
Στη µνήµη του Αλέξη Γρηγορόπουλου πραγµατοποιούνται σήµερα συγκεντρώ-

σεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε επαρχιακές πόλεις, καθώς συµπληρώνονται 

πέντε χρόνια από τη δολοφονία του 16χρονου  µαθητή . Στην Αθήνα θα πραγ-

µατοποιηθεί στις 11 το πρωί µαθητικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια και πορεία 

προς τη Βουλή, ενώ στις 6  το απόγευµα, έχει προγραµµατιστεί συγκέντρωση 

µνήµης και πορεία που θα ξεκινήσει από το ίδιο σηµείο. Τροποποιήσεις θα 

υπάρξουν στα δροµολόγια των λεωφορείων. Κλειστοί θα είναι από τις 10 το 

πρωί, οι σταθµοί του Μετρό «Σύνταγµα», «Πανεπιστήµιο» και «Ευαγγελισµός».

1

06|12|2013ÔÅÕ×ÏÓ 547

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¸íáò óôïõò ôÝóóåñéò äéðëùìáôïý÷ïõò ¸ëëç-

íåò ðïõ ìåôáíáóôåýïõí ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, 

åëÝù ôçò ðïëéôéêÞò ôùí «ìíçìïíßùí» åßíáé 

ìç÷áíéêïß. Ïé ìéóïß áð’ áõôïýò åßíáé çëéêßáò 

êÜôù ôùí 30 êáé ïé Üëëïé ìéóïß áðü 30 ùò 45.

Ç Ýñåõíá ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå áðü ôï 

Åõñùðáúêü ÐáíåðéóôÞìéï (EUI) ôçò Öëùñå-

íôßáò óå óõíåñãáóßá ìå ôï Trinity College ôïõ 

Äïõâëßíïõ, ôï Éíóôéôïýôï Elcano Royal ôçò 

Ìáäñßôçò êáé ôï Ôå÷íéêü ÐáíåðéóôÞìéï ôçò 

Ëéóóáâüíáò, óôïí ðëçôôüìåíï áðü ôçí êñßóç 

åõñùðáúêü Íüôï êáé ôçí Éñëáíäßá, åðéâåâáéþ-

íïõí üóá Ý÷åé õðïóôçñßîåé ôï ÔÅÅ: üôé ç ÅëëÜ-

äá «áéìïññáãåß» - åêôüò ôùí Üëëùí - êáé óå 

üôé áöïñÜ ôá êáëýôåñá íÝá ìõáëÜ, áõôÜ ðïõ 

ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå ôé Üëëï Ý÷åé áíÜãêç 

ðñïêåéìÝíïõ íá áíáóôñÝøåé ôçí êáôáóôñïöéêÞ 

ðïñåßá óôçí ïðïßá ïäçãïýí ôç ÷þñá ïé îÝíïé 

äáíåéóôÝò êáé ïé ¸ëëçíåò óõíïìéëçôÝò ôïõò.

Áðü ôï 2011, üôáí åðéâåâáéþèçêå üôé «üëá ôá 

Ýóêéáæå ç öïâÝñá êáé ôá ðëÜêùíå ç óêëáâéÜ» 

ôùí «ìíçìïíßùí», ïäçãþíôáò ìå ñáãäáßïõò 

ñõèìïýò óôçí áíåñãßá êáé óôçí áðáîßùóçò 

ôçò åðéóôçìïíéêÞò ãíþóçò, ïãêþèçêå ôï 

ñåýìá ôçò ìåôáíÜóôåõóçò, ôï ïðïßï ôñïöïäï-

ôÞèçêå, óýìöùíá ìå ôçí Ýñåõíá, êáôÜ 85-

89% áðü äéðëùìáôïý÷ïõò êáé ðôõ÷éïý÷ïõò 

(24,5% ìç÷áíéêïß, 22,3% ïéêïíïìéêÜ êáé 

äéïßêçóçò åðé÷åéñÞóåùí, 19% ðëçñïöïñéêÞ, 

12% ìáèçìáôéêÜ êáé 12% êïéíùíéêÝò åðéóôÞ-

ìåò). Êáé ç Ýîïäïò óõíå÷ßæåôáé ìå áõîáíüìå-

íï ñõèìü.

Ãéá íá ùöåëçèïýí êé áð’ áõôÞ ôç óêïðéÜ, ïé 

äáíåéóôÝò ìáò, êáèþò ï ìåãÜëïò üãêïò ôùí 

äéðëùìáôïý÷ùí ìåôáíáóôþí êáôåõèýíåôáé 

óôç Ì. Âñåôáíßá (25%), Ãåñìáíßá, Ïëëáíäßá, 

ÂÝëãéï, Åëâåôßá êáé ÇÐÁ. 

ΓΣΣΕ-Α∆Ε∆Υ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 6 ΜΜ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συλλαλητήριο κατά  
της οικονοµικής εξαθλίωσης 

Ραγδαία φτωχοποίηση  
των µισθωτών  

Από 200 μέχρι 800 ευρώ το μήνα καθαρά λαμ-

βάνουν, πλέον, περίπου οι 6 στους 10 μισθω-

τούς της χώρας με βάση τα επίσημα στοιχεία 

του υπουργείου Εργασίας. Σύμφωνα με το  

«nez.gr». Οι εναπομείναντες, δίπλα στους 1,4 

εκατομμύριο ανέργους, εργαζόμενοι του ιδιω-

τικού τομέα «φτωχοποιούνται» με ταχύτατους 

ρυθμούς, αφού οι μνημονιακοί νόμοι,  (με τους 

οποίους καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβά-

σεις και «έσπασε» από το Φεβρουάριο του 2012 

η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – 

ΕΓΣΕΕ, δηλαδή ο κατώτατος μισθός πέφτοντας 

από τα 781 ευρώ το μήνα μικτά, στα 510,9 ευρώ 

το μήνα, μικτά για πλήρη οκτάωρη απασχόληση) 

καθημερινά αφομοιώνονται από την καταρρέου-

σα αγορά εργασίας.

Συνολικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 

καταγραφής όλων των επιχειρήσεων και των μι-

σθωτών με σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

στην οποία προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του υπουργείου Εργασίας, οι εργαζόμενοι με 

μηνιαίο μισθό ανέρχονται πλέον στο 1,37 εκατ. 

άτομα, από 1,57 εκατ. άτομα, τον Ιούλιο του 

2012. 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  ãåíéêÜ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας ενάντια στην «ανάλγητη και αντικοινωνική πολιτική κυβέρνησης και 

τρόικας» διοργανώνουν από κοινού η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο 

Σύνταγμα. Στη σχετική ανακοίνωση της ΓΣΕΕ αναφέρεται ότι ο υπό ψήφιση προϋπολογισμός περι-

ορίζεται στο πλαίσιο μιας «μονομερούς εισπρακτικής λογικής», χωρίς χαρακτηριστικά κοινωνικής 

δικαιοσύνης: «ένας  προϋπολογισμός που θα οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας, στη φτωχο-

ποίηση του ελληνικού πληθυσμού, στην κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και σε πρωτοφανή 

ανθρωπιστική κρίση».

Η ΓΣΕΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στο επερχόμενο «φοροδοτικό κραχ», καθώς 

και στην «υπονόμευση της κοινωνικής συνοχής, στην εισοδηματική καθίζηση του συνόλου των νοι-

κοκυριών της χώρας», ενώ παράλληλα συζητά την «απαράδεκτη» απαίτηση της τρόικας για άρση 

των πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«∆ιάλογος µε τους φορείς για τη διαχεί-

ριση των αστικών στερεών αποβλήτων»

 ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας17
∆εκεµβρίου

2013

9
∆εκεµβρίου

2013

Έξυπνα υλικά: Εξοικονόµηση ενέργειας 

και βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος»

ΑΧΑΡΝΑΙ

∆ήµος Αχαρνών, Ινστιτούτο 

Επιταχυντικών Συστηµάτων, Βι-

οτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών

Σεµινάριο µε θέµα: «Νόµος 4178/213 για τα Αυθαίρετα» θα πραγµατοποιήσει το Περιφερειακό Τµήµα Θράκης 

του ΤΕΕ, µε εισηγήτρια την Αναστασία Μητρακάκη, Πολιτικό Μηχανικό. Όσοι διπλωµατούχοι µηχανικοί, αλλά 

και άλλοι τεχνικοί  ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συγκεκριµένο σεµινάριο, πρέπει να υποβάλλουν 

έγγραφη δήλωση συµµετοχής στα Γραφεία του ΤΕΕ-Θράκης (Κοµοτηνή – Παρνασσού 6), µέχρι την Τρίτη 31 

∆εκεµβρίου 2013.

Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, επιδίωξη της ∆ιοικούσας Επιτροπής αποτελεί η πραγµατο-

ποίησή του σεµιναρίου διαδοχικά σε Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Ο τελικός αριθµός 

των σεµιναρίων και η ακριβής ηµεροµηνία, θα καθορισθούν µετά την καταγραφή και χωρική ταξινόµηση των 

δηλώσεων ενδιαφέροντος για συµµετοχή στα σεµινάρια.Πληροφορίες: Τηλ. 25310 35313 – 25310 35314

Ενηµερωτική ηµερίδα για το επιδοτούµενο 

πρόγραµµα ΤΟΠΣΑ µε τίτλο: «Απασχόληση 

Μηχανικών σε Καινοτοµικές Τεχνολογίες ∆ια-

δικτύου» θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα, στις 

12 ∆εκεµβρίου 2013 και ώρα 17.00. 

Το επιδοτούµενο πρόγραµµα εργασιακής 

εκπαίδευσης και υποστήριξης υλοποιείται 

από την Αναπτυξιακή Σύµπραξη «ΑΣΤΙΕΤ», 

που δηµιουργήθηκε για το σκοπό αυτό και 

στην οποία µετέχουν το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας(ΤΕΕ), το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 

Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας Α.Ε. (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Α.Ε.), ο Πανελλή-

νιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων – 

Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ), η Ένωση 

Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελ-

λάδας (ΕΜηΠΕΕ) και η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ – Εταιρία 

Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (συντονιστής εταίρος).

  Το πρόγραµµα διεξάγεται µε τη χρηµατοδότη-

ση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

[ΕΚΤ] και απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραµ-

µένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕ∆, καθώς 

και σε νέους επιστήµονες/ διπλωµατούχους 

µηχανικούς της Περιφέρειας Αττικής.

∆ιάρκεια του προγράµµατος: ∆εκέµβριος 

2013 - Σεπτέµβριος 2014.

Αντικείµενα εκπαίδευσης:

1. Γεωχωρικά ∆εδοµένα, και δηµιουργία 

υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρµογές κινητής 

τηλεφωνίας µε βάση τα Γεωχωρικά ∆εδοµέ-

να, διαχείριση βάσεων δεδοµένων, λογι-

σµικό WEB-GIS, διαφήµιση και µάρκετινγκ 

υπάρχουσας δραστηριότητας µέσω τεχνικών 

κοινωνικής δικτύωσης.  

2. Αρχές Επιχειρηµατικότητας, Κοινωνικές 

Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονοµία.

GIS applications

Η επιλογή των ωφελουµένων θα γίνει µετά 

από αξιολόγηση των αιτήσεων και συνεντεύ-

ξεις. 

Πληροφορίες στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ  (Τηλ. 211 

8001644, email: tee_iekem@tee.gr , 

ιστοσελίδα: http://www.iekemtee.gr/el/ , 

υπεύθυνοι:  Άγγελος Γιουβάνογλου και Ελένη 

Προκοπίου).

«Απασχόληση Μηχανικών σε Καινοτοµικές  
Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου»

Το Τµήµα ∆υτικής Κρήτης του ΤΕΕ και το WWF Ελλάς 

διοργανώνουν -στις 11 ∆εκεµβρίου στην Αίθουσα 

εκδηλώσεων του Τµήµατος (Νεάρχου 23, Χανιά) και 

ώρα 6 µ.µ.- εκδήλωση µε θέµα: «Οι υγρότοποι της 

Κρήτης: είναι εφικτή η προστασία τους;»

Στην Κρήτη, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµ-

µατος του WWF Ελλάς «Προστασία των νησιωτικών 

υγρότοπων της Ελλάδας» έχουν απογραφεί συνολικά 

191 υγρότοποι (105 φυσικοί και 86 τεχνητοί). Πρό-

κειται για περιοχές σηµαντικές για τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας, δείκτες της επάρκειας και της ποιό-

τητας του νερού και προστιθέµενη αξία στο ιδιαίτερο 

κρητικό τοπίο. Παρά όµως τη

σηµασία τους, δέχονται έντονες πιέσεις υποβάθµι-

σης εξαιτίας εκχερσώσεων, αλλαγών χρήσεων γης, 

ρύπανσης κ.ά.

Οι πρόσφατες αλλαγές στο καθεστώς προστασίας 

των νησιωτικών υγρότοπων, όπως προκύπτουν 

από το Νόµο για τη ∆ιατήρηση της Βιοποικιλότητας 

(Ν.3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) και το Προεδρικό 

∆ιάταγµα για την «Προστασία Μικρών Υγρότοπων» 

(ΦΕΚ ΑΑΠ 229/2012), δηµιουργούν τα

εργαλεία για την ουσιαστική προστασία των περιοχών 

αυτών µε αποκατάσταση των υπαρχόντων και περιο-

ρισµό νέων προβληµάτων υποβάθµισης. Απαραίτητα 

στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ενηµέρω-

ση και η συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων.

Εκδήλωση για τους  
υγροτόπους της Κρήτης
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Έντονες είναι οι αντιδράσεις από εκπροσώπους φορέων στην Κεντρι-

κή Ελλάδα στο ενδεχόµενο αυξήσεων των διοδίων και την καθυστέ-

ρηση ολοκλήρωσης των έργων.

Η ∆Ε του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς πέρα από το γεγονός ότι εκφράζει 

την αντίθεσή της στις υπέρµετρες αυξήσεις στα διόδια χαρακτηρίζει 

εγκληµατική την οποιαδήποτε απόφαση εγκατάλειψης και ακρωτη-

ριασµού του Ε - 65. Μάλιστα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους 

βουλευτές των νοµών της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να καταψη-

φίσουν της ρυθµίσεις «που οδηγούν την κατασκευή των οδικών αξό-

νων στην περιοχή σε ένα άγνωστο και απώτερο µέλλον ενώ την ίδια 

στιγµή ολόκληρη η περιοχή καλείται να πληρώνει τα ακριβά διόδια» 

όπως σηµειώνουν.

Μάλιστα το ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς ανεβάζει επικίνδυνα και τους 

τόνους της αντιπαράθεσης, καθώς σηµειώνουν ότι «δεν διαπραγµα-

τευόµαστε την ύπαρξή µας, ως περιοχή, µε κανένα και για κανένα 

λόγο» όπως τονίζουν και στέλνουν και µήνυµα σε πολιτικούς και  αυ-

τοδιοικητικούς παράγοντες της ευρύτερης περιοχής τονίζοντας ότι 

«όποιος εκπρόσωπος της κοινωνίας -βουλευτής, δήµαρχος, περιφε-

ρειάρχης ή άλλος- δεχθεί τις µεθοδεύσεις που σχεδιάζονται, είναι 

ανεπιθύµητο πρόσωπο στην περιοχή µας».

-«Θεωρούµε αδιανόητη την οποιαδήποτε αύξηση διοδίων» σηµειώ-

νει σε επιστολή του στον υπουργό Υποδοµών κ. Χρυσοχοΐδη ο πε-

ριφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς ενώ παράλληλα κάνει λόγο για 

«ακρωτηριασµό του Ε - 65». Στην ίδια επιστολή κάνει αναφορά σε 

µειωµένες χρηµατοδοτήσεις για κεντρικούς οδικούς άξονες στην 

Στερεά Ελλάδα κάνοντας λόγο για «απουσία πολιτικής βούλησης για 

την επίλυση των οξυµµένων προβληµάτων» όπως χαρακτηριστικά 

σηµειώνει τονίζοντας ακόµη ότι µε τις περικοπές πόρων στην το-

πική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν περιθώρια συντήρησης του οδι-

κού δικτύου. «Μόνο µε µια µατιά στο χάρτη µπορεί να καταλάβει 

ο καθένας ότι η πόλη της Λαµίας στραγγαλίζεται λειτουργικά και 

αναπτυξιακά από τα διόδια» υπογραµµίζει ο δήµαρχος της Λαµίας 

Γιώργος Κοτρωνιάς σε επιστολή του στον υπουργό Υποδοµών αλλά 

και στη ∆ιαρκή Επιτροπή Εµπορίου της Βουλής όπου συζητήθηκε 

το θέµα της αναθεώρησης των συµβάσεων παραχώρησης. Ο δήµαρ-

χος κ. Κοτρωνιάς διαπιστώνει στην ίδια επιστολή ότι ο µεγαλύτερος 

όγκος της κυκλοφορίας πλέον µεταφέρεται λόγω των διοδίων στο 

επαρχιακό δίκτυο και µέσα σε κατοικηµένες περιοχές. Εκτιµά ότι η 

υπέρµετρη αύξηση των διοδίων θα µεταφέρει και νέο όγκο κυκλο-

φορίας στο απαρχαιωµένο οδικό δίκτυο και θα δηµιουργήσει «ένα 

νέο πέταλο του Μαλιακού µε εκατόµβη θυµάτων». Σε ό,τι αφορά τον 

Ε - 65 σηµειώνει την ανάγκη να προχωρήσουν τα έργα «καθώς έχει 

κατασκευαστεί ένα µεγάλο τµήµα και αν εγκαταλειφθεί χάνονται 

εκατοµµύρια ευρώ» όπως χαρακτηριστικά λέει και δηλώνει αντίθε-

τος σε διάφορες τροποποιήσεις σχεδίων µε στόχο να βρεθεί τρόπος 

για να εγκαταλειφθεί η κατασκευή των αντιπληµµυρικών έργων στο 

Σπερχειό που ήταν συνδυασµένα µε τα έργα των οδικών αξόνων.

Στην ίδια επιστολή τόνισε ακόµη πως ένα µεγάλο τµήµα της περι-

οχής δεν εξυπηρετείται αφού δεν υπάρχουν παράδροµοι και πα-

ράλληλα εκφράζει τη δυσφορία του καθώς οι εκπτώσεις που ανα-

κοινώθηκαν για κάποιους βαθµούς διοδίων υπό κάποιους όρους 

«δεν φθάνουν µέχρι την Κεντρική Ελλάδα». Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει στην επιστολή του «οι φορείς της περιοχής θα είµαστε 

παρόντες µε κάθε τρόπο. Όπως και στο παρελθόν µε την ζεύξη του 

Μαλιακού έτσι και τώρα είµαστε έτοιµοι να σταθούµε απέναντι σε 

κάθε παραλογισµό και σε κάθε προσπάθεια υποβάθµισης της περι-

οχής» όπως σηµειώνει.

Την ατζέντα της συνάντησης µε τον Επίτροπο Γκίντερ Έντιγκερ, αρµόδιο 

για τα θέµατα Ενέργειας που επισκέπτεται σήµερα τη χώρα µας έδωσε 

στη δηµοσιότητα το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι-

κής Αλλαγής. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα είναι οι προτεραιότητες 

της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε στον τοµέα της Ενέργειας καθώς και:

-η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και η δηµιουργία του «νοτίου δι-

αδρόµου»,

-ο εντοπισµός κοιτασµάτων φυσικού αερίου στη Μεσόγειο,

-οι προοπτικές που διανοίγονται για την Ελλάδα από τις διαδικασίες που 

έχουν δροµολογηθεί για αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασµάτων Υδρο-

γονανθράκων,

-οι πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργει-

ας,

-το ενεργειακό κόστος και η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών,

-δράσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βι-

οµηχανίας,

-η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας,

-η αναδιάρθρωση των εταιριών παραγωγής ενέργειας, καθώς και

-οι εξελίξεις του ενεργειακού τοµέα στη χώρα µας τόσο από πλευράς 

έργων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, όσο και προσέλκυσης επεν-

δυτικού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Έντιγκερ θα συναντηθεί µε τον υπουργό ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, τον 

υφυπουργό Μάκη Παπαγεωργίου και τον Γ.Γ Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής Κ. Μαθιουδάκη, στις 6 το απόγευµα. Νωρίτερα ο Επίτροπος θα 

συναντηθεί µε τον πρωθυπουργό Α. Σαµαρά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ∆Ε ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Αντιδράσεις για αυξήσεις διοδίων και περικοπές  
οδικών έργων 

Ατζέντα ενεργειακών θεµάτων 
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«Χαράς ευαγγέλια» για όσους έχουν ως όνειρο να βρίσκονται ηµέρα και νύχτα µέσα στη θάλασσα. 

Εµπνευσµένοι αρχιτέκτονες αποφάσισαν να στραφούν στη θάλασσα και να χτίσουν πάνω σ’ αυτή 

(σ.σ. στην Ελλάδα, πάντως, µάλλον θα «ναυαγήσουν» τέτοια σχέδια, καθώς ενεδρεύει η εφευρετι-

κότητα του υπουργείου Οικονοµικών για κάθε λογής χαράτσια).

Ένα ξενοδοχείο
Στ’ ανοικτά της Πέµπα, µια παράκτια πόλη της Επαρχίας Κάµπο Ντελγκάντο, της Μοζαµβίκης, 

άρχισε να δέχεται επισκέπτες ένα «νησί» που διαθέτει υποβρύχιο δωµάτιο, το οποίο ανήκει στο 

θέρετρο Manta. Σχεδιάστηκε από τη σουηδική εταιρεία Genberg, η οποία ειδικεύεται στα υποβρύ-

χια ξενοδοχεία και προσφέρεται στους επισκέπτες ως ένα all-inclusive δωµάτιο ξενοδοχείου. Το 

«νησί» έχει τρία επίπεδα, το καθένα µε µοναδική θέα: µια βεράντα στον τελευταίο όροφο, κατάλ-

ληλη για ηλιοθεραπεία την ηµέρα, η παρακολούθηση των αστεριών τη νύχτα. Ένα κατάστρωµα στο 

επίπεδο της θάλασσας, όπου βρίσκεται το καθιστικό, η κουζίνα και η τουαλέτα και ένα υπνοδω-

µάτιο βυθισµένο τέσσερα µέτρα κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού, το οποίο έχει σε όλες τις 

πλευρές του µεγάλα παράθυρα, εξασφαλίζοντας ένα θαλάσσιο πανόραµα 360 µοιρών. 

Στη διάρκεια της ηµέρας η παραµονή στο βυθισµένο δωµάτιο στα τιρκουάζ νερά προσφέρει µια 

εξαιρετική θέα της τροπικής θαλάσσιας ζωής και των κοραλλιογενών υφάλων, ενώ τη νύχτα, ύπνο 

ανάµεσα στα ψάρια και άλλα σπάνια θαλάσσια πλάσµατα, που προσελκύονται από το φωτισµό που 

υπάρχουν στη βάση της πλατφόρµας. 
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…κι ένα σπίτι
Μετακινείται όπου υπάρχει νερό, µπορεί να είναι αγκυροβοληµένο σε µια µαρίνα, πλάι σε µια προβλή-

τα ή και στα ανοιχτά της θάλασσας, οπωσδήποτε στο κέντρο µιας λίµνης. Προσφέρει µια εµπειρία έξω 

από τα συνηθισµένα και οπωσδήποτε την πλέον άµεση επαφή και θέα µε το τοπίο στο οποίο βρίσκεται 

κάθε φορά. Είναι σχεδιασµένο από αρχιτέκτονα Dymitr Malcew, που έχει έδρα τη Σιγκαπούρη και ερ-

γάζεται στις περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ασίας, για ανθρώπους που εκτιµούν την ελευθερία 

και θέλουν τη φύση στο κατώφλι τους.  Η βάση του σπιτιού είναι µια πλωτή εξέδρα κατασκευασµένη 

από την γαλλική εταιρεία H2ORIZON, η οποία ειδικεύεται σε πλωτές κατασκευές. Η υπερκατασκευή 

διαθέτει 2 πολυτελή υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, σαλόνι, κουζίνα, όλα µε άµεση πρόσβαση στη µεγάλη 

βεράντα που υπάρχει περιµετρικά του σπιτιού. Σε κάθε περίπτωση τόσο η διαρρύθµιση, όσο και το 

µέγεθος και τα υλικά, µπορούν να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του πελάτη.

Η όλη κατασκευή έχει γίνει κατά τρόπο που να απορροφώνται οι µικροί κυµατισµοί, ενώ έχει προβλε-

φθεί και η δια ξηράς µεταφοράς του.
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“Η χώρα µας, στην παρούσα συγκυρία, χρειά-

ζεται επενδυτικούς µοχλούς ανάπτυξης. Κι αυτά 

τα τέσσερα έργα µπορούν να συµβάλλουν πολ-

λαπλά στην εθνική προσπάθεια”, υπογράµµισε ο 

Γενικός Γραµµατέας του ΣΑΤΕ ∆ηµήτρης Κων-

σταντινίδης, εκπροσωπώντας τον ΣΑΤΕ, ενώπιον 

της Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου της 

Βουλής, κατά τη συζήτηση των νέων συµβάσε-

ων για τους οδικούς άξονες. Παράλληλα µε την 

επανεκκίνηση των µεγάλων οδικών έργων τόνι-

σε ο εκπρόσωπος του ΣΑΤΕ ότι  απαιτούνται δύο 

ακόµη βασικές προϋποθέσεις οι οποίες είναι :

- Στο διάστηµα που θα απαιτηθεί ως την ολοκλή-

ρωσή των οδικών έργων, πρέπει να σχεδιαστούν 

και  να υλοποιηθούν µια σειρά άλλα έργα, όπως 

κάθετοι δρόµοι, συνδέσεις µε λιµάνια, αερο-

δρόµια, βιοµηχανικές περιοχές, τουριστικά θέ-

ρετρα και άλλες βασικές υποδοµές που θα το-

ποθετούν τους αυτοκινητόδροµους µέσα σε ένα 

χάρτη µιας συνολικής στοχευµένης ανάπτυξης 

της χώρας.

-Αντί διαρκώς να συρρικνώνεται θα πρέπει να 

τεθεί εκτός «µνηµονίων» και οποιωνδήποτε 

άλλων συµφωνιών το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε), έτσι ώστε, να αξιοποιηθεί 

για την ανάκαµψη και την επανεκκίνηση της 

οικονοµίας. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι το Π∆Ε είναι 

«εκ των ων, ουκ άνευ» για την απορρόφηση των 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα οποία µε κανένα τρόπο, 

σ’ αυτή τη φάση που διέρχεται η χώρα, δεν πρέ-

πει να χαθούν.

Ο ΣΑΤΕ χαρακτηρίζει θετικό γεγονός την επα-

νεκκίνηση των έργων, καθώς  θα επηρεάσει θε-

τικά κατά 1,15% το ΑΕΠ της χώρας έως το 2015, 

ενώ παράλληλα θα δηµιουργηθούν περισσότε-

ρες από 20.000 θέσεις εργασίας θα δηµιουρ-

γηθούν σε µια χρονική περίοδο που σύµφωνα 

µε την ΕΛΣΑΤ η ανεργία έχει ξεπεράσει το 27% 

Επίσης σηµειώνει ο ΣΑΤΕ η κρίση αλλά και οι 

αλλεπάλληλες άστοχες αποφάσεις, είχαν ως 

συνέπεια την καταστροφή του 30% των κατα-

σκευαστικών επιχειρήσεων και την εκτόξευση 

της ανεργίας. Στον κλάδο των κατασκευών, προ 

κρίσης, απασχολούνταν 400.000 εργαζόµενοι 

και σήµερα, µε βάση τα στοιχεία της Ελληνι-

κής Στατιστικής Αρχής, απασχολούνται µόλις 

172.000, δηλαδή 228.000 εργαζόµενοι στις κα-

τασκευές έχουν µείνει εκτός εργασίας.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Επανεκκίνηση οδικών έργων µε χάρτη ανάπτυξης 

Οι βιοκλιµατικές αναπλάσεις που αλλά-

ζουν την εικόνα του δοµηµένου χώρου, 

τα έργα διαχείρισης στερεών και υγρών 

αποβλήτων και η εξοικονόµηση ενέργει-

ας µε έργα που αποσκοπούν στη µείωση 

του ενεργειακού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώµατος, αποτελούν τους κύριους 

τοµείς δράσεων που χρηµατοδοτούνται 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περι-

βάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕ-

ΡΑΑ) 2007-2013, τόνισε ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφά-

της, κηρύσσοντας το πρωί την έναρξη των 

εργασιών σχετικής ηµερίδας που πραγµα-

τοποιείται στην Αλεξανδρούπολη.

Çìåñßäá óôçí  

Áëåîáíäñïýðïëç 
Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα η ελλη-

νική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν δηµι-

ουργεί τις καλύτερες συνθήκες για τη συµ-

µετοχή µας στη σύζευξη των αγορών, τόνισε 

µιλώντας στο συνέδριο του ΙΕΝΕ «Ενέργεια 

και Ανάπτυξη 2013» ο Αντιπρόεδρος της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας, Μίλτος Ασλά-

νογλου.  Και αυτό διότι, σύµφωνα µε τον ίδιο, 

δεν υπάρχει ουσιαστικά ανταγωνισµός στην 

ελληνική αγορά ηλεκτρισµού. 

Ο ανταγωνισµός είναι µία λέξη που χρησιµο-

ποιείται κατ’ ευφηµισµό, ανέφερε χαρακτη-

ριστικά ο κ. Ασλάνογλου. Ο Αντιπρόεδρος της 

ΡΑΕ, στο πλαίσιο της οµιλίας του, παρουσί-

ασε τα προβλήµατα που θα αντιµετωπίσει η 

ελληνική πλευρά µε τη σύζευξη των αγορών. 

Όπως επεσήµανε, σε χώρες όπου λειτουργεί 

ο ανταγωνισµός, η σύζευξη των αγορών θε-

ωρητικά θα έχει θετικά αποτελέσµατα. Αυτό, 

βέβαια, προϋποθέτει, όπως επισήµανε, µια 

σχέση αµφίδροµη. 

Όταν όµως υπάρχουν αντιθέσεις στις αγορές, 

όπως, για παράδειγµα, διαφορετικό φορολο-

γικό καθεστώς, ή διαφορετική φορολογία στο 

µίγµα καυσίµων, το coupling των αγορών θα 

έχει σηµαντικά κερδισµένους και σηµαντικά 

χαµένους.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, δεδοµένων 

των συνθηκών, η χώρα πρέπει να αποφύγει 

να είναι µε την πλευρά των χαµένων, τόνισε 

ο Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ, ωστόσο, τα χρονικά 

περιθώρια είναι εξαιρετικά περιορισµένα.

ÑÁÅ: Äåí õðÜñ÷åé áíôáãùíéóìüò  

óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ åíÝñãåéáò

Περιβαλλοντικά προγράµµατα της ΟΛΠ ΑΕ
Τα περιβαλλοντικά προγράµµατα που εφαρµόζει ο ΟΛΠ ΑΕ παρουσίασε 

ο πρόεδρός του και διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού, Γιώργος 

Ανωµερίτης, σε ηµερίδα για το Περιβάλλον στα Ευρωπαϊκά Λιµάνια, 

που διεξήχθη από το Ecocity στο Πανεπιστήµιο Πειραιά.

Ο ΟΛΠ ΑΕ, µε βάση τις διατάξεις της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ετοι-

µότητα, συνεργασία και αντιµετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από 

πετρέλαιο OPRC (1990), του Πρωτοκόλλου για την ετοιµότητα, συνερ-

γασία και αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από 

επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες OPRC-HNS (2000) και της εθνικής 

νοµοθεσίας, έχει καταρτίσει και εφαρµόζει, εγκεκριµένο από την οι-

κεία λιµενική Αρχή, Σχέδιο Αντιµετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών 

Θαλάσσιας Ρύπανσης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης 

από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες, εντός της λιµενικής ζώνης 

του.

Το Σχέδιο έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την 

εθνική νοµοθεσία και είναι εναρµονισµένο µε το τοπικό σχέδιο της οι-

κείας λιµενικής Αρχής και κατ' επέκταση µε το εθνικό σχέδιο.

Εξάλλου, ο ΟΛΠ, στο πλαίσιο των προληπτικών ενεργειών πραγµατο-

ποιεί, σε καθηµερινή βάση ελέγχους και καθαρισµό των επιπλεόντων 

αντικειµένων στο σύνολο της θαλάσσιας λιµενικής περιοχής.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε εκδήλωση αποκαλύφθηκε το επόµενο 

στάδιο της φορολογικής µεταρρύθµισης- ΕΝΙΑΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ- Προωθείται συµψηφισµός χρεών µε 

συµφωνία για τις αµυντικές βιοµηχανίες- Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ 
ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ- Η διαπραγµάτευση θα είναι µακρά, µε πολλά 

«ΠΑΙΧΝΙ∆Ι» 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΥΚΕΤΑ ΛΟΓΩ 
Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΤΑ SOUTH 
STREAM.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έκπληκτη η Αθήνα- Άγνωστος ο τρόπος αντίδρασης 

της SOCAR- ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ∆ΕΣΦΑ- Αιφνίδιο βραχυκύκλωµα από την 

στο ενεργειακό κόστος- ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Η ∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
των τραπεζών- ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 1.200 ΜΟΝΑ∆ΕΣ Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ ΣΤΟ 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ- Συγκρατηµένη αισιοδοξία για την άσκηση των 

ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000 ΕΥΡΩ ΟΙ 
6 ΣΤΟΥΣ 10

ΟΡΟΣ, Η ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 1 ∆ΙΣ.- 
Επιστρέφει η τρόικα στην Αθήνα την προσεχή εβδοµάδα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Η ΤτΕ παραλαµβάνει τα stress test της BlackRock- 

ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΜΕΡΗ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ-

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ «ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΕ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ∆ΙΕΤΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ «ΦΡΕΝΟ» ΑΠΟ ΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ  ΕΩΣ 1.000 
ΕΥΡΩ ΟΙ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΟΥ 30% ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ- Με ευέλικτες µορφές 

απασχόλησης το 20% των εργαζοµένων- Το 90% των επιχειρήσεων 

απασχολεί 1 έως 10 άτοµα.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΠΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- 
Αποφασισµένη να προχωρήσει η κυβέρνηση χωρίς την έγκριση της 

Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΣΤΟ ΕΚΠΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΕΜΠ- Συνεχίζεται η 

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ.

ΤΑ ΝΕΑ:

συστήµατος- Υπερφορολόγηση για µισθωτούς, υπερφοροδιαφυγή για 

επαγγελµατίες- ΦΟΡΟΕΓΚΛΗΜΑ!- 8% των µισθωτών και συνταξιούχων 

δηλώνουν το… 30% των εισοδηµάτων, πληρώνουν το… 70% του φόρου 

 1918-2013- ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΗΝ 
ΑΦΡΙΚΗ, ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.

ΕΘΝΟΣ: ΞΑΦΝΙΚΟ ΣΤΟΠ ΣΕ ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Μεγάλοι  

 ΠΟΙΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ 
ΚΡΥΒΟΥΝ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ 
ΕΑΣ- ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΟΥ 1 ∆ΙΣ.  ΝΕΛΣΟΝ 
ΜΑΝΤΕΛΑ: ΕΦΥΓΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΓΚΡΕΜΙΣΕ ΤΟ ΑΠΑΡΤΧΑΪΝΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρόταση- σοκ από σύµβουλο 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΪΝ!- 
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 35-40.000 

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
δηµοσιότητα η Eurostat- ΠΡΩΤΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ανατροπές σε όρια ηλικίας και συντάξεις- 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ- ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΓΚΡΙΝΙΑ «ΓΑΛΑΖΙΩΝ» ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Αύξηση 

φόρων για εισοδήµατα έως 150.000 € προτείνει ο Νίκος Καραβίτης, 

ΕΠΑΝΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ηλικία 95 ετών ο ηγέτης του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ- ΠΕΘΑΝΕ Ο 
ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Από 2 έως 17 χρόνια παραπάνω στη δουλειά µε 

 ΦΡΕΝΟ ΣΕ 200.000 ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- 

δικαιούνται προστασία- Ποια δικαιολογητικά ζητά η γραφειοκρατία- 

∆ΕΝ ΚΟΒΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ, ΜΕ 300… ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΤΗ ΜΕΡΑ- 40.000 
νοικοκυριά κρυώνουν στη Θεσσαλονίκη- Επιτροπές- ζήσε Μαύρε 

 ΕΦΥΓΕ Ο 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

ακόµα πετρέλαιο- ΠΑΓΩΝΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α «ΤΖΑΜΠΑ ΜΑΓΚΑΣ» Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ∆ΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΧΑΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ!

ΕΣΤΙΑ: ∆ΙΠΛΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Επαχθής φορολογία- 

κατάρρευσις αξίας.

Η ΑΥΓΗ: ΑΠΟΙΚΙΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ- Ένας στους τρεις Έλληνες (34,6%) στο 

φάσµα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, σύµφωνα µε την 

Eurostat.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Οι «µαύρες τρύπες» της Θεσσαλονίκης- 

ΒΥΘΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΤΕΙ Η ΛΑΪΚΗ 
ΟΡΓΗ ΣΕ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Κωνσταντινούπολη στο επίκεντρο των πλανητικών 

εξελίξεων- Γ.Α.Π. ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ» 
ΚΑΙ… (ΠΑΝ)ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ!
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ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H KΑΘΗΜΕΡINH |  Σελίδες 1-4 | 5/06/2013

Περιβάλλον ασφυκτικής πίεσης για την κυβέρνηση και 

ειδικότερα για το οικονοµικό επιτελείο διαµορφώνουν, στο 

πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισµού στο Κοινοβούλιο, οι 

n πίεση που ασκούν οι γαλάζιοι, µε επίκεντρο τα ακίνητα, τον 

υπό κατάθεση νόµο για τη φορολόγηση τους και τη ρύθµιση του 

ζητήµατος των πλειστηριασµών.

Άπαντες κατέστησαν σαφές ότι δεν πρόκειται να υποστηρίξουν 

ρυθµίσεις οι οποίες θα ερµηνευθούν ως ακόµα ένα βήµα στην 

κατεύθυνση της «εξόντωσης» των ήδη υπερφορολογηµένων 

πολιτών.

Η κυβέρνηση καλείται να σταθµίσει τις διαθέσεις των βουλευτών 

της, ενόψει της κατάθεσης την προσεχή εβδοµάδα δύο 

νοµοσχεδίων, ενός για τον φόρο ακινήτων και ενός για τον 

κώδικα φορολογικών διαδικασιών. Σύµφωνα µε πληροφορίες 

της «Κ», µάλιστα, η διάταξη για τους πλειστηριασµούς αναµένεται 

να ενταχθεί ως τροπολογία στο σχέδιο νόµου για τον ενιαίο φόρο 

ακινήτων, ώστε τα δύο ακανθώδη ζητήµατα να εγκριθούν σε µία 

κοινοβουλευτική διαδικασία και να µη δοκιµασθεί και σε ακόµη 

µία συζήτηση η κυβερνητική πλειοψηφία.

«Απελευθέρωση των πλειστηριασµών της πρώτης κατοικίας 

δεν είναι νοητή. Θα περιµένω µέχρι το τέλος της συζήτησης 

απαντήσεις από τον υπουργό Οικονοµικών αλλά και ορισµένες 

εξηγήσεις σχετικά µε το ζήτηµα της φορολογίας, ιδίως 

της ακίνητης περιουσίας», ήταν η χαρακτηριστική χθεσινή 

αποστροφή του κ. Πρ. Παυλόπουλου. «Ψηφίζουµε τον 

προϋπολογισµό και υποστηρίζουµε την εκτέλεσή του, αλλά 

σε ό,τι αφορά την ψήφιση οποιωνδήποτε µέτρων από εδώ και 

πέρα, δεν είναι νοητό να υπάρξει οποιαδήποτε επιβάρυνση του 

Έλληνα», συµπλήρωσε.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τον προϋπολογισµό, έρχεται 

συχνά στην επιφάνεια η παρασκηνιακή κόντρα ανάµεσα στους 

δύο κυβερνητικούς εταίρους σχετικά µε τον επιµερισµό των 

ευθυνών για την κρίση. Στην κορυφή του παγόβουνου, ο κ. 

Παυλόπουλος είπε ότι «η κυβέρνηση Σαµαρά πήρε το βάρος από 

την αφροσύνη των κυβερνήσεων Παπανδρέου - Παπαδήµου». 

Και απευθυνόµενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τόνισε: 

«Συγκυβερνάµε για να φύγουµε από τον εφιάλτη στον οποίο µας 

οδήγησαν οι πολιτικές αυτών των κυβερνήσεων».

ο οποίος τόνισε ότι «η έξωση από το σπίτι αποτελεί για τον 

κάθε συµπολίτη µας τον απόλυτο εξευτελισµό. Η απώλεια της 

αυτό πρέπει έναντι οποιουδήποτε τιµήµατος να αποφευχθεί». 

Ντινόπουλος. 

«Τυχόν νέα φορολογικά µέτρα θα σήµαιναν δήµευση», σηµείωσε 

ο κ. Αν. Νεράντζης.

«Οι πολίτες βρίσκονται στα όρια των αντοχών», πρόσθεσε ο κ. Αλ. 

Ψυχάρης υποστηρίζουν λύση που να περιλαµβάνει ακατάσχετο 

τουλάχιστον έως 200 χιλ. ευρώ και µε εισοδηµατικά κριτήρια 

σηµαντικά µεγαλύτερα των 20 χιλ. ευρώ, ενώ άλλοι, από 

παράτασης του ισχύοντος καθεστώτος, ώστε να αναζητηθεί µια 

δίκαιη και συνολική διευθέτηση του προβλήµατος. Το γεγονός ότι 

έχει κατατεθεί από την αξιωµατική αντιπολίτευση τροπολογία σε 

µια τέτοια κατεύθυνση, η οποία προγραµµατίζεται να συζητηθεί 

την ερχόµενη Τρίτη, περιπλέκει τα πράγµατα. Πολύ περισσότερο, 

την κυβέρνηση να κάνει αποδεκτή τη συγκεκριµένη νοµοθετική 

πρωτοβουλία.

ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - ΟΚΤΩ ΣΤΙΣ ∆ΕΚΑ 
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδες 1-11 | 5/06/2013

Το κρύο έχει "σφίξει" για τα καλά, ωστόσο πολλοί συνάνθρωποι 

µας αδυνατούν λόγω οικονοµικής δυσπραγίας να ζεστάνουν τα 

Καταναλωτή χωρίς πετρέλαιο βρίσκονται οκτώ στις δέκα 

πολυκατοικίες καθώς οι ένοικοι αδυνατούν να το αγοράσουν 

παρόλο που δόθηκε το επίδοµα θέρµανσης. Την ίδια ώρα, 

κάποιες οικογένειες αναγκάζονται να ζουν ακόµα και χωρίς 

ηλεκτρικό ρεύµα.

Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο ευρείας σύσκεψης που 

πραγµατοποιήθηκε χθες υπό τον πρωθυπουργό, παρουσία και 

στόχο να λυθεί το πρόβληµα των νοικοκυριών που δεν έχουν 

ρεύµα.

Σύµφωνα µε τον κ. Μανιάτη, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να 

οικογενειών που πραγµατικά δεν µπορούν να αποπληρώσουν και 

τους κοινωνικούς φορείς εφόσον περιέρχονται σε γνώση τους 

περιπτώσεις ατόµων που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα 

διαβίωσης, να ενηµερώνουν τις κατά τόπους υπηρεσίες της 

και να αντιµετωπίζονται άµεσα τέτοιου είδους προβλήµατα, στις 

περιπτώσεις που τα συγκεκριµένα άτοµα δεν εντάσσονται στις 

ηλεκτροδότηση ή δεν έχουν κάνει τις σχετικές διαδικασίες για να 

ενταχθούν.

Σε ότι αφορά τώρα τη θέρµανση µε πετρέλαιο, ο πρόεδρος του 

η κατάσταση είναι χειρότερη φέτος, σε σχέση µε πέρυσι, παρά το 

βάλουν πετρέλαιο θέρµανσης και προσπαθούν µε εναλλακτικές 

µορφές θέρµανσης να ζεσταθούν", σηµειώνει για την πλειοψηφία 

των ενοίκων στις πολυκατοικίες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία, 

περίπου οκτώ στις δέκα πολυκατοικίες δεν έχουν προµηθευτεί 

πετρέλαιο καθώς οι ένοικοι αδυνατούν να διαθέσουν το 
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απαραίτητο ποσό. Το αξιοπερίεργο µε τις πολυκατοικίες κατά 

τα τρία θέλουν να βάλουν πετρέλαιο, αυτό δεν µπορεί να γίνει, 

γιατί σύµφωνα µε το καταστατικό, αποφασίζει η πλειοψηφία. 

«Η κατάσταση όσον αφορά τη θέρµανση είναι χαοτική. Και δεν 

αντιλαµβάνοµαι γιατί η κυβέρνηση επιµένει να µη ρίξει την τιµή 

του πετρελαίου για να ζεσταθεί ο κόσµος.

Κάποτε είχε δηλώσει ο πρωθυπουργός, ο κ. Σαµαράς ότι µε 

επαναφέρει, λοιπόν, το επίδοµα στο πετρέλαιο θέρµανσης;» λέει 

χαρακτηριστικά Σύµφωνα µε στοιχεία που παρέθεσε ο γενικός 

εγκεκριµένων αιτήσεων εξασφάλισης επιδόµατος θέρµανσης 

επί των 560.000 που υποβλήθηκαν ανήλθε στις 490.000. Όπως 

σηµείωσε, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων µέσω του 

Taxinet εξελίσσεται ικανοποιητικά και σύντοµα αναµένεται ότι θα 

αρχίσει η καταβολή της δεύτερης δόσης του επιδόµατος στους 

δικαιούχους. 

Η συνάντηση για τα ενεργειακά ζητήµατα στο Μέγαρο Μαξίµου 

πραγµατοποιήθηκε εν όψει και της σηµερινής επίσκεψης στη 

του ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε 

στις προσπάθειες της κυβέρνησης για µείωση του κόστους 

ενέργειας και στις βιοµηχανίες κάτι που θα δηµιουργήσει, όπως 

είπε, νέες θέσεις εργασίας. Στο τραπέζι έπεσε και το θέµα της 

φθηνότερο φυσικό αέριο, αλλά και  η πορεία των ερευνών για 

τονίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόµµατος 

"το όψιµο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τα νοικοκυριά χωρίς 

ρεύµα είναι υποκριτικό στο βαθµό που δεν αντιµετωπίζεται στην 

ουσία το πρόβληµα και δεν αναλαµβάνονται συγκεκριµένες 

πρωτοβουλίες προστασίας των ασθενέστερων στρωµάτων που 

ζουν στο πετσί τους τις συνέπειες της µνηµονιακής πολιτικής".

Σύµφωνα µε την αξιωµατική αντιπολίτευση, "η κυβέρνηση είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνη για τις υποβαθµισµένες συνθήκες 

διαβίωσης χιλιάδων νοικοκυριών".

"Το δικαίωµα στη θέρµανση, στο ρεύµα και σε αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης είναι αδιαπραγµάτευτο", τονίζει ακόµη ο 

δέσµες µέτρων.

χρησιµοποιεί ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ Καµµένος 

για να σχολιάσει την σύσκεψη της κυβέρνησης για το ενεργειακό. 

Συγκεκριµένα η φράση είναι: «Η υποκρισία είναι τα λύτρα 

που πληρώνει η αµαρτία στην αρετή». Έπρεπε, όπως λέει ο κ 

Καµµένος "να υπάρξει η απώλεια της 13χρονης από το µαγκάλι 

του θανάτου για να αντιληφθεί ο ηγεµόνας των τραπεζών το 

Εκτενέστατο ρεπορτάζ για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 

πολλά ελληνικά νοικοκυριά που δεν έχουν να πληρώσουν τη 

Το σχετικό ρεπορτάζ ξεκινά µε το παράδειγµα ενός άνεργου 

µεταλλεργάτη που επανασύνδεσε µόνος του το κοµµένο 

ρεύµα στο σπίτι. Όπως αναφέρει το Bloomberg, η απώλεια 

της ηλεκτρικής ενέργειας είναι µια ακόµα δυσκολία που 

αντιµετωπίζουν οι άνεργοι στην Ελλάδα.

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 5-7 ΕΤΗ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΗ
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αποφάσεις διαδοχικής ασφάλισης µε χρόνο σε ΟΑΕΕ και 

περισσότερους από 150.000 εργαζοµένους, έσκασε χθες µε 

Μάλιστα, στις περιπτώσεις των µητέρων τα όρια για σύνταξη µε 

µειωµένη και ανήλικο µπορούν να γίνουν 62 ανεξάρτητα από το 

αν µια ασφαλισµένη είχε κατοχυρώσει σύνταξη σε µικρότερη 

Τύπος στις 7 Νοεµβρίου και χθες επιβεβαιώθηκε πλήρως καθώς 

Εργασίας.

Με την εφαρµογή της εγκυκλίου καταργείται η αναδροµικότητα 

στην κατοχύρωση σύνταξης µε διαδοχική ασφάλιση, ενώ θα 

ανακληθούν όλες οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις µε διαδοχική 

Όσες δεν πληρούν τις νέες προϋποθέσεις θα ακυρωθούν, ενώ 

που βρίσκονται σε εκκρεµότητα σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διοικητικής διαδικασίας θα κριθούν σύµφωνα µε τις νέες 

προϋποθέσεις.

Στο εξής θα εξετάζεται αν οι ασφαλισµένοι πληρούν 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τη στιγµή της 

προϋποθέσεις για σύνταξη, ανεξάρτητα από το τι συνέβαινε πριν.

Σύµφωνα µε ειδικούς από το χώρο της ασφάλισης, καθώς και µε 

1.Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 5 έως 7 έτη 

για τις γυναίκες που συνταξιοδοτούνται µε διαδοχική από ΟΑΕΕ - 

ηλικίας τους.

2.Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες 

έως 7 έτη για σύνταξη γήρατος (από τα 60 στα 67 αν ήταν στον 

3.Αύξηση του χρόνου ασφάλισης ως τα 12.000 «ένσηµα» για 

αν είχαν κατοχυρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των 

 4.Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ως και 12 χρόνια 

για τις µητέρες που είχαν ανήλικο στις 5.500 ηµέρες ασφάλισης, 


