
Μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστηµίων της παγκόσµιας κατάταξης, σε 

10 από τα 30 θεµατικά-επιστηµονικά πεδία, συγκαταλέγεται το Α.Π.Θ. για το 

τρέχον έτος, σύµφωνα µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Κατάταξης QS.  Συγκεκριµέ-

να, το Α.Π.Θ., είναι µεταξύ των 200 κορυφαίων, στα εξής επιστηµονικά πεδία: 

Ιστορία,  Επιστήµες της Γης και της Θάλασσας,  Περιβαλλοντικές Επιστήµες, 

Επιστήµες Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στη Νοµική, καθώς και στους κλάδους των 

Μηχανικών (Χηµικοί, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί).
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«The Sleepwalkers» (ïé õðíïâÜôåò), 

ôéôëïöüñçóå ôï ðåñéïäéêü Economist 

ôï åîáéñåôéêÜ åðéêñéôéêü êáé åéñùíéêü 

Üñèñï óôï ôåý÷ïò áõôÞò ôçò åâäïìÜäáò 

(ðáñáðÝìðïíôáò êáé ùò åéêïíïãñÜöçóç 

óôçí ïìþíõìçò ôáéíßá) ôï ïðïßï áöéåñþíåé 

óôïõò Åõñùðáßïõò çãÝôåò. Ôç ãåíéêÞ 

÷áëÜñùóç êáé áðñáîßá ðïõ ôïõò äéáêáôÝ÷åé 

áõôÞ ôçí ðåñßïäï, ôçí áðïäßäåé óôçí 

ðñïåêëïãéêÞ ðåñßïäï óôçí Ãåñìáíßá, 

êõñßùò, üìùò, óôçí åîáéñåôéêÜ êáêÞ åéêüíá 

ðïõ åìöáíßæïõí ïé ßäéïé êáé óõíïëéêÜ ç ÅÅ, 

óôá ìÜôéá ôùí ðïëéôþí. Ç óôÜóç ôïõò åßíáé 

êáôáóôñïöéêÞ, üðùò ãñÜöåé, ãé’ áõôü êáé 

ôïõò êáëåß «íá âãïõí áðü ôïí ëÞèáñãï».

Ç çñåìßá êáé ç áéóéïäïîßá ðïõ ôïõò 

äéáêáôÝ÷åé, äåí óõíéóôïýí óçìÜäéá 

áíÜêáìøçò, áëëÜ áíôéèÝôùò ðáñáêìÞò. 

Óáöþò êáé ãíùñßæïõí ôé ðñÝðåé íá êÜíïõí 

(íá ÷áëáñþóåé ç ëéôüôçôá, íá ðåñéïñéóôåß ç 

ðåñéêïðÞ ôùí äáðáíþí êáé íá áîéïðïéçèïýí 

÷ñÞìáôá ãéá åíßó÷õóç ôçò áðáó÷üëçóçò 

ôùí íÝùí êáé åðåíäýóåùí óå ìéêñïìåóáßåò 

åðé÷åéñÞóåéò), áëëÜ, êáèþò «ïé øçöïöüñïé 

áðü ôç ìéá åðéèõìïýí ôç äéáôÞñçóç ôçò 

Åõñùæþíçò êáé áðü ôçí Üëëç äåí óôçñßæïõí 

ôéò äýóêïëåò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ åßíáé 

áíáãêáßåò ãéá ôçí Ýîïäï áðü ôçí êñßóç», 

åðéëÝãïõí ôçí «óõíôáãÞ ôçò áäñÜíåéáò», 

óõìðëçñþíåé ôï Üñèñï.

Απάντηση στην εμφανή, πλέον, 

προσπάθεια των Κυβερνήσεων, 

αλλά και συμφερόντων, για την 

απαξίωση των συνδικαλιστικών και 

επιστημονικών φορέων, καθώς και 

των προσώπων που τους υπηρε-

τούν, με προφανείς στόχους τον 

μηδενισμό κάθε φωνής, στάσης ή 

αντίληψης που διαφωνεί και αντι-

στέκεται στα αντιλαϊκά, αντιδημο-

κρατικά και ανάλγητα δρώμενα των 

τελευταίων χρόνων, επιζητά το ΤΕΕ 

μέσα από τη συνεργασία με όλους 

τους επιστημονικούς και συνδικα-

λιστικούς φορείς της χώρας. Με 

αυτό το σκοπό ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρτζης συγκαλεί αύριο 

Τετάρτη το μεσημέρι (13:00 - αίθου-

σα συνεδριάσεων της ΔΕ. του ΤΕΕ 

- Νίκης 4 - 8ος όροφος) συνάντηση 

των εκπροσώπων των φορέων των 

υγειών παραγωγικών δυνάμεων της 

χώρας: ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, 

ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΣΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικο-

νομικό Επιμελητήριο, ΠΟΕΣΥ, ΣΔΑ, 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πα-

νελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, 

Σύλλογο Συμβολαιογράφων. Όπως 

επισημαίνει ο κ. Σπίρτζης στην 

επιστολή-πρόσκληση «σε πολλές 

περιπτώσεις η συμπεριφορά της 

Κυβέρνησης έχει μετεξελιχθεί σε 

στοχοποίηση όσων διαφωνούν και 

μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο 

στην υλοποίηση πολιτικών αποδό-

μησης του Κράτους Δικαίου, του 

κοινωνικού κράτους, της δημόσι-

ας διοίκησης και του εργασιακού 

πλαισίου. Με τη μέθοδο της σπίλω-

σης και της συκοφάντησης όλες οι 

υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της 

κοινωνίας και όλοι οι εργαζόμενοι 

βαφτίζονται συντεχνίες, διεφθαρ-

μένοι, αναχρονιστές, εκπρόσωποι 

ομάδων συμφερόντων. 

Ο κοινωνικός διάλογος έχει αντι-

κατασταθεί από κατά παραγγελία 

στημένες μελέτες συγκεκριμένων 

Εταιρειών Συμβούλων, δικηγορι-

κών γραφείων και Ινστιτούτων του 

ΣΕB και του Οικονομίστικου κατε-

στημένου.  Οι δήθεν θεσμικοί εκ-

πρόσωποι μεταπρατικών συμφερό-

ντων συνεργάζονται με την τρόικα 

και την Κυβέρνηση επιβάλλοντας 

στις δανειοδοτικές δεσμεύσεις της 

Χώρας ανάλγητα μέτρα αθέμιτου 

πλουτισμού του».

Πρωτοβουλία για 
κοινή αντίδραση 
των παραγωγι-
κών δυνάµεων 
στη συνολική 
αποδόµηση της 
χώρας αναλαµ-
βάνει το ΤΕΕ 
και καλεί αύριο 
σε συνάντηση 
τους εκπροσώ-
πους τους για να 
συµφωνηθεί το 
πλαίσιο και οι 
συγκεκριµένες 
ενέργειες.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  

Αντίσταση στην ισοπέδωση

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Αεροµεταφορές- Παρόν και 

Μέλλον» 

ΑΘΗΝΑ

iForce Επικοινωνίες, 
Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.∆.Υ. , Επιτροπή 
∆ιερεύνησης Ατυχηµάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων

30
Μαΐου
2013

29
Μαΐου
2013

«Πληµµέλειες οικοδοµικής άδειας»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

" Έργα µεταφορικών υποδοµών 

ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελλη-

νικής οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Μαγνησίας, σε 

συνεργασία µε την Κοσµητεία της Πολυτεχνι-

κής σχολής του  Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

διοργανώνουν αύριο 29 Μαΐου, στις 6 το 

απόγευµα, εκδήλωση µε θέµα «Οι επαγγελµα-

τικές προοπτικές των µηχανικών-Νέοι τοµείς 

ανάπτυξης».

  Η εσπερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο αµφιθέ-

ατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Στόχος της είναι να 

αναδειχτούν οι τοµείς στους οποίους µπορούν 

να στραφούν επαγγελµατικά οι µηχανικοί ως 

διέξοδο από την κρίση και την ύφεση. 

Στην εκδήλωση αναµένεται να τεθούν, µεταξύ 

άλλων, ζητήµατα όπως ο ρόλος των Μη-

χανικών σήµερα, οι νέες επαγγελµατικές 

ενασχολήσεις οι οποίες προκύπτουν από την 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η προσέλκυση 

επενδύσεων από τις οποίες θα προκύψουν 

θέσεις εργασία για τους µηχανικούς, η εκ-

µετάλλευση των φυσικών πόρων µε σεβασµό 

στο περιβάλλον και τα σύγχρονα µοντέλα µε 

τα οποία πρέπει να λειτουργεί η ∆ηµόσια 

∆ιοίκηση.

Σκοπός είναι  να ανακοινωθούν καινοτόµες 

επενδυτικές στρατηγικές που θα αξιοποιούν 

τις υπάρχουσες δοµές, αλλά και θα συµπράτ-

τουν µε καινούργιες.

 Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας θ αναπτυ-

χθούν τα θέµατα:

- «Κοινωνική αποστολή και επαγγελµατικές 

δυνατότητες των µηχανικών στα πλαίσια της 

υπαρξιακής αναγκαιότητας για ενδογενή 

ανάπτυξη», Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος, πρώην 

Υφυπουργός ∆ηµοσίων Έργων, πρώην Πρύτα-

νης του Ε.Μ.Π., Οµότιµος Καθηγητής Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

- «Επαγγελµατικές προοπτικές των Πολιτικών 

µηχανικών», Νίκος Ηλιού, Πρόεδρος Τµήµα-

τος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ, Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

-  «Τι θα γίνω όταν µεγαλώσω: Οι οδύνες και 

τα δεινά µια αργοπορηµένης ενηλικίωσης», 

Θεοκλής Καναρέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ.

-  «Το επάγγελµα του Μηχανολόγου Μηχανι-

κού. Νέες προοπτικές και ευκαιρίες απα-

σχόλησης», Γεώργιος Κοζανίδης, Επίκουρος 

Καθηγητής, Τµήµατος  Μηχανολόγων Μηχα-

νικών Π.Θ 

- «Οι προοπτικές του ηλεκτρολόγου Μηχανι-

κού στη νέα Πραγµατικότητα», Γεώργιος Στα-

µούλης, Πρόεδρος Τµήµατος  Μηχανικών Η/Υ, 

Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Π.Θ., Καθηγητής 

- «Απόφοιτοι Πολεοδοµίας, Χωροταξίας: 

Πόσο εύρος της ήδη περιορισµένης αγοράς 

εργασίας δικαιούνται;», Σαπουνάκης Άρης, 

Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Μηχανικών 

Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης.

Πληροφορίες: www.teemag.gr

Οι επαγγελµατικές προοπτικές  
των µηχανικών 

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης Μελών 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. 

διοργανώνει -στις 30 Μαΐου 2013 στο αµφιθέατρο 

του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, Σύνταγµα, 1ος όροφος) στις 

18.30- ηµερίδα µε θέµα:  “H έξυπνη εξειδίκευση’’ στην 

προγραµµατική περίοδο 2014-2020.

Στην εκδήλωση θα µιλήσει ο ∆ηµήτρης Ιακωβίδης, 

Αναπληρωτής Προϊστάµενος της   Ειδικής Υπηρεσίας 

Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυ-

ξιακών Προγραµµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων, ενώ θα 

ακολουθήσει συζήτηση.

 Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 

σκοπός της πρωτοβουλίας του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε. είναι 

η ευρεία ενεργοποίηση όχι µόνο των µηχανικών, αλλά 

και κάθε σκεπτόµενου πολίτη.

«Ενόψει της κατάρτισης του επόµενου ΕΣΠΑ διαβά-

ζουµε ότι κεντρικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου 

για το 2020 είναι: «Η συµβολή στην αναγέννηση της 

ελληνικής οικονοµίας και στην έξοδο από την κρίση 

µε ανάταξη και αναβάθµιση του παραγωγικού και 

κοινωνικού ιστού της χώρας και των περιφερειών 

της, έχοντας ως αιχµή την έξυπνη εξειδίκευση και 

γνώµονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, τη συµ-

βολή στην αναβάθµιση του επιπέδου διαβίωσης των 

πολιτών και στην ενίσχυση της τρωθείσας κοινωνικής 

συνοχής µε έµφαση στη δηµιουργία και διατήρηση 

βιώσιµων θέσεων απασχόλησης», ενώ παράλληλα 

ό όρος “έξυπνη εξειδίκευση” αναφέρεται όλο και 

πιο συχνά στα αναπτυξιακά συνέδρια, που έλαβαν ή 

λαµβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα.

Κρίνοντας ότι ο όρος και ειδικότερα η στρατηγική και 

οι µέθοδοι υλοποίησής του χρειάζονται ανάλυση, το 

Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. διοργανώνει τη συγκεκριµένη εκδή-

λωση. Πληροφορίες: http://www.iekemtee.gr/el/ 

Η “έξυπνη εξειδίκευση’’ 
στην προγραµµατική  
περίοδο 2014-2020



Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΟΥ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

«Οφείλουµε να αναλάβουµε τις ιστορικές µας ευθύνες…»

Το πλήρες κείµενο της επιστολής-πρόσκλησης του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 

Σπίρτζη προς τους προέδρους των παραγωγικών και επιστηµονικών φορέων 

να πάρουν µέρος σε συνάντηση διαµόρφωσης κοινής  δράσης και πρωτοβου-

λιών ενάντια στις πολιτικές ισοπέδωσης της χώρας και του δυναµικού της έχει 

ως εξής: 

«Αγαπητοί Συνάδελφοι Πρόεδροι, Είναι πλέον εµφανής η προσπάθεια των Κυ-

βερνήσεων αλλά και των συµφερόντων για την απαξίωση των συνδικαλιστικών 

και επιστηµονικών Φορέων και των προσώπων που τους υπηρετούν, µε προ-

φανείς στόχους τον µηδενισµό κάθε φωνής, στάσης ή αντίληψης που διαφωνεί 

και αντιστέκεται στα αντιλαϊκά, αντιδηµοκρατικά και ανάλγητα δρώµενα των 

τελευταίων χρόνων. Σε πολλές περιπτώσεις η συµπεριφορά της Κυβέρνησης 

έχει µετεξελιχθεί σε στοχοποίηση όσων διαφωνούν και µπορούν να αποτελέ-

σουν εµπόδιο στην υλοποίηση πολιτικών αποδόµησης του Κράτους ∆ικαίου, 

του κοινωνικού κράτους, της δηµόσιας διοίκησης και του εργασιακού πλαισίου. 

Με τη µέθοδο της σπίλωσης και της συκοφάντησης όλες οι υγιείς παραγωγικές 

δυνάµεις της κοινωνίας και όλοι οι εργαζόµενοι βαφτίζονται συντεχνίες, διε-

φθαρµένοι, αναχρονιστές, εκπρόσωποι οµάδων συµφερόντων. Ο κοινωνικός 

διάλογος έχει αντικατασταθεί από κατά παραγγελία στηµένες µελέτες συγκε-

κριµένων Εταιρειών Συµβούλων, δικηγορικών γραφείων και Ινστιτούτων του 

ΣΕB και του Οικονοµίστικου κατεστηµένου.  Οι δήθεν θεσµικοί εκπρόσωποι 

µεταπρατικών συµφερόντων συνεργάζονται µε την τρόικα και την Κυβέρνηση 

επιβάλλοντας στις δανειοδοτικές δεσµεύσεις της Χώρας ανάλγητα µέτρα αθέ-

µιτου πλουτισµού του. Οι Έλληνες πολίτες, οι άνεργοι, οι νέοι, οι εργαζόµενοι, οι 

µικροί και µεσαίοι επιχειρηµατίες παρακολουθούν παγωµένοι τον συνεχιζόµε-

νο κατήφορο της ζωής και της ∆ηµοκρατίας µας, τελµατωµένοι στα καθηµερινά 

αδιέξοδα προβλήµατα. Οι νέοι επιστήµονες της Χώρας ξενιτεύονται, οι µικρές 

και µεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν, ο παραγωγικός ιστός της Χώρας ή πωλείται 

ή παύεται, ο δηµόσιος τοµέας υποδοµείται και η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε 

προηγούµενο.  Οι ασφαλιστικοί Φορείς βουλιάζουν στα ελλείµµατα, λεηλατή-

θηκαν µε το κούρεµα, προς όφελος µεταπρατών, και συνεχίζουν ακόµη και σή-

µερα να λεηλατούνται.  Οφείλουµε να αναλάβουµε τις ιστορικές µας ευθύνες 

δίνοντας από κοινού έναν αγώνα που θα φέρει στο προσκήνιο την αλληλεγγύη, 

την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, την υπεράσπιση των κοινωνικών 

και συνδικαλιστικών Φορέων και του Ρόλου τους. Οφείλουµε να αναδείξουµε 

τις πραγµατικές προθέσεις των µνηµονιακών δογµατικών πολιτικών της αποδό-

µησης του εργασιακού πλαισίου και των εργασιακών κεκτηµένων, της ληστείας 

του ασφαλιστικού συστήµατος, της εντεινόµενης ύφεσης, του χαρίσµατος της 

δηµόσιας περιουσίας και των µεταπρατικών συµφερόντων που ωφελούνται και 

αισχροκερδούν. Οφείλουµε να συντονίσουµε τις δράσεις µας, τις προτάσεις 

µας για την οικοδόµηση παραγωγικής δοµής, για την επανάκτηση στοιχειωδών 

εργασιακών θεσµών και κοινωνικών παροχών, για την υπεράσπιση του Έλλη-

να εργαζόµενου και των µεταναστών, για την προάσπιση της ∆ηµοκρατίας µας. 

Οφείλουµε όλοι µαζί να αντισταθούµε στη συνολική αποδόµηση της κοινωνίας 

µας. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η συνάντηση όλων των εκπροσώπων 

των υγειών παραγωγικών δυνάµεων της χώρας την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 στις 

13:00 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος)»   

Ο ΧΡ. Σπίρτζης υπογραµµίζει ότι η αυριανή συ-
νάντηση, θα είναι η πρώτη µιας σειράς, κατά την 
οποία θα συµφωνηθεί το κοινό πλαίσιο δράσης, 
αλλά και θα αποφασιστούν οι αντιδράσεις οι οποίες 
θα εξελιχθούν σε βάθος χρόνου.
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης εκφράζει την συµπαράσταση του τεχνικού κόσµου 

στον αγώνα που δίνουν οι  εργαζόµενοι στο ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ), οι οποίοι όπως τό-

νισαν χθες σε συνέντευξη Τύπου,  παρά τις υπονοµευτικές πολιτικές που ασκούνται 

συνεχίζουν το έργο του. Σε συνέντευξη Τύπου, που διοργανώθηκε στα γραφεία της 

ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα τονίστηκε ότι µετά από 1 1/2 χρόνο συνεχών αγώνων των εργαζό-

µενων του ΙΓΜΕ το Ινστιτούτο διατηρείται σε λειτουργία, έστω και λαβωµένο στα πλαί-

σια του νέου  φορέα. Έγινε ενηµέρωση για την προώθηση του ερευνητικού έργου του 

στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, των ανταγωνιστικών προγραµµάτων και των έργων υπέρ τρίτων 

(µεταλλεύµατα, υπόγεια νερά, ενεργειακά, περιβάλλον) και για τα οικονοµικά και πε-

ριβαλλοντικά οφέλη, που θα προκύψουν για τον λαό και τον τόπο από την ενίσχυση της 

λειτουργίας του. Στη κρίσιµη αυτή καµπή (έναρξη ερευνητικών προγραµµάτων ΕΣΠΑ 

– Επανεξέταση του ρόλου του ΙΓΜΕ  στα πλαίσια της  ΚΥΑ 25200/8-11-2011),  σηµαντι-

κά έργα που αφορούν στην ανάπτυξη του τόπου (µεταλλευτική, υδρογεωλογική έρευ-

να), δεν αποτελούν κύριο αντικείµενο του ερευνητικού τους πεδίου. Έτσι  θέµατα όπως 

η επένδυση στις Σκουριές, επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ή υδρευτικών προβλη-

µάτων δεν είναι στις ερευνητικές προτεραιότητες του µε ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.

«Η τρικοµµατική Κυβέρνηση, λίγες µέρες πριν την 

έλευση της Τρόικας, διαµορφώνει το πλαίσιο για απο-

λύσεις εξπρές, σε δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο 

τοµέα, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι επιθυµίες 

των δανειστών». Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής της Α∆Ε∆Υ, καθώς επίσης 

ότι:  “ Ήδη µε το σχέδιο νόµου που κατατίθεται τις 

επόµενες µέρες στη Βουλή προετοιµάζονται χιλιάδες 

απολύσεις και διαθεσιµότητες εργαζοµένων, µέσα στο 

2013 (σε δήµους, ΕΡΤ αλλά και σε οποιαδήποτε υπη-

ρεσία του ∆ηµοσίου), ενώ συγκροτείται µόνιµος µη-

χανισµός (Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης) 

που θα προωθεί, µε απλές Υπουργικές Αποφάσεις και 

Προεδρικά διατάγµατα, καταργήσεις οργανικών θέ-

σεων Νοµικών Προσώπων και απολύσεις, άµεσα και 

στο µέλλον. Με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση και η 

Τρόικα επιλέγουν τον «ξαφνικό θάνατο» προκειµένου 

να προχωρήσει το σχέδιο για 15.000 απολύσεις και 

25.000 διαθεσιµότητες εντός του έτους. Στην ΕΡΤ, για 

παράδειγµα, µετά τις απολύσεις εκατοντάδων συµ-

βασιούχων, η Κυβέρνηση φαίνεται να µεθοδεύει την 

απαξίωση της δηµόσιας ενηµέρωσης που χρηµατοδο-

τείται από τους έλληνες πολίτες. Μια τέτοια πολιτική 

επιλογή που αντικειµενικά θα ευνοήσει την ιδιωτική 

τηλεόραση θα αποτελέσει πλήγµα ανεπανόρθωτο για 

την ενηµέρωση, τον πλουραλισµό και εν τέλει για την 

ίδια την ∆ηµοκρατία. Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. καλεί την 

Κυβέρνηση να σταµατήσει άµεσα την υλοποίηση των 

σχεδίων διάλυσης του δηµόσιου τοµέα και της παρά-

δοσης αγαθών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και την 

προειδοποιεί ότι η αντίδραση των εργαζοµένων στο 

δηµόσιο, αλλά και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, θα 

είναι άµεση και δυναµική».

Το ΤΕΕ συµπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζοµένων στο ΙΓΜΕ

Aπολύσεις εξπρές σε δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα



Το “ευαγγέλιο” των απανταχού CEO το οποίο, 

µεταξύ άλλων, γράφει πως “οι επενδύσεις σε νέα 

καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες συµβάλουν 

στη µακροπρόθεσµη επιτυχία µιας επιχείρησης”, 

κινδυνεύει να µείνει δίχως πιστούς, αν επαληθευθούν 

τα στοιχεία πρόσφατης δηµοσκόπησης-µελέτης 

της διεθνούς εταιρείας Accenture (σύµβουλοι 

επιχειρήσεων, µε παράρτηµα και στην Ελλάδα).

Σύµφωνα µε τη µελέτη, η οποία τιτλοφορείται «Γιατί 

η καινοτοµία χαµηλού κινδύνου κοστίζει πολύ» 

(“Why ‘Low Risk’ Innovation Is Costly”), ούτε ένας 

στους πέντε επικεφαλής επιχείρησης πιστεύει ότι οι 

στρατηγικές επενδύσεις στον τοµέα της καινοτοµίας 

αποδίδουν καρπούς, µε συνέπεια αυτή η αρνητική 

αντίληψη να έχει αρχίσει να αποθαρρύνει τις 

εταιρείες από την προώθηση καινοτοµιών.

Στο πλαίσιο της µελέτης, η Accenture ρώτησε τους 

επικεφαλής 519 επιχειρήσεων σε περισσότερους 

από 12 τοµείς της βιοµηχανίας στη Γαλλία, στη 

Βρετανία και στις ΗΠΑ. Ένας στους δυο (51%) ανέφερε 

ότι πρόσφατα είχαν ενισχυθεί τα προγράµµατα 

χρηµατοδότησης της καινοτοµίας στις εταιρείες 

τους. Σχεδόν όλοι (93%), είπαν ότι η µακροπρόθεσµη 

επιτυχία της επιχειρηµατικής τους στρατηγικής 

εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να καινοτοµούν.

Ωστόσο, παρ’ όλη τη σηµασία που προσδίδουν στην 

επιχειρηµατική λογική του «καινοτοµία ή θάνατος», 

µόνο το 18% των CEO διαπιστώνουν ότι οι επενδύσεις 

στον τοµέα της καινοτοµίας αποδίδουν. Παράλληλα, 

το 46% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι η εταιρεία τους 

έχει γίνει πιο απρόθυµη να αναλάβει κινδύνους για 

νέες πρωτοποριακές ιδέες.

Αυτή η διαφαινόµενη µεταστροφή, ενδεχοµένως 

να ωφελήσει τις µικρές, σταδιακές βελτιώσεις 

στην υπάρχουσα παραγωγή, αναφέρεται 

στα συµπεράσµατα της µελέτης. Αν και οι 

...απογοητευµένοι CEO δεν βλέπουν γρήγορα και 

ορατά αποτελέσµατα στις πλέον ριψοκίνδυνες 

επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, 

σχεδόν δύο στους τρεις δήλωσαν ότι επενδύουν σε 

επεκτάσεις υφιστάµενων σειρών προϊόντων. Μάλιστα, 

ένας στους τρεις (33%) είπε ότι «πρωταρχικός τους 

στόχος ήταν η επέκταση και βελτίωση της βασικής 

γραµµής προϊόντων τους».

Τέλος οι κουζίνες, ζήτω οι εκτυπωτές. Η ανεργία είναι το µέλλον των 

µαγείρων, ζήτω οι σεφ-τεχνικοί της πληροφορικής!

Ακούγονται παράδοξα, πλην, όµως, είναι µια πραγµατικότητα η 

οποία προωθείται κι από τη NASA, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει 

έναν εκτυπωτή 3D, σε µια προσπάθεια να εµπλουτίσει το µενού των 

αστροναυτών και αντί “αλά κάρτ”, να το κάνει “αλά εκτυπωτή”.

Η αξιοποίηση για διατροφικούς σκοπούς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 

ήδη έχει ξεκινήσει και οι εµπνευστές της ισχυρίζονται, για παράδειγµα, 

ότι πατώντας το κουµπί του εκτυπωτή, µέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτός θα 

τυπώσει διαδοχικά στρώµατα πατάτας, κιµά και µπεσαµέλ, φτιάχνοντας 

έναν λαχταριστό µουσακά!

Την προσπάθεια τελειοποίησης της µεθόδου θα χρηµατοδοτήσει η 

εταιρεία Systems and Material Research, µε έδρα το Όστιν του Τέξας (αν 

και έλαβε για τους επόµενους έξι µήνες από τη NASA 125.000 δολάρια 

!), η οποία δεν σκοπεύει να περιοριστεί στα γεύµατα των ολιγαριθµων 

αστροναυτών, αλλά αποβλέπει στον πολυπληθή στρατό, για τον οποίο τα 

εκτυπωµένα γεύµατα τα θεωρεί ιδανικά, καθώς θα µειώσουν τη σπατάλη 

και άρα το κόστος 

διατροφής, ενώ 

το µενού µπορεί 

να εξατοµικευτεί 

«ανάλογα µε τις 

προσωπικές ανάγκες 

του στρατιώτη και τα 

επίπεδα σωµατικής 

δραστηριότητας».

Ήδη, οι εκτυπωτές 

τριών διαστάσεων κατασκευάζουν στερεά αντικείµενα από αλλεπάλληλα 

στρώµατα ρευστών υλικών που αργότερα στερεοποιούνται. Το σύστηµα 

που φιλοδοξεί να αναπτύξει η Systems and Material Research θα 

χρησιµοποιεί ως πρώτες ύλες αφυδατωµένη σκόνη πρωτεϊνών, αµύλου και 

λίπους, νερό και ενισχυτικά γεύσης.

«Είναι µια ιδέα σε αρχικό στάδιο που µπορεί ή όχι να χρησιµοποιηθεί στην 

πράξη» δήλωσε σιβυλικά στο Reuters ο εκπρόσωπος της NASA Άλαρντ 

Μπόιτελ.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  

∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ



Σκληρή επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη εξα-

πέλυσε ο ∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την άρνησή του να 

συνυπογράψει την πρόταση του υπουργού ∆ικαιοσύνης Α. Ρου-

πακιώτη για την παρουσία των δικηγόρων στη διαδικασία της υπο-

χρεωτικής διαµεσολάβησης για τα «υπερχρεωµένα νοικοκυριά». 

Η άρνηση του Κ. Χατζηδάκη µε επιχείρηµα να µην επιβαρυνθεί 

περισσότερο ο οφειλέτης, δείχνει στην καλύτερη περίπτωση µία 

πρωτοφανής άγνοια του υπουργού για το θεσµό της διαµεσολάβη-

σης -τονίζει ο ∆ΣΑ- η οποία είναι αδύνατο να οδηγήσει µε επιτυχία 

σε συµβιβαστικό αποτέλεσµα, χωρίς την εκατέρωθεν συµµετοχή 

των δικηγόρων (κάτι που προβλέπεται µε τον ν. 3898/10). Στη χει-

ρότερη περίπτωση πρόκειται για µία δόλια αντίδραση -τονίζει ο 

πρόεδρος ∆ΣΑ Ι. Αδαµόπουλος- προερχόµενη από διεθνή και εγ-

χώρια οικονοµικά συµφέροντα που επιζητούν να ακυρωθεί η νο-

µοθετική προστασία των υπερχρεωµένων νοικοκυριών στην πράξη 

και να αφεθούν οι πολίτες βορά στις τράπεζες. Γιατί ο απλός πο-

λίτης δεν θα µπορεί χωρίς δικηγόρο να υπερασπιστεί επιτυχώς τα 

δικαιώµατά του απέναντι σε νοµικούς παραστάτες 2 - 3 τραπεζών. 

Άλλωστε η σκανδαλώδης υπερχρέωση οφείλεται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό στα «ψιλά γράµµατα» δανειακών συµβάσεων που κατάρ-

τιζαν µόνες τους οι τράπεζες χωρίς την παρουσία δικηγόρου του 

δανειολήπτη.

Áíôßäñáóç ÄÓÁ êáôÜ õðïõñãåßïõ ÁíÜðôõîçò 

Τη µεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ σηµείω-

σαν οι τιµές ηλεκτρικής ενέργειας για τα 

νοικοκυριά στην Κύπρο (21%) και στην Ελ-

λάδα (15%) το δεύτερο εξάµηνο του 2012, 

σε σχέση µε το δεύτερο εξάµηνο του 

2011, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat, 

που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα, 

ενώ σε τιµές αγοραστικής δύναµης, η Ελ-

λάδα έχει το δεύτερο ακριβότερο φυσικό 

αέριο στην ΕΕ. 

Σύµφωνα µε το ΑΜΠΕ, το δεύτερο εξάµη-

νο του 2012, σε σχέση µε έναν χρόνο πριν, 

το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα 

νοικοκυριά στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,6%, 

έναντι 15% στην Ελλάδα, ενώ το κόστος 

του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 10,3% 

για τα νοικοκυριά στην ΕΕ, (δεν υπάρχουν 

συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα). Η 

µεγαλύτερη αύξηση στις τιµές ηλεκτρικής 

ενέργειας για τα νοικοκυριά, καταγράφη-

κε στην Κύπρο (21%), στην Ελλάδα (15%), 

στην Ιταλία (11%), στην Ιρλανδία και στην 

Πορτογαλία (10%), στη Βουλγαρία, την 

Ισπανία και την Πολωνία (9%). Μείωση των 

τιµών παρατηρήθηκε στη Σουηδία (-5%), 

Ουγγαρία (-2%), στη Φιλανδία (-1%), ενώ οι 

τιµές παραµένουν σταθερές στη ∆ανία και 

τη Μάλτα.

Εκπεφρασµένες σε ευρώ, οι τιµές ηλε-

κτρικής ενέργειας, το δεύτερο εξάµηνο 

του 2012 ήταν χαµηλότερες στη Βουλγα-

ρία (9,6 ευρώ ανά 100 kWh), στη Ρουµανία 

(10,8), στην Εσθονία (11,2) και υψηλότε-

ρες στη ∆ανία (29,7), στην Κύπρο (29,1), 

στη Γερµανία (26,8) και στην Ιταλία (23). 

Κατά µέσο όρο στην ΕΕ η τιµή της ηλε-

κτρικής ενέργειας ήταν 19,7% ευρώ ανά 

100 kWh, έναντι 14,2 ευρώ ανά 100 kWh 

στην Ελλάδα.

Σε τιµές αγοραστικής δύναµης, το κόστος 

της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυ-

ριά ήταν πιο χαµηλό στη Φινλανδία (12.7 

PPS ανά 100 kWh) , στη Γαλλία (13), στο 

Λουξεµβούργο (14), στη Σουηδία (15,5) 

και στην Ελλάδα (15,7) και υψηλότερο 

στην Κύπρο (32,9), στη Γερµανία και στην 

Πολωνία (25,9), στην Πορτογαλία και στην 

Ουγγαρία (25,5). 

Εξάλλου, το δεύτερο εξάµηνο του 2012, σε 

σχέση µε το δεύτερο εξάµηνο του 2011, 

το κόστος του φυσικού αερίου για τα νοι-

κοκυριά σηµείωσε τη µεγαλύτερη αύξηση 

στη Λετονία (21%), στην Εσθονία (19%) και 

στη Βουλγαρία (18%) και τη µεγαλύτερη 

µείωση στη Σλοβενία (-8%). Εκπεφρασµέ-

νες σε ευρώ, οι τιµές του φυσικού αερί-

ου, κατά µέσο όρο, ήταν χαµηλότερες στη 

Ρουµανία (2,7 ευρώ ανά 100 kWh), στη 

Σλοβακία (5,1) και στην Εσθονία (5,2). 

Οι υψηλότερες τιµές καταγράφηκαν στη 

Σουηδία (12,7), στη ∆ανία (10,8) και στην 

Ελλάδα (10,2). 

Σε τιµές αγοραστικής δύναµης, το κόστος 

του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά 

ήταν πιο χαµηλό στο Λουξεµβούργο (4,9 

PPS ανά kWh), στη Μ. Βρετανία (5,3), τη 

Ρουµανία (5,5), τη Γαλλία (6,1) και την Ιρ-

λανδία (6,2). Το υψηλότερο κόστος σηµει-

ώθηκε στη Βουλγαρία (12,3), στην Ελλάδα 

(11,3), στην Πορτογαλία (10,6), στην Ουγ-

γαρία (10,4), στην Ισπανία και στη Λιθου-

ανία (10).

Ρεκόρ αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύµατος  
σε Ελλάδα και Κύπρο 

Αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat.  

Η Ελλάδα έχει το δεύτερο ακριβότερο φυσικό αέριο στην ΕΕ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πέντε πίνακες και δώδεκα σηµεία που 

χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ- Ανοιχτό το ενδεχόµενο παράτασης υποβολής 

για το γερµανικής έµπνευσης σχέδιο- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΟΠΤΕΙΑ- Στενότερη γίνεται η παρακολούθηση των κρατών-µελών 

 ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 

 ΕΤΕΑΝ: ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Οι «παγίδες» στο νέο έντυπο Ε1 που κρύβουν νέους 

φόρους- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ 10 ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ- Οδηγός της εφορίας για τις 

∆ΕΣΦΑ- ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΠΑ

Η ALPHA BANK ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΟ 12% 

ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

κεφαλαίου- ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 580 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ 

ΤΗ EUROBANK  ∆ΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ, 

ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ- Η Ελλάδα έχει την 3η υψηλότερη τιµή 

φυσικού αερίου στην Ε.Ε. και την 4η χαµηλότερη στο ηλεκτρικό ρεύµα 

ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ∆ΕΠΑ ΚΑΙ ∆ΕΣΦΑ Η GAZPROM ΚΑΙ 

Η SINTEZ ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- 

ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- Πιάνουν τους στόχους Εθνική-ALPHA 

ΜΙΝΙ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΑΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΤΟ- 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 96.333 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Πλήρης διαφωνία των αρχηγών για το αντιρατσιστικό- 

ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟ 

ΑΕΡΙΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ- Η Ελλάδα σε σχέση µε την Ε.Ε. # 

ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ- Ταλαιπωρία για συνταξιούχους. 

ΤΑ ΝΕΑ: Ρήγµα κορυφής για το αντιρατσιστικό- ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ 

∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ-

 NEW DEAL ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Β ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: 

ΠΡΩΤΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ

ανάπτυξη- ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ… ΣΤΡΙΒΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρώτη σοβαρή δοκιµασία της 

κυβέρνησης µε αφορµή το αντιρατσιστικό- ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ Η 

ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ  ΣΦΟ∆ΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΠΛΟΚΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το αντιρατσιστικό προκαλεί ρήγµα µεταξύ Σαµαρά 

ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ… ΟΥΡΑ- Άµεση κατάθεση 

πρόεδρος είναι ο αδελφός του πρωθυπουργού- ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ 

ΚΟΨΙΜΟ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΩΝ  ΤΣΙΠΡΑΣ 

ΛΑΒΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΠΛΟΚΗΣ ΜΕ 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

των δηµοσκοπικά απελπισµένων- Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 

ΟΠΕΡΕΤΑ ΠΑΣΟΚ- ∆ΗΜΑΡ- «∆εν θα συνεχίσω την καταστροφική 

στο Ρώσο µεγιστάνα- Η ∆ΙΑΘΗΚΗ ΩΝΑΣΗ «ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» ΤΟΝ 

ΣΚΟΡΠΙΟ  ΧΑΡΤΟΜΑΝΙ ΜΕ 54 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έπιασε δουλειά ο «µεγάλος αδελφός» του 

 ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ  

ΣΤΟΠ ΑΠΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ- Επαρκές το 

ΕΣΤΙΑ: ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ- 26 τετραγωνίδια για το εισόδηµα 

από ακίνητα.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τι ισχύει για βαρέα- ανθυγιεινά- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, 

ΟΙ «ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ! 

σύσκεψη των τριών- ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΟΥΒΕΛΗ.

Η ΑΥΓΗ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 

ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: 

ΤΩΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 

ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μια… αλλιώτικη συνέντευξη µε τον µαθηµατικό 

Ελευθέριο Αργυρόπουλο- ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ: 2013= ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 28/05/2013

πιστά το νέο µισθολόγιο. Η κίνηση εντάσσεται στο 

πλαίσιο των προσπαθειών ελέγχου των δαπανών και της 

εξοικονόµησης πόρων, δεδοµένου ότι οι εµφανιζόµενες 

µειώσεις δαπανών, στο πρώτο τετράµηνο του έτους, 

οφείλονται περισσότερο στην καθυστέρηση καταβολής 

κονδυλίων, παρά σε διαρθρωτικές παρεµβάσεις που 

συρρικνώνουν σε µόνιµη βάση τις δαπάνες.  Η αρχή των 

ελέγχων στη µισθοδοσία γίνεται από την εταιρεία «Ελληνικά 

Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ» και, µε απόφαση του 

δόθηκε εντολή για τον έλεγχο της µισθοδοσίας των 

υπαλλήλων της, από κλιµάκιο της Επιτροπής Συντονισµού 

Ελέγχων, του υπουργείου Οικονοµικών. Ο έλεγχος θα 

είναι επιτόπιος, στην έδρα του ελεγχόµενου φορέα, και 

θα περαιωθεί εντός είκοσι εργάσιµων ηµερών από την 

έναρξή του, ενώ οι υπηρεσίες του ελεγχόµενου φορέα 

υποχρεούνται να θέσουν στη διάθεση των ελεγκτών κάθε 

απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για τη διενέργεια του 

ελέγχου, καθώς και προσωπικό και κατάλληλο χώρο για την 

τελευταίες νοµοθετικές παρεµβάσεις και έχουν αποκτήσει 

αυξηµένες ελεγκτικές αρµοδιότητες στα υπουργεία και 

-Η διενέργεια ελέγχου ή συµπληρωµατικού ελέγχου 

νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής 

δηµοσιονοµικής διαχείρισης των πόρων, της ορθής 

είσπραξης και εµφάνισης των εσόδων των φορέων 

αρµοδιότητας τους, καθώς και της διαχείρισης της 

περιουσίας τους, για τον εντοπισµό και την αποτροπή 

φαινόµενων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, 

σπάταλης, απάτης ή διαφθοράς. 

- Ο έλεγχος των εκκαθαριστών µισθοδοσίας για την ορθή 

απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων του φορέα 

τους, καθώς και για την ακρίβεια του ύψους των επιµέρους 

ποσών που λαµβάνουν, µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις, και ο καταλογισµός σε βάρος των υπαλλήλων 

πού έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίσωση 

αδυναµίας καταλογισµού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω 

θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται καταλογισµός σε βάρος των 

κληρονόµων αυτών, καθώς και του εκκαθαριστή, εφόσον 

ενήργησε µε δόλο ή βαρεία αµέλεια. 

- Η αξιολόγηση του προγραµµατισµού, του σχεδιασµού και 

της εκτέλεσης των έργων τ ου φορέα. 

- Η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών 

κανόνων και διαδικασιών, καθώς και της ορθής λογιστικής 

απεικόνισης της οικονοµικής κατάστασης και διαχείρισης 

του φορέα. 

-Η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόµενου φορέα, µε 

βάση την αρχή της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης. 

- Ο έκτακτος ή συµπληρωµατικός έλεγχος στη διαχείριση 

παγίων προκαταβολών του φορέα αρµοδιότητάς τους, καθώς 

και των δηµόσιων υπολόγων και δηµόσιων διαχειρίσεων. 

-Οι επιτόπιοι έλεγχοι στην έδρα του ελεγχόµενου φορέα 

ή στους χώρους εκτέλεσης του φυσικού αντικειµένου του 

έργου του. 

-Η σύνταξη και n µέριµνα για την έκδοση απόφασης 

νοµιµοποίησης ή άρσης των αναγκαίων προσωρινών µέτρων 

που λαµβάνονται αυτεπάγγελτα από τους δηµοσιονοµικούς 

ελεγκτές. 

∆ιεύθυνσης, των σχετικών στοιχείων στις αρµόδιες 

Αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί από τους 

δηµοσιονοµικούς ελεγκτές πράξεις που µπορούν να 

επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαιτείται 

διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (Ε∆Ε). 

τελευταία τριετία (σε σύγκριση µε το ύψος τους στις 

31/12/2009) και βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής 

της τρόικας, όπως άλλωστε και το σύνολο των δαπανών. 

. Συγκεκριµένα, οι ξένοι ελεγκτές έχουν επιβάλει την 

υποχρέωση στην κυβέρνηση να κοινοποιεί µηνιαία στοιχεία 

µισθούς, τα επιδόµατα και τις παροχές σε δηµοσίους 

υπαλλήλους ανά υπουργείο και δηµόσιο φορέα. Ακόµη, 

θα παρέχονται κάθε µήνα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που 

ανήκουν στο ∆ηµόσιο για έσοδα, έξοδα, µισθοδοσία, αριθµό 

υπαλλήλων και υποχρεώσεις.

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 15 | 28/05/2013

Εικόνα τριτοκοσµικής χώρας σε ό,τι αφορά την αγορά 

ακινήτων εξαιτίας της απίστευτης γραφειοκρατίας, 

περιγράφει σε άρθρο της n αµερικανική εφηµερίδα New 

n γη; Στην Ελλάδα, ποιος ξέρει;» περιγράφει το τεράστιο 

πρόβληµα µε την έλλειψη κτηµατολογίου και µε τα αρχεία 

των πολεοδοµιών και των υποθηκοφυλακείων να βρίσκονται 

σε... άλλον αιώνα. «Στην εποχή των δορυφορικών εικόνων, 

της ψηφιακής αρχειοθέτησης και της άµεσης ανταλλαγής 

πληροφοριών, τα περισσότερα από τα αρχεία της Ελλάδας 

για την ιδιοκτησία ακινήτων εξακολουθούν να είναι 

χειρόγραφα βιβλία ταξινοµηµένα βάσει επωνύµων, χωρίς 

σαφήνεια σχετικά µε την οριοθέτηση των ακινήτων». Η 

Ελλάδα προσπαθεί να βρει τον δρόµο της εξόδου από µια 

άνεργοι, ενώ πολλοί αναλυτές αναφέρουν την έλλειψη ενός 

κατάλληλου περιουσιολογίου ως ένα από τα µεγαλύτερα 
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εµπόδια για την πρόοδο, καθώς καθιστά δύσκολες για την 

Αθήνα τις ιδιωτικοποιήσεις, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις 

που έχει αναλάβει για το πακέτο βοήθειας και καθιστά 

σχεδόν αδύνατη την είσπραξη των φόρων περιουσίας», 

έχει καταφύγει στη σύνδεση του έκτακτου τέλους ακίνητης 

περιουσίας µε τους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος 

για τον εντοπισµό ιδιοκτητών, µε τις γεωργικές εκτάσεις 

ακόµη να φορολογηθούν. «Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα 

ενοχλητική, γιατί στην Ελλάδα διατέθηκαν εκατοντάδες 

εκατοµµύρια δολάρια τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά 

η Ελλάδα έλαβε περισσότερα από 100 εκατοµµύρια 

δολάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δηµιουργία 

κτηµατολογίου, αλλά n Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να 

επιστραφούν όταν είδε τα αποτελέσµατα», σηµειώνουν. 

µε τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, ύστερα από δεκαετίες 

κοµµουνισµού και εµφυλίων να είναι πολύ πιο µπροστά 

από την Ελλάδα στο θέµα του περιουσιολογίου. «Ορισµένοι 

ειδικοί αναρωτιούνται αν υπάρχει πραγµατικά n πολιτική 

βούληση για να βάλει τα πράγµατα σε µια τάξη. Ένας 

στρατός δικηγόρων, µηχανικών και αρχιτεκτόνων βγάζουν 

τα προς το ζην µέσα από τα συνεχή παζάρια για ζητήµατα 

επικερδής για ορισµένους. Οι ερευνητές, για παράδειγµα, 

έχουν διαπιστώσει την ανάπτυξη της δόµησης σε τεράστιες 

προστατευόµενες δασικές εκτάσεις ύστερα από πυρκαγιές», 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 28/05/2013

ρύθµιση για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων εµφανίστηκε ο 

νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο θα αντιµετωπίσει 

τα προβλήµατα αντισυνταγµατικότητας των προηγούµενων 

νοµοθετικών ρυθµίσεων, ενώ όσοι εντάχθηκαν στον N. 

4014/11 και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία θα 

αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο χωρίς επιπλέον οικονοµική 

επιβάρυνση. Στελέχη του υπουργείου, επίσης, προανήγγειλαν 

την επαναφορά της -ακυρωµένης από το ΣτΕ- µεταφοράς 

συντελεστή. Οι ανακοινώσεις έγιναν από το βήµα συνεδρίου 

του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), 

που πραγµατοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. 

Αξιοσηµείωτο, πόντως, είναι ότι το συνέδριο -που ασχολήθηκε 

κυρίως µε ζητήµατα επανεκκίνηση της οικονοµίας-

χρηµατοδοτήθηκε µε 40.000 ευρώ από κοινοτικούς πόρους 

του Επιχειρησιακού Προγράµµατα Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), που προορίζονται για δράσεις... 

ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά θέµατα. 

υπουργείου για τη διαχείριση της αυθαίρετης δόµησης και 

τη µεταφορά συντελεστή. Συγκεκριµένα, όπως ανέφερε ο κ. 

προηγούµενων νόµων, τόσο του 4014 για τα αυθαίρετα όσο και 

στις διατάξεις του νέου νόµου, µόλις ψηφιστεί, χωρίς 

επιπλέον παράβολα και µε συνυπολογισµό των ποσών που 

έχουν καταβάλει, είτε είναι σε καθεστώς δόσεων είτε έχουν 

µε το νέο πλαίσιο που το υπουργείο θα δηµιουργήσει για τα 

αυθαίρετα διαχωρίζει σαφώς τις πολεοδοµικές παραβάσεις 

από τις µεγάλες έκτασης αυθαιρεσίες, αφήνοντας εµµέσως 

να εννοηθεί ότι n πρόθεση πλήρους νοµιµοποίησης των 

µικροαυθαιρεσιών δεν θίγεται από την (αδηµοσίευτη ακόµα) 

απόφαση της Ολοµέλειας του ΣτΕ. Απέφυγε, ωστόσο, να 

αναφερθεί στις µεγάλες υπερβάσες στη δόµηση (ή τη 

δόµηση εξ ολοκλήρου αυθαιρέτων κτιρίων), κατηγορία που 

πιθανότατα θα πρέπει να εξαιρεθεί από την όποια νέα ρύθµιση 

«τακτοποίησης». Ενδιαφέρον είχε και n τοποθέτηση του 

Σωκράτη Αλεξιάδη σχετικά µε τη δηµιουργία «τράπεζας γης». 

Όπως προκύπτει από την εισήγησή του, πρόκειται ουσιαστικά 

για προσπάθεια επαναφοράς της (αποτυχηµένης, καθώς 

ουδέποτε λειτούργησε συνολικά και τελικά «πάγωσε» µε 

απόφαση του ΣτΕ) µεταφοράς συντελεστή, που µετονοµάζεται 

"αγοράς δικαιωµάτων γης" που περιλαµβάνει και τη µεταφορά 

του συντελεστή δόµησης, ως άυλου τίτλου, καθώς και τη 

σύνδεση τους µε επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράµµατα 

µεικτής οικονοµίας, εφαρµόζεται ευρέως στο εξωτερικό 

και θα είναι n πρώτη φορά που επιχειρείται να υλοποιηθεί 

οι ανενεργοί τίτλοι µεταφοράς συντελεστή στη χώρα µας 
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ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας n 

εισήγηση της 17µελούς επιτροπής υπό τον γενικό γραµµατέα 

διαδικασία για την ανάθεση της έρευνας και εκµετάλλευσης 

Παρασκευή κατατέθηκαν στην επιτροπή οι κλειστοί φάκελοι 

των έξι προσφορών για τη διεκδίκηση του διαγωνισµού 

και θα ακολουθήσει ίσως και εντός της εβδοµάδας το 

άνοιγµά τους. Εν συνεχεία n επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

προσφορές και αφού κάνει τις τελικές διαπραγµατεύσεις µε 

τους ενδιαφερόµενους επί των σχεδίων των συµβάσεων θα 

παραδώσει την εισήγησή της κατά πάσα πιθανότητα έως το 


