
Την επέκταση κατά τρία χρόνια, των οικοδοµικών αδειών που λήγουν το 2015, 

προβλέπει νοµοτεχνική αλλαγή που επέφερε στο νοµοσχέδιο για τα υδατορέ-

µατα, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Νικόλαος Ταγαράς.

Σηµειώνεται πως η αρχική διάταξη του νοµοσχεδίου, προέβλεπε την τριετή 

αυτή επέκταση, για τις οικοδοµικές άδειες που έληγαν το 2014.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ãéá ðïéá ÂïõëÞ ìðïñåß êáíåßò íá ìéëÜ óÞìåñá;

¼ôáí ôá ó÷Ýäéá íüìïõ åéóÜãïíôáé áéöíéäßùò (ôá 

ðåñéóóüôåñá äß÷ùò ðñïçãïýìåíç äéáâïýëåõóç, 

ðáñÜ ôéò ðåñß ôïõ áíôéèÝôïõ äéáêçñýîåéò), óõæçôþíôáé, 

êáôÜ êáíüíá, ìå äéáäéêáóßá êáôåðåßãïíôïò (êáé 

õðü ôçí «äáìüêëåéï óðÜèç» ôçò «ôñüéêá» ç ïðïßá 

äåí åðéâåâáéþíåôáé ðÜíôá, êñßíïíôáò áðü ôéò 

áëëåðÜëëçëåò áëëáãÝò ðïõ ãßíïíôáé óôá êåßìåíá ôïõ 

íïìïó÷åäßïõ), ðÜíù áð’ üëá åðéäå÷üìåíá ðëÞèïò, 

óõ÷íÜ Üó÷åôùí ìå ôï èÝìá ôïõò, ôñïðïëïãéþí 

(ðïëëÝò ìå Ýíôïíç áðïöïñÜ ðåëáôåéáêþí-

ñïõóöåôïëïãéêþí åîõðçñåôÞóåùí), áóöáëþò êáé ï 

ñüëïò ôïõ Êïéíïâïõëßïõ êáôáññáêþíåôáé.

Ç óõíÞèçò, ðëÝïí, áõôÞ ðñáêôéêÞ, ïäçãåß óå 

áëëåðÜëëçëåò ôñïðïðïéÞóåéò, äéïñèþóåéò Þ êáé 

áêõñþóåéò øçöéóìÝíùí äéáôÜîåùí, óôï áìÝóùò 

åðüìåíï äéÜóôçìá. Åíäåéêôéêü åßíáé üôé ï ôåëåõôáßïò 

íüìïò ðïõ øçößóôçêå ôï 2011, õðïôßèåôáé óå 

åöáñìïãÞ ôùí óõìöùíçìÝíùí ìå ôçí «ôñüéêá», óå 

ðÜñá ðïëëÝò äéáôÜîåéò ôïõ Üëëáîå ìå íÝåò äéáôÜîåéò 

óå ðåñéóóüôåñïõò áðü 15 åðüìåíïõò íüìïõò, óå 


Áêüìç êáé óÞìåñá, óôï óõæçôïýìåíï ó÷Ýäéï íüìïõ 

ôïõ õðïõñãåßïõ Åóùôåñéêþí ãéá áëëáãÝò óôï ó÷Ýäéï 

«ÊáëëéêñÜôçò» ðïõ áíáöÝñåôáé óôçí Áõôïäéïßêçóç, 

óýìöùíá ìå áîéüðéóôåò ðëçñïöïñßåò, èá åðé÷åéñçèåß 

áðü ðïëëÜ õðïõñãåßá íá åíôá÷èïýí Üó÷åôåò 

ôñïðïëïãßåò, ïñéóìÝíåò áðü ôéò ïðïßåò áëëÜæïõí 

äéáôÜîåéò Þ êáé ôñïðïëïãßåò (ôçò ôåëåõôáßáò óôéãìÞò) 

ðïõ åíôÜ÷èçêáí óôï ðåñéâüçôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï 

ðïõ øçößóôçêå ðñéí 10 çìÝñåò, êé áêüìç äåí Ý÷åé 


Ìå ôÝôïéåò ðñáêôéêÝò, êÜðïéïé ãåëïéïðïéïýí ôïõò 

äçìïêñáôéêïýò èåóìïýò êáé äéáäéêáóßåò, êáèéóôïýí 

ôï êñÜôïò ðÝñá ãéá ðÝñá áíáîéüðéóôï, ïñèþíïíôáò 

ôåß÷ïò áîåðÝñáóôï óôçí áëëáãÞ ôçò êáôáóôñïöéêÞò 

ðïñåßáò, ðïõ åßíáé (Þ ðñÝðåé íá åßíáé) ôï æçôïýìåíï.

1

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

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

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

«Όχι στα µνηµόνια της  
εξαθλίωσης και του αυταρχισµού»
Με βασικό σύνθημα «όχι στα μνη-

μόνια της εξαθλίωσης και του αυ-

ταρχισμού» χιλιάδες διαδηλωτές 

πραγματοποίησαν πορεία από 

την πλατεία Κλαυθμώνος προς το 

Κοινοβούλιο όπου αντιπροσωπεία 

των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ επέδωσαν 

ψήφισμα διαμαρτυρίας. «Στέλνου-

με μήνυμα στην Ευρώπη και στην 

ελληνική κυβέρνηση ότι οι Έλληνες 

πολίτες δεν είναι ιθαγενείς του ευ-

ρωπαϊκού νότου και η Ελλάδα δεν 

πρέπει ούτε μπορεί να αποτελέσει 

αποικία χρέους ή μπανανία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρε-

ται, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωση 

της ΓΣΕΕ για την απεργία. ΓΣΕΕ 

και ΑΔΕΔΥ κήρυξαν την απεργία 

αντιδρώντας στις απολύσεις στον 

δημόσιο τομέα, στη διαθεσιμότη-

τα και στις ιδιωτικοποιήσεις. Στην 

κινητοποίηση πήρε μέρος το ΤΕΕ, 

σύμφωνα με σχετική απόφαση της  

Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, που 

προβλέπει να κλιμακωθεί ο αγώ-

νας και να γενικευτούν οι αντιδρά-

σεις του ΤΕΕ, των συλλόγων και 

συλλογικοτήτων των μηχανικών, 

σε κοινό μέτωπο κινητοποιήσεων 

με τους άλλους επιστημονικούς 

και παραγωγικούς φορείς (ΑΔΕΔΥ,  

ΓΣΕΕ, ΕΚΑ, ΠΦΣ, ΦΣΑ κ.α.), με αί-

τημα και στόχο την ανατροπή των 

αντικοινωνικών, αντι-εργασιακών 

και αντι-ασφαλιστικών κυβερνητι-

κών – μνημονιακών πολιτικών. Πα-

ράλληλα πραγματοποιήθηκε χθες 

το απόγευμα νέα κινητοποίηση του 

ΤΕΕ και των μηχανικών στα γρα-

φεία του ΕΤΑΑ στην Αθήνα, για να 

μην περάσει η μεθόδευση του προ-

έδρου του ΕΤΑΑ, που εμμένει  να  

κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων 

περιουσιακών στοιχείων, μέσω του 

Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών 

Οφειλών (ΚΕΑΟ) για ασφαλιστικές 

οφειλές, που οι μηχανικοί εξαιτίας 

της κρίσης και της ύφεσης αντικει-

μενικά αδυνατούν να καλύψουν.  

Παράλληλα χθες λειτουργούσαν 

με προσωπικό ασφαλείας τα δη-

μόσια νοσοκομεία, καθώς απέργη-

σαν γιατροί, νοσηλευτικό προσωπι-

κό και διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ 

έμειναν κλειστά τα φαρμακεία της 

Αττικής εκτός από τα εφημερεύο-

ντα. Στην απεργία συμμετείχαν οι 

εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, οι εργα-

ζόμενοι στις τράπεζες, οι δάσκαλοι 

και οι καθηγητές,  οι εργαζόμενοι 

στις εφορίες κ. α

Τα συνδικάτα 

διαµαρτυρήθη-

καν κατά των 

απολύσεων και 

του µέτρου της 

διαθεσιµότητας, 

ενώ ζητούν µέτρα 

προστασίας των 

"δηµόσιων κοινω-

νικών αγαθών και 

υπηρεσιών" και 

"άµεσα στήριξη 

των ασφαλιστικών 

ταµείων".
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

12-13
Μαΐου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’     

ΑΘΗΝΑ

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".    

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 

15
Μαΐου
2014

«Start-ups και Επιχειρηµατικότητα 

στο διαδίκτυο» 

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & 

Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ 

(ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ) 

15 Μαΐου
6 Ιουνίου

2014

Tο 8ο συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων 

(ΜΚΕ) µε τίτλο: "Η  συµβολή των ΜΚΕ στην 

ασφάλεια των µικρών και µεγάλων έργων και 

κατασκευών και του κοινωνικού συνόλου" θα 

διεξαχθεί στην Αθήνα στις 8 και 9 Μαΐου 2015, 

υπό την αιγίδα και στήριξη του Εθνικού Κέντρου 

Τεκµηρίωσης, στο συνεδριακό κέντρο του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως 

Κωνσταντίνου 48).

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Ελληνικής Εται-

ρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων κύριοι σκο-

ποί του συνεδρίου είναι «η ενηµέρωση για τις 

τελευταίες εξελίξεις σχετικά µε τους ΜΚΕ, όλων 

όσοι ασχολούνται άµεσα ή έµµεσα, επαγγελµα-

τικά ή ερευνητικά, µε τους ΜΚΕ και ειδικότερα 

µε τον πράσινο τρόπο ποιοτικού ελέγχου για την 

ασφάλεια των κατασκευών, ιδιώτες και δηµόσιοι 

ή ιδιωτικοί φορείς. Στόχος, επίσης, του συνεδρί-

ου είναι να τονισθεί η αναγκαιότητα περαιτέρω 

ενίσχυσης και ανάπτυξης του ποιοτικού ελέγχου 

µε ΜΚΕ στη βιοµηχανία, τη ναυτιλία, τα δηµόσια 

και ιδιωτικά, µικρά και µεγάλα έργα, τη συντή-

ρηση των µνηµείων των αρχαιοτήτων και των 

έργων τέχνης και την ιατρική προς όφελος της 

ελληνικής κοινωνίας και οικονοµίας. 

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα και στή-

ριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ), 

του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και του ΤΕΙ Πειραιά. 

Επίσης, την εκδήλωση στηρίζουν το Υπουργείο 

Ανάπτυξης, η Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης, το 

ΕΣΥΠ, ο ΕΛΟΤ και το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας. 

Θεµατολογία 

∆ιαπίστευση 

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Προσωπικού ΜΚΕ. 

Πιστοποίηση-∆ιαπίστευση φορέων ΜΚΕ 

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Εξεταστικών 

Κέντρων ΜΚΕ 

Θέµατα ορολογίας ΜΚΜ 

ΜΚΜ για τον Έλεγχο: 

Βιοµηχανικών Υλικών και Προϊόντων 

Μικρών και µεγάλων Κατασκευών 

∆ηµοσίων και ιδιωτικών Έργων 

Συνθέτων Υλικών και Συγκολλητών Κατασκευών 

Έργων Τέχνης, Μνηµείων και Έργων Πολιτιστι-

κής Κληρονοµιάς 

Ναυπηγικών και Αεροπορικών Κατασκευών 

∆οµικών Υλικών και Κατασκευών µε βλάβες από 

σεισµούς 

Νέες τεχνικές, ΜΚΕ (Film Free Radiography, 

Phased Array κ.λπ.) 

 Κρίσιµες ηµεροµηνίες:

Υποβολή Περιλήψεων: 30 Οκτωβρίου 2014 

Γνωστοποίηση Αποδοχής: 30 Νοεµβρίου 2014 

Υποβολή άρθρων και ∆ιαφ/κών των Χορηγών σε 

ηλεκτρονική µορφή: 20 Μαρτίου 2015 

Τελική ηµεροµηνία Εγγραφών: 20 Απριλίου 2015 

Τελικό Πρόγραµµα Συνεδρίου: 1 Μαΐου 2015 

Ηµεροµηνία Συνεδρίου: 8-9 Μαΐου 2015

Πληροφορίες: www.hsnt.gr

"Η  συµβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των µικρών 
και µεγάλων έργων και κατασκευών και του  

κοινωνικού συνόλου"  

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

   Ηµερίδα µε θέµα: «Ο Σεισµός της Κεφαλονιάς 

- Πρώτη Ανάγνωση» διοργανώνεται σήµερα στην 

Αθήνα (αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4) και στο 

Αργοστόλι (αµφιθέατρο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων).

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, ο Οργανισµός 

Αντισεισµικού Σχεδιασµού & Προστασίας, το Ελληνικό 

Τµήµα Αντισεισµικής Μηχανικής, το ελληνικό τµήµα 

της IABSE (International Association of Bridge & 

Structural Engineering), και η Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. Κεφαλληνίας 

και Ιθάκης, µε την τεχνική υποστήριξη του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. 

Βασικές ενότητες:

σχετικά φαινόµενα

Πληροφορίες: http://www.spme.gr

 «Ο Σεισµός της  
Κεφαλονιάς -  

Πρώτη Ανάγνωση»



Την ένταξη του “∆υτικού Προαστιακού Σιδηρόδροµου” στο επιχει-

ρησιακό πρόγραµµα της περιόδου 2014-2020 θα δροµολογήσει το 

υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, όπως ανακοινώ-

θηκε στη σύσκεψη που έγινε στο δηµαρχείο Θεσσαλονίκης. 

Στόχος του έργου, προϋπολογισµού 10 εκ. ευρώ, είναι η λειτουρ-

γική διασύνδεση µε εναλλακτικό συγκοινωνιακό µέσο σταθερής 

τροχιάς του κέντρου της Θεσσαλονίκης µε την δυτική αστική και 

προαστιακή ζώνη της. Με το έργο επίσης θα επιτυγχάνεται η δι-

ασύνδεση των αστικών µέσων συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης 

µε το εθνικό σιδηροδροµικό δίκτυο (Λάρισα, Κατερίνη, Έδεσσα, 

Βέροια) και η αποσυµφόρηση του Κεντρικού Επιβατικού Σιδηρο-

δροµικού Σταθµού.

Στην τοποθέτηση του ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπου-

τάρης, επισήµανε την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διαδηµοτικής 

συνεργασίας ιδιαιτέρως σε έργα που αποσκοπούν στην εξυπηρέ-

τηση του πολίτη όπως για παράδειγµα τα δίκτυα µέσων µαζικής 

µεταφοράς τα οποία θα συµβάλλουν στην επίλυση του κυκλοφο-

ριακού προβλήµατος.

Στην σύσκεψη συµµετείχαν εκτός από την αντιπροσωπεία του 

δήµου Θεσσαλονίκης και εκπρόσωποι από τους δήµους Παύλου 

Μελά, Αµπελοκήπων –Μενεµένης και ∆έλτα, καθώς και από τον 

ΕΡΓΟΣΕ και τη ΓΑΙΑΟΣΕ.

Μετά από έγκριση των δηµοτικών και διοικητικών συµβουλίων 

των εµπλεκόµενων φορέων θα υπογραφεί σύµφωνο συνεργασίας 

Το δηµοτικό συµβούλιο Θεσσαλονίκης θα συζητήσει το θέµα στη 

συνεδρίαση του στις 14 Απριλίου.

Στο πρόγραµµα ενεργειακής θωράκισης σπιτιών έχουν ενταχθεί 

ήδη 29.000 κατοικίες. Τη συνέχιση και την επόµενη προγραµµα-

τική περίοδο του ΕΣΠΑ (2014-2020) του προγράµµατος «Εξοικο-

νοµώ κατ' οίκον» για την επιδότηση νοικοκυριών και χορήγησης 

άτοκων δανείνων για την ενεργειακή θωράκιση σπιτιών ανακοίνω-

σε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης. 

Όπως ανέφερε έχει, µάλιστα, κατατεθεί αίτηµα στους Επιτρόπους 

Ενέργειας Γκ. Έτιγνκερ και Περιφερειακής Πολιτικής Γ. Χαν να 

ληφθεί µέριµνα ώστε το νέο πρόγραµµα να ξεκινήσει αµέσως και 

να µην υπάρχει κενό σε σχέση µε το σηµερινό, στο οποίο έχουν 

ενταχθεί ήδη 29.000 κατοικίες και έχει επιτευχθεί εξοικονόµηση 

ενέργειας κατά µέσο όρο 40%. 

Ο προϋπολογισµός του νέου «Εξοικονοµώ κατ' Οίκον» θα είναι 700 

εκατ. ευρώ ενώ άλλα 200 εκατ. θα διατεθούν για εξοικονόµηση 

ενέργειας σε επαγγελµατικά κτήρια και 250 εκατ. σε δηµόσια κτή-

ρια. Στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρχουν επίσης ενισχύσεις για τις Επιχει-

ρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (50 εκατ.), για τις Ανανεώσιµες 

Πηγές (250 εκατ.), για ευφυείς διατάξεις µέτρησης της ενεργει-

ακής κατανάλωσης (500 εκατ.) και για την ηλεκτρική διασύνδεση 

των Κυκλάδων και της Κρήτης (720 εκατ.).

Προωθείται ο «∆υτικός Προαστιακός Σιδηρόδροµος»

Έως το 2020 το «εξοικονοµώ κατ' οίκον»
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Το Ε΄Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας µε την υπ΄ αριθµ. 

1347/2014 απόφασή του, έκρινε ότι δεν µπορούν να κατασκευα-

στούν δύο συγκροτήµατα οικηµάτων 18 διαµερισµάτων το καθένα 

εντός του στρατοπέδου ΣΑΚΕΤΑ της Πολεµικής Αεροπορίας στη 

περιοχή του Καρέα Υµηττού. Τα διαµερίσµατα αυτά προορίζονταν 

για την κάλυψη των αναγκών στέγασης του προσωπικού της Πο-

λεµικής Αεροπορίας και ειδικότερα των άγαµων και έγγαµων αξι-

ωµατικών µε ολιγοµελείς οικογένειες.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό ∆ικαστήριο είχαν προσφύγει ο ∆ήµος 

Βύρωνα και ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ανάπτυξης Υµηττού και 

ζητούσαν να ακυρωθεί η από 27.4.2007 απόφαση του υφυπουρ-

γού Εθνικής Άµυνας µε την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού για την κατασκευή των δύο συγκροτηµάτων σε έκτα-

ση 1.600 τετραγωνικών µέτρων και η από 30.10.2006 απόφαση του 

διοικητή της υπηρεσίας έργων της Πολεµικής Αεροπορίας που 

ενέκρινε τη µελέτη του επίµαχου έργου.

Το ΣΤΕ έκρινε ότι είναι παράνοµη η κατασκευή των δύο επίµα-

χων οικιστικών συγκροτηµάτων, καθώς προβλέπεται να κατα-

σκευαστούν σε µη επιτρεπόµενη περιοχή, όπως είναι η β' ζώνη 

προστασίας του Υµηττού, στην οποία απαγορεύεται η ανέγερση 

κατοικιών.

Ακόµη, αναφέρει το ΣτΕ ότι πρέπει ρητά οι οικοδοµικές άδειες 

για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων να εί-

ναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και τους 

όρους δόµησης.

Μπλόκο από το ΣτΕ σε οικιστικό συγκρότηµα στον Υµηττό



Συγκέντρωση και πορεία διαµαρτυρίας ενά-

ντια στις ιδιωτικοποιήσεις των λιµανιών, µε 

αφορµή και τη σηµερινή ενηµέρωση στη 

Βουλή από το ΤΑΙΠΕ∆ για την ιδιωτικοποίη-

ση του Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης, 

πραγµατοποίησαν σήµερα στον Πειραιά 

εκπρόσωποι φορέων και εργαζόµενοι των 

λιµανιών. Σηµειώνεται ότι η Οµοσπονδία 

των Υπαλλήλων Λιµανιών Ελλάδας (ΟΜΥΛΕ) 

αλλά και η Ένωση Αρχιεργατών και Λιµενερ-

γατών ΟΛΠ συµµετέχει σήµερα στην 24ωρη 

κινητοποίηση της ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόµενοι συγκεντρώθηκαν µπροστά 

από το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά και στην 

πλατεία Καραϊσκάκη και, φωνάζοντας συν-

θήµατα κατά των ιδιωτικοποιήσεων των λι-

µανιών, πραγµατοποίησαν πορεία προς τον 

ΟΛΠ.

Αντιπροσωπεία από το Εργατικό Κέντρο 

Πειραιά, την Παµπειραϊκή Επιτροπή κατά 

της πώλησης του ΟΛΠ, της ΟΜΥΛΕ αλλά 

και της Ένωσης Λιµενεργατών επισκέφθη-

καν τη διοίκηση του ΟΛΠ, στην οποία επέ-

δωσαν εκ µέρους 37 φορέων του Πειραιά, 

ψήφισµα διαµαρτυρίας για το θέµα της πώ-

λησης του 67% των µετοχών της ΟΛΠ ΑΕ 

από το ΤΑΙΠΕ∆.Η διοίκηση του Οργανισµού 

δεσµεύτηκε να προωθήσει τις θέσεις και τις 

απόψεις των εκπροσώπων των εργαζοµένων 

και των φορέων του Πειραιά στο υπουργείο 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και στο ΤΑΙΠΕ∆.

ÁíôéäñÜóåéò ãéá  

ôçí éäéùôéêïðïßçóç 

ôïõ ÏËÈ
Από τη Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου, ξεκινά η λειτουργία του σταθμού στάθμευσης 

αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στο σταθμό «Αγία Μαρίνα» (Χαϊδάρι) της γραμμής 3 

του μετρό, χωρητικότητας 383 θέσεων, συμπεριλαμβανομένων και θέσεων στάθ-

μευσης για ΑμεΑ. 

Σύμφωνα, με την Εταιρεία Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ), η στάθμευση για τους 

επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς θα είναι δωρεάν, με στόχο την προσέλκυση 

νέων επιβατών, αλλά και την επιβράβευση των πελατών της, υιοθετώντας διεθνείς 

πρακτικές. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες θα δικαιούνται δωρεάν ημερήσιας στάθμευ-

σης, με την επίδειξη επικυρωμένου εισιτηρίου, που είναι σε ισχύ την ημέρα στάθμευ-

σης, καθώς και με την επίδειξη μηνιαίας ή ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών. 

Οι κάτοχοι καρτών σε ισχύ, θα δικαιούνται και δωρεάν μηνιαία στάθμευση. Ταυτόχρο-

να, για τους μη χρή-

στες των μέσων μα-

ζικής μεταφοράς, οι 

τιμές στάθμευσης 

θα είναι χαμηλές, σε 

μια προσπάθεια να 

βοηθηθεί η τοπική 

κοινωνία στις δεδο-

μένες δυσμενείς οι-

κονομικές συνθήκες. 

Ο σταθμός στάθμευ-

σης θα λειτουργεί 

από Δευτέρα- έως 

Πέμπτη από 5:15 έως 

1:00 (της επόμενης), 

την Παρασκευή και 

το Σάββατο από 5:15 

έως 03:00 (της επόμε-

νης), ενώ τις Κυρια-

κές και τις αργίες θα 

παραμένει κλειστός.

ÍÝïò óôáèìüò óôÜèìåõóçò áõôïêéíÞôùí

Τροπολογίες για τη συνέχιση λειτουργίας των 

λατοµείων σχιστολιθικών πλακών, αλλά και µε 

διατάξεις πολεοδοµικού χαρακτήρα, κατέθε-

σε η κυβέρνηση στο νοµοσχέδιο για τα υδατο-

ρέµατα, το οποίο εισέρχεται την Πέµπτη προς 

ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής. Σύµφω-

να µε το ΑΠΕ οι τροπολογίες προβλέπουν τα 

εξής:

- Για όσους εκµεταλλευτές λατοµείων σχιστο-

λιθικών πλακών δεν έχουν λάβει άδεια για τις 

επιχειρήσεις τους, ή δεν έχουν συνάψει συµ-

βάσεις µίσθωσης µε το ∆ηµόσιο αλλά είχαν 

καταθέσει αίτηση στο αρµόδιο ∆ασαρχείο για 

την αναγνώριση της κυριότητάς τους, δίνεται 

η δυνατότητα να υποβάλουν εντός δύο µηνών, 

αιτήσεις για άδεια παραχώρησης και εκµε-

τάλλευσης, τεχνική µελέτη και µελέτη περι-

βαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και αίτηση 

για την σύναψη απευθείας σύµβασης µίσθω-

σης ή αναγνώρισης της έκτασης.

- Επιτρέπονται χωρίς τους προηγούµενους 

περιορισµούς, οι απολήξεις κλιµακοστασίων 

µε στάση ανελκυστήρα στο δώµα, και φρεατί-

ων ανελκυστήρων µε µέγιστο εξωτερικό ύψος 

τα 3,8 µέτρα, σε περίπτωση που µε την προ-

σθήκη τους η εκάστοτε πολυκατοικία ξεπερνά 

το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος της περιοχής.

- Παρατείνεται µέχρι τα τέλη του χρόνου, η 

προθεσµία που δόθηκε στις κατασκηνώσεις 

και παιδικές εξοχές που λειτουργούν σε δάση 

και δασικές εκτάσεις (ή εκτάσεις εκτός σχεδί-

ων πόλεων), προκειµένου να λάβουν έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων, οικοδοµική άδεια, και 

άδεια λειτουργίας.

- Εντάσσεται και ο νοµός Χανίων στις ρυθµί-

σεις του άρθρου 10 του Νέου Οικοδοµικού 

Κανονισµού (ν.4067/2012), µε τον οποίον πα-

ρέχεται η δυνατότητα ποσοστιαίας αύξησης 

του συντελεστή δόµησης, υπό τον όρο της 

ποσοστιαίας µείωσης του επιτρεπόµενου πο-

Τροπολογίες στο νοµοσχέδιο για τα υδατορέµατα 
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σοστού κάλυψης του οικοπέδου.

- Με υπουργική απόφαση εγκρίνονται πολε-

οδοµικές ρυθµίσεις (πολεοδοµικές µελέτες 

επεκτάσεων, τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια, πο-

λεοδοµικές µελέτες αναθεώρησης ρυµοτο-

µικών σχεδίων, όροι δόµησης και χρήσεων 

γης κ.ά.) που εγκρίθηκαν από αναρµόδια 

όργανα, υπό την προϋπόθεση ότι εγκρίνονται 

ως έχουν. Η συµφωνία των δύο σχεδίων δι-

απιστώνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες της 

Περιφέρειας. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του 

αρχικού και του µεταγενέστερου σχεδίου, οι 

προϋποθέσεις που χρειάζονται για την έγκρι-

ση του τελευταίου, προσδιορίζονται και πάλι 

µε υπουργική απόφαση.

- Παρέχεται εύλογο χρονικό διάστηµα (µέχρι 

το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2015) για 

την εκκαθάριση των δαπανών της Ελληνικής 

Προεδρίας και την εν γένει τακτοποίηση όλων 

των οικονοµικών εκκρεµοτήτων.



Ένα παλιό οινοποιείο στη νότια Αυστρία, το «Stroblkeller», µετά από ένα 

χρόνο εργασιών µετατράπηκε σε ένα τετραώροφο σύγχρονο κελάρι και 

κέντρο γευσιγνωσίας, µε βάση τα σχέδια του τοπικού αρχιτέκτονα Christof 

Mark σε συνεργασία µε το αρχιτεκτονικό γραφείο Wolfgang Wimmer για 

λογαριασµό της εταιρείας Clemens Weinmanufaktur Strobl.

Το κελάρι, ως χώρος αποθήκευσης και παρουσίασης των κρασιών, δια-

µορφώθηκε σε υπόγειο χώρο. Το κέντρο γευσιγνωσίας, µαζί µε ένα µικρό 

εστιατόριο στο ισόγειο, µε θέα στο πίσω µέρος του κτιρίου όπου υπάρχει 

ένα παλιό αµπέλι. Στους δυο άλλους ορόφους κάποια υπνοδωµάτια και κοι-

νόχρηστοι χώροι εξυπηρέτησης επισκεπτών.

Καθώς το έργο είναι εξειδικευµένο και απαιτεί σχολαστική λεπτοµέρεια, 

σε συνδυασµό µε την απαίτηση να διατηρεί το παλιό 

κτίριο ως προς τη βασική του µορφή, οι αρχιτέκτο-

νες επιχείρησαν µια σύνθεση παλιού και νέας επέ-

κτασης, διαµορφώνοντας το εσωτερικό κατά τρόπο 

σύγχρονο και λειτουργικό. Απολύτως σύγχρονα είναι 

η ακουστική και ο φωτισµός στο εσωτερικό του κτι-

ρίου. Έτσι, µπορεί το παλιό κτίριο να αποκαταστάθη-

κε, αλλά διατηρήθηκε στο βαθµό που να προσελκύει 

τους επισκέπτες.

Μια ιδέα κι αυτό, για πόσα πράγµατα µπορούν να 

γίνουν στη χώρα µας, όπου υπάρχουν πολλά παλιά 

µικρά οινοποιεία.

Ακόµη και οι µεγάλοι σωλήνες αποχέτευ-

σης από σκυρόδεµα, είναι δυνατόν να αξι-

οποιηθούν στην ανακαίνιση και επέκταση 

µιας art deco Pub !

Τη φαντασία έβαλαν το γραφείο αρχιτεκτό-

νων Techne, που εδρεύει στη Μελβούρνη, 

όταν τους ανατέθηκε η ανακαίνιση του 

Prahran Hotel, ενός µικρού ξενοδοχείου 

και Pub στη Βικτώρια της Αυστραλίας.

∆ιατήρησαν και ανακαίνισαν το εµπρόσθιο 

τµήµα του παλιού κτιρίου, ενώ κατεδάφι-

σαν το πίσω µέρος, δηµιουργώντας ένα 

απολύτως σύγχρονο και οµολογουµένως 

εντυπωσιακό διώροφο χώρο και ένα αί-

θριο. Η αξιοποίηση των µεγάλων αποχε-

τευτικών σωλήνων, χάρη στην γλυπτική 

τους, επέτρεψε να δηµιουργηθούν εντός 

του νέου χώρου, µικροί αποµονωµένοι 

χώροι, επενδυµένοι εσωτερικά µε ξύλο, 

στοιχείο που δίνει την αίσθηση ενός ζε-

στού χώρου. Εξωτερικά η όλη µορφή δίνει 

την αίσθηση στοιβαγµένων βαρελιών, που 

ταιριάζει σε µια Pub. Το ξύλο, σε συνδυα-

σµό µε πολλά ακάλυπτα σηµεία του βασι-

κού δοµικού υλικού που χρησιµοποιήθηκε 

και τα φυτά που κρέµονται σε όλους τους 

χώρους, συνθέτουν µια ιδιαίτερα ευχάρι-

στη συνολική εικόνα. 

4
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ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ο Giovanni Antonio Canal, γνωστός ως Canaletto, Ιταλός ζωγράφος, το 1749 βρέθηκε στο 

Λονδίνο και ως ζωγράφος τοπίων, αποθανάτισε το Westminster Abbey και την Ποµπή των 

Ιπποτών του Bath. Μετά δυόµισι αιώνες, ο Halley Docherty, ένας εµπνευσµένος φωτογρά-

φος, αποφάσισε να αξιοποιήσει το Street View της Google και να κάνει ένα κολάζ, τοπο-

θετώντας πάνω στις σηµερινές εικόνες, εκείνα τα τµήµατα που αποτυπώθηκαν σε πίνακες 

ζωγράφων του 18ου αιώνα. Το αποτέλεσµα και, κυρίως, η σύγκριση εντυπωσιακή.

Περισσότερες 

φωτογραφίες στην 

ιστοσελίδα www.

theguardian.com/

cities/gallery/2014/

mar/06
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το ενδιαφέρον των ξένων θεσµικών 

επενδυτών ξεπέρασε τις προσδοκίες- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 16 ∆ΙΣ. 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΩΝ 2,5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Το επιτόκιο 

επισηµάνθηκε η σηµασία τους για τη στήριξη της οικονοµίας- ΟΙ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ∆ΝΤ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 64,45 ∆ΙΣ.  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2014.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το έντονο ενδιαφέρον των ξένων προεξοφλεί την 

επιτυχία- Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ- Η χώρα “σπάει” την τετραετή 

αποµόνωση και βγαίνει στις αγορές µε 5ετές οµόλογο για τουλάχιστον 

εντόκων- ΕΡΧΕΤΑΙ ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ
εγχώριους επενδυτές- ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΟ «ΜΑΞΙΛΑΡΙ» ΤΩΝ 
11 ∆ΙΣ. ΤΟΥ ΤΧΣ ΝΑ ∆ΟΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 3,5 ∆ΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΚΑΙ 
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Τρίτη 

 ΜΕΡΙΣΜΑ 500 ΕΥΡΩ ΣΕ 75.000 ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΣΤΙΣ 9 ΜΑΪΟΥ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ 
ΦΟΡΟΙ 2,35 ∆ΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ- Στα 4,592 δισ. αυξήθηκαν 

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 67% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΟΛΘ-
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- 
Υπερκαλύφθηκε η έκδοση µε προσφορές 16 δισ. ευρώ- Σηµαντικό 

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΑΡΣΗ 
ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ-  ΝΕΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ- 

ΤΑ ΝΕΑ:

«ψήφο εµπιστοσύνης» στην ελληνική οικονοµία- Το µαζικό ενδιαφέρον 

των ξένων επενδυτών υπερκαλύπτει πολλές φορές το ποσό που ζητά 

ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΣΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ- ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΕΦΑΤΟΙ 
ΓΥΡΝΑΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ- Πρώτη νίκη για 11.000.000 Έλληνες 

 «ΠΑΤΗΣΑ ΤΟΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟ ΠΟΥ 
ΕΨΑΧΝΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ»  «ΜΗΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΡΙ∆ΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ-ΟΜΑ∆ΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το πρώτο βήµα για απαγκίστρωση από το 

Μνηµόνιο- ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ Η ΕΛΛΑ∆Α 3η ΑΠΟ 18η ΣΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΣΠΑ! 

αστυνοµικούς, λιµενικούς, πυροσβέστες- Στις 9 Μαΐου η πληρωµή- 

ΠΟΙΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΩΝ 500 €.

ΕΘΝΟΣ: Θεαµατική επιστροφή στις αγορές µετά από 4 χρόνια 

δισ. οι τοποθετήσεις σε πενταετή ελληνικά οµόλογα- Οριακά στο 5% το 

επιτόκιο δανεισµού- ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ- 
Σχέδιο για νέα έκδοση οµολόγων ακόµα και πριν από τις ευρωεκλογές 

 ΕΞΩ ΕΓΚΩΜΙΑ, ΜΕΣΑ ΕΜΦΥΛΙΟΣ-

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ∆εν αγγίζουν την κοινωνία 

οι κυβερνητικές τυµπανοκρουσίες για δανεισµό- ΒΓΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ!  ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 
Μεγαλύτερες των προβλέψεων οι απεργιακές συγκεντρώσεις 

Αποκάλυψη- σοκ- ΟΜΑ∆ΙΚΑ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

πολίτες ζητούν χειροπιαστές λύσεις- ΣΤΗΜΕΝΑ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ-

τετ α τετ Μπαλτάκου µε «απεσταλµένο» Μιχαλολιάκου.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στρατιωτικοί, αστυνοµικοί, πυροσβέστες, λιµενικοί- 

500 € καθαρά και αφορολόγητα για µεικτές αποδοχές έως 1.500 € (η 

εγκύκλιος µε τις λεπτοµέρειες)- ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΠΟΣΟ ΜΕΡΙΣΜΑ # 
ΤΑΝΓΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ 2,5 ∆ΙΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Η επιστροφή στις διεθνείς 

αγορές.

Η ΑΥΓΗ: Η «Αυγή» αποκαλύπτει τη µυστική συµφωνία κυβέρνησης- 

τρόικας- ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
µέτρα αλλά και άµεσο κόστος για τον λαό, ανέλαβε να πληρώσει 

στους δανειστές η κυβέρνηση για να της επιτρέψουν τη συµβολική 

προεκλογική «έξοδο στις αγορές».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΕΕ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μπλόκο βουλευτών στην πώληση- «ΑΝΤΑΡΣΙΑ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Λαυρέντιος του Τσέρνιγκοφ συγκλονίζει µε 

τις προφητείες του για τις «µέρες του Αντίχριστου»- ΡΩΣΟΣ ΑΓΙΟΣ: 
«ΑΛΙΜΟΝΟ ΑΝ ΞΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ»!
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ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 1 | 10/04/2014

επιστρέψει στις αγορές. Λίγες ώρες µετά την ανακοίνωση του 

υπουργείου Οικονοµικών ότι θα προχωρήσει στην έκδοση 

5ετούς οµολόγου και πριν ανοίξει επισήµως η διαδικασία 

(αυτό θα γίνει σήµερα το πρωί), οι προσφορές κατά την 

προεγγραφή έφτασαν τα 16 δισ. ευρώ. Η υπερκάλυψη του 

ποσού που θέλει να αντλήσει η κυβέρνηση -περί τα 2,5 δισ. 

ευρώ σύµφωνα µε δήλωση κορυφαίου αξιωµατούχου του 

ένα ικανοποιητικό επιτόκιο.

Οι ανάδοχοι, έξι διεθνείς τράπεζες, εκτιµούν ότι θα 

διαµορφωθεί στα επίπεδα του 5%. «Καλωσορίζουµε την 

έξοδο στις αγορές, κάτι που ήταν οικονοµικός στόχος του 

προγράµµατος. Ως προς αυτό είναι ένας σηµαντικός σταθµός 

και αποτελεί δείγµα της επιτυχίας του προγράµµατος», δήλωσε 

Μέγαρο Μαξίµου επικρατεί ικανοποίηση, καθώς η επιστροφή 

στις αγορές θεωρείται σηµείο καµπής έπειτα από τέσσερα 

χρόνια Μνηµονίου και εκτιµάται πως εκ των πραγµάτων θα 

ενισχύσει τις θέσεις της κυβέρνησης ενόψει ευρωεκλογών.

«προεκλογικής σκοπιµότητας» έξοδο στις αγορές. 

ΕΡΕΥΝΑ Σ∆ΟΕ:  ΕΚΑΝΑΝ ΦΤΕΡΑ 83 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ EMΠ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 10/04/2014

Σε άνοιγµα των τραπεζικών λογαριασµών καθώς και σε 

περιουσιακής κατάστασης των καθηγητών και των στελεχών 

µετά την αποκάλυψη φοροδιαφυγής ύψους 20,79 εκατ. ευρώ 

που εντόπισαν οι φοροελεγκτές στο Ίδρυµα.

Μετσόβιο είχε εισπράξει από ιδιώτες και φορείς του ∆ηµοσίου 

προγραµµάτων. Οι εισπράξεις αυτές που αποδεικνύονται από 

τα παραστατικά που εκδόθηκαν, δεν εµφανίστηκαν στα βιβλία 

αυτοτελώς µε συντελεστή 25% και το ∆ηµόσιο να χάσει έσοδα 

ύψους 20,796 εκατ. ευρώ.

«Θα ψάξουµε να βρούµε πού πήγαν τα λεφτά» δηλώνουν 

εισπράχθηκαν είναι σηµαντικά και όπως λένε «κάποιοι 

τα µοιράστηκαν.. .». Έτσι τώρα, οι έρευνες του Σώµατος 

οποίους θα ζητήσει από τις εισαγγελικές αρχές την άρση του 

τραπεζικού απορρήτου ενώ παράλληλα θα προχωρήσει σε 

έλεγχο των δηλωθέντων εισοδηµάτων και της περιουσιακής 

κατάστασής τους.

εισοδήµατα εκατοµµυρίων ευρώ από γιατρούς, δικηγόρους, 

αγρότες, ενώ σηµαντικές απώλειες εσόδων καταγράφονται 

από την έκδοση πλαστών και εικονικών τιµολογίων. 

- Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι 47 

επιχειρήσεις εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά ή πλαστά τιµολόγια 

οποίος είτε δεν αποδόθηκε στο ∆ηµόσιο είτε συµψηφίστηκε 

µε ανύπαρκτες δαπάνες-συναλλαγές.

- Πρόστιµα ύψους 7,9 εκατ. ευρώ επιβλήθηκαν σε 20 αγρότες 

και 9 Αγροτικούς Συνεταιρισµούς, οι οποίοι εµπλέκονται σε 

παράνοµη επιστροφή ΦΠΑ, χρησιµοποιώντας πλαστά και 

εικονικά τιµολόγια.

εικονικά τιµολόγια προκειµένου να καλύψει κέρδη και να 

παρουσιάσει εικονικές δαπάνες.

- Πρόστιµο ύψους 2,991 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε σε τεχνική-

βιοµηχανική επιχείρηση στην Πρέβεζα γιατί έλαβε εικονικά 

και πλαστά τιµολόγια.

- Ουρολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις για τα έτη 

2002-2011, ύψους 1,58 εκατ. ευρώ.

- Παθολόγος στο Χαλάνδρι δεν εξέδωσε αποδείξεις ύψους 

1,125 εκατ. ευρώ.

- Συνταξιούχος δηµόσιος υπάλληλος και 2 µέλη της 

οικογενείας του προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία 

τους κατά 470.455 ευρώ.

εταιρείας προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 

γονιµοποιήσεις, κατά τα έτη 2005-2012 προσαύξησε 

αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 6,892 εκατ. ευρώ.

- Συνταξιούχος προσαύξησε την περιουσία του αδικαιολόγητα 

- ∆ικηγόρος στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση περιουσίας κατά 

1,606 εκατ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία προέλευσης.

- Αρχιτέκτων-Μηχανικός στο Κολωνάκι είχε προσαύξηση 

νόµιµη αιτία.

αποτελέσµατα και οι εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στους 

κληρονόµους αυτών.

επισηµαίνεται ότι όλα έγιναν νοµότυπα όσον αφορά τη δήλωση 
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εισοδηµάτων αλλά και τη φορολόγηση τους και επισηµαίνουν 

ότι δεν έχουν αποκρύψει τίποτα.

ανεξαιρέτως τα έσοδα µας δηλώνονται στις φορολογικές 

χαρακτήρα, τους φόρους που έπρεπε να έχουµε αποδώσει 

σύµφωνα µε τον νόµο, τους έχουµε αποδώσει».

Ακόµη αναφέρει πως όλα τα ερευνητικά προγράµµατα που 

Πολυτεχνείου, ενώ όλα τα έξοδα για τα προγράµµατα 

αναρτώνται στη «∆ιαύγεια».

ότι «οι ειδικοί λογαριασµοί εντάσσονται από το υπουργείο 

Οικονοµικών στους φορείς γενικής κυβέρνησης και σύµφωνα 

εισοδήµατος, µε εξαίρεση τα εισοδήµατα που αποκτούν από 

κεφάλαιο, υπεραξία, µεταβίβαση κεφαλαίου κ,λπ.».

Λογαριασµός υποβάλλει σχολαστικά δηλώσεις φορολογίας 

χαρακτήρα" σε πλήρη συµµόρφωση µε την οικεία νοµοθεσία 

και ουδέποτε δε µέχρι τώρα δεν είχε τεθεί κανένα θέµα από 

τις Φορολογικές Αρχές».

«έχουν πλήρως αναγραφεί στις αντίστοιχες φορολογικές 

δηλώσεις και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία µας». 

πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο µήνα ακολουθείται η 

Λογαριασµού του Ιδρύµατος ο οποίος, σύµφωνα µε την 

κείµενη νοµοθεσία, εξαντλεί πλήρως τις φορολογικές του 

υποχρεώσεις.

ΜΕΙΩΣΗ 8% ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 118 | 10/04/2014

Μειωµένα κατά 8% είναι από τον τρέχοντα Απρίλιο τα οικιακά 

τιµολόγια φυσικού αερίου, λόγω της µείωσης του κόστους 

αυτή ακολουθεί µια αντίστοιχη πτώση των τιµών φυσικού αερίου 

- Μάρτιος 2014) σε σχέση µε την περσινή αντίστοιχη χρονική 

περίοδο. Η νέα έκπτωση του 8% προκύπτει ισόποσα από την 

πάγια µείωση στην τιµή προµήθειας και από τη µετακύλιση του 

εφάπαξ ποσού της αναδροµικής εφαρµογής της από τον Ιούλιο 

6,6 λεπτά ανά KWh (συµπεριλαµβάνεται ΦΠΑ). Υπενθυµίζεται 

έκτακτες εκπτώσεις που λαµβάνει από τον προµηθευτή της, 

εφαρµόζοντας κοστοστρεφή τιµολογιακή πολιτική από τον 

Οκτώβριο 2011.

Η τιµή χρέωσης ενέργειας του φυσικού αερίου αναθεωρείται σε 

µηνιαία βάση και προκύπτει από το κόστος προµήθειας φυσικού 

Αερίου). Στην τιµή αυτή προστίθεται ένα σταθερό περιθώριο 

διανοµής καθώς και οι επιβαλλόµενοι από την ελληνική πολιτεία 

οι οικιακοί καταναλωτές, που χρησιµοποιούν το φυσικό αέριο 

για οικιακή χρήση (θέρµανση, µαγείρεµα, παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης), εκτός από Κλιµατισµό ή Συµπαραγωγή (ΣΗΘ), 

λαµβάνουν ένα ενιαίο τιµολόγιο, το οικιακό τιµολόγιο «Ο», το 

οποίο έχει αντικαταστήσει το τιµολόγιο θέρµανσης.

Οι καταναλωτές που χρησιµοποιούν το φυσικό αέριο για 

Κλιµατισµό ή Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού/Θερµότητας 

λαµβάνουν το ειδικό Τιµολόγιο Κλιµατισµού/Συµπαραγωγής 

«ΚΣ» για το οποίο ισχύουν και ειδικές εκπτώσεις.

Σηµειώνεται ότι για τους πελάτες µε κεντρική θέρµανση 

εκδίδεται λογαριασµός µία φορά το µήνα (αλλαγή από 01 /

λογαριασµός εκδίδεται σε διµηνιαία βάση. ∆ιευκρινίζεται ότι 

τα οικιακά τιµολόγια φυσικού αερίου δεν επιβαρύνονται µε το 

κοινώς «χαράτσι».

Η χρέωση πώλησης φυσικού αερίου αναλύεται στη χρέωση 

ενέργειας, δηλαδή στην κατανάλωση φυσικού αερίου, και 

στη χρέωση ισχύος (πάγιο κόστος), που είναι ανεξάρτητη της 

κατανάλωσης και χρεώνεται από τη στιγµή εγκατάστασης της 

µετρητικής διάταξης.

α) Χρέωση ενέργειας . Η µέτρηση της κατανάλωσης 

φυσικού αερίου γίνεται σε τακτά περιοδικά διαστήµατα 

και η καταµετρηθείσα κατανάλωση του φυσικού αερίου σε 

καταµέτρησης µε βάση τον αριθµό των ηµερών κάθε µήνα που 

περιέχεται σε αυτή. 

β) Χρέωση ισχύος. Η χρέωση ισχύος εξαρτάται από το 

εγκατεστηµένο φορτίο των συσκευών του καταναλωτή,

 γ) Φόροι .Στη συνολική αξία χρέωσης ενέργειας προστίθεται 

kWh). Στη συνολική αξία (χρέωση ενέργειας, χρέωση ισχύος 

επιβαρύνεται µε ΦΠΑ.


