
Την αύξηση του κατώτατου µισθού προτείνει το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ως λύση για την 

αντιµετώπιση της ύφεσης στην ελληνική οικονοµία, επισηµαίνοντας πως την 

τελευταία τριετία οι µισθωτοί έχουν χάσει αποδοχές ύψους 37 δισ. Ευρώ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«Åäþ üëá ðáßæïíôáé…».

Ùò óéâõëëéêüò ìðïñåß íá ÷áñáêôçñéóôåß ï 

ôßôëïò ðïõ ðñïâÜëëåôáé áðü ôç ÄéåèíÞ ¸êèåóç 

Èåóóáëïíßêçò ç ïðïßá áíïßãåé ôéò ðýëåò ôçò 

áýñéï, êáèþò åíôüò ôïõ ÷þñïõ ôçò Ýêèåóçò, óôï 

Ðåñßðôåñï 17, èá öéëïîåíçèåß ôéò åðüìåíåò çìÝñåò, 

üðùò õðïãñáììßæåôáé óôéò áíáêïéíþóåéò, «Ýíá 

ðïëý ìåãÜëï gaming event, ôï eGaming» óôï 

ïðïßï êáëïýíôáé üëïé åðåéäÞ «áîßæåé ðñáãìáôéêÜ 

íá Ýñèåôå… ãéá íá æÞóåôå áðü êïíôÜ áõôÞ ôçí 

åìðåéñßá. ¢ëëùóôå, ôÝôïéá events ãßíïíôáé ðëÝïí 

ðïëý óðÜíéá, ïðüôå ïöåßëïõìå ùò gamers íá ôá 


ïé óõíäéêáëéóôéêïß êáé åðéóôçìïíéêïß ôçò ÷þñáò 

êáëïýí üëïõò íá óõììåôÜó÷ïõí óå óõëëáëçôÞñéï 

ãéá íá äéáäçëþóïõí åíÜíôéá óôéò «ìíçìïíéáêÝò» 

ðïëéôéêÝò êáé ðñáêôéêÝò ðïõ Ýöåñáí ôá Ýîé ÷ñüíéá 

ýöåóçò ôçò ïéêïíïìßáò êáé Ý÷ïõí äéáìïñöþóåé 

åöéáëôéêÝò óõíèÞêåò äéáâßùóçò ãéá ôï óýíïëï 

ôùí ðïëéôþí. «Ïé ðáñáãùãéêÝò ìïíÜäåò, ç 

ðñùôïãåíÞò ðáñáãùãÞ, ç áãñïôéêÞ ïéêïíïìßá, ï 

êáôáóêåõáóôéêüò ôïìÝáò óõíå÷ßæïõí ôçí ðôùôéêÞ 

ôÜóç, Ýñìáéï ôùí áóêïýìåíùí ïëéãïðùëéáêþí 

äéêôýùí êáé ðïëéôéêþí, ÷ùñßò íá õðÜñ÷åé ó÷Ýäéï 

áíáóõãêñüôçóçò…» áíáöÝñïõí, ìåôáîý Üëëùí, 

óôçí ðñüóêëçóÞ ôïõò.

Ôï gaming ãéá ôï ïðïßï êüðôåôáé ç äéïßêçóç ôçò 

ÄÅÈ, áóöáëþò êáé äåí åßíáé áíÜðôõîç. ÊÜèå Üëëï. 

åêöñÜæåé ôïõò ìÝóá, ðñïðáíôüò ôéò öéëïäïîßåò êáé 

óôü÷ïõò ôïõò. Ôïõò Ýîù ôïõò åêöñÜæïõí ïé áãþíåò 

õðÝñ ôçò åñãáóßáò, ôçò ðáñáãùãÞò êáé åí ôÝëåé ôçò 

áíÜðôõîçò.

Ç äéáöïñÜ åßíáé ðñïöáíÞò, áðïêáëõðôéêÞ êáé 

ôåñÜóôéá.

Ôï ìüíï âÝâáéï ãéá ôçí åöåôéíÞ ÄÅÈ åßíáé üôé … 



Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι,  

όλες οι παραγωγικές και επιστημονι-

κές δυνάμεις της χώρας δίνουν ρα-

ντεβού αύριο στις 6 το απόγευμα στο 

Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, 

στο πανελλαδικό συλλαλητήριο για να 

απαντήσουν  αγωνιστικά και δυναμι-

κά  στις ακολουθούμενες αδιέξοδες 

και καταστροφικές πολιτικές.  Στη δι-

άρκεια συνέντευξης Τύπου χθες στη 

Θεσσαλονίκη η διοίκηση της ΓΣΕΕ 

απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση μαζι-

κής συμμετοχής στο συλλαλητήριο 

του Σαββάτου, ενώ παράλληλα πα-

ρουσιάστηκε  η έκθεση του ΙΝΕ της 

ΓΣΕΕ, η οποία  αναφέρει ότι τουλά-

χιστον δύο δεκαετίες θα απαιτηθούν 

προκειμένου να δημιουργηθούν ένα 

εκατομμύριο θέσεις εργασίας και 

να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας 

κάτω από το 10% σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργα-

σίας της ΓΣΕΕ.

-Το ΤΕΕ συμμετέχει στις κινητοποιή-

σεις της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 

και των πρωτοβουλιών των συνδικαλι-

στικών, επιστημονικών  και παραγωγι-

κών  φορέων,  που έχουν σχηματίσει 

κοινό μέτωπο συνεργασίας και παρεμ-

βάσεων, με πρωτοβουλίες των διοική-

σεων των φορέων και του προέδρου 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη. Οι φορείς τόνισαν 

σε κοινή ανακοίνωση τους ότι η φετινή 

ΔΕΘ είναι σταθμός αγώνα και αφετη-

ρία ανατροπών, υπέρ των υγιών κοι-

νωνικών και παραγωγικών δυνάμεων.

-Στο μεταξύ σήμερα πραγματοποιείται 

η κοινή συνέντευξη Τύπου των ΑΔΕ-

ΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, 

ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟ-

ΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟ-

ΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, και του  ΤΕΕ, για τη 

δραματική κατάσταση σε κάθε χώρο 

και τις πρωτοβουλίες των Φορέων για 

τη μεταμνημονιακή δημοκρατική και 

παραγωγική Ελλάδα. Η συνέντευξη 

Τύπου θα γίνει, στο αμφιθέατρο του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ 

Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. 

Αλεξάνδρου 49 Θες/κη) στις 12.30 μμ.

Σε συγκέντρωση 
το Σάββατο 6 
µµ στο άγαλµα 
Βενιζέλου  καλούν 
ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 
και το Εργατικό 
Κέντρο Θεσσαλο-
νίκης, το ΠΑΜΕ 
καλεί στην πλ. 
Αριστοτέλους, 
ενώ υπάρχει και 
συγκέντρωση στην 
Καµάρα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Αγωνιστικό ραντεβού  
στη Θεσσαλονίκη

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής 

Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών 

(ΠΣΦΣΚ)

ΑΘΗΝΑ

 "Innovative, Open 

and Economically Sustainable Models of Creative 

Production"

 ΑΘΗΝΑ

Τοµέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τµήµα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "∆ηµόκριτος", 
Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, ΤΕΙ 
Πειραιά

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης 
(ΕΚΤ) 

30
Σεπτεµβρίου

2013

 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητι-
κού Κτιρίου

25-27
Οκτωβρίου

2013

 Το 2ο ετήσιο Balkans Oil & Gas 2013 Summit, 

όπου θα συζητηθούν οι νέες αδειοδοτή-

σεις πετρελαίου και υδρογονανθράκων στα 

Βαλκάνια, θα πραγµατοποιηθεί στις 24 και 

25 Σεπτεµβρίου στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 

Μεγάλη Βρετανία. Η εκδήλωση πραγµατοποιεί-

ται υπό την αιγίδα του υπουργείου Οικονοµίας 

της Κροατίας, του υπουργείου Οικονοµίας του 

Μαυροβουνίου, του οµοσπονδιακού υπουργεί-

ου Ενέργειας, Εξόρυξης και Βιοµηχανίας της 

Βοσνίας - Ερζεγοβίνης και υποστηρίζεται από 

την Albanian Energy Association και Romanian 

Association of Petroleum.

   Επίτιµος οµιλητής θα είναι ο Vladan 

Dubljevic, υφυπουργός Οικονοµίας του 

Μαυροβουνίου, ο οποίος θα παρουσιάσει όλες 

τις πληροφορίες για τις αδειοδοτήσεις και τις 

ευκαιρίες που προσφέρονται στις εταιρείες που 

ενδιαφέρονται για επενδύσεις στη βιοµηχανία 

της χώρας. Επισηµαίνεται ότι το υπουργείο 

Οικονοµίας του Μαυροβουνίου δηµοσίευσε 

πρόσφατα µία επίσηµη ανακοίνωση, προσκα-

λώντας τις παγκόσµιες εταιρείες πετρελαίου 

και φυσικού αερίου να υποβάλουν προσφορές 

για τον πρώτο παράκτιο γύρο αδειοδοτήσεων 

της χώρας για την εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Συνέδριο: Υδρογονάνθρακες και Βαλκάνια  

4η Μπιενάλε σύγχρονης 
τέχνης Θεσσαλονίκης 

Συναυλία αφιερωµένη στους «Έλληνες του κόσµου» θα δοθεί τη ∆ευτέρα 9 Σεπτεµβρίου στο 

Ηρώδειο, στο πλαίσιο της φετινής «Γιορτής του Απόδηµου Ελληνισµού» που κάθε χρόνο στις αρχές 

Αυγούστου γιορτάζεται στο ξωκλήσι της ξενιτιάς στον Aϊ Γιάννη στα Μακρίσια της Ολυµπίας. Η φετινή 

εκδήλωση µεταφέρεται στην Αθήνα, τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Πολιτισµού και Εξωτε-

ρικών και πραγµατοποιείται για την ίδρυση στα Μακρίσια Μουσείου Απόδηµου Ελληνισµού και για 

τη δηµιουργία γλυπτού αγάλµατος για τον Ελληνισµό της ∆ιασποράς που φιλοτέχνησε ο γλύπτης 

Θόδωρος Παπαγιάννης. Μια βραδιά αφιέρωµα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Οδυσσέα Ελύτη, 

τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Νίκο Καζαντζάκη, τη Μελίνα Μερκούρη, τον Μίκη Θεοδωράκη και σε 

όλους τους Έλληνες που λάµπρυναν µε το έργο τους τη χώρα µας στο εξωτερικό.

 Εκθέσεις, δράσεις σε µουσειακούς χώρους και 

µνηµεία, εικαστικές εγκαταστάσεις, performances, 

εργαστήρια, συνέδρια, εκπαιδευτικά προγράµµατα, 

παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο και ξεναγήσεις 

θα πραγµατοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, στο 

πλαίσιο της 4ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης. Η 

φετινή Μπιενάλε θα διαρκέσει περίπου 4 µήνες (18 

Σεπτεµβρίου 2013 ως 31 Ιανουαρίου 2014), έχει γε-

νικό τίτλο: «Παλιές ∆ιασταυρώσεις - Make it Νew», 

ενώ τίτλος της κεντρικής έκθεσης είναι: 

«Παντού αλλά Τώρα» (Everywhere but Now).

Η 4η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 

αποτελεί τη δεύτερη διοργάνωση ενός τριµερούς 

σπονδυλωτού προγράµµατος που ξεκίνησε το 2011 

και υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προ-

γράµµατος Μακεδονία-Θράκη 2007-2013 του ΕΣΠΑ 

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

και την Ελλάδα. Η οργάνωση είναι του Κρατικού 

Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και πραγµατοποιείται 

µε τη συµµετοχή της «Κίνησης των 5 Μουσείων 

Θεσσαλονίκης» (Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλο-

νίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Μακεδονι-

κό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης, Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του 

ΑΠΘ), τη στήριξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και τη 

συνεργασία άλλων πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 

φορέων, Ινστιτούτων και Ιδρυµάτων της πόλης.

Στο πλαίσιο της Μπιενάλε περισσότεροι από 50 

καλλιτέχνες από 25 χώρες, από τη Βραζιλία και 

την Κούβα µέχρι το Ιράν και την Ινδία, καθώς 

και πολλές χώρες της Μεσογείου, συµπεριλαµ-

βανοµένων 14 καλλιτεχνών από την Ελλάδα, θα 

παρουσιάσουν τη δουλειά τους χρησιµοποιώντας 

όλα τα µέσα, όπως τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη 

φωτογραφία, τις βίντεο εγκαταστάσεις, τα φιλµς και 

την περφόρµανς.

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
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Οι αντιδράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει 

στέλνουν στη ∆ΕΘ συµπυκνωµένο µήνυµα 

για το τι ακολουθεί σε δηµόσιο και ιδιωτικό 

τοµέα, ενόψει της έλευσης της τρόικας και 

των νέων  αδιεξόδων  Ήδη η κήρυξη 48ωρης 

απεργίας στις 18 και 19 Σεπτέµβρη από την 

Α∆Ε∆Υ, ενώνει τις κινητοποιήσεις που έχουν 

ξεκινήσει στο δηµόσιο κόντρα στις απολύ-

σεις και τα κλεισίµατα, σχολεία, νοσοκοµεία, 

δήµοι, ΕΡΤ, ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ, ΕΛΒΟ, ενώ προκα-

λεί πιέσεις και στη ΓΣΕΕ να ακολουθήσει κα-

θώς τα µνηµόνια χτυπούν συνεχώς µισθούς, 

συντάξεις, θέσεις εργασίας .

Στη Θεσσαλονίκη τα µέτρα ασφαλείας είναι 

δρακόντεια, µε περισσότερους από 4.000 

αστυνοµικούς, ανάµεσά τους δυνάµεις των 

ΜΑΤ και µοτοσικλετιστών των οµάδων ∆ΙΑΣ 

και ∆έλτα από την Αθήνα, αλλά και της... 

αντιτροµοκρατικής. Σε ευρεία σύσκεψη που 

πραγµατοποιήθηκε στο αστυνοµικό Μέγαρο 

Θεσσαλονίκης, αποφασίσθηκε ότι πάνω από 

4000 αστυνοµικοί από Θεσσαλονίκη, Αθήνα 

αλλά και νοµούς της Βόρειας Ελλάδας θα 

συµµετέχουν στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ. 

Επίσης,  θα απαγορεύεται η στάση - στάθ-

µευση οχηµάτων σε κεντρικούς δρόµους 

της πόλης και γύρω από το Βελλίδειο Συνε-

δριακό Κέντρο.

Ο επιστηµονικός διευθυντής του Ινστιτού-

του Εργασίας της ΓΣΕΕ Σάββας Ροµπόλης, 

στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στη Θεσσα-

λονίκη παρουσίασε τα συµπεράσµατα της 

ετήσιας έκθεσης του Ινστιτούτου για την 

ελληνική οικονοµία.  Σύµφωνα µε αυτά, η 

ανεργία στο τέλος του 2013 θα κυµανθεί στο 

29%-30% και το 2014 αναµένεται να φτάσει 

στο 31,5%.  Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ετή-

σιας έκθεσης του Ινστιτούτου Εργασίας για 

την εθνική οικονοµία, οι όποιες επενδύσεις 

γίνουν µεσοπρόθεσµα θα δηµιουργήσουν 

την λεγόµενη «άνεργη ανάπτυξη», καθώς 

θα αφορούν σε δραστηριότητες που δεν 

απαιτούν υψηλό αριθµό απασχολουµένων ή 

θα είναι υψηλής τεχνολογίας. Την ίδια ώρα 

η κυβέρνηση προσπαθεί να εξωραΐσει την 

εικόνα και υποστηρίζει  ότι τα στοιχεία του 

πληροφοριακού συστήµατος «Εργάνη» του 

υπουργείου Εργασίας δείχνουν το καλύτερο 

οκτάµηνο από την έναρξη της κρίσης και τον 

καλύτερο Αύγουστο της δεκαετίας, αναφο-

ρικά µε τις ροές απασχόλησης στο σύνολο 

της ελληνικής οικονοµίας. Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, στο οκτάµηνο Ιανουάριος- Αύγουστος 2013 δηµιουργήθηκαν 102.580 

νέες θέσεις εργασίας ενώ, τον Αύγουστο δηµιουργήθηκαν 10.969 νέες θέσεις εργασίας. Αυτός που επιβε-

βαιώνει τις προβλέψεις είναι το αποτέλεσµα λέει το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ απαντώντας στο υπουργείου που λέει για 

"απαισιόδοξες προβλέψεις" και τα αποτελέσµατα του µνηµονίου δείχνουν την πορεία, σηµειώνουν στελέχη 

της ΓΣΕΕ. Εκτιµάται ότι οι όποιες επενδύσεις γίνουν µεσοπρόθεσµα, θα δηµιουργήσουν την επονοµαζό-

µενη "άνεργη ανάπτυξη". Σηµειώνει πως από το 2009 έως σήµερα, οι µισθωτοί έχουν χάσει περίπου το 1/4 

της αγοραστικής δύναµης του εισοδήµατός τους, ενώ υπογραµµίζεται ότι εάν εξαιτίας της υψηλής ανεργίας 

οι µισθολογικές πιέσεις συνεχιστούν, τότε το 2014 θα απωλέσουν το 50% της αγοραστικής δύναµης. Ανα-

λυτικότερα υπολογίζεται ότι : Οι αποδοχές µισθωτών και αυτοαπασχολουµένων µειώθηκαν την τελευταία 

τριετία κατά 41 δισ. ευρώ,  υπήρξε δραµατική πτώση της εγχώριας ζήτησης η οποία έχει επιστρέψει στα 

επίπεδα του 1999 ενώ κατά την περίοδο 2011-2013, το απόθεµα παγίου κεφαλαίου της χώρας µειώθηκε για 

πρώτη φορά από το τέλος του εµφυλίου πολέµου.

Áñ÷Þ íÝùí  

êéíçôïðïéÞóåùí 

Äñáêüíôåéá ìÝôñá 

áóöáëåßáò 

Νέα έκρηξη της ανεργίας το 2014 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

«Κοροϊδία» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγό-

πουλος τη δέσµευση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά ότι από το 

πρωτογενές πλεόνασµα που θα προκύψει το 70% αυτού θα διατεθεί 

για την ενίσχυση των συνταξιούχων και τον κατηγόρησε για προ-

σπάθεια «εξαπάτησης» συνταξιούχων, εργαζοµένων και ανέργων. 

Το µεγαλύτερο µέρος του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα πάει σε 

τόκους και χρεολύσια, τόνισε ο κ. Παναγόπουλος, στη διάρκεια συ-

νέντευξης Τύπου της ΓΣΕΕ, εν όψει του συλλαλητηρίου των συνδι-

κάτων στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, την ηµέρα των εγκαινίων της 

78ης ∆ΕΘ από τον πρωθυπουργό. 

Ο κ. Παναγόπουλος απευθύνθηκε στη ∆ικαιοσύνη και σηµείωσε: 

«Η ∆ικαιοσύνη δεν µπορεί να είναι ούτε τυφλή, ούτε µουγκή. Πότε 

το Συµβούλιο της Επικρατείας θα στέρξει να βγάλει την απόφα-

ση του για την προσφυγή της ΓΣΕΕ κατά του δεύτερου Μνηµονίου; 

Υπήρξαν διαρροές ότι είναι έτοιµη η απόφαση και είναι θετική σε 

κάποια σηµεία της προσφυγής. Γιατί δεν καθαρογράφεται η από-

φαση;». Σε υψηλούς τόνους και ο εκπρόσωπος της ∆ΑΚΕ και γγ της 

ΓΣΕΕ, Νίκος Κουτσούκης: «Ή κυβέρνηση θα αλλάξει πολιτική ή ο 

λαός θα αλλάξει την κυβέρνηση», προτείνοντας απεργία διαρκείας, 

η οποία, όµως, να αποφασιστεί µε κάλπες από τους εργαζόµενους 

και όχι από την ηγεσία της ΓΣΕΕ.  Ο κ. Κουτσούκης επιτέθηκε ενα-

ντίον των υπουργών Εργασίας Γιάννη Βρούτση και Ανάπτυξης Κω-

στή Χατζηδάκη. 

Ο εκπρόσωπος της συνδικαλιστικής παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, Ζώης 

Πεπές, ανέφερε ότι η λύση είναι κατάργηση των Μνηµονίων και 

διαγραφή χρέους, η ανατροπή της ακολουθούµενης πολιτικής και 

όλων όσοι την υπηρετούν. 

Ο πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης Πανα-

γιώτης Τσαραµπουλίδης τόνισε πως το συλλαλητήριο του Σαββάτου 

θα είναι µαζικό και ειρηνικό.

Μαζικό και ειρηνικό συλλαλητήριο 



Το 2002 ο Βραζιλιάνος Alfredo Moser συνέλαβε την ιδέα. Το 2011, φοιτητές του ΜΙΤ τη µελέτησαν 

και τελειοποίησαν και τον ίδιο χρόνο ο Φιλιππινέζος Illac Diaz, ανέλαβε να φωτίσει τις σκοτεινές 

παραγκουπόλεις της Μανίλα, ταυτόχρονα να ανακυκλώσει τα άπειρα πλαστικά µπουκάλια νερού. 

Για να τη διαδώσει δηµιούργησε τη µη κερδοσκοπική οργάνωση «ένα λίτρο φως» και αξιοποίησε το 

YouTube, µε την ανάρτηση ενός video! Λαµπρή (στη σύλληψη και την τελική απόδοση), εξαιρετικά 

απλή (στην κατασκευή της) η ιδέα ήδη φωτίζει χιλιάδες σκοτεινές παράγκες (κατοικίες και 

καταστήµατα) κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Κι αυτό γιατί αξιοποιεί τις δυνατότητες του ήλιου, για να 

τις φτάσει εκεί όπου πριν δεν έφταναν. 

Το µπουκάλι γεµάτο νερό, στο οποίο προστίθενται µερικές κουταλιές χλωρίου (ώστε να αποτραπεί 

η δηµιουργία χλωρίδας), «εµφυτεύεται» στις µεταλλικές (κατά κανόνα) στέγες. Έτσι, επιτρέπει να 

µπει στο χώρο φυσικό φως, κυρίως, όµως, το διαθλά, παρέχοντας φωτισµό αντίστοιχο µιας λάµπας 

55 watt ! Σε µια χώρα, όπου η παροχή ρεύµατος σε πολλές περιοχές, δεν είναι διαθέσιµη ή είναι 

αναξιόπιστη και, οπωσδήποτε, απαγορευτικά ακριβή, η ιδέα κέρδισε πολλούς φίλους, ακόµη και τις 

αρχές της Μανίλας που την υποστήριξαν ένθερµα, καθώς στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων και τα 

περίχωρά της, η Αρχή Ηλεκτρισµού υπολόγισε το 2009 σε 3 εκατοµµύρια νοικοκυριά δίχως ρεύµα. 

Το 2012, ένα εκατοµµύριο απ’ αυτά, υπολόγισαν πως διέθεταν τουλάχιστον ένα «ηλιακό µπουκάλι» µε 

τη διάρκειά ζωής του να υπολογίζεται σε 5 έως 10 χρόνια.

Η ιδέα µεταδίδεται µε ταχύτητα στην Ινδία, στην Ινδονησία, στην Αφρική, όπου ζουν 800 εκατοµµύρια 

άνθρωποι σε παραγκουπόλεις. Οι άνθρωποι αυτοί αποκτούν µια προσιτή πηγή του φωτός, κρίσιµη 

για την εκπαίδευση στο σπίτι, για την προσωπική ασφάλεια και την υγεία, αλλά και µε µηδενικό 

αποτύπωµα άνθρακα, χάρη στην επαναχρησιµοποίηση των πλαστικών φιαλών, η οποία αποτρέπει τη 

µόλυνση εδαφών και ωκεανών.

Η φήµη ότι η Apple, εδώ και πολύ καιρό, δουλεύει πάνω σε ένα project για την δηµιουργία ενός 

έξυπνου ρολογιού χειρός, το επονοµαζόµενο και ως “iWatch”, έχει προκαλέσει …υπερδιέγερση στις 

σελίδες τεχνολογίας σε όλα τα διεθή ΜΜΜ και τα αντίστοιχα site. Κάποιοι, µάλιστα, υποστηρίζοντας 

πως έχουν «εκ των ένδον» πληροφορίες το περιγράφουν: η συσκευή θα έχει ως λογισµικό το iOS 

και θα παρέχει βιοµετρικές µετρήσεις, ενώ θα συνδέεται άµεσα µε όλες τις iOS συσκευές. Θα 

διεθέτει οθόνη 1,5 ίντσας, πολλούς αισθητήρες, θα έχει αυτονοµία µπαταρίας 4-5 ηµέρες και θα 

είναι διαθέσιµο ως το τέλος του 2014. Ως προς τη µορφή κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί κάτι, αλλά 

αρκετοί …εφάνταστοι, έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο διαδίκτυο.

Το βέβαιο είναι ότι η Αpple έχει ήδη κατοχυρώσει το όνοµα “iWatch” σε πολλές χώρες, ενώ τον 

Μάιο, στην συνέντευξη που παραχώρησε 

ο επικεφαλής της Apple, Tim Cook, στο 

AllThingsD, ανέφερε, µεταξύ άλλων, 

πως µια συσκευή στον καρπό είναι µια 

πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Το Bloomberg, 

επικαλούµενο αξιόπιστες πηγές, αποκάλυψε 

πως 100 και πλέον µηχανικοί της Apple 

δουλεύουν πάνω στο project κάτω από τις 

οδηγίες του senior director of engineering, 

James Foster. 
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Το ψυγείο Mitticool ήταν µια ιδέα του Ινδού 

µηχανικού Mansukhbhai Prajapati (φωτογραφία). 

Κατασκεύασε το πρότυπο το 2006, εξολοκλήρου 

από πηλό, κοστίζει περίπου 50 δολάρια και δεν 

καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί να 

κρατήσει τα τρόφιµα φρέσκα και δροσερά έως 

και πέντε ηµέρες, µε συνέπεια να αποτελεί 

ένα περιζήτητο εξοπλισµό για τα σπίτια στις 

αποµακρυσµένες αγροτικές κοινότητες της Ινδίας.

Η ευρεσιτεχνία του Ινδού µηχανικού εντάσσεται στην 

επονοµαζόµενη «λιτή καινοτοµία», που κυριαρχεί 

στην Ινδία τα τελευταία χρόνια και κερδίζει έδαφος 

παγκοσµίως, δίνοντας λύσεις και ελπίδες σε 

πληθυσµούς που µαστίζονται από την ανέχεια, αλλά 

και την έλλειψη βασικής υποδοµής στις περιοχές 

όπου διαβιούν.

Ακριβώς οι ελλείψεις, είναι κι αυτές που οξύνουν τη 

σκέψη των ανθρώπων και πολλούς τους µετατρέπει 

σε εφευρέτες προϊόντων της «λιτής καινοτοµίας». Το 

«∆ίκτυο της Μέλισσας» (Bee Honey Network), στα 24 

χρόνια ύπαρξής του, έχει ανακαλύψει κάπου 25.000 

εφευρέσεις αυτού του τύπου και έχει βοηθήσει στη 

διάδοσή τους.

Όσο για τον εφευρέτη του πήλινου ψυγείου (σ.σ. 

θυµίζουµε τα πήλινα κανάτια που χρησιµοποιούσαµε 

άλλοτε στην Ελλάδα για να έχουµε δροσερό νερό), 

άρχισε να σκαρφίζεται την ιδέα µετά τον σεισµό που 

έπληξε το 2001 το Γκουτζαράτ της Ινδίας, κατά τον 

οποίο σκοτώθηκαν 2.000 άνθρωποι, ενώ 400.000 

έχασαν τα σπίτια τους. Ο Mansukhbhai Prajapati, 

νέος επιχειρηµατίας τότε, έχασε τα πάντα, αλλά 

βρήκε έναν καινοτόµο τρόπο για να σταθεί στα πόδια 

του. Το ψυγείο του µπορεί να λειτουργεί ακόµη και 

µετά από µεγάλες καταστροφές ή black out, όπως 

συνέβη µετά το σεισµό στο χωριό του.

ΨΥΓΕΙΟ ΑΠΟ ΠΗΛΟ
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Από σήµερα, Παρασκευή, ξεκινά η πιλοτική λειτουργία της εφαρµογής του ηλεκτρο-

νικού παραβόλου «e-Παράβολο». Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικο-

νοµικών, στόχος της εφαρµογής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των 

επιχειρήσεων για την αγορά και τη χρήση παραβόλων. «Το ηλεκτρονικό παράβολο θα 

συµβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την αγο-

ρά και τη χρήση παραβόλων, καθώς και στην ουσιαστική προώθηση της Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης στο ∆ηµόσιο και στους συνεργαζόµενους Φορείς του», αναφέρει το 

υπουργείο. Στην πρώτη φάση λειτουργίας της Εφαρµογής «e-Παράβολο» θα είναι δι-

αθέσιµα ηλεκτρονικά παράβολα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 

και, στη συνέχεια, θα εντάσσονται σταδιακά παράβολα από άλλους ∆ηµόσιους Φορείς 

αποδέκτες παραβόλων. Για την αγορά του e-Παραβόλου οι ενδιαφερόµενοι (φυσικά και 

µη φυσικά πρόσωπα) µπορούν να επισκέπτονται το διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.

gsis.gr) επιλέγοντας από τις «Υπηρεσίες προς Πολίτες ή Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις» 

τη σχετική εφαρµογή «e-Παράβολο». Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη για όλους τους πο-

λίτες και επιχειρήσεις, χρήστες και µη χρήστες του Taxisnet.

Áðü óÞìåñá ôï çëåêôñïíéêü ðáñÜâïëï 
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Η Συντονιστική Επιτροπή των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος συνεδρίασε 

χθες  εκτάκτως και αποφάσισε καταρχήν την αποχή των δικηγόρων της χώ-

ρας από τα καθήκοντά τους στις 17 και 18 Σεπτεµβρίου, ενώ «επιφυλάσσεται 

για περαιτέρω ενέργειες».

ÊéíçôïðïéÞóåéò äéêçãüñùí 

Με δύο 48ωρες απεργίες, 10 και 11 και 12 και 13 Σεπτεµ-

βρίου, αλλά και µια πενθήµερη από τις 16 έως τις 20 

Σεπτεµβρίου απαντά η Πανελλήνια Οµοσπονδία των 

διοικητικών υπαλλήλων ανωτάτων Ιδρυµάτων στην επι-

κείµενη διαθεσιµότητα 1500 εργαζοµένων στα ΑΕΙ και τα 

ΤΕΙ. Κατά συνέπεια, στις 11 Σεπτεµβρίου, ηµέρα έναρξης 

των εγγραφών των φοιτητών, οι γραµµατείες των σχο-

λών θα είναι κλειστές, ενώ κατά τα φαινόµενα δεν πρό-

κειται να λειτουργήσουν πριν από τις 20 Σεπτεµβρίου.

Σε ανακοίνωσή της, η οµοσπονδία αναφέρει ότι «δεν 

υπάρχει κανένα περιθώριο αδράνειας» και προσθέτει: 

«Η περίοδος που διανύουµε είναι η πιο κρίσιµη από 

κάθε άποψη για τον εργασιακό βίο όλων µας, δεδοµένης 

της άµεσης απειλής να τεθεί σε διαθεσιµότητα το 25% 

του ∆ιοικητικού Προσωπικού των Ιδρυµάτων».

Áðåñãßá äéïéêçôéêþí óå ÁÅÉ 

êáé ÔÅÉ 

Όψη θα αλλάξει µέσα στα επόµενα 

χρόνια η παραλία της Αλεξανδρού-

πολης, καθώς ξεκινούν οι διαδικασί-

ες για ένα µεγάλο έργο ανάπλασης, 

ύψους 3,5 εκατοµµυρίων ευρώ, που 

προβλέπει την κατασκευή τοιχίου και 

τη δηµιουργία χώρου για την ανάπτυ-

ξη τραπεζοκαθισµάτων, περιπατητι-

κών διαδρόµων, φυτικών στοιχείων 

και παιδικών χαρών µε πέργολες και 

άλλα στοιχεία που θα αναβαθµίζουν 

την αισθητική της περιοχής. Σε συ-

νέντευξη Τύπου, ο δήµαρχος Αλε-

ξανδρούπολης Ευάγγελος Λαµπάκης 

έκανε λόγο για ένα όνειρο πολλών 

χρόνων και γνωστοποίησε ότι το 

υπουργείο Περιβάλλοντος ενέκρινε 

τη µελέτη περιβαλλοντικών όρων, η 

Κτηµατική Υπηρεσία του ∆ηµοσίου 

έδωσε το "πράσινο φως" για τη νο-

µιµοποίηση του τοιχίου στον αιγιαλό 

και η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μα-

κεδονίας - Θράκης αδειοδότησε την 

κατασκευή του τοιχίου και τα αρχι-

τεκτονικά έργα που προβλέπονται. Το 

έργο αναµένεται να δηµοπρατηθεί σε 

ενάµιση µήνα, ενώ η υλοποίησή του 

"τοποθετείται" χρονικά τον Ιανουά-

ριο του 2014 και η ολοκλήρωσή του 

εντός του 2015. 

ÁíÜðëáóç óôçí Áëåîáíäñïýðïëç

Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν οι αναπληρω-

τές υπουργοί Περιβάλλοντος και Οικονοµικών, Σταύρος 

Καλαφάτης και Χρήστος Σταϊκούρας καθορίζει το ποσό 

που πρέπει να καταβάλει κάθε ιδιοκτήτης αυθαιρέτου 

υπέρ του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Για 

κάθε αίτηση νοµιµοποίησης το ποσό ανταπόδοσης για τη 

λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήµα-

τος του ΤΕΕ, το οποίο δέχεται τους φακέλους τακτοποίη-

σης αυθαίρετων κτισµάτων ορίζεται από 15 έως και 100. Η 

πληρωµή του ποσοστού αυτού αποτελεί προϋπόθεση για 

την έκδοση των διοικητικών εγγράφων από το πληροφο-

ριακό σύστηµα του ΤΕΕ και την αποδοχή και ολοκλήρωση 

των διαδικασιών υποβολής δηλώσεων και βεβαιώσεων. 

Ωστόσο, δεν καταβάλλεται για την έκδοση βεβαιώσεων 

που προσαρτώνται σε δικαιοπραξίες. Ειδικότερα, για την 

ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής και βεβαιώσεων 

για δηλώσεις αυθαιρέτων, η ανταπόδοση ορίζεται ως εξής: 

15 ευρώ για παράβολο έως 500 ευρώ. 25 ευρώ για παρά-

βολο 1.000 ευρώ. 40 ευρώ για παράβολο 2.000 ευρώ. 60 

ευρώ για παράβολο 4.000 ευρώ. 80 ευρώ για παράβολο 

8.000 ευρώ. 100 ευρώ για παράβολο 10.000 ευρώ Το ποσό 

θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασµό του ΤΕΕ.

Υπουργική απόφαση  
υπέρ ΤΕΕ 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΡΗΣΗ ΜΠΛΟΚ ΕΠΙΤΑΓΩΝ- Ανάσα σε χιλιάδες επιχειρηµατίες 

 ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 
ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΝΕΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕ ΝΕΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ- Τυχόν νέο πακέτο στήριξης στην Ελλάδα θα συνοδευθεί 

 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ-  ΣΕ 
ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΕΧΑΣΑΝ 37 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Στα επίπεδα του 

1961 η ανεργία εκτιµά η ΓΣΕΕ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μειώνεται από 12 σε 6 µήνες η στέρηση του µπλοκ 

επιταγών- ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»- Εκτός “µαύρης λίστας” 

14.000 επαγγελµατίες που είχαν εκδώσει ακάλυπτες επιταγές αξίας 

κενό 2014-2015- ΣΗΜΑ ΕΚΤ-EUROGROUP ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ
απασχόλησης- 102.580 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 8ΜΗΝΟ 
Προσέγγιση των δύο πλευρών µετά την επίσκεψη του Ευάγγελου 

Βενιζέλου στην Αίγυπτο- ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΘΗΝΑΣ-ΚΑΪΡΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΟΖ- Άµεση επανέναρξη των διµερών διαπραγµατεύσεων.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο πρόεδρος του Eurogroup προαναγγέλλει 

διαπραγµατεύσεις σε δύο στάδια- ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΤΟ 
ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ- «Η Ελλάδα δεν θα µπορέσει να βγει στις 

των ποινών που επιβάλλονται για τις επιταγές- ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΕΣ 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ- Στέρηση βιβλιαρίου 6 µήνες από 

ΓΣΕΕ: ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΜΙΣΘΩΝ ΕΚΤ: ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΣΤΑ 
ΛΟΓΙΑ ΕΣΕΕ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΤΑ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Ήδη 

31 ΕΛΜΕ από τις 35 που αποφάσισαν- επί συνόλου 88- ψήφισαν 

ΑΥΣΤΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΝΤΡΑΓΚΙ-
Η ΧΕΙΡΑΨΙΑ ΟΜΠΑΜΑ- ΠΟΥΤΙΝ ∆ΕΝ ΕΚΡΥΨΕ ΤΟ ΨΥΧΡΟ 

ΚΛΙΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ: ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ- Γίνονται 

πιο χαλαρά τα εισοδηµατικά κριτήρια- Μεγαλύτερο τώρα το ποσοστό 

 ΧΑΜΟΓΕΛΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ «ΨΗΝΕΤΑΙ» 
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΣΟΚ: ΠΑΤΑΕΙ ΓΚΑΖΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 
ΣΥΜΠΟΣΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Όλες οι αλλαγές στο νοµοσχέδιο για το νέο 

Λύκειο- ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ- ΤΕΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΕΡΟΣ Ο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ- Στις 

5.000 € το όριο για τη «µαύρη λίστα»- Τα νέα κριτήρια για χορήγηση 

Πετρούπολη- «ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ» ΟΜΠΑΜΑ- ΠΟΥΤΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΑΥΤΗ» 
ΣΥΡΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας προαναγγέλλει νέο πρόγραµµα- ΜΑΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ 
ΜΕ ΝΕΟ ∆ΑΝΕΙΟ  ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΩΝ 
ΡΙΧΤΕΡ ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΟΣ «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ».

ΕΘΝΟΣ: Φάµπρικα µε «µαύρα» ενοίκια από ξένους ιδιοκτήτες στα 

νησιά- ΧΡΥΣΕΣ ΒΙΛΕΣ ΣΤΑ ∆ΙΧΤΥΑ ΤΟΥ Σ∆ΟΕ- Αδήλωτα µισθώµατα 

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΡΙΑ- Η 

σκληρή αντιπαράθεση Οµπάµα- Πούτιν για τη Συρία επισκιάζει κάθε 

Κατασχέσεις και… δόσεις- ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΡΟΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ανατριχιαστικά στοιχεία για σήµερα- αύριο 

δείχνει η έκθεση της ΓΣΕΕ- ΚΡΑΧ ΤΟΥ ’29 ΣΕ ΑΝΕΡΓΙΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ 
ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΑΕΕ ΓΙΑ ΧΡΕΗ, ΣΕ 12 ∆ΟΣΕΙΣ 
ΟΡΙΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΠΟΛΛΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ- Προϋπόθεσης για να 

απορροφηθή η ανεργία.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κλιµακώνεται η επίθεση στο µάθηµα των 

ΤΖΙΧΑΝΤ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ  ΒΟΜΒΑ 
ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ.

Η ΑΥΓΗ: ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ- Για απεργία 

από τις 16 Σεπτεµβρίου στα Γυµνάσια και τα Λύκεια ψηφίζουν χιλιάδες 

Συρία- ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΟΜΠΑΜΑ ΑΠΟ ΠΑΠΑ, ΠΟΥΤΙΝ, ΡΟΜΠΑΪ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΛΑΪΚΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο ακαδηµαϊκός- ιστορικός, καθηγητής στο 

Πανεπιστήµιο της Οττάβας του Καναδά, µε επιστολή του λαµβάνει 

ξεκάθαρη και ηγετική θέση…- ΚΙΤΣΙΚΗΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ 
ΚΑΙ ΠΟΥΤΙΝ!!!
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ: TΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΕ 800.000 
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-20-53 | 6/09/2013

Ύστατη ευκαιρία να ρυθµίσουν τα χρέη τους προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία έχουν 800.000 οφειλέτες. Στην αντίθετη 

περίπτωση απειλούνται µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης 

οφειλών, δηλαδή µε κατασχέσεις, πλειστηριασµούς κ.ά.

Σε µία προσπάθεια να γίνει πιο... ελκυστική n ρύθµιση 

των χρεών τα ασφαλιστικά ταµεία δίνουν τη δυνατότητα 

σε οφειλέτες να «τακτοποιήσουν» και τα ποσά της φετινής 

χρονιάς. Σχετική ρύθµιση ισχύει ήδη στο ΙΚΑ και χθες 

υπήρξε ανάλογη εγκύκλιος και στον Οργανισµό Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελµατιών (OAEE).

Το συνολικό ύψος της οφειλής προς τα Ταµεία φτάνει τα 15 

δισεκατοµµύρια ευρώ, ωστόσο µέχρι τώρα έχουν ρυθµιστεί 

οφειλές περίπου 200 εκατοµµυρίων ευρώ.

Μέχρι το τέλος Αυγούστου µόνο τρεις στους εκατό οφειλέτες 

έχουν ανταποκριθεί, µε αποτέλεσµα να έχει σηµάνει 

συναγερµός στα ασφαλιστικά ταµεία.

Οι ευνοϊκοί όροι για την αποπληρωµή των οφειλών 

το καλοκαίρι. Παράλληλα, είναι σε ισχύ και η «πάγια 

ρύθµιση» που προβλέπει ωστόσο χαµηλότερο αριθµό 

«τρέχει» τον Ιούλιο, µε τις δόσεις να ξεκινούν από τις 48. 

Ακόµα ευνοϊκότεροι όροι ισχύουν για φυσικά πρόσωπα που 

χρωστάνε κάτω από 5.000 ευρώ, καθώς οι δόσεις µπορούν 

να φτάνουν έως και τις 100. Ωστόσο, κάθε µήνα ο αριθµός 

των δόσεων µειώνεται, µε αποτέλεσµα όσο καθυστερεί 

ο οφειλέτης να µπει στη ρύθµιση τόσο να µικραίνουν τα 

περιθώρια καταβολής των χρηµάτων.

θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τα χρέη τους σε 46 

δόσεις, σε περίπτωση που υποβάλλουν αίτηση τον επόµενο 

µήνα οι δόσεις µειώνονται σε 45 και ούτω καθεξής.

Σε µία προσπάθεια να πειστούν οι οφειλέτες να 

τακτοποιήσουν τα χρέη τους ευνοϊκοί όροι προβλέπονται και 

για τη φετινή χρονιά. Η αρχική ρύθµιση έδινε τη δυνατότητα 

τακτοποίησης των οφειλών που είχαν δηµιουργηθεί µέχρι το 

τέος5 του 2012. Ωστόσο, σταδιακά µε εγκυκλίους τα Ταµεία 

(ΙΚΑ, ΟΑΕΕ) δίνουν τη δυνατότητα να «τακτοποιηθούν» και τα 

χρέη της φετινής χρονιάς.

Προσοχή όµως καθώς οι οφειλές του 2013 µπορούν  να 

ρυθµιστούν έως και σε 12 δόσεις. Πάντως τα ασφαλιστικά 

ταµεία περνάνε από «κόσκινο» την οικονοµική κατάσταση 

των οφειλετών που µπαίνουν στη ρύθµιση. Για το θέµα αυτό 

είχαν υπάρξει έντονες πιέσεις από την τρόικα, ώστε να 

διασφαλιστεί πως όσοι µπουν στη ρύθµιση θα καταβάλλουν 

τις οφειλές τους.

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

- Για ποσά οφειλής από 5.000 έως 75.000 ευρώ απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται λεπτοµέρειες 

αναφορικά µε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του 

οφειλέτη (ακίνητα, αυτοκίνητα, ετήσιο εισόδηµα, τραπεζικοί 

λογαριασµοί) καθώς και πληροφορίες που περιλαµβάνουν 

οφειλές σε Ταµεία, υπηρεσίες του ∆ηµοσίου ή πάγιες 

υποχρεώσεις προς τρίτους.

- Για ποσό οφειλής άνω των 75.000 ευρώ ο οφειλέτης 

προσκοµίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιµητή, 

περί της ορθότητας των οικονοµικών στοιχείων καθώς και 

των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναµία 

εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιµότητα του 

διακανονισµού.

- Για ποσό οφειλής άνω των 300.000 ευρώ πέρα από τα 

παραπάνω απαιτείται διασφάλιση της οφειλής µε προσκόµιση 

εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστηµα της 

ρύθµισης για το σύνολο της ρυθµιζόµενης οφειλής πλέον των 

επιβαρύνσεων ή πλήρης διασφάλιση της οφειλής µε εγγραφή 

υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειµενικής 

αξίας τουλάχιστον ίσης µε το ύψος της συνολικής οφειλής. 

- Ειδοποίηση µε sms και µετά αναγκαστικές εισπράξεις. 

βρεθούν όσοι οφειλέτες δεν... περάσουν από το ταµείο για να 

τακτοποιήσουν τα χρέη τους. Με βάση τα µέχρι τώρα στοιχεία 

περίπου 25.000 οφειλέτες έχουν υπαχθεί στις ρυθµίσεις 

χρεών, που υλοποιούν οι ασφαλιστικοί φορείς. Ειδικότερα 

από τα στοιχεία των Ταµείων προκύπτει πως:

 - Στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών 

ρυθµίσουν χρέη 58 εκατοµµυρίων ευρώ. Στην πάγια ρύθµιση 

έχουν υπαχθεί 2.707 οφειλέτες για να «τακτοποιήσουν» 

χρέη 12,5 εκατοµµυρίων ευρώ. Το ταµείο των ελευθέρων 

επαγγελµατιών είχε εισπράξει µέχρι τα τέλη Αυγούστου 9,2 

εκατοµµύρια ευρώ.

είχαν υπαχθεί 4.449 επιχειρήσεις, ενώ είχαν υποβληθεί 

7.187 αιτήµατα (που αυτή τη στιγµή εξετάζονται). Στην 

«πάγια ρύθµιση» που προβλέπει µικρότερο αριθµό δόσεων 

έχουν ήδη υπαχθεί 1.337 επιχειρήσεις και συνολικά έχουν 

υποβληθεί 2.873 αιτήµατα.

Σηµειώνεται πως το επόµενο δεκαπενθήµερο θα ξεκινήσει 

π λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ανεξόφλητων 

Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το οποίο σταδιακά θα «καλύπτει» όλα 

τα ασφαλιστικά ταµεία (η αρχή γίνεται από το ΙΚΑ και τον 

ΟΑΕΕ). Το Κέντρο σε πρώτη φάση θα προχωρήσει στην 

αξιολόγηση όλων των οφειλών που µπορούν να εισπραχθούν. 

Στη συνέχεια θα ειδοποιηθούν όλοι οι οφειλέτες για τα 

χρήµατα που χρωστάνε αλλά και το µέχρι πότε πρέπει να 

καταβληθούν. Η ενηµέρωση θα γίνει µε διάφορους τρόπους, 

όπως για παράδειγµα µε e-mail ή µε επιστολή που θα σταλεί 

ταχυδροµικά. Όσοι δεν προσέλθουν θα βρεθούν αντιµέτωποι 

µε µέτρα αναγκαστικής είσπραξης οφειλών.

Μιλώντας στο «Έθνος» ο υποδιοικητής του ΙΚΑ Κώστας 

Παπαθανασίου τονίζει πως «από τις πρώτες δοµές που 

θα αξιολογηθούν µόλις έρθει η τρόικα στη χώρα µας 

είναι και το Κ.Ε.Α.Ο. Γίνεται τιτάνια προσπάθεια τώρα 

για να οργανώσουµε το Κέντρο όσο το δυνατόν καλύτερα 

προκειµένου να είναι έτοιµο για να εισπράξει τις οφειλές. 
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Θεωρούµε πως µε τη συνεργασία των Ταµείων και των 

άλλων υπηρεσιών του κράτους (για παράδειγµα το 

υπουργείο Οικονοµικών) θα πετύχουµε το καλύτερο δυνατόν 

αποτέλεσµα».

ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 6/09/2013

Τη στήριξη της Ελλάδας τόσο για την κάλυψη των δανειακών 

αναγκών τα επόµενα χρόνια όσο και για την περαιτέρω 

ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους προανήγγειλε χθες ο 

οι τρεις τοµείς που θα ρίξουν το βάρος τους οι εταίροι το 

επόµενο διάστηµα είναι ο δηµόσιος τοµέας, η φορολογική 

µεταρρύθµιση και οι ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες, όπως 

αναφέρθηκε και στο χρονοδιάγραµµα των συζητήσεων 

για την Ελλάδα στο Eurogroup, το οποίο θα εξελιχθεί σε 

δύο φάσεις, η πρώτη το φθινόπωρο µε τον καθορισµό των 

δανειακών αναγκών της χώρας και η δεύτερη τον Απρίλιο του 

2014 για την ελάφρυνση του χρέους.

Οι παραπάνω τοποθετήσεις έγιναν στην έδρα της 

Ευρωβουλής στις Βρυξέλλες, όπου συµµετείχε στις χθεσινές 

ελληνικό πρόγραµµα βρίσκεται στο σωστό δρόµο, η 

κατάσταση της οικονοµίας βελτιώνεται και η επιστροφή 

στην ανάπτυξη αναµένεται το 2014. Μάλιστα, όπως είπε, 

η ελληνική κυβέρνηση σηµειώνει πρόοδο, υπό αντίξοες 

συνθήκες. Ωστόσο, πιστεύει ότι αυτά δεν επαρκούν για 

να βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2014, που σηµαίνει ότι η 

περαιτέρω στήριξη της χώρας είναι επιβεβληµένη.

«Πρέπει να είµαστε σαφείς και ξεκάθαροι και να λέµε την 

αλήθεια, υπάρχουν λόγοι που µας κάνουν να πιστεύουµε ότι 

είναι απαραίτητη η περαιτέρω βοήθεια», είπε, προσθέτοντας 

ότι «έχουµε δεσµευθεί να στηρίξουµε την Ελλάδα µέχρι 

να σταθεί στα πόδια της και να βγει στις αγορές, υπό την 

προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση θα εκπληρώσει ης δεσµεύσεις 

και τους όρους του µνηµονίου».

Αρχίζοντας από τα θετικά, είπε ότι η Ελλάδα τα πήγε 

πολύ καλά σε πολύ δύσκολη εποχή, γιατί θα πετύχει 

φέτος πρωτογενές πλεόνασµα, κάτι που αποτελούσε 

καίρια προϋπόθεση για την περαιτέρω στήριξη της χώρας, 

ότι «δεν πάνε καλά» οι ιδιωτικοποιήσεις, τις οποίες 

χαρακτήρισε απαραίτητες για τη βιωσιµότητα του ελληνικού 

προγράµµατος, αλλά και τη µείωση του δηµόσιου χρέους.

«Για τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις βλέπω ότι είναι πολύ 

δύσκολο να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική υποστήριξη, 

άρα ανησυχώ», είπε, επισηµαίνοντας, πάντως, ότι ανάλογο 

µεγάλα θέµατα που πρέπει να προωθηθούν και να 

ολοκληρωθούν», τόνισε, αναφέροντας χαρακτηριστικά το 

φορολογικό σύστηµα και το δηµόσιο τοµέα.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Eurogroup, η δεύτερη 

αναθεώρηση του ελληνικού προγράµµατος θα γίνει φέτος 

µετά την ολοκλήρωση της επόµενης αξιολόγησης. Σε πρώτη 

φάση θα εξεταστούν οι δανειακές ανάγκες της Ελλάδας 

τα επόµενα χρόνια, όπου πλέον υπάρχει συναίνεση ότι θα 

χρειαστούν πρόσθετα χρήµατα. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι 

είναι πολύ πρόωρο να αναφερθεί τώρα στο «χαρακτήρα, το 

µέγεθος και τους όρους ενός νέου προγράµµατος», ωστόσο 

ανέφερε ότι η Ευρωζώνη είναι έτοιµη να παράσχει βοήθεια 

στην Ελλάδα, όπως είχε άλλωστε δεσµευθεί στο πλαίσιο 

της απόφασης για το δεύτερο πρόγραµµα, το ∆εκέµβριο 

του 2012. «Το Eurogroup έχει δεσµευθεί να παράσχει 

βοήθεια µέχρι να γυρίσει η χώρα σης αγορές», επεσήµανε, 

προσθέτοντας ότι αυτό θα γίνει υπό την προϋπόθεση ότι θα 

τηρηθούν όλες οι δεσµεύσεις.

Η βιωσιµότητα του χρέους θα απασχολήσει τους εταίρους 

Αν και δεν το λένε δηµόσια, η επίτευξη του πρωτογενούς 

πλεονάσµατος φέτος θεωρείται δεδοµένη από τους εταίρους. 

παραπέρα, µιλώντας για ελάφρυνση του δηµόσιου χρέους 

και κάνοντας αναφορά σε περαιτέρω µείωση των επιτοκίων 

των διµερών δανείων. Είµαστε έτοιµοι να κάνουµε κι άλλα, 

εάν η Ελλάδα εκπληρώσει τους όρους, είπε, ενώ µεταξύ των 

µέτρων ανέφερε και την ενδεχόµενη αύξηση της κοινοτικής 

συγχρηµατοδότησης στα κονδύλια που λαµβάνει η χώρα µας 

από την EE.

Για την ευρωπαϊκή οικονοµία είπε ότι η πολιτική που 

ακολουθούµε µας αποµακρύνει από την κρίση, αλλά έχουµε 

ακόµη πολύ δρόµο. Αναφερόµενος στις προτεραιότητες, είπε 

ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωζώνης να συνεχίσουν τις 

µεταρρυθµίσεις, να κρατήσουν υπό έλεγχο τα ελλείµµατα 

και να ολοκληρώσουν την τραπεζική ένωση, ώστε να 

λειτουργήσει σωστά ο χρηµατοπιστωτικό τοµέας και να 

αποκατασταθεί η χρηµατοδότηση των µµε προς όφελος της 

ανάπτυξης και απασχόλησης, κυρίως στους νέους.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο 

υποστεί ζηµιές στα ελληνικά οµόλογα τα οποία διακρατεί, 

προκειµένου να παράσχει ελάφρυνση του χρέους της 

Ελλάδας. «Είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι δεν µπορούµε να 

σε συνέντευξη Τύπου. Εξάλλου ο πρόεδρος της ΕΚΤ 

πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε νέα βοήθεια προς την Ελλάδα 

θα συνοδεύεται από νέους όρους. Όταν ο πρόεδρος της 

ΕΚΤ ρωτήθηκε ευθέως εάν η τράπεζα θα συµµετείχε σε 

µια ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, απάντησε «όχι». 

Οικονοµικών θα αποφασίσουν την επόµενη χρονιά για 

µια πιθανή παράταση του τρέχοντος προγράµµατος της 

Ελλάδας. Επίσης, θα συζητήσουν τις προοπτικές της χώρας 

να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στις αγορές. Παρ" όλα αυτά, 

υπογράµµισε ότι οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια «θα απαιτεί 

επιπλέον όρους».


