
Την ερχόµενη Κυριακή 30 Μαρτίου, θα τεθεί σε εφαρµογή η θερινή ώρα. Έτσι, στις 

3 τα ξηµερώµατα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν µια 

ώρα µπροστά και να δείχνουν 4. Το µέτρο της θερινής ώρας θα ισχύσει έως τις 26 
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Ôï ñüëï ôïõ …êëÝöôç áñíåßôáé íá åðéôñÝøåé óôï 

åëëçíéêü äçìüóéï ôï Óõìâïýëéï ôçò Åðéêñáôåß-

áò: äåí ìðïñåß íá ðñïâáßíåé óå êáôáó÷Ýóåéò 

÷ñçìÜôùí ðïõ âñßóêïíôáé óå ôñáðåæéêïýò ëï-

ãáñéáóìïýò ëüãù ïöåéëþí, åÜí ðñïçãïõìÝíùò 

äåí Ý÷åé åíçìåñùèåß ï ïöåéëÝôçò, áðïöÜíèçêå 

ôï ÓÔ´ ÔìÞìá ôïõ, õðü ðåíôáìåëÞ óýíèåóç, 

åðáíáëáìâÜíïíôáò ðáëáéüôåñç áðüöáóÞ ôïõ. 

Ï ïöåéëÝôçò ðñÝðåé íá ðñïåéäïðïéçèåß þóôå íá 

áóêÞóåé ôá ðñïâëåðüìåíá Ýíäéêá ìÝôñá åíþðéïí 

ôùí äéêáóôçñßùí Þ íá åîïöëÞóåé Þ íá ñõèìßóåé 

ôçí ïöåéëÞ ôïõ, áíáöÝñåôáé óôçí áðüöáóç.

Êáé íáé, ìåí, ç ôåëéêÞ êñßóç ðáñáðÝìðåôáé óôçí 

áõîçìÝíç 7ìåëÞ óýíèåóç ôïõ ßäéïõ ÔìÞìáôïò óôéò 

áñ÷Ýò ÌáÀïõ, ðëçí, üìùò, ïé äéêáóôÝò ôïõ Áíþôá-

ôïõ Áêõñùôéêïý Äéêáóôçñßïõ åðéóçìáßíïõí üôé ç 

äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 30 ôïõ Êþäéêá ÅéóðñÜîåùò 

Äçìïóßùí Åóüäùí (Í.Ä. 356/1974), ç ïðïßá 

áíáöÝñåé ðùò ç êáôÜó÷åóç «åíåñãåßôáé õðü ôïõ 

Äéåõèõíôïý ôïõ Äçìïóßïõ Ôáìåßïõ äéá êáôáó÷åôç-

ñßïõ åããñÜöïõ ìç êïéíïðïéïõìÝíïõ åéò ôïí ïöåé-

ëÝôçí» óôçí äéÜôáîç ôïõ Üñèñïõ 20 ðáñÜãñáöïò 

1 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò.

Åðéâåâáéþíïõí, êáôÜ ôñüðï êáôçãïñçìáôéêü, ïé 

äéêáóôÝò üôé ç êõâÝñíçóç äåí äéóôÜæåé íá ìåôÝñ-

÷åôáé áíôéóõíôáãìáôéêÝò ìåèüäïõò ðñïêåéìÝíïõ 

íá éêáíïðïéÞóåé ôéò äéÜöïñåò áðáéôÞóåéò ôçò 

«ôñüéêá», üðùò ðïëëÝò öïñÝò Ý÷ïõìå åðéóçìÜíåé 

êé áð’ áõôÞ ôç óôÞëç.

Íá óçìåéùèåß üôé ç åêäéêáæüìåíç áðü ôï ÓôÅ 

õðüèåóç áöïñÜ áðáéôÞóåéò ôïõ ÉÊÁ, ãåãïíüò ðïõ 

äßíåé íïìéêÞ õðüóôáóç óôçí åðßìïíç Üñíçóç ôïõ 

ÔÅÅ êáé ôùí óõëëïãéêþí öïñÝùí ôùí ìç÷áíéêþí 

ãéá êáôáó÷Ýóåéò ðåñéïõóéáêþí óôïé÷åßùí ãéá 

ëçîéðñüèåóìåò áóöáëéóôéêÝò ïöåéëÝò�

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
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ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

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

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

Νοµοθετική καταιγίδα!

Έντονη νομοθετική δραστηριότητα 

εκδηλώνει η κυβέρνηση, προκειμέ-

νου να περιβάλλει με νομοθετικό 

μανδύα τα εκ νέου συμφωνηθέντα με 

την τρόικα, όπως επίσης παλαιότερες 

και νέες μνημονιακές εκκρεμότητες 

αλλά και σαφείς οδηγίες, που λαμ-

βάνει κυρίως για τη λειτουργία της 

αγοράς,  από τη λεγόμενη «εργαλειο-

θήκη» του ΟΑΣΑ.  Ειδικότερα:   

1.Κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο: Σή-

μερα Παρασκευή, κατατίθεται στη 

Βουλή το προσχέδιο του πολυνομο-

σχεδίου που ρυθμίζει τον τρόπο με 

τον οποίο θα γίνουν οι αυξήσεις με-

τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, τις 

αλλαγές στην αγορά γάλακτος, αλλά 

και τον τρόπο και τα κριτήρια με τα 

οποία θα δοθεί το κοινωνικό μέρι-

σμα. Το πολυσέλιδο κείμενο αποτε-

λείται συνολικά από 3 άρθρα και θα 

κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να 

συζητηθεί δύο ημέρες  στις αρμόδιες 

επιτροπές και να ψηφιστεί την Κυρια-

κή στην Ολομέλεια. Περιλαμβάνονται 

επίσης στο προσχέδιο αλλαγές στις 

εγγυημένες τιμές των παραγωγών 

ενέργειας,  κυρίως τις αμοιβές των 

παραγωγών φωτοβολταϊκών. Πηγές 

του ΥΠΕΚΑ σημείωναν χθες ότι εν-

δέχεται να υπάρξουν και άλλες αλλα-

γές, καθώς το κείμενο του νομοσχέ-

διου έχει δοθεί στα κόμματα από τα 

οποία αναμένονται οι παρατηρήσεις.

2.Υπουργείο Ανάπτυξης: Μεγάλες 

ανατροπές σε τέσσερις τομείς της 

αγοράς, και συγκεκριμένα στον του-

ρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, 

τα οικοδομικά υλικά και το λιανικό 

εμπόριο, φέρνει το νομοσχέδιο του 

υπουργείο Ανάπτυξης, που δόθηκε 

χθες στη δημοσιότητα.. Πρόκειται για 

τομείς όπου σύμφωνα με τις εκτιμή-

σεις, αντιπροσωπεύουν το 1/5 περί-

που του ΑΕΠ και αφορούν πάνω από 

1 εκ. θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.

3.Υπουργείο ΠΕΚΑ: Κατατέθηκε χθες 

στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος με τίτλο «διαδι-

κασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θε-

μάτων για τα υδατορέματα- ρυθμίσεις 

Πολεοδομικής νομοθεσίας». Το νο-

μοσχέδιο περιλαμβάνει 1) Τροποποι-

ήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονι-

σμού (ΝΟΚ) . 2) Δασικές ρυθμίσεις. 3) 

Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

4) Αποτύπωση των υδατορεμάτων και 

5) Ρυθμίσεις για την εκκλησία.

Αλλαγές στην 

φορολογική 

νοµοθεσία και 

για τις κατασχέ-

σεις κινητών και 

ακίνητων περιου-

σιακών στοιχείων 

προβλέπει επίσης 

το πολυνοµοσχέ-

διο.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ICRI 2014- 2ο ∆ιεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδοµές   

ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας
2-4

Απριλίου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’   

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 θα διεξαχθεί -στο 

ξενοδοχείο Royal Olympic- η διεθνή ηµερίδα CARDIO-

TECH. Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 

το CARDIO-TECH αποτελεί µια διεθνή διεπιστηµονική 

εκδήλωση µε απώτερο στόχο να φέρει κοντά Ιατρούς, 

Βιολόγους, Φαρµακοποιούς, Μηχανικούς, Φυσικούς, 

Μαθηµατικούς, επιστήµονες Πληροφορικής και 

Ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τοµέα 

της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στην ηµερίδα θα παρου-

σιαστούν οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της 

Καρδιαγγειακής Τεχνολογίας και Ιατρικής, εστιάζοντας 

στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογικές 

ανακαλύψεις στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία  

των καρδιαγγειακών παθήσεων.

To CARDIO-TECH διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά 

παράλληλα µε το διεθνές συνέδριο Καρδιαγγειακής Ια-

τρικής CARDIO ATHENA 2014, το οποίο διοργανώνεται 

ετησίως από την Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής 

Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

  Στο CARDIO-TECH θα συµµετάσχουν προσκεκληµένοι 

επιστήµονες διεθνούς κύρους, τόσο από την Ελλάδα 

όσο και από το εξωτερικό (Ελβετία, Γαλλία, Ηνωµένο 

Βασίλειο, Ρουµανία κ.α.). Η θεµατολογία του CARDIO-

TECH περιλαµβάνει αρχές και εφαρµογές καρδιαγ-

γειακής µηχανικής, αιµοδυναµικής, ρευστοµηχανικής, 

επεξεργασίας βιοσηµάτων, τεχνολογιών ιατρικής 

απεικόνισης, τηλεϊατρικής, τεχνητών οργάνων, ιατρικής 

πληροφορικής, νανο-τεχνολογίας. Ειδικές διαλέξεις θα 

δοθούν, επίσης, από διακεκριµένες προσωπικότητες σε 

θέµατα νεώτερων στρατηγικών εκτίµησης και µείωσης 

του καρδιαγγειακού κινδύνου, διαχείρισης επειγουσών 

ιατρικών καταστάσεων, κατοχύρωσης πνευµατικών 

δικαιωµάτων, χορήγησης σήµανσης CE σε ιατροτεχνο-

λογικά προϊόντα.   

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

  Η αρχιτέκτων µηχανικός Μάγδα Σγουρίδη, θα 

παρουσιάσει και εξηγήσει την αρχιτεκτονική δοµή των 

Αθηναϊκών Στοών, µέσα από έναν περίπατο σε  17 

στοές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η εκδήλωση 

θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή  30 Μαρτίου 2014 

και θα ξεκινήσει στις 11:30, από την οδό Κοραή στο 

κέντρο της Αθήνας.

«Τί σχέση έχουν µε την αρχαία αγορά  και την αθηναϊ-

κή αυλή, και σε ποιες στοές στα υπόγειά τους κρύβο-

νται αρχαία τείχη; Πως δηµιουργήθηκαν, ποια η χρήση 

τους, το πλαίσιο της εποχής, τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα 

τους διανθισµένα µε εξιστορήσεις καταστηµαταρχών 

που βρίσκονται στα ίδια πόστα δεκαετίες και η µαρ-

τυρία τους καταγράφει όλη την πορεία στην σύγχρονη 

αστική αθηναϊκή ιστορία». Τα στοιχεία θα γνωστοποιη-

θούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριµένης ξενάγησης, 

ενώ -ειδικά για την ηµέρα- ιδιοκτήτες µαγαζιών θα 

διηγηθούν την ιστορία των στοών και παράλληλα της 

πρωτεύουσας τις τελευταίες δεκαετίες.

Η διάρκεια του περιπάτου θα είναι 2 ώρες και λίγο 

πριν την εκκίνηση θα διανεµηθεί  έντυπος χάρτης-

οδηγός.

∆ιεθνής εκδήλωση για την Βιοϊατρική Τεχνολογία

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

Αρχιτεκτονικός - Ιστορικός 
περίπατος σε 17 στοές  

της Αθήνας  
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Αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία και για τις κατασχέσεις κινητών 

και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων προβλέπει επίσης το πολυνο-

µοσχέδιο της κυβέρνησης, που κατατίθεται σήµερα στη Βουλή.  Ει-

δικότερα για τις αλλαγές στην φορολογική νοµοθεσία, µεταξύ άλλων, 

αναφέρονται τα εξής:

- Το ποσό πάνω από το οποίο η εφορία προχωράει σε κατασχέσεις κι-

νητών και ακινήτων αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ. Η διάταξη έχει 

αναδροµική ισχύ και για όσους έχουν υποστεί κατασχέσεις για ποσά 

από 300 - 500 ευρώ.

- Αυξάνεται από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο από µισθούς 

και συντάξεις και για το επιπλέον ποσό µπορεί να κατασχεθεί το 25%, 

έτσι ώστε µετά την κατάσχεση το εναποµείναν ποσό να µην υπολείπεται 

των 1.500 ευρώ.

- Καταθέσεις σε τράπεζα, σε κοινό ή ατοµικό λογαριασµό, είναι ακατά-

σχετες µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και 

σε µια µόνο τράπεζα. Για την εξαίρεση του λογαριασµού από την κατά-

σχεση απαιτείται να γνωστοποιήσει ο φορολογούµενος το λογαριασµό 

µε ειδική γνωστοποίηση στο Taxis.

- Επεκτείνεται ο συµψηφισµός ΦΠΑ σε όλο τον δηµόσιο τοµέα, ο οποί-

ος όµως αφορά εµπορικές συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο.

- Θεσπίζονται οι αλλαγές στην φορολόγηση των αγροτών που έχουν 

ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως η απαλλαγή από την τήρηση 

βιβλίων και την έκδοση τιµολογίων για τους αγρότες µε ετήσια ακα-

θάριστα έσοδα έως 15.000 ευρώ και µε επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Ο 

ΦΠΑ τους επιστρέφεται κατ' αποκοπή µε συντελεστή 6% επί της αξίας 

των προϊόντων που πωλούν.

- Εντός 30 ηµερών από την αλλαγή ιδιοκτησίας κάθε είδους σε ένα 

ακίνητο θα πρέπει να δηλώνεται η µεταβολή στην εφαρµογή Ε9. Ειδικά 

για φέτος οι δηλώσεις µεταβολών για το έτος 2014 που απεικονίζουν 

την περιουσιακά κατάσταση του φορολογούµενου κατά την 1/1/2014 

υποβάλλονται µέχρι 30/5/2014.

-Τράπεζες: Το δεύτερο άρθρο περιλαµβάνει τροποποιήσεις θεµάτων 

του ΤΧΣ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σύµφωνα 

µε το κείµενο που δόθηκε στα κόµµατα, κάθε πιστωτικό ίδρυµα που 

έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπεζα της Ελλάδος 

µπορεί να υποβάλει αίτηµα στο ΤΧΣ για κεφαλαιακή ενίσχυση, µέχρι 

το ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειµµα του 

πιστωτικού ιδρύµατος και ζητά από το τελευταίο να υποβάλει σχέδιο 

αναδιάρθρωσης το οποίο περιλαµβάνει όλα τα µέτρα που το πιστωτικό 

ίδρυµα αναλαµβάνει να εφαρµόσει, ώστε να καλύψει το εν λόγω κεφα-

λαιακό έλλειµµα. Ως προς πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν ήδη λάβει κε-

φαλαιακή ενίσχυση, υποβάλλεται τροποποιηµένο σχέδιο αναδιάρθρω-

σης. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιµότητας, η οποία επίσης 

λαµβάνει υπόψη το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή τροποποιηµένο 

σχέδιο αναδιάρθρωσης), η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει σύσταση στο 

πιστωτικό ίδρυµα που έχει κριθεί βιώσιµο να υποβάλει στο Ταµείο αί-

τηµα για κεφαλαιακή ενίσχυση.

Το Ταµείο µπορεί, κατόπιν διαβούλευσης µε την Τράπεζα της Ελλάδος, 

να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυµα να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες 

στο εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδί-

ου από το Ταµείο, αυτό διαβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονοµικών και 

υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

προς έγκριση. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του 

τροποποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-

πή, το Ταµείο παρέχει την κεφαλαιακή ενίσχυση υπό συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κείµενο του πολυνοµοσχεδίου. Το 

Ταµείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρµογή του 

σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τρο-

ποποιηµένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει περαιτέρω να πα-

ράσχει στο Υπουργείο Οικονοµικών κάθε αναγκαία πληροφορία, προ-

κειµένου να διασφαλίζεται η ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για την πραγµατοποίηση του σκοπού του Ταµείου, το Ταµείο καθορίζει 

το περίγραµµα της «συµφωνίας πλαίσιο» µε το πιστωτικό ίδρυµα, το 

οποίο αποδέχεται και υπογράφει τη «συµφωνία - πλαίσιο». Το Ταµείο, 

µετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό 

ίδρυµα το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιµο από την Τράπε-

ζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτηµα κεφαλαιακής ενί-

σχυσης, βεβαίωση µε την οποία δεσµεύεται ότι θα συµµετάσχει στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύµατος, 

µέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 

Ταµείο συµµετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης αποκλειστικά 

προς το σκοπό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτι-

κού ιδρύµατος, όπως έχει προσδιορισθεί µε την επιστολή της Τράπεζας 

της Ελλάδας και µόνο µέχρι το ύψος του εναποµείναντος ποσού µετά 

την εφαρµογή των εθελοντικών µέτρων, των υποχρεωτικών µέτρων που 

προβλέπονται και µετά από οποιαδήποτε τυχόν συµµετοχή επενδυτών 

του ιδιωτικού τοµέα.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Αλλαγές  στις κατασχέσεις κινητών και ακίνητων  
περιουσιακών στοιχείων
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Toν αριθµό των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 

ανακοίνωσε, την Πέµπτη, το  υπουργείο Παιδείας. Ο γενικός αριθµός εισα-

κτέων ανέρχεται σε 70.305 θέσεις και περιλαµβάνει:

- 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήµια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα-

δηµίες

- 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, ο γενικός αριθµός εισακτέων είναι αυξηµέ-

νος σε σχέση µε πέρυσι (57.895) κατά περίπου 20%. Η φαινοµενική αυτή αύ-

ξηση προκύπτει από την κατάργηση των επιπλέον θέσεων που δίνονταν ως 

πέρυσι στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινω-

νικά κριτήρια) και την ενσωµάτωσή τους στο γενικό αριθµό εισακτέων που 

θα διεκδικούν πλέον όλοι οι υποψήφιοι. Άρα, σε πραγµατικούς αριθµούς ο 

φετινός αριθµός εισακτέων είναι σχεδόν ίσος µε τον περσινό. Το ακαδηµα-

ϊκό έτος 2014-5, οι συνολικές θέσεις είναι 70.305 και από αυτές 46.735 σε 

ΑΕΙ και 23.570 σε ΤΕΙ, ενώ για το ακαδηµαϊκό έτος 2013-4 οι εισακτέοι ήταν 

69.398 (57.895 γενική σειρά + 11.503 θέσεις για τις υπό κατάργηση ειδικές 

περιπτώσεις υποψηφίων ήτοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και κοινωνικά κριτήρια)

Ïé åéóáêôÝïé óå ÁÅÉ êáé ÔÅÉ

Mε ζηµίες 225,3 εκατ. ευρώ και τζίρο στάσι-

µο στα 5.970,8 εκατ. ευρώ από 5.887,9 εκατ. 

ευρώ το 2012 λόγω της µειωµένης ζήτησης 

ηλεκτρισµού που αντιστάθµισε την αύξηση 

των τιµολογίων έκλεισε η χρήση 2013 για 

τον όµιλο ∆ΕΗ. Όπως ανακοίνωσε η εται-

ρεία, οι ζηµίες περιλαµβάνουν την επίπτωση 

από αναβαλλόµενο φόρο 228,3 εκατ. ευρώ, 

που σχετίζεται µε την προγραµµατισµένη 

πώληση του Α∆ΜΗΕ και προκύπτει από τη 

φορολόγηση µε 26% της διαφοράς από την 

ανατίµηση της αξίας του Α∆ΜΗΕ µε βάση 

τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) στα 916 

εκατ. ευρώ, έναντι των 38 εκατ. ευρώ που 

είχε εγγράψει η ∆ΕΗ στα φορολογικά της 

βιβλία. Τα προ φόρων κέρδη της διαµορφώ-

θηκαν στα 34,9 εκατ. ευρώ από 106,7 εκατ. 

ευρώ το 2012, χρονιά που είχε καθαρά κέρδη 

41,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων (EBITDA) έπεσαν στα 881,6 

εκατ. ευρώ από 1,002 δισ. ευρώ. Οι προβλέ-

ψεις για τις επισφάλειες της ∆ΕΗ αυξήθηκαν 

εκ νέου, κατά 20,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% στα 

358,3 εκατ. ευρώ, καθώς οι ανείσπρακτοι 

λογαριασµοί διογκώνονται και σύµφωνα µε 

πληροφορίες στις αρχές Μαρτίου πλησία-

σαν τα 1,5 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. ευρώ στις 

αρχές του χρόνου. Ο πρόεδρος και διευθύ-

νων σύµβουλος της ∆ΕΗ Αρθούρος Ζερβός, 

ανέφερε στην ανακοίνωση ότι η λειτουργική 

κερδοφορία της εταιρείας, εξαιρουµένης 

της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης από την 

τιµολόγηση στην «Αλουµίνιον της Ελλάδος» 

και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης από τη 

∆ΕΠΑ το 2012 φθάνει στα 987,1 εκατ. ευρώ. 

Το αντίκτυπο από την αναδροµική µείωση 

των τιµών φυσικού αερίου δεν έχει προσµε-

τρηθεί στα αποτελέσµατα. Ο κ. Ζερβός ανα-

κοίνωσε επίσης την υπογραφή πενταετούς 

δανείου 2,2 δισ. ευρώ µε κοινοπραξία ελλη-

νικών τραπεζών για την αναχρηµατοδότηση 

του ενδιάµεσου δανείου 1,2 δισ. ευρώ που 

λήγει τον Απρίλιο, καθώς και άλλων δανείων 

προς τις τράπεζες αυτές.

Σχετικά µε τον αναβαλλόµενο φόρο, η ∆ΕΗ 

διευκρινίζει ότι µέρος της διαφοράς των 878 

εκατ. ευρώ από την αξία του Α∆ΜΗΕ µε βάση 

τα ∆ΛΠ, τα 590 εκατ. ευρώ αποτελούν απο-

θεµατικό που µεταφέρθηκε στον Α∆ΜΗΕ, ο 

οποίος θα δικαιούται να το διανείµει χωρίς 

την καταβολή φόρου εισοδήµατος, εφόσον 

προηγηθεί η φορολογική επιβάρυνση της 

∆ΕΗ. Τα καθαρά κέρδη του Α∆ΜΗΕ αυξή-

θηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ από 26,3 εκατ. 

ευρώ. To 2013 η συνολική ζήτηση ηλεκτρι-

σµού µειώθηκε 5,2%. Πάντως το τελευταίο 

τρίµηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ρεύµατος 

αυξήθηκαν κατά 3,4%, καθώς ο ρυθµός πτώ-

σης της ζήτησης επιβραδύνθηκε στο 4,1% 

από 5,5% το εννεάµηνο του 2013. Οι δαπάνες 

για υγρά καύσιµα και αγορές ηλεκτρισµού 

µειώθηκαν 10,9%, ενώ η δαπάνη µισθοδοσί-

ας µειώθηκε µόλις 0,8% παρά την αποχώρη-

ση 905 εργαζοµένων, λόγω της µισθοδοσίας 

έκτακτου προσωπικού.

Ìåãáëýôåñç ç æçìßá, óôÜóéìïò ï ôæßñïò óôç ÄÅÇ 

Σε δηµόσια διαβούλευση από χθες έως και την Πέµπτη 3 Απριλί-

ου τίθεται το σχέδιο νόµου για τα νέα Ρυθµιστικά Σχέδια «Αθήνας 

- Αττικής» και «Θεσσαλονίκης» από το υπουργείο Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέδιο νόµου έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης (http://

www.opengov.gr/minenv/?p=5935). Όπως διευκρινίζεται στην ανα-

κοίνωση του υπουργείου το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττι-

κής και το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, έχουν εκπονηθεί 

ως δύο ξεχωριστά νοµοσχέδια, από τον Οργανισµό Αθήνας και τον 

Οργανισµό Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Με τη διαβούλευση, που απο-

τελεί και το τελικό στάδιο πριν την εισαγωγή του Νοµοσχεδίου προς 

ψήφιση στη Βουλή, επιβεβαιώνεται µετά από πολύ καιρό η πρόθεση 

της πολιτείας να αποκτήσουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σύγχρο-

να Ρυθµιστικά Σχέδια, που θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και θα 

εκφράζουν τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 

των δύο συγκεκριµένων Μητροπολιτικών περιοχών.

Νέο Ρυθµιστικό  
Αθήνας Θεσσαλονίκης 
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Έχουν γίνει απαραίτητες σε κάθε ξενοδοχείο που επιδιώκει να προσελ-

κύσει πελάτες υψηλού επιπέδου. Η εξέλιξή τους, ως προς την µορφή τον 

διάκοσµο και την παροχή ανέσεων είναι εντυπωσιακή, µε συνέπεια πολλοί 

να µιλάνε για …έργα τέχνης. Οι εσωτερικές πισίνες κερδίζουν διαρκώς 

έδαφος έναντι των εξωτερικών και απόδειξη της υπεροχής τους οι οκτώ 

πισίνες που παρουσιάζουµε σήµερα.
Borgata, Atlantic City 

Το µεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότηµα, δεν προσφέρει τζόγο, αλλά 

τρεις εσωτερικές πισίνες και δύο εξωτερικές, εξασφαλίζοντας ότι δεν 

θα υπάρξει συνωστισµός σε κάποια, πλην αυτής, που υπάρχει στον 

32ο όροφο, που χάρη στον γυάλινο εξωτερικό τοίχο, προσφέρει µια 

απεριόριστη θέα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Shangri-La, Παρίσι

Κάποτε στο χώρο αυτό στεγαζόταν ο στάβλος του παρισινού σπιτιού 

του µικρανεψιού του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, Roland. Σήµερα έχει 

διαµορφωθεί µια εσωτερική πισίνα εµβαδού 15Χ6 µέτρων, µε το φως 

να µπαίνει από µια βεράντα και να πληµµυρίζει το χώρο. Όλα σ’ αυτό 

το χώρο, χάρη στα ψηφιδωτά πλακάκια, θυµίζουν ασιατικό χαλί, µε 

τις γαλλικές πινελιές, όπως ανάγλυφα λουλουδιών στους τοίχους, να 

δίνουν µια συνολικά εντυπωσιακή εικόνα στο χώρο.

Altira, Macau

Στον 16ο όροφο του υψηλότερου κτιρίου στο νησί της Taipa, βρί-

σκεται η πιο λαµπερή εσωτερική πισίνα υπερχείλισης του τεράστιου 

συγκροτήµατος τυχερών παιχνιδιών. Με το κρυστάλλινο δάπεδο και τα, 

επίσης, κρυστάλλινα παράθυρα ως την οροφή, προσφέρει µια εντυπω-

σιακή θέα προς όλη την πόλη του Μακάο.  

W Verbier, Ελβετία

Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, αυτή η πισίνα είναι απολύτως 

εναρµονισµένη µε την αστική αισθητική των ξενοδοχείων W, µε τους 

τόνους του µαύρου και την δερµάτινη επίπλωση. Από κάθε σηµείο της 

πισίνας οι χρήστες έχουν θέα προς τις κορφές των Άλπεων, ενώ το 

κολύµπι µπορεί να συνεχιστεί και στην εξωτερική θερµαινόµενη πισίνα.

Tambo del Inka, Περού

Με το ξύλο, την πέτρα και το γυαλί να κυριαρχούν, ο χώρος «παντρεύεται» 

τέλεια µε το φυσικό περιβάλλον της Sacred Valley. Αυτή η συνέργεια ήταν 

στόχος των σχεδιαστών, οι οποίοι χρησιµοποίησαν του τροπικού ξύλου 

shihuahuaco, τόσο για την εσωτερική πισίνα, όσο και για την εξωτερική που 

είναι συνέχειά της και θερµαινόµενη.

Fairmont Le Château Montebello, Quebec

Χτισµένο το 1930 ως ιδιωτικό Club για πολι-

τικούς και µεγιστάνες του επιχειρηµατικού χώ-

ρου, αυτό το Château, διαθέτει µια εσωτερική 

πισίνα µήκους περίπου 20 µέτρων, σε αυστηρό 

(αρσενικό) ύφος, λόγω της αρχιτεκτονικής του 

κτιρίου. Με οροφή από ρουστίκ vibe που δίνει 

ένα οπτικό βάθος, ζωγραφισµένη στο χέρι µε 

ένα µοτίβο των θαλάσσιων αλόγων και σκορ-

πιών. Η πισίνα έχει και πύργο καταδύσεων, µε 

βάθος νερού περίπου 4 µέτρα. 

The Charles Hotel, Μόναχο

Πρόκειται για µία από τις µεγαλύτερες 

πισίνες στο Μόναχο, ταυτόχρονα και 

από τις πιο όµορφες. Το σύνολο του 

spa είναι επενδυµένο µε ελαφρά 

κεραµιδί µαρµάρινο µωσαϊκό, ενώ 

κυριαρχεί στο χώρο ένα µωσαϊκό 

κόκκινο κοράλλι, που συµβολίζει τα 

δικαιώµατα που είχε η οικογένεια Wittelsbach, στην οποία ανήκε το 

κτίριο, γνωστή για τη συλλογή αντικειµένων από κόκκινα κοράλλια 

(ποτήρια, σερβίτσια και κοσµήµατα) τον 19ο αιώνα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΟΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 11,9 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

«ΞΕΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ» ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- 8,3 δισ. ευρώ θα εκτα-

 ΟΙ ΦΟΡΟΙ 

«ΡΟΚΑΝΙΣΑΝ» ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ  ΠΩΣ ΘΑ 

∆ΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Αφορά σφάλµατα 

που έχουν γίνει µε υπαιτιότητα των ∆ήµων ή του ∆Ε∆∆ΗΕ στην τιµή 

 Η AEGEAN ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 2.400 ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ-

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ eBAY ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- ∆ιατίθενται σε 

δηµοπρασία 170 κρατικά αυτοκίνητα.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το ΤΧΣ αποκτά ευελιξία για πώληση µετο-

χών µε όρους αγοράς- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Απεµπλέκεται η αύξηση κεφαλαίου της 

ΠΟΡΟΙ 2,5 ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΣ-

ΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

λιανεµπόριο, µεταφορές, τρόφιµα, ενέργεια, αρτοποιία, τσιµέντο- Η 

«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ-

-

ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Χρυσή τοµή» για τις ρυθµίσεις- Προς ψήφιση το 

πολυνοµοσχέδιο- ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΩΡΑ Ο ∆ΡΟΜΟΣ- «Πράσινο φως» για 

εκταµίευση της δόσης και λύση στο χρέος- Έτοιµη η χώρα για έξοδο 

«∆ΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΝΕΑ 

ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» -

ηση των τραπεζών- ΛΥΣΕΙΣ-«ΚΛΕΙ∆ΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK ΚΑΙ ΤΑ 

WARRANTS ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 

80% ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

τη ∆ΕΗ το 2013- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,4 ∆ΙΣ. ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΗ- -

 ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ 

∆ΡΑΣΤΙΚΑ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ- 

 ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ 

ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Κερδισµένοι και χαµένοι από τις αλλαγές- ΤΟ ΝΟΜΟΣ-

ΧΕ∆ΙΟ- ΣΚΟΥΠΑ- Συµφωνία στο παρά πέντε για το γάλα- Απελευ-

θέρωση φαρµακείων χωρίς όρους- Ποιοι φόροι υπέρ τρίτων καταρ-

γούνται- Απολύσεις µε αποζηµίωση στο ∆ηµόσιο- Συµψηφισµοί και 

µικρότερα πρόστιµα- Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι ανατροπές στην αγορά και οι βελτιώσεις 

για να ψηφιστεί- ΟΙ 9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ-

ΧΕ∆ΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΣΕ ∆ΟΣΕΙΣ Η ∆ΟΣΗ, ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η 

ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ  ΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ ΛΟΓΩ ΚΑ-

ΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Το πολυνοµοσχέδιο στη Βουλή- Οι «αντάρτες» κατέθεσαν 

τα όπλα- ΜΕΛΙ- ΓΑΛΑ- ΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ -

ρευσε το Youtube ο Ερντογάν- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΖ ΒΙΝΤΕΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κατατέθηκε το πολυνοµο-

σχέδιο- σκούπα, ψηφίζεται την Κυριακή- Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ- Κατάρ-

γηση φόρων υπέρ τρίτων, µείωση συντάξεων- Σαρωτικές αλλαγές 

σε άδειες, ωράριο φαρµακείων- Αιχµάλωτοι των εργοδοτών οι 

µακροχρόνια άνεργοι- Απελευθέρωση στη διάρκεια ζωής του «φρέ-

ΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ…

Υπουργείο Περιβάλλοντος- ΝΟΜΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ… 

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ YOUTUBE!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 1,7 δισ. από κοινωνικούς πόρους πάει στο υπ. 

Οικονοµικών- ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ 

 «ΛΥΚΟΙ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΡΝΑΚΙΑ ΟΙ… ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΑΓΚΑΘΙΑ, 

ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ- ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: -

νικά 450.000.000- 1.000 € ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ  ΤΟ 

ΗΠΙΑΝ ΟΛΟ ΤΟ… ΓΑΛΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ- Το πολυνοµοσχέδιο 

για όλα όσα συµφωνήθηκαν µε την τρόικα.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ!- Παρενέβη χθες προσωπι-

κώς ο Πρωθυπουργός.

Η ΑΥΓΗ: Σήµερα στη Βουλή η συµφωνία µε την τρόικα- ΠΑΚΕΤΟ- 

ΦΑΡΜΑΚΙ- Σκληρότερες και από τις πλέον απαισιόδοξες προβλέ-

ψεις οι ρυθµίσεις της «συµφωνίας» κυβέρνησης- τρόικας, που χθες 

δόθηκαν στα κόµµατα και σήµερα κατατίθενται στη Βουλή.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ» ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΘΕΣΗΣ ΕΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Έρευνα στη Θεσσαλονίκη- ΚΟΒΟΥΜΕ ΑΠΟ 

ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΒΟΛΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σενάρια στη Μόσχα για συνδυασµό της µοναρ-

χίας µε την επίσηµη Ορθόδοξη Εκκλησία, σε ένα είδος δυαρχίας 

(«συναλληλίας»)- Ο ΠΟΥΤΙΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ & ΕΥΡΑΣΙΑΣ.

6
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ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-6 | 28/03/2014

Αισθητή µείωση παρουσίασε το ωριαίο κόστος εργασίας στην 

Ελλάδα από το 2008 έως το 2013, ενώ υπό πίεση βρέθηκε 

και στην Πορτογαλία, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε.

Σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Eurostat, 

το συγκεκριµένο διάστηµα το µέσο ωριαίο κόστος εργασίας 

(εξαιρουµένων του αγροτικού τοµέα και της δηµόσιας 

διοίκησης) αυξήθηκε κατά 10,2%, στα 23,7 ευρώ, στην Ε.Ε. των 

28 και κατά 10,4%, στα 28,4 ευρώ, στην Ευρωζώνη. Στη χώρα 

µας υποχώρησε κατά 18,6%, από 16,7 ευρώ το 2008 στα 13,6 

ευρώ το 2013, ενώ στην Πορτογαλία µειώθηκε 5,1%, στα 11,6%. 

Αντιθέτως, οι µεγαλύτερες αυξήσεις σηµειώθηκαν στην Αυστρία 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι καταγράφονται πολύ µεγάλες 

αποκλίσεις µεταξά των κρατών-µελών. Στη Βουλγαρία είναι 

µόλις 3,7 ευρώ, στη Ρουµανία 4,6 ευρώ και στη Λιθουανία 

6,2 ευρώ, την ώρα που στο Βέλγιο φτάνει τα 38 ευρώ, στο 

Λουξεµβούργο τα 35,7 ευρώ, στη Γαλλία 34,3 ευρώ και στη 

Γερµανία τα 31,3 ευρώ.

Όσον αφορά τους οικονοµικούς κλάδους, το υψηλότερο ωριαίο 

κόστος εργασίας σηµειώνεται στο Βιοµηχανικό τοµέα (24,6 

ευρώ στην Ε.Ε. των 28,31 ευρώ στην Ευρωζώνη), στις Υπηρεσίες 

(23,9 ευρώ και 28 ευρώ αντίστοιχα) και στις Κατασκευές (21 

ευρώ και 24,5 ευρώ).

Η Eurostat σηµειώνει ότι το κόστος εργασίας αποτελείται από 

τους µισθούς και το µη µισθολογικό κόστος, όπως οι εισφορές 

των εργοδοτών. Το µερίδιο του µη µισθολογικού κόστους στο 

σύνολο της οικονοµίας ήταν 23,7% στην Ε.Ε. των 28 και 25,9% 

στη ζώνη του ευρώ και κυµαίνεται µεταξύ 8,0% στη Μάλτα και 

33,3% στη Σουηδία. Στην Ελλάδα το µερίδιο του µη µισθολογικού 

κόστους ήταν 19,1%.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 9 | 28/03/2014

Η νοµιµοποίηση όλων των καταπατήσεων δηµόσιων δασικών 

εκτάσεων που έγιναν πριν από το 1975, νοµιµοποιήσεις 

αυθαιρέτων βιοµηχανιών, η δυνατότητα ανέγερσης ή επέκτασης 

βιοµηχανιών µέσα σε προστατευόµενες περιοχές, η οικοδόµηση 

των «τυφλών» οικοπέδων είναι µερικές µόνο από τις δεκάδες 

«φωτογραφικές» διατάξεις που περιλαµβάνονται σε σχέδιο 

νόµου του απερχόµενου υφυπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου 

Καλαφάτη, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Το σχέδιο νόµου µε τίτλο «∆ιαδικασία οριοθέτησης και 

ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα - ρυθµίσεις της 

πολεοδοµικής νοµοθεσίας» είναι µια συρραφή ετερόκλητων 

ρυθµίσεων µε κοινό παρονοµαστή την παροχή εξαιρέσεων 

ή παρεκκλίσεων από την περιβαλλοντική ή πολεοδοµική 

διοικητική διαδικασία οριοθέτησης. Η οποία, όµως, δεν 

απαιτείται για την εκτέλεση πλήθους τεχνικών έργων σε ρέµατα, 

όπως φράγµατα και υδροηλεκτρικοί σταθµοί. ∆ίνεται, µάλιστα, 

δυνατότητα «προσωρινής» οριοθέτησης για το χτίσιµο δίπλα σε 

ρέµα µε βάση µελέτες... του ενδιαφεροµένου.

παράβαση της νοµολογίας του ΣτΕ (απόφαση 1828/08).

δηµόσιων δασικών εκτάσεων, εφόσον έγινε προ του 1975 και 

«καλύφθηκε» µε οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Μάλιστα όσες 

από αυτές τις περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης προ του 

1975 δεν επηρεάζονται από άλλες προστατευτικές διατάξεις (λ.χ. 

εγκαταστάσεων µέσα σε προστατευόµενες περιοχές «κατά 

παρέκκλιση των ειδικών όρων δόµησης που ισχύουν».

µέσα σε περιοχή απολύτου προστασίας (λ.χ. την καρδιά εθνικού 

δρυµού, όπως η Πάρνηθα), τότε τα οικόπεδα δίπλα σε δρόµους 

«σε ακραία σηµεία» είναι οικοδοµήσιµα.

κτιρίων πλην γραφείων σε περιοχές µε Σ∆ έως 1,2 µε απόφαση 

υπουργού.

Βιρτζίνια και θερµοκήπια κατασκευάζονται χωρίς περιορισµούς 

ως προς την κάλυψη, το ύψος και τον αριθµό των κατασκευών.

ορόφους και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης 

δεν υπόκεινται σε περιορισµό ορόφων και όσες βιοµηχανίες 

χτιστούν σε εκτός σχεδίου περιοχές στο µέλλον.

πριν από το 1975 από το υπουργείο Γεωργίας, αλλά τα 

συγκεκριµένα εξαιρέθηκαν από τη διανοµή, θεωρούνται εντός 

σχεδίου.

προβλέπεται ότι για την έκδοση αδειών, αντί τίτλου ιδιοκτησίας, 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίζουν «πιστοποιητικό 

περί µη διεκδίκησης του ακινήτου από το ∆ηµόσιο ή ΟΤΑ».

κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ ή σταθµών µεταφόρτωσης 

απορριµµάτων «δεν απαιτείται έκδοση άδειας, αλλά έγκριση 

εργασιών µικρής κλίµακας».

χρήσεων που θα καλύπτουν µέχρι το 15% του συντελεστή τους.

έργο, καθώς και κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν 

ανεγερθεί σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί από το ∆ηµόσιο 

ή από ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ.

ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 18-19 | 28/03/2014

 Με διαδικασίες-εξπρές προωθείται η ψήφιση των δύο 

Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης που 

περιλαµβάνουν τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των 
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δύο µητροπολιτικών κέντρων τις επόµενες δεκαετίες. Τα δύο 

Ρυθµιστικά περιλαµβάνονται σε ενιαίο σχέδιο νόµου, το οποίο 

αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης για την τελική 

δηµόσια διαβούλευση µέχρι την ερχόµενη Πέµπτη 3 Απριλίου. 

Αµέσως µετά θα πάρουν τον δρόµο της Βουλής µε στόχο να 

κατατεθούν προς ψήφιση πριν από το Πάσχα ή το αργότερο 

αµέσως µετά.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Γιάννης Μανιάτης, τα χαρακτήρισε χθες ως τον «οδικό χάρτη 

για τα επόµενα 20 χρόνια» σε Αθήνα-Αττική και Θεσσαλονίκη, 

µε κατεύθυνση τη βιώσιµη ανάπτυξη, την προστασία του 

περιβάλλοντος, την αναβάθµιση του διεθνούς τους ρόλου, τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. «Μπροστά µας 

έχουµε την Ελλάδα που δεν στηρίζεται πια σε δανεικά αλλά 

στις ενδογενείς δυνατότητες και προοπτικές του φυσικού 

περιβάλλοντος και των ανθρώπων µας», δήλωσε µεταξύ άλλων.

Τα Ρυθµιστικά Σχέδια πραγµατεύονται όλα τα βασικά ζητήµατα 

πολεοδοµικής και χωροταξικής συγκρότησης του χώρου, 

µεταφορών και υποδοµών, αναπτυξιακών και οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, τουρισµού και πολιτισµού. Ως πρώτη µεγάλη 

προτεραιότητα για τις πόλεις αναδεικνύονται οι µεγάλες αστικές 

αναπλάσεις, οι βιώσιµες µετακινήσεις µε προτεραιότητα στα 

Μέσα Σταθερής Τροχιάς και στην κίνηση πεζή. Αποτρέπεται 

n διάχυση της δόµησης υπέρ της πολεοδόµησης σε επίπεδο 

«οικιστικού συνεχούς» µε την παρεµβολή ευρέων ζωνών 

πρασίνου που συνδέονται µεταξύ τους, ενώ προβλέπεται n 

απελευθέρωση των παραλιών από ασύµβατες και εντατικές 

χρήσεις και µεταφορά των νόµιµων εξ αυτών στο εσωτερικό 

της συγκεκριµένης έκτασης. Μεγάλο βάρος δίδεται επίσης στην 

προστασία και ανάδειξη των παραλιακών µετώπων τόσο στην 

πρωτεύουσα όσο και στη Θεσσαλονίκη.

Το πράσινο φως για µεγάλες αναπλάσεις στο κέντρο και στην 

περιφέρεια των δύο πόλεων ανάβει-το σχέδιο νόµου µε τα δύο 

Ρυθµιστικά.

Στο Ρυθµιστικό της Αθήνας προβλέπεται n διπλή ανάπλαση 

Βοτανικού και λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε συνδυασµό µε την 

ανακαίνιση και αξιοποίηση όλων των προσφυγικών κατοικιών. 

Συγκεκριµένα στο κείµενο του νόµου υπάρχει ειδική πρόβλεψη 

για «Πρόγραµµα ανάπλασης των Προσφυγικών Πολυκατοικιών 

της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασµό µε τη "διπλή 

ανάπλαση"», το οποίο, όπως τονίζεται, αποσκοπεί αφενός στην 

διάσωση, επανάχρηση και αξιοποίηση των κτιρίων χωρίς να 

αλλοιωθεί η φυσιογνωµία τους, για κατοικία ή άλλες χρήσεις, 

αφετέρου στην αναβάθµιση του ελεύθερου ακάλυπτου χώρου 

µεταξύ των κτιρίων και την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο 

οικολογικών διαδρόµων µεταξύ Τουρκοβουνίων και Λυκαβηττού.

Για τη Λεωφόρο Σχετικά µε το γήπεδο του Παναθηναϊκού 

Προσφυγικά) µπορούν να συνδυαστούν µε πρόγραµµα διπλής 

ανάπλασης και δηµιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 

στην περιοχή του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας εφόσον 

υλοποιηθούν τα απαιτούµενα έργα υλοποίησης νέου γηπέδου 

στην περιοχή του Βοτανικού», όπως προβλέπουν οι σχετικοί 

νόµοι.

Αστικών Παρεµβάσεων στα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, n 

πεζοδρόµηση της Πανεπιστηµίου, η πολεοδοµική αναβάθµιση 

της Ακαδηµίας Πλάτωνος, η ανασυγκρότηση και ανάπλαση 

της λιµενοβιοµηχανικής ζώνης ∆ραπετσώνας-Κερατσινίου, 

ο επανακαθορισµός χρήσεων γης σε Πλάκα και Θησείο 

προκειµένου να ανασχεθούν τα φαινόµενα υποβάθµισης και να 

τονωθεί πάλι η κατοικία σης περιοχές αυτές. Ορίζονται ακόµα 

προγράµµατα για την προστασία και ανάδειξη σηµαντικών 

κτιριακών συνόλων..

Σχετικά µε Ελληνικό-Αγιο Κοσµά, αναφέρεται η δηµιουργία 

κεντρικού πάρκου 2.000 στρεµµάτων, το οποίο «δύναται να 

αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου µετώπου 

µε τον Υµηττό µε σύνδεση των µέσων σταθερής τροχιάς, για να 

εξυπηρετείται η άµεση πρόσβαση στο πάρκο και στο θαλάσσιο 

µέτωπο». 

έκταση της πόλης, καθώς και στο θαλάσσιο µέτωπο, προβλέπει το 

Ρυθµιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης µε την εφαρµογή δύο ΣΟΑΠ 

(Σχέδια Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων) στο κέντρο και 

στις δυτικές περιοχές.

Ο χώρος της ∆ΕΘ µετατρέπεται σε µητροπολιτικό πάρκο, στο 

πλαίσιο δηµιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 

Πολιτισµού Θεσσαλονίκης στις ανατολικές παρυφές του ιστορικού 

κέντρου (∆ιατηρείται η πρόβλεψη µεταφοράς της ∆ιεθνούς 

Έκθεσης στη Σίνδο ενώ εναλλακτικά προτείνεται η περιοχή των 

Λαχανόκηπων, µεταξύ των δήµων Θέρµης και Μενεµένης). Στη 

δυτική παρυφή του ιστορικού κέντρου προωθείται συνολική 

µελέτη για την προστασία και ανάπλαση όλης της περιοχής.

Το νέο ρυθµιστικό επισηµαίνει την ανάγκη να υπάρξει ενιαίος 

σχεδιασµός στο θαλάσσιο µέτωπο της πόλης, από το λιµάνι 

µέχρι τον Λευκό Πύργο, την Καλαµαριά και την Πυλαία, ώστε να 

διασφαλίζεται η συνέχειά του σε όλο το µήκος της ακτογραµµής 

και η ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων.

Χαρακτηρίζεται ως η κύρια πολιτιστική διαδροµή της πόλης 

χάρη στη µορφολογία της και στη σύνδεση µε µερικά από τα 

σηµαντικότερα πολιτιστικά σηµεία και υποδοµές.

ΠΕΝΤΕ ιστορικά κέντρα θεσµοθετούνται στην Αττική, εκτός 

της Αθήνας και του Πειραιά, σε Λαύριο, Ελευσίνα, Κηφισιά, 

Αίγινα, Μέγαρα µε ειδικούς όρους δόµησης και πεζοδροµήσεις, 

θεσµοθετούνται παράλληλα επτά Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα 

Το τελευταίο συνδυάζεται µε την κατασκευή και λειτουργία του 

Κέντρου Αθλητισµού, Μνήµης και Πολιτισµού της ΑΕΚ ενώ 

προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθµίσεις, χώροι στάθµευσης 

και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Σηµειώνεται πως 

στο ν/σ, πέραν των Ρυθµιστικών Σχεδίων, ενσωµατώνεται 

και η νοµοθετική ρύθµιση για τους όρους και προϋποθέσεις 

κατασκευής του νέου γηπέδου της Ένωσης. Η διαβούλευση για 

τη ρύθµιση έχει ήδη ολοκληρωθεί, οπότε αυτή θα ενσωµατωθεί 

στο νοµοσχέδιο.


