
Λόγω της Πρωτοµαγιάς η καθηµερινή ηλεκτρονική ενηµέρωση του ΤΕΕ 

(newsletter ΤΕΕ) και η εβδοµαδιαία ενηµέρωση του ΤΕΕ (Έργα, Μελέτες, 

Εργασία) θα κυκλοφορήσουν κανονικά τη Μ. Πέµπτη 2 Μαίου 2013.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Äåí åöçóõ÷Üæïõìå, åðåéäÞ êåñäÞèçêå ìéá 

ìÜ÷ç. Áíôßèåôá, óõíå÷ßæïõìå êáé åíôåßíïõìå ôçí 

áãùíéóôéêÞ áíôßäñáóÞ ìáò óôá üðïéá áíÜëãçôá 

ìÝôñá áðïöáóßæïõí üóïé – Üíåõ üñùí – Ý÷ïõí 

åíäþóåé óôç ìíçìïíéáêÞò áíôßëçøçò êáé 

áöåôçñßáò ðïëéôéêÞ óôç ÷þñá ìáò. ÅðéìÝíïõìå 

íá ïñèþíïõìå ôåß÷ïò óôá ó÷ÝäéÜ ôïõò óå êÜèå 

ðåñßðôùóç êáé ìå êÜèå áöïñìÞ, õðï÷ñåþíï-

íôáò êé áõôïýò, áëëÜ êáé ôïõò åêðñïóþðïõò 

ôçò «ôñüéêá» íá áíôéëçöèïýí üôé óôç ÷þñá ìáò 

õðÜñ÷ïõí áêüìç ðÜñá ðïëëïß ïé ïðïßïé äåí 

äÝ÷ïíôáé ðùò ç Ýîïäïò áðü ôçí êñßóç Þ ïé 

äéáñèñùôéêÝò áëëáãÝò ðïõ áðáéôïýíôáé, åßíáé 

ìïíüäñïìåò êáé ðåñíïýí ìÝóá áðü ôçí åîáèëß-

ùóç ôùí ðïëéôþí, óå äéÜññçîç ôçò êïéíùíéêÞò 

óõíï÷Þò êáé åí ôÝëåé óå äéÜëõóç ôçò ÷þñáò.

Ç ÷ôåóéíÞ áðüöáóç ôïõ ÄÓ ôïõ ÅÔÁÁ ãéá áíá-

óôïëÞ ôùí áðïöÜóåùí ãéá ôéò áðáñÜäåêôåò 

áõîÞóåéò óôéò áóöáëéóôéêÝò åéóöïñÝò êáé ôçí 

ðáñÜôáóç ðëçñùìÞò ôùí ôñå÷ïõóþí åéóöï-

ñþí ãéá üëïõò ôïõò êëÜäïõò áóöáëéóìÝíùí, 

áðïäåéêíýåé üôé ïé êéíçôïðïéÞóåéò ôùí ðïëéôþí 

ðáñáìÝíïõí Ýíá éó÷õñü üðëï, ôï ïðïßï ïöåß-

ëïõìå íá áîéïðïéÞóïõìå ãéá áíáôñïðÞ üëùí 

ôùí áðáñÜäåêôùí áðïöÜóåùí.

Ôï ÔÅÅ, ðïëý ðñéí ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç (ôçí 

ïðïßá, åéäéêÜ óôç ÷þñá ìáò, ðñïêÜëåóáí, 

êõñßùò, üóïé äéá÷åéñßæïíôáé óÞìåñá ôçí åîïõ-

óßá), åß÷å åðéóçìÜíåé ìå Ýíôáóç êáé Ýìöáóç ôá 

óôñåâëÜ, áíôéðáñáèÝôïíôáò óå êÜèå ðåñßðôùóç 

ôåêìçñéùìÝíåò ðñïôÜóåéò. ÐñïôÜóåéò ðïõ 

áðïóêïðïýóáí óôçí áëëáãÞ ðïñåßáò, óôü÷åõáí 

óôçí ïõóéáóôéêÞ áíÜðôõîç ìå áîéïðïßçóç ôùí 

ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí êáé ôïõ åðéóôçìï-

íéêïý äõíáìéêïý, ðïëëÝò áðü ôéò ïðïßåò åßíáé 

åîáéñåôéêÜ åðßêáéñåò.

Óôçí ßäéá êáôåýèõíóç êéíåßôáé óÞìåñá êáé óôçí 

ßäéá èá åðéìåßíåé. 

Αναλυτικά στη σελ. 3 

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

«Ως μία πρώτη, σημαντική, όχι όμως τελική νίκη του 

αγώνα των Μηχανικών, που δείχνει ότι οι κινητοποι-

ήσεις του ΤΕΕ,  των Συλλογικών Φορέων και των 

Κινήσεων των Μηχανικών φέρνουν αποτελέσματα, 

που  δεν επιτρέπει πανηγυρισμούς ούτε εφησυχα-

σμό» χαρακτηρίζει ο  πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, τη χθεσινή  απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, 

που προβλέπει αναστολή της επιβολής των 

εξωπραγματικών αυξήσεων εισφορών, για τους 

Μηχανικούς και παράταση κατά δύο μήνες της 

καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλι-

στικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ.  Ο 

Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι το θετικό αποτέλεσμα 

αξίζει συγχαρητηρίων στους Μηχανικούς που κάθε 

Πέμπτη και σήμερα εδώ και 50 ημέρες δίνουν το 

παρόν στις κινητοποιήσεις του Τ.Ε.Ε., των φορέων 

και των κινήσεων Μηχανικών στα γραφεία του 

ΕΤΑΑ επισημαίνοντας παράλληλα τόσο τη σημασία 

μαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα όσο και τη 

σημασία της συμπαράταξης και της αλληλεγγύης 

των φορέων των Ελλήνων επιστημόνων, σε κοινό 

μέτωπο για τις κοινές διεκδικήσεις τους. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογραμμίζει παράλληλα  ότι  

«παραμένει ανοιχτό το προσκλητήριο του αγώνα 

των Μηχανικών. Οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρί-

ας και διεκδίκησης των Μηχανικών, που έχουν 

ενταθεί τους δύο τελευταίους μήνες και έφεραν 

το πρώτο θετικό αποτέλεσμα, της απόφασης του 

ΔΣ ΕΤΑΑ, θα συνεχιστούν μέχρι τον τελικό στόχο 

της ανατροπής των βάρβαρων αυξήσεων και την 

διάσωση των ασφαλισμένων και του  ασφαλιστικού 

ταμείου μας από την κατάρρευση, που το οδηγεί 

η μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης και της 

τρόικας των δανειστών».     

-Απόφαση αναστολής της επιβολής εξωπραγµατικών αυξήσεων εισφο-
ρών στους Μηχανικούς µέχρι την εκδίκαση των αιτήσεων αναστολής και 

-Παράταση κατά δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής 
των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ, (από την 30η 

Απριλίου στην 30 Ιουνίου) αποφάσισε το ∆Σ ΕΤΑΑ.

-«Ο αγώνας των Μηχανικών απέδωσε ένα πρώτο θετικό αποτέλεσµα», 
τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης τονίζοντας ότι «ο αγώνας θα 

συνεχιστεί µέχρι την ανατροπή των µνηµονιακών νόµων και αποφάσεων και 
την τελική διάσωση των ασφαλισµένων και του ασφαλιστικού Ταµείου». 

Πρώτη νίκη του αγώνα των  
Μηχανικών για το ασφαλιστικό

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΑ  

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ



ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ηµέρες Καριέρας» 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο 
Μακεδονίας 

20-21
Μαΐου
2013

16-17
Μαΐου
2013

«Ρύθµιση προς ένα 

έξυπνο ψηφιακό οικοσύστηµα» 

ΜΑΡΟΥΣΙ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοι-
νωνιών & Ταχυδροµείων 

   Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο ∆ήµος Καβάλας και η ADVANTAGE AUSTRIA -µε την ευκαιρία της 

συµπλήρωσης εκατό χρόνων από την απελευθέρωση της Καβάλας-   διοργανώνουν διεθνές συνέδριο µε 

θέµα «Οι ∆ρόµοι του Καπνού: Μεταφορά τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην Καβάλα στις αρχές του 20ου 

αιώνα» . Οι εργασίες της επιστηµονικής εκδήλωσης θα διεξαχθούν 5 - 7 Ιουλίου 2013, στη ∆ηµοτική 

Καπναποθήκη Καβάλας. 

" Έργα µεταφορικών υποδοµών ως 

µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας3-4
Ιουνίου
2013

H Φωτογραφική Λέσχη 

Λιβαδειάς, πραγµατοποιεί τον 

Μάιο 2013 σειρά εκδηλώσεων 

για τη φωτογραφία, µε σχετικές 

εκθέσεις και διαλέξεις στο 

χώρο του Νερόµυλου και στο 

Συνεδριακό Κέντρο Κρύας, της 

πόλης. Αναλυτικά θα πραγµατο-

ποιηθούν:

-Οµαδική έκθεση φωτογραφίας 

των µελών της Φωτογραφικής 

Λέσχης Λιβαδειάς µε θέµα 

"Μοναξιά" στα πλαίσια των 

εορταστικών εκδηλώσεων  του 

∆ήµου Λεβαδέων για το Πάσχα. 

∆ιάρκεια έκθεσης: 03/05/13 

έως 06/05/13.

-∆ιάλεξη µε θέµα «Κοινωνική 

φωτογραφία, µια προσωπική 

µαρτυρία» του Φωτογράφου, Καθηγητή της Σχολής 

Καλών Τεχνών Α.Π.Θ. Γιώργου Κατσάγγελου το Σάβ-

βατο 11/05/13 και ώρα 19.00 στο Συνεδριακό Κέντρο 

Κρύας στη Λιβαδειά. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της 

έκθεσης του φωτογράφου µε τίτλο «Η αθέατη πλευ-

ρά» στο ισόγειο του Νερόµυλου. ∆ιάρκεια έκθεσης: 

11/05/13 έως 17/05/13.

-Ατοµική Έκθεση φωτογραφίας του Χρήστου Κοψα-

χείλη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 

18/05/13 και ώρα 19.00 στο 

ισόγειο του Νερόµυλου, ενώ 

την Κυριακή 19/05/13 και 

ώρα 11.00 στον ίδιο χώρο ο 

φωτογράφος θα παρουσιάσει 

το έργο του και θα ακολου-

θήσει συζήτηση µε θέµα 

την επιµέλεια µίας έκθεσης 

φωτογραφίας.

- Εκδήλωση µε τίτλο «Ο φωτο-

γράφος Ανδρέας Εµπειρίκος». 

Στo πλαίσιo της εκδήλωσης 

θα πραγµατοποιηθεί το 

Σάββατο 25/05/13  και ώρα 

19.00 ηµερίδα για τον Έλληνα 

λογοτέχνη Ανδρέα Εµπειρίκο, 

τον υπερρεαλισµό και τη φωτο-

γραφία, όπου θα συµµετέχουν 

µε εισηγήσεις οι: Σταύρος 

Πετσόπουλος Εκδότης εκδόσεων ΑΓΡΑ,  ∆ηµήτρης 

Καλοκύρης Συγγραφέας - πρόεδρος της Εταιρείας 

Συγγραφέων και Λεωνίδας  Εµπειρίκος Ιστορικός. 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα εγκαίνια της 

έκθεσης φωτογραφιών του Ανδρέα Εµπειρίκου. 

∆ιάρκεια έκθεσης: 25/05/13 έως 30/05/13.

Είσοδος ελεύθερη. Ώρες επισκέψεως εκθέσεων:  

6:30µ.µ.  – 9.30µ.µ.

Πληροφορίες: www.fotolesxilivadias.gr, e-mail: 

fotolesxilivadias@gmail.com

 «Επίκαιρα θέµατα δικαίου 
Περιβάλλοντος,  

Χωροταξίας και Πολεοδοµίας» 
 Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας διοργανώνει 

-τους µήνες Μάιο και Ιούνιο- εβδοµαδιαία σειρά 

εκδηλώσεων, µε τίτλο:  «Επίκαιρα θέµατα δικαίου 

περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδοµίας». Ειδι-

κότερα, οι οµιλητές θα παρουσιάσουν στις διαλέξεις 

τους πρόσφατες αποφάσεις του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης,  που αφορούν θέµατα που απασχολούν τους  

Μηχανικούς και Νοµικούς επιστήµονες, µε στόχο την 

ενηµέρωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση των διαλέ-

ξεων, θα  πραγµατοποιηθεί συζήτηση σε στρογγυλό 

τραπέζι µε θέµα:  «Το περιβάλλον σε κρίση». 

Πρόγραµµα διαλέξεων 

Εισηγήτρια: Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Σύµβουλος 

Επικρατείας

δικτύου Natura 2000» 

Εισηγήτρια: Ιωάννα Κουφάκη, ∆ρ. Νοµικής, 

∆ικηγόρος

Εισηγητής:  Νικόλαος Ρόζος, Σύµβουλος Επικρατείας

Στρογγυλό Τραπέζι

Συµµετέχοντες:  Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ, 

Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών, 

Γιάννης Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ 

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος του Συµβου-

λίου της Επικρατείας,  Κων/νος Μενουδάκος, προς 

τιµήν του οποίου θα διεξαχθεί η εκδήλωση.

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν στην 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του  Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) και ώρα 18.00 έως 

20.00. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

Εκδηλώσεις φωτογραφίας στην πόλη της Λιβαδειάς 
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Αναστολή των εξωπραγµατικών αυξήσεων εισφορών
Ο αγώνας των Μηχανικών έφερε µια πρώτη νίκη 

Υπό την πίεση του συνεχιζόµενου αγώνα των Μηχανικών, µε νοµι-

κές ενέργειες, πολιτικές πρωτοβουλίες αλλά και διαρκείς κινητο-

ποιήσεις, που διοργανώνουν το  ΤΕΕ, οι φορείς και οι κινήσεις των 

Μηχανικών, µε  συγκεντρώσεις  διαµαρτυρίας και διεκδίκησης στο  

ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), έγινε δεκτό σχετικό αίτηµα µελών του 

∆Σ ΕΤΑΑ στη συνεδρίαση της Πέµπτης 25 Απριλίου 2013 και έτσι 

συγκλήθηκε  το ∆Σ ΕΤΑΑ τη Μεγάλη ∆ευτέρα  29 Απριλίου 2013, σε 

έκτακτη συνεδρίαση, προκειµένου να λάβει αποφάσεις σχετικές 

µε τα αιτήµατα του ΤΕΕ και των Μηχανικών. Η χθεσινή  απόφαση 

του ∆Σ του ΕΤΑΑ, προβλέπει αναστολή της επιβολής των εξωπραγ-

µατικών αυξήσεων εισφορών, για τους Μηχανικούς και παράταση 

κατά δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής των 

ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ. Ειδικότερα 

σύµφωνα µε δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το ΤΕΕ:

-Το ∆Σ ΕΤΑΑ µε ψήφους 8 υπέρ, 3 κατά και 1 λευκό έλαβε τις δύο  

αποφάσεις, ανατρέποντας την αµφισβητούµενη απόφαση επιβολής 

των αυξήσεων, πριν την εκδίκαση της προσφυγής του Τ.Ε.Ε. από 

το ΣτΕ ή έστω της εκδίκασης των αιτήσεων ακύρωσης παρά την 

εµµονή και την σηµερινή αρνητική ψήφο του διορισµένου από την 

κυβέρνηση προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Σελιανάκη.

Οι αποφάσεις του ∆Σ ΕΤΑΑ ελήφθησαν µε βάση εισήγηση,  που 

υπέβαλλαν από κοινού τα µέλη του ∆Σ ΕΤΑΑ, Βασιλείου Θόδωρος, 

Γαµβρίλης Γιάννης, Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Λαζα-

ρόπουλος Γεώργιος, οι οποίοι κατέθεσαν και την εισήγηση της  

έκτακτης σύγκλισης  του ∆Σ ΕΤΑΑ, µε τα συγκεκριµένα θέµατα 

ηµερήσιας διάταξης που ανέφερε:

Προτείνουµε την έκτακτη σύγκλιση του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ την ∆ευτέρα 

20/4/2013 και ώρα 15:00 µε θέµατα:

1.Αναστολή εφαρµογής της διάταξης, περί αυξήσεων στις ασφα-

λιστικές εισφορές, µέχρι την έκδοση απόφασης του ΣτΕ, επί των 

σχετικών προσφυγών και αποστολή νέων ειδοποιητηρίων, µε 

ύψος εισφορών, προ της εφαρµογής των αυξήσεων των εν λόγω 

διατάξεων. 

Αιτιολογία: Νέα στοιχεία και δεδοµένα που παρουσιάστηκαν από το 

ΤΕΕ και το Νοµικό Σύµβουλο του ΤΕΕ, προς το ∆Σ ΕΤΑΑ

2. Παράταση κατά δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας πλη-

ρωµής των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ

Αιτιολογία: Υψηλά ποσοστά αδυναµίας πληρωµής των ασφαλι-

στικών εισφορών όλων των κλάδων,  µε πρόσθετη αιτιολόγηση 

την ανάγκη αποστολής νέων ειδοποιητηρίων, µε νέα ηµεροµηνία 

πληρωµής. 

Στο δελτίο Τύπου του ΤΕΕ υπογραµµίζεται ακόµη ότι “όπως ενηµε-

ρωθήκαµε από τον Πρόεδρο του ΕΤΑΑ, µετά τη λήψη της απόφασης

 του ∆Σ, η απόφαση λήφθηκε 

σύµφωνα µε την εισήγηση των 4 

εκπροσώπων των φορέων ασφαλισµένων του ΕΤΑΑ.

Σε αναµονή της επίσηµης ανακοίνωσης της απόφασης και της 

εφαρµογής της αλλά και της ανατροπής των πολιτικών ύφεσης και 

κοινωνικής αναλγησίας δεν εφησυχάζουµε και συνεχίζουµε τον 

αγώνα µας...”

Ο Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι το θετικό αποτέλεσµα της χθεσινής 

απόφασης του ∆Σ ΕΤΑΑ αξίζει συγχαρητηρίων στους Μηχανικούς, 

που κάθε Πέµπτη και σήµερα εδώ και 50 ηµέρες δίνουν το παρόν 

στις κινητοποιήσεις του Τ.Ε.Ε., των φορέων και των κινήσεων 

Μηχανικών στα γραφεία του ΕΤΑΑ επισηµαίνοντας παράλληλα τόσο 

τη σηµασία µαζικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα όσο και τη 

σηµασία της συµπαράταξης και της αλληλεγγύης των φορέων των 

Ελλήνων επιστηµόνων, σε κοινό µέτωπο για τις κοινές διεκδικήσεις 

τους. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογραµµίζει παράλληλα  ότι  «παραµένει 

ανοιχτό το προσκλητήριο του αγώνα των Μηχανικών. Οι κινητοποι-

ήσεις διαµαρτυρίας και διεκδίκησης των Μηχανικών, που έχουν 

ενταθεί τους δύο τελευταίους µήνες και έφεραν το πρώτο θετικό 

αποτέλεσµα, της απόφασης του ∆Σ ΕΤΑΑ, θα συνεχιστούν µέχρι 

τον τελικό στόχο της ανατροπής των βάρβαρων αυξήσεων και την 

διάσωση των ασφαλισµένων και του  ασφαλιστικού ταµείου µας 

από την κατάρρευση, που το οδηγεί η µνηµονιακή πολιτική της 

Κυβέρνησης και της τρόικας των δανειστών».

“Το θετικό αποτέλεσµα της χθεσινής απόφασης 
του ∆Σ ΕΤΑΑ αξίζει συγχαρητηρίων στους Μηχα-
νικούς, που κάθε Πέµπτη και σήµερα εδώ και 50 
ηµέρες δίνουν το παρόν στις κινητοποιήσεις του 
Τ.Ε.Ε., των φορέων και των κινήσεων Μηχανικών 
στα γραφεία του ΕΤΑΑ” τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. 

Οι αποφάσεις του ∆Σ ΕΤΑΑ ελήφθησαν µε βάση 
εισήγηση,  που υπέβαλλαν από κοινού τα µέλη 
του ∆Σ ΕΤΑΑ, Βασιλείου Θόδωρος, Γαµβρίλης 
Γιάννης, Μιχαηλίδη-Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, 
Λαζαρόπουλος Γεώργιος.

κε 



N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

Για πρώτη φορά το σκάφος SpaceShipTwo, 

της Virgin Galactic, της φιλόδοξης εταιρείας 

διαστηµικών εκδροµών που ίδρυσε ο µεγιστά-

νας Ρίτσαρντ Μπράνσον, πυροδότησε για 16 

δευτερόλεπτα τον πυραυλοκινητήρα του, σε ύψος 

14 χιλιοµέτρων, επιτάχυνε έως τα 1,2 Mach και απέδειξε πως φτάνει στο τέλος της περιόδου δοκιµών, για να 

περάσει στην επιχειρησιακή αξιοποίησή του, που δεν είναι άλλη από το ταξίδι σε υποτροχιακές πτήσεις, για 

όσους έχουν να διαθέσουν 200.000 δολάρια, προκειµένου να δοκιµάσουν για 2,5 ώρες την έλλειψη βαρύτη-

τας και γενικότερα κάτι από τη ζωή των αστροναυτών στα διαστηµόπλοια.

Το SpaceShipTwo, κατά τη χτεσινή δοκιµή απογειώθηκε κρεµασµένο κάτω από το µητρικό αεροπλάνο 

WhiteKnightTwo. Επέστρεψε στο Spaceport America, στο Νέο Μεξικό, µε ελεύθερη πτήση. Κατά την ώρα 

της αυτόνοµης λειτουργίας του, ο κινητήρας του έκαψε ένα µείγµα στερεού λάστιχου και υγρού υποξειδίου 

του αζώτου. Το επόµενο διάστηµα, σε καθε πτήση, θα ενεργοποιείται για όλο και µεγαλύτερο χρονικό διά-

στηµα, έως ότου το αεροσκάφος φτάσει το τελικό ύψος των 100 χιλιοµέτρων, το επίσηµο όριο του ∆ιαστήµα-

τος.  Σύµφωνα µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα της εταιρείας, οι τουριστικές πτήσεις θα έπρεπε ήδη να έχουν 

αρχίσει. Όµως οι δοκιµές του εξαθέσιου SpaceShipTwo και του WhiteKnightTwo έχουν καθυστερήσει, και 

η εταιρεία είναι απρόθυµη να διευκρινίσει πότε θα αρχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της. Πάντως, περισ-

σότεροι από 500 υποψήφιοι πελάτες, ανάµεσά τους και ο διάσηµος βρετανός φυσικός Στίβεν Χόκινγκ, έχουν 

ήδη δώσει προκαταβολές για τα µελλοντικά τους εισιτήρια.

Από τη Νότια Κορέα θα κάνουν ντεµπούτο οι 

κυρτές τηλεοράσεις οργανικών φωτοδιόδων 

(OLED), µε ένα µοντέλο της LG µε διαγώνιο 

55 ιντσών, το οποίο επιτρέπει στο θεατή να 

βλέπει όλα τα σηµεία της οθόνης από την ίδια 

απόσταση.

Οι κυρτές τηλεοράσεις OLED είχαν παρουσι-

αστεί τον Ιανουάριο στη µεγάλη έκθεση CES 

του Λας Βέγκας από την LG και τη Samsung, 

χωρίς όµως να ανακοινωθούν ηµεροµηνίες 

κυκλοφορίας. Η LG ανακοίνωσε ότι δέχεται 

παραγγελίες για το µοντέλο EA9800 στη Νότια 

Κορέα, στην τιµή των 15 εκατοµµυρίων γουόν 

ή 10.360 ευρώ.

«Μετά από πλέον των πέντε ετών προσπάθει-

ες για την επίτευξη της βέλτιστης καµπυλό-

τητας, έγινε εφικτό ολόκληρη η επιφάνεια 

της οθόνης να απέχει το ίδιο από τα µάτια 

του θεατή, εξαλείφοντας το πρόβληµα της 

οπτικής παραµόρφωσης και της απώλειας 

λεπτοµέρειας στα άκρα της οθόνης» αναφέ-

ρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. 

Οι τηλεοράσεις OLED βασίζονται σε φωτοδι-

όδους (LED) κατασκευασµένες από πλαστικό 

αντί από ηµιαγωγούς. Σε αντίθεση µε τις 

τηλεοράσεις LCD, οι οποίες χρειάζονται µια 

ξεχωριστή πηγή φωτισµού πίσω από τα εικο-

νοστοιχεία, τα OLED εκπέµπουν το δικό τους 

φως. Κι αυτό σηµαίνει ότι η οθόνη προσφέρει 

πιο βαθύ µαύρο, ενώ ταυτόχρονα µπορεί να 

γίνει ελαφρύτερη και λεπτότερη. 

Τα OLED διευκολύνουν την παραγωγή κα-

µπύλων οθονών αφού µπορούν να τοποθετη-

θούν πάνω σε ένα πλαστικό υπόστρωµα αντί 

σε άκαµπτο γυαλί. Με διαγώνιο που φτάνει 

τα 140 εκατοστά, η τηλεόραση EA9800 έχει 

βάρος 17 κιλά και πάχος µόλις 4,7 χιλιοστά.

Να σηµειωθεί ότι οθόνες OLED χρησιµοποι-

ούνται ήδη σε ορισµένα κινητά τηλέφωνα, 

ενώ η τεχνολογία αναµένεται να επεκταθεί 

πολύ σύντοµα σε φωτιστικά σώµατα.

ΙΣΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Κοµψός στη σχεδίαση, ο νέος πύργος της Ταϊβάν, σχεδιασµένος από 

το αρχιτεκτονικό γραφειο Decode, φιλοδοξεί να είναι ένα ορόσηµο 

της αρχιτεκτονικής. Η πρόσοψή του είναι καινοτόµος, καθώς αποτε-

λείται από πολλές γεννήτριες wind-driven, που αξιοποιούν τον άνεµο, 

παράγουν ενέργεια επερκή για το σύνολο του πύργου, ενώ, καθώς 

περιστρέφονται, αλλάζουν την όψη του κτιρίου. Μια απόδειξη, λένε 

οι δηµιουργοί του, ότι η αιολική ενέργεια, µπορεί να είναι η λύση για 

τα κτίρια του µέλλοντος. Η δεύτερη καινοτοµία του βρίσκεται και πάλι 

στην πρόσοψη. Πρόκειται για ένα πλέγµα, που όταν όταν ο ήλιος πέφτει 

κάθετα στην επιφάνειά του, κλείνει, ώστε να σκιάσει το εσωτερικό του 

κτιρίου και ταυτόχρονα να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας.

Γενικά η πρόσοψη του πύργου είναι δυναµική προκαλώντας στους 

πολίτες της Ταϊβάν την αίσθηση ενός ζωντανού κτιρίου. Ειδικά τη 

νύχτα, λόγω των χιλιάδων λαµπτήρων LED που υπάρχουν ανάµεσα 

στις ανεµογεννήτριες, το θέαµα γίνεται εντυπωσιακό. Να σηµειωθεί ότι 

ο φωτισµός αλλάζει ως προς το χρώµα ανάλογα µε τη θερµοκρασία 

της εποχής. Πρόκειται, όπως λένε οι σχεδιαστές του, για έναν “κοµψό 

αποκωδικοποιητή της φύσης” ή, όπως λέµε εµείς, για τον “πύργο των 

ανέµων”.



Ο φαρµακοποιός Θεόδωρος Αµπατζόγλου, αναλαµ-

βάνει νέος ∆ιοικητής του Οργανισµού Απασχόλησης 

Εργατικού ∆υναµικού (ΟΑΕ∆), σύµφωνα µε την από-

φαση του υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-

σης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση. Ο κ. Αµπατζόγλου 

αντικαθιστά τον απερχόµενο κ. Ηλία Κικίλια.

ÍÝïò äéïéêçôÞò ÏÁÅÄ

Η ΟΣΕΤΕΕ προκηρύσσει 24ωρη απεργία, την ηµέρα της Εργατικής Πρωτοµα-

γιάς, την Μ. Τετάρτη 1η Μαΐου. Σε ανακοίνωση της που υπογράφουν ο πρό-

εδρος Ανδρέας Στοϊµενίδης και ο γενικός γραµµατέας Στέργιος Σκουτέλας 

αναφέρεται ότι     

Παλεύουµε και απεργούµε για την προστασία των εργασιακών, ασφαλιστικών 

και κοινωνικών µας δικαιωµάτων. Καλούµε τα Σωµατεία – Μέλη της ΟΣΕΤΕΕ 

και όλους τους εργαζόµενους του κλάδου να συµµετέχουν στην απεργία.. Όλοι 

µαζί µπορούµε να αντισταθούµε αποτελεσµατικά, ενάντια:

-

δρεία - διαθεσιµότητα. 

Συµµετέχουµε στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ στην Πλ. Κλαυθµώνος στις 11.00 

π.µ. και στις συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων ανά την Ελλάδα.

Êéíçôïðïßçóç ÏÓÅÔÅÅ   

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Κωστής 

Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Κυριάκος Βιρβιδάκης 

και ο γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Επενδύσεων / 

ΕΣΠΑ Γιώργος Γιαννούσης συναντήθηκαν χθες µε 

τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης ∆ήµων Ατ-

τικής (ΠΕ∆Α), Νίκο Σαράντη, τον γενικό γραµµατέα 

Νίκο Χιωτάκη και τα µέλη του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου Βασίλη Γιαννακόπουλο και Παντελή 

Χαροκόπο. Στη συνάντηση συµφωνήθηκε η ανά-

ληψη συντονισµένης δράσης για την επιτάχυνση 

υλοποίησης 66 σηµαντικών έργων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Αττικής, που είναι 

ενταγµένα στο ΕΣΠΑ. Τα έργα αφορούν το σύνολο 

των ∆ήµων της Περιφέρειας και θα υποδειχθούν 

από τους ίδιους τους ∆ήµους, βάσει των προτεραι-

οτήτων τους και της ωριµότητας των έργων. Σκοπός 

της συνεργασίας του υπουργείου µε την ΠΕ∆Α και 

τους ∆ήµους είναι ο εντοπισµός και η αντιµετώπιση 

των προβληµάτων που εµποδίζουν την ταχύτερη 

πρόοδο των έργων.

ÅðéôÜ÷õíóç Ýñãùí ÅÓÐÁ 

-«Όχι» στην περαιτέρω ιδιωτικο-

ποίηση της εταιρίας Ύδρευσης 

Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ) και «ναι» στη 

διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος µε το 

οποίο θα κληθούν οι Θεσσαλονικείς 

να απαντήσουν αν συµφωνούν ή 

όχι µε την ιδιωτικοποίηση, είπε 

οµόφωνα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης. Η διαχείριση 

του νερού να γίνεται από τη Μητρο-

πολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, 

πρότεινε ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης 

Γιάννης Μπουτάρης, σηµειώνοντας 

πως σε όλη την Ευρώπη εγκαταλεί-

πεται πλέον η ιδιωτικοποίηση στη 

διαχείριση του νερού. Τόνισε, ακόµα, 

πως δεν πρέπει να αντικατασταθεί 

ένα ιδιωτικό µονοπώλιο από ένα 

δηµοτικό µονοπώλιο και, επίσης, δεν 

πρέπει να ξεχνάµε το ζήτηµα του 

βιολογικού καθαρισµού και διαχεί-

ρισης λυµάτων.  Ο εκπρόσωπος του 

συντονιστικού φορέων και πολιτών, 

µε την επωνυµία «SOSTE το νερό», 

Σωκράτης Φάµελλος και ο πρόεδρος 

του σωµατείου των εργαζοµένων 

στην ΕΥΑΘ, Γιώργος Αρχοντόπουλος, 

µίλησαν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

εξέθεσαν τους λόγους για τους οποί-

ους δεν πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί η 

ΕΥΑΘ και παρουσίασαν την πρό-

ταση να γίνει δηµοψήφισµα και να 

αποφανθούν οι Θεσσαλονικείς πως 

θέλουν να γίνεται η διαχείριση του 

νερού. Επισήµαναν ότι σε 40 µεγάλες 

ευρωπαϊκές πόλεις εγκαταλείφθηκε 

η λύση της ιδιωτικοποίησης και επι-

στρέφουν στη δηµοτική διαχείριση 

του νερού, µε τελευταίο παράδειγµα 

τη Βιέννη, όπου έγινε δηµοψήφισµα.   

Κατά της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ 

τάχθηκαν επίσης, εκπρόσωποι των 

παρατάξεων, αντιδήµαρχοι και δη-

µοτικοί σύµβουλοι, µε το επιχείρηµα 

ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό 

δηµόσιου χαρακτήρα. Υπέρ της 

διεξαγωγής δηµοψηφίσµατος επιχει-

ρηµατολόγησε και ο πρόεδρος του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, Παναγιώτης 

Αβραµόπουλος, ο οποίος τόνισε πως 

το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και 

«δεν πωλείται, δεν µεταβιβάζεται».

ÁíôéäñÜóåéò ãéá ôçí éäéùôéêïðïßçóç  

ôçò ÅÕÁÈ

Σε µαζική συµµετοχή στην 24ωρη γενική απεργία, 

τη Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου, και στις απεργιακές 

συγκεντρώσεις που πραγµατοποιούνται σε όλη τη χώρα, 

καλούν τους εργαζόµενους η ΓΣΕΕ και η Α∆Ε∆Υ. Τα συν-

δικάτα ζητούν την αποτε-

λεσµατική αντιµετώπιση 

του προβλήµατος της 

ανεργίας, την υπογραφή 

Συλλογικών Συµβάσεων 

και την αποκατάσταση 

του εργασιακού θεσµικού 

πλαισίου που κατήργη-

σαν τα µνηµόνια. Ζητούν, επίσης, τον τερµατισµό της 

λιτότητας και της επιβολής νέων φόρων καθώς και τη 

λήψη µέτρων για την καταπολέµηση της µαύρης και 

ανασφάλιστης εργασίας. Η απεργιακή συγκέντρωση της 

ΓΣΕΕ της Α∆Ε∆Υ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας θα 

γίνει στις 11:00 το πρωί στην πλατεία Κλαυθµώνος. 

Απεργία  
την  Πρωτοµαγιά
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟΧΟΣ 9,2 ∆ΙΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ 
ΜΑΪΟΥ- Πράσινο φως χθες για τα 2,8 δισ.- Η κυβέρνηση διεκδικεί 

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 
33% ΤΟΥ ΟΠΑΠ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
700.000 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ 7,9 ∆ΙΣ. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ Η ΕΤΕ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
«ΨΗΦΙΣΑΝ» ΕΝΡΙΚΟ ΛΕΤΑ- Υποχώρησε το κόστος δανεισµού της 
Ιταλίας µετά τον σχηµατισµό κυβέρνησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

πολυνοµοσχεδίου- ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 2,8 ∆ΙΣ.- Έρχονται επιπλέον 6 δισ. 

πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων- ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΠΑΠ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 51% ΤΗΣ ΕΥΑΘ
συνέλευση µετόχων- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΑΛ. ΤΟΥΡΚΟΛΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ 10% ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ελλάδας- ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ- Τα έσοδα θα εκτοξευθούν από 11 δισ. φέτος, 
στα 18 δισ. το 2017.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τίτλοι 20 τρισ. δολάρια µε χαµηλές αποδόσεις 
δίνουν σήµα αλλαγής της πολιτικής- ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 
ΖΗΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ- Περιορίζονται σταδιακά οι “σύµµαχοι” 

για την εκταµίευση των 2,8 δισ. του Μαρτίου- «ΝΑΙ» ΣΤΗ ∆ΟΣΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ  ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ 
Η ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ.

χθες η εκταµίευση 2,8 δισ. ευρώ- ΣΕ ΤΡΕΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΟΙ… ∆ΟΣΕΙΣ 

αµέσως µετά 1,8 δισ. από το ∆ΝΤ- Και έκτακτη έκδοση εντόκων για 

η γενική συνέλευση της ΕΘΝΙΚΗΣ για την αύξηση- ΤΟΥΡΚΟΛΙΑΣ: 
ΕΦΙΚΤΟ ΤΟ 10% 
φορολογικά έσοδα- ΕΥΣΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΟΙΡΑΣΕ ΧΘΕΣ 
Η TASK FORCE  ΣΤΑΥΡΙ∆ΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΜΑΪΟΥ 
ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ∆ΕΠΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Εξετάζονται τρόποι για αποδέσµευση πόρων 1,2 δισ. και 
µικροδανείων έως 10.000 ευρώ- «ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» ΓΙΑ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 
300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΣΤΟ «ΖΕΝΙΘ» Η 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Αύξηση του φόρου εισοδήµατος στο 

∆ΥΝΗΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 8 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΩΣ ΤΟ 
2017- Με τη δραστηριοποίηση της εταιρίας µάρκετινγκ και εφόσον 
ξεµπλοκαριστούν οι επενδύσεις.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΕΟΣ  ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
9,2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Έρχεται 

στην Αθήνα ο Τσέχος µεγαλοµέτοχος της Emma Delta.

ΤΑ ΝΕΑ: Μεγάλες αλλαγές στο σύστηµα προαγωγών του ∆ηµοσίου µε 

άνοιγµα στη νέα γενιά- ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙ∆Α Η ΚΑΛΠΙΚΗ ΛΙΡΑ 
ΤΟΥ ΑΚΕΛ- Κρίνεται σήµερα στην κυπριακή Βουλή το µέλλον του ευρώ.

ΕΘΝΟΣ: Ποινές- χάδι για 5 κραυγαλέες υποθέσεις δηµοσίων υπαλλήλων- 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ- Είχαν αφαιρέσει το δικαίωµα 

 ΤΙ 
ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
µεγάλο φιλόσοφο Γιούργκεν Χάµπερµας- Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ρύθµιση για 200.000 ανέργους που ψήφισε 

η τρικοµµατική- ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΡΟΥΣΦΕΤΟ- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ  1Η ΜΑΗ ΜΕ ∆ΙΠΛΕΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τετ α τετ Βενιζέλου- Παπανδρέου 

για τη µαύρη τρύπα- ΚΑΝΟΥΝ ΤΑΜΕΙΟ- Ενώ οι εισαγγελείς περιµένουν το 

 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΓΑΜΠΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ βάζει φρένο στις 

ανατιµήσεις- ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ 
∆ΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 10.000 € ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ- 

Πρόταση για την τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας από την Task Force 

ΕΚΟΨΑΝ… 
ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ 170 ΕΚΑΤ. € ΣΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Πού οδηγεί η µαύρη τρύπα στα τρία µεγαλύτερα 

Ταµεία- ΙΚΑ- ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΟΓΑ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 360 ΕΥΡΩ
Ιαπωνία οι ανάδοχοι- ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΗΝΕΙ Η ΤΟΥΡΚΙΑ 

 «ΓΙΩΡΓΟ, ΦΕΡΕ ΠΙΣΩ ΤΑ 110 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ».

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

κοινωνία βυθιζόταν στην απόγνωση- 200.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΠΩΣ ΒΓΗΚΕ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΘΕΣ ΤΟ ΝΕΟ 
TAXIS ΣΕ 17 ΕΦΟΡΙΕΣ!- Τι λέει το υπουργείο Οικονοµικών για όσους δεν 

προλάβουν να είναι εµπρόθεσµοι- Οι τελικές ρυθµίσεις για όλες τις δόσεις.

ΕΣΤΙΑ: Ο «ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΤΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Η διαρκής πολιτική 

ρευστότης.

Η ΑΥΓΗ: ΚΑΤΩ ΑΠΟ 490 € Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ!- Οδηγός για νέα µείωση 

του κατώτατου µισθού η τροπολογία Βενιζέλου- Στουρνάρα στη Βουλή, 

που θέτει µισθολογική οροφή για τους ανέργους που εντάσσονται σε 

προγράµµατα του ΟΑΕ∆ χωρίς κανένα κατώφλι.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΑΞΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ- ΟΛΟΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Για χρέη άνω των 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταµεία- 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Εργασίας για όσους δηλώνουν αφάνεια ή διάσταση- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Θα καταστραφούν όσοι πολεµούν τις αλήθειες του 

Αγίου Ευαγγελίου- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΟΠΛΟ HAARP.
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΓΩ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 5 | 30/04/2013

Ικανοποιηµένος για τη στενή συνεργασία µε τις ελληνικές 

αρχές, αλλά και µε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, εµφανίζεται ο 

επικεφαλής της Οµάδας ∆ράσης για την Ελλάδα, Χορστ 

Ράιχενµπαχ. Ωστόσο, ο αξιωµατούχος της Κοµισιόν 

θεωρεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες που 

έχουν να κάνουν µε τη ρευστότητα της οικονοµίας, την 

καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και την απορρόφηση 

στην τριµηνιαία έκθεση της Οµάδας ∆ράσης, το χρονικό 

αναλήφθηκαν πολιτικές δεσµεύσεις για διοικητικές και 

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, και έγιναν προσπάθειες 

ώστε να αποφέρουν το µέγιστο δυνατό όφελος για 

τη χώρα. Η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε 

ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, όπως ο σχεδιασµός 

της αναδιοργάνωσης των ελληνικών υπουργείων,  

ενώ έχει ξεκινήσει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Πρόοδος έχει σηµειωθεί 

σε θεσµικό επίπεδο στη µεταρρύθµιση της φορολογικής 

διοίκησης µε τη στήριξη της παρεχόµενης τεχνικής 

βοήθειας. Σύµφωνα µε την έκθεση, n απορρόφηση 

κονδυλίων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής 

εξακολούθησε να σηµειώνει πρόοδο από την έκθεση 

του ∆εκεµβρίου 2012 και έφθασε κατά µέσο όρο σε 

56% των πιστώσεων για την Ελλάδα - σε σύγκριση µε 

46,25% στο τέλος του 2012. Παρά το γεγονός αυτό, πολλά 

προγράµµατα αντιµετωπίζουν κίνδυνο µη επίτευξης των 

τονίζεται στην έκθεση, ενώ n Οµάδα ∆ράσης βρίσκεται 

σε συνεχή επαφή µε τις υπηρεσίες της Κοµισιόν για την 

προώθηση των έργων προτεραιότητας, µάλιστα ο σχετικός 

κατάλογος επανεξετάστηκε και τροποποιήθηκε το Μάρτιο. 

Οι διαπραγµατεύσεις σχετικά µε τους αναθεωρηµένους 

όρους των συµβάσεων παραχώρησης αυτοκινητοδρόµων, 

που είναι ιδιαίτερα σηµαντικές σε όρους δυνητικής 

απασχόλησης και οικονοµικού αντίκτυπου, συνεχίζονται 

µε βάση τις θέσεις οι οποίες είχαν συµφωνηθεί µεταξύ 

κυβέρνησης και αναδόχων το ∆εκέµβριο του 2012. 

Επιπλέον, µία µείζονος σηµασίας δράση έχει αναληφθεί 

από την Ο∆Ε, σε συνεργασία µε τις σχετικές υπηρεσίες 

της Επιτροπής, για τη στήριξη των ελληνικών αρχών στην 

προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών διαχείρισης 

και ελέγχου για τα τρέχοντα έργα που χρηµατοδοτούνται 

από τα διαρθρωτικά ταµεία οδεύει προς την ολοκλήρωσή 

της. Έχουν επίσης αρχίσει εργασίες για την εκπόνηση 

µιας σηµαντικά εξορθολογισµένης δέσµης διαδικασιών 

Πηγή της Κοµισιόν χαρακτήρισε χθες πρόκληση την 

απορροφητικότητα γιατί, όπως είπε, εάν δεν δεσµευθούν 

έχουν συνειδητοποιήσει την πρόκληση, πέρυσι δεν 

χάθηκαν χρήµατα, οι αρµόδιες γενικές διευθύνσεις 

Περιφερειακής Πολιτικής και Απασχόλησης βρίσκονται 

στη διάθεση της Ελλάδας, προκειµένου να βοηθήσουν την 

«ΠΑΓΩΣΑΝ» ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδες 27 | 30/04/2013

 Ο αγώνας και οι συνεχείς κινητοποιήσεις των µηχανικών 

πάνω από έναν µήνα απέφεραν καρπούς. Σε χθεσινή 

έκτακτη συνεδρίασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

του ΕΤΑΑ αποφάσισε την αναστολή της αύξησης των 

ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους κλάδους του 

ταµείου µέχρι την εκδίκαση της αίτησης αναστολής 

στο ΣτΕ, την οποία έχει καταθέσει το TEE. Επιπλέον, 

παράταση κατά δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας 

έως το τέλος Ιουνίου. 

λευκό, έλαβε τις δυο αποφάσεις ανατρέποντας την 

αµφισβητούµενη απόφαση επιβολής των αυξήσεων, 

παρά την εµµονή και τη σηµερινή αρνητική ψήφο του 

διορισµένου από την κυβέρνηση προέδρου του ΕΤΑΑ, 

Αντ. Σελιανάκη. Οι αποφάσεις του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ, όπως 

αναφέρει το TEE σε ανακοίνωσή του, ελήφθησαν µε 

βάση εισήγηση που υπέβαλλαν από κοινού τα µέλη του 

∆.Σ. ΕΤΑΑ, Θ. Βασιλείου, Γ. Γαµβρίλης, Π. Μιχαηλίδη-

Αναστολή εφαρµογής της διάταξης περί αυξήσεων στις 

ασφαλιστικές εισφορές, µέχρι την έκδοση απόφασης του 

ΣτΕ επί των σχετικών προσφυγών, και αποστολή νέων 

ειδοποιητηρίων µε ύψος εισφορών προ της εφαρµογής 

των αυξήσεων των εν λόγω διατάξεων λόγω νέων 

στοιχείων και δεδοµένων που παρουσιάστηκαν από το 

TEE και το Νοµικό Συµβούλιο. Επίσης, παράταση κατά 

δύο µήνες της καταληκτικής ηµεροµηνίας πληρωµής 

των ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων του ΕΤΑΑ 

εξαιτίας των υψηλών ποσοστών αδυναµίας πληρωµής των 

ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων, µε πρόσθετη 

αιτιολόγηση την ανάγκη αποστολής νέων ειδοποιητηρίων 

µε νέα ηµεροµηνία πληρωµής.

ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ: ∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΞΩΣΗ, ΑΝ ∆ΕΝ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 20 | 30/04/2013

οι ενοικιαστές επαγγελµατικών ακινήτων και ιδίως οι 

καταστηµατάρχες, που επιδιώκουν την µε κάθε τρόπο 

µείωση των εξόδων τους και συγκεκριµένα των ενοικίων 

που καταβάλλουν. Με βάση σχετική απόφαση του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, απορρίφθηκαν 

ασφαλιστικά µέτρα που ζητούσε ιδιοκτήτης, για την 
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πραγµατοποίηση έξωσης σε ενοικιαστή για λόγους 

δυστροπίας του τελευταίου, δηλαδή λόγω µη καταβολής 

του µισθώµατος. Αιτία το γεγονός ότι ο ενοικιαστής 

είχε προχωρήσει σε τακτική αγωγή για µείωση του 

ενοικίου, λόγω της κρίσης. Όπως ανακοίνωσε n 

κάµψης στην αγορά, τη µείωση τα µισθωτικής αξίας 

των ακινήτων και την κάθετη πτώση του τζίρου των 

του δικαστηρίου προχωρά ένα βήµα πιο πέρα, δηλαδή 

να διατηρηθεί έως και προσωρινά n σχέση της 

µίσθωσης, κρατώντας την ζωντανή και αποτρέποντας 

σηµαντική εξέλιξη, καθώς πολλοί καταστηµατάρχες 

έχουν οδηγηθεί σε απόγνωση, µετά τη συνεχή 

πτώση της κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια. Όπως 

προκύπτει, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιοκτητών που 

εµφανίζονται απρόθυµοι στο να προβούν σε επαρκείς 

µειώσεις, που να αντανακλούν τα νέα δεδοµένα που 

έχουν δηµιουργηθεί στην αγορά. Με την απόφαση 

αυτή, δηµιουργείται ένα δεδικασµένο, καθώς εφόσον 

οι καταστηµατάρχες/ενοικιαστές καταθέσουν αίτηση 

στο δικαστήριο για µείωση του ενοικίου λόγω κρίσης, 

µπορούν να επικαλούνται τη σχετική απόφαση και να 

ζητούν την προσωρινή αναστολή του δικαιώµατος των 

ιδιοκτητών να προχωρήσουν στην έξωση τους, λόγω 

καθυστέρησης καταβολής του µισθώµατος.  

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
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Τις καταστροφικές συνέπειες µίας δεκαετίας 

φορολογικού ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών-µελών 

της E.E. καταγράφουν τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε 

στα κράτη-µέλη. Τη δεκαετία που προηγήθηκε, στα 

περισσότερα κράτη-µέλη µειώθηκαν σηµαντικά οι 

φορολογικοί συντελεστές για τα ανώτερα εισοδηµατικά 

κλιµάκια και τις επιχειρήσεις, οδηγώντας στη σηµερινή 

κρίση. Κατά µέσο όρο n συνολική φορολογική 

επιβάρυνση στην Ευρωζώνη επί των εισοδηµάτων της 

συντελεστής στα ανώτερα εισοδηµατικά κλιµάκια 

Μέρος από τις απώλειες καλύφθηκε από την αύξηση 

µέσο όρο της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, ο ανώτερος 

συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα από 45% το 2000 

αυξήθηκε σε 46% φέτος, για τα νοµικά πρόσωπα από 

40% µειώθηκε σε 26% και ο συντελεστής ΦΠΑ από 18% 

των φορολογικών εσόδων άνοιξε n Γερµανία µε την 

συντελεστή φορολόγησης εταιρικών κερδών από 51,6% 

ακόµα παραπέρα, µειώνοντας το συντελεστή από 

24% σε 12,5%. Στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, 

αντίθετα, n κρίση έχει αναγκάσει κάποιες κυβερνήσεις 

να αυξήσουν τους συντελεστές ακόµα και για τα 

Ο υψηλότερος συντελεστής, πάντως, ισχύει στη 

ακόµα µεγαλύτερες εκτός Ευρωζώνης, µε πλέον 

ακραίο παράδειγµα τη Βουλγαρία, όπου ο ανώτερος 

φορολογικός συντελεστής για όλα τα εισοδήµατα είναι 

φόρων για τους πλουσιότερους καταγράφονται στα 

περισσότερα κράτη της Αν. Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, 

επίπεδα υποχώρησαν και οι συντελεστές φορολόγησης 

των εταιρικών κερδών (χαµηλότερα ακόµα και από το 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ IRENA 
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θα διατελέσει n Ελλάδα στο Συµβούλιο του ∆ιεθνούς 

Οργανισµού Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας IRENA. Η 

υποψηφιότητα της χώρας µας έγινε κατ' αρχάς δεκτή 

Αµπου Ντάµπι των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων. 

Την Ελλάδα εκπροσώπησε στη Γενική Συνέλευση 

ο γενικός γραµµατέας Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ, κ. Κ. Μαθιουδάκης. Η απόφαση 

µακρές διαβουλεύσεις και ανακοινώθηκε επισήµως 

Ο κατάλογος των χωρών που-επελέγησαν ως 

περιλαµβάνεται σε συνηµµένο επίσηµο έγγραφο 

του Οργανισµού. Σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ, n τιµητική 

επιλογή της Ελλάδας, ιδίως στη σηµερινή συγκυρία, 

αποτελεί δικαίωση της συστηµατικής της προσπάθειας 

τα τελευταία χρόνια για δυναµική ανάπτυξη των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.


