
Προβλήµατα θα υπάρξουν στις µετακινήσεις του επιβατικού κοινού µε τα 

τρόλεϊ στην Αθήνα  σήµερα, καθώς η ένωση εργαζοµένων ΗΛΠΑΠ προ-

χωρά σε στάση εργασίας προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η γενική συνέ-

λευση των υπαλλήλων. Τα τρόλεϊ δεν θα κυκλοφορήσουν από τις 11.00 έως 

τις 16.00.Το κοινό θα πρέπει να γνωρίζει ότι η απόσυρση αλλά και η αποκα-

τάσταση των δροµολογίων προϋποθέτει διάστηµα περίπου µίας ώρας.

1

19|02|2013ÔÅÕ×ÏÓ 359

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÁëõóéäùôÝò êáôáóôñïöéêÝò óõíÝðåéåò óôï óýíïëï 

ôçò ïéêïíïìßáò Ý÷åé ç êáôÜññåõóç ôçò êáôáóêåõ-

áóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, üðùò, Üëëùóôå, Ý÷ïõìå 

åðéóçìÜíåé ðïëëÝò öïñÝò ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá êáé 

ãíùñßæïõí ìå åðþäõíï ôñüðï ïé ìç÷áíéêïß.

Ìå ÷ñïíéêÞ õóôÝñçóç ôï áíôéëáìâÜíåôáé êáé ç 

Hellastat ÁÅ, ç ïðïßá óå ìåëÝôç ôçò, åðéóçìáßíåé 

üôé óôçí ïéêïíïìéêÞ ýöåóç óôç ÷þñá ìáò Ý÷ïõí 

óõìâÜëëåé êáé ïé óçìáíôéêÝò áðþëåéåò óôïí ôïìÝá 


Ç óõíå÷éæüìåíç ìåßùóç ôçò ïéêïäïìéêÞò äñáóôçñé-

üôçôáò (ôïõò ðñþôïõò 8 ìÞíåò ôïõ 2012 ï áñéèìüò 

ôùí áäåéþí ìåéþèçêå êáôÜ 27,3% óõãêñéôéêÜ ìå 

ôçí áíôßóôïé÷ç ðåñßïäï ôïõ 2011), áíáöÝñåé, ïäÞ-

ãçóå óôç ìåßùóç ôçò ðáñáãùãÞò äïìéêþí õëéêþí, 

ìå ÷áñáêôçñéóôéêÞ ôçí ðåñßðôùóç ôïõ ôóéìÝíôïõ, 

êáôÜ 37,8% ôï 2010, Ýíáíôé ôïõ 2009 êáé åðéðëÝïí 

17,8% óôï ôÝëïò ôïõ ðñþôïõ åîáìÞíïõ ôïõ 2012.

Ùóôüóï, ç ìåëÝôç ôçò Hellastat äéáðéóôþíåé äéáñêÞ 

áíïäéêÞ ðïñåßá óôéò ôéìÝò ôùí äïìéêþí õëéêþí ôá 

ôåëåõôáßá ÷ñüíéá: ôï 2011 áýîçóç êáôÜ 2,5% óå 

ó÷Ýóç ìå ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò, åíþ óõãêñéôéêÜ 

ìå ôï 2005 ïé ôéìÝò Þôáí áõîçìÝíåò êáôÜ 25%, 

åðéâáñýíïíôáò Ýôóé ôï óõíïëéêü êáôáóêåõáóôéêü 


Óôç ìåëÝôç êáé áðü ôéò ïéêïíïìéêÝò êáôáóôÜóåéò 

283 åðé÷åéñÞóåùí ôïõ êëÜäïõ, ðñïêýðôåé ãéá ôï 

2011 ìåßùóç ôïõ óõíïëéêïý êýêëïõ åñãáóéþí 

êáôÜ 15%, ðïóïóôü óáöþò ìéêñüôåñï óå ó÷Ýóç ìå 

ôçí ðôþóç ôçò êáôáóêåõáóôéêÞò äñáóôçñéüôçôáò, 

ðïõ áðïäßäåôáé áöåíüò óôçí åðéäßùîç ìåßùóçò 

ôïõ êüóôïõò ðáñáãùãÞò êáé áíáäéïñãÜíùóçò 

ôùí åôáéñåéþí, áëëÜ êáé óôï ãåãïíüò üôé áñêåôÝò 

ìåôáóôåãÜóôçêáí óôç Âïõëãáñßá, åîáóöáëßæïíôáò 

óçìáíôéêÜ ÷áìçëüôåñá åñãáôéêÜ Ýîïäá�

Συνέχεια στη σελ. 3 

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

Σε μαζική και δυναμική συμμετοχή 

στην αυριανή Πανελλαδική 24ωρη 

απεργία που έχουν κηρύξει η ΑΔΕΔΥ 

και η ΓΣΕΕ, καλεί με μήνυμά του ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 

τους διπλωματούχους μηχανικούς.

Όπως τονίζει, «οι διπλωματούχοι μη-

χανικοί ενώνουν τη φωνή τους με 

όλους τους εργαζόμενους, ενάντια 

στη συνεχιζόμενη αδιέξοδη πολιτική, 

η οποία επιβάλλεται από την "τρόϊκα" 

για την εξυπηρέτηση συμφερόντων, 

ενάντια στα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά 

και αναποτελεσματικά μέτρα και στη 

διάλυση των εργασιακών σχέσεων, 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιω-

τικό τομέα». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, επισημαίνει 

ότι, επιπλέον, οι διπλωματούχοι μη-

χανικοί αντιδρούν και διαδηλώνουν 

ενάντια στις εξοντωτικές ασφαλιστι-

κές εισφορές και τα φορομπηχτικά 

μέτρα, αλλά και στην ανεργία που 

μαστίζει τον κλάδο και η οποία, ούτε 

καταγράφεται, ούτε επιδοτείται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, 

η κυβέρνηση αποσπασματικά, χωρίς 

σχέδιο και συντονισμό, συνεχίζει να 

«ακούει την “τρόϊκα” που προστατεύ-

ει πολιτικές δώρων σε συμφέροντα 

και κωφεύει στην κοινωνία και στους 

φορείς της, παραμερίζοντας το συμ-

φέρον της χώρας, τη δραματική κα-

τάσταση των πολιτών και το σεβασμό 

στο Σύνταγμα και στη Δημοκρατία».

Είναι προφανές, τονίζει ο κ. Σπίρ-

τζης, πως οι διπλωματούχοι μηχανι-

κοί και ο επιστημονικός τους φορέας, 

Μήνυµα-πρό-

σκληση προς του 

διπλωµατούχους 

µηχανικούς από τον 

πρόεδρο του ΤΕΕ 

Χρήστο Σπίρτζη

ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ Α∆Ε∆Υ-ΓΣΕΕ

Ενώνουµε τη φωνή µας µε όλους 
τους εργαζόµενους
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«ΜΕΤΑ ΤΟΝ Κ.ΕΝ.Α.Κ. - Ενεργειακές 

και περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα κτίρια του 

2020»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Πολιτικών Μη-
χανικών Ελλάδος,  Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Θεσσαλονίκης

22
Φεβρουαρίου

2013

 «Εφαρµογές Ενεργειακής Αναβάθµι-

σης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ι-
πλωµατούχων Μηχανολόγων 
– Ηλεκτρολόγων, Σύλλογος 
Μηχανολόγων – Ηλεκτρολό-
γων Βορείου Ελλάδος
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To Περιφερειακό Τµήµα Βορειοανατολικού Αιγαίου 

του ΤΕΕ, ο Οργανισµός Αντισεισµικού Σχεδιασµού & 

Προστασίας, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελ-

λάδος και το Τοπικό Τµήµα Νοµού Λέσβου του Συλ-

λόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, διοργανώνουν 

διήµερη εκδήλωση µε θέµα: «Αποτίµηση και ανα-

σχεδιασµός υφισταµένων κτιρίων µε βάση τον ΚΑΝ.

ΕΠΕ». Η επιστηµονική εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 

στη Μυτιλήνη (στο κτίριο του Επιµελητηρίου Λέσβου), 

την Παρασκευή 22 και το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 

2013.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ηµέρας θα αναπτυχθούν 

τα θέµατα::

-Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 στο Πλαίσιο των Ευρωκωδίκων – Οι 

Αλλαγές

(Στέφανος ∆ρίτσος, ∆ρ ΠΜ, Καθηγητής Πανεπιστηµίου 

Πατρών)

-Βασικές Αρχές – ∆ιερεύνηση / Τεκµηρίωση – Βασικά 

∆εδοµένα

(Μιλτιάδης Χρονόπουλος, ΠΜ, Επιστηµονικός Συνεργά-

της Ε.Μ.Π.)

-Ανάλυση του ∆οµικού Συστήµατος πριν και µετά την 

Επέµβαση - Ιδιαιτερότητες και Νέες Έννοιες

(Βασίλειος Μπαρδάκης, ∆ρ ΠΜ)

-Συµπεριφορά ∆οµικών Στοιχείων Υφισταµένων και 

Προστιθεµένων 

(Μιχάλης Φαρδής, ∆ρ ΠΜ, Καθηγητής Πανεπιστηµίου 

Πατρών)

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ηµέρας θ αναλυθούν τα 

θέµατα:

-Οι Τοιχοπληρώσεις και οι Ιδιαιτερότητές τους. Υφιστά-

µενες και Προστιθέµενες (Μιλτιάδης Χρονόπουλος)

-Επισκευές και Ενισχύσεις – ∆ιαστασιολόγηση των 

Επεµβάσεων (Στέφανος ∆ρίτσος)

-Έλεγχοι Ασφαλείας ανά Επιτελεστικότητα και Μεθό-

δους Ανάλυσης (Μιχάλης Φαρδής)

-Παραδείγµατα / εφαρµογές 

-Απαιτούµενα Περιεχόµενα Μελέτης – Κατασκευή / ∆ι-

ασφάλιση Ποιότητας / Συντήρηση (Βασίλειος Μώκος, ∆ρ 

ΠΜ Ο.Α.Σ.Π.) Θ ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.

«Αποτίµηση και ανασχεδιασµός υφισταµένων κτιρίων µε βάση τον ΚΑΝ.ΕΠΕ»

Ενηµερωτική εκδήλωση

Νέο ∆Σ

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση µε 

τις παρακάτω θεµατικές ενότητες:

-∆υνατότητες εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- Άλλες ευκαιρίες για νέους στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και

-Προγράµµατα χρηµατοδότησης νέων επιχειρή-

σεων.

Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο Ρέθυµνο 

(Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης) 

την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 στις 10:30 π.µ.

Θα µιλήσουν εκπρόσωποι από τον ΟΑΕ∆ (∆ίκτυο 

EURES), την Εθνική Υπηρεσία των Προγραµµά-

των Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε ∆ράση» και «EURODESK» 

του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης 

και τα Επιµελητήρια Ρεθύµνου και Ηρακλείου.

Νέα ∆ιοίκηση απέκτησε η Ελληνική ΜΕΝΣΑ για την 

διετία 2013-2014, µετά από τις πρόσφατες εκλο-

γές.  Πρόεδρος -για 3η συνεχόµενη θητεία- εξε-

λέγη παµψηφεί, ο Πολιτικός Μηχανικός  Χρήστος 

Αποστολίδης. Το 7µελές ∆.Σ. συµπληρώνουν οι: 

Αλέξανδρος Παπανδρέου Αντιπρόεδρος,  Γεώργιος 

Μπιµπής  Γεν. Γραµµατέας,  Νικόλαος Κριτσωτάκης 

Ταµίας,  Ανδρέας Αθανασάκης, Ανδρόνικος Μπα-

µπάτσικος και Μαρία Ναυρούζογλου, Μέλη.
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 τεχνικής ενηµέρωσης: 

«Ηχοµόνωση στα κτίρια – Σύγχρονος µηχανικός 

αερισµός»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα Αµερι-
κάνικης Ένωσης Μηχανικών 
Θέρµανσης, Ψύξης και Κλι-
µατισµού – ASHRAE 

Την ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα πραγµατοποιήσουν τα µέλη της Ένωσης ∆ιπλωµατούχων Ελληνίδων 

Μηχανικών (Ε∆ΕΜ) την Τρίτη, 5 Μαρτίου 2013 και ώρα  16.00, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 

όροφος, Σύνταγµα). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία η Γ.Σ. θα γίνει -οπωσδήποτε και ανεξάρτητα από 

τον αριθµό των παρευρισκοµένων- την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 και ώρα  16.00, στον ίδιο χώρο.

Το ∆Σ της Ε∆ΕΜ, για να διευκολύνει την προσέλευση των µελών της Ε∆ΕΜ, αποφάσισε ότι τα µέλη της Ε∆ΕΜ 

µπορούν να τακτοποιήσουν τα οικονοµικά έως και το 2013 και να συµµετάσχουν στην συνέλευση καταβάλλο-

ντας µόνο πέντε ευρώ.   

Τα θέµατα της Γενικής Συνέλευσης είναι: - Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης - ∆ιοικητικός απολογισµός  

2012 - Οικονοµικός απολογισµός 2012.
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Μια Ηµερίδα της ∆οµής Απασχόλησης και 

ΣΤΑδιοδροµίας του ΕΜΠ (∆ΑΣΤΑ ΕΜΠ), η 

οποία πραγµατοποιήθηκε χτες το απόγευ-

µα στο ΤΕΕ, έδωσε την ευκαιρία να ακου-

στούν ορισµένες αλήθειες, αλλά και να 

καταστεί φανερό ότι µέσα από την κρίση, 

µπορεί να διαµορφωθεί ένα αύριο περισ-

σότερο ελπιδοφόρο, ιδίως για τους νέους 

και συνολικά για τη χώρα.

Θέµα της Ηµερίδας η “Σύνδεση του ΕΜΠ 

µε τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση για τον 

επαγγελµατικό προσανατολισµό των µαθη-

τών” και συνοµιλητές σχεδόν όλοι οι επι-

κεφαλής των Σχολών του ΕΜΠ, αλλά και 

εκπρόσωποι της Μέσης Εκπαίδευσης.

Για έµµεση (πλην, όµως, σαφή) συνταγ-

µατική επιταγή να βοηθά το κράτος τους 

µαθητές των Λυκείων που αριστεύουν µε 

βάση τις δεξιότητες, µέσω του επαγγελ-

µατικού προσανατολισµού και της ερευ-

νητικής εργασίας, έκανε λόγο η νοµικός 

σύµβουλος του ∆ΑΣΤΑ ΕΜΠ Ευγενία Τζαν-

νίνη, για να δοθεί η “απάντηση” από την 

∆ρ. Πολυξένη Μπίστα, άλλοτε διευθύντρια 

Λυκείου, ότι “το Λύκειο έχει χάσει την αυ-

τοτέλειά του, οι µαθητές του νοιάζονται 

µόνο για την εισαγωγή στο Πανεπιστήµιο 

κι όχι την απόκτηση της απαραίτητης γε-

νικής µόρφωσης”. Έτσι, όπως είπε, “κτί-

ζονται γέφυρες µεταξύ σχολείου και Πα-

νεπιστηµίου (αναφερόµενη στο πιλοτικό 

πρόγραµµα διασύνδεσης που υλοποιεί το 

ΕΜΠ), αλλά χρειάζεται να δηµιουργηθούν 

και οι ...µόνιµες προσβάσεις προς αυτές”.

Στο εξωτερικό υπάρχει σταθερή διασύνδε-

ση των λυκείων µε τα ΑΕΙ µε την οργάνωση 

“Open days”, κατά τις οποίες µαθητές επι-

σκέπτονται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµα-

τα, βλέπουν από κοντά τις εγκαταστάσεις, 

πληροφορούνται για το πρόγραµµα σπου-

δών και τις επαγγελµατικές προοπτικές, 

υπογράµµισε ο πρόεδρος της Σχολής Πο-

λιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ Ιωάννης Γκό-

λιας, ενώ στη χώρα µας, µόλις τα τελευταία 

χρόνια, οργανώνονται από το ΕΜΠ σπορα-

δικές επισκέψεις µαθητών.

Λόγω της µεγάλης έλξης που ασκεί το 

ΕΜΠ, τόνισε η αντιπρύτανης του Ιδρύµατος 

Αντωνία Μοροπούλου, άρχισε µε τη βοή-

θεια της Ε.Ε. να υλοποιείται ένα πιλοτικό 

πρόγραµµα διασύνδεσης, κατ’ αρχή µε τα 

πρότυπα σχολεία της χώρας. 

Το βέβαιο είναι ότι χρειάζεται πολύς δρό-

µος και ακόµη περισσότερος κόπος για 

να φτάσουµε στο σηµείο να επιλέγουν οι 

µαθητές τις κατάλληλες, µε βάση τις δεξι-

ότητές τους, Σχολές, που θα τους εξασφα-

λίσουν επαγγελµατικό µέλλον και θα τους 

κάνουν ευτυχισµένους ανθρώπους.

Κτίζονται γέφυρες, αλλά χρειάζονται και οι προσβάσεις...

έχουν μπει στο στόχαστρο εκείνων που διαχειρίζονται τις τύ-

χες της χώρας μας, για λόγους που συνδέονται, αντί με την 

ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας, με την παράδοσή της. 

Είναι, επίσης, προφανές ότι «η προσπάθεια, δια της χρονι-

κής διολίσθησης, να επιβληθούν αναδρομικά οι υπέρογκες 

αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, να κλείσει το ΤΕΕ δια 

της απώλειας των εσόδων του, να ακυρώσουν συστηματικά 

τους μηχανικούς και τον φορέα τους (αλλά και όλους τους 

επιστημονικούς φορείς της χώρας) όχι μόνο δεν θα κάμψει 

και δεν θα φημώσει τους εκπροσώπους τους, αλλά θα δυ-

ναμώσει τη φωνή στην αποκάλυψη της εξυπηρέτησης συμ-

φερόντων και ξεπουλήματος της χώρας, παράλληλα και την 

προσπάθεια επιβολής θεσμικων προτάσεων και διαδικασι-

ών, τις οποίες χρειάζεται η χώρα και η ελληνική κοινωνία για 

το ξεπέρασμα της κρίσης».

Προαναγγέλει, τέλος, ότι η αύξηση των ασφαλιστικών εισφο-

ρών θα οδηγήσει το ΤΕΕ και τους μηχανικούς σε διαδικασί-

ες στάσης πληρωμών και πρωτοβουλίες μαζικών δικαστικών 

προσφυγών. «Η κοινωνική αναλγησία της κυβέρνησης θα 

αντιμετωπιστεί με τους αγώνες μας, τις προστάσεις μας και 

τη συνεπή στάση μας στην υπηρεσία του ελληνικού λαού, 

του κράτους δικαίου και των υγειών παραγωγικών δυναμε-

ων» καταλήγει.

 Συνέχεια από τη σελ. 1 Συµµετοχή της ΟΣΕΤΕΕ  
στην πανελλαδική απεργία 

Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωση ότι συµµε-

τέχει στην Γενική Πανελλαδική Πα-

νεργατική Απεργία ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ 

στις 20 Φεβρουαρίου 2013. Σε ανα-

κοίνωση της Οµοσπονδίας τονίζει 

ότι η συµµετοχή τους στην απερ-

γία γίνεται για να δοθεί µια ισχυ-

ρή απάντηση: Στην κατάργηση των 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 

στην ισοπέδωση των ασφαλιστι-

κών, υγειονοµικών και προνοιακών 

παροχών µε παράλληλη τεράστια 

αύξηση των εισφορών, στην τρο-

µοκρατία της επιστράτευσης, την 

απειλή της κατάργησης της συλ-

λογικής οργάνωσης, την αλµατώδη 

αύξηση της ανεργίας,  την απαξί-

ωση και επιχειρούµενη εκποίηση 

των τεχνικών- κατασκευαστικών 

∆ΕΚΟ, την εξαντλητική µείωση των 

µισθών των εργαζοµένων και την 

απαξίωση του κόσµου της εργασί-

ας. Η ΟΣΕΤΕΕ τονίζει ότι απαιτεί: 

Επανέναρξη των µεγάλων τεχνικών 

έργων µε όρους δηµοσίου συµφέ-

ροντος και αναβαθµισµένο ρόλο 

των τεχνικών ∆ΕΚΟ. Πραγµατικές 

µεταρρυθµίσεις σε φορολογικό 

και αναπτυξιακό επίπεδο προς 

όφελος του λαού και της κοινωνί-

ας. Τήρηση των διεθνών κανόνων 

και των συνταγµατικών διατάξεων 

για την προστασία της εργασίας 

για διαπραγµάτευση και σύναψη 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

Την κάλυψη της ασφαλιστικής και 

υγειονοµικής περίθαλψης εργαζο-

µένων και ανέργων».



Ένα από τα σηµαντικότερα αξιο-

θέατα του κόσµου και οπωσδή-

ποτε της Νέας Υόρκης, ο Grand 

Central Terminal, ο µεγαλύτερος 

σιδηροδροµικός σταθµός του 

κόσµου, ο οποίος βρίσκεται στην 

42η Street και Park Avenue, στο 

κέντρο του Μανχάταν, συµπλή-

ρωσε τον προηγούµενο µήνα 100 

χρόνια λειτουργίας. 

Με το τεράστιο ρολόϊ, τεσσάρων 

όψεων, από γυαλί οπάλ, αξίας 

πάνω από 10 εκατοµµύρια δολά-

ρια, τις άψογες µαρµάρινες σκά-

λες (όµοιες µε εκείνες στην Όπερα του Παρισιού) και τους αστραφτερούς πολυελαίους µε τους 35.000 λαµπτήρες 

ειδικά σχεδιασµένους και µε χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, ο Grand Central προσφέρει αίσθηση µεγαλείου και 

είναι ασφαλώς ο πιο αναγνωρίσιµος σταθµός στον κόσµο, αφού έχει ...πρωταγωνιστήσει σε πάρα πολλές ταινίες !

Ο σταθµός κατασκευάστηκε σε µια έκταση 48 στρεµµάτων από την οικογένεια Vanderbilt, σύµβολο της οποίας είναι 

τα µικρά - πάντα γυαλισµένα - βελανίδια από ορείχαλκο που κοσµούν κάθε ρολόι και φωτιστικό στο κτίριο. 

∆ιαθέτει περισσότερες από 100 πλατφόρµες αναχώρησης συρµών, σε δυο επίπεδα, αλλά και το βαθύτερο υπόγειο 

στο Μανχάταν, µαζί µε µερικά σηµαντικά µυστικά της πόλης, όπως: µια κρυφή πλατφόρµα που συνέδεε το ξενοδο-

χείο Waldorf Astoria µε το τεθωρακισµένο - βάρους 142 τόννων - προεδρικό τρένο, η οποία κατασκευάστηκε στη 

διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου για τον Franklin D. Roosevelt. Μυστικό, ως τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

(δεν υπήρχε καν στα σχέδια), ήταν και η περιοχή Μ42, ένα εκτεταµένο υπόγειο στο οποίο έφτανε κανείς µέσα από 

κάποια σπίτια της 42ης Οδού, όπου είχαν κατασκευαστεί περιστρεφόµενοι µη ανιχνεύσιµοι τοίχοι. Ήταν η “οδός” 

διαφυγής ή άφιξης για χιλιάδες στρατιώτες αν χρειαζόταν στη διάρκεια του Πολέµου. Παρόλα αυτά, το µυστικό 

εντόπισε το 1944 ένα ζευγάρι ναζί, αλλά η απόπειρα σαµποτάζ εξουδετερώθηκε από το FBI.  

Το 1957, στην κεντρική αίθουσα του σταθµού φιλοξενήθηκε ένας πύραυλος “Ποσειδών” (ανοίχθηκε στην οροφή µια 

τρύπα ώστε να κατέβει στο χώρο), µε σκοπό να αναπτερωθεί το ηθικό της αµερικανικης Κοινής Γνώµης, καθώς οι 

σοβιετικοί, µε τον “Σπούτνικ” είχαν τον προβάδισµα στην κούρσα του διαστήµατος.

Το 1968, ο σταθµός είχε απαξιωθεί, καθώς οδικές και αεροπορικές µεταφορές κέρδισαν την πλειοψηφία των µετα-

κινούµενων, και η ιδέα της κατεδάφισης δεν άργησε να έρθει, µόνο που συνάντησε την εντυπωσιακή αντίδραση του 

κόσµου, µε συνέπεια το κτίριο χαρακτηριστεί διατηρητέο. Έκτοτε, ο σταθµός άρχισε να αλλάζει όψη. 

Το 1990 έγινε το µεγαλύτερο “εργοστάσιο” ανακύκλωσης στις ΗΠΑ, όταν τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι για τις εφη-

µερίδες και την πρώτη ηµέρα λειτουργίας τους συγκεντρώθηκαν πέντε τόνοι χαρτί !

Η ιδέα ανήκει στους The New York Times, που παρατήρησαν πως οι πωλήσεις τους µειώνονταν, επειδή οι επιβάτες, 

αντί να αγοράζουν εφηµερίδα, έπαιρναν από τους κάδους τις πεταµένες εφηµερίδες.

Από τα µέσα της δεκαετίας του ’90 άρχισε και η σταδιακή ανακαίνισή του που διήρκεσε περίπου δώδεκα χρόνια. Τα 

φωτιστικά ξύθηκαν και γυαλίστηκαν αποκτώντας την προπολεµική λαµπρότητά τους. Τα παλιά λατοµεία απ’ όπου 

είχαν βγει τα µάρµαρα, ξανάνοιξαν για να εξασφαλιστούν όσα νέα χρειάζονταν. Τα έργα αποκατάστασης απαίτησαν 

160 εκατοµµύρια δολάρια. Το 2000 εγκαινιάστηκαν και τα πρώτα καταστήµατα. Σήµερα ο σταθµός φιλοξενεί 50 

σπουδαία καταστήµατα, 20 δηµοφιλή εστιατόρια και 5 αίθουσες για δεξιώσεις.

Κάθε ηµέρα περνούν απ’ αυτόν περίπου 700.000 επιβάτες, απ’ τους οποίους 10.000  ...ξεχνούν να βγάλουν εισιτή-

ριο. Ίσως γιατί τους αποσπά τη σκέψη το θέαµα.
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Στους 829.787 ανήλθαν στον Ιανουάριο 

οι εγγεγραµµένοι άνεργοι στα µητρώα 

του ΟΑΕ∆. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί 

το γεγονός ότι το το 64% από αυτούς 

να είναι ηλικίας 30-54 ετών. Παράλληλα, 

σύµφωνα µε τα ίδια στολιχεία, χάθηκαν 

17.507 θέσεις µισθωτής απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΑΕ∆, από 

τους 829.787 εγγεγραµµένους άνεργους, 

353.596 είναι άνδρες (ποσοστό 42,61%) 

και 476.191 είναι γυναίκες (ποσοστό 

57,39%). Ο αριθµός αυτός παρουσιάζει 

αύξηση κατά 4,04% σε σχέση µε τον προ-

ηγούµενο µήνα. Στην ηλικιακή οµάδα από 

30-54 ετών αναλογεί το 64% των εγγε-

γραµµένων ανέργων, στην ηλικιακή οµά-

δα κάτω των 30 αναλογεί το 25,66% και 

στην ηλικιακή οµάδα άνω των 55 ετών 

αναλογεί το 10,34%.

ÐÜíù áðü 800.000 
ïé åããåãñáììÝíïé 
Üíåñãïé

Εντός των επόµενων εβδοµάδων, κι αφού πρώτα πάρει την έγκριση της ΤτΕ και φυσικά της τρόικας, θα 

κατατεθεί στη Βουλή η ρύθµιση για τη διευκόλυνση των οικογενειών που δεν µπορούν να πληρώσουν τις 

δόσεις των στεγαστικών δανείων. 

Τα «κόκκινα» δάνεια έχουν φτάσει το 25% του συνόλου προκαλώντας φόβο στις τράπεζες. Σύµφωνα µε τη 

ρύθµιση που προωθεί η κυβέρνηση, δικαίωµα να ενταχθούν σ' αυτήν θα έχουν µόνο όσοι πληρούν πέντε 

προϋποθέσεις.

Αν υπάρχουν όλες αυτές οι προϋποθέσεις θα δίνεται η δυνατότητα για «πάγωµα» των δόσεων επί δύο 

χρόνια και στην περίοδο αυτή θα καταβάλλονται µόνο τόκοι, µε πολύ χαµηλό επιτόκιο 1,5%.

ÐÜãùìá äüóåùí ãéá äýï ÷ñüíéá, ç ñýèìéóç  
ãéá ôá «êüêêéíá» äÜíåéá

Σε ισχύ τίθενται την Τρίτη έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της 

Αθήνας, λόγω της επίσηµης επίσκεψης του Προέδρου της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Φρανσουά Ολάντ.

Ειδικότερα, από τις 11.30 το πρωί έως και τις 7 το βράδυ της Τρίτης, η κυκλοφορία θα διακόπτεται σε βασι-

κούς οδικούς άξονες της Αθήνας και θα εκτρέπεται σε άλλους.

Παράλληλα, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση των οχηµάτων, ανάλογα µε το πρόγραµµα των 

επισκέψεων. Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθµιστών τροχονόµων.

ÊõêëïöïñéáêÝò ñõèìßóåéò ëüãù ÏëÜíô
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∆ηµοπρατούνται έργα 2,4 δισ. ευρώ το πρώτο τετράµηνο του 2013
Ανακοίνωσε ο Σταύρος Καλογιάννης σε συνέντευξη Τύπου

Νοµοθετική πρωτοβουλία ετοιµάζει το υπουργείο Υποδο-

µών, η οποία προωθεί το φιλικό διακανονισµό ως διαδι-

κασία επίλυσης διαφορών στα συν-χρηµατοδοτούµενα 

δηµόσια έργα, σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο αναπλη-

ρωτής υπουργός Μεταφορών Σταύρος Καλογιάννης, σε 

συνέντευξη Τύπου. Όπως είπε στόχος είναι να επιλύονται 

διαφορές οι οποίες καθυστερούν την εκτέλεση δηµόσιων 

έργων. Ο κ. Καλογιάννης είπε ακόµη ότι το πρώτο τετρά-

µηνο του 2013 αναµένεται είτε να δηµοπρατηθούν είτε να 

συµβασιοποιηθούν έργα προϋπολογισµού 2,4 δισ. ευρω.  

Σε οτι αφορά την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, 

σύµφωνα µε τον κ. Καλογιάννη, τον επόµενο µήνα κατά 

πάσα πιθανότητα θα αρχίσει η διαδικασία.  Πιο αναλυτι-

κά, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό, «η κατάσταση 

που παραλάβαµε τον Ιούνιο του 2012 ήταν δραµατική: οι 

οδικοί άξονες που υλοποιούνται µε συµβάσεις παραχώ-

ρησης ήταν σταµατηµένοι από τις αρχές του 2011, µεγάλα 

έργα όπως τµήµατα του Μαλιακού και οι επεκτάσεις του 

Μετρό στην Αθήνα επίσης σταµατηµένα, ενώ οι απορρο-

φήσεις του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ενίσχυση 

της Προσπελασιµότητας» ήταν χαµηλές, στο 35% περί-

που». Όπως είπε, έκτοτε πολλά θέµατα έχουν προχωρή-

σει, τόσο σε θεσµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο έργων.  

Συγκεκριµένα, δηµοπρατήθηκαν και συµβασιοποιήθηκαν 

ήδη έργα συνολικής αξίας µισού δισεκατοµµυρίου ευρώ, 

κατανεµηµένα ανά την Ελληνική επικράτεια.  Ο υπουργός 

ανέφερε επιγραµµατικά τους οδικούς άξονες Γούρνες - 

Χερσόνησος στην Κρήτη, Καλλονή-Σίγρι στην Λέσβο, την 

παράκαµψη Στυλίδας στον Μαλιακό που εκκρεµούσε για 

-

νίκη – Νέα Μουδανιά – Ποτίδαια στην Μακεδονία, την 

αναβάθµιση των αεροδροµίων Θεσσαλονίκης, Πάρου και 

Χανίων, την διευθέτηση του ρέµατος της Εσχατιάς στην 

Αττική και την επέκταση του τραµ προς Πειραιά, που αφο-

ρά στην επέκταση του υφιστάµενου τροχιοδρόµου από τη 

στάση «Νέο Φάληρο» προς το λιµάνι του Πειραιά, µήκους 

5,4 χλµ και κατάληξη στο «ΣΕΦ».  Είπε ακόµα ότι υλοποι-

ούνται αντιπληµµυρικά έργα στον Έβρο, ολοκληρώνεται 

το έργο της ύδρευσης της Πάτρας από τους ποταµούς Πεί-

ρο και Παραπείρο ενώ σηµαντικά έργα είναι το Νέο Γενικό 

Νοσοκοµείο Λευκάδας που αρχίζει να κατασκευάζεται, η 

ολοκλήρωση του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου και τα 24 

έργα του Οργανισµού Σχολικών Κτιρίων, που αφορούν σε 

εγκαταστάσεις νηπιαγωγείων, δηµοτικών και γυµνασίων 

σχολείων, τόσο στην Aττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλά-

Όσον αφορά στις δηµοπρατήσεις και συµβασιοποιήσεις 

για το επόµενο τετράµηνο έργων - προϋπολογισµού 2,4 

δισεκατοµµυρίων ευρώ - περιλαµβάνονται δύο µεγάλα 

σιδηροδροµικά έργα, τα τµήµατα Ροδοδάφνη - Ρίο και Τι-

θορέα – ∆οµοκός, καθώς και η επέκταση του µετρό Θεσ-

σαλονίκης. Επίσης προωθείται η δηµοπράτηση της ανα-

βάθµισης της παλαιάς Εθνικής Οδού στο τµήµα Ελευσίνα 

– Θήβα, ο οδικός άξονας Πάνορµο – Εξάντη στο Ρέθυµνο, 

η ολοκλήρωση της παράκαµψης Άρτας – Φιλιππιάδας, η 

αποπεράτωση του φράγµατος Τριανταφυλλιάς στη Φλώρι-

να και τα έργα ύδρευσης των Παξών. 

Όσον αφορά στα συνεχιζόµενα έργα ο κ. Καλογιάννης 

ανέφερε τα εξής: 

-ΜΕΤΡΟ Αθήνας: 

ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2013.

επέκταση προς Χαϊδάρι τον Σεπτέµβριο του 2013.

αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2017. 

-

κου-Ευαγγελισµός, 9 σταθµοί π/υ 900 εκ. €) βρίσκονται 

σε τελικό στάδιο. 

-Κάθετοι άξονες Εγνατίας Οδού: 

Θεσσαλονίκη (∆ερβένι)-Σέρρες-Προµαχώνας» αναµένε-

ται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2014.

-

κληρωθεί τον Ιούνιο του 2014.

ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2015.

αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2014. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ετοιµάζεται νέο καθεστώς αποπληρωµής 

µε περισσότερες δόσεις- ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ- Σύγχυση από τις αντίθετες δηλώσεις   
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Ο ΟΛΑΝΤ  
σύσκεψη των τριών αξιολόγησε ως κυρίαρχο πρόβληµα την ελλιπή 

απασχόληση- ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  
Ανάπτυξης: ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΩΝ 2,4 ∆ΙΣ. ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ρυθµίσεις για τα ληξιπρόθεσµα από το υπουργείο 

Οικονοµικών- «ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ» ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΧΡΕΩΝ  
ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΙ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΕ  «ΘΑ 
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»  
αρχηγών για την οικονοµία και την κοινωνική συνοχή- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Μέτρα στήριξης των ανέργων 

µε µεταφορά κονδυλίων από το ΕΣΠΑ   
ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΑΠΟ ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Πολιτική στήριξη και προτάσεις για επενδύσεις από 

γαλλικές εταιρείες- ΤΙ ΚΟΜΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ο ΟΛΑΝΤ- Τι θα 

συζητήσουν οι Γάλλοι επιχειρηµατίες µε τα µέλη του ΣΕΒ- Η ενέργεια 
και η ∆ΕΠΑ, τα νερά και η ΕΥΑΘ, τα αεροδρόµια και οι δρόµοι  
ισοτιµία είναι σηµαντική για την ανάπτυξη”- ΝΤΡΑΓΚΙ: ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ 
Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ  
διοικητική επιτροπή- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ EUROBANK ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΕ- Σε αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου και έκδοση οµολογιακού η ΑΤΤΙΚΗΣ  
των τριών αρχηγών- ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- 
Προγραµµατική συµφωνία µε τις τράπεζες για τη χρηµατοδότηση της 
αγοράς   ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΑΣ 2,4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΣΑ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- Μέτρα για τη µείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας 
προωθούν άµεσα η κυβέρνηση και η ∆ΕΗ  ΕΞΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ  ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΟΝΤΑΙ 81 ΕΡΓΑ 
2,4 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ∆ΙΜΗΝΟ  ∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ  ΑΚΡΙΒΟ 
ΧΡΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ- Στην Ελλάδα το επιτόκιο 
είναι τριπλάσιο σε σχέση µε τη Γερµανία   ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ EUROBANK.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ- Προωθούν οι 

ΤΑ 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Τον Ιούνιο ο 

ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΟΛΑΝΤ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΜΠΡΕΛΑ ΓΙΑ 400.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
στην Αθήνα- ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ: ΣΟΚ ΑΠΟ 
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΠΟΥ ΘΥΜΙΖΕ ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έρευνα «Ε»: Συνδυασµός που σκοτώνει η υψηλή 

ανεργία και το χρέος- ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΚΑΙ ΡΟΥΑΝΤΑ 
 ΜΑΣ ∆ΑΝΕΙΖΕΙ 2 ΦΡΕΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ∆ΙΑΛΥΕΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ, 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ, ΛΥΚΕΙΑ  ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΗΣ «ΕΚΡΗΞΗΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι κρύβει το νέο µεσοπρόθεσµο για την Παιδεία- 

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΟΙ 1.891 
«ΥΠΟ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ» ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  Ο 
ΟΛΑΝΤ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΚΑΙ… ΦΡΕΓΑΤΕΣ 
Σαµαράς- Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: Ε∆ΩΣΑΝ ΤΑ ΧΕΡΙΑ 21 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ…

ΕΘΝΟΣ: Έως 27 ώρες την εβδοµάδα οι δάσκαλοι, έως 24 οι καθηγητές- 

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ Η 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ- Αποφασιστική η συµβολή του 

Γάλλου προέδρου για την άντληση κονδυλίων, που θα διοχετευτούν στην 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΟΜΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κλίµα τροµοκρατίας και 

ποινικοποίηση των αγώνων επιδιώκει η κυβέρνηση- ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ 
Πόσο θα κοστίσει στη χώρα µας η στήριξη του Γάλλου προέδρου- ΦΡΕΓΑΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΟΖ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΟΛΑΝΤ 
τώρα τον Γ. Παπανδρέου- ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ 

Ιανουαρίου- ΟΑΕ∆: ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Τρικοµµατική παράσταση µε εξαγγελίες- φαντάσµατα- 
ΜΕΤΡΑ- ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  
1.000.000 ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΥ ΟΑΕ∆- Το 64% είναι ηλικίας 30 έως 54 ετών.

6 ΜΕΡΕΣ: Εξοντωτική η συρρίκνωση των εσόδων από την ανεργία 
και τις µαζικές συνταξιοδοτήσεις- ΛΙΓΟΙ ΜΗΝΕΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΟΜΑΞΕ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΞΟΡΚΙΖΟΥΝ ΜΕ… 
ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ Ο ΟΛΑΝΤ ∆ΙΝΕΙ ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΩΘΕΙ 
ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Βροχή τα (επικοινωνιακά) αυτογκόλ από το οικονοµικό 
επιτελείο- ΝΕΑ ΓΚΑΦΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΕΗ- Εκτός κλίµατος ο υφυπουργός 
Μαυραγάνης (σε απάντηση σε ερώτηση στη Βουλή), «µιλάει» για µόνο 

 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΑΝΤ- Το ταξίδι- αστραπή του 
Γάλλου Προέδρου.

Η ΑΥΓΗ: ΟΡΓΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΟΪ∆ΙΑ- Πάνω από 1.025.000 οι 
εγγεγραµµένοι άνεργοι, µόλις 224.600 λαµβάνουν επίδοµα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του ΟΑΕ∆! 67.000 θέσεις εργασίας χάνονται κάθε µήνα, µε 
απολύσεις ή «αποχωρήσεις».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΥΡΙΟ ΟΛΟΙ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΜΕ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι περιλαµβάνει το σχέδιο νόµου του ΥΠΕΚΑ- 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
οι τρεις κυβερνητικοί εταίροι- ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι δυο Αµερικανοί Πρόεδροι ήταν οι µοναδικοί που 
προσπάθησαν να πάρουν την εξουσία από τους τραπεζίτες και το πλήρωσαν 
µε τη ζωή τους- ΕΒΡΑΙΟΜΑΣΟΝΟΙ ∆ΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΛΙΝΚΟΛΝ ΚΑΙ 
ΚΕΝΕΝΤΙ!
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ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ∆ΟΣΕΙΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 19 /02/2013

Τελικά το υπουργείο Οικονοµικών ετοιµάζει νέα 

βελτιωµένη ρύθµιση για τα ληξιπρόθεσµα χρέη µε 

περισσότερες δόσεις από τις ισχύουσες, παρά τις 

περί του αντιθέτου αναφορές που περιείχε n γραπτή 

απάντηση στη Βουλή του υφυπουργού Οικονοµικών, 

Γιώργου Μαυραγάνη, n οποία προκάλεσε αντιδράσεις 

και σύγχυση στους φορολογούµενους. Ταυτόχρονα, ο 

νέος γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης 

Θεοχάρης, προαναγγέλλει αλλαγές στο σύστηµα ποινών 

των παραβατών του ΦΠΑ, ενώ παραδέχεται ότι το 

ΥΠΟΙΚ δεν έχει επαρκή κονδύλια για την κάλυψη των 

οδοιπορικών των φοροελεγκτών. «Η κυβέρνηση εξετάζει 

τεχνικές βελτιώσεις, ώστε το υφιστάµενο καθεστώς 

να γίνει πιo λειτουργικό και αποτελεσµατικό και να 

ανταποκρίνεται αφενός στις πράγµατι µεγάλες ανάγκες 

των φορολογουµένων και αφετέρου στην επίτευξη 

εύρυθµης εισπραξιµότητας των ληξιπρόθεσµων 

χρεών από πλευράς ∆ηµοσίου», δήλωσε αργά χθες 

το απόγευµα ο κ. Μαυραγάνης. Νωρίτερα είχε 

γνωστοποιηθεί n γραπτή απάντηση του κ. Μαυραγάνη 

στην ερώτηση της αντιπροέδρου της Βουλής, Μαρίας 

Κόλλια-Τσαρουχά, για το θέµα των ληξιπρόθεσµων 

χρεών, στην οποία ο υφυπουργός απέκλειε το 

ενδεχόµενο να χορηγηθούν περισσότερες δόσεις για 

τις πληρωµές των ληξιπρόθεσµων χρεών, που, εκτός 

των άλλων, ερχόταν σε αντίθεση µε τις επίσηµες 

και ανεπίσηµες διαβεβαιώσεις του υπουργείου 

Οικονοµικών για επερχόµενη νέα ρύθµιση µε πολλές 

δόσεις και µε χαµηλή µηνιαία δόση. Πληροφορίες 

αναφέρουν ότι ήδη έχει ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας 

µε την τρόικα προκειµένου να ανάψει το «πράσινο 

φως» για τη νέα ρύθµιση και να αρχίσει n πληρωµή 

των χρεών προς το ∆ηµόσιο, καθώς και n ροή εσόδων 

προς τα κρατικά ταµεία που έχει ανακοπεί, βασικά, 

λόγω οικονοµικής αδυναµίας των φορολογουµένων. 

Σηµειώνεται ότι εντός του 2012 τα ληξιπρόθεσµα χρέη 

αυξήθηκαν περίπου κατά 13 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 

τα 8,3 δισ. ευρώ προέρχονται από χρέη νοικοκυριών 

και από αυτά πληρώθηκαν µόλις 1,4 δισ. ευρώ. To 

στοιχείο αυτό αναδεικνύει το τεράστιο πρόβληµα που 

υπάρχει και στελέχη του ΥΠΟΚ το θεωρούν ικανό ώστε 

να κάµψη τις όποιες αντιρρήσεις της τρόικας, αφού 

κοινός στόχος είναι n αύξηση των δηµοσίων εσόδων. 

Η ισχύουσα διευκόλυνση τµηµατικής εξόφλησης 

ληξιπρόθεσµων οφειλών προβλέπει αρχικά έως 26 

δόσεις. Στελέχη του ΥΠΟΚ έχουν ετοιµάσει σχέδιο 

(για το οποίο εκκρεµεί n έγκριση της τρόικας) για την 

αποπληρωµή των χρεών µέχρι και σε 100 δόσεις και µε 

χαµηλό ύψος δόσης. Σύγχυση ως προς τις προθέσεις 

της κυβέρνησης να διευκολύνει τους οφειλέτες του 

∆ηµοσίου που αδυνατούν να αποπληρώσουν τους 

δόσεις τους προκάλεσε ο υφυπουργός Οικονοµικών, 

Γιώργος Μαυραγάνης, χαρακτηρίζοντας «µη σκόπιµη» 

την καθιέρωση περισσότερων δόσεων σε έγγραφο που 

διαβίβασε στη Βουλή. Ο υφυπουργός Οικονοµικών, 

απαντώντας εγγράφως σε σχετική ερώτηση της 

βουλευτού των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μαρίας Κόλλια-

Τσαρουχά, επιβεβαίωσε καταρχάς ότι το ΥΠΟΙΚ µελετά 

δυνατότητες αντιµετώπισης δυσλειτουργιών του 

υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για τις ληξιπρόθεσµες 

οφειλές προς το ∆ηµόσιο. Στη συνέχεια, όµως, έθεσε σε 

αµφισβήτηση τα µέχρι τώρα δεδοµένα υπογραµµίζοντας 

ότι το υπουργείο Οικονοµικών-λαµβάνοντας υπόψη 

και τη διεθνή πρακτική- δεν θεωρεί σκόπιµη την 

πρόβλεψη µεγαλύτερου αριθµού δόσεων για την 

αποπληρωµή των οφειλών. Στήριξε, µάλιστα το σκεπτικό 

του στην ανάγκη καθιέρωσης, όπως σηµείωσε, -ενός 

πάγιου και αποτελεσµατικού συστήµατος ρυθµίσεων-

διευκολύνσεων  και την  εδραίωση µιας σύγχρονης  

αντίληψης φορολογικής συµµόρφωσης. Εν τω µεταξύ, 

απαντώντας, στο ερώτηµα της βουλευτού σχετικά µε 

τις δυνατότητες ελάφρυνσης των οφειλετών και των 

συνεπών φορολογουµένων, ο κ. Μαυραγάνης επεσήµανε 

ότι το συγκεκριµένο ζήτηµα αποτελεί αντικείµενο προς 

εξέταση στο πλαίσιο της σχεδιαζόµενης φορολογικής 

µεταρρύθµισης. Υπογράµµισε, ωστόσο, ότι, µε βάση 

το νόµο, ο προϊστάµενος της ∆ΟΥ έχει υποχρέωση, 

σύµφωνα µε το νόµο, να επιδιώξει την είσπραξη των 

ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο «ανεξαρτήτως 

της προέλευσης αυτών». Πρόσθεσε δε ότι στο πλαίσιο 

αυτό είναι δυνατή n λήψη όλων των προβλεπόµενων 

αναγκαστικά µέτρων, ποινικά ή µη, και επεσήµανε 

ότι µεταξύ αυτών των µέτρων περιλαµβάνεται και 

«n επιβολή κατάσχεσης στα χέρια τρίτων, καθώς και 

των πιστωτικών ιδρυµάτων». Σύµφωνα πάντως µε το 

άρθρο 31 του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµόσιων Εσόδων, 

επιτρέπεται n κατάσχεση επί 25% των απαιτήσεων από 

µισθούς, συντάξεις και πάσης φύσεως ασφαλιστικά 

βοηθήµατα για τα χρέη προς το ∆ηµόσιο, πρόσθεσε ο 

κ. Μαυραγάνης, αλλά διευκρίνισε ότι δεν επιτρέπεται 

n κατάσχεση µισθών, συντάξεων και βοηθηµάτων 

που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το συνολικό 

ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο των 1.000 

ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό 

αυτό, επιτρέπεται n κατάσχεση επί του 25% αυτών, το 

εναποµένον όµως ποσό δεν µπορεί να είναι κατώτερο 

των 1.000 ευρώ, εξήγησε ο κ. Μαυραγάνης. 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΤΟ «∆ΙΠΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙ» ΖΗΤΑ Ο ΣΑΤΕ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 19 /02/2013

Την κατάργηση της διπλής ασφάλισης των παλιών 

ασφαλισµένων µηχανικών - εργοληπτών (προ του 1993) 

ζητεί ο Σύνδεσµος Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών 

(ΣΑΤΕ) από το υπουργείο Εργασίας µε επιστολή στον 

υπουργό κ. Γ. Βρούτση. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 

του ΣΑΤΕ, πρόκειται για την υποχρεωτική καταβολή 
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διπλών (ή και τριπλών) ασφαλιστικών εισφορών, για 

τον ίδιο εργασιακό χρόνο, µε τις οποίες επιβαρύνονται 

πολλοί ασφαλισµένοι του κλάδου. Όπως επισηµαίνει 

ο ΣΑΤΕ στην επιστολή προς τον υπουργό, είναι σαφές 

ότι, πλέον, έχει δηµιουργηθεί σοβαρότατη στρέβλωση 

των αρχών της ίσης µεταχείρισης και του υγιούς 

ανταγωνισµού, καθώς n ήδη προϋπάρχουσα άνιση 

µεταχείριση ασφαλισµένων επιδεινώνεται επικίνδυνα, 

καθώς οι «παλαιοί ασφαλισµένοι» επιβαρύνονται 

υπέρµετρα σε σχέση µε τους «νέους», γεγονός που 

επηρεάζει αρνητικότατα τη θέση τους στην αγορά 

εργασίας, αλλά και επιδρά, κατά παράλογο τρόπο, 

στα κόστη επιχειρήσεων. Κοινός τόπος είναι ότι το 

ζήτηµα της Ασφάλισης στη χώρα µας έχει φτάσει στα 

όρια του παραλογισµού, υπογραµµίζει ο ΣΑΤΕ, και 

καλεί τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας να άρει το βάρος της καταβολής διπλών 

εισφορών, και, µάλιστα, σε ασφαλιστικούς φορείς που, 

εκ των πραγµάτων (ηλικιακά), ποτέ δεν θα µπορέσουν 

να εξασφαλίσουν δεύτερη σύνταξη οι ασφαλισµένοι.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 19 /02/2013

Συνεχίστηκε και στις πόλεις της περιφέρειας n πτώση 

των τιµών των κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2012, 

καθώς n ζήτηση παρέµεινε αναιµική, ως αποτέλεσµα 

της ύφεσης και της οικονοµικής κρίσης. Αυτό 

αντικατοπτρίστηκε στη µεγάλη πτώση όχι µόνον των 

τιµών, αλλά και του αριθµού των µεταβιβάσεων. Στα 

συµπεράσµατα αυτά κατέληξε το φετινό ετήσιο συνέδριο 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής (ΕΛΙΕ), το οποίο 

πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και επιχείρησε 

να καταγράψει την πορεία της αγοράς ακινήτων σε µια 

σειρά περιοχών της χώρας. Αντίστοιχα, κοινή ήταν n 

αίσθηση µεταξύ των συµµετεχόντων εκτιµητών ότι n 

µείωση των τιµών των κατοικιών θα συνεχιστεί και κατά 

τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, καθώς n ανάκαµψη 

της ελληνικής οικονοµίας και κυρίως n άνοδος της 

αγοραστικής δύναµη των πολιτών δεν προβλέπεται να 

πραγµατοποιηθούν άµεσα. Στη Θεσσαλονίκη, n πτώση 

κατά το 2012 διαµορφώθηκε µεταξύ 7% και 18% ανάλογα 

µε τη συνοικία και τα επιµέρους χαρακτηριστικά των 

κατοικιών. Σύµφωνα µε την κ. Ειρήνη Αποστολίδου, 

στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας, n αγορά πιθανώς να 

έχει προσεγγίσει το κατώτατο σηµείο της, αλλά είναι 

πιθανό n πτωτική πορεία να συνεχιστεί και τα επόµενα 

δύο-τρία χρόνια. Ήδη, πάντως, από την αρχή της 

κρίσης, n πτώση των τιµών στη Θεσσαλονίκη ξεπερνάει 

το 30%. Στις υπόλοιπες πόλεις της Μακεδονίας, n 

πτώση των τιµών κατά τη διάρκεια του προηγούµενου 

έτους κυµάνθηκε µεταξύ 15%-20%, όπως επισήµανε 

στην παρουσίασή της n πολιτικός µηχανικός κ. 

Βενετία Σιργούδη. Από την αρχή της κρίσης, n κάµψη 

των τιµών των κατοικιών ξεπερνάει το 40%, ανάλογα 

µε την πόλη και τα επιµέρους χαρακτηριστικά της, 

αν και τη µεγαλύτερη µείωση έχουν καταγράψει τα 

νεόδµητα διαµερίσµατα. Στις µικρότερες πόλεις, όπως 

n Πτολεµαΐδα, το Κιλκίς, n Φλώρινα, οι Σέρρες και n 

∆ράµα, τα νεόδµητα διαµερίσµατα ξεκινούν από 800 

ευρώ/τ.µ. και αγγίζουν έως και τα 1.200 ευρώ/τ.µ. Στις 

µεγαλύτερες πόλεις, οι τιµές είναι υψηλότερες. Για 

παράδειγµα, σε Κοζάνη, Καβάλα και Βέροια, οι τιµές 

των νεόδµητων αγγίζουν ακόµα και τα 1.700 ευρώ/τ.µ. 

στα ακριβότερα σηµεία. Στα Ιωάννινα, όπως ανέφερε 

n κ. Μαριάννα Γκόγκου, αρχιτέκτονας µηχανικός και 

µέλος του ΕΛΙΕ, n µέση µείωση των τιµών από την αρχή 

της κρίσης αγγίζει το 25%, ενώ στα παλιότερα ακίνητα 

n πτώση κυµαίνεται από 25% έως 35%. Η µικρότερη 

µείωση των τιµών καταγράφεται στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης, όπου δεν έχει ξεπεράσει το 15%, µε αποτέλεσµα 

οι τιµές να παραµένουν σε σχετικά υψηλά επίπεδα, 

αγγίζοντας ακόµα και τα 3.000 ευρώ/τ.µ., σχεδόν 

διπλάσια απ' ό,τι στα υπόλοιπα σηµεία της πόλης. Στην 

Θεσσαλία, στις κατοικίες µεγαλύτερα ηλικίας, ο µέσος 

όρος της πτώσης των τιµών κατά την περίοδο 2008-

2012 διαµορφώθηκε σε 14%, ενώ στα νεόδµητα ακίνητα 

n µέση κάµψη διαµορφώνεται σε 12%. Στο συµπέρασµα 

αυτό καταλήγει έρευνα της ∆ιεύθυνσης Εκτιµήσεων 

Βόρειας Ελλάδας της  Eurobank Property Services. 

Σύµφωνα µε την κ. Μαριάννα Σφούγγαρη, στη Λάρισα 

n πτώση των τιµών έχει αγγίξει ακόµα και το 25% σε 

ορισµένες περιπτώσεις, ενώ στον Βόλο, n µείωση 

ξεκινάει από 12% και ανέρχεται έως και το 33% (ανάλογα 

µε τη συνοικία). Μικρότερες είναι οι µειώσεις των τιµών 

στα Τρίκαλα (από 9% έως 15%) και στην Καρδίτσα (από 

9% έως 18%).

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ H ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η ΑΥΓΗ |  | 19 /02/2013

 Στην πύλη του Πολυτεχνείου, στις 11 το πρωί, καλεί 

σε προσυγκέντρωση τους µηχανικούς του ∆ηµοσίου n 

Πανελλήνια Οµοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (ΕΜ∆Υ∆ΑΣ). Στο κάλεσµα της επισηµαίνει: 

«∆ίνουµε την πρώτη µαζική και δυναµική απάντηση 

αντίστασης των εργαζοµένων για το 2013, στη σκληρή, 

βάρβαρη και αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης και 

των µνηµονιακών εταίρων της, µε στόχο την ανατροπή 

αυτής της πολιτικής, που καταδικάζει τη χώρα και 

τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας». Στο ίδιο 

σηµείο, την ίδια ώρα, καλεί και ο σύλλογος υπαλλήλων 

ΥΠΕΧΩ∆Ε-ΝΠ∆∆.


