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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç êïéíùíßá ôïõ 1/3 åßíáé ðñáãìáôéêüôçôá óôç ÷þñá 

ìáò. Ôï ðéóôïðïéïýí ôá åðßóçìá óôïé÷åßá (ÅËÓÁÔ) 

ôïõ ðåñáóìÝíïõ Íïåìâñßïõ: áðáó÷ïëïýìåíïé 


Ìå äõï ëüãéá, ï êáèÝíáò áð’ áõôïýò ðñÝðåé íá 

äéáóöáëßóåé ôçí åðéâßùóç ôñéþí (Üíåñãùí, ìç 

ïéêïíïìéêÜ åíåñãþí, õðåñÞëéêùí, ðáéäéþí êáé ôïõ 

åáõôïý ôïõ). ÁëëÜ êáé íá åîáóöáëßóåé – êáôÜ ôç 

«ëïãéêÞ» ôùí áñìïäßùí ôïõ ïéêïíïìéêïý åðéôåëåß-

ïõ – ôá áðáéôïýìåíá áõîçìÝíá öïñïëïãéêÜ Ýóïäá 

ôïõ êñÜôïõò, üðùò, åðßóçò, íá áíôáðïêñéèåß óôï 

ìÝãá æçôïýìåíï, ôçí êáôáíÜëùóç, þóôå íá óôáìá-

ôÞóåé ï …êáëðáóìüò ôçò áíåñãßáò. Óôçí ïðïßá áðü 

ìÞíá óå ìÞíá ðñïóôßèåíôáé êÜðïõ ôñéÜíôá ÷éëéÜäåò 

Üôïìá, åíþ óôïõò íÝïõò (ùò 24 åôþí) Ý÷åé öôÜóåé 


Åßíáé ðñïöáíÝò üôé ïé áñìüäéïé åèåëïôõöëïýí. 

Áñíïýíôáé ôçí ðñáãìáôéêüôçôá ôçí ïðïßá åðéâå-

âáéþíïõí êáé êÜðïéá Üëëá äéêÜ ôïõò óôïé÷åßá: 2,3 

åêáôïììýñéá ¸ëëçíåò ÷ñùóôïýí 1,1 äéó. åõñþ 

öüñïõò, 550.000 Üôïìá äåí Ý÷ïõí êáôáâÜëåé 

ôï ÷áñÜôóé ìÝóù ôçò ÄÅÇ. Ôï õðïõñãåßï ôïõò 

ðñïâÜëåé ùò öïñïöõãÜäåò, ùò ôÝôïéïõò óêÝðôåôáé 

íá ôïõò áíôéìåôùðßóåé. Ôïõò åîéóþíåé ìå ôá 6.270 

Üôïìá ðïõ ÷ñùóôïýí ðÜíù áðü 34 äéó. åõñþ, 

áõôïýò ðïõ ÷ñùóôïýí ðïëëáðëÜóéá óôéò ôñÜðåæåò. 

ÐáñáâëÝðïõí üôé áêüìç êáé áõôïß ðïõ åîáêïëïõ-

èïýí íá áðáó÷ïëïýíôáé áäõíáôïýí íá ðëçñþóïõí 

áõîçìÝíïõò öüñïõò êáé åðéðëÝïí Ýêôáôá ÷áñÜ-

ôóéá. ¼ôáí, ìÜëéóôá, ìéóèïß, óõíôÜîåéò êáé åí ãÝíåé 

áìïéâÝò Ý÷ïõí óöáãéáóôåß.

Ïé áñéèìïß Ý÷ïõí ôçí éäéüôçôá íá ðåñéãñÜöïõí ìå 

óáöÞíåéá ôá ðåðñáãìÝíá. Åßíáé, óôçí ðåñßóôáóç, 

ç åéêüíá ôçò êïéíùíßáò, áëëÜ áõôÞ äåí èÝëïõí 

íá ôç äïõí ïé …áñéèìïëÜãíïé ôïõ õðïõñãåßïõ 

Ïéêïíïìéêþí.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Στα επίπεδα – σοκ του 30% ανα-

μένεται να εκτιναχθεί η ανεργία 

για το 2013, με την ύφεση να βρί-

σκεται πάνω από το 4,1%, όπως 

προκύπτει από έκθεση του Κέ-

ντρου Προγραμματισμού και Οι-

κονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) που 

πρόκειται να δημοσιοποιηθεί την 

επόμενη εβδομάδα. Ανάλογη πρό-

βλεψη για την ανεργία έχει διατυ-

πώσει εδώ και μήνες το Ινστιτούτο 

Εργασίας της ΓΣΕΕ. Η έκθεση 

του ΚΕΠΕ έχει ανησυχήσει οικο-

νομικούς και πολιτικούς κύκλους, 

συμπεριλαμβανομένης της ηγεσί-

ας του υπουργείου Οικονομικών. 

Στο μεταξύ στο 27% εκτινάχθηκε 

το ποσοστό ανεργίας στη χώρα 

τον περασμένο Νοέμβριο, καταρ-

ρίπτοντας εκ νέου κάθε προη-

γούμενο αρνητικό ρεκόρ, με τον 

αριθμό των ανέργων να ανέρχεται 

σε 1.350.181 άτομα. Ειδικότερα, 

από την έρευνα εργατικού δυνα-

μικού της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν τα 

εξής: Για τους νέους (ηλικίες 15- 

24 ετών), η ανεργία έχει εξελιχθεί 

σε «μάστιγα», καθώς ξεπέρασε και 

το 60% (ανήλθε σε 61,7% ή κατά 

11,6 μονάδες υψηλότερα μέσα σε 

έναν χρόνο). Παράλληλα, για 2ο 

συνεχόμενο μήνα, η Αττική, όπου 

διαμένουν τα περίπου 2/3 του 

πληθυσμού της χώρας, κατέχει τα 

«σκήπτρα» μεταξύ των περιφερει-

ών, με ποσοστό ανεργίας 29%. 

Το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμ-

βριο 2012 ανήλθε σε 27%, ένα-

ντι 20,8% τον Νοέμβριο 2011 και 

26,6% τον Οκτώβριο 2012. Οι 

άνεργοι ανήλθαν σε 1.350.181 

άτομα και αυξήθηκαν κατά 

323.808 άτομα σε σχέση με τον 

Νοέμβριο 2011 (αύξηση 31,5%) 

και κατά 20.255 άτομα σε σχέση 

με τον Οκτώβριο 2012 (αύξηση 

1,5%).

Οι απασχολού-
µενοι µειώ-
θηκαν κατά 
265.584 άτοµα 
σε σχέση µε το 
Νοέµβριο 2011 
(µείωση 6,8%) 
και κατά 30.144 
άτοµα σε σχέση 
µε τον Οκτώβριο 
2012 (µείωση 
0,8%). 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΠΕ, ΙΝΕ ΓΣΕΕ, ΕΛΣΤΑΤ 

Νέα στοιχεία σοκ για  
την ανεργία 

Στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, είναι η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου 

Trans Adriatic Pipeline (TAP). Αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς μετά την 

υπογραφή της διακυβερνητικής συμφωνίας, μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας, στο 

υπουργείο Εξωτερικών. Ο υπουργός Εξωτερικών Δ. Αβραμόπουλος σημείωσε πως η 

κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ θα δημιουργήσει άμεσα 2.000 θέσεις εργασίας και επενδύ-

σεις άνω του 1,5 δισ. ευρώ. Την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας Αλβανίας-Ιταλί-

ας-Ελλάδας για την υποστήριξη του έργου του αγωγού φυσικού αερίου Trans Adriatic 

Pipeline (TAP) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, χαιρέτισε και ο πρωθυπουργός της 

Αλβανίας Σαλί Μπερίσα. H εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG αποτελεί κοινο-

πραξία που συστάθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κατασκευή του 

TAP. Τη μετοχική βάση του, συνθέτουν η ελβετική Axpo (42,5%), η νορβηγική "Statoil" 

(42,5%) και η γερμανική "E.ON Ruhrgas" (15%).

Υπεγράφη η συµφωνία για τον αγωγό  
φυσικού αερίου ΤΑΡ



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

 τεχνικής ενηµέρωσης: «Ηχο-

µόνωση στα κτίρια – Σύγχρονος µηχανικός 

αερισµός»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
Αµερικάνικης Ένωσης 
Μηχανικών Θέρµανσης, 
Ψύξης και Κλιµατισµού – 
ASHRAE 

20
Φεβρουαρίου

2013

«Ένταξη 

και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική 

∆ιαδικασία»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιστηµονική 
Ένωση Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών στην 
Εκπαίδευση

10-12
Μαΐου
2013

 Το Enterprise Europe Network – Hellas 

προσκαλεί εκπροσώπους µικροµεσαίων επιχει-

ρήσεων και ερευνητικών οργανισµών που ενδι-

αφέρονται να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στον ευρωπαϊκό χώρο να 

συµµετάσχουν στη διεθνή εκδήλωση διµερών 

συναντήσεων που θα πραγµατοποιηθεί στην 

Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2013, στις εγκαταστά-

σεις του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος». 

Η εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων θα 

γίνει σε συνέχεια σχετικής ηµερίδας, η οποία 

θα πραγµατοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2013. 

Η εκδήλωση -που αποτελεί πρωτοβουλία της 

Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής- απευθύνεται σε επιχειρήσεις και 

οργανισµούς που δραστηριοποιούνται σε 

βασικούς τοµείς για την ανάπτυξη της Ελλάδας, 

όπως: τρόφιµα, υλικά και βασικές τεχνολογίες 

γενικής εφαρµογής, ενέργεια, τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, φαρµακευτική 

βιοµηχανία και επιστήµες υγείας, τουρισµός. 

Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 

πραγµατοποιήσουν επαφές µε δυνητικούς 

συνεργάτες στο εξωτερικό, να προσεγγίσουν 

νέους πελάτες / προµηθευτές, να εντοπίσουν 

καινοτόµες τεχνολογίες και προϊόντα και να 

προχωρήσουν σε νέες επιχειρηµατικές και 

τεχνολογικές συνεργασίες.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να δηλώσουν το 

ενδιαφέρον τους το αργότερο έως τις 18 

Φεβρουαρίου 2013, υποβάλλοντας το προφίλ 

τους µέσω της ιστοσελίδας: www.b2match.eu/

AthensB2B. Η συµµετοχή στην εκδήλωση είναι 

δωρεάν.

Σηµειώνεται ότι το Enterprise Europe Network 

είναι το κύριο εργαλείο του Προγράµµατος 

Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την 

Καινοτοµία (CIP 2007-2013) και αποτελεί 

ένα ενιαίο δίκτυο ολοκληρωµένης παροχής 

υπηρεσιών προς τις µικρές και µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα το έργο του δικτύου 

υλοποιείται από µια κοινοπραξία 12 οργανι-

σµών κατανεµηµένων σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε 

θέµατα καινοτοµίας, µεταφοράς τεχνολογίας 

και διεθνούς συνεργασίας. 

Πληροφορίες: Π. Καρνιούρα (τηλ. 210 3607690, 

karniouras@help-forward.gr),  Α. Καραχάλιου 

(τηλ: 210 7273921, akarah@ekt.gr), www.

enterprise-hellas.gr

Εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων

Θεσσαλονίκη, που διενήργησε το Υπουργείο Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), 

παρουσιάζονται σε έκθεση που φιλοξενείται στην 

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και στο Κεντρικό Φου-

αγιέ του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης και θα διαρκέσει 

έως και την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013. Πρόκειται 

για τους διαγωνισµούς µε θέµα  α) «Ανάπλαση του 

άξονα Αχειροποιήτου – Αγίας Σοφίας» και β) «Ανά-

πλαση – Ανάδειξη της Βαλκανικής Πλατείας».

Επιµελητηρίου Ελλάδας και ο Σύνδεσµος Αποφοίτων 

Ζωγραφείου Λυκείου Κωνσταντινούπολης διοργα-

νώνουν (14 - 17 Φεβρουαρίου 2013), την έκθεση 

φωτογραφίας µε θέµα: «Οι Ρωµιοί Αρχιτέκτονες της 

Πόλης στην περίοδο του Εκδυτικισµού», η οποία και 

παρουσιάσθηκε για πρώτη φορά στα πλαίσια των πολι-

τιστικών εκδηλώσεων «Κωνσταντινούπολη - Πολιτι-

στική Πρωτεύουσα της Ευρώπης  το 2010». Η έκθεση 

θα παρουσιάζεται στην πόλη της Ξάνθης (∆ηµοτική 

Πινακοθήκη «Χρήστος Παυλίδης»). Τα εγκαίνια της 

έκθεσης θα γίνουν την  σήµερα 14 Φεβρουαρίου και 

ώρα 6:30 µ.µ. 

Αρχιτεκτονικές  
εκθέσεις

Σύνδεση του ΕΜΠ  
µε τη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση 
  Η ∆οµή Απασχόλησης και ΣΤΑδιοδροµίας του ΕΜΠ 

διοργανώνει στις 18 Φεβρουαρίου 2013 ηµερίδα 

µε θέµα: “Σύνδεση του ΕΜΠ µε τη ∆ευτεροβάθµια 

Εκπαίδευση για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό 

των µαθητών”. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα), 

µε ώρα έναρξης στις 15:30.

Στην ηµερίδα αναµένεται ν’ απευθύνουν χαιρετισµό 

ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, ο Πρύτα-

νης του ΕΜΠ Σίµος Σιµόπουλος και η Αντιπρυτάνις 

του Παντείου Πανεπιστηµίου Ισµήνη Κριάρη. Στη 

συνέχεια θα παρουσιαστούν οµιλίες από την Αντωνία 

Μοροπούλου, Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού Ε.Μ.Π. και επιστηµονικά υπεύθυνη 

του Ιδρυµατικού Προγράµµατος ‘∆.Α.ΣΤΑ Ε.Μ.Π.’, από 

την Νίκη Κουλουµπή, επιστηµονικά υπεύθυνη του 

Ιδρυµατικού προγράµµατος ‘Γραφείο ∆ιασύνδεσης / 

Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων του 

ΕΜΠ’ και την Ευγενία Τζαννίνη, Νοµικό Σύµβουλο της 

∆ΑΣΤΑ ΕΜΠ.

Θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

µε θέµατα: «Εµπειρία από εφαρµογές σύνδεσης 

σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και του ΕΜΠ» 

και «Επαγγελµατικός Προσανατολισµός των µαθητών : 

Τα Προγράµµατα Σπουδών του ΕΜΠ και η απασχολη-

σιµότητα των Μηχανικών». 
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Συνάντηση µε τον Γεν. Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων κ. Στράτο Σι-

µόπουλο είχε ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ συν. Ανδρέας Στοϊµενίδης 

κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε το ΤΕΕ µαζί 

µε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Παρασκευή 08 

Φεβρουαρίου.  Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν από τον 

Πρόεδρο της ΟΣΕΤΕΕ τα ζητήµατα της επανέναρξης- ολοκλήρωσης 

των µεγάλων τεχνικών έργων, της ανάγκης εφαρµογής των ΣΣΕ, 

της µη καταβολής µισθών επί σειρά µηνών από τους εργολάβους 

στους τεχνικούς υπαλλήλους στα ενεργά εργοτάξια (ιδιαίτερη ανα-

φορά έγινε στο έργο Κοµοτηνή - Νυµφαία όπου µας έχουν γίνει 

επανειληµµένα αναφορές από τους εργαζόµενους), της ενίσχυ-

σης του στρατηγικού αναπτυξιακού χαρακτήρα των ∆ΕΚΟ του τε-

χνικού κλάδου. Συζητήθηκε και η επαχθής εξέλιξη των θεσµικών 

και µισθολογικών εργασιακών θεµάτων στον κλάδο και η ανάγκη 

ανάληψης θετικών πρωτοβουλιών από πλευράς ΓΓ∆Ε και Υπουρ-

γείου.  Συµφωνήθηκε στο επόµενο διάστηµα να πραγµατοποιηθεί 

συνάντηση µεταξύ ΟΣΕΤΕΕ και ΓΓ∆Ε για τη διερεύνηση και εύρεση 

λύσεων στα παραπάνω θέµατα. 

Παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία το οδικό έργο του ∆ιακονιάρη, που 

ενώνει τη µεγάλη περιµετρική οδό της Πάτρας, µέσω του κόµβου της 

Εγλυκάδας, µε το νέο λιµάνι. Ο νέος αυτός δρόµος εκτιµάται, ότι θα 

αποσυµφορήσει τους δρόµους της Πάτρας από µεγάλο αριθµό οχηµά-

των, αφού όσοι οδηγοί κινούνται από και προς το λιµάνι, µέσω των εθνι-

κών οδών Πατρών- Αθηνών και Πατρών- Πύργου, δεν θα χρειάζεται να 

χρησιµοποιούν το κεντρικό οδικό δίκτυο της πόλης. Σε δηλώσεις που 

έκανε µετά την παράδοση του έργου ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων 

Έργων Στράτος Σιµόπουλος, τόνισε, ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, έδω-

σε στην κυκλοφορία ένα έργο, όραµα δεκαετιών για τους πολίτες της 

Πάτρας, το οποίο σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα οδικά που εκτελούνται 

στην πόλη, θα την ανακουφίσει κυκλοφοριακά». Επίσης, ο Στράτος Σι-

µόπουλος υπογράµµισε, ότι «η παράδοση του έργου αυτού αποδεικνύει 

παράλληλα, ότι η Ελλάδα µε προσπάθεια, επιµονή και υποµονή µπορεί 

να τα καταφέρει και θα τα καταφέρει». Από την πλευρά του, ο γενικός 

γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου- ∆υτικής 

Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, υπογράµµισε, ότι «σήµερα εί-

ναι µια σηµαντική ηµέρα για την Πάτρα και ολόκληρη την Αχαΐα, αφού 

ένα έργο, που ήταν σε εκκρεµότητα για δέκα ολόκληρα χρόνια, παραδί-

δεται σε χρήση, δίνοντας µια µεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα στην πόλη, 

αλλά και την ευρύτερη περιοχή».

Συνάντηση Προέδρου ΟΣΕΤΕΕ µε Γ.Γ.∆.Ε

Στην κυκλοφορία το οδικό έργο του ∆ιακονιάρη

Νέα «µαύρη τρύπα» άνω του 1,5 δις ευρώ στο ασφαλιστικό
Νέα ρύθµιση χρεών µελετά το υπουργείο Εργασίας  

Νέα ρύθµιση των χρεών (άνω των 10 δις 

ευρώ) προς τα ασφαλιστικά ταµεία και «έξ-

τρα» χρηµατοδότηση για το Ασφαλιστικό από 

την αξιοποίηση των φυσικών πόρων (υδρογο-

ναθράκων), µε βάση σχετική πρόταση του ΠΑ-

ΣΟΚ, προβλέπει το σχέδιο που θα προωθήσει 

η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι-

κής Ασφάλισης και Πρόνοιας για να διασφα-

λιστούν τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης 

τα οποία υποχωρούν λόγω της ύφεσης, των 

λουκέτων, της ανεργίας και των αθρόων συ-

νταξιοδοτήσεων. Σε συνάντηση που είχε χθες 

ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης µε αντιπροσω-

πεία του ΠΑΣΟΚ, ο Γ. Κουτρουµάνης παρέθε-

σε στοιχεία σύµφωνα µε τα οποία το Ασφαλι-

στικό θα έχει φέτος “µαύρη τρύπα” άνω του 

1,5 δις ευρώ λόγω της µεγάλης υστέρησης 

των εσόδων (-15% αντί του -7%) και παρά τις 

περικοπές στις συντάξεις. Με τη ρύθµιση των 

οφειλών (η οποία θα γίνει εφόσον συµφωνή-

σει η τρόϊκα στα τέλη Φεβρουαρίου) εκτιµάται 

ότι θα διασφαλιστεί η καταβολή των τρεχου-

σών, από 1/1/2013, εισφορών και θα διευκο-

λυνθεί η πληρωµή των κεφαλαιοποιηµένων 

έως τις 31/12/2012 οφειλών σε δόσεις (24 – 

36) από την 1/7/2013 (θα δοθεί µια περίοδος 

χάριτος 6µηνών εφόσον καταβάλλονται κανο-

νικά οι τρέχουσες εισφορές). Στη συνάντηση 

συµφωνήθηκε να αναληφθεί πρωτοβουλία για 

την ανάσχεση της ανεργίας νοικοκυριών χω-

ρίς εργαζόµενο και των νέων καθώς και για τη 

συνταξιοδότηση των ασφαλισµένων του ΟΓΑ 

µε βάση όσα ισχύον στο ΙΚΑ, δηλ µε 40 χρό-

νια στα 62 έτη ύστερα, όµως, από µελέτη του 

σχετικού κόστους. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 

τα έσοδα του ΙΚΑ τον Ιανουάριο συρρικνώθη-

καν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% κι αντί 

της πρόβλεψης για είσπραξη 1,05 δισ. ευρώ 

κινήθηκαν λίγο πάνω από 900 εκατοµµύρια 

ευρώ. Ακόµη µεγαλύτερη είναι η πτώση των 

εσόδων του ΟΑΕΕ (του ταµείου ασφάλισης 

των αυτοαπασχολουµένων), η οποία υπολο-

γίζεται πάνω από το 15%, αφού αυξάνεται ο 

αριθµός εµπόρων, βιοτεχνών, αυτοκινητιστών 

και ελεύθερων επαγγελµατιών που δεν είναι 

σε θέση να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους 

εισφορές. Και στις δυο περιπτώσεις οι επι-

µέρους δείκτες, όπως η πτώση των εσόδων 

από ΦΠΑ που ανήλθε σε 17% τον περασµένο 

µήνα ή η αύξηση του αριθµού των ανέργων σε 

ποσοστό πάνω από 26% στις αρχές του έτους, 

δείχνουν ότι η πραγµατική οικονοµία σαρώ-

νεται από πρωτοφανές σε διάρκεια και ένταση 

κύµα ύφεσης.

Στιγµιότυπο από την παράδοση του κόµβου της Εγλυκάδας στην 

κυκλοφορία. ∆ιακρίνονται, από δεξιά: Ο Γ.Γ. της Α.∆. Μανώλης 

Αγγελάκας, ο προϊστάµενος της Τ.Κ.Ε. Πάτρας / ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε 

∆ηµ. Λάµπρου , ο Γ.Γ.∆.Ε. Στράτος Σιµόπουλος, ο ∆/ντής της 

ΕΥ∆Ε-ΜΕ∆Ε Παν. Χριστοδουλόπουλος, ο Γεν. ∆/της Χωροταξικής 

& Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.∆. Σάκης Παναγιωτόπουλος 

και ο ∆/της του γραφείου του Γ.Γ. της Α.∆. ∆ηµήτρης Μήλιος.



Το υψηλότερο κτίριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ουρανοξύστης Shard στο 

Λονδίνο, άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό και οι περισσότεροι επισκέπτες ήδη 

κατευθύνονται στον 72ο όροφο, 244 µέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους, 

απ’ όπου η θέα προς τη Γέφυρα του Λονδίνου, το Big Ben, τον Τάµεση, την περιοχή 

South Bank και άλλα παραδοσιακά αξιοθέατα, είναι µοναδική.

Ο Shard, χτισµένος σε σχέδια του Ιταλού Renzo Piano,  ξεπέρασε το Αρχηγείο της 

Commerzbank στη Φρανκφούρτη (το υψηλότερο έως τώρα κτίριο της Ε.Ε.) κατά 

εννέα µέτρα, αλλά ξεσήκωσε και πολλές αντιδράσεις στην βρετανική πρωτεύουσα: 

οι επικριτές του αναφέρονται στο πολύ υψηλό κόστος κατασκευής του, αλλά και 

στο ενδεχόµενο να υποβαθµίσει πολλά από τα ιστορικά µνηµεία του Λονδίνου.

Οι υπερασπιστές του, µεταξύ άλλων, στέκονται και στη θέα από την ...τουαλέτα, που 

βρίσκεται στο 68ο όροφο, καθώς τη χαρακτηρίζουν ως προς την πιο εντυπωσιακή 

στον κόσµο. Η πρόσφατη, µάλιστα, ανακάλυψη γυναικείων εσωρούχων στις 

ανδρικές τουαλέτες, οδήγησε σε υποψίες ότι κάποιοι που επισκέπτονται το κτίριο να µην 

έχουν κατά νου µόνο τη θέα. 

Το βέβαιο είναι ότι η συρροή επισκεπτών (τουριστών και ντόπιων) στους ορόφους 68, 

69 και 72, που έχουν διαµορφωθεί ειδικά για θέαση, είναι εκπληκτική, µε συνέπεια να 

υποχρεωθούν οι υπεύθυνοι να καθιερώσουν σύστηµα κρατήσεων για συγκεκριµένη 

ηµέρα και ώρα. Στους ορόφους αυτούς έχουν τοποθετηθεί 12 υψηλής τεχνολογίας 

τηλεσκόπια, στα οποία, όµως, έχουν “φορτωθεί” προ-ηχογραφηµένες ξεναγήσεις, για την 

περίπτωση χαµηλής ορατότητας !

Στον Shard θα λειτουργήσει ένα ξενοδοχείο της αλυσίδας Shangri-La, δυναµικότητας 

200 δωµατίων, κατοικίες αξίας εκατοµµυρίων δολαρίων, εστιατόρια και χώροι γραφείων.

Στην κατασκευή του χρειάστηκαν:

Κατά τους υπευθύνους διαχείρισης του ουρανοξύστη, έχουµε να κάνουµε µε τον πύργο 

του 21ου αιώνα, έναντι του κλασικού Πύργου του Λονδίνου, που είναι κτίσµα του 11ου 

αιώνα. Με τη διαφορά, ότι από το νέο πύργο έχει κανείς τη δυνατότητα για µια θέα της 

ετών) στις 18,95 λίρες !

Ο Shard βρίσκεται στην Joiner Street, είναι ανοικτός στο κοινό από τις 9 π.µ. ως τις 

10 µ.µ. καθηµερινά (κλειστό 25 ∆εκεµβρίου). Περισσότερα στην ιστοσελίδα www.

theviewfromtheshard.com 
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∆ύο µεγάλα έργα ενεργειακής αναβάθµι-

σης, ξεκινούν τις επόµενες ηµέρες στο 

νοσοκοµείο Καλαµάτας αξιοποιώντας τις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και πόρους 

από το ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, µε χρηµατοδότηση του επι-

χειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 

του υπουργείου Περιβάλλοντος, ξεκινά 

το έργο της µερικής υποκατάστασης του 

πετρελαίου θέρµανσης µε ηλιοθερµική 

ενέργεια και κατασκευή νέας θερµοµόνω-

σης µε συνολικό προϋπολογισµό 776.130 

ευρώ. Παράλληλα, από το ΠΕΠ Πελοπον-

νήσου και µε προϋπολογισµό 1.089.000 

ευρώ αρχίζουν οι διαδικασίες προµήθειας 

ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού στο 

νοσοκοµείο Καλαµάτας.

Με την ολοκλήρωση των δύο αυτών έρ-

γων τα οποία σχετίζονται απόλυτα µεταξύ 

τους, θα επέλθει, σύµφωνα µε τις τεχνικές 

µελέτες, µείωση των δαπανών για αγορά 

πετρελαίου θέρµανσης στο νοσοκοµείο, 

κατά περίπου 50% σε ετήσια βάση. Πα-

ράλληλα, µε τα έργα αυτά, το νοσοκοµείο 

σταµατά σταδιακά να εξαρτάται ενερ-

γειακά από το πετρέλαιο και καθίσταται 

µερικώς ενεργειακά αυτόνοµο, ενώ ταυ-

τόχρονα επιτυγχάνεται και µείωση της 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης.

¸ñãá åíåñãåéáêÞò 

áíáâÜèìéóçò  

óôï íïóïêïìåßï  

ÊáëáìÜôáò

Να στηρίξει έµπρακτα και ουσιαστικά το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας κα-

λούν την Κυβέρνηση έντεκα φορείς του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών, υποστηρίζο-

ντας ότι ο κίνδυνος να οδηγηθεί το ΚΑΠΕ σε µαρασµό και διάλυση είναι ορατός.

Αιτίες, όπως αναφέρουν είναι η καθυστέρηση ορισµού νέας διοίκησης, η συνεχιζόµε-

νη απειλή για συγχώνευσή του µε φορείς ασύµβατους µε την αποστολή και τον τρόπο 

λειτουργίας του και η προωθούµενη ένταξή του στο περιοριστικό πλαίσιο που διέπει το 

στενό δηµόσιο τοµέα και τις ∆ΕΚΟ.

«Το ΚΑΠΕ δεν επιβαρύνει το δηµόσιο προϋπολογισµό. Αντίθετα, ως ένας πρότυπος συν-

δυασµός ερευνητικού και ενεργειακού κέντρου, προσφέρει στον προϋπολογισµό και 

την εθνική οικονοµία και εξασφαλίζει µόνο του την επιβίωση και την ανάπτυξή του», 

καταλήγουν οι φορείς της αγοράς.

Ðñùôïâïõëßá óôÞñéîçò ôïõ ÊÁÐÅ

Συνεχίζεται η δηµόσια αντιπαράθεση της ΕΥ∆ΑΠ µε το ∆ήµο Κερατσινίου µε την 

επιχείρηση νερού να ανακοινώνει χθες ότι το χρέος του προαναφερόµενου δήµου 

έχει φθάσει τα 3,4 εκατ. ευρώ ποσό το οποίο περιλαµβάνει και 443.797 ευρώ από 

κατανάλωση νερού το 2012. Σε χθεσινή της ανακοίνωση η ΕΥ∆ΑΠ αναφέρει πως αντί 

ο ∆ήµος Κερατσινίου να φροντίσει να είναι συνεπής στις τρέχουσες τουλάχιστον 

υποχρεώσεις του µε αυθαίρετο και αντίθετο προς τη ρητή νοµοθετική επιταγή τρόπο 

(άρθρο 5 νόµου 2744/1999), επέβαλε ετήσια τέλη διέλευσης αγωγού αποχέτευσης 

στην ΕΥ∆ΑΠ, ύψους 14,064 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια επέβαλλε και την άµεση κα-

ταβολή του 40%, παρά το γεγονός ότι η ΕΥ∆ΑΠ είχε ασκήσει προσφυγή κατά της 

απόφασης του ∆ήµου, η οποία δικάζεται στις 17 Μαΐου 2013.

Έτσι, ανάγκασε την ΕΥ∆ΑΠ, να δεσµεύσει 5,6 εκατοµµύρια ευρώ σε τράπεζα για να 

εκδώσει εγγυητική επιστολή αντίστοιχου ύψους, αµφισβητώντας κατ' αυτό τον τρό-

πο τη φερεγγυότητα της. Σε διαπραγµατεύσεις που έγιναν µεταξύ των δύο πλευρών 

και σύµφωνα πάντα µε την ανακοίνωση της ΕΥ∆ΑΠ ο ∆ήµος το αποδέχτηκε ρητά, 

χωρίς όµως να προχωρήσει σε έµπρακτες ενέργειες υλοποίησης της δέσµευσης 

του, δηλαδή να αναστείλει την εκτελεστότητα της ταµειακής βεβαίωσης και να επι-

στρέψει την εγγυητική επιστολή, ώστε η ΕΥ∆ΑΠ να αποδεσµεύσει το ποσό των 5,6 

εκατοµµύρια ευρώ. 

ÁíôéðáñÜèåóç ÅÕÄÁÐ êáé  ÄÞìïõ Êåñáôóéíßïõ
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«Από την ελληνική κυβέρνηση και τη δια-

πραγµάτευσή της µε τις παραχωρησιούχες 

εταιρείες εξαρτάται το πότε θα ξεκινήσουν 

τα έργα στην ''Ολυµπία'' και την ''Ιόνια'' 

οδό». Τη δήλωση αυτή έκανε χθες ο επίτρο-

πος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρµόδιος για 

θέµατα Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες 

Χαν, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του 

στην Πάτρα.

Μάλιστα, όπως σηµείωσε, «η Ευρωπαϊκή 

Ένωση στηρίζει την ολοκλήρωση των έργων 

στη βάση του αρχικού τους σχεδιασµού» 

ενώ όπως πρόσθεσε, «η Επιτροπή στηρίζει 

την ελληνική κυβέρνηση στο θέµα των αυ-

τοκινητόδροµων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων έχει ήδη εγκρίνει δάνειο για 

τη χρηµατοδότηση των έργων».

Επίσης, ο Γιοχάνες Χαν επισήµανε, κατά τη 

συνάντηση που είχε µε τον περιφερειάρ-

χη ∆υτικής Ελλάδος Απόστολο Κατσιφάρα, 

τις προσπάθειες που γίνονται για την ενί-

σχυση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

«Είναι σηµαντική η στήριξη των µικροµε-

σαίων καθώς αυτό δηµιουργεί νέες θέσεις 

εργασίας», είπε ο Ευρωπαίος επίτροπος 

τονίζοντας, παράλληλα, ότι «στο ΕΣΠΑ ∆υ-

τικής Ελλάδας η εικόνα δείχνει ότι υπάρχει 

κινητικότητα και καλές ιδέες, ωστόσο, χρει-

άζεται µεγαλύτερη επιµονή στην ωρίµανση 

των έργων.

∆ηλώσεις Γιοχάνες Χαν για τα οδικά έργα  
µε συµβάσεις παραχώρησης
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η οικονοµική συρρίκνωση δηµιουργεί 

χιλιάδες ανέργους κάθε µήνα- ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΣ Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΥΦΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- 6 στους 10 νέους κάτω των 24 ετών χωρίς 

στοιχείων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ- ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ τους 

ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ- Στουρνάρας: Ευελιξία για όσους δεν µπορούν 

ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ ΤΟ 

«ΑΝΟΙΓΜΑ» ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ  ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΣΤΗΝ 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EUROBANK ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας της 

PriceWaterhouseCoopers- «ΒΛΕΠΟΥΝ» ΑΝΑΚΑΜΨΗ- Αισιόδοξοι 

Συνέντευξη του Γ. Προβόπουλου στο Γαλλικό Πρακτορείο- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΝΑΡΕΤΟ ΚΥΚΛΟ- «ΚΛΕΙ∆Ι» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΙ 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.350.181- Η ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΣΤΟ 27% ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

του Όλι Ρεν- ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ, ΛΕΕΙ Η 

ΚΟΜΙΣΙΟΝ  ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 

1,5 ∆ΙΣ. ΣΕ 12.878 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Με -6,5% κινήθηκε η οικονοµία το 2012, στο 27% η ανεργία 

τον Νοέµβριο- ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ

της ανάπτυξης η ΕΚΤ- ∆ΝΤ, ΕΕ και κυβέρνηση προσγειώνουν τον 

περιουσίας- ΣΕ ΚΛΟΙΟ 13.000 ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 

ΠΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ALPHA BANK: Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΑ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΑ.

ΕΞΠΡΕΣ:

Νοέµβριο του 2012- ΕΚΡΗΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27% ΜΕ ΚΑΘΙΖΗΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΕΠΕ: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ «ΕΚΤΙΝΑΞΗ» ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΣΤΟ 30,1% ΤΟ 2013 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1,5 

∆ΙΣ.- Πραγµατοποιήθηκαν το 2012 για ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το 

ΣΤΟ 6,45% ∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Η ΥΦΕΣΗ ΤΟ 2012- Μείωση 6% 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σηµειώθηκε στο τέταρτο τρίµηνο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ 

«ΜΙΚΡΗΣ ∆ΕΗ»- Θα πάρει µονάδες παραγωγής, ορυχεία και 2.000 

«ΜΗΝΥΜΑ» ΠΡΟΣ 

ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 1,5 ∆ΙΣ.  ΣΤΑ 90 ∆ΙΣ. 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

«ΟΧΙ» ΚΑΙ ΑΠΟ ∆ΝΤ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ- Έχουν υποχωρήσει 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΕΚΟΡ ΥΦΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ- Μείον 6,45% το ΑΕΠ, 27% 

ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΗ 

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Ένταση στο γραφείο 

Μέργου.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ: ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΦΕΡΝΕΙ… ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Έρχονται νέες 

πιέσεις από την τρόικα έπειτα από την αδυναµία υλοποίησης της διαθεσιµότητας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΤΩΡΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΝΤ ΓΙΑ ΤΟ «ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ»- Ποιοι είναι οι 

Όλι Ρεν: 

«∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

γυναίκες- ΑΝΑΤΡΟΠΗ- ΣΟΚ- 3.642.102 ΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, 4.690.163 

ΟΙ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ: ΟΥ∆ΕΝ ΛΑΘΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ…

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

κυβέρνηση δεν τολµά να αλλάξει συνταγή- ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 

και δίωξη για τις ρουσφετολογικές προσλήψεις- ΣΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

ΕΘΝΟΣ: Η αδράνεια για τις αλλαγές ξαναφέρνει τον εφιάλτη των απολύσεων- 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΙΑΣΚΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ-Αυστηρές εντολές Σαµαρά 

 ΣΤΕΝΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

Ο Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Η κυβέρνηση καταπίνει το λάθος του ∆ΝΤ και αρκείται να µετρά 

ανέργους- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΑΤ και χηµικά για µια ακόµη απλή διαµαρτυρία- ΜΕΡΓΟΣ ΕΙΣΑΙ… ΚΥΡΙΕ ΚΑΙ 

ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ Ο ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΣΟΥ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: SOS! ΣΠΑΕΙ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 30% Η ΑΝΕΡΓΙΑ- 

άτοµα χωρίς δουλειά (επισήµως!) το Νοέµβριο, το 61,7% των νέων (έως 24 ετών) 

 ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ 

ΜΕΡΓΟΥ- Ένταση χθες το πρωί στη Σταδίου µε περίπου 70 µέλη της νεολαίας 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Σε ιδιωτικές εταιρείες ανέθεσε το υπ. Παιδείας τη 

χαρτογράφηση ΑΕΙ- ΤΕΙ- ΜΕ ΓΚΑΛΟΠ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΗΝ «ΑΘΗΝΑ» ΣΤΟ 30% 

ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑ!

παιδιά ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΛΑΘΟΣ»- Η συνταγή που «πολλαπλασίασε» 

την ύφεση.

Η ΑΥΓΗ: Μετά τον Ρεν, Στουρνάρας και ∆ΝΤ αποκλείουν τη διόρθωση του 

«λάθους»- ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ

ΚΕΠΕ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Σε ύψος ρεκόρ η ανεργία στην Ελλάδα- ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Ευνοϊκές αλλαγές προανήγγειλε ο υπουργός Εργασίας- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΑ 62 ΕΤΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα αληθινά «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών»- 

ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΧΑΖΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
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ΒΑΘΙΑ Η ΥΦΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2012 ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΟ 

ΧΡΟΝΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 15 /02/2013

Στο 6,5% διαµορφώθηκε n ύφεση της ελληνικής οικονοµίας 

για το 2012 µετά και τη χθεσινή ανακοίνωση της συρρίκνωσης 

της οικονοµικής δραστηριότητας για το τέταρτο τρίµηνο του 

προηγούµενου χρόνου κατά 6%. Με βάση τις πρώτες εκτιµήσεις 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) σε µη εποχικά 

διορθωµένα στοιχεία, n ύφεση για το τέταρτο τρίµηνο του 2012 

εµφανίζεται να υποχωρεί κατά 1,9% από το ίδιο τρίµηνο του 2011, 

φτάνοντας στο 6% από 7,9% που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 

2011. Ωστόσο, γεγονός είναι ότι έστω και µε βάση τα µη εποχικά 

διορθωµένα στοιχεία, n οικονοµία βρέθηκε για πέµπτη συνεχή 

χρονιά σε ύφεση n οποία καταγράφεται στο 0,2% για το 2008, 

6,5% το 2012. Η υποχώρηση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίµηνο του 

περυσινού χρόνου κατά 6% σε σύγκριση µε το τρίτο τρίµηνο 

του 2012 όταν n ύφεση είχε φτάσει στο 6,7% οφείλεται σε δύο 

παράγοντες. Ο ένας ήταν οι εξαγωγές αγαθών, οι οποίες είχαν 

για το σύνολο του προηγούµενου χρόνου αύξηση 5,1% τη στιγµή 

που οι εισαγωγές είχαν µείωση 6%. Τεχνικά θετικό για το τέταρτο 

τρίµηνο του χρόνου ήταν και το γεγονός ότι απαλείφθηκε n 

επίδραση της πτώσης από τις υπηρεσίες στον τουρισµό, n οποία 

επέδρασε κυρίως το τρίτο τρίµηνο του χρόνου. To ότι το τρίτο 

τρίµηνο του 2012 ήταν κακό για τον τουρισµό φαίνεται από το 

γεγονός ότι n ύφεση για το 2012 φτάνει το 6,7% έναντι 4% που 

ήταν το 2011, έτος κατά το οποίο n ύφεση ξεπέρασε το 7%. Ο 

δεύτερος λόγος ήταν µια πρόσκαιρη αύξηση των επενδύσεων, 

λόγω της ανάγκης επίτευξης του µνηµονιακού στόχου για 

τις απορροφήσεις κοινοτικών κονδυλίων, ο οποίος παρόλα 

αυτά παρουσίασε για το σύνολο των δύο εξαµήνων του 2012 

υστέρηση κατά περίπου 500 εκατ. ευρώ. Κατά τα λοιπά, οι 

επιπτώσεις της ύφεσης για το σύνολο της οικονοµίας είναι κάτι 

παραπάνω από ορατές. Οι λιανικές πωλήσεις παρουσίασαν στο 

τζίρο και 12,6% στον όγκο πωλήσεων. Ο άλλοτε ανθηρός κλάδος 

της οικοδοµής παρουσίασε, µε βάση τα τελευταία διαθέσιµα 

στοιχεία, το διάστηµα Ιανουαρίου-Νοεµβρίου µείωση κατά 

28,7% και µάλιστα µε τάση περαιτέρω πτωτική µε δεδοµένη και 

µια αναθεώρηση στη φορολόγηση του κεφαλαίου. Η πιστωτική 

επέκταση, δηλαδή ο ρυθµός εκταµίευσης νέων δανείων, είχε 

για το σύνολο του περασµένου χρόνου αρνητικό πρόσηµο µε 

τους τελευταίους µήνες του να είναι λίγο καλύτεροι σε σύγκριση 

µε τους προηγούµενους. To ∆εκέµβριο, n µείωση του ρυθµού 

εκταµίευσης των νέων δανείων ήταν 4% για τον εγχώριο ιδιωτικό 

τοµέα έναντι 4,6% που ήταν το Νοέµβριο και 4,8% τον Οκτώβριο 

του 2012. 

Παρά τη δύσκολη συγκυρία, όπως αυτή αποτυπώνεται για 

το σύνολο του 2012, οι βραχυπρόθεσµες προοπτικές της 

ελληνικής οικονοµίας µε βάση τις εκτιµήσεις του Κέντρου 

Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) αναµένεται 

κέντρου, n συνολική ύφεση της οικονοµίας για φέτος αναµένεται 

τελικά n ύφεση για τον προηγούµενο χρόνο. Συγκεκριµένα στην 

έκθεση επισηµαίνεται ότι n εκτίµηση για το 2012 εµπεριέχει 

τόσο την πραγµατική εξέλιξη του ΑΕΠ στα τρία πρώτα τρίµηνα 

του 2012, όσο και την πρόβλεψη του υποδείγµατος για το 

ετήσιος ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ εκτιµάται 

στο-4,1%. σηµατοδοτώντας αφενός τη συνέχιση της ύφεσης 

και αφετέρου τον περιορισµό του εύρους της σε σχέση µε το 

2012. Σχετικά µε την τριµηνιαία εξέλιξη του ρυθµού µεταβολής 

του πραγµατικού ΑΕΠ, ως προς τα αντίστοιχα τρίµηνα του 

προηγούµενου έτους, οι προβλέψεις διαµορφώνονται στο 

-5.2% και -5,6%, για το τελευταίο τρίµηνο του 2012 και το πρώτο 

καταγράφεται µια σηµαντική συνεχιζόµενη τάση επιβράδυνσης 

της ύφεσης µε τους σχετικούς ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ 

πρόβλεψη του Κέντρου είναι ουδέτερη. Τονίζεται συγκεκριµένα, 

ότι δεν παρατηρείται σηµαντική βελτίωση στους περισσότερους 

δείκτες, αλλά ούτε και συνολική επιδείνωση στα µεγέθη. Οι 

εξελίξεις αυτές µπορούν να ερµηνευτούν ως ενδείξεις είτε 

για την αποκλιµάκωση της ιδιαίτερα αρνητικής δυναµικής που 

χαρακτήριζε την ελληνική οικονοµία µέχρι το πρώτο εξάµηνο 

του 2012, ή για την τήρηση µιας στάσης αναµονής, λόγω της 

αβεβαιότητας που συνδεόταν µε την οριστικοποίηση των νέων 

µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και την εξασφάλιση της 

εξωτερικής χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του µνηµονίου. Όσον 

αφορά το ρυθµό µεταβολής των τιµών, εκτιµάται ότι ο µέσος 

ετήσιος πληθωρισµός (βάσει του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή) θα φτάσει το 1.6% από 1% το 2012, δηλαδή θα 

αυξηθεί παρά το έντονα υφεσιακό περιβάλλον. Σύµφωνα µε το 

ΚΕΠΕ n πρόβλεψη αυτή για αύξηση του πληθωρισµού κατά 0,5 

ποσοστιαία µονάδα, σε σχέση µε το περασµένο έτος, δηµιουργεί 

ερωτηµατικά, αφού υπό το καθεστώς συνεχιζόµενης συµπίεσης 

του εργατικού κόστους, µειωµένης ζήτησης και γενικότερα 

παρατεταµένης ύφεσης, ο πληθωρισµός θα υποχωρούσε. 

∆εδοµένων τυχόν αδυναµιών του υποδείγµατος, n πιο πιθανή 

εξήγηση για την κλιµάκωση του πληθωρισµού αφορά στις 

αυξητικές επιδράσεις τόσο των τιµών της ενέργειας και των 

διεθνών τιµών ειδών διατροφής, όσο και της επίδρασης των 

φόρων. 

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ 1,5 ∆ΙΣ. 12.878 

ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 15 /02/2013

Ένα βήµα πριν χάσουν τις περιουσίες τους βρίσκονται 12.878 

οφειλέτες του ∆ηµοσίου αν δεν τακτοποιήσουν τα χρέη 

τους. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονοµικών 

προχώρησαν το 2012 σε δεσµεύσεις τραπεζικών λογαριασµών 

και κατασχέσεις κατοικιών, οικοπέδων, εργοστασίων, 

αυτοκινήτων, σκαφών αναψυχής συνολικού ύψους 1,5 

δισ. ευρώ εφαρµόζοντας σχετικές ρυθµίσεις του Κώδικα 

Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και µε σκοπό να εισπράξουν 

τα ληξιπρόθεσµα χρέη που είχαν οι συγκεκριµένοι οφειλέτες. 
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µεγάλων ποσών, της τάξεως των 100.000 ευρώ και άνω. Η 

συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων και 

κινητών αξιών καθώς και καταθέσεων) που δεσµεύτηκαν και 

κατασχέθηκαν από οφειλέτες του ∆ηµοσίου µέσα στο 2012 

ανήλθε σε 1,5 δισ. ευρώ. Ποσό που βέβαια αποτελεί σταγόνα 

στον ωκεανό, όταν τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το ∆ηµόσιο 

δισ. ευρώ δηµιουργήθηκαν πέρυσι. Από το 1,5 δισ. ευρώ, το 

1,4 δις. ευρώ αφορά διαδικασίες δεσµεύσεων και καταθέσεων 

που κινήθηκαν από τις εφορίες, ενώ τα υπόλοιπα 100 εκατ. 

ευρώ αφορούν σε ενέργειες στις οποίες προχώρησαν το Σ∆ΟΕ 

και n Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων 

από Παράνοµες ∆ραστηριότητες. «Οι µεγάλοι φοροφυγάδες 

θα πληρώσουν ό,τι τους αναλογεί» είναι το µήνυµα που 

στέλνει προς κάθε κατεύθυνση ο υπουργός Οικονοµικών Γ. 

Στουρνάρας προσθέτοντας ότι «αυτό έχει ξεκινήσει ήδη να 

γίνεται. Η φοροδιαφυγή και n φοροαποφυγή στη χώρα µας 

πρέπει να σταµατήσει. Είναι αδιανόητο να σηκώνουν το βάρος 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µισθωτοί και συνταξιούχοι, 

επειδή κάποιοι αποφεύγουν να πληρώνουν τους φόρους τους». 

Την ίδια ώρα, n πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών 

επιβεβαιώνει ότι έχει ήδη δοθεί εντολή να αντιµετωπίζονται 

µε «περισσότερη ευελιξία» οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου που 

έχουν πραγµατική οικονοµική αδυναµία να πληρώσουν 

εγκαίρως τα χρέη τους προς την εφορία. Παράλληλα, n ηγεσία 

του υπουργείου αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να θεσπιστεί, 

ειδικά γι' αυτούς τους οφειλέτες, νέο ευνοϊκότερο καθεστώς 

ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων οφειλών. «Οι µεγάλοι φοροφυγάδες 

θα πληρώνουν, ενώ σε όσους αντικειµενικά δεν µπορούν 

να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, θα επιδειχθεί 

µεγαλύτερη ευελιξία» σηµειώνει χαρακτηριστικά ο υπουργός 

Οικονοµικών. Σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε το 

υπουργείο Οικονοµικών: 

- Εντός του 2012 ζητήθηκαν από τις τράπεζες κατασχέσεις εις 

742 φορολογουµένους (φυσικά πρόσωπα και εταιρείες), που 

είχαν ληξιπρόθεσµες οφειλές ισόποσου συνολικού ύψους. 

Από αυτούς, οι 62 είναι µεγαλοοφειλέτες, από τους οποίους 

δεσµεύτηκαν ποσά από 100.000 ευρώ και άνω, τα οποία 

στο ∆ηµόσιο, δεσµεύτηκε -µε προσηµείωση- κινητή και 

ακίνητη περιουσία (κατοικίες, οικόπεδα, εργοστάσια, 

αυτοκίνητα αεροσκάφη, πλοία κλπ.), συνολικού ύψους 1,05 δισ. 

ευρώ. Από αυτούς, οι έχοντες χρέη από 100.000 ευρώ και άνω 

είναι 4.245 φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. Από τους οφειλέτες 

ευρώ. Συνολικά, από τα 1,4 δισ. ευρώ που δεσµεύτηκαν και 

κατασχέθηκαν µε ενέργειες των αρµοδίων εφοριών, το 1,16 δισ. 

ευρώ, αφορούν σε µεγάλους φοροφυγάδες που οφείλουν από 

100.000 ευρώ και άνω. 

Η νέα ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη που ετοιµάζει το 

οικονοµικό επιτελείο θα είναι «κοµµένη και ραµµένη» στα 

µέτρα του κάθε φορολογουµένου. Οι οφειλέτες παρουσιάζοντας 

στον προϊστάµενο της εφορίας τους στοιχεία για την οικονοµική 

τους κατάσταση, θα προτείνουν οι ίδιοι τον αριθµό των 

δόσεων και τη µηνιαία καταβολή οφειλής στην οποία µπορούν 

να ανταποκριθούν. Με τον τρόπο αυτό, n ρύθµιση θα είναι 

προσαρµοσµένη στις δυνατότητες του κάθε φορολογουµένου 

και θα έχει περισσότερες πιθανότητες να τηρηθεί µέχρι 

εξοφλήσεως της υποχρέωσης. 

 Στο τραπέζι έχουν τεθεί προτάσεις για ελάχιστη µηνιαία δόση 

ακόµη και µικρότερη των 100 ευρώ αλλά και προσαρµογή 

των δόσεων ανάλογα µε τις δυνατότητες του οφειλέτη κατά τη 

διάρκεια του έτους. 
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µέτρα λιτότητας και n καλπάζουσα ανεργία και ελλοχεύει 

ο κίνδυνος στο µέλλον να πυροδοτηθούν νέες ευρωπαϊκές 

κρίσεις, σύµφωνα µε την παγκόσµια φιλανθρωπική οργάνωση 

Caritas. Τρία στα δέκα παιδιά σε Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Ιρλανδία και Ισπανία ζουν στη φτώχεια ή έχουν φτάσει στο 

κατώφλι της, ανακοίνωσε n οργάνωση, σηµειώνοντας ότι στην 

Ελλάδα n ανεργία των νέων ξεπέρασε το 60%. Στην Ισπανία 

είναι 50% και στην Πορτογαλία 40%. Η «δεξαµενή σκέψης» 

Bruegel συµπληρώνει ότι το πρόβληµα διασπείρεται έξω από 

τις υπερχρεωµένες περιφερειακές οικονοµίες του ευρώ και 

µπορεί να αναστρέψει την αργή ανάκαµψη της Ευρώπης από 

την οικονοµική κρίση. Η Caritas σε έκθεσή της αναφέρει ότι 

στις  χώρες που έλαβαν διεθνή δανειοδότηση και στην Ιταλία, 

n οποία δεν έχει λάβει δάνεια, δηµιουργείται µια τεράστια 

τάξη χαµηλής µόρφωσης νέων, που τρέφονται άσχηµα, έχουν 

χαµηλό ηθικό και ελάχιστες προοπτικές να βρουν δουλειά. 

«Αυτό µπορεί να είναι n συνταγή όχι µόνο για µια χαµένη 

γενιά στην Ευρώπη, αλλά για πολλές χαµένες γενιές» τονίζει 

n ανακοίνωση της οργάνωσης, επικαλούµενη στατιστικά της 

στοιχεία της E.E. Οι µελλοντικοί εργάτες αυτών των χωρών δεν 

θα έχουν υψηλό ηθικό, επαρκή προσόντα, ούτε προοπτικές. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιοι που αγωνίζονται και δείχνουν το 

ταλέντο τους αλλού. Όσοι έχουν προσόντα αναζητούν εργασία 

αλλού, κυρίως στη Γερµανία, όπου, το πρώτο εξάµηνο του 2012, 

σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθµός των Ισπανών και των Ελλήνων 

της Bruegel, δήλωσε ότι n συνεχής αύξηση της ανεργίας 

των νέων «όχι µόνο καταστρέφει το ηθικό σε µια κρίσιµη 

ηλικία, αλλά απειλεί να επαναπυροδοτήσει µια οικονοµική 

κρίση που φαίνεται ότι πάει να ξεπεραστεί. Και αυτό δεν είναι 

πρόβληµα αυτών των περιφερειακών χωρών. Είναι ευρωπαϊκό 

είναι πάνω από 25%. Η Caritas λέει ότι τα παιδιά αισθάνονται 

περισσότερο τη φτώχεια, λόγω των περικοπών στην κοινωνική 

πολιτική και στα επιδόµατα ανεργίας, λόγω της αύξησης του 

ΦΠΑ και της τιµής της βενζίνης. Και είναι πια γεγονός, λέει, ότι 

n φτώχεια είναι για τα παιδιά µεγαλύτερος κίνδυνος από κάθε 

άλλον δηµογραφικό.


