
Εικοσιτετράωρη απεργία  πραγµατοποιεί σήµερα ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ). 

Στις 10 το πρωί διοργανώνεται συγκέντρωση διαµαρτυρίας των απεργών στην είσοδο του 

υπουργείου ∆ηµοσίων Έργων (Χαριλάου Τρικούπη 182). 

Ο Σύλλογος διεκδικεί την κάλυψη των εσόδων του ΤΕΕ, που καταργήθηκαν µε το νόµο 

4093/12, µε νέο θεσµοθετηµένο πόρο, είτε µέσω του προϋπολογισµού του εποπτεύοντος 

υπουργείου, ώστε να µην αλλοιωθεί ο θεσµικός ρόλος του ΤΕΕ, ως ΝΠ∆∆ και  

να διασφαλιστεί η καταβολή µισθοδοσίας των εργαζοµένων του. Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωσε 

ότι συµπαρίσταται στον αγώνα των εργαζοµένων στο ΤΕΕ.  
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¸êèåóç-êüëáöïò, ç ïðïßá áöÞíåé Ýêèåôç ôçí 

ÅðéôñïÞ Áíôáãùíéóìïý êáé èÝôåé ôïí õðïõñãü 

ÁíÜðôõîçò ðñï ôùí åõèõíþí ôïõ, êáèéóôþíôáò 

ðáñÜëëçëá åðéôáêôéêÞ ôçí áíÜëçøç äñÜóçò 

áðü ôçí êõâÝñíçóç êáé ôéò áñìüäéåò áñ÷Ýò, 

åßíáé áõôÞ ðïõ óõíÝôáîå ç ÔñÜðåæá ôçò 

ÅëëÜäïò. ÊáôáãñÜöåé ôéò áéôßåò äéáôÞñçóçò ôùí 

õøçëþí ôéìþí óôçí ÅëëÜäá, ðáñÜ ôç äéÜëõóç 

ôïõ åñãáóéáêïý êüóôïõò êáé ôçí äñáìáôéêç 

ìåßùóç ôùí áìïéâþí, ôáõôü÷ñïíá áðïêáëýðôåé 

ðáñÜíïìåò êáé åðéêßíäõíåò ðñáêôéêÝò áðü 

ìåãÜëïõò ïìßëïõò óå üëïõò ôïõò êëÜäïõò ôçò 

ïéêïíïìßáò, ãéá ôéò ïðïßåò äåí êÜíåé ôßðïôá ç 

...ðïëýöåñíïò ÅðéôñïðÞ Áíôáãùíéóìïý.

Ìå ôçí ÝêèåóÞ ôçò ç ÔôÅ áðïäßäåé åõèýíåò 

ãéá ôéò õøçëÝò ôéìÝò ÷ùñßò ðåñéóôñïöÝò 

óôéò: áèÝìéôåò óõìðñÜîåéò, êáôÜ÷ñçóç 

äåóðüæïõóáò èÝóçò, åíäïïìéëéêÝò óõíáëëáãÝò 

ðïëõåèíéêþí, åéäéêÝò ðñáêôéêÝò ôéìïëüãçóçò 

ê.á. ÁõôÝò - êáé ü÷é ìüíï - åßíáé ïé êõñéüôåñïé 

ëüãïé ðïõ äéáôçñïýí õøçëÜ ôéò ôéìÝò âáóéêþí 

êáôáíáëùôéêþí áãáèþí êáé åðéâñáäýíïõí ôçí 

áðïêëéìÜêùóç ôïõ ðëçèùñéóìïý, óçìåéþíïõí 

ïé óõíôÜêôåò ôçò.

Âåâáßùò, óôçí Ýêèåóç óçìåéþíåôáé üôé åêôüò 

áðü ôïí áèÝìéôï áíôáãùíéóìü, Üëëïé ëüãïé ðïõ 

óõíôçñïýí õøçëÜ ôéò ôéìÝò åßíáé ç áýîçóç ôçò 

öïñïëïãßáò, ç ðáñáïéêïíïìßá ðïõ åîáêïëïõèåß 

íá õößóôáôáé, áëëÜ êáé åíäå÷üìåíá ëÜèç áðü 

ôçí ÅË.ÓÔÁÔ. óôçí êáôáãñáöÞ ôùí ìåôáâïëþí 

ôùí ôéìþí.

¸óôù êáé ìå ìåãÜëç ÷ñïíéêÞ õóôÝñçóç ç ÔôÅ 

Ýñ÷åôáé íá äéêáéþóåé ôï ÔÅÅ ðïõ áðïêÜëõøå 

åãêáßñùò ôéò ðñáêôéêÝò ôùí âéïìç÷áíéþí, áëëÜ 

êáé ôï ñüëï ôçò ÅðéôñïðÞò Áíôáãùíéóìïý, ç 

ïðïßá ôï ìüíï êáñôÝë ðïõ åßäå óôç ÷þñá Þôáí 

ôï ..."êáñôÝë" ôùí áìïéâþí ôùí äéðëùìáôïý÷ùí 

ìç÷áíéêþí.

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

ΕΡΕΥΝΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ

Στο µισό η αγοραστική δύναµη 
των µισθωτών

Στο μισό έχει μειωθεί μέσα στα τε-

λευταία δύο χρόνια η αγοραστική 

δύναμη του μέσου μισθού στην 

Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα του 

Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕ-

ΔΥ! Σύμφωνα με την έρευνα, κατά 

το ίδιο διάστημα, ο μέσος πραγ-

ματικός μισθός των Ελλήνων, έχει 

μειωθεί από το 84% στο 74% του 

αντίστοιχου Ευρωπαϊκού μέσου 

όρου. Όπως αναφέρεται, ο βασι-

κός μισθός στην Ελλάδα κυμαί-

νεται σε επίπεδα χωρών που βρί-

σκονται στη δεύτερη ταχύτητα της 

Ευρωζώνης, όπως η Πορτογαλία, η 

Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία, 

ενώ, δείχνει να διολισθαίνει προς 

τα επίπεδα των χωρών της τρίτης 

ταχύτητας, όπως οι ανατολικοευ-

ρωπαϊκές χώρες. 

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία 

σχετικά με το εύρος της φτώχειας 

στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με 

βάση τα δεδομένα του 2011, η 

Ελλάδα παρουσίασε το 2010 το 

δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φτώ-

χειας στην ΕΕ των 15 (21,4%), 

μετά την Ισπανία, ενώ επίσης, 

ένας στους δύο Έλληνες βρίσκεται 

στο όριο της φτώχειας, με ετήσιο 

εισόδημα μικρότερο από 4.871 

ευρώ!  Επίσης, το ποσοστό των 

ατόμων που αντιμετώπισαν υλική 

αποστέρηση το 2011, αυξήθηκε 

στο 28,4% από 21,8% που ήταν το 

2008, ενώ, το ποσοστό φτώχειας 

των ανέργων αυξήθηκε στο 44,2% 

το 2010, από 37,9% το 2008. Ακό-

μη, το 2011 αυξήθηκε στο 20,1% 

(από 12% που ήταν το 2008), το 

ποσοστό του πληθυσμού που δη-

λώνει ότι υπάρχουν προβλήματα 

λόγω εγκλημάτων, βίας ή βανδαλι-

σμών στη γειτονιά του.

Σύµφωνα µε το 
Ινστιτούτο Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ, 
η αποτελεσµα-
τικότητα των 
προγραµµάτων 
επανένταξης 
ανέργων στην 
αγορά εργασίας 
και των προγραµ-
µάτων κοινωνι-
κής προστασίας 
βρίσκεται στα 
χαµηλότερα 
επίπεδα µεταξύ 
των χωρών της 
Ευρώπης.



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

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

11-14 
 ∆εκεµβρίου

2012

της UN ECE WPLA 

και της FIG:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και 

Κατοικία»
ΑΘΗΝΑ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Τοπογράφων 
Μηχανικών, σε συνεργασία µε 
το ΤΕΕ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας12-14 
∆εκεµβρίου

2012

Αστικής Βιώσιµης Κινητικό-

τητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύµατος ∆εληγεώργη

14 
∆εκεµβρίου

2012

«Πριγκίπισσες  
της Μεσογείου  

στην αυγή της Ιστορίας» 

Με µοναδικές εικόνες της 

Θεσσαλονίκης και της αρχιτε-

κτονικής διαδροµής της ανά 

τις δεκαετίες θα συνδράµει το 

Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας 

του ΤΕΕ στον εορτασµό της φε-

τινής εκατοστής επετείου από 

την απελευθέρωση της πόλης, 

στο πλαίσιο της έκθεσης «Θεσ-

σαλονίκη 100+. Πόλη και Αρχι-

τεκτονική. Εκµοντερνισµοί και 

προσαρµογές». 

Η έκθεση θα εγκαινιαστεί από 

τον αναπληρωτή υπουργό 

ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφάτη, αύ-

ριο Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου, 

στις 18:30, στο κτήριο Μ2 του 

Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλο-

νίκης. 

Μέσα από εκατοντάδες εκθέ-

µατα, η έκθεση θα «φωτογρα-

φίσει» τους µετασχηµατισµούς 

της πόλης και της αρχιτεκτονι-

κής της, ακολουθώντας τα βή-

µατά της σε ένα -όχι πάντα εύ-

κολο- ταξίδι µεταξύ Ανατολής 

και ∆ύσης, από την παραδοσι-

ακή δοµή που κυριαρχούσε ως 

τα µέσα του 19ου αιώνα  µέχρι 

το σηµερινό δυναµικό, αλλά 

και ανεξέλεγκτα επεκτεινόµε-

νο πολεοδοµικό συγκρότηµα.

Η έκθεση διοργανώνεται από 

το Τεχνικό  Επιµελητήριο Ελ-

λάδας /Τµήµα Κεντρικής Μα-

κεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), το Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνι-

κής Σχολής του ΑΠΘ και το 

∆ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµ-

µα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Μουσειολογίας, µε τη συνερ-

γασία του Οργανισµού Μεγά-

ρου Μουσικής Θεσσαλονίκης 

και µε την στήριξη του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής. 

Εντάσσεται στο πρόγραµµα 

«Θεσσαλονίκη 1912-2012» του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, για τον 

εορτασµό των 100 χρόνων από 

την απελευθέρωση της πόλης, 

ενώ τη γενική επιµέλεια της 

έκθεσης έχει ο καθηγητής του 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων της 

Πολυτεχνικής Σχολή του ΑΠΘ, 

Νίκος Καλογήρου.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινί-

ων θα απευθύνουν χαιρετισµό 

οι: Αλέξανδρος Μπακατσέλος, 

πρόεδρος ∆Σ ΟΜΜΘ, Τάσος 

Κονακλίδης, πρόεδρος ΤΕΕ/

ΤΚΜ, Γιώργος Παπακώστας, 

πρόεδρος Τµ. Αρχιτεκτόνων, 

Θεόδωρος Καράογλου, υπουρ-

γός Μακεδονίας Θράκης, Από-

στολος Τζιτζικώστας, αντιπερι-

φερειάρχης Θεσσαλονίκης και 

Γιάννης Μπουτάρης, δήµαρχος 

Θεσσαλονίκης.

Την έκθεση θα παρουσιάσουν 

οι: Νίκος Καλογήρου, καθη-

γητής τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

ΑΠΘ και Ματούλα Σκαλτσά, 

διευθύντρια του ∆ιαπανεπιστη-

µιακού Μεταπτυχιακού Προ-

γράµµατος Μουσειολογίας του 

ΑΠΘ.

Στο τέλος της εκδήλωσης των 

εγκαινίων, ο Σάκης Παπαδη-

µητρίου θα αυτοσχεδιάσει 

πάνω στη σχέση µουσικής και 

αρχιτεκτονικής.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100+  
Πόλη και Αρχιτεκτονική 

Στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 εγκαινιάζεται - στο 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης- η έκθεση  µε 

τίτλο: «Πριγκίπισσες της Μεσογείου στην 

αυγή της Ιστορίας».  Η έκθεση τελεί υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµο-

κρατίας κ. Καρόλου Παπούλια και του Προ-

έδρου της Ιταλικής ∆ηµοκρατίας κ. Giorgio 

Napolitano και είναι αφιερωµένη στη φυσι-

ογνωµία της γυναίκας κατά την αρχαιότητα.

Στην έκθεση θα παρουσιαστούν 24 σύνολα 

από ταφές γυναικών από την Ελλάδα, την Κύ-

προ, τη Νότια Ιταλία και την Ετρουρία. Μέσα 

από τις ταφές που έχουν επιλεχθεί, κατα-

δεικνύεται ότι οι γυναίκες αυτές, υψηλού 

κύρους στις κοινωνίες τους, υπήρξαν φορείς 

µεταφοράς πολιτισµικών και ιδεολογικών 

στοιχείων. 

Τα περισσότερα από τα 500 αντικείµενα που 

θα παρουσιαστούν, αποτελούνται από χάλκι-

να αγγεία και σκεύη, φαγεντιανά και γυάλινα, 

πήλινα, ελεφαντοστέινα ειδώλια, αλλά και 

κοσµήµατα. Από ταφή στο Verruchio της Ιτα-

λίας θα παρουσιαστεί ο περίφηµος ξύλινος 

θρόνος της νεκρής πριγκίπισσας.

∆ιάλεξη
Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής 

Μυθολογίας διοργανώνει διάλεξη µε θέµα 

«Η διαχρονικότητα του Ελληνικού Λόγου: Μια 

γεωµυθολογική προσέγγιση». Οµιλητής θα 

είναι ο Ηλίας Μαριολάκο ς (οµότιµος καθηγη-

τή του Πανεπιστηµίου Αθηνών). Η οµιλία θα 

πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρί-

ου 2012 και ώρα 18.00, στην µικρή αίθουσα 

του Ισογείου του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών 

(Βασ. Κων/νου 48).
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3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΕΤΕΕ 

«∆ίχως τέλος οι προκλήσεις των εργοδοτών στον κλάδο»
Η ΟΣΕΤΕΕ, µε ανακοίνωση της (υπογράφουν ο πρόεδρος Α. Στοϊµενίδης 

και ο γενικός γραµµατέας Σ. Σκουτέλας) κάνει λόγο για «προκλήσεις των 

εργοδοτών», υποστηρίζοντας ότι «ζητούν τη στελέχωση των επιχειρήσε-

ών τους µε µηχανικούς, που θα αµείβονται στο όριο της ΕΓΣΣΕ». Η ανα-

κοίνωση της Οµοσπονδίας συνεχίζει «καταγγέλλοντας την πρακτική των 

εργοδοτικών οργανώσεων» αναφέροντας ότι «θέτουν ζήτηµα ελαχίστου 

ορίου αµοιβής για τη στελέχωση των επιχειρήσεών τους στο επίπεδο της 

νοµοθετηµένης Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ (500 - 600 ευρώ µεικτά), για το 

σύνολο των εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιπλωµατούχων 

& Πτυχιούχων Μηχανικών, και των Γεωτεχνικών και Οικονοµολόγων.  

Είναι σαφές ότι έχουν διαβεί το Ρουβίκωνα της συναδελφικότητας και 

της επιχειρηµατικής τουλάχιστον, αξιοπρέπειας.  Βρίσκονται τρία βήµα-

τα µπροστά από τις νοµοθετηµένες προτάσεις της Τρόικας και δύο, από 

τις επόµενες απαιτήσεις της». Η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ανάµεσα σε 

άλλα ότι «είναι αδιανόητο, ύστερα από τόσες επαχθείς ρυθµίσεις απέναντι 

στους εργαζόµενους, να ζητούν εφαρµογή πρακτικών πέρα και από αυ-

τούς ακόµη τους νόµους». Προσθέτει ακόµη ότι «µε τις διαφαινόµενες τε-

ράστιες αυξήσεις των εισφορών στα Ταµεία και ιδιαίτερα στο ΤΣΜΕ∆Ε, για 

πολλούς συναδέλφους µας, οι εισφορές τους θα υπερβαίνουν την αµοιβή, 

που παράνοµα προτείνεται από τους εργοδότες».

Η ΟΣΕΤΕΕ αναφέρει στη συνέχεια ότι «ακόµα και µετά την καταγγελία, 

(η οποία θεωρείται από εµάς άκυρη) της ΣΣΕ και την λήξη της τρίµηνης 

µετενέργειας ισχύουν για τους εργαζόµενους, όλα τα θεσµικά ζητήµατα 

της 3/4/2008 (Π.Κ. 12/10.4.2008) Εθνικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβα-

σης Εργασίας ΟΣΕΤΕΕ - ΣΤΥΕ, καθώς επίσης και οι βασικοί µισθολογικοί 

πίνακες της ∆.Α. 4/2011 συµπεριλαµβανοµένων των επιδοµάτων τέκνων 

και επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Για τους εργαζόµενους στην 

επιχειρήσεις της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ισχύουν οι όροι της ΕΚΣΣΕ 28/9/2012 (ΠΚ. 

22/1.10.2012)» Τέλος η ΟΣΕΤΕΕ καλεί τη ∆15 της ΓΓ∆Ε να εφαρµόσει τα 

σύµφωνα µε τους νόµους και τις ΣΣΕ». 

Την συγκρότηση Οµάδας Εργασίας που θα έχει κύ-

ριο έργο ενασχόλησης την πρόταση µέτρων και την 

αντιµετώπιση για των οξυµένων θεµάτων της ατµο-

σφαιρικής ρύπανσης στο Βόλο που εµφανίστηκαν 

τελευταία µε την ανεξέλεγκτη καύση υλικών για 

θέρµανση αποφάσισε η ∆ιοικούσα Επιτροπή του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Μαγνησίας, σε πρόσφατη 

συνεδρίασή της.  Παράλληλα η ∆.Ε αποφάσισε να 

αποστείλει επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. Μαγνησίας Αργύρη Κοπάνα και την Πρόεδρο 

Επιτροπής Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης Κλαίρη Παιδο-

πούλου στην οποία αναφέρονται παρατηρήσεις για 

τη λήψη εκτάκτων µέτρων σε επεισόδια ατµοσφαι-

ρικής ρύπανσης. Ειδικότερα η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

του ΤΕΕ Μαγνησίας στη πρόσφατη συνεδρίασή της, 

συζήτησε το θέµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που 

παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστηµα και τη 

διάσταση στοιχείων που ανακοινώνονται µεταξύ της 

Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και του Πανε-

πιστηµίου Θεσσαλίας.

Μετά την ενηµέρωση που είχε από το µέλος µας 

στην Επιτροπή Σύνταξης Σχεδίου Απόφασης Κα-

θορισµού Ορίων Επιφυλακής και λήψης έκτακτων 

µέτρων για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Βόλου – 

Νέας Ιωνίας, η ∆ιοικούσα Επιτροπή αποφάσισε να 

προτείνει µε έγγραφή επιστολή της, προς την Π.Ε. 

Μαγνησίας, τα εξής:

-«Προσθήκη στις ενέργειες για την υπέρβαση των 

ορίων για τα αιωρούµενα σωµατίδια, της διαβροχής 

των κρίσιµων οδών και περιοχών (πχ λιµάνι φορτο-

εκφορτώσεων και υλικών που βρίσκονται εκτεθει-

µένα στην ατµόσφαιρα).

-Καταγραφή και δηµιουργία βάσης δεδοµένων για 

το είδος καυσίµου και την µέση ετήσια ποσότητα 

καύσης των βιοµηχανιών ώστε να αξιολογηθεί και 

να εκτιµηθεί η επιβάρυνση της κάθε µιας στην συ-

νολική επιβάρυνση του φορτίου ρύπανσης της ατµό-

σφαιρας και να προταθούν τα µέτρα µε αξιολόγηση 

των στοιχείων αυτών.

-Να αξιολογηθούν και να περιγραφούν τα σηµεία 

του πολεοδοµικού συγκροτήµατος στα οποία θα 

υπάρχουν σταθµοί µέτρησης.

Αµεσότητα της ενηµέρωσης των πολιτών µέσω κα-

τάλληλων οθονών σε πολυσύχναστα σηµεία της πό-

λης µε την αναγραφή της τρέχουσας κατάστασης της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

-Αξιολόγηση αν θα πρέπει να υπάρχει όριο συνα-

γερµού ή όχι. Θα µπορούσε σε αρχικό στάδιο να 

υπάρχουν σταθµοί µέτρησης, οθόνες ενηµέρωσης, 

όρια ενηµέρωσης, στοχευµένη πληροφόρηση του 

κοινού για θέµατα αέριας ρύπανσης και οδηγίες 

προς τους πολίτες, τους φορείς, τους επαγγελµατί-

ες και τις επιχειρήσεις για µέτρα για την εκτόνωση 

της κατάστασης ώστε να µην δηµιουργείται πανι-

κός µε µέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας κλπ πριν 

υπάρξουν προληπτικά µέτρα και µια πιο εµπεριστα-

τωµένη συλλογή πιστοποιηµένων στοιχείων αέριας 

ρύπανσης που θα εκτιµήσει πιο ολοκληρωµένα την 

κατάσταση.

Τέλος τονίζεται ότι σε µια απόφαση πρέπει να επι-

βληθούν εφικτά µέτρα και όχι µέτρα που είναι αδύ-

νατο να υλοποιηθούν όπως π.χ. γενική απαγόρευση 

κυκλοφορίας.

Υπενθυµίζεται ότι το ΤΕΕ Μαγνησίας, σε συνεργασία 

µε τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας, από τον Οκτώ-

βριο του 2008 έχουν καταθέσει τις προτάσεις του για 

την ατµοσφαιρική ρύπανση που απασχολεί το Πολε-

οδοµικό Συγκρότηµα Βόλου, προτείνοντας άµεσες 

δράσεις.

Οµάδα Εργασίας για την ατµοσφαιρική ρύπανση
Αποφάσισε να συστήσει το Τεχνικό Επιµελητήριο Μαγνησίας 
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Στη φάση των δοκιµών περνά το πρώτυπο του νέου τρένου µαγνητικής αιώρισης που θα 

εκτελεί τα δροµολόγια Τόκιο-Ναγκόγια για λογαριασµό της Σιδηροδροµικής Εταιρείας 

Κεντρικής Ιαπωνίας, µε µέγιστη ταχύτητα 499 χιλιοµέτρων την ώρα, καλύπτοντας την 

απόσταση των 260 χλµ. σε 40 λεπτά !

Πάντως - και εφόσον οι δοκιµές ολοκληρωθούν µε επιτυχία - δεν αναµένεται το τρένο 

αυτό να αρχίσει να εξυπηρετεί το κοινό πριν το 2027.

Σηµειώνεται ότι το ρεκόρ ταχύτητας τέτοιου τύπου τρένου ανήκει, επίσης, σε ιαπωνικό, 

που πέτυχε σε δοκιµαστική διαδροµή το 2003 να φτάσει τα 581 χλµ/ώρα. Τα τρένα 

µαγνητικής αιώρησης, γνωστά και ως maglev, δεν κινούνται σε ρόδες, αλλά αιωρούνται 

πάνω από υπεραγώγιµους µαγνήτες που βρίσκονται κάτω από τις ράγες, µειώνοντας 

έτσι δραστικά τις τριβές και το θόρυβο. Τρένα µαγνητικής αιώρησης δοκιµάζονται σε 

διάφορες χώρες από τη δεκαετία του 1970, ωστόσο το υψηλό κόστος και οι τεχνικές 

δυσκολίες περιορίζουν τις εµπορικές τους εφαρµογές.

Σήµερα υπάρχουν µόνο τρεις γραµµές µαγνητικής αιώρησης που λειτουργούν σε 

εµπορική βάση - η µία εξυπηρετεί το αεροδρόµιο της Σαγκάης µε µέση ταχύτητα 266 

χιλιοµέτρων ανά ώρα, ενώ οι άλλες δύο καλύπτουν σύντοµες διαδροµές στο Ντεετζόν 

της Νοτίου Κορέας και στο Αΐτσι της Ιαπωνίας.

Οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα της Γης έφτασε 

επίπεδα ρεκόρ το 2011, σύµφωνα µε νέα στοιχεία που δηµοσιεύονται από τον Παγκόσµιο 

Μετεωρολογικό Οργανισµό (WMO). Το διοξείδιο του άνθρακα αυξήθηκε σε 390,9 µέρη ανά 

εκατοµµύριο (ppm), δηλαδή κατα 2 ppm σε σχέση µε τα επίπεδα του 2010. Κατά τον WMO 

η κατακράτηση της ακτινοβολίας, άρα η επίδραση στο κλίµα του πλανήτη µας, εξαιτίας των 

µακρόβιων αερίων του θερµοκηπίου έχει αυξηθεί πλέον του 30% από το 1990. Περίπου 375 

δισεκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα έχουν απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα 

από τη βιοµηχανική επανάσταση η οποία ξεκίνησε το 1750 και µόνο η µισή ποσότητα έχει 

απορροφηθεί από τις φυσικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης, όπως οι ωκεανοί και τα δάση. 

Ακόµη και αν σήµερα σταµατούσαν οι εκποµπές, ο πλανήτης θα συνεχίσει να θερµαίνεται 

λόγω του χρόνου που απαιτείται για να επιστρέψει σε κατάσταση ισορροπίας το κλιµατικό 

σύστηµα, λένε οι ειδικοί.

Το αυτοκίνητο, σε όλο τον κόσµο, είναι ανδρική υπόθεση, 

υποστηρίζουν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, οι οποίες, κατά 

το παρελθόν έκαναν προσπάθειες να προσεγγιστούν  το 

“άλλο µισό του ουρανού”, µε µοντέλα αποκλειστικά για 

γυναίκες, αλλά όλες απέτυχαν. Όπως της Chrysler το 

1955, η οποία κυκλοφόρησε το Dodge lafemme, σε τό-

νους ρόζ και λευκού χρώµατος, µε πρόβλεψη χώρου για 

την τσάντα και το καπέλο για τη βροχή.

Στις ΗΠΑ σήµερα οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 1/3 

των αγοραστών αυτοκινήτων, αλλά το µάρκετινγκ δεν 

έχει κατορθώσει να εντοπίσει τι ακριβώς θα ήθελε κάθε 

γυναίκα για να προτιµήσει ένα αυτοκίνητο. Στην Ιαπωνία, 

όπου οι γυναίκες παραµένουν σε “δεύτερη µοίρα”, πάνω 

από το 50% βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας και υπό κα-

θεστώς  έντονης κοινωνικής πίεσης να ασχοληθούν µε τα 

οικιακά και όχι τη σταδιοδροµία, άρα και της κατανάλω-

σης, η Honda τόλµησε να παρουσιάσει ένα αυτοκίνητο το 

οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για γυναίκες.

Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο στο οποίο κυριαρχεί το 

ροζ τόσο εξωτερικά, όσο και εσωτερικά: ροζ ραφές στα 

καθίσµατα, στο τιµόνι και στα πατάκια, σε συνδυασµό µε 

µεταλλικό ροζ ταµπλώ. Ροζ και το σήµα “She’s”, µε την 

απόστροφο σε σχήµα καρδιάς. Αλλά αν το ροζ δεν είναι το 

χρώµα της πελάτισσας, υπάρχει το µοντέλο σε αποχρώ-

σεις του καφέ και του λευκού, το οποίο ταιριάζει µε το 

χρώµα της σκιάς µατιών ! Οι κατασκευαστές έχουν επι-

δείξει ιδιαίτερη φροντίδα και για τη γυναικεία επιδερµίδα: 

το παρµπρίζ περιορίζει κατά 99% τις υπεριώδεις ακτίνες, 

ενώ ο κλιµατισµός µπορεί να ανακόψει την εµφάνιση 

ρυτίδων, ισχυρίζονται. Όσο για την τιµή του, ξεκινά από 

17.500 δολάρια, η οποία θεωρείται ελκυστική. 

HONDA ΓΕΝΟΥΣ ...ΘΗΛΥΚΟΥ
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Σε αυξήσεις στα τιµολόγια του ρεύµατος, σε πρώτη φάση για τους καταναλωτές που τροφοδοτούνται 

από το δίκτυο µέσης και υψηλής τάσης θα προχωρήσει από 1ης Ιανουαρίου η ∆ΕΗ, για να καλύψει το 

επιπλέον κόστος της αγοράς δικαιωµάτων εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό αναφέρει ο πρόε-

δρος της ∆ΕΗ Α. Ζερβός σε επιστολή του προς τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, επισηµαίνοντας ότι το 

επιπλέον κόστος θα µετακυλισθεί σε όλους τους καταναλωτές. Η αρχή ωστόσο γίνεται από τα τιµολόγια 

µέσης και υψηλής τάσης (εφαρµόζονται σε µεγάλες βιοµηχανίες και εµπορικές αλυσίδες), που είναι 

απελευθερωµένα, ενώ για τη χαµηλή τάση (από την οποία τροφοδοτούνται η συντριπτική πλειοψηφία 

των καταναλωτών, νοικοκυριά και επιχειρήσεις) τα τιµο-

λόγια εγκρίνονται ύστερα από έλεγχο της ΡΑΕ στα κο-

στολογικά δεδοµένα της ∆ΕΗ και υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση (µε βάση και τις µνηµονιακές δεσµεύσεις 

για σύγκλιση των τιµολογίων προς το κόστος παραγω-

γής και πλήρη απελευθέρωσή τους τον ερχόµενο Ιού-

λιο) αναµένεται τον Ιανουάριο. Το επιπλέον κόστος για 

τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα προκύπτει από το 

γεγονός ότι, σύµφωνα µε Κοινοτική Οδηγία οι επιχειρή-

σεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 1-1-2013 εί-

ναι υποχρεωµένες να αγοράζουν δικαιώµατα εκποµπής 

για το σύνολο της ποσότητας ρύπων που εκπέµπουν οι 

µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Έως τώρα, το µεγαλύ-

τερο µέρος των δικαιωµάτων αυτών χορηγούνταν από 

τα κράτη - µέλη δωρεάν. «Η ενσωµάτωση του κόστους 

εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στα κοστολογικά 

δεδοµένα της ∆ΕΗ έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

κόστους παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργει-

ας µε συνακόλουθες µεταβολές στις τιµές της ηλεκτρι-

κής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές όλων των 

τάσεων», αναφέρεται στην επιστολή του κ. Ζερβού.

ÁõîÞóåéò ÄÅÇ óôï äßêôõï ìÝóçò  

êáé õøçëÞò ôÜóçò

Υπογράφηκαν χθες από τον υπουργό Οι-

κονοµικών Γιάννη Στουρνάρα διυπουργι-

κές αποφάσεις και συµβάσεις εγγύησης 

(guarantee deeds) του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

προς εξασφάλιση δανείων από την Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόκειται για 

εγγυήσεις µέσω των οποίων θα εκταµιευ-

θούν άµεσα δάνεια ύψους 448 εκατοµµυρίων 

ευρώ, τα οποία θα διοχετευθούν σε διάφο-

ρους φορείς. Ειδικότερα πρόκειται για: Την 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ (ποσό 250.000.000 

ευρώ), τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρί-

ων (ΟΣΚ) (ποσό 50.000.000 ευρώ) και τη 

∆ΕΗ (πέντε δάνεια των 74.000.000 ευρώ, 

16.000.000 ευρώ, 25.000.000 ευρώ, 8.000.000 

ευρώ και 25.000.000 ευρώ). Η ισχύς των σχε-

τικών υπουργικών αποφάσεων άρχεται από 

της δηµοσιεύσεώς τους στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

×ñçìáôïäüôçóç  

áðü ôçí ÅÔÅð

Tην προκήρυξη και των τεσσάρων διαγωνι-

σµών Σ∆ΙΤ για τα έργα διαχείρισης απορριµµά-

των στην Αττική ανακοίνωσε το υπουργείο Ανά-

πτυξης και Υποδοµών. Οι προθεσµίες υποβο-

λής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι:

· Για τη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων 

Βορειοανατολικής Αττικής, που θα γίνει στο 

Γραµµατικό: 22 Ιανουαρίου 2013.

· Για τη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων 

Νοτιοανατολικής Αττικής που θα γίνει στην Κε-

ρατέα: 24 Ιανουαρίου 2013.

· Για τη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων 

∆υτικής Αττικής (Άνω Λιόσια): 29 Ιανουαρίου 

2013.

· Για τη µονάδα επεξεργασίας απορριµµάτων 

∆υτικής Αττικής (Φυλή): 5 Φεβρουαρίου 2013.

Οι ιδιωτικοί φορείς που θα επιλεγούν θα ανα-

λάβουν τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, τε-

χνική διαχείριση και λειτουργία της µονάδας 

επεξεργασίας απορριµµάτων για την οποία θα 

επιλεγεί ο καθένας, για διάστηµα 27 ετών. Το 

ύψος των επενδύσεων για τα έργα ανέρχεται σε 

περίπου 350 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία 

των συµβάσεων (υποδοµές, λειτουργία, συ-

ντήρηση) ανέρχεται σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ. 

Στα έργα αυτά θα αξιοποιηθούν και κοινοτικοί 

πόροι από το ΕΣΠΑ για τη χρηµατοδότηση του 

40-60% του κόστους του κάθε έργου. Οι τέσσε-

ρις µονάδες θα έχουν συνολικά δυναµικότητα 

διαχείρισης έως 1,3 εκ. τόννοι απορριµµάτων 

Προκηρύχθηκαν οι διαγωνισµοί για τη διαχείρισης  
απορριµµάτων της Αττικής

Τέσσερα έργα µε Σ∆ΙΤ ανακοίνωσε το ΥΠΑΝΥΠ

ετησίως. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επι-

τρέπουν όλες τις διαθέσιµες τεχνολογίες που 

καλύπτουν τις απαιτήσεις των περιβαλλοντικών 

στόχων, της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσί-

ας. Σύµφωνα µε το υπουργείο, βασικό κριτήριο 

επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαµηλότερο 

τέλος χρήσης που θα κληθεί να καταβάλλει ο 

δηµότης, παράλληλα µε την επίτευξη όλων των 

περιβαλλοντικών στόχων. Υπενθυµίζεται ότι 

ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαγωνιστικές 

διαδικασίες για άλλα 5 έργα Σ∆ΙΤ διαχείρισης 

απορριµµάτων σε ∆υτική Μακεδονία, Πελο-

πόννησο, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες. 

Στην Αχαΐα τα πράγµατα είναι πιο δύσκολα κα-

θώς υπάρχουν έντονες αντιδράσεις από τοπι-

κούς φορείς. Αίτηµα για ένταξη αναµένεται να 

υποβληθεί µέσα στο επόµενο διάστηµα και για 

αντίστοιχο έργο στην Ήπειρο.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Με τη µετατόπιση των βαρών προσπαθεί η 
κυβέρνηση να λύσει το γρίφο- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ-ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ- Κοµµατική συµφωνία για πιο 

χρήση των υφιστάµενων χρηµατοδοτικών εργαλείων- ΕΝΤΟΝΗ 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑΝΙΚΗ ΑΝΕΡΓΙΑ- Η ελλιπής απασχόληση των 

ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 
ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Οι επαγγελµατίες και οι εταιρείες θα… πληρώσουν τα 
αυξηµένα οικογενειακά επιδόµατα- ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΟ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.1.2013

ΙΝΕ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ: ΜΕΙΩΣΗ 50% ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑ∆ΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ  ΑΝΑΓΚΗ 
ΤΟΥ ΤΤ ΓΙΑ 5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ-
ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ROLLOVER ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Εθελοντικά από κεντρικές 
τράπεζες.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: 

φορολογικό- ΠΑΝΩ 20% ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ
αύριο στις 7 το απόγευµα το βιβλίο προσφορών- ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΥΘΕΙΑ Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
τις κεντρικές τράπεζες η ΕΕ- ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ 
ROLLOVER ΧΡΕΟΥΣ ΦΕΥΓΟΥΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΤΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ : ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ 
ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ο ΠΛΕΟΝ 
∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ΤΑ HEDGE FUNDS- Αύριο κλείνει το 

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ-ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΘΑ 
∆ΙΑΝΕΙΜΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Αίτηση αναστολής της απόφασης εξετάζει το υπουργείο 

ΘΥΜΑΤΑ ΧΑΚΕΡ 30.000 ΠΕΛΑΤΕΣ 30 ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Σε 

ΜΑΧΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
ΓΙΑ… ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 1,5 ∆ΙΣ
απορριµµάτων. 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ- Για ελεύθερους επαγγελµατίες.

ΕΘΝΟΣ: Γράφουν και σβήνουν µέχρι το «παρά πέντε» τα τρία κόµµατα- 

5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ∆ΕΗ: ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ 
ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Απίστευτη γκάφα στο φορολογικό νοµοσχέδιο- 

ΒΑΖΟΥΝ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΣΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ!  
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2006 ΕΩΣ 
ΣΗΜΕΡΑ- Με εντολή Μουζακίτη ξεκινά έλεγχος για τις απόρρητες 

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ «ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ 
2008»  ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ ∆ΕΗ: ΑΝ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙΣ 
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Στουρνάρας διατάζει, ο 

Μανιτάκης εκτελεί. Στην έξοδο 25.000 υπάλληλοι- ΑΠΟΛΥΕΣΤΕ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

∆ΕΗ: ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟ «ΧΑΡΑΤΣΙ ΡΥΠΩΝ» 
γιατρών- νοσηλευτών για την κατεδάφιση του ΕΣΥ- ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΣΤΟ ΡΑΝΤΣΟ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: ΣΤΗΝΟΥΝ ΤΟ Ι∆ΙΟ ΣΚΗΝΙΚΟ- 2008:
σχεδίασαν την πτώση Καραµανλή και την αποσταθεροποίηση της χώρας 

ΟΙ 
ΞΕΝΟΙ «ΓΥΠΕΣ» ∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΝΕ ΦΘΗΝΑ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για 300.000 

άνεργους και ανασφάλιστους- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
ΟΙ ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ! 
επαγγελµατίες- ΕΝΤΟΝΕΣ ΟΙ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ.

6 ΜΕΡΕΣ: Ιδιωτικοποίηση- σκάνδαλο, κυνική οµολογία του αρµόδιου 

επιτρόπου- ΧΑΡΙΖΟΥΝ 840 ΕΚΑΤ. ΣΤΟΥΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥ∆ΑΠ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΤΑΚΤΗ 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΡΙΖΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Ιστορική ευκαιρία 

για τον Αντώνη Σαµαρά.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κάλεσµα της εκτελεστικής γραµµατείας του ΠΑΜΕ- 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ 
ΜΕΤΡΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΟΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ 
ΜΑΞΙΜΟΥ- 
προλειαίνει το έδαφος για προβοκάτσιες µε αφορµή τη σηµερινή επέτειο 

της δολοφονίας του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ  ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για προώθηση φαρµάκων- ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 28 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΠΟΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

Αγιορείτη- Η WALL STREET JOURNAL «ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ» ΤΟΝ 
ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ!
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Η ∆ΙΑΦΘΟΡΑ ∆ΙΟΓΚΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 6/12/2012

Νέα, ανησυχητικά στοιχεία για την έκταση της διαφθοράς 

στην Ευρώπη και κυρίως στη χώρα µας φέρνει στο φως 

χθες. Η Ελλάδα δυσχέρανε πολύ τη θέση της στην 

παγκόσµια κλίµακα εκτίµησης του δείκτη διαφάνειας, 

καθώς κατρακύλησε 14 θέσεις, από την 80ή (το 2011) στην 

94η θέση φέτος! Οι επιδόσεις της χώρας µας, µάλιστα, είναι 

τόσο χαµηλές που την κατατάσσουν τελευταία στην Ευρώπη 

των «27», µε χαµηλότερη βαθµολογία από νεότερα µέλη 

της E.E., όπως n Ρουµανία και n Βουλγαρία, ενώ βρίσκεται 

στο ίδιο επίπεδο µε την Κολοµβία. Ακόµη και n Ρουάντα, n 

Μποτσουάνα και n Ναµίµπια είναι λιγότερο «διεφθαρµένες» 

χώρες και σε καλύτερη µοίρα από την Ελλάδα.

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι τα δύο τρίτα από το 

σύνολο των 176 χωρών που συµµετείχαν στην έρευνα 

βαθµολογούνται µε αρνητικό πρόσηµο, δηλαδή µε βαθµό 

κάτω από τη βάση (κάτω από 50 στην κλίµακα του 100). 

Η διαφθορά µαστίζει τις κοινωνίες σε όλον τον κόσµο, 

Ευρώ, ειδικά στις χώρες που πλήττονται περισσότερο 

από την οικονοµική κρίση. Μεταξύ των «µετεξεταστέων» 

οι χώρες της Ευρωζώνης µε προβλήµατα χρέους, είπε 

κατά την παρουσίαση των συµπερασµάτων ο κ. Κ. 

υπογραµµίζοντας ότι «n οικονοµική κρίση συνδέεται µε 

τη διαφθορά και n µάχη εναντίον της είναι ένα από τα 

κλειδιά για να βγει n Ελλάδα από τα δηµοσιονοµικά της 

προβλήµατα». Οι χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση 

χρέους όπως n Ιρλανδία (25η θέση), n Ισπανία (30ή) 

και n Πορτογαλία (33η) έχουν κάνει επίσης «βουτιά» 

στη θέση κατάταξης. Κακές και οι επιδόσεις της Ιταλίας 

κυβερνήσεις να καταβάλουν ουσιαστικότερες προσπάθειες 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα 

(διαγωνισµούς, χρηµατοδότηση πολιτικών κοµµάτων, 

φοροδιαφυγή). «Τα αποτελέσµατα της έρευνας θα πρέπει 

να αποτελούν προειδοποίηση για την E.E. να ζητεί 

περισσότερη πληροφόρηση και λογοδοσία από τα κράτη-

µέλη της», δήλωσε n αναλύτρια του διεθνούς οργανισµού Γ. 

Μιτερµάιερ, επισηµαίνοντας ότι θα πρέπει να ενισχυθεί και n 

εποπτεία. Την 94η θέση µοιράζεται n Ελλάδα µε την Ινδία, 

τη Σενεγάλη, τη Μολδαβία, τη Μογγολία, το Μπενίν και το 

Τζιµπουτί, ενώ στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται χώρες µε 

ασταθείς κυβερνήσεις και παρελθόν συγκρούσεων, όπως 

το Αφγανιστάν, n Β. Κορέα και n Σοµαλία. Σε σύγκριση µε 

την προηγούµενη έρευνα, n Ελλάδα σηµειώνει µία από τις 

µεγαλύτερες πτώσεις στη βαθµολογία, µε 36 µονάδες, ενώ 

είναι προτελευταία στις χώρες του ΟΟΣΑ. «Ξεπεράσαµε 

µόνο το Μεξικό, που είναι στην 105η θέση µε 34 βαθµούς» 

είπε ο κ. Μπακούρης. Αντιθέτως, µηδενική είναι σχεδόν n 

Σουηδία. Πολύ καλές είναι και οι επιδόσεις της Ισλανδίας 

και της Νορβηγίας, ενώ σε καλή σειρά κατάταξης, µέσα στη 

δεκάδα, βρίσκονται ο Καναδάς, n Ολλανδία και n Αυστραλία. 

Η Γερµανία και n Γαλλία βρίσκονται στη 13η και 22η θέση, n 

Ιαπωνία και n Βρετανία στη 17η θέση, ενώ οι ΗΠΑ στη 19η. Η 

Κίνα παραµένει χαµηλά, στην 80ή θέση µε 39 µονάδες, ενώ 

χώρες µε το χειρότερο επίπεδο διαφθοράς, παρά το ότι έχει 

βελτιώσει την κατάταξή της, ανεβαίνοντας 10 θέσεις.

ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 6/12/2012

Στη φυλακή θα οδηγούνται οι φοροφυγάδες που δεν θα 

πληρώνουν τις οφειλές τους στην εφορία. To υπουργείο 

Οικονοµικών σχεδιάζει την κατάργηση της αναστολής των 

ποινών για περιπτώσεις µεγάλης φοροδιαφυγής όπως 

δήλωσε χθες ο Γ. Στουρνάρας κατά τη συνάντηση του µε τον 

τον υπουργό οι φοροφυγάδες που θα συλλαµβάνονται είτε 

«θα συµβιβάζονται και θα πληρώνουν» ή «θα πηγαίνουν 

φυλακή» χωρίς να έχουν δυνατότητα αναστολής της 

δικαστικής απόφασης.  

Ο κ. Παπούλιας αφού χαρακτήρισε «πληγή» τη φοροδιαφυγή 

υπενθύµισε στον υπουργό ότι ο ίδιος είχε δηλώσει να 

κηρυχθεί n φοροδιαφυγή, ως ιδιώνυµο αδίκηµα. Ο κ. 

Στουρνάρας δεσµεύτηκε ότι όταν τελειώσουν όλες οι 

εκκρεµότητες µε τη δόση, τότε όλο το βάρος θα πέσει 

εκεί προσθέτοντας ότι σε συνεργασία µε το υπουργείο 

φοροδιαφυγής οι ποινές να µην έχουν ανασταλτικό 

χαρακτήρα. Να ισχύσει δηλαδή ότι και στις Ηνωµένες 

Πολιτείες εξήγησε ο υπουργός. To σκεπτικό του υπουργείου 

Οικονοµικών είναι πως µέχρι σήµερα οι ποινές για 

φοροδιαφυγή έχουν µεγάλη αναστολή γι' αυτό και πολλοί 

λίγοι πληρώνουν, ενώ στο εξωτερικό αν συλληφθεί 

κάποιος για φοροδιαφυγή είτε πληρώνει αµέσως είτε πάει 

φυλακή. Ειδικότερα, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, 

όταν συλλαµβάνεται ένας πολίτης για φοροδιαφυγή, του 

απαγγέλλονται κατηγορίες, αλλά ώσπου να δικαστεί από 

τα αρµόδια δικαστήρια δεν υποχρεούται να καταβάλει ούτε 

ένα µικρό τµήµα των υποχρεώσεων που απέφευγε. Από την 

άλλη πλευρά, n εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων µπορεί να 

απαιτήσει µέχρι να τελεσιδικάσουν πάνω από τρία χρόνια, 

µε αποτέλεσµα στο µεσοδιάστηµα ο φορολογούµενους 

να συνεχίσει να φοροδιαφεύγει. Με την κατάργηση της 

αναστολής των ποινών n κυβέρνηση εκτιµά ότι οι πολίτες 

θα αποτραπούν από την φοροδιαφυγή καθώς θα κληθούν 

να πληρώσουν -αµέσως µεγάλα- χρηµατικά ποσά, ενώ θα 

φυλακιστούν µε συνοπτικές διαδικασίες αν δεν το πράξουν. 

εθνικό πρόβληµα» όπως είπε καθώς «θα µείνει n Ελλάδα 

και αυτό το θέµα εξετάζεται, σηµειώνοντας ωστόσο πως 
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πρέπει να τεθούν εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση των 

επιδοµάτων, κάτι µε το οποίο συµφώνησε και οκ. Παπούλιας 

παιδεία και οι άνθρωποι που µπορούν να στέλνουν τα παιδιά 

τους στο εξωτερικό, να µην πληρώνουν». «Στο πλαίσιο της 

δηµοσιονοµικής στενότητας προσπαθούµε να το λύσουµε 

και αυτό το πρόβληµα», συµπλήρωσε ο υπουργός, µε τον 

θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες.

ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ H ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 6/12/2012

Ανασταλτικοί παράγοντες για την αξιοποίηση των δηµοσίων 

ακινήτων αποτελούν n ύφεση της οικονοµίας, n ελλιπής 

καταγραφή των ακινήτων και το ασαφές ιδιοκτησιακό 

καθεστώς, επισηµαίνει n Τράπεζα της Ελλάδος. Η άποψη 

της Κεντρικής Τράπεζας ενισχύεται από την παραδοχή 

του υπουργείου Οικονοµικών πως 28.300 δηµόσια 

ακίνητα, συνολικής επιφάνειας 403.000 στρεµµάτων 

είναι καταπατηµένα και υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές 

εκκρεµότητες µεταξά των καταπατητών και των κτηµατικών 

επιτάχυνση των διαδικασιών για τις αποκρατικοποιήσεις και 

την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας «τα πάγια 

προβλήµατα της ελληνικής διοίκησης δυσχεραίνουν την 

εµφάνιση αξιόλογων αποτελεσµάτων στην κατεύθυνση της 

ενίσχυσης των δηµόσιων εσόδων».

Πολλά από τα προβλήµατα στα οποία προσκρούει n 

σε σηµαντικό βαθµό παραµένουν και σήµερα, καθώς, έως 

πρόσφατα, καταγράφονταν καθυστερήσεις στην έκδοση 

των απαραίτητων διοικητικών αποφάσεων. Μεταξύ των 

προβληµάτων αυτών, τονίζει n ΤτΕ, είναι n αποσπασµατική και 

πλήρους και ακριβούς κτηµατολογίου, οι εκκρεµότητες 

όσον αφορά τον επανακαθορισµό των χρήσεων γης και 

την οριοθέτηση του αιγιαλού και της παραλίας, ο µεγάλος 

αριθµός των απαιτούµενων οικοδοµικών, περιβαλλοντικών 

και χωροταξικών αδειών, οι συνεχείς καταπατήσεις και 

χρόνιες δικαστικές διενέξεις που αφορούν σηµαντικό 

δεσµεύσεις και οι περιορισµοί που υπάρχουν (π.χ. προστασία 

του περιβάλλοντος ή της τοπικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας, 

αρχαιολογικοί περιορισµοί, νοµοθεσία περί κληροδοτηµάτων). 

Επίσης τονίζει πως n έντονη ύφεση που χαρακτηρίζει την 

ελληνική αγορά ακινήτων τα τελευταία έτη δεν διευκολύνει τις 

όποιες προσπάθειες αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, 

λόγω του περιορισµένου ενδιαφέροντος από την πλευρά των 

επενδυτών.

 Προκειµένου να επιταχυνθεί n διαδικασία αξιοποίησης των 

θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να ενταθούν οι απαραίτητες 

δράσεις και να επιταχυνθεί n επίλυση των νοµικών και 

τεχνικών ζητηµάτων πολεοδοµικού σχεδιασµού και έκδοσης 

Όπως εξηγεί, πρόσθετες δράσεις και νοµοθετικές ρυθµίσεις 

απαιτούνται για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων 

στους κλάδους των υποδοµών, της ενέργειας, των µεταφορών 

(αεροδρόµια, λιµάνια, αυτοκινητόδροµοι) και των εταιρειών 

κοινής ωφελείας - πχ. δηµιουργία νέων ρυθµιστικών Αρχών 

για τη µεταφορά µονοπωλιακών δραστηριοτήτων από το 

διαδικασίας των αποκρατικοποιήσεων, µπορεί να διασφαλιστεί 

Ανεξάρτητων Αρχών, που θα εγγυώνται το δηµόσιο συµφέρον. 

Η µειωµένη ζήτηση στην ελληνική αγορά ακινήτων αντανακλά 

κυρίως την αβεβαιότητα σε σχέση µε τις γενικότερες 

προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και την αντιµετώπιση 

των δηµοσιονοµικών και διαρθρωτικών προβληµάτων της, 

αλλά συνδέεται επίσης µε τις προσδοκίες των νοικοκυριών για 

περαιτέρω αποκλιµάκωση των τιµών των κατοικιών και κυρίως 

την αυξηµένη αβεβαιότητά τους σχετικά µε την απασχόληση 

και τα µελλοντικά εισοδήµατα. Σύµφωνα µε την ΤτΕ, n 

πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση της ακίνητης περιουσίας 

στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει επιτείνει την ύφεση 

στην αγορά ακινήτων και έχει αποθαρρύνει σηµαντικά τη 

σχετική ζήτηση. Πέραν της επιβάρυνσης αυτής, οι συχνές 

αναφορές για πρόσθετα φορολογικά µέτρα (πχ. περί επιβολής 

οικόπεδα, κτήµατα και αγροτεµάχια που δεν καλλιεργούνται 

κ.ά.) παρατείνουν την αβεβαιότητα ως προς το φορολογικό 

καθεστώς των ακινήτων και δυσχεραίνουν ακόµη περισσότερο 

τη µελλοντική ανάκαµψη της ζήτησης που αφορά τόσο στα 

οικιστικά όσο και τα επαγγελµατικά ακίνητα.

Παράλληλα, n υπέρµετρη φορολόγηση οδηγεί στη συρρίκνωση 

των υφιστάµενων και προσδοκώµενων επιχειρηµατικών 

αποδόσεων, σε επίπεδα, συχνά, µη βιώσιµα. Επισηµαίνεται 

ότι n φορολογία επί των µεταβιβάσεων και των γονικών 

παροχών στην Ελλάδα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα σε σχέση 

µε τις άλλες χώρες της E.E., ενώ εκτιµάται ότι n µείωση της 

θα αύξανε την πολύ χαµηλή συχνότητα των συναλλαγών στην 

εγχώρια αγορά ακινήτων. Η Τράπεζα της Ελλάδος τονίζει 

ότι υφίσταται ένα υψηλό απόθεµα κατοικιών προς πώληση 

(280.000), στο σχηµατισµό του οποίου έχουν συµβάλει τόσο 

n απαγόρευση (έως το τέλος του 2012) των πλειστηριασµών 

των κατοικιών που αποτελούν την πρώτη κατοικία 

νοικοκυριών (αντικειµενικής αξίας έως 200 χιλιάδες ευρώ), 

όσο και n απροθυµία των ίδιων των εµπορικών τραπεζών 

να πλειστηριάσουν τα ακίνητα που αποτελούν εξασφαλίσεις 

επισφαλών δανείων στην παρούσα φάση της έντονης ύφεσης, 

παρά τη σηµαντική αύξηση των επισφαλών δανείων. Η ΤτΕ 

σηµειώνει ότι «παράγοντες της αγοράς ακινήτων εκτιµούν ότι n 

απαγόρευση αυτή ίσως θα πρέπει να παραταθεί, καθώς τυχόν 

διάθεση µέσω πλειστηριασµών µεγάλου αριθµού ακινήτων 

στην παρούσα φάση της έντονης ύφεσης και του µειωµένου 

ενδιαφέροντος θα επιτείνει την κρίση στην κτηµαταγορά.


