
Το ποσό των 7.000 ευρώ επιδίκασε το ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών  

σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής (πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής 

Αττικής) και υπέρ µοτοσυκλετιστή ο οποίος τραυµατίστηκε λόγω της κακής  

κατάστασης τµήµατος του οδοστρώµατος (λακκούβες, σαµαράκια κ.λπ.) 

 της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«ÊáèñÝöôçò óïõ åßìáé …áãïñÜ êáé óïõ ìïéÜæù»�

Ìå áõôÞ ôçí ðáñáëëáãÞ ôïõ óôß÷ïõ áðü ôï 

«Áìáñôùëü» ôçò ÃáëÜôåéáò ÊáæáíôæÜêç, ìðïñåß 

íá åñìçíåõôïýí ïé áñéèìïß ðïõ áíôéêáôïðôñß-

æïõí ôçí ìåßùóç êáôÜ 11,8% ôïõ üãêïõ ôùí 

ëéáíéêþí ðùëÞóåùí êáé êáôÜ 11,3% ôïõ ôæßñïõ 

ôùí ðùëÞóåùí (÷ùñßò ôá êáýóéìá êáé ôá ëéðá-

íôéêÜ áõôïêéíÞôùí) êáôÜ ôï 2012, óýìöùíá 

ìå ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, êáèþò ç äñáóôéêÞ 

ðåñéêïðÞ ôùí åéóïäçìÜôùí êáé ç ðáñáôåôáìÝíç 

âáèéÜ ýöåóç ðåñéüñéóáí ôéò áãïñÝò áêüìá 

êáé âáóéêþí êáôáíáëùôéêþí áãáèþí üðùò ôá 

ôñüöéìá�

Åíäåéêôéêü ôçò ìåãÜëçò ðôþóçò ðïõ óçìåßùóå 

ç êáôáíáëùôéêÞ æÞôçóç, åßíáé ôï ãåãïíüò üôé ïé 

ðùëÞóåéò ôùí êáôáóôçìÜôùí åéäþí äéáôñïöÞò 

ìåéþèçêáí êáôÜ 9%, ôùí ìåãÜëùí êáôáóôçìÜ-

ôùí ôñïößìùí (óïýðåñ ìÜñêåô) êáôÜ 7,9% êáé 

ôùí ðïëõêáôáóôçìÜôùí êáôÜ 4,7%. Õøçëüôåñç 

åßíáé ç ðôþóç óôá åßäç Ýíäõóçò êáé õðüäçóçò 

(20,6%), åðßðëùí, çëåêôñéêþí åéäþí, ïéêéáêïý 

åîïðëéóìïý (16,3%) êáé öáñìáêåõôéêÜ-êáëëõ-

íôéêÜ (12,7%).

Ìüíï ôïí ÄåêÝìâñéï – ìÞíá êáôÜ ôïí ïðïßï 

Üëëïôå ï êáôáíáëùôéóìüò áýîáíå óçìáíôéêÜ 

-  ï üãêïò ôùí ðùëÞóåùí ìåéþèçêå óå üëåò ôéò 

åðéìÝñïõò êáôçãïñßåò êáôáóôçìÜôùí: ÌåãÜëá 

êáôáóôÞìáôá ôñïößìùí (5%), ðïëõêáôáóôÞìáôá 

(0,9%), êáýóéìá êáé ëéðáíôéêÜ áõôïêéíÞôùí 

(9,3%), ôñüöéìá - ðïôÜ - êáðíüò (7,5%), öáñ-

ìáêåõôéêÜ - êáëëõíôéêÜ (20%), Ýíäõóç - õðüäç-

óç (12,7%), Ýðéðëá - çëåêôñéêÜ åßäç - ïéêéáêüò 

åîïðëéóìüò (1,5%) êáé âéâëßá - ÷áñôéêÜ - ëïéðÜ 

åßäç äþñùí ê.Ü. (8,4%).

Ìå ôÝôïéá äåäïìÝíá, ç ðñïïðôéêÞ áíÜðôõîçò 

ìáêñáßíåé åðéêßíäõíá, êáèþò êáìéÜ ðáñáãùãé-

êÞ åðÝíäõóç äåí âëÝðåé ïñßæïíôá ãéá íá ðñáã-

ìáôïðïéçèåß. Ïýôå êáí óôïí ðñùôïãåíÞ ôïìÝá…

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Την διαβεβαίωση ότι δεν έχει θέσει θέμα απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων, έδωσε, σύμφωνα με 

πληροφορίες, στον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο επικεφαλής του Euro Working 

Group, Τόμας Βίζερ, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες το βράδυ, όπως μετέδωσε 

το ΑΠΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Βίζερ είναι ο «ανώτατος αξιωματούχος της ευρωζώνης», 

που νωρίτερα χθες είχε χαρακτηρίσει με δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, «υπερτροφικό» τον 

ελληνικό δημόσιο τομέα, αναφέροντας ότι το Μνημόνιο προβλέπει ότι οι ελληνικές αρχές πρέπει 

να καταρτίσουν οργανογράμματα ανά υπουργείο εντός του πρώτου τριμήνου του 2013, δηλαδή 

να τεθούν οι στόχοι για τις αποχωρήσεις από το δημόσιο τομέα.

Συζητήσεις για  απολύσεις  δηµοσίων υπαλλήλων

Τα σχέδια της κυβέρνησης για την 

αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και 

η κατασκευή της νέας λιγνιτικής 

μονάδας στην Πτολεμαΐδα είναι 

τα θέματα που θα θέσει η ΓΕΝΟΠ 

σήμερα  σε συνάντηση με τον υφυ-

πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, Ασημάκη 

Παπαγεωργίου. Η ΓΕΝΟΠ τάσσεται 

υπέρ της υλοποίησης της μονάδας 

που αποτελεί, όπως αναφέρει, κρί-

σιμη επένδυση όχι μόνο για τη ΔΕΗ 

και τον τομέα της Ενέργειας, αλλά 

και για την Εθνική Οικονομία και το 

μέλλον της περιοχής και κάνει λόγο 

για ωμή εμπλοκή συμφερόντων που 

επιδιώκουν να ακυρώσουν το έργο.

Ο διαγωνισμός για την κατασκευή 

της μονάδας έχει ολοκληρωθεί αλλά 

δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση. Δεν 

αποκλείεται το θέμα να παραπεμ-

φθεί και σε έκτακτη γενική συνέλευ-

ση των μετόχων της επιχείρησης. 

Υπέρ της κατασκευής της νέας 

μονάδας στην Πτολεμαΐδα έχει 

ταχθεί και το σωματείο «Σπάρτακος» 

που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους 

στην περιοχή.

Αναφορικά με την αποκρατικοποίηση, 

η ΓΕΝΟΠ θέτει το ζήτημα του ασφα-

λιστικού φορέα, η περιουσία του οποί-

ου σύμφωνα με την Ομοσπονδία είναι 

ενσωματωμένη στην περιουσία της 

ΔΕΗ. Κάνει λόγο τέλος για τραγικές 

ελλείψεις προσωπικού, που θέτουν 

σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων 

και προκαλούν σοβαρά προβλήματα 

στην ομαλή λειτουργία της επιχείρη-

σης και κατ' επέκταση στην εξυπηρέ-

τηση των καταναλωτών.

Ο διαγωνισµός για 

την κατασκευή της 

µονάδας έχει ολο-

κληρωθεί αλλά δεν 

έχει υπογραφεί η 

σύµβαση.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ 

Συζήτηση για τη νέα λιγνιτική  
µονάδα Πτολεµαΐδας
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π

26-28
Απριλίου

2013

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της ΕΛΕΜΚΕ

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη Καταστρο-
φικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

13
Μαρτίου

2013

«Ελληνικό Προϊόν! ∆ύναµη Ανάπτυξης 

και Εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονοµίας»

ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Ανάπτυξης και Προό-
δου ΕΒΕΑ (ΕΤΑΠ)

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Καβάλας, το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, ο ∆ήµος Καβάλας και η ADVANTAGE AUSTRIA διοργανώνουν διεθνές επιστηµονικό συνέδριο µε 

θέµα «Οι ∆ρόµοι του Καπνού: Μεταφορά τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις αρχές του 20ου αιώνα» 

και θα διεξαχθεί  5 - 7 Ιουλίου 2013, στη ∆ηµοτική Καπναποθήκη Καβάλας. 

Ιστορικοί, ιστορικοί της τεχνολογίας, µελετητές από το χώρο των σπουδών τεχνολογίας, των ανθρωπιστικών 

και πολιτισµικών σπουδών, αρχιτέκτονες, µουσειολόγοι και ανθρωπολόγοι, καλούνται σε µια δηµιουργική 

συνάντηση, µε  στόχο την αποτίµηση του ρόλου της τεχνολογίας στην κοινωνική κατασκευή ολόκληρων πόλεων, 

συµπεριλαµβανοµένου και του πολεοδοµικού σχεδιασµού τους. 

Το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών 

Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

διοργανώνει (5 - 7 Ιουλίου 2013), διεθνές συνέδριο µε 

θέµα: «Μεταναστευτικές ροές και διασπορές στον 21ο 

αιώνα: η περίπτωση της Ελλάδας».

Στόχος του συνεδρίου είναι η επιστηµονική ανάλυ-

ση και συζήτηση σχετικά µε τις µετακινήσεις των 

πληθυσµών, τη δηµιουργία δικτύων στη διασπορά, τη 

δόµηση ταυτότητας στη διασπορά, την εκπαίδευση και 

τη γλωσσική διατήρηση/µετατόπιση στις µεταναστευτι-

κές/διασπορικές Κοινότητες, µε φόντο τις  σύγχρονες 

πολιτικές οικο¬νοµι¬κές, πολιτισµικές και τεχνολογι-

κές  εξελίξεις.

Θεµατικοί άξονες:

-Σύγχρονη µετανάστευση από και προς την Ελλάδα

-Μεταναστευτικά και διασπορικά δίκτυα και ο ρόλος 

των νέων τεχνολογιών σ’ αυτά

-Εκπαίδευση παιδιών µε µεταναστευτικό υπόβαθρο 

στην Ελλάδα και στην ελληνική διασπορά και ο ρόλος 

των νέων τεχνολογιών σ’ αυτή

-Γλωσσική εκπαίδευση και γλωσσική διατήρηση/µε-

τατόπιση στις Κοινότητες µεταναστών στην Ελλάδα και 

στην ελληνική διασπορά

Ως καταληκτική ηµεροµηνία για την υποβολή περίλη-

ψης της εισήγησης ορίζεται η 30η Απριλίου 2013 και 

για απλή συµµετοχή στο συνέδριο η 15η Ιουνίου 2013.

Πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

confediamme@edc.uoc.gr.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, στελέχη της διοί-

κησης, εκπρόσωποι επαγγελµατικών οργανώσεων και 

επιστηµονικών φορέων στο χώρο των ∆ηµοσίων Έργων, 

έχουν προσκληθεί στη δηµόσια διαβούλευση που 

διοργανώνει η Επιτροπή Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου 

(ΕΕΚΕ) Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ µε θέµα 

: “ Τα ∆ηµόσια Έργα ως µοχλός Ανάπτυξης της Χώρας”,  

τη ∆ευτέρα 4 Μαρτίου 2013 (6:30 µ.µ, στην αίθουσα 223 

του Μεγάρου της Βουλής).

Σκοπός και περιεχόµενο της διαβούλευσης είναι: να 

εκφραστούν θέσεις και απόψεις σχετικά µε την κυβερ-

νητική πολιτική και το θεσµικό πλαίσιο για τα δηµόσια 

έργα και να γίνει µια γενικότερη συζήτηση και διατύπω-

ση απόψεων, για τα βασικά ζητήµατα που αφορούν τα 

δηµόσια έργα ως συντελεστή της ανάπτυξης της χώρας. 

 Μεταναστευτικές ροές και διασπορές

∆ηµόσια διαβούλευση για τα ∆ηµόσια Έργα

Προκηρύχθηκε για το έτος 2013, η υποβολή συµ-

µετοχών για τα 16α Ευρωπαϊκά Βραβεία Χαλκού 

στην Αρχιτεκτονική, τα οποία αποτελούν ένα 

σηµαντικό µέσο προβολής του έργου των αρχιτε-

κτόνων που σχεδιάζουν µε χαλκό και τα κράµατά 

του σε ένα διεθνές κοινό. Η τελική προθεσµία 

υποβολής συµµετοχών είναι η 31η Μαΐου 2013. 

Οι συµµετοχές, πρέπει να περιλαµβάνουν 

επιχαλκώσεις τοίχων, κατασκευές στεγών ή άλλα 

αρχιτεκτονικά στοιχεία χαλκού ή κραµάτων αυτού, 

ενώ τα κριτήρια επιλογής θα βασιστούν στο σύ-

νολο της ποιότητας της αρχιτεκτονικής σχεδίασης 

του έργου. 

Αρχιτέκτονες και κριτικοί θα κρίνουν όλες τις 

συµµετοχές µέσω γραφιστικών απεικονίσεων. Τα 

βραβεία θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση 

µέσα στο 2013. 

Πληροφορίες: copperconcept.org.

Βραβεία αρχιτεκτονικής
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Προβληµατικός ο τρόπος υπολογισµού ασφαλιστικών  
εισφορών προς το ΙΚΑ 

Επισηµαίνει ο ΣΑΤΕ και  ζητά άµεση συνάντηση µε τον ∆ιοικητή του Ιδρύµατος

Σειρά σοβαρών προβληµάτων στην εκτέλεση τεχνικών δηµοσίων έργων 

γεννά ο τρόπος υπολογισµού των οφειλοµένων προς το Ι.Κ.Α. Ασφα-

λιστικών Εισφορών, µε άµεσες επιπτώσεις στα ήδη οξυµένα - και από 

διάφορες αιτίες – προβλήµατα ρευστότητας των εργοληπτικών εταιρειών, 

διαπιστώνει ο ΣΑΤΕ.

Για άµεση και οριστική επίλυση των προβληµάτων αυτών, αλλά και για 

να διασφαλιστούν τα έσοδα του Ιδρύµατος υπό οµαλές και σύννοµες 

διαδικασίες, ο ΣΑΤΕ ζητά από τον ∆ιοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτο Σπυρόπουλο 

επείγουσα συνάντηση. 

Ειδικότερα, ο ΣΑΤΕ, επισηµαίνει σε επιστολή του προς τον ∆ιοικητή του 

ΙΚΑ ότι οι συντελεστές που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των 

ελαχίστων εισφορών, δεν ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, αφού:

α. Είναι ξεπερασµένοι – δεν υπάρχει εναρµόνιση µε τα ενιαία τιµολό-

για έργων (Οδοποιίας, Υδραυλικών, Λιµενικών κλπ) σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 17 (παρ. 4 έως 6) του Ν. 3669/08 και τις σχετικές 

Υπουργικές αποφάσεις.

β.  ∆εν έχει ληφθεί υπόψη η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκτέλεση 

εργασιών.

γ. ∆εν έχει ληφθεί υπόψη η ευρεία χρήση σύγχρονων και βαρέων µηχα-

νηµάτων, ειδικά σε µεγάλα Οδικά και Σιδηροδροµικά έργα.

Επιπροσθέτως, σηµειώνει, ότι ενώ οι σχετικές διατάξεις (άρθρα 39 και 

επόµενα του Κανονισµού Ασφάλισης Ι.Κ.Α.), όπως αυτές έχουν ερµη-

νευθεί και από τα ∆ικαστήρια, προσδιορίζουν µε σαφήνεια και ακρίβεια 

τον τρόπο υπολογισµού και καταβολής των οφειλοµένων εισφορών, 

οι υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. έχουν εκδώσει εγκυκλίους και οδηγίες, µε 

τις οποίες επιχειρείται η «τιµωρία» των εργοληπτικών επιχειρήσεων, 

µέσω έκδοσης εκθέσεων ελέγχου, στις οποίες κατά την εκκαθάριση του 

έργου και εκ των υστέρων επαναπροσδιορίζεται το Ποσοστό Εργατικής 

∆απάνης, αγνοούνται οι πραγµατικές καταστάσεις των εργαζοµένων των 

έργων, γεγονός που συνεπάγεται πρόσθετες οικονοµικές υποχρεώσεις 

για ασφάλιση εργατοωρών, οι οποίες ουδέποτε έχουν πραγµατοποιηθεί!

Τακτική που δεν είναι νόµιµη, ενώ γεννά σηµαντικά και απρόβλεπτα 

ζητήµατα µε συνέπεια την ουσιαστική ανατροπή του επιχειρηµατικού 

σχεδιασµού των τεχνικών εταιρειών.  

Μείωση 30% της κατανάλωσης καυσίµων 
Το ένα τρίτο της κατανάλωσης καυσίµων χάθηκε 

κατά την περίοδο της κρίσης, από το 2009 µέχρι 

το τέλος του 2012, σύµφωνα µε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα της περασµένης χρονιάς που 

ανακοίνωσαν τα Ελληνικά Πετρέλαια. 

Η µείωση της κατανάλωσης καυσίµων όπως 

δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου 

κ. Γ. Κωστόπουλος έχει ξεπεράσει το 30% σε 

σχέση µε το 2009 και είναι µια από τις αιτίες της 

µείωσης των καθαρών κερδών των ΕΛΠΕ στα 84 

εκατ. ευρώ από 114 το 2011 (-26 %). Οι άλλες κύ-

ριες αιτίες είναι οι υψηλοί φόροι κατανάλωσης 

που συµπιέζουν περαιτέρω τη ζήτηση, η µείωση 

των περιθωρίων κέρδους στη λιανική αλλά και 

το αυξηµένο κόστος προµήθειας αργού που 

οφείλεται στην αλλαγή προµηθευτών εξαιτίας 

του αυξηµένου κινδύνου λόγω της ελληνικής 

κρίσης. Ωστόσο τα συγκρίσιµα αποτελέσµατα 

που επίσης δηµοσιεύουν τα ΕΛΠΕ (αφού αφαι-

ρεθούν οι επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων 

όπως οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες κλπ.) είναι 

αυξηµένα κατά 70%, από 137 εκατ. το 2011 σε 

232 εκατ. το 2012. Τα ΕΛΠΕ σηµειώνουν ακόµη 

ότι το ∆εκέµβριο οι εξαγωγές ξεπέρασαν το 50 % 

των συνολικών πωλήσεων. 

Για δε την αποκρατικοποίηση της ∆ΕΠΑ (τα 

ΕΛΠΕ είναι µέτοχος της εταιρίας µε 35%) ανα-

φέρουν ότι από κοινού µε το ΤΑΙΠΕ∆ αναµένουν 

τις δεσµευτικές προσφορές στις αρχές του 

δεύτερου τριµήνου του 2013.

Σε δηλώσεις του ο κ. Κωστόπουλος επισηµαίνει 

ακόµη ότι «οι υψηλότατοι φόροι, που αντιπρο-

σωπεύουν άνω του 60% της τελικής τιµής στα 

καύσιµα κίνησης, ο αθέµιτος ανταγωνισµός και 

η πτώση της αγοράς εξανέµισαν τα περιθώ-

ρια κέρδους και τη ρευστότητα των εταιρειών 

εµπορίας» και προσθέτει: «Ο κλάδος εµπορίας 

συνολικά στη χώρα µας οδηγείται σε αδιέξοδο. 

Θετικές  αξιολογούνται µέχρι τώρα οι ενέργειες 

των αρχών για την καταπολέµηση του φαινοµέ-

νου της λαθρεµπορίας, οι οποίες όµως πρέπει 

να εφαρµοστούν µε συνέπεια, στοχεύοντας στην 

εξυγίανση της αγοράς. 

Οι προτεραιότητες για το 2013 είναι η  πλήρης 

αξιοποίηση των αναβαθµισµένων διυλιστηρίων, 

ο επιπλέον έλεγχος δαπανών, η µείωση της µό-

χλευσης καθώς και η επιτυχηµένη ολοκλήρωση 

της διαδικασίας πώλησης της ∆ΕΠΑ».

Συνάντηση εργασίας ΟΣΕΤΕΕ – Σωµατείων 
Συνάντηση εργασίας ΟΣΕΤΕΕ – Σωµατείων 

Με τη συµµετοχή εκπροσώπων των ∆ιοικήσεων από δέκα Σωµατεία – 

Μέλη και της ∆ιοίκησης της ΟΣΕΤΕΕ, πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 27 

Φεβρουαρίου στα γραφεία της Οµοσπονδίας συνάντηση εργασίας για την 

αντιµετώπιση των αντεργατικών µέτρων που έχουν ληφθεί εις βάρος των 

εργαζοµένων στο πλαίσιο της εφαρµογής των τριών µνηµονίων. 

Η συζήτηση αφορούσε στη διαχείριση θεµάτων υπογραφής Συλλογικών 

Συµβάσεων Εργασίας, απολύσεων και διαθεσιµότητας, µεγάλης µείωσης 

των µισθών και αύξησης ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων. 

Η ΟΣΕΤΕΕ θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράµµατος συναντήσεων 

εργασίας µε τα Σωµατεία – Μέλη και τα συνεργαζόµενα Σωµατεία στο 

πλαίσιο του συντονισµού των κινήσεων στον τεχνικό κλάδο και µε σκοπό 

την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων που 

ανακύπτουν καθηµερινά. 
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Ένας ουρανοξύστης, ύψους 300 µέτρων και 62 ορόφων, σχεδιάστηκε και ήδη κατασκευάζεται στη αναπτυσσόµενη 

οικονοµικά Βοµβάη, µε τη φιλοδοξία να καταστεί ορόσηµο της πόλης. Με αυτό το σκεπτικό οι αρχιτέκτονες και η 

διεθνής τεχνική εταιρεία WS Atkins αποφάσισαν να δώσουν στο κτίριο τη µορφή του “Namaste”, του παραδοσιακού 

ινδικού χαιρετισµού (σ.σ. κατά λέξη ερµηνεύεται «σας απευθύνω χαιρετισµό») ο οποίος συνοδεύεται από τις ενωµέ-

νες παλάµες και δάκτυλα που σηκώνονται µπροστά στο πρόσωπο. Όσο για την ονοµασία που δόθηκε είναι Namaste 

Tower.

Στον ουρανοξύστη θα φιλοξενηθεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο της αλυσίδας W Hotel, γραφεία και εµπορικό κέντρο. 

Ωθούµενοι από την ανάγκη να σχεδιάσουν εντυπωσιακούς διαδρόµους κυκλοφορίας στο ξενοδοχείο, οι αρχιτέκτονες 

δηµιούργησαν εσωτερικούς κήπους, µε πολύ πράσινο στους ανοικτούς – και µε θέα προς την πόλη – διαδρόµους, 

καθώς και στο αίθριο.

Εξάλλου, οι αρχιτέκτονες έχοντας κατά νου ότι στο κτίριο θα φιλοξενούνται πολλοί γάµοι που θα ακολουθούν την ιν-

δική παραδοσιακή τελετή Mehndi 

(στα χέρια και στα πόδια της 

νύφης δηµιουργούνται περίτεχνα 

σχέδια µε χένα), αποφάσισαν να 

το επενδύσουν µε πορώδες γυα-

λί, δηµιουργώντας την αίσθηση 

της διαφάνειας, αλλά ταυτόχρονα 

προσδίδοντας και ένα βάθος στο 

κτίριο, λαµβάνοντας υπόψη και 

την προστασία από τις υψηλές 

θερµοκρασίες της περιοχής. 

Ιδιαίτερη φροντίδα έχει ληφθεί 

για την ενεργειακή απόδοση του 

κτιρίου, µε µεγάλης επιφάνειας 

στέγαστρα και ηλιακούς συλλέ-

κτες, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν 

το 12% της ενέργειας που απαι-

τείται για τη θέρµανση του νερού 

στο ξενοδοχείο.



Ο Άγιος Ιωάννης αποτελεί ένα παραθαλάσ-

σιο οικόπεδο στην περιοχή της χερσονήσου 

της Σιθωνίας στη Χαλκιδική µεταξύ του Άθως 

(Μοναστηριακή Κοινότητα- χαρακτηρισµένη 

από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως Μνηµείο της Παγκό-

σµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς) και της 

Κασσάνδρας, ένα από τα πλέον σύγχρονα 

τουριστικά θέρετρα της Ελλάδας. Σύµφω-

να   µε το δίκτυο RE+D Magazine εχει συ-

νολική επιφάνεια 261.000 τµ. 2 χλµ παραλία 

και βρίσκεται σε απόσταση 50 λεπτών (90 

χιλιοµέτρων) µε το αυτοκίνητο ή 15 λεπτά 

µε ελικόπτερο από τον διεθνή αερολιµένα 

Θεσσαλονίκης. Βάσει του Νόµου 3986/2011, 

ο προβλεπόµενος σδ είναι 0.20 για χρήσεις 

Θερέτρων και Τουρισµού, που ενδεικτικά θα 

περιλαµβάνουν: Κατοικίες, ξενοδοχεία, Spa, 

καταστήµατα λιανικής πώλησης, τρόφιµα και 

ποτά. Σπορ. Η Τοποθεσία έχει την δυνατό-

τητα να αναπτυχθεί στα πλαίσια ενός µεσαί-

ου µεγέθους ολοκληρωµένου τουριστικού/

οικιστικού έργου, επωφελούµενου από την 

όµορφη παραλία σε ένα καλά οργανωµένο 

προορισµό διακοπών, όπως είναι η Χαλκι-

δική.

Äéáãùíéóìüò ãéá ôïí 

¢ãéï ÉùÜííç Óéèùíßáò
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«Ξεπεράστηκαν δυσκολίες χρόνων και πολλές 

δικαστικές εµπλοκές και πλέον παραδίδεται 

σήµερα το σιδηροδροµικό έργο «Θριάσιο-

Ικόνιο» δήλωσε χθες το µεσηµέρι, ο υπουργός 

Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, στα εγκαίνια 

της νέας γραµµής που πραγµατοποιήθηκαν 

στις εγκαταστάσεις της COSCO, παρουσία του 

υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Κωστή Μου-

σουρούλη, του αναπληρωτή υπουργού Ανά-

πτυξης, Σταύρου Καλογιάννη, του προέδρου 

του ΟΛΠ Γιώργου Ανωµερίτη, του διευθύνοντα 

συµβούλου του Σταθµού Εµπορευµατοκιβω-

τίων Πειραιά (ΣΕΠ ΑΕ), Captain Fu Cheng Qiu 

και των προέδρων της ΕΡΓΟΣΕ της ΓΑΙΟΣΕ και 

της ROSCO.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος έφθασε µε 

το τρένο στις εγκαταστάσεις της COSCO, χα-

ρακτήρισε το συγκεκριµένο έργο, µήκους 17 

χιλιοµέτρων µε 10 σήραγγες και 10 γέφυρες, 

ιδιαίτερα σηµαντικό για τη χώρα µας.

«Η σηµερινή ηµέρα είναι εξαιρετικά σηµα-

ντική, τόσο για τον ελληνικό σιδηρόδροµο, 

όσο και για τον Πειραιά, ένα λιµάνι πολύ 

µεγάλο για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, που ήταν 

αποκοµµένο από τον σιδηρόδροµο την ώρα 

που όλη η Ευρώπη µιλάει για συνδυασµένες 

µεταφορές» υπογράµµισε ο κ. Χατζηδάκης. 

Πρόσθεσε ότι τώρα πια, τόσο ο ελληνικός 

σιδηρόδροµος, όσο και το λιµάνι του Πειραιά, 

µπαίνουν σε µια καινούργια εποχή, την εποχή 

των συνδυασµένων µεταφορών και αυτή η 

εξέλιξη δίνει δύναµη, τόσο στο σιδηρόδροµο, 

όσο και στο λιµάνι.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε ότι αυτό το 

έργο είναι, άλλωστε, η βάση της συµφωνίας 

ανάµεσα στην COSCO, τη Hewlett Packard και 

την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και αναφέρθηκε στην αυριανή 

τελετή υπογραφής της τριµερούς συµφωνίας 

συνεργασίας, που θα πραγµατοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις της COSCO, παρουσία του 

πρωθυπουργού, Αντώνη Σαµαρά. «Όλες αυτές 

οι συµφωνίες υπογραµµίζουν ότι η Ελλάδα δεν 

το βάζει κάτω στην κρίση, προχωρεί µπροστά 

και θα περάσει στον δρόµο της ανάκαµψης και 

της ανάπτυξης» επεσήµανε ο κ. Χατζηδάκης.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ  ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Εγκαίνια στο σιδηροδροµικό έργο «Θριάσιο-Ικόνιο»

Την επιστροφή παράνοµων κρατικών ενισχύσεων, ύψους 310 εκατ. ευρώ στο ελληνικό κράτος, 

ζητά από τα Ναυπηγεία Σκαραµαγκά (Ελληνικά Ναυπηγεία) το ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτή-

των (∆ΕΚ), µε χθεσινή του απόφαση, η οποία δικαιώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Áðüöáóç ãéá ôá Íáõðçãåßá 

Επιπλέον 45 προτάσεις επενδύσεων εκσυγ-

χρονισµού χερσαίων εµπορικών οδικών 

µεταφορών, για χρηµατοδότηση από το 

ΕΣΠΑ, που είχαν αξιολογηθεί θετικά αλλά 

δεν θα µπορούσαν να ενταχθούν στο σχετικό 

πρόγραµµα τού ΕΣΠΑ, λόγω εξάντλησης του 

αρχικού προϋπολογισµού, εντάχθηκαν µε την 

απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραµµα-

τέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), Γιώργος 

Γιαννούσης. Επιπλέον, η απόφαση του γ.γ. ∆η-

µοσίων Επενδύσεων, µε την οποία εντάχθηκαν 

383 επενδύσεις εκσυγχρονισµού χερσαίων 

εµπορικών οδικών µεταφορών στο ΕΣΠΑ, 

προβλέπει ότι άλλες 120 προτάσεις που έχουν 

συγκεντρώσει βαθµολογία πάνω από τη βάση, 

µπορούν να ενταχθούν στο µέλλον, εφόσον 

εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι. Η απόφαση τού 

γενικού γραµµατέα αφορά σε επενδύσεις συ-

νολικού προϋπολογισµού 42,9 εκ. ευρώ, από 

τα οποία τα 29,8 εκ. είναι η δηµόσια δαπάνη 

(Κοινοτική και κρατική συµµετοχή). Σηµειώνε-

ται ότι η δηµόσια δαπάνη αυξήθηκε από 26,13 

στα 29,8 εκ. ευρώ προκειµένου να ενισχυθούν.  

Υπενθυµίζεται ότι το πρόγραµµα εκσυγχρονι-

σµού χερσαίων εµπορικών οδικών µεταφορών 

προκηρύχθηκε το ∆εκέµβριο του 2011, ενώ η 

προθεσµία υποβολής των προτάσεων έληξε το 

Μάιο του 2012. Σύµφωνα µε την ενηµέρωση 

από τον ΕΦΕΠΑΕ, οι περισσότερες προτάσεις 

έχουν ήδη υλοποιηθεί σε µεγάλο ποσοστό, 

κάτι που σηµαίνει ότι η απορρόφηση των 

κονδυλίων θα γίνει άµεσα. Οι πληρωµές προς 

τους δικαιούχους αναµένεται να ξεκινήσουν 

σε ορίζοντα 6 - 8 εβδοµάδων.

Åðåíäýóåéò åêóõã÷ñïíéóìïý ÷åñóáßùí åìðïñéêþí 

ïäéêþí  ìåôáöïñþí
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ Σ∆ΟΕ ΜΕ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Άµεση πρόσβαση του φοροελεγκτικού µηχανισµού στους 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΘ «ΣΑΛΠΑΡΕΙ» 
Η Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΡΥΘΜΟ ΣΤΙΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ «ΚΑΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ»- Τι προτείνει η BAIN στην ΤτΕ για ΑΤΕ, Τ.Τ. και τις τέσσερις 

συνεταιριστικές.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ειδική νοµοθετική ρύθµιση για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής- ΣΕ ON LINE ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στο τραπέζι οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανακεφαλαιοποίηση- 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
Αρρυθµίες στην εκταµίευση- ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΧΕΛΩΝΑΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
Ι∆ΙΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ COSCO ΜΕ HP 
από σήµερα- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Από τα 2,3 δισ. που εγκρίθηκαν, µόνο 500 

εκατ. έφθασαν στους δικαιούχους- ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΜΕ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- Το 2013 θα πληρωθούν τα χρέη του 

της τρόικας την ερχόµενη εβδοµάδα- «ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ Ή 
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ»  ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ 
ΝΗΟΛΟΓΙΟ  ON LINE ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ένα ακόµη κίνητρο που θα προσελκύσει στην Ελλάδα 

διεθνείς κολοσσούς- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ!- Απαλλάσσονται του 

εγκαινιάστηκε η γραµµή που συνδέει το Ικόνιο µε το Θριάσιο, σήµερα 

υπογράφεται η συµφωνία της HEWLETT-PACKARD µε την COSCO 

τροφίµων- ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΒΑΛΤΩΣΕΙ!..
ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ 

ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Έκθεση ενεργειών ως απάντηση στις 

Η ΕΕΤΤ ΜΑΣ ΤΙΜΩΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΑΙ ∆ΝΤ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- 
 ΑΠΟΣΟΒΗΘΗΚΕ ΣΟΒΑΡΗ 

ΕΝ∆ΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ- Αποσύρθηκαν την τελευταία στιγµή 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ Σ∆ΟΕ ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΟΙ 49 
ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΤΟΥ Σ∆ΟΕ-
νοµικούς οι αναφορές στα κλεµµένα στοιχεία από την HSBC της 

Γενεύης.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:  ΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ- ∆ΝΤ 
Ικονίου- Θριασίου- ΕΡΓΟ- ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: 

τρόικα- ∆ΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
σύνδεση- ΤΟ Σ∆ΟΕ ΘΑ «ΒΛΕΠΕΙ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΠΑΣΟΚ: 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 

ΘΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ∆ΗΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απειλούν µε νέες περικοπές µισθών και µείωση 

 ΩΜΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ 
∆ΝΤ-
δεν συλληφθεί η φοροδιαφυγή θα κοπούν πάλι µισθοί και συντάξεις 

ΟΙ 49 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚ∆ΟΤΕΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΤΟ Σ∆ΟΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ 2.000 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ- 

ONLINE ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 49 

ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ∆ΟΕ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Συνέντευξη του προέδρου των Ανεξάρτητων 

Ελλήνων- ΚΑΜΜΕΝΟΣ: ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Τελεσίγραφο τρόικας για απολύσεις και µείωση µισθών- Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ Ο∆ΗΓΕΙ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

6 ΜΕΡΕΣ: 

 ΑΕΙ- ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ  ΤΟ Σ∆ΟΕ ΚΑΛΕΙ ΓΙΑ 
ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑ 49 ΒΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έξαλλος ο Σαµαράς µε τον γενικό γραµµατέα 

εσόδων- «Μάζεψέ τον εσύ, αλλιώς θα τον µαζέψω εγώ», φώναξε στον 

Στουρνάρα- ΣΟΥΤ ΣΤΟΝ… ΘΕΟΧΑΡΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΥΠΕΡΟΓΚΟΣ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ- Τι δείχνουν οι 

δηµοσιευθέντες ισολογισµοί.

Η ΑΥΓΗ:  ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ-
από το ναυάγιο του Μνηµονίου. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

των ναρκωτικών- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

µικρές παραβάσεις- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
Απόφαση του υπουργείου Εργασίας για ηλεκτρονικό έλεγχο των 

επιχειρήσεων- ∆ΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι είναι και πώς έχει βοηθήσει την Ελλάδα και όλους 

εµάς ξεχωριστά- Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΤΑ «ΑΤΟΜΑ 
ΑΛΦΑ».
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ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ ΦΟΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ  
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 01/03/2013

Σκληρό και σαφές µήνυµα έστειλαν ταυτόχρονα 

των επικεφαλής της τρόικας µε την Αθήνα. To 

Αντιµετωπίστε αποτελεσµατικά τη φοροδιαφυγή εδώ 

και τώρα, αλλιώς n κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να 

µειώσει εκ νέου µισθούς και συντάξεις και δεν θα 

αποφευχθούν απολύσεις δηµοσίων υπαλλήλων. Είναι 

χαρακτηριστικές οι χθεσινές δηλώσεις εκπροσώπου 

νέες περικοπές µισθών και συντάξεων αλλά και 

αποτελεσµατικότητα στην πάταξη της φοροδιαφυγής 

και την πρόοδο στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. 

Σηµείωσε µε νόηµα ότι δεν έχουν συζητηθεί µε την 

κυβέρνηση συγκεκριµένοι αριθµοί για απολύσεις, 

αλλά το «τελικό αποτέλεσµα» θα εξαρτηθεί από την 

αποτελεσµατικότητα του φορολογικού συστήµατος. Την 

ίδια ώρα, ανώτερος κοινοτικός αξιωµατούχος κάνοντας 

λόγο χθες στις Βρυξέλλες για «υπερτροφικό» δηµόσιο 

ανά υπουργείο σχετικά µε τις οργανικές θέσεις που 

καθοριστούν τριµηνιαίοι στόχοι για υποχρεωτικές 

δε, αδιανόητο να προταθούν άλλα µέτρα για τη µείωση 

ήταν µόνο κατά των όσων ορίζει το Μνηµόνιο, αλλά 

και µια εντελώς ανεύθυνη και ανεξήγητη πράξη». 

Όποιος είναι στα λογικά του δεν µπορεί να λέει ότι 

θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον δηµοσιονοµικά 

Αυτό θα το θεωρούσα πέρα ως πέρα απαράδεκτο», 

του οικονοµικού επιτελείου επικοινώνησε χθες µε 

λόγο για απολύσεις αλλά για µείωση προσωπικού. 

χθες στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην υστέρηση των 

εσόδων τονίζοντας πως πρέπει να διευκρινιστεί εάν 

αυτή οφείλεται στον οικονοµικό κύκλο ή σε άλλους 

θα επικεντρώσει στο διαρθρωτικό και όχι στο 

δηµοσιονοµικό σκέλος της προσαρµογής, µε έµφαση 

στη µείωση του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων, 

στην οριστικοποίηση της φορολογικής µεταρρύθµισης 

και στην ολοκλήρωση της ανακεφαλοποίησης των 

τραπεζών.

ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΕΤΕΠ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 01/03/2013

Απογοητευτικά ήταν τα απολογιστικά στοιχεία 

του 2012 για τις χρηµατοδοτήσεις στην Ελλάδα, 

τα οποία παρουσίασε χθες ο επικεφαλής της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), Βέρνερ 

εγκρίθηκαν για τη χώρα µας το περασµένο έτος 

ανέρχονται σε 705 εκατοµµύρια ευρώ, πολύ λιγότερα 

δηλαδή από κράτη µε µικρότερο ή παρόµοιο µε της 

Ελλάδας µέγεθος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για το 

Βέλγιο συνήφθησαν χρηµατοδοτικά συµβόλαια ύψους 

1,16 δισ. ευρώ, για την Τσεχία 780 εκατ. ευρώ, για την 

ευρώ και για τη Σουηδία 1,13 δισ. ευρώ. Συνολικά, 

οι χρηµατοδοτήσεις προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 

ΕΤΕπ είναι n µοναδική ξένη τράπεζα που παρέχει 

ρευστότητα στην ελληνική οικονοµία και απέδωσε 

την περιορισµένη ροή χρηµατοδοτήσεων στην 

πολιτική αστάθεια, στα γραφειοκρατικά εµπόδια και 

σε νοµικά προβλήµατα που αφορούν τη διαχείριση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έφερε δε ως παράδειγµα 

τους µεγάλους αυτοκινητοδρόµους, όπου χρειάζεται 

να ξεπεραστούν µεγάλες περιπλοκές στις αρχικές 

στη διάρκεια της συνέντευξής του ότι n ΕΤΕπ, καίτοι 

αποτελεί µη κερδοσκοπικό οργανισµό µε µετόχους τα 

όρους  µόνο υπό τον όρο ότι δανείζεται και n ίδια 

από τις αγορές µε ευνοϊκούς όρους. Ως εκ τούτου, 

αναγκαστικά θα πρέπει να χρηµατοδοτεί και έργα σε 

κράτη που δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα, ώστε να 

ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της. Επιπλέον, «n ΕΤΕπ δεν 

έχει εντολή διάσωση των κρατών που βρίσκονται σε 

πρόγραµµα ούτε είναι θεσµός της Ευρωζώνης, αλλά 

πρόσθεσε ότι «για να διατηρήσει την πιστοληπτική 

αξιολόγηση AAA, που δεν είναι καθόλου δεδοµένη, 

ακολουθεί πολύ συντηρητική πολιτική ανάληψης 

ρίσκου», µε αποτέλεσµα τα µη εξυπηρετούµενα δάνειά 

της να περιορίζονται στο 0,3% του συνόλου. Σε κάθε 

είναι έτοιµη να αυξήσει τη χρηµατοδότησή της στην 

ελληνική οικονοµία, µετά και την αύξηση µετοχικού 

κεφαλαίου της τράπεζας κατά 10 δισ. ευρώ, n οποία 

επόµενο µήνα θα είναι έτοιµο χρηµατοδοτικό όχηµα 

για την παροχή ρευστότητας σε ελληνικές εξαγωγικές 

ΕΤΕπ δεν συνεργάζεται µόνο µε κυβερνήσεις, αλλά 
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και µε τράπεζες και απευθείας µε επιχειρήσεις. Για 

να χρηµατοδοτήσει όµως επενδυτικά σχέδια από την 

Ελλάδα, χρειάζεται να της υποβληθούν αξιόπιστες 

προτάσεις, «προτάσεις που θα µπορούν να σταθούν 

Ελλάδα πεινάει για καλές ειδήσεις», κατέληξε ο κ. 

θα ξεπεραστούν.

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 01/03/2013

στο θέµα της εκµετάλλευσης των κοιτασµάτων λιγνίτη 

στην Ελλάδα. To 2008, n Επιτροπή έκρινε ότι n Ελλάδα 

παραβιάζει τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισµού 

και των κρατικών ενισχύσεων, διατηρώντας σε 

εκµετάλλευση λιγνίτη στην Ελλάδα, δηµιουργώντας 

ανισότητα ευκαιριών µεταξύ επιχειρήσεων όσον 

αφορά στην πρόσβαση σε λιγνίτη για την παραγωγή 

δυνατότητα να διατηρεί ή να ενισχύει τη δεσπόζουσα 

θέση της στην ελληνική αγορά χονδρικής προµήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας. Με ξεχωριστές προσφυγές 

είχε αποφανθεί τον περασµένο Σεπτέµβριο ότι n 

αδυναµία των ιδιωτών επενδυτών να εκµεταλλευτούν 

µπορεί να κρατήσει στην κατοχή της τα εργοστάσια. 

των αποθεµάτων των εκµεταλλεύσιµων κοιτασµάτων 

λιγνίτη στην Ελλάδα εκτιµάται σε 3.255 περίπου εκατ. 

για 2 000 εκατ. τόνους αποθεµάτων. Για την αδυναµία 

των λοιπών επιχειρηµατιών να αποκτήσουν πρόσβαση 

στα διαθέσιµα κοιτάσµατα λιγνίτη δεν ευθύνεται 

n µη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης λιγνίτη 

οφείλεται αποκλειστικά στη βούληση της Ελληνικής 

ΧΤΥΠΗΣΕ ΚΟΚΚΙΝΟ Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΖΑΚΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 16 | 01/03/2013

To ίδιο επικίνδυνα µε τους ρύπους που εκλύονται 

από τα αυτοκίνητα είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια 

µε τα οποία «πνίγηκαν» οι ελληνικές πόλεις τον 

φετινό χειµώνα λόγω της αυξηµένης χρήσης των 

τζακιών. Στο συµπέρασµα αυτό κατέληξε n µελέτη 

που έγινε για τη σύσταση του νέφους του τζακιού σε 

10 Φεβρουαρίου και περιελάµβανε καθηµερινές 

µετρήσεις και αναλύσεις. 

Για την εκπόνηση της πήραν µέρος ερευνητικές 

καύση των ξύλων αποδείχθηκε ότι ευθύνεται κατά 

σωµατιδίων τις νυχτερινές ώρες. Στην πλειονότητά 

Αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα, αφού λόγο) του 

µικρού µεγέθους τους διεισδύουν πιο εύκολα στο 

παρατηρήθηκαν από τις 7 το βράδυ - που άρχιζαν να 

καίνε τα τζάκια - έως τις 3 τα ξηµερώµατα. 

νύχτες και όταν επικρατούσε άπνοια οι µέγιστες 

ωριαίες συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων 

που µετρήθηκαν στο Θησείο ήταν περίπου 300 

µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα. Στο 

ανά κυβικό µέτρο αέρα, το ίδιο και στα Ιωάννινα. 

µέρος όρος) που έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι 20 µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο 

αέρα. 

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ορισµένες νύχτες 

µετρήθηκαν και σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις αερίων 

αρωµατικών ενώσεων. Αυτό αποδεικνύει, σύµφωνα 

µε τους ειδικούς, την καύση επεξεργασµένων ξύλων 

οι συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ενώσεων 

είναι διπλάσιες ή και τριπλάσιες από τις αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις ρύπων που εκλύονται από αυτοκίνητα 

κατά τις ώρες κυκλοφοριακής αιχµής.


