
Την ερχόμενη Κυριακή 30 Μαρτίου, θα τεθεί σε εφαρμογή η θερινή ώρα. Έτσι, στις 
3 τα ξημερώματα της Κυριακής οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μια 
ώρα μπροστά και να δείχνουν 4. Το μέτρο της θερινής ώρας θα ισχύσει έως τις 26 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το ρόλο του …κλέφτη αρνείται να επιτρέψει στο 
ελληνικό δημόσιο το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας: δεν μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις 
χρημάτων που βρίσκονται σε τραπεζικούς λο-
γαριασμούς λόγω οφειλών, εάν προηγουμένως 
δεν έχει ενημερωθεί ο οφειλέτης, αποφάνθηκε 
το ΣΤ΄ Τμήμα του, υπό πενταμελή σύνθεση, 
επαναλαμβάνοντας παλαιότερη απόφασή του. 
Ο οφειλέτης πρέπει να προειδοποιηθεί ώστε να 
ασκήσει τα προβλεπόμενα ένδικα μέτρα ενώπιον 
των δικαστηρίων ή να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει 
την οφειλή του, αναφέρεται στην απόφαση.
Και ναι, μεν, η τελική κρίση παραπέμπεται στην 
αυξημένη 7μελή σύνθεση του ίδιου Τμήματος στις 
αρχές Μαΐου, πλην, όμως, οι δικαστές του Ανώτα-
του Ακυρωτικού Δικαστηρίου επισημαίνουν ότι η 
διάταξη του άρθρου 30 του Κώδικα Εισπράξεως 
Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ. 356/1974), η οποία 
αναφέρει πως η κατάσχεση «ενεργείται υπό του 
Διευθυντού του Δημοσίου Ταμείου δια κατασχετη-
ρίου εγγράφου μη κοινοποιουμένου εις τον οφει-
λέτην» στην διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 
1 του Συντάγματος.
Επιβεβαιώνουν, κατά τρόπο κατηγορηματικό, οι 
δικαστές ότι η κυβέρνηση δεν διστάζει να μετέρ-
χεται αντισυνταγματικές μεθόδους προκειμένου 
να ικανοποιήσει τις διάφορες απαιτήσεις της 
«τρόικα», όπως πολλές φορές έχουμε επισημάνει 
κι απ’ αυτή τη στήλη.
Να σημειωθεί ότι η εκδικαζόμενη από το ΣτΕ 
υπόθεση αφορά απαιτήσεις του ΙΚΑ, γεγονός που 
δίνει νομική υπόσταση στην επίμονη άρνηση του 
ΤΕΕ και των συλλογικών φορέων των μηχανικών 
για κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων για 
ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές�

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Νομοθετική καταιγίδα!

Έντονη νομοθετική δραστηριότητα 
εκδηλώνει η κυβέρνηση, προκειμέ-
νου να περιβάλλει με νομοθετικό 
μανδύα τα εκ νέου συμφωνηθέντα με 
την τρόικα, όπως επίσης παλαιότερες 
και νέες μνημονιακές εκκρεμότητες 
αλλά και σαφείς οδηγίες, που λαμ-
βάνει κυρίως για τη λειτουργία της 
αγοράς,  από τη λεγόμενη «εργαλειο-
θήκη» του ΟΑΣΑ.  Ειδικότερα:   
1.Κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο: Σή-
μερα Παρασκευή, κατατίθεται στη 
Βουλή το προσχέδιο του πολυνομο-
σχεδίου που ρυθμίζει τον τρόπο με 
τον οποίο θα γίνουν οι αυξήσεις με-
τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, τις 
αλλαγές στην αγορά γάλακτος, αλλά 
και τον τρόπο και τα κριτήρια με τα 
οποία θα δοθεί το κοινωνικό μέρι-
σμα. Το πολυσέλιδο κείμενο αποτε-
λείται συνολικά από 3 άρθρα και θα 
κατατεθεί στη Βουλή προκειμένου να 
συζητηθεί δύο ημέρες  στις αρμόδιες 
επιτροπές και να ψηφιστεί την Κυρια-
κή στην Ολομέλεια. Περιλαμβάνονται 
επίσης στο προσχέδιο αλλαγές στις 
εγγυημένες τιμές των παραγωγών 
ενέργειας,  κυρίως τις αμοιβές των 
παραγωγών φωτοβολταϊκών. Πηγές 

του ΥΠΕΚΑ σημείωναν χθες ότι εν-
δέχεται να υπάρξουν και άλλες αλλα-
γές, καθώς το κείμενο του νομοσχέ-
διου έχει δοθεί στα κόμματα από τα 
οποία αναμένονται οι παρατηρήσεις.
2.Υπουργείο Ανάπτυξης: Μεγάλες 
ανατροπές σε τέσσερις τομείς της 
αγοράς, και συγκεκριμένα στον του-
ρισμό, την επεξεργασία τροφίμων, 
τα οικοδομικά υλικά και το λιανικό 
εμπόριο, φέρνει το νομοσχέδιο του 
υπουργείο Ανάπτυξης, που δόθηκε 
χθες στη δημοσιότητα.. Πρόκειται για 
τομείς όπου σύμφωνα με τις εκτιμή-
σεις, αντιπροσωπεύουν το 1/5 περί-
που του ΑΕΠ και αφορούν πάνω από 
1 εκ. θέσεις εργασίας στην Ελλάδα.
3.Υπουργείο ΠΕΚΑ: Κατατέθηκε χθες 
στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος με τίτλο «διαδι-
κασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θε-
μάτων για τα υδατορέματα- ρυθμίσεις 
Πολεοδομικής νομοθεσίας». Το νο-
μοσχέδιο περιλαμβάνει 1) Τροποποι-
ήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονι-
σμού (ΝΟΚ) . 2) Δασικές ρυθμίσεις. 3) 
Επέκταση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
4) Αποτύπωση των υδατορεμάτων και 
5) Ρυθμίσεις για την εκκλησία.

Αλλαγές στην 
φορολογική 
νομοθεσία και 
για τις κατασχέ-
σεις κινητών και 
ακίνητων περιου-
σιακών στοιχείων 
προβλέπει επίσης 
το πολυνομοσχέ-
διο.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ICRI 2014- 2ο Διεθνές συνέδριο για 
ερευνητικές υποδομές   
ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας

2-4
Απριλίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

Το Σάββατο 5 Απριλίου 2014 θα διεξαχθεί -στο 
ξενοδοχείο Royal Olympic- η διεθνή ημερίδα CARDIO-
TECH. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
το CARDIO-TECH αποτελεί μια διεθνή διεπιστημονική 
εκδήλωση με απώτερο στόχο να φέρει κοντά Ιατρούς, 
Βιολόγους, Φαρμακοποιούς, Μηχανικούς, Φυσικούς, 
Μαθηματικούς, επιστήμονες Πληροφορικής και 
Ερευνητές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας. Στην ημερίδα θα παρου-
σιαστούν οι πλέον σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο της 
Καρδιαγγειακής Τεχνολογίας και Ιατρικής, εστιάζοντας 
στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογικές 
ανακαλύψεις στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία  
των καρδιαγγειακών παθήσεων.
To CARDIO-TECH διεξάγεται φέτος για πρώτη φορά 
παράλληλα με το διεθνές συνέδριο Καρδιαγγειακής Ια-
τρικής CARDIO ATHENA 2014, το οποίο διοργανώνεται 

ετησίως από την Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Στο CARDIO-TECH θα συμμετάσχουν προσκεκλημένοι 
επιστήμονες διεθνούς κύρους, τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό (Ελβετία, Γαλλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ρουμανία κ.α.). Η θεματολογία του CARDIO-
TECH περιλαμβάνει αρχές και εφαρμογές καρδιαγ-
γειακής μηχανικής, αιμοδυναμικής, ρευστομηχανικής, 
επεξεργασίας βιοσημάτων, τεχνολογιών ιατρικής 
απεικόνισης, τηλεϊατρικής, τεχνητών οργάνων, ιατρικής 
πληροφορικής, νανο-τεχνολογίας. Ειδικές διαλέξεις θα 
δοθούν, επίσης, από διακεκριμένες προσωπικότητες σε 
θέματα νεώτερων στρατηγικών εκτίμησης και μείωσης 
του καρδιαγγειακού κινδύνου, διαχείρισης επειγουσών 
ιατρικών καταστάσεων, κατοχύρωσης πνευματικών 
δικαιωμάτων, χορήγησης σήμανσης CE σε ιατροτεχνο-
λογικά προϊόντα.   
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

  Η αρχιτέκτων μηχανικός Μάγδα Σγουρίδη, θα 
παρουσιάσει και εξηγήσει την αρχιτεκτονική δομή των 
Αθηναϊκών Στοών, μέσα από έναν περίπατο σε  17 
στοές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή  30 Μαρτίου 2014 
και θα ξεκινήσει στις 11:30, από την οδό Κοραή στο 
κέντρο της Αθήνας.
«Τί σχέση έχουν με την αρχαία αγορά  και την αθηναϊ-
κή αυλή, και σε ποιες στοές στα υπόγειά τους κρύβο-
νται αρχαία τείχη; Πως δημιουργήθηκαν, ποια η χρήση 
τους, το πλαίσιο της εποχής, τα ιδιαίτερα γνωρίσματα 
τους διανθισμένα με εξιστορήσεις καταστηματαρχών 
που βρίσκονται στα ίδια πόστα δεκαετίες και η μαρ-
τυρία τους καταγράφει όλη την πορεία στην σύγχρονη 
αστική αθηναϊκή ιστορία». Τα στοιχεία θα γνωστοποιη-
θούν κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ξενάγησης, 
ενώ -ειδικά για την ημέρα- ιδιοκτήτες μαγαζιών θα 
διηγηθούν την ιστορία των στοών και παράλληλα της 
πρωτεύουσας τις τελευταίες δεκαετίες.
Η διάρκεια του περιπάτου θα είναι 2 ώρες και λίγο 
πριν την εκκίνηση θα διανεμηθεί  έντυπος χάρτης-
οδηγός.

Διεθνής εκδήλωση για την Βιοϊατρική Τεχνολογία

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

Αρχιτεκτονικός - Ιστορικός 
περίπατος σε 17 στοές  

της Αθήνας  



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία και για τις κατασχέσεις κινητών 
και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων προβλέπει επίσης το πολυνο-
μοσχέδιο της κυβέρνησης, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.  Ει-
δικότερα για τις αλλαγές στην φορολογική νομοθεσία, μεταξύ άλλων, 
αναφέρονται τα εξής:
- Το ποσό πάνω από το οποίο η εφορία προχωράει σε κατασχέσεις κι-
νητών και ακινήτων αυξάνεται από τα 300 στα 500 ευρώ. Η διάταξη έχει 
αναδρομική ισχύ και για όσους έχουν υποστεί κατασχέσεις για ποσά 
από 300 - 500 ευρώ.
- Αυξάνεται από τα 1.000 έως τα 1.500 ευρώ το ακατάσχετο από μισθούς 
και συντάξεις και για το επιπλέον ποσό μπορεί να κατασχεθεί το 25%, 
έτσι ώστε μετά την κατάσχεση το εναπομείναν ποσό να μην υπολείπεται 
των 1.500 ευρώ.
- Καταθέσεις σε τράπεζα, σε κοινό ή ατομικό λογαριασμό, είναι ακατά-
σχετες μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και 
σε μια μόνο τράπεζα. Για την εξαίρεση του λογαριασμού από την κατά-
σχεση απαιτείται να γνωστοποιήσει ο φορολογούμενος το λογαριασμό 
με ειδική γνωστοποίηση στο Taxis.
- Επεκτείνεται ο συμψηφισμός ΦΠΑ σε όλο τον δημόσιο τομέα, ο οποί-
ος όμως αφορά εμπορικές συναλλαγές με το Δημόσιο.
- Θεσπίζονται οι αλλαγές στην φορολόγηση των αγροτών που έχουν 
ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως η απαλλαγή από την τήρηση 
βιβλίων και την έκδοση τιμολογίων για τους αγρότες με ετήσια ακα-
θάριστα έσοδα έως 15.000 ευρώ και με επιδοτήσεις έως 5.000 ευρώ. Ο 
ΦΠΑ τους επιστρέφεται κατ' αποκοπή με συντελεστή 6% επί της αξίας 
των προϊόντων που πωλούν.
- Εντός 30 ημερών από την αλλαγή ιδιοκτησίας κάθε είδους σε ένα 
ακίνητο θα πρέπει να δηλώνεται η μεταβολή στην εφαρμογή Ε9. Ειδικά 
για φέτος οι δηλώσεις μεταβολών για το έτος 2014 που απεικονίζουν 
την περιουσιακά κατάσταση του φορολογούμενου κατά την 1/1/2014 
υποβάλλονται μέχρι 30/5/2014.
-Τράπεζες: Το δεύτερο άρθρο περιλαμβάνει τροποποιήσεις θεμάτων 
του ΤΧΣ που αφορούν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Σύμφωνα 
με το κείμενο που δόθηκε στα κόμματα, κάθε πιστωτικό ίδρυμα που 
έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπεζα της Ελλάδος 
μπορεί να υποβάλει αίτημα στο ΤΧΣ για κεφαλαιακή ενίσχυση, μέχρι 
το ύψος του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. 
Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιορίζει το κεφαλαιακό έλλειμμα του 
πιστωτικού ιδρύματος και ζητά από το τελευταίο να υποβάλει σχέδιο 

αναδιάρθρωσης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που το πιστωτικό 
ίδρυμα αναλαμβάνει να εφαρμόσει, ώστε να καλύψει το εν λόγω κεφα-
λαιακό έλλειμμα. Ως προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ήδη λάβει κε-
φαλαιακή ενίσχυση, υποβάλλεται τροποποιημένο σχέδιο αναδιάρθρω-
σης. Σε συνέχεια της αξιολόγησης της βιωσιμότητας, η οποία επίσης 
λαμβάνει υπόψη το ανωτέρω σχέδιο αναδιάρθρωσης (ή τροποποιημένο 
σχέδιο αναδιάρθρωσης), η Τράπεζα της Ελλάδος παρέχει σύσταση στο 
πιστωτικό ίδρυμα που έχει κριθεί βιώσιμο να υποβάλει στο Ταμείο αί-
τημα για κεφαλαιακή ενίσχυση.
Το Ταμείο μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την Τράπεζα της Ελλάδος, 
να ζητήσει από το πιστωτικό ίδρυμα να γίνουν αλλαγές ή προσθήκες 
στο εν λόγω σχέδιο αναδιάρθρωσης. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδί-
ου από το Ταμείο, αυτό διαβιβάζεται στο Υπουργείο Οικονομικών και 
υποβάλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
προς έγκριση. Κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του 
τροποποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, το Ταμείο παρέχει την κεφαλαιακή ενίσχυση υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο κείμενο του πολυνομοσχεδίου. Το 
Ταμείο παρακολουθεί και αξιολογεί την προσήκουσα εφαρμογή του 
σχεδίου αναδιάρθρωσης καθώς και, κατά περίπτωση, κάθε τυχόν τρο-
ποποιημένου σχεδίου αναδιάρθρωσης, και οφείλει περαιτέρω να πα-
ράσχει στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε αναγκαία πληροφορία, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Για την πραγματοποίηση του σκοπού του Ταμείου, το Ταμείο καθορίζει 
το περίγραμμα της «συμφωνίας πλαίσιο» με το πιστωτικό ίδρυμα, το 
οποίο αποδέχεται και υπογράφει τη «συμφωνία - πλαίσιο». Το Ταμείο, 
μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, χορηγεί σε πιστωτικό 
ίδρυμα το οποίο έχει αξιολογηθεί και κριθεί βιώσιμο από την Τράπε-
ζα της Ελλάδος και το οποίο έχει υποβάλει αίτημα κεφαλαιακής ενί-
σχυσης, βεβαίωση με την οποία δεσμεύεται ότι θα συμμετάσχει στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, 
μέχρι του ποσού που προσδιορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το 
Ταμείο συμμετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης αποκλειστικά 
προς το σκοπό της κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος του πιστωτι-
κού ιδρύματος, όπως έχει προσδιορισθεί με την επιστολή της Τράπεζας 
της Ελλάδας και μόνο μέχρι το ύψος του εναπομείναντος ποσού μετά 
την εφαρμογή των εθελοντικών μέτρων, των υποχρεωτικών μέτρων που 
προβλέπονται και μετά από οποιαδήποτε τυχόν συμμετοχή επενδυτών 
του ιδιωτικού τομέα.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Αλλαγές  στις κατασχέσεις κινητών και ακίνητων  
περιουσιακών στοιχείων
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Toν αριθμό των εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
ανακοίνωσε, την Πέμπτη, το  υπουργείο Παιδείας. Ο γενικός αριθμός εισα-
κτέων ανέρχεται σε 70.305 θέσεις και περιλαμβάνει:
- 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακα-
δημίες
- 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, ο γενικός αριθμός εισακτέων είναι αυξημέ-
νος σε σχέση με πέρυσι (57.895) κατά περίπου 20%. Η φαινομενική αυτή αύ-
ξηση προκύπτει από την κατάργηση των επιπλέον θέσεων που δίνονταν ως 
πέρυσι στις ειδικές περιπτώσεις υποψηφίων (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινω-
νικά κριτήρια) και την ενσωμάτωσή τους στο γενικό αριθμό εισακτέων που 
θα διεκδικούν πλέον όλοι οι υποψήφιοι. Άρα, σε πραγματικούς αριθμούς ο 
φετινός αριθμός εισακτέων είναι σχεδόν ίσος με τον περσινό. Το ακαδημα-
ϊκό έτος 2014-5, οι συνολικές θέσεις είναι 70.305 και από αυτές 46.735 σε 
ΑΕΙ και 23.570 σε ΤΕΙ, ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 2013-4 οι εισακτέοι ήταν 
69.398 (57.895 γενική σειρά + 11.503 θέσεις για τις υπό κατάργηση ειδικές 
περιπτώσεις υποψηφίων ήτοι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι και κοινωνικά κριτήρια)

Οι εισακτέοι σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Mε ζημίες 225,3 εκατ. ευρώ και τζίρο στάσι-
μο στα 5.970,8 εκατ. ευρώ από 5.887,9 εκατ. 
ευρώ το 2012 λόγω της μειωμένης ζήτησης 
ηλεκτρισμού που αντιστάθμισε την αύξηση 
των τιμολογίων έκλεισε η χρήση 2013 για 
τον όμιλο ΔΕΗ. Όπως ανακοίνωσε η εται-
ρεία, οι ζημίες περιλαμβάνουν την επίπτωση 
από αναβαλλόμενο φόρο 228,3 εκατ. ευρώ, 
που σχετίζεται με την προγραμματισμένη 
πώληση του ΑΔΜΗΕ και προκύπτει από τη 
φορολόγηση με 26% της διαφοράς από την 
ανατίμηση της αξίας του ΑΔΜΗΕ με βάση 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) στα 916 
εκατ. ευρώ, έναντι των 38 εκατ. ευρώ που 
είχε εγγράψει η ΔΕΗ στα φορολογικά της 
βιβλία. Τα προ φόρων κέρδη της διαμορφώ-
θηκαν στα 34,9 εκατ. ευρώ από 106,7 εκατ. 
ευρώ το 2012, χρονιά που είχε καθαρά κέρδη 
41,8 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) έπεσαν στα 881,6 
εκατ. ευρώ από 1,002 δισ. ευρώ. Οι προβλέ-
ψεις για τις επισφάλειες της ΔΕΗ αυξήθηκαν 
εκ νέου, κατά 20,9 εκατ. ευρώ ή 6,2% στα 
358,3 εκατ. ευρώ, καθώς οι ανείσπρακτοι 
λογαριασμοί διογκώνονται και σύμφωνα με 
πληροφορίες στις αρχές Μαρτίου πλησία-
σαν τα 1,5 δισ. ευρώ, από 1,3 δισ. ευρώ στις 
αρχές του χρόνου. Ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός, 
ανέφερε στην ανακοίνωση ότι η λειτουργική 
κερδοφορία της εταιρείας, εξαιρουμένης 
της εφάπαξ αρνητικής επίπτωσης από την 
τιμολόγηση στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος» 
και της εφάπαξ θετικής επίπτωσης από τη 
ΔΕΠΑ το 2012 φθάνει στα 987,1 εκατ. ευρώ. 

Το αντίκτυπο από την αναδρομική μείωση 
των τιμών φυσικού αερίου δεν έχει προσμε-
τρηθεί στα αποτελέσματα. Ο κ. Ζερβός ανα-
κοίνωσε επίσης την υπογραφή πενταετούς 
δανείου 2,2 δισ. ευρώ με κοινοπραξία ελλη-
νικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση 
του ενδιάμεσου δανείου 1,2 δισ. ευρώ που 
λήγει τον Απρίλιο, καθώς και άλλων δανείων 
προς τις τράπεζες αυτές.
Σχετικά με τον αναβαλλόμενο φόρο, η ΔΕΗ 
διευκρινίζει ότι μέρος της διαφοράς των 878 
εκατ. ευρώ από την αξία του ΑΔΜΗΕ με βάση 
τα ΔΛΠ, τα 590 εκατ. ευρώ αποτελούν απο-
θεματικό που μεταφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ, ο 
οποίος θα δικαιούται να το διανείμει χωρίς 

την καταβολή φόρου εισοδήματος, εφόσον 
προηγηθεί η φορολογική επιβάρυνση της 
ΔΕΗ. Τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ αυξή-
θηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ από 26,3 εκατ. 
ευρώ. To 2013 η συνολική ζήτηση ηλεκτρι-
σμού μειώθηκε 5,2%. Πάντως το τελευταίο 
τρίμηνο, τα έσοδα από πωλήσεις ρεύματος 
αυξήθηκαν κατά 3,4%, καθώς ο ρυθμός πτώ-
σης της ζήτησης επιβραδύνθηκε στο 4,1% 
από 5,5% το εννεάμηνο του 2013. Οι δαπάνες 
για υγρά καύσιμα και αγορές ηλεκτρισμού 
μειώθηκαν 10,9%, ενώ η δαπάνη μισθοδοσί-
ας μειώθηκε μόλις 0,8% παρά την αποχώρη-
ση 905 εργαζομένων, λόγω της μισθοδοσίας 
έκτακτου προσωπικού.

Μεγαλύτερη η ζημία, στάσιμος ο τζίρος στη ΔΕΗ 

Σε δημόσια διαβούλευση από χθες έως και την Πέμπτη 3 Απριλί-
ου τίθεται το σχέδιο νόμου για τα νέα Ρυθμιστικά Σχέδια «Αθήνας 
- Αττικής» και «Θεσσαλονίκης» από το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέδιο νόμου έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης (http://
www.opengov.gr/minenv/?p=5935). Όπως διευκρινίζεται στην ανα-
κοίνωση του υπουργείου το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττι-
κής και το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, έχουν εκπονηθεί 
ως δύο ξεχωριστά νομοσχέδια, από τον Οργανισμό Αθήνας και τον 
Οργανισμό Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Με τη διαβούλευση, που απο-
τελεί και το τελικό στάδιο πριν την εισαγωγή του Νομοσχεδίου προς 
ψήφιση στη Βουλή, επιβεβαιώνεται μετά από πολύ καιρό η πρόθεση 
της πολιτείας να αποκτήσουν η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη σύγχρο-
να Ρυθμιστικά Σχέδια, που θα ανταποκρίνονται στις εξελίξεις και θα 
εκφράζουν τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη, την προστασία του 
περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
των δύο συγκεκριμένων Μητροπολιτικών περιοχών.

Νέο Ρυθμιστικό  
Αθήνας Θεσσαλονίκης 
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Έχουν γίνει απαραίτητες σε κάθε ξενοδοχείο που επιδιώκει να προσελ-
κύσει πελάτες υψηλού επιπέδου. Η εξέλιξή τους, ως προς την μορφή τον 
διάκοσμο και την παροχή ανέσεων είναι εντυπωσιακή, με συνέπεια πολλοί 
να μιλάνε για …έργα τέχνης. Οι εσωτερικές πισίνες κερδίζουν διαρκώς 
έδαφος έναντι των εξωτερικών και απόδειξη της υπεροχής τους οι οκτώ 
πισίνες που παρουσιάζουμε σήμερα.

Borgata, Atlantic City 
Το μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, δεν προσφέρει τζόγο, αλλά 
τρεις εσωτερικές πισίνες και δύο εξωτερικές, εξασφαλίζοντας ότι δεν 
θα υπάρξει συνωστισμός σε κάποια, πλην αυτής, που υπάρχει στον 
32ο όροφο, που χάρη στον γυάλινο εξωτερικό τοίχο, προσφέρει μια 
απεριόριστη θέα προς τον Ατλαντικό Ωκεανό.

Shangri-La, Παρίσι
Κάποτε στο χώρο αυτό στεγαζόταν ο στάβλος του παρισινού σπιτιού 
του μικρανεψιού του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, Roland. Σήμερα έχει 
διαμορφωθεί μια εσωτερική πισίνα εμβαδού 15Χ6 μέτρων, με το φως 
να μπαίνει από μια βεράντα και να πλημμυρίζει το χώρο. Όλα σ’ αυτό 
το χώρο, χάρη στα ψηφιδωτά πλακάκια, θυμίζουν ασιατικό χαλί, με 
τις γαλλικές πινελιές, όπως ανάγλυφα λουλουδιών στους τοίχους, να 
δίνουν μια συνολικά εντυπωσιακή εικόνα στο χώρο.

Altira, Macau
Στον 16ο όροφο του υψηλότερου κτιρίου στο νησί της Taipa, βρί-
σκεται η πιο λαμπερή εσωτερική πισίνα υπερχείλισης του τεράστιου 
συγκροτήματος τυχερών παιχνιδιών. Με το κρυστάλλινο δάπεδο και τα, 
επίσης, κρυστάλλινα παράθυρα ως την οροφή, προσφέρει μια εντυπω-
σιακή θέα προς όλη την πόλη του Μακάο.  

W Verbier, Ελβετία
Στην καρδιά των ελβετικών Άλπεων, αυτή η πισίνα είναι απολύτως 
εναρμονισμένη με την αστική αισθητική των ξενοδοχείων W, με τους 
τόνους του μαύρου και την δερμάτινη επίπλωση. Από κάθε σημείο της 
πισίνας οι χρήστες έχουν θέα προς τις κορφές των Άλπεων, ενώ το 
κολύμπι μπορεί να συνεχιστεί και στην εξωτερική θερμαινόμενη πισίνα.

Tambo del Inka, Περού
Με το ξύλο, την πέτρα και το γυαλί να κυριαρχούν, ο χώρος «παντρεύεται» 
τέλεια με το φυσικό περιβάλλον της Sacred Valley. Αυτή η συνέργεια ήταν 
στόχος των σχεδιαστών, οι οποίοι χρησιμοποίησαν του τροπικού ξύλου 
shihuahuaco, τόσο για την εσωτερική πισίνα, όσο και για την εξωτερική που 
είναι συνέχειά της και θερμαινόμενη.

Fairmont Le Château Montebello, Quebec
Χτισμένο το 1930 ως ιδιωτικό Club για πολι-
τικούς και μεγιστάνες του επιχειρηματικού χώ-
ρου, αυτό το Château, διαθέτει μια εσωτερική 
πισίνα μήκους περίπου 20 μέτρων, σε αυστηρό 
(αρσενικό) ύφος, λόγω της αρχιτεκτονικής του 
κτιρίου. Με οροφή από ρουστίκ vibe που δίνει 
ένα οπτικό βάθος, ζωγραφισμένη στο χέρι με 
ένα μοτίβο των θαλάσσιων αλόγων και σκορ-
πιών. Η πισίνα έχει και πύργο καταδύσεων, με 
βάθος νερού περίπου 4 μέτρα. 

The Charles Hotel, Μόναχο
Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες 
πισίνες στο Μόναχο, ταυτόχρονα και 
από τις πιο όμορφες. Το σύνολο του 
spa είναι επενδυμένο με ελαφρά 
κεραμιδί μαρμάρινο μωσαϊκό, ενώ 
κυριαρχεί στο χώρο ένα μωσαϊκό 
κόκκινο κοράλλι, που συμβολίζει τα 
δικαιώματα που είχε η οικογένεια Wittelsbach, στην οποία ανήκε το 
κτίριο, γνωστή για τη συλλογή αντικειμένων από κόκκινα κοράλλια 
(ποτήρια, σερβίτσια και κοσμήματα) τον 19ο αιώνα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΟΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 11,9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
«ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- 8,3 δισ. ευρώ θα εκτα-
μιευθούν από την Ευρωζώνη και 3,6 δισ. από το ΔΝΤ • ΟΙ ΦΟΡΟΙ 
«ΡΟΚΑΝΙΣΑΝ» ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ • ΠΩΣ ΘΑ 
ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Αφορά σφάλματα 
που έχουν γίνει με υπαιτιότητα των Δήμων ή του ΔΕΔΔΗΕ στην τιμή 
ζώνης ή στην επιφάνεια • Η AEGEAN ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 2.400 ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Τέλη 2014 θα μπορεί να εξυπηρετεί 13 εκατ. επιβάτες • 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ eBAY ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- Διατίθενται σε 
δημοπρασία 170 κρατικά αυτοκίνητα.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το ΤΧΣ αποκτά ευελιξία για πώληση μετο-
χών με όρους αγοράς- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ- Απεμπλέκεται η αύξηση κεφαλαίου της 
EUROBANK • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: ΠΟΡΟΙ 2,5 ΤΡΙΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΣ-
ΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ • Eurogroup: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Ανατροπές: Φάρμακα, τουρισμός, 
λιανεμπόριο, μεταφορές, τρόφιμα, ενέργεια, αρτοποιία, τσιμέντο- Η 
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ» ΕΓΙΝΕ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Γάλα: Αλλαγές στη 
διατύπωση, παραμένει η ουσία των τελικών παρεμβάσεων • Ευρω-
παϊκός Νότος: ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Χρυσή τομή» για τις ρυθμίσεις- Προς ψήφιση το 
πολυνομοσχέδιο- ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ- «Πράσινο φως» για 
εκταμίευση της δόσης και λύση στο χρέος- Έτοιμη η χώρα για έξοδο 
στις αγορές • Δήλωση Αντ. Σαμαρά- «ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ» • Ιδιωτικοποί-
ηση των τραπεζών- ΛΥΣΕΙΣ-«ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΗ EUROBANK ΚΑΙ ΤΑ 
WARRANTS • Αποδείξεις- εκπρόθεσμες δηλώσεις- ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 
80% ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ • Ζημιές 225 εκατ. για 
τη ΔΕΗ το 2013- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1,4 ΔΙΣ. ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ- Σαμαράς: Οι βουλευτές είναι υπεύθυνοι- Επιμέρους εν-
στάσεις για εργασιακά, τράπεζες, φωτοβολταϊκά • ΠΕΡΙΚΟΠΤΕΤΑΙ 
ΔΡΑΣΤΙΚΑ Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ- 
Βουλής και Ευρωκοινοβουλίου • ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
ΤΑ ΝΕΑ: Κερδισμένοι και χαμένοι από τις αλλαγές- ΤΟ ΝΟΜΟΣ-
ΧΕΔΙΟ- ΣΚΟΥΠΑ- Συμφωνία στο παρά πέντε για το γάλα- Απελευ-
θέρωση φαρμακείων χωρίς όρους- Ποιοι φόροι υπέρ τρίτων καταρ-
γούνται- Απολύσεις με αποζημίωση στο Δημόσιο- Συμψηφισμοί και 
μικρότερα πρόστιμα- Μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι ανατροπές στην αγορά και οι βελτιώσεις 
για να ψηφιστεί- ΟΙ 9 ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ-
ΧΕΔΙΟ • ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ Η ΔΟΣΗ, ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η 
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΧΡΕΟΥΣ • ΠΤΩΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ- ΤΕΙ ΛΟΓΩ ΚΑ-
ΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
ΕΘΝΟΣ: Το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή- Οι «αντάρτες» κατέθεσαν 
τα όπλα- ΜΕΛΙ- ΓΑΛΑ- ΟΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ • Απαγό-
ρευσε το Youtube ο Ερντογάν- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΖ ΒΙΝΤΕΟ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κατατέθηκε το πολυνομο-
σχέδιο- σκούπα, ψηφίζεται την Κυριακή- ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ- Κατάρ-
γηση φόρων υπέρ τρίτων, μείωση συντάξεων- Σαρωτικές αλλαγές 
σε άδειες, ωράριο φαρμακείων- Αιχμάλωτοι των εργοδοτών οι 
μακροχρόνια άνεργοι- Απελευθέρωση στη διάρκεια ζωής του «φρέ-

σκου» γάλακτος • Αντάρτες μιας ημέρας- ΕΛΗΞΑΝ ΤΑ ΓΑΛΑΤΑ… • 
Υπουργείο Περιβάλλοντος- ΝΟΜΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ… • 
ΤΟΥΡΚΙΑ: ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟ YOUTUBE!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 1,7 δισ. από κοινωνικούς πόρους πάει στο υπ. 
Οικονομικών- ΚΛΕΒΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΡΥΠΕΣ 
• «ΛΥΚΟΙ» ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΡΝΑΚΙΑ ΟΙ… ΑΝΤΑΡΤΕΣ • ΑΓΚΑΘΙΑ, 
ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ- ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΙ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κοινωνικό μέρισμα: Τα 515.000.000 € έγιναν ξαφ-
νικά 450.000.000- 1.000 € ΣΕ ΤΡΙΤΕΚΝΟΥΣ, ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ • ΤΟ 
ΗΠΙΑΝ ΟΛΟ ΤΟ… ΓΑΛΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ- Το πολυνομοσχέδιο 
για όλα όσα συμφωνήθηκαν με την τρόικα.
ΕΣΤΙΑ: ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ!- Παρενέβη χθες προσωπι-
κώς ο Πρωθυπουργός.
Η ΑΥΓΗ: Σήμερα στη Βουλή η συμφωνία με την τρόικα- ΠΑΚΕΤΟ- 
ΦΑΡΜΑΚΙ- Σκληρότερες και από τις πλέον απαισιόδοξες προβλέ-
ψεις οι ρυθμίσεις της «συμφωνίας» κυβέρνησης- τρόικας, που χθες 
δόθηκαν στα κόμματα και σήμερα κατατίθενται στη Βουλή.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ» ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-
ΘΕΣΗΣ ΕΕ- ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Έρευνα στη Θεσσαλονίκη- ΚΟΒΟΥΜΕ ΑΠΟ 
ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΒΟΛΤΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σενάρια στη Μόσχα για συνδυασμό της μοναρ-
χίας με την επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία, σε ένα είδος δυαρχίας 
(«συναλληλίας»)- Ο ΠΟΥΤΙΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ & ΕΥΡΑΣΙΑΣ.
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ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-6 | 28/03/2014

Αισθητή μείωση παρουσίασε το ωριαίο κόστος εργασίας στην 
Ελλάδα από το 2008 έως το 2013, ενώ υπό πίεση βρέθηκε 
και στην Πορτογαλία, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, 
το συγκεκριμένο διάστημα το μέσο ωριαίο κόστος εργασίας 
(εξαιρουμένων του αγροτικού τομέα και της δημόσιας 
διοίκησης) αυξήθηκε κατά 10,2%, στα 23,7 ευρώ, στην Ε.Ε. των 
28 και κατά 10,4%, στα 28,4 ευρώ, στην Ευρωζώνη. Στη χώρα 
μας υποχώρησε κατά 18,6%, από 16,7 ευρώ το 2008 στα 13,6 
ευρώ το 2013, ενώ στην Πορτογαλία μειώθηκε 5,1%, στα 11,6%. 
Αντιθέτως, οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Αυστρία 
(+18,9%), στη Σλοβακία (+17%) και στη Φινλανδία (+15,9%).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καταγράφονται πολύ μεγάλες 
αποκλίσεις μεταξά των κρατών-μελών. Στη Βουλγαρία είναι 
μόλις 3,7 ευρώ, στη Ρουμανία 4,6 ευρώ και στη Λιθουανία 
6,2 ευρώ, την ώρα που στο Βέλγιο φτάνει τα 38 ευρώ, στο 
Λουξεμβούργο τα 35,7 ευρώ, στη Γαλλία 34,3 ευρώ και στη 
Γερμανία τα 31,3 ευρώ.
Όσον αφορά τους οικονομικούς κλάδους, το υψηλότερο ωριαίο 
κόστος εργασίας σημειώνεται στο Βιομηχανικό τομέα (24,6 
ευρώ στην Ε.Ε. των 28,31 ευρώ στην Ευρωζώνη), στις Υπηρεσίες 
(23,9 ευρώ και 28 ευρώ αντίστοιχα) και στις Κατασκευές (21 
ευρώ και 24,5 ευρώ).
Η Eurostat σημειώνει ότι το κόστος εργασίας αποτελείται από 
τους μισθούς και το μη μισθολογικό κόστος, όπως οι εισφορές 
των εργοδοτών. Το μερίδιο του μη μισθολογικού κόστους στο 
σύνολο της οικονομίας ήταν 23,7% στην Ε.Ε. των 28 και 25,9% 
στη ζώνη του ευρώ και κυμαίνεται μεταξύ 8,0% στη Μάλτα και 
33,3% στη Σουηδία. Στην Ελλάδα το μερίδιο του μη μισθολογικού 
κόστους ήταν 19,1%.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 9 | 28/03/2014

Η νομιμοποίηση όλων των καταπατήσεων δημόσιων δασικών 
εκτάσεων που έγιναν πριν από το 1975, νομιμοποιήσεις 
αυθαιρέτων βιομηχανιών, η δυνατότητα ανέγερσης ή επέκτασης 
βιομηχανιών μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, η οικοδόμηση 
των «τυφλών» οικοπέδων είναι μερικές μόνο από τις δεκάδες 
«φωτογραφικές» διατάξεις που περιλαμβάνονται σε σχέδιο 
νόμου του απερχόμενου υφυπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου 
Καλαφάτη, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.
Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Διαδικασία οριοθέτησης και 
ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις της 
πολεοδομικής νομοθεσίας» είναι μια συρραφή ετερόκλητων 
ρυθμίσεων με κοινό παρονομαστή την παροχή εξαιρέσεων 
ή παρεκκλίσεων από την περιβαλλοντική ή πολεοδομική 
νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα: 
• Όσον αφορά στα υδατορέματα, περιλαμβάνει μια νέα 
διοικητική διαδικασία οριοθέτησης. Η οποία, όμως, δεν 

απαιτείται για την εκτέλεση πλήθους τεχνικών έργων σε ρέματα, 
όπως φράγματα και υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Δίνεται, μάλιστα, 
δυνατότητα «προσωρινής» οριοθέτησης για το χτίσιμο δίπλα σε 
ρέμα με βάση μελέτες... του ενδιαφερομένου.
• Απελευθερώνεται η δόμηση στα τυφλά οικόπεδα, κατά 
παράβαση της νομολογίας του ΣτΕ (απόφαση 1828/08).
• Νομιμοποιείται η καταπάτηση και οικοπεδοποίηση 
δημόσιων δασικών εκτάσεων, εφόσον έγινε προ του 1975 και 
«καλύφθηκε» με οποιαδήποτε διοικητική πράξη. Μάλιστα όσες 
από αυτές τις περιοχές εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης προ του 
1975 δεν επηρεάζονται από άλλες προστατευτικές διατάξεις (λ.χ. 
ΖΟΕ).
• Επιτρέπεται η επέκταση ή δημιουργία νέων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων μέσα σε προστατευόμενες περιοχές «κατά 
παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν».
• Επίσης, όταν ένας ρυμοτομημένος οικισμός βρίσκεται δίπλα ή 
μέσα σε περιοχή απολύτου προστασίας (λ.χ. την καρδιά εθνικού 
δρυμού, όπως η Πάρνηθα), τότε τα οικόπεδα δίπλα σε δρόμους 
«σε ακραία σημεία» είναι οικοδομήσιμα.
• Επιτρέπεται η αύξηση στο ύψος και το μέγεθος «ειδικών» 
κτιρίων πλην γραφείων σε περιοχές με ΣΔ έως 1,2 με απόφαση 
υπουργού.
• Εγκαταστάσεις εκτροφής σαλιγκαριών, ξηραντήρια καπνού 
Βιρτζίνια και θερμοκήπια κατασκευάζονται χωρίς περιορισμούς 
ως προς την κάλυψη, το ύψος και τον αριθμό των κατασκευών.
• Νομιμοποιούνται όλες οι βιομηχανίες που έχουν παράνομους 
ορόφους και βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχές. Επίσης 
δεν υπόκεινται σε περιορισμό ορόφων και όσες βιομηχανίες 
χτιστούν σε εκτός σχεδίου περιοχές στο μέλλον.
• Οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες διανεμήθηκαν 
πριν από το 1975 από το υπουργείο Γεωργίας, αλλά τα 
συγκεκριμένα εξαιρέθηκαν από τη διανομή, θεωρούνται εντός 
σχεδίου.
• Δημιουργείται ναοδομία στην Εκκλησία της Κρήτης και 
προβλέπεται ότι για την έκδοση αδειών, αντί τίτλου ιδιοκτησίας, 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίζουν «πιστοποιητικό 
περί μη διεκδίκησης του ακινήτου από το Δημόσιο ή ΟΤΑ».
• Για την κατασκευή έργων ύδρευσης και αποχέτευσης δήμων, 
κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΑ ή σταθμών μεταφόρτωσης 
απορριμμάτων «δεν απαιτείται έκδοση άδειας, αλλά έγκριση 
εργασιών μικρής κλίμακας».
• Δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας σε γήπεδα εμπορικών 
χρήσεων που θα καλύπτουν μέχρι το 15% του συντελεστή τους.
• Νομιμοποιούνται χωρίς παράβολο ή πρόστιμο αυθαίρετα 
θρησκευτικών ΝΠΙΔ που χρησιμοποιούνται για φιλανθρωπικό 
έργο, καθώς και κτίρια αθλητικών εγκαταστάσεων που έχουν 
ανεγερθεί σε εκτάσεις που έχουν παραχωρηθεί από το Δημόσιο 
ή από ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.

ΘΕΜΕΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 18-19 | 28/03/2014

 Με διαδικασίες-εξπρές προωθείται η ψήφιση των δύο 
Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας και Θεσσαλονίκης που 
περιλαμβάνουν τις βασικές κατευθύνσεις για την ανάπτυξη των 
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δύο μητροπολιτικών κέντρων τις επόμενες δεκαετίες. Τα δύο 
Ρυθμιστικά περιλαμβάνονται σε ενιαίο σχέδιο νόμου, το οποίο 
αναρτήθηκε χθες στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης για την τελική 
δημόσια διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 3 Απριλίου. 
Αμέσως μετά θα πάρουν τον δρόμο της Βουλής με στόχο να 
κατατεθούν προς ψήφιση πριν από το Πάσχα ή το αργότερο 
αμέσως μετά.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιάννης Μανιάτης, τα χαρακτήρισε χθες ως τον «οδικό χάρτη 
για τα επόμενα 20 χρόνια» σε Αθήνα-Αττική και Θεσσαλονίκη, 
με κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του 
περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του διεθνούς τους ρόλου, τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. «Μπροστά μας 
έχουμε την Ελλάδα που δεν στηρίζεται πια σε δανεικά αλλά 
στις ενδογενείς δυνατότητες και προοπτικές του φυσικού 
περιβάλλοντος και των ανθρώπων μας», δήλωσε μεταξύ άλλων.
Τα Ρυθμιστικά Σχέδια πραγματεύονται όλα τα βασικά ζητήματα 
πολεοδομικής και χωροταξικής συγκρότησης του χώρου, 
μεταφορών και υποδομών, αναπτυξιακών και οικονομικών 
δραστηριοτήτων, τουρισμού και πολιτισμού. Ως πρώτη μεγάλη 
προτεραιότητα για τις πόλεις αναδεικνύονται οι μεγάλες αστικές 
αναπλάσεις, οι βιώσιμες μετακινήσεις με προτεραιότητα στα 
Μέσα Σταθερής Τροχιάς και στην κίνηση πεζή. Αποτρέπεται 
n διάχυση της δόμησης υπέρ της πολεοδόμησης σε επίπεδο 
«οικιστικού συνεχούς» με την παρεμβολή ευρέων ζωνών 
πρασίνου που συνδέονται μεταξύ τους, ενώ προβλέπεται n 
απελευθέρωση των παραλιών από ασύμβατες και εντατικές 
χρήσεις και μεταφορά των νόμιμων εξ αυτών στο εσωτερικό 
της συγκεκριμένης έκτασης. Μεγάλο βάρος δίδεται επίσης στην 
προστασία και ανάδειξη των παραλιακών μετώπων τόσο στην 
πρωτεύουσα όσο και στη Θεσσαλονίκη.
Το πράσινο φως για μεγάλες αναπλάσεις στο κέντρο και στην 
περιφέρεια των δύο πόλεων ανάβει-το σχέδιο νόμου με τα δύο 
Ρυθμιστικά.
Στο Ρυθμιστικό της Αθήνας προβλέπεται n διπλή ανάπλαση 
Βοτανικού και λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε συνδυασμό με την 
ανακαίνιση και αξιοποίηση όλων των προσφυγικών κατοικιών. 
Συγκεκριμένα στο κείμενο του νόμου υπάρχει ειδική πρόβλεψη 
για «Πρόγραμμα ανάπλασης των Προσφυγικών Πολυκατοικιών 
της λεωφόρου Αλεξάνδρας σε συνδυασμό με τη "διπλή 
ανάπλαση"», το οποίο, όπως τονίζεται, αποσκοπεί αφενός στην 
διάσωση, επανάχρηση και αξιοποίηση των κτιρίων χωρίς να 
αλλοιωθεί η φυσιογνωμία τους, για κατοικία ή άλλες χρήσεις, 
αφετέρου στην αναβάθμιση του ελεύθερου ακάλυπτου χώρου 
μεταξύ των κτιρίων και την ένταξη της περιοχής στο δίκτυο 
οικολογικών διαδρόμων μεταξύ Τουρκοβουνίων και Λυκαβηττού.
Για τη Λεωφόρο Σχετικά με το γήπεδο του Παναθηναϊκού 
αναφέρεται συγκεκριμένα: «Οι ανωτέρω στόχοι (για τα 
Προσφυγικά) μπορούν να συνδυαστούν με πρόγραμμα διπλής 
ανάπλασης και δημιουργία κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων 
στην περιοχή του γηπέδου της λεωφόρου Αλεξάνδρας εφόσον 
υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα υλοποίησης νέου γηπέδου 
στην περιοχή του Βοτανικού», όπως προβλέπουν οι σχετικοί 
νόμοι.

Προβλέπονται ακόμα στην Αττική: Σχέδια Ολοκληρωμένων 
Αστικών Παρεμβάσεων στα κέντρα Αθήνας και Πειραιά, n 
πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου, η πολεοδομική αναβάθμιση 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, η ανασυγκρότηση και ανάπλαση 
της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας-Κερατσινίου, 
ο επανακαθορισμός χρήσεων γης σε Πλάκα και Θησείο 
προκειμένου να ανασχεθούν τα φαινόμενα υποβάθμισης και να 
τονωθεί πάλι η κατοικία σης περιοχές αυτές. Ορίζονται ακόμα 
προγράμματα για την προστασία και ανάδειξη σημαντικών 
κτιριακών συνόλων..
Σχετικά με Ελληνικό-Αγιο Κοσμά, αναφέρεται η δημιουργία 
κεντρικού πάρκου 2.000 στρεμμάτων, το οποίο «δύναται να 
αποτελέσει τον πυρήνα της σύνδεσης του θαλάσσιου μετώπου 
με τον Υμηττό με σύνδεση των μέσων σταθερής τροχιάς, για να 
εξυπηρετείται η άμεση πρόσβαση στο πάρκο και στο θαλάσσιο 
μέτωπο». 
• Παρεμβάσεις και αναπλάσεις στη Θεσσαλονίκη 
ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ και αναπλάσεις σε όλη την 
έκταση της πόλης, καθώς και στο θαλάσσιο μέτωπο, προβλέπει το 
Ρυθμιστικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή δύο ΣΟΑΠ 
(Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων) στο κέντρο και 
στις δυτικές περιοχές.
Ο χώρος της ΔΕΘ μετατρέπεται σε μητροπολιτικό πάρκο, στο 
πλαίσιο δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και 
Πολιτισμού Θεσσαλονίκης στις ανατολικές παρυφές του ιστορικού 
κέντρου (Διατηρείται η πρόβλεψη μεταφοράς της Διεθνούς 
Έκθεσης στη Σίνδο ενώ εναλλακτικά προτείνεται η περιοχή των 
Λαχανόκηπων, μεταξύ των δήμων Θέρμης και Μενεμένης). Στη 
δυτική παρυφή του ιστορικού κέντρου προωθείται συνολική 
μελέτη για την προστασία και ανάπλαση όλης της περιοχής.
Το νέο ρυθμιστικό επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει ενιαίος 
σχεδιασμός στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης, από το λιμάνι 
μέχρι τον Λευκό Πύργο, την Καλαμαριά και την Πυλαία, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνέχειά του σε όλο το μήκος της ακτογραμμής 
και η ελεύθερη πρόσβαση των κατοίκων.
Χαρακτηρίζεται ως η κύρια πολιτιστική διαδρομή της πόλης 
χάρη στη μορφολογία της και στη σύνδεση με μερικά από τα 
σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία και υποδομές.
- Πάρκο και γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια 
ΠΕΝΤΕ ιστορικά κέντρα θεσμοθετούνται στην Αττική, εκτός 
της Αθήνας και του Πειραιά, σε Λαύριο, Ελευσίνα, Κηφισιά, 
Αίγινα, Μέγαρα με ειδικούς όρους δόμησης και πεζοδρομήσεις, 
θεσμοθετούνται παράλληλα επτά Αστικά Μητροπολιτικά Πάρκα 
σε Ελληνικό, Γουδή, Τουρκοβούνια, Πύργο Βασιλίσσης, Φαληρικό 
όρμο, Νίκαια (Σελεπίτσαρη) και Νέα Φιλαδέλφεια.
Το τελευταίο συνδυάζεται με την κατασκευή και λειτουργία του 
Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού της ΑΕΚ ενώ 
προβλέπονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χώροι στάθμευσης 
και ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Σημειώνεται πως 
στο ν/σ, πέραν των Ρυθμιστικών Σχεδίων, ενσωματώνεται 
και η νομοθετική ρύθμιση για τους όρους και προϋποθέσεις 
κατασκευής του νέου γηπέδου της Ένωσης. Η διαβούλευση για 
τη ρύθμιση έχει ήδη ολοκληρωθεί, οπότε αυτή θα ενσωματωθεί 
στο νομοσχέδιο.


