
Mολονότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στο πετρέλαιο 
θέρμανσης σχεδόν εξαπλασιάστηκε λόγω της εξίσωσης, ανερχόμενος στα 
330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, τα έσοδα του προϋπολογισμού κατά το πρώτο 

δίμηνο εφαρμογής του νέου μέτρου (Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2012) αυξή-
θηκαν μόλις κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2011, έναντι στόχου αυξημένων εσόδων κατά 1 δισ. ευρώ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Την επιθυμία του να υπάρξει στην Ελλάδα ένα 
μοντέλο ανάπτυξης παρόμοιο με τη «Λευκή Βίβλο» 
της ΕΕ επί εποχής Ντελόρ, εξέφρασε ο επικεφαλής 
της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, Χορστ 
Ράιχενμπαχ, μετά τη χτεσινή συνάντησή του με τον 
υπουργό Ανάπτυξης.

Επειδή, ορισμένοι ενδεχομένως να μην θυμούνται 
τη συγκεκριμένη “Λευκή Βίβλο” και επειδή 
ως πολίτες της ΕΕ οφείλουμε να γνωρίζουμε, 
θυμίζουμε ότι πρόκειται περί του κειμένου με τίτλο 
“για την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την 
απασχόληση: οι προκλήσεις και η αντιμετώπισή 
τους για τη μετάβαση στον 21ο αιώνα” (Δεκέμβριος 
1993),  το οποίο αποτέλεσε έκτοτε το Α και το Ω 
της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτό όλες οι Σύνοδοι Κορυφής, από το 
1994 και μετά, έχουν θέσει ως στόχους, έχουν 
προωθήσει και έχουν επιτύχει:

• τη μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού 
κόστους εργασίας, που αφορά τις εισφορές στην 
κοινωνική ασφάλιση και συνεπάγεται δραματικές 
συνέπειες για τα Ασφαλιστικά Ταμεία των 
εργαζομένων.

• την επιβολή συνεχούς πολιτικής λιτότητας.

• τη γενίκευση της μερικής απασχόλησης και των 
ελαστικών μορφών απασχόλησης.

• την προώθηση της τηλεεργασίας, με 
εργαζόμενους χωρίς συλλογική έκφραση και με 
άγνωστα τα βασικά δικαιώματα της εξαρτημένης 
εργασίας (δώρα, άδειες, ασφάλιση, ωράριο κ.λπ.).

• την προώθηση της γεωγραφικής και κλαδικής 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

Συνέχεια της πολιτικής αυτής συνιστά η 
επονομαζόμενη Στρατηγική της Λισσαβόνας (2005), 
η οποία ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
έλεγχο των επιδόσεων των κρατών μελών στην 
υλοποίηση της πολιτικής απασχόλησης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Η νέα έκτη κατά σειρά, τετράμη-
νη παράταση έως στις 31 Μαΐου 
2013, που θεσμοθετήθηκε από το 
υπουργείο  ΠΕΚΑ για την υποβολή 
δηλώσεων αυθαιρέτων, θα είναι 
η τελευταία δηλώνει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και προαναγγέλ-
λει νέο νομοσχέδιο. Συγκεκριμένα 
ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ 
Σταύρος Καλαφάτης, έκανε χθες 
την ακόλουθη δήλωση σε δημοσιο-
γράφους, για το ζήτημα των αυθαι-
ρέτων : 

-«Δίνουμε περισσότερο χρόνο και 
καλύτερους οικονομικούς όρους 
στη διαδικασία τακτοποίησης των 
αυθαιρέτων, για να διευκολύνου-
με τη μετάβαση προς την οριστική 
λύση. Θέλουμε αυτό να είναι και το 
τελευταίο βήμα πριν τεθεί σε ισχύ 
το νέο πλαίσιο που ετοιμάζει το 
Υπουργείο, για να ελεγχθεί οριστι-
κά η κατάσταση με όρους κοινωνι-
κής δικαιοσύνης και δημοσίου συμ-
φέροντος.» Η προθεσμία υποβολής 
των νέων δηλώσεων για την υπα-

γωγή στο νόμο 4014 για την τακτο-
ποίηση των αυθαιρέτων, έως τις 31 
Μαΐου 2013 έγινε  ύστερα από την 
υπογραφή της σχετικής υπουργικής 
απόφασης από τον αναπληρωτή 
υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη. 
Επιπροσθέτως, έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2013 παρατείνεται η προ-
θεσμία υποβολής για τη δεύτερη 
φάση που αφορά τόσο τις παλαιές 
όσο και τις νέες δηλώσεις. Η υπο-
γραφή της συγκεκριμένης υπουρ-
γικής απόφασης συμπίπτει με τη 
χθεσινή  υπερψήφιση από τη Βουλή 
του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων 
αυθαιρέτων», που προώθησε το 
ΥΠΕΚΑ, του σχεδίου νόμου για την 
κύρωση πράξης νομοθετικού Περι-
εχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη 
δυνατότητα διενέργειας δικαιοπρα-
ξιών και της έκδοσης διοικητικών 
αποφάσεων με την καταβολή του 
30% του προστίμου, όσο και εκπτώ-
σεις, που είχε καταληκτική ημερο-
μηνία 30/1/2013 και η οποία επίσης 
μετατέθηκε για τις 31/5/2012.

Το ΥΠΕΚΑ 
ανακοίνωσε ότι 
βρίσκεται υπό 
επεξεργασία 
ήδη ένα σχέδιο 
νόμου με στόχο 
μια, όσο το δυνα-
τόν, πιο ολιστική 
και οριστική 
αντιμετώπιση του 
ζητήματος των 
αυθαιρέτων. 

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
ΣΗΜΕΡΑ

«Έκτη και τελευταία παράταση 
για τα αυθαίρετα»
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 16-01-2013

ΚΑΒΑΛΑ
➦ •Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: 
«Αρχές Αντισεισμικού Σχεδιασμού των Κα-
τασκευών» διοργανώνει σήμερα στις 18.00 
–στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΚΜ/ ΑΜ 
(Βότση 2, Καβάλα)- το Τμήμα Ανατολικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ. Ομιλητές θα είναι 
ο Ι. Αβραμίδης καθ. Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ. (με θέμα: «Το θεμελιώ-
δες ερώτημα κατά την έναρξη της αντισει-
σμικής μελέτης μιας κατασκευής») και ο 
πολιτικός μηχανικός Κ. Μορφίδης  ΙΤΣΑΚ/
ΟΑΣΠ (με θέμα: «Διαδικασία αντισεισμι-
κού υπολογισμού κατασκευών σύμφωνα 
με τον Ευρωκώδικα 8»).

Αύριο 17 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 8 το βράδυ (στην αί-
θουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του κτηρίου Μ2) το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ διοργανώνουν 
διάλεξη του γνωστού αρχιτέκτονα Hugo Hinsley, με 
θέμα: “Παραγωγικός αστικός ιστός- Πρόκληση για την 
ευρωπαϊκή πόλη” (Productive urban fabric- challenge 
for the European City”. 
Η διάλεξη θα επικεντρωθεί στις χωρικές έννοιες και τα 
μοντέλα, κάνοντας ανασκόπηση σε μερικά παραδείγμα-
τα καινοτόμου σχεδιασμού και αστικής πολιτικής από 
διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Σε αυτά περιλαμβάνονται 

η προσαρμογή σε νέα χρήση υφιστάμενων κτιρίων, 
καθώς και προκλητικών νέων τύπων δόμησης και 
πολεοδομικών σχεδίων. Μια «έξυπνη πόλη» δεν αφορά 
μόνο στην τεχνολογία – αφορά εξίσου στην υποστή-
ριξη των συνθηκών, των σχέσεων και των χώρων που 
ενθαρρύνουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή ιδεών και 
τον πειραματισμό. Ο Hugo Hinsley έχει -μεταξύ άλλων- 
διατελέσει σύμβουλος σε πολλά έργα στην Ευρώπη, 
την Αυστραλία και τις ΗΠΑ. Είναι διευθυντής του 
προγράμματος Housing & Urbanism στην Architectural 
Association Graduate School. 

Η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοι-
νωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) διοργανώνει στις 
8 Φεβρουαρίου 2013 ημερίδα με σκοπό την 
παρουσίαση των ενδιάμεσων αποτελεσμάτων του 
ευρωπαϊκού έργου MODUS (Methodology and 
supporting toolset advancing embedded systems 
quality). Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην 
παροχή ρεαλιστικών και βιώσιμων λύσεων προς 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε να βελτιώσουν 
τη θέση τους στην αγορά σχεδίασης και ανάπτυξης 
ενσωματωμένων συστημάτων. Η εκδήλωση θα 
διεξαχθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος 

όροφος) κατά τις ώρες 
9.30 π.μ. - 17.30 μ.μ. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη, 
αλλά –όπως αναφέρεται 
σε ανακοίνωση- προϋπο-
θέτει τη δήλωση ενδια-
φέροντος, αποστέλλοντας 
οι ενδιαφερόμενοι τα στοιχεία τους στο email: 
secreatariat@computer-engineers.gr
Πληροφορίες: www.computer-engineers.gr

Διάλεξη για τον παραγωγικό αστικό ιστό

Ημερίδα για το πρόγραμμα MODUS

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες των Πανεπιστημίων 
της Ελλάδας και του εξωτερικού, καλούνται να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις τους 
στο 7o συνέδριο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί 
από 16 έως 18 Μαίου 2013.  Γλώσσες ανακοινώσεων: Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 3 Μαρτίου 2013.

ΣυΝΕδΡΙΟ ΜΕΤΑπΤυχΙΑΚΩΝ φΟΙΤΗΤΩΝ

πΡΟΣΕχΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟχΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

17 
Ιανουαρίου

2013

ΕΚδΗΛΩΣΗ: «Προγράμματα χρηματοδό-
τησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων»
ΚΑΒΑΛΑ

ΕΚδΗΛΩΣΗ: «Κοινωνικές επιχειρήσεις 
και μηχανικοί – επιστήμονες»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Ανατολικής Μακε-
δονίας του ΤΕΕ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης του 
ΤΕΕ

23 
Ιανουαρίου

2013

ΗΜΕΡΙδΑ: «Συντήρηση και Επιδιόρθωση 
Γεφυρών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μελέ-
της των Γεφυρών, Σχολή 
Πολιτικών Μηχανικών 
Ε.Μ.Π.

28 
Ιανουαρίου

2013

Δυνατότητες εξαγωγικής 
δραστηριότητας
O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού 
Εμπορίου (ΟΠΕ) στo πλαίσιο του Προγράμ-
ματος Δράσης 2013 διοργανώνει ενημε-
ρωτικές εκδηλώσεις στην Αθήνα (Αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων του Οργανισμού, 
Μαρ. Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη) τη Δευ-
τέρα 21 Ιανουαρίου  2013 και ώρα 17:00 
και στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο «Τhe 
ΜΕΤ Hotel», 26ης Οκτωβρίου 48) την Τρίτη 
22 Ιανουαρίου 2013 και  ώρα 17:00, με 
θέμα «Δυνατότητες ανάπτυξης εξαγωγι-
κής δραστηριότητας στις χώρες GCC (Gulf 
Cooperation Council)» και ειδικότερα της 
Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων 
Αραβικών Εμιράτων. Δηλώσεις συμμε-
τοχής μέχρι την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου  
2013. Πληροφορίες: Aθήνα: Βιβή Καλαμά-
ρα: Τηλ.: 210 9982107, fax:210 9969100, 
email: kalamara@hepo.gr 
Θεσ/κη: Κλεόβουλος Μπούζος:  
Tηλ.: 2310510047, fax:2310510046, 
email:kleo@hepo.gr
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Σύσκεψη για  
τις σεισμικές δονήσεις  

στο Βορειοανατολικό Αιγαίο

Δημοπράτηση νέου οδικού έργου
Για τις σεισμικές δονήσεις στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και θέμα-
τα που αφορούν τον ΟΑΣΠ συζήτησαν σε χθεσινή συνάντηση τους  
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης  με τον Πρόεδρο 
του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 

Κοσμά Στυλιανίδη και τον Γενικό 
Διευθυντή Νικ. Παπαδόπουλο. Σε 
ό,τι αφορά τις πρόσφατες σεισμι-
κές δονήσεις, οι οποίες δεν έχουν 
προκαλέσει ζημιές, αυτές παρα-
κολουθούνται σε 24ωρη βάση από 
τον Οργανισμό. Ανταποκρινόμενο 
σε αίτημα του Δημάρχου Λήμνου, 
το υπουργείο και ο ΟΑΣΠ συμφώ-
νησαν να μεταβεί αύριο στη Λήμνο 

κλιμάκιο του Οργανισμού αποτελούμενο από ειδικούς επιστήμονες 
(πολιτικούς μηχανικούς, γεωλόγους και γεωφυσικό), προκειμένου 
να ενημερώσει τη δημοτική Αρχή για τους πρόσφατους σεισμούς 
και για θέματα πρόληψης και προστασίας. Επιπλέον αποφασίστηκε 
ο ΟΑΣΠ να πυκνώσει το δίκτυο των επιταχυνσιογράφων στην περιο-
χή, το οποίο έχει εγκατασταθεί πρόσφατα από τον ΟΑΣΠ – ΙΤΣΑΚ και 
λειτουργεί επίσης σε 24ωρη βάση, μεταβιβάζοντας τα δεδομένα σε 
πραγματικό χρόνο στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέγραψε απόφαση για την έγκρι-
ση διάθεσης πίστωσης ποσού σαράντα πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων 
δέκα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (45.518.600 €) για τη δημοπράτηση του 
έργου: «Αναβάθμιση - βελτίωση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνα (Μάν-
δρα) – Θήβα».
Το έργο αφορά στην βελτίωση της αρτηρίας της Παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευ-
σίνα (Μάνδρα) – Θήβα σε μήκος 18 χλμ. περίπου, στη διαμόρφωση οκτώ (8) 
ισόπεδων κόμβων καθώς και του υφιστάμενου κόμβου Βιλλίων. Το συγκεκρι-
μένο τμήμα ανήκει στα διοικητικά όρια του Ν. Αττικής και η αρχή του χωροθε-
τείται στο σημείο τομής της Αττικής Οδού (έξοδος για Μάνδρα) με την Παλαιά 
Εθνική Οδό. Η υφιστάμενη διατομή της παλαιάς ΕΟ έχει πλάτος 7,00-8,00μ. 
και αποτελείται από μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Οι εργασίες 
αναβάθμισης περιλαμβάνουν και τη διαπλάτυνση της διατομής  σε όλο το μή-
κος του έργου καθώς και την κατασκευή σήραγγας μήκους 150 μ. Επίσης, 
συμπεριλαμβάνονται οι απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, εργασίες ΟΚΩ και αρ-
χαιολογικές έρευνες.
Το έργο είναι ενταγμένο στο τομεακό πρόγραμμα του υπουργείου, «Ενίσχυση 
της Προσπελασιμότητας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

«Ληστεύουν τον ειδικό λογαριασμό του ΟΕΚ-ΟΕΕ»
Καταγγέλλει η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής 

- «Από πού αντλεί το δικαίωμα η Διοίκηση του ΟΑΕΔ και αρπάζει τα 
λεφτά των δικαιούχων από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΕΚ -ΟΕΕ;» 
Αυτό το ερώτημα θέτει η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής σε επιστολή της, (υπο-
γράφουν ο πρόεδρος Σ. Πελεκάνος και ο γενικός γραμματέας Δ. 
Κλεφτοδήμος), η οποία απευθύνεται προς τον υπουργό Εργασίας Γ. 
Βρούτση και τον διοικητή του ΟΑΕΔ Η. Κικίλια, η οποία αναλυτικά 
έχει ως εξής:  
- «Δεν φτάνει το κούρεμα κατά 75% των αποθεματικών! Δεν φτάνει το 
γεγονός ότι εξακολουθούν και πληρώνουν οι εργαζόμενοι του πόρου 
υπέρ ΟΕΚ – ΟΕΕ χωρίς παροχές!  Αρπάζουν 150 εκατομμύρια ευρώ 
με το σαθρό επιχείρημα ότι είναι δάνειο και μάλιστα έντοκο 3,9% για 
να πληρώσουν το επίδομα ανεργίας. Την καταλήστευση των Οργανι-
σμών την λένε δάνειο. Με τον ίδιο τρόπο στεγάζουν άλλες υπηρεσί-
ες στα κτίρια των Οργανισμών. Θα μας πουν ότι τάχα τα νοικιάζουν. 
Καταγράφουν και ξανακαταγράφουν την ακίνητη περιουσία θα μας 
μιλήσουν για "αξιοποίηση". Αλήθεια, αν ο ΟΑΕΔ πράγματι δεν έχει να 
πληρώσει τα επιδόματα ανεργίας γιατί δεν κόβει από τις επιδοτήσεις 
των αρπακτικών των εργοδοτών που λυμαίνονται τον ΟΑΕΔ; Γιατί δεν 
διεκδικεί ο ΟΑΕΔ από το ΙΚΑ τα 7δις που του χρωστάει, και άλλα 4δις 
που χρωστάει στους Οργανισμούς; Γιατί η κυβέρνηση και το ΙΚΑ δεν 
χτυπάνε την εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή; Ένας στους τρείς 
εργαζόμενους είναι ανασφάλιστος, 7δις είναι η εισφοροκλοπή τον 
χρόνο, με δικά τους στοιχεία. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιβε-
βαιώνει ότι λένε ψέματα πως θα λειτουργήσουν ορισμένα προγράμ-
ματα του ΟΕΚ και ΟΕΕ . Τίποτα δεν λειτουργεί, κανένα πρόγραμμα 

δεν εκτελείται και επιπλέον έχουν σταματήσει τις εργασίες σε όλους 
τους παλιούς υπό κατασκευή οικισμούς. Η οικονομική αφαίμαξη των 
Οργανισμών, εκτός των παραπάνω, θα δημιουργήσει πρόσθετα προ-
βλήματα στους εργαζόμενους του. Σε λίγο δεν θα υπάρχουν χρήματα 
να πληρωθούν οι εναπομείναντες υπάλληλοι του ΟΕΚ – ΟΕΕ. Σε λίγο 
δεν θα υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν οι εναπομείναντες υπάλλη-
λοι του ΟΕΚ – ΟΕΕ» Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καλεί τον αρμόδιο υπουργό 
και την διοίκηση του ΟΑΕΔ « να πάρουν πίσω την κατάπτυστη απόφα-
ση». Τονίζει ότι «κανένας δεν έχει δικαίωμα να διαχειρίζεται ερήμην 
των δικαιούχων, τα λεφτά και την περιουσία του Οργανισμού».



Το Πανεπιστήμιο Doshisha του Κιότο, μετά από διεθνή διαγωνισμό 
ανέθεσε πέρσι στο αρχιτεκτονικό γραφείο ΒΑΚΟΚΟ, του Τόκιο, 
και στην εταιρεία μηχανικών Structured Environment, να 
κατασκευάσουν ένα νέο παρεκκλήσι και το Κέντρο Χριστιανικού 
Πολιτισμού. Η τελική πρόταση κατέληξε σε δυο “δίδυμα” κτίρια, τα 
οποία εμφανίζονται ως ενιαίο κτίριο ως προς τη δομή, τη μορφή 
και τη λειτουργία, καθώς συνδέονται με γεφύρωση της στέγης, με 
τρόπο που οπτικά συνθέτει ένα σχήμα “8”.

Πρόθεση των δημιουργών του δεν είναι να επικεντρώσει την 
προσοχή στην μορφή του κτιρίου, αλλά να συγχωνεύσει δάπεδο, 
τοίχους, οροφή και να προσφέρει μια μοναδική εμπειρία και να 
δώσει προτεραιότητα στον προσωπικό προβληματισμό και της 
ανθρώπινης αλληλεπίδρασης εντός των χώρων.

Στο σημείο όπου σχηματίζεται ο βρόχους συγχώνευση, η στέγη 
σχηματίζει αψίδα πάνω από μια οδό της Πανεπιστημιούπολης. Η 
πράσινη στέγη μειώνει την απορροή όμβριων υδάτων και βοηθά 
επίσης να αντισταθμίσει την απώλεια των φυτών και των δέντρων 
που υπήρχαν στην ίδια έκταση. 

Το Πανεπιστήμιο κινήθηκε προς τη δημιουργία αυτών των δυο 
χώρων και για λόγους οικονομικούς: να φιλοξενήσει γάμους 
στο εκκλησάκι, με αξιοποίηση του πολιτιστικού κέντρου ως 
προσωρινού χώρου υποδοχής. 

Όσο για τη στέγη, θα συνιστά ένα χώρο περισυλλογής και 
χαλάρωσης για τους φοιτητές. 

Το “δίδυμο” κτίριο έχει καμπύλους τοίχους, στους οποίους 
ενσωματώνονται τόσο τα υποστυλώματα, όσο και οι δοκοί 

στέγασης, ενώ είναι σε σημαντικό βαθμό “τυλιγμένο” από γυάλινες 
επιφάνειες, που επιτρέπουν την αλληλοεπίδραση του εσωτερικού 
με τον εξωτερικό χώρο. Γενικά το κτίριο δίνει την αίσθηση ότι 
πρόκειται για μια απρόσκοπτη προέκταση του εδάφους.
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ΚΙΟΤΟ: χΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ

ΕΝυδΡΕΙΟ ΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η συνεργασία των ελβετικών αρχιτεκτονικών γραφείων 
HHF και Burckhardt+Parttner, οδήγησε σε μια 
πρόταση για το νέο ενυδρείο της Βασιλείας, εντός του 
ζωολογικού κήπου, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην πόλη 
και αυτή την περίοδο επανασχεδιάζεται με στόχο να 
καταστεί πιο ελκυστικός ως τόπος αναψυχής.  

Κατά τον σχεδιασμό του ενυδρείου λήφθηκε σοβαρά 
υπόψη η κλίμακα των γειτονικών κτιρίων.  Η στέγη 
και η πρόσοψη είναι ομοιογενείς από την άποψη των 
υλικών και τη “γλώσσα” και τις μορφές: εμφανές 
σκυρόδεμα, τραχύ επίχρισμα, με πολλά  ανοίγματα 
και εσοχές, που επιτρέπουν πολλά από τα εκθέματα 
να είναι ορατά και από τον εξωτερικό χώρο. Όλες οι 
σημαντικές λειτουργίες του κτιρίου είναι ορατές από 
τον επισκέπτη από την είσοδο, ενώ χάρη στη ράμπα, 
η επίσκεψη σε όλους τους χώρους μπορεί να γίνει 
περπατώντας ή με αναπηρική καρέκλα για τα άτομα 
με αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί και για τη 
βιοκλιματική του κτιρίου.
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Το γραφείο Τύπου του ΣΑΤΕ ανακοίνωσε ότι 
τα νέα δεδομένα και οι εντελώς νέες συνθή-
κες που διαμορφώνονται στην αλυσίδα παρα-
γωγής του δημόσιου τεχνικού έργου (μελέτη 
- προδιαγραφή - δημοπράτηση - ανάδειξη 
αναδόχου  - προμήθεια υλικών / εξοπλισμού / 
εργασίας - κατασκευή), εξαιτίας των:
• 440 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΕΤΕΠ) που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα 
Δημόσια Έργα από 1/10/2012 και την επιβαλ-
λόμενη εναρμόνιση των συμβατικών τευχών, 
•  24 ΚΥΑ για τα Προϊόντα Δομικών Κατα-
σκευών και την υποχρέωση σήμανσης συμ-
μόρφωσης CE κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 
89/106,
• όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των 
δομικών κατασκευών, οι οποίοι θεσπίστηκαν 
με τον Κανονισμό αριθ. 305/2011/ΕΚ, που 
αντικαθιστά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ από την 
1/7/2013,
• «επικαιροποιημένων» ΝΕΤ - συμβατά με τις 
ΕΤΕΠ - των οποίων η έγκριση αναμένεται,
είναι το θέμα ειδικής εκδήλωσης που οργα-
νώνουν τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ:  
> στην Λάρισα την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 
2013 στο ξενοδοχείο Larissa Imperial με ώρα 
έναρξης τις 18:30, 
> στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 18 Ιανου-
αρίου 2013, στο ξενοδοχείο Les Lazaristes, 
με ώρα έναρξης τις 17:30, 
> στο Ηράκλειο Κρήτης την Παρασκευή 25 Ια-
νουαρίου 2013 στο ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής 
Κρήτης με ώρα έναρξης τις 11:00. 
Αντίστοιχες εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγμα-
τοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ τον 
Δεκέμβριο του 2012 και στην Πάτρα στις 10 
Ιανουαρίου 2013 από το Περιφερειακό Γρα-
φείο Δυτικής Ελλάδος. 
Όπως επισημαίνεται από τον ΣΑΤΕ, στον χώρο 
της κατασκευής δημοσίων έργων παρατη-
ρείται μεγάλη υστέρηση εφαρμογής εναρ-
μονισμένων πρακτικών στα θέματα τεχνικών 

προδιαγραφών, προτύπων και σήμανσης συμ-
μόρφωσης CE των ΠΔΚ, που σε συνδυασμό 
με την καθυστερημένη, κάθε φορά, εναρμόνι-
ση της εθνικής νομοθεσίας με την κοινοτική, 
οξύνει τις συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού 
σε βάρος της ασφάλειας των έργων και της 
ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του 
κλάδου.

Κατά τον ΣΑΤΕ, που έχει μελετήσει συστηματι-
κά το όλο ζήτημα τα τελευταία χρόνια και έχει 
υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις προς τα 
αρμόδια υπουργεία, η εφαρμογή και ο έλεγ-
χος εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών 
και της σήμανσης CE των ΠΔΚ θα συμβάλει 
στην βελτίωση της ποιότητας, της ασφάλειας 
και του χρόνου ζωής των δημόσιων έργων με 
συνολικό αποτέλεσμα την αποτελεσματικότε-

ρη χρησιμοποίηση των περιορισμένων δημό-
σιων πόρων, άρα και στην συνολική μείωση 
των αντίστοιχων δημόσιων δαπανών.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί, εκτός από 
τα μέλη του ΣΑΤΕ- εργολήπτες δημοσίων έρ-
γων, μελετητές, στελέχη επιχειρήσεων που 
αμέσως ή εμμέσως συμμετέχουν στην κατα-
σκευή των δημόσιων έργων, το ΤΕΕ, αλλά και 
εκπρόσωποι της Δημόσιας, Περιφερειακής, 
Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς, όπως τονίζεται, κάθε δημόσιο έργο εί-
ναι προϊόν συλλογικής εργασίας, άρα η γνώση 
και ο προβληματισμός οφείλει να είναι κοινή 
υπόθεση.
Σημείωση: Μετά το πέρας των εκδηλώσεων θα 
πραγματοποιηθεί, σε κάθε Περιφερειακό Γρα-
φείο, η καθιερωμένη κοπή πίτας για το 2013. 

Μεγάλες αλλαγές στα δημόσια έργα
Ο ΣΑΤΕ ενημερώνει και συζητά με τους ενδιαφερόμενους 

Σύντομα το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η Γενική Γραμ-
ματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα έχει έτοιμη την υπη-
ρεσία για την Ηλεκτρονική Υποβολή Μισθωτηρίων Ενοικίασης. Ο ιδι-
οκτήτης του ακινήτου θα μπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει 
ηλεκτρονικά το μισθωτήριο και αυτόματα θα ενημερώνεται και ο ενοι-
κιαστής με το περιεχόμενο του μισθωτηρίου. Σήμερα όλα τα ιδιωτικά 
συμφωνητικά μισθώσεως αστικών ακινήτων ασχέτως ποσού μισθώμα-
τος ή γεωργικών ακινήτων, εφ όσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των 100 

ευρώ μηνιαίως, προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για 
θεώρηση, μέσα σε 30 ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμε-
νο οποιασδήποτε ΔΟΥ. Το συμφωνητικό πρέπει να αναφέρει τα πλήρη 
στοιχεία ταυτότητας τόσο του εκμισθωτή όσο και του ενοικιαστή, κα-
θώς και τον ΑΦΜ τους. Υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το 
ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο 
παραμένει στην ΔΟΥ ή, σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ του εκμισθωτή.

Ηλεκτρονικά  τα συμβόλαια μίσθωσης ακινήτων
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ΚΕΡΔΟΣ: Αποχώρησαν από τον διάλογο για το ωράριο των καταστημάτων οι 
έμποροι- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- Ο κ. Κ. Χατζηδάκης επιμένει για την 
πλήρη απελευθέρωση- Ο κ. Β. Κορκίδης παραιτείται από την ΕΣΕΕ και από τη 
ΝΔ • Βελτιώνεται το οικονομικό κλίμα, ελπίδες για ανάκαμψη από εφέτος- ΣΕ 
ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΕΤΙΑΣ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ- Αμβλύνονται επίσης οι ανησυχίες και βελτιώνεται η καταναλωτική 
εμπιστοσύνη • Στρατηγείο της επιχείρησης “ενίσχυση της απασχόλησης” 
το Μαξίμου- Ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • Η GRANT THORNTON στην ΕΘΝΙΚΗ, η MAZARS στην 
ALPHA BANK, η KPMG στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΗΛΘΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ- 
Αναλαμβάνουν από σήμερα: Τι θα κάνουν, πόσο θα αμείβονται • Νομοσχέδιο για 
τον τουρισμό- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιμένει η κυβέρνηση στο σχέδιό της για ανοικτά καταστήματα- 
ΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ- Εμφύλιος στο εμπόριο για τις Κυριακές • Ανησυχίες 
από την παράταση στην επίλυση του προβλήματος- ΦΟΒΟΙ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΓΙΑ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΟ • «ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΘΝΟΣ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗΔΩΝ» • Συνάντηση 
Αντ. Σαμαρά με Ευάγγελο Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη- ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- Πρόσκληση των τριών για οχύρωση της Δημοκρατίας • Ρεκόρ 
εξαγωγών στην Ευρωζώνη- ΟΡΑΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Για την οικονομία το 2013- ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΣΤΟΥΣ 
ΔΕΚΑ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΞΠΡΕΣ: Τεταμένο το κλίμα στη συνάντηση Χατζηδάκη με παραγωγικούς 
φορείς για τις Κυριακές- ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

• ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΜΙΑ • EUROSTAT: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΥΞΗΣΗ (13%) ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ • ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για 
την αναδιάρθρωση του ΕΟΤ • ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- Παραμένει σε ισχύ η δυνατότητα για ένταξη σε 2 
προηγούμενους νόμους με 45 ή 48 δόσεις.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Κατατέθηκε νομοσχέδιο προς διαβούλευση για 
ενίσχυση επιχειρηματικότητας- 13+1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- Περιοχές ανάπτυξης και όροι δόμησης • Οικονομία: ΙΟΒΕ: 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ • Πρωτοφανείς στιγμές έντασης 
καταγράφηκαν μεταξύ Κωστή Χατζηδάκη και Βασίλη Κορκίδη- ΕΥΘΕΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ • Ένωση Τραπεζών: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: ΣΕ ΙΣΧΥ 
ΑΠΟ 1/1/2013 Ο ΦΟΡΟΣ 15% • FITCH: ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ 
ΣΤΟ ΑΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΞΑΝΑ ΑΠΟ ΕΚΤ 
ΣΕ ΕΤΕ, ALPHA ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Δέχεται ως εγγύηση τους ελληνικούς 
τίτλους- Φθηνότερη χρηματοδότηση • ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΣ 1 ΣΤΟΥΣ 3 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟ 2012 • ΑΠΟΧΩΡΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΡ- Συνεχίζουν η ισραηλινών συμφερόντων ELBIT, 
η LAMDA DEVELOPMENT του ομίλου Λάτση και η βρετανική LONDON 
AND REGIONAL PROPERTIES • ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΤΥΠΗΜΑ- Ενημέρωση αρχηγών 
από Δένδια, που τόνισαν την ανάγκη κοινού μετώπου κατά της βίας • ΤΡΕΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΡΡΟΕΣ- Για τη λίστα Λαγκάρντ • 
ΜΠΕΡΔΕΨΕ ΤΑ ΣΤΙΚΑΚΙΑ Ο κ. ΔΙΩΤΗΣ- Τι αναφέρει στο υπόμνημα.
ΤΑ ΝΕΑ: Λίστα Λαγκάρντ: ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ- Να στηθεί μια κάλπη 
για κάθε πρόταση προκρίνει η τρικομματική κυβέρνηση- Εκ των υστέρων η 
ομολογία Διώτη ότι αντέγραψε το στικάκι • ΦΟΡΟΙ: ΣΤΟΝ ΑΦΡΟ ΤΑ ΣΚΑΦΗ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ- Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση για τα κότερα σε σχέση με τα πολυτελή 
Ι.Χ.: αφορολόγητες οι θαλαμηγοί μήκους έως 12 μέτρων • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Διώτης: Αντέγραψα το ένα στικάκι, κατέστρεψα το άλλο- 
ΕΙΔΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟ! • ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΑΜ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ «ΛΕΛΑΣ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ».
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ 
παραδέχεται ότι κατέστρεψε το πρωτότυπο USB- ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ… ΔΙΩΤΗ- 
Μύλος στη Βουλή για τον τρόπο της ψηφοφορίας • Με διαδικασίες- εξπρές 
από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο- ΔΑΝΕΙΟ 1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.
6 ΜΕΡΕΣ: Μεθοδεύουν ονομαστική ψηφοφορία για τον φόβο διαρροών 
με στόχο να προστατεύσουν την κυβερνητική συνοχή- ΜΑΝΤΡΩΝΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ • Λίστα Λαγκάρντ: ΤΑ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΟΤΙ… ΤΟΥ ΔΙΩΤΗ 
ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΘΥΜΗΔΙΑ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Γιατί ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ «αθωώνει» τον 
Βενιζέλο- ΜΥΣΤΙΚΑ & ΨΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΩΤΗ- Για σκοπιμότητα και 
υπόγειες διαδρομές από το «βαθύ κράτος» του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο στελέχη από 
όλο το πολιτικό φάσμα- Κόλπα με τις κάλπες για την παραπομπή των «ενόχων» 
της Λίστας Λαγκάρντ • Έρευνα ΙΟΒΕ: 53% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ «ΜΟΛΙΣ ΠΟΥ ΤΑ 
ΒΓΑΖΕΙ ΠΕΡΑ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες σε όλη την Ελλάδα- 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΑΠΟ ΤΑ «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ •  Ο ΔΙΩΤΗΣ 
«ΘΥΜΗΘΗΚΕ» ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΤΙΚΑΚΙ- Έκθετος ο πρώην 
επικεφαλής του ΣΔΟΕ- Μάχη στα κόμματα για το πόσες κάλπες θα στηθούν.
ΕΘΝΟΣ: Οι τελικές προτάσεις του υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση- 
ΩΡΑ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 180.000 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ • Υπόμνημα με αντιφάσεις- ΝΕΟ 
ΑΥΤΟΓΚΟΛ ΤΟΥ ΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ- Ομολόγησε ότι το αντέγραψε και 
στη συνέχεια κατέστρεψε το πρωτότυπο • Λίστα Λαγκάρντ: ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΙΣ 
ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αμφισβητείται πλέον δημοσίως από βουλευτές και υπουργούς 
της ΝΔ! Στυλιανίδης: Με προσβάλλει η στάση του- ΡΙΧΤΕΡ ΟΡΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ • Το υπόμνημα του Διώτη- ΤΩΡΑ ΘΥΜΗΘΗΚΕ ΟΤΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΟ 
ΚΑΥΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ.
ΕΣΤΙΑ: Η ΕΥΘΥΤΗΣ ΤΟΥ κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Σπανίως υπουργός απαντά με τέτοια 
ειλικρίνεια.
Η ΑΥΓΗ: Στην αυριανή ψηφοφορία για την προανακριτική- ΣΤΗΝΟΥΝ 
ΚΑΛΠΟΝΟΘΕΙΑ- Διασπούν την Ολομέλεια της Βουλής σε τρεις κάλπες, όσες 
και οι προτάσεις των κομμάτων για τη λίστα Λαγκάρντ, για να μην αθροιστούν οι 
ψήφοι στα πρόσωπα Βενιζέλου και Παπανδρέου.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στόχος της συγκυβέρνησης το χτύπημα του λαϊκού κινήματος- 
Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος του ΙΚΑ με όλες τις προϋποθέσεις- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΡΕΩΝ • Σύσκεψη του πρωθυπουργού με τα παραγωγικά 
υπουργεία- Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ • Σύσκεψη των τριών αρχηγών στο Μαξίμου- ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΒΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Παιχνίδια στρατηγικής» μέχρις ότου ξεκινήσουν τον 
Αρμαγεδδώνα…- ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ!
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ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 16 /01/2013

Την κατάργηση των περιορισμών στη δημιουργία μεγάλων 
οργανωμένων τουριστικών αναπτύξεων στα μικρά νησιά 
περιλαμβάνει σχέδιο νόμου των υπουργείων Τουρισμού 
και Περιβάλλοντος. Με βάση τις πολεοδομικές ρυθμίσεις 
του νομοσχεδίου, πριμοδοτείται n δημιουργία γκολφ 
στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, επαναφέρεται το 
πλαίσιο για τα Condo Hotels που είχε αποσυρθεί από 
προηγούμενα νομοθετήματα, οργανώνεται n τουριστική 
ενοικίαση επαύλεων και επιτρέπεται n ανέγερση 
κατοικιών αλλά και n σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας 
σε ΠΟΤΑ. Οι ρυθμίσεις των δύο υπουργείων υπουργείων 
ουσιαστικά προλειαίνουν το έδαφος για την αναθεώρηση 
του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό, πάντα στην 
κατεύθυνση της διευκόλυνσης των μεγάλης έκτασης 
τουριστικών επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα: 
• Επαναδιατυπώνεται n έννοια του «οργανωμένου 
υποδοχέα τουριστικών δραστηριοτήτων» προκειμένου να 
προσθέσει στις παλαιές μορφές πολεοδόμησης (ΠΟΤΑ, 
ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ) τις νέες (ΕΣΧΑΔΑ, περιοχές με ΕΣΟΑΠ).
 • Η δημιουργία τέτοιων οργανωμένων υποδοχέων, καθώς 
και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων επιτρέπεται στις 
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές 
της χώρας, στις μητροπολιτικές και ορεινές περιοχές. 
• Περαιτέρω, οργανωμένοι υποδοχείς και σύνθετα 
καταλύματα επιτρέπονται και στα νησιά άνω των 90 
τ.χλμ. (με ανώτατο επιτρεπόμενο μεικτό συντελεστή 
δόμησης το 0,05 για τα νησιά πλην Ρόδου, Εύβοιας, 
Κρήτης). Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος των νησιών των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων. 
Μάλιστα καταργούνται οι περιορισμοί που έθετε το ειδικό 
χωροταξικό ως προς την ανώτατη έκταση που μπορούν να 
καταλάβουν τέτοιες αναπτύξεις σε ένα νησί (λ.χ. στα νησιά 
90-100 τ.μ. μέχρι το 2 τοις χιλίοις της έκτασής τους).
• Πριμοδοτείται n δημιουργία γκολφ άνω των 12 οπών 
σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα καθώς αυξάνεται το 
ποσοστό των κατοικιών που μπορούν να πωληθούν σε 
60%. 
• Επαναφέρεται ο θεσμός των ξενοδοχείων 
συνιδιοκτησίας (Condo Hotels), που έχει αποσυρθεί από 
ανάλογα νομοθετήματα τουλάχιστον 2 φορές τα τελευταία 
χρόνια.
 • Δημιουργείται πλαίσιο για την ενοικίαση τουριστικών 
επαύλεων. Όσον αφορά τις ΠΟΤΑ, με μια μάλλον 
πολύ συγκεκριμένη ρύθμιση δίνεται n δυνατότητα 
να αναπτύσσονται σε διαφορετικά τμήματα της ίδιας 
περιοχής (και όχι να είναι μια ενιαία έκταση), επιτρέπεται 
να περιλαμβάνουν κατοικία και να συστήνουν οριζόντιες 
ιδιοκτησίες σε υφιστάμενες τουριστικές κατοικίες για 
πώληση ή ενοικίαση.
• Επιτρέπεται n ανέγερση λυόμενων κατασκευών σε 
ολυμπιακές εγκαταστάσεις για διάστημα έως 4 μήνες.

ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 16 /01/2013

 Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει εντός των επόμενων ημερών 
ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, όπου θα 
έχει συναντήσεις με τους αρμόδιους επιτρόπους για την 
επανεκκίνηση των τεσσάρων αυτοκινητοδρόμων. To θέμα 
απασχόλησε τη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός με τον 
επικεφαλής της ομάδας δράσης της E.E., Horst Reichenbach, 
ο οποίος, αναφερόμενος στην έκβαση των διαπραγματεύσεων 
που θα γίνουν για τους τέσσερις αυτοκινητοδρόμους με τις 
τράπεζες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε: «Είναι νωρίς 
για να είμαστε απολύτως βέβαιοι για οτιδήποτε. Πάντως, n 
Κομισιόν δεν θα σταθεί εμπόδιο σε αυτό το στάδιο, προκειμένου 
να υπάρξει μία πρώτη πολιτική απόφαση. Ώστε όταν υπάρξει 
οριστική συμφωνία να είναι πιο σύντομες οι αποφάσεις της 
Επιτροπής». Κατά την παραμονή του στις Βρυξέλλες, ο κ. 
Χατζηδάκης θα συναντηθεί με τους επιτρόπους κ. Αλμούνια, 
Χαν και Μπαρνιέ. Στόχος του υπουργείου και των επαφών που 
γίνονται με 43 πιστωτικά ιδρύματα και την Κομισιόν είναι να 
εξασφαλιστεί n απρόσκοπτη χρηματοδότηση των έργων και να 
ξεκινήσουν τον Απρίλιο.

ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα  | 16 /01/2013

NEA ταλαιπωρία περιμένει το επιβατικό κοινό της Αθήνας αύριο, 
καθώς ακινητοποιημένοι καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα 
παραμείνουν οι συρμοί του μετρό εξαιτίας της απεργίας που 
προκήρυξαν οι εργαζόμενοι στο Σωματείο Λειτουργίας από την 
έναρξη της βάρδιας στις 5.30 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας, 
μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν 
λόγο για «προσχηματικό διάλογο», διαμαρτύρονται για την ένταξη 
τους στο ενιαίο μισθολόγιο, που -όπως επισημαίνουν- καταργεί 
αυτομάτως τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 10ΜΗΝΟ 
ΤΟΥ 2012 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 16 /01/2013

 Σημαντική μείωση κατά 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ του 
εμπορικού ελλείμματος στην Ελλάδα καταγράφουν τα στοιχεία 
για τους πρώτους 10 μήνες του 2012, που δημοσιοποίησε χθες 
n Eurostat, στα 13,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως προκύπτει 
από τα κοινοτικά στοιχεία την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, 
οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 20,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 
σημειώνοντας αύξηση 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2011. Οι εισαγωγές υποχώρησαν στα 34,2 δισεκατομμύρια 
ευρώ από 37,4 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, 
καταγράφοντας πτώση της τάξης του 9%. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι n Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 
αύξηση μεταξύ των χωρών της Eυρωζώνης στις εξαγωγές 
και τη μεγαλύτερη μείωση στις εισαγωγές. Ωστόσο, σημαντικά 
βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου του κατέγραψαν και οι 
άλλες χώρες του Νότου με δημοσιονομικά προβλήματα, 
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λόγω της λιτότητας που επέφερε υποχώρηση των εισαγωγών. 
Στην Κύπρο οι εισαγωγές μειώθηκαν 8%, στην Ιταλία και την 
Πορτογαλία n μείωση έφτασε το 5% και στην Ισπανία το 4%. Την 
παραπάνω περίοδο n χώρα μας κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα 
13,2 δισ. ευρώ, ενώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 το εμπορικό 
έλλειμμα είχε ανέλθει στα 18,8 δισ. ευρώ. Αναφορικά με το 
σύνολο της E.E., οι εισαγωγές από την Κίνα ανήλθαν σε αξία 
στα 243,5 δισ. ευρώ (μειωμένες κατά 1% σε σχέση με την ίδια 
περίοδο του 2011), οι εισαγωγές από τη Ρωσία αυξήθηκαν 6% 
και ανήλθαν σε 176,1 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ 
αυξήθηκαν 9% και διαμορφώθηκαν στα 174,2 δισ. ευρώ. Την 
ίδια περίοδο οι κοινοτικές εξαγωγές προς την Κίνα έφτασαν 
τα 120,6 δισεκατομμύρια ευρώ (αύξηση 8%), προς τη Ρωσία τα 
102,7 δισ. ευρώ (αύξηση 16%) και προς τις ΗΠΑ τα 246,5 δισ. 
ευρώ (αύξηση 14%). To εμπορικό ισοζύγιο της E.E. εμφάνισε 
πλεόνασμα της τάξης των 72,3 δισ. ευρώ στις συναλλαγές με τις 
ΗΠΑ και έλλειμμα ύψους 122,9 δισ. ευρώ και 73,4 δισ. Ευρώ με 
την Κίνα και τη Ρωσία αντίστοιχα. Τέλος, οι εξαγωγές της E.E. 
προς την Τουρκία ανήλθαν στα 62,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι 
εισαγωγές κυμάνθηκαν στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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Χάσμα χωρίζει τους εμπόρους και το υπουργείο Ανάπτυξης σε 
ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, όπως 
φάνηκε χθες στην ευρεία σύσκεψη με τους φορείς της αγοράς για 
τον νέο Αγορανομικό Κώδικα, n οποία διεκόπη με την αποχώρηση 
του προέδρου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπόρων Ελλάδος κ. Β. 
Κορκίδη, αφού προηγουμένως υπήρξε έντονη αντιπαράθεση με τον 
υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων κ. Κ. Χατζηδάκη. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ δήλωσε ότι 
προτίθεται να στείλει σήμερα επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Αντ. 
Σαμαρά, με την οποία θα δηλώνει την απόφασή του να παραιτηθεί 
τόσο από πρόεδρος της Συνομοσπονδίας όσο και από μέλος της 
Νέας Δημοκρατίας αν δεν αποσυρθεί n επίμαχη διάταξη για τις 
Κυριακές. Λίγη ώρα πριν, μέσα στη συνεδρίαση, είχε επιτεθεί 
λεκτικά κατά του υπουργού κ. Χατζηδάκη και του υφυπουργού κ. 
Θανάση Σκορδά, καταγγέλλοντας ότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά συμφέροντα, εμμένοντας στη θέση τους για πλήρη 
απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας και καταγγέλλοντας τον 
διάλογο ως προσχηματικό. Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, στον 
διάλογο που είχε και με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στη 
σύσκεψη, n κατάργηση της κυριακάτικης αργίας θα εξυπηρετήσει 
κυρίως τις εμπορικές πολυεθνικές και θα πλήξει ισχυρά, στην 
παρούσα συγκυρία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου φέρεται να αντέδρασε έντονα στην 
προσωπική επίθεση, ενώ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, όπως αναφέρουν 
οι πληροφορίες, σε μία αποστροφή του λόγου του σχολίασε: 
«Ντρέπομαι που είμαι Νέα Δημοκρατία, μην με αναγκάσετε 
να παραιτηθώ». Από την πλευρά της n πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Ανάπτυξης εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει 
στην απελευθέρωση της κυριακάτικης αργίας. Ο υφυπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ. Αθ. Σκορδάς μετά τη σύσκεψη δήλωσε: «Η κυβέρνηση 

στην προσπάθεια της να καταπολεμήσει τα λουκέτα και την ανεργία 
έχει καταθέσει μία πρόταση στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της 
αγορανομικής νομοθεσίας για μία πιo σύγχρονη λειτουργία της 
αγοράς. Σήμερα κάναμε μία συμπερασματική συζήτηση με τους 
κοινωνικούς εταίρους, αξιολογώντας κάθε πρόταση που έχει 
κατατεθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Κατόπιν θα συζητήσουμε 
με τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση και εν συνεχεία θα 
ακολουθήσει n κατάθεση σχετικού σχεδίου νόμου στη Βουλή». 
Επίσης, κύκλοι του υπουργείου απαντώντας στις αιτιάσεις του 
προέδρου της ΕΣΕΕ περί εξυπηρέτησης συμφερόντων τόνιζαν 
ότι «n Ελλάδα είναι μικρή χώρα και γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ 
μας. Γνωρίζουμε λοιπόν όλοι ποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα» 
και σχολίαζαν ότι n συγκεκριμένη ρύθμιση θα κριθεί από τα 
κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, καθώς «χρειάζονται 
151 ψήφοι για να ψηφιστεί από τη Βουλή». Σε ό,τι αφορά στη 
συμβολή των πολιτικών κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση, 
για να ξεπεραστεί και ο συγκεκριμένος σκόπελος, άνθρωποι 
της αγοράς σημείωναν ότι δεν είναι σίγουρο ότι το ΠαΣοΚ και 
n ΔημΑρ θα υποστηρίξουν τη θέση της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου. Ιδιαίτερα μάλιστα, σχολίαζαν χθες στο «K», καθώς 
«n άποψη του πρωθυπουργού κ. Σαμαρά για τη λειτουργία των 
καταστημάτων και Κυριακές είναι πιο κοντά στη θέση του Κορκίδη 
παρά στη θέση του υπουργού, μιας και ο Πρωθυπουργός θέλει οι 
αλλαγές για το δοκιμαζόμενο εμπόριο, στην παρούσα συγκυρία, 
να πραγματοποιούν αυτό για το οποίο αποφασίζονται, δηλαδή να 
λειτουργούν προς όφελος της αγοράς και όχι ως αιτία για λουκέτα». 
Σημειώνεται ότι μέσα στη συνεδρίαση μία από τις προτάσεις που 
κατατέθηκαν από τη ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ είναι να λειτουργήσουν 
δοκιμαστικά τα καταστήματα 7 Κυριακές μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά 
την πρόταση αυτή - των δοκιμαστικών περιόδων - δεν την έκανε 
αποδεκτή n ηγεσία του υπουργείου. Εν τω μεταξύ ο χειρισμός του 
θέματος από πλευράς υπουργείου έχει προκαλέσει και την έντονη 
αντίδραση των εμποροϋπαλλήλων, οι οποίοι, σύμφωνα με δηλώσεις 
που έκανε ο πρόεδρος τους κ. Θ. Βασιλόπουλος, είναι έτοιμοι να 
προχωρήσουν σε μαζικές κινητοποιήσεις.
 Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Δ. Ασημακόπουλος 
εκτιμά, όπως είπε, ότι θα υπάρξουν δεύτερες σκέψεις στη 
συνέχεια. Ο ίδιος πάντως δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι «οι 
επιπτώσεις από τις λάθος πολιτικές που δεν επιβάλλονται από το 
μνημόνιο είναι πιο καταστροφικές», ενώ ο κ. Αντ. Μακρής από τον 
ΣΕΛΠΕ επεσήμανε ότι n πορεία της αγοράς όπως λειτουργεί μέχρι 
σήμερα την έχει φέρει σε αδιέξοδο, σημειώνοντας: «Περιμένουμε 
από το υπουργείο να νομοθετήσει προς όφελος του καταναλωτή». 
Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου, n προτεινόμενη ρύθμιση θα 
φέρει αύξηση της απασχόλησης και τόνωση της αγοράς. Οι ίδιοι, 
επικαλούμενοι στοιχεία του ΟΟΣΑ αλλά και της απελευθέρωσης 
του ωραρίου της λειτουργίας των καταστημάτων το 2005, 
σημειώνουν ότι υπήρξε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 
13.5% όταν το 2004, τη χρονιά όπου πραγματοποιήθηκαν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες, n αύξηση ήταν 7%. Σύμφωνα με τους ίδιους 
και με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ όπου υπάρχει διεύρυνση 
υπάρχει θετική επίπτωση στην απασχόληση κατά 1,5%-3% και 
πτώση των τιμών κατά 2,5%.


