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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κάτι δεν πάει καλά στο ...“βασίλειο” των απο-
κρατικοποιήσεων ή ιδιωτικοποιήσεων. Κι αυτό 
είναι έκδηλο, σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτη-
τα από την άποψη που δικαιούται να έχει (και να 
υποστηρίζει) κανείς γι’ αυτή την υπόθεση.
Για παράδειγμα: χρειάστηκε να γίνει πολύ 
συζήτηση για το αυτονόητο, επειδή οι 
διαχειριστές των “ασημικών” της χώρας δεν 
σκέφθηκαν πως είναι αδιανόητο να πωληθεί 
δημόσια γη, ιδίως, μάλιστα, ολόκληρα νησιά 
(ή βραχονησίδες) σε ευαίσθητες γεωστρατη-
γικά και γεωπολιτικά περιοχές του ελλαδικού 
χώρου. Επιπροσθέτως, δεν σκέφθηκαν πως 
οποιοσδήποτε πραγματικός επενδυτής - και όχι 
κερδοσκόπος ή εμφορούμενος από οποιοδή-
ποτε άλλο κίνητρο - δεν ενδιαφέρεται (και δεν 
τον συμφέρει) να προσθέσει στο κόστος της 
όποιας επένδυσής του, το πολύ υψηλό τίμημα 
της κτίσης γης.
Μια σειρά άλλες περιπτώσεις αποδεικνύουν ότι 
επί του συγκεκριμένου εγχειρήματος γίνονται 
πολλά λάθη (;), τα οποία οδηγούν σε καθυστε-
ρήσεις, αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας 
απέναντι στη διεθνή επενδυτική κοινότητα, ενώ 
ενισχύουν την άποψη ότι “πωλείται Ελλάς” 
όσο-όσο, κάτι που θα βρει αντίθετους όλους 
τους Έλληνες. 
Η αξιοποίηση των εθνικών περιουσιακών στοι-
χείων είναι μια εξαιρετικά λεπτή και μείζονος 
σημασίας υπόθεση, ζητούμενο της οποίας 
είναι η ανάπτυξη της χώρας, η δημιουργία 
θέσεων εργασίας, το πολλαπλασιαστικό όφελος 
της εθνικής οικονομίας. Υπ’ αυτό το πρίσμα 
απαιτείται άμεσα αναθεώρηση της όλης στάσης 
και επανακαθορισμό με απόλυτη ακρίβεια των 
όρων και προϋποθέσεων κατά περίπτωση.
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ΣΗΜΕΡΑ

H  ημερίδα με θέμα: «Σύνδεση του ΕΜΠ με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τον επαγ-
γελματικό προσανατολισμό των μαθητών» πραγματοποιείται σήμερα  στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), με ώρα έναρξης στις 15:30. Στην ημερίδα αναμένε-
ται να απευθύνουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, ο Πρύτανης του 
ΕΜΠ Σίμος Σιμόπουλος και η Αντιπρυτάνις του Παντείου Πανεπιστημίου Ισμήνη Κριάρη. 
Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ομιλίες από την Αντωνία Μοροπούλου, Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού Ε.Μ.Π. και επιστημονικά υπεύθυνη του Ιδρυ-
ματικού Προγράμματος «Δ.Α.ΣΤΑ Ε.Μ.Π.», από την Νίκη Κουλουμπή, επιστημονικά υπεύ-
θυνη του Ιδρυματικού προγράμματος «Γραφείο Διασύνδεσης / Εξυπηρέτησης Φοιτητών 
και Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ»  και την Ευγενία Τζαννίνη, Νομικό Σύμβουλο της ΔΑΣΤΑ 
ΕΜΠ. Θα ακολουθήσουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης

Σήμερα η ημερίδα για τη σύνδεση ΕΜΠ 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

ΣυνέντευξηΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η KATAΣΚΕΥΗ

Η KATAΣΚΕΥΗ

Χρ. Σπίρτζης: 
Απαιτείται  πολιτ ική βούληση για βελτίωση του κλίματος στον       κατασκευαστικό τομέαΑποκλειστική συνέντευξη του προέδρου του ΤΕΕ στην «Κ»

Συγκρατημένα αισιόδοξος εμφανίζεται 
σε αποκλειστική συνέντευξη που παρα-
χώρησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης στo περιοδικό «Κατασκευή» και 
στη δημοσιογράφο Έστα Σωτηροπούλου, 
σε ότι αφορά τη βελτίωση του κλίματος 
στον κατασκευαστικό τομέα το 2013. 
Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει κάτω 
από συγκεκριμένους όρους και προϋπο-
θέσεις και κυρίως αν υπάρξει  πολιτική 
βούληση, για την επίλυση μιας σειράς 
προβλημάτων με βασικότερα αυτά της 
ανεργίας και της απασχόλησης και των 
άδικων ασφαλιστικών ρυθμίσεων. Επικρι-
τικός είναι ο πρόεδρος του ΤΕΕ με τους 
κυβερνητικούς χειρισμούς σε ότι αφορά 
στην επίλυση των αιτημάτων όλου του 
εργοληπτικού κόσμου ακόμη και αυτών 
που δεν έχουν κόστος όπως η δημιουρ-
γία ενιαίου Μητρώου Μελετών και έργων 
που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και σε 
μια σειρά άλλων όπως το Παρατηρητήριο 
των Δομικών Υλικών, για τα οποία υπάρ-
χει παντελής αδιαφορία. Ιδιαίτερα αιχ-
μηρός είναι με τις τράπεζες στις οποίες 
αποδίδει αποκλειστικά την ευθύνη για τις 
καθυστερήσεις των μεγάλων έργων, γιατί 

όπως επισημαίνει με νόημα  ο κ. Σπίρτζης 
«είναι οι μόνες εταιρείες που πρέπει να 
λειτουργούν εκ του ασφαλούς», και κα-
λεί την κυβέρνηση να μην κοιτάξει τον 
τραπεζικό τομέα αλλά τα συμφέροντα 
της χώρας. Αναφέρεται αναλυτικά στα 
προβλήματα του κατασκευαστικού κό-
σμου υπογραμμίζει  την ανεργία, το μηδε-
νισμό της οικοδομικής δραστηριότητας 
και των δημοσίων έργων, την απαξίωση 
της δημόσιας διοίκησης , την έλλειψη 
διαφάνειας και τις δαιδαλώδεις νομοθε-
τικές ρυθμίσεις καθώς και τις πρόσφατες 
ασφαλιστικές διατάξεις που οδηγούν σε 
αδιέξοδο ολόκληρο τον κλάδο.

 Ολόκληρη η 
συνέντευξη του 
προέδρου ΤΕΕ 
δημοσιεύεται 
στην ηλεκτρονι-
κή έκδοση του 
περιοδικού «Κα-
τασκευή», που 
βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα της 
ΠΕΔΜΕΔΕ, στη 
διεύθυνση www.
pedmede,gr 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ  
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Οι προοπτικές του  
κατασκευαστικού τομέα το 2013 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18-02-2013 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ένταξη 
και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 
Διαδικασία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιστημονική 
Ένωση Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση

10-12
Μαΐου
2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής
XANIA

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρμοσμένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

ΑΘΗΝΑ
➦  Η Δομή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδρομίας του 
ΕΜΠ διοργανώνει σήμερα στις 15:30, ημερίδα με 
θέμα: “Σύνδεση του ΕΜΠ με τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση για τον επαγγελματικό προσανατολι-
σμό των μαθητών”. Η εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 
4, Σύνταγμα).

   Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου και ώρα 
11:45, το ΙΕΕΕ EMBS Student Chapter σε 
συνεργασία με το Εργαστήριο Ενσύρματης 
Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: "Τηλεϊα-
τρική".
Διακεκριμένοι ομιλητές και γνώστες του 
συγκεκριμένου τομέα του biomedical 
engineering από τον ακαδημαϊκό χώρο, το 
χώρο της υγείας, αλλά και της αγοράς εργα-
σίας, θα παρουσιάσουν καινοτόμες τηλεϊα-
τρικές τεχνολογίες, καθώς και την επιρροή 
τους στην ιατρική φροντίδα (περιλαμβά-
νονται ζωντανές παρουσιάσεις διεθνούς 
εμβέλειας τηλεϊατρικών συστημάτων).
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Μου-
σείο Επιστημών & Τεχνολογίας του Πανε-
πιστημίου Πατρών, με ελεύθερη είσοδο. 
Θα μιλήσουν οι: Λυμπερόπουλος Δημή-
τρης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, 
Κουτσούρης Δημήτρης, καθηγητής Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου,Νικήτα Νάντια, 
καθηγήτρια ΕΜΠ, Φωτιάδης Δημήτρης, κα-
θηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Βίλλιας 
Κωνσταντίνος, Ιατρός, Βοντετσιάνος Θεό-
δωρος, Ιατρός Πνευμονολόγος, Περδικούρη 

Τένη, Ιατρός, Κουκιάς Μιχάλης, επίκουρος 
καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πανα-
γιωτακόπουλος Θεόδωρος, δρ. Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός, Σωτηριάδης Φίλιππος, δρ. 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Camp Darryl, 
Πρόεδρος εταιρείας. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θ αναπτυ-
χθούν τα θέματα:
-Διαχρονική εξέλιξη της Τηλεϊατρικής
-Πρότυπα και έλεγχος ποιότητας σε υπηρε-
σίες Τηλεϊατρικής
- Το ασύρματο μέλλον της ιατρικής: Τε-
χνολογίες εμφυτεύσιμων και καταπόσιμων 
ιατρικών διατάξεων
-Φορέσιμα συστήματα για την παρακολού-
θηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις
-Ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και 
ικανοποίηση ασθενών από την εφαρμογή 
Τηλεϊατρικής
-Οι ΤΠΕ σαν στρατηγικό εργαλείο για την 
αναδόμηση του συστήματος υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας. Ευρωπαϊκό και 
Ελληνικό γίγνεσθαι
-Δίκτυα Τηλεϊατρικής του OTE.
Θ ακολουθήσουν δύο Στρογγυλά Τραπέζια 
και ανοιχτή συζήτηση.

Ημερίδα για την τηλεϊατρική

Ηχομόνωση και αερισμός 
στα κτίρια 

 Το Ελληνικό Παράρτημα της Αμερικάνικης Ένωσης 
Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού – 
ASHRAE διοργανώνει εκδήλωση τεχνικής ενημέρω-
σης με θέμα «Ηχομόνωση στα κτίρια – Σύγχρονος 
μηχανικός αερισμός» την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 
2013, στην Αθήνα (ξενοδοχείο Ledra Marriott). Δεν 
υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά απαιτείται εγ-
γραφή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμό του 
Προέδρου Ελληνικού Παραρτήματος Δημ. Μαντά 
και τις ομιλίες:
Demand Ventilation – EC Technology (Mats Sandor, 
Τεχνικός Διευθυντής εταιρείας)
Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ζητημάτων ακουστι-
κής και ηχομόνωσης (Δρ. Γεώργιος Χαραλαμπό-
πουλος, διδάκτωρ ακουστικής, Μηχανολόγος Μη-
χανικός ΕΜΠ, καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά).
Θ ακολουθήσει συζήτηση.
Δηλώσεις συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: dimitris@ashrae.gr
Πληροφορίες :www.ashrae.gr, www.ashrae.org

26-28
Απριλίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-
τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π.

Ως τις 28 Φεβρουαρίου 2013 παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για τα βραβεία 
σημαντικών έργων από σκυρόδεμα, που θα χορηγήσει η fib.  Σημειώνεται ότι τα συγκεκριμένα βραβεία 
απονέμονται κάθε τέσσερα χρόνια και το καθένα αντιστοιχεί σε μια μπρούτζινη πλάκα που μπορεί να 
τοποθετηθεί επί του έργου και από πιστοποιητικά που απονέμονται στους κύριους συντελεστές του 
έργου. Τα βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα γίνει κατά την διάρκεια του συνεδρίου της 
fib στην Mumbai της Ινδίας (Φεβρουάριος 2014).  
Οι υποψήφιοι για τα βραβεία πρέπει να προταθούν από το Εθνικό Τμήμα της fib στη χώρα τους, που στην 
Ελλάδα είναι το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ (τηλ. 210-3291728).
Πληροφορίες: http://www.fib-international.org/awards#AOS

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 
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Ο Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΣΤΥΕ), με ανακοίνωση του 
καταγγέλλει ότι «η ενέργεια της ΕΛΑΣ να παρέμβει με πρόσχημα «δι-
ερεύνηση θεμάτων τάξεως και ασφαλείας» την Τετάρτη 13/2 το βράδυ, 
στη σύσκεψη των εκπροσώπων στο Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωμα-
τείων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στο χώρο των γραφείων του Σω-
ματείου Μισθωτών Τεχνικών είναι η συνέχεια του αντιδημοκρατικού 
κατήφορου της Κυβέρνησης. Παραπέμπει σε μνήμες ολοκληρωτικών 
πρακτικών που πλήγωσαν τη Δημοκρατία στη χώρα μας.
Είναι απόλυτα καταδικαστέα και αντί για φόβο μας δημιουργεί ακό-

μα πιο έντονα την αγωνία και μας ενισχύει την πεποίθηση ότι πρέ-
πει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα στη συλλογική 
οργάνωση και την προστασία των εργαζομένων από την μνημονιακή 
επιδρομή. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους του 
Σωματείου Μισθωτών και των άλλων Σωματείων που δέχθηκαν αυτή 
την πρόκληση.
Όλοι μαζί να δώσουμε την πρώτη απάντησή μας με τη συμμετοχή μας 
στην Γενική Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την Τε-
τάρτη 20 Φεβρουαρίου».

 «Οκτώ χρόνια μετά την κατάρρευση του βιοκλιματικού στεγάστρου 
στον αρχαιολογικό χώρο της Σαντορίνης, που στοίχισε τη ζωή σ' έναν 
Ουαλλό τουρίστα και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε τουριστών κι 
ενός εργάτη, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον υπεύθυνο εργοταξίου 
της κατασκευάστριας εταιρείας J&P Άβαξ Αθανάσιο Σακελλαρόπου-
λο και τον καταδίκασε σε φυλάκιση 33 μηνών, με τριετή αναστολή. 
Αντιθέτως, ομόφωνα αθώοι κρίθηκαν οι επιστημονικοί σύμβουλοι 
και συνεργάτες της αρχαιολογικής εταιρείας που σχεδίασαν το έργο. 
Πρόκειται για τους Νίκο Φιντικάκη, Νίκο Πανδή, Νίκο Παπαντωνίου 
και Παναγιώτη Καρύδη καθώς και για τον καθηγητή Γ. Ιωαννίδη και 
τον υπεργολάβο Θ. Πετζετάκη, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κατηγορίες 
για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από 
αμέλεια, φθορά μνημείου και παραβίαση κανόνων ασφαλείας». Αυτά 
αναφέρονται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Η Αυγή», το οποίο 
συνεχίζει ως εξής: «Στο πλαίσιο της πολυήμερης διαδικασίας στο 
Τριμελές Εφετείο Αιγαίου, όπου εξετάστηκαν σύνθετα και σύγχρονα 
προβλήματα τεχνολογίας, κατέθεσαν ο ομότιμος καθηγητής και ανα-
σκαφέας της Σαντορίνης Χρήστος Ντάμας και ο πρόεδρος της Αρ-
χαιολογικής Εταιρείας καθηγητής και ακαδημαϊκός Επαμεινώνδας  

Σπηλιωτόπουλος. Επίσης εξετάστηκαν ειδικοί τεχνικοί και αρχιτέ-
κτονες καθώς και ο πρόεδρος του τεχνικού επιμελητηρίου, ο γραμ-
ματέας και ο υπεύθυνος οικονομικών, Χρίστος Σπίρτζης, Αντώνης 
Πρωτονοτάριος και Ντίνος Μακέδος  αντίστοιχα. Κατά την αγόρευ-
σή του ο εισαγγελέας κ. Οικονόμου επεσήμανε τις μεγάλες ευθύνες 
υπευθύνων της κατασκευής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έπρεπε 
να είναι κατηγορούμενοι ο κ Χαρμαντάς, αντιπρόσωπος και νόμιμος 
εκπρόσωπος της J&P Άβαξ, και ο Παύλος Τομπακίδης, γενικός επι-
βλέπων σι οποίοι αθωώθηκαν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στη 
Νάξο. Σημειώνεται ότι n μελέτη του αρχιτέκτονα N. Φιντικάκη για το 
βιοκλιματικό στέγαστρο απέσπασε το 20 βραβείο στον διεθνή δια-
γωνισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατασκευή βιοκλιματικών 
έργων στην Ευρώπη ανάμεσα σε 250 συμμετοχές. Ο Νίκος Κωνστα-
ντόπουλος συνήγορος υπεράσπισης του Νίκου Φυντικάκη δήλωσε 
ότι «n απόφαση του Εφετείου είναι από αυτές που μένουν στην ιστο-
ρία των δικαστηρίων, γιατί είναι σωστή κατ δίκαιη απόφαση είναι 
απόφαση, υπέρ της αλήθειας της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και 
εμπιστοσύνης που χρειάζονται οι πολίτες για την ορθή λειτουργία 
των θεσμών της δημοκρατίας».

Έφοδος της ΕΛΑΣ σε σύσκεψη Σωματείων

Απόφαση για την κατάρρευση στεγάστρου  
στον αρχαιολογικό χώρο της Σαντορίνης

Επίθεση σε εργοτάξιο 
Τέσσερα άτομα προσήχθησαν και εξετάζονται 
για συμμετοχή στον εμπρησμό, τα ξημερώματα 
της Κυριακής, στο εργοτάξιο της εταιρείας «Ελ-
ληνικός Χρυσός» στις Σκουριές Χαλκιδικής, ενώ 
αναζητούνται άλλα τέσσερα. Παράλληλα, βρέθη-
καν ίχνη των δραστών, τα οποία ενεχομένως να 
οδηγήσουν στον εντοπισμό τους. Η εφημερίδα 
«Έθνος» δημοσίευσε ότι: «Κουβαλώντας εύ-
φλεκτο υλικό και οπλισμένοι με καραμπίνες, οι 
κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο χώρο του εργο-
ταξίου από την πίσω πύλη. Κατά αξιόπιστες μαρ-
τυρίες, αφού έδεσαν τους φύλακες της εισόδου, 
απειλώντας τους ότι θα τους κάψουν ζωντανούς, 
έβαλαν φωτιά στις εγκαταστάσεις καίγοντας τρία 
φορτηγά, ένα γκρέιντερ, εκσκαφείς, δύο τζιπ, 
δύο γεννήτριες και τα κοντέινερς όπου στεγά-
ζονται τα γραφεία της εταιρείας. Ένας από τους 
φύλακες χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσο-
κομείο καθώς τραυματίστηκε ελαφρά. Νωρίτερα 
είχαν πυροβολήσει τα φώτα και τις κάμερες του 
κλειστού κυκλώματος για να μην καταγραφούν οι 

κινήσεις τους, ενώ κατά τη διαφυγή τους τοπο-
θέτησαν ακόμη και κορμούς δένδρων και άλλα 
αντικείμενα στη διασταύρωση Παλαιοχωρίου 
και Μεγάλης Παναγίας, ώστε να εμποδίσουν 
την έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπη-
ρεσίας. Η Αστυνομία αρχικά προχώρησε σε 27 
προσαγωγές ατόμων που στη συνέχεια αφέθη-
καν ελεύθερα». Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία 
Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. μεταξύ άλλων αναφέρει 
ότι: «Η Ελληνική Χρυσός Α.Ε με λύπη της ανα-
κοινώνει απρόκλητη επίθεση στις εγκαταστάσεις 
της στις Σκουριές Χαλκιδικής, τα μεσάνυχτα του 
Σαββάτου, 16ης Φεβρουαρίου. Προκλήθηκαν 
σημαντικές υλικές ζημιές χωρίς - ευτυχώς- να 
θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές. Το επεισόδιο 
αυτό αποτελεί κορύφωση της κλιμακούμενης 
επίθεσης κατά των επενδύσεων μας και δεν απο-
τελεί έκπληξη για τούς ιθύνοντες και όσους πα-
ρακολουθούν τις εξελίξεις στην υπόθεση αυτή» 
Επίσης συνεχίζει η ανακοίνωση ότι  «Δεν κατα-
νοούμε τις επιθέσεις αυτές. 

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας 
από όπου και αν προέρχεται και κάνουμε έκκλη-
ση στις Αρχές και σε όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς να υπερασπίσουν την νομιμότητα και να 
στηρίξουν κάθε επενδυτική προσπάθεια στην 
χώρα μας, τόσο ζωτικής σημασίας για την οικο-
νομική της ανάκαμψη».



Σε απόσταση μικρότερη από 20 μίλια από τους πανύψηλους ουρανοξύστες γραφείων και κατοικιών στη 
Σιγκαπούρη, σε μια περιοχή την οποία η κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ως αγρο-τεχνολογικό πάρκο, έχουν 
αρχίσει να “φυτρώνουν” άλλοι ουρανοξύστες, πολύ μικρότεροι σε μέγεθος, αλλά με τεράστια σημασία: πρό-
κειται για κάθετες φάρμες, ένα όραμα για την αστική βιωσιμότητα, όπως ονομάζεται.
Τα πράσινα λαχανικά, όπως το bak choi και το κινέζικο λάχανο, καλλιεργούνται και συσκευάζονται στον 
ιδιότυπο πύργο-θερμοκήπιο, και πωλούνται σε τοπικό σούπερ μάρκετ.
Η ιδέα της κάθετης καλλιέργειας είναι παλιά, ανάγεται στη δεκαετία του 1950, αλλά ο Jack Ng, ιδιοκτήτης της 
ιδιότυπης φάρμας της Σιγκαπούρης, έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πολλά από τα συστήματα 
που εφαρμόζει. Όπως, για παράδειγμα, ένα σύστημα αλουμινοκατασκευής από την οποία ποτίζονται ανά 
οκτώ ώρες τα λαχανικά, το νερό 
ανακυκλώνεται και διηθείται πριν επαναχρησιμοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό, ενώ όλα τα οργανικά απόβητα 
του ιδιότυπου αγροκτήματος κοστοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται. Η κατανάλωση ενέργειας από το 
σύστημα είναι αντίστοιχη με μια λάμπα φωτισμού 60W. Όσο για τα λαχανικά, χωρίς να καταπονούνται από τον 
ήλιο, παίρνουν από το νερό τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται για να αναπτυχθούν. Στα πλεονεκτήματα 
είναι το άφθονο φυσικό φως και οι σταθερές θερμοκρασίες της Σιγκαπούρης, περίπου 30 βαθμούς Κελσίου 
όλο το χρόνο. Ακόμη, η ελαχιστοποιηση των εκπομπών CO2.
Το πρώτο αγρόκτημα του είδους δημιουργήθηκε το 2009 και από τον περασμένο Οκτώβριο καλύπτει πλήρως 
τις απαιτήσεις ενός από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ της πόλης, με εβδομαδιαίες παραδόσεις σε χόρτα και 
λαχανικά. Εφέτος, η παραγωγή του υπολογίζεται να φτάσει τους δυο τόνους την εβδομάδα.
Βεβαίως, τα προϊόντα του “πράσινου ουρανοξύστη” κοστίζουν περίπου 40% ακριβότερα από τα αντίστοιχα 
κινέζικα εισαγόμενα. Όπως, όμως, λέει ο κ. Ng."η Σιγκαπούρη είναι μια χώρα στην οποία σπανίζει η γη, 
οπότε αν θέλουμε να παράγουμε τα δικά μας τρόφιμα θα πρέπει να αναπτύξουμε τα κάθετα αγροκτήματα”. 
Η Σιγκαπούρη παράγει μόλις το 7% των λαχανικών τα οποία καταναλώνει και ο κ. Ng πιστεύει ότι η επέκταση 
του συστήματος της κάθετης καλλιέργειας θα μπορούσε να καλύψει το 50%. “Η ασφάλεια στην τροφοδοσία 
τροφίμων είναι ένα έμμεσο, αλλά εξαιρετικά σημαντικό όφελος για μια χώρα” τονίζει.
Η κυβέρνηση υποστηρίζει το εγχείρημα και θεωρεί εφικτό να κτιστούν στην περιοχή 2.000 όμοιοι “πύργοι” 
στα επόμενα λίγα χρόνια.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΞ ...ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗ
Παρά τις αποπληθωριστικές προσπάθειες 
στην Ιαπωνία, το αδύναμο γιεν και η αύξηση 
των τιμών διεθνώς, έφεραν και πάλι το Τόκιο 
στην κορυφή των ακριβότερων πόλεων 
του κόσμου, με την Οσάκα στη δεύτερη, 
σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση για το 
Παγκόσμιο Κόστος Διαβίωσης του τμήματος 
ερευνών του Economist. Αντίθετα η Ζυρίχη, 
που ήταν η ακριβότερη ως την προηγούμενη 
μέτρηση, υποχώρησε στην έβδομη θέση.
Σίδνεϊ και Μελβούρνη, εξαιτίας του ισχυρού 
νομίσματος βρέθηκαν εφέτος στην τρίτη και 
τέταρτη θέση, ανεβαίνοντας τέσσερις θέσεις 
στον πίνακα η κάθε μια, ισοβαθμώντας με 
το Όσλο, ενώ η Σιγκαπούρη ανέβηκε τρεις 
θέσεις και βρέθηκε στην έκτη. 
Στην όγδοη θέση υποχώρησε το Παρίσι και 
στη δέκατη η Γενεύη, ενώ το Καράκας της 
Βενεζουέλας έκανε ένα εντυπωσιακο άλμα 

εικοσιπέντε θέσεων και βρέθηκε στην ένατη 
με συνέπεια να είναι πλεον η ακριβ΄τερη 
πόλη της αμερικανικής Ηπείρου !
Οι αναλυτές αποδίδουν αυτή την εξέλιξη 
στον πληθωρισμό, που έχει σκαρφαλώσει 
στο 20%, την αστάθεια των τιμών και ταυτό-
χρονα στη σταθερή ισοτιμία με το δολάριο 
ΗΠΑ.
Η ακρίβεια πλήττει και την Ασία: 11 πόλεις 
της είναι σήμερα μεταξύ των 20 πιο ακριβών 
πόλεων του κόσμου, ενώ στο top 20 βρίσκο-
νται όκτω ευρωπαϊκές πόλεις. Αντίθετα δεν 
υπάρχει καμιά πόλη των ΗΠΑ !
Η πιο ακριβή πόλη της Βόρειας Αμερικής 
είναι το Βανκούβερ (21η θέση), ενώ η Νέα 
Υόρκη και το Λος Άντζελες ισοβαθμούν στην 
27η θέση. Στον αντίποδα, οι φθηνότερες 
πόλεις βρίσκονται στη Νότια Ασία.
Η συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται εκατο-
ντάδες τιμές 160 προϊόντων και υπηρεσιών, 
όπως τα τρόφιμα, τα ποτά, τα ενοίκια οι 
λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα έξοδα 
εκπαίδευσης και τα είδη νοικοκυριού.

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΗ Η ΑΣΙΑ
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ΕΚΔΙΚΑΣΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΣτΕ ΔΥΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Μάχη δόθηκε στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
γύρω από τη συνταγματικότητα της «τακτοποίησης των αυθαιρέ-
των» που αφορά χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν καταβάλει 
τα προβλεπόμενα από τον νόμο αντίτιμα (πρόστιμα) ή πρόκειται να 
υπαχθούν στις ρυθμίσεις του ν. 4014/11 μέχρι 30-6-13, μετά τη νέα 
παράταση που δόθηκε. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου, τον 
ν. 4014/11 «σφυροκόπησαν» ως αντισυνταγματικό οι νομικοί εκπρό-
σωποι ιδιοκτητών ακινήτων που έχουν κτιστεί νόμιμα και θίγονται 
από τις πολεοδομικές παραβάσεις, καθώς έθεσαν ζήτημα παραβία-
σης των αρχών του Συντάγματος για τον ορθολογικό σχεδιασμό, την 
ισότητα και το κράτος δικαίου, καταγγέλλοντας παράλληλα τη συνεχή 
εξυπηρέτηση από το κράτος του πελατειακού συστήματος που ταλαι-
πωρεί επί δεκαετίες και προσβάλλει τους νομοταγείς πολίτες.
Η εκπρόσωπος του Δημοσίου παραδέχθηκε ότι ο «νόμος Τρίτση» 
1337/83 είχε θέσει «κόκκινες γραμμές» για τα αυθαίρετα πριν από 
30 χρόνια, αλλά ζήτησε από την Ολομέλεια ΣτΕ να αλλάξει την αυστη-
ρή νομολογία της για τα αυθαίρετα, γιατί η «τακτοποίηση» ενισχύει 
τώρα με το «πράσινο ταμείο» το περιβαλλοντικό ισοζύγιο (με έργα 
αποκατάστασης, εξασφάλισης κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.), προσπα-
θώντας παράλληλα να βοηθήσει και στην κάλυψη δημοσιονομικών 
προβλημάτων της χώρας. Τη νομολογία του ΣτΕ ανέλυσε η εισηγητής 
της υπόθεσης, Σύμβουλος Επικρατείας Αικ. Σακελλαροπούλου, επι-
σημαίνοντας τις αποφάσεις της τελευταίας 3ετίας που είχαν κρίνει 
ότι η συνταγματική ανοχή απέναντι στα αυθαίρετα εξαντλήθηκε με 
τον ν. 1337/83 και ότι δεν είναι δυνατή η αποφυγή κατεδάφισης για 
τα αυθαίρετα «νέας γενιάς», δηλαδή όσα κτίστηκαν μετά τις 31-1-83.
Προδιαγράφοντας τον επιπλέον προβληματισμό που θα ακολουθήσει 
για τους επόμενους 2-3 μήνες η Ολομέλεια ΣτΕ για να κρίνει αν ο 
ν. 4014/11 θα καταρρεύσει ή όχι, η ανώτατη δικαστής ξεχώρισε το 
«σημείο - κλειδί» για την επικείμενη δικαστική κρίση και τις καταγ-
γελλόμενες συνταγματικές παραβάσεις. Οι πολέμιοι του νόμου για 
την «τακτοποίηση» χαρακτήρισαν προσχηματικά τα επιχειρήματα 
του Δημοσίου για «πράσινο ταμείο», αποκατάσταση περιβαλλοντι-
κού ισοζυγίου και ενίσχυση των οικονομικών του κράτους, κάνοντας 
λόγο για ασήμαντα έσοδα. Η απόφαση αναμένεται σε 3-4 μήνες.

Για πολλοστή φορά και παρά το αιφνίδιο αίτημα του Δημόσιου για να 
αναβληθεί, συζητήθηκε την περασμένη  Παρασκευή στην Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) το ζήτημα της εκτροπής του Αχελώου 
ποταμού στο Θεσσαλικό κάμπο. Η εκτροπή του Αχελώου απασχολεί το 
ΣτΕ εδώ και 22 χρόνια, καθώς η πρώτη προσφυγή κατατέθηκε στο δικα-
στήριο το 1991. Ειδικότερα, το Δημόσιο υπέβαλε αίτημα να δοθεί «μακρά 
αναβολή» εκδίκασης της επίμαχης υπόθεσης, καθώς όπως χαρακτηρι-
στικά τονίστηκε «επέρχεται ανατροπή του όλου σκηνικού», ενώ έχουν 
«δρομολογηθεί εξελίξεις».  Σύμφωνα πάντα με το Δημόσιο το όλο έργο 
της εκτροπής επανασχεδιάζεται και αλλάζει η κατεύθυνση της εκτροπής. 
Ακόμη, το Δημόσιο επισήμανε ότι θα συνταχθούν νέες μελέτες (περιβαλ-
λοντικές, κ.λπ.), όπως και νέο σχέδιο διαχείρισης του όλου έργου, ενώ 
θα υπάρξει αναβάθμιση του περιβάλλοντος, θα μειωθεί η εκτροπή των 
υδάτων στα 250 εκατομμύρια κυβικά νερό, από τα 600 εκατ. τα οποία ήταν 
προγραμματισμένα, κ.λπ. Από την πλευρά των αιτούντων χαρακτηρίσθη-
κε «έκπληξη» το αίτημα του Δημοσίου για μακρά αναβολή της υπόθεσης, 
αλλά και προσχηματικοί οι λόγοι. Ακόμη, υποστηρίχθηκε από τους προ-
σφεύγοντες ότι αντίθετα θα έπρεπε το Δημόσιο να ζητήσει την εκδίκαση 
της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης στο συντομότερο δυνατό χρόνο 
και ειδικά μετά την απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επί των προδικαστικών ερωτημάτων που του είχε θέσει η Ολομέλεια του 
ΣτΕ. Και αυτό προκειμένου να ληφθεί υπόψη η απόφαση του δικαστηρίου 
στο νέο σχέδιο διαχείρισης της εκτροπής του Αχελώου. Η εισηγήτρια της 
υπόθεσης, σύμβουλος Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου ανέ-
φερε ότι υπάρχει «ανοικτή» δίκη για την υπόθεση του Αχελώου και ειδικά 
μετά την απόφαση-απάντηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Υπόθεση η οποία πρέπει να κλείσει, προσέθεσε η κυρία Σακελλαροπού-
λου. Στην συνέχεια το δικαστήριο αποσύρθηκε για να εξετάσει το αίτημα 
αναβολής, το οποίο τελικά απορρίφθηκε και το δικαστήριο προχώρησε 
στην συζήτηση της υπόθεσης. Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το «Παγκόσμιο Τα-
μείο για τη Φύση - WWF Ελλάς», η «Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία 
του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», η Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων νομού Αιτωλοακαρνανίας, οι Δήμοι Μεσολογγίου, Αιτω-
λικού και Ινάχου. Αντίθετα, υπέρ της συνέχισης των έργων έχουν ταχθεί 
το Δημόσιο, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Λάρισας και Μαγνησίας, οι 
τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων των νομών Τρικάλων, Λάρισας 
και Καρδίτσας, καθώς και η ΔΕΗ. Τέλος, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να 
εκδώσει σχετική απόφαση.

Κατά της Συνταγματικότητας 
της «τακτοποίησης»  

αυθαιρέτων 

Κατά της εκτροπής  
του Αχελώου  

στο Θεσσαλικό κάμπο
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ζητείται από την κυβέρνηση να καταγράψει 
την πορεία απελευθέρωσης- Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ 
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ  Ο πρωθυπουργός έδωσε τη σύμφωνη 
γνώμη του σε σύσκεψη που έγινε το Σάββατο- «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΕ 
21 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εντολή Αντ. Σαμαρά στη διοίκηση του Ταμείου 
Αποκρατικοποιήσεων- «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» Η ΔΕΠΑ- Δεσμευτικές 
προσφορές έως 12 Απριλίου  Κρίσιμες συναντήσεις με τραπεζίτες για 
την ανακεφαλαιοποίηση- ΕΙΔΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Ο ΟΛΑΝΤ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ: ΕΡΧΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΦΑΒΟΡΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η τρικομματική μπροστά σε 
ανυπέρβλητα προβλήματα οδηγείται σε ανασχηματισμό- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ  Κύπρος: Καθαρό προβάδισμα για την 
εκλογή προέδρου στο Νίκο Αναστασιάδη- ΜΕΣΑ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ, ΕΞΩ ΤΑ 
EXIT POLLS.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Γκάλοπ: 72%: σε λάθος κατεύθυνση κινείται η 
χώρα- 64%: αρνητική γνώμη για τη συγκυβέρνηση- 87% ΦΤΑΙΝΕ 
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ  Σαμαράς- Τσίπρας: ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
«ΝΕΑ ΔΙΑΠΛΟΚΗ» ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ  Κύπρος: ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗ 2η 
ΚΥΡΙΑΚΗ.

6 ΜΕΡΕΣ: Η ανεργία καλπάζει και η κυβέρνηση βλέπει τα κονδύλια να 
περνούν- ΠΕΤΑΜΕ 1,5 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΠΑΓΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ- Επιχείρηση με μολότοφ, αποκαΐδια και 
μαζικές προσαγωγές το σκηνικό της έντασης που κορυφώνεται γύρω 
από την επένδυση του χρυσού.

ΕΘΝΟΣ: Ανατροπές στις τράπεζες φέρνουν οι συγχωνεύσεις και οι 
εξαγορές- ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 25.000 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  Σύσκεψη 
αρχηγών: ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Κυπριακές 
εκλογές: ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συντάξεις: Τα παράθυρα για ευνοϊκότερη 

έξοδο σε όλα τα Ταμεία- ΚΕΡΔΙΣΤΕ 300 € ΤΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΕΩΣ 12 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ  ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 2.000 ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Τι προβλέπει η απόφαση Μανιτάκη ενώ η τρόικα 
ζητάει 27.000 απολύσεις  Κυπριακές εκλογές: ΜΕ 45,46% ΟΛΟΤΑΧΩΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Ψάχνει «οξυγόνο» η κυβέρνηση για έσοδα και 
«κόκκινα δάνεια»- ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΦΤΕΡΙ ΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ  
Άγρια επιδρομή ενόπλων στις Σκουριές- ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΟ 
ΕΛΝΤΟΡΑΝΤΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΡΙΖΑ: ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΕ ΣΑΜΑΡΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ξημέρωμα τρόμου στις Σκουριές Χαλκιδικής! 
Μπουρλότο στα μεταλλεία χρυσού- ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ 
50 «ΚΟΜΑΝΤΟΣ»- Εισβολή στις εγκαταστάσεις κουκουλοφόρων 
με μολότοφ, καραμπίνες! Έκαψαν φορτηγά, γκρέιντερ, εκσκαφείς, 
γεννήτριες ως και κοντέινερ  Εκλογές στην Κύπρο- Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ 
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟΝ 2ο ΓΥΡΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ!- Το κράτος αφαιμάσσει το 
τραπεζικό σύστημα.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι επόμενες ημέρες η ρύθμιση του υπ. Ανάπτυξης- 
ΔΑΝΕΙΑ: ΠΑΓΩΜΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τρεις μήνες πριν ανακοινώσει την αποχώρησή του ο 
Βενέδικτος- Ο ΕΛΠΙΔΙΟΣ ΠΡΟΕΒΛΕΨΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ!
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 18 /02/2013

Με τον χρόνο για τη νέα έλευση της τρόικας να μετράει 
αντίστροφα, το οικονομικό επιτελείο κάνει αγώνα δρόμου για 
να κλείσει τα ανοιχτά μέτωπα και να παρουσιάσει τα σχέδιά 
του για ενιαία ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών προς το 
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τη μείωση του ΦΠΑ στην 
εστίαση, τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα, την αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών, αλλά και μια νέα πρόταση για τον 
επαναπατρισμό κεφαλαίων με την παροχή κινήτρων. Η αρχή 
των συζητήσεων με την τρόικα αναμένεται να γίνει στις 25 
Φεβρουαρίου με την άφιξη των τεχνικών κλιμακίων ενώ στις 
3 Μαρτίου θα καταφθάσουν και οι επικεφαλής της τρόικας. 
Η τρόικα σε κάθε περίπτωση θα εξετάσει τα στοιχεία 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τη δυναμική των εσόδων 
κυρίως από την έμμεση φορολογία όπου εντοπίζονται 
σημαντικές αποκλίσεις, ενώ θα αξιολογήσει τι έχει γίνει 
έως τώρα για την αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού 
μηχανισμού και για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. 
Στην ατζέντα των συζητήσεων με τους επικεφαλής της 
τρόικας, το οικονομικό επιτελείο αναμένεται να παρουσιάσει: 
1. To σχέδιο για ενιαία ρύθμιση εξόφλησης οφειλών προς 
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι οφειλές προς 
τα ασφαλιστικά ταμεία φθάνουν τα 11,5 δισ. ευρώ, ενώ οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 56 
δισ. ευρώ. Οι βασικοί άξονες της ρύθμισης προς τα ταμεία 
θα οριστικοποιηθούν την Τετάρτη και θα «κλειδώσουν» 
όταν έρθει n τρόικα, καθώς υπάρχουν ενστάσεις για 
τον αριθμό των δόσεων. Η ρύθμιση προβλέπει: Η 
κεφαλαιοποίηση όλων των οφειλών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2012 με απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή των 
τρεχουσών εισφορών από 1n Ιανουαρίου 2013. Μεγαλύτερο 
αριθμό δόσεων με τους διοικητές των ταμείων να έχουν 
καταθέσει πρόταση για 60 δόσεις, ενώ n τρόικα από την 
πλευρά της έβαζε ως όριο τις 36.
Για το πρώτο εξάμηνο του έτους έχει ζητηθεί να 
καταβάλλονται μόνο οι τρέχουσες εισφορές (εκκρεμεί n 
έγκριση από την τρόικα). Οι επιχειρήσεις που θέλουν να 
μπουν στη νέα ρύθμιση θα πρέπει -σύμφωνα με την τρόικα- 
να παρουσιάσουν αναλυτικά στοιχεία. Συγκεκριμένα για 
οφειλές μέχρι 50.000 ευρώ θα πρέπει να παρουσιάζονται 
αναλυτικά οικονομικά στοιχεία, για οφειλές από 50.000 
μέχρι 100.000 θα πρέπει να κατατίθεται χρηματοοικονομικός 
οικονομικός χάρτης (που αν δεν τηρηθεί θα διευκολύνει 
τη διαδικασία μέτρων αναγκαστικής είσπραξης) και για 
οφειλές πάνω από 100.000 θα απαιτούνται αναλυτικά 
οικονομικά στοιχεία τα οποία θα πιστοποιούνται από 
τρίτους. Την έγκριση της τρόικας αναμένει και n ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών για τη νέα ρύθμιση εξόφλησης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο n οποία 
θα είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του κάθε 
φορολογούμενου. Οι οφειλέτες ανάλογα με την οικονομική 
τους κατάσταση, θα καθορίζουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τον 

αριθμό των δόσεων και τη μηνιαία καταβολή οφειλής στην 
οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Στο τραπέζι έχουν τεθεί 
προτάσεις για ελάχιστη μηνιαία δόση ακόμη και μικρότερη 
των 100 ευρώ αλλά και προσαρμογή των δόσεων ανάλογα 
με τις δυνατότητες του οφειλέτη στη διάρκεια του έτους. Η 
τρόικα πιέζει την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην 
εξίσωση των αντικειμενικών τιμών με τις αγοραίες. 
2. Την πρόταση για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ 
στην εστίαση από 23% σε 19%. Η ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών αναμένεται να αναδείξει τη δημοσιονομική 
αναποτελεσματικότητα του μέτρου. Η αύξηση του ΦΠΑ 
από το 13% στο 23%, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, 
συνέβαλε στην κάθετη πτώση της κατανάλωσης, στη μείωση 
του τζίρου των επιχειρήσεων του κλάδου, στην αύξηση των 
«λουκέτων» και στη μείωση των εισπράξεων από ΦΠΑ. To 
τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν κλείσει πάνω από 4.500 
καταστήματα, ενώ έχουν χαθεί περισσότερες από 35.000 
θέσεις εργασίας. Μία άλλη διάσταση, που αναγνωρίζουν και 
τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, είναι πως n αύξηση 
του ΦΠΑ στην εστίαση αύξησε την παραβατικότητα με μη 
έκδοση αποδείξεων την ώρα που ο μηχανισμός πάταξης 
της φοροδιαφυγής παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα. 
Μάλιστα όπως αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων 
X. Θεοχάρης, το υπουργείο Οικονομικών αδυνατεί να 
καλύψει το κόστος διενέργειας των φορολογικών ελέγχων. 
Μιλώντας την περασμένη Παρασκευή σε εκδήλωση για τη 
φοροδιαφυγή τόνισε χαρακτηριστικά «Έχουμε προβλήματα 
με τις αποζημιώσεις των εξόδων. Οι άνθρωποι, που πάνε και 
κάνουν έλεγχο σε μια πόλη, δεν μπορεί να μετράνε ευρώ 
προς ευρώ για να δουν πόση είναι n αποζημίωση και το 
ξενοδοχείο και άλλα έξοδα».
3.  To σχέδιο για την επιβολή του ενιαίου φόρου στα 
ακίνητα και την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών. Στο υπουργείο Οικονομικών εξετάζουν όλα τα 
εναλλακτικά σενάρια για την επιβολή του νέου φόρου στα 
κτίσματα, τα οικόπεδα και τα αγροτεμάχια και αναζητούν 
τη χρυσή τομή ώστε να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν 
υψηλότερα έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων και 
να διορθωθούν φορολογικές στρεβλώσεις που «έφεραν» 
υπέρμετρη επιβάρυνση στους μικροϊδιοκτήτες. Σύμφωνα 
με πληροφορίες n κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή 
μεταφέρεται τώρα για τις αρχές Ιουνίου. Από το υπουργείο 
Οικονομικών ξεκαθαρίζουν ότι σε κάθε περίπτωση ο νέος 
φόρος στα ακίνητα θα επιβληθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 
έτους. Παράλληλα μέχρι το τέλος το μήνα αναμένεται να 
παραδοθεί στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών το 
πόρισμα της ειδικής ομάδας εργασίας για το νέο σύστημα 
προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων. Η 
τρόικα πιέζει την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στην 
εξίσωση των αντικειμενικών τιμών με τις αγοραίες. 
4. To σχέδιο για επαναπατρισμό κεφαλαίων με την παροχή 
κινήτρων. To υπουργείο Οικονομικών απορρίπτοντας κάθε 
πρόταση για «φορολογική αμνηστία» εξετάζει πρόταση 
που θα δίνει τη δυνατότητα σε όσους έβγαλαν χρήματα στο 
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εξωτερικό που δεν είχαν φορολογηθεί να τα επαναπατρίσουν 
με κίνητρο την έκπτωση φόρου. 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 18 /02/2013

 Προς την κατεύθυνση του εντοπισμού των αδήλωτων 
εισοδημάτων αναμένεται να συμβάλλει τα μέγιστα 
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο, το οποίο, όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνουν τα στελέχη του υπουργείου 
Οικονομικών, αποτελεί τον «ακρογωνιαίο λίθο του νέου 
φορολογικού συστήματος». To περιουσιολόγιο θα περιέχει 
αναλυτικά στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία 
των Ελλήνων, καθώς όλοι οι φορολογούμενοι θα κληθούν 
να δηλώσουν καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις 
σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, κατοικίες, 
αγροτεμάχια, κινητά περιουσιακά στοιχεία (IX αυτοκίνητα, 
σκάφη αναψυχής κλπ.). Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο 
ενίσχυσης του «οπλοστασίου» που διαθέτει το υπουργείο 
στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, σχεδιάζεται όπως 
όλες οι συναλλαγές γίνονται με τραπεζικές επιταγές, 
πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, ή μέσω τραπεζικών 
λογαριασμών. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα στελέχη 
του υπουργείου Οικονομικών μελετούν την επέκταση των 
ηλεκτρονικών συναλλαγών όχι μόνο με κάρτες πληρωμών, 
αλλά και με άλλους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωμής 
για μια ευρύτατη γκάμα συναλλαγών, ακόμη και για ποσά 
πολύ μικρότερα από αυτά που προβλέπονται από την 
υφιστάμενη νομοθεσία. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 
να περιοριστούν οι συναλλαγές με μετρητά και την 
ευνοούμενη από αυτές φοροδιαφυγή. Υπενθυμίζεται 
ότι σήμερα το όριο των συναλλαγών πάνω από το οποίο 
απαιτείται χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή πληρωμή 
μέσω τραπεζών ανέρχεται στα 1.500 ευρώ, ενώ το σχέδιο 
για τις ηλεκτρονικές πληρωμές που επεξεργάζεται το 
υπουργείο Οικονομικών προβλέπει το όριο να μειωθεί 
στα 500 ευρώ. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι σχετικές 
ρυθμίσεις προβλέπεται να περιληφθούν στο νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή την άνοιξη και θα περιλαμβάνει ένα ισχυρό 
πλέγμα μέτρων για τα θωράκιση των εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ!
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Την ευθύνη στους πολιτικούς και στα κόμματα ρίχνει 
n συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών (87%) για την 
οικονομική κρίση στη χώρα μας, όπως προκύπτει από το β' 
μέρος της έρευνας της «Metron Analysis» που δημοσιεύει 
n «E». Παράλληλα: 
- Μόλις ένας στους τέσσερις θεωρεί ότι αυτή την περίοδο 
n χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ποσοστό 
μικρότερο της μέτρησης του περασμένου μήνα, και θα 
ήταν ακόμη μικρότερο εάν δεν το συγκρατούσαν οι θετικές 

απαντήσει ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ (50%), της Ν.Δ.. (46%) 
και όσων δηλώνουν «κεντροδεξιοί» (50%).
- Χαμηλές είναι οι θετικές γνώμες για την τρικομματική 
κυβέρνηση, που φτάνει μόλις στο 30%, ποσοστό μειωμένο 
κατά επτά μονάδες μέσα σε ένα μήνα και κατά τέσσερα από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μόνο στους ψηφοφόρους της 
Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ και όσων τοποθετούνται στην Κεντροδεξιά 
πλειοψηφούν οι θετικές απαντήσεις. Πρόβλημα φαίνεται 
να εμφανίζει n ΔΗΜΑΡ - μόνο ένας στους τέσσερις 
ψηφοφόρους της βλέπει θετικά τη σημερινή κυβέρνηση.
- Οι αρνητικές γνώμες υπερισχύουν και για τον τρόπο 
άσκησης των καθηκόντων του πρωθυπουργού Αντ. 
Σαμαρά, φτάνοντας το 60%, το μεγαλύτερο ποσοστό από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο. Παρά τη θετική πλειοψηφία 
εντός της Ν.Δ., εμφανίζεται αντίθετο το 27% των γαλάζιων 
ψηφοφόρων. To ακροατήριο που συμφωνεί κατά 
πλειοψηφία είναι όσοι συγκαταλέγονται στην Κεντροδεξιά 
(63%), τη Δεξιά (51%, αλλά μόλις 22% στη Χρυσή Αυγή), 
το ΠΑΣΟΚ (55%) και ένα υπολογίσιμο ποσοστό κεντρώων 
(44%).
- Σε ό,τι αφορά τις ευθύνες πολιτικών (87%) και κομμάτων, 
για την οικονομική κρίση το υψηλότερο ποσοστό 
προέρχεται από ψηφοφόρους της ΔΗΜΑΡ, κόμμα που 
μετέχει στη σημερινή κυβέρνηση, και το χαμηλότερο από 
εκείνους που ψήφισαν ΚΚΕ κατά τις τελευταίες εκλογές. 
Η άποψη αυτή βρίσκει έδαφος κυρίως στις γυναίκες, στις 
ηλικίες των 35-44 ετών και 55-64 ετών/ στους εργάτες, 
στους μικρομεσαίους και στους αγρότες, και λιγότερο 
σε όσους ανήκουν στην ανώτερη τάξη. Τη μεγαλύτερη 
στήριξη στην κυβέρνηση δίνουν οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 
(61%).
- Οι «τραπεζίτες και το μεγάλο κεφάλαιο» ακολουθούν ως 
αιτία, με μεγάλη διαφορά, κατά βάση από τις απαντήσεις 
ψηφοφόρων του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το μικρότερο 
ποσοστό προέρχεται από τη ΔΗΜΑΡ. Χαρακτηριστικό 
είναι ότι τις τράπεζες κατηγορούν πρώτοι απ' όλους όσοι 
ανήκουν στην ανώτερη τάξη, ποσοστό που υποχωρεί 
σημαντικά στη μεσαία τάξη.
- Η δημόσια διοίκηση είναι n τρίτη κατά σειρά αιτία του 
κακού, απάντηση την οποία δίνει σημαντικά μεγαλύτερο 
ποσοστό από την ανώτερη τάξη και ψηφοφόροι του 
ΠΑΣΟΚ, ενώ τα μικρότερα ποσοστά προέρχονται από 
ΑΝΕΛ και ΣΥΡΙΖΑ.
- Οι «ευθύνες των πολιτών» και όσων θεωρούν ότι υπάρχει 
θέμα με το «θεσμικό πλαίσιο και το Σύνταγμα» είναι τα 
τελευταία μετρήσιμα μεγέθη στη λίστα. Σε ό,τι αφορά 
τις ευθύνες των πολιτών, οι λιγότεροι που συμφωνούν 
προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι περισσότεροι από 
τη ΔΗΜΑΡ. Στα θεσμικά ζητήματα, οι περισσότεροι 
προέρχονται από το ΚΚΕ και τη Χρυσή Αυγή. 
- Υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας 
δηλώνουν 8 στους 10 πολίτες, ενώ αρνητική αίσθηση 
δημιουργείται σε έξι στους 10 στο άκουσμα των λέξεων 
«πολιτική», «Αριστερά» και «Δεξιά».


