
ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της Π. Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Στη νέα 24ωρη Πανελλαδική απεργία που αποφάσισε η Α∆Ε∆Υ, για την Τετάρτη, 19 ∆εκεµβρίου, 
συµµετέχει και η Π. Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, ενώ την ίδια ηµέρα και για τον ίδιο λόγο η ΓΣΣΕ κήρυξε 3ωρη 
Πανελλαδική στάση εργασίας (12:00 – 15:00). Όπως υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση, οι εργαζό-
µενοι στον δηµόσιο τοµέα, µαζί και όλοι διπλωµατούχοι µηχανικοί, αντιστέκονται στις απολύσεις 
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, στην πλήρη διάλυση του ∆ηµοσίου µε την χωρίς σχεδιασµό και µε-
λέτη συρρίκνωσή του (µέσω αξιολόγησης δοµών, µε µειώσεις που ξεπερνούν το 50-55 %), στην 
νέα φορολογική επίθεση που µε τα πρόσθετα «χαράτσια» εξανεµίζουν ότι έχει αποµείνει από τους 
πετσοκοµµένους µισθούς και στο καθεστώς «οµηρίας και τροµοκρατίας» που φέρνει στις ∆ηµόσιες 
υπηρεσίες η αυστηροποίηση και διεύρυνση του πειθαρχικού δικαίου. Στις 12:30 το µεσηµέρι της 
Τετάρτης, στην πλατεία Κλαυθµώνος, θα πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Óôçí åíßó÷õóç ôçò áíÜðôõîçò áíáìÝíåôáé íá 

åðéêåíôñþóåé ç êõâÝñíçóç ôéò åðüìåíåò êéíÞ-

óåéò ôçò êáé áêñéâþò áõôü ôï ìÞíõìá èÝëçóå 

íá óôåßëåé ï ðñùèõðïõñãüò ôüóï ìÝóù ôçò 

óõíÜíôçóçò ðïõ åß÷å ÷ôåò, ìå åêðñïóþðïõò 

ðïëõåèíéêþí, üóï êáé ìÝóù ôçò óýóêåøçò 

ôùí ðïëéôéêþí áñ÷çãþí ðïõ óôçñßæïõí ôçí 

êõâÝñíçóç, ôçí ïðïßá èá Ý÷åé áðüøåé. ÊáôÜ 

ôïõò áíþíõìïõò åêöñáóôÝò ôùí óêÝøåùí 

ôïõ ðñùèõðïõñïý, ç êõâÝñíçóç, ìåôÜ ôçí 

åêôáìßåõóç ôçò äüóçò, èá åðéêåíôñùèåß óôçí 

ðñïóÝëêõóç åðåíäýóåùí, óôçí ôüíùóç ôçò 

ñåõóôüôçôáò óôçí áãïñÜ, óôç äçìéïõñãßá 

íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò, Ýôóé þóôå íá õðÜñîåé 

óôáèåñïðïßçóç ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò.

Ùò ðñïò ôçí ñåõóôüôçôá, ôï ðñùèõðïõñãéêü 

“üðëï” äåí åßíáé Üëëï, ðáñÜ ç åîüöëçóç ôùí 

ïöåéëþí ôïõ Äçìüóéïõ ðñïò ôïõò éäéþôåò. Ùò 

ðñïò ôçí ðñïóÝëêõóç åðåíäõôþí (ü÷é, üìùò 

êáé íÝùí ðååíäýóåùí, íá åîçãïýìáóôå) ôï 

“üðëï” åßíáé ïé áðïêñáôéêïðïéÞóåéò, ìå áñ÷Þ 

áðü ôéò åðé÷åéñÞóåéò åêåßíåò ðïõ äåí áðïìé-

æïýóáí ôïí “êñáôéêü êïñâáíÜ”, áëëÜ óõíÝ-

äñáìáí ôá êñáôéêÜ ïéêïíïìéêÜ. ÁëëÜ, ôÝôïéåò 

åðåíäýóåéò (áò ìçí êñõâüìáóôå ðßóù áðü ôï 

äÜêôõëü ìáò) íÝåò èÝóåéò åñãáóßáò äåí èá 

äçìéïõñãÞóïõí, êÜèå Üëëï.

Ïé íÝåò åðåíäýóåéò, ìå äçìéïõñãßá íÝùí èÝ-

óåùí åñãáóßáò, äåí ãßíïíôáé óå ìéá ÷þñá ðïõ 

êáèçìåñéíÜ áðïäåéêíýåé üôé åßíáé áöåññÝã-

ãõá: áõôü ðïõ éó÷ýåé óÞìåñá, ü÷é ìüíï äåí èá 

éó÷ýåé áýñéï, áëëÜ áêõñþíåôáé êáé áíáäñïìé-

êþò. ×áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá (êáé ü÷é ôï 

ìüíï) ç ðåñßðôùóç ôùí öùôïâïëôáúêþí, ãéá 

ôá ïðïßá ôï ÔÅÅ ïñãáíþíåé “åäþ êáé ôþñá” 

åéäéêÞ Åóðåñßäá, êáèþò äéáðéóôþíåé üôé óôçí 

ÅëëÜäá åîáêïëïõèåß íá éó÷ýåé ôï “ðÜíôá åõ-

êïëüðéóôïé êáé ðÜíôá ðñïäïìÝíïé”...

Αναλυτικά στη σελ. 3

Αναλυτικά στη σελ. 3

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ!

"Πέλεκυς" σε αποδοχές στις ∆ΕΚΟ

νέα"χατζάρα" στις συντάξεις
Ταυτόχρονα με την ανακοίνωση ότι η κυβέρ-

νηση επικεντρώνει τις επόμενες κινήσεις 

στην ενίσχυση της ανάπτυξης, κι ενώ είναι 

δεδομένο ότι ανάπτυξη δίχως διαθέσιμο 

εισόδημα από την πλευρά των πολιτών δεν 

μπορεί να επιτευχθεί, δόθηκε στη δημοσιό-

τητα εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία 

από 1ης Ιανουαρίου, εξομοιώνονται πλή-

ρως οι αποδοχές σε περίπου 120.000 ερ-

γαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Η εγκύκλιος αφορά όλους τους εργαζόμε-

νους σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαί-

ου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, 

σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε Τοπικούς Ορ-

γανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στις Ανώ-

νυμες Εταιρίες του Δημοσίου, καθώς και σε 

επιχειρήσεις που χορηγούνται τακτικά κατά 

50% τουλάχιστον από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό. Νέα «χατζάρα», επίσης από 1ης 

Ιανουαρίου, και σε όλες τις συντάξεις άνω 

των 1.000 ευρώ το μήνα, από 5 έως 20%, 

ανεξάρτητα αν αυτό το ποσό καταβάλλεται 

μεμονωμένα ή αθροιστικά (κύρια και επικου-

ρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση 

ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία συνταξιο-

δότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) 

και από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης, το Δημόσιο, το Μετοχικό Ταμείο 

Πολιτικών Υπαλλήλων, καθώς και από κάθε 

άλλη πηγή. Οι αποφάσεις αυτές, που απορ-

ρέουν από το «Μνημόνιο 3», σε συνδυασμό 

με το φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέ-

θηκε στη Βουλή, εξανεμίζουν κυριολεκτικά 

το εισόδημα κάθε νοικοκυριού, παράλλη-

λα και οποιαδήποτε δυνατότητα στήριξης 

οποιασδήποτε αναπτυξιακής προσπάθειας, 

της μόνης που μπορεί να δώσει λύση στο 

αδιέξοδο της ύφεσης και ελπίδα για έξοδο 

από την κρίση, έστω και σε βάθος χρόνου.

Το εισόδηµα των 

πολιτών εξανεµίζε-

ται την ώρα που ο 

πρωθυπουργός ζητά 

από τους εκπροσώ-

πους 13 µεγάλων 

πολυεθνικών εται-

ρειών που δραστη-

ριοποιούνται στη 

χώρα µας, να εντεί-

νουν την παρουσία 

τους στην Ελλάδα, 

προτείνοντας την 

παραγωγή και νέων 

και περισσότερων 

προϊόντων! 

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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«Βελτίωση της Αποτελεσµατικότητας 

Επιχειρήσεων/Οργανισµών»
ΑΘΗΝΑ

«∆ηµιουργία της Βιοµηχανίας των 

Οργανικών Ηλεκτρονικών στην Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος", σε 
συνεργασία µε άλλους φορείς.

 Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης
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 Ο Οργανισµός Κτηµατολογίου & Χαρτογραφήσεων 

Ελλάδας  διοργανώνει - την Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου 

2012- ειδική εκδήλωση για την  παρουσίαση των 

πρώτων εθνικών διαδικτυακών υπηρεσιών,  σε 

εφαρµογή της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) και του 

Ν. 3882/2010. 

Από τις 12.00 το µεσηµέρι µέχρι τις 8.00 µ.µ., ο 

ΟΚΧΕ θ ανοίξει τις πόρτες του σε συναδέλφους 

δηµοσίους υπαλλήλους, επαγγελµατίες αλλά και 

πολίτες για να κάνουν χρήση των νέων διαδικτυα-

κών υπηρεσιών µέσω ηλεκτρονικών εφαρµογών 

και υποδοµών που θα διατίθενται ειδικά για αυτό 

το σκοπό. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί  στα γραφεία του 

ΟΚΧΕ στην οδό Τιµολέοντος Βάσσου 11-13, Αθήνα, 

στον 4ο όροφο (ώρα έναρξης: 12.00 το µεσηµέρι).  

Είσοδος ελεύθερη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν:

Επιτροπής Γεωπληροφορίας και σε εκπροσώπους 

της κεντρικής διοίκησης και θεσµικών φορέων. 

Παρουσιάσεις: 

στο πλαίσιο του ν.3882/2010 – Οι προκλήσεις, οι 

υποχρεώσεις & τα οφέλη» Έλενα Γρηγορίου, Αγρ. 

Τοπογράφος Μηχανικός, Εκπρόσωπος στην Επιτρο-

πή INSPIRE, ∆ιεύθυνση Γεωπληροφορικής ΟΚΧΕ 

δύο χρόνια εφαρµογής - µελλοντικές προοπτικές» 

∆ρ. Πρόδροµος Τσιαβός, Ειδικός σε νοµικά θέµατα 

γεωπληροφορικής 

τον ΟΚΧΕ» ∆ρ. Ελευθέριος Τουρνάς, Αγρ. Τοπογρά-

φος Μηχανικός, Ειδικός Συνεργάτης Προέδρου ΟΚΧΕ 

προσκεκληµένους.  

ελεύθερη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών 

από επαγγελµατίες και πολίτες, σε ηλεκτρονι-

κούς υπολογιστές που θα είναι διαθέσιµοι σε 

ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Εξειδικευµένα 

στελέχη θα υποστηρίζουν τους χρήστες καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ηµέρας. Οι παρουσιάσεις της πρωινής 

συνεδρίασης θα επαναληφθούν στις 4.00µ.µ. για την 

ενηµέρωση του κοινού. 

Πληροφορίες: www.okxe.gr, www.inspire.okxe.gr

Η ∆οµή Απασχόλησης και Σταδιοδροµίας του ΕΜΠ δι-

οργανώνει στις 19 ∆εκεµβρίου 2012 ηµερίδα µε θέµα: 

“Σύνδεση του ΕΜΠ µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

για τον επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθητών”. 

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Αµφιθέατρο 

Πολυµέσων, στο ισόγειο του κτιρίου Βιβλιοθήκης στην  

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου µε ώρα έναρξης 6 µ.µ.

Την ηµερίδα θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του ΕΜΠ 

Καθ. Σίµος Σιµόπουλος, και η Αντιπρύτανης του 

Παντείου Πανεπιστηµίου Καθ. Ισµήνη Κριάρη, ως 

εκπρόσωπος της Συνόδου Πρυτάνεων και Προέδρων 

∆Ε των Ελληνικών Πανεπιστηµίων. Στη συνέχεια 

θα παρουσιαστούν οµιλίες από την Καθ. Αντωνία 

Μοροπούλου, Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού Ε.Μ.Π. και Επιστηµονικά Υπεύθυνη 

του Ιδρυµατικού Προγράµµατος «∆.Α.ΣΤΑ Ε.Μ.Π.»,  την 

Οµοτ. Καθ. 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 δύο συζητήσεις στρογγυλής τρα-

πέζης. Η πρώτη µε θέµα: «Εµπειρία από εφαρµογές 

σύνδεσης σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και 

του ΕΜΠ» και η δεύτερη µε θέµα: «Επαγγελµατικός 

Προσανατολισµός των µαθητών: Τα Προγράµµατα 

Σπουδών του ΕΜΠ και η απασχολησιµότητα των 

Μηχανικών».

Στην ηµερίδα θα προεδρεύουν Πρόεδροι και εκπρό-

σωποι όλων των Σχολών του ΕΜΠ.

Εκδήλωση του ΟΚΧΕ

Σύνδεση του ΕΜΠ µε τη ∆ευτεροβάθµια  
Εκπαίδευση

ΑΘΗΝΑ

Ηµερίδα µε θέµα: "Κατοχύρωση Πνευµατικών 

∆ικαιωµάτων - Μια πρόκληση για την αξιοποίηση 

της έρευνας", διοργανώνει σήµερα – στο Αµφιθέα-

τρο Πολυµέσων, ισόγειο κτηρίου βιβλιοθήκης ΕΜΠ, 

στην  Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου -  η Μονάδα 

Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας του ΕΜΠ. 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑ

Εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα: «Συ-

στήµατα εξωτερικής και εσωτερικής θερµοµόνω-

σης κτιρίων διοργανώνεται σήµερα από την Knauf 

Γυψοποιία και τον Σύλλογο Ελευθέρων Επαγγελµα-

τιών ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών Ν. Καρδίτσας.
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Βάσει της εγκυκλίου του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, εκτός 

από την  ΠΛΗΡΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΤΩΝ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε αυτές των δηµοσί-

ων υπαλλήλων στο στενό δηµόσιο τοµέα, εισάγεται και το νέο βαθµολόγιο 

στις ∆ΕΚΟ.

Κατ' εφαρµογή του ν. 4093/2012, η εγκύκλιος προβλέπει ότι η κατάταξη 

των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ στο βαθµολόγιο, θα οδηγήσει σε περικοπές 

των αποδοχών τους κατά µέσον όρο 25%, καθώς τα χρόνια προϋπηρεσίας 

καθορίζουν το ύψος του βασικού µισθού στα πρότυπα του Ενιαίου Μισθο-

λογίου που ισχύει στον στενό δηµόσιο τοµέα.

Εκτός από τις µισθολογικές περικοπές, µε την εφαρµογή του ενιαίου µι-

σθολογίου, καταργούνται όλες οι έκτακτες αποδοχές, τα ειδικά επιδόµατα 

και τα τυχόν «µπόνους» που λάµβαναν στελέχη και εργαζόµενοι των ∆ΕΚΟ.

Υπενθυµίζεται ότι η οροφή των αµοιβών στον στενό δηµόσιο τοµέα βρί-

σκεται πλέον στα 2.200 ευρώ µεικτά, για την κατηγορία Πανεπιστηµιακής 

Εκπαίδευσης µε 35 χρόνια υπηρεσίας.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι οι ∆ιευθύνσεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να 

αποστείλουν (µέσω των εποπτευόντων υπουργείων) στο Υπουργείο ∆ιοικητι-

κής Μεταρρύθµισης (Γενική ∆ιεύθυνση Κατάστασης Προσωπικού), το αργότε-

ρο έως τις 15 Ιανουαρίου 2013, έγγραφη ενηµέρωση ότι έχουν εκδοθεί οι σχε-

τικές διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης των τακτικών υπαλλήλων των ΝΠΙ∆.

ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, σύµφωνα µε την αρ. 81/14.12.2012 εγκύκλιό 

της η ∆ιεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ, µειώνονται από 

01/01/2013, ως εξής:

  Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.000,01 ευρώ έως 

1.500 ευρώ, γίνεται µείωση 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύ-

νταξης που αποµένει µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του 

ποσού των 1.000,01 ευρώ.

  Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01 ευρώ έως 

2.000 ευρώ, γίνεται µείωση κατά 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό 

της µείωσης που αποµένει µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται 

του ποσού των 1.425,01 ευρώ.

  Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 ευρώ έως 

3.000 ευρώ γίνεται µείωση κατά 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της 

σύνταξης που αποµένει µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του 

ποσού των 1.800,01 ευρώ.

  Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 3.000,01 ευρώ και άνω, 

γίνεται µείωση 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που 

αποµένει µετά τη µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 

2.550,01 ευρώ.

Για τις παραπάνω µειώσεις λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των συντάξεων 

που καταβλήθηκαν έως τις 31/12/2012.

«Οι νέες ρυθµίσεις για τις Φωτοβολταϊκές επενδύ-

σεις. Στρεβλώσεις της αγοράς ενέργειας και συν-

θήκες αθέµιτου ανταγωνισµού. Ποιοι ωφελούνται, 

ποιοι καταστρέφονται: στο πλαίσιο της απόφασης 

ανάδειξης του "άρθρου µόνου" Ν.4093/2012  και 

ποιους εξυπηρετεί», είναι το θέµα Εσπερίδας που 

οργανώνει το TEE την Τετάρτη 19 ∆εκεµβρίου 

2012, στις 18.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγµα 1ος όροφος).

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν µε εισαγωγικές οµιλί-

ες του Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του 

ΥΠΕΚΑ, Κωνσταντίνου Μαθιουδάκη, του Προέ-

δρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και του Επιµελητή 

της ΜΕ Ενέργειας του ΤΕΕ, Ανδρέα Ανδρεόπου-

λου.

Τα θέµατα και οι οµιλητές που θα ακολουθήσουν 

είναι: «Πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά ΑΠΕ», 

Παντελής Κάπρος, καθηγητής του ΕΜΠ – «Έκτα-

κτη Εισφορά στις Φ/Β µονάδες», Νίκος Καλογερά-

κης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Φ/Β 

– «Επιδράσεις των πρόσφατων ρυθµίσεων στην 

αγορά των Φ/Β», Αλέξανδρος Ζαχαρίου, Πρόεδρος 

του ΣΕΦ – «Θεσµικές εξελίξεις στο χώρο της Αι-

ολικής Ενέργειας», Κων/νος Κατώπης, µέλος του 

∆.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Θα συµµετάσχουν ακόµη εκπρόσωποι του Α∆-

ΜΗΕ, της ΡΑΕ και του  Ελληνικού Συνδέσµου Μι-

κρών Υδροηλεκτρικών Έργων, καθώς και ο Στέλιος 

Λουµάκης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Παραγωγών 

Ενέργειας µε Φ/Β. Θα ακολουθήσει «Στρογγυλό 

Τραπέζη» µε συµµετοχή των: Κων/νου Μαθιου-

δάκης, Κων/νου Λιάσκα, πρώην Πρόεδρος του 

ΤΕΕ, Παντελή Κάπρο, Παναγιώτης Παπασταµατίου, 

Πρόεδρου της ΕΛΕΤΑΕΝ, ∆ηµήτριος Τσαλέµης, 

Προϊστάµενου της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης για 

έργα ΑΠΕ στο ΥΠΕΚΑ.

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

central.tee.gr, τηλ.:210 3291252-4

Επίκαιρη Εσπερίδα ΤΕΕ: οι φωτοβολταϊκές επενδύσεις

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Εξοµοιώνονται  -  Εξανεµίζονται

(Συνέχεια από 1η σελίδα)

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: διαγραφές λόγω απεργοσπασίας
Τρεις διπλωματούχοι μηχανικοί του ΥπΑΑΤ και δυο του ΥΠΟΜΕΔΙ, διαγράφηκαν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής, για 

ένα έτος, μετά από καταγγελία των προέδρων του ΤΕΕ και της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για απεργοσπασία. 

Δικαίωμα επανεγγραφής έχουν από 11 Δεκεμβρίου 2013, μετά από αίτηση τους και εφόσον εγκριθεί από το 51% των παρόντων μελών της Γενικής 

Συνέλευσης. 
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Υιοθετώντας τη διάσηµη ισπανική παράδοση της ζωής στο ...δρόµο, οι αρχιτέκτονες Yrat 

Khusnutdinov & Zhang Liheng, πρότειναν στην πόλη της Σεβίλλης τη δηµιοργία ενός πολυ-πο-

λιτισµικού κέντρου, το οποίο, ταυτόχρονα, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα καταφύγιο από το 

σκληρό ήλιο της Ανδαλουσίας και να διασφαλίσι την παραµονή στους δρόµους 24 ώρες το 24ωρο 

και επί 7 ηµέρες την εβδοµάδα.

Το σχέδιο “Σεβίλλη 24/7”, όπως ονοµάστηκε, δεν αναδεικνύει µόνο την πολιτιστική πλευρά της 

Σεβίλλης, δεν είναι ένας τόπος αναψυχής, επιδρά καθηµερινά στη ζωή των ανθρώπων που κα-

τοικούν ή βρεθούν στην ισπανική πόλη, κατά τρόπο αµφίπλευρο. Οι άνθρωποι θα φθάσουν ως 

τη “γέφυρα” για να επισκεφθούν µια παιδική χαρά, µια βιβλιοθήκη, ένα παντοπωλείο, ένα night 

club, να φάνε τάπας, να συναντήσουν φίλους, κλπ., µε δυο λόγια να εκφράσουν τη ζωντάνια της 

κοινωνικής ζωής στην πόλη. 

Οι “δαντελωτές” επιφάνειες της γέφυρας, δηµιουργούν “κύµατα”, στην πραγµατικότητα µια επι-

φάνεια µε σκαλοπάτια, τα οποία θα προσκαλέσουν τους ανθρώπους να έρθουν και να κάτσουν, 

να παρακολουθήσουν τους περαστικούς. Σ’ αυτή τη σχέση, παρακολουθώ και µε παρακολου-

θούν, οι αρχιτέκτονες βλέπουν την θεωρία της ανθρώπινης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τον ου-

σιαστικό πόλο έλξης για τους ανθρώπους και την βασική έκφραση της κοινωνίας.

Οι διαφορετικοί χαρακτήρες των επιπέδων της γέφυρας, αντανακλούν, κατά την άποψή τους, τη 

µεγάλη γοητεία της. Το πράσινο στρώµα δηµιουργεί ένα ουρανό πάνω από το θόρυβο της πόλης 

- ένα κοµµάτι της φύσης στο πλαίσιο της πόλης. Το παχύ στρώµα της γης µε χορτάρι, θα εξα-

σφαλίζει σκιά για το επίπεδο που βρίσκεται κατω απ’ αυτό.  Το χαµηλότερο επίπεδο της γέφυρας 

είναι ένα κοµβικό σηµείο, µε παραστάσεις δρόµου, πωλητές, και ό, τι ένα συναντά κανείς σε ένα 

δηµόσιο δρόµο σε µια σύγχρονη πόλη.

Οι άκρες της γέφυρας είναι “αγκυροβοληµένες” σε δύο σηµαντικούς δηµόσιους κόµβους και 

στις δύο πλευρές του ποταµού. Απ’ την µια πλευρά βρίσκεται το κτίριο του Mediatheque (µια 

βιβλιοθήκη). Από την άλλη βρίσκεται ένα παλιό εργοστάσιο καπνού. Και τα δυο κτίρια προτεί-

νεται να ανακαινισθούν και αναµορφωθούν, κατά τρόπο που να δηµιοθργηθεί στο επιπεδο του 

εδάφους µια µεγάλη πλατεία, ενώ µέσα στο κτίριο ένα αµφιθέατρο 450 θέσεων. 

Η πρόταση “παντρεύει” το παλιό και το νέο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό της Σεβίλλης, όπου 

διαρκώς συναντά κανείς το µεσαιωνικό και το σύγχρονο. 

Έχοντας ολοκληρώσει µια λεπτοµερή “χαρτογράφη-

ση” του βαρυτικού πεδίου της Σελήνης, τα δίδυµα 

σκάφη Grail της NASA, πρόκειται να αυτοκαταστρα-

φούν προσκρούοντας σε ένα βουνό κοντά στο βόρειο 

πόλο του φεγγαριού. Η ...αυτοκτονία ήταν προγραµ-

µατισµένη 28 λεπτά µετά τα µεσάνυχτα. 

Το “σάλτο µορτάλε” των δύο δορυφόρων, µε τις ονο-

µασίες Ebb και Flow, οι οποίοι έχουν σχεδόν εξα-

ντλήσει τα καύσιµά τους, µε συνέπεια οι φθίνουσες 

τροχιές τους να τους είχαν φέρει σε ύψος µόλις 23 χι-

λιόµετρα από την επιφάνεια της Σελήνης, είναι η ανα-

πόφευκτη κατάληξη µιας επιχείρησης που ξεκίνησε 

τον Ιανουάριο του 2012. Από την εκτόξευσή τους, τα 

σκάφη της αποστολής Grail, πετούσαν σε σχηµατι-

σµό, το ένα πίσω από το άλλο, µετρώντας αδιάκοπα 

τη µεταξύ τους απόσταση. Οι ανεπαίσθητες µεταβο-

λές στην µεταξύ τους απόσταση που παρατηρήθηκαν 

κατά το περίπου ετήσιο ταξίδι τους, ήταν συνέπεια 

των τοπικών ανωµαλιών στο βαρυτικό πεδίο της Σε-

λήνης, κατ’ αντιστοιχία µε περιοχές χαµηλότερης ή 

υψηλότερης πυκνότητας.

Το έργο των “δίδυµων” εξαιρετικά σηµαντικό, αφού 

ήταν η µελέτη της κατανοµής της µάζας στη Σελήνη, 

σύµφωνα µε τη NASA, δίνει πληροφορίες για την 

εσωτερική σύσταση και δοµή του δορυφόρου και 

αναµένεται να βοηθήσουν τους πλανητολόγους να 

κατανοήσουν πώς σχηµατίστηκε η Γη, αλλά και άλλοι 

βραχώδεις πλανήτες του Ηλιακού Συστήµατος.

Οι δύο διαστηµικοί δορυφόροι υπολογίστηκε ότι θα 

προσέκρουαν στην επιφάνεια της Σελήνης, µε τα-

χύτητα 6.051 χιλιόµετρα την ώρα, ή 1,7 χιλιόµετρα 

το δευτερόλεπτο. Μόνο που η αναµφισβήτητα εντυ-

πωσιακή πτώση, δεν ήταν δυνατόν να καταγραφεί µε 

τηλεσκόπια, αφού το σηµείο πρόσκρουσης βρισκόταν 

εκείνη την ώρα βυθισµένο στο σκοτάδι.

Το βέβαιο είναι ότι οι µελλοντικοί επισκέπτες, θα 

έχουν, εκτός των άλλων, να δουν στον πλανήτη αυτό 

πολλά συντρίµια από ανθρώπινα έργα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ...ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ



> Σήµερα θα συζητηθεί στον Άρειο Πάγο η αί-

τηση του υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία 

ζητάει να ανασταλεί προσωρινά η απόφαση του 

Πρωτοδικείου, µε την οποία κρίθηκε αντισυ-

νταγµατική και παράνοµη η είσπραξη του χαρα-

τσιού µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Χτες, ο 

πρόεδρος υπηρεσίας του Αρείου Πάγου απέρ-

ριψε το αίτηµα του υπουργού Οικονοµικών να 

εκδώσει προσωρινή διαταγή «παγώµατος» της 

απόφασης.

>Αρχίζει τις επόµενες ηµέρες κι αναµένεται να 

έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριµήνου 

του 2013, η αξιολόγηση 188 επενδυτικών προτά-

σεων στους τοµείς των υδατοκαλλιεργειών και 

της µεταποίησης & εµπορίας αλιευτικών προ-

ϊόντων, συνολικού προϋπολογισµού 140 εκατ. 

ευρώ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ-

γράµµατος Αλιείας 2007-2013 (ΕΠΑΛ).

>∆όθηκε χτες στη δηµοσιότητα η τριµηνιαία 

έκθεση της Task Force, της οµάδας δράσης της 

Κοµισιόν για την Ελλάδα, στην οποία καταγρά-

φονται οι µεταρρυθµίσεις και δράσεις, όπως, 

επίσης, ο εξορθολογισµός των δαπανών, ενώ 

καταγράφονται  και τα προβλήµατα, όπως αυτό 

της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων.

Óýíôïìá:
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Εκπρόσωποι από 100 επιχειρήσεις-µέλη του ΣΑΤΕ παρακολούθησαν στα Κεντρικά Γραφεία του 

Συνδέσµου στην Αθήνα, ειδική ενηµερωτική εκδήλωση για το νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται 

στον τοµέα των δηµοσίων έργων. 

Βασικός σκοπός ήταν η ανάδειξη των υποχρεώσεων και των προβληµάτων, καθώς και των επιπτώ-

σεων που προκύπτουν από το νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, σε σχέση 

µε την αλυσίδα της παραγωγής του δηµόσιου τεχνικού έργου.

Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι στον χώρο της κατασκευής δηµοσίων έργων, η µεγάλη υστέρηση 

εφαρµογής εναρµονισµένων πρακτικών στα θέµατα τεχνικών προδιαγραφών, προτύπων και σή-

µανσης συµµόρφωσης CE των Π∆Κ - σε συνδυασµό µε την καθυστερηµένη, κάθε φορά, στην εναρ-

µόνιση της εθνικής νοµοθεσίας µε την κοινοτική - οξύνει τις συνθήκες αθέµιτου ανταγωνισµού σε 

βάρος της ασφάλειας των έργων και της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας του κλάδου.

Παράλληλα έγινε αποδεκτό απ’ όλους ότι οι προσφερόµενες εκπτώσεις στα δηµόσια έργα θα πρέ-

πει – άµεσα - να µειωθούν δραστικά, αφού πλέον η υποχρέωση ενσωµάτωσης σύµµορφων υλικών 

µε σήµανση CE και η ενσωµάτωση των νέων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στους συµβατικούς 

όρους των έργων, δηµιουργεί επιπλέον υποχρεώσεις στους εργολήπτες, οι οποίες, µάλιστα, δεν 

καλύπτονται τόσο από τα υφιστάµενα Νέα Ενιαία Τιµολόγια (ΝΕΤ), όσο και από το υφιστάµενο σύ-

στηµα αναθεώρησης τιµών. 

Λεπτοµέρειες στο http://www.sate.gr

Ôï íÝï "ôïðßï" óôá äçìüóéá Ýñãá

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις από πλευράς Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών 

Μεταφορών και ∆ικτύων, σχετικά µε την εξέλιξη 

του έργου “Ολυµπία Οδός, αλλά και τα χρονοδια-

γράµµατα που ανακοινώθηκαν για το Σιδηρόδρο-

µο ∆υτικής Πελοποννήσου, όπως ήταν αναµενό-

µενο, προκάλεσαν αγωνία και οργή της κοινωνίας 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σηµειώνει σε 

ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ ο πρόεδρος του ΤΕΕ/

Τ∆Ε ∆ρ. Αθανάσιος Ε. Γιανναδάκης.

Είναι δεδοµένο, πλέον, ότι ο λεγόµενος ∆υτικός 

Άξονας της Ελλάδας καταδικάζεται σε απαξίωση, 

οδηγώντας τις Περιφέρειες τις οποίες διασχίζει, 

σε κοινωνικό και οικονοµικό µαρασµό για τα 

επόµενα χρόνια, µε µη αντιστρεπτές επιπτώσεις, 

προστίθεται στην ανακοίνωση. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Τ∆Ε καλεί σήµερα την κυ-

βέρνηση να απαντήσει άµεσα και χωρίς παρεκ-

κλίσεις στα εξής ερωτήµατα:

1. Ποια θα είναι η συµµετοχή της Ευρωπαϊκής 

Τράπεζας Επενδύσεων στην κατασκευή των οδι-

ΦΩΝΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΕΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Ç ÄõôéêÞ ÅëëÜäá äå èá ãßíåé ÉöéãÝíåéá ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí

Ç Á÷áÀá äå èá ãßíåé äïñõöüñïò ôçò ÁèÞíáò

Ç Çëåßá äå èá ãßíåé ¢ãïíïò Ôüðïò

ΑΦΟΡΜΗ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ «ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο» ΚΑΙ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟ

κών αξόνων µε δεδοµένο ότι η ίδια εξαιρέθηκε 

από το “κούρεµα” των Ελληνικών οµολόγων επει-

δή αντιµετωπίσθηκε ως αναπτυξιακός φορέας 

και όχι ως τυπικό χρηµατοπιστωτικό ίδρυµα;

2. Ποια είναι η απορρόφηση του ΕΣΠΑ για το 

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υπο-

δοµών Μεταφορών και ∆ικτύων; Προτίθεται το 

ΥΠΑΝΥΠ να χρησιµοποιήσει σχετικά κονδύλια 

για την κατασκευή των οδικών αξόνων δεδο-

µένης της σηµασίας τους για την ανάσχεση της 

ύφεσης και τη µακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας;

3. Είναι πραγµατικά απαγορευτικός παράγοντας 

το κώλυµα στο τµήµα της Λίµνης Καϊάφα για την 

ολοκλήρωση των υπόλοιπων τµηµάτων στο τµήµα 

Πύργος-Τσακώνα;

4. Ποιες ενέργειες έχει κάνει η Κυβέρνηση, 

ώστε να διερευνηθεί ο φάκελος του κόστους των 

απαλλοτριώσεων στην περιοχή της Αιγιάλειας για 

τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ;

5. Ποιες ενέργειες έχει κάνει η Κυβέρνηση για 

να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες που προκύ-

πτουν από την κωλυσιέργηση της εκδίκασης των 

απαλλοτριώσεων στο Τµήµα Ελευσίνα-Κόρινθος 

µε δεδοµένο το κόστος που αυτές επέφεραν στο 

∆ηµόσιο;

Ταυτόχρονα καλεί τους φορείς της περιοχής 

να συγκροτήσουν ένα µέτωπο διεκδίκησης µε 

απευθείας παρέµβαση στον Πρωθυπουργό και 

τους βουλευτές της ευρύτερης περιοχής µα στη-

ρίξουν την προσπάθεια. 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ανησυχία προκαλούν τα «κόκκινα» δάνεια και οι 

κοινωνικές αντιδράσεις- ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΑΝ ∆ΕΝ 

ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

βελτιώσεις, αλλά και πολλές προκλήσεις- TASK FORCE: ΠΡΟΣΠΑ-

ΘΗΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ- Πρόβληµα η καθυστέρηση αναδιοργάνωσης 

του εισπρακτικού µηχανισµού.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Τι επισηµαίνουν για την Ελλάδα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Task Force- ΤΑ 4 ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ- Αποκρατικοποιήσεις, 

απάλειψη της γραφειοκρατίας, πάταξη της φοροδιαφυγής και παροχή 

ρευστότητας- Ανάπτυξη το 2014 προβλέπει στην έκθεσή της η Κοµι-

σιόν.

ΕΞΠΡΕΣ: Το νέο µνηµόνιο επιβάλλει στην κυβέρνηση να διαθέτει ανά 

πάσα στιγµή… αναπληρωµατικά µέτρα- ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ… ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ 

ΓΙΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

Επισηµαίνεται σε έκθεση της task force- ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΟΝ-

∆ΥΛΙΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗ-

ΡΙΑΣΜΩΝ ΕΩΣ 31.12.2013- Προβλέπονται ρυθµίσεις που αφορούν 

εµπορικές µισθώσεις σε διατηρητέα κτίρια.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τι ζήτησαν οι επιχειρηµατίες από τον πρωθυπουργό- 

«ΣΤΑΘΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΟΥΜΕ»

επενδυτές οι επικείµενες αυξήσεις κεφαλαίου- «ΜΑΥΡΗ» ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ -

λευταία Κυριακή του χρόνου µε πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου- 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- ΕΞΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ- Καµία 

εκποίηση πρώτης κατοικίας για «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ- Στροφή των νοικοκυριών σε ηλεκτρικές συσκευές θέρ-

ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ 

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ  ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥ-

ΓΗ- Αναποτελεσµατικός ο φοροεισπρακτικός µηχανισµός, λέει η Task 

Force

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΚΟΠΕΛΟΙ ΠΟΥ ΦΟΒΙΖΟΥΝ- Βαθύτερη 

 ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟ-

ΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ- Προαναγγέλθηκε από τον πρωθυπουργό 

κατά τη συνάντησή του µε εκπροσώπους 13 πολυεθνικών επιχειρήσεων 

 ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Σήµερα στον Άρειο Πάγο.

ΕΘΝΟΣ: -

χενµπαχ- ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΜΠΑΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ

κατοικία- ΣΤΟΠ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ- ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ-

∆ΥΣΕΙΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πώς έκλεβε την τράπεζά του κατά το κατηγορητήριο- ΤΟ 

ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ∆Η- 136 σελίδες το πόρισµα της 

 ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ» ΕΡΧΕΤΑΙ Η ∆ΟΣΗ

 ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΑ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩ-

ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013.

6 ΜΕΡΕΣ: Απόφαση- κόλαφος του Άρειου Πάγου για το χαράτσι- ΕΒΑ-

ΛΑΝ… ΠΑΓΟ ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ-Πανικόβλητη η κυβέρνηση ψάχνει 

εναγωνίως εναλλακτικά σχέδια για να εισπράξει το 1,5 δισ. µέχρι το  

Μάιο. Μπαλάκι µεταξύ Εφορίας και ∆ΕΗ 5,5 δισεκατοµµύρια καταναλω-

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ Η ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΤΗΣ PROTON.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οµπρέλα προστασίας για 100.000 νοικοκυριά- 

ΜΠΛΟΚΟ ΤΟ 2013 ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ «ΙΣΟ∆ΥΝΑ-

ΜΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝ ΚΑΤΑΠΕΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ»- Η τρόικα ζητάει 

να καλυφθεί το δηµοσιονοµικό κενό από πιθανές δικαστικές αποφάσεις 

ΣΤΟΝ ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟ ΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

επιχειρηµατιών και ΜΜΕ στην Ελλάδα- ΤΡΙΓΩΝΟ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

2.000 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Επιβεβαίωση της «Ε» από το Reuters- ∆ΙΕΘΝΕΣ 

ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚ∆ΟΤΕΣ

δικαστικής εξουσίας- ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ Ο 

ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ- Σήµερα κρίνεται 

στον Άρειο Πάγο η είσπραξη µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΩΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ- Η επιστολή Ντε-

παρντιέ προς τον Γάλλο Πρωθυπουργό.

Η ΑΥΓΗ: ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ- Ορατό 

το τέλος της τρικοµµατικής κυβέρνησης Σαµαρά και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, που διακρίνει τρεις σοβαρούς κινδύνους για τις µνηµονιακές 

πολιτικές.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Επερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Εσωτερικός δανεισµός για την καταβολή των επιδοµά-

των- ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΟΑΕ∆ ΚΑΙ ΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΝ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡ-

ΧΟΥΣ Ο ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Πάπας Βενέδικτος ο δέκατος έκτος σε νέες 

δηλώσεις του καλεί εµµέσως στην εγκαθίδρυση της Παγκόσµιας 

Κυβέρνησης- ΤΟ ΒΑΤΙΚΑΝΟ… «ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ» ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ!!!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ TASK FORCE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ 

ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 18/12/2012

Η εκτεταµένη φοροδιαφυγή και αναποτελεσµατικότητα 

του φοροεισπρακτικού µηχανισµού, n αδυναµία της 

δηµόσιας διοίκησης της χώρας µας να υλοποιήσει τις 

συµπεφωνηµένες µεταρρυθµίσεις, n οργανωµένη αντίσταση 

κατεστηµένων συµφερόντων, n έλλειψη ρευστότητας και 

n πολιτική αστάθεια, αποτελούν τα µεγαλύτερα εµπόδια 

για την επιτυχία του Ελληνικού Προγράµµατος, παρά τις 

ευνοϊκές αποφάσεις των πρόσφατων Eurogroup, τόνισαν 

χθες ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι, σχολιάζοντας 

τη δηµοσίευση της Έκθεσης της Οµάδας ∆ράσης (Task 

Force) για την Ελλάδα, καθώς και της αξιολόγησης της 

σε όλους σχεδόν τους τοµείς των µεταρρυθµίσεων, 

διαπιστώνεται «ουσιαστική πρόοδος», αλλά «θα µπορούσαν 

να έχουν γίνει πολύ περισσότερα». Για παράδειγµα, οι 

αλλαγές στη φορολογική διοίκηση «δεν έχουν ακόµα 

µεταφραστεί σε αποτελέσµατα από πλευράς βελτίωσης 

του φορολογικού ελέγχου και της είσπραξης των φόρων». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι όσον αφορά την είσπραξη 

ανεξόφλητων οφειλών προς το ∆ηµόσιο, ανέρχονται µέχρι 

στιγµής σε 983 εκατ. ευρώ έναντι των 2 δισ. ευρώ που 

πλήρους κλίµακας για µεγάλους φορολογούµενους 

ολοκληρώθηκαν 88 µέχρι το τέλος Οκτωβρίου έναντι του 

ετήσιου στόχου των 300 ελέγχων, ενώ οι έλεγχοι σε «πολύ 

εύπορους πολίτες» ανήλθαν σε 467 έναντι του στόχου 

1.300 ελέγχων. «Θα είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί 

ο στόχος κατά τους τελευταίους δύο µήνες του 2012», 

τονίζεται στην έκθεση. Πιο ανησυχητική είναι n κατάσταση 

πρώτους 11 µήνες του 2012 υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αιτήσεις πληρωµών ύψους περίπου 1.234 εκατ. 

ευρώ (συνυπολογιζόµενων όλων των ταµείων πολιτικής 

συνοχής) έναντι του στόχου των 1.231 εκατ. ευρώ που 

προβλέπεται στο Μνηµόνιο για το πρώτο ήµισυ του 2012 

και των 3.730 εκατ. ευρώ που προβλέπεται για ολόκληρο 

το έτος». Με άλλα λόγια, n Ελλάδα έπιασε µόλις στο τέλος 

Νοεµβρίου τον στόχο απορρόφησης που είχε για τον Ιούνιο. 

«Για ορισµένα επιχειρησιακά προγράµµατα (εξαιτίας του 

χαµηλού ποσοστού απορρόφησής τους), υπάρχει κίνδυνος 

να χάσει n Ελλάδα σηµαντικά κοινοτικά κονδύλια στο τέλος 

του 2012 λόγω του κανόνα N+2/3», προειδοποιεί επίσης n 

Έκθεση. ∆ραµατική είναι και n εικόνα που παρουσιάζεται 

στο µέτωπο της πρόσβασης µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

στην τραπεζική χρηµατοδότηση. Από τα 1.260 εκατ. ευρώ 

που είναι διαθέσιµα από τα Προγράµµατα «Jeremie» και 

το Ταµείο Επιχειρηµατικότητας (ΕΤΕΑΝ), µόλις 49 εκατ. 

ευρώ είχαν εκταµιευθεί προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 

κυρίως λόγω «προβληµάτων στον σχεδιασµό του προϊόντος 

(για παράδειγµα, ώστε να επιτρέπονται περισσότερα δάνεια 

για κεφάλαια κίνησης ή ώστε να διευρυνθούν τα κριτήρια 

επιλεξιµότητας)». Σκληρή γλώσσα χρησιµοποιεί n Task 

Force και για την αδυναµία της χώρας µας να άνοιξα τις 

προϊόντων και υπηρεσιών παρεµποδίζονται από διάχυτες 

κρατικές παρεµβάσεις, µεταξύ άλλων µέσω των ελέγχων των 

τιµών και των περιοριστικών ρυθµίσεων που περιορίζουν 

την είσοδο στην αγορά και τον ανταγωνισµό. Αυτό εξηγεί 

γιατί, παρά την πτωτική ζήτηση και το χαµηλότερο κόστος 

των συντελεστών κόστους, οι τιµές λιανικής στην Ελλάδα 

δεν έχουν προσαρµοστεί προς τα κάτω, ασκώντας περαιτέρω 

πίεση στα νοικοκυριά που παλεύουν µε χαµηλότερα 

εισοδήµατα και την ανεργία». Αξιωµατούχοι της Κοµισιόν 

δήλωναν ότι είναι µείζονος σηµασίας ζήτηµα να κηρύξει 

n Ελλάδα «πόλεµο στην αδήλωτη εργασία, πόλεµο στη 

διαφθορά, πόλεµο στο µαύρο χρήµα», υπογραµµίζοντας 

ιδιαίτερα την ανάγκη σαρωτικής βελτίωσης στον τρόπο 

λειτουργία των τελωνείων και εκφράζοντας την αισιοδοξία 

τους ότι χάρη στην τεχνική βοήθεια που λαµβάνει n 

Ελλάδα από τους εταίρους της, θα τα καταφέρει. Ανάλογη 

αισιοδοξία εξέφραζαν για τη θετική επίπτωση που θα 

έχουν στη ρευστότητα της οικονοµίας n καταβολή της 

δόσης, n αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος, n 

σταδιακή εξόφληση των οφειλών του ∆ηµοσίου προς 

ιδιώτες και n εκταµίευση πόρων από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος, να σηµειωθεί ότι σε ό,τι αφορά 

τις ειδικές οικονοµικές  ζώνες, πηγές της Task Force 

υπενθύµιζαν χθες τους πολύ αυστηρούς περιορισµούς που 

επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο ουσιαστικά τις 

απαγορεύει. «Ήταν µια δύσκολη χρονιά, αλλά µε τη νέα 

κυβέρνηση αλλάζει n κατάσταση. To στοίχηµα είναι τώρα 

όσα αποφασίζονται όχι µόνο να νοµοθετηθούν αλλά και 

να εφαρµοστούν ενάντια σε συµφέροντα», κατέληξαν οι 

ίδιεςπηγές.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 1 ΕΚΑΤ. ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 11 | 18/12/2012

Κατά 9,93% αυξήθηκε n εγγεγραµµένη ανεργία, φέτος το 

Νοέµβριο συγκριτικά µε τον ίδιο µήνα πέρυσι. Σύµφωνα 

µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, το σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανέργων φέτος το Νοέµβριο ήταν 972.704 έναντι 884.764 

τον ίδιο µήνα πέρυσι. Από το σύνολο των εγγεγραµµένων 

ανέργων, οι υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ υπολογίζουν ότι οι 

αναζητούντες εργασία, φέτος το Νοέµβριο ήταν 786.236 

έναντι 715.693 πέρυσι το Νοέµβριο (αύξηση 9,85%) Από 

αυτούς που εµφανίζονται ως αναζητούντες εργασία, οι 

329.946 είναι άνδρες (ποσοστό 41,97%) και 456.290 είναι 

γυναίκες (ποσοστό 58,03%). Ο αριθµός αυτός παρουσιάζει 

αύξηση κατά 1,09% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 

Στην ηλικιακή οµάδα από 30-54 ετών αναλογεί το 64,02% 

των εγγεγραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµάδα κάτω 

των 30 αναλογεί το 25,84% και στην ηλικιακή οµάδα 

άνω των 55 ετών αναλογεί το 10,14%. Ο αριθµός των 

επιδοτούµενων ανέργων ανέρχεται σε 214.573 άτοµα 

και εµφανίζεται αυξηµένος κατά 36.008 άτοµα, ποσοστό 
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20,17% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα Οκτώβριο. Από 

το σύνολο των επιδοτούµενων ανέργων, το 68,24% είναι 

κοινοί επιδοτούµενοι, το 22,18% είναι εποχικοί τουριστικών 

επαγγελµάτων επιδοτούµενοι, το 5,60% είναι εποχικοί λοιποί 

επιδοτούµενοι (αγροτικά), το 2,04% είναι επιδοτούµενοι σε 

οικοδόµο-τεχνικά επαγγέλµατα, το 1,64% είναι εκπαιδευτικοί 

επιδοτούµενοι και το 0,31 % είναι λοιποί επιδοτούµενοι. 

Οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 67.867, µειωµένες 

κατά -26,24% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα (92.007) 

και αυξηµένες κατά 14,67% σε σχέση µε το Νοέµβριο 

του 2011 (59.187). Οι απολύσεις (καταγγελίες συµβάσεων 

αορίστου χρόνου) έφθασαν τις 28.711 (µειωµένες κατά 

-25,36% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες 

κατά -12,01 % σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2011), οι λήξεις 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου τις 52.478 (µειωµένες κατά 

-33,66% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες 

κατά -14,51% σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2011) και οι 

οικειοθελείς αποχωρήσεις τις 20.816 (µειωµένες κατά 

-16,42% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και µειωµένες 

κατά -0,99% σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2011). To σύνολο 

των καταγγελιών συµβάσεων αορίστου χρόνου και των 

λήξεων συµβάσεων ορισµένου χρόνου ανέρχεται σε 81.189, 

το 64,64% του οποίου οφείλεται σε αποχωρήσεις από την 

αγορά εργασίας λόγω λήξεων συµβάσεων ορισµένου 

χρόνου. To µέγεθος αυτό είναι µειωµένο κατά -30,95% από 

τον προηγούµενο µήνα Οκτώβριο (117.574) και µειωµένο 

κατά 13,64% σε σχέση µε το Νοέµβριο του 2011 (94.017).

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 18 | 18/12/2012

λίγες µόλις ηµέρες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων 

καθώς οι εργαζόµενοι στις αστικές συγκοινωνίες και 

τον σιδηρόδροµο ξεκινούν απεργιακές κινητοποιήσεις 

αντιδρώντας στην υπαγωγή τους στο ενιαίο µισθολόγιο. Οι 

εργαζόµενοι στο µετρό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδροµο και 

στο τραµ αποφάσισαν χθες να πραγµατοποιήσουν στάση 

εργασίας αύριο το πρωί και2 4ωρη απεργία µεθαύριο. 

Έτσι, οι συρµοί του µετρό, του ηλεκτρικού και του τραµ θα 

παραµείνουν αύριο ακινητοποιηµένοι από τις 5 έως τις 9 

το πρωί και την Πέµπτη καθ' όλη τη διάρκεια της ηµέρας. 

Προβλήµατα θα αντιµετωπίσουν και όσοι θέλουν να κινηθούν 

µε τον σιδηρόδροµο, καθώς οι σιδηροδροµικοί έχουν ήδη 

εξαγγείλει δύο προειδοποιητικές 24ωρες απεργίες για 

αύριο και µεθαύριο. Κανονικά µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα 

αναµένεται να κινηθούν τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, οι 

εργαζόµενοι των οποίων θα ξανασυνεδριάσουν αύριο.

TO ΦΘΗΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟ ΝΕΦΟΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 18 | 18/12/2012

Επιβαρηµένη είναι n ατµόσφαιρα της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης τις τελευταίες εβδοµάδες εξαιτίας της 

θεαµατικής αύξησης της λειτουργίας τζακιών. Από τις 

απογευµατινές ώρες περιοχές ολόκληρες καλύπτονται µε 

κλπ.), που είναι εισπνεύσιµα αλλά και µεγαλύτερα αφού οι 

καύσεις στα τζάκια είναι χαµηλής ενεργειακής απόδοσης. To 

νέφος από τα τζάκια γίνεται περισσότερο ορατό και αισθητό 

επειδή τα σωµατίδια που το προκαλούν συνιστούν πυρήνες 

συµπύκνωσης. Πάνω τους, δηλαδή, προσκολλώνται υδρατµοί 

και ο όγκος τους αυξάνεται, ενώ οι χαµηλής εντάσεως 

άνεµοι που έπνεαν τις τελευταίες ηµέρες ευνόησαν τη 

συσσώρευση του νέφους πάνω από τον νοµό σε σχετικά 

µικρό µάλιστα ύψος πάνω από το έδαφος. Η εµφάνιση 

του νέφους απασχολεί σοβαρά τους επιστήµονες και ήδη 

τις επόµενες ηµέρες αναµένεται να αρχίσει µια µεγάλη 

έρευνα µε τη συνεργασία διαφόρων επιστηµονικών φορέων, 

όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο ∆ηµόκριτος, 

το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο. Στόχος είναι, 

όπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο Βαγγέλης Γερασόπουλος που 

είναι διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών 

Ερευνών και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου, «να 

διαπιστώσουµε εκτός από τα επίπεδα των συγκεντρώσεών 

του και την κατανοµή του στον αττικό ουρανό, τη χηµική του 

σύσταση ώστε να γνωρίζουµε για τι ακριβώς πρόκειται». 

Γεγονός είναι ότι κανείς ειδικός δεν µπορεί να προδικάσει 

αν και πόσο βλαβερό είναι το νέου τύπου νέφος που 

εδραιώθηκε, ειδικά στην Αττική τους δύο τελευταίους 

χειµώνες. Και µπορεί, όπως λέει στα «ΝΕΑ» ο αναπληρωτής 

καθηγητής στη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του ΕΜΠ 

Γιάννης Ζιώµας, τα στοιχεία µετρήσεων του υπουργείου 

Περιβάλλοντος να µη δείχνουν τις συγκεντρώσεις 

σωµατιδίων σε υπερβολικά µεγάλες τιµές, το γεγονός 

ωστόσο ότι n κάπνα διαχέεται σε µεγάλο βαθµό και σε ύψος 

100 µέτρων από το έδαφος αποτελεί ανησυχητικό παράγοντα. 

Οι ενώσεις άνθρακα που απελευθερώνονται από τις καύσεις 

στα τζάκια και στις ξυλόσοµπες, εγκλωβίζονται µέχρι και 

τις πρώτες πρωινές ώρες σε υψόµετρο 500 -1000 εξαιτίας 

του φαινοµένου της θερµοκρασιακής αναστροφής στην 

δηµιουργούν ένα «ταβάνι» που εµποδίζει τη διαφυγή των 

ρύπων. Τα σωµατίδια ρύπων µε πολύ µικρή διάµετρο που 

είναι εισπνεύσιµα ενοχοποιούνται για την πρόκληση βλαβών 

στο καρδιογγειοαναπνευστικό σύστηµα. 

Χαρακτηριστικό πάντως είναι το γεγονός ότι από το 

2009 και ύστερα, όταν εµφανίστηκε n οικονοµική 

κρίση, n συσσώρευση ρύπων στον ουρανό της Αττικής 

άρχισε να µειώνεται. Αυτό οφείλεται στην ελάττωση 

του κυκλοφοριακού φόρτου και των εκλυόµενων από 

τις εξατµίσεις ρύπων, στην ελάττωση της βιοµηχανικής, 

εργοστασιακής παραγωγής αλλά και στους καυστήρες 

πολυκατοικιών που λειτουργούν πλέον λιγότερο. Ο ρυθµός 

µείωσης ρύπων όπως το οξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο 

του θείου επιταχύνθηκε από 4 µέχρι 8 φορές, σύµφωνα µε 

τους ειδικούς από το Αστεροσκοπείο. 


