
Το υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε εγκύκλιο (ΠΟΛ 1034/2013), σύµφωνα 

µε την οποία «το ειδικό πρόστιµο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών 

του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων».
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ï Ãåþñãéïò Ðñïâüðïõëïò, äéïéêçôÞò ôçò ÔñÜðå-

æáò ôçò ÅëëÜäïò áðü ôïí Éïýíéï ôïõ 2008 (ãéá íá 

èõìüìáóôå), ìéëþíôáò óôç ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç ôùí 

ìåôü÷ùí, äåí áðïìáêñýíèçêå áðü ôéò âáóéêÝò 

ðñïâëÝøåéò ãéá ôçí ïéêïíïìßá ôï 2013, áðü ôéò 

áíôßóôïé÷åò ôçò êõâÝñíçóçò, ðïëý ðåñéóóüôåñï 

ôçò «ôñüéêá», ðáñüëï ðïõ – êÜðïéåò ðëçñïöïñß-

åò áíáöÝñïõí – ïé åêôéìÞóåéò ôùí áíáëõôþí ôçò 

ÔôÅ åßíáé äõóìåíÝóôåñåò. Ãé’ áõôü ôï ëüãï, Üëëù-

óôå, åðéóÞìáíå ìå Ýìöáóç ôçí áíÜãêç ãéá Üìåóç 

åíßó÷õóç ðïëéôéêþí ðïõ èá ôñïöïäïôÞóïõí ôï 

ðáñáãùãéêü êïììÜôé ôçò  ïéêïíïìéêÞò äñáóôç-

ñéüôçôáò, ìå óôü÷ï ôçí áíÜó÷åóç ôïõ öáýëïõ 

êýêëïõ ôçò ýöåóçò/áíåñãßáò. ÐáñáâëÝðïíôáò, 

âåâáßùò, üôé óôï «öáýëï êýêëï» ïäÞãçóå ôç 

÷þñá êé ï ßäéïò, áöïý ìïíßìùò êáôåß÷å èÝóåéò 

ðñïÝäñïõ, áíôéðñïÝäñïõ êáé óõìâïýëïõ, óôéò 

åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò, êáè’ üëç ôçí ðåñßïäï ðïõ 

áíïß÷ôçêå ï …«êáéÜäáò» ôçò ïéêïíïìßáò.

Ôïõò ðáëéïýò ößëïõò êáé åôáßñïõò, ðÜíôùò, äåí 

äåß÷íåé íá îå÷íÜ óÞìåñá, ãé’ áõôü, ìå ôñüðï 

Ýììåóï, ðëçí, üìùò óáöÞ, áíáöÝñèçêå óôçí 

ïëïêëÞñùóç ôçò áíáêåöáëáéïðïßçóçò ôùí 

ôñáðåæþí, êáèþò áõôüò ï “êñßêïò” åßíáé ï ðëÝïí 

êáèïñéóôéêüò óôçí áëõóßäá ôùí ðïëéôéêþí, ðïõ 

ðñïùèåß ùò óÞìåñá ç «ôñüéêá», ìå óêïðü íá 

óðÜóåé ï öáýëïò êýêëïò ýöåóçò/áíåñãßáò. Óôç 

äéïßêçóç ôçò ÔôÅ, áí êáé ãíùñßæïõí üôé ç «ôñüéêá» 

äéáôçñåß áíåëáóôéêÞ óôÜóç óôï èÝìá áõôü, äåí 

áðïêëåßïõí ôï åíäå÷üìåíï “êÜðïéùí ðñïóáñìï-

ãþí” ôï áñãüôåñï ùò ôïí ÌÜéï, óõíäÝïíôáò ôï 

æÞôçìá ìå ôéò “ëýóåéò” ðïõ èá õéïèåôçèïýí óôï 

ðñüâëçìá “äéÜóùóçò” ôçò Êýðñïõ, ìéá êáé ïé 

¸ëëçíåò «ôñáðåæßôåò» åß÷áí öñïíôßóåé íá ìåôáôñÝ-

øïõí ôï ôñáðåæéêü óýóôçìá ôùí äõï êñáôþí, óå 

óõãêïéíùíïýíôá äï÷åßá. 

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

Τα θέματα παιδείας, οι κοινές πολιτιστικές ρίζες που συνδέουν τους δύο λαούς όπως επίσης 

οι δυνατότητες συνεργασίας Ελλάδας και Κίνας, σε τομείς παραγωγικής αιχμής στο παρόν 

και το μέλλον συζητήθηκαν σε συνάντηση που πραγματοποίησε χθες στα κεντρικά γραφεία 

του ΤΕΕ στην Αθήνα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης με επίσημη αντιπροσωπεία  της 

Κίνας, επικεφαλής της οποίας ήταν η LIN Huiqing, βοηθός υπουργού Παιδείας της χώρας. 

Αναλυτικά στη σελ 3.  

Συνάντηση Χρ. Σπίρτζη µε επίσηµη  
αντιπροσωπεία της Κίνας

Τουλάχιστον προβληματική μπορεί 

να χαρακτηριστεί η μέχρι σήμερα 

εφαρμογή των Οδηγιών Seveso στην 

Ελλάδα: κατακερματισμός αρμοδι-

οτήτων, περιορισμένη διενέργεια 

επιθεωρήσεων, έλλειψη δοκιμών στην 

πράξη για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης 

και μηδενική ενημέρωση των πολιτών 

για Τεχνολογικά και Βιομηχανικά 

Ατυχήματα, μπορούν να οδηγήσουν 

σε μοιραία αποτελέσματα. Κατά τη 

διάρκεια της ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 

με θέμα: «Τεχνολογικά Ατυχήματα Με-

γάλης Έκτασης. Νομοθεσία - Πρόληψη 

- Διαχείριση - Αντιμετώπιση», κατατέθη-

καν σοβαροί προβληματισμοί για την 

ετοιμότητα της χώρας να διαχειριστεί 

Τεχνολογικά και Βιομηχανικά Ατυχή-

ματα Μεγάλης Έκτασης. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση 

της διαρκούς Ομάδας Εργασίας για 

την αντιμετώπιση φυσικών καταστρο-

φών και φιλοξενήθηκε στο αμφιθέα-

τρο του Επιμελητηρίου. Κηρύσσοντας 

την έναρξη των εργασιών ο πρόεδρος 

της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/

ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης ξεκαθάρισε 

ότι στόχος της εκδήλωσης να ανοιχθεί 

-για ακόμα μια φορά- ένας δίαυλος 

επικοινωνίας με όλους του εμπλεκό-

μενους φορείς, στο βαθμό αρμοδι-

ότητάς τους και πολύ περισσότερο 

με εκείνους τους φορείς που έχουν 

σημαίνοντα ρόλο στην οργάνωση 

της  υποδομής  και την αντιμετώπιση 

ατυχημάτων τέτοιου τύπου. «Η χώρα 

μας έχει ζήσει μεγάλα ατυχήματα, η 

πόλη μας το ίδιο, ευτυχώς δεν μπορού-

με να συναγωνιστούμε τα διάσημα 

διεθνή ατυχήματα. Για αυτό, σήμερα, 

θα ξαναμιλήσουμε για τη διαχείριση 

της επικινδυνότητας, για τα σύγχρονα 

εργαλεία και τις οδηγίες, για αυτό το 

σύνθετο πρόβλημα -  πρόκληση με 

τις ιδιαίτερες απαιτήσεις: εκτίμηση 

επιπτώσεων, σχεδιασμό δράσεων, 

ανάπτυξη μηχανισμών επιχειρησιακής 

ετοιμότητας, συντονισμό υπουργείων, 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, 

βιομηχανικών  φορέων, παραγωγικών 

μονάδων  και πολιτών», ανέφερε 

χαρακτηριστικά.

Αναλυτική 

παρουσίαση της 

εκδήλωσης και 

των εισηγήσεων 

στην ιστοσελίδα 

του τµήµατος, 

www.tkm.tee.gr 

ΗΜΕΡΙ∆Α ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 

Προβληµατική η εφαρµογή των 
οδηγιών Seveso στην Ελλάδα
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ελληνικό Προϊόν! ∆ύναµη 

Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας της Ελληνικής 

Οικονοµίας»

ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Ανάπτυξης και 
Προόδου ΕΒΕΑ (ΕΤΑΠ)

13
Μαρτίου

2013

«Αγροτική 

οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη»

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας Περιφερεια-
κής Επιστήµης (ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Εκδήλωση µε θέµα: «Τεχνικές Εταιρίες - Όχηµα 

Εξωστρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση 

Ανατολή & τη ΝΑ Ευρώπη», πραγµατοποιείται σήµερα 

και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης 

Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη). Την εσπερίδα διοργα-

νώνουν οι Σύνδεσµοι Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

(ΣΕΒΕ), Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) και  Ελληνικών 

Εταιριών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ). 

ΚΟΖΑΝΗ
 Ηµερίδα για το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υδατικών 

Πόρων ∆υτικής Μακεδονίας διοργανώνει η Ειδική 

Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής σήµερα στην Κο-

ζάνη. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο Αµφιθέατρο 

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (ΖΕΠ Κοζάνης) και 

διοργανώνεται σε συνεργασία µε την Αποκεντρωµένη 

∆ιοίκηση Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας.

  Το Ελληνικό Ίδρυµα Ελληνικής & Ευρωπαϊκής 

Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και το Ινστιτούτο ∆ιεθνών 

Οικονοµικών Σχέσεων (Ι∆ΟΣ), διοργανώνουν 

κύκλο σεµιναρίων αφιερωµένο στην ενεργειακή 

ασφάλεια και την αγορά των υδρογονανθρά-

κων (πετρέλαιο & φυσικό αέριο). Ο στόχος του 

κύκλου σεµιναρίων είναι να αναλυθούν σε βάθος 

από µια οµάδα εξειδικευµένων αναλυτών και 

πεπειραµένων επαγγελµατιών του ενεργειακού 

χώρου, οι οικονοµικές και πολιτικές διαστάσεις 

αυτού του κρίσιµου ζητήµατος για την ανά-

πτυξη της Ελλάδος αλλά και για τις ευρύτερες 

γεωπολιτικές εξελίξεις στη Βαλκανική και την 

Ν.Α. Μεσόγειο. Τα σεµινάρια θα πραγµατοποι-

ούνται κάθε Παρασκευή και ώρες 5 - 7 µ.µ.  

στα γραφεία του Ι∆ΟΣ (Πανεπιστηµίου 16, 2ος 

όροφος), από  8-3-2013 έως και 19-4-2013 µε 

την ακόλουθη θεµατική διάρθρωση:- Έρευνα και 

Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Ελλάδα

-   Ενέργεια και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική

- Η Ενεργειακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

- Η Σύγχρονη Γεωπολιτική του Πετρελαίου και ο 

Ρόλος των Μεγάλων ∆υνάµεων

- Η Αγορά του Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, τη 

Βαλκανική και την Ευρώπη

- Η Ελληνική ∆ιπλωµατία των Αγωγών και ο 

Ρόλος της Τουρκίας

- Η Νέα Γεωπολιτική του Φυσικού Αερίου στην 

Ανατολική Μεσόγειο.

Κόστος συµµετοχής: 100 ευρώ για φοιτητές και 

150 ευρώ για επαγγελµατίες. ∆ηλώσεις συµµε-

τοχής υποβάλλονται µέχρι και 5.3.2013.

Πληροφορίες: http://www.eliamep.gr/, sae@hol.

gr, activities@eliamep.gr,  τηλ. 210-36.20.274, 

210-36.36.326, 210-7257124.

Σεµινάρια για ενέργεια και υδρογονάνθρακες

27
Φεβρουαρίου

2013

για τη Λίµνη Κορώνεια

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ειδική Γραµµατεία Υδάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής

Το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ διορ-

γανώνει τον Μάιο τριήµερο κύκλο εκδηλώσεων 

για την καινοτόµο επιχειρηµατικότητα. Στόχος της 

εκδήλωσης είναι να δώσει την ευκαιρία στους µη-

χανικούς να προβάλλουν τις ιδέες τους 

σε ανθρώπους της αγοράς, να πάρουν 

“feedback” για αυτές και πιθανώς να 

εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση.

Κατά τη διάρκειά της, οι συµµετέχο-

ντες Μηχανικοί – Επιστήµονες θα 

παρουσιάσουν τις επιχειρηµατικές 

ιδέες τους, σε επενδυτές / ενδιαφερό-

µενους επιχειρηµατίες / ανθρώπους 

της αγοράς κ.λπ. προκειµένου να 

βοηθηθούν στο να υλοποιήσουν τις 

ιδέες τους. Επίσης, στο τριήµερο αυτό 

θα προβληθούν ενδιαφέρουσες ιδέες φοιτητών – 

υποψηφίων µηχανικών και νέων ερευνητών, στο 

πλαίσιο της υποστήριξης και της προώθησης της 

καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας.

Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε  και θα διαρκέ-

σει έως την Κυριακή 17 Μαρτίου 2013.

Όλες οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολο-

γηθούν από οµάδα ειδικών. Οι επικρατέστερες θα 

προβληθούν σε ειδική διοργάνωση 

µπροστά σε ενδιαφερόµενους επενδυ-

τές. Θα προηγηθεί ειδικό workshop το 

οποίο θα προετοιµάσει και θα καθοδη-

γήσει τους προκριθέντες στη βελτίωση 

των προτάσεων - παρουσιάσεών τους. 

Το τριήµερο υποστήριξης επιχειρηµα-

τικών ιδεών διοργανώνεται µετά από 

πρόταση της Μόνιµης Επιτροπής Επαγ-

γελµατικών Θεµάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Πληροφορίες: http://epixeirinteetkm.

gr/, info@epixeirinteetkm.gr

Τριήµερο υποστήριξης επιχειρηµατικών ιδεών 
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Ανακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για  το σχέδιο «Αθηνά» 
Να αποσύρει το σχέδιο “Αθηνά” για την 

τριτοβάθµια εκπαίδευση και να επανέλθει µε 

νέα πρόταση, χωρίς όµως να παραπέµψει την 

-απολύτως αναγκαία και επείγουσα- µεταρ-

ρύθµιση στις ελληνικές καλένδες, καλεί το 

υπουργείο Παιδείας το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Σε δελτίο 

Τύπου αναλυτικά σηµειώνεται ότι:  «Καλούµε 

το υπουργείο να εκπονήσει υποστηρικτική 

µελέτη, να ακούσει προσεκτικά όλες τις 

ενδιαφερόµενες πλευρές και να επανέλθει 

µε µια πρόταση συνεπή µε αντικειµενικά και 

ενιαία κριτήρια. Μια πρόταση ενταγµένη στη 

λογική εθνικών και περιφερειακών κοινωνι-

κών και αναπτυξιακών στόχων, µε ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραµµα εφαρµογής και µετάβασης”, 

επισηµαίνει η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/

ΤΚΜ. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  αναγνωρίζει την ανα-

γκαιότητα µιας σοβαρής µεταρρύθµισης 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, η οποία θα 

περιλαµβάνει συγχωνεύσεις τµηµάτων και 

σχολών, θα βασίζεται σε ακαδηµαϊκά κριτήρια 

και θα υπηρετεί συγκεκριµένους αναπτυξι-

ακούς στόχους. Κι αυτό γιατί δεν µπορεί να 

παραµείνει ως έχει η υφιστάµενη κατάσταση, 

που έχει ως αποτέλεσµα: 

-Τον κατακερµατισµό των γνωστικών αντικει-

µένων

-Την αναντιστοιχία σπουδών µε επαγγελµατι-

κά δικαιώµατα και παραγωγικές ανάγκες

-Την ελλιπή στελέχωση και υποδοµή σε 

πλείστες περιπτώσεις

-Τη στέρηση από ερευνητές και φοιτητές / 

σπουδαστές της διεπιστηµονικής συνεργασί-

ας και προσέγγισης των θεµάτων.

Παράλληλα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει ότι δεν 

είναι δυνατόν να βασίζονται οι τοπικές 

κοινωνίες στην ψευδαίσθηση της ανάπτυξης, 

µέσα από την κατανάλωση και µόνο, που 

πραγµατοποιούν οι φοιτητές στα κατά τόπους 

πανεπιστηµιακά τµήµατα και τα ΤΕΙ.  Η 

συνεισφορά της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στην κοινωνία και την τοπική οικονοµία δεν 

µπορεί να είναι η τόνωση της κατανάλωσης. 

Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ πρέπει να συµβάλλουν στις 

τοπικές οικονοµίες µέσα από τη σύνδεση της 

έρευνας µε την παραγωγή και την αξιοποί-

ηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων κάθε 

περιφέρειας. Συνολικά, ο νέος ακαδηµαϊ-

κός χάρτης πρέπει να στηρίζεται σε ενιαία 

κριτήρια, να έχει µακρά περίοδο εφαρµογής 

και λογική µεταβατική περίοδο. Σε καµιά 

περίπτωση δεν πρέπει ν' αναπαράγει τις 

παθογένειες, που υποτίθεται ότι προσπαθεί 

να αντιµετωπίσει. Το σχέδιο «Αθηνά»  θέτει, 

θεωρητικά, ορθολογικούς στόχους. Όµως, 

οι προτάσεις εφαρµογής του Υπουργείου 

Παιδείας είναι εντελώς ανακόλουθες µε τους 

στόχους και τα κριτήρια που θέτει, παραπέ-

µποντας σε πελατειακές λογικές του παρελ-

θόντος. Γι αυτό και το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι 

το υπουργείο πρέπει να αποσύρει το τρέχον 

σχέδιο και να επανέλθει µε νέα βελτιωµένη 

πρόταση».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Λ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΙΝΑΣ 

«Η Παιδεία δεν είναι εµπόρευµα»

Ελλάδα και Κίνα, λόγω της κουλτούρας και του πολιτισµού που 

χαρακτηρίζουν τους δύο λαούς µπορούν να αντισταθούν στην εµπο-

ρευµατοποίηση της Παιδείας  και να έχουν ως βασική κατεύθυνση 

του να παράγουµε ως χώρες υψηλού επιπέδου επιστήµονες. Αυτό 

τόνισε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Χρήστος 

Σπίρτζης, στη συνάντηση που είχε χθες  µε αντιπροσωπεία του 

υπουργείου Παιδείας της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. 

Η Κινέζικη αντιπροσωπεία ζήτησε και πήρε όλες τις απαντήσεις 

γύρω από τις σπουδές, το επίπεδο γνώσεων και τα εφόδια του 

Έλληνα µηχανικού, καθώς και τις προοπτικές του στην παγκόσµια 

αγορά εργασίας. Όπως είπε ο κ. Σπίρτζης είναι βασικό να µην 

µετατρέψουµε την Παιδεία σε προϊόν, καθώς χώρες όπως η Ελλάδα, 

η Κίνα, η Ιταλία κλπ, που έχουν και κοινά γεωλογικά φαινόµενα 

(όπως σεισµούς, κατολισθήσεις), είναι απαραίτητο να διαθέτουν 

µηχανικούς και τεχνικό προσωπικό µε ιδιαίτερες γνώσεις για 

ασφαλείς κατασκευές. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υποσχέθηκε ότι θα 

υπάρχει συστηµατική συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών σε 

θέµατα που αφορούν το επάγγελµα του µηχανικού. Την αντιπρο-

σωπεία της Κίνας αποτελούσαν οι: LIN Huiqing, βοηθός Υπουργού 

Παιδείας,  LIU Ju, Αν. Γενικού ∆ιευθυντή Τµήµατος Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, WU Yan, Αν. Γεν. ∆ιευθυντή Κέντρου Πιστοποίησης,  

LU Xiaobin, ∆ιευθυντής του Γενικού Γραφείου Τµήµατος Εκπαίδευ-

σης, YANG Xiaochun, ∆ιευθυντής Ευρωπαϊκών Θεµάτων Τµήµατος 

∆ιεθνούς Συνεργασίας και TANG Xiaoping , Αν. ∆ιευθυντής Γενικού 

Κυβερνητικού Γραφείου. Εκ µέρους του ΤΕΕ παρευρέθηκαν επίσης 

η Όλγα Καλαντζοπούλου, Προϊσταµένη Τµήµατος Θεµάτων Ευρωπα-

ϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων και η Νοτίνα Κοντογιάννη, από 

το Τµήµα ∆ιεθνών Σχέσεων.



Μια οικογένεια Γάλλων ζει για όγδοο συνεχή χειµώνα στους πάγους της Αρκτικής, µε τη 

θερµοκρασία στους µείον 27 και τη νύχτα να διαρκεί όλο το 24ωρο, έχοντας ως ...σπίτι το 

δεκαπεντάµετρο σκάφος που φέρει τον τίτλο Le Vagabond  (οι µικροπαντεώνες). Πρόκειται 

για τον ωκεανογράφο Eric Brossier, τη σύζυγό του και τις δυο κόρες τους, την Leonie (τώρα 

έξι) και την Aurora (τώρα τριών).

Τα τελευταία χρόνια ο Brossier έχει πραγµατοποιήσει σειρά από εποχικές µελέτες κοντά 

στο αποµακρυσµένο νησί Spitsbergen της Νορβηγίας και παράκτια της Γροιλανδίας. Οι 

πολικές αρκούδες, οι θαλάσσιοι ίπποι και µια σειρά από εντυπωσιακά πλάσµατα της Αρκτι-

κής, παρά οι άνθρωποι, είναι η συνηθισµένη συντροφιά τους. Εφέτος, όµως, η οικογένεια 

αγκυροβόλησε κοντά σε µια πόλη, το Inuit Grise, σε ένα φιόρδ της καναδικής Αρκτικής, 

ώστε «να πάει στο σχολείο η µεγαλύτερη κόρη µας και η µικρότερη να συναναστραφεί µε 

άλλα παιδιά της ηλικίας της» λέει ο Brossier. Βεβαίως, η πόλη έχει πληθυσµό µόνο 120 

άτοµα. ∆ιαθέτει, ωστόσο, όλες τις ανέσεις της σύγχρονης ζωής: τα σπίτια έχουν κεντρική 

θέρµανση, τρεχούµενο νερό και πρόσβαση στο διαδίκτυο,  σε αντίθεση µε τους ιδιαίτερα 

λιτούς αντίστοιχους οικισµούς στην Γροιλανδία και στη 

βόρεια Ρωσία.

Η εφετινή αποστολή του Γάλλου ωκεανογράφου αφορά 

την κλιµατική αλλαγή και ειδικότερα τις µετρήσεις του 

πάχους του πάγου το χειµώνα, τα ωκεάνια ρεύµατα και 

τις καιρικές συνθήκες µέσα και γύρω από το Φιόρδ του 

Grise, για λογαριασµό ερευνητικών ιδρυµάτων του Το-

ρόντο και Βανκούβερ. Τα προηγούµενα χρόνια είχε ερ-

γαστεί ως οδηγός για τηλεοπτικά συνεργεία που γύριζαν 

ντοκιµαντέρ στην Αρκτική. «Αν µπορέσουµε να βρούµε 

αντίστοιχη δουλειά και στο µέλλον, τότε µπορεί να συνε-

χίσουµε για πέντε ή δέκα χρόνια αυτή τη ζωή» προσθέτει. 

Παραδέχεται, πάντως, ότι υπάρχουν 

πράγµατα που τους λείπουν: όπως οι 

συγγενείς και φίλοι στην Γαλλία, κυρίως 

να «κάτσουν στον ήλιο και να φάνε γαλ-

λικά τυριά και φρέσκα φρούτα». 

N E W S L E T T E R
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Τέλος το χαρτί. Στο εξής αρχιτεκτονικά, 

γλυπτά ή κοσµήµατα, ακόµη και παιχνίδια, 

θα σχεδιάζονται στον ...αέρα και µάλιστα 

τρισδιάστατα !

Η WobbleWorks, “µια µικρή εταιρεία 

κατασκευής παιχνιδιών και ροµποτικών 

συσκευών, µε µεγάλες ιδέες” - όπως διαφη-

µίζεται - µε έδρα τη Βοστώνη, κατασκεύασε 

την πρώτη 3D πένα στον κόσµο, την οποία 

ονόµασε 3Doodler και λανσάρισε στην αγορά 

την περασµένη εβδοµάδα, εκπλήσσοντας µε 

την εµπορική επιτυχία ακόµη και τους ίδιους 

τους κατασκευαστές της: τις πρώτες 48 ώρες, 

οι προπωλήσεις ανήλθαν σε περισσότερα 

από 1,1 εκατοµµύρια δολάρια, παρόλο που η 

“πένα” υπολογίζεται ότι θα διατίθεται από τον 

Σεπτέµβριο και οι σηµερινοί αγοραστές θα 

την παραλάβουν το Νοέµβριο.

Η 3Doodler συνδέεται σε µια ηλεκτρική πρίζα 

και λειτουργεί περίπου όπως ένας ψεκαστής 

κόλλας. Η πένα, µε βάση την ικανότητα του 

χειριστή της, δηµιουργεί σχήµατα στο χώρο, 

εκπέµποντας λιωµένο πλαστικό, το οποίο 

ψύχεται άµεσα και στερεοποιείται, επιτρέπο-

ντας την “οικοδόµηση” µιας µεγάλης ποικιλία 

σχεδίων και σχηµάτων. Το πλαστικό που χρη-

σιµοποιείται, το ABS, σε µορφή µακαρονιού, 

δεν είναι τοξικό, ενώ υπάρχει και µια έκδοσή 

του κατασκευασµένη από καλαµπόκι. ∆ια-

τίθεται σε ευρύτατη ποικιλία χρωµάτων και 

κάθε “στικ” του υλικού µπορεί να παράγει 11 

πόδια σχεδίου/κατασκευής. Πολύ σύντοµα, 

ωστόσο, θα διατίθενται και καρούλια πλαστι-

κού, βάρους 1kg, σε διάφορες διαµέτρους, 

προς 30-55 δολάρια, µε τη διάµετρο των 

3mm να παρέχει περίπου 4.000 πόδια σχε-

δίων, δηλαδή το ύψος τριών ουρανοξυστών, 

αντίστοιχων του Empire State. 

Κατά την WobbleWorks, η 3Doodler είναι η 

πιο απλή και προσιτή εκτύπωση 3D, δεδοµέ-

νου ότι ένας 3D εκτυπωτής για το σπίτι κοστί-

ζει 2.200 δολάρια, ενώ η “πένα” θα διατίθεται 

προς 75 δολάρια. 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ...ΑΕΡΑ
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Ο Άρειος Πάγος επικύρωσε εφετειακή απόφαση η οποία υποχρέωσε το ∆ήµο 

Ηλιούπολης να καταβάλλει σε πέντε πολίτες το συνολικό ποσό των 4.000 ευρώ 

ως αποζηµίωση για τον τραυµατισµό δύο εξ αυτών από την πτώση δένδρου 

και τις ζηµιές που προκλήθηκαν σε δύο αυτοκίνητα. Ειδικότερα, το µεσηµέρι 

της Πρωτοχρονιάς του 2005, ένα µεγάλο πεύκο ξεριζώθηκε και έπεσε σε δύο 

αυτοκίνητα και σε µία µάντρα, προκαλώντας ζηµιές, ενώ δύο άτοµα τραυµα-

τίστηκαν και διακοµίστηκαν στο νοσοκοµείο «Ευαγγελισµός» όπου και τους 

παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων και της 

κατοικίας που χάλασε η µάντρα, όπως και τα δύο άτοµα που τραυµατίστηκαν, 

προσέφυγαν στη ∆ικαιοσύνη.

Áðïæçìßùóç ðïëéôþí áðü äÞìï

Τα έργα υποδοµής που εκτελούνται στα λιµάνια του νησιού αλλά και αυτά που 

πρόκειται να δηµοπρατηθούν άµεσα ήταν το αντικείµενο της σύσκεψης που 

πραγµατοποιήθηκε το πρωί της ∆ευτέρας στο 

γραφείο του αντιπεριφερειάρχη Σάµου παρου-

σία του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµε-

νικής Πολιτικής Κώστα Μουτζούρη ο οποίος 

αποδέχτηκε πρόσκληση του δηµάρχου Σάµου.  

Στη σύσκεψη παραβρέθηκε επίσης ο Λιµε-

νάρχης, ο πρόεδρος του δηµοτικού λιµενικού 

ταµείου, υπηρεσιακοί παράγοντες και φορείς. 

Συζητήθηκε το έργο της αντιπληµµυρικής 

θωράκισης της παραλιακής που προβλέπεται 

στο επικείµενο έργο της ανάπλασης, ένα έργο που η µελέτη του είχε εκπονηθεί 

όταν ο ίδιος ήταν πρύτανης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ο κ. Μουτζούρης 

δήλωσε ότι η Σάµος µπορεί να απαλλαχτεί από το πληµµυρικό φαινόµενο αρκεί 

να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει σωστά το δίκτυο των υπονόµων.

Óýóêåøç ãéá ëéìåíéêÜ Ýñãá

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Σταύρος Καλογιάννης υπέ-

γραψε απόφαση ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «Κατασκευή 

έργων ύδρευσης νήσου Λέσβου (Φράγµα Τσικνιά)-Προµελέτες 

και οριστικές µελέτες υδραυλικών και λοιπών έργων, υποστηρι-

κτικές µελέτες (περιβαλλοντική, τοπογραφική, γεωλογική, γεω-

τεχνικές έρευνες, κλπ) και τεύχη δηµοπράτησης», προϋπολογι-

σµού 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ.  Η απόφαση αφορά τη µελέτη του 

φράγµατος Τσικνιά και των έργων επεξεργασίας και µεταφοράς 

νερού για την ύδρευση της πόλης της Μυτιλήνης και των περι-

οχών Καλλονής και Αγίας Παρασκευής Λέσβου.  Στα έργα της 

µελέτης περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων: η κατασκευή φράγ-

µατος ύψους 38µ επί του χειµάρρου Τσικνιά για τη δηµιουργία 

ταµιευτήρα 12,5 εκατ. µ3, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

(ΕΕΝ) µέσης ηµερησίας παροχής αιχµής 40.000 µ3/ηµ, αγωγοί 

µεταφοράς επεξεργασµένου νερού από τις ΕΕΝ προς την πόλη 

της Μυτιλήνης µήκους 42 χλµ, από τις ΕΕΝ προς την Καλλονή 

µήκους 3,7 χλµ και από τις ΕΕΝ προς την Αγ. Παρασκευή µή-

κους 8,5 χλµ.  Ο διαγωνισµός διεξήχθη µε ανοικτή διαδικασία 

και κριτήριο την πλέον συµφέρουσα οικονοµική προσφορά. 

Ανατέθηκε στα συµπράττοντα γραφεία µελετών του παρακάτω 

πίνακα, που συγκέντρωσαν τη µέγιστη σταθµισµένη βαθµολογία 

(93,68). Επί προϋπολογισµού 3.305.499,16 € η προσφορά ανήλθε 

σε 1.376.310,00 € που αντιστοιχεί σε έκπτωση 58,36%.

ÁíÜèåóç ìåëÝôçò ãéá ôï 
ÖñÜãìá ÔóéêíéÜ ËÝóâïõ

O Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιµατικής Αλλαγής, Ευ. Λιβιερά-

τος υπέγραψε Υπουργική Απόφαση 

αναφορικά µε την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 

µε χρήση βιοαερίου που προέρχεται 

από αναερόβια επεξεργασία βιοµάζας. 

Οι µονάδες βιοαερίου αποτελούν µία 

πολύ σηµαντική λύση στο πρόβληµα 

της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων/

υπολειµµάτων που προέρχονται από 

κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 

σφαγεία, γεωργικές βιοµηχανίες και 

βιοµηχανίες τροφίµων (ελαιοτριβεία, 

τυροκοµεία, κονσερβοποιίες φρούτων 

βιοµηχανία ζάχαρης, αρτοβιοµηχανί-

ες, γαλακτοβιοµηχανίες, ποτοποιίες, 

βιοµηχανίες επεξεργασίας κρέατος 

ή αλιευµάτων κλπ.) αφού τα αξιοποι-

ούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. H διαχείριση 

των αποβλήτων αυτών αποτελεί 

χρόνιο πρόβληµα αφού, σε πολλές 

περιπτώσεις, απορρίπτονται ανεξέλε-

γκτα υποβαθµίζοντας το περιβάλλον 

και τον υδροφόρο ορίζοντα. Με την 

απόφαση αποσαφηνίζεται το περιεχό-

µενο των Μελετών Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και των Αποφάσεων 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των 

εγκαταστάσεων αυτών, διευκρινίζεται 

ο τρόπος διάθεσης του οργανικού ή 

στερεού χωνεµένου υπολείµµατος που 

εξέρχεται από το βιοαντιδραστήρα, 

απλοποιούνται τα απαιτούµενα δικαιο-

λογητικά για την αδειοδότησή τους και 

τίθενται συγκεκριµένες υποχρεώσεις 

στις µονάδες βιοαερίου προκειµένου 

να διευκολύνεται ο έλεγχος.

ÐåñéâáëëïíôéêÝò Üäåéåò  
óå ìïíÜäåò âéïáåñßïõ 

Σε κτίρια του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υνα-

µικού (ΟΑΕ∆), (πρώην Οργανισµών Εργατικής Εστίας και 

Κατοικίας), µεταφέρονται µε απόφαση του υπουργού Εργα-

σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, 

υπηρεσίες του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας της περιοχής 

των Αθηνών. Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, η µετακί-

νηση γίνεται στα πλαίσια του περιορισµού των λειτουργικών 

δαπανών των υπηρεσιών του υπουργείου Εργασίας και για 

την ορθολογικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του Σώµατος 

Επιθεώρησης. Συγκεκριµένα, η Κεντρική Υπηρεσία του Σώ-

µατος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) που σήµερα στεγάζεται 

στην οδό ∆ραγατσανίου 8 µεταφέρεται στα κτίρια του ΟΑΕ∆, 

πρώην Οργανισµού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), που βρίσκονται 

επί των οδών Αγησιλάου 10 και ∆εληγιώργη. Στο ίδιο κτίριο 

µεταφέρεται και το Τµήµα Κοινωνικής Επιθεώρησης ∆υτικού 

Τοµέα Αθήνας, το οποίο σήµερα στεγάζεται στην Σουρµελή 2. 

Μεταφέρονται επίσης οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ που στεγά-

ζονται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της οδού Σταδίου 29. 

Συγκεκριµένα, οι υπηρεσίες των Κέντρων Πρόληψης Επαγ-

γελµατικού Κινδύνου ΚΕΠΕΚ Αθηνών και Κρήτης, του ΣΕΠΕ, 

στην οδό Αγησιλάου 10. Αντίστοιχα, η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Επιθεώρησης Αθηνών, και το Τµήµα Συντονισµού, Ελέγχου 

Αξιολόγησης και Τεκµηρίωσης, και το Τµήµα Κοινωνικής 

Επιθεώρησης Ανατολικού Τοµέα Αθηνών µεταστεγάζονται στο 

κτήριο του ΟΑΕ∆, πρώην Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας 

(ΟΕΚ), που βρίσκεται Πατησίων 37 και Στουρνάρη.

Μετακοµίζουν  
οι Επιθεωρητές Εργασίας
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΧΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤτΕ- Προβόπουλος: Ο κίνδυνος εξόδου από το ευρώ 

«ΛΟΥΚΕΤΟ» 
ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ
ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 60% ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ- Έως τις 25 Απριλίου 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΣΟ∆ΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Μήνυµα αισιοδοξίας, αλλά µε προϋποθέσεις, εκπέµπει 

ο κ. Γ. Προβόπουλος- ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΟΡΑΤΗ Η 
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- ∆ύσκολη χρονιά το 2013, ανάκαµψη το 

Έπεσαν έξω οι προβλέψεις- ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ 
ΠΛΑΝΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
σε σχέση µε την υφαλοκρηπίδα- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΟΖ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η πιθανή ακυβερνησία προκαλεί 

νευρικότητα σε Βρυξέλλες και Βερολίνο- ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΑ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Οι αγορές φοβούνται 

στις µεταρρυθµίσεις ευθύνεται για την ένταση των προβληµάτων- 

Η ΥΦΕΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΨΟΥΣ 279 ΕΚΑΤ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τα σενάρια για ακυβερνησία, νέες εκλογές και το 

“φάντασµα” της λιρέτας- «ΠΑΓΩΣΕ» Η ΕΥΡΩΠΗ- Το εκλογικό 

σοκ στην Ιταλία τροµάζει τις αγορές- Αµηχανία και αγωνία σε 

που δυσχεραίνουν την ανάκαµψη- ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  Η ALPHA 
BANK ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Αναβαθµίζεται ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας στην περιοχή, 

λέει ο πρωθυπουργός- ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ- Σεβασµός στο ∆ιεθνές ∆ίκαιο της Θάλασσας, η 

ενδεδειγµένη λύση.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ Η ΙΤΑΛΙΑ- Εκτόξευση 

ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ- Άνοδος του ΑΕΠ το 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ Η 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ».

ΤΑ ΝΕΑ: Το ιταλικό αδιέξοδο ταράζει την Ευρώπη- ΓΚΡΙΛΟΥΣΚΟΝΙ!- 

Μήνυµα στη Μέρκελ η επιστροφή Μπερλουσκόνι και η εκτίναξη του Μπέπε 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι κάλπες στη Ρώµη έβγαλαν νέες ισορροπίες 

στην Ευρωζώνη- ΙΤΑΛΙΚΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΕ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑ  ΦΡΕΝΟ 
ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ- Τι προβλέπει η 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: «ΘΑ ΜΑΣ ∆ΙΚΑΣΟΥΝ, ΟΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΙ, ΟΙ 
ΝΕΚΡΟΙ…».

ΕΘΝΟΣ: Μήνυµα κατά της Μέρκελ και των πολιτικών της σκληρής 

λιτότητας- ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
τραπεζιτών προς ΟΤΟΕ- «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΩΣ 20% ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ  Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: ΗΧΗΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙ∆Α.

6 ΜΕΡΕΣ: Ισχυρό ράπισµα στη σκληρή λιτότητα, τη φτώχεια και την 

υπερφορολόγηση- «ΜΠΑΣΤΑ» ΜΕΡΚΕΛ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ 
«ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΙΚΗ» ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ρύθµιση- Η ∆ΕΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΕ 60.000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο διοικητής της Τράπεζας της 

Ελλάδος Γ. Προβόπουλος «καρφώνει» την κυβέρνηση- ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 

ΟΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
Μπερλουσκόνι- Η ΙΤΑΛΙΑ ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εισαγωγείς εταιρείες- φαντάσµατα- ΦΑΓΑΜΕ ΚΡΕΑΣ 
ΜΕ …ΠΕΤΑΛΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑΣ, 
ΤΑΡΑΧΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Έκθεση- βόµβα από την Τράπεζα της Ελλάδος- ΣΤΗΝΕΙ 
ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Ο διοικητής Προβόπουλος αποδοµεί την 

Ο «ΑΠΟ∆ΙΟΠΟΜΠΑΙΟΣ» 
ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ ΤΙΝΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

περιουσία- ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΧΩΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ- Μετά τα σπίτια, 

VIVA ITALIA- ΨΗΦΟΣ- ΧΑΣΤΟΥΚΙ 
ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ- Στην παρουσίαση 

του βιβλίου για το 1990- 93.

Η ΑΥΓΗ: Μήνυµα των Ιταλών στις Βρυξέλλες και τη Μέρκελ- BASTA!- 

Φτάνει πια µε τη λιτότητα, την πρωτοκαθεδρία των αγορών και τη διαφθορά 

του πολιτικού συστήµατος, είπαν οι Ιταλοί.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: 

«ΨΗΝΟΥΝ» ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τα σηµεία- κλειδιά για τη συµπλήρωση της φορολογικής 

δήλωσης- ΕΝΤΥΠΟ Ε1: ΠΟΙΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ 
απόφαση από τον υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση- ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ετήσια συνδροµή 2.000 δολαρίων του ΕΛΓΑ (Οργανισµός 

Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων) προς τη διεθνή εταιρεία τροποποίησης 

του καιρού (WMA)!!!- ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΨΕΚΑΖΟΥΝ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 26/02/2013

Μείωση φόρων και όχι άλλες µειώσεις µισθών ζητά n 

Τράπεζα της Ελλάδος που εκτιµά πως το 2013 θα είναι µια 

ακόµη δύσκολη χρονιά, αλλά είναι πλέον ορατό το «τέρµα 

της διαδροµής» µε ανάκαµψη το 2014. Προειδοποιεί πως 

δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασµού και χαλάρωσης 

στις µεταρρυθµίσεις καθώς n απαρέγκλιτη εφαρµογή 

του Μνηµονίου είναι n βασικότερη προϋπόθεση για την 

ανάκαµψη, ενώ αναµένει ενίσχυση ρευστότητας κατά 15 

δισεκατοµµύρια ευρώ τους επόµενους 12 - 18µήνες µέσω 

σωρευτική µείωση του ΑΕΠ στην πενταετία 2008 - 2012 

τέλος του 2012, αναµένει συνέχιση της ύφεσης φέτος και 

εκπέµπει σήµα κινδύνου για τις τραγικές διαστάσεις που 

λαµβάνει n φτώχεια: Ένας στους τρεις Έλληνες ή περίπου 

3,4 εκατοµµύρια άτοµα αντιµετωπίζει κίνδυνο φτώχειας 

χαρακτηρίζοντας την αντιµετώπιση ειδικά της παιδικής 

φτώχειας ως ένα από τα πιο επείγοντα ζητήµατα δηµόσιας 

µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος θα 

άλλο τις τιµές των προϊόντων και αξιοποιούν το µειωµένο 

κόστος εργασίας για να αντιµετωπίσουν φορολογικές 

υποχρεώσεις, χρηµατοοικονοµική στενότητα και αυξηµένο 

ενεργειακό κόστος.

 Ειδικότερα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος 

Προβόπουλος στην ετήσια έκθεση που παρουσίασε χθες: 

και αδυναµία της φορολογικής διοίκησης να περιορίσει τη 

φοροδιαφυγή, ζητά να αντιστραφεί n εικόνα της φορολογικής 

πολιτικής ώστε να πείσει πως ο τελικός στόχος είναι n µείωση 

εφαρµόζεται µε συνέπεια το πρόγραµµα. Συνιστά n έµφαση 

της προσαρµογής να στραφεί στον περιορισµό των δαπανών 

µη αναπτυξιακού χαρακτήρα και στον εκσυγχρονισµό του 

φοροεισπρακτικού µηχανισµού ώστε να αντιµετωπιστεί 

αποτελεσµατικά n φοροδιαφυγή. Οι αυξηµένοι φόροι, εκτιµά, 

συνέβαλλαν στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων και στην 

αδυναµία µείωσης των τιµών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ 

αποτελούν τροχοπέδη για ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη. 

επηρεάζουν την αγοραστική δύναµη και τη δυνατότητα 

ανάκαµψης. Η διατήρηση της βελτίωσης της 

ανταγωνιστικότητας -που το 2013 εκτιµάται πως θα έχει 

καλύψει ης απώλειες της περιόδου 2001 - 2009- δεν µπορεί 

να στηρίζεται εσαεί στις µειώσεις ονοµαστικών αποδοχών και 

είναι απαραίτητο πλέον να στηριχθεί και στην ενίσχυση της 

παραγωγικότητας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να προχωρήσουν 

οι µεταρρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία 

των αγορών προϊόντων και εργασίας. 

- Στο διάστηµα 2010-2013οι µέσες ακαθάριστες αποδοχές 

Φέτος οι µέσες αποδοχές στην Ελλάδα θα περιοριστούν 

Οι µειώσεις µισθών µέσω επιχειρησιακών συµβάσεων 

κατά µέσο όρο. Οι µειώσεις µισθών µέσω ατοµικών και 

του επιχειρηµατικού τοµέα. Οι µειώσεις µέσω κλαδικών 

-Σε κίνδυνο φτώχειας ή σε κατάσταση κοινωνικού 

3,4 εκατ. άτοµα, ενώ µέσα σε ένα χρόνο, µεταξύ 2010 

νοικοκυριά στα οποία δεν εργάζεται κανείς, ή εργάζεται 

για λιγότερο από τρεις µήνες το χρόνο είναι 837.300 

πως n ανεργία έχει πλέον πλήξει το σκληρό πυρήνα του 

εργατικού δυναµικού καθώς το µερίδιο των ανέργων που 

δηλώνουν «αρχηγοί νοικοκυριού» έχει αυξηθεί κατά δέκα 

εκατοστιαίες µονάδες την τελευταία τριετία, εκπέµπει σήµα 

κινδύνου για την παιδική φτώχεια. Αναφέρει χαρακτηριστικά 

πως το ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο της Αθήνας έχει αναλάβει τη 

σίτιση περίπου 8.000 παιδιών βρεφονηπιακών σταθµών του 

δήµου Αθηναίων. 

-To κόστος της ύφεσης σε όρους απασχόλησης είναι 

τεράστιο και n ανεργία αναµένεται να αυξηθεί περαιτέρω 

φέτος: Την τετραετία 2009 - 2012 n συνολική απασχόληση 

τριµήνου 2012 χάθηκαν 850.800 θέσεις εργασίας. Σύµφωνα 

δε µε στοιχεία του ΙKA για το πρώτο τρίµηνο 2012, ο αριθµός 

τρίµηνο του 2008. 

ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ Η ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 4| 26/02/2013

Στο κυνήγι του... διαθέσιµου υπαλλήλου αναµένεται να 

µπουν από σήµερα τα τεχνικά κλιµάκια της τρόικας, µε 

σκοπό να πιέσουν την κυβέρνηση να «δείξει» άµεσα 

ποιοι θα είναι οι 25.000 υπάλληλοι που θα τεθούν 

σε διαθεσιµότητα εντός του 2013, σύµφωνα µε όσα 

προβλέπει το Μνηµόνιο. Μάλιστα, σύµφωνα µε τις 

µνηµονιακές δεσµεύσεις, οι 12.500 πρέπει να έχουν µπει 

σε καθεστώς διαθεσιµότητας µέχρι τον Ιούνιο. Ποιοι θα 

είναι οι υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιµότητα; Η 

κυβέρνηση δεν έχει καθορίσει ακόµα τα κριτήρια, ενώ µια 

σίγουρη δεξαµενή φαίνεται να είναι αυτή των «επίορκων» 

υπαλλήλων, που όµως σε καµία περίπτωση δεν επαρκεί. 

Πάντως, διαψεύστηκε χθεσινό δηµοσίευµα που ανέφερε 
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καθεστώς της διαθεσιµότητας των 54.000 περίπου 

υπαλλήλων µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 

«n οµάδα εργασίας, ω s συλλογική οντότητα, δεν έχει 

υποβάλει κανενός είδους πόρισµα τόσο στην πολιτική 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης που 

να αφορά "ανατροπές και αναδιάρθρωση του θεσµικού 

πλαισίου κινητικότητας" και, µάλιστα, µε αναφορές 

επιβεβαιώνει ότι έχει συσταθεί, στο πλαίσιο του, οµάδα 

εργασίας, µε σκοπό όµως «τη διαµόρφωση προτάσεων 

που αφορούν θέµατα εκπαίδευσης / επιµόρφωσης των 

υπαλλήλων». 

To κέντρο σχεδιάζει και πρόκειται να καταθέσει στο 

αρµόδιο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

εξειδικευµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης / επιµόρφωσης 

υπαλλήλων, οι οποίοι είτε είναι σε διαθεσιµότητα 

και πρόκειται να επανενταχθούν στη διοίκηση είτε 

πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς κινητικότητας. 

Άλλα πέντε υπουργεία αναµένεται να δουν αυτή την 

εβδοµάδα τα νέα οργανογράµµατα των δοµών τους να 

ολοκληρώνονται, σε µια προσπάθεια της κυβέρνησης 

να µειώσει τον όγκο του κράτους. Ήδη δόθηκαν στη 

δηµοσιότητα τα οργανογράµµατα έξι υπουργείων, 

Συµβουλίου Μεταρρύθµισης. Οι µειώσεις στις δοµές 

ανά υπουργείο είναι: ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

µείωση προσωπικού. Στα νέα οργανογράµµατα n 

µεγάλο µέρος της οποίας αναµένεται να καλυφθεί 

µέσω της συνταξιοδότησης. Η συνολική εξοικονόµηση 

(λειτουργικά, κτίρια, αποδοχές κ.λπ.) από τα νέα 

οργανογράµµατα των έξι υπουργείων υπολογίζεται σε 

περίπου 27 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.
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 Ξεκινά n καταβολή του επιδόµατος ανεργίας (3 60 ευρώ 

µηνιαίως) στους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους 

αυτοτελώς απασχολουµένους που υπάγονται ασφαλιστικά 

στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, µε υπουργική απόφαση 

που υπέγραψε χθες ο κ. Γιάννης Βρούτσης. Σύµφωνα 

µε τον υπουργό Εργασίας, θα ακολουθήσει ανάλογη 

απόφαση για χορήγηση του επιδόµατος και για τους 

άνεργους γιατρούς, δικηγόρους και µηχανικούς.

 Οι άνεργοι (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα πρέπει - για να 

δικαιούνται του επιδόµατος - να έχουν διακόψει 

αποδεδειγµένα το επάγγελµά τους, να µην 

αυτοαπασχολούνται, να µην αναλαµβάνουν µισθωτή 

απασχόληση και να µην λαµβάνουν σύνταξη από 

οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον 

ΟΓΑ, το NAT ή το ∆ηµόσιο, ή φορέα κύριας ασφάλισης 

της αλλοδαπής και να έχουν καταβάλει την ειδική 

εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του N. 3986/2011. 

Προϋπόθεση για τη χορήγηση είναι να έχουν τουλάχιστον 

τρία έτη συνεχούς ή διακεκοµµένης ασφάλισης στον 

ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή 

του επαγγέλµατος, µε αντίστοιχη καταβολή της ειδικής 

εισφοράς, το συνολικό ατοµικό καθαρό 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 εισόδηµα αντιστοίχως 

των 30.000 ευρώ και να αποδεικνύεται n διακοπή του 

επαγγέλµατος από την 01.01.2012 και εφεξής, για τρεις 

τουλάχιστον µήνες πριν από τη λήψη του βοηθήµατος. 

Ο δικαιούχος θα πρέπει να µην έχει µεταβιβάσει την 

επιχείρησή του ή το µερίδιο του ή τις µετοχές του στην 

βαθµού συγγένειας, να έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τις 

οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές 

από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον 

οποίο υπάγεται και να διαµένει µόνιµα στην Ελλάδα. 

Για τη λήψη του βοηθήµατος υποβάλλεται αίτηση στην 

αρµόδια υπηρεσία του ΟΑΕ∆, στην οποία αναγράφεται 

τριών µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης 

διαγραφής από τα µητρώα του ασφαλιστικού φορέα. 

Η διάρκεια καταβολής του βοηθήµατος, καθώς και το 

χορηγούµενο ποσό καθορίζονται από τον συνολικό 

χρόνο ασφάλισης. Για χρόνο ασφάλισης 3-4 πλήρη έτη 

καταβάλλεται βοήθηµα για 3 µήνες, από 56 για 4 µήνες, 

από 7-8 για 5 µήνες, από 9-10 για 6 µήνες, από 11-12 για 

7 µήνες, από 13-14 για 8 µήνες και από 15 έτη και άνω 

για 9 µήνες. To βοήθηµα χορηγείται από τον ΟΑΕ∆ µετά 

την έγκριση του αιτήµατος, σε µηνιαίες δόσεις, ανάλογα 

µε τη διάρκεια καταβολής του και βαρύνει τον ειδικό 

λογαριασµό ανεργίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει µαζί µε την αίτησή τους να 

προσκοµίσουν βεβαίωση χου αρµόδιου ασφαλιστικού 

φορέα µε την οποία πιστοποιείται n διακοπή του 

επαγγέλµατος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης 

και n µη ύπαρξη οφειλής, βεβαίωση από την αρµόδια 

δραστηριότητας και εκκαθαριστικά σηµειώµατα της 

τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της 

υποβολής της αίτησης για τη λήψη του βοηθήµατος.


