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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πρέπει πρώτα να εξασφαλιστούν τα απα-
ραίτητα εργαλεία, που θα οδηγήσουν την 
όποια νομοθετική παρέμβαση σε ουσιαστι-
κό ορθολογισμό, όπως είναι η ολοκλήρωση 
του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών 
και η σταθερή δορυφορική αποτύπωση και 
παρακολούθηση του χώρου και ακολούθως 
να αναζητηθούν λύσεις υπαρκτών προβλη-
μάτων, με διάλογο και επιστημονικά κριτήρια, 
που θα εγγυώνται ουσιαστική προστασία του 
περιβάλλοντος και σεβασμό στις αποφάσεις 

του ΣτΕ, τόνισε ο πρόεδρος της Αντιπροσω-
πείας ΤΕΕ Γιάννης Κυριακόπουλος, ασκώ-
ντας παρέμβαση εκ μέρους του ΤΕΕ, στη 
συζήτηση επί του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ 
για τα δάση και τους οικοδομικούς συνεται-
ρισμούς στη Βουλή. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν 
υπάρχουν προϋποθέσεις εφαρμογής βασι-
κών ρυθμίσεων του νομοσχέδιου στην πράξη 
καταγγέλλοντας παράλληλα σειρά φωτογρα-
φικών διατάξεων. 

Αναλυτικά στη σελ 3. 

«Tο πρόβλημα της χώρας δεν είναι 
οικονομικό αλλά πρωτίστως πολιτι-
κό» τόνισε σε παρέμβαση του, μέσω 
της «Εφημερίδας των Συντακτών», 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης, υπογραμμίζοντας  με αφορμή 
την τροπολογία του υπουργείου 
Υποδομών για τα κατώτατα όρια των 
προϋπολογισμών έργων, ότι «συνε-
χίζεται η αθλιότητα και η στοχοποίη-
ση των μηχανικών». Ο ίδιος επισήμα-
νε  ότι «η κυβέρνηση υποκύπτοντας 
στις πιέσεις της τρόικας των δανει-
στών  αποτελειώνει χιλιάδες μικρο-
μεσαίες οικοδομικές εταιρείες, κα-
θώς και τους εναπομείναντες στον 
κλάδο μηχανικούς». Ο Χρ. Σπίρτζης 
θυμίζοντας ότι «αφού ζήσαμε το 
παραμύθι της απελευθέρωσης των 
επαγγελμάτων, αφού καταργήθηκαν 
οι ελάχιστες αμοιβές των μηχανι-
κών και το ποσοστό της μέγιστης 
έκπτωσης στις μελέτες στα δημόσια 

έργα, ενώ η κυβέρνηση έχει παρα-
κολουθήσει ότι οι εκπτώσεις έχουν 
ξεπεράσει το 85%, συνεχίζεται η 
πολιτική του να χτυπιούνται οι μι-
κρές επιχειρήσεις». Ειδικότερα ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ότι  το 
μέτρο κατάργησης των κατώτατων 
ορίων προϋπολογισμών των έργων 
«θα έχει καταστροφικές μακροπρό-
θεσμες συνέπειες στις μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις», προσθέτοντας ότι 
«θεσπίστηκε για να εξυπηρετήσει 
συγκεκριμένα συμφέροντα, κυρίως 
εντός χώρας και δευτερευόντως 
εκτός». 

Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
επισήμανε ότι υπάρχει συνολικό ζή-
τημα  σε ότι αφορά την διάρθρωση 
του ελληνικού παραγωγικού ιστού 
και του κατασκευαστικού τομέα και 
ότι «οι μεγάλες κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις είναι ήδη έρμαια του 
τραπεζικού συστήματος».

Η  κυβέρνηση 
«ολοκληρώνει 
την παραγωγική 
αποσάθρωση της 
χώρας» κατήγ-
γειλε ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΚΑΤΕΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ 

ΣΗΜΕΡΑ

Το δασικό νομοσχέδιο δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί στην πράξη

«Η στοχοποίηση  
των μηχανικών συνεχίζεται»!

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

Η φτωχοποίηση των Ελλήνων συνεχίζεται με 
αμείωτο ρυθμό στη «μνημονιακή» εποχή, δίχως 
αυτό να οδηγεί σε οποιοδήποτε θετικό αποτέλεσμα 
στο σύνολο της οικονομίας. Κάθε άλλο.
Κατά την ΕΛΣΤΑΤ, οι Έλληνες που ζουν κάτω 
από το όριο της φτώχειας, δηλαδή με εισόδημα 
μικρότερο του 60% του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου εισοδήματος, έφτασαν πέρσι στα 
3.795.100 άτομα, κατά 17,3% περισσότεροι απ’ 
ότι το 2012, «επίδοση» που φέρνει την Ελλάδα 
στην 4η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της 
ΕΕ με το υψηλότερο ποσοστό πολιτών στο όριο 
της φτώχειας. Σε χειρότερη θέση βρίσκονται οι 
Βούλγαροι, Ρουμάνοι και Λεττονοί. 
Μάλιστα, το ποσοστό των φτωχών στη χώρα μας 
βαίνει συνεχώς αυξανόμενο από το 2010, οπότε 
άρχισαν τα «μνημόνια» (27,6% το 2010, 27,7% 
το 2011, 31% το 2012 και 34,6% το 2013) και 
κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με 
τις άλλες χώρες που ενεπλάκησαν σε «μνημόνια» 
(30% στην Ιρλανδία, 28,2% στην Ισπανία, 
27,1% στην Κύπρο και 25,3% στην Πορτογαλία), 
φανερώνοντας πως στη χώρα μας εφαρμόστηκαν 
τα πλέον ανάλγητα μέτρα.
Και συνεχίζονται, καθώς η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε 
πως το πρώτο τρίμηνο του 2014 επήλθε περαιτέρω 
μείωση των μισθών, με παράλληλη αύξηση 
των φόρων, αυξάνοντας και τον αριθμό όσων 
βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού στο 25,4%.
Ωστόσο, το δημόσιο χρέος στο τέλος του πρώτου 
τριμήνου εφέτος έφτασε στα 314,8 δισ. ευρώ, από 
305,6 και 280,4 δισ. ευρώ στα αντίστοιχα τρίμηνα 
του 2013 και 2012.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η ενημέρωση τόσο των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων, όσο και του ευρύτερου κοινού, για 
την εναλλακτική πρόταση ανάκτησης χρήσιμων 
υλικών, γης και ενέργειας από χώρους διάθεσης 
αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και της κατάλλη-
λης επεξεργασίας αυτών, αποτελεί κύριο στόχο 
του «1ου Πανελλήνιου Συνέδριου για την Εξόρυξη 
αποβλήτων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη (στο Met Hotel), στις 16 Σεπτεμβρίου 
2014 (9.00 π.μ. ως  5.00 μ.μ.).
   Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα γί-
νουν παρουσιάσεις από ειδικούς επιστήμονες στα 
πεδία της εξόρυξης και διαχείρισης αποβλήτων, θα 
αναλυθούν τεχνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
της μεθόδου, καθώς και οι δυνατότητες εφαρμο-
γής της στον ελληνικό και ευρωπαϊκό χώρο. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 
πραγματοποιηθούν ομιλίες με καλεσμένους από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό, με θεματολογία:
•Εξόρυξη αποβλήτων
•Διεθνής εμπειρία στην εξόρυξη αποβλήτων
•Επεξεργασία αστικών αποβλήτων για ανάκτηση
•Συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων
•Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποβλήτων
•Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
•Αποκατάσταση χώρων διάθεσης αποβλήτων και 
ρυπασμένων χώρων.
   Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. Επί-
σημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η ελληνική. 
Σημειώνεται ότι γίνονται δεκτές περιλήψεις (έως 
500 λέξεις) για προφορικές παρουσιάσεις. Η 
αποστολή γίνεται στο e-mail: lif@reclaim.gr, έως 
σήμερα, 25 Ιουλίου 2014. 
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7414700 , e-mail: 
register@erasmus.gr, http://www.erasmus.gr/
microsites/1034

 Το 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις επιδράσεις της άρδευσης και της στράγγισης στο αγροτικό και αστι-
κό τοπίο, IRLA2014, διοργανώνεται από τις 26 ως τις 28 Νοεμβρίου 2014, στην πόλη της Πάτρας. 
Την ευθύνη της επιστημονικής οργάνωσης έχει το ΤΕΙ Ηπείρου, με την υποστήριξη οργανισμών: 
UNISCAPE, CIGR, CIOSTA, ESSC, ΕΓΥ,  ΓΕΩΤΕΕ, ΕΓΜΕ, Ελληνική Εδαφολογική Εταιρεία, HAICTA, 
ΠΑΣΕΓΕΣ, Ελληνική Επιτροπή της UNESCO και Δίκτυο Μεσόγειος SOS. 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣυΜπΟΣΙΟ

 Το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιχειρηματικότητας 
(GEC), η διεπιστημονική συγκέντρωση των κορυ-
φαίων νεοφυών επιχειρήσεων και εκπροσώπων 
του παγκόσμιου επιχειρηματικού οικοσυστήματος, 
θα διεξαχθεί στην Κροατία από τις 20 ως τις 27 
Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα: "The Entrepreneurial 
Mindset: From idea το Success".
Στόχος του συνεδρίου –όπως τονίζεται σε ανακοί-
νωση- είναι η ενεργή ενασχόληση μεγαλύτερου 
αριθμού πολιτών στην επιχειρηματικότητα και 
η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων 
σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης νέων 
επιχειρήσεων στα στάδια έναρξης και ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων τους, τόσο στην Κροατία όσο 
και στις αντίστοιχες χώρες προορισμού τους.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις νεοσύστατες μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η υποστήριξή 
τους συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινοτομίας και 
την ενίσχυση της οικονομίας σε τοπικό αλλά και σε 
παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει ένα 
ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των οποίων 
διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσίαση 
καλών πρακτικών και ιστοριών επιτυχίας, σεμινάρια 
και συναντήσεις εργασίας για τη γυναικεία και 
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, παρουσίαση 
πολιτικών για τη διασύνδεση της εκπαίδευσης 
με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, καθώς και 
παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών που βασίζονται 
σε καινοτόμες τεχνολογίες όπως η τρισδιάστατη 
εκτύπωση.
Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται σε Zagreb, 
Dubrovnik και Split, θα παραβρεθούν σημαντικές 
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, 
πρωτοπόροι στον χώρο των startups, καθώς και 
εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων.
Για τη συμμετοχή στο συνέδριο απαιτείται εγγραφή.
Πληροφορίες: www.ekt.gr, http://gec2.co/

Παγκόσμιο συνέδριο για 
τις νεοφυείς και  

καινοτόμες επιχειρήσεις  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
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

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕΔΡΙΟ: «CRETE 2014» για τη δι-
αχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης

2-5 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-
κής Μηχανικής 
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

7-9
Νοεμβρίου

2014

Συνέδριο για την εξόρυξη αποβλήτων 
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«Η υπεραξία της χώρας είναι το φυσικό κάλος  
και το περιβάλλον της»

Τόνισε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  Γ. Κυριακόπουλος στην Επιτροπή της Βουλής

Εκρηκτική δόμηση 

«Μια τεράστια υπεραξία της χώρας μας είναι το 
φυσικό της κάλος και το περιβάλλον της» επισή-
μανε ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Γιάν-
νης Κυριακόπουλος ασκώντας παρέμβαση εκ 
μέρους του ΤΕΕ  στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής, στη συζήτηση επί του νο-
μοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για τα δάση και τους οικο-
δομικούς συνεταιρισμούς. Οι βασικές ρυθμίσεις 
του νέου νομοσχεδίου πάσχουν συνταγματικά 
είναι ατελέσφορες και θνησιγενείς είπε ο ίδιος, 
ενώ παράλληλα  κατήγγειλε «φωτογραφικές δια-
τάξεις».  Δεν μπορεί να προωθηθούν ουσιαστικές 
παρεμβάσεις, χωρίς να ολοκληρωθούν τα θεσμο-
θετημένα εργαλεία, που είναι το δασολόγιο και 
το κτηματολόγιο και παράλληλα η δορυφορική 
αποτύπωση του χώρου, με συστηματική παρα-
κολούθηση δύο φορές το χρόνο, όπως ήδη έχει 
προβλεφθεί στο νόμο 4178, ότι εντός 6μήνου από 
τη ψήφιση του  θα υπήρχε η ανάρτηση των αερο-
φωτογραφιών στο ηλεκτρονικό σύστημα που δια-
χειρίζεται ΤΕΕ, για το εντοπισμό των αυθαιρέτων. 
Πράγμα που βεβαίως δεν έχει γίνει.  
Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ περιέγραψε το αδιέξοδο 
των νέων ρυθμίσεων θέτοντας ερωτήματα όπως: 
Ποιος επενδυτής, χωρίς να έχει ασφάλεια δικαί-
ου θα επενδύσει όταν δεν έχει δασολόγιο, μέσα 
σε δάση; Ποιός επενδυτής, όταν το συγκεκριμένο 
σχέδιο νόμου δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη του, 
και δεν έχει καταγράψει τις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Επικρατείας από το 1979 και εντεύθεν, θα 
διακινδυνεύσει έστω και ένα ευρώ για να επεν-
δύσει μέσα σε δάσος είτε σε δασικούς οικισμούς; 
Χωρίς δασολόγιο και κτηματολόγιο, ποιό θέμα 
οικοδομικού συνεταιρισμού, που  αφορά  τόσο 
την παραμονή και έγκριση πολεοδομικής μελέτης 
μέσα σε δασική περιοχή, όσο και την μεταφορά 
οικοδομικού συνεταιρισμού, με ανταλλαγή γης σε 
κατάλληλη και καθαρή έκταση μπορεί να επιλυθεί 

χωρίς να είναι θνησιγενής η αντιμετώπιση του;
Παράλληλα επισήμανε δικαστικές  εμπλοκές 
στο μέλλον, διότι οι πολίτες που θα λάβουν ειδι-
κά μερίδια εάν υπάρχει στην ιδιοκτησία αρχικός 
ιδιοκτήτης θα πρέπει μέσω δικαστηρίων να δι-
εκδικήσουν τη νέα τους ιδιοκτησία. Χαρακτήρι-
σε ευάλωτες και θνησιγενείς και τις ρυθμίσεις 
που αφορούν στην ανάπτυξη πολεοδομήσεων 
σε εγκαταλελειμμένους και μικρούς οικισμούς, 
θέτοντας θέματα σχετικά με την εδαφική έκταση, 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς και την γεωγραφική 
θέση αυτών των οικισμών, αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά:  «Στην Ελληνική Επικράτεια, είναι 
καταγεγραμμένοι γύρω στους 12.500 οικισμούς. 
Έχει κάνει κάποια προμελέτη ή κάποιον πίνακα το 
Υπουργείο, που να έχει δώσει μια προτεραιότητα 
στο ποιοι θα είναι αυτοί οι οικισμοί, που θα προ-
τιμηθούν για την βιώσιμη ανάπτυξη όπως χαρα-
κτηριστικά λέει; Ποιοι είναι οι συνεταιρισμοί, που 
θα φύγουν από τα όρια της Περιφέρειας Αττικής 
και Θεσσαλονίκης, για να πάνε σε άλλα μέρη της 
Επικράτειας; Τι αυτό συνεπάγεται για τους μεριδι-
ούχους; Και κατά πόσον θα νοιώσουν ευτυχείς με 
αυτές τις ανταλλαγές;» 
Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ είπε ότι με βάση τους 
πολεοδομικούς κανόνες υπάρχουν αναλογί-
ες  κατοίκων ανά στρέμμα (πχ σε έκταση 100 
στρεμμάτων, πληθυσμός περί τα 700 άτομα). 
Μίλησε για διεύρυνση των ορίων των οικισμών 
και μεγάλη σπατάλη δασικών και χορτολιβαδι-
κών εκτάσεων, ενώ παράλληλα υπογράμμισε 
ότι: «Εμείς θεωρούμε ότι πρώτα απ’ όλα πρέπει 
να αποκτήσουμε τα εργαλεία και μετά να συνε-
χίσουμε με τις νομοθετικές παρεμβάσεις ώστε 
να απεγκλωβιστούν οι πολίτες από τους οικο-
δομικούς συνεταιρισμούς και να αποκτήσουν 
ασφαλή περιουσιακά στοιχεία». Προσθέτοντας 
χαρακτηριστικά ότι «ο φορέας μας κρίνει ότι με 

την παρούσα νομοθετική παρέμβαση, αυτός ο 
στόχος δεν θα επιτευχθεί. Επί μέρους και όχι με 
οριζόντιες διατάξεις, πρέπει να συζητήσουμε και 
να δούμε ποιοι οικισμοί της χώρας και με ποια 
μορφολογικά στοιχεία μπορούν να γίνουν υπο-
δοχείς και να έχουν βιώσιμη ανάπτυξη».

Ειδική αναφορά έκανε ο Γιάννης Κυριακόπουλος 
τόσο στις φωτογραφικές διατάξεις του νομοσχέ-
διου, που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέρο-
ντα, όσο και στις εξόφθαλμα ασύμβατες με το 
δάσος χρήσεις, που επιτρέπει το νομοσχέδιο.  
«Σε δύο σελίδες του νομοσχεδίου συμπεριλαμ-
βάνονται  τα πάντα, από νοσοκομεία και σωφρο-
νιστικά καταστήματα, μέχρι δεξαμενές καυσίμων 
αλλά και επικίνδυνες ρυπογόνες χρήσεις» είπε 
χαρακτηριστικά ενώ απέκρουσε το επιχείρημα 
ότι «δεν αλλάζει τίποτα» σε σχέση με την υφι-
στάμενη νομοθεσία.

 –«Για να μη δημιουργήσουμε τοπικό, κοινωνικό, 
οικονομικό πρόβλημα κ.ο.κ. να δούμε πώς θα 
σεβαστεί η κάθε δραστηριότητα στο βαθμό που 
μπορεί το περιβάλλον μας και πότε θα δημιουρ-
γείται και πρόβλημα. Όχι όμως να ερχόμαστε και 
να προσθέτουμε τα πάντα και να λέμε ότι δεν αλ-
λάζει τίποτα» είπε χαρακτηριστικά.

Ο  εκπρόσωπος του ΤΕΕ, μιλώντας στην Επιτροπή της Βουλής 
τεκμηρίωσε ότι έναντι της ισχύουσας διάταξης για τουριστικές 
επενδύσεις εκτός σχεδίου ανώτατου ορίου επιφανείας 4000 τε-
τραγωνικών μέτρων, με πρόβλεψη για όποιον θελήσει να δομήσει 
ακόμη μεγαλύτερη επιφάνεια, να διαθέσει ανταποδοτικά έκταση 
στο δημόσιο, το νέο νομοσχέδιο δίνοντας συντελεστή 0,5  στο 10% 
της πολεοδομούμενης έκτασης οδηγεί σε εκρηκτική δόμηση. 
Ανέφερε ως παράδειγμα ότι σε έκταση 5000 στρεμμάτων,  που 
το 10% της πολεοδομούμενης έκτασης αναλογεί σε 500 στρέμ-
ματα, με συντελεστή δόμησης 0,5 δομούνται 250.000 τετραγω-
νικά μέτρα. Και μάλιστα η πρόβλεψη δεν ολοκληρώνεται αλλά 
κλιμακώνεται. Ο Γ. Κυριακόπουλος αναφέρθηκε επίσης  στη συ-
νέχιση λειτουργίας λατομείων σε περίπτωση, που υπάρχει λόγος 

δημοσίου συμφέροντος, με παράλληλη πρόβλεψη αποκατάστα-
σης του δάσους. Προστίθεται ωστόσο ότι αν η δασική υπηρεσία 
κρίνει ότι αυτό είναι ασύμφορο τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να 
αποκατασταθεί το δάσος που έχει «πληγωθεί» αλλά να πάει ο εν-
διαφερόμενος σε κάποια άλλη περιοχή που τον βολεύει για να 
αποκατάστήσει πενταπλάσια έκταση. Και αν πάλι δεν μπορεί τότε 
να πληρώσει σε χρήμα. 
Ο Γ. Κυριακόπουλος εξήγησε στη Βουλή ότι αυτές οι ρυθμίσεις 
καθιερώνονται μέσα από ένα πλέγμα  παραπομπών σε διατάξεις 
παραγράφους και υποπαραγράφους του ίδιου του νομοσχεδίου 
και άλλων νόμων, ώστε να μην γίνονται εύκολα αντιληπτές, θέτο-
ντας για άλλη μια φορά τον πάγιο αίτημα του ΤΕΕ για κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας.  
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Η αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσε-
ων ακολουθεί έντονα πτωτική πορεία τα τελευταία 
χρόνια, σύμφωνα με την κλαδική μελέτη της ICAP 
Group. Βασική αιτία, η δραματική συρρίκνωση της 
κατασκευαστικής και ειδικότερα της οικοδομικής 
δραστηριότητας της χώρας που επιδρά άμεσα στη 
ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων, 
καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρ-
χεται από τις ανεγέρσεις οικοδομών. Όσον αφορά 
τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχη-
ματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες εμφανί-
ζει μείωση την περίοδο 2008-2012 με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 23,6%. Επίσης, από την καταγραφή της οι-
κοδομικής (ιδιωτικής) δραστηριότητας βάσει των 
σχετικών αδειών προκύπτει συνολική μείωση της 

τάξης του 80% την περίοδο 2007-2012.

Ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι η μοναδική ελληνική 
κατασκευαστική εταιρεία που περιλαμβάνεται στη 
λίστα με τις 50 μεγαλύτερες δυνάμεις του κλάδου 
στην Ευρώπη, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση 
σχετικής μελέτης της Deloitte. Συγκεκριμένα, στη 
λίστα της Deloitte, η οποία έχει ως κριτήριο τον 
κύκλο εργασιών του 2013, ο ΕΛΛΑΚΤΩΡ βρίσκεται 
στην 46η θέση, την ίδια με το 2012, όπου και πάλι 
ήταν η μοναδική ελληνική εταιρεία με κύκλο εργα-
σιών 1,242 δισ. ευρώ. Στις κορυφαίες θέσεις επι-
κρατούν οι γαλλικοί όμιλοι Vinci SA και Bouygues 
SA (1η και 3η θέση αντίστοιχα) με τον ισπανικό 
όμιλο ACS στη 2η θέση, ενώ δεν παρατηρούνται 

αλλαγές στις 6 πρώτες θέσεις το 2013.

Απώλειες στην αγορά  
ηλεκτρολογικού υλικού

Διάκριση  
της «ΕΛΛΑΚΤΩΡ»

Στο λιμάνι της Κορίνθου έδεσε την 
Πέμπτη το μεγαλύτερο Catamaran 
στον κόσμο, που κινείται αποκλει-
στικά με ηλιακή ενέργεια. Το MS 
Turanor PlanetSolar έφτασε στην 
χώρα μας στο πλαίσιο αρχαιολογικής 
αποστολής, που αφορά εξερεύνηση 
και τοπογραφική αποτύπωση προϊ-
στορικού οικισμού, στην θαλάσσια 
περιοχή του Αργολικού κόλπου και 
συγκεκριμένα στην περιοχή της Ερ-
μιονίδας. Πρόκειται για κοινή αρχαι-
ολογική έρευνα που διεξάγεται από 
το πανεπιστήμιο Γενεύης σε συνερ-

γασία με την Ελβετική Αρχαιολογική 
Σχολή, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσί-
ων Ερευνών και την Εφορεία Εναλί-
ων Αρχαιοτήτων. Το ηλιακό σκάφος 
με σημαία Ελβετίας, θα μείνει τις 
επόμενες τρεις ημέρες στο λιμά-
νι της Κορίνθου και στην συνέχεια, 
περνώντας τον Ισθμό θα κατευθυν-
θεί προς τον Αργολικό κόλπο, όπου 
θα πραγματοποιηθούν οι έρευνες. 
Ακολούθως θα δέσει στο λιμάνι του 
Ναυπλίου και το απόγευμα της Δευ-
τέρας 4 Αυγούστου θα σταθμεύσει 
στον Πειραιά.

Στη Κόρινθο το μεγαλύτερο φ/β 
catamaran 

Την τελευταία της πνοή μία ώρα μετά τη δια-
κοπή του ρεύματος από τη ΔΕΗ λόγω χρέους 
άφησε στο σπίτι της στα Χανιά, στη συνοικία 
της Νέας Χώρας, μία 56χρονη τετραπληγι-
κή, η οποία ζούσε με μηχανική υποστήριξη. 
Σύμφωνα με το «Εθνος» η γυναίκα τα τε-
λευταία 15 χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρότατα 
προβλήματα υγείας και όπως κατήγγειλαν 
τα παιδιά της, άφησε την τελευταία της πνοή 
το μεσημέρι σήμερα, μία ώρα μετά αφού η 
ΔΕΗ, λόγω χρέους της έκοψε το ρεύμα, αν 
και χρειαζόταν μηχανική υποστήριξη από 
τρία μηχανήματα όλο το 24ωρο. Οι συγγε-
νείς της 56χρονης κατέθεσαν το απόγευμα 

μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ τα 
ακριβή αίτια του θανάτου της αναμένεται 
να προσδιορίσει η νεκροψία-νεκροτομή. Η 
ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε διοικητική 
προανάκριση για το κατά πόσο το τοπικό κα-
τάστημα της επιχείρησης στα Χανιά γνώριζε 
για την κατάσταση της υγείας της 56χρονης 
ασθενούς. Στο μεταξύ, η είδηση απασχόλη-
σε τα διεθνή μέσα. Την  μετέδωσε το πρωί 
το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και την 
αναπαρήγαγαν πολλά μέσα, ανάμεσά τους οι 
εφημερίδες Telegraph και Global Post. Με 
τίτλο «τετραπληγική γυναίκα σε μηχανική 
υποστήριξη πέθανε λόγω απλήρωτων λογα-

ριασμών», η εφημερίδα Telegraph αναφέ-
ρει ότι η γυναίκα άφησε την τελευταία της 
πνοή, λίγο μετά την διακοπή ρεύματος στην 
κατοικία της στη Νέα Χώρα Χανίων, «επειδή 
η ΔΕΗ της έκοψε το ρεύμα αφού δεν είχε 
πληρώσει τους λογαριασμούς της». Μάλι-
στα, αναφερόμενο σε στοιχεία της ΔΕΗ ση-
μειώνει το δημοσίευμα,  πως το συνολικό 
χρέος από τους απλήρωτους λογαριασμούς 
αγγίζει το 1,3 δισ. ευρώ αλλά και πως οι 
απλήρωτοι λογαριασμοί φτάνουν τα 4 εκατ. 
ημερησίως. Το δημοσίευμα κλείνει υπενθυ-
μίζοντας πως από τις 25 Ιουλίου τίθενται σε 
εφαρμογή νέες αυξήσεις της τάξης του 11%.

Θάνατος τετραπληγικής   
μετά τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος
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ΕΝΑ πΛΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Σε μια προκυμαία της Σιγκαπούρης, έκτασης 35 εκταρίων, το αρχιτε-
κτονικό γραφείο DP σχεδιάζει τις εθνικές αθλητικές εγκαταστάσεις, 
την πρώτη ολοκληρωμένη περιοχή αθλητισμού, αναψυχής, ψυχαγω-
γίας, ταυτόχρονα ένα έργο στρατηγικής αστικής ανάπλασης. Ο βα-
σικός στόχος που τέθηκε είναι από τη μια η εξασφάλιση σύγχρονων 
αθλητικών εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία διεθνών αγώνων, από 
την άλλη ένα αθλητικό κέντρο καθημερινά προσβάσιμο από τους 
πολίτες ή τους επισκέπτες αυτής της μικρής, πλην, όμως, δυναμικής 
χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας. Μάλιστα, το κέντρο σχεδιάζεται 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους.
Με βάση αυτό το όραμα, η πρόταση των αρχιτεκτόνων του DP ανα-
πτύχθηκε με σκοπό να αξιοποιήσει πλήρως τη στρατηγική θέση της 
και να δημιουργήσει ένα νέο ορόσημο στην πόλη. Εντός του χώρου 
των εγκαταστάσεων διαμορφώνεται ένα εκτεταμένο δίκτυο πεζο-
δρόμων και ποδηλατόδρομων, που συνδέεται με το γειτονικό μεγάλο 
πάρκο και τις κατοικημένες περιοχές του ευρύτερου κέντρου της 
πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο σχεδιασμό για εύκολη πρό-
σβαση με τα μαζικά συστήματα μεταφοράς, ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφάλεια και η διαχείριση του πλήθους κατά τη διάρκεια μεγάλων 
εκδηλώσεων.
Η κύρια αθλητική εγκατάσταση είναι το εθνικό στάδιο, χωρητικότη-
τας 55.000 θέσεων, το οποίο διαθέτει κινητή οροφή, αναδιπλούμενα 
καθίσματα και κλιματισμό, ικανό να φιλοξενήσει ένα πλήθος αθλητι-
κών γεγονότων (ποδόσφαιρο, το ράγκμπι και κρίκετ κλπ.), όπως και 
συναυλίες ή άλλες παρεμφερείς εκδηλώσεις. Η προσαρμογή του 
χώρου στις απαιτήσεις κάθε εκδήλωσης είναι εφικτή εντός 48 ωρών. 
Ο θόλος του σταδίου έχει διάμετρο 310 μέτρα, το βάρος του οποίου 
είναι μόλις το 1/3 κάθε αντίστοιχης κατασκευής.
Δύο άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις δημιουργούνται στον ίδιο χώρο: 
το υδάτινο κέντρο OCBC και η αρένα OCBC, χώροι μεσαίας κλίμα-
κας, ικανοί να φιλοξενήσουν διεθνή αθλητικά γεγονότα.
Το αθλητικό συγκρότημα συμπληρώνεται από εστιατόρια, αναψυ-
κτήρια, καταστήματα λιανικής πώλησης και φυσικά πολύ πράσινο, 
ώστε να αποτελεί πόλο έλξης των πολιτών και τις ημέρες που δεν 
υπάρχουν αθλητικά γεγονότα και άλλες εκδηλώσεις.
Τόσο η δομή των επιμέρους κατασκευών, όσο και η διαμόρφωση 
των χώρων με πλούσιο πράσινο, σε συνδυασμό με τη λειτουργία, 
αξιοποιούν τα παθητικά μέτρα ψύξης, αξιοποιούν καινοτόμες λύσεις 
μηχανικής, επιτυγχάνοντας μείωση της απαιτούμενης ενέργειας 
περίπου κατά 60%, σε σχέση με κάθε άλλη αντίστοιχη εγκατάσταση.
Στο σύνολό του το εθνικό αθλητικό κέντρο της Σιγκαπούρης, δημι-
ουργεί μια ξεχωριστή σιλουέτα στο φόντο της πόλης.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συγχωνεύονται οι μηχανισμοί είσπραξης των 
συναρμόδιων υπουργείων- ΕΦΟΡΙΑ-ΤΑΜΕΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟ-
ΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 82 ΔΙΣ.- Το καινούργιο σύστημα θα λειτουργήσει το 2017 
• Εκτίμηση: Δεν προκύπτει ανάγκη για πρόσθετα μέτρα δήλωσε εκπρό-
σωπος του Ταμείου- ΔΝΤ: ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΠΡΕΣ- Η 
Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις μεταρρυθμίσεις για έξοδο από την κρίση 
• Φορολογία: ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ • Κομισιόν: ΠΑ-
ΡΑΣΚΗΝΙΑΚΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ • Αγρότες: 
ΚΛΕΙΔΩΣΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αγωνία στην αγορά για τις αξιολογήσεις της οικονομίας- 
«ΚΛΕΙΔΙ» ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ MOODY’S ΚΑΙ S&P • Ειδοποίηση από 
την εφορία με mail- ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΦΟΡΟΥΣ- Νέα παράταση για το κλείσιμο βιβλίων • Νέα ΚΑΠ 2015-
2020- ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 20 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ • Επίθε-

ση Χάκερς: ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΤ • Η παρούσα Βουλή μπορεί να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
διαμηνύει ο Πρωθυπουργός- ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΣΑΜΑ-
ΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟ- Συμφωνία για τον «οδικό χάρτη» στις διαπραγματεύσεις 
με την τρόικα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ- Οι διαγωνισμοί μεγάλου προϋπο-
λογισμού ανοίγουν και για τις μικρότερες εταιρείες • ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 5,5 
ΔΙΣ. Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΤΖΟΓΟΣ ΤΟ 2013 • ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ 200.000 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ • ΔΝΤ: ΟΧΙ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΑΝ 
ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Πιέσεις Χαρδούβελη να υλοποιηθούν 
οι δεσμεύσεις • ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η 
FINANSBANK- Η Ε.Ε. συμφώνησε να διατηρήσει το πλειοψηφικό 
πακέτο • ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ- 
«Κλειδί» για την αύξηση των αφίξεων, η μείωση των τιμών.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟΧΟΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ- Σαμαράς: 
Εφικτή η εκλογή Προέδρου- Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει αμφιτα-
λαντεύσεις • ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΣΥΝΤΡΙΜΜΙΑ ΤΟΥ ΑΛΓΕΡΙΝΟΥ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ- Είχε 116 επιβαίνοντες • Δεν αναιρείται ο «πυρήνας»- 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ • ΑΠΕ-
ΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ- Τροπολογία 
Χρυσοχοΐδη.

ΕΘΝΟΣ: Πώς θα γίνει η κατανομή με βάση τη νέα ΚΑΠ- ΠΑΚΕΤΟ 20 
ΔΙΣ. ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ •Αντώνης Σαμαράς: ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΜΕ 
ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ, Η ΒΟΥΛΗ ΘΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ • Μαύρος Ιούλιος- 
ΤΡΙΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ- Θρίλερ στο Μάλι για 
τον εντοπισμό του αλγερινού αεροπλάνου που συνετρίβη- Επέβαιναν 116 
άτομα.

ΤΑ ΝΕΑ: Νέες κινήσεις Λοβέρδου για αποσυμφόρηση των αμφιθεά-
τρων- ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ • ΔΗΜΟΣΙΟ: Ο 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • Αντώνης Σαμαράς 
και Βαγγέλης Βενιζέλος- ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΟΝ ΓΡΙΦΟ ΤΩΝ 180 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ- … Αλλά οι γκρίνιες παραμένουν στην 
κυβέρνηση • Τραγωδία χωρίς τέλος- ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΣΚΟΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ 
ΠΑΙΔΙ ΣΤΗ ΓΑΖΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Την απόσυρση του νομο-
σχεδίου ζητούν αντιπολίτευση και φορείς- ΔΑΣΗ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΔΟΜΗΣΙΜΑ- Καταγγελίες ότι εξυπηρετούνται μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα-Βουλευτής της Ν.Δ. μιλάει για αντισυνταγματικές διατάξεις 
• Σαμαράς- Βενιζέλος: ΜΙΑ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΟΥΝ, ΜΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ 
180 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  • ΚΑΠ: ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΟΥΝ ΤΑ 19,5 ΔΙΣ. ΣΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ • Λωρίδα της Γάζας: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ… 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για 79 πανεπιστημι-

ακές σχολές- ΕΚΡΗΞΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΟΓΩ ΜΕ-
ΤΕΓΓΡΑΦΩΝ • ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΩΣ 29,5% ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ • ΤΡΙΤΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΕ 7 ΜΕΡΕΣ 
• Παραλογισμός και αίμα δίχως τέλος στη Γάζα- ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΑΜΑΧΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ ΣΕ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΟΗΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σοκ και αποτροπιασμός για τη φονική διακοπή 
ρεύματος- ΚΟΙΤΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ- Επανασύν-
δεσαν το ρεύμα… μετά το θάνατο της 56άχρονης!- Η γραφειοκρατία 
οχυρώνεται πίσω από ανακοινώσεις «λύπης» και «άγνοιας» • Για τον 
Πρόεδρο- Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙ ΤΟΥΣ 180.

Η ΑΥΓΗ: Χέρι- χέρι Σαμαράς Βενιζέλος μπροστά στον κίνδυνο να κα-
ταρρεύσουν- ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το TAXIS δεν… μπορεί, οι ΔΟΥ δεν γνωρίζουν- ΧΑΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 12 ΔΟΣΕΙΣ • Βόμβα από Ρέντσι- Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΗΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΣΕ ΕΚΛΟΓΕΣ!- Κατηγορηματική η θέσις του κ. 
Σαμαρά.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στη Θεσσαλονίκη- «ΜΑΧΗ» ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΓΙΑ… 
ΔΥΟ ΚΑΡΕΚΛΕΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΚΕΡΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΧΙ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστική μαρτυρία καθηγητή Μαθηματικών 
που επισκέφθηκε το θεόπνευστο Αγιορείτη στο κελί του τον Ιούνιο του 
1979- ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: ΘΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΟΡΡΑ Ο ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 
ΑΕΤΟΣ.
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ΔΑΣΗ ΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-10-11 | 25/07/2014

Την απόσυρση του νομοσχεδίου για τα δάση το οποίο ρυθμίζει 
και ζητήματα ιδιωτικής πολεοδόμησης ζήτησαν εκπρόσωποι 
φορέων που παραβρέθηκαν προχθές στη Βουλή κατά τη συνέ-
χιση της συζήτησης για την επεξεργασία και την εξέτασή του 
θέτοντας ζήτημα αντισυνταγματικότητας. Κατά του νομοσχεδί-
ου του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής τάχθηκαν οι εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (TEE), που έχουν άμεση σχέση το ένα με τα δάση και 
το άλλο με την πολεοδόμηση, καθώς και η Πανελλήνια Ένωση 
Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΔΔΥ) και η περιβαλλο-
ντική οργάνωση WWF.
Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό γύρω από την 
ανυπαρξία δασικών χαρτών, δίχως να δοθεί απάντηση από 
κυβερνητικά χείλη στο γιατί δεν έχουν καταρτιστεί μέχρι σήμε-
ρα. Σύμφωνα με αναφορά του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, 
Νικόλαου Ταγαρά, οι δασικοί χάρτες είναι υπό εκπόνηση στο 
25% της χώρας και απομένει η εκπόνηση του 45%. Την απά-
ντηση έδωσε όμως ο Ευάγγελος Γκουντούφας, αντιπρόεδρος 
της ΠΕΔΔΥ, που ανέφερε ότι ξαφνικά και αιφνίδια αλλάζει 
συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο ορισμού του δάσους: «Συγκε-
κριμένα, τον Δεκέμβριο του 2003, ενώ είμαστε έτοιμοι να 
αναρτήσουμε τους πρώτους πιλοτικούς δασικούς χάρτες, κατ' 
επιταγή του Κτηματολογίου, έρχεται παραμονή Χριστουγέννων 
και αλλάζουν τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης, 
στέλνουν εγκύκλιο που λέει "προσαρμόστε τους ήδη καταρτι-
σμένους χάρτες", που τους είχαμε ένα βήμα πριν την ανάρτη-
ση, προσφεύγουν στο ΣτΕ, παγώνει η διαδικασία από το 2003 
μέχρι το 2010. Έρχεται και αλλάζει το νομοθετικό και θεσμικό 
πλαίσιο η κυρία Μπιρμπίλη και πάμε να αναρτήσουμε τους 
χάρτες, δίνει τη διαδικασία και αναρτήθηκαν και κυρώθηκαν 
χάρτες στην Αττική.
Λέγαμε τότε στην υπουργό "μη βάλετε στην Επιτροπή Επίλυ-
σης και Εξέτασης των Αντιρρήσεων δυσκίνητα σχήματα και 
συνταξιούχους δικαστικούς"».
«Ουσιαστικά το ΥΠΕΚΑ θεωρεί τα δασικά οικοσυστήματα σαν 
οικόπεδα προς αξιοποίηση και όχι σαν φυσικούς πόρους που 
έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Το μόνο συμφέρον που 
εξυπηρετείται με το σχέδιο νόμου είναι εκείνο των μεγάλων 
επιχειρηματικών ομίλων και όχι το δημόσιο συμφέρον», επε-
σήμανε ο Νίκος Μπόκαρης, αντιπρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ.
«Το νομοσχέδιο που συζητάτε σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή 
είναι επί της ουσίας ένα νομοσχέδιο οικοδόμησης των δασών. 
Οικοδόμησης, είτε από Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς είτε για 
βιομηχανίες», τόνισε η Θεοδώρα Νάτσου, υπεύθυνη πολιτικής 
του WWF Ελλάς.
«Βλέπουμε, να τροποποιείται για πολλοστή φορά και το και-
νούργιο 6μηνο Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό, ίσως 
είναι η τρίτη φορά που τροποποιείται, και μιλάμε γι' αυτό που 
τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο, τροποποιείται ξανά και μάλιστα 
και με μία διάταξη που επιτρέπει την χωροθέτηση ΧΥΤΑ σε 
προστατευόμενες περιοχές. Έτσι βλέπουμε, να προστατεύεται 

η τουριστική επένδυση και οι μεγάλες τουριστικές επενδύσεις 
και να προβλέπεται "απόσταση ασφαλείας" από χώρους οργα-
νωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, αλλά επιτρέπεται μέσα σε 
προστατευόμενες περιοχές να γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις.
Γενικά, βλέπουμε ένα σχέδιο νόμου που μόνον την προστασία 
του δασικού πλούτου της χώρας δεν εγγυάται, εγγυάται πε-
ραιτέρω οικοδόμηση των δασών», ανέφερε. Σε ό,τι αφορά τα 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα που αναφέρονται στο ν/σ, η 
ίδια σημείωσε ότι δεν έχουν ποτέ κατατεθεί στοιχεία που να 
δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση για αυτά τα προϊόντα, ακόμη και 
στο Κοινοβούλιο. «Επίσης, βλέπουμε ότι υπάρχουν 500.000 
απούλητες τουριστικές κατοικίες. Μάλιστα, όταν ζητήθηκε από 
το υπουργείο Τουρισμού μελέτη που να αποδεικνύει ότι υπάρ-
χει η αγορά για αυτά τα προϊόντα, δεν προσκομίστηκε τίποτα, 
εκτός από μία που λέει πώς θα γίνουν αυτά πιο ελκυστικά στην 
διεθνή αγορά».
«Κάποτε η δασική νομοθεσία προέβλεπε ότι δεν είναι δυνατόν 
να εγκριθεί μια επέμβαση εάν υπάρχουν διαθέσιμες μη δασι-
κές εκτάσεις για την ίδια επέμβαση.
Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν οι εξαιρέσεις και με το 
νομοσχέδιο προστίθεται μία ακόμα εξαίρεση και είναι οι με-
ταλλευτικές δραστηριότητες. Είναι μια διάταξη που έχει ισχυρά 
στοιχεία φωτογραφικότητας», επεσήμανε ο Γιώργος Χασιώτης, 
νομικός συντονιστής της WWF Ελλάς. 
Για το άρθρο 57 του ν/σ στο οποίο προβλέπονται οι μελλοντι-
κές χρήσεις μέσα στα δάση, ο Γιάννης Κυριακόπουλος, πρόε-
δρος της αντιπροσωπείας του TEE, δήλωσε ότι «αυτό το άρθρο 
δεν έπρεπε να λέει τι επιτρέπεται, αλλά αρκούσε να μας πει ότι 
δεν απαγορεύεται τίποτα και επιτρέπονται τα πάντα».
Στον ορισμό του περιβαλλοντικού ισοζυγίου στάθηκε ο Νικό-
λαος Μπόκαρης, αντιπρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ: «Πάμε και κατα-
στρέφουμε ένα δάσος σήμερα για να κάνουμε μια επένδυση, 
είτε τουριστική, είτε βιομηχανική, είτε οποιαδήποτε άλλη. 
Αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να φτιάξουμε ένα δάσος 
παραπέρα, αλλά δυστυχώς μας διαψεύδει η ίδια η φύση, οι 
ίδιες οι συνθήκες. Δεν επιτυγχάνεται. Δηλαδή, καμιά φορά, ο 
άνθρωπος όσο και καλές ή κακές διαθέσεις να έχει είναι πολύ 
ανίσχυρος απέναντι στην ίδια τη φύση, δηλαδή και αυτά που 
σχεδιάζουμε εμείς είναι ανέφικτα και απραγματοποίητα».

ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΩΣ 29,5%,  
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-19 | 25/07/2014

Υπέρογκα ποσά προστίμων και τόκων θα υποχρεωθούν να 
πληρώσουν όσοι φορολογούμενοι καθυστερήσουν για πε-
ρισσότερους από 2 μήνες να εξοφλήσουν τα «χαράτσια» που 
προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων και του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. 
Εφόσον περάσουν 2 μήνες και τα «χαράτσια» παραμείνουν 
απλήρωτα, οι φορολογούμενοι θα επιβαρύνονται αυτόματα με 
πρόσθετα ποσά προστίμων και τόκων που ανέρχονται συνολικά 
στο 11,46% των αρχικών οφειλών, ενώ εάν καθυστερήσουν για 
περισσότερους από 12 μήνες την αποπληρωμή των «χαρα-
τσιών», τότε οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα φθάσουν στα... 
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τοκογλυφικά επίπεδα του 29,49%!
 Τα εξωφρενικά αυτά ποσά προστίμων και τόκων προβλέπονται 
με τα άρθρα 57 και 53 του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδι-
κασιών (ΚΦΔ), ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Δεκέμ-
βριο του 2013 με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Οικονομι-
κών, Ι. Στουρνάρα. Οι επαχθείς αυτές ρυθμίσεις ήρθε πλέον η 
ώρα να εφαρμοστούν και ουσιαστικά να εξουθενώσουν οικο-
νομικά ακόμη περισσότερο εκατομμύρια ήδη υπερχρεωμένους 
Ελληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν πια τη δυνατότητα να 
εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τους νέους υπέρογκους φόρους που 
προκύπτουν από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις (το φόρο 
εισοδήματος, την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιτη-
δεύματος και το φόρο πολυτελούς διαβίωσης) ούτε τα «χαρά-
τσια» του νέου φόρου ακινήτων (του ΕΝΦΙΑ) που αναμένεται 
να τους κοινοποιηθούν εντός των προσεχών ημερών.
Σύμφωνα με άρθρα τα 57 και 53 του νέου ΚΦΔ, σε περίπτωση 
μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιουδήποτε ποσού φόρου που 
βεβαιώνεται από την 1η-1-2014 και μετά ο οφειλέτης καλείται 
να πληρώσει επιπλέον: α) Πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 10% 
του βεβαιωμένου ληξιπρόθεσμου χρέους, εφόσον περάσουν 2 
μήνες από τη λήξη της νόμιμης προθεσμίας καταβολής και το 
χρέος παραμείνει απλήρωτο. Εάν η καθυστέρηση καταβολής 
του χρέους φθάσει τους 12 μήνες, το πρόστιμο ανέρχεται στο 
20%, ενώ μετά την πάροδο δύο ετών το πρόστιμο ανέρχεται στο 
30%.
β) Τόκους οι οποίοι ανέρχονται σε 0,73% για κάθε μήνα εκπρό-
θεσμης καταβολής, καθώς υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 
8,76% (8,76%/12 μήνες=0,73% το μήνα). Οι τόκοι επί των φορο-
λογικών οφειλών θα αρχίζουν να «τρέχουν» από την επόμενη 
μέρα της λήξης της κανονικής προθεσμίας πληρωμής και θα 
υπολογίζονται και επί του αθροίσματος οφειλής και προστί-
μων! 
Με βάση το νέο αυτό καθεστώς των διπλών επιβαρύνσεων των 
οφειλετών του Δημοσίου με πρόστιμα και τόκους, η συνολική 
ετήσια πρόσθετη επιβάρυνση ενός φορολογουμένου που δεν 
θα καταφέρει να εξοφλήσει εμπρόθεσμα τους φόρους του εκ-
καθαριστικού της φετινής φορολογικής δήλωσης ή τον Ενιαίο 
Φόρο Ακινήτων μπορεί να φθάσει μέχρι και το... τοκογλυφικό 
επίπεδο του 29,5%! Συγκεκριμένα, τα επιπλέον ποσά που θα 
καλείται πλέον να πληρώνει κάθε οφειλέτης ληξιπρόθεσμου 
χρέους, σύμφωνα με το νέο ΚΦΔ, ανέρχονται στο 11,46% της 
αρχικής οφειλής μόλις κλείσουν 2 μήνες από τη λήξη της προ-
θεσμίας καταβολής και φθάνουν στο 29,49% μόλις κλείσει ένας 
χρόνος.
Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα για όσους φορολογού-
μενους υποβάλουν εκπρόθεσμα τις φετινές φορολογικές δη-
λώσεις και εν συνεχεία δεν καταφέρουν να πληρώσουν εμπρό-
θεσμα τους φόρους που προκύπτουν από τις δηλώσεις αυτές.
Όπως προκύπτει από εγκύκλιο της γενικής γραμματέως Δημο-
σίων Εσόδων κυρίας Αικ. Σαββαΐδου η οποία κοινοποιήθηκε 
πρόσφατα σε όλες τις εφορίες, στις συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις, οι φορολογούμενοι εκτός από πρόστιμα και τόκους θα 
επιβαρύνονται και με πρόσθετο φόρο 1% ανά μήνα λόγω εκ-
πρόθεσμης υποβολής.

Επιπλέον, το χρονικό διάστημα των 2 μηνών μετά την πάροδο 
του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο του 10% δεν θα ξεκινά να 
υπολογίζεται αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία καταβολής του 
φόρου, αλλά αμέσως μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης. Κι αυτό διότι το άρθρο 57 του νέου ΚΦΔ προβλέπει 
ότι τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής των φόρων (10%, 20%, 
30%) υπολογίζονται με βάση το χρόνο, κατά τον οποίο έληγε η 
σχετική προθεσμία υποβολής.
Αυτό στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος σημαίνει ότι το δίμηνο για την επιβολή 
του προστίμου 10% επί της αρχικής οφειλής υπολογίζεται με 
χρονική αφετηρία τη 15η Ιουλίου που ήταν επόμενη μέρα μετά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων κι όχι με 
αφετηρία την 1 η Αυγούστου που είναι η επόμενη μέρα από 
τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της 1 ης δόσης του φόρου 
(31-7-2014). Το δίμηνο λήγει δηλαδή στις 14 Σεπτεμβρίου κι 
όχι στις 30 Σεπτεμβρίου! 
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Μέχρι και SMS στα κινητά τηλέφωνα 74 δημάρχων και 10 
περιφερειαρχών αναγκάστηκε να στείλει ο υπουργός Εσωτε-
ρικών Αργύρης Ντινόπουλος, καλώντας τους να επισπεύσουν 
την απογραφή των Νομικών τους Προσώπων (ΝΠΙΔ) (δημοτι-
κές αναπτυξιακές και κοινωφελείς επιχειρήσεις) με στόχο να 
προχωρήσει η αξιολόγηση.
Ήδη το υπουργείο Εσωτερικών έλαβε από το υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και δημοσιοποίησε το ψηφιακό αρ-
χείο με τα ΝΠΙΔ στην τοπική αυτοδιοίκηση που δεν έχουν ως 
σήμερα απογραφεί. Σύμφωνα με το αρχείο, από τα 693 ΝΠΙΔ 
δεν έχουν απογραφεί 133, παρότι τους έχουν αποσταλεί εννέα 
έγγραφα από το υπουργείο Εσωτερικών, με τα οποία καλούνται 
να μετάσχουν στην απογραφή.
Από αυτά τα 133 ΝΠΙΔ που δεν έχουν απογραφεί, τα 51 είναι 
αναπτυξιακές εταιρείες, μόλις 16 δημοτικές επιχειρήσεις 
ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) -επί συνόλου 129- και τα υπό-
λοιπα είναι κυρίως μικρές κοινωφελείς και άλλες δημοτικές 
επιχειρήσεις.
Με το ηλεκτρονικό μήνυμα που στάλθηκε στους δημάρχους 
και τους περιφερειάρχες, στην αρμοδιότητα των οποίων ανή-
κουν οι 133 δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν απογραφεί, 
ζητείται από αυτούς να δώσουν τα πλήρη στοιχεία στην ψηφι-
ακή πλατφόρμα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το κείμενο του SMS που 
εστάλη αναφέρει: "Αγαπητέ δήμαρχε - περιφερειάρχη, από 
τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης φαί-
νεται να έχεις δημοτικές επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα 
απογραφεί. Θα σε παρακαλούσα, λοιπόν, να προχωρήσεις στην 
απογραφή τους. Και να αποστείλεις τα στοιχεία στην ψηφιακή 
πλατφόρμα. Έτσι θα μπορέσουμε όλοι να συνεργαστούμε για 
τη διαφάνεια, την παραγωγικότητα και την εργασιακή ειρήνη 
στην τοπική αυτοδιοίκηση".


