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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κάποιοι δεν θέλουν ούτε να ακούν, ούτε να 
ακούγεται το ΤΕΕ. Δεν θέλουν κανένα διάλογο, 
καμιά άποψη, οπωσδήποτε, καμιά κριτική, στα 
έργα και στις ημέρες τους. Ότι κι αν κάνουν, 
όποιες αποφάσεις και αν λαμβάνουν, θεωρούν, 
προκαταβολικώς, ότι διαθέτουν το «αλάθητο».
Μπορεί να μην …θεωρούν εαυτόν Πάπα, ωστόσο, 
«παίζουν τον παπά», καθώς αποφεύγουν να 
απαντήσουν στα αλλεπάλληλα προφορικά και 
γραπτά διαβήματα του προέδρου του ΤΕΕ και 
αν και έχουν παρέλθει πέντε μήνες από την 
έναρξη και του οικονομικού έτους, δεν εγκρίνουν 
(τηρώντας στην περίπτωση το …νόμο της σιωπής), 
τον προϋπολογισμό του Επιστημονικού Φορέα 
των πάνω από 120 χιλιάδων Διπλωματούχων 
Μηχανικών τη χώρας, εξωθώντας σε (αναγκαστική) 
αναστολή της λειτουργίας του. 
Η επιδιωκόμενη φίμωση του ΤΕΕ, είναι έργο 
προσχεδιασμένο και μεθοδικά υλοποιούμενο. 
Ξεκίνησε με την κατάργηση των πόρων του ΤΕΕ, 
νομοθετημένων εδώ και σχεδόν έναν αιώνα, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία 
λειτουργίας του φορέα, υπέρ του δημόσιου 
συμφέροντος και άρα των πολιτών, η οποία που 
με το νόμο 4093/2012, που υλοποιούσε το 
«μνημόνιο», με τρόπο κατάφωρα αντισυνταγματικό 
και αντικοινοβουλευτικό. Θυμίζουμε ότι ενώ το 
Κοινοβούλιο καταψήφισε την κατάργηση τους, 
η κυβέρνηση, εντός τριών ημερών, έφερε νέα 
ρύθμιση, με την οποία χωρίς να καταργείται η 
υποχρέωση της απόδοσης από τους Μηχανικούς, 
καταργείται η …είσπραξη τους υπέρ ΤΕΕ �
Συνεχίζεται με την άρνηση αναπλήρωσης των 
απωλεσθέντων πόρων και – κυρίως – με την 
άρνηση υπογραφής του προϋπολογισμού, ώστε 
να επέλθει ο «θάνατος» δια της οικονομικής 
ασφυξίας…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 Με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρή-
στου Σπίρτζη, η Διοικούσα Επιτροπή 
ΤΕΕ αποφάσισε το ΤΕΕ να προχωρή-
σει στη δημιουργία Παρατηρητηρίου 
για τα μεγάλα οδικά έργα με συμβά-
σεις παραχώρησης . Στόχος  του ΤΕΕ 
είναι να ενημερώνει τον ελληνικό λαό 
και τον τεχνικό κόσμο αξιόπιστα και, 
για να διαμορφώνει προτάσεις τόσο 
για την πορεία των έργων όσο και τη 
διασφάλιση του δημόσιου συμφέρο-
ντος.  Αποφασίστηκε στο Παρατηρη-
τήριο ΤΕΕ για τα έργα με συμβάσεις 
παραχώρησης να συμμετέχουν: 

-Τρία μέλη από την αρμόδια ΜΕ του 
ΤΕΕ.

- Ένα μέλος από τη ΔE κάθε ΠΤ, που 
διέρχονται οι αυτοκινητόδρομοι των 
έργων παραχώρησης . 

-Ένας  εκπρόσωπος του κάθε σχήμα-
τος παραχώρησης .

-Ένας  εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλη-
νικών Τραπεζών .

-Ένας  εκπρόσωπος του Υπ. Ανάπτυ-
ξης και του ειδικού του Διαπραγμα-
τευτή. 

 Ειδικότερα  θα συγκροτηθούν κλιμά-
κια επί τόπου επισκέψεων των εργο-
ταξίων, καταγραφής του στελεχιακού 
δυναμικού που εργάζεται σε αυτά 
και των εργασιών που υλοποιούνται. 
Θα ζητηθούν, επίσης, στοιχεία για 
τη χρηματοδότηση των έργων, τις 
αποκλίσεις του συμβασιοποιημένου 
σχεδιασμού, των διελεύσεων πολιτών 
σε κοντινές αποστάσεις από τον τόπο 
διαμονής τους, το χρονοδιάγραμμα 
υλοποίησης, τις καθυστερήσεις υπο-
χρεώσεων τόσο του δημόσιου όσο και 
των σχημάτων παραχώρησης.

Υπεύθυνοι για τη λειτουργία του Πα-
ρατηρητηρίου και τον συντονισμό του 
ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας της 
ΔΕ του ΤΕΕ, κ. Α. Πρωτονοτάριος και 
τα Μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ, κ.κ. Α. Στα-
γιάννη και Κ. Μακέδος. 

«Δυστυχώς, 
καμιά επίσημη 
ενημέρωση δεν 
έχει γίνει για την 
πορεία των έρ-
γων, τις διαπραγ-
ματεύσεις με τις 
τράπεζες που 
συμμετέχουν στα 
ανάδοχα σχήματα 
των παραχωρή-
σεων, τον οριστι-
κό σχεδιασμό των 
έργων και την 
υλοποίησή τους.  
Τους τελευταίους 
μήνες, η Κυβέρ-
νηση εξαγγέλλει 
κάθε φορά την 
επανεκκίνηση 
των έργων και 
διαψεύδεται από 
τα κλειστά και 
ερειπωμένα ερ-
γοτάξια» τόνισε 
ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ στην εισήγη-
ση του..

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΤΕΕ ΜΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ  ΧΡ.  ΣΠΙΡΤΖΗ 

ΣΗΜΕΡΑ

Παρατηρητήριο ΤΕΕ για τα έργα 
με συμβάσεις παραχώρησης

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων  για τα επίκαιρα θέματα δικαίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Πολεοδομίας που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σήμερα Τετάρτη 22 Μαΐου, 
θα μιλήσει η Δρ Νομικής, δικηγόρος Ιωάννα Κουφάκη, με θέμα: «Επιτρεπόμενες χρήσεις σε περι-
οχές του δικτύου Natura 2000». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του  
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ( Νίκης 4, 1ος όροφος), με ώρα έναρξης στις 18:00 και είσοδο 
ελεύθερη.

Σήμερα η διάλεξη για τις περιοχές «Natura 2000»

Αναλυτικά στη 
σελ. 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  για την Ανάπτυξη: 
«Re engineering Greece»
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας

25 -26
Μαΐου
2013

23
Μαΐου
2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Οι τελευταίες εξελίξεις στην 
παραγωγή Δημοσίων Έργων: Προβλήματα - 
Προτάσεις - Προοπτικές»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας 

  Το 9ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής με τίτλο: «Η Συμ-
βολή της Χημικής Μηχανικής στην Αειφόρο Ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί από 
τις 23 ως τις 25 Μαΐου 2013 στους  χώρους της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου του 
ΕΜΠ. Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των αποτελεσμά-
των της έρευνας, που διεξάγεται σε Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και άλλους 
οργανισμούς και εντάσσεται στις επιστημονικές περιοχές του πεδίου της Χημικής Μηχανικής.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

10ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Μηχανικής 
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25 -27
Μαΐου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 22-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Διάλεξη με τίτλο: «Επιτρεπόμενες 
χρήσεις σε περιοχές του δικτύου Natura 
2000» (με εισηγήτρια τη δικηγόρο Ιωάννα 
Κουφάκη) διοργανώνεται σήμερα στις 18.00 
-στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων του  Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος 
όροφος)- στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων 
που διοργανώνει το ΤΕΕ για επίκαιρα θέματα 
δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
πολεοδομίας.

Την έναρξη του πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σμού για τον σχεδιασμό σώματος επιτοίχιας θέρμανσης 
μαρμάρου -που διεξάγεται υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ)-   ανακοίνωσε 
εταιρεία Elith. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία η 
εταιρεία –όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της- «συνερ-
γάζεται με την αρχιτεκτονική κοινότητα με σκοπό τον 
σχεδιασμό ενός μοναδικού σώματος θέρμανσης από 
αισθητικής, λειτουργικής, τεχνικής και οικονομικής 
άποψης, θέλοντας να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

κατασκευαστικές προκλήσεις που υπηρετούν το 
αρχιτεκτονικό όραμα. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
αρχιτέκτονες μηχανικούς ή ομάδες αυτών. 
Η Elith εστιάζει στο ελληνικό αρχιτεκτονικό ταλέντο και 
την καινοτομία που πηγάζει από αυτό, προσφέροντας 
στα τρία πρώτα βραβεία χρηματικό έπαθλο συνολικού 
ύψους 4.000 ευρώ».  Ως ημερομηνία λήξης υποβολής 
των μελετών ορίζεται η 17η Σεπτεμβρίου 2013. 
Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής: http://www.elith.
gr/competition.php , www.elith.gr 

Tην Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 και ώρα 9.30 π.μ. θα 
πραγματοποιηθεί -για 8η συνεχή χρονιά- το διεθνές επι-
στημονικό συνέδριο με θέμα :«Αερομεταφορές- Παρόν 
και Μέλλον». Φέτος το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο 
αμφιθέατρο του Υπουργείου, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων- εστιάζει σε δύο αλληλένδετες και κρίσιμες 
για την εθνική οικονομία προσπάθειες. Την διαδικασία 
παραχώρησης των περιφερειακών αεροδρομίων και 
τις νέες θέσεις εργασίας που αυτό θα σημάνει στον 
αεροπορικό κλάδο. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την 
iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία με την Πανελλήνια 
Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας & 
Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) και την Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων 
και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Bασικές θεματικές 
ενότητες του συνεδρίου είναι οι:
•Αξιοποίηση Περιφερειακών Αεροδρομίων 
•Ευκαιρίες και θέσεις εργασίας  Είσοδος ελεύθερη, με 
εγγραφή στη Γραμματεία του συνεδρίου. Πληροφορίες: 
www.iforce.gr , www.peipsady.gr

Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός   

 «Αερομεταφορές- Παρόν και Μέλλον» 

Το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με τη συνεργασία του 
Δήμου Ρεθύμνης  διοργανώνει εκδήλωση 
με θέμα «Ξενοδοχεία Μηδενικής Ενεργει-
ακής Κατανάλωσης», την Πέμπτη 23 Μαΐου 
2013, από 17.30 έως 20:30, στο Σπίτι του 
Πολιτισμού (Βερνάδου 8, Ρέθυμνο).
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα συζη-
τηθούν τα παρακάτω θέματα:
•Πολιτική και στόχοι της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για Κτίρια Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης 
•Εξοικονόμηση ενέργειας στον ξενοδοχει-
ακό τομέα – Πλεονεκτήματα, Λύσεις και 
Ανταγωνιστικότητα
•Ξενοδοχεία μηδενικής ενεργειακής κατα-
νάλωσης - Καλές πρακτικές και παραδείγ-
ματα 
•Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Ξενοδοχεία σχε-
δόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης’ 
(Νearly Energy Zero Hotels).

 Ξενοδοχεία μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης



Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡ.  ΣΠΙΡΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΤΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΕΕ 

Το ΤΕΕ θα ενημερώνει τον τεχνικό κόσμο και τον ελληνικό λαό  
για τα έργα με συμβάσεις παραχώρησης

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ

Σε ισχύ η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας   
ΣΤΥΕ-ΟΣΕΤΕΕ στον τεχνικό κλάδο

«Εδώ και τρία χρόνια τα έργα παραχώρησης έχουν σταματήσει, 
χωρίς να έχουν δοθεί στην ελληνική κοινωνία καθαρές εξηγή-
σεις, για τους λόγους, τις παραλήψεις, τα κενά στις συμβάσεις που 
οδήγησαν στο σημερινό τέλμα». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης στην εισηγήση του προς τη Διοικούσας Επιτροπή 
ΤΕΕ, με βάση την οποία αποφασίστηκε Παρατηρητήριο ΤΕΕ για τα 
έργα με συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα στην εισήγηση του 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ότι  «Με δεδομένη την οικονομική 
κατάσταση της Χώρας, τις πολιτικές συνεχούς μείωσης του ΠΔΕ, 
την ανεργία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζόμενων και Μηχανικών, 
η συνέχιση των έργων αποτελεί αναγκαιότητα, με όρους διαφά-
νειας και προϋποθέσεις προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος. 
Δυστυχώς, καμιά επίσημη ενημέρωση δεν έχει γίνει για την πορεία 
των έργων, τις διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες που συμμετέχουν 
στα ανάδοχα σχήματα των παραχωρήσεων, τον οριστικό σχεδιασμό 
των έργων και την υλοποίησή τους.  Τους τελευταίους μήνες, η 
Κυβέρνηση εξαγγέλλει κάθε φορά την επανεκκίνηση των έργων 
και διαψεύδεται από τα κλειστά και ερειπωμένα εργοτάξια. Το μόνο 
που έχει απομείνει από τα έργα παραχώρησης είναι επικίνδυνοι 
δρόμοι, σημάνσεις, υψηλά διόδια για τους πολίτες και πλήρη αδι-
αφάνεια για τις διαπραγματεύσεις, το μέγεθος των έργων, τις πιθα-
νές τροποποιήσεις των συμβάσεων – Νόμων των έργων παραχώ-

ρησης. Το ΤΕΕ, προκειμένου να ενημερώνει τον ελληνικό λαό και 
τον τεχνικό κόσμο αξιόπιστα και, για να διαμορφώνει προτάσεις 
τόσο για την πορεία των έργων όσο και τη διασφάλιση του δημόσι-
ου συμφέροντος, ιδρύει Παρατηρητήριο για τα έργα παραχώρησης 
που θα συμμετέχουν:  Τρία Μέλη από την αρμόδια ΜΕ του ΤΕΕ

Ένα Μέλος από τη ΔE κάθε ΠΤ, που διέρχονται οι αυτοκινητόδρο-
μοι των έργων παραχώρησης . Έναν Εκπρόσωπο του κάθε σχή-
ματος παραχώρησης . Έναν Εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών 
Τραπεζών . Έναν Εκπρόσωπο του Υπ. Ανάπτυξης και του ειδικού 
του Διαπραγματευτή.  Στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρί-
ου των έργων παραχώρησης θα συγκροτηθούν κλιμάκια επί τόπου 
επισκέψεων των εργοταξίων, καταγραφής του στελεχιακού δυνα-
μικού που εργάζεται σε αυτά και των εργασιών που υλοποιούνται. 

Θα ζητηθούν, επίσης, στοιχεία για τη χρηματοδότηση των έργων, 
τις αποκλίσεις του συμβασιοποιημένου σχεδιασμού, των διελεύ-
σεων πολιτών σε κοντινές αποστάσεις από τον τόπο διαμονής τους, 
το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τις καθυστερήσεις υποχρεώσεων 
τόσο του δημόσιου όσο και των σχημάτων παραχώρησης. Υπεύ-
θυνοι για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου και τον συντονισμό 
του ορίζονται ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ, κ. Α. Πρω-
τονοτάριος και τα Μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ, κ.κ. Α. Σταγιάννη και Κ. 
Μακέδος.»

Σε κοινή ανακοίνωση τους ο  Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων Ελ-
λάδος και η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχει-
ρήσεων Ελλάδος  τονίζουν ότι συνομολογούν με τις εργοδοτικές 
επιχειρήσεις του τεχνικού κλάδου ( Ένωση Κατασκευαστών Κτιρί-
ων, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών & Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων, Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανο-
λόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πανελλήνια 
Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών, Σύνδεσμο Ελληνικών 
Γραφείων Μελετών, Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τά-
ξεων) την Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την 
αμοιβή και τους όρους εργασίας του συνόλου των εργαζομένων 
των τεχνικών εταιριών πανελλαδικά. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέ-
ρεται ότι : «Σήμερα η συλλογική ρύθμιση που καθορίζει τους συ-
γκεκριμένους όρους είναι η Διαιτητική Απόφαση του Οργανισμού 
Μεσολάβησης και Διαιτησίας 4/2011 η οποία έχει θέση Ε.Κ.Σ.Σ.Ε. 
Η ισχύς της Δ.Α. έχει έναρξη την 1η Ιουλίου 2010 και σύμφωνα με 
τις διατάξεις του επαχθούς και ισοπεδωτικού 2ου μνημονίου και 
των εφαρμοστικών εγκυκλίων του, καλύπτει τους εργαζόμενους 
στις τεχνικές επιχειρήσεις  το διάστημα έως την  01/07/2013. Συ-
γκεκριμένα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου 6/ 28-02-2012 αναφέρεται ότι οι Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας που δεν έχουν καταγγελθεί και βρίσκο-
νταν σε ισχύ χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών έως την 
14/02/2012 (17,5 μήνες η δική μας Δ.Α), λήγουν το αργότερο εντός 

τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, εκτός αν 
λήξουν ή καταγγελθούν νωρίτερα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 
του ν. 1896/1990 το οποίο δεν καταργήθηκε. Στην αιτίαση ότι οι 
εργοδότες κατήγγειλαν την ΕΚΣΣΕ δίνει απάντηση ο ίδιος νόμος 
σύμφωνα με τον οποίο η καταγγελία μιας ΣΣΕ είναι άκυρη εφόσον 
δεν ακολουθήσει καμία διαδικασία διαπραγμάτευσης και διαλόγου 
ώστε να παραχθεί αποτέλεσμα νέας συλλογικής ρύθμισης. Ως γνω-
στό οι εργοδοτικοί φορείς εκτός τηε ΠΕΔΜΗΕΔΕ με την οποία έχει 
υπογραφεί νέα ΣΣΕ, απέχουν (κρύβονται) από κάθε προσπάθεια 
για νέα συλλογική ρύθμιση. 
 Η ΕΚΣΣΕ ισχύει υποχρεωτικά σύμφωνα με τις μνημονιακές ρυθ-
μίσεις (δυστυχώς) μόνο για τους εργαζόμενους μέλη του ΣΤΥΕ και 
για τα Σωματεία Μέλη της ΟΣΕΤΕΕ. 
Η πασιφανής αντισυνταγματικότητα της κατάργησης των ΣΣΕ στις 
ΔΕΚΟ θα κριθεί από τα Δικαστήρια. Ως εκ΄ τούτου η 15η Μαΐου 
2013 δεν αποτελεί καταληκτική ημερομηνία λήξης της μετενέρ-
γειας για την ΕΚΣΣΕ στον Τεχνικό Κλάδο όπως παραπληροφορούν 
διάφορα συμφέροντα. Τέτοια ημερομηνία είναι η 1η Οκτωβρίου 
2013». Η κοινή ανακοίνωση ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ καταλήγει τονίζοντας 
: «Καλούμε τους εργοδότες του κλάδου να τηρήσουν τα ισχύοντα 
από τη Δ.Α 4/2011. Τους καλούμε σε ουσιαστική συζήτηση ώστε να 
συμφωνηθούν οι όροι της νέας ΕΚΣΣΕ. Καλούμε τους εργαζόμε-
νους να εγγραφούν στο ΣΤΥΕ και την ΟΣΕΤΕΕ ώστε να χρησιμοποι-
ήσουν ως ασπίδα την ΕΚΣΣΕ και να δυναμώσουμε τους φορείς μας 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας».
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Ο ΤΕΧΝΙΤΗΣ IKEABot

«Άκουσα έναν θόρυβο σαν να έρχεται 
τρένο» είπε η 48χρονη Νίνια Λέι, 
κάτοικος της περιοχής Μουρ της 
Οκλαχόμα Σίτι. Κρύφτηκε ασυναίσθητα 
στην ντουλάπα, το σπίτι ισοπεδώθηκε, 
παρέμεινε κάτω από τα συντρίμια για δυο 
ώρες, πριν φτάσει ο σύζυγός της και την 
απελευθερώσει.
Το …τρένο ήταν ο ανεμοστρόβιλος, 
πλάτους 800 μέτρων και ταχύτητας 
320 χλμ/ώρα, ο δεύτερος ισχυρότερος 
τύπος ανεμοστρόβιλου σύμφωνα με 
την κλίμακα Fujita, που στο πέρασμά 
του άφησε τοπίο βιβλικής καταστροφής 
και…
…24 νεκρούς (επισήμως, με βάση 
νεότερη καταγραφή – μια και αρχικά 
αναφερόντουσαν περίπου 100), καθώς 
και περισσότερους από 240 τραυματίες, 
απ’ τους οποίους περίου 60 παιδιά, αφού 
ο ανεμοστρόβιλος ισοπέδωσε και δυο 
σχολεία.

ΣΑΝ ΤΡΕΝΟ

Πολύ υψηλά θέτουν τον πήχυ οι δημιουργοί 
της νέας έδρας των «The Golden State 
Warriors», οι οποίοι απ’ την περίοδο 2017-
2018 του ΝΒΑ σκοπεύου να μετακομίσουν απ’ 
την Oracle Arena του Όκλαντ, στην προβλήτα 
του Σαν Φρανσίσκο, δίπλα στην περίφημη 
Golden Gate. Υποστηρίζουν πως το έργο τους 
θα χρησιμεύσει ως πρότυπο για τις αθλητικές 
και ψυχαγωγικές κατασκευές του 21ου αιώνα, 
λόγω των καινοτομιών, της βιωσιμότητας και 
του τεχνολογικού σχεδιασμού της.
Το έργο ανέλαβαν τα αρχιτεκτονικά γραφεία 

Snohetta και AECOM, θα έχει συνολική επιφάνεια 222.000 τ.μ. και χωρητικότητα 18.000 θεατών, με 
δυνατότητες να φιλοξενήσει εκτός από τους αγώνες μπάσκετ, συναυλίες, συνέδρια και πολλές άλλες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Όλα αυτά σε ένα κυκλικό κτίριο, «ντυμένο» σε μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, 
έτσι ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες της περιοχής θέα προς το εσωτερικό της εγκατάστασης, 
ακόμη και κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η μεγάλη δισκοειδής οροφή έχει προβλεφθεί να καλύπτεται 
με LEDs και να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας του σκορ και άλλων πληροφοριών.
Ταυτόχρονα, ο περιβάλλον χώρος, θα διαμορφωθεί κατά τρόπο που να προσελκύει εκτός από τους 
φιλάθλους και τους υπόλοιπους κατοίκους της πόλης ή τους τουρίστες – πεζούς ή ποδηλάτες – 
εξασφαλίζοντάς τους ώρες αναψυχής σε μια περιοχή του Σαν Φρανσίσκο που χαρακτηρίζεται ως 
ιδιαίτερα ειδυλλιακή.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

ARENA TOY 21ου ΑΙΩΝΑ

Προς το παρόν η ικανότητά τους εξαντλείται στη συναρμολόγηση ενός απλού μικρού τραπεζιού της σειράς 
Lack του ΙΚΕΑ, αλλά επιδέχονται βελτιώσεις, έτσι, ώστε στο μέλλον να καταπιάνονται και με τον πλέον 
σύνθετο καναπέ. Αν και δεν είναι …Χιώτες, πηγαίνουν στη δουλειά πάντα δυό-δυό και δίχως προηγουμένως 

να έχουν διαβάσει τις οδηγίες του κατασκευαστή, 
αρχίζουν τη εργασία αναλύοντας τα τρισδιάστατα 
σχέδια CAD του προϊόντος, χρησιμοποιώντας 
ένα «σύστημα γεωμετρικής λογικής» και έναν 
«συμβολικό προγραμματιστή», για να βρουν τη 
μοναδική λύση στην κάθε περίπτωση.
Τα πανέξυπνα αυτά IkeaBot, όπως ονομάστηκαν, 
είναι έργο μιας ομάδας φοιτητών του MIT, οι οποίοι 
τους εμφύσησαν δυο βασικούς κανόνες: καμία 
τρύπα δεν μπορεί να μείνει χωρίς βίδα και κανένα 
εξάρτημα δεν μπορεί να περισσέψει.



«Ήρθε η στιγμή να ξεπεράσουμε τις διαπιστώ-
σεις και να προσπαθήσουμε να  λύσουμε το 
πρόβλημα των αυθαιρέτων. Για να το λύσουμε 
όμως πρέπει να βρούμε από πού ξεκινάει  και να 
το αντιμετωπίσουμε στη ρίζα του. Οι διαπι-
στωτικές περιγραφές έχουν μόνο χαρακτήρα 
συνειδητοποίησης και ιστορικής καταγραφής». 
Αυτά τονίζονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο 
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Τμήμα Αττικής με τίτλο «Λύση τώρα 
χωρίς υποκρισίες». Στην ίδια ανακοίνωση που 
υπογράφουν ο πρόεδρος  Γιώργος Μαδεμο-
χωρίτης και ο γενικός γραμματέας Αργύρης 
Δημητριάδης ανάμεσα σε άλλα αναφέρονται τα 

παρακάτω: «Δεν είναι δυνατό να σταματήσει η 
αυθαίρετη δόμηση, αν δε διορθωθεί το θεσμικό 
πλαίσιο ώστε να εξασφαλισθούν τα παρακάτω:
  Ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών μέ-

χρι και την κλίμακα του αστικού σχεδιασμού.
  Ορισμός του αυθαίρετου με βάση την περι-

βαλλοντική – πολεοδομική επιρροή του και 
διαφοροποίησή του  από την παράβαση με 

σαφή τρόπο. (δηλαδή τροποποίηση του Ν. 
4067/12)

  Ανακαθορισμός όρων για την εκτός σχεδίου 
δόμηση

  Προσαρμογή του  κτιριοδομικού κανονισμού 
στις σύγχρονες απαιτήσεις

  Συστηματικός έλεγχος των κατασκευών από 
το κράτος  και κατοχύρωση του ρόλου του 
επιβλέποντος μηχανικού της άδειας δόμησης 
(δηλαδή τροποποίηση του Ν.4030/11)

  Χαρακτηρισμός των στοιχείων που έχουν 
σχέση με την πολιτιστική κληρονομιά με 
αποσαφήνιση και θεσμική κατοχύρωση της 
διάκρισης μεταξύ της αρχαιολογικής και της 
αρχιτεκτονικής κληρονομιάς (δηλαδή τροπο-
ποίηση του αρχαιολογικού νόμου 3028/02)

  Στη σημερινή πραγματικότητα:
  Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εντοπιστεί 

αυθαιρεσία σε κάθε οικοδομή, 
  Πάγια  εξισώνεται ο παραβάτης διατάξεων 

μικρής περιβαλλοντικής σημασίας με τον 
αυθαίρετο οικιστή η καταπατητή του δάσους 
και του αιγιαλού και κρύβεται ο καταπατητής 
πίσω από τον μικροπαραβάτη.

  Δημιουργείται αίσθημα αδικίας και ανισότητας 
με συνέπεια την κοινωνική απαξίωση του νόμου.

  Δημιουργείται η προσδοκία τακτοποίησης στο 
βάθος του χρόνου και διατηρείται η απαξίωση 
της νομιμότητας.

  Δημιουργείται ουσιαστική αδυναμία εφαρ-
μογής του πολεοδομικού σχεδιασμού λόγω 
καθολικής παραβίασης που δημιουργεί η 
αναξιόπιστη οριζόντια αντιμετώπιση της 
αυθαιρεσίας και η πλημμελής καταγραφή του 
σημερινού οικιστικού αποθέματος».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«Λύση τώρα για τα αυθαίρετα χωρίς υποκρισίες»
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«Εμείς κ. μηχανικέ κτίσαμε λαθραία, 
όπως νομίζαμε. Εσείς πού βγάλατε 

άδεια, δεν θα ξεφύγετε ούτε πόντο»!!  
(πραγματικός διάλογος!)

«Τράπεζα γης» για οικοδομικούς συνεταιρισμούς 
Ανακοινώσεις για τις αναπτυξιακές προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ 

Στις προτεραιότητες του ΥΠΕΚΑ για την προγραμματική περίοδο 2014-2010, 
αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας 
σε αναπτυξιακό συνέδριο. Βασικοί άξονες της νέας αναπτυξιακής πολιτικής 
είπε ότι είναι «η εφαρμογή μίας ριζικής μεταρρύθμισης μακρόπνοης εμβέ-
λειας», με θεσμικές παρεμβάσεις που αφορούν το κτηματολόγιο και τους 
δασικούς χάρτες, την αυθαίρετη δόμηση και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, 
τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση, την ελεγκτική διαδικασία, 
τις δασικές παρεμβάσεις και το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό, 
υπογράμμισε ο υπουργός. Ο ίδιος σημείωσε ότι άμεσος στόχος του ΥΠΕΚΑ 
είναι να «ξεμπλοκάρουν» τα χρόνια προβλήματα των οικοδομικών συνεται-
ρισμών, να υπάρξει προσέλκυση κεφαλαίων στην ιδιωτική πολεοδόμηση και 
κατά συνέπεια ώθηση στον κλάδο της οικοδομής, με στόχο την τόνωση της 
απασχόλησης. Ειδικότερα αναφέρθηκε και στη δημιουργία της «Τράπεζας 
Γης», έναν θεσμό «αγοράς δικαιωμάτων γης», μέσω του οποίου ένας οικοδο-
μικός συνεταιρισμός ή ένας φορέας ιδιωτικής πολεοδόμησης, θα μπορεί να 
μεταφέρει συντελεστή δόμησης σε άλλη περιοχή. «Άμεσος στόχος μας είναι 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, τόσο για την ανάθεση και ολοκλήρωση των 
μελετών κτηματογράφησης, όσο και για την κατάρτιση και θεώρηση των δα-
σικών χαρτών» τόνισε ο υπουργός ΠΕΚΑ.
-Αισιόδοξος για το νέο Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) εμφανίστηκε ο αρ-
μόδιος υφυπουργός, Κυριάκος Βιρβιδάκης, τονίζοντας ότι το μεγάλο ζητού-
μενο είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 
-Στο θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και των λυμάτων, και τον 
κίνδυνο επιβολής προστίμων λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων, αναφέρθηκε εκ 

μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ο Γεώργιος Κρεμλής, ο οποίος τόνισε ότι χρειάζεται στόχευση για 
τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων και την πλήρη εφαρμογή και συμμόρ-
φωση με τις προτεραιότητες που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξεκαθάρισε, 
δε, ότι στον χρηματοδοτικό προγραμματισμό της Επιτροπής πρόκειται να 
ενταχθούν μόνο ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ενώ 
δεν πρόκειται να υπάρξει χρηματοδότηση για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ ή τη 
δημιουργία μεμονωμένων ΧΥΤΑ. «Οι ΧΑΔΑ θα πρέπει να κλείσουν, γι αυτό 
πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές» υπογράμμισε ο κ. Κρεμ-
λής, προσθέτοντας ότι οι αποκαταστάσεις πρέπει να γίνουν στην τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο.

-Για την ανάγκη μείωσης των απορριμμάτων με ταυτόχρονη αύξηση της ανα-
κύκλωσης, μετά το κλείσιμο των ΧΑΔΑ, έκανε λόγο η γγ του ΥΠΕΚΑ, Μάρω 
Ευαγγελίδου.

-Ο γγ Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, ανα-
φέρθηκε στη απορρόφηση του ΕΣΠΑ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), ξεκαθαρίζοντας ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος απώλειας πόρων, αφού, ήδη, μέχρι το καλοκαίρι του 2013 
υπάρχει δέσμευση 180% και μέχρι τέλους του έτους η δέσμευση αναμένεται 
να φθάσει το 160%.

Παρέμβαση στο συνέδριο έκαναν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων της ΜΟΔ και του ΥΠΕΚΑ, ζητώντας αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και 
ικανοποιητικές αποδοχές.
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ΚΕΡΔΟΣ: Πολυεπίπεδη η διαδικασία πώλησης με οικονομικές 
και γεωπολιτικές προεκτάσεις- ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΜΕ ΤΗ ΔΕΠΑ- 
Οι Ρώσοι ζητούν βελτίωση των όρων της αποκρατικοποίησης- Τι 
δίνει και τι διεκδικεί η Αθήνα- Τι συζήτησαν Μίλερ-Σαμαράς •Πώς 
προγραμματίζει η κυβέρνηση να κλείσει τα προαπαιτούμενα- ΣΕ ΔΥΟ 
ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Με τρεις προϋποθέσεις η μείωση του 
ΦΠΑ 23% • Ο Μπαρόζο σήμανε συναγερμό- ΑΠΩΛΕΙΕΣ 1 ΤΡΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ.

ΕΞΠΡΕΣ: Απαιτητικός εμφανίστηκε ο Α. Μίλερ στη χθεσινή 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό- ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΗΣ 
GAZPROM ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ • ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ 400 ΕΚΑΤ. 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Στόχος η ενίσχυση της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής • «ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ • ΑΠΩΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1 ΤΡΙΣ.- 
Συναγερμός εν όψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΡΩΣΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ- Ολιγοήμερη παράταση για τη ΔΕΠΑ- 
Υπόσχεση Gazprom για φθηνό αέριο • ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 400 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ- Στο 95% η κοινοτική συμμετοχή έως το 2015 • 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 29 ΔΙΣ. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΣΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ • ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 

ΔΝΤ, ΕΕ- Και ενίσχυση φοροεισπρακτικού μηχανισμού • ΣΤΟ 1 ΤΡΙΣ. 
Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε.- Διπλάσιο από το συνολικό δημόσιο 
έλλειμμα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης • ΜΕΧΡΙ ΜΕΣΑ 
ΙΟΥΝΙΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν 
να πληρώσουν εσπευσμένα- ΨΑΧΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΣΟΔΑ ΣΕ 
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ- Εντολή Θεοχάρη για γρήγορους 
ελέγχους • Κομισιόν: Προγράμματα για την Ελλάδα- ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ 400 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ • Ομόλογα: 
Αντιστράφηκε η καμπύλη αποδόσεων 10ετούς και μακροπρόθεσμων- 
«ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ» ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ • Α’ τρίμηνο: ΑΥΞΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΑΕΠ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΟΣΑ • Μανουέλ Μπαρόζο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκαθίσταται η ισορροπία στη δευτερογενή αγορά 
τίτλων- «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΟΜΟΛΟΓΑ • 
Μεγάλη πτώση στις τιμές των τραπεζικών μετοχών- ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ • ΣΗΜΕΡΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΕ • Συμφωνία για τους όρους- ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ 
ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ • Ευρωκοινοβούλιο: 
«ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 
100.000.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΝΤ: ΕΛΕΓΞΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ- Για 
τυχόν φοροδιαφυγή •  ΠΡΟΣ ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ- Υπόσχεση από την Gazprom για φθηνότερο αέριο  • 24 ΟΙ 
ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟ ΣΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μετά την Gazprom, έτοιμη για προσφορά και 
η Sintez- ΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΤΟ ΑΕΡΙΟ • Στέιτ Ντιπάρτμεντ- 
«ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΚΗ- ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΗ Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» • 12.500 
δημόσιοι υπάλληλοι- ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΕΙ Ο… ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αθήνα και Μόσχα περιμένουν 
το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες- ΦΡΕΝΟ- ΓΚΑΖΙ- η Gazprom τα 
δίνει όλα για τη ΔΕΠΑ- Στους Ρώσους ποντάρει τώρα ο Σαμαράς • 
50 χρόνια από τη δολοφονία Λαμπράκη- «ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ» ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΙ 
«ΦΩΤΕΙΝΕΣ» ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ • Έλεγχος σε εκκρεμείς υποθέσεις- ΝΕΟ 
«ΔΟΚΑΝΟ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Επιχείρηση αφοπλισμού των «πιστολέρο» με εντολή του 
Προέδρου της Βουλής- ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΟ ΟΠΛΟ ΣΑΣ κ. ΒΟΥΛΕΥΤΑ! • 
Ανεμοστρόβιλος- φονιάς- ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΖΩΗ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ • 
Φοροδιαφυγή: Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΥΝΗΓΑΕΙ ΕΝΑ «ΜΑΥΡΟ» ΤΡΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέες πιέσεις της τρόικας για τα εργασιακά- 
«ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ» • «ΠΥΡΕΤΟΣ» 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ- Τι συζήτησαν ο 
Σαμαράς με τον Mr Gazprom στο Μαξίμου- Πιθανή και νέα παράταση • 
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΣΚΟΡΠΙΣΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΟΚΛΑΧΟΜΑ.

ΕΘΝΟΣ: Από ποιες υπηρεσίες θα επιλεγούν οι 12.500 διαθέσιμοι- ΩΡΑ 
ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ 200.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- Στο Μαξίμου μέχρι 3 Ιουνίου η 
λίστα με τις 2.000 απολύσεις • Στην ατζέντα της συνόδου κορυφής της 
ΕΕ- ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ • Μάχη για το τίμημα- 
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΠΑ ΟΙ ΡΩΣΟΙ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Λίστα Λαγκάρντ: Προστάτες φοροφυγάδων ο 

πρώην τσάρος και ο τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ- ΓΑΛΛΟΙ: ΙΔΟΥ ΤΑ 
ΨΕΜΑΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- ΔΙΩΤΗ- έγγραφα- βόμβα από το 
Παρίσι ξεσκεπάζουν τις μεθοδεύσεις- Από τον Σεπτέμβριο του 2010 
δόθηκαν τα στοιχεία για φορολογική αξιοποίηση και το επιβεβαιώνει 
επίσημα ο Πιέρ Μοσκοβισί  • Αντιρατσιστικό: ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ- 
ΕΚΤΡΩΜΑ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ- «Γαλάζια» οργή και αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το ελεγκτικό συνέδριο κωλυσιεργεί για τις συντάξεις 
τους- ΟΜΗΡΟΙ 33.888 ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ- Πώς το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους μπλοκάρει τις προδικαστικές αποφάσεις με καθυστερήσεις  • 
ΑΝΕΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ 8 ΡΙΧΤΕΡ- Εικόνες Αποκάλυψης στην Οκλαχόμα, 
όπου η «γιγάντια σκούπα» με ταχύτητα 320 χλμ. την ώρα σάρωσε τα 
πάντα. 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.

ΕΣΤΙΑ: ΟΡΓΙΑΖΕΙ Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ- Τώρα έχει λάβει ηλεκτρονική 
μορφή.

Η ΑΥΓΗ: Στο ράφι το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο- ΑΚΡΟΔΕΞΙΟ ΒΕΤΟ 
ΣΑΜΑΡΑ- Άρχισε το ξήλωμα του επίμαχου νομοσχεδίου χθες κατά 
την πρώτη ανάγνωση στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, 
όπου διατυπώθηκαν ερωτήσεις του τύπου «τι είναι άραγε ρατσιστικό 
έγκλημα;».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ- ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εντός του Ιουνίου η κατάθεση του σχεδίου νόμου 
από το ΥΠΕΚΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΛΥΘΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ • 
Ενημέρωση του Καρ. Παπούλια από τον Α. Σαμαρά- ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΘΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μελλούμενα- 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ: «ΑΓΝΩΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ»!
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Η Ε.Ε. ΧΑΝΕΙ 1 ΤΡΙΣ. ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 5 | 22/05/2013

Νέο συναγερμό για m φοροδιαφυγή στην Ευρώπη έκρουσε 
χθες ο πρόεδρος της Κομισιόν κ. Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, 
τονίζοντας ότι n φοροδιαφυγή και n φορολογική απάτη κοστίζουν 
στην EE απώλειες πόρων της τάξης του 1 τρισεκατομμυρίου 
ευρώ τον χρόνο. Ο κ. Μπαρόζο ζήτησε ευρωπαϊκή πανστρατιά 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος, εν όψει και της 
σημερινής Συνόδου Κορυφής, που θα έχει ως βασικά θέματα 
τη φοροδιαφυγή και την αγορά ενέργειας. Όπως τόνισε, δε, 
μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, το κόστος της φοροδιαφυγής 
είναι πλέον διπλάσιο από τα ελλείμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. «Πρέπει να υιοθετηθούν αυστηρότερα μέτρα και να 
εξασφαλίσουμε καλύτερο συντονισμό, για την καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής και φορολογικής απάτης στην Ευρώπη», δήλωσε 
ο πρόεδρος της Κομισιόν στην έναρξη σχετικής συζήτησης για 
τη φοροδιαφυγή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
«Αυτήν τη στιγμή», πρόσθεσε ο κ. Μπαρόζο, «n απώλεια πόρων 
από φορολογική απάτη στην EE εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ένα 
τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως, ήτοι σε ποσό διπλάσιο από 
το συνολικό δημόσιο έλλειμμα των κρατών-μελών της EE».  Ο 
πρόεδρος της Κομισιόν παραδέχθηκε ότι υπάρχει ένα χάσμα στην 
εκτέλεση των προγραμμάτων αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, 
της φορολογικής απάτης και των φορολογικών παραδείσων, εντός 
κι εκτός Ευρώπης, αλλά διαβεβαίωσε ότι στη σημερινή Σύνοδο 
Κορυφής της EE θα ζητήσει να υπάρξει πολιτική δέσμευση, ώστε 
έως την 1n Ιανουαρίου 2015 να έχει διασφαλίσει n EE την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών για κάθε μορφή εισοδήματος (μισθοί, 
μερίσματα, κέρδη από κεφάλαια, κλπ.). «Με κοινές προσπάθειες 
θα σημειώσουμε πρόοδο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι 
πολίτες ότι γίνεται ακριβοδίκαιη κατανομή του βάρους της κρίσης 
και θα πρέπει να πληγούν αυτοί που αρνούνται να καταβάλουν 
το μερίδιο τους στην κρίση φοροδιαφεύγοντας, θα πρέπει να 
είμαστε πλέον πιo φιλόδοξοι, εγκρίνοντας και εφαρμόζοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις». Η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κυρία Λουσίντα Κρέιτον τόνισε, από την πλευρά 
της, ότι σήμερα «το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συζητήσει και θα 
θεσπίσει ένα πλαίσιο για περαιτέρω εργασίες σε δύο σημαντικούς 
για την ευρωπαϊκή οικονομία τομείς, την οικονομία και τα στοιχεία 
φορολόγησης». Άλλο ένα σημαντικό ζήτημα είναι «n αντιμετώπιση 
της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής», επεσήμανε n κυρία 
Κρέιτον, διαβεβαιώνοντας ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο n Κομισιόν 
σκοπεύει τον Ιούνιο να καταθέσει προτάσεις για τροποποίηση 
της Οδηγίας για τις διοικητικές φορολογικές διαδικασίες», ενώ 
«σε διεθνές επίπεδο θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις ως προς 
την ανταλλαγή των πληροφοριών με βάση τις νέες διεθνείς 
προδιαγραφές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ρυθμίσεις της EE», 
στα ζητήματα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ.
 Στο έτερο μεγάλο ζήτημα που θα τεθεί στο τραπέζι της Συνόδου 
Κορυφής, εκείνο της ενέργειας, τόσο ο πρόεδρος της Κομισιόν 
όσο και n κυρία Κρέιτον επεσήμαναν ότι πρέπει να αποτελέσει 
άμεση προτεραιότητα n ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς ενέργειας έως το 2014. Αναφερόμενη στο θέμα n κυρία 
Κρέιτον τόνισε τη σημασία των «οικονομικά ανεκτών όρων στην 

προμήθεια ενέργειας, χωρίς κινδύνους διακοπών και σημαντικές 
επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας για όλους τους πολίτες της 
EE». Υποστήριξε ότι «για να έχουμε φθηνή και βιώσιμη ενέργεια 
πρέπει να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά ενέργειας έως 
το 2014», διαβεβαιώνοντας ότι n Σύνοδος Κορυφής «θα συνεχίσει 
αυτό το έργο» και επισημαίνοντας ότι «n διασυνδεσιμότητα απαιτεί 
σημαντικές επενδύσεις, οι οποίες θα προέλθουν κατά κύριο λόγο 
από τον ιδιωτικό τομέα». «Χρειάζεται ένα προβλέψιμο και αξιόπιστο 
πλαίσιο πολιτικής για την ενέργεια μέσα στο οποίο να μπορούν να 
λειτουργήσουν οι επενδυτές και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις 
μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία», τόνισε χαρακτηριστικά n 
εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κρίσιμη, για την πορεία 
της EE, χαρακτήρισε τη σημασία της ενέργειας ο πρόεδρος της 
Κομισιόν και τόνισε ότι «θα πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο 
τρόπο τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και για την αύξηση 
των επενδύσεων». 
Ο κ. Μπαρόζο αναφέρθηκε στα επόμενα βήματα που, όπως 
υπογράμμισε, είναι απαραίτητο να γίνουν, προκειμένου n 
ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία να γίνει πιo ανταγωνιστική και 
πιo βιώσιμη: 
- Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς μέχρι το επόμενο έτος. 
- Κατεπείγουσα εφαρμογή του τρίτου ενεργειακού πακέτου, 
ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές και παράλληλα να αποτραπεί 
ο κατακερματισμός και n ύπαρξη τεράστιων διαφορών στις 
ενεργειακές τιμές μεταξύ των κρατών-μελών. 
- Προώθηση των επενδύσεων, κάτι που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά 
της ολοκλήρωσης. Τόσο n EE όσο και τα κράτη-μέλη πρέπει 
να αφιερώσουν μέρος των κονδυλίων τους για την προώθηση 
των ενεργειακών θεμάτων, στο πλαίσιο των οποίων ιδιαίτερα 
σημαντικός είναι ο αγωγός φυσικού αερίου του Νότου. 
- Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 
«Έχουμε σωστές πολιτικές, απλώς είναι αργή η πορεία εφαρμογής 
τους» κατέληξε ο κ. Μπαρόζο, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει να 
εξασφαλιστεί n ανταγωνιστικότητα και n ισότητα και n Ευρωπαϊκή 
Ένωση να αποκτήσει δική της βιώσιμη και «έξυπνη» ενέργεια. 

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ 200.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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 Από τον έλεγχο της εφορίας με μεθόδους και κριτήρια ανάλυσης 
κινδύνου θα «περάσουν» χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας 
ακινήτων που εκκρεμούν στα «συρτάρια» των ΔΟΥ, ενώ παράλληλα 
προχωρεί ο φορολογικός έλεγχος 218 offshore εταιρειών. Στο 
πλαίσιο ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων το υπουργείο 
Οικονομικών σχεδιάζει να ανοίξει τους φακέλους χιλιάδων 
φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με εκκρεμείς υποθέσεις 
ακινήτων και να επιβάλλει πρόσθετους φόρους. Πρόκειται για 
υποθέσεις αγοράς ακινήτων, δωρεάς, κληρονομιάς, γονικής 
παροχής ακινήτων καθώς και φόρου ακίνητης περιουσίας και 
ειδικού φόρου επί των ακινήτων που παραμένουν ανέλεγκτες 
από το 2010. Οι υποθέσεις θα επιλέγονται για έλεγχο με βάση 
αντικειμενικά κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια αυτά θα εκφράζουν 
τον βαθμό επικινδυνότητας των υποθέσεων, δηλαδή το κατά 
πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβονται αδικήματα 
φοροδιαφυγής πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά 
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που έχει εντοπιστεί . Με χθεσινή απόφαση του γενικού γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων X. Θεοχάρη συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, 
n οποία θα πρέπει να παραδώσει το πόρισμά της στην ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών, έως τις 20 Ιουλίου, για τον τρόπο, 
τη διαδικασία και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλεγούν οι 
εκκρεμείς προς έλεγχο υποθέσεις κεφαλαίου. Αυτό ουσιαστικά 
σημαίνει ότι εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, φυσικά πρόσωπα 
και επιχειρήσεις, θα κληθούν μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 
έτους να κλείσουν οριστικά τις εκκρεμότητες που έχουν με την 
εφορία από υποθέσεις κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών 
και φόρου ακίνητης περιουσίας καταβάλλοντος πρόσθετους 
φόρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα έχουν συσσωρευτεί 
στις εφορίες περισσότερες από 200.000 εκκρεμείς υποθέσεις 
κεφαλαίου, που κινδυνεύουν να παραγραφούν στο τέλος του έτους 
και αν δεν κλείσουν το Δημόσιο θα χάσει σημαντικά έσοδα. Την 
ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται ο έλεγχος από το Διαπεριφερειακό 
Ελεγκτικό Κέντρο Αθηνών (ΔΕΚ) 218 offshore εταιρειών όπως 
προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου 
Μαυραγάνη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, ύστερα από 
ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιώτη Λαφαζάνη, 
Ευγενίας Ουζουνίδου, Θανάση Πετράκου και Δημήτρη Στρατούλη. 
Στο ΔΕΚ Αθηνών, έχει ανατεθεί από τον περασμένο Νοέμβριο n 
διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου όλων των ανέλεγκτων 
χρήσεων, των 24 εξωχώριων εταιρειών της ΔΟΥ Κύμης και των 
161 εταιρειών της ΔΟΥ Κρανιδίου. Η αρμόδια υπηρεσία, μέσω 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ELENXΙS, 
έχει δρομολογήσει όλες τις εν λόγω υποθέσεις για έλεγχο προς 
τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο του 
σχεδίου για τον φορολογικό έλεγχο των εξωχώριων εταιρειών 
της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, έχουν λάβει σειρά 
προτεραιότητας και αποσταλεί για έλεγχο άλλες 33 υποθέσεις 
στις αρμόδιες ΔΟΥ. Επίσης όπως ανέφερε ο κ. Μαυραγάνης 
συγκροτείται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού 
ελέγχου, το «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)» n οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση 
Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Στις 
αρμοδιότητες του ΚΕΦΟΜΕΠ περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, 
και ο έλεγχος των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης 
ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο 
ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις 
οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται 
το φυσικό πρόσωπο. Ο κ. Μαυραγάνης δεσμεύεται ότι τα 
αποτελέσματα των ελέγχων θα διαβιβαστούν στη Βουλή, με την 
επιφύλαξη όμως των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου. 
Παράλληλα, τα στοιχεία για εξωχώριες που φέρεται να έχουν 
σχέση με Έλληνες πολίτες, ερευνώνται από το γραφείο του 
εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος με παραγγελία του προς την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ. Πρόκειται για τη νέα 
λίστα που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας ύστερα από 
έρευνα της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων, 
την ICIJ (International Consortium taveshgative Journalists) με 
τη συνεργασία 160 δημοσιογράφων σε 60 χώρες του πλανήτη. 
Όπως είπε ο κ. Μαυραγάνης στο πλαίσιο αντιμετώπισης της 
φοροδιαφυγής μέσω των υπεράκτιων εταιρειών, το υπουργείο 

Οικονομικών εξετάζει την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας 
ώστε οι offshore εταιρείες να φορολογούνται στη χώρα της 
πραγματικής διοίκησής τους και όχι στη χώρα που φαίνονται 
εγγεγραμμένες.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΧΥΤΑ 
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Συνεχίζονται κανονικά με απόφαση του Δ' Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας οι διαγωνισμοί για την κατασκευή 
ΧΥΤΑ στον Δήμο Φυλής και στη θέση «Μαύρο Βουνό» 
Γραμματικού του Δήμου Μαραθώνα Αττικής. To Ανώτατο 
Ακυρωτικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές που είχαν 
καταθέσει οι Δήμοι Μαραθώνα και Φυλής, ζητώντας να 
ακυρωθούν ως παράνομες οι διαδικασίες του διαγωνισμού. 
Μεταξύ άλλων, ο Δήμος Φυλής υποστήριζε ότι n επίμαχη 
προκήρυξη είναι παράνομη, καθώς αποκλίνει από τους 
περιβαλλοντικούς όρους που καθορίζει n νομοθεσία, όπως επίσης 
και ότι παραβιάζει τις διατάξεις περί Συμπράξεων Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) κατά το σκέλος εκείνο που ορίζει ότι 
n αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει προκήρυξη διαγωνισμού που 
περιλαμβάνει περιγραφή των αναγκών και απαιτήσεων του έργου. 
Αντίστοιχα, ο Δήμος Μαραθώνα υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι 
προϋπόθεση για την εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας αποβλήτων 
είναι n έκδοση Αποφάσεως Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ). Όμως, οι δικαστές έκριναν ότι n ΑΕΠΟ θα πρέπει 
να εκδίδεται πριν από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 
ανάθεσης επεξεργασίας αποβλήτων.

TO ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
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ΕΠΙΣΗΜΟ τεχνικό σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
αποτελεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (TEE), για 
συγκεκριμένες δράσεις που αφορούν τη χωροταξία και τη 
γνωμοδότηση σε τεχνικής φύσης θέματα σχετικά με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας. To περιφερειακό 
συμβούλιο Πελοποννήσου κατά τη συνεδρίασή του επικύρωσε, 
με αυξημένη πλειοψηφία, το πρωτόκολλο συνεργασίας και την 
προγραμματική σύμβαση της περιφέρειας Πελοποννήσου με 
το TEE, παρουσία του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος Χρήστου Σπίρτζη, που μίλησε με ενθουσιασμό για την 
πιλοτική αυτή συνεργασία. «Στόχος μας είναι n ανάπτυξη μιας 
πιλοτικής συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με 
αυστηρά προσήλωση στον στρατηγικό μας σχεδιασμό», σημείωσε 
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης. Πρόσθεσε 
δε πως «θέλουμε η συνεργασία του TEE στις  πρωτοβουλίες που 
έχουμε αναπτύξει, όπως χαρακτηριστικά στο Ινστιτούτο Έρευνας, 
Καινοτομίας και Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας. Στη δύσκολη αυτή 
χρονική στιγμή, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Π. Τατούλη, είναι 
επιτακτική n ανάγκη για νέα εργαλεία, τα οποία θα αυξήσουν και 
τον ανταγωνισμό και τις συνεργασίες. «Η συνεργασία μας με το 
TEE θα καταδείξει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος, ένας νέος δρόμος 
εξόδου από την κρίση» υπογράμμισε ο περιφερειάρχης.


