
1

14|05|2013ΤΕΥΧΟΣ 412

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με τη μνημονιακή πρακτική τα μέτρα δεν έχουν 
τέλος. Όποιος πίστευε το αντίθετο, αρκεί να 
διαβάσει τα συμπεράσματα της 11σέλιδης έκθεσης 
της Κομισιόν που δόθηκε στη δημοσιότητα χτες, 
στην οποία, παρά τα θετικά σχόλια για την επιτυχή 
έκβαση των δημοσιονομικών στόχων για το 2013 
και 2014, υπογραμμίζεται ότι η κυβέρνηση θα 
χρειαστεί να λάβει πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα 
για τη διετία 2015-16. 
Ειδικότερα, προαναγγέλει νέες περικοπές 
δαπανών για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος (κατά 
τον χαρακτηρισμό τους) στόχος για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ το 2015 και 4,5% το 
2016. Οι περικοπές, κατά τους συντάκτες της 
έκθεσης, θα πρέπει να είναι της τάξης του 1,8% 
του ΑΕΠ για το 2015 και του 2,2% για το 2016, 
ποσοστά που συμποσούνται περίπου στα 8 δισ. 
ευρώ !
Και τα οποία θα έρθουν προσθετικά στις ήδη 
πραγματοποιηθείσες και εξαγγελθείσες περικοπές 
δαπανών, που δεν αφορούν πρωτίστως σπατάλες 
του δημόσιου τομέα, αλλά περικοπές μισθών, 
συντάξεων και απολύσεις καθώς και δραστικές 
περικοπές στο ΠΔΕ. Στην ίδια κατεύθυνση – αφού, 
άλλωστε, άλλη δεν υπάρχει – είναι βέβαιο ότι θα 
κινηθούν και οι νέες περικοπές για τη διετία 2015-
2016. Αυτά για να ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το 
μέλλον.
Μαζί και μια διάψευση ευσεβών πόθων που 
εκφράστηκαν τις προηγούμενες ημέρες: 
«Η πλήρης πρόσβαση της Ελλάδας στις 
αγορές θα παραμείνει δύσκολη για πολλά 
χρόνια μετά το 2014», επισημαίνεται, ενώ 
απαισιοδοξία εκφράζεται και για το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων, καθώς χαμηλώνει ο πήχυς 
ως προς τα έσοδα. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί την κυβέρνηση 
να αποσύρει το απαράδεκτο σχέδιο 
νόμου με τίτλο «Οργάνωση Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που 
όπως τονίζει «διαλύει τις δημόσιες 
υπηρεσίες και οδηγεί στην ανεργία χι-
λιάδες εργαζόμενους». Επίσης η ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ συμμετέχει στη σημερινή 
24ωρη απεργία, που διοργανώνει η 
ΑΔΕΔΥ κατά της επιστράτευσης των 
εκπαιδευτικών.

 Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε ανακοίνωση της 
τονίζει ότι  «οι πρόσφατες εξελίξεις, 
της επιστράτευσης των εκπαιδευτι-
κών, τέταρτος κατά σειρά κλάδος ερ-
γαζομένων για τον οποίο η κυβέρνηση 
χρησιμοποιεί την επιστράτευση μετά 
από τους ναυτεργάτες, τους εργαζό-
μενους στους ΟΤΑ και τους εργαζό-
μενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
δείχνουν ότι οι μνημονιακές πολιτικές 
των απολύσεων και της δραματικής 
διόγκωσης της ανεργίας, της περαι-
τέρω μείωσης μισθών και συντάξεων, 
της συρρίκνωσης των κοινωνικών 
αγαθών, συνοδεύονται από την έντα-
ση του κυβερνητικού αυταρχισμού, 
όπως αποδεικνύει το γεγονός της επι-
στράτευσης των καθηγητών πριν καν 
την κήρυξη της απεργίας, δηλαδή στο 
πρωτοφανές μέτρο της προληπτικής 
επιστράτευσης».

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εκτιμά ότι αυτή τη 
στιγμή επιβάλλεται από το σύνολο του 

συνδικαλιστικού κινήματος (Σωματεία, 
Ομοσπονδίες και κυρίως τις τριτοβάθ-
μιες Οργανώσεις) να αναληφθούν 
συντονισμένες πρωτοβουλίες για την 
υπεράσπιση: 

-Της Δημοκρατίας και του δικαιώμα-
τος της απεργίας.

-Της διαφύλαξης του Δημοσίου, με 
έμφαση στους τομείς των δημόσιων 
υποδομών, της εκπαίδευσης, της υγεί-
ας, της ασφάλισης, των κοινωνικών 
παροχών και των δημόσιων αγαθών 
(νερό, ενέργεια, μεταφορές κ.λ.π.).

-Του δικαιώματος στην δουλειά.

«Απαιτείται γενικός πανεργατικός – 
παλλαϊκός ξεσηκωμός, για να ανα-
τραπεί αυτή η βάρβαρη πολιτική και 
η Κυβέρνηση που την εφαρμόζει» 
τονίζεται σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜ-
ΔΥΔΑΣ.

Η ΑΔΕΔΥ πραγ-
ματοποιεί 24ωρη 
απεργία και 
συλλαλητήριο 
σήμερα στις 
10 το πρωί στα 
Προπύλαια, ενώ 
ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ 
πραγματοποιούν 
τετράωρη στάση 
εργασίας την Πέ-
μπτη 16 Μαΐου. 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΗΜΕΡΑ

«Δικαίωμα στην εργασία  
και στην απεργία»!

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει κύκλο διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα δι-
καίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας» (στις 15, 22 και 29  Μαΐου 2013), καθώς και 
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Το Περιβάλλον σε κρίση», στις 5 Ιουνίου 2013. Όλες οι εκδηλώ-
σεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του  ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος). Είσοδος 
ελεύθερη. Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, με θέμα «Χωροταξία και Ενέργεια» εισηγήτρια είναι η κα  
Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας.

Κύκλος διαλέξεων  
για περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία

Αναλυτικά στη 
σελ. 3 
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Χρήστος Σπίρτζης
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Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη
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Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ: " Έργα μεταφορικών υποδομών ως 
μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

20-22
Μαΐου
2013

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μη Καταστροφι-
κός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

 Αύριο, 15 Μαίου 2013,στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης 
Γραμμάτων και Τεχνών εκδήλωση με θέμα: «Η Πολεοδομική Ιστορία της Αθήνας».
Ομιλητές: Γιάννης Αίσωπος: Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Πάνος Δραγώνας: Αναπληρωτής Καθηγητής του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών Μάρω Καρδαμίτση-Αδά-
μη: Αρχιτέκτονας, Ομότιμη Καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Υπεύθυνη 
των Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη. Είσοδος ελεύθερη, 
με σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες: http://www.sgt.gr/gr/programme/event/1004

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  "Αγροτική 
οικονομία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή 
και τοπική ανάπτυξη"
ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τμήμα Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας 
Περιφερειακής Επιστήμης 
(ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει 
κύκλο διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα 
δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολε-
οδομίας», καθώς επίσης συζήτηση Στρογγυλού 
Τραπεζιού με θέμα: «Το Περιβάλλον σε κρίση».  
Ειδικότερα θα πραγματοποιηθούν:
•Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2013, ομιλία με θέμα: 
«Χωροταξία και Ενέργεια».
Εισηγήτρια: Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύμ-
βουλος Επικρατείας.
•Την Τετάρτη 22 Μαΐου 2013, διάλεξη με τίτλο: 
«Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές του δικτύ-
ου Natura 2000».  
Εισηγήτρια: Ιωάννα Κουφάκη, Δρ. Νομικής, 
Δικηγόρος
•Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, ομιλία: «Πλημ-
μέλειες οικοδομικής άδειας» . Εισηγητής:  
Δημήτρης Βασιλειάδης, Πάρεδρος Συμβουλίου 
Επικρατείας
•Την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013, συζήτηση σε 
Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Το Περιβάλλον σε 
κρίση», στην οποία και θα συμμετέχουν οι:  
-Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ, 
-Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Αθηνών,  - Γιάννης Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ 
Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας,  Κων/νος Μενουδάκος, 
προς τιμήν του οποίου θα διεξαχθεί η εκδήλωση.
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην  
Αίθουσα Εκδηλώσεων του  Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος), με ώρα 
έναρξης: 18.00
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: Διεύθυνση Επιστημονικής και 
Αναπτυξιακής Δραστηριότητας
Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου 
(e–mail: sci–work@central.tee.gr, τηλ.:210 
3291252–4).

Συνέδριο για τη  
Δημόσια Διοίκηση

Επίκαιρα θέματα δικαίου περιβάλλοντος,  
χωροταξίας και πολεοδομίας

 Συνέδριο το οποίο θα αναδείξει την αξία των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών τόσο στις διαρ-
θρωτικές αλλαγές του δημοσίου, όσο και στην ανάπτυ-
ξη, πραγματοποιείται την Πέμπτη, 16 Μαΐου 2013, στο 
Αμφιθέατρο Maroussi Plaza, Μαρούσι. Η εκδήλωση 
απευθύνεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του Δημοσίου 
Τομέα που έχουν την ευθύνη σχεδιασμού και υλοποί-
ησης της στρατηγικής μεταρρύθμισης και ανάπτυξης 
της χώρας. Οι βασικές ενότητες του συνεδρίου είναι 
οι: -Υποδομές που οδηγούν στην ανάπτυξη και την ενί-
σχυση της καινοτομίας  -Μεταρρυθμίσεις στον Δημό-
σιο Τομέα, διαρθρωτικές αλλαγές και αποδοτικότητα.  
Παράλληλα θα γίνει συζήτηση με θέμα "Στοχεύοντας 
στην ανάπτυξη και την καινοτομία, με την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ", με τη συμμετοχή των: Μενέλαου Δασκαλά-
κη (Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων), Χάρη Θεοχάρη (Γενικός Γραμματέας Εσόδων), 
Στέφανου Κομνηνού (Γενικός Γραμματέας Εμπορίου), 
Νικόλαου Μαντζούφα (Ειδικός Γραμματέας Συμπρά-
ξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και Γιάννη 
Θεοδωρόπουλου (Α' Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ). 
Συντονίστρια: Λέττα Καλαμαρά, δημοσιογράφος. Επίσης, 
ειδική συνεδρία με θέμα: "Στη διαδρομή προς την απο-
τελεσματικότητα και την αποδοτικότητα", με τους: Αντώ-
νη Ιωαννίδη (Πρόεδρος ΔΣ Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.), Γιώργο Μουτεβελή (Πρόεδρος ΟΚΧΕ) και Φαί-
δωνα Κακλαμάνη (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
Πληροφορικής, Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης). Τέλος, συζήτηση με 
θέμα: "Ενεργοποιώντας την ψηφιακή επανάσταση", με 
τους: Παντελή Τζωρτζάκη (Συντονιστής για την ανάπτυξη 
της καινοτομίας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων), Παναγιώτη 
Τσανάκα (Πρόεδρος, ΕΔΕΤ Α.Ε.), Παναγιώτη Λαζαρίδη 
(Γενικός Διευθυντής, ΚΕΠΥΟ) και Πάνο Ζαφειρόπουλο 
(Αναπληρωτής Συντονιστής της Ε.Σ.Ε. για υλοποίηση του 
Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Διασυνοριακού 
Εμπορίου και της ενιαίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας 
"Single Window"). Συντονίστρια: Αγγελίνα Μιχαηλίδου, 
ICT Strategy & Business Development Consultant .
Πληροφορίες: http://www.egovforum.gr



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 

«Οδηγούν τις δημόσιες υπηρεσίες σε πλήρη διάλυση»! 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καταγγέλλει την τρικομματική Κυβέρνηση των μνη-
μονίων για την ολοκληρωτική διάλυση των Δημοσίων Υπηρεσιών, την 
δρομολόγηση χιλιάδων απολύσεων υπαλλήλων και την παραπέρα ιδιω-
τικοποίηση που προωθούνται με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δόθηκε 
στις 2/5/2013 στη δημοσιότητα, με τίτλο «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες διατάξεις».
Σε ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, (υπογράφουν ο πρόεδρος  Παναγιώ-
της Μούζιος και ο γενικός γραμματέας Ανδρέας Σουρούνης), αναλυτικά 
αναφέρεται ότι:    
-«Πρόκειται για άλλο ένα νομοσχέδιο υποταγής και υποτέλειας στις 
επιθυμίες της τρόϊκας και των δανειστών και ευτελισμού της συνταγ-
ματικής νομιμότητας. Με διαδικασίες - εξπρές και απαιτώντας μόνο 
την έκδοση υπουργικών αποφάσεων θα ξηλωθούν οι μισές δομές του 
Δημοσίου και θα καταργηθούν εκατοντάδες οργανισμοί, οι υπάλληλοι 
των οποίων θα απολυθούν. Μάλιστα, για να διευκολυνθεί η άντληση των 
15.000 απολύσεων, το ν/σ δίνει τη δυνατότητα ακόμη και της μετατροπής 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

Δικαίου! Στο σχέδιο νόμου δίδεται το πράσινο φως για την έκδοση των 
Προεδρικών Διαταγμάτων που θα ορίζουν τους νέους Οργανισμούς σε 
υπουργεία, υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, δήμους κ.λπ., σύμφωνα με τις 
εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών τους μονάδων, καθώς και τα νέα 
οργανογράμματα που έχει εγκρίνει ήδη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Με-
ταρρύθμισης για όλα τα υπουργεία. Στα νέα αυτά οργανογράμματα, όπως 
είναι ήδη γνωστό, προβλέπεται ψαλίδι κατά μέσο όρο 50% σε δομές και 
υπηρεσίες, με τους υπαλλήλους που "περισσεύουν" να τίθενται στη δε-
ξαμενή των 25.000 χιλιάδων υπαλλήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότη-
τα ώς το τέλος του 2013, με βάση τη γνωστή μνημονιακή δέσμευση. Η 
μείωση αυτή μάλιστα των οργανικών θέσεων θα γίνεται με διαδικασία 
- εξπρές απαιτώντας μόνο την κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και του οικείου υπουργού. Όπως περιγράφεται χαρα-
κτηριστικά στο πρώτο άρθρο του ν/σ, "Σχετικά με τη βελτίωση της οργά-
νωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και για τη 
βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσιονομικών πόρων των δημοσίων υπηρε-
σιών, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις προσωπι-
κού με κοινή απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

του οικείου υπουργού". Με το ίδιο ν/σ καθίσταται δυνατή μέσω έκδοσής 
Προεδρικών Διαταγμάτων η συγχώνευση / κατάργηση φορέων, οργα-
νισμών, ακόμη και ΔΕΚΟ, ενώ αφήνει ανοιχτή μέχρι και τη μετατροπή 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου, διευρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δεξαμενή από την οποία θα 
αντληθούν οι 15.000 απολύσεις ως το τέλος του 2014, μεταξύ των οποίων 
οι 2.000 τον ερχόμενο Ιούνη και άλλες 2.000 ως το τέλος του έτους. Όπως 
σημειώνεται στο άρθρο 4 "Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, κρατικές 
ή δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιους σκοπούς, κα-
θώς και θυγατρικές εταιρείες των ανωτέρω νομικών προσώπων μπορεί 
να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να αναμορφώνονται, καθώς και να 
καταργείται, αντικαθίσταται ή τροποποιείται κάθε νομοθετική ή κανονι-
στική διάταξη σχετική με τη σύσταση, την οργάνωση, τη λειτουργία και 
τις αρμοδιότητές τους με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 
του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης, του υπουργού Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουρ-
γού". Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, αλλά και νομικών, μια τέτοια μετα-
τροπή σηματοδοτεί και την αλλαγή της σχέσης εργασίας του υπαλλήλου, 
διευκολύνοντας τις απευθείας απολύσεις.
-Στον "Καιάδα" της διαθεσιμότητας οι μακροχρόνια ασθενείς: Την ίδια 
στιγμή, το ΥΔΜΗΔ αυστηροποιεί το πλαίσιο χορήγησης των αναρρωτι-
κών αδειών, οδηγώντας ακόμη και στην απόλυση όσους υπαλλήλους 
λαμβάνουν πολύμηνες αναρρωτικές άδειες. Ειδικότερα, σε περίπτωση 
κάλυψης του ανώτατου χρόνου αναρρωτικής άδειας, που μπορεί κατά 
περίπτωση να φτάσει τους 12 μήνες, μπορεί κάποιος υπάλληλος να τί-
θεται αυτεπάγγελτα ή με αίτησή του σε διαθεσιμότητα διάρκειας ενός 
έτους ή δύο ετών για δυσίατα νοσήματα. Ωστόσο, σε περίπτωση που, δύο 
μήνες πριν τη λήξη της διαθεσιμότητας, οι υγειονομικές επιτροπές απο-
φανθούν πως δεν είναι ικανός να επιστρέψει στα καθήκοντά του, τότε 
απολύεται υποχρεωτικά. Σύμφωνα με το ν/σ, οι βραχυχρόνιες αναρρω-
τικές άδειες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 10 ημέρες τον χρόνο, με 
εξαίρεση περιπτώσεις δυσίατου νοσήματος, προβλήματος κύησης, χει-
ρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών σε 
δημόσιο νοσοκομείο. Εν τούτοις, ακόμη και για τις βραχυχρόνιες άδειες 
θα πρέπει να προσκομίζεται γνωμάτευση θεράποντος ιατρού για άδεια 
τριών ημερών ή γνωμάτευση διευθυντή κλινικής ή επικεφαλής μονάδας 
δημοσίου νοσοκομείου για άδεια πέντε ημερών. Αλλαγές επιφέρει το ν/σ 
και στην ιεραρχική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων καταργώντας την 
απαίτηση συμπλήρωσης ορισμένων ετών πριν τη δυνατότητα υποψηφι-
ότητας για θέση τμηματάρχη ή διευθυντή, ενώ στην περίπτωση θέσης 
γενικού διευθυντή ο απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας περιορίζεται 
από τα 18 στα 12 έτη. Τέλος, για τους προϊσταμένους οργανικών μονά-
δων προβλέπεται η υπογραφή συμβολαίων αποδοτικότητας στα οποία 
θα περιγράφονται οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι που πρέπει να εκ-
πληρώνουν σε ετήσια βάση».
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Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί την Κυβέρνηση να αποσύρει 
το απαράδεκτο σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας 
Διοίκησης και άλλες διατάξεις». που διαλύει τις Δη-
μόσιες Υπηρεσίες και οδηγεί στην ανεργία χιλιάδες 
εργαζόμενους».

Απορριπτική απόφαση 
Απέρριψε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Σωτ. Ρίζος, το αίτημα της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) να χο-
ρηγηθεί προσωρινή διαταγή, με την οποία να «παγώνουν» προσωρινά οι κυβερνητικές αποφάσεις για την πολιτική κινητοποίηση των εκπαιδευτικών 
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την επίταξη των κτιρίων (σχολείων), που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Η 
κύρια προσφυγή (αίτηση ακύρωσης) της ΟΛΜΕ θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 7 Ιουνίου 2013 με εισηγητή τον 
σύμβουλο Επικρατείας, Ηρ. Τσακόπουλο, και βοηθό τον Β. Γκέρτσο. Η ΟΛΜΕ κατέθεσε στο ΣτΕ και αίτηση αναστολής.



Να εγκαταλείψουν τα επίγεια ονειρεύονται πάνω από 78.000 άτομα 
από 120 χώρες. Τόσοι έσπευσαν να συμπληρώσουν την αίτηση προς 
την Mars One, τις δυο πρώτες εβδομάδες από την ανάρτησή της στο 
διαδίκτυο, ελπίζοντας να επιλεγούν μεταξύ των πρώτων μεταναστών 
του Άρη!
Η Mars One δηλώνει ότι είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Ολλανδία, που έχει σκοπό 
τη δημιουργία ενός ανθρώπινου οικισμού στον Άρη από το 2023 και μετά, αξιοποιώντας, όπως τονίζει στις 
ανακοινώσεις του, την υφιστάμενη τεχνολογία, ενσωματώνοντας σ’ αυτή και κάθε νέα που θα δημιουργείται 
τα επόμενα χρόνια από τους «ηγέτες» αυτού του κλάδου της βιομηχανίας. 
Η χρηματοδότηση του προγράμματος, λένε οι εμπνευστές του, θα προέλθει κατά κύριο λόγο, από την 
κατ’ αποκλειστικότητα εκμετάλλευση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων όλων των φάσεων του ταξιδιού και 
της διαμονής στον «κόκκινο πλανήτη» (έχουν συστήσει γι’ αυτό το σκοπό μια κερδοσκοπική εταιρεία 
media), αλλά και απ’ τους εισαγωγές στη γη προϊόντων που θα παρασκευάζονται ή κατασκευάζονται από 
τους μελλοντικούς μετανάστες του Άρη! Προς το παρόν, τα έσοδα τoυ μη-κερδοσκοπικού οργανισμού, 
προέρχονται από την πώληση t-sirts και διαφόρων διαφημιστικού χαρακτήρα αντικειμένων.
Οι περισσότερες αιτήσεις ως τώρα προέρχονται από τις ΗΠΑ (17.324), την Κίνα (10.241), Ηνωμένο 
Βασίλειο (3.581), τη Ρωσία, το Μεξικό, τη Βραζιλία, τον Καναδά, την Κολομβία, την Αργεντινή ,την Ινδία και 
προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, ενδιαφερόντων και ηλικίας. Ο συνιδρυτής και διευθύνων 
σύμβουλος της Mars One, Bas Lansdorp, χαρακτήρισε τον οργανισμό τους ως «την πιο επιτυχημένη 
δουλειά στην ιστορία» δηλώνοντας ότι οι έως τώρα αιτήσεις επιβεβαιώνουν το στόχο του μισού 
εκατομμύριου που έθεσαν εξ’ αρχής. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ως τις 31 Αυγούστου. Θα ακολουθήσει 
η επιλογή 50-100 ατόμων, τα οποί θα περάσουν από διάφορα τεστ ως το 2015, οπότε και θα επιλεγούν 
28-40, οι οποίοι στη συνέχεια και επί επτά χρόνια θα ακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η 
τελική επιλογή της ομάδας των πρώτων «απεσταλμένων της ανθρωπότητας» στον Άρη το 2023, θα γίνει με 
ψηφοφορία του κοινού! Περισσότερα γι’ αυτή την δίχως άλλο ευφάνταστη ιστορία στην ιστοσελίδα http://
applicants.mars-one.com/
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΗ
Εδώ και ένα χρόνο οι φήμες έλεγαν πως η 
Amazon εργάζεται πάνω στο σχέδιο ενός 
smartphone, αλλά πριν λίγες ημέρες, η Wall 
Street Journal έγραψε ότι εργάζεται για δυο 
συσκευές, η μια από τις οποίες θα διαθέτει 3D 
οθόνη, η οποία δεν θα απαιτεί ειδικά γυαλιά 
και θα επιτρέπει στους χρήστες να πλοηγηθούν 
μόνο με την κίνηση των ματιών τους !
Γεγονός είναι ότι η Amazon έχει στραφεί 
στην "ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος line-
up των gadgets". Εκτός από τα δύο μοντέλα 
smartphone, εργάζεται πάνω στα σχέδια μιας 
συσκευή για streaming μουσικής και ένα set-
top box, όπως αποκάλυψε τον περασμένο μήνα 
το Bloomberg Business Week. 
Από την πλευρά της εταιρείας οι πληροφορίες 
δεν επιβεβαιώνονται, ωστόσο, αφήνεται 
να εννοηθεί ότι οι προσπάθειες έχουν 
επικεντρωθεί στην βελτίωση του Kindle 

e-readers και των tablets. Πάντως, ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τζεφ 
Μπέζος, τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε 
συνέντευξή του στο AllThingsD, είχε δηλώσει 
ότι η Amazon σχεδιάζει να προσφέρει νέα 
προϊόντα στην αγορά αυτή τη χρονιά που 
«ελπίζουμε ότι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν”.
Οι αναλυτές υπενθυμίζουν ότι παρά τα 
μεγάλα κονδύλια που δαπανήθηκαν για 
διαφήμιση, οι καταναλωτές, ως τώρα, ελάχιστα 
ανταποκρίθηκαν στην τεχνολογία 3D, ιδίως 
στα smartphones. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζουν 
με σκεπτικισμό τις πληροφορίες για ένα 3D 
smartphone από την Amazon.

3D SMARTPHONE

Τζεφ 
Μπέζος
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Την έκδοση εγκυκλίων για την προστασία των αιγι-
αλών, των δασών ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ιωάννης Τέντες από τον αρμόδιο για την 
προστασία του περιβάλλοντος αντεισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Δ. Δασούλα, ενόψει της θερινής περι-
όδου. Ειδικότερα, ο κ. Τέντες στο σχετικό έγγραφό 
του προς τον συνάδελφό του κ. Δασούλα αναφέρει 
ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την 
οποία υπάρχει αυξημένη τουριστική κίνηση και πα-
ρατηρούνται συχνότερα φαινόμενα προσβολής των 
περιβαλλοντικών αγαθών και των κοινόχρηστων και 
δημόσιων πραγμάτων, να εκδώσει σχετικές αναλυ-
τικές εγκυκλίους προς τους εισαγγελείς της χώρας. 
Ειδικότερα, στις εγκυκλίους αυτές γίνεται λόγος για 
αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, αλλά και δίωξη 
των παραβατών για τις περιπτώσεις: 1) προστασίας 
του περιβάλλοντος από ηχορύπανση (των μπαρ, ου-
ζάδικων, κ.λπ.) και ρύπανση (μπουκάλια και απορρίμ-
ματα γενικά) του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος από κάθε είδους απόβλητα, 2) την προστασία 
των αιγιαλών, των παραλιών και των δασών, όπως και 
της δημόσιας περιουσίας από κάθε είδους προσβο-
λές και 3) την εξασφάλιση στο κοινό της απόλαυσης 
των αιγιαλών, παραλιών κ.λπ. Ο ανώτατος εισαγγε-
λικός λειτουργός ζητεί επίσης από τον κ. Δασούλα 
να παρακολουθήσει την πιστή εφαρμογή των επί-

μαχων εγκυκλίων που θα εκδοθούν.

Δικαστική παρέμβαση για 
δάση και αιγιαλούς Την έντονη διαμαρτυρία του για τις απα-

νωτές έκτακτες εισφορές, που έχουν 
επιβληθεί στα φωτοβολταϊκά δεδομέ-
νων και των υψηλών εγγυήσεων που 
έχουν ζητηθεί και δοθεί από τις επιχει-
ρήσεις, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο 
Σύνδεσμος Α.Ε. και ΕΠΕ και ζητά εξορ-
θολογισμό του καθεστώτος στις ΑΠΕ, 
μείωση της φορολογίας και κατάργηση 
κάθε έκτακτης εισφοράς προκειμένου 
να αποφευχθούν λουκέτα και φυγή 
επενδυτών από την Ελλάδα.
Στην ανακοίνωσή του Σύνδεσμος Α.Ε. 
και ΕΠΕ αναφέρει: «Ο Σύνδεσμος Α.Ε. 
και ΕΠΕ εκφράζει, διερμηνεύοντας τα 
συναισθήματα των μελών του, την έντο-
νη δυσαρέσκειά του για την αύξηση της 
τιμής του ρεύματος στη βιομηχανία, σε 
συνδυασμό με την επιβολή δασμών από 
την Ε.Ε. στις εισαγωγές panels από την 
Κίνα και παράλληλα για τη νέα επιπλέ-
ον εισφορά επί του κύκλου εργασιών 
των επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών, η 
οποία αρχικά ήταν σε ποσοστό 25,27 και 
30% και σήμερα φθάνει το 37% και 40%, 
πλήττοντας τις μεγάλες επενδύσεις οι 
οποίες πλέον παράγουν ζημίες, την ίδια 
ώρα που η τιμή των φωτοβολταϊκών, 
για παράδειγμα στις στέγες, είναι πάρα 
πολύ χαμηλή και αντίθετα, παράγει κέρ-
δη. Παράλληλα, κρίνουμε ως απαράδε-
κτο να μην τηρείται η δέσμευση του 
πρωθυπουργού για κανέναν νέο φόρο 
εντός του 2013 και να επιβάλλεται έκτα-
κτο επιπλέον “χαράτσι”, το οποίο δίνει 
το τελειωτικό χτύπημα στις εταιρείες 
και τις απειλεί με λουκέτο. Και παρά 

τα χαράτσια, προκειμένου να “σωθεί”, 
ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) – όπως υπο-
στηρίζουν οι αρμόδιοι- εξακολουθεί 
να παραμένει ελλειμματικός! Κρίνουμε 
την πολιτική αυτή, που ακολουθείται, 
αποτρεπτική για νέες επενδύσεις, κατα-
στροφική για τις υπάρχουσες επενδύ-
σεις, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 
κατόπιν εξαιρετικά υψηλών εγγυήσεων 
από πλευράς των επιχειρήσεων και, κα-
λούμε το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με τους 
συναρμόδιους φορείς να εξορθολογή-
σουν το καθεστώς, που ισχύει. Ήδη εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ξένες 
εταιρείες που επένδυσαν στα φωτοβολ-
ταϊκά στη χώρα μας βρίσκονται υπό τη 
σκέψη φυγής και μεταφοράς δραστηρι-
οτήτων σε άλλες χώρες των Βαλκανίων. 
Ο κλάδος της ενέργειας, οδηγείται σε 
συρρίκνωση την ώρα, που θα μπορούσε 
να αποτελεί έναν από τους κεντρικούς 
πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής Οι-
κονομίας».

Αντιδράσεις για την φορολογία των ΑΠΕ

«Η παραβίαση του δικαιώματος της κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ελλάδα καταγγέλλεται από την 
Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης», τονίζεται σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε η ΟΣΕΤΕΕ (υπογράφουν ο πρό-
εδρος Α. Στοϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας  
Στέργιος Σκουτέλας), στην οποία αναλυτικά ση-
μειώνεται ότι: «Η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, επιβεβαι-
ώνει τις θέσεις των Ελληνικών Συνδικάτων ότι 
οι απαιτήσεις και οι όροι της Τρόικα ανατρέπουν 
βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζο-
μένων και των συνταξιούχων τα οποία προστα-
τεύονται από το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές 
συμφωνίες. Οι αποφάσεις που δημοσιεύθηκαν 
πριν το Πάσχα, επί των πέντε συλλογικών προ-
σφυγών των συνταξιούχων (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων, 
Σωματείου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΔΕΗ και Σωματείου 
Συνταξιούχων Αγροτικής Τράπεζας), αφορούσαν 
στις μαζικές μειώσεις των επιδομάτων κοινωνι-
κής ασφάλισης που επιβλήθηκαν σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επίσης η Επιτροπή, 
μέσα από τις αποφάσεις της, διαπιστώνει, με 
εκτεταμένη επιχειρηματολογία, ότι οι σωρευτι-
κές επιπτώσεις των περιορισμών που έχουν ει-
σαχθεί ως «μέτρα λιτότητας», μαζί με τις διαδι-
κασίες εφαρμογής τους, συνιστούν παραβίαση 
του δικαιώματος στην κοινωνική ασφάλιση και 
συγκεκριμένα παραβιάζουν το Άρθρο 12, παρ.3 
(δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση) του Χάρ-
τη Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Σημαντική ήταν 

η συμβολή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων (ΣΕΣ), η οποία υπέβαλε παρατηρή-
σεις και για τις πέντε περιπτώσεις προσφυγών, 
με τις οποίες ζητούσε από την Επιτροπή να προ-
χωρήσει στην καταγγελία της χώρας μας για μη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη. Σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ 
καλεί για ακόμη μια φορά τα όργανα της ΕΕ να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες και τους ευρωπαίους 
ισχυρούς να υιοθετήσουν την πρόταση της Συ-
νομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για την 
εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Συμ-
βολαίου που θα διασφαλίζει και θα προωθεί την 
εργασία για όλους, τη φορολογική δικαιοσύνη, 
την κοινωνική προστασία, το κράτος πρόνοιας, 
την πραγματική Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών 
και των κρατών».

Ευρωπαϊκή καταδίκη για  τα μέτρα λιτότητας στην Ελλάδα
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σημείωμα ελέγχου βλέπει αβέβαιες 
δημοσιονομικές προοπτικές μετά το 2014- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 7,7 ΔΙΣ. ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2015-2016- Υπ. Οικονομικών: Τα κενά θα καλυφθούν έως το 
2014 • Συμβούλιο Υπουργών: Για την εκταμίευση πρέπει να ολοκληρωθούν 
οι προαπαιτούμενες ενέργειες- ΤΟ EUROGROUP ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΔΙΠΛΗ 
ΔΟΣΗ- Αναμένονται νομοσχέδια για την ενέργεια, τη διαφθορά και τους 
υπερχρεωμένους • Ξένες Αγορές: ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ • Αντώνης Σαμαράς: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ευφορία στο Χρηματιστήριο φέρνει η επιτυχής 
ανακεφαλαιοποίηση- ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ- Το ισχυρό επενδυτικό 
ενδιαφέρον για μετοχές οδήγησε τον κλαδικό δείκτη σε άνοδο 20,72% • 
Θετική έκθεση της Κομισιόν για την ελληνική οικονομία- «ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ, 
ΑΛΛΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ» • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ 
ΤΩΝ 7,5 ΔΙΣ. • Αισιόδοξο μήνυμα Αντ. Σαμαρά- Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014 • Πληθαίνουν τα θετικά μηνύματα- 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 17 ΕΚΑΤ. ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
• Φιλόδοξο πρόγραμμα 60 δισ.- ΓΑΛΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ “NEW DEAL” ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Δεν χρειάζονται διορθωτικές παρεμβάσεις για το 2013-2014, 
εκτιμά η Κομισιόν- ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 
ΤΟ 2015-2016 • ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 
ΔΙΣ.- Άμεση εκταμίευση των 4,2 δισ. και χορήγηση 3,3 δισ. τον Ιούνιο με 
προαπαιτούμενα • ΑΝΗΚΕΣΤΟΣ ΒΛΑΒΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΣΥΓΚΛΙΣΗ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ- Συνάντηση σήμερα κοινωνικών εταίρων • 
«ΠΥΡΕΤΟΣ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Άνοδος 20,72% του τραπεζικού 
δείκτη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ- Υποχρεωτική μέσω του Διαδικτύου οι αιτήσεις 
για χρέη κάτω των 10.000 ευρώ προς εφορίες και Ταμεία • ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ 
ΓΣΕΕ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΑΜΟΥ • ΕΘΝΙΚΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ • 
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε21 ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ • HEDGE 
FUNDS ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Επενδύουν σε τραπεζικές 
μετοχές, προσβλέποντας σε ανάκαμψη της χώρας • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ NEW 
DEAL ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι θετικές εκθέσεις, οι ανακεφαλαιοποιήσεις και οι 
επιχειρηματικές συμφωνίες- ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΧΕΙ… ΣΤΟΡΙ- Τι 
κρύβει η οργιώδης άνοδος της μετοχής της ALPHA- Ποιες προσδοκίες 
γεννούν οι τράπεζες και γιατί έρχονται τα ξένα funds- Η επιτυχής έξοδος 
των επιχειρήσεων για χρηματοδότηση και για δουλειές • Σαμαράς: 
Μήνυμα εξόδου από την κρίση- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ • Ναι στην εκταμίευση, είπε το Eurogroup- Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΗ ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 ΔΙΣ.- Η τρόικα όμως 
ζητεί μέτρα και για το 2015-2016 • Τι θα γίνει με ΤΤ, PROTON BANK, 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ και Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ- ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ EUROBANK ΘΑ 
ΠΑΝΕ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΑΠΟ Ε.Ε.- Παρα την έκθέση 
της Κομιςιον, ο Ρεν θεωΡει πΡοωΡη Κάθε εΚτιμηςη γιά νεά μετΡά το 2015-16 • 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ Η ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- η αΔέΔΥ αρνηθηκέ καλΥψη- 
επιδοθηΚάν τά φύλλά ποΡειάς • ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ- 
Χαρακτηρισέ ο ΥΠοΥργοσ Δημοσιασ ταξησ την έΠιθέση κατα αστΥνομικών στισ σκοΥριέσ.

ΤΑ ΝΕΑ: αντιμνημονιακέσ κορονέσ και μαρξιστικα τσιτατα αΠο τον ΠροέΔρο τοΥ 
σέΒ- ΥΠοσΧέσέισ τσιΠρα για φθηνοτέρη ένέργέια και Χαρισμα κοκκινών Δανέιών- η 
έλλαΔα θα Βγέι στισ αγορέσ το Πρώτο έξαμηνο τοΥ 2014 ανηγγέιλέ ο ΠρώθΥΠοΥργοσ- 
ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΕΡΩΤΑΣ ΤΣΙΠΡΑ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ • ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΠΕΡΑΣΑΝ… • ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: ΤΟ ΣΤΕ, Η ΑΔΕΔΥ ΚΑΙ ΟΙ 
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ «ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΥΝ» ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: μέ αιΧμη τισ αΥξησέισ τών τραΠέζών, τα ομολογα και τισ ιΔιώτικοΠοιησέισ- 
ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ «ΞΑΝΑΒΛΕΠΟΥΝ» ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- κΥμα ΔημοσιέΥματών αΠο 
F.T., CNN Κάι ReuTeRs γιά επενδύτιΚες εύΚάιΡιες • EUROGROUP: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η 
ΔΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 ΔΙΣ.- θετιΚά ςχολιά Κάι ςύςτάςεις άπο την Κομιςιον • ςτη γ.ς. τού ςεΒ- 
«ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟΣ» ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: έκθέση κομισιον μέ έφιαλτικέσ ΠροΒλέψέισ για το 2015- 
2016- ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ… ΜΕ 8 ΔΙΣ. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ! • ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 
ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ • «χειΡοΒομΒιδά» η ΚάΡάμπινά- ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΚΟΥΡΙΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: τι ΠροΒλέΠέι η νέα έγκΥκλιοσ τοΥ οαέέ- ΜΕΙΩΣΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 400.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • επομενη ΚΡιςιμη επιςΚεψη της 
τροικασ τον οκτώΒριο- ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP Η ΔΙΠΛΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 
7,5 ΔΙΣ. € • ομιλιά- μηνύμά τού άντωνη ςάμάΡά χθες ςτον ςεΒ- «Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ 
ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: αΠοφασιζοΥν σημέρα οι καθηγητέσ μέ 
τα φΥλλα έΠιταξησ στο Χέρι- αΔέΔΥ- 24ώρη- έλμέ- Χ;- μαθητέσ στο ΠλέΥρο τών 
Κάθηγητων • ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ • οι εξι 
Προτασέισ τών ΒιομηΧανών στοΥσ ΠολιτικοΥσ- ΤΟ… «ΚΟΜΜΑ» ΤΟΥ ΣΕΒ ΦΤΙΑΧΝΕΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: σέ ΔΥο Βαρκέσ Πατησέ ο αρΧηγοσ τοΥ σΥριζα κατα την ομιλια 
τοΥ στον σέΒ- ΜΝΗΜΟΝΙΟ Α ΛΑ ΤΣΙΠΡΑ- αΥξηση έσοΔών και στο Βαθοσ αΥξηση 
φοΡων- ΡητοΡιΚη γιωΡγού: «θά πάΡούμε πιςω οςες δεΚο ιδιωτιΚοποιηθούν»- τάζει 
Κάτωτάτο μιςθο ςτά 751 εύΡω • Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ • ςε πληΡη άπομονωςη- Η ΟΛΜΕ ΕΒΑΛΕ ΤΑ… ΧΑΚΙ, ΑΛΛΑ ΤΗΝ 
ΑΔΕΙΑΣΕ Η ΑΔΕΔΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: φαΥλοσ κΥκλοσ- έκθέση- ψΥΧρολοΥσια αΠο την κομισιον για 
την Πορέια τησ έλληνικησ οικονομιασ- ΠΑΛΙ ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ- Πιέσέισ για 
νεες πεΡιΚοπες ςύντάξεων Κάι άύξηςη της τιμης των ειςιτηΡιων • άντ. ςάμάΡάς: ΔΕΝ 
ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ!

ΕΣΤΙΑ: ΑΣΥΔΟΤΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ- φέρέι έΥθΥνέσ για το καταντημα τησ Χώρασ.

Η ΑΥΓΗ: ΣΤΡΑΤΟΠΑΙΔΟΝ Σ/ΧΠΥ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ- ο ΠρώθΥΠοΥργοσ κοΥρέλιαζέι 
το σΥνταγμα μέ τισ Πλατέσ τοΥ σΥνταγματολογοΥ έΥ. ΒένιζέλοΥ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: σΥναντηση τοΥ γγ τησ κέ τοΥ κκέ μέ έκΠροσώΠοΥσ σΥνταξιοΥΧών 
και έργαζομένών στα ταμέια- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΙΣ 
ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: μηνΥμα τοΥ ΠρώθΥΠοΥργοΥ για τη σΠοΥΔαιοτητα τησ έλέΥσησ 17 έκατ. 
τοΥριστών- Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: σΥρια ώρα μηΔέν!- ΝΑΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ 
ΚΑΙ… «ΝΕΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»!!!
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 7,7 ΔΙΣ. ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗ 
ΔΙΕΤΙΑ 2015-2016 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 4-5 | 14/05/2013

To σημείωμα, που εκδόθηκε μετά τον πρόσφατο 
έλεγχο της τρόικας, επαναφέρει τον εφιάλτη των 
μέτρων στην ελληνική οικονομία, σε μια περίοδο που 
άλλες εκθέσεις διεθνών και εγχώριων οργανισμών 
συγκλίνουν στη διαπίστωση πως n ελληνική 
οικονομία δεν αντέχει άλλα μέτρα. Παράλληλα, n 
προαναγγελία μέτρων συμπίπτει με την αίσθηση 
που επιχειρεί να μεταδώσει n κυβέρνηση, πως 
έκλεισε ο κύκλος των μέτρων και πως στόχος είναι 
n επάνοδος της οικονομίας σε τροχιά ανάκαμψης. 
Επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο σχετικά με τα μέτρα 
της περιόδου 2015-2016 είναι πως το μνημόνιο του 
περασμένου Ιανουαρίου τα προσδιόριζε στο ποσό 
των 3,9 - 4,1 δισ. ευρώ. Κατόπιν, ο αναπλ. υπουργός 
Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε ότι 
το δημοσιονομικό κενό της διετίας 2015-16 με το 
αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα έχει 
συρρικνωθεί στο ποσό των 2,5 δισ. ευρώ, αλλά n 
τελευταία έκθεση της Κομισιόν το ανεβάζει στο 
ποσό των 7,7 δισ. ευρώ. To κενό αυτό θα καλυφθεί 
με μέτρα, τα οποία θα συναποφασιστούν με την 
τρόικα το προσεχές φθινόπωρο, ταυτόχρονα με τον 
προϋπολογιστώ του 2014. Εκτός της προαναγγελίας 
των νέων μέτρων, n Κομισιόν διατυπώνει την 
πεποίθηση ότι n Ελλάδα θα επιτύχει τους 
δημοσιονομικούς της στόχους για το 2013 και το 
2014, και κάνει λόγο για πρόοδο στην εφαρμογή του 
προγράμματος. 
To σημείωμα αναφέρει ότι n κυβέρνηση οφείλει να 
λάβει επιπλέον μέτρα προκειμένου να επιτύχει τους 
στόχους για τους προϋπολογισμούς του 2015 και 2016, 
αλλά ταυτόχρονα επισημαίνει και αστοχίες για τα έτη 
2013 - 2014 από τη μη εφαρμογή μέτρων που είχαν 
συμφωνηθεί, που ενδεχομένως να δημιουργήσουν 
κενό 1,3 δισ. ευρώ. «Οι δημοσιονομικές προοπτικές 
μετά το 2014 παραμένουν αβέβαιες», σημειώνει 
n Κομισιόν. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμά πως «εντός 
του τρέχοντος μακροοικονομικού πλαισίου, θα 
απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα της τάξης του 1,8% του 
ΑΕΠ το 2015 και 2,2% του ΑΕΠ το 2016. Για το 2015 
το ύψος των μέτρων φτάνει στο ποσό των 3,38 δισ. 
ευρώ, ενώ για το 2016 τα νέα μέτρα ανέρχονται 
σε 4,32 δισ. ευρώ, συνολικά δηλαδή στη διετία τα 
πρόσθετα μέτρα θα φτάσουν στο ποσό των 7,7 δισ. 
ευρώ. Στο κείμενο της έκθεσης δεν γίνεται αναφορά 
για το είδος των μέτρων, αλλά αναφέρεται ότι αυτά θα 
προσδιοριστούν κατά τη συνεργασία της τρόικας με 
την κυβέρνηση το ερχόμενο φθινόπωρο, παράλληλα 
με τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού 
του 2014. Την περίοδο εκείνη, με βάση και τα 
νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία, n κυβέρνηση θα 

παράσχει πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με το 
ακριβές μέγεθος του δημοσιονομικού κενού. Ωστόσο, 
εκτός των μέτρων της διετίας 2015-16, ορατός είναι 
ο κίνδυνος και για νέα μέτρα το 2013-2014, λόγω 
καθυστερήσεων. «Ενώ το μακροοικονομικό σενάριο 
το οποίο προβλέπεται κατά την τελευταία αναθεώρηση 
παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, κάποιες ελλείψεις 
έσοδα έχουν προκύψει και μερικά μέτρα δεν έχουν 
υλοποιηθεί αναφέρεται στην έκθεση, n οποία εξηγεί 
πως n υστέρηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από 
τις ασφαλιστικές εισφορές και από τις χαμηλότερες 
από τις αναμενόμενες εισπράξεις από την εξίσωση 
των φορολογικών συντελεστών για πετρέλαιο. Η 
πτώση των εισπράξεων των ασφαλιστικών ταμείων 
από ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται στην 
προσδοκία της ρύθμισης καταβολής, αλλά και τις 
συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας. Διαπιστώνονται 
ακόμη: α) καθυστερήσεις στην εφαρμογή των 
προοδευτικών περικοπών συντάξεων για τεχνικούς 
λόγους, β) μη εφαρμογή του νέου μισθολογίου για 
τους υπαλλήλους της Βουλής και ορισμένες κρατικές 
επιχειρήσεις, γ) n εισφορά στους εφοπλιστές 
υπολείπεται του στόχου που έχει τεθεί. Κατόπιν αυτών 
των επισημάνσεων, n E.E. εκτιμά ότι στο σύνολο τους 
αυτές οι ελλείψεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν, θα 
έχουν ως αποτέλεσμα νέα κενά στον προϋπολογισμό, 
ύψους 137 εκατ. ευρώ το 2013 και 166 εκατ. 
ευρώ το 2014. Επιπλέον n Κομισιόν τονίζει πως 
ορισμένα μέτρα που είχαν προγραμματιστεί να 
τεθούν σε ισχύ το 2013 και το 2014 (στο πλαίσιο 
του Μεσοπρόθεσμου 2011-14) δεν εφαρμόστηκαν. 
Πρόκειται για την αύξηση των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης των αυτοαπασχολουμένων και την 
αύξηση των εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών και 
τρένων. Με δεδομένη τη σημαντική απόδοση των 
μέτρων αυτών, n μη εφαρμογή θα δημιουργήσει 
ένα σημαντικό δημοσιονομικό έλλειμμα περίπου 
270 εκατ. ευρώ το 2013 και πάνω από 700 εκατ. 
ευρώ το 2014, υπογραμμίζει n Κομισιόν. Η Κομισιόν 
προειδοποιεί επίσης ότι n κυβέρνηση αποφάσισε τη 
μείωση των συντελεστών φορολογίας των ακινήτων 
μέσω του ΕΕΤΗΔΕ, αλλά «οι ελληνικές αρχές έχουν 
δεσμευτεί να εφαρμόσουν αντισταθμιστικά μέτρα για 
να αποφευχθεί n εμφάνιση ενός δημοσιονομικού 
κενού το 2013 και το 2014, και αναφέρεται στην 
επέκταση εφαρμογής του τέλους ακινήτων σε όλα τα 
ηλεκτροδοτούμενα. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε πως 
οι απαιτούμενες εξοικονομήσεις που σχετίζονται 
με το πάγωμα της τιμής των εισιτηρίων μέσων 
μαζικής μεταφοράς θα αντικατασταθούν με τη 
μείωση των μεταβιβάσεων προς φορείς εκτός της 
Γενικής Κυβέρνησης και μέσω του εξορθολογισμού 
των δημοσίων υπηρεσιών. Συνολικά, οι στόχοι της 
απόφασης του Συμβουλίου αναμένεται να καλυφθούν 
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τόσο το 2013 όσο και το 2014. Οι προβλέψεις για το 
πρωτογενές ισοζύγιο είναι 0,0% του ΑΕΠ το 2013 και 
+1,5% του ΑΕΠ το 2014, σύμφωνα με τους στόχους 
που ορίζονται στην απόφαση του Συμβουλίου. 
To πρωτογενές έλλειμμα ενδέχεται να είναι 
υψηλότερο το 2013. ως αποτέλεσμα της περαιτέρω 
ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. 

ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 14/05/2013

Λίγες μόνον ημέρες απομένουν για να κατατεθούν 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι αναθεωρημένες 
συμβάσεις για τους αυτοκινητοδρόμους, προκειμένου 
να τις εγκρίνει και να προχωρήσει αμέσως μετά 
η επικύρωση τους από τη Βουλή, όπως δήλωσε ο 
υπουργός Ανάπτυξης Υποδομών Κωστής Χατζηδάκης, 
στην ομιλία του κατά τη γενική συνέλευση του ΣΕΒ. 
Ο υπουργός ανακοίνωσε ακόμα ότι τις προσεχείς 
ημέρες θα υπογραφεί η συμφωνία ανάμεσα στην 
ΕΤΕπ και τις τράπεζες για την κάλυψη εγγυητικών 
επιστολών. To πρόγραμμα με την ανακύκλωση ενός 
ποσού της τάξης των 500 εκατ. ευρώ φιλοδοξεί να 
καλύπτει εγγυητικές επιστολές αξίας 1,5 δισ. ευρώ 
σε ετήσια βάση, διευκολύνοντας εξαγωγές και 
εισαγωγές. Ο υπουργός παρουσίασε το πρόγραμμά 
του για τους επόμενους μήνες δίνοντας έμφαση στο 
νέο πακέτο για την απλοποίηση των διαδικασιών 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. To πακέτο θα 
περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την άρση των 
εμποδίων εισόδου στην αγορά την ανάπτυξη εθνικής 
στρατηγικής για τα logistics, που, όπως είπε, ζητούν 
ξένοι επενδυτές για τα λιμάνια τα αεροδρόμια και την 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθώς και την αλλαγή του εξαγωγικού 
μοντέλου της χώρας. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 
517 σημεία που θέτουν εμπόδια στον ανταγωνισμό 
σε τέσσερις σημαντικούς τομείς, τον τουρισμό, την 
επεξεργασία τροφίμων, τα οικοδομικά υλικά και το 
λιανεμπόριο και ως τον Σεπτέμβριο θα διαμορφωθεί η 
πρώτη δέσμη ρυθμίσεων.

«ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΓΙΑ ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΥΖΩΝΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 14/05/2013

Τη δυνατότητα λειτουργίας διοδίων στον κάθετο άξονα 
Θεσσαλονίκης - Ευζώνων, πριν από την παραχώρησή 
του μέσω του ΤΑΙΠΕΔ σε ιδιώτη, δίνει μία εκ των 
πολλών τροπολογιών που συνοδεύουν σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Ανάπτυξης. Σε άλλες τροπολογίες 
περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών, στη δυνατότητα διαιτησίας 
σε συγχρηματοδοτούμενα έργα, στην εξυγίανση 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλα. Πιο συγκεκριμένα, 

οι τροπολογίες που αφορούν σε θέματα πολεοδομικά, 
περιβαλλοντικά ή δημοσίων έργων έχουν ως εξής:
 • Μεταβιβάζεται n κυριότητα του άξονα 
Θεσσαλονίκης (Χαλάστρας) - Ευζώνων στο 
Δημόσιο, με σκοπό να δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (όπως 
είχε αποφασιστεί στις 10 Αυγούστου 2012). Η 
μεταγραφή από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ 
A.E.) στο Δημόσιο θα γίνει εντός ενός μηνός από 
τη δημοσίευση του νόμου. Περαιτέρω, δίνεται n 
δυνατότητα να λειτουργήσουν σταθμοί διοδίων στον 
άξονα για το διάστημα μέχρι την παραχώρησή του 
από το ΤΑΙΠΕΔ (από κοινού με την Εγνατία Οδό και 
ακόμη δύο κάθετους άξονες). Οι θέσεις των σταθμών, 
το ύψος των διοδίων κ.λπ. θα καθοριστούν με νεότερη 
απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Υποδομών.
 • Δίνεται, όπως έχει εδώ και αρκετό καιρό 
προαγγελθεί, n δυνατότητα προσφυγής στη διαιτησία 
για την επίλυση διαφορών σε συγχρηματοδοτούμενα 
έργα. Στα νέα έργα θα πρέπει να προηγείται n 
κατάθεση ένστασης. Όπως ορίζεται, το αποτέλεσμα 
τα διαιτησίας θα είναι δεσμευτικό για τις δύο πλευρές 
και θα μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με δικαστική 
προσφυγή. 
• Η μελέτη πυροπροστασίας, που κατατίθεται για την 
έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν θα ελέγχεται πλέον... 
από κανέναν, αφού καταργείται n θεώρησή της από 
την Πυροσβεστική. Αναλόγως n θεώρηση της άδειας 
από το αστυνομικό τμήμα αντικαθίσταται με απλή 
ενημέρωσή του. 
• Κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
έργων των κατηγοριών A1 και Α2 (κατά κανόνα 
μεγάλα έργα), που χρηματοδοτούνται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία ή την E.E., προβλέπεται n 
επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης... μέσω 
σύσκεψης. Συγκεκριμένα, n αρμόδια αρχή θα καλεί 
τον μελετητή και τις εμπλεκόμενες στην αδειοδότηση 
υπηρεσίες για συζήτηση και κατόπιν τούτου, θα 
μπορεί να προχωράει τη διαδικασία αδειοδότησης 
ακόμη κι αν οι υπηρεσίες δεν έχουν προλάβει να 
απαντήσουν εμπρόθεσμα.
 • Τέλος, για τη μετατροπή άτυπων βιομηχανικών 
συγκεντρώσεων σε βιομηχανικά πάρκα, μειώνεται 
από το 20% στο 15% n υποχρεωτική εισφορά σε γη. 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 37 | 14/05/2013

Ανακαλείται εκ νέου n οικοδομική άδεια της Πόρτο 
Καρράς, θυγατρικής της Τεχνικής Ολυμπιακής, για 
την ανέγερση 516 πολυτελών κατοικιών με πισίνα και 
υπόγειο στο συγκρότημα Πόρτο Καρράς Χαλκιδικής, 
ιδιοκτησίας της εταιρείας Πόρτο Καρράς, έπειτα 
από απόφαση του τμήματος οικοδομικών αδειών και 
ελέγχου κατασκευών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πολεοδομίας του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής.


