
∆ηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 363Β/19-2-2013 οι νέες εκδόσεις (2013) των Ενιαίων Τι-

µολογίων της ΓΓ∆Ε. Σύµφωνα µε την απόφαση, η ισχύς των νέων ΝΕΤ αρχίζει ένα 

µήνα µετά την δηµοσίευσή τους στο ΦΕΚ, δηλαδή από 19 Μαρτίου 2013.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï “äåí ðÜåé Üëëï” (ïðïßá åéñùíåßá�) ôï õðï-

óôçñßæåé ôþñá êáé ôï ÄÍÔ, ðïõ åììÝóùò, ðëçí, 

üìùò, óáöþò, ðáñáäÝ÷åôáé Ýíá áêüìç óïâáñü 

ëÜèïò óôç “ìíçìïíéáêÞ óõíôáãÞ”, ç ïðïßá Ý÷åé 

ïäçãÞóåé óôçí äß÷ùò ðñïçãïýìåíï ìáêñü÷ñïíç 

ýöåóç ôçò ïéêïíïìßáò, áëëÜ êáé óôçí åêôüîåõóç 

óå åöéáëôéêÜ åðßðåäá ôçò áíåñãßáò.

Ìå ôçí Å.Å. íá áíáèåùñåß ðñïò ôá ðÜíù ôçí 

ýöåóç ãéá ôï ôñÝ÷ïí Ýôïò (óôï 4,4 Ýíáíôé 4,2) 

êáé ôçí ôåëåõôáßá ÝêèåóÞ ôïõ  ÄÍÔ íá ðñïôåßíåé 

ôçí üóï ôï äõíáôüí ôá÷ýôåñç áíáäéÜñèñùóç 

ôùí ÷ñåþí íïéêïêõñéþí êáé åðé÷åéñÞóåùí óôéò 

åõñùðáúêÝò ïéêïíïìßåò, ôá “óýííåöá” ðëçèáß-

íïõí êáé ç “íÝá êáôáéãßäá” ìÝôñùí êñýâåé ôïí 

...ïñßæïíôá.

Ôï ÄÍÔ áíáöÝñåé, ìåôáîý Üëëùí, ðùò ìéá áýîç-

óç 10% óôï ðïóïóôü ôùí ìç åîõðçñåôïýìåíùí 

äáíåßùí ìåéþíåé ôéò ôñáðåæéêÝò ÷ïñçãÞóåéò 

êáôÜ 4%, üôáí óôçí ÅëëÜäá ôá äÜíåéá ðïõ 

âñßóêïíôáé óôï “êüêêéíï” Ý÷ïõí åêôïîåõôåß óôï 

25% áðü 10% ðïõ Þôáí ðñéí áðü ôñßá ÷ñüíéá. 

ÊáôÜ ôïõò áíáëõôÝò, ìå õðåñ÷ñåùìÝíåò åðé-

÷åéñÞóåéò ïé åðåíäýóåéò êáèçëþíïíôáé êáé ìå 

õðåñ÷ñåùìÝíá íïéêïêõñéÜ ðåñéêüðôïíôáé ïé 

êáôáíáëùôéêÝò äáðÜíåò, ìüíï êáé ìüíï ãéá íá 

áíôáðïêñéèïýí óôéò äáíåéáêÝò ôïõò õðï÷ñåþ-

óåéò, åíþ óçìáíôéêÝò åßíáé êáé ïé åðéðôþóåéò 

áðü ôá åíõðüèçêá äÜíåéá êáèþò ôá óôåãáóôéêÜ 

äÜíåéá, ðïõ äåí åîõðçñåôïýíôáé, ïäçãïýí óå 

ðëåéóôçñéáóìïýò (26.000 óôçí ÅëëÜäá ôï 2012) 

êáé ôï áðüèåìá ôùí ðñïóöåñüìåíùí áêéíÞôùí 

ìåéþíåé ôéò ôéìÝò óôçí êôçìáôáãïñÜ.

“Ôé ìïõ ëåò�” åßíáé ç Ýêöñáóç ðïõ ìðïñïýìå 

íá äéáôõðþóïõìå ùò ó÷üëéï Ýíáíôé ôùí äéáðé-

óôþóåùí ôùí ...óùôÞñùí ìáò, üôáí ðåñß Üëëá 

ôýñâáæáí êáèþò åðß ðåíôáåôßá ôá ëÝãáìå...

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 τέσσερις άξονες κινήθηκε η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, στον 

δημόσιο διάλογο, που διεξάγει η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία», ενόψει της επικείμενης συζήτησης για 

την αναθεώρηση του Συντάγματος. Ειδικότερα πρότεινε: Ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ενί-

σχυση του ρόλου του εθνικού κοινοβουλίου για τις συμβάσεις με «τρίτους». Ενίσχυση του ρόλου του 

Προέδρου της Δημοκρατίας. Ημι-προεδρικό σύστημα με απευθείας εκλογή από το εκλογικό σώμα. 

Και οικιστική ανάπτυξη και ουσιαστική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων. 

Αναλυτικά στη σελ 3

Παρέµβαση του Χρ. Σπίρτζη για  
την αναθεώρηση του Συντάγµατος

Περί τις 800 αιτήσεις ανά εβδομάδα 

υποβάλλονται στην Εθνική Τράπεζα 

για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοι-

κονόμηση κατ΄ οίκον», δύο χρόνια από 

την καθιέρωσή του. Σύμφωνα με τη 

σχετική ανακοίνωση, τα κίνητρα που 

παρέχονται είναι ιδιαίτερα ελκυστικά, 

με το ποσοστό επιχορήγησης να φτά-

νει στο 70% των επιλέξιμων δαπανών. 

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 

από την Εθνική Τράπεζα περισσότε-

ρα από 3700 έργα και έχουν εκταμι-

ευθεί 23 εκατ. ευρώ. Αυτά τα κεφά-

λαια έχουν διατεθεί σε παρεμβάσεις 

που καλύπτονται από το πρόγραμμα: 

θερμομόνωση κτιρίων, εγκατάσταση 

συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, 

κουφώματα, τέντες, ηλιακούς θερ-

μοσίφωνες και όλες τις αναγκαίες 

εργασίες εγκατάστασης και αποκατά-

στασης. Από τα επίσημα στοιχεία των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδο-

σης, διαπιστώνεται σημαντική διαφορά 

στην κατανάλωση ενέργειας πριν τις 

παρεμβάσεις σε σύγκριση με αυτή που 

καταγράφεται μετά τις παρεμβάσεις. 

Κατά μέσο όρο, στο σύνολο των έργων 

που έχουν υλοποιηθεί έχει επιτευχθεί 

εξοικονόμηση ενέργειας 39,7% με την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων, δηλαδή 

τοποθέτηση μονώσεων, αλλαγή συστη-

μάτων θέρμανσης, κουφωμάτων κλπ. 

Αυτό σημαίνει άμεση εξοικονόμηση 

χρημάτων από τη μείωση της μηνιαίας 

δαπάνης του νοικοκυριού για θέρμαν-

ση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι.

 Στα 23 εκατ. ευρώ 

που ήδη διατέθη-

καν, εκτιµάται ότι 

θα προστεθούν 

επιπλέον 50 εκατ. 

ευρώ µέσα στους 

επόµενους µήνες, 

δεδοµένου ότι 

υπάρχουν ήδη 

7000 φάκελοι 

σε διαδικασία 

ελέγχου και αξιο-

λόγησης ώστε να 

προχωρήσουν στα 

επόµενα στάδια 

µέσα στο 2013.

ΝΕΑ ΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΥΟ ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ 

Ενδιαφέρον για  
το «Εξοικονόµηση κατ΄οίκον» 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π

26-28
Απριλίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής 

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρµοσµένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

O Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 

Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών στο πλαίσιο 

του εορτασµού της 2ης Πανευρωπαϊκής Ηµέρα 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής διοργανώνει 

– το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ. 

(Αίθουσα Εκδηλώσεων Τ.Ε.Ε., Νίκης 4, Αθήνα)- 

διεθνή ηµερίδα µε θέµα: “Η εκούσια µεταβίβαση 

αρµοδιοτήτων από το κράτος στον ελεύθερο επαγ-

γελµατία Α.Τ.Μ. – Παραδείγµατα από την ελληνική 

& ευρωπαϊκή πραγµατικότητα”. Η εκδήλωση 

τελεί υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος και του Συµβουλίου των Ευρωπαίων 

Γεωδαιτών Τοπογράφων (C.L.G.E.).

Κυρίαρχο θέµα που θα απασχολήσει τις εργασίες 

της ηµερίδας είναι η άσκηση του επαγγέλµατος 

του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού στο πεδίο 

ανάθεσης εξουσιοδοτηµένων από το κράτος ευθυ-

νών προς τους Ιδιώτες Ελεύθερους Επαγγελµατίες 

Α.Τ.Μ. τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι 

εισηγήσεις:

θεσµό του διαπιστευµένου Τοπογράφου. Ο ρόλος 

της CLGE (Jean Yves Pirlot, President CLGE)

-

τολογίου, Τοπογράφου στη Γερµανία. Ο ρόλος του 

∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. 

Οι διαπιστευµένοι τοπογράφοι, αναγκαιότητα, 

διαδικασίες διαπίστευσης, αµοιβές (CLEMENS 

KIEPKE, Αντιπρόεδρος της Ένωσης των ∆ιαπι-

στευµένων Γερµανών Τοπογράφων).

της Πολιτείας και οι ευθύνες που απορρέουν 

(Κωνσταντίνος Καρατσώλης, Νοµικός σύµβουλος 

ΠΣ∆ΑΤΜ).

µέλος ∆Σ ΠΣ∆ΑΤΜ)

Τοπογράφου στις εργασίες του

Κτηµατολογίου στην Ελλάδα.

Οι εισηγήσεις των ξένων οµιλητών θα γίνουν στην 

Αγγλική γλώσσα, ενώ θα υπάρχει  παράλληλη 

µετάφραση.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακο-

λουθήσουν από κοντά την ηµερίδα, έχει

προβλεφθεί η απευθείας µετάδοση της µέσω του 

michanikos.gr.

Κόστος συµµετοχής: 10 ευρώ. 

 Πανευρωπαϊκή Ηµέρα Τοπογραφίας  
και Γεωπληροφορικής  

26
Φεβρουαρίου

2013

 «Τεχνικές Εταιρίες – Όχηµα Εξω-

στρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση 

Ανατολή & τη ΝΑ Ευρώπη».

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύνδεσµοι: Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), 
Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) και  
Ελληνικών Εταιριών-Γραφεί-
ων Μελετών (ΣΕΓΜ)

Παράταση προθεσµίας
Την παράταση έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2013 

της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων για την 

κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών ανακοίνωσε 

η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. για τη δράση 

«Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επεν-

δυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόµων 

προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας 

έχουν: Ιδιώτες, υπάλληλοι του ∆ηµόσιου ή του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα που πληρούν τα 

κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται 

 Η υποβολή αιτήσεων εγγραφής γίνεται ηλεκτρονι-

Ηµερίδες για τα διαχείριση 
υδατικών πόρων  

  Ηµερίδες για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 

∆υτικής Μακεδονίας και για τη Λίµνη Κορώνεια διορ-

γανώνει η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

στην Κοζάνη και τη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχα.

 Η ηµερίδα για τη διαχείριση του νερού θα πραγµα-

τοποιηθεί αύριο Τρίτη 26 Φεβρουαρίου, στις 9:00 π.µ. 

στο Αµφιθέατρο Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 

(ΖΕΠ Κοζάνης) και διοργανώνεται σε συνεργασία 

µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής 

Μακεδονίας. Η εκδήλωση για την Κορώνεια, γίνεται σε 

συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδο-

9:30 π.µ, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας - Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάν-

δρου 49, Θεσσαλονίκη).  Στόχος των ηµερίδων είναι η 

φορέων και πολιτών για τα σηµαντικότερα θέµατα 

στην τελική διαµόρφωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης 
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Παράβολο έως 
50.000 ευρώ  

για τις προσφυγές

Ξεµπλοκάρουν τέσσερις µεγάλες επενδύσεις

Περιορισµό των µαζικών προσφυγών κατά 

δηµόσιων έργων που οδηγούν σε µεγάλες κα-

θυστερήσεις, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.  

Μέσω του νέου αναπτυξιακού θεσπίζει παρά-

βολο για την υποβολή ενστάσεων ίσο µε το 0,05 

επί τοις χιλίοις (0,05 ‰) επί της προϋπολογι-

σµένης αξίας του έργου (χωρίς αναθεώρηση 

και ΦΠΑ), το ύψος του οποίου δεν µπορεί να 

είναι µικρότερο των διακοσίων πενήντα (250) 

ευρώ και µεγαλύτερο των πενήντα χιλιάδων 

(50.000) ευρώ. Με τον τρόπο αυτό εκτιµά ότι θα 

περιοριστούν οι προσφυγές.

Τέσσερα µεγάλα επενδυτικά σχέδια ξεµπλοκάρει ο νέος επενδυτικός νόµος που κατατέθηκε στη Βουλή. 

Συγκεκριµένα, όπως δηµοσίευσε το δίκτυο «RE+D Magazine», µε απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, 

Ν. Μηταράκη, εγκρίνεται η υπαγωγή τους στον προηγούµενο αναπτυξιακό νόµο για τη χρηµατοδότησή 

τους τα εξής σχέδια:

Η επένδυση της τουριστικής εταιρείας " Ήλιος Α.Ε." στο Λασίθι της Κρήτης. Αφορά στην ίδρυση συνε-

δριακού κέντρου, τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελούντα Κρήτης, 

συνολικού προϋπολογισµού €50,45 εκατ. Από την υλοποίηση του έργου δηµιουργείται µεταξύ άλλων συ-

νεδριακό κέντρων χωρητικότητας 700 ατόµων και αναµένεται να προσφέρει 488 θέσεις εργασίας. Η επέν-

δυση της εταιρείας" Kavala Float Glass Α.Ε". Περιλαµβάνει τη χρηµατοδότηση για την ίδρυση µονάδας 

κατασκευής υαλοπινάκων στην ΒΙΠΕ Καβάλας, συνολικού προϋπολογισµού €97,5 εκατ. Η επένδυση της 

εταιρείας "Αυτοκινητοδρόµιο Πάτρας Α.Ε." για τη δηµιουργία αυτοκινητοδροµίου στην περιοχή Χαλαν-

δρίτσα, του ∆ήµου Φαρρών, του Νοµού Αχαίας, συνολικού προϋπολογισµού €94,6 εκατ. Περιλαµβάνει 

την κατασκευή πίστας αγώνων αυτοκινήτων 4.880 µέτρων και εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 497 θέσεις 

εργασίας. Επίσης, τροποποιούνται όροι για τη χρηµατοδότηση της επένδυσης "Τουριστικές Επιχειρήσεις 

Μεσσηνίας" ΤΕΜΕΣ ώστε να δοθεί το πράσινο φως για την κατασκευή ξενοδοχειακού κέντρου 1.130 κλι-

νών πέντε αστέρων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΕΕ 

Πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγµατος
Η πρόταση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, στον δηµόσιο διάλογο, που διεξάγει η εφηµε-

ρίδα «Ελευθεροτυπία», ενόψει της επικείµενης συζήτη-

σης για την αναθεώρηση του Συντάγµατος. Αναλυτικά 

έχει ως εξής: 

«Ενόψει της επικείµενης συζήτησης για την αναθεώ-

ρηση του Συντάγµατος, επισηµαίνονται τα εξής τέσσερα 

σηµεία:

Ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωµάτων. Η οικονοµι-

κή κρίση στην χώρα ανέδειξε, µεταξύ άλλων, την αδυ-

ναµία προστασίας των κοινωνικών δικαιωµάτων από το 

Σύνταγµα, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή των µνηµονίων 

να υπονοµεύσει το κοινωνικό κράτος. Το δικαίωµα στην 

εργασία, στην παιδεία, στην κοινωνική  ασφάλιση –και 

όχι µόνον-έχουν θιγεί στον πυρήνα τους. Ο αναθεωρη-

τικός νοµοθέτης θα πρέπει πλέον να διασφαλίζει την 

προστασία αυτών των δικαιωµάτων, αποκαθιστώντας 

την κοινωνική δικαιοσύνη ακόµη και σε εποχές οικο-

νοµικής κρίσης.

Ενίσχυση του ρόλου του εθνικού κοινοβουλίου για 
τις συµβάσεις µε «τρίτους». Υπενθυµίζουµε ότι είχε 

δοθεί µε νόµο στον πρ. Υπουργό Οικονοµικών η εξου-

σιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 

να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία 

ή σύµβαση δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ, 

το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, προκειµένου να εφαρµοστεί το πρό-

γραµµα των Μνηµονίων. Κι ενώ αρχικά είχε προβλεφθεί 

ότι τα µνηµόνια, οι συµφωνίες και οι συµβάσεις θα ει-

σάγοντο στη Βουλή για κύρωση, µετά από τροποποίηση 

του κοινού νοµοθέτη τέθηκαν οι λέξεις «συζήτηση και 

ενηµέρωση». Με τον τρόπο αυτή η νοµοθετική εξου-

σία έπαυσε κατ’ουσίαν να λειτουργεί. Προκειµένου, να 

προστατεύεται ο ελληνικός λαός από οποιονδήποτε που 

µπορεί να δεσµεύσει µια χώρα, χωρίς νοµίµως να τον 

εκπροσωπεί, θα πρέπει να επιβάλλεται τόσο η κύρωση 

των εν λόγω συµφωνιών όσο και η ψήφισή τους µε αυ-

ξηµένη πλειοψηφία από το κοινοβούλιο. 

Ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της ∆ηµοκρατί-
ας. Ηµι-προεδρικό σύστηµα µε απευθείας εκλογή από 

το εκλογικό σώµα. Η οικονοµική κρίση ανέδειξε επί-

σης τον ελλιπή ρόλο του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, ο 

οποίος  έχει ακολουθήσει και προσυπογράψει τις επιλο-

γές των µνηµονιακών κυβερνήσεων. 

Η πρόβλεψη ενός ηµι-προεδρικού συστήµατος, που θα 

απαιτεί την απευθείας εκλογή του Προέδρου της ∆ηµο-

κρατίας από τον ελληνικό λαό θα ενίσχυε άµεσα το ρόλο 

του και θα θεµελίωνε το δηµοκρατικό πολίτευµα ακόµη 

περισσότερο.

Οικιστική ανάπτυξη και ουσιαστική προστασία των 
δασών και δασικών εκτάσεων. Η απόλυτη προστασία 

των δασών και των δασικών εκτάσεων οδήγησε στην 

πράξη σε αντίθετο αποτέλεσµα. Η αποδέσµευση των 

δασικών εκτάσεων που έχουν οικοδοµηθεί νοµίµως 

και η κατεδάφιση όλων των κατασκευών που έχουν 

οικοδοµηθεί σε δάση ή δασικές εκτάσεις, οριστικά και 

χωρίς εξαιρέσεις, θα πρέπει πλέον να συµπεριληφθεί 

σε  διάταξη στο Σύνταγµα. Σκοπός η εξάλειψη κάθε 

παρερµηνείας από τον κοινό νοµοθέτη, ώστε να µην 

καθίσταται όπως τώρα, γράµµα κενό, όταν µια διάταξη 

αν και κρίνεται αντισυνταγµατική από το Συµβούλιο της 

Επικρατείας, είναι πολύ αργά για να ανατραπεί η υφι-

στάµενη κατάσταση».
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Να ξηλώσουµε όλα τα φανάρια από τους δρόµους, αν θέλουµε να δούµε κάτι πολύ σηµαντικό και ιδίως κάτι 

το πολύ νέο στο µέλλον των αστικών µεταφορών, προτείνει ο Ozan Tonguz, του  Carnegie Mellon University 

στο Pittsburgh των ΗΠΑ, µε παραρτήµατα στο Κατάρ και τη Σίλικον Βάλεϊ.

Με στόχο τη βελτίωση της ροής των οχηµάτων, το µόνο τρόπο για να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συµ-

φόρηση στους δρόµους της πόλης, ο Tonguz και οι συνεργάτες του σχεδιάζουν ένα σύστηµα Virtual Φώτα 

τροχαίας. Η ιδέα είναι να µετατοπιστεί ο έλεγχος της κυκλοφορίας, από τα σταθερά σήµατα του δρόµου, στα 

αυτοκίνητα. Με δυο λόγια: καθώς ένα όχηµα πλησιάζει σε µια διασταύρωση, µεταδίδει τα δεδοµένα, όπως η 

θέση και η ταχύτητα, σε σχέση µε αυτοκίνητα που κινούνται κοντά ή κάθετα σε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα, το  

οποίο επεξεργάζεται τις πληροφορίες για 

όλα τα αυτοκίνητα στην περιοχή και καθορί-

ζει το ...ατοµικό σήµα κυκλοφορίας του. Αντί 

ο οδηγός να δει “κόκκινο” ή “πράσινο” στους 

κρεµασµένους σηµατοδότες της διασταύρω-

σης, θα το δει στο παρµπρίζ. 

Το πρώτο πλεονέκτηµα της ιδέας είναι ότι 

όλες οι διασταυρώσεις στο εξής θα έχουν 

“φανάρι”. Να σηµειωθεί ότι σήµερα “φανά-

ρια” υπάρχουν σε ελάχιστες διαστευρώσεις, 

π.χ. στη Νέα Υόρκη, µόνο περίπου 24% των 

διασταυρώσεων. Κατά συνέπεια η οδική 

ασφάλεια θα βελτιωθεί εντυπωσιακά.

Το δεύτερο πλεονέκτηµα είναι µια πολύ 

καλύτερη ροή της κυκλοφορίας. Ο αλγόριθ-

µος που διέπει το εικονικό σύστηµα µπορεί 

να γραφτεί για τη συνολική απόδοση. Π.χ. µπορεί να παρατείνει το “πράσινο” σε µια κατεύθυνση στην οποία 

κινούνται πολλά οχήµατα, όταν στην κάθετη δεν υπάρχουν οχήµατα. Αντίστοιχα, σε διασταυρώσεις µε µεγάλη 

κίνηση, µπορεί αυτοµάτως να δίνει περισσότερο χρόνο στην κατεύθυνση µε τα περισσότερα οχήµατα.

Χρησιµοποιώντας τεχνολογία παρόµοια µε το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό της Google, το σύστηµα µπορεί, επί-

σης, να αναγνωρίσει την παρουσία των πεζών και ποδηλατιστών, προσαρµόζοντας την κυκλοφορία µε τις 

συνολικές ανάγκες καθε διασταύρωσης, τη κάθε στιγµή. 

Το σύστηµα λειτούργησε σε προσοµοίωση και απέδωσε αρκετά καλά, υποστηρίζουν οι εµπνευστές του. Ως 

παράδειγµα για την προσοµοίωση λήφθηκε το Πόρτο η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη στην Πορτογαλία, µε 16% 

κάλυψη των διασταυρώσεών της µε “φανάρια”. Η βελτίωση της κυκλοφορίας κατά την αιχµή της ήταν 60% ! 

[σ.σ. βλέπε διάγραµµα].

Ο Tonguz υποστηρίζει ότι την έµπνευση για 

το εικονικό σύστηµα “φαναριών” άντλησε από 

τη φύση, την αυτοοργάνωση που υπάρχει 

µεταξύ των βιολογικών ειδών. Αν µια "αποικία 

οχηµάτων" µπορεί να λειτουργήσει σαν µια 

“αποικία µυρµηγκιών”, λέει, “η ατοµική συ-

µπεριφορά θα είναι πολύ καλύτερη από ό, τι 

είναι σήµερα”.

Η βασική τεχνολογία για τα “Εικονικά Φανά-

ρια” υπάρχει, τονίζει, αφού οι car-to-car “συ-

νοµιλίες” µπορούν να λειτουργήσουν πάνω σε 

δίαυλο αποκλειστικής επικοινωνίας µικρής 

εµβέλειας, στα 5,9 Gigahertz, ένα σύστηµα 

που δοκιµάστηκε ραδιοφωνικά και τελειοποι-

ήθηκε από την Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση. Ο 

Tonguz περιµένει τώρα να καταστεί υποχρε-

ωτική για τα νέα αυτοκίνητα σύντοµα αυτή η 

συχνότητα και να επιβληθεί µε έναν πρόσθετο εξοπλισµό στα παλαιότερα µοντέλα. Το µεγαλύτερο εµπόδιο, 

υποστηρίζει, είναι να αποφασίσει η κυβέρνηση να δοκιµάσει το σύστηµα σε πραγµατικό περιβάλλον.
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Εγκληµατικότητα, ανεργία, κρίση: 

είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει 

το Ντιτρόιτ µε αποτέλεσµα να θεω-

ρείται από το Forbes η πλέον µίζερη 

πόλη των ΗΠΑ, παίρνοντας τα σκή-

πτρα που κατείχε πέρσι το Μαϊάµι. 

Κατά τους συντάκτες «το Ντιτρόιτ 

βρίσκεται σε παρακµή τις τελευταίες 

τέσσερις δεκαετίες, ακολουθώντας 

την πτώση της αυτοκινητοβιοµηχανί-

ας», του άλλοτε προβαλλόµενου ως 

κύριο συστατικό του “αµερικάνικου 

ονείρου”. Στην τέταρτη θέση του 

πίνακα της µιζέριας βρίσκεται το 

Σικάγο, ενώ η Νέα Υόρκη στη 10η 

θέση. 

Τα κριτήρια που διαµορφώνουν τη 

λίστα του Forbes, πάντως, περιλαµ-

βάνουν και θέµατα, όπως το κόστος 

ζωής, οι τιµές των ακινήτων και ο 

αριθµός των επιχειρήσεων που βά-

ζουν «λουκέτο».

ΜΙΖΕΡΙΑ MADE USA

Πίσω από τη λαµπερή νυχτερινή όψη των 

ουρανοξυστών του Detroit...

...κρύβεται η πιο µεγάλη µιζέρια των ΗΠΑ 

και βασική αιτία είναι τα “λουκέτα” στην 

αυτοκινητοβιοµηχαν
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Την αναγκαιότητα εφαρµογής ενός Συστήµατος 

Ανάλυσης Τιµών για την Τιµολόγηση και την Ανα-

θεώρηση των Συµβατικών Τιµών των ∆ηµόσιων 

Έργων στη χώρα µας, θέτει εκ νέου µε επιστολή 

του προς τον υπουργό και αναπληρωτή υπουργό 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων, Kωστή Χατζηδάκη και Σταύρο  

Καλογιάννη, ο ΣΑΤΕ.

Επισηµαίνει ότι ο τοµέας των τεχνικών έργων στην 

Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ενός ολοκλη-

ρωµένου, ενιαίου και συνεκτικού, αξιόπιστου και 

δυναµικού συστήµατος αποτίµησης των συντε-

λεστών παραγωγής, κοστολόγησης των τεχνικών 

έργων και τεκµηρίωσης της δαπάνης κατασκευής 

τους. Έλλειµµα που συντελεί και στην αδυναµία 

της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης να σχεδιάσει, προγραµ-

µατίσει και ελέγξει τους διατιθέµενους πόρους σε 

έργα υποδοµής και τα απαιτούµενα δηµόσια έργα. 

Παράλληλα, διατηρεί καθηλωµένη την ανταγωνιστι-

κότητα του κλάδου, αφού το στρεβλό εγχώριο περι-

βάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές 

επιχειρήσεις δεν παράγει κίνητρα επιβράβευσης 

ορθών επιχειρηµατικών επιλογών και σχεδιασµού, 

στοιχεία απαραίτητα για την βελτίωση της σχετικής 

θέσης τους έναντι των ξένων επιχειρήσεων. Αντί-

στοιχα φαινόµενα παρατηρούνται στην εκπόνηση 

µελετών, µε παράπλευρα αποτελέσµατα τις µεγά-

λες καθυστερήσεις στις δηµοπρασίες έργων και 

τα οικονοµικά προβλήµατα των εταιρειών, τα οποία 

επιδεινώνονται κι από την µεγάλη καθυστέρηση 

αποπληρωµής των έργων, αλλά και την ουσιαστική 

αδυναµία απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.

Ο ΣΑΤΕ υπενθυµίζει ότι προ 8µηνου, είχε θέσει 

υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου το 

εξαιρετικά κρίσιµο αυτό ζήτηµα, ταυτόχρονα και 

ένα πιλοτικό έργο για ένα σύγχρονο σύστηµα ανά-

λυσης τιµών, το οποίο µε δαπάνη των εργοληπτικών 

οργανώσεων εκπονήθηκε από εξειδικευµένη εται-

ρεία και το οποίο – ας σηµειωθεί -  είχε εξετασθεί 

και υιοθετηθεί από αρµόδιους υπηρεσιακούς παρά-

γοντες του υπουργείου, στο πλαίσιο της Επιτροπής 

Παρακολούθησης και Βελτίωσης του Συστήµατος 

Τιµολόγησης Έργων, η οποία είχε συσταθεί την 

Γ.Γ.∆.Ε., ακριβώς µε αυτό το αντικείµενο. ∆υστυχώς 

η ανταπόκριση του υπουργείου αυτούς τους οκτώ 

µήνες υπήρξε από υποτονική, έως αδιάφορη παρά 

τις επανειληµµένες οχλήσεις και προτάσεις των ερ-

γοληπτικών οργανώσεων.

Αντιθέτως, πριν λίγες ηµέρες, το υπουργείο, επι-

µένοντας στην από το 2004 αυθαιρεσία των προη-

γούµενων πολιτικών ηγεσιών (Σουφλιάς, Ρέππας, 

Ραγκούσης, Βορίδης) ανακοίνωσε την αναπρο-

σαρµογή και συµπλήρωση των Ενιαίων  Τιµολο-

γίων δηµοσίων έργων Οδοποιίας, Υδραυλικών, 

Λιµενικών, Οικοδοµικών, Πρασίνου και Ηλεκτρο-

µηχανολογικών εργασιών, “πανηγυρίζοντας” για τις 

µειώσεις των τιµών σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, 

υποστηρίζοντας, παράλληλα, ότι τα νέα τιµολόγια 

αποτελούν προϊόν οµάδας εργασίας του υπουργεί-

ου στην οποία µετείχαν εκπρόσωποι εργοληπτικών 

οργανώσεων και µελετητών. Αυτό όµως δεν ισχύει, 

αφού ο εκπρόσωπος των εργοληπτών στην οµάδα 

εργασίας του υπουργείου, δήλωνε µε κάθε ευκαι-

ρία και τρόπο, ότι οι Εργοληπτικές Οργανώσεις είναι 

αντίθετες µε την αορίστου µεθοδολογίας τιµοληψία 

του Υπουργείου, που δεν λαµβάνει υπόψη τους 

πραγµατικούς συντελεστές κόστους των έργων, που 

µπορεί να γίνει µόνο µε την ανάλυση τιµών των ερ-

γασιών και για αυτό δεν συµµετείχε.

Με άλλα λόγια, επισηµαίνεται στην επιστολή του 

ΣΑΤΕ σπαταλήθηκαν ακόµη οκτώ µήνες από τον 

πολύτιµο χρόνο της χώρας και του κλάδου και ο το-

µέας των τεχνικών έργων στην Ελλάδα εξακολου-

θεί να στερείται ενός ολοκληρωµένου, ενιαίου και 

συνεκτικού, αξιόπιστου και δυναµικού συστήµατος 

αποτίµησης των συντελεστών παραγωγής, κοστο-

λόγησης των τεχνικών έργων και τεκµηρίωσης της 

δαπάνης κατασκευής τους, ένα “εργαλείο” ανα-

γκαίο για την καλύτερη διαχείριση των περιορισµέ-

νων κονδυλίων που διατίθενται για δηµόσια έργα.

Αίτηµα του ΣΑΤΕ είναι η άµεση αξιοποίηση της ερ-

γασίας των εργοληπτικών οργανώσεων και η έκδο-

ση των απαιτούµενων διοικητικών πράξεων για την 

εφαρµογή της στα ∆ηµόσια Έργα. 

Μια νέα εταιρεία που καλείται να διαχει-

ριστεί µια από τις σηµαντικότερες αστικές 

αναπλάσεις, αυτή του παραλιακού µετώ-

που, της έκτασης από το Στάδιο Ειρήνης 

και Φιλίας µέχρι το Ακρωτήριο του Σουνί-

ου, προβλέπει το νοµοσχέδιο για τις επεν-

δύσεις που κατέθεσε το υπουργείο Ανά-

πτυξης. Η εταιρεία ονοµάζεται «Παράκτιο 

Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» και θα έχει διάρκεια 

ζωής 99 χρόνια ενώ θα διέπεται από τις 

διατάξεις που ισχύουν και για τις ∆ΕΚΟ. 

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο: Σκοπός της 

Εταιρείας είναι η διοίκηση, η διαχείριση 

και η αξιοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών 

εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστάσεων, κα-

θώς και εκτάσεων, κτιρίων και εγκαταστά-

σεων ιδιοκτησίας ΝΠ∆∆, που βρίσκονται 

στην περιοχή µεταξύ του Σταδίου Ειρήνης 

και Φιλίας και του ακρωτηρίου Σουνίου.

Éäñýåôáé ç «ÐáñÜêôéï 

Áôôéêü ÌÝôùðï Á.Å.»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΤΕ 

Το σύστηµα τιµολόγησης δηµοσίων έργων αιτία της αντιπαραγωγικής 
κατανοµής των περιορισµένων δηµόσιων και κοινοτικών πόρων

Επιδοτήσεις για να κάνουν ανακαίνιση στα κτί-

ρια τους, να αποκτήσουν µικρά βαν ή πούλµαν, 

να αγοράσουν καινούρια έπιπλα µπορούν να 

πετύχουν ιδιοκτήτες µικρών ενοικιαζόµενων 

δωµατίων.

Μέσα από το πρόγραµµα των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ επτά κατηγορίες του-

ριστικών δραστηριοτήτων χρηµατοδοτούνται σε 

ποσοστά από 40% έως 60%:

1. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 

1 και 2 αστέρων, δυναµικότητας µέχρι 100 

κλίνες.

2. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωµένων διαµερι-

σµάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναµι-

κότητας µέχρι 100 κλίνες.

3. Ξενοδοχειακές µονάδες και λοιπές τουριστι-

κές µονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά 

ή διατηρητέα κτίρια Ε,∆ και Γ τάξης δυναµικό-

τητας µέχρι 100 κλίνες.

4. Επιχειρήσεις ενοικιαζόµενων δωµατίων, 

ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµάτων 

και µικτής µορφής ενοικιαζόµενων δωµατίων 

και ενοικιαζόµενων επιπλωµένων διαµερισµά-

των όλων των κατηγοριών κλειδιών.

5. Τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες.

6. Τουριστικές επαύλεις.

7. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 

για οχήµατα αναψυχής και ρυµουλκούµενα 

οχήµατα.

Ο επιχορηγούµενος προϋπολογισµός κάθε 

επενδυτικής πρότασης µπορεί να κυµαίνεται 

από 20.000 έως 300.000 ευρώ, ενώ στις ενισχύ-

σεις µπορούν να συµµετάσχουν και νέοι στον 

κλάδο, δηλαδή όσοι θέλουν να κάνουν τη δική 

τους τουριστική επένδυση.

ÅðéäïôÞóåéò Ýùò 60% ìÝóù ÅÓÐÁ ãéá  

ôïõñéóôéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μηνιαία αναφορά στους ελεγκτές 

για τις αποχωρήσεις δηµοσίων υπαλλήλων- «ΑΓΚΑΘΙ» ΣΤΙΣ 
ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ Η ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ- Στην ατζέντα των 

υπουργείου Οικονοµικών µε τα τεχνικά κλιµάκια των πιστωτών- 
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ-ΠΟΙΝΕΣ- Η κυβέρνηση 

Μικροµεσαίες: «ΤΡΕΧΕΙ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Τράπεζα της Ελλάδος: «ΟΧΙ» ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ Ο 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ : Η ΓΑΛΛΙΑ ∆ΕΝ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στην Αθήνα σήµερα το τεχνικό κλιµάκιο- Τέλος 

της εβδοµάδας οι επικεφαλής- ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ- 

Αναζητείται συµβιβαστική λύση µε την τρόικα για τις απολύσεις, 

της Τράπεζας της Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΑΚΤΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
του στις 28 Φεβρουαρίου- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο Ν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΜΕ 57,5%- «Στοίχηµα» η αποφυγή της 

κυβέρνηση- ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Τι εισηγήθηκε στον Μανιτάκη επιτροπή του Εθνικού 

Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης- ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΟΙ 
ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  
ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛΑΣΤΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πάνω από 110.000 µέλη του κόµµατος έλαβαν µέρος στις 

εσωκοµµατικές εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων- ΕΦΤΑΨΥΧΟ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ! ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ: «ΓΙΝΟΤΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΜΕ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ» ΚΥΠΡΟΣ: ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΡΕΚΟΡ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Είχαν γνώση οι φύλακες για το σχέδιο 

Βλαστού- ΑΕΡΟ-ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ «ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ» 
ΜΠΟΜΠΟΛΑ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΥΠΡΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
χέρια Μανιτάκη- ΕΚΘΕΣΗ- ΒΟΜΒΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σε ετοιµότητα ο κρατικός µηχανισµός, 

καθήλωσε το ελικόπτερο- ΕΤΣΙ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΣΕ 700.000 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
 Ο ΣΙΛΒΙΟ, ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ FEMEN.

6 ΜΕΡΕΣ: Κόλαφος για την κυβέρνηση η σηµερινή έκθεση του 

Προβόπουλου- ΠΥΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙ∆Α
Κατέρριψαν ελικόπτερο στις φυλακές Τρικάλων- ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ-
ΦΙΑΣΚΟ ΓΙΑ ΟΣΚΑΡ 
πιέζει- ΤΑ ∆ΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ∆ΕΞΙΑ ΠΑΛΙΝΟΡΘΩΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ 
∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΠΑΣΟΚ: ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 
ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Χειρότερες ρυθµίσεις 

για υπερχρεωµένα νοικοκυριά- ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ 
 ∆ΕΥΤΕΡΗ 

ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΤΟΥ Π. ΒΛΑΣΤΟΥ ΠΑΣΟΚ: ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΜΕ 57,5% ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΛΠΕΣ 
«ΑΓΧΩΜΕΝΕΣ».

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Λύνουν και δένουν οι άνθρωποι του Υπ. 

Περιβάλλοντος- «ΚΥΒΕΡΝΑ» ΑΚΟΜΑ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Οι 

εκλεκτοί του “αστέρα” της Προανακριτικής διαχειρίζονται κονδύλια 

ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΙΠΑΝ «ΝΑΙ» ΣΤΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ 57,48% ΠΑΣΟΚ: ΨΗΦΙΣΑΝ ΜΕ… ΜΟΥΡΜΟΥΡΕΣ 
ΓΙΑ «ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ» ΜΕ 500 
ΣΦΑΙΡΕΣ ΚΑΤΕΒΑΣΑΝ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΙΣ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Κανένας 

σεβασµός στους κοινοβουλευτικούς κανόνες.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έρχονται “ραβασάκια” για 2.500.000 

µικροοφειλέτες! Κατασχέσεις µισθών, ενοικίων και ακινήτων στο… 

βάθος του σκοτεινού τούνελ- ΚΥΝΗΓΙ ΣΕ… ΟΣΟΥΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΣΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗ ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΒΛΑΣΤΟΥ «ΤΟΠΙΟ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ» ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ!
ΚΑΛΠΕΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕ… ΑΡΩΜΑ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ!

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Ποιοι δανειολήπτες θα ενταχθούν στη ρύθµιση- 

∆ΑΝΕΙΑ: ΤΕΤΡΑΕΤΕΣ ΠΑΓΩΜΑ ∆ΟΣΕΩΝ 
αποτυχηµένου εγχειρήµατος στις φυλακές Τρικάλων- ΑΠΟΠΕΙΡΑ 
ΑΠΟ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΜΕ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ 

ΑΝΕΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆Η.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Στη Γραµµατική που διδάσκεται και στις τρεις 

τάξεις “ξεχάστηκαν” πέντε γράµµατα- ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. 
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ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 25/02/2013

Τον αποκλεισµό από την επιδότηση των ανέργων – ελεύθερων 

επαγγελµατιών που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές στον 

ΟΑΕΕ, στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ και στο ΕΤΑΑ, προβλέπει n τελική 

απόφαση του υπουργού Εργασίας, που δηµοσιεύει n «Η». Τον 

αποκλεισµό επιβεβαιώνει και ο υπουργός δηλώνοντας στην 

«Η» ότι «σε δεύτερο χρόνο θα ενταχθούν κατά προτεραιότητα 

και οι ασφαλιστικά ενήµεροι, δηλαδή όσοι  έχουν ρυθµίσει τις 

οφειλές τους και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων». 

∆ικαιούχοι του επιδόµατος θα είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 

και αυτοτελώς απασχολούµενοι ασφαλισµένοι στους φορείς 

ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν αποδεδειγµένα το 

επάγγελµά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν αναλαµβάνουν 

µισθωτή απασχόληση και δεν λαµβάνουν σύνταξη από 

οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το 

NAT, ή το ∆ηµόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. 

Για τη χορήγηση βοηθήµατος απαιτείται σωρευτικά: 

1. Η πραγµατοποίηση τουλάχιστον τριών ετών ασφάλισης 

στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή 

του επαγγέλµατος, µε αντίστοιχη καταβολή της ειδικής 

εισφοράς. Ειδικότερα, για όσους ήταν ασφαλισµένοι κατά την 

1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών για ένα τουλάχιστον 

έτος στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας, εφόσον διέκοψαν 

την επαγγελµατική τους δραστηριότητα µετά τη 1/1/2012 

n καταβολή εισφορών για 2 τουλάχιστον έτη στον Ειδικό 

Λογαριασµό Ανεργίας για όσους διέκοψαν την επαγγελµατική 

τους δραστηριότητα µετά την 1/1/2013, ενώ για όσους 

διακόψουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα από 

1/1/2014 και εφεξής απαιτείται n καταβολή εισφοράς για 

τρία τουλάχιστον έτη. Οι παραπάνω ελάχιστες προϋποθέσεις 

ισχύουν και για ασφαλισµένους που είχαν διακόψει την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα πριν από την 1/1/2011 και 

επαναδραστηριοποιούνται εκ νέου µετά την ηµεροµηνία αυτή. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο απαιτούµενος χρόνος καταβολής 

της ειδικής εισφοράς προσδιορίζεται από την ηµεροµηνία 

επανέναρξης δραστηριότητας. 

2. To συνολικό ατοµικό καθαρό ετήσιο εισόδηµα από 

οποιαδήποτε πηγή των δύο οικονοµικών ετών που προηγούνται 

της υποβολής της αίτησης να µην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό 

των 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό ετήσιο 

εισόδηµα από οποιαδήποτε πηγή των δύο ετών που προηγούνται 

της υποβολής της αίτησης, να µην υπερβαίνει αθροιστικά το 

ποσό των 30.000 ευρώ.

3. Αποδεδειγµένη διακοπή του επαγγέλµατος από την 1n 

από τη λήψη του βοηθήµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

παρούσα.

 4. Ο δικαιούχος να µην έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση 

του φορέα του, µετά τη διακοπή επαγγέλµατος και να µην έχει 

υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση για οποιαδήποτε αιτία, σε 

οποιοδήποτε φορέα ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

5. Ο δικαιούχος να µην έχει µεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το 

µερίδιο του ή τις µετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, 

σε πρόσωπο α' και β' βαθµού συγγένειας.

 6. Ο δικαιούχος να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις οφειλόµενες 

ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία 

προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται. 

8. Ο ασφαλισµένος που πραγµατοποιεί διακοπή δύο ελευθέρων 

επαγγελµάτων, δικαιούται βοηθήµατος από ένα µόνο φορέα, τον 

οποίο επιλέγει ο ίδιος µε υπεύθυνη δήλωσή του. 

ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 25/02/2013

Μηνιαία αναφορά για την πορεία εφαρµογής της εργασιακής 

εφεδρείας ή της διαθεσιµότητας των 25.000 υπαλλήλων του 

∆ηµοσίου µέχρι το τέλος του 2013 υποχρεώνεται να δίνει n 

κυβέρνηση στην τρόικα, γεγονός που ασκεί ισχυρή πίεση στην 

κυβέρνηση για την εφαρµογή της σχετικής δέσµευσης του 

µνηµονίου και θα θέσει ξανά σε δοκιµασία τη συνοχή της. Οι 

αποχωρήσεις υπαλλήλων από το δηµόσιο τοµέα αποτελούν 

ένα από τους βασικούς όρους του νέου µνηµονίου και θα 

αποτελέσει ένα από τα σηµεία αιχµής και τριβής των υπουργών 

στο νέο γύρο των επαφών µε την τρόικα, που ξεκινά από αύριο 

και θα διαρκέσει µέχρι τα µέσα του Μαρτίου. Σηµεία αιχµής 

των συναντήσεων µε την τρόικα του υπουργού Οικονοµικών, 

Γιάννη Στουρνάρα, είναι επίσης το φορολογικό, n πορεία του 

προϋπολογισµού, οι αποκρατικοποίησης, αλλά και n πορεία 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Αύριο καταφθάνουν 

τεχνικά κλιµάκια (περίπου 30 στελέχη) που θα συλλέξουν 

τα τελευταία στοιχεία για την οικονοµία και την πρόοδο των 

προαπαιτούµενων, ενώ θα ακολουθήσει n έλευση της ηγεσίας 

της τρόικας στα τέλη της εβδοµάδας. 

Η πρώτη συνάντηση του κ. Στουρνάρα, µε τους Ματίας Μορς, 

Κλάους Μαζούχ και Πόουλ Τόµσεν είναι προγραµµατισµένη για 

τις 10 το πρωί της ερχόµενης Κυριακής. Επίσης στη διάρκεια 

της επόµενης εβδοµάδας θα ακολουθήσουν συναντήσεις 

της τρόικας µε άλλους υπουργούς, αλλά και επιπλέον 3 µε 4 

συναντήσεις µε τον υπουργό Οικονοµικών. Σύµφωνα µε το 

ισχύον πρόγραµµα, n τελευταία συνάντηση του κ. Στουρνάρα 

µε την ηγεσία της τρόικας είναι προγραµµατισµένη για το 

µεσηµέρι της Κυριακής 10 Μαρτίου και αν έχουν πειστεί οι 

ελεγκτές θα αποχωρήσουν, ανάβοντας το πράσινο φως για τη 

δόση του Μαρτίου, καθώς και τη συνέχιση της χρηµατοδότησης 

της χώρας για το β' τρίµηνο του έτους. Σε ό,τι αφορά την 

εφεδρεία, το χρονοδιάγραµµα των αποχωρήσεων υπαλλήλων 

θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι την ολοκλήρωση των 

συζητήσεων µε την τρόικα, καθώς αποτελεί προαπαιτούµενο 

για την εκταµίευση της δόσης του Μαρτίου ύψους 2,8 δισ. 

ευρώ και αν δεν υλοποιηθεί, θα δηµιουργήσει προβλήµατα και 

για τις επόµενες δόσεις. Ειδικότερα, ορίζεται µέχρι το τέλος 

Φεβρουαρίου 2013 τα υπουργεία θα πρέπει να έχουν έτοιµα τα 

σχέδια στελέχωσης τους για την προσεχή τριετία, να εντοπίσουν 

τις «περιττές θέσεις» και να προσδιορίσουν τους τριµηνιαίους 

στόχους, για τις υποχρεωτικές αποχωρήσεις εργαζοµένων 

µέχρι το τέλος του 2014. Ενδεικτικό του προβλήµατος που 

αποτελεί για την κυβέρνηση n σχετική υποχρέωση είναι 
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το πλήθος των συσκέψεων των συναρµόδιων υπουργών 

Οικονοµικών, Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, που 

πραγµατοποιήθηκαν υπό τον πρωθυπουργό, ενώ απασχόλησε 

και τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών σε µια προσπάθεια 

αναζήτησης της λιγότερο επώδυνης πολιτικά λύσης. To σχέδιο 

στο οποίο καταλήγει n κυβέρνηση θα τεθεί υπόψη της τρόικας 

και θα ανοίξει κύκλο διενέξεων µέχρι να λάβει την οριστική 

του µορφή. Η αίσθηση που υπάρχει πάντως στο υπουργείο 

Οικονοµικών είναι πως n τρόικα δεν θα υποχωρήσει στο 

συγκεκριµένο τοµέα. «Εµείς θέλουµε εφεδρεία, n τρόικα 

απολύσεις», αναφέρει στη «N» υψηλόβαθµο κυβερνητικό 

στέλεχος, που δείχνει και το στίγµα των συζητήσεων που θα 

πραγµατοποιηθούν την επόµενη εβδοµάδα. 

Η ασφυκτική εποπτεία της εφεδρείας αποτελεί µνηµονιακή 

υποχρέωση, αφού, όπως αναφέρεται ξεκάθαρα στο Μνηµόνιο 

µήνα στοιχεία, τα οποία καταρτίζει το υπουργείο Εσωτερικών 

και αφορούν σε «αριθµό εργαζοµένων, εισόδους, εξόδους, 

µετατάξεις µεταξύ φορέων της κυβέρνησης και από και προς 

την εργασιακή εφεδρεία ανά φορέα». Ο στόχος για τη µείωση 

των υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα κατά 150.000 έως το 2015, 

σε σχέση µε το τέλος του 2010, παραµένει και στο πλαίσιο αυτό, 

τέθηκαν και συγκεκριµένοι στόχοι για το 2013, που προβλέπουν 

την αποχώρηση εντός του έτους, 25.000 δηµοσίων υπαλλήλων, 

εκ των οποίων οι µισοί, 12.500, θα πρέπει να αποχωρήσουν 

όπως αλλιώς θα ονοµαστεί το καθεστώς, θα παραµένουν σε 

αυτό για ένα έτος, «µε µειωµένη αµοιβή, ενώ θα αναζητούν 

νέα απασχόληση και εκ νέου κατάρτιση, µέσα από ειδικά 

προγράµµατα για απασχόληση στον ιδιωτικό τοµέα».

ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ (ΥΠΟ)ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 6 | 25/02/2013

 Με ασπιρίνες n κυβέρνηση θα προσπαθήσει αύριο να εξαγνίσει 

το πρόβληµα της ανεργίας. Ο υπουργός Eργασίας, Γιάννης 

Βρούτσης, έχει συγκαλέσει την Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης, 

n οποία ήταν ανενεργή επί 3,5 χρόνια και θα προσπαθήσει να 

διαµοιράσει τα ήδη εξαγγελθέντα προγράµµατα κατάρτισης και 

απασχόλησης, έτσι ώστε κάθε άνεργη οικογένεια να αποκτήσει 

έναν ενεργό απασχολούµενο µε 480 ευρώ (µεικτό) εισόδηµα. 

Κατά τη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Απασχόλησης, στην 

οποία µετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, αναµένεται να τεθεί από 

τους εµπόρους (ΕΣΕΕ) το αίτηµα της συµµετοχής του εµπορίου 

σε προγράµµατα επιδοτούµενης κατάρτισης και απασχόλησης 

για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ο Γιάννης Βρούτσης θα 

παρουσιάσει το «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Απασχόληση των 

Νέων» που αφορά 400.000 ανέργους, καθώς και το «άνοιγµα» 

45.000 θέσεων πρακτικής άσκησης και εργασίας µε επιδότηση 

εισφορών στις επιχειρήσεις, ενίσχυση νέων επιχειρηµατιών στο 

ύπαιθρο κ.ά., για το οποίο θα ζητήσει τις προτάσεις των φορέων. 

Ο υπουργός Εργασίας αναµένεται να ζητήσει επίσης την ενεργό 

συµµετοχή των παραγωγικών τάξεων, καθώς n επιτυχία των 

προγραµµάτων αυτών θα κριθεί στην πράξη αφού θα πρέπει 

να συµπράξουν και οι επιχειρήσεις οι οποίες, κατά κανόνα, 

αποφεύγουν αυτή την περίοδο να αναλάβουν δεσµεύσεις. Οι 

δράσεις αφορούν: 

- το υπουργείο Εργασίας µε προγράµµατα προώθησης 

της απασχόλησης, ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας 

και καταπολέµησης του κοινωνικού αποκλεισµού. Έχουν 

προϋπολογισµό 390 εκατ. € και αφορούν 63.000 νέους. 

-το υπουργείο Παιδείας µε προγράµµατα ενίσχυσης της αρχικής 

επαγγελµατικής κατάρτισης, µαθητείας και πρακτικής άσκησης. 

Έχουν προϋπολογισµό 130 εκατ. € και αφορούν 283.000 

ωφελούµενους νέους και 

- το υπουργείο-Ανάπτυξης µε προγράµµατα ενίσχυσης της 

επιχειρηµατικότητας. Έχουν προϋπολογισµό 80 εκατ. € και 

αφορούν 3.100 ωφελούµενους νέους. Κεντρικός στόχος είναι 

n ανάδειξη στοχευµένων πολιτικών και µέτρων ανάπτυξης 

της απασχόλησης και της επιχειρηµατικότητας των νέων δύο 

ηλικιακών κατηγοριών, 15-24 και 25-35, µε έµφαση στους νέους 

µε χαµηλά τυπικά προσόντα.

 Τα προγράµµατα που αναµένεται να ανοίξουν µέσα στον 

επόµενο µήνα είναι:

 1.Χορήγηση επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας για 

άνεργους νέους έως 29 ετών. Αφορά 45.000 άνεργους 

ολοκληρωµένη δέσµη παρεµβάσεων µέσω χορήγησης voucher 

για κατάρτιση έως 100 ώρες (οριζόντιες και εξειδικευµένες 

δεξιότητες) σε συνδυασµό µε καθοδήγηση/εκπαιδευτικό 

mentoring. 

2.Προώθηση καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας νέων και 

νέους και παρέχει: α) χρηµατοδοτική ενίσχυση για τη δηµιουργία 

επιχειρήσεων (Start Up), ιδιαίτερα εκείνων που ενσωµατώνουν 

στοιχεία καινοτοµίας. Για την έναρξη της επιχείρησης το 

ποσό της επιχορήγησης δύναται να ανέλθει έως 10.000 

ευρώ. β) συµβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων 

επιχειρηµατιών, n οποία ανέρχεται κατά µέγιστο σε 3.000 €. 

3.Επιδοτήσεις για άνοιγµα επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο 

(και στον τοµέα της κοινωνικής οικονοµίας). Αφορά 3.000 

ανέργους και παρέχει κατάρτιση µε εκπαιδευτικό επίδοµα 5€ 

ανά ώρα. Συµβουλευτική υποστήριξη (mentoring) των νέων 

επιχειρηµατιών, n οποία ανέρχεται κατά µέγιστο σε 3.000€. 

Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισµό για νέους. 

Αφορούν 3.200 νέους και παρέχουν εξάµηνη ή επτάµηνη (στη 

διάρκεια ενός έτους) απασχόληση, µε µηνιαία επιχορήγηση 

625€. Η µισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται 

από το πρόγραµµα.

 5.Επιδοτήσεις για την απασχόληση σε καινοτόµες 

επιχειρηµατικές δράσεις άνεργων γυναικών. 

6. Προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας σεδήµους, ΟΤΑ. 

 9.Ενίσχυση γραφείων διασύνδεσης των πανεπιστηµίων και 

άλλων σχολών µε την αγορά εργασίας. 

10.Επιχορηγήσεις για τη δηµιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών 

επιχειρήσεων. 


