
 Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται άμεσα οι ιδιοκτήτες ταξί αντι-
δρώντας στην υψηλή φορολόγηση του κλάδου και την υποκλοπή του έργου τους 

από τουριστικούς παράγοντες.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η αναγκαιότητα του Κτηματολόγιου δεν αμφισβητείται. 
Αντίθετα, ορισμένα γεγονότα, την επιβεβαιώνουν, 
όπως η ακόλουθη ιστορία στα Ιωάννινα.
Η δημοτική αρχή αποφάσισε να μισθώσει το 
αναψυκτήριο που βρίσκεται στην έκταση των 
περίπου 200 στρεμμάτων του πάρκου Πυρσινέλλα, 
όπως είναι γνωστή, η οποία βρίσκεται στο κέντρο 
της πόλης, αλλά η παραχώρηση δεν είναι δυνατή, 
αφού δεν συνοδεύεται από τίτλους ιδιοκτησίας. 
Κι αυτό επειδή η προηγούμενη δημοτική αρχή … 
ξέχασε να δηλώσει την έκταση στο Κτηματολόγιο, με 
συνέπεια να περάσει αυτή αυτοδίκαια στο δασαρχείο. 
Προς άρση της εμπλοκής, όπως αναφέρει ο 
δημοσιογράφος Γιώργος Τσαντίκος στην εφημερίδα 
«Ηπειρώτικος Αγών», η δημοτική αρχή θα πρέπει 
να αναζητήσει τους τίτλους ιδιοκτησίας του πάρκου, 
οι οποίοι συνάφθηκαν όταν τα Γιάννενα βρίσκονταν 
υπό τον οθωμανικό ζυγό. Πρόκειται για τα γνωστά 
«ταπιά», τα οποία αποδεικνύουν ότι το ακίνητο 
παραχωρήθηκε ως κληροδότημα στο δήμο από 
δωρητή. Καθώς, όμως, η πράξη έγινε πριν από το 
1913, οπότε απελευθερώθηκαν τα Ιωάννινα, πολλά 
από τα «ταπιά» βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη. 
Που σημαίνει ότι ο δρόμος της δικαίωσης του δήμου 
είναι μακρύς, αφού θα πρέπει, να συγκεντρωθούν 
οι τίτλοι ιδιοκτησίας της οθωμανικής περιόδου, να 
μεταφραστούν από τα παλαιοτουρκικά στη σύγχρονη 
τουρκική γλώσσα και στη συνέχεια στα ελληνικά. Με 
την προϋπόθεση ότι η τουρκική πολιτεία θα επιδείξει 
πνεύμα συνεργασίας με τις ελληνικές αρχές, η 
μίσθωση, που θα ξεκινούσε άμεσα, αναβάλλεται επ' 
αόριστο !
Το ερώτημα είναι αν τέτοιες εμπλοκές κάποιους 
συμφέρουν, γι’ αυτό για κωλυσιεργούν ακόμη και 
σήμερα στο Κτηματολόγιο ορισμένοι.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ  
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Τροποποίηση μελέτης  
του Ακροπόλ

Την αντίδραση του Συνδέσμου Ελλη-
νικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών 
(ΣΕΓΜ) προκάλεσε η απόφαση του 
Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων 
Μνημείων (Κ.Σ.Ν.Μ.) να γνωμοδοτή-
σει υπέρ της έγκρισης τροποποίησης 
νέας μελέτης για το διατηρητέο κτίριο 
Ακροπόλ της οδού Πατησίων, χωρίς να 
φροντίσει παράλληλα να εφαρμοστεί 
η σχετική νομοθεσία, η οποία ορίζει 
ότι, πριν από οποιαδήποτε απόφαση 
τροποποίησης, καλείται στο Συμβού-
λιο ο αρχικός μελετητής και ζητείται 
εγγράφως η γνώμη του και η τυχόν 
διορθωτική παρέμβασή του. Σε σχετική 
ανακοίνωση αναφέρεται ότι στην περί-
πτωση της πρόσφατης γνωμοδότησης 
οι νομοθετικές διατάξεις που αφορούν 
τον αρχικό μελετητή δεν εφαρμόστη-
καν, παραβαίνοντας τη νομοθεσία 
(παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν. 
3316/05), τους κανόνες δεοντολογίας 
αλλά και την αρχή σεβασμού του επαγ-
γελματικού και επιστημονικού κύρους 
μεταξύ συναδέλφων. Η συμμετοχή 

του αρχικού μελετητή στην επίβλεψη 
του έργου, όπως υπογραμμίζεται, 
αποτελεί κανόνα για τις περισσότερες 
χώρες του κόσμου. Είναι μια πρακτική 
που, δοκιμασμένα, έχει οδηγήσει στην 
παραγωγή αρτιότερων έργων σε όλα 
τα επίπεδα που αφορούν ποιότητα, 
χρόνους και κόστος. Ο πρόεδρος του 
ΣΕΓΜ Γιώργος Κάζος σε δηλώσεις 
του επισήμανε «πολλές ελλείψεις στην 
επίβλεψη των έργων, αφού οι επιβλέ-
ποντες μηχανικοί είναι λίγοι σε σχέση 
με τα μεγέθη των έργων». 
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το γεγονός 
ότι δεν υιοθετούμε τις δοκιμασμένες 
μεθόδους άλλων χωρών εγείρει 
ερωτήματα, καθώς δεν γίνεται καμία 
προσπάθεια, ώστε να μην διαιωνίζονται 
στη χώρα μας τα προβλήματα με τις 
κακοτεχνίες στις κατασκευές, τις μεγά-
λες υπερβάσεις των προϋπολογισμών, 
τα πισωγυρίσματα και τους χρόνους 
υλοποίησης των κατασκευαστικών 
έργων που ξεφεύγουν από κάθε προ-
γραμματισμό».

Παράβαση της 
νομοθεσίας, της 
δεοντολογίας 
αλλά και την αρχή 
σεβασμού του 
επαγγελματικού 
και επιστημονικού 
κύρους μεταξύ 
συναδέλφων επι-
σήμανε ο ΣΕΓΜ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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



Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή 
δηλώσεων από τους ενδιαφερομένους σχετικά 
με το νέο δωρεάν σεμινάριο επαγγελματικής 
συμβουλευτικής για ανέργους, που διοργανώνει 
το Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της 
Απασχόλησης του Δήμου Χανίων, από τη Δευτέ-
ρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 
(ώρες 0900-1300) στο Δημαρχείο της πόλης και 
θα έχει συνολική διάρκεια 20 ώρες.
Οι βασικοί θεματικοί άξονες του σεμιναρίου 
περιλαμβάνουν: 
(Α) υποστήριξη και κατάρτιση των ανέργων στη 
διαδικασία αναζήτησης εργασίας
•Ατομική ανάλυση SWOT
•Πώς συντάσσουμε ένα σωστό βιογραφικό
•Πώς διαχειριζόμαστε μια συνέντευξη
(Β) υποστήριξη και κατάρτιση στη διαδικασία 
ένταξης σε μία νέα θέση εργασίας
•Μέθοδοι αυτό-εκπαίδευσης

•Μέθοδοι αυτό-αξιολόγησης
•Κανόνες εργασιακής συμπεριφοράς
Για την υποβολή δήλωσης συμμετοχής στο σε-
μινάριο απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•Αίτηση Συμμετοχής (παραλαμβάνεται από το 
Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της 
Απασχόλησης του Δήμου Χανίων)
•Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (μη 
επικυρωμένο)
•Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
  Εισηγήτρια θα είναι η Κωνσταντίνα Λόλα, Μη-
χανικός Παραγωγής και Διοίκησης Σύμβουλος 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού & Πιστοποι-
ημένη Εισηγήτρια ΛΑΕΚ / ΟΑΕΔ.   Πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Πληρο-
φόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης του 
Δήμου Χανίων (τηλέφωνο: 28213 – 41766, ηλε-
κτρονικό ταχυδρομείο: g-apascholisi@chania.gr).
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Επιμορφωτικό πρόγραμμα με αντικείμενο τον " Έλεγχο και την Επιθεώρηση των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων", διάρκειας 15 ωρών, από τις 18 ως τις 20 Ιουλ. 2014, διοργανώνει η Σχολή Δια 
Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
στο Ηράκλειο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να εκπαιδευτούν στην επιθεώρηση των ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς και την ελληνική νομοθεσία. 
Ειδικότερα αφορά: Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς • Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές • 
Κατασκευαστές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων • Επιβλέποντες ηλεκτρικών έργων • Τεχνικούς ασφα-
λείας • Εκπαιδευτικούς συναφών γνωστικών αντικειμένων • Προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης 
• Σε όσους συμμετέχουν σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις • Πραγματογνώμονες ή εκτιμητές σε 
συναφή αντικείμενα κλπ.
Πληροφορίες: Ιωάννα Παττακού (email:info@diaviou.teicrete.gr, τηλέφωνο: 2810-379177 , 12:00 – 
15:00), http://www.diaviou.teicrete.gr/node/16

ΕπΙΜΟΡφΩΤΙΚΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ

 Για 9η συνεχή χρονιά η Ελληνοαμερικανική Ένωση 
διοργανώνει εκπαιδευτική εκδήλωση για το Project 
Management με 12 διαφορετικές εκπαιδευτικές 
συνεδρίες (workshops) οι οποίες θα διεξαχθούν σε 
4 παράλληλες συνεδρίες, στις 7 Ιουλίου 2014, στην 
Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης).
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, διακεκριμένοι 
εισηγητές και project managers από τη διεθνή και 
εγχώρια αγορά θα συζητήσουν στις εκπαιδευτι-
κές συνεδρίες για: τη διαχείριση του ανθρώπινου 
παράγοντα στα έργα όπως εργαλεία παρακίνησης και 
επίλυσης διαφορών, διαχείρισης χρόνου, προσωπι-
κής ανάπτυξης και καριέρας, μεθοδολογίες διαχείρι-
σης της αλλαγής και διατήρησης της οργανωσιακής 
ισορροπίας , agile project management, εργαλεία 
εκτίμησης επενδύσεων έργων, παρακολούθησης 
έργων καθώς και μια ειδική συνεδρία για βέλτιστες 
πρακτικές στη διαχείριση χρηματοδοτούμενων 
έργων από την ΕΕ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από 
το Center of Excellence in Project Management της 
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και είναι σύμφωνη 
με τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές του Project 
Management Institute-USA (προσφέρει 8 PDUs για 
τους πιστοποιημένους κατά PMI).  Πληροφορίες: Τηλ.: 
210-3680927, 210-3680907, http://project.hau.gr 

ΣΗΜΕΡΑ 19-06-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και το  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διοργανώνουν 
–από σήμερα ως τις 21 Ιουνίου, στο ξενοδοχείο 
President, - το διεθνές συνέδριο SYMBIOSIS 
2014 για την αξιοποίηση των αποβλήτων.

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜπΟΣΙΑ

20-21 
Ιουνίου
2014

ΕΚΘΕΣΗ: Εφαρμογών WEB GIS - ΤΟΠΣΑ 
- «Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτομικές 
Τεχνολογίες Διαδικτύου» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:"Κοινωνικές Ανισότητες στην 
Ευρώπη"
 ΑΘΗΝΑ

Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
Α.Σ.Τ.Ι.Ε.Τ.

Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας

20 
Ιουνίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:  για την επισκευή και ενίσχυση 
των κατασκευών
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

26-27 
Ιουνίου
2014

Αιτήσεις για ανέργους του Δήμου Χανίων

Εκπαιδευτική  
εκδήλωση για το Project 

Management
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Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Tη διάθεση 44 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης υπο-
βολής προτάσεων για έργα δράσης για το κλίμα ανακοίνωσε χθες η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, πρόκειται για το υποπρόγραμμα «Δράση για το κλίμα» του 
προγράμματος LIFE με κονδύλια 44,26 εκατ. ευρώ για το 2014 που 
αφορούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτόμων τρόπων για την 
αντιμετώπιση της πρόκλησης της κλιματικής αλλαγής σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.
Το υποπρόγραμμα αποτελεί μέρος του προγράμματος της ΕΕ LIFE 2014-
2020 και θα χορηγήσει 864 εκατ. ευρώ σε δράσεις για το κλίμα κατά 
την επόμενη επταετία. Θα συμβάλει επίσης στη βελτίωση της επικοι-
νωνίας, της συνεργασίας και της διάδοσης των δράσεων μετριασμού 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν. 

Σύμφωνα με την Επιτροπή, οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί ενθαρρύνο-
νται να αρχίσουν την προετοιμασία όσο το δυνατόν νωρίτερα, αναπτύσ-
σοντας ιδέες για έργα, διαμορφώνοντας εταιρικές σχέσεις με σχετικούς 
ενδιαφερομένους και εντοπίζοντας συμπληρωματική χρηματοδοτική 
υποστήριξη. Τα διακρατικά σχέδια είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα, δε-
δομένου ότι η διασυνοριακή συνεργασία έχει ουσιαστική σημασία για 
την εξασφάλιση των στόχων της ΕΕ για το κλίμα, τονίζει η Επιτροπή. Η 
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 16 Οκτωβρίου 2014. Η 
επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του προγράμματος LIFE θα 
στοχεύει σε επιδοτήσεις λειτουργίας μη κερδοσκοπικών οργανώσεων 
που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα του κλίμα-
τος και του περιβάλλοντος και θα δημοσιευτεί το φθινόπωρο, καταλήγει 
η Κομισιόν.

Η λεγόμενη «μικρή» ΔΕΗ και οι αποκρατικοποιήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 
μπορεί να είναι θέμα επαναδιαπραγμάτευσης, δήλωσε στον ραδιο-
σταθμό «Βήμα FM» ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Πάρις Κουκουλόπουλος. «Μετά το άτυπο δημοψήφισμα για την ΕΥΑΘ 
στο οποίο ψήφισαν 300.000 άνθρωποι δεν πρέπει να το ξαναδούμε; Θα 
μείνουμε στον τύπο της μνημονιακής υποχρέωσης;» είπε χαρακτηριστι-
κά. «Η κυβέρνηση με αιχμή την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
και ένα ξανακοίταγμα των αποκρατικοποιήσεων, διότι το νερό δεν είναι 
το ίδιο με τον ιππόδρομο και τα λαχεία και καθένας το αντιλαμβάνε-
ται... διότι δεν είναι τζόγος το νερό ή η ενέργεια..., πρέπει εσωτερικά, 
πρώτα απ' όλα, να συμφωνήσει και να βάλει πάνω στο τραπέζι σημεία 
που πρέπει να αλλάξουν και δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του δημοσι-

ονομικού προγράμματος ταυτόχρονα... Δεν νομίζω ότι κανείς λογικός 
άνθρωπος λέει να αναιρέσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους που 
πετύχαμε με τις θυσίες του λαού» πρόσθεσε ο κ. Κουκουλόπουλος. Ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστήριξε, επίσης, ότι 
«υπάρχει ζήτημα ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος 
που πρέπει να λάβει υπόψη του και το αποτέλεσμα των εκλογών και τα 
μηνύματα που εστάλησαν σε όλους μας» ανέφερε και πρόσθεσε πως αν 
και «είναι παρακινδυνευμένο αυτό» με επιχειρήματα οι δανειστές μπο-
ρούν να πεισθούν. «Όσες φορές είχαμε αιτιολογημένη την πρότασή μας, 
εμείς βρήκαμε "ευήκοα ώτα". Στο κάτω-κάτω, "ευήκοα ώτα" πρέπει να 
βρεθούν στην πολιτική ηγεσία που προΐσταται της αντιπροσωπείας της 
τρόικας» τόνισε.

Τόσο για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας, όσο και για το Μετρό της 
Θεσσαλονίκης, μίλησε σήμερα ο γγ Δημοσίων Έργων, Στράτος Σιμό-
πουλος, στην εκπομπή «Σκαι Τώρα», ανακοινώνοντας πως η νέα γραμ-
μή του Μετρό στην Αθήνα θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και μέσα από τη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας, από τα Δικαστήρια, από τα Εξάρχεια, θα κατα-
λήγει στον Ευαγγελισμό. Όπως είπε, αυτή είναι πρώτη φάση του έργου, 
καθώς θα ακολουθήσει άλλη, από το Μαρούσι προς την εθνική οδό, που 
μέσω διακλάδωσης θα πηγαίνει προς το ανατολικό τμήμα της πόλης, 
την Καισαριανή. Ο κ. Σιμόπουλος σημείωσε ότι για τη χρηματοδότηση 
του έργου είναι σε εξέλιξη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ έχει συζητηθεί και η μέθοδος 

της παραχώρησης. Πρόσθεσε πως εφόσον εξασφαλιστεί η πίστωση, θα 
προκύψει και χρονοδιάγραμμα, ωστόσο μελετητικά το έργο, ως προς 
το πρώτο του τμήμα, είναι ώριμο και θα μπορούσε να δημοπρατηθεί 
μόλις εξασφαλιστεί η πίστωση. Σε ό,τι αφορά το Μετρό της Θεσσαλονί-
κης, έργο το οποίο συζητείται από το 2006, αλλά δεν έχει προχωρήσει, 
ο γγ Δημοσίων Έργων σημείωσε: «Όλοι όσοι έχουν υπεύθυνη θέση 
στη Θεσσαλονίκη και θέλουν να τελειώσει το μετρό, θα πρέπει να το 
αφήσουν έξω από αντιπαραθέσεις τοπικές». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως 
«τα πολλά προβλήματα λύνονται, με απόδειξη ότι τις επόμενες μέρες ο 
μετροπόντικας θα αρχίσει να αποσυναρμολογείται και από την Ανάληψη 
θα πάει στη Νέα Ελβετία και θα αρχίσει την αντίστροφη πορεία».

Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα  για  την κλιματική αλλαγή

Ρήγμα στο μέτωπο των αποκρατικοποιήσεων
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Ανακοινώσεις για έργα Μετρό



Ως «μεγάλο και κρίσιμο στοίχημα» χαρακτήρισε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΠΕΚΑ), Γιάννης Μανιάτης, το 
νομοσχέδιο της χωροταξικής και πολεοδομικής 
μεταρρύθμισης, που αναμένεται να κατατεθεί 
έως την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, σε 
ομιλία του κατά τη διάρκεια επιστημονικής εκ-
δήλωσης, την οποία διοργάνωσε η Επιστημονική 
Εταιρία Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η μεταρρύθμιση, 
όπως εξήγησε ο υπουργός ΠΕΚΑ, δίνει έμφαση 
στη μείωση των επιπέδων σχεδιασμού, στον 
εξορθολογισμό και στην ενοποίηση του κορμού 
της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσί-
ας, ενώ βασικό στόχο αποτελεί η ενθάρρυνση, 
«υπό προϋποθέσεις», όπως χαρακτηριστικά 
υπογράμμισε, των επενδύσεων «ώστε να 
επιτύχει η δημοσιονομική προσαρμογή, μέσω 
της επανεκκίνησης της πραγματικής οικονο-
μίας». Ταυτόχρονα, στο ίδιο νομοσχέδιο, όπως 
σημείωσε ο υπουργός, γίνονται ενέργειες για 
την επικαιροποίηση και την εξειδικευμένη 
κατηγοριοποίηση των χρήσεων γης, έτσι ώστε 
κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα μπορεί 
να γνωρίζει, εκ των προτέρων, πού πρέπει να 
επενδύσει σύμφωνα με τις δραστηριότητες που 
πρόκειται να αναπτύξει.
«Η πρόκληση είναι να βρούμε μια ισορρο-

πία μεταξύ κατευθύνσεων από το κέντρο και 
περιφερειακού - τοπικού σχεδιασμού, μέσα 
σε συνθήκες (διεθνείς και εθνικές) απρόβλε-
πτων και απότομων μεταβολών στη ζήτηση για 
επενδύσεις και στην ανάδυση νέων ευκαιριών 
οικονομικής δραστηριότητας», τόνισε. Αναφέρ-
θηκε δε στην κατάρτιση των ρυθμιστικών σχε-
δίων των μητροπολιτικών περιοχών της Αθήνας 
και της Θεσσαλονίκης, τα οποία βρίσκονται στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής και αποτελούν 
τον οδικό χάρτη για τα επόμενα 20 χρόνια, και 
τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνι-
στικότητας, στην αύξηση της παραγωγής και της 
απασχόλησης σε όλους τους τομείς δραστηριο-
τήτων, με παράλληλη προστασία του περιβάλλο-

ντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης, 
ο κ. Μανιάτης έκανε λόγο για την αναθεώρηση 
και την επικαιροποίηση του περιφερειακού 
χωροταξικού σχεδιασμού, όπως αυτός εκφρά-
ζεται μέσα από τα περιφερειακά πλαίσια των 12 
Περιφερειών της χώρας, υπογραμμίζοντας την 
κομβικότητα της συγκυρίας καθώς αυτά υλοποι-
ούνται παράλληλα με την επόμενη αναπτυξιακή 
προγραμματική περίοδο.
Τέλος, όπως έκανε γνωστό ο κ. Μανιάτης, ήδη 
προετοιμάζεται η κατάρτιση ενός νέου ειδικού 
πλαισίου για τις ορυκτές πρώτες ύλες σε συνερ-
γασία με τον σύνδεσμο μεταλλευτικών επιχειρή-
σεων (ΣΜΕ), ενώ αναμένεται και η Οδηγία για τη 
θαλάσσια χωροταξία.

Νέο χωροταξικό και πολεοδομικό νομοσχέδιο
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Δύο νέες κατηγορίες ευπαθών ομά-
δων καταναλωτών εντάσσονται στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 
ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με 
απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο 
υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-
ας και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκης 
Παπαγεωργίου. Πρόκειται για τους 
ανέργους για μικρό χρονικό διάστημα, 
καθώς και όσους έχουν αποσυνδεθεί 
από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, λόγω χρεών. Αυτοί οι πολί-
τες θα επανασυνδέονται ατελώς και θα 
χρεώνονται με ειδικές, χαμηλές τιμές. 
Με το ισχύον καθεστώς, στο ΚΟΤ 
εντάσσονται άνεργοι για διάστημα 
μεγαλύτερο των έξι μηνών. Με το νέο 
καθεστώς θα μπορούν να ενταχθούν 
και όσοι συμπληρώνουν τρεις μήνες 

συνεχούς ανεργίας με ειδικές  προϋ-
ποθέσεις.

Νέες κατηγορίες  
καταναλωτών   
στο Κ.Ο. Τ. 

Στην εγκατάσταση εποπτικού εξοπλισμού 
σε κέντρα επικοινωνίας της ΥΠΑ αλλά και 
αναβάθμιση του εξοπλισμού εποπτείας του 
ραδιοφάσματος προχωρά η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήμα-
τα που προκαλούνται στις συχνότητες της 
αεροναυτιλίας από παρεμβολές ραδιο-
φωνικών σταθμών. Μάλιστα, σε πρόσφατο 
έλεγχο που πραγματοποίησε στο Αιγαίο 
κλιμάκιο της ΕΕΤΤ μετά από αναφορά της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εντοπί-
στηκε παρεμβολή από ραδιοφωνικό σταθμό 
της Ρόδου. Ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ προχώ-
ρησε στον τερματισμό της λειτουργίας του 

ραδιοφωνικού σταθμού. Σε κάθε περίπτωση, 
η ΕΕΤΤ επισημαίνει, για άλλη μια φορά, 
τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται 
στις συχνότητες της αεροναυτιλίας από την 
ανεξέλεγκτη εκπομπή των ραδιοφωνικών 
σταθμών πανελλαδικώς. Ουσιαστική λύση 
μπορεί να δοθεί μόνο με την ολοκλήρωση 
της αδειοδότησης των ραδιοφωνικών σταθ-
μών στην επικράτεια, ώστε να εκπέμπουν 
σε συχνότητες εναρμονισμένες με αυτές της 
αεροναυτιλίας (σύμφωνες με τους αντίστοι-
χους χάρτες συχνοτήτων για κάθε νομό), 
τηρώντας τα νόμιμα όρια ισχύος, καθώς και 
με την ταυτόχρονη δημιουργία οργανωμέ-
νων πάρκων κεραιών.

Μέτρα για τις παρεμβολές στην αεροναυτιλία
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Στο Λονδίνο, από τη Δευτέρα έως και αύριο οργανώνεται η Εβδομά-
δα Τεχνολογίας, με ένα σύνολο   200 εκδηλώσεων και κάπου 30.000 
επισκέπτες. Πρόκειται για μια διοργάνωση που βρίσκεται υπό την 
αιγίδα του δημάρχου της πόλης Boris Johnson, ο οποίος φιλοδοξεί 
μέσα στην επόμενη δεκαετία να δημιουργηθούν στη βρετανική πρω-
τεύουσα 46.000 νέες θέσεις εργασίας και ένας επιπλέον συνολικός  
τζίρος 12 δισ. λιρών !

Οι διοργανωτές της 
Εβδομάδας υποστη-
ρίζουν πως ο τομέας 
της τεχνολογίας και 
της πληροφορικής 
στο Λονδίνο, στην 
Οξφόρδη και στο 
Κέμπριτζ, μεγεθύ-
νεται τα τελευταία 
χρόνια ταχύτερα από 
ότι στην Καλιφόρνια, 
ενώ σε ότι αφορά τον 
τομέα της χρηματο-
πιστωτικής στήριξης 

της τεχνολογίας, ήδη απασχολεί στο Λονδίνο περισσότερους εργαζο-
μένους απ’ ότι στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φρανσίσκο-Silicon Valley.

Ο Benjamin Southworth, ένας «γκουρού» της βρετανικής βιομη-
χανίας τεχνολογίας, επισημαίνει ότι οι θεωρούμενες σήμερα ως 
δεδομένες τεχνολογίες - wifi, το iPhone, το Twitter και το Facebook, 
για παράδειγμα - έχουν αλλάξει τον τρόπο που επικοινωνούμε, τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ έχουν ακόμη διευκολύνει τις πολι-
τικές αναταραχές. Ωστόσο, παραμένουν «νεανικές» τεχνολογίες και 
έχουν …ημε-
ρομηνία λήξης, 
καθώς σύντομα 
θα έρθουν νέες 
ιδέες που θα 
βάλουν στο 
περιθώριο τις 
παλιές. Τονίζει, 
μάλιστα, ότι όλες 

αυτές αναδείχθηκαν σε κυρίαρχες διεθνώς, μόνο και μόνο γιατί οι 
Αμερικανοί που τις προώθησαν έκαναν πολύ «φασαρία».
Χωρίς την πρωτοποριακή εργασία των βρετανικών εταιρειών, υπο-
στηρίζει, όλος αυτός ο νέος κόσμος δεν θα ήταν εφικτός. Χωρίς την 
τεχνολογία ARM τα laptop θα επιζούσαν μόλις λίγες ώρες και θα 
ήταν πολύ καυτά ώστε να τα αγγίξει κανείς. Στο Cambridge Silicon 
Radio δημιουργούν πλατφόρμες Bluetooth, για την εξασφάλιση των 
συναλλαγών μεταξύ κινητών συσκευών. Γενικώς, αναφέρει, πίσω 
από τις σημαντικές καινοτομίες, βρίσκονται Βρετανοί εγκέφαλοι, 
υπενθυμίζοντας πως ο Tim Berners-Lee εφηύρε τον παγκόσμιο ιστό, 
ενώ ο Jony Ive είναι ο «γκουρού» του σχεδιασμού στην Apple.
Με αυτά ως δεδομένα, συνοψίζει, το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να 
αισθάνεται υπερήφανο και να το γιορτάζει. «Είμαστε φιλόδοξοι, 
πνευματικά ικανοί, επιμελείς, αφιερωμένοι, διαθέτουμε πάθος. Αλλά 
είμαστε επίσης εκλεπτυσμένοι, ευγενικοί και δεν καυχιόμαστε για 
νέα πλούτη».

Στο πλαίσιο αυτό, 
μεγάλες εταιρείες κα-
τασκευής και διαχεί-
ρισης ακινήτων, έχουν 
υποβάλει τα τελευταία 
χρόνια σχέδια για την 
οικοδόμηση μεγάλων 
ειδικών κτιρίων για τη 
στέγαση νέων επιχει-
ρήσεων πληροφορικής 
ή και ελεύθερων 
επαγγελματιών, σε πε-
ριοχές του ανατολικού 
Λονδίνου, πολλές από τις οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τη δεκαε-
τία του ’60, διαβλέποντας για τα επόμενα χρόνια μια αναπτυσσόμενη 
ειδική αγορά. Όμως τέτοια σχέδια συναντούν την έντονη αντίδραση 
ανθρώπων της πληροφορικής που θεωρούν ότι θα «σκλαβώσουν» τη 
σημερινή δημιουργικότητα πολλών μελών της κοινότητας της τεχνο-
λογίας, που σήμερα εργάζονται σε ένα πιο ελεύθερο και δημιουργικό 
περιβάλλον.

Στο μεταξύ, κτίρια τα οποία διατίθενται για κοινόχρηστη χρήση, έχουν 
αρχίσει να δημιουργούνται πέριξ της Old Street, συγκεντρώνοντας το 
ενδιαφέρον πλήθους προγραμματιστών και ερευνητών του τομέα της 
πληροφορικής.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ …ΑΝΤΕπΙΤΙΘΕΤΑΙ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αφορούν τη συνεργασία σε ναυτιλία, 
ενέργεια, ακίνητα, κρασί, λάδι κλπ.- 19 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 6,5 ΔΙΣ. 
ΔΟΛ. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ- Τριήμερη επίσημη 
επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού • Πετρέλαιο Θέρμανσης: 
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΙΚΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ • ΕΝΦΙΑ: Δεν 
μετατίθεται η πληρωμή της πρώτης δόσης- ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ Η 
ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ • Γκίκας Χαρδούβελης: ΤΙ ΘΑ 
ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟ EUROGROUP • Σύμφωνα 
με μελέτη, μέσα στο 2014 έχουν ανακοινωθεί κινήσεις ύψους 3,3 
δισ. ευρώ- ΠΡΟΣ ΜΕΓΑΛΑ DEALS 150 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η κυβέρνηση θέτει και επισήμως το αίτημα στην 
τρόικα- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 20% ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 
• Υψηλές προσδοκίες στο Μέγαρο Μαξίμου για το αποτέλεσμα 
των συναντήσεων- ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΘΕΛΕΙ ΛΙΜΑΝΙΑ-ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ- 
Επίσκεψη στην Αθήνα σήμερα του Κινέζου πρωθυπουργού • 
Μελέτη της PricewaterhouseCoopers- ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΞΕΝΩΝ 
150 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Κέρδη 30% στα ελληνικά 

ομόλογα • Έκθεση ΔΝΤ για την Ευρωζώνη- «ΤΥΠΩΣΤΕ ΧΡΗΜΑ» 
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤ Η ΚΡ. ΛΑΓΚΑΡΝΤ • Επιχειρήσεις: 
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 8.000 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ- Απέτυχαν οι 
ρυθμίσεις εξόφλησης οφειλών- Μειώνονται 5,2% οι επικουρικές 
τον Ιούλιο • ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΑΝ 
6,2 ΔΙΣ. ΤΟ 2013- Αυξάνονται οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις 
• ΔΝΤ ΠΡΟΣ ΕΚΤ: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ- 
Η FED κλείνει τις στρόφιγγες της ρευστότητας στις ΗΠΑ • 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΩΣ 20% ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- 
Θα ζητήσει η κυβέρνηση από την τρόικα τον Σεπτέμβριο • 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ- Συμφωνία 
χρηματοδότησης Ελλήνων πλοιοκτητών από την κινεζική 
Αναπτυξιακή Τράπεζα • ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • ΣΤΟ 75% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΤΟ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
Επιχείρηση μερικής επαναδιαπραγμάτευσης- Εσωτερικές πιέσεις 
από συγκεκριμένους υπουργούς για «εκπτώσεις» στις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις- Σκεπτικοί οι εταίροι • ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Έρχεται ο Κινέ ζος πρωθυπουργός • 
Δυσφορία στο ΠΑΣΟΚ- ΔΙΕΒΙΒΑΣΘΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Μέσω ΑΣΕΠ οι μετακινήσεις στο Δημόσιο από το 
φθινόπωρο- ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ- 
Διαγωνισμός για τις κενές οργανικές θέσεις 2-3 φορές τον χρόνο- 
Με μοριοδότηση η επιλογή των υπαλλήλων που μετακινούνται 
• Κατάθεση- κεραυνός κατά Μιχαλολιάκου- ΒΙΑ & ΝΑΖΙΣΜΟ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ • Κατέλαβαν διυλιστήριο 
στο Ιράκ- ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στο «ράφι» δικογραφία 
κατά Βενιζέλου, αφού έκλεισε η Βουλή- ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ- Άφεση αμαρτιών για τις υποθέσεις Μνημονίου, PSI, 
εξοπλιστικών, υποβρυχίων και λίστας Λαγκάρντ- Πρωτοφανής επίθεση 
Βενιζέλου εναντίον των εισαγγελικών λειτουργών • ΣΥΡΙΖΑ: ΕΝΑ 
ΚΟΜΜΑ- ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ- Η κατασκευή ενός γηπέδου 
γίνεται θέμα πρώτης γραμμής στην πολιτική αντιπαράθεση και ανάβει 
φωτιές στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ • Χρυσή Αυγή: «ΚΕΛΑΗΔΗΣΕ» 
ΠΡΩΗΝ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έκλεισαν τη Βουλή άρον άρον για να γλιτώσουν 
Βενιζέλος- Παπακωνσταντίνου- «ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ» ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ- Έκθετη 
η κυβέρνηση από τις μεθοδεύσεις στην υπόθεση υποβρυχίων- 
Σκαραμαγκά • Επέλαση Τζιχαντιστών- ΑΕΡΟ- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΗΠΑ 
ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΙΡΑΚ • Με την επίσκεψη Λι Κετσιάνγκ- ΕΛΛΑΔΑ- ΚΙΝΑ 
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Με εκπτώσεις έως 75% στα δίδακτρα- ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ 
ΨΑΡΕΥΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ- Ποντάρουν στα επαγγελματικά δικαιώματα 
και το υψηλό κόστος ζωής στην περιφέρεια • Κατάθεση- φωτιά- Ο 
ΠΑΡ’ ΟΛΙΓΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ • ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΤΕΛΙΚΟ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διευρύνονται τα κριτήρια για ένταξη στο 
κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ- ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 
ΡΕΥΜΑ • ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ •Τα ναυπηγεία, η Proton και το «κλείσιμο 
της Ολομέλειας»- ΑΝΩ- ΚΑΤΩ Η ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υποβρύχια: Παραγράφηκαν τα αδικήματα για τον 
σκανδαλώδη νόμο του 2010- ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Από τον ιδρυτή του 
«ΤΙΤΑΝ» Ν. Κανελλόπουλο.

Η ΑΥΓΗ: Έκλεισαν τη Βουλή για να σώσουν τον Βενιζέλο- 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ- Μπλόκαραν επί τρίμηνο τη διαβίβαση 
της δικογραφίας για τα υποβρύχια και την κατέθεσαν την ημέρα του 
«λουκέτου» για να παραγραφούν «ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες» 
Βενιζέλου και Παπακωνσταντίνου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Από τις 24 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου η 
συμπλήρωσή του για την εισαγωγή των υποψηφίων σε ΑΕΙ- ΤΕΙ- ΤΑ 5 
«ΜΥΣΤΙΚΑ» ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γεωπολιτικός άξονας Βατικανού- Φαναρίου…- 
ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ- ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ!
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ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14-15 | 19/06/2014

Επεκτείνεται η εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου 
(ΚΟΤ) ηλεκτρικού ρεύματος σε 3μηνίτες άνεργους, από 
6μηνίτες που ισχύει σήμερα, ενώ δημιουργείται νέα κατηγορία 
δικαιούχων που είναι άποροι και στους οποίους έχει γίνει διακοπή 
ηλεκτροδότησης.
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Μάκη 
Παπαγεωργίου, τροποποιείται η Υπουργική Απόφαση για το ΚΟΤ. 
Η διεύρυνση αυτή του ΚΟΤ αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω 
τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνονται από τους 
καταναλωτές μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς 
οι εκπτώσεις που παρέχει το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και οι 
οποίες φθάνουν μέχρι 42% επιβαρύνουν τις ΥΚΩ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κόστος των ΥΚΩ ανήλθε το 2013 
σε 900 εκατ. ευρώ, έναντι 680 εκατ. το 2012. Το κόστος αυτό 
επιμερίζεται στους 7,4 εκατ. πελάτες της ΔΕΗ, που σημαίνει ότι η 
εν λόγω επέκταση εφαρμογής του ΚΟΤ θα επιβαρύνει περαιτέρω 
τους καταναλωτές ρεύματος από την εφαρμογή του νέου μέτρου, 
που τοποθετείται από 1 ης Ιουλίου 2014. Καθίσταται σαφές 
ότι το ΚΟΤ δεν επιβαρύνει το Δημόσιο, αλλά τους ίδιους τους 
καταναλωτές.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το κόστος αποκλειστικά 
του ΚΟΤ για το 2013 ανήλθε στα 80 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο 
μετακυλίστηκε στις ΥΚΩ (σ.σ.: το μεγαλύτερο μέρος των ΥΚΩ 
πηγαίνει για να καλύψει το κόστος ηλεκτροδότησης των μη 
διασυνδεδεμένων νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα). Σημειώνεται 
ότι μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί στο ΚΟΤ 551.902 δικαιούχοι, επί 
συνόλου 5,5 εκατ. οικιακών καταναλωτών της ΔΕΗ. Από αυτούς, οι 
81.745 είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών.
Συγκεκριμένα, δημιουργείται νέα κατηγορία δικαιούχων που 
έρχεται να καλύψει την ανάγκη παροχής φθηνότερου ηλεκτρικού 
ρεύματος σε άνεργους που δεν καλύπτονται από την ήδη 
υπάρχουσα κατηγορία του ΚΟΤ, λόγω μικρότερου χρονικού 
διαστήματος στην ανεργία. Οι δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας 
ελέγχονται άμεσα από τον ΟΑΕΔ για το τρίμηνο διάστημα 
συνεχούς ανεργίας, αλλά εκ των υστέρων για το αν πληρούνται 
τα εισοδηματικά τους κριτήρια, ακριβώς για να είναι άμεση η 
ανταπόκριση στις πραγματικές τους ανάγκες. Με την πάροδο ενός 
έτους από την ένταξη, η κατηγορία αυτή συγχωνεύεται με την ήδη 
υπάρχουσα κατηγορία ΚΟΤ για άνεργους. Επιπλέον, δημιουργείται 
το θεσμικό πλαίσιο για την κάλυψη των ευπαθών καταναλωτών, 
οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας λόγω χρεών, ώστε να επανασυνδέονται άμεσα και να 
εντάσσονται σε ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την κάλυψη των 
βασικών ενεργειακών τους αναγκών με τη χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας.
Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αποτελεί 
εργαλείο της Πολιτείας για την προστασία και ενίσχυση ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και αφορά το σύνολο των προμηθευτών 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η απόφαση προβλέπει τα εξής: 
1. Δικαιούχοι 3μηνης συνεχούς ανεργίας, οι οποίοι μπορούν να 
ενταχθούν άμεσα μετά από τρεις μήνες συνεχούς ανεργίας και 

με ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό 
ή τεκμαρτό εισόδημα κατά το προηγούμενο έτος μικρότερο 
από 12.000 ευρώ, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις 
εισοδήματος, προσαυξανόμενο κατά 6.000 ευρώ στις περιπτώσεις 
όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 
3.100 κατοίκους.
Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για καθένα από τα 
δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. Στο παραπάνω φορολογούμενο 
εισόδημα δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές 
υπηρεσίες του ανέργου που τυχόν συμπεριλαμβάνεται στην ετήσια 
δήλωση του και αφορά την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου 
ανεργίας του. Στην περίπτωση κατά την οποία και οι δύο σύζυγοι 
είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών 
(3) μηνών, για τον υπολογισμό του φορολογούμενου οικογενειακού 
εισοδήματος, η τυχόν αφαίρεση εισοδημάτων από μισθωτές 
υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω δήλωση 
αφορά και στους δύο ανέργους.
Ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων για την κατηγορία αυτή 
πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων, μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων 
που υποβάλλονται κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
Το όριο της συνολικής τετραμηνιαίας κατανάλωσης, σε ετήσια 
κυλιόμενη βάση, δεν υπερβαίνει τις 1.500kWh.
Για τον υπολογισμό του ορίου κατανάλωσης δεν λαμβάνεται υπόψη 
η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας βάσει νυκτερινού τιμολογίου.
2. Δικαιούχοι επανασύνδεσης. Δημιουργείται το θεσμικό πλαίσιο 
για την κάλυψη των ευπαθών καταναλωτών, οι οποίοι έχουν 
αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω 
χρεών, ώστε να επανασυνδέονται άμεσα και να εντάσσονται σε 
ειδικό μειωμένο τιμολόγιο για την κάλυψη βασικών ενεργειακών 
τους αναγκών με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας.
Δικαιούχοι αυτής της κατηγορίας είναι οι καταναλωτές 
ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι από την 1 
η Νοεμβρίου 2013 στα συσσίτια των ΟΤΑ, των Περιφερειών, της 
Εκκλησίας, των γνωστών θρησκειών και δογμάτων και οι οποίοι 
έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω 
ληξιπρόθεσμων χρεών προς τους προμηθευτές τους.
Η διαδικασία ένταξης στη συγκεκριμένη κατηγορία γίνεται 
μέσω Επιτροπών στους δήμους όλης της χώρας, αποτελούμενες 
από έναν εκπρόσωπο της αντίστοιχης Δημοτικής Αρχής, έναν 
εκπρόσωπο του Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και έναν 
εκπρόσωπο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να 
ελέγχουν τις προϋποθέσεις και να δίνουν άμεσα την εντολή για 
την επανασύνδεση των ευπαθών καταναλωτών Με απόφαση του 
οικείου δημάρχου, συγκροτούνται οι Επιτροπές και ορίζονται τα 
μέλη, καθώς και ο συντονιστής αυτών.
Η ένταξη στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει για ένα τετράμηνο. 
Μετά το πέρας του τετραμήνου αυτού, ο καταναλωτής 
απεντάσσεται. Εφόσον ήταν ήδη ενταγμένος σε κατηγορία 
δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, παραμένει στην 
κατηγορία όπου ήταν δικαιούχος προ της ένταξής του σε αυτή την 
ειδική κατηγορία.
Στις περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής δεν ήταν δικαιούχος του 
ΚΟΤ, ενημερώνεται από την Επιτροπή που προαναφέρθηκε για 
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το δικαίωμά του να υποβάλει άμεσα αίτημα ένταξης σε κάποια 
κατηγορία του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, για την οποία 
πληροί τα ισχύοντα κριτήρια.
Το ΚΟΤ ισχύει έως 31.12.2015 και εφαρμόζεται για το σύνολο 
της τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως 
και 1.700kWh, για την κάλυψη βασικών αναγκών της κύριας 
κατοικίας του δικαιούχου. Από 1.701 kWh και άνω ισχύουν για το 
ανταγωνιστικό σκέλος οι τιμές του εκάστοτε ισχύοντος οικιακού 
τιμολογίου του προμηθευτή, που αντιστοιχούν στη συνολική 
κατανάλωσή του. 

19 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 6,5 ΔΙΣ. ΔΟΛ. ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-11-13 | 19/06/2014

Με ανοιχτούς του κρουνούς χρηματοδότησης προς ναυτιλιακές 
και στεριανές ελληνικές επιχειρήσεις φθάνει σήμερα στην Αθήνα 
ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ για την τριήμερη επίσημη 
επίσκεψή του στη χώρα μας, επιδιώκοντας να κλείσει όλα τα 
ανοιχτά «μέτωπα» που έχουν σχέση με το λιμάνι του Πειραιά, να 
επιβεβαιώσει το επενδυτικό ενδιαφέρον της χώρας του σε μια 
σειρά άλλους τομείς και κυρίως να εδραιώσει την παρουσία της 
Κίνας στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πύλη της Ανατολής προς την 
Ε.Ε.
Σήμερα και αύριο, πέραν των επίσημων συνομιλιών, το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει την υπογραφή συνολικά 19 ελληνοκινεζικών 
συμφωνιών ύψους άνω των 6,4 δισ. δολ. Θέλοντας να τονίσει 
τη σημασία που αποδίδει στο ρόλο της Κίνας ως πρωταγωνιστή 
σε μεγάλα επενδυτικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα έχει σήμερα κατ' ιδίαν 
συνομιλίες με τον κ. Λι Κετσιάνγκ, ενώ θα ακολουθήσει σειρά 
επαφών Ελλήνων υπουργών με τα μέλη της αντιπροσωπείας που 
συνοδεύει τον Κινέζο πρωθυπουργό.
Οκτώ από τις συμφωνίες, ύψους 4,6 δισ. δολ., αφορούν το 
ναυτιλιακό κλάδο και συγκεκριμένα τη χρηματοδότηση από 
κινεζικούς πιστωτικούς οργανισμούς της κατασκευής πλοίων σε 
κινεζικά ναυπηγεία που ανήκουν σε ελληνικών συμφερόντων 
ναυτιλιακές εταιρείες. Οι υπόλοιπες συμφωνίες αφορούν τη 
συνεργασία ή τη χρηματοδότηση ελληνικών επιχειρήσεων και 
φορέων της στεριάς στον ενεργειακό τομέα, τα ακίνητα, το κρασί, 
το λάδι κ.λπ.
Μεταξύ των συμφωνιών που αναμένεται να υπογραφούν σήμερα 
και αύριο είναι:
- της China Development Bank και της ναυτιλιακής εταιρείας 
Costamare για τη ναυπήγηση πλοίων ύψους 1,5 δισ. δολ.
- της εταιρείας Terna Energy με τη Sinohydro Corporation και την 
ICBC στον ενεργειακό τομέα, αξίας 1,22 δισ. δολ.
- του ναυτιλιακού ομίλου Libra Group με την ICBC Financial 
Leasing Company, η οποία αφορά συμφωνία sale and lease back 
για έξι πλοία αξίας 160 εκατ. δολ. και επιπλέον 300 εκατ. δολ. για τη 
ναυπήγηση πλοών σε κινεζικά ναυπηγεία.
- της ναυτιλιακής εταιρείας Thenamaris με την Export-Import 
Bank of China, αξίας 400 εκατ.  δολ.
- της ναυτιλιακής εταιρείας Diana Shipping με την ICBC, αξίας 200 
εκατ. δολ.
- της ναυτιλιακής Veritas Ship Management με την China National 

Aero-Technology Corporation για την κατασκευή οκτώ πλοίων, 
ύψους 215 εκατ. δολ.
- της China Development Bank και της Enterprises Greece, ύψους 
273 εκατ. δολ.
- της Lamda Development και της κινεζικής εταιρείας Fosun 
Group, ύψους 200 εκατ. δολ., για το επενδυτικό πρόγραμμα του 
Ελληνικού.
- μεταξύ των υπουργείων Ανάπτυξης των δύο χωρών και της 
εταιρείας ΓΖΡ Technologies αξίας 50 εκατ. δολ.
- της Ocean Bulk Shipping με την Export-Import Bank αξίας 57 
εκατ. δολ.
- των εταιρειών SUMEC και EDF ΕΝ Hellas στον τομέα των 
αιολικών πάρκων αξίας 273 εκατ. δολ.
- στρατηγική συνεργασία COFCO Wines και Μ. Boutari and Co στον 
τομέα της διανομής κρασιών αξίας 50 εκατ. δολ.
- μεταξύ της PAVLIDIS XRIST. και της China Light Resource αξίας 
13,5 εκατ. δολ.
- στον τομέα των εισαγωγών εξαγωγών των εταιρειών U-Feel και 
An. Mavrofridopoulos SA αξίας 25 εκατ. δολ.
- των εταιρειών Alpha Estate και Anhui Wine Mall αξίας 4,1 εκατ. 
δολ.
- της Mediterra με τη Sanghai Meditela αξίας 1 εκατ. δολ.
- της EMELCO με τη Sanghai ChaoShang Food για εμπορία 
ελαιολάδου ύψους 13,8 εκατ. δολ.
Πρώτη στάση στο τριήμερο ταξίδι της κινεζικής κυβερνητικής 
αντιπροσωπείας θα είναι σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί οι δύο 
πρωθυπουργοί θα έχουν κατ' αρχήν μια κατ' ιδίαν συνάντηση, ενώ 
λίγο πριν από ης 6.00 το απόγευμα θα μεταβούν στο Ζάππειο, όπου 
θα παρευρεθούν σε μια τελετή κατά την οποία θα υπογραφούν 
συμφωνίες σχετικές με πέντε διαφορετικούς τομείς: ναυτιλία, 
υποδομές, εξαγωγές (λαδιού, κρασιού, μαρμάρου), οικονομικές 
υπηρεσίες (χρηματοδότηση ναυπηγικών προγραμμάτων από 
κινεζικές τράπεζες) και υπηρεσίες πιστοποίησης ποιότητας.
Αύριο ο Κινέζος πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το λιμάνι του 
Πειραιά και τις εγκαταστάσεις της Cosco συνοδευόμενος από τον κ. 
Σαμαρά. Την ίδια ημέρα οι δύο πρωθυπουργοί θα μιλήσουν από 15 
λεπτά ο καθένας στο φόρουμ «Κίνα - Ελλάδα: Ναυτιλία, Επενδύσεις 
και Εμπόριο», κατά τη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν τρόποι 
για την ενίσχυση της ναυτιλιακής συνεργασίας και θα υπογραφεί 
μνημόνιο που αφορά τη θαλάσσια πολιτική μεταξύ των δύο χωρών.
Αύριο το μεσημέρι ο Κινέζος πρωθυπουργός θα συναντήσει 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, ο οποίος 
θα παραθέσει γεύμα προς τιμή του στο Προεδρικό Μέγαρο. 
Στην ατζέντα της συζήτησης θα είναι και ο καθορισμός των 
λεπτομερειών σχετικά με το ταξίδι του Κινέζου προέδρου Σι 
Τζινπίνγκ στα μέσα Ιουλίου στη Ρόδο, όπου θα μεταβεί μαζί με τον 
κ. Κάρολο Παπούλια.
Τέλος, αύριο το απόγευμα οι δύο πρωθυπουργοί συνοδευόμενοι 
από τις συζύγους τους θα μεταβούν στην Κρήτη, όπου θα 
διανυκτερεύσουν στη Χερσόνησο. Το Σάββατο θα επισκεφτούν τον 
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου.
Ο Κινέζος πρωθυπουργός θα επιστρέψει το Σάββατο το απόγευμα 
στην Αθήνα, από όπου θα αναχωρήσει για το Πεκίνο.


