
Μείωση 4,9% σηµείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία 

(σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Μάιο εφέτος, σε σύγκριση µε 

τον αντίστοιχο δείκτη του Μαΐου 2013, έναντι αύξησης 0,4% που σηµειώθηκε 

κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012, σύµφωνα  

µε την ΕΛΣΤΑΤ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Στο επίκεντρο τόσο της πολιτικής 

αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνη-

σης και αντιπολίτευσης, όσο και 

στο στόχαστρο της κριτικής επιστη-

μονικών, παραγωγικών φορέων 

και περιβαλλοντικών οργανώσεων 

μπαίνει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕ-

ΚΑ για τα δάση και τους οικοδο-

μικούς συνεταιρισμούς, με τίτλο 

«Περιβαλλοντική Αναβάθμιση και 

Ιδιωτική Πολεοδόμηση - Βιώσιμη 

Ανάπτυξη Οικισμών - Ρυθμίσεις 

Δασικής Νομοθεσίας»,  η συζήτη-

ση του οποίου αρχίζει σήμερα στην 

Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορί-

ου της Βουλής.  

Στο στόχαστρο της κριτικής βρί-

σκονται οι ρυθμίσεις που όπως επι-

σημαίνεται επιτρέπουν  παράδοση 

του δάσους σε ιδιωτικά συμφέ-

ροντα, οικοδόμηση και εντός των 

δασών και δασικών εκτάσεων της 

χώρας,  νομιμοποίηση οικισμών 

που χτίστηκαν σε δάση,   στην κα-

τασκευή και λειτουργία πλήθους 

ακόμη και ρυπογόνων δραστηριο-

τήτων μέσα στο δάσος. Χαρακτη-

ριστικά το Παρατηρητήριο Πολιτών 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD), 

με ανοικτή επιστολή του προς τους 

βουλευτές τους καλεί να διεκδι-

κήσουν τις κατάλληλες τροποποι-

ήσεις του νομοσχεδίου, ώστε να 

πετύχουν  κατ' ελάχιστο:

1.Την απαγόρευση της μεταβολής 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των

δημόσιων δασών και δασικών 

εκτάσεων. 

2.Την υποχρεωτική αναδάσωση 

των δημόσιων δασών και δασικών 

εκτάσεων που καταστράφηκαν ή 

αποψιλώθηκαν από οποιαδήποτε 

αιτία και οποτεδήποτε.

3. Την συνταγματική προστασία 

των δασών και των δασικών εκτά-

σεων, η έννοια και ο προσδιορι-

σμός των οποίων έγινε από το Ν. 

998/1979, στο άρθρο 3 του οποί-

ου η διάκριση μεταξύ δάσους και 

δασικής έκτασης στηρίζεται στο 

βαθμό της κάλυψης από ξυλώδη 

βλάστηση με κοινό χαρακτηριστικό 

και των δύο αυτών κατηγοριών, τη 

συμβολή τους στη διατήρηση της 

φυσικής και βιολογικής ισορροπί-

ας ή την εξυπηρέτηση της διαβί-

ωσης του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον.

Πολιτικές 

αντιπαραθέσεις 

και κριτική των 

φορέων προκα-

λούν βασικές 

ρυθµίσεις του 

νοµοσχεδίου για 

τα δάση και τους 

οικοδοµικούς 

συνεταιρισµούς.

ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Νέα µετωπική για το δασικό 
νοµοσχέδιο 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ãéá üóïõò öáíôÜæïíôáé üôé ï ôïõñéóìüò åßíáé ìéá 

ó÷åäüí áóöáëÞò "ïäüò áíÜêáìøçò" ôçò ïéêïíïìßáò 

êáé ìå ôõìðáíïêñïõóßåò ðñïáíáããÝëëïõí ôéò 

áõîÞóåéò ôïõ ôïõñéóôéêïý ñåýìáôïò, õðÜñ÷åé áõôÞ 

ôçí ðåñßïäï Ýíá êáëü ðáñÜäåéãìá ðñïò áíáèåþñçóç 

ôçò ...öáíôáóßáò ôïõò.

Ìéá ðôþ÷åõóç åôáéñåßáò, ìéá õðïôßìçóç íïìßóìáôïò 

êáé êÜðïéá ðïëéôéêÞò áöåôçñßáò ãåãïíüôá, óôÜèçêáí 

éêáíÜ ü÷é ìüíï íá ìçí áõîçèïýí êáôÜ ôéò, ìüëéò ðñï 

ìçíþí, áéóéüäïîåò ðñïâëÝøåéò áýîçóçò ôùí Ñþóùí 

ôïõñéóôþí ðñïò ôç ÷þñá ìáò óôçí ðáñïýóá ðåñßïäï, 

áëëÜ áíôéèÝôùò Þäç íá ðéóôïðïéåßôáé ìéá äñáóôéêÞ 

ìåßùóç óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðñïçãïýìåíç ÷ñïíéÜ.

Ç ðôþ÷åõóç ôïõ Neva, ôïõ ìåãÜëïõ ñùóéêïý tour 

operator, ðñéí äõï ìÞíåò, ç êáôÜ ðåñßðïõ 25% 

õðïôßìçóç ôïõ ñùóéêïý íïìßóìáôïò Ýíáíôé ôïõ 

åõñþ ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò êáé ôá äñáìáôéêÜ ãåãïíüôá ôçò 

Ïõêñáíßáò, åðÝäñáóáí þóôå áíôß áýîçóçò 25% ôùí 

Ñþóùí ôïõñéóôþí, íá êáôáãñÜöïõìå ìåßùóç 25%, 

ìå ôç ìåãáëýôåñç áðþëåéá íá õößóôáôáé ç ÊñÞôç, íá 

áêïëïõèåß ç ×áëêéäéêÞ êáé ç Ñüäïò. Ôáõôü÷ñïíá íá 

êáôáãñÜöåôáé óçìáíôéêÞ ìåßùóç ôçò êáôÜ êåöáëÞò 

äáðÜíçò, íá ìåéþíïíôáé ïé äéáíõêôåñåýóåéò êáé íá 

ðåñéïñßæïíôáé óôï åëÜ÷éóôï ïé ðÝñáí ôïõ all inclusive 

äáðÜíåò, ðñïò áðïãüçôåõóç ôùí ôïðéêþí áãïñþí.

Ï ðåñéïñéóìüò ôçò êáôÜ êåöáëÞ äáðÜíçò, áðü ÷ñüíï 

óå ÷ñüíï, óôéò all inclusive, áöïñÜ ó÷åäüí üëåò ôéò 

åèíéêüôçôåò ôïõñéóôþí ðïõ öôÜíïõí óôç ÷þñá ìáò, 

áðïäõíáìþíïíôáò ôï åðé÷åßñçìá ôïõ áõîáíüìåíïõ 

ðëÞèïõò.

Ç ÅëëÜäá Ý÷åé ãßíåé ðñïïñéóìüò åéóïäçìáôéêÜ 

÷áìçëïý ôïõñéóìïý, óõìâáßíåé íá âñßóêåôáé êáé 

êïíôÜ óå "èåñìÜ ìÝôùðá", äåí ìðïñåß íá âáóßæåôáé 

óôïí ôïõñéóìü ãéá íá äåé ...Üóðñç çìÝñá.

Αναλυτικά 

στη σελ 3.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Στις δυνατότητες ανάπτυξης µέσα από µια βιώσιµη 

θαλάσσια οικονοµία, θεµελιώδη προτεραιότητα για την 

ευηµερία των νησιών και παράκτιων περιοχών, εστιάζει το 

2ο συνέδριο THALATTA, που θα πραγµατοποιηθεί στις 4 

και 5 Οκτωβρίου 2014, στη Σαντορίνη (Συνεδριακό Κέντρο 

Πέτρος Μ. Νοµικός). Η εκδήλωση διοργανώνεται µε πρω-

τοβουλία της Ηλιότοπος Συνέδρια και έχει τεθεί υπό την 

αιγίδα των υπουργείων Τουρισµού, Ναυτιλίας και Αιγαίου, 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του ∆ήµου Θήρας.

Σύµφωνα µε τις µελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

θαλάσσια ενέργεια, ο τουρισµός, η βιοτεχνολογία, η υδα-

τοκαλλιέργεια και η εξόρυξη από το θαλάσσιο βυθό έχουν 

τις µεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και οι περισσότερες χώρες του κόσµου κατευ-

θύνονται ολοταχώς προς την οργανωµένη αξιοποίηση 

του θαλάσσιου πλούτου. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζουν 

και αναπτύσσουν πολιτικές για τον τουρισµό, την αλιεία, 

τις υδατοκαλλιέργειες, τις µεταφορές, την ενέργεια, την 

έρευνα, το περιβάλλον κλπ. Ο θαλάσσιος χωροταξικός 

σχεδιασµός στηρίζει και διευκολύνει την εφαρµογή της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιµη και 

χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, η οποία αποσκοπεί στην 

επίτευξη υψηλών επιπέδων απασχόλησης, παραγωγικό-

τητας και κοινωνικής συνοχής, συµπεριλαµβανοµένης της 

προώθησης µιας οικονοµίας πιο ανταγωνιστικής και πιο 

αποδοτικής, ως προς την αξιοποίηση των πόρων.

Θεµατικές ενότητες:

-Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη της ΕΕ

Θαλάσσιος τουρισµός (κρουαζιέρα, αλιευτικός τουρισµός, 

οικολογικός τουρισµός, γιότινγκ, καταδυτικός τουρισµός 

κλπ)

Θαλάσσια ενέργεια

Γαλάζια βιοτεχνολογία

Υδατοκαλλιέργεια

Εξόρυξη από το θαλάσσιο βυθό

-Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός

Καθορισµός χωροταξικών χρήσεων, διαχείριση συγκρού-

σεων χρήσεων στις θαλάσσιες ζώνες

-Θαλάσσιο περιβάλλον - Θαλάσσια ρύπανση

Θαλάσσια Στρατηγική

Προστασία περιβάλλοντος - Πρόληψη ρύπανσης

Τεχνικές αποκατάστασης

-Αλιεία

Εφαρµογή της νέας Κοινής αλιευτικής πολιτικής

Βιώσιµη αλιεία (διαφοροποίηση, καινοτοµία, βιώσιµες 

τεχνικές)

Θαλάσσιες προστατευόµενες περιοχές

Μεσογειακός κανονισµός για την αλιεία

Εστίαση και προϊόντα αλιείας

Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση 2014-2020 στις αλιευτικές 

δραστηριότητες (νέο ΕΠΑΛ)

-Νησιωτικότητα

Το πρόβληµα της συγκοινωνίας

Εποχικότητα στον τουρισµό

Υπηρεσίες υγείας

Ενεργειακή διασύνδεση των νησιών

Ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση 2014-2020 στις νησιωτικές 

περιοχές

Χρήση νέων τεχνολογιών στην αντιµετώπιση της γεωγρα-

φικής αποµόνωσης

-Η περίπτωση της Σαντορίνης

Κρουαζιέρα

2ο τελεφερίκ (βιωσιµότητα, πιθανές θέσεις, τεχνολογίες)

Λιµενικές υποδοµές

Μαρίνα τουριστικών σκαφών

Θαλάσσιο πάρκο

Ανέλκυση Κ/Ζ Sea Diamond (τεχνικές λύσεις και δυνα-

τότητες)

Πληροφορίες: http://thalatta2014.conferences.gr

  Εγκρίθηκε από το ∆.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.) η ίδρυση τοπικού 

τµήµατος του Συλλόγου στην περιφερειακή ενότητα 

Λακωνίας, µε έδρα τη Σπάρτη, κατόπιν της σχετικής 

αίτησης που είχε υποβληθεί από µέλη του.

Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 

16 Ιουλίου 2014, στα γραφεία της Ν.Ε. ΤΕΕ Λακωνίας 

αποφασίστηκε και επικυρώθηκε η συγκρότηση 

προσωρινού πενταµελούς ∆.Σ. µέχρι τη διεξαγωγή 

εκλογών, αποτελούµενου από τους:

- Αναστάσιο Ζέρβα - Γρηγόριο Βουλουµάνο

- Κωνσταντίνο Μουτσόπουλο - Παναγιώτη Ηλιόπουλο

- Πολυζώη Κουρκούλη

Και ακόµη, θα συµµετέχουν επικουρικά δύο επιπλέον 

µηχανικοί για την καλύτερη και αµεσότερη επικοι-

νωνία µεταξύ των µελών: Για το τµήµα της Ανατολι-

κής Μάνης ο Βασίλης Γούδης και για το τµήµα της 

Επιδαύρου Λιµηράς, η Μαρίνα Κατσουρίνη.

Ίδρυση τοπικού τµήµατος 
Λακωνίας του ΣΠΜΕ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

«CRETE 2014» για τη δι-

αχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης
2-5 

Σεπτεµβρίου
2014

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων 

& Τοπογράφων Μηχανικών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-

κής Μηχανικής 

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & 

Τοπογράφων Μηχανικών

Ελληνική Επιστηµονική 
Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

26-27
Σεπτεµβρίου

2014

7-9
Νοεµβρίου

2014

Συνέδριο: THALATTA 2014       
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Οικιστική ανάπτυξη, µέσω νέου τύπου «αντιπαροχής» 

Κριτική στους στόχους του νοµοσχεδίου

-«Είναι αυτονόητο ότι η πολιτεία οφείλει κατεπειγόντως να επιλύ-

σει χρόνια εκκρεµή ζητήµατα χωρίς όµως να δηµιουργήσει νέα, 

ουσιαστικά και αντιαναπτυξιακά προβλήµατα, όπως µε το συγκε-

κριµένο  νοµοσχέδιο» τονίζει το Παρατηρητήριο Πολιτών για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD), σε ανοιχτή επιστολή του προς τους έλ-

ληνες βουλευτές, ενόψει της έναρξης συζήτησης του νοµοσχεδίου 

στην αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Ειδικότερα στη επιστολή του 

Παρατηρητηρίου, την οποία υπογράφει η πρόεδρος Μαργαρίτα Κα-

ραβασίλη, σηµειώνεται ότι το νέο νοµοσχέδιο:

 -Καθιερώνει το µοντέλο της ταχείας και άµεσης fast track πο-

λεοδόµησης περιοχών, τόσο γύρω από τα µεγάλα αστικά κέντρα, 

ερήµην κάθε υφιστάµενου σχεδιασµού και της ευρωπαϊκής και 

εθνικής νοµοθεσίας, όσο στην ύπαιθρο, στους µικρούς και εγκα-

ταλελειµµένους οικισµούς της χώρας που διαθέτουν ιδιαίτερα 

ευαίσθητα οικολογικά, αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά στοιχεία, 

επεκτείνοντας την οικιστική ανάπτυξη µέσω ενός νέου τύπου 

«αντιπαροχής».  

-Μεταβάλει το υπάρχον καθεστώτος προστασίας και οικιστικού 

ελέγχου προκειµένου να ευνοήσει την ανάπτυξη σύνθετων του-

ριστικών καταλυµάτων και εντός δασικών και άλλων εκτάσεων, 

µε την κατασκευή των ανάλογων υποδοµών και σειράς συναφών 

χρήσεων. 

-Τροποποιεί την δασική νοµοθεσία µε βασικό στόχο τον προσδι-

ορισµό των όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων εισάγεται 

η δυνατότητα µεταβολής της κατά προορισµό χρήσης των δασών 

και των δασικών εκτάσεων ή της εξυπηρέτησης άλλων χρήσεων 

µε την επίκληση του δηµοσίου συµφέροντος, σε συνάρτηση µε το 

ιδιαίτερο νοµικό καθεστώς που διέπει την ιδιοκτησία και την εκ-

µετάλλευση αυτών.

-Εναρµονίζει την δασική νοµοθεσία προς την υφιστάµενη τουρι-

στική (και όχι αντιστρόφως όπως θα ήταν λογικό), καθώς εκτός από 

ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, που ήδη προβλέπονται, εντάσσονται 

στις επιτρεπτές επεµβάσεις οι ολοκληρωµένοι υποδοχείς τουρι-

στικών δραστηριοτήτων και οι εγκαταστάσεις αξιοποίησης ιαµα-

τικών πόρων. 

- ∆ιευρύνει, ανεξέλεγκτα, τις επιτρεπτές επεµβάσεις στα δάση, 

στις δασικές και τις δηµόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις.

- ∆ιευκολύνει την διαδικασία χαρακτηρισµού εκτάσεων. 

- Παρέχει τη δυνατότητα εγκατάστασης εντός των δασών ακόµη 

και εν δυνάµει εξαιρετικά ρυπογόνων δραστηριοτήτων, όπως τα 

τυροκοµεία και τα ελαιοτριβεία, µε κίνδυνο µεταφοράς της ρύπαν-

σης στις πηγές των υδάτινων πόρων µε πολύ σοβαρές επιπτώσεις 

στην ποιότητα των υδάτων της χώρας.

-Υποβαθµίζει τη σηµασία της αναδάσωσης µετά από πυρκαγιά, κα-

θώς η υφιστάµενη συνταγµατική υποχρέωση παραµένει µόνο για 

περιοχές που κρίθηκαν αναδασωτέες κατόπιν πυρκαγιάς και ανε-

γέρθηκαν κτίσµατα µετά το 2007.

- Επιτρέπει το ελεύθερο εκτέλεσης έργων σε δασικές περιοχές που 

κάηκαν, καθώς δασικές περιοχές για τις οποίες υπήρχε έγκριση 

επέµβασης πριν καούν, δεν θα χαρακτηρίζονται πλέον αναδασω-

τέες ώστε να είναι δυνατή η άνευ περιορισµού  αξιοποίηση τους.

-Απελευθερώνει από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας τα κλη-

ροτεµάχια που αποκτήθηκαν µετά το 1975, εάν δεν καλύπτονται 

από δασική βλάστηση την περίοδο δηµοσίευσης του νόµου, και τα 

οποία δεν είναι δυνατόν να οικοδοµηθούν, µε αποτέλεσµα -πλην 

των άλλων- να προσφέρεται  το χρονικό περιθώριο αυθαίρετου 

καθαρισµού τους από κάθε είδος δασικής βλάστησης ή ίσως και 

εµπρησµού τους. 

- Περιορίζει, χαριστικά, τις οικονοµικές υποχρεώσεις των εξορυ-

κτικών εταιρειών, καθώς  η καταβολή ανταλλάγµατος θα υπολο-

γίζεται πλέον ΜΟΝΟ ως προς την επέµβαση στην επιφάνεια του 

εδάφους και όχι στην αναλογία της εκµεταλλεύσιµης επιφάνει-

ας, αφήνοντας ασύδοτη την εκµετάλλευση του υπόγειου ορυκτού 

πλούτου, χωρίς καταβολή αντίστοιχου τιµήµατος προς το ελληνικό

δηµόσιο.

Παράλληλα επισηµαίνεται ότι  «προφανώς, το νοµοσχέδιο περι-

λαµβάνει σειρά ορθών νοµοθετικών διατάξεων που επιλύουν χρό-

νια προβλήµατα και σηµαντικές καθυστερήσεις, που αναφέρονται 

στην κατεδάφιση αυθαιρέτων και την επιβολή ποινικών κυρώσεων 

ή και στην επίλυση χρόνιων κοινωνικών και οικονοµικών προβλη-

µάτων ή που προωθούν την ψηφιακή αποτύπωση στην ενιαία βάση 

που καθιέρωσε η Χωροταξική και Πολεοδοµική Μεταρρύθµιση». 

Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD),  επι-

σηµαίνει ως προς τους στόχους του νοµοσχεδίου ότι  σε αντίθεση 

προς τα επιχειρήµατα του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, µεταξύ 

άλλων  ότι:

-∆ΕΝ αυξάνει τη δηµόσια περιουσία και τα δηµόσια δάση, γιατί 

αν και ο φορέας υλοποίησης επέµβασης υποχρεούται για πρώτη 

φορά να δασώσει ή να αναδασώσει τουλάχιστον ίση έκταση µε 

αυτήν της επέµβασης, ανεξαρτήτως αν η προς επέµβαση έκταση 

είναι δασική ή δάσος, του έχει ήδη δοθεί, για πρώτη φορά δασική 

ή άλλη έκταση µεγαλύτερης επιφάνειας προκειµένου να την «αξι-

οποιήσει»!

-∆ΕΝ προσαρµόζεται ουσιαστικά, αλλά κατ' επίφαση, στις τελευ-

ταίες αποφάσεις του ΣτΕ ή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικα-

στηρίου είτε σε αυτές που αξιώνουν αποζηµίωση όσων πολιτών 

δεν µπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα περιουσιακά τους δικαιώ-

µατα είτε σε αυτές που αφορούν σε επιµέρους ζητήµατα οικοδο-

µικών συνεταιρισµών.

-∆ΕΝ προωθεί την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, καθώς η 

ενίσχυση που παρέχεται στους µικρούς και εγκαταλελειµµένους 

οικισµούς, µπορεί να επιφέρει κοινωνική αναζωογόνηση και τό-

νωση της οικονοµίας, δεν εγγυάται ωστόσο την προστασία τους 

ούτε βεβαίως την περιφερειακή και τοπική αειφόρο ανάπτυξη, η 

οποία προϋποθέτει και ισχυρή προστασία του περιβάλλοντος. 

- ∆ΕΝ δίνει έµφαση στο περιβάλλον και στο περιβαλλοντικό όφε-

λος των πολιτών, καθώς η παροχή νέων, µη προστατευόµενων 

εκτάσεων δίνεται στους πολίτες αποκλειστικά προς περαιτέρω 

αξιοποίηση.

-∆ΕΝ αυξάνει το περιβαλλοντικό ισοζύγιο καθώς εντείνει την πο-

λεοδόµηση και την οικιστική επέκταση.

- ∆ΕΝ προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και ως εκ τού-

του δεν ευθυγραµµίζεται µε το σχετικό πλαίσιο των συνταγµατικών 

επιταγών.



Την προώθηση σύναψης εθελοντικής συµφωνίας µε τον κλάδο 

του λιανικού εµπορίου, προκειµένου να περιοριστεί η χρήση της 

πλαστικής σακούλας µεταφοράς, θα επιδιώξει η κυβέρνηση, όπως 

προκύπτει από έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα-

γής (ΥΠΕΚΑ) που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Οι ποσότητες πλαστικής 

συσκευασίας -συµπεριλαµβανοµένων και των πλαστικών σακου-

λών- που διατέθηκαν στην αγορά το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία 

που διαθέτει το ΥΠΕΚΑ, ανέρχονταν σε 184.915 τόνους.  Τα υλικά 

συσκευασίας, υποσύνολο των οποίων συνιστά η πλαστική σακούλα, 

αποτελούν ένα από τέσσερα ρεύµατα προτεραιότητας του «Εθνι-

κού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων» που βρίσκεται 

σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού που είναι στην 

ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, προβλέπονται δράσεις επικοινωνίας και δηµο-

σιότητας µε στόχο την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αναφο-

ρικά µε τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Επιπρόσθετα, προβλέ-

πεται η προώθηση σύναψης εθελοντικής συµφωνίας µε τον κλάδο 

του λιανικού εµπορίου, για την πρόληψη δηµιουργίας αποβλήτων 

συσκευασίας, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστούν και δράσεις 

προαγωγής των επαναχρησιµοποιούµενων σακουλών. Όπως διευ-

κρινίζεται µε το έγγραφο, οι δράσεις του κανονιστικού πλαισίου θα 

εξεταστούν µετά την έκδοση της σχετικής Οδηγίας της ΕΕ, για τη 

µείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών µεταφοράς 

και κατά την ενσωµάτωση αυτής στην ελληνική έννοµη τάξη.  Το 

υπουργείο Περιβάλλοντος κάνει επίσης γνωστό ότι, στο πλαίσιο 

της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλή-

των, εξετάζεται η δυνατότητα χωριστής συλλογής της πλαστικής 

συσκευασίας.  Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή έπειτα από 

ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Γρηγόρης 

Ψαριανός, επισηµαίνοντας ότι οι πλαστικές σακούλες µεταφοράς 

έχουν κυρίαρχο ρόλο στη θαλάσσια ρύπανση. Ο βουλευτής παρέ-

θετε στην ερώτησή του στοιχεία της Κοµισιόν, σύµφωνα µε τα οποία 

98,6 δισεκατοµµύρια πλαστικές σακούλες διατέθηκαν στην αγορά 

της ΕΕ το 2010, εκ των οποίων περίπου το 92% ήταν λεπτές µε πάχος 

λιγότερο των 0,05 χιλιοστών, ουσιαστικά µη επαναχρησιµοποιού-

µενες. 

ÅèåëïíôéêÞ óõìöùíßá ãéá ôçí ðëáóôéêÞ óáêïýëá
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Κατά 28% έχει αυξηθεί τα τελευταία επτά 

χρόνια το ποσοστό των Ελλήνων που ανα-

κυκλώνουν, τουλάχιστον µία φορά τον µήνα. 

Αυτό καταδεικνύει νέα έρευνα της «Public 

Issue» που διεξήχθη για λογαριασµό της 

«WWF Ελλάς», στο πλαίσιο του προγράµµα-

τος «Καλύτερη Ζωή», που χρηµατοδοτεί το 

Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος». Η έρευνα διεξή-

χθη από τις 11 έως τις 19 Ιουνίου σε δείγ-

µα 1.009 ατόµων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα, µε τη µέθοδο 

των τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Σύµφω-

να µε την έρευνα, το ποσοστό των Ελλήνων 

που ανακυκλώνουν, τουλάχιστον µία φορά 

τον µήνα, υπολογίζεται σε 86%, ενώ το 2007 

το αντίστοιχο ποσοστό κυµαινόταν στο 58%. 

Ωστόσο, το ποσοστό των πολιτών που ανα-

κυκλώνουν σχεδόν σε καθηµερινή βάση δεν 

ξεπερνά το 58%, ενώ 13% των ερωτηθέντων 

δεν ανακύκλωσαν ούτε µία φορά τον µήνα 

ή δεν γνωρίζουν τι είναι η ανακύκλωση. 

Τέλος, 1% δήλωσαν πως δεν υπάρχει κάδος 

ανακύκλωσης στην περιοχή τους.  Η πλειο-

νότητα των πολιτών που δεν ανακύκλωσαν 

τον τελευταίο µήνα, δήλωσε ότι αυτό συνέ-

βη διότι «δεν έτυχε να πετάξουν κάτι» (53%), 

όµως υπάρχει και µια µερίδα ανθρώπων που 

δήλωσαν ότι δεν ανακύκλωσαν επειδή θεω-

ρούν ότι «δεν αξίζει τον κόπο» (11%). Σχετικά 

µε τα είδη που ανακυκλώνουν συχνότερα οι 

Έλληνες, αυτά είναι κυρίως χαρτιά (90%) και 

πλαστικές συσκευασίες (64%). Πολύ µικρότε-

ρο είναι το ποσοστό για µέταλλα (49%), γυαλιά 

(49%) και µπαταρίες (44%), ενώ ακόµα µικρό-

τερο είναι το ποσοστό όσων τον τελευταίο 

µήνα ανακύκλωσαν ηλεκτρικές και ηλεκτρο-

νικές συσκευές (µόλις το 13%). Τους επόµε-

νους µήνες, στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Καλύτερη Ζωή» θα υλοποιηθεί σειρά από 

δράσεις σχετικές µε τη µείωση των απορ-

ριµµάτων και την επαναχρησιµοποίηση και 

ανταλλαγή αντικειµένων. Οι δράσεις θα κο-

ρυφωθούν το διάστηµα 24- 28 Σεπτεµβρίου, 

οπότε και θα διοργανωθεί φεστιβάλ µε τίτλο 

«∆ες το αλλιώς!» για την επαναχρησιµοποί-

ηση και ανταλλαγή των υλικών αγαθών. Στο 

φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθούν βιωµατικά 

εργαστήρια και παιχνίδια για µικρούς και 

µεγάλους, µε σκοπό την ευαισθητοποίηση 

των πολιτών.

Αύξηση της ανακύκλωσης κατά 28%

Υπέρ της Α∆Ε∆Υ αποφάσισε να παρα-

στεί η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, 

κατά την εκδίκαση της αίτησης ανα-

στολής των διατάξεων του Ν. 4250/14 

για την αξιολόγηση, στο Συµβούλιο 

της Επικρατείας. «Η αξιολόγηση των 

εργαζοµένων αποτελεί αυτονόητο και 

απαραίτητο εργαλείο για τις περιφέ-

ρειες» δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης 

Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ), Γιάννης 

Σγουρός, επισηµαίνοντας, όµως, ότι «ο 

τρόπος και ο χρόνος που επιλέγεται 

για την εφαρµογή της, βεβιασµένα και 

αντιεπιστηµονικά, οδηγεί σε παράλογα 

αποτελέσµατα».

ÐáñÜóôáóç õðÝñ  

ôçò ÁÄÅÄÕ 
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Καθώς οι πωλήσεις των ιδιωτικών αεροπλάνων µειώνονται διεθνώς, οι κατα-

σκευαστές στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε λύσεις υποκατάστατα που απευ-

θύνονται σε µικρότερα βαλάντια. Μια τέτοια περίπτωση φιλοδοξεί να είναι και 

το υβριδικό skyrunner, ένα όχηµα παντός εδάφους, που µπορεί να πετάει σε 

ύψος έως και 15.000 πόδια, µε ταχύτητα 55 µίλια/ώρα, επί τρεις ώρες, χάρη 

σε κινητήρα βενζίνης µειωµένου άνθρακα.

Το όχηµα αυτό παρουσιάστηκε την περασµένη εβδοµάδα στη διεθνή αε-

ροπορική έκθεση Farnborough Airshow, στο Χαµσάιρ της Αγγλίας, επισκι-

άζοντας ακόµη και τα µεγάλα «θηρία» της παγκόσµιας αεροπορίας, όπως 

τα Dreamliners ή τα νέα 

µαχητικά αεροσκάφη.

Στην πραγµατικότητα είναι 

ένα µονοθέσιο αθλητικό 

όχηµα, που θυµίζει πολύ 

τα beach buggy, κατάλ-

ληλο για όσους θέλουν να 

νιώθουν έντονα την αδρε-

ναλίνη.

Κατασκευάστηκε στο 

Ηνωµένο Βασίλειο από την 

εταιρεία που παράγει τα 

αεροσκάφη Parajet, δια-

θέτει κινητήρα EcoBoost, 

µε ένα έλικα powered 

jetpack, ήδη καθιερωµένο 

στην αγορά, για γρήγορη 

απογείωση…

…και είναι εξοπλισµένο µε αλεξίπτωτο πλαγιάς, ώστε να ανεµοπορεί µε τις 

ελάχιστες δυνατές αναταράξεις, ενώ στη σπάνια περίπτωση βλάβης του κινη-

τήρα, θα του επιτρέψει να προσγειωθεί µε ασφάλεια.

∆οκιµάζεται για περισσότερα από 5 χρόνια και πλέον είναι έτοιµο να βγει 

στην αγορά και να δηµιουργήσει ένα νέο χώρο στις ιδιωτικές αεροπορικές 

µεταφορές, φτάνει κανείς να µπορεί να διαθέσει κάτι περισσότερα από 80.000 

δολάρια.

Στις δοκιµές περιλαµβάνεται και ένα ταξίδι από το Λονδίνο στο Τιµπουκτού, µε 

«κυβερνήτη» τον εφευρέτη του Gilo Cardozo. 

Αποµένουν, πριν αρχίσει η διάθεσή του στην αγορά, να καθοριστούν οι κανό-

νες πτήσης, οι προϋποθέσεις για τους «πιλότους» και η αδειοδότηση του από 

τις αρχές.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις ιδιωτικών τζετ, µετά την παγκόσµια ύφεση, εµ-

φάνισαν πτώση πωλήσεων κατά 3,4%, µε συνέπεια να κυκλοφορήσουν µόνο 

682 νέα αεροσκάφη το 2012 στις ΗΠΑ, ενώ το 2013 παρουσίασαν µια µικρή 

αύξηση κατά 0,9%. «Η προοπτική ανάκαµψης των πωλήσεων ελαφρών αερο-

σκαφών είναι εξαιρετικά µειωµένη» παραδέχθηκε ο πρόεδρος της εταιρείας 

Bombardier Eric Martel.

Έτσι κάποιοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε νέους τύπους ιπτάµενων οχη-

µάτων, όπως το skyrunner !
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιστολές στους υπουργούς µε προθεσµία 

για τις εκκρεµότητες- Η «ΑΤΖΕΝΤΑ» ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΚΑ 
∆ΥΣΚΟΛΑ ΜΕΤΡΑ- Ζητείται να έχουν καλυφθεί τα προαπαιτούµενα 

-

µατικής ανάπτυξης και παραγωγής πλούτου- ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Ο υπουργός Οικονοµικών ζήτησε συγχωνεύσεις 

ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΦΟΒΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΙ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  ΤΧΣ: ΑΝΑΚΤΗΣΗ 500 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΙΣ BAD BANKS.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κάτω από τις 1.150 µονάδες ο ∆είκτης, µε απώλειες 

0,80%- «∆ΙΟΛΙΣΘΑΙΝΕΙ» ΤΟ Χ.Α.- Αδύναµος κρίκος οι τραπεζικές µε-

-

ων- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 55 ΗΜΕΡΩΝ- Ο Αντ. Σαµαράς καλεί στο Μαξίµου 

υπουργούς για να κλείσουν τα προαπαιτούµενα- Συµφωνία-εξπρές 

ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΓΚ. 
ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ ΣΤΑ 707 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
ΣΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ  ΑΚΡΙΒΑΙΝΕΙ 11,5% ΤΟ ΡΕΥ-
ΜΑ ΣΤΑ ΕΞΟΧΙΚΑ, ΠΙΟ ΦΘΗΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤτΕ ΣΤΗ ∆ΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑ «ΚΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ- Η BlackRock 

σύµβουλος για την εκκαθάριση προβληµατικών πιστωτικών ιδρυ-

 ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ, ΧΩΡΙΣ ΟΜΩΣ ΝΑ 
ΘΙΓΕΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  Η ΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΣΕ 5,5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ- ΥΠΟΙΚ:
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- Ακρι-

βότερα κατά 11,1% κατά µέσο όρο για καταναλώσεις έως 800 κιλοβα-

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΣΩ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ 
∆ΟΣΗ- Όλα σε ένα πολυνοµοσχέδιο που θα ψηφισθεί πριν τις 8 Αυγού-

στου  ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟ «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΜΙΑ BAD BANK- Τράπεζα της Ελλάδος: 

∆ΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 
ΤΗΣ ΜΟΣΟΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ  ΜΕΣΗ ΑΥΞΗΣΗ 11,1% ΣΤΙΣ ΤΙ-
ΜΕΣ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΑΠΟ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΕΚΕΧΕΙ-
ΡΙΑ ΣΤΗ ΓΑΖΑ- 550 οι νεκροί Παλαιστίνιοι.

ΕΘΝΟΣ: ∆ιορισµοί µε ψεύτικα χαρτιά σε ∆ηµόσιο και ∆ήµους- ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ  Ισραήλ: ΕΝΑΣ ΑΝΗΘΙΚΟΣ ΠΟ-
ΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΝΕΛ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΓΙΑΤΙ 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΗ ΓΙΑΦΚΑ ΣΤΑ ΠΑΤΗΣΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ΙΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ 
∆ΕΗ- Αύξηση 11% για 2.000.000 εξοχικά από 25 Ιουλίου- Ανατιµήσεις για 

7.500.000 καταναλωτές τον Σεπτέµβριο  ΤΡΟΪΚΑ: ΜΕ ∆ΥΟ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Ν∆- ΠΑΣΟΚ  ΗΠΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΙΣΡΑΗΛ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ (;) ΜΙ-
ΚΡΟΦΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΑΖΑ  ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 
ΤΟΥ BOEING, ΕΝΩ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο υφυπουργός Μαυραγάνης 

«αδειάζει» τον υπουργό Βρούτση- ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ- 

Αναδροµικός υπολογισµός της παρακράτησης θα εξαφανίσει τη δεύτερη 

σύνταξη στους δικαιούχους- Εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ ορίζει την 1η Ιανου-

αρίου του 2014 ως χρόνο εφαρµογής του µέτρου  Λωρίδα της Γάζας: 

ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΒΟΥΛΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 
«ΚΑΡΦΩΝΕΙ» ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ- Το µπαλάκι των ευθυνών για 

την απραξία της κυβέρνησης στο θέµα των χηµικών της Συρίας πετάει ο 

αντιπρόεδρος στον πρωθυπουργό.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Με το νοµοσχέδιο- σκούπα που προωθεί το 

υπουργείο Περιβάλλοντος- ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΑΣΗ- «Ναι», ακόµη 

και σε ρυπογόνες δραστηριότητες- Εισιτήριο εισόδου για τα συµφέρο-

ντα- Παρατηρητήριο Πολιτών προς βουλευτές: Κλείστε τα «παράθυρα»  
ΤΥΜΠΑΝΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΑΠΟ BLACK ROCK ΚΑΙ STANDARD & 
POOR’S.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Όλα τα προγράµµατα για ανέργους 18 έως 

29 ετών- «ΕΠΙΤΑΓΗ» ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ 67.200 ΝΕΟΥΣ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ  ∆ΕΗ: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΕΞΟΧΙΚΑ  «Ρουκέτα» από Γκίκα Χαρδούβελη- «∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ 
∆ΙΚΑΣΤΕΣ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ».

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τραγική οµολογία από την κυβέρνηση: Μόνο ζηµιά 

προκάλεσαν τα µέτρα Χατζηδάκη- ΓΑΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ… ΑΡΧΗ  ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
11,5%, «ΚΑΥΣΩΝΑΣ» ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: 
ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ- Έκρηξη απελπισίας µετά τις κατη-

γορίες που δέχεται από παντού για την ενδοτική στάση του στο κυπριακό 

ζήτηµα.

ΕΣΤΙΑ: ΕΓΓΥΗΤΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΟΣ- Έµπρακτη απάντησις Σαµα-

ρά στις απειλές Τσίπρα.

Η ΑΥΓΗ: Αιµατοχυσία δίχως τέλος- ΓΑΖΑ ΟΠΩΣ ΓΚΟΥΕΡΝΙΚΑ -

ριωδία µε 532 Παλαιστίνιους νεκρούς, οι περισσότεροι άµαχοι και παι-

διά- Στους 3.500 οι τραυµατίες- 25 Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί και 75 

τραυµατίες.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Την παραποµπή του προτείνει ο εισαγγελέας- ΓΙΑ 
ΞΕΠΛΥΜΑ «ΜΑΥΡΟΥ» ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Εκπληκτική προφητεία για την Ουκρανία από το 

µακρινό 1948- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ: «ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΟΙ 3 Α∆ΕΡΦΟΙ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ ΛΑΟΙ».
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Η «ΑΤΖΕΝΤΑ» ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΚΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ ΜΕΤΡΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 22/07/2014

Την υλοποίηση των εκκρεµών ζητηµάτων µε την τρόικα το αργότερο 

µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου ζητεί από τους εµπλεκόµενους υπουργούς 

ο υπουργός Οικονοµικών Γκίκας Χαρδούβελης που έχει το γενικό 

πρόσταγµα των διαπραγµατεύσεων µε τους δανειστές, αλλά η κρισι-

µότητα των εκκρεµοτήτων απαιτεί συνολικούς πολιτικούς χειρισµούς, 

που ξεφεύγουν από τις υπουργικές αρµοδιότητες. Στην ατζέντα των 

συζητήσεων µε την τρόικα βρίσκονται ζητήµατα όπως το ασφαλιστικό, 

το εργασιακό, µισθολογικό, που θα δοκιµάσουν τις σχέσεις κυβέρ-

νησης - δανειστών, αλλά και την κυβερνητική συνοχή. Παράλληλα, ο 

ΥΠΟΙΚ ζητεί την υλοποίηση άµεσα των πέντε προαπαιτούµενων που 

εκκρεµούν για τη δόση 1+2 δισ. ευρώ, που θα πρέπει να είναι έτοιµα 

µέχρι τις 7 Αυγούστου.

Αναλυτικότερα, ο κ. Χαρδούβελης απέστειλε επιστολές σε όλους τους 

υπουργούς που εµπλέκονται στα προαπαιτούµενα µε την τρόικα, να 

ολοκληρώσουν όλες τις προεργασίες έως τις 15 Σεπτεµβρίου, ώστε 

ερχόµενη η τρόικα το β' δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου να είναι όλα 

έτοιµα και να µην τραβήξει σε µάκρος η διαπραγµάτευση.

Στη σχετική ατζέντα βρίσκονται δέκα ζητήµατα µείζονος σηµασίας 

και υψηλού πολιτικού κόστους, αλλά και περίπου 600 παρεµβάσεις οι 

οποίες εκκρεµούν από προηγούµενους ελέγχους.

Όπως έχει επισηµάνει η «Ν», η ατζέντα του φθινοπώρου µε τους δα-

νειστές είναι ιδιαίτερα επώδυνη για την κυβέρνηση, ιδιαίτερα µάλιστα 

σε µια περίοδο που οι πολιτικές εξελίξεις µπορεί να είναι καταιγιστικές 

εν όψει της εκλογής Προέδρου της ∆ηµοκρατίας τον προσεχή Μάρτιο. 

Για να φτάσει οµαλά η κυβέρνηση στις αρχές του 2015, θα πρέπει να 

έχει περάσει το δύσκολο έλεγχο της τρόικας, µε τις κυριότερες δε-

σµεύσεις που καλείται να υλοποιήσει να είναι: 

- Το νέο ασφαλιστικό. Πρόκειται για το µεγαλύτερο ίσως αγκάθι το 

ελέγχου της τρόικας και η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για 

να το αποφύγει. Ενδεικτικό των αντιδράσεων που προκαλεί το ασφα-

λιστικό είναι οι δηλώσεις του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Χρ. Πρωτόπαπα, 

που σχετικά µε το ενδεχόµενο αλλαγών στα όρια ηλικίας ανέφερε: «Για 

µας το θέµα έχει κλείσει. Αυτό που είπαµε είναι ότι εφαρµόζονται τα 

νέα όρια και τέρµα. Άλλες αλλαγές στα όρια δεν θα γίνουν». Πάντως, 

το µνηµόνιο προβλέπει (που σηµαίνει ότι υπήρξε συµφωνία µε την κυ-

βέρνηση) την υιοθέτηση πακέτου µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού 

συστήµατος µε βάση αναλογιστικές µελέτες που θα έχουν ολοκληρω-

θεί το Σεπτέµβριο σχετικά µε ολόκληρο το σύστηµα συνταξιοδοτικών 

ταµείων, συµπεριλαµβανοµένων εφάπαξ και συµπληρωµατικών κεφα-

λαίων. Η σχετική µελέτη ανατέθηκε στο ΚΕΠΕ.

Το χρονοδιάγραµµα προβλέπει ότι το Σεπτέµβριο ολοκληρώνεται η 

αναλογιστική µελέτη και το Νοέµβριο γίνεται νόµος του κράτους.

Οι αλλαγές στο συνταξιοδοτικό είναι επιβεβληµένες επειδή κατά τους 

δανειστές και την κυβέρνηση «η σχετική δαπάνη ανέρχεται στο 17% του 

ΑΕΠ, δηλαδή βρίσκεται µεταξύ των υψηλότερων στην EE».

Την ίδια στιγµή, στην έκθεση του ∆ΝΤ τονίζεται πως «η σύνδεση µε-

ταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ατοµικών παροχών είναι αδύναµη, 

µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µειωµένα κίνητρα για να αυξηθούν οι 

πρώτες». Συµπληρώνει δε πως «και το συνταξιοδοτικό σύστηµα είναι 

κατακερµατισµένο µε διαφορετικές πληρωµές εισφορών και κανόνες 

παροχών, ειδικά στο Ταµείο των αυτοαπασχολούµενων». ∆ηλαδή, προ-

τείνει µειώσεις συντάξιµων αποδοχών κύριων και επικουρικών, καθώς 

επίσης ενοποιήσεις ασφαλιστικών ταµείων και παροχών.

- Η νοµοθεσία για την ευθυγράµµιση πλαισίου για τις οµαδικές απο-

λύσεις, στα πρότυπα που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η µόνιµη 

νοµοθετική ρύθµιση θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστηµα που συµ-

φωνήθηκε να εφαρµοστεί προσωρινά και το οποίο προβλέπει πως την 

απόφαση για οµαδικές απολύσεις θα λαµβάνει το Ανώτατο Συµβούλιο 

Εργασίας. Με βάση τη συµφωνία του περασµένου Μαρτίου, την οποία 

υπενθύµισαν οι δανειστές στην επίσκεψη του Ιουλίου, το θέµα θα αντι-

µετωπιστεί νοµοθετικά στον προσεχή έλεγχο του φθινοπώρου. Επίσης, 

η νοµοθέτηση και της ανταπεργίας από τον εργοδότη.

- Μεσοµακροπρόθεσµη δηµοσιονοµική προσαρµογή 

 Σηµαντικές εκκρεµότητες εστιάζονται ακόµη στον τοµέα της βραχυ-

πρόθεσµης και µεσοµακροπρόθεσµης δηµοσιονοµικής πολιτικής και 

των µέτρων που πρέπει να ληφθούν. Ειδικότερα η κυβέρνηση οφείλει 

να φέρει σε πέρας δεσµεύσεις οι οποίες αφορούν:

 - Την επιτάχυνση των πλειστηριασµών ακινήτων για χρέη προς το 

∆ηµόσιο µε την τιµή εκκίνησης να ορίζεται χαµηλότερα από την αντι-

κειµενική αξία. Η τρόικα ζητεί τιµή εκκίνησης το 1/3 της αντικειµενικής 

και το ΥΠΟΙΚ προσπαθεί να επιτύχει τιµή εκκίνησης στα 2/3.

- Την κατάρτιση του προϋπολογισµού του 2015 και την αναθεώρηση 

του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος. Για το 2015, ∆ΝΤ και Κοµισιόν 

εκτιµούν πως υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό 1,1% του ΑΕΠ (κοντά στα 

2 δισ. ευρώ), προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος για πρωτογενές 

πλεόνασµα 3% του ΑΕΠ το επόµενο έτος. Επίσης «κενό» παραδέχεται 

ότι υπάρχει και η ίδια η κυβέρνηση, το οποίο υπολογίζει σε 911 εκατ. 

ευρώ, και για να καλυφθεί χρειάζονται µέτρα µείωσης των δαπανών 

και αύξησης των εσόδων.

Ήδη οι δανειστές προτείνουν την παράταση της επιβολής της ειδικής 

εισφοράς αλληλεγγύης που λήγει φέτος και στα εισοδήµατα του 2015 

και των εποµένων ετών, που θα αποτελέσει νέο µέτρο εφόσον υιοθε-

τηθεί.

- Την ολοκλήρωση των απολύσεων από το ∆ηµόσιο, που έχουν συµ-

φωνηθεί µέχρι το τέλος του 2014. Υπάρχει συµφωνία ως προς τον 

αριθµό των υπαλλήλων που θα τεθούν σε κινητικότητα, αλλά υπάρχουν 

έντονες διενέξεις µεταξύ των υπουργών για τις «δεξαµενές» από τις 

οποίες θα αντληθούν οι απολυθέντες. Επίσης οι δανειστές θέτουν και 

ζήτηµα απόλυσης των εργαζοµένων που δεν αποδίδουν.

- Την επικαιροποίηση της λίστας των φόρων υπέρ τρίτων. Το µέτρο 

καθυστερεί καθώς η κυβέρνηση ξεκίνησε τώρα µια νέα διαδικασία 

καταγραφής, αφού οι προηγούµενες απέτυχαν να καταγράφουν το 

σύνολο των φόρων υπέρ τρίτων.

- Τη θέσπιση νοµοθεσίας για την επανεξέταση και την κατάργηση όλων 

των φορολογικών δαπανών. Πρόκειται για τις φοροαπαλλαγές που 

έχουν αποµείνει στο εισόδηµα (ιατρικά έξοδα, διατροφή διαζυγίου, 

δωρεές), καθώς και δεκάδες φοροαπαλλαγές που ισχύουν για τις 

επιχειρήσεις.

- Τη λήψη µέτρων (νοµοθετικών) για τη βελτίωση της είσπραξης των 

δηµοσίων εσόδων, ώστε να διασφαλίζεται η «βιωσιµότητα των δηµόσι-

ων οικονοµικών».

συντελεστών και την απλούστευση της διαχείρισης».

που ισχύουν σήµερα στα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι είναι χαµηλότε-

ροι κατά 30% σε σύγκριση µε τους ισχύοντες στην υπόλοιπη χώρα, και 
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για βιβλία, διαµονή σε ξενοδοχεία κλπ., αλλά δεν αποκλείεται και η 

τους δύο υφιστάµενους (13 και 23%).

- Το νέο µισθολόγιο στο δηµόσιο τοµέα, που θα εφαρµοστεί από τη 

1-1-2015 και θα προβλέπει αποδοχές ανάλογες της απόδοσης των 

υπαλλήλων.

- Οι έξι υποχρεώσεις 

 Μέχρι τις 7 Αυγούστου η κυβέρνηση οφείλει να παρουσιάσει στο 

EuroWorldng Group τα έξι προαπαιτούµενα που είναι απαραίτητα για 

τη δόση του 1 δισ. ευρώ, αλλά και την αποδέσµευση των 2 δισ. ευρώ, 

από τα ANFAs και τα SMPs.

Πρόκειται για: 

1. Το νοµοσχέδιο για τη «µικρή ∆ΕΗ» που έχει υλοποιηθεί.

2. Την υιοθέτηση νοµοθεσίας για τη συγχώνευση υπό το Ενιαίο Ταµείο 

Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των επικουρικών ταµείων και 

την εφαρµογή της ρήτρας µηδενικού ελλείµµατος από 1.1.2015 για όλα 

τα Ταµεία που δεν ανήκουν αυτή τη στιγµή στο ΕΤΕΑ.

3. Την ψήφιση του νόµου για τα δάση.

4. Την ψήφιση πολυνοµοσχεδίου για την απλοποίηση των διαδικασιών 

και τη µείωση των διοικητικών βαρών στο ∆ηµόσιο.

5. Την κατάργηση από 1ης-1-2015 των κοινωνικών πόρων (φόροι υπέρ 

τρίτων κ.λπ.) που χρηµατοδοτούν τις επικουρικές συντάξεις Ταµείων 

αρµοδιότητας του υπουργείου Εργασίας.

6. Την ψήφιση του νόµου για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων και νο-

µοθεσίας για τη «δήλωση και την παρακολούθηση των περιουσιακών 

στοιχείων», µε στόχο την καταπολέµηση της διαφθοράς.
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Μειώσεις από 1% έως 3,4% στα τιµολόγια 1,4 εκατ. επαγγελµατιών και 

αυξήσεις -έως 11%- στα µικρά οικιακά τιµολόγια 2.160.000 καταναλω-

τών (αφορούν ως επί το πλείστον σε εξοχικές και δεύτερες κατοικίες, 

αφού η κατανάλωση δεν ξεπερνά τις 800 κιλοβατώρες το τετράµηνο), 

προβλέπουν τα νέα τιµολόγια της ∆ΕΗ, που θα ισχύσουν από τις 25 

Ιουλίου.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα επαγγελµατικά τιµολόγια (γραφεία, µι-

κρά εµπορικά καταστήµατα, φούρνοι, εργαστήρια, µικρές βιοτεχνίες, 

συνεργεία, επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, κτίρια γραφείων, µεγάλα 

καταστήµατα, µεσαίου µεγέθους βιοτεχνίες, λοιπές παραγωγικές µο-

νάδες, καθώς και κοινόχρηστοι χώροι: 

- Στο Γ21, στο οποίο ανήκει και π πλειονότητα των επαγγελµατιών 

-περιλαµβανοµένων και των κοινόχρηστων χώρων- η µεσοσταθµική 

µείωση είναι 3,4% στο σύνολο του λογαριασµού. Για εµπορικό πελάτη, 

δηλαδή, µε κατανάλωση 2.000 kWh το τετράµηνο, η µείωση στο σύνο-

λο του λογαριασµού ανέρχεται σε περίπου 63,7/µήνα.

- Στο Γ22, η µεσοσταθµική µείωση είναι 1 % στο σύνολο του λογαρια-

σµού. Ενδεικτικά, για εµπορικό πελάτη µε τριφασική παροχή και µη-

νιαία κατανάλωση 7.000 kWh, η µείωση στο σύνολο του λογαριασµού 

ανέρχεται σε περίπου €11,6/ µήνα.

- Στο Γ23, η µεσοσταθµική µείωση είναι 2,2% στο σύνολο του λογα-

ριασµού. Ενδεικτικά, για εµπορικό πελάτη µε µονοφασική παροχή και 

κατανάλωση το τετράµηνο 2.750 kWh την ηµέρα και 2.250 kWh τη 

νύχτα, η µείωση στο σύνολο του λογαριασµού ανέρχεται σε περίπου 

€6/µήνα.

Στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών από 1 έως 800 κιλοβατώ-

ρες προβλέπεται κατάργηση της κλίµακας χρέωσης και ενσωµάτωσή 

της στην επόµενη, γεγονός που οδηγεί σε µεσοσταθµική αύξηση 11,1%, 

η οποία, όµως, σε καµία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το 11,5%. Ενδεικτι-

κά, π αύξηση αντιστοιχεί στο σύνολο του λογαριασµού σε €1,9/µήνα 

για κατανάλωση 400 kWh το τετράµηνο και σε €3,8/µήνα για κατανά-

λωση 800 kWh το τετράµηνο.

Τα τιµολόγια όλων των άλλων οικιακών πελατών, που καταναλώνουν 

περισσότερες από 800 kWh το τετράµηνο, παραµένουν αµετάβλητα, 

όπως, επίσης, και η χρέωση του νυχτερινού τιµολογίου.

«Η µείωση των σταυροειδών επιδοτήσεων οδηγεί σε πιο αναλογική 

τιµολόγηση της κατανάλωσης ρεύµατος µε βάση το κόστος και απο-

τρέπει ένας πελάτης να επιβαρύνεται αδικαιολόγητα µε ακριβότερες 

χρεώσεις, προκειµένου ένας άλλος να απολαµβάνει φθηνότερες τιµές. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για εξορθολογισµό και εξοµάλυνση της αγοράς, 

µε δικαιότερη τιµολόγηση για όλους», σηµειώνεται σε σχετική ανα-

κοίνωση, ενώ προστίθεται ότι «η ∆ΕΗ δεν θα έχει κανένα οικονοµικό 

όφελος ή απώλεια από τον εξορθολογισµό των τιµολογίων, καθώς οι 

αναπροσαρµογές οδηγούν σε ουδέτερο αποτέλεσµα».

 - Ποιοι δικαιούνται έκπτωση έως 49% µέσω κοινωνικού τιµολογίου: 

ΕΚΠΤΩΣΗ έως και 49% θα συνεχίσουν να απολαµβάνουν όσοι είναι 

ενταγµένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο, καθώς δεν επηρεάζεται 

καθόλου από τις παραπάνω αλλαγές.

Οι δικαιούχοι µέχρι στιγµής υπολογίζονται σε περίπου 565.000, αριθ-

µός ο οποίος αναµένεται να αυξηθεί µετά την πρόσφατη διεύρυνση του 

ΚΟΤ από την Πολιτεία.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τιµολόγιο παρέχεται µε προϋποθέσεις στις 

παρακάτω κατηγορίες, µε βάση την εκκαθαρισµένη φορολογική τους 

δήλωση: 

1.Άτοµα µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο των 12.000 €, 

προσαυξηµένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος κατοικεί 

σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυ-

ξάνεται κατά 3.000 € ανά τέκνο για τα πρώτα δύο τέκνα.

2. Τριτέκνους, µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από το 

ποσό των 23.500€.

3.Μακροχρόνια ανέργους, για συνεχές χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 

των έξι µηνών και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο από το 

ποσό των 12.000 €, προσαυξηµένο κατά 50% στις περιπτώσεις που ο 

δικαιούχος κατοικεί σε νησί µε πληθυσµό κάτω από 3.100 κατοίκους. 

Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 € ανά τέκνο για τα πρώτα δύο 

τέκνα.

4. Άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω ή τους βαρύνουν προστατευόµενα 

µέλη µε αναπηρία 67% και άνω, µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µι-

κρότερο ή ίσο από το ποσό των 23.500 €.

5. Άτοµα, που χρήζουν µηχανικής υποστήριξης ή άτοµα που τα βαρύ-

νουν προστατευόµενα µέλη, των οποίων η ζωή εξαρτάται από τη χρή-

ση κατ' οίκον ιατρικών συσκευών, µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 

µικρότερο από το ποσό των 30.000 €.

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, «όσοι έχουν κατανάλωση µικρότερη από 800 

κιλοβατώρες και είναι η πρώτη τους κατοικία καλούνται να υποβάλουν 

αίτηση στο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου (www.deddie.gr) ή να τηλεφωνή-

σουν στο 11770, προκειµένου να εξεταστεί εάν πληρούν τους όρους 

ένταξης».


