη διάρκεια της σηµερινής έκτακτης γενι-

κής συνέλευσης της εισηγµένης, ο Γεώργιος 

∆ανιόλος, εκπρόσωπος της γαλλικής "Suez 

Environment", η οποία κατέχει ήδη το 5,46% του 

µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ ΑΕ, επισήµανε 

ότι θεωρεί δεδοµένη τη συµµετοχή της εταιρεί-

ας στην πρώτη φάση του διαγωνισµού. 

Στη γενική συνέλευση εγκρίθηκε η απάλειψη 

παραγράφου του άρθρου 5 του καταστατικού 

της εταιρείας, ώστε να είναι πλέον δυνατή η 

εκχώρηση, σε ιδιώτη επενδυτή, ποσοστού άνω 

του 49% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΑΘ. Η 

απάλειψη έγινε σε εναρµονισµό µε τον νόµο 

4092/2012.

Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε η τροποποίηση 

του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας, 

µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και την αποσαφή-

νιση διατάξεων, που αφορούν στη σύνθεση και 

τη θητεία του διοικητικού συµβουλίου της ΕΥΑΘ, 

"χωρίς να επηρεάζεται η συµµετοχή των εργαζο-

µένων σε αυτό", σύµφωνα µε την εταιρεία. 

Βάσει της τροποποίησης, το διοικητικό συµβού-

λιο θα έχει από επτά έως 11 µέλη και πενταετή 

θητεία. Σε περίπτωση δε, παραίτησης µέλους 

-ή µελών- θα είναι δυνατή η συνέχιση της λει-

τουργίας του υπό προϋποθέσεις (π.χ., ο αριθµός 

των εναποµεινάντων θα πρέπει να ξεπερνά του 

50% του συνολικού).

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ç ðþëçóç ôçò ÅÕÁÈ ÁÅ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ισχυρά κίνητρα µε τον νέο αναπτυξιακό νόµο που 

κατατέθηκε στη Βουλή- ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΦΟΡΟ-ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
διαγωνισµοί- ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΟΛΘ ΚΑΙ ΕΥΑΘ
Επιχειρήσεις: Η HOCHTIEF ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 
από τη συγκράτηση των δαπανών κατά 921 εκατ.- ΑΠΩΛΕΙΕΣ 456 
ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ- Μπούµερανγκ για τα 

δηµόσια έσοδα η υπέρµετρη αύξηση των συντελεστών.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Με τον πρωθυπουργό, υπουργούς και 

κυβερνητικούς παράγοντες- ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙ 
Η MORGAN STANLEY- Προσπάθεια ανάδειξης της ελληνικής 

ρευστότητας και απλοποίηση διαδικασιών- ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ- Αποδίδεται ιδιαίτερη έµφαση στα 

120 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ 1.750 «ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ»
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 2,8 ∆ΙΣ  ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΤΟ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟ «ΤΑΜΕΙΟ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Α∆ΕΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- Στον νέο αναπτυξιακό νόµο µπορούν να ενταχθούν 

 ΚΕΡ∆Η 555 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΙΧΕ Η ΕΚΤ ΤΟ 2012 ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΑΘ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ 
MILLENNIUM Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ ΤΩΝ 
ΑΓΡΟΤΩΝ- ∆εν θα επιβληθεί ο ενιαίος φόρος στις καλλιεργήσιµες 

ΕΞΑΡΣΗ ΤΗΣ ΝΟΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ ΣΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Κατατέθηκε στη Βουλή ο νέος επενδυτικός νόµος 

µε πλήθος νέων ρυθµίσεων- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- 
Ιδρύεται ειδική εταιρεία για την ανάπτυξη του παραλιακού µετώπου 

 ΜΕ 80 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
19 Απριλίου καλούνται οι υποψήφιοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον- 

ΑΡΧΙΖΕΙ Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ- Έως το τέλος Ιουλίου 

θα έχουν γίνει 17 διαγωνισµοί Μαυραγάνης: ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Η 
ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Άδειες- εξπρές µέσα σε 45 ηµέρες, απλοποίηση των 

διαδικασιών και φορολογικά κίνητρα προβλέπει το νέο επενδυτικό 

νοµοσχέδιο- ΤΑ ∆ΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ-… αλλά και 

καταιγίδα κατασχέσεων από τραπεζικούς λογαριασµούς (5.500 µόνο 

 ∆ΩΡΑ ΑΠΟ 
ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΚΑΙ ΝΤΡΑΓΚΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι εισηγείται η κυβέρνηση σε τρόικα, τράπεζες- 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ  ∆ΙΑΒΗΜΑ ΣΤΟΝ 
ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ- Η κυβέρνηση 

εξέδωσε ρηµατική διακοίνωση για τις προκλήσεις της Άγκυρας εντός 

ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στόχος να αντιστραφούν το αρνητικό επενδυτικό 

κλίµα και η φυγή εταιρειών- ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 600 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ 
ΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟ 4ΜΗΝΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αναπτυξιακός και επενδυτικός 

νόµος: Πρόσκληση- πρόκληση της κυβέρνησης σε επενδυτές- 

«ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ»- Ακυρώνεται το υπουργείο 

Περιβάλλοντος- Παρακάµπτονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΙΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆Α-  ΑΝΤ. 
ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΡΧΗ ΑΝΟ∆ΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- Αν αντέξουµε το 

ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ
ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΕΚΤ 555 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- 
Προέρχονται από την εξόφληση των ελληνικών οµολόγων.

ΕΘΝΟΣ: Επιχείρηση «καθαρά χέρια» σε όλες τις δηµόσιες υπηρεσίες- 

ΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ» 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ 200.000 ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
Μαξίµου- «ΙΕΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗ» ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ.

6 ΜΕΡΕΣ: Κόκκινα δάνεια: Όχι µόνο καθυστερούν περιµένοντας την 

τρόικα, αλλά κάνουν πιο δύσκολες τις ρυθµίσεις- ΑΝΑΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ, 
ΘΗΛΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Εισφοροκυνηγός των οφειλών όλων των ταµείων- 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟ ΙΚΑ  ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τέλος οι επτά δόσεις για τον φόρο εισοδήµατος µετά 

τη δραµατική κατάρρευση των εσόδων- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΕΤΟΣ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
ΦΩΤΙΑ.

ΕΣΤΙΑ:

προγραµµατικές θέσεις.

Η ΑΥΓΗ: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- Στη σύσταση 

Οµάδας Εργασίας για την εκπόνηση Προγράµµατος ∆ηµοκρατικής 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ 
ΑΓΩΝΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Το σχέδιο που επεξεργάζεται το οικονοµικό επιτελείο- 

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
υπουργούς εν όψει τρόικας- ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Από τον Σεπτέµβριο του 2003 (δύο µήνες πριν 

«φύγει»)…- Η «ΑΓΝΩΣΤΗ» ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΚΙΟΛΒΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΥΠΕΡΟΠΛΑ!
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ΠΤΩΣΗ 27,9% ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2008 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 22/02/2013

Συνεχίστηκε και µάλιστα µε ακόµα µεγαλύτερη ένταση 

n πορεία πτώσης στην αγορά κατοικίας της χώρας 

κατά το 2012, τόσο όσον αφορά τις τιµές, όσο και τον 

αριθµό των αγοραπωλησιών, των επενδύσεων και 

των απασχολούµενων στον κλάδο. Σύµφωνα µε την 

περιοδική έκδοση Greece Macro Monitor της διεύθυνσης 

την οποία επιµελήθηκε ο κ. Θεοδόσης Σαµπανιώτης, 

οικονοµικός αναλυτής, n ύφεση και n αβεβαιότητα 

αναφορικά µε τη φορολόγηση των ακινήτων, αποτέλεσαν 

τους κύριους παράγοντες που προκάλεσαν την περαιτέρω 

πτώση της αγοράς, ακόµα περισσότερο και από την ίδια 

την ύφεση. Οι τιµές έχουν πέσει αθροιστικά κατά 27,9% 

σε σχέση µε την υψηλότερη τιµή που είχε καταγραφεί 

κατά το τρίτο τρίµηνο του 2008 και έχουν επιστρέψει 

στα επίπεδα του τέλους του 2003. Ωστόσο, n πτώση 

αυτή δεν αντικατοπτρίζει πλήρως τα τεκταινόµενα στην 

αγορά, καθώς οι τιµές βασίζονται σε εκτιµήσεις που 

διεξάγονται για λογαριασµό πιστωτικών ιδρυµάτων (π.χ. 

για την χορήγηση στεγαστικών δανείων, ή για χρήση 

ακινήτων (ως εγγύηση). Αυτές οι εκτιµήσεις τείνουν να 

παρουσιάζουν τις διακυµάνσεις των τιµών µε χρονική 

υστέρηση και επιπλέον σχετικά σε εξοµάλυνση τις 

πραγµατικές µεταβολές στις αγοραίες τιµές. Επιπλέον, 

µια πιθανή αναστολή των πλειστηριασµών πρώτης 

κατοικίας, όταν αυτή συµβεί, αναµένεται να ενισχύσει 

τις πιέσεις στις τιµές των κατοικιών. Σύµφωνα µε την 

έκθεση, οι επενδύσεις στον κλάδο της κατοικίας έχουν 

µειωθεί συνολικά κατά 71,2% σε σχέση µε το 2007, αλλά 

παρόλα αυτά το κόστος της κατασκευής νέων κατοικιών 

έχει παραµείνει υψηλό, υποχωρώντας οριακά κατά 

0,08%ο κατά το 2012.

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 4 ΣΤΟΥΣ 10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 22/02/2013

Στο 36% έφτασε ο αριθµός των ανασφάλιστων 

απασχολούµενων σης επιχειρήσεις το 2012. Την αύξηση 

της εισφοροδιαφυγής στο 36%, από 30% που ήταν το 

2011 αποκαλύπτει n έκθεση του ΣΕΠΕ για την αδήλωτη 

εργασία και τους ελέγχους που πραγµατοποιήθηκαν 

στις επιχειρήσεις από κοινού µε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία τα οποία δηµοσιεύει n 

«Η», µολονότι το 2012 έγιναν -ελλείψει επιθεωρητών 

και ελεγκτών- λιγότεροι δειγµατοληπτικοί έλεγχοι 

στις επιχειρήσεις (19.083 έναντι 20.246 το 2011 και 

27.538 το 2010) εντοπίστηκε µεγαλύτερος αριθµός 

ανασφάλιστων: 22.006 σε σύνολο 60.796 που βρέθηκαν 

απασχολούµενοι στις επιχειρήσεις (ποσοστό 36,2%) 

έναντι 19.968 σε σύνολο 66.615 (30%) το 2011 και 19.435 

σε σύνολο 77.666 (ποσοστό 25%) το 2010. To ποσοστό 

των ανασφάλιστων Ελλήνων ήταν 31 % (12.661 σε 

σύνολο 40.876), παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση µε 

τα ποσοστά των προηγούµενων δύο ετών (25,7% το 2011 

και 22,6% το 2010), ενώ για τους αλλοδαπούς έφτασε 

το 46,9% από 39,5% το 2011 και 31,5% το 2010. To ΣΕΠΕ 

επέβαλε πρόστιµα 11,8 εκατ. ευρώ για αδήλωτη εργασία 

και έβαλε «λουκέτα» 5 - 10 ηµερών σε 23 επιχειρήσεις 

στις οποίες διαπιστώθηκε παράνοµη απασχόληση 

αλλοδαπών. Κατάλογος µε τους παραβάτες εργοδότες 

διαβιβάστηκε και στο ΙΚΑ, το οποίο «µετρά» όλο και 

µεγαλύτερες απώλειες εσόδων εξαιτίας της αυξανόµενης 

ανεργίας (n αύξηση κατά 1 ποσοστιαία µονάδα της 

ανεργίας στερεί έσοδα 450 εκατ. ευρώ τον χρόνο) και της 

διευρυνόµενης, παρά την αντίθετη µνηµονιακή δέσµευση, 

εισφοροδιαφυγής (υπολογίζεται ότι το ΙΚΑ χάνει άνω των 

6 δισ. ευρώ από την αδήλωτη - ανασφάλιστη εργασία).

 Οι κλάδοι στους οποίους έγιναν (και θα συνεχίσουν 

να γίνονται) οι περισσότεροι έλεγχοι λόγω ιστορικού 

«υψηλής παραβατικότητας» ήταν τα επισιτιστικά 

επαγγέλµατα (εστιατόρια - ταβέρνες, αίθουσες 

δεξιώσεων, µεζεδοπωλεία, καφετέριες, µπαρ, κέντρα 

διασκέδασης), βιοτεχνικά πάρκα, βιοµηχανικές ζώνες, 

κοµµωτήρια, πρατήρια βενζίνης, συνεργεία αυτοκινήτων, 

µεταφορικές επιχειρήσεις, λιανικό εµπόριο, καθαριότητα, 

κατασκευές, φιλοξενία, υπηρεσίες ασφαλείας (security) 

και επιχειρήσεις φασόν. 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ - ΕΞΠΡΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 45 ΗΜΕΡΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-2 | 22/02/2013

∆ιαδικασίες - εξπρές για αδειοδότηση µεγάλων 

επενδύσεων σε διάστηµα 45 ηµερών, απλοποίηση των 

διαδικασιών καθώς και φορολογικά κίνητρα προβλέπει 

µεταξύ των άλλων ο νέος επενδυτικός νόµος, µε τον 

οποίο n κυβέρνηση επιχειρεί να προσελκύσει νέες 

επενδύσεις και να ξεµπλοκάρει υφιστάµενα σχέδια 

ώστε να επανεκκινήσει n οικονοµία. To νοµοσχέδιο για 

τη «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος 

για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις» 

που κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υπουργό 

Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, στοχεύει επίσης 

στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση της δηµόσιας 

περιουσίας καθώς µέχρι σήµερα γραφειοκρατικά 

εµπόδια, καθυστερήσεις αλλά και n εµπλοκή πολλών και 

διαφορετικών φορέων στις διαδικασίες αποτελούσαν 

αποτρεπτικό παράγοντα για τους υποψήφιους επενδυτές 

ή πάγωναν για χρόνια σηµαντικά επενδυτικά σχέδια. 

Στο νοµοσχέδιο προβλέπεται µεταξύ των άλλων n 

σύσταση Γενικής Γραµµατείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών 

Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ), n οποία θα αποτελεί την κεντρική 

αδειοδοτική Αρχή που θα συγκεντρώσει το σύνολο των 

αρµοδιοτήτων για όλες τις επενδύσεις µε σκοπό την 

επιτάχυνσή τους. Θα λειτουργεί ως υπηρεσία µιας στάσης 

καθώς θα αναλαµβάνει την ευθύνη της διαχείρισης 

των επενδυτικών φακέλων που θα κατατίθενται, ενώ 

θα έχει δικαίωµα να παρέχει άδεια για την έναρξη 
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µιας επένδυσης µέσα σε 45 ηµέρες. To νοµοσχέδιο 

εισάγει πρώτη φορά τον θεσµό της «αυτοβεβαίωσης», 

που επιτρέπει στους επενδυτές µε δική τους ευθύνη 

για συγκεκριµένες άδειες που ζητούν, εφόσον έχει 

περάσει άπρακτη n προβλεπόµενη προθεσµία από την 

πλευρά του ∆ηµοσίου. Παράλληλα αναµορφώνεται 

και n Invest in Greece, n οποία θα έχει στόχο την 

προσέλκυση επενδύσεων και την παροχή τεχνογνωσίας 

προς τους υποψήφιους επενδυτές. Μάλιστα n Invest 

in Greece θα λειτουργεί και ως σηµείο συνολικής 

επαφής µε τους ιδιώτες επενδυτές. Στην περίπτωση των 

δηµόσιων στρατηγικών επενδύσεων, δηλαδή ακίνητα του 

∆ηµοσίου, δηµόσιες επιχειρήσεις κλπ. που δίνονται προς 

αξιοποίηση, οι επενδυτές θα καταθέτουν τα επενδυτικά 

τους σχέδια απευθείας στη ΓΤΣΙΕ. Η Βουλή θα έχει την 

υποχρέωση κύρωσης κάθε επένδυσης άνω των 50 εκατ. 

ευρώ, ενώ θα προβλέπονται και σηµαντικά φορολογικά 

κίνητρα για τις στρατηγικές επενδύσεις. Συγκεκριµένα, ο 

νόµος µε τον οποίο θα κυρώνεται n σύµβαση ανάθεσης 

ενός έργου ή n ένταξη µιας επενδυτικής πρότασης, θα 

µπορεί να προβλέπει ως κίνητρα ειδικές φορολογικές 

ρυθµίσεις όπως το πάγωµα του φορολογικού καθεστώτος 

για συγκεκριµένο διάστηµα από την έναρξη λειτουργίας 

της επένδυσης, n διαδικασία και ο χρόνος επιστροφής 

του ΦΠΑ καθώς και n µείωση ή n απαλλαγή από τέλη, 

ειδικούς φόρους και δικαιώµατα κλπ. Επίσης, µε άλλη 

διάταξη καταργείται n υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής 

επιστολής για τις µεγάλες επενδύσεις. Παράλληλα το 

νέο νοµοσχέδιο σε άλλες διατάξεις του παρέχει κίνητρα 

για ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο επιχειρήσεων από 

κλάδους που µέχρι σήµερα εξαιρούνταν. Έτσι µπορούν 

πλέον να ζητήσουν την υπαγωγή τους επιχειρήσεις 

από τον τοµέα της ναυπηγικής, της υγείας (εκτός 

των κέντρων αποκατάστασης), καθώς και επενδύσεις 

ειδικής τουριστικής υποδοµής όπως συνεδριακά 

κέντρα, θεµατικά πάρκα, χιονοδροµικά κέντρα κ.λπ., 

µεταλλευτικά και εξορυκτικές επιχειρήσεις αλλά και 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας εφόσον το επενδυτικό 

σχέδιο αφορά την επέκταση µονάδας υπάρχουσας ή υπό 

κατασκευή. Επίσης µπορεί να ενταχθούν και επενδυτικά 

σχέδια που αποσκοπούν στην επαναλειτουργία 

επιχειρήσεων ανεξάρτητα από την αύξηση των θέσεων 

εργασίας που προσφέρουν. 

ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΑΝΕΙ ΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 38 | 22/02/2013

 To χρονοδιάγραµµα «κλείδωσε» και n έναρξη 

λειτουργίας της επέκτασης της γραµµής 2 από τον 

Άγιο Αντώνιο στην Ανθούπολη θα γίνει στο τέλος 

προετοιµασίες για τη λειτουργία της πρώτης επέκτασης 

γραµµής εδώ και αρκετά χρόνια. Έτσι, κλειστός θα 

παραµείνει ο σταθµός του µετρό «Άγιος Αντώνιος τα δύο 

επόµενα Σαββατοκύριακα (23-24 Φεβρουαρίου και 2-3 

Μαρτίου), λόγω πραγµατοποίησης δοκιµών για τον έλεγχο 

του συστήµατος σηµατοδότησης εν όψει της ένταξης των 

σταθµών «Περιστέρι» και «Ανθούπολη» στο δίκτυο της 

Γραµµής 2. Εκτός λειτουργίας θα τεθεί και ο σταθµός 

«Άγιος ∆ηµήτριος» τις µεταµεσονύκτιες ώρες του 

Σαββάτου 23 Φεβρουαρίου και του Σαββάτου 2 Μαρτίου, 

δηλαδή από τις 00.30 έως τις 2.30. Οι συρµοί του µετρό 

θα τερµατίζουν στο σταθµό «∆άφνη».

Η ΤΡΟΪΚΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 43 | 22/02/2013

 Επαληθεύεται το αρνητικό σενάριο άµεσης εµπλοκής της 

τρόικας στον ενιαίο φόρο ακινήτων, αφού µέχρι σήµερα 

n κυβέρνηση δεν κατάφερε να σχεδιάσει τον ζητούµενο 

φόρο. Αυτό αποδεικνύεται και από την παραδοχή του 

Γιώργου Μαυραγάνη στη Βουλή, χθες, ότι το υπουργείο 

Οικονοµικών δεν έχει καταλήξει σε καµία απόφαση σε 

σχέση µε τη φορολόγηση των ακινήτων. Απαντώντας 

ο υπουργός Οικονοµικών σε επίκαιρη ερώτηση του 

βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην προέδρου της Βουλής 

Απόστολου Κακλαµάνη, τόνισε ότι «συζητάµε βεβαίως µε 

τα κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση για διάφορες 

λύσεις και σενάρια, για να καταλήξουµε σε µια λύση 

που θα έχει αποτέλεσµα να ελαφρυνθούν οι πολίτες και 

να µην επιβαρυνθούν περαιτέρω». Ο κ. Μαυραγάνης 

υπέρ της πλήρους απαλλαγής από τον νέο ενιαίο φόρο 

ακινήτων των καλλιεργήσιµων εκτάσεων, καθώς επίσης 

και υπέρ της εφαρµογής µειωµένων ή µηδενικών 

συντελεστών ενιαίου φόρου για τα ακίνητα που κατέχουν 

άνεργοι, άποροι, κ.ά. Εν τω µεταξύ, ο κ. Μαυραγάνης 

στην ίδια συνέντευξη δήλωσε ότι n επιστροφή του ΦΠΑ 

στους δικαιούχους θα γίνει µε ένα αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα το οποίο θα περιλαµβάνει διάφορα κριτήρια, 

επιβεβαιώνοντας όσους είχαν εκφράσει φόβους ότι n 

επιστροφή του ΦΠΑ στους ιδιώτες, µέσα στον ερχόµενο 

Μάρτιο, θα γίνει µε πολλά εµπόδια. Πληροφορίες 

αναφέρουν ότι µεταξύ των κριτηρίων που εξετάζονται 

περιλαµβάνονται: 

- Οι επιστροφές να ανέρχονται σε συγκεκριµένο ποσοστό 

κάθε µήνα, ανάλογα µε την εξέλιξη των εισπράξεων κάθε 

επιχείρησης.

- Πάγωµα της επιστροφής εάν διαπιστωθούν νέες 

παραβάσεις κατά τη διενέργεια ελέγχου. Ο υφυπουργός 

Οικονοµικών δήλωσε επίσης ότι εξετάζεται το 

ενδεχόµενο να υιοθετηθεί n πρόταση των τεχνικών 

κλιµακίων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για 

την απαλλαγή από τον ΦΠΑ µεγάλου αριθµού µικρών 

επιχειρήσεων µε πολύ χαµηλό τζίρο.


