
Στις 17 Μαΐου θα ξεκινήσουν φέτος οι πανελλαδικές εξετάσεις των υποψηφίων των 

Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων για εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, 

ενώ, στις 15 Μαΐου θα λήξουν τα µαθήµατα του σχολικού έτους 2012-13, όπως ανα-

κοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ïé Éôáëïß Ýäùóáí, äéá ôçò øÞöïõ, Ýíá éó÷õñü 

ìÞíõìá óôïõò âïñåéïåõñùðáßïõò êáé ôïõò 

óõíïäïéðüñïõò ôïõò: äåí åßíáé äõíáôüí íá 

ðñïêñßíïõí ôçí Åõñþðç ôùí ...áñéèìþí, áíôß 


Ç ...ìðëïêáñéóìÝíç éôáëéêÞ Äçìïêñáôßá ðïõ 

áíáäåß÷èçêå áðü ôçí êÜëðç, äåí åßíáé Ýíá 

“óÞìá êéíäýíïõ” (üðùò èÝëçóáí íá ôï ðñï-

âÜëïõí ôá äéåèíÞ ÌÌÅ, éäßùò ôá ïéêïíïìéêÜ 

êáé êõñßùò ôá ãåñìáíéêÜ), áëëÜ Ýíá “ìÞíõìá 

åëðßäáò” üôé óôï åîÞò èá åðéêñáôÞóïõí íçöá-

ëéüôåñåò áðüøåéò, ïé ïðïßåò äåí èá åõáããåëß-

æïíôáé ìïíüäñïìá ôçí åîáíôëçôéêÞ ëéôüôçôá êáé 

åîáèëßùóç ôùí ëáþí, õðÝñ ôçò åõçìåñßáò ôùí 

áãïñþí, ïé ïðïßåò áóýäïôá ñõèìßæïõí ôéò ôý÷åò 

ôùí êñáôþí.

Ïé ðïëéôéêïß ïöåßëïõí íá áëëÜîïõí êáé ç ðïëéôé-

êÞ íá îáíáâñåß ôï óêïðü ôçò ýðáñîÞò ôçò. Íá 

ðÜøåé íá åßíáé ï “õðçñÝôçò” ôùí ïéêïíïìéêþí 

óõìöåñüíôùí, íá óêýâåé ôï êåöÜëé áäéáìáñôý-

ñçôá óôç “ëáéìçôüìï” ôùí ðÜóçò öýóçò (êáé 

óêïðéìïôÞôùí) åêèÝóåùí áìößâïëçò áíáãêáéü-

ôçôáò áîéïëïãçôþí êáé ÷áñôïãéáêÜäåò äéåèíþí 

ïñãáíéóìþí, ïé ïðïßïé, ðÝñá áðü ôá excell êáé 

ôéò áõôüìáôåò áèñïßóåéò áñéèìþí, ïõäÝí Üëëï 

ãíùñßæïõí.

«Ïé Éôáëïß åßðáí basta (öôÜíåé) ìå ôçí ëéôüôçôá». 

Ïé õðïó÷Ýóåéò ôïõ Ìüíôé ãéá çðéüôåñá ìÝôñá 

Þôáí áíåðáñêåßò «ìðñïóôÜ óôï ëáúêéóìü ôùí 

õðïó÷Ýóåùí ôïõ Ìðåñëïõóêüíé êáé ôïõ ÌðÝðå 

Ãêñßëï» Ýãñáøáí ïé áíçóõ÷ïýíôåò Financial 

Times, åíþ ç ãåñìáíéêÞ Sueddeutsche Zeitung 

áíáñùôÞèçêå «ðþò Ýãéíå íá íéêÞóïõí äýï 

êùìéêïß, ï Ãêñßëï êáé ï Ìðåñëïõóêüíé».

Áðëïýóôáôá: áíÝêáèåí ïé ëáïß ÷ñçóéìïðïéïýí 

ôï ÷éïýìïñ ãéá íá áíáôñÝðïõí ôïõò ôõñÜííïõò. 

Áò äéáâÜóïõí, åêôüò ôùí áñéèìþí êáé éóôïñßá...

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

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ώστε να έχει ουσιαστική συμμετοχή τόσο στην διαμόρφω-

ση  των αναπτυξιακών κατευθύνσεων  όσο και στην αξιοποίηση των πόρων και προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, υπέρ της Ελλάδας και των 

επιστημονικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου. Το μήνυμα αυτό έστειλε ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης χαιρετίζοντας τις εργασίες  ειδικής συνάντησης των Επιστημονικών και 

Μονίμων Επιτροπών του ΤΕΕ για το λεγόμενο «νέο ΕΣΠΑ 2014-2020». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανα-

κοίνωσε επίσης τη σύσταση ειδικής  συντονιστικής επιτροπής  του ΤΕΕ, ώστε να παρέμβει έγκαιρα 

και με ουσιαστικές θέσεις στο νέο αυτό αναπτυξιακό γίγνεσθαι για τη χώρα. 

Αναλυτικά στη σελ 3

Ουσιαστικός ο ρόλος του ΤΕΕ  
στην αξιοποίηση του «νέου ΕΣΠΑ»

Ύφεση 4,1% αναμένει στην έκθεση 

«Οικονομικές Εξελίξεις» για το 2013 

το Κέντρο Προγραμματισμού και 

Οικονομικών Ερευνών, (ΚΕΠΕ) . 

Όσον αφορά στην ανεργία η εκτίμηση 

του ΚΕΠΕ είναι ότι θα διαμορφωθεί 

στο 30,1% το 2013 αντί του 24,6% το 

2012.  O ετήσιος ρυθµός µεταβολής 

του ΑΕΠ εκτιµάται στο -6,3% για το 

σύνολο του 2012, παρουσιάζοντας 

βελτίωση σε σχέση µε το εύρος 

της ύφεσης κατά το 2011, το οποίο 

διαµορφώθηκε στο -6,9%, σημει-

ώνει το ΚΕΠΕ.  Επισηµαίνεται ότι η 

συγκεκριµένη εκτίµηση για το 2012 

εµπεριέχει τόσο την πραγματική εξέ-

λιξη του ΑΕΠ στα τρία πρώτα τρίµηνα 

του έτους όσο και την πρόβλεψη 

του υποδείγµατος για το τελευταίο 

τρίµηνο του 2012. Αναφορικά µε 

το 2013, ο µέσος ετήσιος ρυθµός 

µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ 

εκτιµάται στο -4,1%, σηµατοδοτώντας 

αφενός τη συνέχιση της ύφεσης και 

αφετέρου τον περιορισµό του εύρους 

της σε σχέση µε το 2012. Σχετικά µε 

την τριµηνιαία εξέλιξη του ρυθµού 

µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ, 

ως προς τα αντίστοιχα τρίµηνα του 

προηγούµενου έτους, οι προβλέ-

ψεις διαµορφώνονται στο -5,2% και 

-5,6%, για το τελευταίο τρίµηνο του 

2012 και το πρώτο τρίµηνο του 2013, 

αντίστοιχα, ενώ για τα επόµενα τρία 

τρίµηνα καταγράφεται µια σηµαντική 

συνεχιζόµενη τάση επιβράδυνσης της 

ύφεσης, µε τους ρυθµούς µεταβολής 

του ΑΕΠ να εκτιµώνται στο -4,6%, 

-3,5% και -2,9%, αντίστοιχα, αναφέ-

ρει το ΚΕΠΕ.

 Στην έκθεση 

επισηµαίνεται ότι 

δυσµενείς εξελί-

ξεις αποτυπώνο-

νται ιδιαίτερα στα 

µεγέθη της αγοράς 

εργασίας, στο λια-

νικό εµπόριο, σε 

δείκτες τιµών που 

ενσωµατώνουν 

αυξήσεις φόρων, 

καθώς και στον 

κύκλο εργασιών 

στη βιοµηχανία 

στην εγχώρια 

αγορά και τις 

παραγγελίες στη 

βιοµηχανία.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
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Νέες εφιαλτικές προβλέψεις  
για ύφεση και ανεργία 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής 

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρµοσµένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013

«Αγροτική 

οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη»

ΠΑΤΡΑ

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

14-15
Ιουνίου
2013

ΑΘΗΝΑ
 Παρουσιάζονται σήµερα σε ειδική εκδήλωση 

τα αποτελέσµατα του Ευρωπαϊκού Αρχιτεκτονικού 

∆ιαγωνισµού για την ανασυγκρότηση του κέντρου της 

Αθήνας «Rethink Athens, ξανα-σκέψου την Αθήνα» 

που διοργανώνεται – στο κτίριο της Στέγης Γραµµάτων 

και Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107)- από το Ίδρυµα 

Ωνάση. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Ηµερίδα για τη Λίµνη Κορώνεια διοργανώνει 

σήµερα στη συµπρωτεύουσα η Ειδική Γραµµατεία 

Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής, σε συνεργασία µε την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στην 

αίθουσα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας - Τµή-

µα Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49).

Περισσότεροι από 50 επιχειρηµατίες από τις ΗΠΑ, την 

Λατινική Αµερική, την Μέση Ανατολή, την Νότιο Αφρική, 

την Ασία και την Ελλάδα θα συµµετέχουν στην εκδήλω-

σης της Endeavor- παγκόσµιου µη κερδοσκοπικού ορ-

γανισµού, µε στόχο την στήριξη της επιχειρηµατικότητας 

σε διεθνές και τοπικό επίπεδο-  που πραγµατοποιείται 

στην Αθήνα από τις 11 µέχρι τις 13 Μαρτίου 2013.  

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται πέντε φορές το χρόνο 

σε µία πόλη του διεθνούς δικτύου της Endeavor. Στην 

τριήµερη εκδήλωση της Αθήνας θα αξιολογηθούν 20 

περίπου νέοι επιχειρηµατίες από επιτελικά στελέχη 

επιχειρήσεων της Ελλάδας και των άλλων χωρών που 

δραστηριοποιείται η Endeavor, µε στόχο την ένταξη τους 

στο διεθνές δίκτυό της και υπό την καθοδήγηση της να 

αναπτύξουν τα µεγέθη τους, να δηµιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας και να διαδραµατίσουν καθοριστικό 

ρόλο στο επιχειρείν της χώρας που δραστηριοποιούνται. 

Στην Αθήνα η Endeavor Global, άνοιξε παράρτηµα το 

Σεπτέµβριο του 2012, µε στόχο τη στήριξη της εγχώριας 

επιχειρηµατικότητας. Επιλέγει και υποστηρίζει τους 

νέους επιχειρηµατίες, συµβάλλοντας στην αναδιάταξη 

της ελληνικής οικονοµίας και την καθιέρωση µιας νέας 

εποχής αισιοδοξίας και βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυ-

ξης, όπως αναφέρουν οι οργανωτές της εκδήλωσης.

∆ιεθνές συνέδριο για την επιχειρηµατικότητα 

26-28
Απριλίου

2013

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

στών 

ΑΘΗΝΑ

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

Περισσότερες από 70 προτάσεις απ’ όλο τον κόσµο, 

υποβλήθηκαν για τον διαγωνισµό “Revival of the 

Silo”(Αναβίωση του σιλό),  οι οποίες και προωθούν 

πληθώρα καινοτόµων ιδεών για την ανανέωση και την 

επανάχρηση του πρώην χώρου εργοστασίου κονσερβο-

ποίησης στην περιοχή Redtory  στην πόλη Guangzhou 

της Κίνας. Το office25 architects και το ArchiTeam 

συµµετείχαν στον διαγωνισµό –που διοργάνωσε το 

homemadedessert.org-  µε δύο προτάσεις. Η µία από 

αυτές, η πρόταση “ORBIS”, βραβεύτηκε µε εύφηµο 

µνεία.

«Είναι µια πρόταση ενάντια στην τάση του σύγχρονου 

design να εξωραΐζει τα πάντα. Ένα αποδοµηµένο και χα-

οτικό περιβάλλον µπορεί να γίνει ένας τόπος όπου νέοι 

καλλιτέχνες και σχεδιαστές θα δηµιουργήσουν και θα 

παράγουν καινοτόµες ιδέες, υπογραµµίζεται σε σχετική 

ανακοίνωση. Στόχος της πρότασης είναι να µετατρέψει το 

σιλό σε ένα ορόσηµο της περιοχής και να σηµατοδοτήσει 

την είσοδο της ευρύτερης ζώνης της πρώην βιοµηχανι-

κής ζώνης Redtory. Να γίνει ένας φάρος πολιτισµού που 

θα φωτίζει τον ουρανό της πόλης Guangzhou µε σκοπό 

να προσελκύσει νέους επισκέπτες και δηµιουργικά µυα-

λά στην περιοχή. Το όνοµα του έργου προέρχεται από τη 

λατινική λέξη «orbis», η οποία µεταφράζεται ως κύκλος, 

δακτύλιος ή κυκλικός δίσκος. Αναφέρεται στο σχήµα των 

κατόψεων του σιλό, στην δοµή του στεγάστρου αλλά και 

στην κυκλική κίνηση των διαφόρων τοµέων στο εσωτερι-

κό του».Αρχιτεκτονική µελέτη: -office25 architects

Οµάδα µελέτης: Αντώνης Περπατίδης, Θανάσης Χρυσο-

µάλλης, Μανώλης Βουράκης, Βασίλης Νικολόπουλος, 

Τάνια Τζίµα, Κατερίνα Ράπτη, Αριάδνη Παρίση, Έλενα 

Παπαγεωργίου, Ελένη Θεωδορίδου, Βασίλης Βαβου-

γυιός  -ArchiTeam Οµάδα µελέτης: Αλέξιος Βανδώρος, 

Μαρία Αναγνώστου, Χριστίνα Πέτσιου, Σοφία Τζερεµέ, 

Ανδρόνικος Βανδώρος.

Πληροφορίες: http://bit.ly/VqW20J, http://bit.ly/UPVa6R

∆ιάκριση σε διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισµό
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«Πράσινα λιµάνια» ο Βόλος,  
η Κέρκυρα και η Καβάλα

Με το περιβαλλοντικό πρότυ-

πο PERS, που έχει αναπτύξει 

η Ένωση Λιµένων Ευρώπης, 

πιστοποιήθηκαν, σε ειδική 

εκδήλωση στο Πανεπιστή-

µιο Πειραιά, τα λιµάνια του 

Βόλου, της Κέρκυρας και της 

Καβάλας. Στην εκδήλωση, 

η οποία οργανώθηκε από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, συµµετείχε 

ο Γενικός Γραµµατέας της 

Ένωσης Λιµένων Ευρώ-

πης, Patrick Verhoeven, o 

Γενικός Γραµµατέας Λιµένων 

του υπουργείου Ναυτιλί-

ας, Κώστας Μουτζούρης, ο 

πρόεδρος της MedCruise, 

Σταύρος Χατζάκος, στελέ-

χη της Ένωσης Λιµένων 

Ελλάδας και του Οργανισµού 

Λιµένος Πειραιώς. Στην ίδια 

εκδήλωση αναγνωρίστηκε 

ως ECOPORT και το ιταλι-

κό λιµάνι του Piombino. 

Ο πρόεδρος της Ένωσης 

Λιµένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), 

Γιώργος Ανωµερίτης, αφού 

συνεχάρη τις διοικήσεις των 

αναγνωρισθέντων ως «πρά-

σινων λιµανιών», δήλωσε ότι 

«βασική αξία της ευρωπαϊ-

κής λιµενικής βιοµηχανίας 

είναι µαζί µε την ανταγωνι-

στικότητα και τη διαφάνεια, 

ο σεβασµός και η προστασία 

του περιβάλλοντος, ιδιαίτε-

ρα του θαλάσσιου, το οποίο 

υφίσταται πλείστες επιπτώ-

σεις από τη χερσαία και 

µεταφορική επιχειρηµατική 

δραστηριότητα».

Ουσιαστικός ο ρόλος του ΤΕΕ στην αξιοποίηση του «νέου ΕΣΠΑ»
∆ήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης σε ειδική ενηµερωτική εκδήλωση 

Το ΤΕΕ είναι έτοιµο να παρέµβει έγκαιρα και µε ουσιαστικές θέσεις στο 

νέο αναπτυξιακό γίγνεσθαι για τη χώρα, αναφορικά µε  την αξιοποίηση 

των πόρων και προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προγραµ-

µατικής περιόδου 2014-2020, τόνισε χθες ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης ανοίγοντας µε σύντοµο χαιρετισµό του, τις εργασίες ειδικής 

εκδήλωσης για το λεγόµενο «νέο ΕΣΠΑ». Ειδικότερα το ΤΕΕ επιθυµώ-

ντας να συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες εξειδίκευσης των στόχων 

και των εθνικών δεσµεύσεων της προγραµµατικής περιόδου 2014 

-2010, διοργάνωσε στα γραφεία του (αίθουσα εκδηλώσεων, 1ος όροφος)  

«Ενηµερωτικό Εργαστήριο» µε θέµα: «Μετά το ΕΣΠΑ Τί; Το Πλαίσιο για 

τον Αναπτυξιακό Σχεδιασµό της Περιόδου 2014 – 2020». Στο ενηµε-

ρωτικό αυτό εργαστήριο κλήθηκαν αποκλειστικά και συµµετείχαν: Τα 

µέλη της ∆ιοικούσας Επιτροπής (∆Ε/ΤΕΕ), τα µέλη του Προεδρείου της 

Αντιπροσωπείας (Α/ΤΕΕ), οι  Επιµελητές των Επιστηµονικών Επιτροπών 

Ειδικότητας (ΕΕΕ/ΤΕΕ), οι Επιµελητές ή εκπρόσωποι των Μονίµων 

Επιτροπών (ΜΕ/ΤΕΕ) και στελέχη του υπηρεσιακού του µηχανισµού. 

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η ενηµέρωση και η απόκτηση της 

σχετικής τεκµηρίωσης για το νέο πλαίσιο σχεδιασµού των συγχρηµα-

τοδοτούµενων προγραµµάτων της περιόδου 2014-2020, ώστε άµεσα να 

προχωρήσει από κοινού στη διαµόρφωση των θέσεων και των παρεµ-

βάσεων του ΤΕΕ. Η παρουσίαση του νέου πλαισίου χρηµατοδότησης της 

προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 έγινε από το συνάδελφο Μιχάλη 

Γκούµα, ΜΜΜ, ∆ρα Μηχανικό ΕΜΠ, ο οποίος ειδικότερα αναφέρθηκε 

στους θεµατικούς στόχους και τις επενδυτικές προτεραιότητες, όπως 

προβλέπονται στα σχέδια των νέων Κανονισµών των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων, καθώς και στη στρατηγική «Ευρώπη 2020». Ο εισηγητής 

παρουσίασε επίσης, τα κύρια χαρακτηριστικά του χρηµατοδοτικού πλαι-

σίου για το σχεδιασµό των προγραµµάτων της περιόδου αυτής (θεµατική 

συγκέντρωση ΕΤΠΑ & ΕΚΤ, αιρεσιµότητες κλπ), καθώς και τη σηµασία 

των χρηµατοδοτικών εργαλείων και τέλος αναφέρθηκε στις προτεραιό-

τητες χρηµατοδότησης, όπως αυτές περιλαµβάνονται στη θέση (position 

paper) των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την 

ανάπτυξη του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) και των προγραµµάτων 

στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020.

Ακολούθησε διάλογος, µε ερωτήσεις και συζήτηση για τις µελλοντικές 

επιλογές σε τοµείς ανάπτυξης ενδιαφέροντος και αρµοδιότητας του ΤΕΕ 

και των Μηχανικών, ενώ το το συντονισµό της συζήτησης είχε η Αθηνά 

Κουρτέση, σύµβουλος ΤΕΕ για θέµατα ΕΣΠΑ.

Νέο τέλος για τα απόβλητα 
Νέο ειδικό τέλος ταφής για τα µη επεξεργασµένα απόβλητα τα οποία 

οδηγούνται σε χώρους υγειονοµικής ταφής θα ισχύσει από τις αρχές 

του 2014, αυξάνοντας κατά πολύ το κόστος της διαχείρισης των απορ-

ριµµάτων που καλούνται να καταβάλλουν οι δήµοι και κατ΄ επέκταση οι 

δηµότες µέσα από τα δηµοτικά τέλη. Σύµφωνα µε την πρόεδρο του δ.σ. 

του Ελληνικού Οργα-

νισµού Ανακύκλωσης 

(ΕΟΑΝ) Κ. Λαζαρίδου, 

από το 2014 το τέλος θα 

προστίθεται στο ποσό 

που καταβάλλεται ήδη σε 

κάθε περιοχή για τη λει-

τουργία των ΧΥΤΑ και θα 

είναι 35 ευρώ τον τόνο. 

Θα αυξάνεται µάλιστα 

κατά 5 ευρώ κάθε χρόνο 

µέχρι να φτάσει τα 60 

ευρώ τον τόνο. Μιλώντας 

σε ηµερίδα της Περι-

φερειακής Ένωσης ∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας για την ανακύκλωση 

συσκευασιών, η κ. Λαζαρίδου σηµείωσε ότι τα ποσά που θα εισπράττο-

νται από το παραπάνω τέλος θα καταλήγουν στο «πράσινο» ταµείο για 

περιβαλλοντικά έργα. 



Η κρίση, όπως ήταν επόµενο, κτύπησε και την αγορά των super yachts διεθνώς, αλλά όσοι ασχολούνται 

µε τον κλάδο, υποστηρίζουν πως το 2011 και 2012 ήταν χρονιές οι οποίες δεν θα επαναληφθούν. 

Η συζήτηση για τον ιδιαίτερο αυτό κλάδο της ναυπηγικής, αναζωπυρώθηκε το τελευταίο διάστηµα, µε 

αφορµή την “Αφροδίτη”, το σκάφος του αείµνηστου Steve Jobs, η κατασκευή του οποίου ολοκηρώθηκε 

µετά τον θάνατό του, αλλά και την συγκέντρωση-έκθεση των super yachts τον Ιανουάριο στο Λονδίνο. 

Μια εκδήλωση που υπενθύµισε ότι ο συγκεκριµένος κλάδος απασχολεί χιλιάδες ανθρώπους (τεχνίτες, 

αρχιτέκτονες, κατασκευαστές, σχεδιαστές, ναύτες), ενώ αλλάζει άρδην τα δεδοµένα µιας περιοχής όταν 

σ’ αυτή ανακαλύπτεται ένα νέο ενδιαφέρον αγκυροβόλιο από τους εξαιρετικά πλούσιους ιδιοκτήτες 

τους. " Έχουµε δει τον πάτο" υποστηρίζει ο  Herbert Aly, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Blohm + Voss. 

"Πιστεύω ότι το 2013 θα είναι µια πολλά υποσχόµενη χρονιά για τη βιοµηχανία µας", προσθέτει και µαζί 

του συµφωνεί ο Peter Lürssen, του οµώνυµου φηµισµένου ναυπηγείου, απ’ το οποιο σύντοµα αναµέ-

νεται να αποπλεύσει το µεγαλύτερο yacht του κόσµου, για το οποίο δεν αποκαλύπτει στοιχεία. Ωστόσο, 

οι ειδικοί µιλούν για ένα σκάφος 180 µέτρων, µεγαλύτερο από  το Eclipse του Roman Abramovich, που 

χτίστηκε στο Blohm + Voss και έχει µήκος 163,5 µέτρα.

Μερικά απ’ αυτά τα mega yachts απαιτούν πλήρωµα 60-80 άτοµα, αριθµός απαγορευτικός για πολλούς 

ιδιοκτήτες τους.

Η ναυπηγική των mega yachts είναι κατά κανόνα οικογενειακή επιχείρηση, η οποία βασίζεται στις ιδι-

αίτερες σχέσεις που αναπτύσσονται µε τους ιδιοκτήτες των σκαφών, καθώς αυτά αντανακλούν σε πολύ 

µεγάλο βαθµό την προσωπικότητα τους ή τις παραξενιές τους.

Σε µια εποχή που η Ευρώπη ανησυχεί πολύ για τις θέσεις εργασίας, η αύξηση των ναυπηγήσεων mega 

yachts δίνει µια καλή προοπτική, έστω κι αν είναι ένα κλάδος που τροφοδοτεί τα κουτσοµπολιά, ενώ 

πολλά απ’ αυτά τα σκάφη µετά την καθέλκυσή τους πλέουν µακριά από τις ακτές της Ευρώπης, συνήθως 

προς τη Μέση Ανατολή.
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Ως το τέλος Μαρτίου η φινλανδική εταιρεία 

συσκευών κινητής τηλεφωνίας Nokia, θα κυ-

κλοφορήσει ένα µοντέλο τηλεφώνου, το οποίο 

κοστίζει µόλις 15 ευρώ. Στόχος του νέου απλού 

µοντέλου, µε την ονοµασία Nokia 105, είναι το 

κοινό που δεν έχει χρησιµοποιήσει στο πα-

ρελθόν κινητό τηλέφωνο και οι αγορές που θα 

προσφέρεται είναι της Κίνας, Αιγύπτου, Ινδίας, 

Ινδονησίας, Νιγηρίας, Ρωσίας και Βιετνάµ. Η 

συσκευή, σε µαύρο και γαλάζιο χρώµα, διαθέ-

τει ξυπνητήρι, ραδιόφωνο, φακό και αδιάβροχο 

πληκτρολόγιο, ενώµπορεί να λειτουργεί χωρίς 

επαναφόρτιση για χρονικό διάστηµα έως και 

35 ηµέρες ! Το δεύτερο τρίµηνο σκοπεύει να 

κυκλοφορήσει σε 120 χώρες και το µοντέλο 

Nokia 301, µε τιµή 65 ευρώ. Πρόκειται για τη 

φθηνότερη συσκευή κινητής τηλεφωνίας της 

Nokia, µε δυνατότητα προβολής βίντεο. 

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΦΤΩΧΟΥ



Σε 24ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες 

κατέρχονται, πιθανώς από την Πέµπτη, οι 

εργαζόµενοι στο µετρό Θεσσαλονίκης, αντι-

δρώντας στην πρόθεση της αναδόχου κοι-

νοπραξίας του έργου να προχωρήσει άµεσα 

(µετά την ολοκλήρωση της αρχαιολογικής 

έρευνας στον σταθµό Βενιζέλου) σε περίπου 

400 απολύσεις. Η έναρξη κινητοποιήσεων 

αποφασίστηκε πριν από λίγο, οµόφωνα, στη 

γενική συνέλευση του Σωµατείου των Εργαζο-

µένων στο µετρό, µετά την άρνηση της ανα-

δόχου κοινοπραξίας να τούς εντάξει σε καθε-

στώς διαθεσιµότητας, όπως αντιπροτείνουν, 

αντί να προχωρήσει στις απολύσεις.

Τα παραπάνω ανέφερε, µιλώντας στο ΑΠΕ-

ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Σωµατείου Χάρης Κυ-

πριανίδης, ο οποίος υποστήριξε ακόµη ότι η 

εταιρεία επιµένει στις απολύσεις προκειµένου 

στη συνέχεια να επαναπροσλάβει τους εργα-

ζοµένους µε χαµηλότερους µισθούς, καθώς 

στην περίπτωση που τεθούν σε διαθεσιµό-

τητα, θα διατηρήσουν τα εργασιακά τους 

δικαιώµατα.

Áðåñãßåò óôï Ìåôñü 

Èåóóáëïíßêçò 
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«Το αεροδρόµιο Νέας Αγχιάλου είναι το αεροδρόµιο 

της Κεντρικής Ελλάδος και έτσι πρέπει να αντιµετω-

πίζεται από τους κατοίκους και φορείς της περιοχής. 

Επίσης  θα πρέπει να υπάρχουν καθηµερινές και µό-

νιµες πτήσεις εσωτερικών, αλλά κυρίως  εξωτερικών 

γραµµών, όπως και πτήσεις τσάρτερ για να µπορέσει 

να ανταποκριθεί στις επικρατούσες οικονοµικές 

συνθήκες». Αυτά τόνισαν σε κοινή δήλωση τους 

τρείς πρόεδροι περιφερειακών τµηµάτων του ΤΕΕ, 

Μαγνησίας Σ. Αναγνώστου, Ανατολικής Στερεάς 

Ελλάδος Α. Καραναστάσης, Κεντρικής και ∆υτικής 

Θεσσαλίας Ντίνος ∆ιαµάντος. Μετά την επίσκεψή 

µας στο αεροδρόµιο της Κεντρικής Ελλάδος (Νέας 

Αγχιάλου) όπου ενηµερώθηκαν για τη λειτουργία, 

τις προοπτικές και τα προβλήµατα του αερολιµένα, 

οι τρείς πρόεδροι των περιφερειακών τµηµάτων 

ΤΕΕ όπως ανακοινώθηκε  από κοινού διαπίστωσαν 

τα εξής:

-«Το αεροδρόµιο Νέας Αγχιάλου είναι το αερο-

δρόµιο της Κεντρικής Ελλάδος και έτσι πρέπει να 

αντιµετωπίζεται από τους κατοίκους και φορείς της 

περιοχής. Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα η εποχικό-

τητα των πτήσεων δεν βοήθησε, ώστε οι κάτοικοι της 

ευρύτερης περιοχής να αποκτήσουν τη νοοτροπία, 

της κατά προτεραιότητας αναζήτησης πτήσεων από 

το παρόν αεροδρόµιο, για τις µεταβάσεις τους εκτός 

Ελλάδας. 

-Θα πρέπει να υπάρχουν καθηµερινές και µόνιµες 

πτήσεις εσωτερικών, αλλά κυρίως  εξωτερικών 

γραµµών, όπως και πτήσεις τσάρτερ για να µπορέσει 

να ανταποκριθεί στις επικρατούσες οικονοµικές 

συνθήκες. Με την ανάπτυξη του προσφέρονται 

θέσεις εργασίας στους συντοπίτες µας και γίνεται η 

Θεσσαλία  και η Στερεά Ελλάδα γνωστοί τουριστικοί 

προορισµοί στην Ευρώπη.

-Η προσέλκυση αεροπορικών εταιριών στον αερο-

λιµένα Κ. Ελλάδος µπορεί να γίνει σε αντιδιαστολή 

στο µειωµένο κόστος χρήσης του σε σύγκριση µε 

τα αεροδρόµια «Ελ. Βενιζέλος» και «Μακεδονία». Η 

γεωγραφική του θέση αποτελεί µεγάλο πλεονέκτηµα 

για την ανάπτυξή του.

-Είµαστε υπέρ της πρότασης για να αναλάβει τη 

λειτουργία και εκµετάλλευση του Αεροδροµίου 

Νέας Αγχιάλου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε αυτή 

την περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει στήριξη της 

προσπάθειας, τόσο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-

λάδος, αλλά κυρίως από τους δήµους της περιοχής, 

µε πρώτους τους µεγάλους δήµους, Βόλου, Λαµιέων, 

Λαρισαίων, Καρδίτσης και Τρικκαίων. Στόχος είναι 

το αεροδρόµιο να γίνει ελκυστικό στις αεροπορικές 

εταιρείες και να προσφέρει πιο ποιοτικές αλλά και 

φθηνές υπηρεσίες.

-Σύνδεση του αεροδροµίου µε την Ε-65, όπως είχε 

προταθεί στο παρελθόν από τα Τεχνικά Επιµελητήρια 

της Θεσσαλίας. Παράλληλα θα πρέπει να βελτιω-

θεί τάχιστα η πρόσβαση από και προς την ΠΑΘΕ, 

κάτι που όπως εκτιµούµε δεν θα χρειαστεί υψηλά 

κονδύλια.

-Μέσω της διεύρυνσης της περιόδου χρήσεώς του, 

και της συνεργασίας στο τοµέα του marketing των 

τοπικών φορέων µε τις κατά τόπους περιφέρειες, το 

αεροδρόµιο µπορεί να προσελκύσει υψηλό αριθµό 

αεροπορικών εταιριών χαµηλού κόστους, από αυτές 

που ήδη χρησιµοποιούν τον αερολιµένα.

-Να αναπτυχτεί  η διακίνηση και εµπορευµάτων 

(Cargo) από το αεροδρόµιο σε συνδυασµό µε τον 

εµπορευµατικό σταθµό που προτείνεται στο Χωροτα-

ξικό Σχέδιο Θεσσαλίας µεταξύ Βόλου και Λάρισας. 

Άποψη µας είναι να συνταχθεί µελέτη (master plan) 

από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που να 

προτείνει έργα και δράσεις προς τη συγκεκριµένη 

κατεύθυνση.

-Μακροπρόθεσµα, µετά την ανάπτυξη του αερο-

δροµίου θεωρούµε ότι θα πρέπει να γίνει και η 

σιδηροδροµική σύνδεσή του.

-Να προβλεφθεί δροµολόγιο του ΚΤΕΛ Λαρίσης σε 

πρώτη φάση και των υπολοίπων ΚΤΕΛ των πρωτευ-

ουσών των νοµών αργότερα, κατά τις ώρες αφίξεως 

των αεροσκαφών, όπως συµβαίνει µε το Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ Μαγνησίας. 

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα πρέπει να αναλάβει 

πρωτοβουλία για να πραγµατοποιηθεί ευρεία σύσκε-

ψη µε τη συµµετοχή, των δήµων, των επιµελητηρίων 

και των φορέων που ασχολούνται µε τον τουρισµό, 

ώστε να συζητηθεί εκτενεστέρα το θέµα του αερολι-

µένα Κεντρικής Ελλάδος.

-Πρότασή µας  είναι το Αεροδρόµιο Κεντρικής 

Ελλάδος να ονοµασθεί Αεροδρόµιο «Αχιλλέας», 

όνοµα του µυθικού ήρωα που σηµατοδοτεί όλη την 

περιοχή».

-Παρουσίες: Στη σύσκεψη συµµετείχαν, ο Αερολιµε-

νάρχης Αεροδροµίου κ. Κώστας

Ευσταθίου, Από το ΤΕΕ Μαγνησίας ο πρόεδρος κ. 

Σωκράτης Αναγνώστου, η

αντιπρόεδρος κ. Νάνσυ Καπούλα, η Γ.Γραµµατέας κ. 

Βίκυ Μήτρου και το

µέλος της ∆.Ε. κ. Ευάγγελος Τσιρνόβας. Από το ΤΕΕ 

Ανατολικής Στερεάς

Ελλάδος κ. Απόστολος Καραναστάσης. Από το ΤΕΕ 

Κεντρικής και ∆υτικής

Θεσσαλίας, ο πρόεδρος κ. Ντίνος ∆ιαµάντος, και τα 

µέλη της ∆.Ε. κ.κ,. Κώστας Ιακωβάκης, ∆ηµήτρης 

Χύτας και Χρήστος Παληός.

ΚΟΙΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΤΕΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ∆ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

Πρωτοβουλία για το αεροδρόµιο της Κεντρικής Ελλάδος
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ειδοποιητήρια ρυθµίσεων στέλνονται 
σε 2.500.000 οφειλέτες- ∆ΙΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΧΡΕΗ ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ- Προσπάθεια να κλείσει η τρύπα των 
εσόδων ∆ιαβουλεύσεις: Οι εταίροι πιέζουν παρασκηνιακά τις 
πολιτικές δυνάµεις προειδοποιώντας για συνέπειες- ΙΤΑΛΙΚΟΣ 
«ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΚΕΠΕ: Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ 
ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 30% ΤΟ 2013 ∆ΑΝΕΙΑ: 8 ΣΤΟΥΣ 10 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ Μπεν Μπερνάνκι: ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΗΠΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συναγερµός στο υπουργείο για την είσπραξη των 
ληξιπρόθεσµων- ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ Ή ∆ΙΩΞΗ- Τελεσίγραφο 
για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ Συνάντηση µε την ηγεσία του 
υπουργείου Ανάπτυξης- ΣΤΑΘΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΖΗΤΟΥΝ 11 
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ON LINE ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 
Έντονη ανησυχία στις αγορές- ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ ΙΤΑΛΙΚΟ «ΑΤΥΧΗΜΑ» Η συζήτηση στη Βουλή 
για το αγροτικό εξελίχθηκε σε αντιπαράθεση για την ανάπτυξη- 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- Ρύθµιση δανείων για 
τους αγρότες και δυνατότητα σύνταξης στα 62.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Εγκλωβισµένη στο δίληµµα νέες κάλπες ή ακυβερνησία 
η τρίτη οικονοµία της Ευρωζώνης- ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- Βερολίνο και Βρυξέλλες υπενθυµίζουν 
στη Ρώµη την υποχρέωση προσαρµογής- Οι λαοί δεν αντέχουν άλλη 
λιτότητα, λένε Μοσκοβισί και Σουλτς Τι ζήτησαν από τον υπουργό 
Ανάπτυξης εκπρόσωποι των πολυεθνικών- ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Εφόσον έχουν περάσει τέσσερις µήνες 
από την ηµεροµηνία λήξης καταβολής τους- ΘΑ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ 
∆ΙΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ Εκτιµήσεις: 
ΥΦΕΣΗ 4,1% ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΚΕΠΕ ΓΙΑ ΤΟ 2013.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- Η Αθήνα λέει όχι, 
επισείοντας τον κίνδυνο «ιταλοποίησης» ΤΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ 
ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- Συνάντηση µε Κ. 
Χατζηδάκη ΟΚΤΩ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ∆ΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ 
5.000 ΕΥΡΩ- Εντολή του γενικού γραµµατέα εσόδων στις εφορίες 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ- Με το ηλεκτρονικό 
σύστηµα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟΣΙΟ- Ανοικτό το θέµα για την τρόικα  ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ- Σε ληξιπρόθεσµους οφειλέτες  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ- Σαµαράς 
προς Τσίπρα: Μας απειλείτε, αλλά δεν µασάµε.

ΤΑ ΝΕΑ: Πρόκληση της Χρυσής Αυγής- ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ  
Ιταλικές εκλογές: ΚΛΕΙ∆Ι Ο «ΘΙΑΣΟΣ» ΤΟΥ ΜΠΕΠΕ ΓΚΡΙΛΟ  Βουλή: 
ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  Συνέδριο 
ΠΑΣΟΚ: ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι αλλάζει στο χάρτη των Πανελλαδικών 
εξετάσεων- ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ  
«∆ιάπλαση παίδων µε εθνική αφύπνιση»- Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΣΤΡΑΤΕΥΕΙ 
ΠΑΙ∆ΙΑ 6 ΕΤΩΝ!  Εγκύκλιοι του υπ. Οικονοµικών- ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ 
ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 5.000 € ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ  Σίλβιο: «Όχι µε Μόντι, το 
βλέπω µε Μπερσάνι»- ΜΠΑΡΟΖΟ ΚΑΙ ΜΕΡΚΕΛ ΘΥΜΩΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΙΤΑΛΟΥΣ!

ΕΘΝΟΣ: Μετά το σοκ διεργασίες για κυβέρνηση Μπερσάνι- 
Μπερλουσκόνι- ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ- 
«Κατενάτσιο» από Βερολίνο και Βρυξέλλες για αποφυγή των εκλογών- 
Αναταράξεις στα ιταλικά spreads και τα χρηµατιστήρια  Έρευνες 
για µαύρο χρήµα- ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΙΝΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΝΙΚΟΛΟΥ∆Η  
Φοροδιαφυγή: ΠΟΙΝΙΚΗ ∆ΙΩΞΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 5.000 ΕΥΡΩ  
Οξύτατη κόντρα Σαµαρά- Τσίπρα στη Βουλή- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Τροµοκρατούν τους εξαθλιωµένους µισθωτούς- 
συνταξιούχους- ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 5.000 ΕΥΡΩ  Ωµός εκβιασµός- 
ΙΤΑΛΟΙ, ΓΥΡΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΣΩΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ…- Η αποτύπωση του αδιεξόδου 
στο πρόσωπο του νικητή Πιερλουίτζι Μπερσάνι.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε αντιδραστική πορεία 
κορυφαία στελέχη και βουλευτές της Ν.∆.- ∆ΕΞΙΟΤΕΡΑ ΤΗΣ ∆ΕΞΙΑΣ  Ο 
«ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ» ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  Σαµαράς- 
Βενιζέλος εναντίον Τσίπρα- ∆Ι∆ΥΜΟ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το νέο νοµοσχέδιο αυστηροποιεί τις διατάξεις 
του νόµου Ραγκούση- ΕΛΛΗΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ  ΙΤΑΛΙΑ: 
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Συνάντηση αρχηγών: ΜΕΤΩΠΟ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΣΙΠΡΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: ∆ιεθνές ενδιαφέρον για τη µεγάλη 
αποκρατικοποίηση- ΣΦΗΝΑ BBC ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΑΠ  Έχασαν τον 
µπούσουλα Βρυξέλλες, Βόννη και αγορές- ΚΑΒΑΛΙΕΡΕ: «ΜΠΕΡΣΑΝΙ, 
ΕΛΑ ΝΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΥΜΕ»  Οµαδικές παραιτήσεις «κηπουρών» µετά 
την αποκάλυψη της «Ε»- ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΤΑ 
«ΟΡΦΑΝΑ» ΤΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 571.123 τελικά οι µόνιµοι υπάλληλοι σε ένα γενικό 
σύνολο 667.733- ∆ΗΜΟΣΙΟ- Η… ΓΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ!  ΚΡΥΟΣ 
Ι∆ΡΩΤΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ- «Μήνυµα» αλα Ιταλικά.

ΕΣΤΙΑ: ΑΡΝΗΤΙΚΑ ∆Ι∆ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- Πώς οδηγήθηκε 
στο πολιτικό αδιέξοδο.

Η ΑΥΓΗ: Ο Αλ. Τσίπρας στη Βουλή: ΝΑΙ ΣΕ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ, ΟΧΙ ΣΕ 
ΠΕΙΡΑΤΕΣ- Ο Αντ. Σαµαράς βαπτίζει «επένδυση» το πλιάτσικο της 
δηµόσιας περιουσίας και την καταστροφή του περιβάλλοντος.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συζήτηση προ ηµερησίας διάταξης για τα αγροτικά 
ζητήµατα- Α∆ΙΕΞΟ∆Η ΓΙΑ ΤΗ ΦΤΩΧΗ ΑΓΡΟΤΙΑ Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Το σχέδιο του ΟΑΕ∆ αφορά οικογένειες που δεν έχουν 
ούτε έναν εργαζόµενο- ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 400.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ  Εξαγγελία 
του πρωθυπουργού στην προ ηµερησίας διατάξεως συζήτηση στη 
Βουλή- ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΑ 62 
ΧΡΟΝΙΑ  Ανυποχώρητη η τρόικα για το ∆ηµόσιο- 25.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Επιβεβαιώνεται ο Θεόπνευστος Βατοπεδινός µετά 
την κοινωνική έκρηξη και την παραίτηση της κυβέρνησης Μπορίσοφ στη 
γειτονική χώρα;- ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΣΗΦ: «ΚΡΑΥΓΗ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ»!
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ΣΤΑ 784 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 27/02/2013

Το µισό εκατοµµύριο πλησιάζουν πλέον τα αυθαίρετα 

που έχουν ξεκινήσει ή ολοκληρώσει τη διαδικασία 

«τακτοποίησης» από τον Οκτώβριο του 2011 έως σήµερα. 

Οι ρυθµοί υποβολής νέων δηλώσεων έχουν βελτιωθεί 

σε σχέση µε το προηγούµενο εξάµηνο, κινούνται όµως 

σταθερά σε χαµηλά επίπεδα, περίπου 350 - 380 ηµερησίως. 

Η παρούσα προθεσµία λήγει στα τέλη Μαΐου, αλλά το 

υπουργείο επεξεργάζεται σχέδια παράτασης της ζωής της 

ρύθµισης, µε διαφορετική µορφή. 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία από το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας, έως τις 20 Φεβρουαρίου στη 

διαδικασία «τακτοποίησης» είχαν δηλωθεί συνολικά 

496.806 αυθαίρετα. Από αυτά, στα προκαταρκτικά στάδια 

της διαδικασίας βρίσκονται 230.417 δηλώσεις. Στο στάδιο 

της προσωρινής υπαγωγής (δηλαδή έχοντας καταβάλει 

παράβολο και πληρώνοντας τις δόσεις του προστίµου) 

βρίσκονται 150.531 αυθαίρετα, ενώ τη διαδικασία 

έχουν ολοκληρώσει οι ιδιοκτήτες 115.849 αυθαιρέτων. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το σύστηµα του TEE έχει εκδώσει 

331.269 δηλώσεις µεταβίβασης αυθαιρέτων, όπερ 

σηµαίνει ότι το µεγαλύτερο µέρος των υπό τακτοποίηση 

κτισµάτων έχει ταχύτατα αλλάξει ιδιοκτήτη. Ενδεικτικό 

πάντως του ρυθµού µε τον οποίο κινείται πλέον n ρύθµιση 

είναι οι πληρωµές παραβόλων (το πρώτο στάδιο για την 

ουσιαστική ένταξη στη ρύθµιση). Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του TEE, τον τελευταίο µήνα πληρώνονται 350 - 380 

παράβολα ηµερησίως, ποσό που αντιστοιχεί περίπου 

στα 8 εκατοµµύρια ευρώ µηνιαίως. Συνολικά, µέχρι τις 

20 Φεβρουαρίου τα έσοδα από τη ρύθµιση (τα οποία 

καταλήγουν στο Πράσινο Ταµείο) είναι 784.413.234 ευρώ 

(αυξάνονται  περίπου κατά 1 εκατ. ευρώ την ηµέρα), εκ 

των οποίων τα συνολικά έσοδα από παράβολα είναι 248 

εκατ. ευρώ και τα έσοδα από πρόστιµα 532 εκατ. ευρώ. 

Υπενθυµίζεται ότι n «τακτοποίηση» αυθαιρέτων βάσει του 

ν.4014/11 ξεκίνησε µε µια ιδιαίτερη δυναµική: τον Οκτώβριο 

του 2011 δηλώθηκαν 34.063 αυθαίρετα, τον Νοέµβριο 

του ίδιου έτους έφθασαν τα 107.905 και τον ∆εκέµβριο 

τα 190.955. To ενδιαφέρον άρχισε να κάµπτεται στα µέσα 

του 2012 µε χειρότερο µήνα τον Οκτώβριο, στον οποίο 

δηλώθηκαν µόλις 3.100 αυθαίρετα (φθάνοντας συνολικά 

τα 434.577). Οι ρυθµοί ανέβηκαν και πάλι προς το τέλος 

του έτους: τον Νοέµβριο του 2012 τα αυθαίρετα που είχαν 

δηλωθεί είχαν φθάσει τα 455.767 και τον ∆εκέµβριο τα 

469.687, για να καταλήξουν τον Ιανουάριο του 2013 στα 

487.814 και στις 20 Φεβρουαρίου τα 496.806.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΝΕΟΥΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 27/02/2013

Θεσµικό πλαίσιο που θα προβλέπει τη σύναψη ειδικών 

συµβάσεων απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας για 

τους νέους «εντός των επιχειρήσεων» θα νοµοθετήσει το 

υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για 

την απασχόληση και την καταπολέµηση της καλπάζουσας, 

λόγω της παρατεταµένης ύφεσης, ανεργίας. To νέο µέτρο 

έθεσαν χθες στο τραπέζι του διαλόγου της Εθνικής 

Επιτροπής για την Απασχόληση ο υπουργός Γιάννης 

Βρούτσης και n γ.γ. του υπουργείου Εργασίας Άννα 

Στρατινάκη προαναγγέλλοντας, παράλληλα µε το «άνοιγµα» 

45.000 θέσεων πρακτικής άσκησης νέων ηλικίας έως 

29 ετών µε πεντάµηνες συµβάσεις και την προώθηση 

των κοινωνικών επιχειρήσεων, την εφαρµογή και νέων 

προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ για τα 400.000 νοικοκυρά που 

δεν έχουν ούτε ένα εργαζόµενο, καθώς και τη στήριξη 

όσων αναγκάζονται να εργάζονται µε µερική απασχόληση 

και εκ περιτροπής εργασία ή σε επισφαλείς θέσεις (π.χ. σε 

επιχειρήσεις οι οποίες οδεύουν στην πτώχευση). Τα νέα 

προγράµµατα θα χρηµατοδοτηθούν µέσα από ανακατανοµή 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ που δεν έχουν απορροφηθεί από άλλα 

υπουργεία ή δράσεις. Η ηγεσία του υπουργείου ανακοίνωσε 

ότι ήδη διεκδικεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την αύξηση, πάνω 

από τα 200.000 ευρώ, του ορίου επιχορήγησης (de minimis) 

που δύναται να δοθεί µέσα σε µια τριετία, έτσι ώστε και οι 

µεγάλες επιχειρήσεις να µπορούν να εφαρµόσουν τα νέα 

προγράµµατα επιδοτούµενης απασχόλησης.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ €5.000 ΚΑΙ ΑΝΩ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-33-34 | 27/02/2013

Ρυθµίστε τις ληξιπρόθεσµες οφειλές σας ή ετοιµαστείτε 

για κατασχέσεις και ποινικές διώξεις είναι το µήνυµα 

που επιχειρεί να στείλει το υπουργείο Οικονοµικών σε 

2,5 εκατ. φορολογουµένους µε ληξιπρόθεσµα χρέη 55 

δισ. ευρώ σε εφορίες και τελωνεία. Με δύο διαφορετικές 

εγκυκλίους ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων X. 

Θεοχάρης, από τη µία, δίνει οδηγίες για τη ρύθµιση των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών σε έως και 48 δόσεις και, από την 

άλλη, καλεί τους προϊσταµένους των εφοριών - υπό την 

απειλή πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών - να προχωρούν 

απευθείας σε υποβολή αιτήσεων για άσκηση ποινικών 

διώξεων σε κάθε φορολογούµενο µε ληξιπρόθεσµα χρέη 

άνω των 5.000 ευρώ εφόσον έχει περάσει διάστηµα 

4 µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

εξόφλησής τους. Επί της ουσίας, µε την εγκύκλιο για τις 

ποινικές διώξεις το υπουργείο Οικονοµικών δεν επιχειρεί 

τίποτα περισσότερο από το να µεταφέρει την πίεση των 

προϊσταµένων των εφοριών στους οφειλέτες και µε τον 

τρόπο αυτό να αυξήσει τις εισπράξεις από τη δεξαµενή 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η άσκηση ποινικών διώξεων 

σε κάθε οφειλέτη µε ληξιπρόθεσµο χρέος άνω των 5.000 

ευρώ προβλέπεται στο άρθρο 3 του Νόµου 3943 του 2011, 

οι διατάξεις όµως, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, 

παραµένουν ανενεργές ή ενεργοποιούνται λίγο πριν από 

την παραγραφή των υποθέσεων, δηµιουργώντας περιθώριο 

ακόµα και για λάδωµα των εµπλεκοµένων. Έτσι, για να µην 
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παραγράφονται τα σχετικά αδικήµατα ο γενικός γραµµατέας 

∆ηµοσίων Εσόδων ζητεί να υποβάλλονται αιτήσεις 

ποινικών διώξεων αµέσως µόλις συντρέξουν οι νόµιµες 

προϋποθέσεις, οι οποίες είναι: 

1. Τα βεβαιωµένα και ληξιπρόθεσµα χρέη να υπερβαίνουν 

το ποσό των 5.000 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε 

είδους τόκων ή προσαυξήσεων.

 2. Να έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 

τεσσάρων µηνών από την ηµεροµηνία λήξης καταβολής των 

χρεών αυτών (ένα έτος από την πάροδο της προθεσµίας 

για αποποίηση στις περιπτώσεις επαγωγής κληρονοµιάς ή 

κληροδοσίας). 

Προκειµένου να πιέσει τους εφόρους προς την κατεύθυνση 

µαζικών αιτήσεων ποινικών διώξεων, στην εγκύκλιο 

επισηµαίνεται ότι n υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης 

δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του προϊστάµενου 

της ∆ΟΥ, αλλά, αντίθετα, εντάσσεται στις ενέργειες που 

ασκούνται «κατά δέσµια αρµοδιότητα». Στην αντίθετη 

περίπτωση µπορούν να ενεργοποιηθούν πειθαρχικές και 

ποινικές ευθύνες των υπαλλήλων (παράβαση καθήκοντος, 

κακουργηµατική απιστία εις βάρος του ∆ηµοσίου κ.λπ.). 

Οι οφειλέτες προκειµένου να αποφύγουν δυσάρεστες 

εκπλήξεις µε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων ή 

ποινικές διώξεις, έχουν τη δυνατότητα να ρυθµίσουν τις 

οφειλές τους σε έως και 48 µηνιαίες δόσεις, µε βάση 

τις ισχύουσες διατάξεις για την παροχή διευκόλυνσης 

τµηµατικής καταβολής. Σε ξεχωριστή εγκύκλιο n οποία 

επίσης εστάλη στις εφορίες ορίζεται ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθµιση είναι n 

καταβολή παραβόλου υπέρ του ∆ηµοσίου ίσο µε 5 τοις 

χιλίοις της βασικής οφειλής, το οποίο δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Στον προς εξέταση φάκελο που 

συνοδεύει το αίτηµα χορήγησης διευκόλυνσης τµηµατικής 

πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν: πρωτότυπη αίτηση 

του οφειλέτη, το πρωτότυπο παράβολο, ειδικό έντυπο 

συµπληρωµένο µε τα κριτήρια υπαγωγής στη ρύθµιση 

(οικονοµική αδυναµία, διασφάλιση οφειλής, προέλευση 

οφειλής, προφίλ φορολογουµένου) και την άποψη του 

προϊσταµένου της ∆ΟΥ ή του Τελωνείου επί του αιτήµατος, 

αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος των 

τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), 

αντίγραφα ισολογισµών των τριών τελευταίων ετών (από την 

υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εµπεριέχεται και 

n έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή καθώς και πρόσφατο 

δευτεροβάθµιο ισοζύγιο µε το αντίστοιχο του προηγούµενου 

έτους και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκοµισθεί 

από τον αιτούντα, προκειµένου να τεκµηριωθεί n 

οικονοµική του αδυναµία.

ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ 
ΛΙΤΟΤΗΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 27/02/2013

«Πήραµε το µήνυµα των εκλογών, αλλά n Ιταλία έχει 

αναλάβει δεσµεύσεις, τις οποίες οφείλει να τηρήσει για 

το καλό των πολιτών της, αλλά και των επόµενων γενιών». 

Αυτή είναι n επίσηµη θέση της Κοµισιόν αναφορικά 

µε την επόµενη µέρα των εκλογών στην Ιταλία και την 

ψήφο διαµαρτυρίας των πολιτών κατά της λιτότητας. 

Ωστόσο, στην έδρα της Κοµισιόν στις Βρυξέλλες, αλλά 

και στις µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κυρίως στο 

Βερολίνο, n ανησυχία είναι έντονη και τα µάτια όλων 

στραµµένα στις αγορές, δεδοµένου ότι n οµαλότητα που 

είχε επανέλθει στην Eυρωζώνη µετά τη νέα διάσωση της 

Ελλάδας το ∆εκέµβριο είναι εύθραυστη και ο κίνδυνος 

επιστροφής στις αναταράξεις πραγµατικός. Κοµισιόν και 

εταίροι πιέζουν παρασκηνιακά τις πολιτικές δυνάµεις 

της Ιταλίας στο σχηµατισµό κυβέρνησης το συντοµότερο 

δυνατόν, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση 

θα εκτοξεύσει εκ νέου τα επιτόκια δανεισµού σε όλες τις 

«προβληµατικές χώρες». 

Στο «διά ταύτα», µπορεί δηµοσίως n Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

να επιµένει ότι n συνέχιση της πολιτικής λιτότητας είναι 

επιβεβληµένη, ωστόσο όλοι γνωρίζουν ότι το αποτέλεσµα 

της κάλπης στην Ιταλία δεν µπορεί να αγνοηθεί από τις 

υπόλοιπες κυβερνήσεις και τα θεσµικά όργανα της E.E. 

«Ο ιταλικός λαός έκανε τη δηµοκρατική του επιλογή, n 

εικόνα που προκύπτει από αυτές τις εκλογές είναι βεβαίως 

σύνθετη, αλλά έχουµε εµπιστοσύνη στους πολικούς 

θεσµούς και στην ικανότητα του προέδρου της χώρας να 

δροµολογήσει άµεσα τα επόµενα βήµατα, διασφαλίζοντας 

ότι n Ιταλία µπορεί να συνεχίσει να αντιµετωπίζει 

τις προσκλήσεις που έχει µπροστά της», δήλωσε ο 

αντιπρόεδρος της Κοµισιόν, Ολι Ρεν. Πρόσθεσε ότι είναι 

επίσης σηµαντικό να συνεχίσει n Ιταλία τις µεταρρυθµίσεις 

µε στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης. «Η Κοµισιόν θα συνεχίζει να εργάζεται σε 

στενή συνεργασία µε την Ιταλία, προκειµένου να τη στηρίξει 

στην αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων», κατέληξε ο κ. 

Ρεν. 

Οι ιταλικές εκλογές κυριάρχησαν και στην καθηµερινή 

ενηµέρωση της Κοµισιόν µε τον εκπρόσωπο να δέχεται 

σωρεία ερωτήσεων, σχετικά µε το εάν το αποτέλεσµα 

των εκλογών θα οδηγήσει σε µια αλλαγή του µείγµατος 

της πολιτικής που ακολουθείται σήµερα στην Eυρωζώνη, 

δηλαδή εάν οι Βρυξέλλες είναι διατεθειµένες να βάλουν 

«νερό στο κρασί τους». Ο εκπρόσωπος ήταν απολύτως 

σαφής, υπογραµµίζοντας ότι n Ιταλία ανέλαβε δεσµεύσεις 

έναντι των Βρυξελλών, αλλά και των άλλων κρατών-

µελών για µείωση του ελλείµµατος και του χρέους, καθώς 

και µεταρρυθµίσεις για βελτίωση ανταγωνιστικότητας 

και αύξηση της απασχόλησης. «Για εµάς οι δεσµεύσεις 

παραµένουν, είναι οι δεσµεύσεις της χώρας και 

περιµένουµε ότι θα τις σεβαστεί και πως αυτό θα είναι το 

µήνυµα που θα στείλει n νέα κυβέρνηση ώστε να κερδίσει 

την εµπιστοσύνη». 


