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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ï ðñïâëçìáôéóìüò ãéá ôï ðáñüí êáé ôï ìÝëëïí 

ôçò ÅÅ äéáêáôÝ÷åé ðëÝïí åõñýôáôá óôñþìáôá 

ôùí Åõñùðáßùí ðïëéôþí êáé ïé åðïíïìáæüìåíïé 

åõñùóêåðôéêéóôÝò, äåí õðÜñ÷åé áìöéâïëßá, 

êåñäßæïõí äéáñêþò Ýäáöïò. Êé áõôü ãéáôß 

ôá ôåëåõôáßá ôñßá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò, áíôß 

íá Ý÷ïõìå Ýíáí ðáñáãùãéêü óõìâéâáóìü 

óôçí ÅÅ, Ý÷ïõìå Ýíáí áãþíá ñéíãê åèíéêþí 

êüêêéíùí ãñáììþí, ðïõ Ýâãáëå íïê-Üïõô ôçí 

áëëçëåããýç, åðéêñÜôçóáí ïé åèíïêåíôñéêÝò 

ëïãéêÝò Ýãéíáí öáíåñÝò ïé èåóìéêÝò åëëåßøåéò, 

ìå óõíÝðåéá ç êñßóç íá áðïíïìéìïðïéÞóåé ôçí 

Åõñþðç óôá ìÜôéá ôùí ðïëéôþí.

Áí ïé åðéôõ÷ßåò ôçò 60÷ñïíçò ðïñåßáò ôçò 

ÅÅ óõìðõêíþíïíôáé óôï ôñßðôõ÷ï «åéñÞíç, 

äçìïêñáôßá, åõçìåñßá», óÞìåñá ôßðïôá áð' 

áõôÜ äåí ðñÝðåé íá èåùñåßôáé äåäïìÝíï. Óå 

Ýíá ìåôáâáëëüìåíï äéåèíÝò ðåñéâÜëëïí, óôï 

ïðïßï ï ðáãêüóìéïò êáôáìåñéóìüò åñãáóßáò 

âñßóêåôáé õðü áíáèåþñçóç, ÷ñåéÜæïíôáé 

óõíå÷åßò ðñïóðÜèåéåò, íÝåò éäÝåò êáé åõñåßá 

êïéíùíéêÞ áðïäï÷Þ, ãéá íá îáíáêåñäçèïýí 

ïé áîßåò áõôÝò. Ï ÷ñüíïò äåí åßíáé óôï 

ðëåõñü ôçò Åõñþðçò êáé ðñïðáíôüò äåí 

åßíáé áíåîÜíôëçôïò. Óôïí âáèìü, ìÜëéóôá, ðïõ 

âáäßóïõìå ðñïò ôçí êõñéáñ÷ßá åðéëïãþí ðïõ 

óõíÜäïõí ìå ôï áðïêáëïýìåíï «üñáìá ôçò 

Ìåóåõñþðçò», ôï åíäå÷üìåíï íá ïäçãçèïýìå 

óå “ðåñéóóüôåñç Åõñþðç” ìðïñåß íá óçìáßíåé 

êáé “ìéêñüôåñç Åõñþðç”, ðïõ óçìáßíåé ðùò 

ïé öôù÷Ýò ÷þñåò èá ðñÝðåé íá åãêáôáëåßøïõí 

ôï üñáìá ôçò óýãêëéóçò, ðñïâÜëåé ùò ïñáôüò 

êßíäõíïò. 

ÁõôÜ - êáé ü÷é ìüíï - ðïõ áêïýóôçêáí áðü 

ôïõò ÅõñùâïõëåõôÝò ÌáñéÝôôá ÃéáííÜêïõ, 

Ãéþñãï ÊïõìïõôóÜêï (ÍÄ) ÌáñéëÝíá ÊïððÜ 

êáé ÁííõÐïäçìáôÜ (ÐÁÓÏÊ) óå Ýíá “óôñïããõëü 

ôñáðÝæé” óôï Ãáëëéêü Éíóôéôïýôï, áóöáëþò êáé 

ïöåßëïõí íá ìáò ðñïâëçìáôßæïõí.

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

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κάλυψη της ανεργίας των  
αυτοαπασχολούµενων µηχανικών

Το αίτημα της κάλυψης των ανέργων 

μηχανικών, που έχει θέσει κατ΄ επανά-

ληψη το ΤΕΕ στο δημόσιο διάλογο και 

έχει παρουσιάσει ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρ. Σπίρτζης στις συναντήσεις του, με 

τους αρμόδιους υπουργούς απασχο-

λεί πλέον την κυβέρνηση. Ο  Γ. Βρού-

τσης, υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, με δήλωσή 

του στην «Ημερησία», προανήγγειλε 

ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία διαλό-

γου για να ενεργοποιήσει το σχετικό 

ν. 3986/2011, που  έκτοτε, παραμένει 

ανενεργός, μολονότι οι αυτοαπασχο-

λούμενοι επιστήμονες, (μηχανικοί δικη-

γόροι, γιατροί) και οι ελεύθεροι επαγ-

γελματίες καταβάλλουν κάθε μήνα 

ειδική εισφορά 10 ευρώ, στο ΕΤΑΑ και 

στον ΟΑΕΕ, αντίστοιχα, για τον σκοπό 

αυτό. Έτσι, το υπουργείο μελετά να τύ-

χουν οικονομικής στήριξης μέσα στο 

2013 οι αυτοαπασχολούμενοι επιστή-

μονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

που, λόγω της παρατεινόμενης ύφε-

σης, χάνουν την απασχόλησή τους και 

δεν διαθέτουν εισοδήματα από άλλες 

πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες του 

Τύπου στο τραπέζι του διαλόγου θα 

τεθούν ξανά, οι παροχές και οι προϋ-

ποθέσεις που θα ισχύσουν με υπουρ-

γική απόφαση. Το νέο σχέδιο θα έχει 

ως βάση την καταβολή οικονομικής 

ενίσχυσης - επιδόματος τουλάχιστον 

360 ευρώ τον μήνα (κατά τα πρότυπα 

του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ) 

ή άλλες καλύψεις (π.χ. ασθένειας). 

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι 

θα τεθούν προϋποθέσεις, έτσι ώστε 

να υπάρχει ανταποδοτική σχέση ει-

σφοράς - παροχής και να επαρκούν 

τα έσοδα του νέου λογαριασμού. Το 

παλαιότερο σχέδιο προέβλεπε, μεταξύ 

των άλλων, την προηγούμενη ασφά-

λιση του δικαιούχου τουλάχιστον για 

3 έτη, τη μη ύπαρξη οφειλών, να μην 

ξεπερνούσε το ετήσιο εισόδημα τα 

40.000 - 50.000 ευρώ την τελευταία 

τριετία κ.α..

Το ΤΕΕ έχει θέσει 
κατ΄ επανάληψη 
στο δηµόσιο  
διάλογο την 
υποχρέωση της 
πολιτείας, που 
απορρέει και από 
τη νοµοθεσία 
για κάλυψη της 
ανεργίας των µη-
χανικών.

Σημαντική απόφαση   από το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης. Η διοίκηση του ΣΤΥΕ γνωστοποί-

ησε ότι  «με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης,  προέβη σε έκδοση προσωρινής 

διαταγής σε 2 αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων των εργαζομένων με την οποία αναστέλλει την εφαρ-

μογή του νόμου μέχρι τη συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, ενώ στις 16 Ιανουαρίου ορίστηκε η 

δικάσιμος των ασφαλιστικών. Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την 

μη εφαρμογή του μέτρου της διαθεσιμότητας»

Φρένο στην εφαρµογή του νόµου για τη διαθεσιµότητα  



ΑΘΗΝΑ

Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνονται στις 14 

∆εκεµβρίου- οι εργασίες του διεθνούς συνεδρίου 

της UN ECE WPLA και της FIG µε θέµα:  «Αυθαί-

ρετα, Ακίνητη Περιουσία και Κατοικία», που διορ-

γανώνει ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 

Τοπογράφων Μηχανικών, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ, 

στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

Το «Ελληνικό Παράρτηµα της Αµερικάνικης 

Ένωσης Μηχανικών Θέρµανσης, Ψύξης και 

Κλιµατισµού – ASHRAE» διοργανώνει εκδήλωση 

τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα: «Ψυκτικά µέσα 

νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας υψηλών θερµο-

κρασιών» σήµερα, στο ξενοδοχείο Ledra Marriot.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ηµερίδα µε θέµα: «Πατέντες Λογισµικού» διορ-

γανώνει το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ 

σήµερα στις 17:00, στο αµφιθέατρο του Επιµελητη-

ρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).

ΠΑΤΡΑ

Ηµερίδα µε τίτλο: «Η µνήµη και ο ρόλος των 

µουσείων στη δυναµική των πόλεων» διοργανώνει 

σήµερα το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

Πανεπιστηµίου Πατρών.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

14 
 ∆εκεµβρίου

2012

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιµης 

Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

"Κατοχύρωση Πνευµατικών ∆ι-

καιωµάτων - Μια πρόκληση για την αξιοποίη-

ση της έρευνας"
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών 
Μαγνησίας

Μονάδα Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας του 
ΕΜΠ

18
 ∆εκεµβρίου

2012

Αρχίζει αύριο  -στο Ίδρυµα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 
387, Π. Φάληρο), Αθήνα- το τριήµερο συνέδριο του 
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας µε θέµα: «Περι-
βάλλον και Ανάπτυξη». Σκοπός της επιστηµονικής 

εκδήλωσης, η παρουσίαση αναπτυξιακών προτάσε-

ων, που θα οδηγήσουν σε µια πραγµατικά βιώσιµη 

ανάπτυξη την εθνική µας οικονοµία, µε έµφαση σε 

τοµείς στους οποίους η χώρα µας έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα και µπορεί να δηµιουργήσει προϊόντα/

υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας µε την 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού της.

 Βασικές θεµατικές ενότητες:

τοµείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας 

(δυναµικό της Ελλάδας, τεχνολογίες, πρότυπα) 

Ενδεικτικοί τοµείς:

− Στερεά Απόβλητα και έδαφος (ανακύκλωση, κοµπο-

στοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας, συλλογή 

- µεταφορά, αποκαταστάσεις ΧΑ∆Α/ΧΥΤΑ)

− Νερά (υδατικό αποτύπωµα, προστασία υδάτων, 

επάρκεια υδάτινου αποθέµατος)

− Υγρά Απόβλητα (επεξεργασία Λυµάτων, Επεξεργα-

σία Ιλύος, Βιοµηχανικά - αγροτικά υγρά απόβλητα)

− Αέρας (ατµοσφαιρική ρύπανση)

− Εξοικονόµηση (κτήρια, µεταφορές, υποδοµές, 

φωτισµός, ενεργειακή αποδοτικότητα)

−  Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (υδροηλεκτρικά, 

γεωθερµία, ηλιακά, αιολικά, βιοµάζα, βιοκαύσιµα, 

βιοαέριο )

−  Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή-Τοµείς προτε-

ραιότητας (υποδοµές, γεωργία, τουρισµός, κλπ)

επιτάχυνσης ολοκληρωµένης αναπτυξιακής περιβαλ-

λοντικής πολιτικής 

Ενδεικτικοί τοµείς:
− Θεσµικό πλαίσιο παραγωγής έργων και δραστηρι-

οτήτων, περιβαλλοντική αδειοδότηση και εποπτικός 

έλεγχος

-

θολογισµός του Κράτους

− Αειφόρος Χωροταξικός Σχεδιασµός (π.χ. τοµεακές 

πολιτικές στο Τουρισµό, Γεωργία, Ενέργεια, κλπ )

− Περιβαλλοντική ευθύνη

− Κτηµατολόγιο

− Συµπράξεις ∆ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ)

− Χρηµατοδοτήσεις-επενδύσεις 

− Στήριξη της εκπαίδευσης/έρευνας/καινοτοµίας σε 

περιβαλλοντικές / ενεργειακές δράσεις

− Στήριξη της νεανικής επιχειρηµατικότητας και των 

ΜΜΕ για ανάπτυξη τεχνικών/προϊόντων/υπηρεσιών 

στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

− Τόνωση της απασχόλησης σε τοµείς εντάσεως 

εργασίας σχετικούς µε το περιβάλλον

− Ενηµέρωση, Ευαισθητοποίηση, ∆ιαφάνεια και Ηλε-

κτρονική διακυβέρνηση στις διαδικασίες περιβαλλο-

ντικής ενηµέρωσης και διαβούλευσης του κοινού.

τοµείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας.

Ενδεικτικοί τοµείς:

− Εξωστρέφεια Ελληνικών Επιχειρήσεων στους τοµείς 

του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας

− Προοπτικές παραγωγής έργων/προϊόντων/υπηρεσι-

ών υψηλής προστιθέµενης αξίας

− Προοπτικές εργασίας στον τοµέα του περιβάλλοντος 

και της καθαρής ενέργειας (Πράσινη Απασχόληση) 

-Περιφερειακή ανάπτυξη - Ειδικότερα περιβαλλοντι-

κά και θέµατα καθαρής ενέργειας που αφορούν στην 

ανάπτυξη στην Περιφέρεια.

-

ρειακά Τµήµατα του ΤΕΕ. 

-

µένης     αναπτυξιακής πολιτικής στους τοµείς του 

περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας -Εργαλεία 

διαµόρφωσης και επιτάχυνσης της ανάπτυξης στους 

τοµείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας

Την πρώτη ηµέρα οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 

18.00 µε προσφώνηση – εισαγωγική οµιλία του 

Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και χαιρετισµούς 

των επισήµων.

Χορηγοί: ΤΙΤΑΝ ΑΕ, WATT. 

Χορηγοί Επικοινωνίας:  BiomassEnergy,portal, 

περιοδικό-portal, Water & Waste, περιοδικό.

∆ικαίωµα συµµετοχής: 25 ευρώ (εξαιρούνται φοιτητές 

και άνεργοι)

Πληροφορίες: e-mail: sci-work@central.tee.gr, 

τηλ.:210 3291252-4, www.tee.gr

Το τριήµερο συνέδριο του ΤΕΕ  
για το περιβάλλον και την ανάπτυξη

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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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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O Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών, µε ανα-
κοίνωση του (υπογράφει ο πρόεδρος Ιωάννης 
Βακράκος και ο γενικός γραµµατέας Νικόλαος 
Ζαφειρίου-Γυπαράκης),  επ’ ευκαιρία του γεγονό-
τος της  επιτυχούς πραγµατοποίησης της πρώτης 
πτήσης του UCAV nEUROn συγχαίρει όλους τους 
συναδέλφους ∆ιπλωµατούχους Αεροναυπηγούς 
Μηχανικούς, τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς 
άλλων ειδικοτήτων καθώς και τους εξειδικευµέ-
νους τεχνικούς, µέλη της οµάδας UCAV - nEUROn 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε., για 
την συµβολή τους σε αυτή την Εταιρική, Εθνική και 
Ευρωπαϊκή επιτυχία. Ειδικότερα στην ανακοίνωση 
του Συλλόγου αναφέρεται ότι «Το πρωί της 1ης 
∆εκεµβρίου 2012, πραγµατοποιήθηκε µε απόλυτη 
επιτυχία η παρθενική πτήση του πρώτου Ευρωπαϊ-
κού Μη Επανδρωµένου Μαχητικού Αεροσκάφους 
nEUROn από την αεροπορική βάση Istres στη νό-
τιο Γαλλία, (πρόγραµµα το οποίο είχε παρουσιαστεί 
επισήµως στις αρχές του έτους, 19/1/2012). Πρό-
κειται για ένα αεροσκάφος επίδειξης τεχνολογίας 
(Technology Demonstrator), το οποίο σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε αποκλειστικά µε σκοπό την 
επίδειξη τεχνολογιών χαµηλού ίχνους ανίχνευσης 
της ηλεκτροµαγνητικής του ακτινοβολίας, (Stealth 
Technology Demonstrator), τόσο στην θερµική - 
υπέρυθρη περιοχή, (Thermal-Infra Red), όσο και 
στο φάσµα των µικροκυµάτων, (Radar). Στο πρωτο-
ποριακό αυτό πρόγραµµα σχεδίασης, ανάπτυξης, 
κατασκευής και δοκιµών αυτού του νέας γενιάς 
µαχητικού αεροσκάφους, συµµετέχουν έξι Ευρω-
παϊκές χώρες, µέσω των Αεροναυπηγικών Βιοµη-
χανιών τους και µε χρηµατοδότηση των Υπουργεί-
ων Άµυνας αυτών.  Υπεύθυνος του προγράµµατος 
είναι η Γαλλία µε την Dassault Aviation από τεχνι-
κής πλευράς, ενώ τα υπόλοιπα µέρη της κοινοπρα-
ξίας είναι η Σουηδία µε την SAAB, η Ισπανία µε την 

EADS-CASA, η Ιταλία µε την Alenia-Aermacchi, 
η Ελβετία µε την RUAG και η Ελλάδα µε την EAB 
A.E., (Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία), µε κα-
ταµερισµό των εργασιών ανάλογα µε την χρηµα-
τοδότηση. Από πλευράς συµµετοχής της EAB A.E. 
οι συνάδελφοι µηχανικοί µελέτησαν, σχεδίασαν, 
κατασκεύασαν και δοκίµασαν το οπίσθιο τµή-
µα της ατράκτου, (Aft Fuselage), το συγκρότηµα 
εξαγωγής καυσαερίων και απόκρυψης θερµικού 
ίχνους του προωθητικού συστήµατος, (Exhaust 
Assembly), καθώς και τους Πίνακες ελέγχου των 
διαφόρων ηλεκτρονικών συστηµάτων του αερο-
σκάφους (Vehicle Monitoring System Test Rig). Το 
UCAV nEUROn έχει µήκος 10 µέτρων και εκπέτα-
σµα 12,5 µέτρα. Το κενό βάρος του είναι 5 τόνοι µε 
µέγιστο βάρος απογείωσης της τάξης των 7 τόνων, 
ενώ  ο κινητήρας του είναι τύπου Rolls-Royce 
Turbomeca Adour. Την πρώτη αυτή επιτυχή πτήση 

θα ακολουθήσουν πολλές ακόµη στη Γαλλία µέχρι 
το 2014, διευρύνοντας και διερευνώντας σταδιακά 
τις δυνατότητες αυτού του αεροχήµατος, οπότε οι 
δοκιµές, επιχειρησιακού χαρακτήρα, θα συνεχι-
στούν στα πεδία πτητικών δοκιµών-βολής Vidsel 
και Perdadesfogu, στην βόρεια Σουηδία και την 
Ιταλία αντίστοιχα». Το ∆.Σ. του ΣΕΑ συγχαίρει τα 
στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας που εί-
χαν την ιδέα και πήραν την απόφαση (και το ρίσκο) 
για Εθνική συµµετοχή στο πρόγραµµα αυτό Επίσης 
την ∆ιοίκηση της ΕΑΒ Α.Ε., καθώς και την Πολιτική 
και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής 
Άµυνας και της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αµυντικών 
Εξοπλισµών και Επενδύσεων αυτού, όπως επίσης 
τους συναδέλφους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς 
διαφόρων ειδικοτήτων, Μονίµων Υπαλλήλων της 
Γ∆ΑΕΕ, εµπλεκοµένων στην υλοποίηση της Ελ-
ληνικής συµµετοχής στο Πρόγραµµα από την 
αρχή του το 2003. Στην ανακοίνωση του Συλλόγου 
τονίζεται ότι: «Πρόκειται για επιτυχία σταθµό, κοµ-
βικής σηµασίας για την ανάπτυξη της αεροναυπη-
γικής επιστήµης και τεχνολογίας στην Ελλάδα, µε 
δυνατότητα να συµβάλλει στην βιοµηχανική και 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας µας. Πρόκειται 
για µια επιτυχία που σίγουρα αντιτίθεται στην µέ-
χρι σήµερα πεπατηµένη, που δείχνει το δρόµο που 
πρέπει να ακολουθήσουµε για να ανατραπεί η πα-
ρούσα κατάσταση. Πρόκειται για επιτυχία εξίσου 
σηµαντική µε την σύσταση – ίδρυση – λειτουργία 
της EAB A.E. το 1975, την µεγαλύτερη τεχνολογική 
επένδυση που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, καλύπτο-
ντας τις ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης 
των πτητικών µέσων των Ελληνικών Ενόπλων ∆υ-
νάµεων, καθώς και συµµάχων χωρών - πελατών 
του εξωτερικού, αναλαµβάνοντας επίσης αξιόλογο 
υποκατασκευαστικό έργο για διεθνείς εταιρείες 
αεροναυπηγικής και άµυνας».

Ελληνική συµµετοχή στην κατασκευή αεροσκάφους  
πρωτοποριακής τεχνολογίας 

O Σύλλογος Ελλήνων Αεροναυπηγών, αναδεικνύει τους πρωταγωνιστές και τη σηµασία του γεγονότος

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» παρουσιά-
στηκαν σε εκδήλωση που διοργάνωσε ό Σύλλογος Εργαζοµένων της «Εγνατία 
Οδός ΑΕ» χθες στη Θεσσαλονίκη στο αµφιθέατρο του Τ.Ε.Ε. Τµ. Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Ειδικότερα σύµφωνα µε ανακοίνωση του Συλλόγου, στην εκδήλωση 
παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν:  «Οι βλαπτικές συνέπειες της σχεδιαζόµε-
νης παραχώρησης σε ιδιώτη της Εγνατίας Οδού, τόσο για την Εταιρεία όσο και 
για το ελληνικό δηµόσιο και τους χρήστες της, η αναιτιολόγητη αφαίρεση της 
εποπτείας από την εταιρεία, στα δύο έργα µε παραχώρηση (ΜΑΛΙΑΚΟΣ –ΚΛΕΙ-
∆Ι & Ε65) και η λειτουργική και οργανωτική υποβάθµισή της είναι τα σοβαρά 
εµπόδια που υπονοµεύουν τον θετικό της ρόλο στα έργα υποδοµής και στην 
ανάπτυξη της χώρας. Όλοι οι προσκεκληµένοι, µε παρεµβάσεις, τους εξήραν 
την πολύ θετική συµβολή της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» στα δηµόσια έργα υποδοµής 
και δεσµεύθηκαν να την υποστηρίξουν τόσο στη διατήρηση των έργων που έχει 
αναλάβει όσο και σε νέα έργα, όπως το ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης, τα έργα στο 

εξωτερικό, µεγάλα οδικά έργα της Βόρειας Ελλάδας. Ο Σύλλογος των Εργαζο-
µένων της ΕΟΑΕ εκδήλωσε την έντονη αντίδρασή του στα σχέδια περιθωριο-
ποίησης της εταιρείας, ανακοίνωσε την προσφυγή του στα ελληνικά και ευρω-
παϊκά δικαστήρια για την συνταγµατικότητα της επιχειρούµενης παραχώρησης 
και ζήτησε  την επιστροφή του εποπτεύοντα ρόλου των έργων µε παραχώρηση 
στην εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.» για το συµφέρον του ελληνικού δηµοσίου. 
Τέλος εξέφρασε την αγωνία του για να λυθούν τα λειτουργικά και οργανωτικά 
προβλήµατα που εµποδίζουν την εταιρεία να συνεχίσει επιτυχηµένα το έργο 
της».  Στην εκδήλωση παρευρέθησαν οι βουλευτές Γ. Ορφανός της Ν∆, Π. Αµα-
νατίδου, Ι. Αµανατίδης,  Π. ∆ιαµαντόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ,  Α. Ξηροτύρη της ∆Η-
ΜΑΡ, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Συλλόγου Μελετητών, του 
Ο.ΣΕ.Τ.Ε.Ε., του ΕΚΘ, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Κ.Μακεδονίας κ. Τ. Κονακλίδης  και 
αντιπροσωπεία της διοίκησης της Εγνατίας Οδού µε τον Πρόεδρο κ. Π. Σαββαΐ-
δη, τον Αντιπρόεδρο κ. Σακελλάρη και το µέλος κ. Κ. Χατζή. 

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η «Εγνατία Οδός Α.Ε.»
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Westfriedhof, Μόναχο

Εγκαινιάστηκε το 1998 ως ένας συνηθισµένος σταθµός. Τρία χρόνια 

αργότερα, το 2001, η πλατφόρµα του ανακατασκευάστηκε, απέκτησε 11 

εντυπωσιακά φωτιστικά, σε σχήµα θόλου, από τα οποία διαχέεται το φως 

στις αποχρώσεις του µπλε, κίτρινου και κόκκινου.

Και να µην έχεις σκοπό, µόνο που τους βλέπεις σε προκαλούν να 

κάνεις µια διαδροµή µε το Μετρό. Ο λόγος για ορισµένους σταθµούς 

σε ευρωπαϊκές πόλεις που ενώ κτίστηκαν για να διευκολύνουν το 

επιβατικό κοινό, διακρίνονται για τη µινιµαλιστική, καινοτόµο ή 

εκκεντρική αρχιτεκτονική τους. ∆έκα από τους πιο εντυπωσιακούς 

σταθµούς παρουσιάζουµε σήµερα. 

Karlsplatz Stadtbahn, Βιέννη

Μοιάζει µε τυπική παλιά τράπεζα ή ένα περίπτερο σε έναν κήπο. Χτισµένος το 1899, ως στάση του 

τραµ, κατασκευασµένος από χάλυβα και µάρµαρο, σήµερα θεωρείται η τελευταία λέξη της καινοτο-

µίας. Το 1981 ανακατασκευάστηκε και εντάχθηκε στο δίκτυο του Μετρό, µε τους επιβάτες να έχουν 

την ευκαιρία να τον απολαύσουν, σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τον γειτονικό εκθεσιακό χώρο. 
ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Olaias, Λισαβόνα

Το 1998, η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας φιλοξένησε την διεθνή έκθεση EXPO, που συγκέ-

ντρωσε περίπου 11 εκατοµµύρια επισκέπτες. Ο σταθµός σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα 

Tomas Taveira, αρχικά για να φιλοξενήσει ένα µέρος της έκθεσης, αλλά έκτοτε κατέχει µια 

ξεχωριστή θέση ως ένα σύγχρονο έργο τέχνης.

Komsomolskaya  (γραµµή Koltsevaya), Μόσχα

Μοιάζει περισσότερο ως ένα κοµψό Grand Ballroom, σε στιλ Μπαρόκ, µε 

τα ψηφιδωτά να αποδίδουν τη περίφηµη οµιλία του Στάλιν εν καιρώ πολέ-

µου, το 1941. Άνοιξε το 1952 για να εξυπηρετήσει τον πιο πολυσύχναστο 

κόµβο µεταφορών της Μόσχας.

Canary Wharf (γραµµή Jubilee), Λονδίνο

Με εξαιρετικά µοντέρνο σχεδιασµό, του αρχιτέκτονα Lord Norman Foster, ο σταθµός του 

Canary Wharf, συνδεδεµένος µε το οµώνυµο πολυάσχολο επιχειρηµατικό συγκρότηµα, απο-

τέλεσε και το σκηνικό στην ταινία “28 Days Later”. Κατασκευάστηκε το 1999 για να εξυπηρε-

τεί περίπου 50.000 επιβάτες την ηµέρα, αλλά ήδη ο αριθµός τους έχει φτάσει τις 70.000.



Σχέδιο για την αξιοποίηση τουλάχιστον 100 οικοδοµικών συνεταιρισµών, επε-
ξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, µε στόχο να δοθεί µια οριστική λύση 
στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν επί χρόνια περί τους 150.000 ιδιοκτήτες 
ακινήτων. Οι πληροφορίες που δηµοσίευσε ο οικονοµικός Τύπος αναφέρουν 
ότι θα γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι «µπλοκαρισµένοι» συνεταιρισµοί, 

να ξεκαθαριστούν οι τίτλοι 
τους και να δοθούν προς 
εκµετάλλευση για την ανά-
πτυξη τουριστικών – παρα-
θεριστικών χωριών.
Το σχέδιο αυτό µπορεί να 
γίνει φυσικά µε τη συνερ-
γασία δηµοσίου και ιδιωτι-
κού τοµέα. Τα σενάρια που 
εξετάζονται είναι αυτό να 

γίνει είτε µε την παραχώρηση της χρήσης των συνεταιρισµών στο µοντέλο της 
συν-ιδιοκτησίας, σε περίπτωση συµφωνίας όλων των µελών είτε και µε την 
ανά δικαίωµα εµπορική εκµετάλλευση για παραθεριστική κατοικία. Από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος έχει ξεκινήσει προσπάθεια να καταγραφούν όλοι 
οι οικοδοµικοί συνεταιρισµοί της χώρας και η κατάσταση του καθενός από 
αυτούς. Σύµφωνα µε καταγραφή του ΕΜΠ που έγινε το 2009, υπάρχουν 545 οι-
κοδοµικοί συνεταιρισµοί σε ολόκληρη τη χώρα. Η πλειονότητα των οικοδοµι-
κών συνεταιρισµών της χώρας βρίσκεται στην Αττική. Συγκεκριµένα, στο νοµό 
Αττικής υπάρχουν 227 συνεταιρισµοί έκτασης 115.000 στρεµµάτων περίπου, 
µε 53.000 µέλη, στα οποία αναλογούν 55.000 µερίδια. 

Áíáæçôåßôáé ëýóç ãéá ïéêïäïìéêïýò  

óõíåôáéñéóìïýò 

Η ελληνική ∆ΕΗ και η εταιρεία 
«Balkan Energy Group» από την 
ΠΓ∆Μ είναι οι δύο εταιρείες που 
προµηθεύτηκαν, µέχρι στιγµής, τα 
τεύχη του διαγωνισµού για την κα-
τασκευή των υδροηλεκτρικών ερ-
γοστασίων Τσέµπρεν και Γκάλιστε, 
στον ποταµό Τσρνα (ένας από τους 
µεγαλύτερους παραπόταµους του 
Βαρδάρη -Αξιού).
Από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
της ΠΓ∆Μ, το οποίο προκήρυξε τον 
διαγωνισµό, αναφέρθηκε ότι η δια-
δικασία για όσες εταιρείες θέλουν 

να λάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού 

διαρκεί ακόµη και αν υπάρξουν και 

άλλες ενδιαφερόµενες εταιρείες, 

τότε µπορεί να δοθεί χρονική πα-

ράταση. Πρόκειται για τον έβδοµο 

διαγωνισµό που προκηρύσσεται για 

την κατασκευή των υδροηλεκτρικών 

αυτών εργοστασίων. Οι προηγού-

µενοι έξι είχαν καταστεί άγονοι.  Η 

κυβέρνηση της ΠΓ∆Μ τροποποίησε 

τους όρους στο νέο διαγωνισµό ώστε 

να υπάρξει ενδιαφέρον από περισ-

σότερες εταιρείες. 

Óõììåôï÷Þ ôçò ÄÅÇ óå Ýñãï óôçí ÐÃÄÌ

Εκδικάστηκε την Παρασκευή 7 ∆εκεµβρίου 2012 η προσφυγή της ΓΣΕΕ 
στο Συµβούλιο της Επικρατείας κατά της Πράξης του Υπουργικού Συµ-
βουλίου (ΠΥΣ 6/2012 Μνηµόνιο ΙΙ) µε την οποία επιβλήθηκαν εν µια νυκτί 
δραµατικές µειώσεις στους µισθούς του ιδιωτικού τοµέα, παραβιάστη-
καν οι Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και κατεδαφίστηκε το σύστηµα 
των συλλογικών ρυθµίσεων στη χώρα. 
Η Συνοµοσπονδία ανακοίνωσε ότι έχοντας στη νοµική της φαρέτρα µε-
ταξύ άλλων τις καταδικαστικές αποφάσεις της χώρας από τη ∆ιεθνή Ορ-
γάνωση Εργασίας και το Συµβούλιο της Ευρώπης ζήτησε από το ΣτΕ την 
ακύρωση της 6ης ΠΥΣ/2012 προβάλλοντας το επιχείρηµα ότι τα µέτρα 
καταλύουν τον πυρήνα θεµελιωδών ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµά-
των που προστατεύονται από το Σύνταγµα και τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Ερ-
γασίας.  Συγχρόνως παρέθεσε συγκεκριµένα στοιχεία από τις επιπτώσεις 
εφαρµογής τους µε τα οποία τεκµηριώνεται ότι αυτά τα µέτρα εκτός των 
άλλων είναι αναποτελεσµατικά, αντιαναπτυξιακά και αδιέξοδα. 
Οι νοµικοί σύµβουλοι της ΓΣΕΕ ανέπτυξαν πλούσια επιχειρηµατολογία 
και τόνισαν στο Ανώτατο ∆ιοικητικό ∆ικαστήριο ότι η επίκληση του δηµο-
σίου συµφέροντος από την πλευρά της Κυβέρνησης δεν δικαιολογεί σε 
καµία περίπτωση την καταπάτηση κάθε έννοιας εργατικού δικαίου στη 
χώρα µας αλλά και του ίδιου του Συντάγµατος.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
παρέµβαση υπέρ του ∆ηµοσίου και κατά της προσφυγή έκανε το ΚΤΕΛ 
Χαλκιδικής, του οποίου πρόσφατα οι απολύσεις κρίθηκαν από το Πρωτο-
δικείο παράνοµες και αντισυνταγµατικές!  Τις επόµενες ηµέρες θα κατα-
τεθούν και τα σχετικά υποµνήµατα στο Συµβούλιο της Επικρατείας ώστε 
να εκδοθεί η οριστική απόφαση.  Η ΓΣΕΕ αµέσως µετά την απόφαση του 
ΣτΕ (και εφόσον χρειαστεί) θα προσφύγει στο ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων συνεχίζοντας τον αγώνα για την ακύρωση των πρωτοφα-
νών και βάναυσων αντεργατικών µέτρων που διαµόρφωσαν στην Ελλάδα 
εργασιακό τοπίο τριτοκοσµικής χώρας. 

Ξεκίνησε και εξελίσσεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς το έργο 

κατασκευής του κόµβου Κ-16, κοντά στη Λαχαναγορά Θεσσαλο-

νίκης, στη συµβολή της ΠΑΘΕ µε την εσωτερική Περιφερειακή 

Οδό Θεσσαλονίκης. Το έργο αυτό εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί 

µέχρι το τέλος του 2015, σύµφωνα, άλλωστε, µε τη δέσµευση της 

χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παραπάνω ανέφερε ο 

Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων Στράτος Σιµόπουλος κατά 

την επίσκεψή του χθες στο εργοτάξιο του κόµβου, παρουσία του 

αναπληρωτή περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ∆ιονύση Ψω-

µιάδη.  «Σε συνεργασία µε την Περιφέρεια και µε την Εγνατία 

οδό δηµοπρατούµε τους τόσο σηµαντικούς για τη δυτική Θεσ-

σαλονίκη κόµβους. Στην ίδια κατεύθυνση κινούµαστε και για άλλα 

έργα όπως τα έργα στη Χαλκιδική» σηµείωσε χαρακτηριστικά ο 

κ. Σιµόπουλος.  «Ο ανισόπεδος κόµβος Κ-16 θα είναι µια πραγµα-

τικότητα µέχρι τα τέλη του 2015 δίνοντας πολύτιµες ανάσες στη 

δυτική Θεσσαλονίκη. Η κατασκευή του ανισόπεδου κόµβου Κ-16 

ξεκίνησε και θα τελειώσει. Το έργο της Περιφέρειας δεν µπορεί 

να κηρυχθεί έκπτωτο» σηµείωσε από την πλευρά του ο κ. Ψω-

µιάδης.

ÄçìïðñáôÞóåéò ïäéêþí  

Ýñãùí Èåóóáëïíßêçò 

Εκδίκαση προσφυγής  
της ΓΣΕΕ στο ΣτΕ

 Για την κατάργηση εργασιακών  

και κοινωνικών δικαιωµάτων

ÁÁíáæææçôåßßôáé ëëýýóç ãéá ïéêïäääïìéêïýýýýýòΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕκκδδδδδδδδδδίίίίίίίίίίίίκκαασσηη πππρρροοσσφφυυγγήήήήήήήήήήήήήήήήήήήήςς
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονοµικών της Ευρω-

 ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΟΣ 
650 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 2013.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ανατροπές στο θεσµικό πλαίσιο ύστερα από έναν αιώ-

να- ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΑΓΟΡΑ- Απόφαση- σταθµός για λειτουργία των κατα-

µικροµεσαίων- ∆ΑΝΕΙΑ 750 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕπ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

ΕΞΠΡΕΣ: Κλείνει σήµερα στις 2.00 το µεσηµέρι το βιβλίο προσφορών 

για την επαναγορά χρέους- ΠΑΡΑΤΑΣΗ… ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΟΜΟ-
ΛΟΓΑ 5-6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 750,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΤΕπ- Ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραµµα των εκταµιεύσεων κονδυλί-

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Νέο καθεστώς λειτουργίας για εµπορικά µε-

γέθους ως 250 τετραγωνικά- ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Ευρώπη και φοβίζει τις αγορές- ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 
ΤΡΙΓΜΟΥΣ-

Ο∆∆ΗΧ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑ-
ΝΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- Κατά προαίρεση τα 

ΟΛΗ Η ΕΥΡΩ-
ΠΗ ΕΓΚΩΜΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΤΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΑ- Νευρικότητα στις αγορές 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Ίσως απαιτηθούν 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2012 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗ∆ΕΥ-
ΜΑΤΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Με πόλεµο απειλούν εµπορικοί σύλλογοι και συνδικάτα- 

ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΓΟΡΑ- Αυξάνονται οι ηµέρες 

ΑΛΛΑΓΕΣ… ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΚΕΡΑΥΝΟΙ 
ΚΑΤΑ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΟΝΤΙ
ΠΗΡΕ… ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές πλην ιατρικών, διατρο-

φής και δωρεών στο ∆ηµόσιο- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΤΕΛΟΣ!  ΠΟΛΕ-
ΜΟΣ (ΞΑΝΑ) ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ- Ξέσπασε σύγκρουση για τη λειτουργία 

 ΕΥΡΩ- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- Τροµάζει η επανεµφάνιση του Μπερλουσκόνι στην 

πολιτική σκηνή.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Άνω κάτω η αγορά- ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ 30% 
ΖΗΤΑΕΙ Η ∆ΕΗ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
2014-

Ο ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΖΕΙ… ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

στις χαµηλές καταναλώσεις σε τρεις δόσεις- ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 52 ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟ-
ΓΙΚΟ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ- ΚΟΒΟΥΝ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΙΩΝ.

6 ΜΕΡΕΣ:

µηχανογραφικό- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ- ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: 
ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΠΥΡΟ∆ΟΤΕΙ Η 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΤΙ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Για ποιον λόγο η κυβέρνηση απέρριψε την 

προσφορά της κοινοπραξίας για το Ξυστό- ΣΤΕΝΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΜΑΦΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ 
ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
«ΕΚ∆ΙΚΟΥΝΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΤΙ ΜΕ ΑΝΟ∆Ο ΤΩΝ 
SPREADS.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Οι φόροι µείωσαν τον 

παραγόµενο πλούτο.

Η ΑΥΓΗ: Απορρυθµίζονται η κοινωνική και η προσωπική ζωή- ΒΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Η ΑΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ- Την εξόντωση των µικροµεσαί-

ων- αυτοαπασχολούµενων προς όφελος των ισχυρών προωθεί η κυβέρ-

νηση µε την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΛΟΓΩ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο διάσηµος καθηγητής Εµπεν Αλεξάντερ, ένας από 

τους εγκυρότερους πρώην σκεπτικιστές για τη ζωή µετά τον θάνατο, ξύ-

πνησε από κώµα επτά ηµερών- ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΒΑΡΝΤ: 
«ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ…ΕΙ∆Α»!
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ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 11/12/2012

To Eurogroup σήµερα, µέσω τηλεδιάσκεψης, που 

προανήγγειλε χθες ο εκπρόσωπος του Ζ. Κ. Γιούνκερ, 

αναµένεται να αποτιµήσει τις νεότερες εξελίξεις στο 

πρόγραµµα, ενόψει του κρίσιµου, για την εκταµίευση 

εξετάσει κρίσιµες παραµέτρους, υπό τη διαρκή πίεση 

του ∆ΝΤ για µεγιστοποίηση του οφέλους στο ελληνικό 

χρέος από την επαναγορά. Εάν τελικά οι προσφορές 

αποδειχθούν υψηλότερες, έναντι µίνιµουµ στόχου για 30 

δισ. που υπερκαλύπτεται µε τη συµµετοχή των ελληνικών 

χαρτοφυλάκια τους, ίσως ανοίξει n συζήτηση, υπό την 

αυτό κρίσιµα ερωτήµατα είναι n στάση που θα κρατήσει 

τελικά n Ευρωζώνη και εάν θα τεθεί θέµα τη διαφορά να 

την καλύψει n ίδια n Αθήνα χρησιµοποιώντας µέρος της 

ξένους επενδυτές να συµµετάσχουν τώρα στο πρόγραµµα, 

προειδοποιώντας ότι n Ελλάδα θα συνεχίζει να συζητά 

µε τους επίσηµους πιστωτές της για περαιτέρω βήµατα 

ίσως να µην περιλαµβάνουν µια ευκαιρία για έξοδο 

από τους συγκεκριµένους τίτλους στα επίπεδα τιµών 

εµµέσως πλην σαφώς µήνυµα πως µελλοντικές 

πρόγραµµα φέρεται να είχε συγκεντρώσει προσφορές 

ύψους 26,5 δισ. ευρώ, χωρίς όµως να έχει ενταχθεί το 

σύνολο των οµολόγων που κατείχαν ελληνικές τράπεζες, 

οι ελληνικές τράπεζες αναµένεται να συµµετάσχουν 

πιθανόν στο πρόγραµµα να ενταχθεί και µέρος των 

οµολόγων, που διακρατά n γερµανική bad - bank, FMS 

για επιπλέον προσφορές από εγχώριους και διεθνείς 

έκβαση του προγράµµατος συνιστά προϋπόθεση για 

την εκταµίευση της επόµενης δόσης. Όπως σηµείωσε 

αποτελεί φυσικά αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας 

επιτυχή εφαρµογή αυτού του µέρους του προγράµµατος 

και στη διεξαγωγή αυτής της δράσης µε επιτυχία µε 

από την πλευρά της n εκπρόσωπος του γερµανικού 

υπουργείου Οικονοµικών Κότε. Από την πλευρά του ο 

έκβαση του προγράµµατος δηλώνοντας από το Μόναχο ότι 

n διαδικασία έχει πάει πολύ καλά. Μπορώ να πω ότι είµαι 

πεπεισµένος ότι µέχρι τη ∆ευτέρα, Τρίτη θα µπορεί κανείς 

να πει µε σχετική σιγουριά ότι τα πράγµατα έχουν πάει 

πολύ καλά, είπε ο πρωθυπουργός.

 Αξιωµατούχος της Ευρωζώνης δήλωσε πως µέχρι την 

ονοµαστικής αξίας, όπως µετέδωσε χθες το Reuters. 

από το εξωτερικό, ξένες τράπεζες και η hedge funds, 

ενώ από την Ελλάδα υπήρξαν προσφορές περίπου 

άνετα οι ελληνικές τράπεζες, εφόσον δεν υπάρξει 

στο Reuters. Τα διοικητικά συµβούλια των µεγάλων 

ελληνικών τραπεζών έχουν δώσει εξουσιοδότηση στις 

διοικήσεις να διατεθεί προς επαναγορά έως και το 

σηµειωθεί πως σύµφωνα µε υπολογισµούς στελεχών 

της αγοράς µε συµµετοχή στα 26,5 δισ. ευρώ προκύπτει 

θα µπορούσε να προκύψει µείωση τουλάχιστον 22 δισ. 

κατόχων ελληνικών οµολόγων που δεν υπέβαλλαν αίτηµα 

συµµετοχής στην επαναγορά, αλλά όχι τροποποιήσεις στις 

προσφορές που έχουν ήδη κατατεθεί. Αναφέρεται επίσης 

ότι n ηµεροµηνία εκκαθάρισης των προσφορών θα είναι n 

για νέα παράταση στην περίοδο αποδοχής.

ΒΑΡΥΤΕΡΕΣ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΕ ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 11/12/2012

περισσότερο από τη στασιµότητα στους µισθούς 

την επόµενη χρονιά, όπως προκύπτει από έρευνα 

είναι χαµηλότερες απ' ό,τι την προηγούµενη χρονιά, 

αντικατοπτρίζοντας τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες 

αποτελεί απορίας άξιον το γεγονός ότι Ελλάδα και 

n εταιρεία. Οι αποδοχές των εργαζοµένων στην Ευρώπη 
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δυναµικά αναπτυσσόµενες οικονοµίες, όπως Τουρκία, 

Ρωσία και Ουκρανία, όπου οι εργαζόµενοι αναµένουν 

στην Ευρώπη ανέρχεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, µε 

το ποσοστό ανέργων στην Ελλάδα να είναι το δεύτερο 

της Ευρωζώνης. Οι χώρες της Ζώνης του Ευρώ µειώνουν 

στις ανεπτυγµένες αγορές θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µια 

δύσκολη χρονιά µε τις αυξήσεις στους µισθούς να είναι 

κατώτερες του πληθωρισµού... Οι οργανισµοί σε αυτές 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΜΕΣΩ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 26 | 11/12/2012

Λογιστή ή κάποιον που να έχει γνώσει της µαθηµατικής 

επιστήµης θα χρειαστούν οι φορολογούµενοι και δη 

εκείνοι που έχουν παιδιά. Για να διαπιστώσουν εάν 

δικαιούνται το πολυτεκνικό ή οικογενειακό επίδοµα 

(και όµως είναι δύο διαφορετικά επιδόµατα) θα πρέπει 

να θυµηθούν τα κλάσµατα πώς γίνονται οµώνυµα και 

να µάθουν στο τέλος εάν θα πάρουν το επίδοµα. Το 

µεν πολυτεκνικό επίδοµα θα το λάβουν όσοι έχουν 

περισσότερα από τρία παιδιά εφόσον το οικογενειακό 

επίδοµα προκύπτει µε βάση ένα µαθηµατικό τύπο. Ο 

µετά διαιρείται ο αριθµητής µε τον παρονοµαστή και το 

αποτέλεσµα διαιρείται µε το οικογενειακό εισόδηµα. 

Εφόσον από τη διαίρεση προκύπτει άθροισµα µεγαλύτερο 

οικογενειακό επίδοµα. Εάν τα καταφέρετε δεν χρειάζεστε 

λογιστή. 

ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 10 | 11/12/2012

του προέδρου της επιτροπής για τον έλεγχο των 

οικονοµικών των κοµµάτων και των πολιτικών προσώπων, 

Αθ. Νάκου, στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης 

του πρωθυπουργού, των πολιτικών αρχηγών, των 

υπουργών, αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών, των 

βουλευτών και ευρωβουλευτών, αλλά και των προσώπων 

που διαχειρίζονται τα οικονοµικά των κοµµάτων. 

n θητεία έληξε τα τελευταία τρία χρόνια.

ΑΝΟΙΞΕ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 2-3 | 11/12/2012

Μέτωπο σύγκρουσης µεταξύ της κυβέρνησης, µερίδας 

του εµπορικού κόσµου αλλά και των εργαζοµένων στο 

λιανικό εµπόριο άνοιξε χθες µε αφορµή την πρόθεση 

του υπουργείου Ανάπτυξης να απελευθερώσει τη 

λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων τις Κυριακές. 

Οι χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Ανάπτυξης 

λειτουργίας των καταστηµάτων, οι οποίες θα επιτρέπουν 

σε εµπορικά καταστήµατα συνολικού εµβαδού έως και 250 

τ.µ. να παραµένουν ανοιχτά, εφόσον επιθυµούν, όλες τις 

Κυριακές του χρόνου, προκάλεσαν τη σφοδρή αντίδραση 

των εκπροσώπων των µικροµεσαίων εµπόρων αλλά και 

των εκπροσώπων των εργαζοµένων στο λιανικό εµπόριο 

σε περίπτωση κατά την οποία τελικά n κυβέρνηση 

νοµοθετήσει την απελευθέρωση της λειτουργίας των 

καταστηµάτων τις Κυριακές. Τονίζουν ότι το µέτρο αυτό 

δεν πρόκειται να αυξήσει τον τζίρο στην αγορά, αλλά θα 

τον αναδιανείµει προς όφελος όσων έχουν τη ρευστότητα 

να αναλάβουν το αυξηµένο κόστος της λειτουργίας την 

υπουργείο θέτει σε δηµόσια διαβούλευση µε τους φορείς 

της αγοράς για τις επόµενες δύο εβδοµάδες, προβλέπεται 

ότι όλες οι εµπορικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους 

θα µπορούν να λειτουργούν 7 Κυριακές τον χρόνο. 

εκπτωτικών περιόδων που θα ισχύουν µε βάση το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς καθιερώνεται από µία 

Κυριακή κατά την οποία τα καταστήµατα θα είναι ανοιχτά. 

Ωστόσο, µε άλλη διάταξη προβλέπεται n δυνατότητα να 

είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές του χρόνου τα καταστήµατα 

µε συνολική επιφάνεια εµβαδού, όπως αυτό αναγράφεται 

την προϋπόθεση να µην ανήκουν, υπό οιαδήποτε νοµική 

σχέση, σε αλυσίδα καταστηµάτων ή να µη λειτουργούν 

Μάλιστα, σύµφωνα µε πηγές του υπουργείου, εφόσον 

ζητηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης µπορεί να υπάρχει 

και σαφής πρόβλεψη στον νόµο για εξαίρεση των 

επιχειρήσεων που στεγάζονται σε εµπορικά κέντρα.


