
Την αµέριστη υποστήριξή της στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι εργαζόµενοι και τα 

σωµατεία της ΛΑΡΚΟ, της µεγαλύτερης µεταλλευτικής - µεταλλουργικής εται-

ρείας της Ευρώπης, εκφράζει η ΓΣΕΕ και ζητά από την κυβέρνηση να ανακαλέσει 

άµεσα κάθε σχεδιασµό «ξεφορτώµατος» της εταιρείας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 

Εργαζομένων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ 

(ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) με ανακοίνωση της 

διαμαρτύρεται για την ένταξη σε καθε-

στώς διαθεσιμότητας του 1/4 των υπαλ-

λήλων της υπηρεσίας. Η συνδικαλιστική 

οργάνωση σημειώνει ότι παρόλο που 

τον περασμένο Απρίλιο «το Κυβερνητικό 

Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

υπό τον Πρωθυπουργό ενέκρινε το Ορ-

γανόγραμμα του Υπουργείου... σήμερα, 

μόλις τέσσερις μήνες μετά, ουσιαστικά 

αποδομείται.... προκειμένου να ικανο-

ποιηθούν οι απαιτήσεις των Τροϊκανών». 

Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι, τίθενται 

«σε καθεστώς διαθεσιμότητας το 25% 

των υπαλλήλων» της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), δηλαδή 

«450 εργαζόμενοι σε σύνολο 1.885». 

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ σημειώνει ότι αυτό 

συμβαίνει την ώρα που «το προσωπικό 

που υπηρετεί σήμερα όχι μόνο δεν είναι 

υπεράριθμο αλλά ελλειμματικό σε πολ-

λές κατηγορίες», διότι τα τελευταία 2,5 

χρόνια έχει μειωθεί κατά 38%, δηλαδή 

«από 3.000 σε 1.885, λόγω αθρόων 

συνταξιοδοτήσεων οι οποίες δυστυχώς 

συνεχίζονται». Η Ομοσπονδία καλεί την 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου  «να μην 

αποδεχθεί τις εισηγήσεις ανεύθυνων 

και ανίδεων διοικητικών και πολιτικών 

παραγόντων και να μην συμπράξετε με 

αυτό τον τρόπο στη διάλυση ενός από τα 

πιο παραγωγικά υπουργεία της χώρας» 

αναφέρουν οι συνδικαλιστές και καλούν 

τον υπουργό Υποδομών να δώσει «απα-

ντήσεις στους 1.885 εργαζομένους της 

ΓΓΔΕ». Ειδικότερα, ρωτούν γιατί γίνεται 

αποδεκτό να τεθεί στην κινητικότητα το 

25% των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ, όταν 

στο σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης «προβλέπε-

ται ότι θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμό-

τητας το 4% των δημοσίων υπαλλήλων». 

Μάλιστα, σημειώνουν ότι στο υπουργείο 

Υποδομών και τους εποπτευόμενους 

φορείς του υπηρετούν 18.100 εργαζό-

μενοι και, ως εκ τούτου, «το ποσοστό 

που αναλογεί στην ΓΓΔΕ σε "κινητικό-

τητα" είναι 76 εργαζόμενοι και όχι 450».

«Το υπόλοιπο 
προς αποπεράτω-
ση των έργων της 
ΓΓ∆Ε ανέρχεται 
σήµερα στο ποσό 
των 11,98 δις 
ευρώ. Με ποιο 
προσωπικό θα 
πραγµατοποιηθεί 
η διαχείριση τους, 
τη στιγµή που το 
έµπειρο στελεχι-
ακό προσωπικό 
θα απολυθεί ή θα 
διασκορπιστεί σε 
διάφορες υπηρε-
σίες της χώρας;», 
ρωτά η Οµοσπον-
δία. 
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Óå éäéüôõðï çëéêéáêü ñáôóéóìü, ìå ïëÝèñé-

åò êïéíùíéêÝò êáé ïéêïíïìéêÝò åðéðôþ-

óåéò, åîåëßóóåôáé ç áíåñãßá óôç ÷þñá ìáò. 

Ìéá ïëüêëçñç ãåíéÜ ðåñéèùñéïðïéåßôáé êáé 

áõôÞ äåí åßíáé ïé íÝïé – åê ôùí ïðïßùí Ýîé 

óôïõò äÝêá …êáèõóôåñïýí íá åíôá÷èïýí 

óôçí áãïñÜ åñãáóßáò, ìå üôé áõôü óõíå-

ðÜãåôáé ãéá ôçí êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ – áëëÜ 

ïé Üíù ôùí 45 åôþí, ïé ïðïßïé, óýìöùíá 

ìå ôéò åêôéìÞóåéò ôïõ ÉÍÅ ÃÓÅÅ, åöüóïí 

âñåèïýí åêôüò åñãáóßáò, äåí Ý÷ïõí êáìéÜ 

åëðßäá íá åðáíÝëèïõí�

Ìå âÜóç ôá óôïé÷åßá ôçò ÅËÓÔÁÔ, ôï ÌÜéï, 

êáé óå åôÞóéá âÜóç, ç áíåñãßá áôüìùí 

çëéêßáò áðü 45 Ýùò 54 åôþí, îåðåñíïýóå 

ôï 20%, üôáí ôï 2008, ç áíåñãßá óôçí ßäéá 

çëéêéáêÞ ïìÜäá Üããéæå ìüëéò ôï 4%� Áíôß-

óôïé÷á, ç áíåñãßá óôïõò Üíù ôùí 55 åôþí, 

ôïí ÌÜúï îåðÝñáóå ôï 16%, Ýíáíôé 3% ôïí 

ßäéï ìÞíá ôïõ 2008.

Ìå äåäïìÝíï üôé êáôÜ ôéò åêôéìÞóåéò ôùí 

åéäéêþí üðïéïò âãáßíåé óôçí áíåñãßá, èá 

ðáñáìåßíåé Üíåñãïò ãéá ìéá ðåíôáåôßá, ïé 

ðåñéóóüôåñïé áð’ áõôïýò, åßíáé ðñïöáíÝò, 

üôé äåí ðñïâëÝðåôáé íá åðáíÝëèïõí ðëÝïí 

óôçí åñãáóßá, áöåíüò ëüãù çëéêßáò, áöå-

ôÝñïõ ëüãù áðþëåéáò Þ áêýñùóçò ôùí 

äåîéïôÞôùí ðïõ áðáéôåß ðëÝïí ç åñãáóßá.

Ïé óõíÝðåéåò åßíáé ôñáãéêÝò, ãéáôß ðÝñá 

áðü ôéò ðñïöáíåßò, ôçò åðéâßùóçò, äéáëý-

ïõí ôá áóöáëéóôéêÜ ôáìåßá, åëá÷éóôïðïé-

ïýí ôá öïñïëïãéêÜ Ýóïäá, êáèõóôïýí ôçí 

ýöåóç óõóôçìéêü öáéíüìåíï. Êáé åðéðëÝ-

ïí, áíáôñÝðïõí ôá êïéíùíéêÜ ðñüôõðá, 

êáèþò ôá ðáéäéÜ âëÝðïõí ôïõò ãïíåßò íá 

áäõíáôïýí íá ðñïóöÝñïõí áêüìç êáé ôá 

óôïé÷åéþäç óôçí ïéêïãÝíåéá.

Óôçí ôñáãùäßá ç êõâÝñíçóç áðáíôÜ ìå 

áðÜèåéá…

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΙΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Αποδοµείται το υπουργείο  
Υποδοµών 
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ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 Στην πόλη του Βόλου, το διήµερο 30 

Αυγούστου και 1 Σεπτεµβρίου 2013, 

θα πραγµατοποιηθεί το 14ο συνέδριο 

που διοργανώνει το ∆ίκτυο Μελέτης 

Εµφυλίων Πολέµων, από κοινού µε το 

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και τη ΜΚΟ 

Πολίτες εν Γνώσει, µε θέµα: «Χρήσεις 

και καταχρήσεις της ιστορίας: Η ∆ηµό-

σια ιστορία στην Ελλάδα». Στο συνέδριο 

θα συµµετέχουν κορυφαίοι µελετητές 

και σηµαντικοί ξένοι ιστορικοί, όπως ο 

Serge Noiret και ο Dirk Moses. 

Θεµατικές ενότητες του συνεδρίου:  

Λογοτεχνία και Ιστορία, Παιδικά βιβλία 

(γνώσεων και λογοτεχνίας) και ιστορικό 

παρελθόν, Κινηµατογράφος και Ιστο-

ρία, Θέατρο και Ιστορία, Μουσεία/Τόποι 

µνήµης και Ιστορία, Ιστορικές Επέτειοι, 

Τύπος (γραπτός και ηλεκτρονικός) και 

Ιστορία, Τραγούδι και Ιστορία, ∆ιαδίκτυο, 

Νέα Κοινωνικά Μέσα, ΤΠΕ και Ιστορία, 

Τοπική λογιοσύνη και Ιστορία, Κόµικς και 

Ιστορία, Σχολικά εγχειρίδια , Eικαστικές 

τέχνες και Ιστορία, Τηλεόραση/παραγωγή 

ιστορικών ντοκιµαντέρ και Ιστορία, Kοι-

νοβούλιο/πολιτικός λόγος/νοµοθεσία και 

Ιστορία, Ιστοριογραφία, ιστορικός λόγος 

και δηµόσια σφαίρα, ∆ηµόσια αρχαιολο-

γία, Εκπαιδευτικά προγράµµατα ιστορίας 

– αρχαιολογίας σε χώρους άτυπης / µη 

τυπικής εκπαίδευσης.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 

Μετσόβιο Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας 

(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και 

ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των 

τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, στο πλαίσιο 

του θεσµού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", διοργανώνουν το 

7ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό Συνέδριο 

του Ε.Μ.Π. από τις 12 έως 15 Σεπτεµβρίου 2013, 

στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. 

Την οργάνωση του συνεδρίου στηρίζουν το 

Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., η 

Περιφέρεια Ηπείρου, ο ∆ήµος Μετσόβου και 

το Ίδρυµα Ερευνών Κτηµατολογίου. Τίτλος του 

συνεδρίου: «Η ολοκληρωµένη ανάπτυξη στην 

Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. 

Αιτίες. Ευθύνες. Προτάσεις. Μέτρα. ∆ράσεις και 

Προοπτικές».

Με το συνέδριο επιδιώκεται να δοθεί έµφα-

ση στη µελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη 

µεθόδων και τεχνικών για την αντιµετώπιση 

ορισµένων αµέσου προτεραιότητας προβληµά-

των σχετικά µε τις ορεινές περιοχές. 

Θεµατολογία: Χρηµατοπιστωτική, Οικονοµική ή 

"Ολική" κρίση;, Τα θεµελιακά χαρακτηριστικά 

της κρίσης - επιπτώσεις στον άνθρωπο και το 

φυσικό και πολιτισµικό του περιβάλλον,  αιτίες 

της κρίσης σε πλανητικό, υπερεθνικό και εθνικό 

επίπεδο, κρίση και ολοκληρωµένη ανάπτυξη 

στην Ελλάδα - οι ιδιαιτερότητες των ορεινών 

περιοχών,  αδιέξοδες - ατελέσφορες και κατα-

στροφικές πολιτικές και απέλπιδες ή ελπιδοφό-

ρες προοπτικές, κρίση και δηµόσια κοινωνικά 

αγαθά και δικαιώµατα, η κρίση στην Παιδεία και 

την έρευνα - κρίση και Πανεπιστήµια, Προτά-

σεις - Μέτρα - ∆ράσεις για την ολοκληρωµένη 

ανάπτυξη στα χρόνια της κρίσης σε πολιτικό, 

οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τε-

χνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο,  δράσεις 

σχετικά µε τις  ορεινές περιοχές, η "δυνάµει" 

συµβολή της Επιστήµης, της Παιδείας, της 

Έρευνας και της Τεχνολογίας στο ξεπέρασµα 

της κρίσης.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγµα-

τοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε 

θέµα:

"Οι προοπτικές ανάπτυξης και συµβολής του 

ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωµένη 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας 

τα χρόνια της κρίσης."

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργή-

σει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεµάτων, 

διπλωµατικών και µεταπτυχιακών εργασιών, 

αλλά και µελετών, εφαρµογών, έργων και ερευ-

νών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωµατούχων 

µηχανικών και άλλων επιστηµόνων πάνω σε 

τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλο-

ντικά και πολιτιστικά θέµατα και προβλήµατα 

τα οποία αφορούν και στις ορεινές περιοχές, το 

Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.

Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/

7ο ∆ιεπιστηµονικό ∆ιαπανεπιστηµιακό  
Συνέδριο του Ε.Μ.Π 

13 ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περι-

βαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας  

ΑΘΗΝΑ

Παγκόσµιο ∆ίκτυο Περι-
βαλλοντικής Επιστήµης 
και Τεχνολογίας

5-7
Σεπτεµβρίου

2013

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης 

Υλικών (ΠΣΦΣΚ)

ΑΘΗΝΑ

Τοµέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τµήµα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "∆ηµό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Σηµει-

ωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας

4-6
Οκτωβρίου

2013

 «Η ∆ηµόσια ιστορία 
στην Ελλάδα»
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στο στόχαστρο το Περιβάλλον και η Αρχιτεκτονική  
Κληρονοµιά του Αιγαίου

 «Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου µε οµόφωνη από-

φαση, εκφράζει την έντονη αντίθεση της στην πρόταση για την κατάργη-

ση των Γραφείων και Τµηµάτων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτε-

κτονικής Κληρονοµιάς της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής». Αυτό τονίζεται σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του 

Τµήµατος Πιττός Παναγιώτης στην οποία αναλυτικά σηµειώνεται ότι: «Οι 

συνέπειες αυτής της κατάργησης είναι να τεθούν σε διαθεσιµότητα 22 

νέοι επιστήµονες µεταξύ των οποίων, 13 Αρχιτέκτονες ∆ιπλωµατούχοι 

Μηχανικοί, (καθώς και 5 Περιβαλλοντολόγοι και 6 Τεχνολόγοι Μηχανι-

κοί),  που υπηρετούν ως µόνιµοι υπάλληλοι στην Γενική Γραµµατεία Αι-

γαίου. Το παράδοξο είναι ότι υπάλληλοι µε υψηλά προσόντα που έχουν 

προσληφθεί µέσω ΑΣΕΠ, πολλοί µε δύο πτυχία, µεταπτυχιακά, διδακτο-

ρικά, ξένες γλώσσες, γνώστες των προβληµάτων της προστασίας του 

φυσικού και δοµηµένου Αιγαίου, τίθενται σε διαθεσιµότητα µε απρόβλε-

πτες συνέπειες στην καθηµερινή εξυπηρέτηση των πολιτών του Αιγαίου, 

των επενδυτών, των µηχανικών, κ.λ.π. Για µια ακόµη φορά οι νησιώτες 

ζούµε το κενό γράµµα της συνταγµατικής επιταγής «Νησιωτικότητα». Το 

παράδοξο αυτών των πολιτικών είναι, η κυβέρνηση να διατηρεί ως έχει 

το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ δροµολογεί την κατάργηση 

οριστικά της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής! 

Την απάντηση σε τέτοιου είδους πολιτικές οφείλουν να την δώσουν οι 

εκλεγµένοι εκπρόσωποι των νησιών στη Βουλή, που δεν πρέπει να την 

αποδεχθούν». Ειδικότερα η επιστολή που απευθύνεται προς τους αρµό-

διους υπουργούς της κυβέρνησης και τους βουλευτές του Αιγαίου, προς 

ενηµέρωση τους αναφέρει ότι: 

-“Τα Τµήµατα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονι-

κής Κληρονοµιάς, καθώς και οι Επιτροπές ΣΧΟΠ δεν έχουν καταργηθεί 

θεσµικά και οι παραπάνω οργανικές µονάδες περιλαµβάνονται στο νέο 

αξιολογηµένο οργανισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που 

υπάγεται η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσον 

αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Τµήµατα περιοχής ευθύνης 

του ΤΕΕ-Τµήµα ΒΑ Αιγαίου σας ενηµερώνουµε ότι:

-Τρεις Αρχιτέκτονες µηχανικοί, µέχρι σήµερα, υπηρετούν τοποθετηµέ-

νοι στο Τµήµα ∆ιατηρητέων Κτιρίων της ∆/νσης Περιβάλλοντος (ένας 

εκ των οποίων έχει αναλάβει και χρέη Προϊσταµένου του Τµήµατος και 

ένας στελεχώνει το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Σάµου και προέρχονται 

από το Τµήµα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονο-

µιάς Λέσβου και τα Γραφεία Ικαρίας και Μήλου).

- Ένας  Αρχιτέκτονας µηχανικός υπηρετεί µέχρι σήµερα στο Τµήµα 

Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς Σάµου και στελεχώνει 

επίσης το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Σάµου, στο οποίο και προεδρεύει, 

καθώς και την Επιτροπή Αυθαιρέτων για τους παραδοσιακούς οικισµούς.

-Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του Σ.Α. Σάµου βγαίνουν σε διαθε-

σιµότητα, πράγµα που καθιστά προσωρινά αδύνατη τη λειτουργία του 

παραπάνω Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.

-Ανάλογα προβλήµατα και δυσλειτουργίες δηµιουργούνται επίσης και 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

-Τα ΣΧΟΠ Αιγαίου συνεχίζουν να έχουν αρµοδιότητες µετά την ψήφιση 

του Ν. 4030/2011:

Ηλεκτροδότηση κτιρίων που προβλέπεται από το Π.∆. οικισµών. Χρήσεις 

γης. Βεβαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισµούς. 

Γνωµοδότηση για µελέτες έργων σε αιγιαλούς και παραλίες. Το Π.∆. 

326/2000 είναι σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί καµία διάταξη.

Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων µε τον 4030/2011 χωρίς να 

υπάρχει κατάργηση.

Επαναφέρουµε και σας ζητάµε να γίνει πράξη η «αρχή της νησιωτικό-

τητας, του άρθρου 101, όπου ρητά αναφέρεται  «Ο κοινός νοµοθέτης 

και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαµβάνουν 

υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών», καθώς και 

το άρθρο 106 «… το κράτος προγραµµατίζει …. την προαγωγή ιδίως 

της οικονοµίας των νησιωτικών και παραµεθόριων περιοχών». Το Βο-

ρειοανατολικό Αιγαίο και τα ∆ωδεκάνησα είναι παραµεθόριες περιο-

χές µε ότι αυτό συνεπάγεται σε κρίσιµες ιστορικές περιόδους.

Ζητάµε την ουσιαστική παρέµβαση σας: Να µην προχωρήσει η υλοποί-

ηση της πρότασης για κατάργηση των οργανικών θέσεων των συναδέλ-

φων που κατέχουν µέχρι σήµερα και να µην τεθούν σε διαθεσιµότητα. 

∆εν δεχόµαστε και σας καλούµε να µην αποδεχτείτε καµία Απόλυση 

– ∆ιαθεσιµότητα συναδέλφων. Είµαστε αντίθετοι για ακόµη µια φορά 

στην προσπάθεια κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής που δεν συνάδει µε τον σύγχρονο αποκεντρω-

µένο τρόπο διακυβέρνησης και την αναβάθµιση των υπηρεσιών του 

κράτους. Το ζητούµενο παραµένει και είναι «Καλύτερο Κράτος» που θα 

δώσει και «Μικρότερο Κράτος».  Η προστασία του περιβάλλοντος, η δι-

άσωση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και του φυσικού τοπίου είναι 

πηγές Εθνικού πλούτου, που µπορούν να αξιοποιηθούν µε επιστήµονες 

Μηχανικούς, όλων των κλάδων. Οι µνηµονιακές δεσµεύσεις δεν µπο-

ρούν να έχουν οριζόντια εφαρµογή, κατά παράβαση του άρθρου 101 

του Συντάγµατος».

«Είµαστε αντίθετοι για ακόµη µια φορά στην προσπά-
θεια κατάργησης της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής που δεν συνάδει µε τον 
σύγχρονο αποκεντρωµένο τρόπο διακυβέρνησης και 
την αναβάθµιση των υπηρεσιών του κράτους».
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Μια σύγκριση µε τη δική µας ακρίβεια χρήσιµη είναι. Απλώς να σηµειώσουµε ότι σε πολλές από αυτές τις 

πόλεις είναι εντελώς διαφορετικά τα εισοδήµατα των περισσότερων πολιτών. Η έρευνα της εταιρείας Mercer 

έγινε σε 214 πόλεις. Το ενοίκιο, σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται σε διαµέρισµα πολυτελείας µε δυο υπνο-

δώµαται, δίχως έπιπλα, η τιµή των εφηµερίδων στις διεθνείς εκδόσεις και το Φυσικό Αέριο ανά λίτρο.

ΝΤΖΑΜΕΝΑ, ΤΣΑΝΤ

ΓΕΝΕΥΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

Ακόµη και να πάει κανείς σ’ αυτή την πόλη είναι ακριβή 

υπόθεση. Ένα εισιτήριο µετ’ επιστροφής από το αερο-

δρόµιο JFK της Νέας Υόρκης προς αυτή την κεντρικο-

αφρικανική πόλη κοστίζει τουλάχιστον $ 2.500. Ένα 

κλαµπ σάντουιτς και ένα αναψυκτικό στην πρωτεύουσα 

του Τσαντ και θα κοστίσει $ 25 ή περισσότερο.

Είναι µία από τις τρεις πόλεις της Ελβετίας που περιλαµ-
βάνονται στις 10 ακριβότερες του κόσµου. Οι τιµές έχουν 
ανέβει τα τελευταία χρόνια και λόγω της συναλλαγµατι-
κής ισοτιµίας. Το ελβετικό φράγκο είναι πιο ισχυρό από 
ό, τι το δολάριο ΗΠΑ. Το εισιτήριο στον κινηµατογράφο 
κοστίζει 18,50 δολάρια και ένα χάµπουργκερ περίπου 
12,50 δολάρια.

ΛΟΥΑΝΤΑ, ΑΓΚΟΛΑ

Το πετρέλαιο έχει πλουτίσει αυτή τη νότιο-αφρικανική 

χώρα, αλλά οι υψηλοί φόροι και οι εσωτερικές δια-

µάχες κρατούν τις τιµές εξαιρετικά υψηλές. Ένα τζιν 

κοστίζει κατά µέσο όρο 204 δολάρια. Οι τιµές έχουν 

δηµιουργήσει ένα µεγάλο χάσµα µεταξύ των εχόντων 

και των µη εχόντων, µε το 40,5% του πληθυσµού να ζει 

σε συνθήκες φτώχειας. Πανάκριβο είναι και το ταξί.

Ενοίκιο: $ 6.500
Εφηµερίδα: $ 5,42
Καφές: $ 3,88
Φ. Αέριο: $ 0,63

Ενοίκιο: $ 2.245
Εφηµερίδα: $ 6,94
Καφές: $ 3,06
Φ. Αέριο: $ 0,98

Ενοίκιο: $ 4.350
Εφηµερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 6,52
Φ. Αέριο: $ 2,02

 ΜΟΣΧΑ

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

ΖΥΡΙΧΗ

Ενοίκιο: $ 4.600
Εφηµερίδα: $ 9,95
Καφές: $ 8,29
Φ. Αέριο: $ 1,04

Ενοίκιο: $ 3.795
Εφηµερίδα: $ 3,63
Καφές: $ 4,84
Φ. Αέριο: $ 1,76

Ενοίκιο: $ 3.915
Εφηµερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 5,98
Φ. Αέριο: $ 2,02

Ενοίκιο: $ 4.513
Εφηµερίδα: $ 5,37
Καφές: $ 6,98
Φ. Αέριο: $ 1,74

Ενοίκιο: $ 2.687
Εφηµερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 4,35
Φ. Αέριο: $ 2,02

Τα ενοίκια στη Μόσχα κάνουν τις τιµές του Μανχάταν 

να φαίνονται φθηνές. Πολύ ακριβά τα εισαγόµενα 

αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ένα γαλόνι γάλα κοστίζει 

κατά µέσο όρο 7,59 δολάρια. 

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες οικονοµίες 

στον κόσµο, το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Σι-

γκαπούρης είναι, επίσης, από τα υψηλότερα, στα 

$ 51,709. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισµός και οι 

εξίσου υψηλοί φόροι, «θερίζουν» το εισόδηµα. Στα 

εστιατόρια στις τιµές προστίθεται φόρος 7% και επι-

πλέον 10% ως χρέωση υπηρεσιών. 

Σχεδόν το ένα τέταρτο των κατοίκων της πόλης ερ-
γάζονται σε τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων. 
Στην πραγµατικότητα, ο πλούτος και η ασφάλεια 
είναι ένας τρόπος ζωής εδώ. Το ποσοστό ανεργίας 
είναι εξαιρετικά χαµηλό, 3,1%. Ωστόσο, τίποτα δεν 
είναι φθηνό. Ένα κλαµπ σάντουιτς θα κοστίσει $ 
30.45 (ένα από τα πιο ακριβά κλαµπ σάντουιτς στον 
κόσµο). 

ΤΟΚΙΟ

ΒΕΡΝΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Τόκιο είναι µια από τις πιο πυκνοκατοικηµένες 

πόλεις στον κόσµο, στεγάζει 13,2 εκατοµµύρια άτο-

µα, κι αυτό σηµαίνει ότι η ακίνητη περιουσία έχει µια 

εντυπωσιακή υπεραξία, γι’ αυτό και τα ενοίκια είναι 

εξαιρετικά υψηλά.

Ενοίκιο: $ 7.092
Εφηµερίδα: $ 3,87
Καφές: $ 5,67
Φ. Αέριο: $ 2,23

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Οι τιµές κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ εκρήγνυται, συµπα-

ρασύροντας τα ενοίκια. Η πολυτέλεια τριών υπνοδωµα-

τίων µπορεί να κοστίσει και πάνω από $ 13.500 το µήνα.

Το µέσο κόστος για ένα χάµπουργκερ σε fast food 

είναι 12,51 δολάρια και ένα τζιν κοστίζει κατά µέσο 

όρο 138 δολάρια.



Τις δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των σει-

σµοπλήκτων στο νοµό Φθιώτιδας, όπως εργασίες 

δευτεροβάθµιου ελέγχου των κτιρίων, χορήγηση 

στεγαστικής συνδροµής, που φτάνει έως και τα 

600 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, επιδότηση 

ενοικίου, αλλά και χορήγηση λυόµενων οικί-

σκων, ανακοίνωσε την Πέµπτη το υπουργείο 

Υποδοµών. Σηµειωτέον ότι τα πιστωτικά µέτρα θα 

συµπεριλάβουν όλους τους οικισµούς που έχουν 

πληγεί από σεισµούς τους τελευταίους µήνες. 

Ειδικότερα, έπειτα από εντολή του υπουργού 

Υποδοµών, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προγραµµατί-

στηκε η χορήγηση Στεγαστικής Συνδροµής (Σ.Σ.) 

για την ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντων 

κτισµάτων ανάλογα µε το χαρακτηρισµό τους. 

Η Στεγαστική Συνδροµή αποτελείται κατά 40% 

από ∆ωρεάν Κρατική Αρωγή  και κατά 60% από 

Άτοκο ∆άνειο. Οι Πιστωτικές ∆ιευκολύνσεις θα 

καθοριστούν µε Κοινή Υπουργική Απόφαση των 

υπουργείων Υποδοµών και Οικονοµικών, η οποία 

ήδη προωθείται. Η Στεγαστική Συνδροµή για 

ανακατασκευή υπολογίζεται βάσει του εµβαδού 

του κατεδαφιστέου κτίσµατος και της χρήσης 

του και οι τιµές ανά τ.µ. είναι οι παρακάτω: Κα-

τοικίες: 600 €/τ.µ. µέχρι 120 τ.µ. Επαγγελµατικοί 

χώροι & ∆ηµόσια κτίρια: 300 €/τ.µ. µέχρι 120 τ.µ. 

(σε περίπτωση κατεδαφιστέου άνω των 150 τ.µ. 

χορηγείται για κάθε 150 τ.µ. του κτίσµατος µέχρι 

120 τ.µ.) Ιεροί Ναοί: 500 €/τ.µ. χωρίς περιορισµό 

στο εµβαδόν. ∆ιατηρητέα:600 €/τ.µ. χωρίς περι-

ορισµό στο εµβαδόν. Αγροικίες- Αποθήκες: 150 

€/τ.µ. Μέχρι 120 τ.µ. 

Η Στεγαστική Συνδροµή για επισκευή υπολογί-

ζεται βάσει του βλαβών που παρουσιάζει το κτί-

ριο και σύµφωνα µε το εγκεκριµένο τιµολόγιο 

της Υπηρεσίας µε ανώτερα όρια: 350 €/τ.µ. και 

µέχρι 120 τ.µ. για ζηµιές σε φέροντα και µη φέ-

ροντα στοιχεία των κτιρίων. Και 150 €/τ.µ. και 

µέχρι 120 τ.µ. για ζηµιές µη φέροντα στοιχεία 

των κτιρίων. Επιπλέον, σύµφωνα µε το υπουρ-

γείο, θα χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου στους 

σεισµόπληκτους των οποίων η µόνιµη και κύρια 

κατοικία τους έχει πληγεί, µε ποσό από € 200 

έως € 300 ανάλογα µε τον αριθµό µελών της οι-

κογένειας και για χρονικό διάστηµα µέχρι 2 έτη 

για τους ιδιοκτήτες και 6 µήνες για τους ενοικι-

αστές. Ακόµη, θα χορηγηθούν λυόµενοι οικίσκοι 

για την προσωρινή στέγαση των σεισµοπλήκτων 

ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες και τις το-

πικές συνθήκες.

Το 40% των κτιρίων  

είναι µη κατοικήσιµα

Σηµειωτέον ότι από την Πέµπτη 8 Αυγούστου 

2013 µέχρι και τις 21 Αυγούστου, διενεργήθη-

καν  αυτοψίες από συνεργεία µηχανικών της 

Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισµοπλήκτων 

(ΥΑΣ) στη σεισµόπληκτη περιοχή στους ∆ήµους 

Αµφίκλειας- Ελάτειας, Μώλου- Αγ. Κωνσταντί-

νου και ∆ελφών. Συνολικά διενεργήθηκαν 1566 

αυτοψίες από 70 µηχανικούς της ΥΑΣ και δια-

πιστώθηκε ότι εξ αυτών τα 940 (ποσοστό 60%) 

ήταν κατοικήσιµα και τα 626 µη κατοικήσιµα 

(ποσοστό 40%). Στις αυτοψίες αυτές συµπε-

ριλαµβάνονται όλα τα σχολεία της περιοχής, 

καθώς και τα δηµόσια και δηµοτικά/κοινοτικά 

κτίρια και οι ιεροί ναοί. Στις περιπτώσεις που 

διαπιστώθηκαν επικινδυνότητες ενηµερώθηκαν 

οι αρµόδιοι φορείς για τη λήψη των απαραίτη-

των µέτρων. Ακόµη, ο Οργανισµός Σχολικών 

Κτιρίων (ΟΣΚ) ολοκλήρωσε στις 21 Αυγούστου 

2013, τον πρωτοβάθµιο έλεγχο όλων των ενερ-

γών σχολείων των πληγεισών. Παράλληλα, χθες 

έγινε επίσκεψη του Γενικού Γραµµατέα ∆η-

µοσίων Έργων, Στράτου Σιµόπουλου στις σει-

σµόπληκτες περιοχές, συνοδεία Υπηρεσιακών 

παραγόντων της ΥΑΣ και του ΟΑΣΠ. Η επίσκε-

ψη έχει ως στόχο την ενηµέρωση των τοπικών 

αρχών, φορέων και κατοίκων της περιοχής, για 

τα µέτρα που λαµβάνει το ΥΠΟΜΕ∆Ι  µε στόχο 

την ανακούφιση των σεισµοπλήκτων. Παράλλη-

λα άρχισαν οι εργασίες  δευτεροβάθµιου ελέγ-

χου των κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν κατά τον 

πρωτοβάθµιο έλεγχο µη κατοικήσιµα. 

Ο έλεγχος θα πραγµατοποιηθεί από  20 µηχανι-

κούς της ΥΑΣ, ενώ θα εξεταστούν και οι τυχόν 

νέες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στους αντί-

στοιχους οικισµούς. 

Ο υπουργός Υποδοµών «συνεχάρη τους εργα-

ζοµένους του υπουργείου για την ταχύτητα και 

την αποτελεσµατικότητα µε την οποία ανταπο-

κρίθηκαν στις ανάγκες των πληγέντων» κατα-

λήγει το υπουργείο.

Μέτρα για τους σεισµόπληκτους 
Ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδοµών 
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Τα µέτρα στήριξης των σεισµόπληκτων 

του νοµού Φθιώτιδας θα ισχύσουν και 

για τους πληγέντες από τον Εγκέλαδο, 

σε Κοζάνη, Γρεβενά, Χαλκιδική, 

 Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Χρυσή τοµή» µετά από τη συνάντηση Αντ. Σαµαρά- 

Ευάγγελου Βενιζέλου- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ ΠΡΟΣ-
ΤΑΣΙΑΣ  ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΚΙΝΑ, 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ  
έλεγχοι- ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙ-
ΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΝ... ΕΛΛΑ∆Α.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίµου τον Πρίγκιπα 

Αλ Ουαλίντ Μπιν Ταλάλ- ΓΙΑΤΙ ΗΡΘΕ Ο ΣΑΟΥ∆ΑΡΑΒΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ- Σενάρια για τα επενδυτικά σχέδια του δισεκατοµµυριού-

χου επενδυτή στην Ελλάδα- Εκτιµήσεις συνδέουν την επίσκεψη 

µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ALPHA BANK: ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ  Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΠΑΚΕΤΟ, ΛΕΕΙ Ο κ. ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ  
τα κριτήρια για την προστασία αδύναµων οµάδων- ΒΡΕΘΗΚΕ Η 
«ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΘΕΙ Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗ-
ΡΙΑΣΜΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συνάντηση του πρωθυπουργού µε τον 

ισχυρότερο Σαουδάραβα επενδυτή- ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΠΕΤΡΟ∆ΟΛΑΡΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ- Ενδιαφέρον για υποδοµές- τρά-

πεζες- ακίνητα- τουρισµό   ΡΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
Προσπάθεια για πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας- ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  -

-

σεις άρση της απαγόρευσης- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΧΟΝΤΕΣ  ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 42 
ΚΥΡΙΑΚΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟΝ ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟ, ΣΤΑ ΥΨΗ ΟΜΩΣ Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ- Περισσότερες κατά 

11% οι εισπράξεις- Με παραβάσεις µία στις δύο επιχειρήσεις   
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΟ ΜΗΝΑ  ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚΡΙ-
ΒΟΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- Λόγω µεγαλύτερης παραγωγής 

ενέργειας από τις ΑΠΕ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ- Απειλούν τα διαθέσιµα των 

κεντρικών τραπεζών τους- Αποδυναµώνονται τα νοµίσµατα- Ανοδι-

κά οι αποδόσεις οµολόγων Γερµανίας, Βρετανίας, ΗΠΑ.

ΕΘΝΟΣ: ΛΥΣΗ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- Αρχή 

προστασίας για 7.000 ακίνητα κατασχεµένα µέχρι το 2008- Στο ραντεβού 

στελέχους- ∆ΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΒ 
νεκροί- ΑΙΝΙΓΜΑ ΠΟΙΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΦΡΙΚΗ  ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ  
Μετά τον χηµικό όλεθρο στη Συρία- ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΤΟΥ ΟΗΕ ΠΑΙΖΟΥΝ 
ΚΡΥΦΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ- Από ελέγχους του Σ∆ΟΕ διαπιστώθηκαν 5.668 παραβά-

σεις  ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΙ ΟΛΜΕ- ∆ιαβεβαιώ-

σεις για τις θέσεις των εκπαιδευτικών  
∆ΕΝ ΘΑ ΘΙΓΟΥΝ ΟΣΟΙ Α∆ΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ  ΣΤΟΝ ΚΟΡΥ-
∆ΑΛΛΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ- Συνελήφθη 

µε ένταλµα της Ιντερπόλ για κατάχρηση εξουσίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σαµαράς-Βενιζέλος συζήτησαν νέα κριτήρια για 

τους πλειστηριασµούς- ΠΙΟ ΠΟΛΛΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ- Περισσότεροι 

δανειολήπτες από τη µεγάλη µεσαία τάξη κινδυνεύουν να χάσουν την 

περιουσία τους από τις τράπεζες  «ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙ-
ΟΚΡΑΤΙΑ»  ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ 500.000 ΑΣΦΛΑΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν 

µπλοκάρει την εκκαθάριση- ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΕΡΝΑ ΤΟΝ ΚΑΒΟ 
ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ-
των οικονοµικά αδύναµων», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός  

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΗΡΙΩ∆ΙΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥΡΙΑ   ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΕΛΕΙ Η ΟΛΜΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Χωρίς σχέδιο µεταφέρουν 

ασθενείς από τα νοσοκοµεία που κλείνουν- ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΑ ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ- 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγει παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση των 

νοσοκοµείων  ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ "Ο Αλέξης 

Τσίπρας από την Κέρκυρα- «ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ»  
ΟΛΜΕ: ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο βουλιµικός αντιπρόεδρος ξεπέρασε για άλλη µια 

φορά τον εαυτό του- Απίστευτο θράσος σε εποχή φτώχειας- ΝΑΠΟΛΕ-
ΩΝ ΕΝ... ΠΤΗΣΕΙ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΟΧΛΟΣ ∆ΗΜΕΥΣΕΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ- Πρέπει 

να προσαρµοσθούν στην πραγµατικότητα.

Η ΑΥΓΗ: ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙ-
ΝΟΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΜΙΑ ∆ΙΑ-
ΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ενώ οι πράκτορες της Άγκυρας ζητούν εξέγερση 

των µουσουλµάνων της... Ανατολικής Μακεδονίας!- ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ!
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ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 23/08/2013

Σε «γολγοθά» χωρίς τέλος εξελίσσεται πλέον η διαδικα-
σία υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων για εκατοµµύρια φορολογούµενους, λόγω του 
πλήθους των «νεωτερισµών» που εισήγαγε φέτος βιαστικά, 
χωρίς καµία κατάλληλη προετοιµασία, η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονοµικών. Η «ιδέα» της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονοµικών να πραγµατοποιούνται αυτόµατα, κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των κα-
θαρών φορολογητέων εισοδηµάτων, των παρακρατηθέντων 
φόρων και των εκπιπτόµενων δαπανών που δηλώνουν πολλοί 
φορολογούµενοι, καθώς και η απόφαση του υπουργείου να 
υποχρεωθούν φέτος όλοι ανεξαιρέτως οι ενήλικες φορολο-
γούµενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώ-
σεις έχουν ως συνέπεια να υποβληθούν σε µια πρωτοφανή 
ταλαιπωρία πάνω από 1,7 εκατοµµύρια πολίτες.

- Τουλάχιστον 200.000 φορολογούµενοι που έχουν κληθεί 
ή πρόκειται να κληθούν τις επόµενες µέρες στις αρµόδιες 
εφορίες για έλεγχο στα δικαιολογητικά των φορολογικών 
τους δηλώσεων θα παραλάβουν πλέον τα εκκαθαριστικά 
σηµειώµατα από τον Οκτώβριο και µετά, καθώς οι υπάλληλοι 
που διενεργούν τόσο πολλούς ελέγχους δεν έχουν αυτή τη 
στιγµή καθόλου χρόνο στη διάθεση τους να προβούν άµεσα 
και σε χειρόγραφη εκκαθάριση ενός τόσο µεγάλου αριθµού 
δηλώσεων, όπως τους έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονοµι-
κών, µε σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του. Συνεπώς, όσοι από 
τους φορολογούµενους οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ή πρόκειται 
να ελεγχθούν ως προς τα δικαιολογητικά των δηλώσεών 
τους παραλάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα θα 
κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ τους επιπλέον φόρους που 
θα προκύψουν, ενώ όσοι από τους φορολογούµενους αυτούς 
δικαιούνται τα νέα επιδόµατα τέκνων θα τα εισπράξουν πλέον 
στο τελευταίο δίµηνο του τρέχοντος έτους ή ακόµη και στους 
πρώτους µήνες του επόµενου έτους!
 Οι φορολογούµενοι που έχουν κληθεί στις ∆ΟΥ για έλεγχο 

 Όσοι εµφάνισαν υψηλά ποσά παρακρατηθέντων φόρων µι-
σθωτών υπηρεσιών και από δελτία παροχής υπηρεσιών.
Μισθωτοί που δήλωσαν εισοδήµατα και από ελευθέρια επαγ-
γέλµατα είτε µε δελτία παροχής υπηρεσιών είτε µε απόδειξη 
δαπάνης του εργοδότη. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
φορολογούµενοι έχουν κληθεί να υποβάλουν αναλυτικά και 
ανά πελάτη τα ποσά του παρακρατούµενου φόρου στις αµοι-
βές τους.
Όσοι έχουν δηλώσει πολύ µεγάλα ποσά εκπιπτόµενων δαπα-
νών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, τόκους 
στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, 
ασφάλιστρα ζωής κ.ά. καθώς και οι επιτηδευµατίες µε µεγά-
λες επαγγελµατικές δαπάνες που είχαν σαν αποτέλεσµα το 
καθαρό εισόδηµά τους να είναι αισθητά χαµηλό.
Οι επιτηδευµατίες και έµποροι για τους οποίους από τις πε-

ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προκύπτουν µεγάλες επιστροφές 
φόρου.
- Άλλοι 500.000 µισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν υποβά-
λει από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τις φορολογικές τους δηλώ-
σεις, δεν έχουν ακόµη παραλάβει εκκαθαριστικά σηµειώµατα 
καθώς η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του 
υπουργείου Οικονοµικών έβαλε στην άκρη τις δηλώσεις τους, 
επειδή, µετά τις αυτόµατες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που 
διενήργησε, διαπίστωσε σηµαντικές αποκλίσεις ανάµεσα στα 
ποσά των καθαρών αποδοχών και των παρακρατηθέντων φό-
ρων που δήλωσαν οι φορολογούµενοι και στα αντίστοιχα στοι-
χεία που δήλωσαν οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταµεία, 
στις οριστικές δηλώσεις φόρου µισθωτών υπηρεσιών και τις 
βεβαιώσεις αποδοχών.
Το πότε θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών παραµέ-
νει άγνωστο, καθώς η ΓΓΠΣ δεν έχει ακόµη λάβει εντολή από 
το υπουργείο Οικονοµικών για το πώς θα πρέπει να αντιµε-
τωπίσει την περιπτωσιολογία των συγκεκριµένων δηλώσεων. 
Οι δηλώσεις των φορολογούµενων αυτών αναµένεται να εκ-
καθαριστούν µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση µε συνέπεια όσοι 
από αυτούς θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σηµειώµατα 
να υποχρεωθούν να καταβάλουν τους φόρους που θα προ-
κύψουν εφάπαξ και όσοι από αυτούς δικαιούνται των νέων 
επιδοµάτων τέκνων να τα εισπράξουν στο τελευταίο τρίµηνο 
του τρέχοντος έτους! 
- Τουλάχιστον 1.000.000 άνεργοι και λοιποί φτωχοί φορολο-
γούµενοι µε ετήσια εισοδήµατα χαµηλότερα του αφορολογή-
του ορίου των 5.000 ευρώ, οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε 
να πληρώσουν φέτος φόρο εισοδήµατος, καλούνται να 
καταβάλουν υπέρογκα χαράτσια καθώς τα εισοδήµατά τους 
προσδιορίζονται, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους 
δηλώσεων, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα του αφορολογήτου 
των 5.000 ευρώ, λόγω της εφαρµογής των τεκµηρίων διαβίω-
σης.
Οι φορολογούµενοι αυτοί, για να απαλλαγούν από τα εξω-
πραγµατικά «χαράτσια» που τους επιβάλλει αυτόµατα η ΓΓΠΣ 
µε βάση τα τεκµήρια διαβίωσης, θα πρέπει να µεταβούν 
µαζικά στις αρµόδιες εφορίες για να υποβάλουν αιτήσεις αµ-
φισβήτησης των τεκµηρίων.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκοµίσουν όποια δικαιολο-
γητικά εκείνοι κρίνουν ότι µπορούν να τους βοηθήσουν να 
αποδείξουν ότι τα πραγµατικά τους εισοδήµατα είναι πενιχρά, 
ώστε να πείσουν τους εφόρους ότι τα τεκµαρτά εισοδήµατα 
που προσδιορίστηκαν βάσει τεκµηρίων διαβίωσης «δεν υπάρ-
χουν»! Μέχρι να φέρουν σε πέρας αυτές τις χρονοβόρες και 
απίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες θα περάσουν πολλοί 
µήνες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αιτήσεις αναµένεται να 
απορριφθούν από τους εφόρους λόγω υποβολής ελλιπών 
δικαιολογητικών. Στο µεταξύ, σε κάθε περίπτωση, λόγω της 
πολύ µεγάλης καθυστέρησης µε την οποία θα διεκπεραι-
ωθούν οι υποθέσεις αυτές, οι προθεσµίες πληρωµής των 
τεκµαρτών χαρατσιών θα έχουν εκπνεύσει και οι εξωπραγµα-
τικές αυτές οφειλές θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται! 
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Την ίδια ώρα που συµβαίνουν όλα αυτά τα τραγελαφικά, το 
υπουργείο Οικονοµικών καλεί πάνω από 5 εκατοµµύρια πο-
λίτες να «επικαιροποιήσουν» τα στοιχεία των εκτάσεων γης 
που κατέχουν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων συµπληρώ-
νοντας πλήθος νέων δεδοµένων σε µια ειδική εφαρµογή για 
την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 του έτους 2013 που έχει ήδη 
ανοίξει στον ιστότοπο www.taxisnet.gr. Στόχος του υπουρ-
γείου είναι να εµπλουτίσει µε νέα πληροφοριακά δεδοµένα 
το ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο» που έχει δηµιουργήσει µε 
βάση τα στοιχεία των εντύπων Ε9 των προηγούµενων ετών 
(2005-2012), ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή του νέου 
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το επόµενο έτος. Τα πρόσθετα 
στοιχεία που καλείται να δηλώσει ο φορολογούµενος, για 

 α) Ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθµός Εθνικού Κτηµατολογίου 
(ΚΑΕΚ), εφόσον ένα ή περισσότερα από τα δηλωθέντα ακίνη-
τα βρίσκονται σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της κτηµατογράφησης.
β) Εάν το ακίνητο είναι ή όχι ηλεκτροδοτούµενο.
γ) Ο «αριθµός παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος». 
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Στην άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών µόνον 
για τους «επιτήδειους» συµφώνησαν ο πρωθυπουργός Αντ. 
Σαµαράς και ο αντιπρόεδρος Ευ. Βενιζέλος κατά τη χθεσινή 
συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίµου.
Πρόθεση είναι να ψηφιστεί νέος νόµος, που θα ισχύσει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση της 
τρόικας για αλλαγή του υπάρχοντος πλαισίου, προκειµένου 
να στηριχθούν οι τράπεζες, και παράλληλα να διασφαλιστούν 
η κοινωνική ειρήνη και η πολιτική σταθερότητα µε άσκηση 
πίεσης µόνον σε κακοπληρωτές που έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις 
τους. Για τον προσδιορισµό της «οικονοµικής δυνατότητας» θα 
συνεκτιµάται το µέγεθος της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του δανειολήπτη, καθώς και τα τρέχοντα εισοδήµατά του.
Η εκτίµηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίµου είναι ότι µετά 
τη συνάντηση Σαµαρά-Βενιζέλου και τη συµφωνία στην 
οποία κατέληξαν θα υπάρξει καταλαγή στο εσωτερικό των 
Κοινοβουλευτικών Οµάδων της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ, όταν 
οριστικοποιηθεί η ρύθµιση, θα γίνει και ενηµέρωσή τους από 
τους αρµόδιους υπουργούς. Η αντίδραση των κοµµάτων της 
αντιπολίτευσης θεωρήθηκε δηλωτική πολιτικής αµηχανίας 
από τα επιτελεία Σαµαρά και Βενιζέλου, που πιστεύουν ότι 
επουλώθηκαν τα τραύµατα που είχαν ανοίξει στην κυβερνητι-
κή συνοχή το προηγούµενο διάστηµα λόγω ατυχών επικοινω-
νιακών χειρισµών.
Στο βαρύ απόηχο των προειδοποιήσεων διψήφιου αριθµού 
βουλευτών της συµπολίτευσης ότι θα καταψηφίσουν ρύθµιση 
για την απελευθέρωση των πλειστηριασµών οι κυβερνητικοί 
εταίροι κατέληξαν χθες ότι «η πρώτη κατοικία των κοινωνικά 
αδύναµων πολιτών και όσων αποδεδειγµένα εξαιτίας της κρί-
σης δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους θα προ-

στατευτεί απολύτως». «Αυτό δεν είναι υπό διαπραγµάτευση. 
Τελεία και παύλα», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
από την αρχή της εβδοµάδας διεµήνυσε ότι θα χειριστεί προ-
σωπικά το ζήτηµα.
«Η κυβέρνηση», συνέχισε ο Αντώνης Σαµαράς, «µελετά ένα 
πλαίσιο ρυθµίσεων, που θα εξασφαλίζει την προστασία των 
αδυνάτων, δεν θα επιτρέπει καταχρηστικές συµπεριφορές και 
θα προφυλάσσει τη στεγαστική πίστη προς όφελος όλων των 
Ελλήνων».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευ. 
Βενιζέλος τόνισε ότι «η πρώτη κατοικία όσων βρίσκονται σε 
αντικειµενική αδυναµία είναι απολύτως προστατευµένη». Και 

δεν υπάρχει πρόβληµα. Υπάρχουν πολύ λίγοι επιτήδειοι, που, 
χωρίς να έχουν πραγµατική αδυναµία, κρύβονται πίσω από 
αυτούς που έχουν ανάγκη προστασίας. Το ζήτηµα τώρα δεν 

στεγαστική πίστη προς όφελος όλης της οικονοµίας».
Στη σύσκεψη συµµετείχαν και οι υπουργοί Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης Γ. Στουρνάρας και Κ. Χατζηδάκης, οι οποίοι έχουν 
και την ευθύνη του εντοπισµού όσων δανειοληπτών αξιοποι-
ούν το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο προς όφελος τους, ενώ δι-
ατηρούν σηµαντικές καταθέσεις και ακίνητη περιουσία. Κατά 
τις πρώτες εκτιµήσεις πηγών του οικονοµικού επιτελείου η 
άρση της απαγόρευσης πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας 
αφορά αρχικά λιγότερα από 10.000 ακίνητα, ενώ θα τεθούν 
αυστηρά κριτήρια για την απόλυτη προστασία ανέργων, ατό-
µων µε αναπηρία και ενδεχοµένως πολύτεκνων. Κατά τις ίδιες 
πηγές ανοιχτό µένει το ενδεχόµενο να κατέβει ο πήχης για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας από τις 200.000 ευρώ στις 
160.000 ευρώ ή και χαµηλότερα.
Σε κάθε περίπτωση την τελευταία λέξη θα πει η τρόικα, που 
θα επιστρέψει στην Αθήνα το τρίτο δεκαήµερο του Σεπτεµ-
βρίου. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι, εφόσον η 
ελληνική πλευρά έχει να παρουσιάσει καλές επιδόσεις σε όλα 
τα µέτωπα των προαπαιτούµενων για την εκταµίευση της επό-
µενης δόσης, ειδικά ως προς την εφαρµογή του µέτρου της 
διαθεσιµότητας, τότε οι εκπρόσωποι των πιστωτών θα αποδε-
χτούν το κυβερνητικό σχέδιο για την απελευθέρωση των πλει-
στηριασµών. Κατά συγκλίνουσες εκτιµήσεις η τρόικα πιέζει 
προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί ανησυχεί ότι τα stress tests 
του φθινοπώρου µπορεί να αποκαλύψουν προβλήµατα στις 
συστηµικές τράπεζες, που οφείλονται στη διόγκωση των επι-
σφαλών δανείων. Την ίδια αγωνία συµµερίζεται και η κυβέρ-
νηση, που αισιοδοξεί ότι θα καλύψει το όποιο χρηµατοδοτικό 
κενό προκύψει µε το «υπόλοιπο» του ποσού που δόθηκε για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το οποίο ανέρχεται 
γύρω στα 12 δισ. ευρώ. Εποµένως είναι κοινή η επιδίωξη 
τρόικας και κυβέρνησης να πληρώσουν για το στεγαστικό δά-
νειο τους οι «επιτήδειοι», αλλά προφανώς ο εντοπισµός τους 
δεν είναι τόσο εύκολος, όσο εξαγγέλλεται, δεδοµένων των 
προβληµάτων στη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης και των 
παραδοσιακών ελληνικών ταχυτήτων σε ανάλογης κλίµακας 
εγχειρήµατα.


