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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε… Η 
γνωστή φράση που αναπαράγεται από τους σκε-
πτόμενους Έλληνες, κάθε φορά που ακούγονται 
συμφωνίες με τους εκπροσώπους της “τρόικα” 
οι οποίες δίνουν προοπτική σύντομης βελτίωσης 
της οικονομίας, εσχάτως, με αυξανόμενη συ-
χνότητα αναπαράγεται και από ξένους αναλυτές 
ή σχολιογράφους. 
“Όλα τα τεκμήρια καταδεικνύουν ότι το πικρό 
φάρμακο της λιτότητας σκοτώνει τον ασθενή” 
υπογραμμίζουν στο προχτεσινό κύριο άρθο 
τους οι New York Times, σημειώνοντας πως 
για περισσότερα από δύο χρόνια, οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες ασκούν πιέσεις για ένα συνδυασμό 
δημοσιονομικής λιτότητας και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων στις χώρες που αντιμετωπίζουν 
δημοσιονομικά προβλήματα, υποσχόμενοι ότι 
τα μέτρα θα λειτουργήσουν ως τονωτική ένεση 
για την αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών 
τους δυσχερειών, αλλά δεν επιβεβαιώνονται. 
Κάθε άλλο. 
Κατά την εφημερίδα, ο αληθινός κίνδυνος για 
την Ευρώπη είναι ότι τα κινήματα που δηλώνουν 
ότι είναι “κατά της πολιτικής” θα αυξηθούν και 
μαζικοποιηθούν, με συνέπεια ψηφοφόροι, αλλά 
και ηγέτες σε χώρες με δοκιμαζόμενες οικονο-
μίες, να βλέπουν δίχως νόημα την παραμονή 
εντός ευρωζώνης. Όμως, μια ενδεχόμενη έξο-
δος χωρών από το ευρώ, θα προκαλέσει διάχυτο 
πανικό στην Ευρώπη και απώλειες δεκάδων δισ. 
ευρώ σε κυβερνήσεις, τράπεζες και επενδυτές 
στη Γερμανία και άλλες πλούσιες ευρωπαϊκές 
χώρες, τονίζει η εφημερίδα. Και καταλήγει: 
“αυτό που θα βοηθούσε θα ήταν ηγέτες, όπως η 
Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ, να πάψουν να 
εμμένουν σε μέτρα λιτότητας και αντ' αυτού να 
συμβάλουν στην αύξηση της ζήτησης”. 
Δεν λένε κάτι νέο, αλλά φτάνει που το λένε…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Να υπάρξουν μηχανισμοί ελέγχου της αυθαίρετης δόμησης, να προωθηθεί τάχιστα το προεδρικό 
διάταγμα για την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου και να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην εκφυλι-
στεί ο νέος θεσμός, καθώς επίσης να προβλεφθούν αναπτυξιακά μέτρα κινήτρων ενεργειακής 
βελτίωσης και στατικής ενίσχυσης των κτιρίων ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης μιλώντας 
προς Μέσα Ενημέρωσης, με αφορμή το νέο νομοσχέδιο για την αυθαίρετη δόμηση και το περι-
βαλλοντικό ισοζύγιο, που ανακοίνωσε  και έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ. 

Αναλυτικά στη σελ. 5 

Δηλώσεις Χρ. Σπίρτζη  για τα αυθαίρετα 

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  
ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

To TEE καλεί τους μηχανικούς μέλη του, 
να καταθέσουν ενστάσεις για να ανακλη-
θεί το ειδοποιητήριο πληρωμής εισφορών 
Α΄ εξαμήνου 2013 και να τροποποιηθεί η 
απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, δυνάμει της 
οποίας εκδόθηκε το ειδοποιητήριο, ως 
προς τις αντισυνταγματικές και παράνομες 
ρυθμίσεις της. Υπάρχει επίσημο υπόδειγμα 
ένστασης, το οποίο καλούνται οι μηχανικοί 
να συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους και 
να το αποστείλουν απευθείας προς, τη ΔΕ 
του Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ, το ΔΣ ΕΤΑΑ 
και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Παράλληλα να ενημερώσουν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΤΕΕ. 
Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ, στη διεύθυνση www.tee.gr  
Παράλληλα το ΤΕΕ εξέδωσε χθες αναλυτική 
ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλλει ότι «η 
φαυλότητα του Προέδρου του ΕΤΑΑ δεν έχει 
όρια. Αυτοί που τον πρότειναν και τον τοπο-
θέτησαν, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις». 
Αναφέρεται ιδιαίτερα στην προσπάθεια του 

προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ,  να δικαιολογήσει 
τις εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών που 
επιβάλλονται φθάνοντας μέχρι του σημείου 
να αμφισβητήσει τα στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε το ΤΕΕ, τα οποία όμως προέρχονται 
από το ίδιο το ΕΤΑΑ, πριν τοποθετηθεί ο 
νέος πρόεδρος.  Στην ανακοίνωση του 
ΤΕΕ υπογραμμίζεται ότι «Η απάντηση στην 
τρικομματική κυβέρνηση, στον αρμόδιο 
υπουργό Εργασίας, κ. Βρούτση, και στον σε 
εντεταλμένη Υπηρεσία, κ. Σελλιανάκη,, θα 
δοθεί από τους Μηχανικούς, το ΤΕΕ και όλον 
τον τεχνικό κόσμο:
-Κάθε Πέμπτη, όπως και αύριο, στις 14:00, 
έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για 
ανάκληση των παράνομων αυξήσεων και των 
αναδρομικών από το 2011, που ετοιμάζονται 
να αποστείλουν.
-Στη συμμετοχή υποβολής ενστάσεων για τις 
αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ 
και στο Υπουργείο Εργασίας από όλους 
μας». 

Αναλυτικά στη σελ 3.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Ενστάσεις για τις παράνομες αυξήσεις 
των ασφαλιστικών εισφορών 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Υπεραστικές Μεταφορές στην 
Ελλάδα: Ορίζοντας 2020” 
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων - ΣΕΣ

24
Απριλίου

2013

22
Απριλίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας για 
την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και την 
προστασία του περιβάλλοντος»
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επιστημονικό και Τεχνολογικό 
Πάρκο Ηπείρου

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Απασχόλησης EURES της Ελλάδας και τις Υπηρεσίες  
EURES της Σουηδίας, Δανίας, Νορβηγίας και της 
Φιλανδίας, διοργανώνει εκδήλωση για την πρόσληψη  
Ελλήνων αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών (εκτός 
Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών), καθώς 
και επιστημόνων πληροφορικής, που επιθυμούν να 
εργαστούν στις Σκανδιναβικές χώρες.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
24 Απριλίου 2013 στο ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ. 

Αμαλίας 8 - 10 Σύνταγμα, Αθήνα) από τις 10:00 μέχρι 
τις 17:00.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν σύμβουλοι EURES 
και εργοδότες από τις Σκανδιναβικές χώρες, με σκο-
πό την ενημέρωση και την προώθηση κενών θέσεων 
εργασίας για ειδικότητες μηχανικών και πληροφο-
ρικής. Θα υπάρχει  δυνατότητα συνεντεύξεων και 
προσωπικής επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων με 
τους εργοδότες.
Πληροφορίες: Κατερίνα Φλάκα, Συντονίστρια του 
Δικτύου EURES, ΟΑΕΔ (τηλ: 210 9989131).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΡΑ 17-04-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Οι Δήμοι Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-
Αργυρούπολης, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και η Επιτροπή 
Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, 
διοργανώνουν σήμερα στις 12.00 Συνέντευξη Τύ-
που (στο κτίριο του ΤΕΕ, Νίκης 4), με αφορμή την 
ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 
2013 με θέμα: «Ελληνικό: Το παρόν και το μέλλον 
ενός Μητροπολιτικού Πάρκου για την Αθήνα».   

ΛΕΥΚΑΔΑ
➦ Ημερίδα με θέμα «Το πλαίσιο χρηματοδό-
τησης έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης 
JESSICA» διοργανώνει ο Δήμος Λευκάδας, σή-
μερα στις 7 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Κτίζοντας με Φυσικά Υλικά»
ΧΑΝΙΑ

 Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συ-
νεργασία με τη μη κερδοσκο-
πική εταιρεία ¨πηλΟίκο¨ και το 
ΚΑΜ - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. 

11
Μαΐου
2013

Το 8ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Instrumental Methods 
of Analysis-Modern Trends and Applications (IMA 2013) 
συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και τη 
Σχολή Χημικών Μηχανικών  του Εθνικού Μετσοβίου Πολυ-
τεχνείου (ΕΜΠ) και θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη, 
15-19 Σεπτεμβρίου  2013 στο ξενοδοχείο PORTO-PALACE.
Στόχος του συνεδρίου, που διοργανώνεται σε διετή βάση από 
το 1999, είναι να συγκεντρώσει Έλληνες και ξένους ερευνη-
τές που δραστηριοποιούνται στο χώρο και να παρουσιάσει 
τις εξελίξεις και τις εφαρμογές των αναλυτικών μεθόδων και 
τεχνικών στους τομείς αιχμής των τροφίμων, περιβάλλοντος, 
φαρμάκων και υλικών.
Θεματολογία
•Φασματοσκοπικές Μέθοδοι Ανάλυσης
•Ηλεκτροχημικές Μέθοδοι Ανάλυσης
•Χρωματογραφικές, Θερμικές και Μικροσκοπικές Μέθοδοι 
Ανάλυσης
•Σύγχρονες εξελίξεις στη συλλογή, προετοιμασία και αποθή-
κευση δειγμάτων
•Τεχνικές Διαχωρισμού
•Συνδυασμένες Τεχνικές (LC/MS, GC/MS, ICP/MS κλπ)

•Ανάλυση ιχνοποσοτήτων και ειδοταυτοποίησης (speciation 
analysis)
•Βιοαναλυτικές και Ανοσοαναλυτικές Τεχνικές
•Μικροσυστήματα Ανάλυσης (chips)
•Ρομβοτική και Αυτοματοποίηση
•Χημικοί και βιο-αισθητήρες
•Διαχείριση εργαστηριακών αναλύσεων (LIMS), Χημειομε-
τρία, Έλεγχος Διεργασιών με Αναλυτικές Μεθόδους
•Αναλύσεις Πεδίου-Φορητά όργανα
•Έλεγχος Ποιότητας, Διαπίστευση Εργαστηρίων
Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης θα λειτουργήσει  
έκθεση σύγχρονου αναλυτικού εξοπλισμού. Όπως τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση, εκτός των ανακοινώσεων και των 
βασικών εισηγήσεων από διακεκριμένους Έλληνες και 
ξένους επιστήμονες, εκπρόσωποι εταιρειών θα έχουν την 
δυνατότητα να ανακοινώσουν τις τάσεις και εξελίξεις στους 
τομείς που αντιπροσωπεύουν και εντάσσονται στην θεματο-
λογία του συνεδρίου.
Αποστολή περιλήψεων μέχρι 23 Απριλίου 2013
Πληροφορίες: email: ima2013@auth.gr, τηλ:2310-
998032,2310-996194, 210-7723094,210-7724022, ιστοσελίδα:   
http://ima2013.web.auth.gr 

 Διεθνές συνέδριο ενόργανης χημικής ανάλυσης  
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«Η φαυλότητα του Προέδρου του ΕΤΑΑ δεν έχει όρια»
Καταγγέλλει το ΤΕΕ και καλεί αυτούς  που τον τοποθέτησαν να δώσουν εξηγήσεις 

Από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:
Απάντηση επιχείρησε να μας δώσει μέσω ανακοίνωσης ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, 
κ. Σελλιανάκης, επιχειρώντας να μας πείσει για την «άριστη» οικονομική 
κατάστασή μας και προσπαθώντας έμμεσα να διαψεύσει ως αναξιόπιστες τις 
ανακοινώσεις του ΤΕΕ.
Συγκεκριμένα, ο και «αλχημιστής» νέος Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκης, 
επικαλείται τα «επίσημα» στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τις Υπηρεσίες του 
Ταμείου.
Στη συνέχεια προχωρά στη συνήθη κυβερνητική, δημιουργική λογιστική, 
παρουσιάζοντας ότι οι ασφαλισμένοι που πλήρωσαν ανέρχονται σε ποσοστό 80%, 
82% και 78% για τα έτη 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα και ότι το 2012 το ποσοστό 
των εισπραχθεισών εισφορών σε σχέση με το 2011 ήταν 95%, ενώ το 2011 87% σε 
σχέση με το 2010.
Στη συνέχεια της «λαμπρής» ανακοίνωσης του, o Πρόεδρος του ΕΤΑΑ, παραθέτει 
το συμπέρασμα: «όπως καταφανώς προκύπτει, ο χαρακτηρισμός του «κακοπλη-
ρωτή» δεν αρμόζει στους Μηχανικούς» και ότι «Παρά τις αντίξοες συνθήκες, 
παρά την κατακόρυφη πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 85%, αυτοί 
συνεχίζουν να στηρίζουν το Ταμείο τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις 
τους». Επίσης, μας παρουσιάζει το ηθικό δίδαγμα: «Μέλημα της Διοίκησης είναι 
η προάσπιση των συμφερόντων του Ταμείου για την εξασφάλιση σύνταξης στις 
επόμενες γενιές και αυτό γίνεται είτε με προσπάθεια είσπραξης των οφειλών 
προς το Ταμείο από άλλες δραστηριότητές του, είτε με διασφάλιση και σωστή 
διαχείριση των επενδύσεών του». Επισημαίνουμε ότι τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε το ΤΕΕ είναι στοιχεία που δόθηκαν από τον ασφαλιστικό μας Φορέα και 
βρίσκονται σε πλήρη αντιστοίχηση με όσα ανακοινώσαμε τα προηγούμενα χρό-
νια, πριν τοποθετηθεί ο κ. Σελλιανάκης στο ΕΤΑΑ. Το ίδιο ισχύει για τα στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν στην αναλογιστική μελέτη και επίσης δόθηκαν από τις 
Υπηρεσίες του ασφαλιστικού μας φορέα. 
Οφείλουμε να ξεσκεπάσουμε την προσπάθεια του προέδρου του ΕΤΑΑ.  Οι ανα-
κοινώσεις του κ. Σελλιανάκη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή 
μας, προκύπτουν μόνο με μαγείρεμα και συγκεκριμένα:
1. Στον αριθμό των ασφαλισμένων που πλήρωσαν αθροίζει:
  Όσους πλήρωσαν ένα από τα δύο εξάμηνα
   Όσους έκαναν διακανονισμό, ανεξάρτητα, αν μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στην αποπληρωμή του
   Όλους τους μισθωτούς Μηχανικούς (στον δημόσιο και τον ιδιωτικό Τομέα), 

χωρίς να εξετάζει πόσες εταιρείες δεν έχουν πληρώσει και πόσοι δημόσιοι 
Φορείς χρωστούν

   Και τέλος, πιθανά και όσους πλήρωσαν, για να βγουν στη σύνταξη και 
σήμερα είναι συνταξιούχοι ή διανύουν την ετήσια δοκιμασία, να βγουν στη 
σύνταξη

2. Στο σύνολο των εισπραχθεισών εισφορών, υποκρύπτοντας ότι μέσα στα 
έσοδα περιέχονται οι αναλογικές εισφορές (25 και 1‰), που ο Υπουργός και εντο-
λέας του θέλει να περικόψει ή να καταργήσει, αυξάνοντας τις πάγιες εισφορές 
σε όλους. Σημειώνουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2012 δόθηκε μεγάλο ποσοστό 
των χρόνιων οφειλών από το Δημόσιο (χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα) που 
παρακρατήθηκαν οι αναλογικές εισφορές. Σημειώνουμε, επίσης, ότι η αθρόα 
έξοδος χιλιάδων Μηχανικών από το επάγγελμα συνεπάγεται εξόφληση όλων των 
οφειλών, που, επίσης, ανεβάζει πρόσκαιρα τα έσοδα.
3. Στο ποσοστό των εισπραχθεισών εισφορών, σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος, που ενώ παρουσιάζει το έτος 2012 και 2011, έχασε ή ξέχασε να παρουσιά-
σει τα στοιχεία του προηγούμενου χρόνου του 2010.
Σε όλα τα στοιχεία που παρουσιάζει, κρύβει επιμελώς τα στοιχεία των προηγού-
μενων χρόνων, πριν το 2010.
Προκαλούμε τον κ. Σελλιανάκη να απαντήσει:

α.  πόσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πλήρωσαν ανά εξάμηνο, δηλαδή πόσα ειδο-
ποιητήρια εκδίδει το Ταμείο και πόσα εξοφλήθηκαν ανά εξάμηνο;

β.  πόσοι έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό ανά εξάμηνο και πόσοι δεν μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν σε αυτόν;

γ.  πόσες ιδιωτικές εταιρείες δεν πληρώνουν ανά εξάμηνο εισφορές των μισθω-
τών Μηχανικών και πόσοι Μηχανικοί φαίνονται μισθωτοί στον ιδιωτικό Τομέα;

δ.   πόσες δημόσιες εταιρείες ή Υπηρεσίες χρωστούν;
ε.  πόσοι Μηχανικοί δεν έχουν οι ίδιοι και τα προστατευόμενα Μέλη τους ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη;
στ.  πόσα έσοδα του Ταμείου προέρχονται από τις πάγιες εισφορές ανά εξάμηνο, 

πόσα από τις αναλογικές, πόσα από τις εγγυητικές, πόσα από τα πρόστιμα και 
τα επιτόκια των καθυστερήσεων;

ζ.  ποια η σχέση ασφαλισμένων – συνταξιούχων;
Κύριε Σελλιανάκη, 
Οι Μηχανικοί, προφανώς, στη μεγάλη τους πλειοψηφία δεν είναι «κακοπληρω-
τές».  Εσείς και η τρικομματική Κυβέρνηση, που σας διόρισε, μας απαξιώσατε 
και μας απαξιώνετε, μας θέσατε και μας σπρώχνετε εκτός επαγγέλματος και 
προχωράτε, εν γνώσει σας, σε ενέργειες που ζημιώνουν και το Ταμείο και τους 
Ασφαλισμένους.
Το ΤΕΕ, όπως εσείς οφείλατε να είχατε πράξει, σας το απέδειξε με την Αναλογι-
στική Μελέτη που είναι σε γνώση σας ….
Σας προκαλούμε να απαντήσετε με ποιον τρόπο προσπαθείτε να εισπράξετε τις 
οφειλές προς το Ταμείο;
Σας προκαλούμε να απαντήσετε ποιες είναι οι άλλες δραστηριότητες που είναι 
μέλημά σας για τα συμφέροντα του Ταμείου;
Τι κάνετε με το 1,5 δις € κλεμμένα αποθεματικά από το κούρεμα;
Τι κάνετε με τα 600 εκ € χρέος του Κράτους προς το Ταμείο;
Θα προχωρήσετε, επιτέλους, σε νομική διεκδίκηση;
Και, επειδή ο κ. Σελλιανάκης στο σύντομο χρονικό διάστημα που είναι Πρόεδρος 
του ΕΤΑΑ μας έχει πείσει για τα «δημοκρατικά» του ιδεώδη, την «αλληλέγγυα» 
και «συναδελφική» του στάση και την «τεχνοκρατική» του επάρκεια, ρωτάμε 
όσους τον πρότειναν, τον αρμόδιο Υπουργό, κ. Βρούτση, και την τρικομματική 
Κυβέρνηση που τον διόρισε:
1. Ποιος ή ποιοι τον πρότειναν;
2. Ποια τα κριτήρια επιλογής του, αφού άλλαξαν νύχτα τον Νόμο, καταργώντας 
την εισήγηση των Προέδρων των Επιστημονικών Φορέων που υπήρχε
3. Έχει υπηρετήσει σε άλλη δημόσια θέση ο κ. Σελλιανάκης και για ποιο χρονικό 
διάστημα;
4. Ρωτήθηκε η τότε πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου για την διοίκηση 
του, γιατί και σε ποιο χρονικό διάστημα απομακρύνθηκε;
5. Υπάρχει δικαστική απόφαση για την απομάκρυνσή του;
6. Ενημερώθηκε η Βουλή από όσους τον πρότειναν, επίσημα ή ανεπίσημα, για τις 
απαντήσεις των προηγούμενων ερωτημάτων;
Η απάντησή μας στην τρικομματική Κυβέρνηση, στον αρμόδιο Υπουργό Εργασί-
ας, κ. Βρούτση, και στον σε εντεταλμένη Υπηρεσία, κ. Σελλιανάκη,, θα δοθεί από 
τους Μηχανικούς, το ΤΕΕ και όλον τον τεχνικό κόσμο
•  Κάθε Πέμπτη, και αυτή τη βδομάδα στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, 

Αθήνα), για ανάκληση των παράνομων αυξήσεων και των αναδρομικών από το 
2011, που ετοιμάζονται να αποστείλουν

•  Στη συμμετοχή υποβολής ενστάσεων για τις αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές 
στο ΕΤΑΑ και στο Υπουργείο Εργασίας από όλους μας, τους δεκάδες χιλιάδες 
Διπλωματούχους Μηχανικούς που ρίχνουν στην ανεργία, στη φτώχεια, στην 
ξενιτιά, στην έξοδο από το επάγγελμα, στο κλείσιμο των γραφείων μας. 

Ο αγώνας για την αξιοπρέπειά μας, τη χώρα και τη δημοκρατία απαιτεί τη συμμε-
τοχή όλων μας.



ΣΥΝΟΡΑ Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ

Τα σάιτ κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν 
για τους spammer νέο και καλύτερο πε-
δίο υποκλοπής στοιχείων ταυτότητας και 
εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού 
στους υπολογιστές. Μέσα σε έναν χρόνο, ο 
αριθμός των site που «ψαρεύουν» σε κοι-
νωνικά δίκτυα υπερδιπλασιάστηκε, αναφέ-
ρει η Symantec, στη νεότερη έκθεσή της 
για τους κινδύνους του διαδικτύου, η οποία 
δημοσιεύεται στον δικτυακό της τόπο με 

τον τίτλο Internet Security Threat Report 
2013.
Η αξία των διευθύνσεων ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου για την αποστολή spam, μετά 
απ’ αυτό, μειώθηκε εντυπωσιακά, καθώς 
οι επίδοξοι spammer έχουν περισσότερο 
αποδοτικές μεθόδους διάδοσης των ανε-
πίκλητων μηνυμάτων τους. Δύο βασικά 
στοιχεία της συμπεριφοράς των χρηστών 
στα κοινωνικά δίκτυα αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα χρήσιμα στους εγκληματίες: το 
λεγόμενο social spoofing και η κοινοποί-
ηση προσωπικών πληροφοριών. Το social 
spoofing αναφέρεται στην συνήθειά μας 
-έναν «ψυχολογικό μηχανισμό»- να κά-
νουμε ό,τι κάνουν οι φίλοι μας. Έτσι, εάν 
δείτε μια παραπομπή στον «τοίχο» σας στο 
Facebook από ένα φιλικό πρόσωπο, οι πι-
θανότητες να κάνετε κλικ αυξάνονται. 
Το δεύτερο «όπλο» των απατεώνων οnline 
είναι η οικειοθελής δημοσίευση προσωπι-
κών πληροφοριών που συνθέτουν το προ-
φίλ κάθε μέλους κοινωνικού δικτύου στο 
Διαδίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί 
να φανούν χρήσιμες σε επίδοξους υποκλο-
πείς, καθώς μπορεί να τους βοηθήσουν να 
μαντέψουν ακόμα και την απάντηση σε μια 
ερώτηση ασφαλείας για την είσοδο σε μια 
διαδικτυακή υπηρεσία, χωρίς να χρειαστεί 
να «σπάσουν» τον κωδικό εισόδου.

Η ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΤΩΝ 
SOCIAL MEDIA
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κα-
ταψήφισε χτες πρόταση που θα 
επιβάρυνε με μεγαλύτερο κό-
στος τις βιομηχανίες που εκπέ-
μπουν διοξείδιο του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα. Η απόφαση 
απογοήτευσε την Κομισιόν, 
αλλά και περιβαλλοντικές ορ-
γανώσεις, καθώς το σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής θεωρείται ακρογωνιαίος 
λίθος στις ευρωπαϊκές προ-
σπάθειες κατά της κλιματικής 

αλλαγής. Η άλλη πλευρά, ωστόσο, υποστηρίζει ότι το σχέδιο θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών του 
ρεύματος.
Από το 2005, όταν δημιουργήθηκε η ευρωπαϊκή αγορά δικαιωμάτων εκπομπής (ETS), οι βιομηχανίες 
οφείλουν να αγοράζουν κάθε χρόνο άδειες για να εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου. Όμως, λόγω 
του τεράστιου πλεονάσματος άδειών που διακινήθηκε, η αγορά βυθίστηκε από τα 30 ευρώ ανά τόνο 
περίπου στα 5 ευρώ. Μετά τη χτεσινή απόφαση βρέθηκε στο ιστορικό χαμηλό των 2,63 ευρώ. 
Η πρόταση επιστρέφει τώρα στην επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά 
σύμφωνα με πληροφορίες η Κομισιόν «παραμένει πεπεισμένη» ότι η μείωση των δικαιωμάτων που 
κυκλοφορούν στην αγορά είναι καλή ιδέα, τουλάχιστον έως ότου αναμορφωθεί ριζικά η αγορά άν-
θρακα.

ΦΘΗΝΗ Η ΡΥΠΑΝΣΗ

Η ισχυρότερη σεισμική δόνηση εδώ και μισό αιώνα σημειώθηκε σε μια από τις πλέον σεισμογενείς περι-
οχές του πλανήτη, περίπου στα σύνορα Ιράν – Πακιστάν, με επίκεντρο κοντά στην πόλη Κας και εστιακό 
βάθος 82 χιλιόμετρα. Ήταν μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά το γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε 
ορεινή, ερημική περιοχή περιορίζει σχετικά τις ανθρώπινες απώλειες, αν και οι πληροφορίες – ως τώρα – 
είναι περιορισμένες και σε σημαντικό βαθμό αντιφατικές.
Οι Αρχές του Πακιστάν κάνουν λόγο για 34 νεκρούς και 80 τραυματίες, ενώ από την πλευρά του Ιράν, αν 
και αρχικά μιλούσαν για δεκάδες νεκρούς, αργότερα η πληροφορία διαψευδόταν και στη συνέχεια γινόταν 
λόγος για «λίγους νεκρούς».
Η δόνηση έγινε αισθητή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων, από τη Μέση Ανατολή ως και την Ινδία, ενώ 
στο Κατάρ, στο Ντουμπάι και στο Νέο Δελχί εκκενώθηκαν κτίρια.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Απριλίου είχε σημειωθεί κι άλλος ισχυρός σεισμός στο Ιράν, κοντά στην πόλη 
Μπουσέρ στον Περσικό Κόλπο, μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμκας Ρίχτερ, με συνέπεια να σκοτωθούν του-
λάχιστον 37 άνθρωποι. Το Ιράν βρίσκεται στα όρια δύο λιθοσφαιρικών πλακών. Σε μία από τις χειρότερες 
σεισμικές δονήσεις των τελευταίων δεκαετιών, στην πόλη Μπαμ, το 2005 είχαν σκοτωθεί 25.000 άνθρωποι 
και η πόλη είχε σχεδόν ισοπεδωθεί. Το Μπαμ απέχει περίπου 250 χιλιόμετρα από το χτεσινό επίκεντρο.
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«Δίνονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στους πολίτες 
και αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση» τόνισε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης σε δηλώσεις του 
προς τα μέσα ενημέρωσης για τα αυθαίρετα, ενώ 
επιφυλάχθηκε να υπάρξει ολοκληρωμένη τοπο-
θέτηση του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου του 
ΥΠΕΚΑ από το ΤΕΕ, αφού γίνει πρώτα αναλυτική 
μελέτη και επεξεργασία του. Παράλληλα ο κ 
Σπίρτζης τόνισε ότι «για την αυθαίρετη δόμηση 
πρέπει να συγκροτηθούν άμεσα μηχανισμοί 
έλεγχου», ενώ αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση 
στην ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, που 
αποτελεί πρόταση του ΤΕΕ, τονίζοντας ότι «η 
ταυτότητα του κτιρίου είναι για την προστασία 
της ασφάλειας των πολιτών και των κατασκευών 
και δεν πρέπει να γίνει μελλοντικός μηχανισμός 
νέου εκφυλισμού» Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανέδειξε 
ακόμη τη σημασία έγκυρων στοιχείων για τον 

έλεγχο της νέας γενιάς αυθαιρέτων και κατήγ-
γειλε ότι «η προμήθεια κατάλληλης κάμερας 
για αεροφωτογραφίες δεν εγκρίθηκε από την 
Κτηματολόγιο ΑΕ, παρότι η προμήθεια θα χρημα-
τοδοτούνταν στο σύνολο της από το ΕΣΠΑ και θα 
διασφάλιζε φθηνές ετήσιες αεροφωτογραφίες». 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ακόμη ότι δεν πρέπει 
να ελαστικοποιηθεί περαιτέρω η ένταξη νέων 
αυθαιρέτων κατασκευών χωρίς ελέγχους για 
το μέγεθος τους και τους χαρακτηρισμούς των 
περιοχών που ανήκουν, με κυρίως χρονική 
κατηγοριοποίηση του αυθαιρέτου και όχι με κα-
τηγοριοποίηση των πολεοδομικών υπερβάσεων 
και να δίνονται γενικά κίνητρα και όχι επιλεκτικά 
για συγκεκριμένες ευνοημένες κατηγορίες 
δραστηριοτήτων, για περαιτέρω νομιμοποίηση 
νέων αυθαιρέτων, όπως ξενοδοχεία και κυρίως 
οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες». Ο Χρ. Σπίρ-

τζης ζήτησε ακόμη «να σταματήσει ο προσανα-
τολισμός της εισπρακτικής πολιτικής αντί της 
πολεοδομικής και χωροταξικής διάστασης και 
της περιβαλλοντικής προστασίας, ώστε να μην 
υπάρξουν θέματα τήρησης των Συνταγματικών 
επιταγών». Επίσης «να υιοθετηθεί η αναπτυξιακή 
διάσταση, στο πλαίσιο επίσης της τήρησης των 
Συνταγματικών επιταγών, δηλαδή της τήρησης 
του περιβαλλοντικού ισοζυγίου», τονίζοντας ότι 
«τα έσοδα του πράσινου ταμείου δεν δίνονται 
για τις δράσεις που προβλέφθηκαν». Ακόμη ο 
Χρ. Σπίρτζης τόνισε ότι πρέπει να περιληφθούν 
στο νέο νομοσχέδιο προτάσεις αναπτυξιακών 
κινήτρων, όπως ο συμψηφισμός των προστίμων 
με δαπάνες για την ενεργειακή αναβάθμιση και 
την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων, που θα 
αποτελούσαν ισχυρό αναπτυξιακό και περιβαλ-
λοντικό κίνητρο για τους πολίτες».

Κίνητρα για ενεργειακή βελτίωση και στατική ενίσχυση  
των αυθαιρέτων

Δηλώσεις του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για το νέο νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα  
από το υπουργείο Περιβάλλοντος το σχέδιο 
νόμου για την αυθαίρετη δόμηση και το περι-
βαλλοντικό ισοζύγιο, το οποίο δίνει πλέον τη 
δυνατότητα νομιμοποίησης σημαντικού αριθμού 
αυθαιρέτων. Κεντρικός άξονας του νομοσχεδί-
ου, το οποίο παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής 
υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, είναι η 
κατηγοριοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών 
και χρήσεων, η διαφοροποίηση των προστίμων 
ανάλογα το μέγεθος της παράβασης και με 
βάση κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον, «ενισχύ-
εται και θωρακίζεται η «κόκκινη γραμμή» του 
Ιουλίου του 2011, ώστε να αποτραπεί οριστικά η 
δημιουργία μίας νέας γενιάς αυθαιρέτων και η 
έμφαση στο περιβαλλοντολογικό ισοζύγιο, ιδι-
αίτερα όπου εμφανίζεται μεγαλύτερη περιβαλ-
λοντική επιβάρυνση», όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά. Ειδικότερα, όπως εξήγησε αναλυτικά 
ο κ. Σωκράτης Αλεξιάδης, γενικός γραμματέας 
χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος, όσον 
αφορά στην πρώτη κατηγορία των αυθαιρέτων 
τα οποία έχουν τη δυνατότητα νομιμοποίησης, 
ανήκουν όσα έχουν κατασκευαστεί πριν τον 
Ιούνιο του 1975 και δηλώνονται με ένα εφάπαξ 
ποσό της τάξης των 500 ευρώ, σύν το κόστος της 
τεχνικής έκθεσης.
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσα έχουν κτι-
σθεί από το 1975 ως το 1983 και για τη νομιμο-
ποίησή τους θα πληρώνεται πλέον το αντίστοιχο 

παράβολο, το τέλος του ειδικού προστίμου και το 
κόστος της τεχνικής έκθεσης, χωρίς ωστόσο να 
απαιτείται πλέον η κατάθεση σχεδίων του κτιρί-
ου. Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα αυθαίρετα 
με μικρές παραβάσεις (π.χ. πέργκολες, μπάρμε-
κιου, αύξηση διάστασης εξώστη) τα οποία θα νο-
μιμοποιούνται πλέον με την καταβολή 500 ευρώ, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων επίσης χρημάτων που 
απαιτούνται για το κόστος του προστίμου και της 
τεχνικής έκθεσης. Δυνατότητα νομιμοποίησης 
θα έχουν επίσης αυθαίρετες κατασκευές, όπως 
ημιυπαίθριοι, δώμα, κλειστά μπαλκόνια, εφόσον 
δεν παραβιάζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
40% το πολεοδομικό μέγεθος της δόμησης και 
σε ποσοστό 20% το πολεοδομικό μέγεθος του 
ύψους, μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας 
του κτιρίου. Για πολύ μεγάλες παραβάσεις, όπως 
επίσης και για τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα, προ-
βλέπεται εξαίρεση από την κατεδάφιση για 30 
χρόνια, ύστερα από την καταβολή των ανάλογων 
προστίμων. Καμία δυνατότητα νομιμοποίησης 
δεν έχουν οι αυθαίρετες κατασκευές σε αρχαιο-
λογικούς χώρους, δάση και αιγιαλούς, όπως επί-
σης και όσες κατασκευάστηκαν μετά τις 28 Ιου-
λίου του 2011. Σχετικά με τα εξ αδιαιρέτου, που 
δεν μπορούσαν να υπαχθούν στο νόμο, νομικά 
επιτρέπεται η σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών 
και δίνεται το δικαίωμα να υπάγονται στο νόμο 
με την καταβολή του 30% του προστίμου. Όσον 

αφορά τους τρόπους πληρωμής, οι ιδιοκτήτες 
έχουν τη δυνατότητα καταβολής 60 μηνιαίων ή 
10 εξαμηνιαίων δόσεων, ενώ το ελάχιστο ποσό 
πληρωμής είναι το 5% της κάθε δόσης, προκει-
μένου να διατηρείται εντός της ρύθμισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ 

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα 

Την άμεση αναπλήρωση των εσόδων του 
Επιμελητηρίου που κατήργησε η Κυβέρνηση 
με την εφαρμογή του Μνημονίου 3 ζητούν 
οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, που πραγματοποι-
ούν χθες και σήμερα στάσεις εργασίας (από 
την έναρξη του ωραρίου έως τις 11 πμ). Τη 
συμπαράσταση τους στις κινητοποιήσεις 
εκφράζουν η ΑΔΕΔΥ και η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.
ΧΩ.Δ.Ε. Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ πραγματο-
ποιούν σήμερα Συγκέντρωση διαμαρτυρίας  
στη Γ.Γ.Δ.Ε., Χαριλάου Τρικούπη 182, στις 

9:00π.μ.

Συνεχίζονται  
οι κινητοποιήσεις  
των εργαζομένων ΤΕΕ
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ΚΕΡΔΟΣ: Η αποκωδικοποίηση της συμφωνίας με την τρόικα και τα 
επόμενα βήματα- ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΥΞΙΑΣ- Σε πλήρη εφαρμογή οι ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη, τις ασφαλιστικές εισφορές, τα δάνεια των υπερχρεωμένων και την 
επιτάχυνση της εξόφλησης των προμηθευτών- Στις τέσσερις συστημικές 
τράπεζες οι αδύναμες μικρές • “Καμπανάκι” από το Ταμείο για την κρίση 
στην Ευρώπη- ΑΣΘΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ 
ΕΦΕΤΟΣ ΤΟ ΔΝΤ- Επιστρέφει στην ανάπτυξη η Ελλάδα από το επόμενο 
έτος • Οι λεπτομέρειες της αύξησης κεφαλαίου- ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ Η 
ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ • Σήμερα ανοίγουν 
οι προσφορές για την αγορά του 33% του ΟΠΑΠ- «Η ΤΡΑΤΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ 
ΚΑΛΗ ΨΑΡΙΑ»- Αισιόδοξος για το εγχείρημα ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ κ. 
Σ. Σταυρίδης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΙΑ ΑΣΥΝΕΠΕΙΣ Η ΝΕΑ ΕΥΝΟΪΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ- Αποκλείονται όσοι εξοφλούν ήδη κανονικά τις 
υποχρεώσεις τους • 4ΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΥΠΟΘΗΚΑ 
ΔΑΝΕΙΑ- Οι προϋποθέσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση • ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ 
ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΛΟΓΩ ΡΥΠΩΝ • «ΠΑΓΩΝΕΙ» ΕΩΣ 
ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ • ΣΤΙΣ 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Μέχρι το τέλος Ιουλίου 
η συνολική αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, προανήγγειλε ο 
υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μείωση 30% του ρίσκου για χρηματοδοτήσεις 
των μικρομεσαίων- ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ο κανονισμός θα ισχύσει από τον Ιανουάριο 2014 
• Δάνεια: ΕΥΝΟΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ 
• Ληξιπρόθεσμα: Οι χαμένοι και οι κερδισμένοι- ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ • Έκθεση: Για την ανεργία 
εκτιμά ότι θα φτάσει στο 26% ενώ ο πληθωρισμός θα είναι αρνητικός- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟ 2014 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΔΝΤ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σήμερα οι δεσμευτικές προσφορές για τον Οργανισμό- 
«ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΙΑ 2 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΟΠΑΠ ΚΑΙ ΔΕΠΑ • Με τη συμμετοχή 
στις αυξήσεις θα διατηρηθούν ιδιωτικές- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ • Διπλές ανατιμήσεις- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ 
Η ΔΕΗ ΑΠΟ 1ης ΜΑΪΟΥ • Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Περιβάλλοντος- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ 500 ΕΥΡΩ- Σε δέκα 
εξαμηνιαίες δόσεις η πληρωμή των προστίμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:  ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Εξόφληση 
με 20- 25 ευρώ μηνιαίως για οφειλές σε Δημόσιο και Ταμεία- Τετραετής 
περίοδος χάριτος για ενήμερα ενυπόθηκα δάνεια- Νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων με καταβολή πεντακοσίων ευρώ • ΜΕ ΧΥΤΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 
ΟΙ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ- Νεκρός και ένας οκτάχρονος.

ΤΑ ΝΕΑ: Επιστολή- κόλαφος προς τον Πρωθυπουργό από τον 
αρμόδιο επίτροπο Γιοχάνες Χαν- ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 
ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ •  Ρυθμίσεις: ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΙ • Αυθαίρετα: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής για 
νομιμοποίηση- εξπρές- Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ • ΔΟΣΗ 
ΑΠΟ 25€ ΤΟ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ- Το νέο 
σύστημα για ρύθμιση οφειλών- Το τελικό σχέδιο για τη διευκόλυνση 
των δανειοληπτών • Ο τρόμος βασιλεύει στη Βοστόνη- Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ 
ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ 500 € ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ • Στα 
τυφλά οι έρευνες- Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ- Ομπάμα: 
Πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση • Χρέη σε εφορίες- Ταμεία- ΠΟΙΟΙ 
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ. 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τώρα εισπρακτικές ρυθμίσεις. 
Θύελλα μέτρων τον Ιούνιο- ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΓΑ ΞΙΓΚΙ • Αγωνία και 
φόβος στη Βοστόνη- ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΔΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΑ .

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Οι τελικές ρυθμίσεις για να σωθούν έσοδα 
και «κόκκινα» δάνεια- ΔΟΣΗ ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ  • Μπλακ άουτ στα 
τιμολόγια του ρεύματος- Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ΚΟΥΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΔΕΗ • Θρήνος στη Βοστόνη- ΣΤΗΝ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ομπάμα: Τρομοκρατία, αλλά άγνωστη η 

ταυτότητα των δραστών- ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ • Η τρόικα έφυγε…- 
ΔΙΑΓΚΩΝΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο εξουσιομανής αρχηγός του ΠΑΣΟΚ ράβει κοστούμι 
για μεγαλεία- Νο 2 ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ • ΣΕ… 27 
ΧΡΟΝΙΑ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!- Οι ρυθμίσεις για τα χρέη 
και τα 200.000 «κόκκινα» δάνεια • ΤΡΟΜΟΣ, ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΗ 
ΒΟΣΤΟΝΗ- Περιγραφές που κόβουν την ανάσα για ακρωτηριασμούς 
από βόμβες γεμάτες γυαλιά και καρφιά.

ΕΣΤΙΑ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ- Η 
καλύτερη απάντησις στον λαϊκισμό.

Η ΑΥΓΗ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-Δεν 
θέλουμε απλώς να σώσουμε την Ελλάδα από το καταστροφικό αδιέξοδο 
του Μνημονίου, θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα, διαμήνυσε ο Αλ. 
Τσίπρας από το συνέδριο του Economist αναφερόμενος στις δεσμεύσεις 
της μελλοντικής κυβέρνησης κοινωνικής σωτηρίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ 
ΕΚΜ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την Πρωτομαγιά- 
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΑΛΗΣ ΕΡΓΑΤΩΝ- 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ- ΦΤΩΧΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο 
υπουργός ΠΕΚΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Η ΤΕΛΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ • Το πρόγραμμα 
αφορά τους ενήμερους οφειλέτες- ΠΟΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με αφορμή την τρομοκρατική επίθεση στο 
μαραθώνιο της Βοστόνης, στο στόχαστρο των ΗΠΑ βρίσκονται Συρία- 
Ιράν και Βόρειος Κορέα- ΔΙΔΥΜΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕ 
ΣΕΙΣΜΙΚΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ!
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ΔΟΣΗ ΣΤΟ 30% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ H ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 17/04/2013

Λιγότερο γενναιόδωρη σε σχέση με την αρχική πρόταση 
της κυβέρνησης, που προέβλεπε 4ετές πάγωμα της 
τοκοχρεολυτικής δόσης και πληρωμή μόνο τόκων, αλλά 
διαμορφωμένη ώστε να αφορά διευρυμένη εισοδηματική 
κατηγορία ενήμερων δανειοληπτών, είναι τελικά n ρύθμιση 
χρεών για τα ενυπόθηκα δάνεια. Η υπαγωγή στη ρύθμιση, 
που εκτός από το εισοδηματικό κριτήριο θα συνοδεύεται με 
αυστηρές προϋποθέσεις, συνεπάγεται για ένα μεγάλο μέρος 
δανειοληπτών τη συνέχιση επιβάρυνση με το επιτόκιο που 
προέβλεπε n δανειακή σύμβαση που έχουν συνάψει με την 
τράπεζα, αλλά την ελάφρυνση της μηνιαίας δόσης, n οποία 
δεν θα ξεπερνά το 30% του μισθού. Δικαίωμα υπαγωγής στο 
πρόγραμμα έχουν μισθωτοί και συνταξιούχοι ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες, n δραστηριότητα 
των οποίων παρέχεται αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο 
και άνεργοι. Στη ρύθμιση υπάγονται τα μη ληξιπρόθεσμα 
δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα για τα οποία έχει εγγραφεί 
προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του οφειλέτη, 
n αντικειμενική αξία της οποίας δεν ξεπερνά τις 180.000 
ευρώ. Οι όροι για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση πρέπει 
να πληρούνται σωρευτικά και είναι: α) το σύνολο της 
ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν υπερβαίνει σε 
αντικειμενική αξία τις 250.000 ευρώ, β) το σύνολο των 
καταθέσεων που βρίσκονται στην κατοχή του νοικοκυριού 
δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ και γ) το ανεξόφλητο 
υπόλοιπο των συνολικών δανειακών υποχρεώσεων του 
νοικοκυριού (κεφάλαιο) δεν ξεπερνά τις 150.000 ευρώ. Οι 
δανειολήπτες που μπορούν να επωφεληθούν της ρύθμισης 
διακρίνονται σε: 
1.Όσους έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 
25.000 ευρώ και έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους 
κατά 20% την τελευταία τριετία. Για 48 μήνε5 καταβάλλουν 
δόση που ανέρχεται στο 30% του καθαρού μηνιαίου 
εισοδήματος με το επιτόκιο της αρχικής  δανειακής 
σύμβασης με την τράπεζα.
2. To όριο του εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ, 
φτάνει δηλαδή στα 30.000 ευρώ για πάσχοντες από βαριά 
ασθένεια, μόνιμη αναπηρία, τρίτεκνους και πολύτεκνους. Για 
την κατηγορία αυτή ισχύει ό,τι και στην πρώτη.
3.Όσοι έχουν ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 
15.000 ευρώ. Για 48 μήνες καταβάλλουν δόση στο 30% του 
καθαρού μηνιαίου δόση στο 30% του καθαρού μηνιαίου 
εισοδήματος με επιτόκιο 0,75% + βασικό επιτόκιο EKT 
(σήμερα 1,5%). 
4.Άνεργοι με μοναδικό εισόδημα το επίδομα ανεργίας. Για 
έξι μήνες εντός της περιόδου διευκόλυνσης προβλέπονται 
μηδενικές καταβολές και πλήρης απαλλαγή από τους 
τόκους. Μετά τους έξι μήνες καθορίζεται δόση με βάση 
τα όσα προβλέπονται για τα νοικοκυριά με εισόδημα 
έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μηδενικού εισοδήματος 
συνεχίζονται οι μηδενικές καταβολές. 

ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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Μειωμένο κατά 15%, χωρίς αφορολόγητο όριο και μέσω των 
λογαριασμών της ΔΕΗ θα εξακολουθήσει να επιβάλλεται 
το «χαράτσι» του 2013 στα ακίνητα όπως επιβεβαίωσε 
χθες ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Παράλληλα 
ο υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο νέος Ενιαίος 
Φόρος Ακινήτων που θα ισχύσει το 2013 να μην προβλέπει 
αφορολόγητο όριο αφού όπως είπε «για το αν θα υπάρξει 
αφορολόγητο του χρόνου θα το εκτιμήσουμε όταν 
καταθέσουμε το νομοσχέδιο, ανάλογα με την εκτίμηση των 
εσόδων. To αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης προέβλεπε την 
εφαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το 2013 με 
αφορολόγητο όριο 50.000 ευρώ ατομικό για κάθε ιδιοκτήτη 
και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,1% έως και 2% - 
3%. Τώρα πλέον που ο Ενιαίος Φόρος στη νέα του μορφή 
αναβλήθηκε για το 2014, το σχέδιο θα επανεξεταστεί με 
γνώμονα τη διασφάλιση της είσπραξης εσόδων ύψους 3,2 
δισ. ευρώ κάθε χρόνο. Με βάση το σχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών, το οποίο θα λάβει τη μορφή σχεδίου νόμου 
έως το τέλος Ιουνίου, ο ενιαίος φόρος του 2013 όπως 
μετονομάζεται το EΕΤΗΔΕ θα υπολογιστεί με βάση τις 
ισχύουσες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Η απώλεια από 
τη μείωση κατά 15% του φόρου θα καλυφθεί: 
- Με τη σημαντική αύξηση του «χαρατσιού» για τα 
ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές 
εκτός συστήματος αντικειμενικών αξιών. Ο συντελεστής 
φόρου για τις κατοικίες στις συγκεκριμένες περιοχές θα 
αυξηθεί ακόμα και κατά 100%, στα 6 ευρώ ευρώ το τ.μ από 3 
ευρώ το τ.μ που ήταν σταθερά μέχρι σήμερα. 
- Με την επέκταση του «χαρατσιού» και σε όσους 
εκμισθώνουν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητά τους σε 
υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου καθώς επίσης και σε 
όλες οι δημοτικές επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου.

ΧΤΥΠΗΣΑΝ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 14 | 17/04/2013

Σε μείωση των τιμών προχωρούν οι μικρές ελληνικές 
επιχειρήσεις, ενώ οι μεγαλύτερες τις κρατούν σταθερές ή 
τις αυξάνουν οριακά. To γενικό αυτό συμπέρασμα προκύπτει 
από έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου για την πορεία των τιμών στο λιανικό εμπόριο. 
To πλέον εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, που σχετίζεται 
με την καθημερινότητα όλων είναι ότι, στα κύρια είδη 
διατροφής, οι τιμές έχουν αυξηθεί σωρευτικά την περίοδο 
2008-2013 (πρώτο δίμηνο) κατά 6,3% και στο σύνολο τα 
τρόφιμα 13%! Όπως σημειώνεται, n συμπίεση τιμών, από 
τις μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο ένδυσης και υπόδησης 
έχει εξαντληθεί, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για 
περαιτέρω μείωση, σε συνδυασμό με τις αλλεπάλληλες 
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φορολογικές επιβαρύνσεις, στο δε κλάδο των τροφίμων, 
υπάρχουν προσδιοριστικοί παράγοντες των τιμών, οι οποίοι 
δεν αφορούν στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης (τελευταίο 
κρίκο της αλυσίδας), αλλά σε όλα τα προηγούμενα στάδια. 
Σε κάθε περίπτωση -κοινό συμπέρασμα του ΔΤΚ και του 
ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ-, διαφαίνεται n μικρή συσχέτιση του 
μισθολογικού κόστους με την εξέλιξη του επιπέδου των 
τιμών. Στα τρόφιμα, ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., 
οι τιμές εμφανίζουν άνοδο με σταθερό ρυθμό την περίοδο 
2011-2012, ενώ μόλις το τελευταίο τρίμηνο καταγράφηκαν 
μηδενικές αυξήσεις. Παρόμοια είναι n εικόνα και με βάση 
τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. To επίπεδο τιμών των 
τροφίμων κινείται ανοδικά εν μέσω κρίσης, ενώ μόλις το 
τελευταίο τρίμηνο δεν παρουσιάζει ουσιαστικές αυξήσεις. Με 
εξαίρεση την περίοδο 2009-2010, οπότε οι τιμές μειώθηκαν 
στα τρόφιμα, το επίπεδο των τιμών είναι αυξανόμενο, αρχικά 
με επιταχυνόμενο και κατόπιν με επιβραδυνόμενο ρυθμό. 
Ο κύκλος εργασιών έχει συρρικνωθεί σε πολύ μεγάλο 
βαθμό σε όλους τους τύπους καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου (supermarkets, mini markets, παντοπωλεία κ.λπ.). 
Αξιοσημείωτο είναι ότι n εξέλιξη του κύκλου εργασιών στις 
δεκαέξι μεγαλύτερες αλυσίδες super market, την περίοδο 
2009-2011, διαφοροποιείται, αφού παρουσιάζει αύξηση. Τα 
16 μεγαλύτερα super markets (με τζίρο άνω των 85 εκατ. 
ευρώ το 2011, στοιχεία ΙCAP), σύμφωνα με τους ισολογισμούς 
του 2011, είχαν κύκλο συνολικά 8,68 δισ. ευρώ, δηλαδή από 
το σύνολο του τζίρου, περίπου το 65% πραγματοποιείται από 
τις 16 αυτές συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Αν ληφθεί υπόψη 
ότι υπάρχουν περισσότερα super markets από αυτά τα 16, 
τα οποία συγκεντρώνουν μικρότερο τζίρο, προσεγγιστικά τα 
super markets μπορούν να καλύπτουν το 80% της ζήτησης. 
Αυτή n εξέλιξη, κατά την ΕΣΕΕ, υποκρύπτει την ύπαρξη 
ολιγοπωλιακών χαρακτηριστικών στην ελληνική αγορά 
τροφίμων. Η ετήσια αύξηση μάλιστα του κύκλου εργασιών 
των δεκαέξι μεγαλύτερων αλυσίδων super market, παρά 
την οικονομική ύφεση, δείχνει πως n τάση για ενίσχυση των 
ολιγοπωλιακών πρακτικών γίνεται εντονότερη. Δεν πρέπει να 
διαφύγει της προσοχής ότι n αύξηση του τζίρου των μεγάλων 
super markets συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του τζίρου 
των μικρότερων λιανεμπορικών επιχειρήσεων στην αγορά, 
σε μία, ήδη, συρρικνούμενη οικονομία. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία για το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, οι τιμές σε βασικά 
προϊόντα έχουν αυξηθεί σωρευτικά την περίοδο 2008-2013, 
σε επίπεδο των δύο πρώτων μηνών, κατά 6,3%. Εξαίρεση 
αποτελεί το νωπό - παστεριωμένο γάλα, το μεταλλικό νερό 
(μικρή μείωση) και, κυρίως, το ελαιόλαδο. To επίπεδο των 
τιμών φαίνεται να συγκρατείται ή να μειώνεται κυρίως τη 
χρονική περίοδο 2012/2013 (στοιχεία πρώτου διμήνου). 
Σε γενικές γραμμές, το επίπεδο των τιμών στα τρόφιμα 
χαρακτηρίζεται ως ευμετάβλητο, με μεγάλο μάλιστα εύρος 
διακύμανσης καθώς εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Την 
περίοδο 2008-2013, σωρευτικά τις μεγαλύτερες αυξήσεις 
παρουσίασαν n ζάχαρη, τα αβγά, το ρύζι και οι σοκολάτες, 
ενώ οι χυμοί φρούτων και το αλεύρι δεν σημείωσαν μεγάλες 

μεταβολές. Αν και τα δεδομένα δεν επιτρέπουν τη διατύπωση 
ασφαλών συμπερασμάτων, καταγράφονται ενδείξεις για 
μείωση των τιμών το πρώτο τρίμηνο του 2013. Μάλιστα, 
οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περαιτέρω υποχώρηση του 
επιπέδου των τιμών. Οι τιμές όλων των υπόλοιπων προϊόντων, 
μάλιστα, υποχώρησαν. 
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 Μόνιμο χαρακτήρα λαμβάνει n επιχείρηση εκμετάλλευσης 
της αυθαιρεσίας χάριν του ταμείου του Μνημονίου, αλλά 
και προς εξυπηρέτηση των πελατειακών σχέσεων, σύμφωνα 
με το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, αρμόδιου κατά τα λοιπά 
για τον σχεδιασμό και την προστασία του φυσικού και 
δομημένου περιβάλλοντος. Έτσι διευρύνεται ο κατάλογος 
των παρανομιών και αυθαιρεσιών που ρυθμίζονται, αρκεί 
να πληρωθεί κάτι έναντι υπόσχεσης εξαίρεσης από την 
κατεδάφιση και όχι, όπως μέχρι πρότινος, διατήρησης 
για 30 ή 40 χρόνια. Τακτοποιούνται, από κοτέτσια, 
καραμπινάτες αυθαιρεσίες σε διατηρητέα κτήρια, 
αυθαίρετες κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, π.χ. για 
τραπεζοκαθίσματα έως χιονοδρομικά κέντρα, και αυθαίρετα 
στα λιμάνια. Ο χρόνος υπαγωγής στη ρύθμιση ξεκινά με 
την καταβολή του παραβόλου και ολοκληρώνεται στο... 
διηνεκές, τουλάχιστον για πέντε χρόνια, αφού το ειδικό 
πρόστιμο εξοφλείται «εντός προθεσμίας εξήντα μηνών 
από την ημερομηνία υπαγωγής». Η υποτιθέμενη «κόκκινη 
γραμμή» για αυθαίρετες κατασκευές και εγκατάσταση 
παράνομων χρήσεων είναι n 28.7.2011 όταν κατατέθηκε 
το πρώτο νομοσχέδιο στη Βουλή από τον τέως ΥΠΕΚΑ Γ. 
Παπακωνσταντίνου. 
To Σχέδιο Νόμου, το οποίο παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής 
υπουργός ΠΕΚΑ Στ. Καλαφάτης, δίνει συγχωροχάρτι στα 
αυθαίρετα προ του 1975, έτος που ψηφίστηκε το Σύνταγμα, 
και στις παράνομες αλλαγές χρήσεων, αρκεί να πληρωθεί 
το παράβολο των 500 ευρώ. Με το ίδιο ποσό διαγράφεται 
και πλήθος υπερβάσεων και παραβάσεων, ανεξαρτήτως 
του αριθμού τους, οι οποίες εφεξής προσδιορίζονται 
ως «μικρές αυθαίρετες παραβάσεις», ακόμη κι αν π.χ. n 
υπέρβαση στο ύψος σε επαγγελματικές αποθήκες είναι το 
20% αυτού που ορίζει n οικοδομική άδεια. Άλλη κατηγορία 
είναι τα αυθαίρετα προ του 1983, για τα οποία καταβάλλεται, 
εκτός του παραβόλου, και ειδικό πρόστιμο, το οποίο 
λογαριάζεται με ευνοϊκούς συντελεστές. 
Σε άλλη κατηγορία κατατάσσονται αυθαίρετες κατασκευές, 
ή παράνομες αλλαγές χρήσης, «εφόσον δεν παραβιάζεται 
σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% το πολεοδομικό μέγεθος 
της δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το 
πολεοδομικό μέγεθος του ύψους «εξαιρουμένων των 
κατασκευών στο προκήπιο ή τον ακάλυπτο χώρο». 


