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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÌåôÜ áðü äéáâïõëåýóåéò 14 ùñþí, ôï 

“ìðñáíôåöÝñ” áíÜìåóá óå ÄÍÔ êáé 

Åõñùðáßïõò, êáôÝëçîå óå ìéá óõìöùíßá ãéá ôçí 

ÅëëÜäá, ìå ðïëëÜ êáé óçìáíôéêÜ …áëëÜ.

Ï óôü÷ïò ðïõ ôÝèçêå ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò 

åßíáé ðåñéïñéóìüò óôï 124% ôïõ ÁÅÐ ôï 2020 

êáé óçìáíôéêÜ êÜôù áðü ôï 110% ôï 2022. 

Ç ìåßùóç èá åðéäéù÷èåß ìå: åðáíáãïñÜ 

åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, åðéóôñïöÞ ôùí êåñäþí 

ôçò ÅÊÔ áðü ôï ðñüãñáììá áãïñÜò ôßôëùí 

(SMP), ìåßùóç ôùí åðéôïêßùí ôçò åëëçíéêÞò 

äáíåéáêÞò äéåõêüëõíóçò, óçìáíôéêÞ åðÝêôáóç 

ôçò áðïðëçñùìÞò ôùí äáíåßùí ôçò åëëçíéêÞò 

äáíåéáêÞò äéåõêüëõíóçò êáé ôïõ Åõñùðáúêïý 

Ôáìåßïõ ×ñçìáôïðéóôùôéêÞò Óôáèåñüôçôáò 

(EFSF), áíáâïëÞ ôùí ðëçñùìþí ôùí ôüêùí ãéá 

ôïí EFSF.

Ç Êñéóôßí ËáãêÜñíô êáôÝóôçóå óáöÝò üôé 

èá êáôáèÝóåé ôç óõìöùíßá óôï ÄÓ ôïõ ÄÍÔ 

ìüíï ìåôÜ ôçí ïëïêëÞñùóç ôçò åðáíáãïñÜò 

ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, åíþ áðü ðëåõñÜò 

Eurogroup äéåõêñéíßóôçêå üôé ç åðüìåíç äüóç 

èá åêôáìéåõôåß óå ôñßá ìÝñç: ôá 10,6 äéó. åõñþ 

ãéá ôç ÷ñçìáôïäüôçóç ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý êáé 

ôá 23,8 äéó. åõñþ óå ïìüëïãá ôïõ EFSF ðïõ 

ðñïïñßæïíôáé ãéá ôçí áíáêåöáëáéïðïßçóç ôùí 

ôñáðåæþí èá äïèïýí ùò ôéò 13 Äåêåìâñßïõ 

êáé ôá õðüëïéðá (ðåñßðïõ 9,3 äéó. åõñþ), 

ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2013, óå äýï äüóåéò, 

óõíäåäåìÝíåò ìå óôü÷ïõò ôïõ ðñïãñÜììáôïò, 

ìåôáîý ôùí ïðïßùí ç öïñïëïãéêÞ ìåôáññýèìéóç 

ôïí ÉáíïõÜñéï.

ÌÝëëåé ôþñá íá äïýìå óôçí ðñÜîç áí ç 

óõìöùíßá óõíéóôÜ “ìéá íÝá çìÝñá” Þ “ìéá íÝá 

áöåôçñßá” ãéá ôç ÷þñá, êáèþò Ýóðåõóáí ìÝóá 

óôç ...íý÷ôá íá äçëþóïõí ðñùèõðïõñãüò êáé 

ðñüåäñïò ôïõ ÐÁÓÏÊ.  

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται η διήμερη εκδήλωση, που διοργανώνει  το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας, με θέμα: «Διοικητική μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανι-

κοί ως μοχλός ανάπτυξης». Οι εργασίες της εκδήλωσης θα διεξαχθούν στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο 

ELECTRA PALACE  (Ν. Νικοδήμου 18-20). Ώρα έναρξης  9:30π.μ.

Εκδήλωση για τους µηχανικούς του δηµοσίου

Απόφαση κόλαφος για 
τους µισθούς των 500 ευρώ

Εκμετάλλευση των εργαζομένων, 

καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ίδια 

τους την επιβίωση, αποτελούν οι 

μειώσεις των μισθών στα 500 ευρώ, 

σύμφωνα με απόφαση του Μονομε-

λούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η 

οποία ελήφθη στο πλαίσιο εκδίκασης 

της προσφυγής της κατασκευάστριας 

κοινοπραξίας κατά της απεργίας των 

εργαζομένων στο έργο του Μετρό της 

συμπρωτεύουσας. Το θέμα αναδεικνύ-

ει η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομέ-

νων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας 

(ΟΣΕΤΕΕ), ενώ σύμφωνα με ανακοίνω-

ση του Σωματείου Εργαζομένων στο 

Μετρό Θεσσαλονίκης, το δικαστήριο 

«εξέδωσε μια ιστορική απόφαση που 

χαράζει νέους δρόμους στους αγώνες 

των εργαζομένων για την αξιοπρεπή 

διαβίωση τους» και «θα έχει αντίκτυπο 

και σε όλους τους εργαζόμενους στην 

υπόλοιπη χώρα», διότι:

- Αποφάσισε ότι η εφαρμογή της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 

(ΠΥΣ) 6/28.02.2012, που κατήργησε τη 

μετενέργεια και μείωσε τον κατώτατο 

μισθό, «είναι αντισυνταγματική και 

συγκρούεται με τα άρθρα 26 και 43 του 

Συντάγματος».

- Έκρινε πως μειώσεις μισθών σε αυτό 

το μέγεθος (δηλαδή τα 500 ευρώ), 

συνιστούν πλέον εκμετάλλευση του 

εργαζομένου και θέτουν σε κίνδυνο 

την επιβίωση του.

- Αποφάσισε ότι η εφαρμογή της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «σε 

μικρή μερίδα εργαζομένων παραβιάζει 

κατάφωρα την αρχή της ισότητας στις 

εργασιακές σχέσεις».

- Δέχτηκε ότι σε καμία περίπτωση οι 

απεργίες των εργαζομένων δεν είναι 

υπεύθυνες για την καθυστέρηση απο-

περάτωσης του έργου.

- Δέχτηκε ότι οι προσλήψεις των 30 

εργατοτεχνιτών δεν ήταν αναγκαίες, 

«κάτι που ενισχύει την άποψη πως 

ήταν προσχηματικές για να μπορέσει 

η εταιρεία να επιβάλει τις μειώσεις των 

μισθών», όπως σημειώνεται.

Σύμφωνα με το κείμενο της απόφα-

σης του δικαστηρίου, οι διατάξεις της 

ΠΥΣ εκδόθηκαν από τη διοίκηση κατά 

παράβαση του Συντάγματος και γι'αυτό 

είναι μη εφαρμοστέες.

Οι εργαζόµενοι στο 

Μετρό Θεσσαλονί-

κης απεργούν εδώ 

και πέντε εβδοµά-

δες, «συµπαραστε-

κόµενοι στους 30 

επαναπροσληφθέ-

ντες εργατοτεχνίτες, 

που κλήθηκαν να 

εργαστούν µε το 

εξευτελιστικό ποσό 

των 460 ευρώ», 

όπως αναφέρει το 

σωµατείο.



Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Γιάννης 

Θεοδωράκης καλεί τα µέλη της «Α» στην ενδέκατη 

τακτική συνεδρίαση που θα πραγµατοποιηθεί την 

∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 10:00 π.µ. 

στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιµελη-

τηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) µε θέµατα:

1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσω-

πείας του Τ.Ε.Ε.

2. Ενηµέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής.

3. Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς τη 

∆ιοικούσα Επιτροπή.

4. Έγκριση Απολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικονοµικού 

έτους 2011.

5. Έγκριση Ισολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικονοµικού 

έτους 2011.

6. Έγκριση Προϋπολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικο-

νοµικού έτους 2013 και καθορισµός µηνιαίων 

εξόδων παραστάσεως του Προέδρου Τ.Ε.Ε., 

Γενικού Γραµµατέα ∆ιοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε., 

Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και Προέδρων 

Περιφερειακών Τµηµάτων Τ.Ε.Ε. για τα έτη 2013, 

2014 και 2015.

7. Τροποποίηση Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.

Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από 

το µισό των µελών. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η 

συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 8 

∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο 

DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαρια-

νή) και µε την ίδια ηµερήσια διάταξη, οπότε αρκεί 

για την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των 

µελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Επισηµαίνεται ότι : α) Η διαπίστωση της ύπαρξης 

απαρτίας θα γίνει το αργότερο στις 09:45 του 

Σαββάτου 8 ∆εκεµβρίου 2012, ενώ η συνεδρίαση 

προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 20:30 της ίδιας 

ηµέρας, β) Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυρια-

κή 9 ∆εκεµβρίου 2012 µε ώρα έναρξης 09:45 και 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 16:00.

ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.,  

µετά α) την από 30.7.2012 παραίτηση του Σωκράτη 

Αλεξιάδη από την θέση του Α ' Αντιπροέδρου και 

µέλους της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. και 

β) την από 31.7.2012 παραίτηση του Θεόδωρου 

Σεραφίδη από την θέση του Β ' Αντιπροέδρου 

της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε., η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2012 

και ώρα 10:00 π.µ. στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελ-

λάδας (Νίκης 4, 7ος όροφος), µε µοναδικά θέµατα 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης :

1. Εκλογή Α ' Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

2. Εκλογή Β ' Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας 

Επιτροπής του Τ.Ε. Ε.

Στην ειδική αυτή συνεδρίαση απαιτείται απαρτία 

των δύο τρίτων (2/3) του όλου αριθµού των µελών 

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η Αντιπροσωπεία του 

Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 8 ∆εκεµβρίου 

2012 και ώρα 09:45 π.µ. στο ξενοδοχείο DIVANI 

CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή), οπότε 

αρκεί για την απαρτία η παρουσία πάνω από το 

µισό των µελών.

Τα µέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να 

έχουν µαζί τους -για πιστοποίηση της

ταυτότητάς τους- την αστυνοµική τους ταυτότητα ή 

το δελτίο µέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την 

άδεια οδήγησης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

5 
∆εκεµβρίου

2012

 "Ηλεκτρονικό εµπόριο και σύγχρονη 

επιχείρηση"

ΤΡΙΠΟΛΗ

Εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης: 

«Ψυκτικά µέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας 

υψηλών θερµοκρασιών» 

ΑΘΗΝΑ

Eπιµελητήριο Αρκαδίας, Ελλη-
νικό ∆ίκτυο Enterprise Europe 
Network – Hellas

Ελληνικό Παράρτηµα της 
Αµερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρµανσης, Ψύξης και 
Κλιµατισµού – ASHRAE

11 
∆εκεµβρίου

2012

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιµης 

Κινητικότητας

ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύµατος ∆εληγεώργη

14 
∆εκεµβρίου

2012

Νέες συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

 Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνονται 

αύριο- οι εργασίες της ετήσιας συνάντησης 

ναυτικής τεχνολογίας  ΕΛ.Ι.Ν.Τ. οι οποίες και 

διεξάγονται στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος 

Ευγενίδου, µε θέµα: "Αποτελεσµατική Ναυτιλία 

µε Περιβαλλοντικές Προτεραιότητες- Ανταγω-

νιστικότητα µέσω Εκπαίδευσης και "Πράσινων" 

Τεχνολογιών».

Συνάντηση  
Ναυτικής Τεχνολογίας 

 Με αφορµή τα 61 χρόνια λειτουργίας του, το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών – ΙΚΥ διοργανώνει επετειακή 

εκδήλωση, αύριο 28 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 19.00, στο Ζάππειο Μέγαρο. Σκοπός της εκδήλωσης είναι 

να αναδείξει, αφενός µεν, το κοινωνικό έργο, την πορεία και τη µέχρι τώρα συνεισφορά του Ιδρύµατος, 

αφετέρου δε τις δυνατότητές του για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µέσα από την υλοποίη-

ση νέων προγραµµάτων. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ανακοινώσεις ΥΠΕΚΑ για το θεσµό της «Τράπεζας Γης»
Αναµένονται σήµερα στο έβδοµο RED Business Forum, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Εις για τη νέα πολεοδοµική πολιτική του ΥΠΕΚΑ, µε αιχµή τη 

θεσµοθέτηση από το ΥΠΕΚΑ της «Τράπεζας Γης» αναµένονται 

σήµερα. Το δίκτυο RE+D Magazine δηµοσιεύει ότι το  νέο θεσµό 

θα παρουσιάσει αναλυτικά, ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας 

του ΥΠΕΚΑ  Σωκράτης Αλεξιάδης, στο έβδοµο RED Business 

Forum, που θα πραγµατοποιείται σήµερα στο Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών.  Ο κ. Αλεξιάδης θα αναφερθεί και στα βασικά εργα-

λεία για τη χρηµατοδότηση των έργων του ΥΠΕΚΑ που είναι το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

και το Πράσινο Ταµείο. Ειδικότερα Το εργαλείο αυτό, γνωστό και 

ως αγορά δικαιωµάτων γης έρχεται µέσα από την αποϋλοποίηση 

της ιδιοκτησίας, να συµβάλλει στη δηµιουργία αστικών παρεµβά-

σεων µεγάλης κλίµακας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες 

συνεργασίας ∆ηµόσιου και Ιδιωτικού τοµέα. Στο ίδιο δηµοσίευµα 

αναφέρεται ότι: 

-«Αντικαθιστώντας παρωχηµένα εργαλεία σχεδιασµού και 

δόµησης του χώρου» δηλώνει o Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας 

και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Σωκράτης Αλεξιάδης, 

«δίνουµε την ευκαιρία αναζωογόνησης της οικοδοµικής δρα-

στηριότητας, που θα συµπαρασύρει και όλους τους υπόλοιπους 

κλάδους που εµπλέκονται µε αυτήν». Η «αγορά δικαιωµάτων γης» 

περιλαµβάνει και τη µεταφορά του συντελεστή δόµησης ως άυλου 

τίτλου, ένας θεσµός που έχει εγκλωβίσει εκατοντάδες ιδιοκτή-

τες καθώς το ΣτΕ έχει µπλοκάρει εδώ και χρόνια την διαδικασία 

απαιτώντας από την Πολιτεία να θεσµοθετήσει τις ειδικές ζώνες 

υποδοχής του. Μέσα από τη συγκεκριµένη διαδικασία:

-

ρέτων µε υπερβάσεις στη δόµηση µε αγορά Σ∆ από την "τράπεζα 

γης" που θα δηµιουργηθεί σε κάθε δήµο.

ιδιοκτησιών και επεµβάσεων σε επίπεδο οικοδοµικού τετραγώνου 

υποβαθµισµένων περιοχών, από ιδιώτες επενδυτές µε στόχο την 

περιβαλλοντική αναβάθµιση τους, όπως προβλέπει ο ΝΟΚ (Νέος 

Οικοδοµικός Κανονισµός).

από συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα, και η σύνδεση µε επιχει-

ρησιακά και επενδυτικά προγράµµατα µεικτής οικονοµίας, που 

ήδη εφαρµόζονται στο εξωτερικό και θα είναι η πρώτη φορά που 

επιχειρείται να εφαρµοσθούν και στην Ελλάδα.

τράπεζες γης θα δηµιουργηθούν σε φορείς της Τοπικής Αυτοδι-

οίκησης. 

-Το Ρυθµιστικό της Αθήνας: Συνεχίζοντας να τροφοδοτεί µε 

εργαλεία χωρικού σχεδιασµού -µε στόχο την αειφόρο ανάπτυ-

ξη-, το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να δροµολογήσει ένα 

ευέλικτο και ταχύ σύστηµα που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

της εποχής. Η ένταξη των εργαλείων αυτών στη λογική ανάπτυξης 

της πόλης, µεταθέτει και την κατάθεση του Ρυθµιστικού Σχεδίου 

της Αθήνας για την Άνοιξη του 2013.Η πολεοδοµική µεταρρύθ-

µιση που ξεκίνησε µε το Νέο Οικοδοµικό Κανονισµό δηµιουργεί 

νέες επενδυτικές προϋποθέσεις και αφετηρία επανεκκίνησης της 

πραγµατικής οικονοµίας.  Η τράπεζα Γης αναµένεται να θέσει σε 

τελείως νέα βάση τη σύγχρονη διαδικασία παραγωγής κτισµένου 

χώρου, καθώς καταργεί στην ουσία την αντιπαροχή, που κυριάρ-

χησε σαν µοντέλο ανάπτυξης των ελληνικών πόλεων τις τελευταί-

ες δεκαετίες.

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στην Αυτοδιοίκηση 
Συνεχίζονται για τρίτη εβδοµάδα οι καταλήψεις σε κτίρια και υπηρεσίες δήµων, περιφερειών 

και αποκεντρωµένων διοικήσεων. Ειδικά για τους δήµους, σύµφωνα µε την απόφαση της ΠΟΕ-

ΟΤΑ που ελήφθη την προηγούµενη Παρασκευή, οι καταλήψεις σε δηµαρχεία και δηµοτικά 

κτίρια θα συνεχισθούν έως και σήµερα, ενώ την Τετάρτη θα υπάρξει τετράωρη στάση εργα-

σίας από τις 11 το πρωί, των εργαζοµένων στους ΟΤΑ του νοµού Θεσσαλονίκης. Σήµερα, θα 

πραγµατοποιηθεί συγκέντρωση διαµαρτυρίας στις 11.30 το πρωί στην πλ. Καραϊσκάκη και θα 

ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Ανάλογες κινητοποιήσεις 

θα γίνουν και στις πρωτεύουσες των νοµών. Ειδικά για το δήµο Αθηναίων, ο Σύλλογος Εργαζο-

µένων αποφάσισε να συνεχίσει έως και σήµερα την κατάληψη των γραφείων της διεύθυνσης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού, ενώ αύριο θα επεκτείνει την κατάληψη και στις Τεχνικές Υπηρεσίες. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σε ανακοίνωσή της, δηλώνει ότι οι εργαζόµενοι στην 

Αυτοδιοίκηση είναι αποφασισµένοι να συνεχίσουν την κλιµάκωση των κινητοποιήσεων, µέχρι 

να αναγκασθεί η κυβέρνηση να αναιρέσει το µέτρο της διαθεσιµότητας.



Τις προσεχείς ηµέρες ένα ελληνικό δεξαµενόπλοιο 

που αναχώρησε στις αρχές Νοεµβρίου από τη 

Νορβηγία και µεταφέρει υγροποιηµένο φυσικό 

αέριο, θα περάσει από τα στενά Bering Strait 

της Αρκτικής, µεταξύ Σιβηρίας και Αλάσκας 

και θα βρεθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό, µε 

κατεύθυνση την Ιαπωνία. Πρόκειται για το 

Ob River, της εταιρείας Dynagas, η οποία 

εδρεύει στην Γλυφάδα και έχει µισθωθεί 

από τη ρωσική Gazprom. Είναι το πρώτο 

πλοίο του είδους που ταξιδεύει από την 

Ευρώπη προς την Ασία απ’ αυτό το δρόµο, 

ο οποίος είναι συντοµότερος κατά 20 ηµέ-

ρες, απ’ ότι η διαδροµή µέσω Μεσογείου-

Σουέζ-Ινδικού Ωκεανού – Ειρηνικού. 

Το ταξίδι δεν παύει να είναι δύσκολο, γι’ αυτό, 

άλλωστε, σε µεγάλο µέρος της διαδροµής συνοδεύ-

εται από ρωσικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό. Ωστόσο, 

το ταξίδι έγινε εφικτό – και ιδίως τέτοια εποχή – εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής, η 

οποία είναι πιο έντονη στην περιοχή του Αρκτικού Ωκεανού, µε συνέπεια τη σηµαντική 

µείωση των πάγων. Κλιµατολόγοι προειδοποιούν, µάλιστα, ότι σε µερικές δεκαετίες η 

Αρκτική θα µένει δίχως πάγο τα καλοκαίρια !

Με το …λιώσιµο των πάγων και της αύξησης της ζήτησης για φυσικό αέριο στην Ασία, 

η διαδροµή από την Αρκτική καθίσταται πιο ελκυστική για τις ναυτιλιακές εταιρείες και 

το εµπόριο καυσίµων.

Το Ob River,  χωρητικότητας 150.000 κυβικών µέτρων, παρέλαβε το φορτίο του από ερ-

γοστάσιο υγροποιηµένου φυσικού αερίου στο Χάµερφεστ της Νορβηγίας, το οποίο κα-

τασκευάστηκε µε την προοπτική να τροφοδοτεί την αµερικανική αγορά. Οι ΗΠΑ, όµως, 

τα τελευταία χρόνια παράγουν όλο και περισσότερο φυσικό αέριο µε την τεχνολογία 

της υδραυλικής ρωγµάτωσης, η οποία απελευθερώνει υδρογονάνθρακες που παρέ-

µεναν παγιδευµένοι σε σχιστολιθικά πετρώµατα στο υπέδαφος. Αντίθετα, η ζήτηση για 

φυσικό αέριο αυξάνεται στην Ιαπωνία µετά το πυρηνικό ατύχηµα της Φουκουσίµα και 

τη στροφή σε άλλες πηγές ενέργειες. 

Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η κίνηση των πλοίων θα αυξηθεί στην Αρκτική όχι µόνο από 

τα δεξαµενόπλοια που κινούνται από την Ευρώπη προς την Ασία, αλλά και λόγω του 

αυξηµένου ενδιαφέροντος της πετρελαϊκής βιοµηχανίας για τα µεγάλα κοιτάσµατα 

υδρογονανθράκων που πιστεύεται ότι κρύβονται κάτω από τα παγωµένα νερά.

Προς το παρόν, πάντως, η σηµασία του Βορειοανατολικού Περάσµατος είναι σχετική: 

µόλις 40 πλοία ταξίδεψαν πέρυσι µέσω αυτής της διαδροµής, συγκριτικά µε τα 19.000 

σκάφη που πέρασαν τη ∆ιώρυγα του Σουέζ.
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Η pteropod, το θαλάσσιο σαλιγκάρι, γνω-
στό και ως “πεταλούδα της θάλασσας”, που 
αποτελεί βασική πηγή διατροφής για τα 
ψάρια και τα πουλιά και διαβιεί στα νερά 
των ωκεανών έως βάθος 200 µέτρων, τείνει 
προς εξαφάνιση. 
Πρόκειται για το πρώτο απτό δείγµα της 
τεράστιας ρύπανσης των ωκεανών και ει-
δικότερα της οξίνισης τους, η οποία επη-
ρεάζει τους ζωντανούς οργανισµούς, όπως 
λένε οι επιστήµονες. Η οξίνιση των υδάτων 
προκαλείται από τις τεράστιες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα, που “αποθηκεύο-
νται” στα µεγάλα βάθη της θάλασσας, συ-
νήθως µετά από 1.000 µέτρα βάθος. Όµως, 
όπως προκύπτει, η οξίνιση εµφανίζεται 
πλέον και σε πολύ µικρότερα βάθη, επη-
ρεάζοντας καταστροφικά το κέλυφος της 
“πεταλούδας της θάλασσας”, το οποίο είναι 
από αραγωνίτη, ο οποίος γρήγορα µπορεί 
να διαλυθεί κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Σε περιοχή του Νότιου Ωκεανού, κοντά 

στην Ανταρκτική, επιστήµονες εντόπισαν 
“φαγωµένα κελύφη” της pteropod και την 
κατέγραψαν ως πρώτη απόδειξη της µε-
ταβολής της χηµείας των ωκεανών. ∆ια-
πίστωση η οποία πυροδότησε ανησυχίες 
λόγω του σηµαντικού ρόλου της “πεταλού-
δας” στην θαλάσσια τροφική αλυσίδα, η 
οποία καταλήγει τακτικά στο τραπέζι των 
ανθρώπων, για παράδειγµα µε την κατανά-
λωση σολοµού. Κατόπιν αυτού οι επιστή-
µονες αναζητούν τυχόν άλλες συνέπειες 
από την οξίνιση των ωκεανών.
Σύµφωνα µε το Παγκόσµιο Μετεωρολογι-
κό Σταθµό, η ποσότητα του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα της Γης αυξάνε-
ται διαρκώς, κυρίως, λόγω της καύσης των 
ορυκτών καυσίµων και της αποψίλωσης 
των δασών. Αυτό σηµαίνει ότι οι ωκεανοί 
του πλανήτη, φυσικές εγκαταστάσεις απο-
θήκευσης άνθρακα, απορροφούν όλο και 
περισσότερο από το αέριο, το οποίο τους 
καθιστά πιο όξινους.

ΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ



∆ιεύρυνση των ζηµιών αλλά και κάµψη των πωλήσεων παρουσίασε στο εννεά-

µηνο του 2012 ο όµιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής σε σύγκριση µε το εννεάµηνο του 2011.  

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, σε ενοποιηµένο επίπεδο οι ζηµιές µετά τους 

φόρους διαµορφώθηκαν σε 70,12 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε ζηµιές µετά από 

φόρους 32,22 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011 ενώ τα αποτελέσµα-

τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν ζηµιές 51,31 

εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε κέρδη 2,90 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2011. 

Όσον αφορά στις πωλήσεις, υποχώρησαν στα 173,41 εκατ. ευρώ από 215 εκατ. 

ευρώ το εννεάµηνο του 2011, σηµειώνοντας κάµψη 19,3%.

Μητρική: Ανάλογη εικόνα εµφάνισαν τα οικονοµικά αποτελέσµατα σε επίπεδο 

εταιρείας. Ειδικότερα, οι πωλήσεις µειώθηκαν κατά 18,4%, και περιορίστηκαν 

σε 151,93 εκατ. ευρώ από 186,22 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2011 ενώ οι 

ζηµιές µετά τους φόρους διευρύνθηκαν σε 72,27 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 

µε ζηµιές 20,06 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας ήταν αρνητικά, µε τις ζηµιές να φθάνουν 

τα 58,35 εκατ. ευρώ σε σύγκριση µε κέρδη 9,72 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 

περίοδο του 2011.

Äéåýñõíóç æçìéþí  óôïí üìéëï  
ÁÃÅÔ ÇñáêëÞò

Οδηγίες σχετικά µε την καταβολή 

των ασφαλιστικών εισφορών, για τις 

περιόδους από τον Νοέµβριο του 

2011 και εφεξής, µετά την κατάργηση 

των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του 

Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας 

(ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ), 

δίνει µε εγκύκλιό του το ΙΚΑ. 

Η κατάργηση των εργοδοτικών 

εισφορών για τους δύο οργανισµούς, 

περιλαµβάνεται στις ρυθµίσεις του 

νόµου 4093/2012 και σε ερµηνευτική 

εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, 

µε την οποία ορίζεται ότι η κατάργηση 

των συγκεκριµένων εισφορών ισχύει 

από την 1/11/2012. 

Συγκεκριµένα, καταργούνται οι εργο-

δοτικές εισφορές υπέρ του Οργανι-

σµού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και 

Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 

0,75% και 0,35% αντίστοιχα, ενώ δια-

τηρείται η εισφορά των εργαζοµένων 

κατά 1% υπέρ του ΟΕΚ και 0,35% υπέρ 

του ΟΕΕ για τις κοινές επιχειρήσεις 

και τις οικοδοµές. 

Οι διατάξεις του νόµου περιλαµ-

βάνουν και τους ασφαλιζόµενους 

µέσω Σωµατείων και συνεργατικών 

επιχειρήσεων. 

Υπενθυµίζεται ότι ΟΕΚ και ΟΕΕ 

καταργήθηκαν από τον περασµένο 

Φεβρουάριο µε νόµο του 2ου Μνηµο-

νίου και οι αρµοδιότητές τους µετα-

φέρθηκαν και ασκούνται πλέον από 

τον ΟΑΕ∆, ενώ συστήθηκε στον ΟΑΕ∆ 

Ειδικός Λογαριασµός Κοινωνικής 

Πολιτικής µε διοικητική, λογιστική 

και οικονοµική αυτοτέλεια, στον 

οποίο µεταφέρονται οι πόροι, τα ήδη 

ταµειακά διαθέσιµα και κάθε έσοδο 

των δύο καταργούµενων φορέων.

Åãêýêëéïò êáôÜñãçóçò ôùí åéóöïñþí  
õðÝñ ÏÅÊ êáé ÏÅÅ

∆ηµοπρατούνται  τα έργα της δυτικής περιφερειακής Θεσσαλονίκης, στους 

κόµβους Ευκαρπίας, Λαγκαδά και Σταυρουπόλεως και Μακρυγιάννη, δί-

νοντας το «εναρκτήριο λάκτισµα» για µια πολυαναµενόµενη παρέµβαση, 

ύψους 75 εκατ. ευρώ, µε προβλεπόµενο χρόνο κατασκευής τους 28 µήνες 

και χρηµατοδότηση από το επιχειρησιακό πρόγραµµα «Μακεδονία-Θράκη 

2007-2013». ΄Οπως ανακοίνωσε η «Εγνατία Οδός ΑΕ», το αντικείµενο της 

εργολαβίας περιλαµβάνει: α) τη βελτίωση και αναβάθµιση του ανισόπεδου 

κόµβου (Α/Κ) Ευκαρπίας (Κ14), τη διασταύρωση της ∆υτικής Εσωτερικής 

Περιφερειακής (∆ΕσΠερ) µε την οδό 25ης Μαρτίου (µε υπογειοποίηση 

της ∆ΕσΠερ), β) τη βελτίωση – αναβάθµιση του Α/Κ Λαγκαδά και Σταυ-

ρουπόλεως, µε τη διέλευση της ∆ΕσΠερ µε νέα γέφυρα δύο ανεξάρτητων 

κλάδων άνωθεν των οδών Ωραιοκάστρου και Λαγκαδά, γ) τη βελτίωση – 

αναβάθµιση του Α/Κ Μακρυγιάννη, µε υπογειοποίηση της ∆ΕσΠερ και 

δ) εργασίες βελτίωσης σε όλο το µήκος του έργου (ασφαλτικές εργασίες, 

εργασίες σήµανσης ασφάλισης κλπ.).

Αναφερόµενος στο έργο, ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων, Στράτος 

Σιµόπουλος, δήλωσε: «Η δυτική Θεσσαλονίκη δεν έτυχε έως σήµερα της 

δέουσας προσοχής της Πολιτείας. Το Σεπτέµβριο δεσµευτήκαµε ότι εντός 

ολίγων µηνών θα δηµοπρατηθεί το έργο της κατασκευής των κόµβων της 

δυτικής περιφερειακής. Η δέσµευσή µας αυτή υλοποιήθηκε, µε τη σχετική 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας “Εγνατία Οδός ΑΕ”».

Σε απεργιακή ετοιµότητα αποφάσισε η γενική συνέλευση του Συλ-

λόγου να βρίσκονται οι εργαζόµενοι του ΤΕΕ, ενόψει συναντήσεων 

διαλόγου, που πραγµατοποιούνται µεταξύ του προέδρου του ΤΕΕ 

Χρήστου Σπίρτζη και των κυβερνητικών αρµοδίων, για θέµατα που 

σχετίζονται µε την οικονοµική βιωσιµότητα του ΤΕΕ και βρίσκονται 

στην κορυφή των διεκδικήσεων, που προβάλλει ο Σύλλογος αντι-

δρώντας παράλληλα στις οικονοµικές και εργασιακές περικοπές των 

µνηµονίων αλλά και στις διαθεσιµότητες και απολύσεις στο δηµόσιο 

τοµέα. Η συνέλευση εξουσιοδότησε τη διοίκηση του Συλλόγου να 

προχωρήσει σε προκήρυξη κινητοποιήσεων ανάλογα µε τις εξελίξεις, 

ενώ θα πραγµατοποιηθεί νέα γενική συνέλευση του Συλλόγου την 

ερχόµενη Τρίτη. Στο µεταξύ ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης 

Ρήγας σε συγκέντρωση µελών της κεντρικής αντιπροσωπείας ΤΕΕ 

παρουσίασε τα αιτήµατα και τις θέσεις του Συλλόγου Εργαζοµένων 

ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ). 

Óå áðåñãéáêÞ åôïéìüôçôá ï ÓÅÔÅÅ

∆ηµοπρατούνται  τα έργα  
της δυτικής περιφερειακής  

Θεσσαλονίκης

ÄÄéåýýñõíóç ææçìéþþþí óôïí üüìéëï∆∆∆∆∆ ύύύύύύύύύύύ έέέέέέέέέέέέέ

N E W S L E T T E R

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επετεύχθη συµβιβασµός στη µαραθώνια συνεδρίαση 

του Eurogroup- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Άνοιξε ο δρόµος για τη 

Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
της ΕΛ.ΑΣ. και έπαρση της σηµαίας της χούντας- ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»- Στον εισαγγελέα το 

∆εκέµβριο- ∆ΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΕΣΟ∆Α 
5,3 ∆ΙΣ. ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ  Deal «ΛΑΜΨΑ ΑΕ»- EUROBANK- ΣΤΟ 
«Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ» ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ KING GEORGE.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συµφωνία τα ξηµερώµατα για περικοπή 

του χρέους κατά 40 δισ. ευρώ- ΒΑΘΙΑ «ΑΝΑΣΑ» ΜΕ ΤΗ ∆ΟΣΗ 
ΤΩΝ 34,4 ∆ΙΣ. ΤΟ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ- Επαναγορά οµολόγων και µείωση 

ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ- JP MORGAN: Οι Ευρωπαίοι δεν αναζητούν 

ΕΣΠΑ: «ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ» ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΛ.ΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΣΤΗ ΛΑΜΨΑ ΑΕ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΤΟΥ “KING GEORGE”.

ΕΞΠΡΕΣ: Οι υπουργοί του Eurogroup ξεκίνησαν στη 1.00 το µεσηµέρι 

και συνέχιζαν και µετά τα µεσάνυχτα- ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Φορολογικά: ΜΕ 120.000 ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΠ 
ΓΙΑ ΤΟ 2010 ΟΦΕΙΛΕΣ 
400 ΕΚΑΤ. ΠΡΟΣ ΤΗ ∆ΕΠΑ  
∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝΕΣΗ 37 ∆ΙΣ. ΣΕ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η ΕΛΛΑ∆Α- Άριστα και στην ταχύτητα 

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ- Φόρος από το 

 ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
EUROBANK-ΛΑΜΨΑ ΓΙΑ ΤΟ KING GEORGE ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗ ∆ΑΝΕΙΖΟΥΝ  33.388 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α- Πάνω 

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ 26.000 ∆ΑΝΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΠ∆- Χορηγήσεις 900 εκατ. είχαν 

τιτλοποιηθεί το 2006.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ- 

Αυστηροί όροι και µηχανισµοί παρακολούθησης- Στις 13 ∆εκεµβρίου 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Η ΕΛΛΑ∆Α- Και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΣΥΛΛΟΓΗ 
ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: € 44 δισ. στην Ελλάδα µετά από ένα δραµατικό δωδεκάωρο 

παζάρι- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- ∆ΝΤ.

ΕΘΝΟΣ: 

ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΩΡΕΣ… ΦΑΓΟΥΡΑ
ΣΕ ΤΡΕΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ 44 ∆ΙΣ.
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΟΪΜΠΛΕ- ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συµβιβασµός ∆ΝΤ- Ευρώπης για την Ελλάδα- 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 40 ∆ΙΣ. €- Σαµαράς: 

το δικαιούνται και πώς θα το πάρουν- ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τµηµατικά και υπό διαρκή 

έλεγχο θα εκταµιευθούν τελικά τα 44 δισ. ευρώ- ∆ΟΣΗ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ 
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε.Ε.: ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ΦΛΕΒΑΡΗ ΤΟ 

ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- Στην Ελλάδα, κόµµατα, 

πρωτοβουλίες και πρόσωπα που κινούνται στον χώρο αναζητούν 

διέξοδο. Και οι εκπρόσωποί τους γράφουν.

6 ΜΕΡΕΣ: Σόιµπλε και Λαγκάρντ κέρδισαν χρόνο σε βάρος της 

Ελλάδας- ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Σωσίβιο για την ελληνική οικονοµία η απόφαση 

του Eurogroup- Η ∆ΟΣΗ ΕΡΡΙΦΘΗ
οικονοµικο- πολιτική κρίση, κοιτάζει τη δική του τσέπη- ΡΩΜΑΪΚΗ 
ΑΡΕΝΑ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

Η ΑΥΓΗ: Συµβιβασµός Γερµανίας- ∆ΝΤ µε θεατή την Αθήνα- 

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΛΥΣΗ- Μαραθώνια συνεδρίαση του 

Eurogroup προς αναζήτηση κάποιας λύσης στο ελληνικό πρόβληµα που 

απλώς θα µετέθετε ορισµένους µήνες το αδιέξοδο.

ΕΣΤΙΑ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ EUROGROUP- Το πρόβληµα του χρέους 

µετακυλίεται στο µέλλον.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Τα σκουπίδια µένουν- Τα λεωφορεία «φεύγουν»- 

ΠΙΑΣΑΜΕ ΠΑΤΟ… ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  EUROGROUP: ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΕ 
ΤΟ ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΟ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Μεγάλη εκδήλωση στο ΣΕΦ για τα 94 χρόνια του 

ΚΚΕ- Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ- 
ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση στο νόµο Κατσέλη- 

∆ΑΝΕΙΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ∆ΟΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
EUROGROUP: ΘΡΙΛΕΡ ΧΑΟΥΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Έρχεται η Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση µε 

«χορηγό» τον Ο.Η.Ε.!!!- ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ… ΤΗΝ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!
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ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΣΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 27/11/2012

Ύστερα από µία ακόµη µαραθώνια συνεδρίαση -την τρίτη 

κατά σειρά σε δύο εβδοµάδες το Eurogroup κατέληξε 

τελικά χθες σε επί της αρχής  «πολιτική» συµφωνία για την 

αποκατάσταση της βιωσιµότητας του ελληνικού χρέους και 

την εκταµίευση των επόµενων δόσεων από τα χρήµατα του 

µηχανισµού στήριξης, τον ∆εκέµβριο και το πρώτο τρίµηνο 

του 2013. Η συµφωνία προβλέπει τη µείωση του δηµοσίου 

µιας σειράς παρεµβάσεων της τάξης των 20 ποσοστιαίων 

µονάδων επί του Εγχώριου Προϊόντος, όπως άλλωστε είχε 

απαιτήσει το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Στις παρεµβάσεις 

αυτές περιλαµβάνονται: Πρώτον, πρόγραµµα επαναγοράς 

ελληνικών οµολόγων από τη δευτερογενή αγορά σε 

τιµές όχι µεγαλύτερες της ονοµαστικής τους αξίας, όπως 

αυτή διαµορφώθηκε στις 23 Νοεµβρίου 2012. Με αυτόν 

τον τρόπο, µε 10 περίπου δισ. ευρώ θα επαναγοραστεί 

είναι περί τα είκοσι δισ. ευρώ. ∆εύτερον, προκρίθηκε n 

παραίτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των 

Εθνικών Τραπεζών της Ευρωζώνης από τα κέρδη τους στο 

χαρτοφυλάκιο ελληνικών οµολόγων, που κατέχουν και n 

διοχέτευση των κερδών σε ειδικό δεσµευµένο λογαριασµό 

παρέµβαση θα ανέρχεται στα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ. Στην 

επιστροφή των κερδών δεν θα συµµετάσχουν οι Εθνικές 

Τράπεζες κρατών-µελών της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε 

Πρόγραµµα. Τρίτον, αποφασίστηκε n µείωση των επιτοκίων 

στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει n Ελλάδα από το 

Πρώτο Μνηµόνιο, κατά 100 µονάδες βάσης. Στη µείωση δεν 

θα συµµετάσχουν οι χώρες που βρίσκονται σε Πρόγραµµα 

Προσαρµογής. Τέταρτον, θα µειωθεί κατά 10 µονάδες βάσης 

το επιτόκιο διαχείρισης στο κόστος των δανείων που έχει 

λάβει n Ελλάδα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης 

EFSF. Πέµπτον, θα παραταθεί n περίοδος αποπληρωµής 

των δανείων που έχει λάβει n Ελλάδα από τον EFSF κατά 

15 χρόνια και θα παγώσει n αποπληρωµή τόκων για 10 

χρόνια. Με τις παρεµβάσεις αυτές, ανοίγει ο δρόµος για την 

εκταµίευση των εκκρεµών τριών δόσεων προς την Ελλάδα 

συνολικού ύψους 43,7 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Από αυτά 

τα χρήµατα, τα 34,4 δισεκατοµµύρια θα καταβληθούν τον 

∆εκέµβριο, ύστερα από σχετική απόφαση του Eurogroup 

της 13ης ∆εκεµβρίου. Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. θα καταβληθούν 

σε τρεις δόσεις το πρώτο τρίµηνο του 2013, υπό την 

προϋπόθεση ότι n χώρα µας θα τηρήσει τις δεσµεύσεις της, 

συµπεριλαµβανοµένης και της φορολογικής µεταρρύθµισης 

εντός του Ιανουαρίου.

 Όπως είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ 

Γιουνκέρ θα ενισχυθεί n οµάδα που παρακολουθεί την 

υλοποίηση των συµφωνηθέντων και θα υπάρξει αυτόµατος 

µηχανισµός διόρθωσης των αποκλίσεων στα έσοδα από τις 

αποκρατικοποιήσεις ώστε να αντισταθµίζονται από άλλα 

δηµοσιονοµικά µέτρα. Επιπλέον, το Eurogroup εξέφρασε 

την ικανοποίησή του για τους διορθωτικούς µηχανισµούς, 

που έχουν υιοθετηθεί. Αποχωρώντας από τη συνεδρίαση 

του Eurogroup, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε ότι «χαιρετίζει τη 

συµφωνία n οποία και θα µειώσει την αβεβαιότητα, 

αυξάνοντας την εµπιστοσύνη για την Ελλάδα και την 

Ευρώπη». Ο κ. Γιουνκέρ εξήρε εκ νέου κατά τη συνέντευξη 

Τύπου που ακολούθησε τη συνεδρίαση, τις προσπάθειες 

που έχει καταβάλει n Ελλάδα και υπενθύµισε τους 

µηχανισµούς ελέγχου και τους αυτόµατους σταθεροποιητές 

που καλύπτουν τις τυχόν αποκλίσεις στον προϋπολογισµό. 

Η επικεφαλής του ∆ΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε επίσης 

ότι n Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσµεύσει της, αλλά ανέφερε 

ότι θα εισηγηθεί την εκταµίευση των χρηµάτων που 

αναλογούν στο Ταµείο από την επόµενη δόση, µόνο 

αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς το Πρόγραµµα επαναγοράς 

οµολόγων. Όπως διευκρίνισε στη συνέχεια ο επικεφαλής 

του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων του Eurogroup, Τόµας 

Βίζερ, το πρόγραµµα επαναγοράς θα ξεκινήσει άµεσα και 

θα καλυφθεί από υπάρχοντα χρήµατα του Προγράµµατος, 

όχι νέα. Σηµειώνεται τέλος ότι στην ανακοίνωση που 

εξέδωσε το Eurogroup, αναφέρεται ότι τα κράτη-µέλη της 

Ευρωζώνης είναι διατεθειµένα και για την περαιτέρω µείωση 

των επιτοκίων στα διακρατικά δάνεια που έχει λάβει n 

Ελλάδα, όταν n χώρα µας επιτύχει το ποσοστό πρωτογενούς 

πλεονάσµατος που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσµο 

Πρόγραµµα. Στόχος, όπως προκύπτει από τη σχετική 

ανακοίνωση του ∆ΝΤ, είναι να µειωθεί το ελληνικό χρέος 

ΑΡΓΟΠΟΡΟΥΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2012, 700 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 27/11/2012

Μια πιο επικίνδυνη παράµετρος της έλλειψης ρευστότητας 

του ∆ηµοσίου είναι οι πληρωµές του επενδυτικού νόµου. 

Από το περίπου 1 δισ. ευρώ, που θα έπρεπε να πληρωθούν 

για παλιές επενδύσεις του αναπτυξιακού νόµου για το 

2012, έχουν πληρωθεί µόνο 300 εκατ. ευρώ, αναβάλλοντας 

τα υπόλοιπα για την επόµενη δόση, µέσω µικρής ή  

µεγάλης καθυστέρησης στην τελική επιθεώρηση έργων. 

Η καθυστέρηση αυτή έχει βάλει στο «κόκκινο» µεγάλο 

αριθµό επιχειρήσεων που είχαν επενδύσει µε βάση τα 

κίνητρα του παλιού επενδυτικού νόµου και δεν έχουν 

πάρει ακόµη την κρατική χρηµατοδότηση. Η κάλυψη της 

κρατικής συµµετοχής έγινε µε τραπεζικό δανεισµό, ο οποίος 

σήµερα είναι δύσκολο να καλυφθεί από τις επιχειρήσεις. 

Έτσι, περίπου 1.500 επιχειρήσεις έχουν υπαναχωρήσει 

από την ολοκλήρωση επενδύσεων, ενώ πολύ περισσότερες 

αντιµετωπίζουν σοβαρό πρόβληµα ρευστότητας. Την ίδια 

ώρα, ο νέος αναπτυξιακός νόµος πάσχει, επίσης, από 

έλλειψη ενδιαφέροντος, αλλά και ρευστού. Η µεγάλη 
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έµφαση στις φορολογικές απαλλαγές σε βάρος των 

επιδοτήσεων σε µετρητά είχε και σε αυτή την περίπτωση 

ως αποτέλεσµα την επενδυτική αδιαφορία. Από την άλλη, 

n προσπάθεια να γίνουν αλλαγές στις παραµέτρους του 

νόµου µε τη µετατόπιση του βάρους από τις φορολογικές 

απαλλαγές και πάλι στις επιδοτήσεις σε ρευστό που 

ξεκίνησε από τον υπουργό Ανάπτυξης, K. Χατζηδάκη, και τον 

υφυπουργό, N. Μηταράκη, έχει παγώσει, µέχρι και τη στιγµή 

που το ∆ηµόσιο θα αποκτήσει µια σχετική ρευστότητα.

Η άτυπη στάση πληρωµών του ελληνικού ∆ηµοσίου είχε 

επίπτωση και στα µεγάλα έργα, όπως οι τέσσερις µεγάλοι 

αυτοκινητόδροµοι. Παρά την εξασφάλιση της δανειοδότησης 

από τη ΕΤΕπ µε 650 εκατ. ευρώ των αυτοκινητόδροµων, 

να αποπληρώσει περίπου 1 δισ. ευρώ, που χρωστά εδώ και 

περίπου 1,5 χρόνο στις κοινοπραξίες.

ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ 
ΤΟ 2013 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 27/11/2012

Απαλείφθηκε n διάταξη για τη συλλογή αποδείξεων το 

2013 από το προσχέδιο του φορολογικού νοµοσχεδίου, ενώ 

σηµαντικές αλλαγές (σε σχέση µε τα προηγούµενα σχέδια) 

υπάρχουν και για τα εισοδήµατα που προκύπτουν από τα 

ενοίκια, καθώς και για τις φοροαπαλλαγές. Παράλληλα, στα 

τεκµήρια διαβίωσης υπάρχουν µειώσεις που αφορούν στα 

αυτοκίνητα, σε αντίθεση µε το αρχικό σχέδιο που προέβλεπε 

βρίσκεται στα χέρια των κοµµάτων που στηρίζουν την 

κυβέρνηση και ήδη έχουν διατυπωθεί αντιδράσεις για τις 

τεράστιες επιβαρύνσεις που προκύπτουν για τις οικογένειες 

µε παιδιά. Σηµειώνεται ότι το σχέδιο νόµου προβλέπει 

την κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων ποσών για 

τα παιδιά. ∆εν αποκλείεται µε το τελικό κείµενο που θα 

κατατεθεί στη Βουλή να περιορισθούν οι επιβαρύνσεις για 

τις οικογένειες µε παιδιά. Ειδικότερα, το τρίτο σχέδιο που 

έχει διαρρεύσει από το υπουργείο Οικονοµικών προβλέπει 

τα εξής: 

Μισθωτοί – συνταξιούχοι. Aπό το 2013 θα φορολογούνται µε 

τρία φορολογικά κλιµάκια από το πρώτο ευρώ. Στη θέση του 

αφορολογήτου ορίου θεσπίζεται σταθερή έκπτωση φόρου 

1.950 ευρώ, n οποία θα βαίνει µειούµενη όσο το εισόδηµα 

αυξάνεται.

Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου, n νέα κλίµακα θα έχει τρεις 

συντελεστές n οποία διαµορφώνεται ως εξής:

 Όπως προαναφέρθηκε, αντί του αφορολογήτου ορίου των 

5.000 ευρώ καθιερώνεται σταθερή µείωση φόρου 1.950 

ευρώ για εισοδήµατα µέχρι 18.000 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ο 

φόρος που προκύπτει µε βάση τη νέα κλίµακα θα µειώνεται 

κατά ένα ποσό σταθερής έκπτωσης ύψους 1.950 ευρώ. Στην 

περίπτωση που κάποιος καλείται να πληρώσει φόρο 800 

ευρώ και δικαιούται έκπτωση 1.950 ευρώ, δεν θα λαµβάνει 

το υπόλοιπο ποσό σε επιστροφή φόρου, απλώς ο φόρος 

θα µηδενίζεται. Στα εισοδήµατα άνω των 18.000 ευρώ, n 

έκπτωση φόρου θα µειώνεται κατά 50 ευρώ για κάθε 1.000 

ευρώ εισοδήµατος µέχρι το επίπεδο των 29.000 ευρώ, ενώ 

για εισοδήµατα πάνω από 29.000 ευρώ n έκπτωση φόρου 

θα µειώνεται περαιτέρω κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ 

εισοδήµατος µέχρι να µηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήµατος 

εισοδήµατα µέχρι 25.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για 

µεγαλύτερα εισοδήµατα. Ωστόσο, οι οικογένειες µε παιδιά 

θα επιβαρυνθούν από το νέο σύστηµα λόγω της κατάργησης 

των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων. Συγκεκριµένα, n νέα 

κλίµακα οδηγεί σε πρόσθετες επιβαρύνσεις έως και 200 

ευρώ τον χρόνο για κάθε φορολογούµενο µε 1 παιδί, έως 

400 ευρώ τον χρόνο για κάθε φορολογούµενο µε 2 παιδιά, 

έως 700 ευρώ τον χρόνο για κάθε τρίτεκνο και έως 1.240 

ευρώ τον χρόνο για κάθε πολύτεκνο µε 4 παιδιά. 

Μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και 

εισοδήµατος. Ωστόσο και αυτές θα εκπίπτουν κατά το µέρος 

φόρο οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς 

την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.
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Έντονη κριτική και αντιδράσεις συγκεντρώνει και n 

διάταξη του φορολογικού νοµοσχεδίου n οποία προβλέπει 

επαναφορά του φόρου υπεραξίας σης µεταβιβάσεις 

ακινήτων. Ο συγκεκριµένος φόρος είχε καθιερωθεί 

όταν υπουργός Οικονοµικών ήταν ο Γ. Αλογοσκούφης 

και καταργήθηκε ως αναποτελεσµατικός λίγα χρόνια 

αργότερα από τον Γ. Παπακωνσταντίνου. Στο µεσοδιάστηµα 

απέδωσε πενιχρά έσοδα στο ∆ηµόσιο ενώ σήµερα, 

όπως υποστηρίζουν φοροτεχνικοί, «σε µια νεκρή αγορά 

ακινήτων θα έρθει να δώσει τη χαριστική βολή χωρίς να 

αποδώσει τίποτα». Στις διατάξεις του νοµοσχεδίου που 

έστειλε το υπουργείο Οικονοµικών σε ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ 

προβλέπεται ότι σε µεταβιβάσεις ακινήτων επιβάλλεται 

πώλησης και της τιµής κτήσης. Η διαφορά µεταξύ της 

τιµής κτήσης και της τιµής πώλησής του ακινήτου, n οποία 

υποβάλλεται σε φόρο, λαµβάνεται αποπληθωρισµένη µε 

την εφαρµογή συντελεστών παλαιότητας, που ξεκινούν από 

0,90 για διακράτηση του ακινήτου από ένα έως πέντε χρόνια 

και φτάνουν έως το 0,60 για διακράτηση του ακινήτου για 

διάστηµα µεγαλύτερο των 25 ετών.


