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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ðßóù ïëïôá÷þò óå üëá. ÔåñÜóôéåò áðþëåéåò 

åéóïäçìÜôùí, êáôÜññåõóç åðåíäýóåùí êáé êáôá-

íáëùôéêÞò äáðÜíçò êáôÜ ôçí åîáåôßá 2008 - 2013, 

êáôáãñÜöïõí ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ùò óõíÝðåéá 

ôçò «ìíçìïíéáêÞò» ðïëéôéêÞò óå ìéá åðßìïíá ìï-

íïäéÜóôáôç ïéêïíïìéêÞ ðñïóáñìïãÞ. Åéäéêüôåñá:

Óôá åðßðåäá ôïõ 2001 åðÝóôñåøå ôï êáôÜ êåöáëÞ 

åéóüäçìá óôç ÷þñá ìáò, ìåéùìÝíï êáôÜ 5.000 

åõñþ ôçí ôåëåõôáßá åîáåôßá, ç ïðïßá ãßíåôáé 

åìöáíÞò óôçí áäõíáìßá åêðëÞñùóçò ôùí öïñï-

ëïãéêþí êáé äáíåéáêþí õðï÷ñåþóåùí ôùí íïéêï-

êõñéþí. Óôï óýíïëï ôï ÁÅÐ ôïõ 2013 õðï÷þñçóå 

óå åðßðåäá ÷áìçëüôåñá ôïõ 2004 êáé ðïëý ÷á-

ìçëüôåñá áð’ ôï  2008 (êáôÜ 21,9%). Ïé áìïéâÝò 

åîáñôçìÝíçò åñãáóßáò ôï 2013, õðï÷þñçóáí óå 

åðßðåäá ÷áìçëüôåñá ôïõ 2003 êáé êáôÜ 30,8% 

Ýíáíôé ôïõ 2008, ìå óõíÝðåéá ôç óõññßêíùóç ôçò 

êáôáíÜëùóçò ôùí íïéêïêõñéþí êáôÜ 22,4% (Þ 

37,1 äéó. åõñþ) óå ó÷Ýóç ìå ôï 2008, ëüãù ôçò 

ìåßùóçò ôïõ äéáèÝóéìïõ åéóïäÞìáôïò áëëÜ êáé 

áýîçóçò ôçò öïñïëïãßáò. Óõññßêíùóç, üìùò, êáé 

ôçò äçìüóéáò êáôáíÜëùóçò, êáôÜ ôï ¼ óå ó÷Ýóç 

ìå ôï 2008, äñáìáôéêÞ ìåßùóç ôçò åðåíäõôéêÞò 

äáðÜíçò, ðïõ åðéôá÷ýíèçêå áðü ôï 2010 êáé ìåôÜ, 

ëüãù ôçò áâåâáéüôçôáò. Ç äáðÜíç ãéá ó÷çìáôéóìü 

ðÜãéïõ êåöáëáßïõ ôï 2013 ìåéþèçêå óå åðßðåäá 

÷áìçëüôåñá ôïõ 2000 êáé âáóéêüò ëüãïò åßíáé 

ç êáôáêüñõöç ðôþóç ôçò åã÷þñéáò æÞôçóçò, ç 

áäõíáìßá ôùí åîáãùãþí íá êáëýøïõí ôï êåíü êáé 

ç áðïõóßá ôñáðåæéêÞò ÷ñçìáôïäüôçóçò.

Ôá óôïé÷åßá ðåñéãñÜöïõí ôï áäéÝîïäï ðïõ Ý÷ïõí 

äéáìïñöþóåé ïé êõâåñíçôéêÝò áðïöÜóåéò, óå 

ðïëßôåò êáé åðé÷åéñÞóåéò êáé èÝôïõí åõèÝùò õðü 

áìöéóâÞôçóç ôá áéóéüäïîá óåíÜñéá ãéá ôï Üìåóï 

ìÝëëïí. 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επί «ποδός πολέµου»  
για τις κατασχέσεις 

Αναλυτικά στη σελ. 3 

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μη-

χανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και

αποτελεσματικά απέναντι στη νέα προ-

κλητική και πραξικοπηματική απόπειρα 

του προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ. Συγκεκρι-

μένα σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται 

ότι ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο  

όριο, ο πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑΑ Σελ-

λιανάκης κλιμακώνει  την προκλητική 

και πραξικοπηματική συμπεριφορά του, 

συγκαλώντας δύο φορές μέσα στην ίδια 

εβδομάδα, πάλι εκτάκτως, ΔΣ του ΕΤΑΑ, 

σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014  

στις 12 μμ, στα γραφεία του πρώην ΤΣΑΥ 

(Αχαρνών 27). Με παραπλανητικό τρόπο 

θέτει ξανά το θέμα στην ημερήσια διάτα-

ξη της συνεδρίασης του ΔΣ ΕΤΑΑ, επι-

χειρώντας για άλλη μία φορά να κινήσει 

μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλι-

στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), την διαδικασία 

κατασχέσεων εις βάρος 50. 000 διπλω-

ματούχων μηχανικών για ασφαλιστικές 

οφειλές. Σε ρόλο διατεταγμένου εξολο-

θρευτή των διπλωματούχων μηχανικών, 

ο Α. Σελλιανάκης,  ο οποίος με απόφαση 

της ΔΕ ΤΕΕ έχει κηρυχθεί «ανεπιθύμητο 

πρόσωπο» για το ΤΕΕ και τους διπλωμα-

τούχους μηχανικούς, αποδεικνύει τώρα 

ότι είναι πρόσωπο μηδενικής αξιοπιστί-

ας. Πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να πα-

ρακάμψει και να ακυρώσει τις κινητοποι-

ήσεις διεκδίκησης και διαμαρτυρίας του 

ΤΕΕ, των φορέων και συλλογικοτήτων 

μηχανικών, ενώ είχε ανακοινώσει στη 

διάρκεια συνάντησης παρέμβασης και 

διαλόγου, ενώπιον μεγάλου πλήθους 

επιστημόνων, στη διάρκεια της κινητο-

ποίησης της περασμένης Τρίτης, ότι το 

ΔΣ ΕΤΑΑ θα έχει νέα συνεδρίαση την 

Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, προχωράει σε 

κινήσεις αιφνιδιασμού και πανικού για να 

δημιουργήσει τετελεσμένα.  Μεθοδεύει 

ο κ. Σελλιανάκης τις αντιδεοντολογικές 

πρακτικές του, στοχεύοντας στη μη κι-

νητοποίησή μας, λόγω της πρώτης συ-

νεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ 

για την εκλογή των νέων Οργάνων του 

ΤΕΕ σε δύο ημέρες. 

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΤΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ,  

ΣΤΙΣ 12 ΜΜ ΣΤΗΝ 

Ο∆Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 

27 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ 

(ΕΤΑΑ/Τοµέας 

Υγειονοµικών)

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
1

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

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

Δηλώνουμε ότι όποτε και όπου ο κ. Σελλιανάκης συγκαλέσει νόμιμα ή 

παράνομα συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, θα είμαστε εκεί.

Καλούμε τους εκπροσώπους των  Φορέων να μην νομιμοποιήσουν, με 

τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, τις μεθοδεύσεις του κ. Σελλιανάκη 

και του Υπουργείου Εργασίας.

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων  εις βάρος 50.000 μηχανικών 

δεν θα Περάσουν.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ
H Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολι-

κής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και η Ελληνική 

Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων διοργανώ-

νουν σήµερα, στο κτίριο της Helexpo στο Μαρούσι, 

«∆ιακρατική ηµερίδα της Νότιας Ευρώπης για τα 

απόβλητα τροφίµων». 

∆ιεθνές φόρουµ για το µέλλον της ενέργειας

«Ας µιλήσουµε για τους Αρχιτέκτονες του 19ου αιώνα…»

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαΐου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’ 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαρτίου

2014

 Στις 26 και 27 Μαρτίου 2014 θα διεξαχθεί στη Μόσχα 

το 3ο διεθνές συνέδριο καινοτοµιών στον τοµέα της 

ενέργειας «NewGen – η ενέργεια του µέλλοντος». Το 

συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί µε την υποστήριξη του 

υπουργείου Ενέργειας της Ρωσίας και της κρατικής 

εταιρίας ατοµικής ενέργειας Rosatom.

Το φόρουµ αντανακλά τις τάσεις της καινοτόµου 

ανάπτυξης στον τοµέα της ενέργειας παγκοσµίως, την 

εµπειρία από την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογιών 

και λύσεων σε µεγάλες επιχειρήσεις και συµβάλλει 

στη δηµιουργία εποικοδοµητικού διαλόγου µεταξύ 

των εκπροσώπων κρατικών αρχών, της επιστηµονικής 

κοινότητας και βιοµηχανικών επιχειρήσεων.

Το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο πολυλειτουργικό 

κέντρο Forum Hall της Μόσχας- θα συγκεντρώσει 

περισσότερους από 50 κορυφαίους ρώσους και ξένους 

οµιλητές, ενώ στις συζητήσεις θα συµµετάσχουν πάνω 

από 600 σύνεδροι. Πρόκειται για παραγωγούς και 

προµηθευτές εξοπλισµού και τεχνολογιών υψηλής 

απόδοσης και εξοικονόµησης της ενέργειας, παραγω-

γοί του κλάδου της παροχής θέρµανσης και ηλεκτρικής 

ενέργειας, οργανισµοί εµπειρογνωµόνων και φορέων 

εκµετάλλευσης, επενδυτικές και αναπτυξιακές εταιρίες. 

Στο φόρουµ θα συµµετάσχουν επίσης εκπρόσωποι της 

επιστηµονικής κοινότητας, κρατικών αρχών, όπως και 

εκπρόσωποι διεθνών οργανισµών και ενώσεων του 

κλάδου.

Πληροφορίες: www.newgen-forum.com  

Κύκλο διαλέξεων µε θέµα το έργο ευρωπαίων 

και ελλήνων αρχιτεκτόνων στο σχεδιασµό, την οι-

κοδόµηση και τη διαµόρφωση της πρωτεύουσας 

του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, διοργανώ-

νει το Μουσείο Μπενάκη.  Στο πλαίσιο της σειράς 

θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη και ξενάγηση στο 

χώρο των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής 

του Μουσείου. Στόχος η ανάδειξη του πλούτου 

και η κατανόηση της σηµασίας των αρχιτεκτονι-

κών αρχείων.

Υπεύθυνη των διαλέξεων είναι η Μάρω Καρδαµί-

τση-Αδάµη, Οµότιµη Καθηγήτρια ΕΜΠ, Υπεύθυνη 

Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Μουσείου 

Μπενάκη.

Πληροφορίες: Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµ-

µάτων, τηλ. 210 3671067-69, (∆ευτέρα-Πέµπτη 

10.00-14.00).

  H Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει σε 

ειδική συνεδρίαση το Σάββατο 15 Μαρτίου 

2014 και ώρα 11:00 π.µ. στο ξενοδοχείο DIVANI 

CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2 Καισαριανή) και 

θα συνεχισθεί -αν δεν εξαντληθούν τα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης- την Κυριακή 16 Μαρτί-

ου 2014 και ώρα 09:30 π.µ. στον ίδιο χώρο.

Θέµατα ηµερησίας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, Β ' 

Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Αναπλη-

ρωτή Γενικού Γραµµατέα της Αντιπροσωπείας 

του Τ.Ε.Ε.

2. Εκλογή της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ. Ε. Ε.

3. Εκλογή Προέδρου, A ' Αντιπροέδρου, Β ' Αντι-

προέδρου, Γενικού Γραµµατέα και Αναπληρωτή 

Γενικού Γραµµατέα της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

του Τ.Ε.Ε.

 Στην Αθήνα, από τις 13 ως τις 16 Απριλίου 

2014, θα πραγµατοποιηθεί το 12ο συνέδριο 

οπτικών αισθητήρων EUROPT(R)ODE 2014, 

ένα από τα µεγαλύτερα συνέδρια που αφο-

ρούν τους οπτικούς βιο-χηµικούς αισθη-

τήρες και συγκεντρώνει κάθε δύο χρόνια  

πάνω από 300 συνέδρους από 30 χώρες.

Η θεµατολογία του συνεδρίου εκτείνεται 

σε όλο το εύρος του πεδίου της οπτικής 

ανίχνευσης και περιλαµβάνει  τις τελευ-

ταίες εξελίξεις τόσο πάνω στον σχεδιασµό, 

την κατασκευή και ανάπτυξη των οπτικών 

αισθητήρων, όσο και στις εφαρµογές τους 

στην βιοϊατρική, την ασφάλεια, τον έλεγ-

χο τροφίµων και τις περιβαλλοντολογικές 

αναλύσεις. Το EUROPT(R)ODE συγκεντρώνει 

τους πρωτοπόρους του χώρου από την ακα-

δηµαϊκή κοινότητα, αλλά και την βιοµηχανία, 

προσφέροντας το κατάλληλο περιβάλλον 

για την ανταλλαγή απόψεων και την χάραξη 

νέων στρατηγικών εξελίξεων στο πεδίο της 

οπτικής ανίχνευσης.

Ειδική συνεδρίαση της  
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  

Συνέδριο οπτικών αισθητή-
ρων EUROPT(R)ODE 2014  

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
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3

Ξεπερνώντας κάθε προηγούµενο  όριο, ο πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑ-

ΑΑ Σελλιανάκης κλιµακώνει  την προκλητική και πραξικοπηµα-

τική συµπεριφορά του, συγκαλώντας δύο φορές µέσα στην ίδια 

εβδοµάδα, πάλι εκτάκτως, ∆Σ του ΕΤΑΑ, την Παρασκευή 14 Μαρ-

τίου 2014  στις 12 µµ, στα γραφεία του πρώην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 

27). Με παραπλανητικό τρόπο θέτει ξανά το θέµα στην ηµερήσια 

διάταξη της συνεδρίασης του ∆Σ ΕΤΑΑ, επιχειρώντας για άλλη 

µία φορά να κινήσει µέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ), την διαδικασία κατασχέσεων εις βάρος 50. 000 

διπλωµατούχων µηχανικών για ασφαλιστικές οφειλές. Σε ρόλο 

διατεταγµένου εξολοθρευτή των διπλωµατούχων µηχανικών, ο Α. 

Σελλιανάκης,  ο οποίος µε απόφαση της ∆Ε ΤΕΕ έχει κηρυχθεί 

«ανεπιθύµητο πρόσωπο» για το ΤΕΕ και τους διπλωµατούχους 

µηχανικούς, αποδεικνύει τώρα ότι είναι πρόσωπο µηδενικής αξι-

οπιστίας.

Πιστεύοντας ότι θα µπορέσει να παρακάµψει και να ακυρώσει τις 

κινητοποιήσεις διεκδίκησης και διαµαρτυρίας του ΤΕΕ, των φο-

ρέων και συλλογικοτήτων µηχανικών, ενώ είχε ανακοινώσει στη 

διάρκεια συνάντησης παρέµβασης και διαλόγου, ενώπιον µεγά-

λου πλήθους επιστηµόνων, στη διάρκεια της κινητοποίησης της 

περασµένης Τρίτης, ότι το ∆Σ ΕΤΑΑ θα έχει νέα συνεδρίαση την 

Πέµπτη 20 Μαρτίου 2014, προχωράει σε κινήσεις αιφνιδιασµού 

και πανικού για να δηµιουργήσει τετελεσµένα.  Μεθοδεύει ο κ. 

Σελλιανάκης τις αντιδεοντολογικές πρακτικές του, στοχεύοντας 

στη µη κινητοποίησή µας, λόγω της πρώτης συνεδρίασης της Αντι-

προσωπείας του ΤΕΕ για την εκλογή των νέων Οργάνων του ΤΕΕ 

σε δύο (2) ηµέρες.

-∆ηλώνουµε ότι όποτε και όπου ο κ. Σελλιανάκης συγκαλέσει νό-

µιµα ή παράνοµα συνεδρίαση του ∆Σ του ΕΤΑΑ, θα είµαστε εκεί.

-Καλούµε τους εκπροσώπους των  Φορέων να µην νοµιµοποιή-

σουν, µε τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση, τις µεθοδεύσεις του 

κ. Σελλιανάκη και του Υπουργείου Εργασίας.

-Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων  εις βάρος 50.000 µηχα-

νικών δεν θα περάσουν!

-Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωµατούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν 

άµεσα και αποτελεσµατικά απέναντι στη νέα προκλητική και πρα-

ξικοπηµατική απόπειρα  του προέδρου του ∆Σ ΕΤΑΑ.

Παρεµβαίνουµε και αποτρέπουµε για άλλη µια φορά τις µεθοδεύ-

σεις  των  κατασχέσεων εις βάρος δεκάδων χιλιάδων επιστηµό-

νων, εις βάρος περί των 50.000 διπλωµατούχων Μηχανικών, λόγω 

ασφαλιστικών οφειλών, ενώ  ολόκληρος ο επιστηµονικός κόσµος, 

που µαζί µε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία µαστίζεται από την 

κρίση, αντικειµενικά και εύλογα αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις 

οφειλές του, λόγω της οικονοµικής ύφεση και της εκρηκτικής 

ανεργίας.

Η κυβέρνηση και ο διορισµένος από αυτήν πρόεδρος του ∆Σ 

ΕΤΑΑ, κατ΄ εντολή της «τρόικας των δανειστών», µαζί µε τα «κο-

ράκια της αγοράς», που διψούν για κατασχέσεις των όποιων πε-

ριουσιακών στοιχείων δηµιουργήθηκαν  από τον ιδρώτα και το 

αίµα των ελλήνων πολιτών και των οικογενειών τους θα πάρουν 

το µήνυµα που τους αξίζει. Κυβέρνηση, πρόεδρος του ∆Σ ΕΤΑΑ 

και οι εντολείς τους καλούνται εδώ και τώρα να ευθυγραµµιστούν 

µε τη νοµιµότητα και τις συνταγµατικές επιταγές. Να εγκαταλεί-

ψουν τις µονοµερείς, παράνοµες, καταχρηστικές και πραξικοπη-

µατικές λογικές. Να σταµατήσουν να  παραβιάζουν τους κανόνες 

νοµιµότητας και δηµοκρατικής λειτουργίας του ∆Σ ΕΤΑΑ. Επίσης 

να ευθυγραµµιστούν πλήρως µε  πόρισµα-καταπέλτης του «Συνη-

γόρου του Πολίτη», που εκδόθηκε µετά από µαζικές προσφυγές 

ενδιαφεροµένων, το οποίο απενεργοποιεί το ΚΕΑΟ, ακυρώνει τις 

κατασχέσεις και ζητά τόσο για τις ασφαλιστικές οφειλές να ισχύ-

σουν «ρεαλιστικές και εξυπηρετήσιµες ρυθµίσεις».

Στο πλαίσιο των σταθερών αποφάσεων, που µε εισηγήσεις του 

προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη έχει λάβει η ∆ιοικούσα Επιτρο-

πή, το ΤΕΕ καλεί τους διπλωµατούχους µηχανικούς στην πρώτη 

γραµµή της κινητοποίησης και του διεκδικητικού αγώνα για τα 

µεγάλα ανοιχτά θέµατα στο ασφαλιστικό των µηχανικών. Οι αγώ-

νες του ΤΕΕ σε κοινό µέτωπο µε τους συλλόγους και τις συλλο-

γικότητες των µηχανικών αλλά και το σύνολο των επιστηµονικών 

φορέων έχουν φέρει καρπούς και συνεχίζονται  µέχρι την τελική 

δικαίωση.

ΤΕΕ: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων εις βάρος  
50.000 µηχανικών δεν θα περάσουν

Νέα αύξηση ανεργίας 
Νέα αύξηση, στο 27,5% σηµείωσε η 

ανεργία στην Ελλάδα κατά το δ΄τρί-

µηνο 2013, έναντι 27% το γ΄ τρίµη-

νο, σύµφωνα µε ανακοίνωση της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. 

Την αντίστοιχη περίοδο του 2012, η 

ανεργία κυµαινόταν σε µέσα επίπε-

δα στο 26%. Σύµφωνα µε την ανακοί-

νωση της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το τέταρτο 

τρίµηνο 2013 ο αριθµός των απασχο-

λούµενων ανήλθε σε 3.589.657 άτο-

µα και των ανέργων σε 1.363.137. Η 

απασχόληση µειώθηκε κατά 1,3% σε 

σχέση µε το τρίτο τρίµηνο 2013 και 

κατά 2,5% σε σχέση µε το τέταρτο 

τρίµηνο του 2012. Τέλος, ο αριθµός 

των ανέργων αυξήθηκε κατά 1,3% σε 

σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο 

και κατά 5,2% σε σχέση µε το τέταρ-

το τρίµηνο του 2012.

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ,   
ΣΤΙΣ 12 ΜΜ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΑΧΑΡΝΩΝ 27 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ (ΕΤΑΑ/Τοµέας Υγειονοµικών)
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Συνεδριάζει εκτάκτως το ∆Σ της ΓΕΝΟΠ - ∆ΕΗ µε τους εκπροσώπους των 26 

σωµατείων της χώρας, για την έναρξη 24ωρων επαναλαµβανόµενων απεργι-

ών, αντιδρώντας στο σπάσιµο και την πώληση της επιχείρησης. 

Προς απεργία στη ∆ΕΗ

Νέα εντολή για την εξόφληση τιµολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλε-

κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, του µήνα Ιουνίου 2013, έδωσε χτες ο ΛΑΓΗΕ. 

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του Λειτουργού της αγοράς «ο ΛΑΓΗΕ έδωσε 

σήµερα 12.3.2014 νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιµολογίων εγκα-

ταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ µηνός Ιουνίου 2013, 

πληρωτέου ποσού έως 230.000 ευρώ»

Πληρωµές από ΛΑΓΗΕ 
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∆ιϋπουργική συνάντηση µε θέµα την αντιµετώπιση της διάβρωσης του εδά-

φους και της διάβρωσης των ακτών θα πραγµατοποιηθεί τις επόµενες ηµέ-

ρες, µετά από σχετική πρωτοβουλία της προέδρου της Ειδικής Μόνιµης Επι-

τροπής Προστασίας Περιβάλλοντος,. ∆ιονυσίας-Θεοδώρας Αυγερινοπούλου 

και της γενικής γραµµατέως του υπουργείου Περιβάλλοντος Νάντιας Γιαν-

νακοπούλου. Η πραγµατοποίηση της συνάντησης µε συµµετοχή των αρµόδι-

ων υπουργείων και φορέων κρίνεται αναγκαία, καθώς η αντιµετώπιση των 

θεµάτων αυτών είναι συναρµοδιότητα πολλών υπουργείων. Σε συνάντηση 

που πραγµατοποίησε χθες  η πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος για 

το θέµα στο γραφείο της Γενικής Γραµµατέως του ΥΠΕΚΑ παρόντος και του 

∆ιευθυντή Αναδασώσεων και Ορεινής Υδρονοµίας κ. ∆.Ντινόκα, η δρ. Αυ-

γερινοπούλου ενηµέρωσε την κα. Γιαννακοπούλου για την έντονη διάσταση 

του φαινοµένου, όπως εκτυλίσσεται τόσο στις ακτές της Ηλείας και της Μεσ-

σηνίας, όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές του πυρόπληκτου Νοµού Ηλείας, 

σηµειώνοντας ότι χρειάζεται να ληφθούν άµεσα µέτρα για την προστασία των 

ακτών, αλλά και για την προστασία του εδάφους.

ÄéûðïõñãéêÞ óõíÜíôçóç ãéá ôçí   

äéÜâñùóç ôùí áêôþí

Επιστολή στον Υπουργό ΠΕΚΑ κ. 

Γιάννη Μανιάτη και στον Υφυπουρ-

γό ΠΕΚΑ κ. Ασηµάκη Παπαγεωργί-

ου µε θέµα: «∆ηµόσια διαβούλευση 

για το σχέδιο νόµου «Ρυθµίσεις για 

την εξυγίανση του ειδικού λογαρια-

σµού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 

και λοιπές διατάξεις» απέστειλε 

ο Ελληνικός Σύνδεσµος Μικρών 

Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ). Ο 

Σύνδεσµος, µεταξύ άλλων, εκφράζει 

την άρνησή του να δεχθεί τη ρύθµι-

ση περί πιστωτικού τιµολογίου γι το 

2013, αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι: «∆ε συµβάλαµε στο έλλειµµα, 

εξακολουθείτε να µας χρωστάτε ολό-

κληρο το δεύτερο εξάµηνο του 2013 

µαζί µε τους πρώτους µήνες του 

2014, δε γνωρίζουµε πότε θα πλη-

ρωθούµε και µας επιβάλλετε εκβια-

στικά διλήµµατα;». Παράλληλα, τάσ-

σεται κατά της άρσης της αναστολής 

αδειοδότησης για νέα φωτοβολταϊκά 

καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπάρχει 

νέος σχεδιασµός για το 2020 και ο 

στόχος για τη διείσδυση των φωτο-

βολταϊκών στο δίκτυο έχει υπερκα-

λυφθεί.

ÁíôéäñÜóåéò ãéá ôç ìåßùóç ôçò  

ôáñßöáò óôá ìéêñÜ õäñïçëåêôñéêÜ

Μετά από εισήγηση των τεχνικών του συµβούλων, το ΤΑΙ-

ΠΕ∆ ανακοίνωσε ότι έκρινε την τεχνική προσφορά της 

Lamda Development για την ανάπτυξη της έκτασης στο 

Ελληνικό και η οποία είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 

διαγωνισµού και καταρχήν συµβατή µε το σχετικό νοµικό 

πλαίσιο αξιοποίησης, και κατά συνέπεια γίνεται αποδεκτή. 

Σύµφωνα µε την «Ηµερησία», σε  επόµενη συνεδρίασή 

του, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ θα προχωρήσει 

στην αποσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής προσφο-

ράς, αφού προηγουµένως έχει αποσφραγίσει τον φάκελο 

αποτίµησης του Ανεξάρτητου Αποτιµητή. Το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει βελτιωµένη 

οικονοµική προσφορά. Στη συνέχεια, οι Χρηµατοοικονο-

µικοί Σύµβουλοι (Citigroup, Piraeus Bank) µε τη συνδρο-

µή του διεθνώς εξειδικευµένου συµβούλου του ΤΑΙΠΕ∆, 

Happold Consulting, θα προχωρήσουν στην αξιολόγηση 

του δικαίου και ευλόγου της οικονοµικής προσφοράς για 

το ΤΑΙΠΕ∆, µε βάση διεθνώς αποδεκτές διαδικασίες και 

πρότυπα αξιολόγησης ("fairness opinion"). Τέλος, το δι-

οικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆ λαµβάνοντας υπόψη του 

όλα τα ανωτέρω, καθώς και την εισήγηση του Συµβουλίου 

Εµπειρογνωµόνων, θα αποφασίσει για την ανακήρυξη ή 

µη Προτιµητέου Επενδυτή. Η διαδικασία αξιολόγησης της 

οικονοµικής προσφοράς, σύµφωνα µε τα πιο αυστηρά δι-

εθνή πρότυπα και διασφαλίσεις πλήρους διαφάνειας, ανα-

µένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαρτίου 2014.

Απόφαση ΤΑΙΠΕ∆  
για το Ελληνικό 
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Το γεγονός ότι τον τελευταίο χρόνο το φράγµα 

επί του Τάµεση, που εδώ και περισσότερα από 30 

χρόνια κρατάει το Λονδίνο …στεγνό και ασφαλές, 

έχει κλείσει πάνω από 50 φορές, προκειµένου 

να ελεγχθούν τα πληµµυρικά φαινόµενα, έχει 

σηµάνει συναγερµό στις αρµόδιες υπηρεσίες. Κι 

αυτό γιατί το φράγµα είχε σχεδιαστεί να κλείνει 

µια-δυο φορές το χρόνο, αλλά οι έντονες βροχο-

πτώσεις που έπληξαν τη Βρετανία τους δώδεκα 

τελευταίους µήνες, οδηγώντας τη στάθµη του 

Τάµεση στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 

60 ετών, υποχρέωσαν να κλείσει πολλαπλάσιες 

φορές και µάλιστα, τον περασµένο µήνα να µείνει 

κλειστό επί 28 ηµέρες !

Να σηµειωθεί ότι ολόκληρη τη δεκαετία του ’80 

χρειάστηκε να κλείσει µόνο τέσσερις φορές, 

αλλά κι ότι κάθε κλείσιµο, που διαρκεί 8-10 ώρες, 

κοστίζει στους φορολογούµενους περίπου 6.000 

ευρώ.

∆εν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι το 

φράγµα θα πρέπει να αντικατασταθεί το συντο-

µότερο δυνατό µε ένα µεγαλύτερο και ψηλότερο, 

καθώς διαβλέπουν πως δεν θα µπορέσει να 

ανταποκριθεί στις προβλέψεις για λειτουργία ως 

το 2070. Το τέλος της ζωής του έρχεται νωρίτερα, 

υποστηρίζουν περιβαντολόγοι, τονίζοντας µε έµ-

φαση: «Κανείς δεν γνώριζε όταν κατασκευαζόταν 

τι είναι η παγκόσµια υπερθέρµανση» !

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Sou Fujimoto (γεννηµένος το 1971, µε πτυχίο από το Πανε-

πιστήµιο του Τοκίο το 1994) ανέλαβε να κτίσει ένα 17όροφο κτίριο στο Μονπελιέ της 

Γαλλίας, που ήδη έχει το προσωνύµιο η …τρέλα του 21ου αιώνα !

Πρόκειται για ένα κτίριο µικτής χρήσης (κατοικίες, γραφεία, γκαλερί, εστιατόριο και 

µπαρ µε πανοραµική θέα), στο οποίο, κατά τον εµπνευστή του, ενσωµατώνονται ιαπωνι-

κές και µεσογειακές επιρροές. Βρίσκεται σε «στρατηγικό» σηµείο, ανάµεσα στο κέντρο 

της πόλης και τις νέες συνοικίες στο λιµάνι Marianne και Odysseum. 

Λόγω της όψης, το κτίριο συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.µ. ονοµάστηκε «blanc arbre» 

(άσπρο δένδρο). Προσοµοιάζει µε ένα γλυπτό, µε τα διαµερίσµατα και ιδίως τις βερά-

ντες τους να διαµορφώνονται ελεύθερα, µε πανοραµική θέα προς τα βουνά η τον ωκεα-

νό. Να σηµειωθεί ότι η τελική µορφή των διαµερισµάτων θα δοθεί µετά τις επιλογές των 

αγοραστών, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από µια λίστα εναλλακτικών 

διατάξεων της κατοικίας ή του γραφείου τους, γεγονός που ενθαρρύνει την «ελεύθερη 

αρχιτεκτονική επιλογή», µε µια σειρά χώρους modular.

Το τελικό αποτέλεσµα, θεωρεί ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας, εξωτερικά θα δηµιουργεί 

ένα εντυπωσιακό αποτέλεσµα, έξω από τις συµβατικές έως τώρα κατασκευές, ως µια 

βεντάλια, στα φύλλα της οποίας εµπλέκονται οι κλειστοί µε τους ανοικτούς χώρους. 

Οπωσδήποτε, υποστηρίζει ο Fujimoto, το κτίριο αυτό εκφράζει την αγάπη της πόλης για 

υπαίθρια διαβίωση.

Το Λονδίνο χωρίς το φράγµα, υπό τα νερά 

του Τάµεση 
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αλλεπάλληλες συσκέψεις για να κλείσει η συµ-

φωνία έως την Κυριακή- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ- «Πάµε να τα 

βρούµε, παρά να τα σπάσουµε µε την τρόικα», δηλώνει κυβερνητικό 

 ΑΙΣΙΟ-
∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Αιχµές 

ΧΡΗΣΜΟΣ ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΙΒΟ ΕΥΡΩ
∆εοντολογίας αποφασίζει για τους υπόλοιπους της κοινοβουλευ-

τικής οµάδας- ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ 
ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- Αίρεται η ασυλία για Ηλ. Κασιδιάρη, Ε. Ζαρούλια, 

 LAMDA DEVELOPMENT: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ∆υνατότητα αναστολής έως ένα επιπλέον 

έτος των αναγκαστικών εκτελέσεων- ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΣΩ-
ΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ζητείται εφαρµογή εντός 

ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ 
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ 

ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ LAMDA
τα βρούµε παρά στο να τα σπάσουµε», ήταν το χθεσινό σχόλιο- ΤΡΟ-
ΧΑ∆ΗΝ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Πολλές λευκές σελίδες 

-

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΟΙΟΙ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟΝ ΛΟ-
ΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ- -

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΝΤΕ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
 ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΑΙΠΕ∆ ΣΤΗ LAMDA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EUROBANK- 

 ΣΧΕ∆ΙΑ 
ΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ- Εάν η Ρωσία διακόψει 

 ΣΤΑ 322,1 ∆ΙΣ. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟ 2030- Σε τόκους 158,3 δισ. ευρώ και χρεο-

λύσια 163,8 δισ. ευρώ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ιταλική Κεντροαριστερά βάζει τέλος στη λιτότητα και ρίχνει 

το γάντι στη Μέρκελ- ΚΑΝ’ΤΟ ΟΠΩΣ Ο ΡΕΝΤΣΙ!- Εξήγγειλε µείωση 

φόρων για τα χαµηλά εισοδήµατα αλλά και τις επιχειρήσεις- Κάτω τα 

τιµολόγια του ρεύµατος και πληρωµή των χρεών του ∆ηµοσίου στους 

ιδιώτες- Στοίχηµα οι αγορές µε τη δέσµευση ότι θα τηρηθούν όλες οι 

 ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟ-
ΪΚΑ  ΜΑΛΑΙΣΙΑ: ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΜΗ370.
ΕΘΝΟΣ: Οδηγός για τη συµπλήρωση του Ε9- Πώς να αποφύγετε 

παγίδες και λάθη- ΚΡΥΦΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Ηµιυ-

παίθριοι, αυθαίρετα, οικόπεδα και αγροτεµάχια φέρνουν έξτρα επιβα-

 ΚΛΕΦΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ Ι∆ΡΥ-
ΜΑΤΑ- ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ  ΜΕ ΝΟΜΟ- ΣΚΟΥΠΑ 
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΛΑ ΤΑ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ 
ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΛΕΞΗ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ -

τα ευρήµατα- Ο ΝΕΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Συνέχεια της µεγάλης έρευ-

νας πολιτικής συγκυρίας για την «Εφ. Συν.» από την Public Issue- ΠΡΩ-
ΤΟ ΚΟΜΜΑ, Η Α∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΗ ΨΗΦΟΣ! ΑΠΑΤΗ- ΜΑΜΟΥΘ ΜΕ 
ΙΑΤΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η «επικείµενη ανάκαµψη», στη φαντασία Σαµα-

ρά- Βενιζέλου- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΠΕ-

ΝΤΕ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει το νέο πολεοδοµικό νοµο-

σχέδιο- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ «ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»
ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
οι διαδηλώσεις- ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ 
«ΤΣΑΡΛΑΤΑΝΟΥΣ».
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η χθεσινοβραδινή σύσκεψη (διάρκειας δύο ωρών) 

Σαµαρά- Βενιζέλου- ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ- ΣΑΛΠΙΣΜΑ ∆ΝΤ ΓΙΑ 
∆ΟΣΗ ΣΕ… ∆ΟΣΕΙΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Κρατισµός- Λαϊκισµός- 

Προστατευτισµός.

Η ΑΥΓΗ: ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ, ΤΡΕΜΟΥΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- «Ρε-

αλιστική η συµφωνία» µε την τρόικα µέχρι την Κυριακή, δήλωσε ο Ευ. 

Βενιζέλος, µετά τη συνάντηση µε Σαµαρά προαναγγέλλοντας άτακτη 

υποχώρηση στις αξιώσεις των δανειστών.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 

ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ «ΓΟΛΓΟΘΑΣ».
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Την αποδίδουν στον Γέροντα ∆ανιήλ από τον 17ο 

αιώνα- ΠΑΡΑΞΕΝΗ «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΣΥΝ∆ΕΕΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΜΠΟΙΝΓΚ 
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ!
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ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ "ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-15 | 14/03/2014

Και τα αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί µετά την 28η-7-2011 

(ηµεροµηνία µέχρι την οποία µπορεί να γίνει τακτοποίηση µε 

βάση την υφιστάµενη νοµοθεσία) θα έχουν τη δυνατότητα να 

νοµιµοποιούνται, σύµφωνα µε σχέδιο νόµου που φέρει τον τίτλο 

«Υδατορέµατα, πολεοδοµικές ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις», το 

οποίο αναµένεται να καταθέσει στη Βουλή εντός των ηµερών ο 

υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης.

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, θα παρέχεται η δυνατότητα σε 

όσες αυθαίρετες κατασκευές τηρούν τις ισχύουσες πολεοδοµικές 

διατάξεις ή τηρούσαν αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής 

τους (δηλαδή έχουν τα επιτρεπόµενα µεγέθη αλλά δεν εξέδωσαν 

οικοδοµική άδεια κατά την κατασκευή) να προχωρήσουν σε 

έκδοση ή αναθεώρηση άδειας δόµησης, για όσες εργασίες 

απαιτείται άδεια δόµησης, και σε έκδοση έγκρισης εργασιών 

µικρής κλίµακας για όσες εργασίες απαιτείται έγκριση εργασιών 

µικρής κλίµακας ή 48ωρπ ενηµέρωση. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

ρύθµιση αυτή δεν αφορά ακίνητα που έχουν υπαχθεί στο «νόµο 

Καλαφάτη» για την αντιµετώπιση της αυθαίρετης δόµησης (ν. 41 

78/13), σύµφωνα µε τον οποίο µπορούν να «νοµιµοποιηθούν» 

αυθαίρετα που έχουν ανεγερθεί µέχρι την 28η-7-2011. Παράλληλα, 

στο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι προσθήκη σε νοµίµως υφιστάµενο 

κτίριο, µε τµήµα που έχει εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης (έχει 

«νοµιµοποιηθεί») µε τους νόµους περί αυθαιρέτων µπορεί να γίνει 

µόνο στο νόµιµο τµήµα του κτιρίου.

Το νοµοσχέδιο δίνει ακόµη τη δυνατότητα σε τυφλά οικόπεδα να 

αποκτήσουν νόµιµη οικοδοµή, καθώς προβλέπεται ότι «οικόπεδα 

τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε εγκεκριµένη οδό, όταν δεν 

µπορούν διά τακτοποιήσεως να αποκτήσουν πρόσωπο επί 

εγκεκριµένης οδού, επιτρέπεται να οικοδοµούνται µε απόφαση του 

γενικού γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, εφόσον η έλλειψη 

του προσώπου δεν έγινε µε υπαιτιότητα των ιδιοκτητών ή των 

δικαιοπαρόχων µε δικαιοπραξία εν ζωή ή αιτία θανάτου µετά την 

ισχύ του νόµου 651/1977».

Στο σχέδιο νόµου υπάρχει πρόβλεψη, σύµφωνα µε την 

οποία κερδίζουν έως και 1 µέτρο σε ύψος, σε σχέση µε τα 

προβλεπόµενα για την περιοχή, τα νέα κτίρια που το ισόγειο τους 

θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος στάθµευσης αυτοκινήτων, όπως 

προβλέπεται στο εν λόγω σχέδιο νόµου.

Έτσι, επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό εκάστοτε 

ισχύει, µέχρι 1,00 µ. στις περιπτώσεις όπου το ισόγειο του κτιρίου 

χρησιµοποιείται κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για στάθµευση 

αυτοκινήτων.

Το ίδιο ισχύει όταν στην πιο πάνω περίπτωση το κτίριο 

κατασκευάζεται σε υποστυλώµατα (PILOTIS) κατ' εφαρµογή της 

παρ.6 ιζ του άρθρου 11 του Ν.4067/12 και ο ελεύθερος ηµιυπαίθριος 

χώρος της διατίθεται αποκλειστικά για στάθµευση αυτοκινήτων. 

∆ιευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ρυθµίσεις θεσµοθετούνται, 

προκειµένου να διευθετηθούν παρερµηνείες του ισχύοντος Νέου 

Οικοδοµικού Κανονισµού (ΝΟΚ).

Στο ίδιο νοµοσχέδιο προβλέπεται ότι σε περιπτώσεις κατασκευής 

φυτεµένων δωµάτων («πράσινες στέγες») επιφάνειας µεγαλύτερης 

του 50% της καθαρής επιφάνειας δώµατος, τα µέγιστα 

επιτρεπόµενα ύψη, ως ισχύουν, προσαυξάνονται κατά 1,00 µ. και 

των στεγών κατά 0,40 µ. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και σε υφιστάµενα 

κτίρια στα οποία έχει γίνει εξάντληση ύψους περιοχής.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η επέκταση καθ' ύψος επιτρέπεται να 

εκτείνεται έως το περίγραµµα του κτιρίου, έστω και αν το τελευταίο 

υπερβαίνει τα όρια του οικοδοµήσιµου τµήµατος του οικοπέδου, 

όπως αυτά καθορίζονται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν 

στην περιοχή, µόνο για λόγους ενίσχυσης ή συµπλήρωσης της 

φέρουσας κατασκευής.

Τέλος, οι χώροι εκπαιδευτηρίων ή ερευνητικών κέντρων, για την 

εγκατάσταση µηχανολογικών εγκαταστάσεων στον πρώτο υπόγειο 

χώρο κύριας χρήσης εκτός του περιγράµµατος της ανωδοµής, 

εντάσσονται στις διατάξεις που ισχύουν για µουσεία, θέατρα και 

νοσοκοµεία ή θεραπευτήρια. 

ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΑΝ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 14/03/2014

Κατασκευές, µεταποίηση, χονδρικό και λιανικό εµπόριο 

κατέγραψαν τις περισσότερες αριθµητικές απώλειες θέσεων 

απασχόλησης στην τελευταία πενταετία, τροφοδοτώντας την 

ανεργία, η οποία στο τέταρτο τρίµηνο του 2013 κατέγραψε νέο 

ρεκόρ ανερχόµενη στο 27,5%.

Ανησυχητική είναι η διαπίστωση πως οι µακροχρόνια άνεργοι 

προσεγγίζουν το 1.000.000, ενώ έξι στους δέκα νέους είναι εκτός 

αγοράς εργασίας. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, το ποσοστό της ανεργίας στο δ' τρίµηνο του 2013 

εκτοξεύτηκε στο 27,5%, από 27% που ήταν στο γ' τρίµηνο του 2013 

και 26% το δ' τρίµηνο του 2012. Το µέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας 

το έτος 2013 διαµορφώθηκε στο 27,3%, από 24,2% το 2012 και 17,7% 

το 2011, ενώ το 2008 το ποσοστό της ανεργίας ήταν στο 7,6%. Ο 

αριθµός των ανέργων ανήλθε σε 1.363.137 άτοµα, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 1,3% σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και 

κατά 5,2% σε σχέση µε το δ' τρίµηνο του 2012. Ο αριθµός των 

απασχολουµένων στο δ' τρίµηνο του 2013 ανήλθε σε 3.589.657 

άτοµα, παρουσιάζοντας µείωση κατά 2,5% σε σύγκριση µε το 

αντίστοιχο τρίµηνο του 2012 και µείωση κατά 1,3% συγκριτικά µε το 

γ' τρίµηνο του 2013.

Από τα αναλυτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι κλάδοι 

που υπέστησαν τις µεγαλύτερες απώλειες θέσεων απασχόλησης 

στο γ' τρίµηνο του 2013, σε σύγκριση µε το γ' τρίµηνο του 2008, 

 1. Οι κατασκευές, όπου οι θέσεις απασχόλησης µειώθηκαν 

κατά 58,5% (ή κατά 226.300), σε σύγκριση µε το δ' τρίµηνο του 

2008. Επίσης, σε σύγκριση µε το δ' τρίµηνο του 2012, οι θέσεις 

απασχόλησης στον κλάδο των κατασκευών µειώθηκαν κατά 27.000. 

Συγκεκριµένα, διαµορφώθηκαν σε 160.500, από 187.500 το δ' 

τρίµηνο του 2012 και έναντι 386.800 στο δ' τρίµηνο του 2008.

2. Στο µεταποιητικό τοµέα χάθηκε το 37,8% (ή 201.800) των θέσεων 

απασχόλησης από το 2008, που αντανακλά τη συρρίκνωση της 

εσωτερικής ζήτησης και τη µείωση της βιοµηχανικής παραγωγής. 

Ο αριθµός των απασχολουµένων στο µεταποιητικό τοµέα στο δ' 

τρίµηνο του 2013 συρρικνώθηκε σε 331.900 άτοµα, από 533.700 

άτοµα στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2008 και από 349.800 θέσεις στο 

γ' τρίµηνο του 2012.
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3. Στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο χάθηκαν 197.900 θέσεις 

απασχόλησης ή το 23,7%, σε σύγκριση µε το τέταρτο τρίµηνο του 

2008. Σε σύγκριση µε το δ' τρίµηνο του 2012 καταγράφηκε απώλεια 

20.900 θέσεων απασχόλησης. Οι απασχολούµενοι στο δ' τρίµηνο 

του 2008 ήταν 834.000 και στο δ' τρίµηνο του 2013 περιορίστηκαν σε 

636.100. Η εξέλιξη είναι αποτέλεσµα της µείωσης της κατανάλωσης 

και του τζίρου των καταστηµάτων.

Συνολικά οι τρεις κλάδοι κατέγραψαν 626.000 απώλειες θέσεων 

απασχόλησης, επί συνόλου 963.900 θέσεων εργασίας που χάθηκαν 

στην περίοδο της κρίσης.

- Στον τουρισµό οι απασχολούµενοι στον κλάδο παροχής 

καταλύµατος και εστίασης στο δ' τρίµηνο του 2013 ανήλθαν σε 

253.300 άτοµα, έναντι 307.100 στο αντίστοιχο τρίµηνο του 2008, 

καταγράφοντας µείωση 53.800 ή 17,5%. Εντύπωση προκαλεί η 

µείωση που καταγράφεται στην απασχόληση στον τουριστικό κλάδο 

σε σύγκριση µε το δ' τρίµηνο του 2012, καθώς, παρά την άνοδο του 

τουρισµού, οι θέσεις απασχόλησης εµφανίζονται µειωµένες κατά 

9.000.

- Στον κλάδο «Μεταφορά και αποθήκευση», οι απασχολούµενοι από 

212.700 άτοµα στο γ' τρίµηνο του 2008 µειώθηκαν σε 178.000 στο γ' 

τρίµηνο του 2013, µειούµενοι κατά 34.700, ενώ σε σύγκριση µε το γ' 

τρίµηνο του 2012 µειώθηκαν κατά 7.200 άτοµα.

- Στον κλάδο «Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες» καταγράφεται απώλεια θέσεων απασχόλησης στο δ' 

τρίµηνο του 2013 κατά 42.500 σε σύγκριση µε το 2008 ή κατά 17,4%, 

ενώ µεγάλη µείωση, κατά 18.400 θέσεις, σηµειώθηκε σε σύγκριση 

µε το δ' τρίµηνο του 2012.

Μείωση της απασχόλησης προκύπτει επίσης στους κλάδους 

ορυχείων-λατοµείων, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής µέριµνας, 

διοικητικών δραστηριοτήτων, σε σύγκριση µε το 2008.

Ανά τοµέα της οικονοµίας, στον πρωτογενή τοµέα παρατηρείται 

αύξηση 1,7% στον αριθµό των απασχολουµένων σε σχέση µε το 

αντίστοιχο τρίµηνο του 2012. Αντίθετα, στους άλλους δυο τοµείς 

παρατηρείται µείωση στον αριθµό των απασχολουµένων, στο 

δευτερογενή κατά 7,1% και στον τριτογενή κατά 2,2%.

- Οι νέοι και µακροχρόνια άνεργοι 

 Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στους νέους 

ηλικίας 15-24 ετών, όπου το 57% είναι άνεργοι, ενώ στις νέες 

γυναίκες το ποσοστό ανεβαίνει στο 62,5%.

Επίσης, στην παραγωγική ηλικία των 25-29 ετών η ανεργία φτάνει 

στο 44,7%, στην ηλικιακή οµάδα των 30-44 ετών η ανεργία φτάνει 

στο 26,3%, στις ηλικίες 45-64 η ανεργία φτάνει στο 19,5%, ενώ στους 

άνω των 65 ετών η ανεργία είναι 9,9%. Οι µακροχρόνια άνεργοι 

(αυτοί που αναζητούν από 12 µήνες και άνω εργασία, ανεξάρτητα αν 

είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι), που προφανώς δεν λαµβάνουν 

επίδοµα ανεργίας, αποτελούντο 72,0% του συνόλου των ανέργων και 

ανέρχονται σε περίπου 981.500 άτοµα.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών ανήλθε στο 31,7% στο δ' τρίµηνο 

2013 (από 29,7% το δ' τρίµηνο 2012) και είναι σηµαντικά υψηλότερο 

από των ανδρών, που είναι 24,4%, από 23,3%.

Το ποσοστό των «νέων ανέργων» (των ανέργων που δεν έχουν 

εργαστεί ποτέ στο παρελθόν) ανέρχεται στο 23,3% του συνόλου των 

ανέργων.

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν µισθωτή απασχόληση, 

το 28,7% αναζητεί αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 

66,5% αναζητεί πλήρη αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειµένο να 

εργαστεί και µε µερική απασχόληση, ενώ το 1,4% αναζητά µερική 

απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει µερική ή πλήρη 

απασχόληση.
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Άµεση απεµπλοκή στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα επιζητεί η 

κυβέρνηση, όπως συµφώνησαν χθες το βράδυ ο Αντώνης Σαµαράς 

µε τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Προς την κατεύθυνση αυτή, το οικονοµικό 

επιτελείο έλαβε εντολή να προωθήσει σε ένα νοµοσχέδιο 

την προσεχή εβδοµάδα στη Βουλή όλα τα προαπαιτούµενα 

(κεφαλαιακές ανάγκες τραπεζών, λίστα ΟΟΣΑ κ.λπ.) που µπορούν να 

κλειδώσουν τη νέα συµφωνία µε τους δανειστές και, συνακόλουθα, 

την εκταµίευση της δόσης που εκκρεµεί από τις αρχές του 2014.

Την απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλει κάθε προσπάθεια για 

να κλείσει η συµφωνία ως την Κυριακή, σύµφωνα µε τις υποδείξεις 

του Eurogroup της περασµένης ∆ευτέρας, είχαν προαναγγείλει 

νωρίτερα χθες και ανώτατες πηγές του υπουργείου Οικονοµικών, 

αφήνοντας να διαφανεί ότι η διαπραγµάτευση κινείται σε θετικό 

έδαφος. Για την επίτευξη της συµφωνίας (και µε όπλο την κατάθεση 

ενός νοµοσχεδίου-σκούπας για τα προαπαιτούµενα) ακολουθούν 

σήµερα διαδοχικές συναντήσεις στο υπουργείο Οικονοµικών 

όλων των αρµόδιων υπουργών. Ρεαλιστική χαρακτήρισε την 

επίτευξη συµφωνίας έως την Κυριακή και ο αντιπρόεδρος της 

κυβέρνησης Βαγγέλης Βενιζέλος, έπειτα από τη συνάντηση µε τον 

πρωθυπουργό, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα ότι η πλευρά των 

δανειστών δεν επιµένει στις αρχικές θέσεις της για τα εργασιακά, 

ιδίως για το θέµα των οµαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τοµέα.

Παράλληλα, κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει 

στην αναδιανοµή του πρωτογενούς πλεονάσµατος αµέσως µετά 

την επισηµοποίησή του από τη Eurostat στις 23 Απριλίου. «Το 

πλεόνασµα υπάρχει, είναι δεδοµένο και η διανοµή του πρέπει 

να γίνει µε έναν τρόπο που να εξυπηρετεί και αναπτυξιακούς και 

κοινωνικούς στόχους... Όταν βοηθάς τους φτωχούς ανθρώπους, 

βοηθάς και την οικονοµία γιατί οι άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να 

καταναλώνουν για να καλύψουν τις βιοτικές ανάγκες τους...» 

διεµήνυσε. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση µεταφέρει πλέον το 

βάρος της τελικής συµφωνίας µε την τρόικα στις Κοινοβουλευτικές 

Οµάδες των δύο κοµµάτων του κυβερνητικού συνασπισµού. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, το κλίµα που επικρατεί στους κόλπους 

των βουλευτών συζητήθηκε µεταξύ των δύο πολιτικών αρχηγών 

- µε τον κ. Βενιζέλο να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πρόβληµα 

διαφοροποιήσεων στην ΚΟ του ΠαΣοΚ, αρκεί να αποφεύγονται 

αιφνιδιασµοί και οι υπουργοί να ενηµερώνουν άµεσα για τις 

πρωτοβουλίες τους.

«Πάµε να τα βρούµε µε την τρόικα, παρά να τα σπάσουµε» ήταν το 

µήνυµα που εξέπεµπαν χθες και από το οικονοµικό επιτελείο. Οι 

ίδιες πηγές προσέθεταν ότι «θα δουλεύουµε νυχθηµερόν για να 

κλείσουµε ως την Κυριακή», καθώς «δεν έχουµε να χάσουµε µόνο 

εµείς αν δεν επιτευχθεί συµφωνία», όπως τόνιζαν µε έµφαση.


