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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Óôï ó÷Ýäéï åðáíáãïñÜò ïìïëüãùí ïé 

åëëçíéêÝò ôñÜðåæåò áíôéäñïýí êáé ï õðïõñãüò 

Ïéêïíïìéêþí Ýóðåõóå íá äçëþóåé üôé óõíéóôÜ 



ÊÜðïéïò ìáò äïõëåýåé êáé êÜðïéïé Üëëïé âñÞêáí 

ôçí þñá íá... . Ìüíï Ýôóé ìðïñåß êáíåßò íá 

ðñïóåããßóåé ôï æÞôçìá.

Ãéáôß, êáèþò ôï ðñüãñáììá åßíáé åèåëïíôéêü, 

ïé êáô’ åîï÷Þ õðåýèõíïé ôçò ïéêïíïìéêÞò 

êñßóçò ðïõ âéþíïõí ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò 

óõëëÞâäçí, âñßóêïõí áöïñìÞ íá ...äçëþóïõí 

üôé ç åðáíáãïñÜ óå ôéìÞ ü÷é õøçëüôåñç ôïõ 

35% ôçò ïíïìáóôéêÞò áîßáò ôùí ôßôëùí ðïõ 

êáôÝ÷ïõí, äåí ìðïñïýí íá ãßíïõí äåêôïß. Ùò 

åê ôïýôïõ èåùñïýí üôé óõìöùíßá ìðïñåß íá 

õðÜñîåé ìüíïí åöüóïí ôï ôåëéêü êüóôïò ôçò 

áíáêåöáëáéïðïßçóçò (ó.ó. ç ïðïßá ãßíåôáé ìå 

ëåöôÜ ðïõ ïé ¸ëëçíåò ðïëßôåò, åðß ôçò ïõóßáò, 

äáíåßæïíôáé) ìåéùèåß ãé’ áõôïýò óå éêáíïðïéçôéêü 

âáèìü. ÏõóéáóôéêÜ, ïé ôñÜðåæåò èá äå÷èïýí íá 

«êëåéäþóïõí» õøçëÝò æçìéÝò ãéá Ýíá ìÝñïò 

ôïõ ÷áñôïöõëáêßïõ ôïõò ìå áíôÜëëáãìá ôïí 

ðåñéïñéóìü ôùí áðïôéìçôéêþí æçìéþí ãéá ôá 

ïìüëïãá ðïõ èá äéáêñáôÞóïõí.

Ìå Üëëá ëüãéá, âñÞêáí ôçí åõêáéñßá íá 

ìåéþóïõí áéóèçôÜ ôïí êßíäõíï ðëÞñïõò 

êñáôéêïðïßçóçò ôïõ óõóôÞìáôïò, êÜôé ðïõ 

áóöáëþò èá Þôáí êáêü ãéá ôïõò ôñáðåæßôåò (êáé 

ôïí ...ðåñßãõñü ôïõò), ü÷é, ðÜíôùò, ãéá ôïõò 

¸ëëçíåò ðïëßôåò êáé ôçí õãéÞ åðé÷åéñçìáôéêÞ 

äñÜóç.

Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, ç óçìåñéíÞ óõíÜíôçóç 

ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ìå ôçí ¸íùóç 

Åëëçíéêþí Ôñáðåæþí ãéá áõôü áêñéâþò ôï 

æÞôçìá, Ý÷åé ôåñÜóôéï åíäéáöÝñïí, êáèþò ãéá 

êÜðïéá ÷ñüíéá ï õðïõñãüò - èõìßæïõìå - áíÞêå 

óôï “êëáìð” ôùí ôñáðåæéôþí... 

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

ΟΙ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ “ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3”

Συνέχιση των κινητοποιήσεων σε δημόσιο και δήμους αποφάσισαν η ΑΔΕΔΥ και η ΠΟΕ- ΟΤΑ. Η ΑΔΕ-

ΔΥ ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια στάσης εργασίας που προκηρύχθηκε για αύριο Παρασκευή από τις 

11.30 το πρωί έως τη λήξη της βάρδιας όλες τις δημόσιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται γενικές 

συνελεύσεις, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ενημερωθούν, πληρέστερα, για τα κυβερνητικά σχέδια 

και να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Στην διάρκεια της στάσης εργασίας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

θα  πραγματοποιηθεί απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος. Παράλληλα η ΠΟΕ-ΟΤΑ 

ανακοίνωσε την απόφαση της για τη συνέχιση καταλήψεων των δημοτικών κτιρίων.

Συνέχιση κινητοποιήσεων σε δηµόσιο και δήµους

Οι πλέον ευάλωτοι στην πρόβλεψη 
να τίθενται σε αργία εφόσον 

ελέγχονται πειθαρχικά ή δικαστικά
Λόγω ρόλου και - κατά κανόνα - θέσης 

ευθύνης, οι διπλωματούχοι μηχανικοί 

είναι οι πλέον ευάλωτοι σε ότι αφορά 

την πρόβλεψη του “Μνημονίου 3” 

(και του προϋπολογισμού για το 

2013) για άμεση θέση σε αργία των 

ελεγχόμενων  πειθαρχικά ή ποινικά 

δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα, 

δεν θα παραμένουν στη θέση τους 

στην υπηρεσία υπάλληλοι που 

έχουν παραπεμφθεί στο πειθαρχικό 

συμβούλιο ή στα δικαστήρια για 

σοβαρή πειθαρχική ή ποινική 

υπόθεση, έως ότου να καταδικαστούν 

ή αθωωθούν τελεσίδικα.

Δεδομένου ότι οι διπλωματούχοι 

μηχανικοί, εκ της θέσης τους (π.χ. 

στις Πολεοδομίες, στις υπηρεσίες 

δημόσιας περιουσίας κ.α.), λαμβάνουν 

αποφάσεις που βρίσκουν αντίθετους 

τους πολίτες,  γίνονται πολύ συχνά 

στόχος αναφορών ή και μηνύσεων 

και αγωγών, εάν και εφόσον 

δεν τροποποιηθεί η διάταξη που 

ψηφίστηκε, θα οδηγούνται άμεσα 

σε αργία, έως ότου τελεσιδικήσει η 

υπόθεση τους στα κατά περίπτωση 

αρμόδια όργανα (πειθαρχικά ή 

δικαστικά).

Το θέμα τέθηκε χτες, κατά τη διάρκεια 

του “στρογγυλού τραπεζιού” με το 

οποίο έκλεισε ο Διήμερο “Διοικητική 

Μεταρρύθμιση ως Μοχλός 

Ανάπτυξης” που οργάνωσε το ΤΕΕ.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης επιβεβαίωσε τον σοβαρό 

αυτό κίνδυνο, υπογραμμίζοντας ότι 

γι’ αυτό το λόγο έχει ληφθεί απόφαση 

για τη συγκρότηση στο ΤΕΕ ειδικής 

υπηρεσίας νομικής στήριξης των 

διωκόμενων μηχανικών δημοσίων 

υπαλλήλων, ενώ προετοιμάζεται 

τεκμηριωμένη παρέμβαση προς 

τους αρμόδιους κυβερνητικούς 

παράγοντες, για αλλαγή στην επίμαχη 

διάταξη.

“Είναι αδιανόητο να εκβιάζεται ένας 

διπλωματούχος μηχανικός από 

οποιονδήποτε πολίτη, επειδή δεν πήρε 

μια απόφαση της αρεσκείας του” 

τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ.

Το ΤΕΕ συγκροτεί 

ειδική υπηρεσία 

νοµικής 

στήριξης των 

διπλωµατούχων 

µηχανικών 

του δηµοσίου, 

ανακοίνωσε ο Χρ. 

Σπίρτζης

Άλλο ρεπορτάζ  

από το Διήμερο  

στη σελ. 3



 Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) διορ-
γανώνει –το Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2012-  ηµερίδα 
µε θέµα: «Οι παραδοσιακοί Μύλοι στους οικισµούς 
Αγίου Γερµανού και Κρατερού του όρους Βαρνούντας 
στο νοµό Φλώρινας».
 Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης (11:00-15:00) θα 
γίνουν οι παρακάτω οµιλίες: 
-Σοφοκλής Κωτσόπουλος αρχιτέκτονας: "Οι νερό-
µυλοι στις δύο πλευρές του όρους Βαρνούντας της 
Φλώρινας" 
Ανάγνωση και προοπτικές ανάδειξης 
επιµέλεια: Αγγέλα Γεωργαντά, Σοφοκλής Κωτσόπου-

λος, Αχιλλέας Στόιος 
- Αχιλλέας Στόιος, αρχιτέκτονας: "∆ιαδροµές 
σύνδεσης και ανάδειξης των νερόµυλων Κρατερού 
Φλώρινας" 
Έρευνα, καταγραφή, προτάσεις δηµιουργίας περιηγη-
τικών διαδροµών 
µελέτη: Σοφοκλής Κωτσόπουλος, Αχιλλέας Στόιος 
-Αγγέλα Γεωργαντά, αρχιτέκτονας: "Αποκατάσταση 
του νερόµυλου του Αγίου Γερµανού Πρεσπών Φλώ-
ρινας"  (αλευρόµυλος – νεροτριβή – µαντάνι)  µελέτη: 
Αγγέλα Γεωργαντά, Αχιλλέας Στόιος  Πληροφορίες: 
Τηλ.: 697 77 87 407 – 210 7214381 – 210 3231989 

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

29  Νοεµβρίου
1  ∆εκεµβρίου

2012

"Νέες Εφαρµογές Πολυµερικών 
Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηµατικών ∆ρα-
στηριοτήτων στην Ελλάδα" 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων σε 
κρίση» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Πολυµερών

Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ)

30  Νοεµβρίου
1  ∆εκεµβρίου

2012

τεχνικής ενηµέρωσης: «Ψυκτικά 
µέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας υψηλών 
θερµοκρασιών»
ΑΘΗΝΑ

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

11 
∆εκεµβρίου

2012

Ηµερίδα για τους παραδοσιακούς µύλους 

∆ιεθνής διαγωνισµός νέων αρχιτεκτόνων 

Φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης 
στο Μουσείο Ακρόπολης 

∆ιάλεξη

Το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει φέτος -από 
τις 7 έως τις 13 ∆εκεµβρίου- το «MIRfestival», ένα 
διεθνές φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης που εστιάζει 
στο σηµείο συνάντησης των παραστατικών τεχνών 
και των οπτικοακουστικών νέων µέσων, µε τίτλο 
«Symphony of a missing room», των Σουηδών 
καλλιτεχνών Christer Lundahl & Martina Seitl. 
Με εξαίρεση την ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου που 
το Μουσείο είναι κλειστό, θα πραγµατοποιούνται 
πέντε παραστάσεις την ηµέρα, από την Παρασκευή 
7 έως την Πέµπτη 13 ∆εκεµβρίου. Η είσοδος στο 
Μουσείο για τις παραστάσεις θα είναι ελεύθερη, 
µε απαραίτητη την τηλεφωνική κράτηση, καθώς ο 
αριθµός των συµµετεχόντων θα είναι περιορισµέ-
νος. Πληροφορίες: www.mirfestival.gr, υπεύθυνη 
κρατήσεων: Λεώνη Γαβρία, τηλ. 6932 055101, 
email: leonie@mirfestival.gr

∆ιάλεξη µε τίτλο: «Ο θαυµαστός κόσµος του Higgs: 
από που προέρχεται η µάζα», θα δώσει το τακτικό 
µέλος της Ακαδηµίας Αθηνών και διακεκριµένος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου του Τέξας, ∆ηµήτρης 
Νανόπουλος. Το Πανεπιστήµιο Stanford των ΗΠΑ 
τον ανέδειξε 4ο των πιο αναφεροµένων θεωρη-
τικών φυσικών όλων των εποχών. Την εκδήλωση 
οργανώνει ο επιστηµονικός σύλλογος  Ελλήνων 
Αποφοίτων Πανεπιστηµίων στις ΗΠΑ, την Τετάρτη 
5 ∆εκεµβρίου 2012 ώρα 7:00 µ.µ., στην αίθουσα 
θεάτρου της Ελληνοαµερικανικής Ένωσης (οδός 
Μασσαλίας 22, Κολωνάκι, Αθήνα). Η είσοδος για το 
κοινό είναι ελεύθερη.

 Το Επιµελητήριο των Αρχιτεκτόνων της Τουρκίας 
διοργανώνει -υπό την αιγίδα της UIA- διεθνή δια-
γωνισµό νέων αρχιτεκτόνων µε τίτλο: “TEMPORARY 
SHELTERING SPACES”. Οι όροι συµµετοχής:

-

αρχιτεκτόνων της Τουρκίας, για τους συµµετέχοντες 

των αρχιτεκτόνων στη χώρα τους, για τους συµ-

συµµετοχή. Κάθε µέλος της οµάδας πρέπει να τηρεί 

Επιτροπής δεν µπορούν να συµµετέχουν.
Επίσηµες γλώσσες για τα προγράµµατα και τα 
έγγραφα:Τουρκικά και αγγλικά

κριτικής επιτροπής: 5 Απριλίου 2013

Πληροφορίες: M|MARLAR ODASI ANTALYA SUBES|
Meltem Mahallesi 3808 Sokak No: 16
07500 ANTALYA TÜRK|YE
PHONE: 00 90 242 237 86 92-93-94
FAX : 00 90 242 237 58 20                                        
E-MAIL : youngarchitects@mo.org.tr
WEB : www.youngarchitectsmeeting.com
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΟΜΟΦΩΝΙΑ ΣΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

Καλύτερο κράτος δεν θα προκύψει από µια γενική  
αξιολόγηση των δηµοσίων υπαλλήλων

Πρόσφατα οκτώ μηχανικοί της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της Κέρκυρας 

δικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό και - ευτυχώς - αθωώθηκαν. Η περιπέτειά 

τους ξεκίνησε πριν περίπου δέκα χρόνια, έπειτα από μήνυση Τεχνολόγων, οι 

οποίοι στράφηκαν εναντίον τους επειδή δεν τους ενέκριναν (εφαρμόζοντας 

τη νομοθεσία) την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια υψηλότερα των δυο 

ορόφων.

Με βάση το “Μνημόνιο 3” και το νόμο για το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, 

οι οκτώ μηχανικοί θα έπρεπε να τελούν όλα αυτά τα χρόνια σε αργία, επειδή 

είχαν ασκήσει ορθώς τα καθήκοντά τους !

Το παράδειγμα ανέφερε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, ενώ 

ανάλογες περιπτώσεις αναφέρθηκαν και από το ακροατήριο του “στρογγυλού 

τραπεζιού” με το οποίο ολοκληρώθηκε το Διήμερο για τη Μεταρρύθμιση στην 

Δημόσια Διοίκηση.

Το θέμα, όπως ήταν επόμενο, κυριάρχησε και επικάλυψε τις όποιες 

θετικές εντυπώσεις είχαν δημιουργηθεί από τη δήλωση του Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Έργων Στράτου Σιμόπουλου ότι το υπουργείο 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων ζητά 

επιπλέον μηχανικούς από μετατάξεις (π.χ. από ΟΕΚ και Εργατική Εστία 

που διαλύθηκαν), αλλά και από τη δήλωση της Δυθύντριας του ΥΠΕΣΔΔΑ 

Γεωργίας Βλατσού, ότι από την αξιολόγηση δεν κινδυνεύουν οι εξειδικευμένοι 

δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι λείπουν από τη δημόσια διοίκηση σήμερα.  

Κατά τα άλλα, με ελαφρές διαφοροποιήσεις, οι μετέχοντες στο “στρογγυλό 

τραπέζι” (εκτός των προαναφερομένων συμμετείχαν οι Αντώνης Αντωνάκος, 

αντιπρόεδρος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,  Ανδρέας Στοϊμενίδης, εκπρόσωπος 

της ΓΣΕΕ, Παναγιώτης Μούζιος, πρόεδρος της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, Κώστας 

Κουρνιώτης μέλος του προεδρείου της ΔΕ του ΤΕΕ, με συντονιστή τον 

Θανάση Μπούμη, μέλος της ΔΕΕ του ΤΕΕ) συμφώνησαν ότι οι Γενικοί 

Γραμματείς των υπουργείων θα πρέπει στο μέλλον να αναδεικνύονται από 

την διοικητική ιεραρχία, με συγκεκριμένα διοικητικά και ουσιαστικά προσόντα 

και να μην “αποτελούν καπέλο” της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας στη δημόσια 

διοίκηση. Το ίδιο και σε ότι αφορά το μικρό και ευέλικτο κράτος, προπαντός 

ένα κράτος υψηλής ποιότητας, με την επισήμανση ότι ο δημόσιος τομέας 

δεν είναι υπερφυσικός στη χώρα μας, ενώ το δίλημμα δημόσιος ή ιδιωτικός 

τομέας είναι απολύτως προσχηματικό.

Έγινε λόγος για σαφή διαχωρισμό της νομοθετικής από την εκτελεστική 

εξουσία, ώστε να πάψει την αντίληψη “περί νομής του κράτους” που είναι 

και ο αυτοσκοπός εδώ και πολλά χρόνια. Ομόφωνα καταδικάστηκε κάθε 

περίπτωση διαφθοράς στη δημόσια διοίκηση, και σε τέτοιες περιπτώσεις ο 

“πέλεκυς θα πρέπει να είναι βαρύς”, με την επισήμανση ότι το φαινόμενο 

είναι δημιούργημα του πελατειακού κράτους, δημιούργημα των πολιτικών 

εξουσιών. Κάθετη ήταν η θέση όλων στις απολύσεις, ενώ με την αξιολόγηση 

των δομών της δημόσιας διοίκησης που βιαστικά γίνεται αυτό τον καιρό, 

είναι ο ορατός ο κίνδυνος να βρεθούν “στο δρόμο” χιλιάδες υπάλληλοι 

λόγω κατάργησης διευθύνσεων και υπηρεσιών, η οποία επιδιώκεται για 

δημοσιονομικούς λόγους και κατ’ επιταγή του “Μνημονίου 3”.

ΤΟ ΤΕΕ...

Κατά τον πρόεδρο του ΤΕΕ η πρώτη και σημαντική αλλαγή που θα πρέπει 

να γίνει είναι η ενιαία διαβάθμιση και το ενιαίο μητρώο των διπλωματούχων 

μηχανικών σε όλους τους τομείς (δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, 

ελεύθεροι επαγγελματίες).

Θέλουμε ένα κράτος στρατηγικού σχεδιασμού, προδιαγραφών, ελέγχων, ένα 

κράτος που να υλοποιεί έργα, τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης, επισημαίνοντας ότι 

όταν σταμάτησε ο κρατικός παρεμβατισμός (π.χ. στην παραγωγή τσιμέντου 

και αγορά πετρελαίου), οι τιμές “τράβηξαν την ανηφόρα”. Επεσήμανε ότι το 

ΥΠΕΚΑ, ένα κατεξοχή τεχνικό υπουργείο, είναι δραματικά υπστελεχωμένο 

σε διπλωματούχους μηχανικούς. Παρόλα αυτά, το υπουργείο Εργασίας, 

εμφανίζεται αρνητικό στις μετατάξεις, σκεπτόμενο, προφανώς, ότι δεν 

βγαίνει ο δημοσιονομικός στόχος που τέθηκε από την “τρόικα”. Απαιτείται 

μια εθνική συμφωνία για το ρόλο του κράτους, πρόσθεσε, καθώς υπάρχουν 

δράσεις που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε ιδιώτες, όπως για παράδειγμα 

η επίβλεψη των έργων και οι υπηρεσίες που έχουν άμεση σχέση με κοινωνικά 

αγαθά (ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση, επικοινωνία, υγεία κλπ.).

Το κράτος, τελικά, δεν είναι ζήτημα μεγέθους, υπογράμμισε.

Νέο κύκλος κινητοποιήσεων σε δηµόσιο και αυτοδιοίκηση
Ανακοίνωσε η Α∆Ε∆Υ και η ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις απολύσεις και διαθεσιµότητες 

Αύριο σε γενικές συνελεύσεις εργαζοµένων, που πραγµατοποιούνται σε όλες τις 

δηµόσιες υπηρεσίες αποφασίζεται νέος κύκλος κινητοποιήσεων, όπως ανακοίνωσε η 

Α∆Ε∆Υ, που διοργανώνει την ίδια ηµέρα στάση εργασίας από τις 11.30 το πρωί εως τη 

λήξη της βάρδιας και παράλληλα απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθµώνος. 

Παράλληλα την απόφαση για τη συνέχιση των καταλήψεων των δηµοτικών κτιρίων µε 

έµφαση στον αποκλεισµό των Γραφείων Προσωπικού (µε στόχο να µην αποσταλούν 

στοιχεία συναδέλφων και να µην εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιµότητας-

απόλυσης) µέχρι την Παρασκευή, ανακοίνωσε και επίσηµα η ΠΟΕ – ΟΤΑ. Ειδικότερα: 

-Η Α∆Ε∆Υ σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι «η τρικοµµατική κυβέρνηση του Μνη-

µονίου, µε µπροστάρη το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης, έχει θέσει σε προτεραιότητα την ανάλγητη και αδιέξοδη πολιτική 

των απολύσεων ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και κατ' εντολή των επικυρίαρχων δανειστών - 

τοκογλύφων οδηγεί σε διάλυση, µε συνοπτικές διαδικασίες, τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.

Ήδη, έχουν περιέλθει σε γνώση της Α.∆.Ε.∆.Υ. 21 διαθεσιµότητες στο ΓΕΣ και 11 στην 

Αεροπορία. Οι τελευταίες εξελίξεις, απαιτούν να συνεχίσουµε και να κλιµακώσου-

µε τις απεργιακές κινητοποιήσεις, δίνοντας τη µάχη µαζί µε τις Οµοσπονδίες που 

αντιστέκονται στην ανθρωποφαγική πολιτική των απολύσεων, που αφήνει πίσω της 

κοινωνικά ερείπια».

-H ΠΟΕ - ΟΤΑ ανακοίνωσε την απόφαση της για τη συνέχιση των καταλήψεων των 

δηµοτικών κτιρίων µε έµφαση στον αποκλεισµό των Γραφείων Προσωπικού (µε στόχο 

να µην αποσταλούν στοιχεία συναδέλφων και να µην εκδοθούν διαπιστωτικές πράξεις 

διαθεσιµότητας-απόλυσης) µέχρι την Παρασκευή. 

Παράλληλα οι εργαζόµενοι στους δήµους ανακοίνωσαν την προκήρυξη 4ωρης 

πανελλαδικής στάσης εργασίας για την Παρασκευή, από τις 11.00 το πρωί έως 3.00 το 

µεσηµέρι για την πρωινή βάρδια και από τις 3.00 το µεσηµέρι έως τις 7 το απόγευµα 

για την απογευµατινή βάρδια, ενώ την ίδια ηµέρα θα προχωρήσουν σε συγκέντρωση 

διαµαρτυρίας στην Πλατεία Καραϊσκάκη στις 11.30 το πρωί, ενώ θα ακολουθήσει  

πορεία στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Ανάλογες συγκεντρώσεις και 

πορείες θα πραγµατοποιηθούν σε όλες τις πρωτεύουσες των νοµών.

 Ταυτόχρονα η ΠΟΕ- ΟΤΑ προαναγγέλλει µαζική και δυναµική παρουσία του στο 

έκτακτο Συνέδριο της Κ.Ε.∆.Ε. τη ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου 2012, στις 10.00 το πρωί 

σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Τέλος, η ΠΟΕ - ΟΤΑ καταγγέλλει τον υπουργό 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντώνη Μανιτάκη ότι «εκφράζει πλέον το σκληρό 

πρόσωπο της εξουσίας», καθώς «για πολλοστή φορά, ενσαρκώνοντας το ρόλο του 

«Αποφασίζω-∆ιατάσω και Εκτελώ» αρνείται να συναντήσει τους εκπροσώπους των 

εργαζοµένων». 



Εκατοµµύρια κυβικά µέτρα νερού διοχετεύτηκαν τις τελευταίες ηµέρες την κοίτη του ποταµού 

Κολοράντο, στο Γκραν Κάνιον, σε µια σειρά από τεχνητές πληµµύρες που έχουν στόχο την 

ανανέωση του οικοσυστήµατος της περιοχής. Έπειτα από 16 χρόνια µελέτης και σχεδιασµών, το 

αµερικανικό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τον περασµένο Μάιο σχέδιο για το περιοδικό 

άνοιγµα των υδατοφρακτών στο φράγµα Γκλεν Κάνιον. Το φράγµα εµποδίζει τη φυσική ροή 

ιλύος, η οποία λειτουργεί σαν λίπασµα για τη βλάστηση της περιοχής και δηµιουργεί νησίδες 

άµµου, οι οποίες αποτελούν από µόνες τους σηµαντικά οικοσυστήµατα.

Το εγχείρηµα φαίνεται πως πέτυχε, καθώς οι ερευνητές της αµερικανικής γεωλογικής 

υπηρεσίας (USGS) εντόπισαν νέες νησίδες άµµου σε απόσταση 160 χιλιοµέτρων από το φράγµα. 

Παρόλα αυτά, η υπηρεσία θα συνεχίσει τις έρευνες πεδίου για να βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχουν 

σοβαρές παρενέργειες. Στις δοκιµαστικές πληµµύρες του 1996, του 2004 και του 2008, στις 

οποίες πάντως το νερό απελευθερώθηκε σταδιακά και όχι απότοµα, παρατηρήθηκε αύξηση στον 

πληθυσµό ενός είδους πέστροφας που είχε εισαχθεί στο ποτάµι από τον άνθρωπο.

Το σχέδιο προβλέπει περιοδικές τεχνητές πληµµύρες κάθε άνοιξη και φθινόπωρο. 
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Ένας µικρός και σχετικά κοντινός γαλαξίας 

(βρίσκεται σε απόσταση 220 εκατοµµύριων 

ετών φωτός και είναι περίπου δέκα φορές 

µικρότερος από το δικό µας) κρύβει στην καρδιά 

του µια µαύρη τρύπα που αντιστοιχεί στο 14% της 

συνολικής του µάζας, ποσοστό ακραία υψηλό που 

εξέπληξε τους αστρονόµους, ωστόσο, ενδέχεται 

να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα κβάζαρ.

«Πρόκειται για έναν πραγµατικά παράξενο 

γαλαξία. Αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από 

τη µαύρη τρύπα» σχολίασε ο Καρλ Γκέµπχαρτ 

του Πανεπιστηµίου του Τέξας στο Όστιν, µέλος 

της ερευνητικής οµάδας που παρουσιάζει την 

ανακάλυψη στο περιοδικό Nature, η οποία 

χρησιµοποίησε το διαστηµικό τηλεσκόπιo Ηubble 

για να εξετάσει τον γαλαξία NGC 1277, όπως 

ονοµάστηκε.

Οι κοσµολόγοι πιστεύουν ότι όλοι οι γαλαξίες 

περιέχουν στο κέντρο τους µαύρες τρύπες 

εξαιρετικά µεγάλης µάζας. O δικός µας, Μίλκι 

Ουέι, για παράδειγµα, πιστεύεται ότι κρύβει στην 

καρδιά του µια µαύρη τρύπα µε µάζα περίπου 5 

εκατοµµύρια φορές µεγαλύτερη από του Ήλιου. 

Σύµφωνα µε την κρατούσα θεωρία, η κεντρική 

µαύρη τρύπα ενός γαλαξία πρέπει να έχει µάζα 

ανάλογη µε το µέγεθος του γαλαξία. Κι όµως, 

η µάζα του συγκεκριµλενου “γαλαξία-τέρατος” 

εκτιµάται στις 17 δισεκατοµµύρια ηλιακές µάζες. 

Κατόπιν αυτού οι ερευνητές παραδέχονται ότι 

αδυνατούν να εξηγήσουν αυτό το ακραίο βάρος: 

οι µαύρες τρύπες πιστεύεται ότι αυξάνουν τη µάζα 

τους απορροφώντας υλικά από τους γαλαξίες 

που τις φιλοξενούν. Αν όµως ο NGC 1277 διέθετε 

αρκετή µάζα για να τροφοδοτήσει το “τέρας”, τότε 

θα έπρεπε να έχει αρκετή µάζα για το σχηµατισµό 

περισσότερων άστρων από ό,τι πραγµατικά 

διαθέτει. Επιπλέον, ο NGC 1277 δεν φαίνεται 

να είχε συγκρουστεί στο παρελθόν µε άλλους 

γαλαξίες, εποµένως δεν µπορεί να τράβηξε 

επιπλέον µάζα από τη γειτονιά του.

Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΤΩΝ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΩΝ

Το δυο σε ένα, πέτυχε µια µικρή βρετανική εταιρεία, κατασκευάζοντας ένα σκάφος (το Skylon) 

που απογειώνεται ως αεροπλάνο και στο κατάλληλο ύψος µεταβάλλεται σε πύραυλο που µπορεί 

να ταξιδέψει στο διάστηµα. Αυτό χάρη σε ένα νέο είδος στροβιλοκινητήρα (τον Sabre=ξίφος), οι 

δοκιµές του οποίου άφησαν ικανοποιηµένη την ευρωπαϊκή διαστηµική υπηρεσία ESA. 

«Ένα από τα σηµαντικότερα εµπόδια στην ανάπτυξη επαναχρησιµοποιούµενων [διαστηµικών] 

σκαφών έχει πλέον αρθεί. Ο δρόµος είναι ανοιχτός για την εποχή µετά το τζετ» δήλωσε ο Μαρκ 

Φορντ, επικεφαλής του τµήµατος Μηχανικής Προώθησης στην ευρωπαϊκή υπηρεσία.

Ο κινητήρας χρησιµοποιεί υδρογόνο ως καύσιµο, σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως συµβατικός 

στροβιλοκινητήρας εντός της ατµόσφαιρας και ως πυραυλοκινητήρας πάνω από αυτή. Θα 

επιτρέπει στο Skylon να φτάνει σε ύψος 25 χιλιοµέτρων µε ταχύτητα Mach 5 (πενταπλάσια 

από την ταχύτητα του ήχου), ενώ πάνω από αυτό το ύψος θα µπορεί να µετατρέπεται σε 

πυραυλοκινητήρα και να φτάσει σε χαµηλή γήινη τροχιά.Οι σηµερινοί στροβιλοκινητήρες (τζετ) 

δεν µπορούν να λειτουργήσουν σε ταχύτητες άνω των Mach 2,5 κυρίως λόγω του κινδύνου 

υπερθέρµανσης. Η νέα τεχνολογία φέρεται να ξεπερνά αυτόν τον περιορισµό χάρη σε έναν 

εναλλάκτη θερµότητας που µπορεί να ψύχει τον αέρα από τους 1.000 στους -150 βαθµούς 

Κελσίου σε ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Η Reaction Engines δεν αποκαλύπτει λεπτοµέρειες 

του σχεδίου, και µάλιστα δεν έχει καν υποβάλλει αιτήµατα για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, λόγω 

του φόβου ότι άλλες εταιρείες θα σπεύσουν να την αντιγράψουν.



Βελτιώσεις στη ρύθµιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

προς το ∆ηµόσιο προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονοµικών, Γιώρ-

γος Μαυραγάνης, κατά τη σηµερινή συνέντευξη Τύπου. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες της που δηµοσίευσε ο Τύπος θα δίνεται η δυνατότητα 

σε περισσότερους οφειλέτες του ∆ηµοσίου να εξοφλήσουν τα χρέη 

τους σε µεγαλύτερο αριθµό δόσεων, χωρίς να υπάρχει ελάχιστο ποσό 

καταβολής. Η µηνιαία δόση θα καθορίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των 

δόσεων εξόφλησης της οφειλής. Από την αρχή του έτους µέχρι και τις 

30 Οκτωβρίου οι νέες ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο ανέρχο-

νται σε 11 δις ευρώ

ÍÝá ñýèìéóç ãéá ëçîéðñüèåóìåò 
ïöåéëþí

Kέρδη παρουσίασε η ∆ΕΗ στο εννεάµηνο, 

χάρη στη συµφωνία µε τη ∆ΕΠΑ για τη 

διευθέτηση οικονοµικών εκκρεµοτήτων, 

διαφορετικά η εταιρεία θα είχε ζηµιές, 

µε τις επισφαλείς απαιτήσεις να εκτοξεύ-

ονται κατά 140,3% στα 229,5 εκατ. ευρώ, 

αυξηµένα σε σχέση µε πέρυσι κατά 134 

εκατ. ευρώ. Η ∆ΕΗ αύξησε τις επισφάλει-

ες στη χαµηλή τάση κατά 76 εκατ. ευρώ 

και κατά 57,4 εκατ. ευρώ για τη ΛΑΡΚΟ. 

Ο κύκλος εργασιών στο εννεάµηνο του 

2012 ανήλθε σε 4,6 δισ. ευρώ από 4,2 δισ. 

ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2011, 

σηµειώνοντας αύξηση 8,7%. Τα κέρδη 

προ φόρων διαµορφώθηκαν στα 156,7 

εκατ. ευρώ. Χωρίς τη θετική επίπτωση της 

∆ΕΠΑ, η ∆ΕΗ παρουσιάζει ζηµίες ύψους 

35 εκατ. ευρώ. Τα προ φόρων κέρδη του 

εννεαµήνου 2011 ήταν 138,4 εκατ. ευρώ. Τα 

καθαρά κέρδη στο εννεάµηνο ανήλθαν σε 

118,1 εκατ. ευρώ έναντι 90,8 εκατ. ευρώ, το 

αντίστοιχο διάστηµα 2011, ενώ προ τόκων, 

φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) τα κέρδη 

διαµορφώθηκαν στα 813,8 εκατ. ευρώ 

(+2,4%). Χωρίς τη συνεισφορά από τη ∆ΕΠΑ 

τα EBITDA θα είχαν υποχωρήσει στα 622,1 

εκατ. ευρώ (-21,7%). H εφάπαξ διευθέτηση 

των οικονοµικών διαφορών µε τη ∆ΕΠΑ 

ύψους 191,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 

ως 31/12/2011 θα έχει θετική επίπτωση 

και τους επόµενους µήνες, καθώς τα 94,1 

εκατ. ευρώ προορίζονται για την περίοδο 

(Οκτώβριος 2012 - Φεβρουάριος 2013). Η 

∆ΕΗ είχε στο εννεάµηνο πρόσθετη επιβά-

ρυνση 154,5 εκατ. ευρώ από τους φόρους 

στα καύσιµα και 122,9 εκατ. ευρώ από τον 

µηχανισµό ανάκτησης του µεταβλητού 

κόστους τρίτων ηλεκτροπαραγωγών, αλλά 

και υψηλές δαπάνες για αγορές ενέργειας. 

Η περιστολή του µισθολογικού κόστους 

κατά 155,2 εκατ. ευρώ, (-16,3%), δεν αρκεί 

για να αναστρέψει την αρνητική πορεία, η 

οποία επιβαρύνεται σηµαντικά από τους 

απλήρωτους λογαριασµούς.

ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 229,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Με τροπολογία σε νοµοσχέδιο δίνεται το πράσινο φως από την 

τρέχουσα ακαδηµαϊκή χρονιά κατ΄ εξαίρεση σε µετεγγραφές 

παιδιών οικογενειών µε οικονοµικά προβλήµατα και οικο-

γενειών µε δύο παιδιά σε ΑΕΙ µακριά από την οικογενειακή 

εστία. Οικονοµική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η µετεγγρα-

φή είναι να έχει κάθε µέλος της οικογένειας εισόδηµα έως 

7.000 ευρώ ετησίως. Ωστόσο ο αριθµός των µετεγγραφών που 

θα επιτραπεί δεν θα ξεπερνά το 10% κάθε σχολής.

Το ΥΠΕΚΑ σε συνέχεια της δηµοσιο-

ποίησης του Σχεδίου Νόµου που έθε-

σε σε δηµόσια διαβούλευση, για τις 

αλλαγές στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο 

που διέπει το έργο του Κτηµατολο-

γίου, όρισε  τον Καθηγητή του Πανε-

πιστηµίου Πειραιώς, Ιωσήφ Χασσίδ, 

ως Επιχειρησιακό Συντονιστή (Project 

Manager) της συνολικής προσπάθειας. 

Όπως ανακοινώθηκε αντικείµενο των 

καθηκόντων του κ. Χασσίδ, θα είναι 

η επίσπευση του έργου του Κτηµατο-

λογίου και της αναδιοργάνωσης των 

συναφών λειτουργιών της ενότητας 

«Χαρτογράφηση – Γεωχωρικές Πλη-

ροφορίες – Κτηµατολόγιο», ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι καθυστερήσεις 

και οι δυσκολίες πραγµατοποίησης 

του έργου, η ολοκλήρωση του οποίου 

έχει καθοριστεί για το έτος 2020. Με 

την ίδια απόφαση, συγκροτείται Οµάδα 

∆ιοίκησης Έργου, η οποία θα ενισχύσει 

τις δράσεις διαχείρισης του Επιχει-

ρησιακού Συντονιστή, αποτελούµενη 

από τον Καθηγητή του ΑΠΘ, Πέτρο 

Πατιά, τον Επίκ. Καθηγητή του Πανε-

πιστηµίου Κρήτης, Άρη Αλεξόπουλο, 

τον ∆ασολόγο, Θανάση Αγγελόπουλο, 

τη Νοµικό, Αλεξάνδρα Σδούκου και τη 

Μηχανικό, Ευαγγελία Μπαλά. Το έργο 

της οµάδας αυτής θα επισπεύδει, εκ 

µέρους του ΥΠΕΚΑ, ο Γ.Γ. Χωροταξίας 

και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης 

Αλεξιάδης.   

ÏìÜäá Äéïßêçóçò 
¸ñãïõ  ãéá ôï  
Êôçìáôïëüãéï

Από εφέτος οι µεταγραφές 
στα ΑΕΙ

ÍÝ ýè ë î üèΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑππόόόόόόόόόόόόόό εεφφέέέέέέέέέέέέέττοοςς οοοιιι µµµεεττααγγρρααφφέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέςς
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κρίσιµη συνάντηση σήµερα του υπουργού Οικονοµικών 

µε τους τραπεζίτες- ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ- Αγώνας δρόµου 

για την επαναγορά τίτλων- Αναζητείται η «χρυσή τοµή» για τις 

ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ 
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ 12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ
ενοποίηση παρουσίασαν Ζ. Μ. Μπαρόζο και Όλι Ρεν- ΕΤΟΙΜΗ Η 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕ 18 ΜΗΝΕΣ- Αλλαγή σκηνικού στις αγορές µε 

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙ 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στόχος να σταµατήσει η αύξησή τους 

και να πάρει ανάσα η αγορά- ΝΕΕΣ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ- Το καινούργιο “ποινολόγιο” δεν θα 

 ΠΩΣ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ- Κεφάλαια αποπληρωµής µόνο σε φορείς που 

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΤΑ 
∆ΑΝΕΙΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΛΟΙΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: Σχέδιο για την καταβολή των ποσών προς τις επιχειρήσεις 

παρουσιάζει σήµερα η κυβέρνηση- ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΧΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 
ηλεκτροπαραγωγούς- ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΕ ΕΩΣ 45 
∆ΟΣΕΙΣ- Το υπουργείο Οικονοµικών δεν επεξεργάζεται κίνητρα 

ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 
ΣΕ 36-48 ∆ΟΣΕΙΣ- Το σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών προβλέπει 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Συνάντηση 

Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΣ FITCH ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΚΑΤΑ 
ΠΕΝΤΕ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ- Απειλείται ξανά µε χρεοκοπία 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 1,5 ∆ΙΣ. ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ- Εντός του 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- 

«Εργαλεία» η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η εξόφληση 

ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- 

Έως και σε 48 δόσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΗΡΩ∆ΗΣ- 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ… ΣΑΜΑΡΑ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ- Η συµφωνία για τη δόση τούς φέρνει πιο 

κοντά.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ευνοϊκές αποφάσεις για επιχειρήσεις 

νοικοκυριά- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
µήνυµα Σαµαρά προς τους υπουργούς για επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου- ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ- 

Αυστηρή εποπτεία προϋπολογισµού, αποκρατικοποιήσεις και δηµιουργία 

θέσεων εργασίας.

ΕΘΝΟΣ: 

προς ιδιώτες- ΛΙΣΤΑ 7 ∆ΙΣ.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Ζητούν βελτιώσεις και καταθέτουν εναλλακτικές 

ΣΕ 48 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ.

6 ΜΕΡΕΣ:  ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΧΩΡΙΣ… ΜΙΑ
ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΝ…

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Κωµικοτραγική εµφάνιση του 

 ΜΑΥΡΟΓΙΑΛΟΥΡΟΣ ΣΤΟ FACEBOOK 

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΛΦΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Ιταµή πρόκληση του Αλβανού πρωθυπουργού- 

Η ΜΠΕΡΙΣΑ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΒΑΝΙΑ 
Επιπλέον επιβάρυνση σε τρίτεκνους και πολύτεκνους- ΠΟΙΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ, ΠΟΙΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ- Καταργείται το 

µέτρα- Ο «ΕΦΙΑΛΤΗΣ» ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΟ… ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ 
ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ∆ΙΑΥΛΟΣ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ- Αντίβαρο στην καταστροφολογία των 

ΜΜΕ.

Η ΑΥΓΗ: ΦΟΥΣΚΑ Η «ΛΥΣΗ»- ΝΕΑ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Στον 

αέρα βρίσκεται η απόφαση του Eurogroup για το δηµόσιο χρέος 

και το χρονοδιάγραµµα της δόσης, καθώς στηρίζεται σε απίθανες 

προϋποθέσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΥΝ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 
ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία- ΤΑ ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ 
«ΚΛΕΙΝΟΥΝ» ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΠΘ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι δυναστείες των Ρότσιλντ και Ροκφέλλερ 

θεωρούνται εκ των βασικών στελεχών της- Η ΚΡΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ 
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΓΗ!
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ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΠΡΕΣ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 29/11/2012

Με διαδικασίες - εξπρές n κυβέρνηση δροµολογεί το σχέδιο 

επαναγοράς ελληνικών οµολόγων, µε τον υπουργό Οικονοµικών 

να χαρακτηρίζει χθες «πατριωτικό καθήκον» την επιτυχία του 

προγράµµατος, στέλνοντας µήνυµα προς πάσα κατεύθυνση πως 

είναι θέµα αξιοπιστίας για τη χώρα το πρόγραµµα να στεφθεί 

µε επιτυχία. Πάντα υπάρχει κίνδυνος περιπλοκής, εκτίµησε 

χθες ο υπουργός, ο οποίος απαντώντας σε ερώτηση -στο 

πλαίσιο χθεσινής συνέντευξή του στο MEGA σχετικά µε τις 

επιπτώσεις µιας µη ικανοποιητικής επαναγοράς, σηµείωσε πως 

n συµµετοχή του είναι µικρή ποσοτικά στη φάση αυτή, αλλά 

n µη συµµετοχή του ίσως δηµιουργήσει προβλήµατα σε άλλα 

όρους συµµετοχής στο πρόγραµµα το οποίο στόχος είναι να 

ολοκληρωθεί το συντοµότερο δυνατόν, ώστε όλα να είναι έτοιµα 

το αποτέλεσµα του σχεδίου επαναγοράς, που αναµένεται να 

χρηµατοδοτηθεί µέσω του EFSF µε κεφάλαια 10,2 δισ. ευρώ και 

στοχεύει στην επαναγορά χρέους σε τιµές που εκτιµάται πως θα 

σε καθαρή ελάφρυνση του χρέους κατά περίπου 22 δια. ευρώ 

το2020. Ο υπουργός υποστήριξε ότι υπάρχει και «Plan b» χωρίς 

όµως να µπει σε λεπτοµέρειες, ενώ εµφανίστηκε αισιόδοξος πως 

το πρόγραµµα θα φέρει τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα. «To 

σχέδιο πρέπει να πετύχει διότι συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση 

του χρέους, όταν n υπόλοιπη Ευρώπη πάει την απόφαση στα 

Κοινοβούλια... n Ελλάδα ως µίνιµουµ υποχρέωση έχει να πετύχει 

n διαδικασία επαναγοράς», δήλωνε χθες ο υπουργός. Είπε 

πως αναµένει συµµετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών, ενώ 

ειδικά για τις ελληνικές τράπεζες υποστήριξε πως n συµµετοχή 

δεν σηµαίνει νέα κεφάλαια γι' αυτές, διότι τα οµόλογα έχουν 

εγγραφεί σε χαµηλότερες τιµές. Όσον αφορά στα ασφαλιστικά 

ταµεία διευκρίνισε πως n συµµετοχή είναι καθαρά εθελοντική, 

ενώ τόνισε πως τα ταµεία είναι ειδική περίπτωση, γιατί ως 

µέρος της γενικής κυβέρνησης «είναι µια n άλλη n συµµετοχή 

τους», αλλά τις αποφάσεις θα πρέπει να τις λάβουν τα ίδια. 

Υποστήριξε δε πως οι συντάξεις δεν πληρώνονται από τα κέρδη 

τίθεται θέµα συντάξεων», υπογράµµισε.

Σύµφωνα µε πληροφορίες n διαδικασία των επαναγορών 

αναµένεται να ανακοινωθεί στις αρχές της ερχόµενης εβδοµάδας, 

προσφορών αναµένεται να διαρκέσει περίπου 5 µέρες. Σύµφωνα 

µε πληροφορίες µεγάλο µέρος των ελληνικών οµολόγων που 

κατέχουν ιδιώτες βρίσκονται στα χέρια hedge funds, ορισµένες 

εκτιµήσεις προσδιορίζουν το συνολικό ποσό στα 20 - 25 δισ. 

ευρώ που αγόρασαν σε πολύ χαµηλές τιµές και εφόσον τώρα 

µεγάλα κέρδη. «Όποιος προλάβει παίρνει, το ποσό που θα 

διαθέσουµε για τις επαναγορές είναι περιορισµένο», εκτίµησε 

υπάρχουν επενδυτές που στο σηµείο αυτό έχουν διπλασιάσει 

τα χρήµατά τους. «Η επαναγορά χρέους σε τιµές υψηλότερες 

ιστορικά από όσες έχουν υπάρξει όσο αυτό είναι σε κυκλοφορία 

δεν νοµίζω ότι είναι τόσο αρνητικό για τους επενδυτές» , 

σηµείωσε, υπογραµµίζοντας πως τα οµόλογα στα οποία 

επιδιώκεται να γίνει n επαναγορά είναι αυτή τη στιγµή στην 

υψηλότερη τιµή τους από την Άνοιξη που εκδόθηκαν (µετά 

το PSI). Σύµφωνα µε το Reuters, Deutsche Bank και Morgan 

n υποβολή προσφορών στην Ελλάδα, το αποτέλεσµα θα 

παραπεµφθεί στο Eurogroup που θα κάνει την τελική αποτίµηση. 

Εφόσον το αποτέλεσµα είναι θετικό, θα πρέπει να διευθετηθεί 

άµεσα ο τρόπος µε τον οποίο θα πληρωθούν τα συγκεκριµένα 

κεφάλαια στους ιδιώτες, µέσω του EFSF. αλλά και ο τρόπος 

που θα αποπληρωθούν τα δάνεια περίπου 10,2 δισ. ευρώ που 

λαµβάνει n Ελλάδα για να εκτελέσει τo πρόγραµµα. Εάν το 

πρόγραµµα δεν είναι επιτυχές, θα πρέπει να επανεξεταστούν όλες 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 1,5 ∆ΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 29/11/2012

Ποσό ύψους 1,5 δισ. ευρώ θα λάβουν οι ιδιώτες εντός του 

σύνολο των ληξιπρόθεσµων οφειλών ύστερα από αυστηρούς 

ελέγχους που έχουν πραγµατοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό 

ΦΠΑ) και σήµερα θα δοθεί στη δηµοσιότητα το ολοκληρωµένο 

σχέδιο για την αποπληρωµή των συγκεκριµένων οφειλών. Ο κ. 

Σταϊκούρας θα προχωρήσει στην υπογραφή µνηµονίων µε τα 

υπόλοιπα υπουργεία, και κάθε υπουργός θα είναι αρµόδιος για 

τον έλεγχο της εκκαθάρισης των οφειλών του τοµέα ευθύνης 

τους. Προτεραιότητα θα δοθεί στην αποπληρωµή χρεών που 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµα πριν από το 2011. Σύµφωνα µε το 

του υπουργείου Οικονοµικών θα προβλέπει τρία συγκεκριµένα 

κριτήρια, προκειµένου να γίνει ταχύτερα n αποπληρωµή σε 

ορισµένους επαγγελµατικούς κλάδους. Ενδέχεται να υπάρξει 

και συµψηφισµός µε τις πιθανές οφειλές των ιδιωτών προς το 

το υπόλοιπο ποσό. Ήδη στην αγορά φαρµάκου οι πληρωµές 

 1. Τα ασφαλιστικά ταµεία χρωστούν 4,5 δισ. ευρώ, από 2,8 δισ. 
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σε εννέα µήνες σχεδόν διπλασιάστηκαν οι υποχρεώσει τους. 

δισ. ευρώ στις αρχές του 2012. 

ευρώ στις αρχές του έτους.

 4. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλουν 756 εκατ. 

τα χρέη τους έχουν µειωθεί σε σχέση µε τις αρχές του 2012 (818 

εκατ. ευρώ). 

εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεµβρίου, από 219 εκατ. ευρώ στις αρχές 

του 2012. 

ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 29/11/2012

Στη βελτίωση του υφιστάµενου καθεστώτος των δόσεων 

όσον αφορά την εξόφληση των ληξιπροθέσµων χρεών προς 

κυβέρνησης, στο πλαίσιο των ενεργειών που δροµολογούνται 

για να πάρει «ανάσες» n αγορά. Αυτό αποκάλυψε χθες, κατά 

τη διάρκεια συνεντεύξεως Τύπου, ο αρµόδιος επί των εσόδων 

υφυπουργός Οικονοµικών, Γ. Μαυραγάνης, επιβεβαιώνοντας 

τις πληροφορίες της «N», ενώ επεσήµανε ότι n νέα ρύθµιση 

θα περιληφθεί σε ειδική τροπολογία που θα κατατεθεί είτε στο 

φορολογικό νοµοσχέδιο, είτε στο νέο Ποινολόγιο και µε την 

οποία θα τροποποιούνται ουσιαστικά οι σχετικές διατάξεις του 

επιτελείο θα άρει και το «απαγορευτικό» της τρόικας για θέσπιση 

νέων ευνοϊκών ρυθµίσεων για την εξόφληση χρεών και νέων 

περαιώσεων, ενώ ταυτόχρονα θα καταφέρει να δώσει µια ακόµη 

ευκαιρία σε ελεύθερους επαγγελµατίες, επιτηδευµατίες και 

επιχειρήσεις να κλείσουν χρέη του παρελθόντος, γεγονός που θα 

συµβάλλει αναµφίβολα στη βιωσιµότητα πολλών εταιρειών και 

στη διασφάλιση θέσεων εργασίας. 

Ειδικότερα, όπως έχει ήδη επισηµάνει n «N», σήµερα n 

ρύθµιση που ισχύει δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον που οφείλει 

στην εφορία να πληρώσει έως και σε 48 δόσεις, µε ελάχιστο 

χορηγείται από τις εφορίες ο ανώτατος αριθµός δόσεων, αφού 

πάγια τακτική είναι να παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης σε 15 

ή το πολύ σε 17 δόσεις, αφού και µε τον υψηλότερο συντελεστή 

βαρύτητας που µπορεί να έχει ο οφειλέτης δικαιούται µέχρι 

26 δόσεις, που ποτέ όµως δεν κατοχυρώνει. To νέο καθεστώς 

που θα θεσπιστεί θα προβλέπει ότι µε την πρώτη αίτηση του 

δεύτερη αίτηση θα µπορεί ο αριθµός των δόσεων να ανέλθει 

ακόµη και στις 48. Είναι αξιοσηµείωτο µάλιστα ότι στην εν λόγω 

ρύθµιση θα υπάρχει πρόβλεψη και για χαµηλότερα ποσά δόσεων 

που θα κυµαίνονται από 80 έως 100 ευρώ. Θα πρέπει, ωστόσο, 

να αναφερθεί ότι κορυφαία στελέχη του οικονοµικού επιτελείου 

µε έµφαση ανέφεραν ότι «για να καταστεί το νέο καθεστώς 

δελεαστικό δεν θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστο όριο καταβολής». 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών µελετά και τη θέσπιση αντικειµενικών κριτηρίων, 

εισοδηµατικών και περιουσιακών, βάσει των οποίων θα πρέπει 

να αποδεικνύεται n οικονοµική δυνατότητα ή αδυναµία κάθε 

φορολογούµενου και θα είναι δεσµευτικά για τον κάθε έφορο, 

αφού θα τον υποχρεώνουν να χορηγήσει συγκεκριµένο αριθµό 

δόσεων. Ουσιαστικά το σκεπτικό του οικονοµικού επιτελείου 

είναι να υπάρξει πλέον µια µόνιµη ρύθµιση, που δεν θα «κλείνει» 

θέτοντας χρονικά περιθώρια για να υπαχθεί κάποιος σε αυτήν 

ώστε να κερδίσει τα ευεργετήµατα, αλλά αντίθετα οποιαδήποτε 

στιγµή θα µπορεί κανείς να ενταχθεί, ακόµη κι αν είχε κατά 

το παρελθόν υπαχθεί σε άλλες ρυθµίσεις στις οποίες δεν 

ανταποκρίθηκε. Με τον τρόπο αυτό και το δηµόσιο ευελπιστεί 

ότι θα «φρενάρει» την ιλιγγιώδη αύξηση των ληξιπροθέσµων, 

που από την αρχή του έτους έχουν ξεπεράσει τα 11 δισ. ευρώ και 

συνολικά υπερβαίνουν τα 54 δισ. ευρώ, αλλά και θα καταφέρει να 

εισπράξει ένα σηµαντικό µέρος δίνοντας µια τονωτική «ένεση» 

στα δηµόσια έσοδα. 

To νέο καθεστώς των ποινών θα είναι «φιλικότερο» τόσο προς 

τα φυσικά, όσο και προς τα νοµικά πρόσωπα, ενώ θα στηρίζεται 

στο τρίπτυχο «Φόρος - Τόκος - Πρόστιµο». Ουσιαστικά µε βάση 

το σχέδιο που επεξεργάζονται οι συνεργάτες του υφυπουργού 

Οικονοµικών, Γ. Μαυραγάνη, στις περιπτώσεις που κάποιος 

δεν µπορεί να πληρώσει το φόρο εισοδήµατος, ή κεφαλαίου, 

ή το ΦΠΑ κ.ά., θα καλείται από την εφορία του να πληρώσει το 

που δεν πληρώθηκε ανάλογα µε την παράβαση, σε πολλές 

Ταυτόχρονα οι βασικότερες αλλαγές που θα περιλαµβάνει θα 

- κατάργηση των αυτοτελών χρηµατικών προστίµων για την 

πρώτη φορολογική παράβαση. - απόρριψη από τους ελεγκτές 

των βιβλίων µόνο για σοβαρές παραβάσεις, όχι για τυπικές. 

Επισηµαίνεται, ωστόσο, ότι n πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

Οικονοµικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόµενο n σχετική ρύθµιση να 

είναι ακόµη πιο ριζοσπαστική, δηλαδή να µην απορρίπτονται ούτε 

για σοβαρές παραβάσεις τα βιβλία και µόνο n απώλειά τους να 

οδηγεί σε εξωλογιστικό προσδιορισµό εισοδηµάτων ή κερδών. 

στην Εφορία όποιος συλλαµβάνεται να παρανοµεί, εφόσον 

καταβάλει εφάπαξ το ποσό της ποινής. 

- ακύρωση των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης εσόδων, 

όπως κατασχέσεις εισοδηµάτων και περιουσιακών στοιχείων, 

καθώς και των ποινικών διώξεων για όσους έλθουν σε 

συµφωνία διακανονισµού των υποχρεώσεών τους (οικειοθελής 

συµµόρφωση) µε εξαίρεση προκλητικές περιπτώσεις 

φοροδιαφυγής και ξεπλύµατος «µαύρου χρήµατος». Για τις 

επιχειρήσεις ο αριθµός των δόσεων θα εξαρτάται από την 

οικονοµική κατάσταση, το είδος και το ύψος του τζίρου τους. 

Από την άλλη πλευρά µε το νέο σύστηµα ελέγχων που θα 

εφαρµοστεί ο φόρος που θα επιβάλλεται θα βεβαιώνεται 

εσόδων της επιχείρησης ή του ελεύθερου επαγγελµατία ανάλογα 

µε την έδρα, το µέγεθος και το είδος της δραστηριότητας. 


