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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
•�ενάντια στις απαράδεκτες αυξήσεις των 

ασφαλιστικών εισφορών
•�ενάντια στη ληστεία των αποθεματικών του Ταμείου 

μας
•�ενάντια στην ισοπέδωση των μηχανικών και των 

επιστημόνων
Ένας αγώνας που δίχως άλλο απαιτεί θυσίες από 
όλους μας και μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία:
οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δυσκολευτούν για τη 
σχεδόν μηδενισμένη δραστηριότητα τους, την εποχή 
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απίστευτες 
υποχρεώσεις και ανάγκες τους, ακόμη και για τα 
100€ και 200€.
οι εργολήπτες και οι μελετητές θα υποστούν 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων τους και 
των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από αυτά.
οι δημόσιοι Υπάλληλοι θα υποστούν και άλλη μείωση 
του μισθού πείνας από τη συμμετοχή τους στις 
κινητοποιήσεις.
Ωστόσο, βέβαιο είναι ότι, 
 αν δεν συμμετέχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σ' αυτό τον 

αγώνα, 
 αν δεν κινητοποιηθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στην 

κατεύθυνση της ανατροπής αυτών των άδικων 
μέτρων, 
 αν δεν καταλάβουμε ο καθένας το πρόβλημα του 

άλλου, 
δεν θα πετύχουμε να ανατρέψουμε την καταστροφική 
πορεία που μας επιφυλάσσουν αυτοί που 
διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας. Θα παραμείνουμε 
θεατές της εξαθλίωσης και της ισοπέδωσής μας, της 
μετανάστευσης των νέων, αλλά και των παλαιότερων. 
Της διάλυσης του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού 
και εν τέλει της χώρας.
Γι' αυτό συνεχίζουμε τον αγώνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ 

Νέος κύκλος κινητοποιήσεων 

Οι αποφάσεις για το νέο κύκλο κινητοποιήσεων 
ελήφθησαν σε έκτακτη συνεδρίαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του ΤΕΕ, με συμμετοχή φορέων 
των μηχανικών και αναλυτικά προβλέπουν:

1.  Από την Δευτέρα 19/12, στις 11:00 θα γίνει 
κατάληψη διαρκείας Τμημάτων του ΤΣΜΕ-
ΔΕ, ώστε να αποτραπεί η αποστολή των ειδο-
ποιητηρίων των νέων αυξημένων εισφορών 
στα μέλη του Ταμείου.

2.  Από την Πέμπτη 22/12, διακόπτεται η λει-
τουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 
αυθαιρέτων, μέχρι την κατάθεση τροπο-
ποιήσεων των ισοπεδωτικών διατάξεων του 
Νόμου 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και 
λοιπές διατάξεις» 

3.  Από την Πέμπτη 22/12, διακόπτεται η λει-
τουργία και του ηλεκτρονικού συστήματος 
αμοιβών του ΤΕΕ, μέχρι τη δέσμευση της 
κυβέρνησης για απόσυρση των αλλαγών του 
Νόμου 3919/2011 

4.  Άμεσα, το ΤΕΕ θα προχωρήσει σε ελέγ-
χους πολεοδομικών παραβάσεων σε δη-
μόσια κτήρια και κτήρια κλειστών αγορών 
(supermarket, τράπεζες κλπ.). 

5.  Παράλληλα, σε συνεννόηση με τους επαγγελ-
ματικούς και συνδικαλιστικούς Φορείς των Μη-
χανικών,αποφασίστηκε οι εκπρόσωποι του 
τεχνικού κόσμου να απέχουν από επιτροπές 
διαγωνισμών και Συμβούλια.

6.  Σε συντονισμό με την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τους Συλ-
λόγους των Μηχανικών, τους Συλλόγους Εργο-
ληπτών και Μελετητών και τους εργασιακούς 
Συλλόγους των Μηχανικών θα συνεχιστούν και 
επαυξηθούν οι κινητοποιήσεις ανά τη χώρα.

Παράλληλα, αποφασίστηκε να πραγματοποιη-
θούν επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους 
Μηχανικών και ενημέρωση επί των τεράστιων 
προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανάλ-
γητη στάση της κυβέρνησης, διοργάνωση ανοι-
χτών συνεδριάσεων των Αντιπροσωπειών στα 
Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, παρουσία 
μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 
ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων και των 
πολιτικών Αρχηγών, συνάντηση με τον Πρω-
θυπουργό Λουκά Παπαδήμο και, τέλος, Πα-
νελλαδική Παντεχνική Συγκέντρωση την Πα-
ρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.

Συνέχεια στη σελίδα 3 

Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων

Από σήμερα  οι διπλωμα-
τούχοι μηχανικοί της χώ-
ρας αρχίζουν νέο κύκλο 

κινητοποιήσεων. Σκληραίνουν και 
κλιμακώνουν τη στάση τους απέ-
ναντι στην κυβέρνηση, η οποία αρ-
νείται να ανακληθούν αποφάσεις 
για απαράδεκτες αυξήσεις των ει-
σφορών, να ληφθούν μέτρα για την 
προστασία των αποθεματικών του 
Ταμείου τους, να αποσυρθούν προ-
τάσεις για κατάργηση των νόμιμων 
αμοιβών, αλλά και μια σειρά άλλες 
που αποβλέπουν στην ισοπέδωση 
του επαγγέλματός τους.

-«Ο αγώνας δεν είναι διόλου εύ-
κολος. Οι κινητοποιήσεις είναι 
επιβεβλημένες και ο μόνος τρό-
πος να αποτραπούν τα χειρότε-
ρα», τονίζει σε δήλωση του ο πρό-
εδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, Χρήστος Σπίρτζης,  δίνο-
ντας το μήνυμα:  «Συνεχίζουμε τον 
αγώνα μας. Ενάντια στις ανάλγη-
τες αυξήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών. Ενάντια στη ληστεία 
των αποθεματικών μας. Ενάντια 
στην ισοπέδωση των μηχανικών 
και των επιστημόνων».

Με διακοπή 
λειτουργίας του 
συστήματος  
δήλωσης  
αυθαιρέτων και 
αμοιβών μηχανι-
κών, αλλά και  
κατάληψη τμημά-
των του ΤΣΜΕΔΕ,  
συνεχίζουν τις κι-
νητοποιήσεις τους 
οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 19-12-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1
Φεβρουαρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως μο-
χλός κοινωνικής ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο 
Μετρολογίας
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Τοπογράφων Μηχανικών 
ΕΜ.Π.

3-4
Φεβρουαρίου

2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Protection and 
Restoration of the Environment XI» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Stevens Center for 
Environmental Engineering 
of the Stevens Institute 
of Technology, Τομέας 
Υδραυλικής και Τεχνικής 
Περιβάλλοντος - Συμβούλιο 
Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.
 http://www.pre11.org/

3-6
Ιουλίου

2012

Ως τις 29 Ιανουαρίου θα φιλοξενείται στο Μουσείο Μπε-
νάκη η έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών 
για το δημόσιο χώρο, με τίτλο «PUBLICCITY/ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΟΛΗ», που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη τον 
περασμένο Οκτώβριο. Η έκθεση, που αναδεικνύει αφενός 
τον πλούτο της ελληνικής αρχιτεκτονικής δημιουργίας 
και αφετέρου την ένδεια του ελληνικού δημόσιου χώρου 
σε υλοποιημένες μελέτες (καθώς πάνω από το 90% των 
βραβευμένων μελετών της έκθεσης έμειναν στα χαρτιά), 
εγκαινιάστηκε στις 15 Δεκεμβρίου. Η έκθεση διοργα-
νώνεται από το ΤΕΕ και το Μουσείο Μπενάκη, ενώ έχει 
τεθεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ (η παραγωγή της είναι 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ). Στην έκθεση παρουσιάζονται οι βραβευ-
μένες αρχιτεκτονικές μελέτες για το δημόσιο χώρο, που 

έχουν εκπονηθεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο αρχιτεκτονι-
κών διαγωνισμών τα τελευταία 33 χρόνια. Από τις 99 που 
παρουσιάζονται έχουν υλοποιηθεί μόλις οι επτά και πολλές 
από αυτές, με τρόπο που δεν ακολούθησε πιστά τον αρχικό 
σχεδιασμό του αρχιτέκτονα.
Οι διαγωνισμοί αφορούν τόσο περιοχές της Ελλάδας όσο 
και του εξωτερικού. 
Πρόκειται για αναπλάσεις πάρκων, πλατειών, παραλιακών 
μετώπων, κέντρων πόλεων, μεγάλων πολεοδομικών ζωνών, 
αποκατάσταση ιστορικών περιοχών κλπ.
Η αρχαιότερη μελέτη που παρουσιάζεται είναι εκείνη 
που αφορά τον υπαίθριο χώρο του Πνευματικού Κέντρου 
Αθηνών και πιο πρόσφατες αυτές που εκπονήθηκαν για 
την Πλατεία Νίκης στην Κοζάνη. 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Η «ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ»

ΑΘΗΝΑ
 Σήμερα πραγματοποιείται (9 π.μ. – 3 
μ.μ.) η ημερίδα: «Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισό-
τητας και Φύλου: Εμπλουτισμός με το ερευ-
νητικό υλικό των έργων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ», που 
διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας 
των Φύλων Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων στο Αμφιθέατρο Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης & Επικοινωνίας (Φραγκούδη 11 
& Αλεξάνδρου Πάντου, Καλλιθέα). 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Στo Πολιτιστικό Κέντρο «Κωσταράκος» 
του Πειραιά πραγματοποιείται σήμερα (ώρα 
έναρξης 10 π.μ.) εκδήλωση με θέμα: «ΦΑ-
ΚΕΛΟΣ EUROPASS: Εργαλείο στις προκλή-
σεις της σύγχρονης ευρωπαϊκής αγοράς. 
Κινητικότητα, Διαφάνεια, Διέξοδος προς την 
απασχόληση», που διοργανώνει ο Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Την έναρξη του δεύτερου διεθνούς διαγω-
νισμού BLUE AWARD 2012 («Blue Award 
for sustainable architecture») ανακοίνωσε η  
Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων- UIA έχοντας 
εξουσιοδότηση  από την UNESCO  να επι-
βλέπει την τήρηση των προϋποθέσεων για τη 
διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών αρχιτεκτονι-
κής και  πολεοδομικού σχεδιασμού.  
 Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το 
Τμήμα Χωροταξίας και  Αειφόρου Σχεδια-
σμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της 
Βιέννης, είναι διεθνής και διεξάγεται ανά 
διετία. Αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση σε φοι-
τητές Αρχιτεκτονικών Σχολών από 49 χώρες 
και 86 σχολές. Έμφαση δίνεται σε εργασίες 
που αφορούν τη βιωσιμότητα στον τομέα 
της αρχιτεκτονικής, της χωροταξίας και της 
πολεοδομίας. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν 

εργασίες που χωρίζονται στις τρεις ακόλουθες 
κατηγορίες:
> Αστική Ανάπτυξη και Ανάπτυξη Τοπίου
> Οικολογική Δόμηση
> Οικοδόμηση με βάση τις υφιστάμενες δομές
Η κριτική επιτροπή θα απαρτίζεται από 
τους: Albert Dubler, Αντιπρόεδρο της 
UIA, Dominique Gauzin-Müller, Rudolf 
Sc.heuvens, Dominique Alba, Νικόλαο Φι-
ντικάκη, Διευθυντή του προγράμματος ARES 
της UIA.
Ως βραβείο δίνεται το ποσό των 20.000 ευρώ, 
το οποίο θα μοιραστεί στους σπουδαστές που 
θα αποφασίσει η επιτροπή.
Η προθεσμία λήγει την 1η Φεβρουαρίου 2012.
Πληροφορίες : http://www.uia-architectes.
org/texte/england/2011_Blue/2-annonce.
html , www.blueaward.at, email: office@
blueaward.at

Διεθνής διαγωνισμός για φοιτητές αρχιτεκτονικής

!
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«Αγώνας για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια μας»

Ο νέος κύκλος των κινητοποιήσεων 
των μηχανικών αρχίζει σήμερα με 
κατάληψη διαρκείας τμημάτων του 

ΤΣΜΕΔΕ, ώστε να αποτραπεί η αποστολή 
των ειδοποιητηρίων των νέων αυξημένων 
εισφορών στα μέλη του Ταμείου. Οι απο-
φάσεις για το νέο κύκλο κινητοποιήσεων, 
που ελήφθησαν σε έκτακτη συνεδρίαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, με συμμε-
τοχή φορέων των μηχανικών περιλαμβά-
νουν σειρά κινητοποιήσεων και αντιδρά-
σεων, ανάμεσα τους διακοπή λειτουργίας 
του συστήματος δήλωσης αυθαιρέτων και 
αμοιβών μηχανικών, ενώ κορυφώνονται  με 
Πανελλαδική Παντεχνική Συγκέντρωση την 
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012.

Σκληραίνουν και κλιμακώνουν τη στάση 
τους οι διπλωματούχοι μηχανικοί απέναντι 
στην κυβέρνηση η οποία αρνείται να ανα-
κληθούν αποφάσεις για απαράδεκτες αυ-
ξήσεις των εισφορών, να ληφθούν μέτρα 
για την προστασία των αποθεματικών του 
Ταμείου τους, να αποσυρθούν προτάσεις 
για κατάργηση των νόμιμων αμοιβών, αλλά 
και μια σειρά άλλες που αποβλέπουν στην 
ισοπέδωση του επαγγέλματός τους. Όπως 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΤΕΕ, 
οι αποφάσεις αυτές υπαγορεύονται από 
τη στάση της κυβέρνησης και ειδικότερα 
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης, το οποίο εμμένει σε μια ανάλ-
γητη πολιτική, αναιτιολόγητη και ισοπε-
δωτική, η οποία εκφράστηκε ευθέως κατά 
τη συνάντηση που είχε το προεδρείο της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και εκπρό-
σωποι των συνδικαλιστικών και επαγγελμα-
τικών φορέων των διπλωματούχων μηχανι-
κών με τον υπουργό κ. Κουτρουμάνη στη 
διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας, 
την πιο μαζική τις τελευταίες δεκαετίες, την 
περασμένη Τετάρτη.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση, διά του υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
δήλωσε ότι οι αυξήσεις των ασφαλιστικών 
εισφορών, δηλαδή η υποχρεωτική κατά-
ταξη ανά τριετία σε ανώτερη ασφαλιστι-
κή κατηγορία, γίνεται «για το καλό» των 
μηχανικών, επειδή με αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται μεγαλύτερη σύνταξη στους 
ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993, και, 
μάλιστα, ανακοίνωσε ότι οι αυξήσεις αυ-
τές θα χρεωθούν αναδρομικά από τον Ιού-
λιο του 2011.

Η παραμικρή απάντηση δεν δόθηκε στα 
επιχειρήματα των εκπροσώπων του τεχνι-
κού κόσμου ότι αυτά τα απαράδεκτα μέτρα 

αποφασίζονται σε μια εξαιρετικά δυσμενή 
συγκυρία που βιώνει όλη η χώρα και οι 
μηχανικοί ιδιαίτερα, αλλά και αντίθετα στις 
αναλογιστικές μελέτες που αποδεικνύουν 
τη βιωσιμότητα του Ταμείου των μηχανικών 
για τα επόμενα τουλάχιστον 25 χρόνια.

Επιπροσθέτως, ο κ. Κουτρουμάνης, απο-
κάλυψε την πολιτική διάθεση της κυβέρ-
νησης να καλυφθούν οι απώλειες από το 
κούρεμα των ομολόγων, σε βάθος 15ετίας, 
χωρίς, ωστόσο, να αναφερθεί στον τρόπο 
με τον οποίο αυτό θα γίνει. Στο αίτημα να 
εξαιρεθούν τα ομόλογα των Ταμείων από το 
κούρεμα απάντησε αρνητικά, ενώ δεν ανα-
φέρθηκε ούτε μια στιγμή τόσο στην ανεξέ-
λεγκτη διαχείριση της Τράπεζα της Ελλάδος 
και τη μετατροπή των αποθεματικών σε ομό-
λογα με δική της, αποκλειστικά, απόφαση 
και ευθύνη, ούτε στην πρόβλεψη του Μεσο-
πρόθεσμου για την ανυπαρξία εγγύησης των 
συντάξεων του ΕΤΑΑ από το 2015 και μετά.

Καμιά αναφορά δεν έγινε από τον υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τόσο 
στην απαράδεκτη και κοινωνικά επικίνδυ-
νη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο 
τεχνικός κόσμος, όσο και στα μέτρα ανα-
κούφισή τους τα οποία τεκμηριωμένα έχει 
καταθέσει το ΤΕΕ το τελευταίο διάστημα.

Δεν δεσμεύτηκε ούτε για την ίδρυση Τα-
μείου Πρόνοιας Μηχανικών, το οποίο έχει 
προταθεί από το ΤΕΕ, αλλά ούτε για τα 10 
€/μήνα υπέρ ΟΑΕΔ, από τα επιδόματα του 
οποίου έχουν εξαιρεθεί οι μηχανικοί.

Κατόπιν όλων αυτών “δηλώσαμε στον κ. 
Κουτρουμάνη την αντίθεσή μας και την 
απόφασή μας να κλιμακώσουμε τον αγώνα 
μας με στόχο να μην αυξηθούν οι εισφορές 
και να διασφαλιστούν τα αποθεματικά του 
Ταμείου” υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης.

“Η στοχοποίηση των Διπλωματούχων Μηχα-
νικών, και γενικότερα των επιστημόνων, τις 
τελευταίες δεκαετίες παίρνει σήμερα χαρα-
κτηριστικά αναμέτρησης για την επιβίωση 
μας και την αξιοπρέπειά μας” προσθέτει και 
τονίζει ότι στον αγώνα αυτό θα συμμετέχουν 
όλοι οι μηχανικοί, καθώς η επίθεση που δέ-
χεται ο τεχνικός κόσμος είναι γενικευμένη, 
με την αντίδραση να επικεντρώνεται:

 Στην αποτροπή των αδικαιολόγητων αυ-
ξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών, 
σε μια εποχή ανεργίας, απολύσεων και 
ύφεσης.

 Στην αβεβαιότητα της τύχης των αποθε-
ματικών του Ταμείου μας.

 Στις αδικαιολόγητες αλλαγές στον Νόμο 
3919/2011, στην επιχειρούμενη κατάρ-
γηση των νόμιμων αμοιβών, στην εργα-
σιακή ζούγκλα με την κατάργηση των 
ελάχιστων αμοιβών και στη μεθοδευ-
μένη κατάργηση των επιστημονικών 
Φορέων των Ταμείων μας.

 Στην επιχειρούμενη ισοπέδωση των Δι-
πλωματούχων Μηχανικών και των επι-
στημόνων, σε συνδυασμό με την υπο-
βάθμιση των πανεπιστημίων και των 
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αλλά 
και την εικονική ισοτίμηση ΑΕΙ – ΤΕΙ.

 Στην ισοπέδωση των Διπλωματούχων 
Μηχανικών με το βαθμολόγιο, το οποίο 
δεν αναγνωρίζει καν τα πέντε χρόνια 
σπουδών και το μισθολόγιο πείνας.

 Στην προχειρότητα των νομοθετημάτων 
που προβλέπουν την οριζόντια διάλυση 
της δημόσιας διοίκησης, την εργασιακή 
εφεδρεία, την υποστελέχωση, την ανυ-
παρξία αναπτυξιακού σχεδίου.

 Στη διαχειριστική ανικανότητα και στη 
σκοπιμότητα, επί της ουσίας, να μην 
υλοποιηθεί το ΕΣΠΑ, στο μηδενισμό 
του Τεχνικού Αντικειμένου, στην έλλει-
ψη προγραμματισμού νέων δημόσιων 
έργων, στην έλλειψη κινήτρων για την 
αναθέρμανση των ιδιωτικών έργων και 
στη συνεχή μείωση του ΠΔΕ.

 Στη συνεχιζόμενη χρόνια καθυστέρηση 
πληρωμών μελετητών και εργοληπτών.

“Ο αγώνας δεν είναι διόλου εύκολος, καθώς 
όλοι οι μηχανικοί θα βρεθούμε αντιμέτω-
ποι με μεγάλες δυσκολίες” υπογραμμίζει 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, 
“παρόλα αυτά οι κινητοποιήσεις είναι επι-
βεβλημένες και ο μόνος τρόπος να αποτρα-
πούν τα χειρότερα” καταλήγει.
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AUTO 
Τα αυτοκίνητα παίρνουν τον έλεγχο του τιμονιού από τους ανθρώπους ! 
Το αμερικανικό γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενέκρινε την πατέντα της 
Google για τεχνολογίες, οι οποίες διασφαλίζουν πώς το όχημα αντιλαμβάνεται πού 
βρίσκεται ώστε να αρχίσει να οδηγεί μόνο του. Τεχνολογίες που έχουν εφαρμοστεί 
και δοκιμαστεί εδώ και πολύ καιρό σε ένα στόλο από τροποποιημένα και εξοπλισμένα 
Toyota Prius και Audi ΤΤ, τα οποία έως σήμερα έχουν διανύσει στην Καλιφόρνια 
πάνω από 1.600 χιλιόμετρα χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση και ακόμα 257.000 
χιλιόμετρα με περιορισμένη βοήθεια του οδηγού.
Tα ρομποτικά αυτοκίνητα της εταιρείας ελέγχουν ανά πάσα στιγμή τη θέση τους 
στους χάρτες του Google Maps. Ειδικοί συμφωνούν με την εκτίμηση της εταιρείας 
ότι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό θα είναι σύντομα πραγματικότητα. Άλλωστε, ήδη 
υπάρχουν συστήματα που παρκάρουν τα αυτοκίνητα για λογαριασμό μας και 
φρενάρουν αυτόματα. 
Σε πρώτη φάση, εκτιμά η Google, η τεχνολογία αυτόματης οδήγησης θα αξιοποιηθεί 
εμπορικά σε αυτοκίνητα για ξεναγήσεις τουριστών και σε οχήματα που πηγαίνουν 
μόνα τους στο συνεργείο για επισκευή. Η αυτόματη οδήγηση ξεκινά όταν ο 
οδηγός παρκάρει το όχημα σε μια «λωρίδα προσγείωσης», όπως την αποκαλεί 
η Google στην αίτηση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Πρόκειται ουσιαστικά για 
κάποιο σημάδι στην άσφαλτο, ή κάποιου είδους γραμμωτός κώδικας που περιέχει 
πληροφορίες και ενημερώνει το αυτοκίνητο πού ακριβώς βρίσκεται στο χώρο, 
δεδομένου ότι η ακρίβεια του ενσωματωμένου GPS περιορίζεται στα δέκα περίπου 
μέτρα. Στις δοκιμές της τεχνολογίας στους δρόμους της Καλιφόρνιας, τα οχήματα 
της Google παρακολούθησαν τη διαγράμμιση των δρόμων και τα τυχόν εμπόδια 
χρησιμοποιώντας κάμερες τοποθετημένες στην οροφή, ραντάρ και αποστασιόμετρα 
λέιζερ.

Στις αρχές του 2012 θα κυκλοφορήσουν 
τα νέα λεωφορεία στους δρόμους του 
Λονδίνου, ένα από τα οποία έκανε, τις 
προηγούμενες ημέρες, την πρώτη γνωριμία 
με τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 
με επιβάτη τον δήμαρχο. Το νέο λεωφορείο 
διατηρεί σχεδόν στο ακέραιο το παλιό 
ύφος του κλασικού, πλέον, Routemaster, 
του πρώτου λεωφορείου που σχεδιάστηκε 
ειδικά για το Λονδίνο, πριν από πενήντα 
και περισσότερα χρόνια. Με μια διαφορά: 
η χρήση του είναι πολύ φιλικότερη για το 
περιβάλλον.

Αντίθετα, το εργοστάσιο παραγωγής ρεύματος 
της Vattenfall AG στην Jaenschwalde της 
Γερμανίας, εξακολουθεί να βλάπτει σοβαρά 
το περιβάλλον, καθώς είναι το μεγαλύτερο 
του είδους στη Γερμανία, παράγει περίπου 
3.000 μεγαβάτ και καταναλώνει κάθε ημέρα 
90.000 τόνους λιγνίτη ! 

ΝΕΟ, ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΥΦΟΣ

ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στα τέλη Νοεμβρίου, η έκδοση 15 
του Google Chrome εκθρόνισε τον 
Internet Explorer 8 από τη θέση του 
δημοφιλέστερου browser σε παγκόσμιο 
επίπεδο, με ποσοστό 23,6 έναντι 23,5%, 
ανακοίνωσε η εταιρεία διαδικτυακών 
μετρήσεων StatCounter. Αν όμως 
λάβει κανείς υπόψη όλες τις εκδόσεις 
των διαθέσιμων προγραμμάτων 
πλοήγησης στο Διαδίκτυο, ο Internet 
Explorer συνεχίζει να προηγείται, με 
το Chrome στη δεύτερη θέση και τον 
Mozilla Firefox στην τρίτη. 

ΚΑΙ CHROME 
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Αξιοποίηση του Ελληνικού: Το υπουργείο 
ΠΕΚΑ και η κυβέρνηση έχει προσδοκία από 
την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την αξιο-
ποίηση του Ελληνικού κατ’ αρχάς, να υπάρξει 
συμμετοχή αξιόλογων επενδυτικών σχεδίων. 
Στόχος τους η αξιοποίηση του Ελληνικού να 
αποτελέσει ένα διεθνές πρότυπο ανάπτυξης 
του χώρου, αλλά και μια αναπτυξιακή ένεση 
συνολικά για την χώρα μας. Από το σύνολο 
του έργου, που έχει ήδη γίνει, τόσο από την 
Ελληνικόν ΑΕ, όσο και από μελέτες πλαίσιο 
που έχουν υπάρξει, συμπεριλαμβανομένης 
και αυτής του κ. Acebillio, προκύπτει ότι ο 
χώρος μπορεί να περιλάβει πράσινο 40%-50%, 
λαμβάνοντας υπόψη και το άνυδρο της περι-
οχής και ικανή δομημένη επιφάνεια για χρή-
σεις εμπορικές, πολιτιστικές, οικιστικές που 
θα μπορέσουν να καταστήσουν την επένδυση 
προσοδοφόρα για το δημόσιο, αλλά και βιώσι-
μη για τον επενδυτή. Ο διεθνής διαγωνισμός 
είπε ο υπουργός ότι προωθείται με κατευθύν-
σεις και όχι τελικό σχέδιο, γιατί ο στόχος είναι 
να υπάρξει μια συνολική λεπτομερής πρόταση 
επένδυσης, που να αποφέρει το μέγιστο όφε-
λος για το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο σε όρους 
οικονομικούς όσο και σε όρους αξίας και 
αναβάθμισης για την πόλη και την χώρα.

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας: Η 
πρόθεση και ο προγραμματισμός του ΥΠΕΚΑ 
είναι να προχωρήσει στη θέσπιση του πολύ 
γρήγορα, ενσωματώνοντας προτάσεις των 
φορέων, με στόχο η Αθήνα να είναι, ανταγω-
νιστική μεσογειακή πρωτεύουσα, με ποιότητα 
ζωής για τους πολίτες.

Πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου: 
Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση από χορηγία 
του Ιδρύματος Ωνάση, για να χρηματοδοτη-
θούν σχετικές αρχιτεκτονικές μελέτες. Τη 
συνεργασία αυτή θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ 
ώστε και οι σχετικές μελέτες να καταδείξουν 
τις διαφορετικές δυνατότητες ανάπλασης και 
τελικά της ανασυγκρότησης του κέντρου.

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισμάτων: 
Το πλαίσιο για τη διευκόλυνση των κατε-
δαφίσεων με τη λειτουργία μίας κεντρικής 
υπηρεσίας στο ΥΠΕΚΑ είναι πρόσφατο. Το 
υπουργείο προχώρησε προσεκτικά ενώ ταυ-
τόχρονα, τρέχει και η ρύθμιση αυθαιρέτων 
που δίνει μία δεύτερη ευκαιρία σε πολλούς 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Αρχίζουν σύντομα κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 

τα περισσότερα από τα οποία πληρώνονται 
και αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό και πρόσφατα στο Πράσινο Ταμείο. 
Από το 2010, η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» 
εφαρμόζεται στο πλαίσιο της νομοθεσίας για 
την περιβαλλοντική ευθύνη, σύμφωνα με 
την οποία ο ρυπαίνων είναι και οικονομικά 
υπεύθυνος για το κόστος της υλοποίησης 
των προβλεπομένων μέτρων πρόληψης και 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ισχυρή οριζόντια 
ρύθμιση που κατοχυρώνει την ανάληψη της 
περιβαλλοντικής ευθύνης από τους ρυπαντές, 
ώστε να αναλαμβάνεται και η υποχρέωση της 
αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς 
που έχει συντελεστεί ή αυτής που πρόκειται 
να εκδηλωθεί.

Αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ: Η αποκρα-
τικοποίηση της ΔΕΗ θα προχωρήσει μέσα 
στο 2012. Εξετάζονται όλες τις δυνατότητες 
αξιοποίησης αυτού του περιουσιακού στοι-
χείου – ειδικά μέσα από τις νέες συνθήκες 
που διαμορφώνονται και με την ενσωμάτωση 
του τρίτου ενεργειακού πακέτου – και με 
τη βοήθεια των συμβούλων και του Ταμείου 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου. Θα επιλεγεί η πιο προσοδοφόρα 
μέθοδος για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και η 
πιο πρόσφορη για την ανάπτυξη της εταιρίας. 
Ο κ Παπακωσταντίνου αναφέρθηκε στις 
βασικές επιλογές οι οποίες είναι : μείω-
ση του ποσοστού που κατέχει το δημόσιο, 
δημιουργία και πώληση μιας «μικρής ΔΕΗ», 
πώληση μεριδίου στις θυγατρικές μεταφοράς 
και διανομής.

Αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ: Τα 
ελλείμματα που δημιουργούνται στο σύστημα 
ηλεκτροδότησης και στην ΔΕΗ λόγω των χα-
μηλών τιμολογίων, με μαθηματική ακρίβεια, 
θα επιβαρύνουν τους πολίτες πάλι στο τέλος 
είπε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι αναζητιέ-
ται μία δύσκολη ισορροπία, να διαμορφωθεί 
ένα τιμολόγιο που να είναι βιώσιμο για την 
επιχείρηση, και συμβατό με τις υποχρεώσεις 
μας στην Ε.Ε., και ταυτόχρονα, να έχουμε 
ειδικές προβλέψεις και εκπτώσεις για τις πιο 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, λαμβάνοντας 
γενικότερα υπόψη τη δυσκολία, στην οποία 
βρίσκονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων προανήγγειλε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιώργος Παπακωσταντίνου με συνέντευξη του σε Κυριακάτι-
κής εφημερίδα (στο REAL PLANET της REAL NEWS), όπου μίλησε για επίκαιρα περιβαλλοντικά θέματα στα οποία τοπο-
θετήθηκε ως εξής: 

αυθαιρετούχους να ανακτήσουν το δικαίωμα 
αξιοποίησης της περιουσίας τους. Σύντομα 
θα αρχίσει να υλοποιείται το πλάνο κατεδα-
φίσεων, που έχει εκπονηθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία.

Τακτοποιήσεις δασικών αυθαιρέτων: 
Οι δασικές εκτάσεις εξαιρούνται από τη ρύθ-
μιση. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης, που διεκ-
δικεί αποχαρακτηρισμό, μπορεί να υπαχθεί, 
αλλά με δική του ευθύνη, θεωρώντας ότι 
τελικά δεν θα υπαχθεί η περιουσία του στο 
δασικό χάρτη. Όμως εξ’ αρχής η θέση του 
Δημοσίου είναι ότι δεν μπορεί να ρυθμιστεί, 
γι’ αυτό και τα χρήματα, σε περίπτωση μη 
δικαίωσης, δεν μπορούν να επιστραφούν.  

Η πορεία των δηλώσεων αυθαιρέτων:
Δεν υπάρχει «απροθυμία» των πολιτών, ούτε 
ζήτημα εμπιστοσύνης στη ρύθμιση είπε ο 
κ Παπακωσταντίνου και συμπλήρωσε ότι ο 
ρυθμός ανταπόκρισης, όμως, είναι αποτέλε-
σμα της ευρύτερης οικονομικής στενότητας, 
ειδικά αυτό το τελευταίο τρίμηνο του έτους, 
όπου συσσωρεύονται σχεδόν όλες οι φορο-
λογικές υποχρεώσεις.

Διαχείριση των απορριμμάτων της 
Αττικής:
Είμαστε πολύ κοντά να κλείσει ένα ζήτημα 
που ταλαιπωρεί την Αθήνα, όλο το Λεκανο-
πέδιο της Αττικής, εδώ και δεκαετίες είπε 
ο  υπουργός αναφερόμενος συνολικά στο 
θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων και στο 
διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή των 
εργοστασίων επεξεργασίας απορριμμάτων 
αναγγέλλοντας την προκήρυξη του στις αρχές 
του έτους. Για την  εναπομένουσα χωρητικό-
τητα του Χώρου Υγειονομικής Ταφής (Χ.Υ.Τ.) 
της Φυλής  ο υπουργός είπε ότι σήμερα 
υπολογίζεται σε περίπου τέσσερα χρόνια συ-
μπληρώνοντας ότι αυτός είναι και ένας από 
τους λόγους που επιμένουμε στην δημοπρά-
τηση των έργων επεξεργασίας απορριμμάτων 
της Αττικής, το συντομότερο δυνατό, και την 
τήρηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Επιχειρήσεις που ρυπαίνουν: Μέχρι 
σήμερα η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος, από τη σύστασή της έχει επι-
βάλει πρόστιμα της τάξης των 28 εκ. ευρώ, 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έρχονται πέντε εκκαθαριστικά με 
σημαντικές επιβαρύνσεις- ΦΟΡΟ- ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ • Έκτακτη Σύνοδος 
μέσω τηλεδιάσκεψης για την υλοποίηση των αποφάσεων- 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ- Fitch: 
Αρνητική η προοπτική της Γαλλίας- Moody’s: Δύο βαθμίδες 
κάτω το Βέλγιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Βρέθηκε η «χρυσή τομή» για την εγγύηση 
των νέων ομολόγων- ΚΑΤ’ ΑΡΧΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PSI 
ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ • Φόβοι ότι η Γαλλία μπορεί να χάσει το ΑΑΑ 
από την S&P- Η ΑΠΕΙΛΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ • Από 1ης Ιανουαρίου 2012- ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 10%- 25% 
ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Το σχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για 
την άμεση απόδοση του φόρου- Έχει την έγκριση της τρόικας 
αλλά και τις ευλογίες της ομάδας του Ράιχενμπαχ- ΜΕΙΟΝ 
3% Ο ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ • Έως 20 Ιανουαρίου- Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ • ΠΑΣΟΚ: ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΡΟΙΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στο τραπέζι οι κύριες, μετά το αναδρομικό 
ψαλίδι 15%- 40% στις επικουρικές- ΝΕΑ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ • ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ, ΤΟ ΝΕΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΗ 
ΔΕΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σαρωτικές αλλαγές στη συνταξιοδότηση 
των επαγγελματιών από την 1η Ιανουαρίου- ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ 
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
• ΠΡΟΣ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ» ΛΟΒΕΡΔΟΥ- ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ- 
Διαφοροποιήθηκε ο υπ. Υγείας από την «τρόικα» του ΠΑΣΟΚ 
ζητώντας εκλογές στην… ώρα τους • Νέος εμπαιγμός με το 
τέλος ακινήτων- ΣΥΜΨΗΦΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ 2012 ΤΑ 
ΛΑΘΗ ΤΟΥ 2011. 

ΕΘΝΟΣ: Τι προβλέπει η τελική ρύθμιση του υπουργείου 
Οικονομικών- ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2012 

• Και μειώσεις για τους κατώτερους βαθμούς- ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 
60% ΖΗΤΑ ΤΟ «ΚΛΑΜΠ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ» • ΠΑΣΟΚ: Ο ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Το υπουργικό συμβούλιο θα κλειδώσει τις 
αλλαγές- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 20 ΈΩΣ 50% ΚΑΙ 
ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σίγουροι πια ότι καταποντίζεται το 
ΠΑΣΟΚ…- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΑΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ!...

ΑΥΡΙΑΝΗ: Ενώ νταβατζήδες και τρόικα στρατολογούν τα μπάζα 
της περιόδου Σημίτη επιδιώκοντας να στήσουν κόμμα δοσίλογων 
υπερασπιστών των ξένων συμφερόντων…- ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ 
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ- Με δέσμευση των 
κομμάτων για τήρησή τους.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι έχει κατά καιρούς πει ή συγγράψει σχετικά 
με την εσχατολογική διάσταση της ορθόδοξης παράδοσής μας- 
Ο ΠΑΠΑ- ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 7 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ!
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ΕΚΤΑΚΤΟ EuRogRouP ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 19/12/2011

Υπό την ασφυκτική πίεση των οίκων αξιολόγησης που 
απειλούν με συνέχιση και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση 
των υποβαθμίσεων χωρών της Ευρωζώνης, ζητώντας μέτρα 
ανάπτυξης και ενεργοποίηση της EKT, οι υπουργοί Οικονομικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκτάκτως σήμερα.
 Εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου των Υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης, Ζαν Κλοντ  Γιούνκερ, ανακοίνωσε 
ότι n συνεδρίαση θα λάβει χώρα το απόγευμα σης 4.30 ώρα 
Ελλάδος μέσω τηλεδιάσκεψης και όχι φυσικής παρουσίας, 
προκειμένου να εξεταστεί n πορεία υλοποίησης των αποφάσεων 
που λήφθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου από τους Ευρωπαίους ηγέτες, 
κυρίως n αύξηση της συνεισφοράς των «27» στο ΔΝΤ, αλλά 
και n προετοιμασία της νέας διακυβερνητικής συμφωνίας 
για τη δημοσιονομική πειθαρχία. Θα πρέπει, άλλωστε, να 
υπενθυμίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν ορίσει την 19η 
Δεκεμβρίου ως τελική προθεσμία για ης αποφάσεις, που 
αφορούν στην ενίσχυση των πόρων του ΔΝΤ. Ωστόσο, θεωρείται 
βέβαιο ότι οι επιθετικές υποβαθμίσεις από τους οίκους 
αξιολόγησης προβληματίζουν έντονα.    Ειδικότερα, σε σχέση 
με το ΔΝΤ, στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής αποφασίστηκε n 
αύξηση της ευρωπαϊκής συνεισφοράς κατά 200 δισ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 150 δισ. ευρώ θα προέρχονταν από τις χώρες 
της ευρωζώνης και 50 δισ. ευρώ από τα υπόλοιπα κράτη 
μέλη. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί το ποσό που θα 
συνεισφέρει κάθε χώρα, δεδομένου ότι από την ευρωζώνη 
μόνο το Βέλγιο ανακοίνωσε ότι θα δώσει 9,5 δισ. ευρώ, 
ενώ εκτός ευρωζώνης n Δανία θα δώσει 5,4 δισ. ευρώ και 
n Σουηδία 11 δισ. ευρώ. To βέβαιο είναι πως δεν πρόκειται 
να συνεισφέρει στην αύξηση n Μεγάλη Βρετανία, σύμφωνα 
με διευκρίνιση εκπροσώπου του Πρωθυπουργού, Ντέιβιντ 
Κάμερον. Υπενθυμίζεται ότι το Λονδίνο απομονώθηκε εντελώς 
στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, εξαιτίας του εκβιαστικού 
τρόπου διεκδίκησης ανταλλαγμάτων, προκειμένου να συναινέσει 
στην αναθεώρηση της Συνθήκης, με αποτέλεσμα οι ηγέτες 
της ευρωζώνης να μην έχουν άλλη λύση από την επιλογή της 
μεθόδου της διακυβερνητικής συμφωνίας.
 Αναφορικά με τις άλλες αναδυόμενες χώρες (Κίνα, 
Βραζιλία, Ινδία κ.λπ.) και την ελπίδα των Ευρωπαίων πως θα 
συμμετάσχουν στην αύξηση των πόρων του ΔΝΤ, ώστε να 
μπορέσει να στηρίξει περαιτέρω την ευρωζώνη, μέχρι τώρα δεν 
έχει εκδηλωθεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
 Προβλήματα υπάρχουν και σε σχέση με την προετοιμασία της 
διακυβερνητικής συμφωνίας για τη δημοσιονομική πειθαρχία, 
κυρίως νομικής υφής, δεδομένου ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί 
n συμβατότητα αυτής της συμφωνίας με τη Συνθήκη, 
διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν προσφυγές, κυρίως από τους 
Βρετανούς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι τεχνικές συζητήσεις 
θα ξεκινήσουν την Τρίτη, ώστε n συμφωνία να είναι έτοιμη μέχρι 
το τέλος του επόμενου μήνα και να επικυρωθεί το Μάρτιο από 
τους Ευρωπαίους ηγέτες. 
Πάντως, ο μεγαλύτερος «πονοκέφαλος» για τις Βρυξέλλες 
αλλά και τις κυβερνήσεις της ευρωζώνης είναι η έντονη 

δραστηριότητα, που έχουν αναπτύξει τις τελευταίες μέρες, οι 
οίκοι αξιολόγησης, οι οποίοι ζητούν την άμεση λήψη δραστικών 
αποφάσεων που θα αποτελούν συνολική απάντηση στην κρίση 
δημόσιου χρέους. Την Παρασκευή ο οίκος Fitch υποβάθμισε 
σε «αρνητική» την προοπτική της Γαλλίας, ενώ απείλησε 
ταυτόχρονα με υποβαθμίσεις, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, την 
Ισπανία, την Κύπρο, την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία, 
χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ανέφικτη» από τεχνικής και 
πολιτικής άποψης την εφαρμογή της πρόσφατης συμφωνίας των 
ευρωπαϊκών κρατών.
 Από την πλευρά του ο οίκος Moody's το ίδιο βράδυ υποβάθμισε 
κατά δύο βαθμίδες, στο «Αα3» το Βέλγιο, το χρέος του οποίου 
εξακολουθεί να θεωρείται οριακά ως καλής ποιότητας, αλλά 
θεωρείται βέβαιο ότι μετά από αυτήν την εξέλιξη τα επιτόκια 
δανεισμού της χώρας αυτής, που είχαν αποκλιμακωθεί τις 
τελευταίες μέρες, θα ξαναπάρουν την ανιούσα, δηλαδή θα 
φτάσουν εκ νέου στη ζώνη του 6%. Στην ανακοίνωσή του ο οίκος 
επεσήμανε ότι το υψηλό κόστος δανεισμού, n επιβράδυνση των 
ρυθμών ανάπτυξης, αλλά και οι υποχρεώσεις, που πηγάζουν 
από τη διάσπαση της Dexia, θέτουν υπό ισχυρή πίεση τα 
δημοσιονομικά της χώρας.
  Παραμένουν παράλληλα στο προσκήνιο τα σενάρια, που 
θέλουν τη Γαλλία να χάνει την αξιολόγηση «ΑΑΑ». Μετά τα 
αλλεπάλληλα δημοσιεύματα του γαλλικού Τύπου, χθες ήταν n 
σειρά της βρετανικής εφημερίδας Observer να υποστηρίξει, 
επικαλούμενη αναλυτές του City, ότι n υποβάθμιση της 
δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης θα έλθει 
έως τα Χριστούγεννα. Όπως σχολίαζε n εφημερίδα μία τέτοια 
εξέλιξη θα ισοδυναμούσε με πολιτικό «θάνατο» του Νικολά 
Σαρκοζί, ενώ θα πυροδοτούσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στη 
Γηραιά Ήπειρο. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν ότι 
τα 2/3 των Γάλλων ψηφοφόρων θεωρούν πως μία υποβάθμιση 
του αξιόχρεου της χώρας θα είχε σοβαρότατες συνέπειες για 
την πραγματική οικονομία, αλλά και το μέλλον του Γάλλου 
προέδρου. 

ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 19/12/2011

Σε πέντε δόσεις θα καταβληθεί το τέλος ακινήτων του 2012 ενώ 
ο έφορος θα είναι τελικά αυτός που θα κρίνει και θα αποφασίζει 
αν θα αναστέλλεται n διακοπή του ρεύματος για τα νοικοκυριά 
που αδυνατούν να πληρώσουν το «χαράτσι». Με την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου προβλέπονται τα εξής:  
1. Λάθη που έχουν γίνει στον υπολογισμό του τέλους ακινήτων 
του 2011 διορθώνονται με το τέλος του 2012. Αν το ποσό που 
προκύπτει μετά τη διόρθωση των λαθών είναι μικρότερο από 
αυτό που λογίστηκε, n διαφορά αφαιρείται από το τέλος που 
προκύπτει για το 2012. Σε περίπτωση αρνητικής διαφοράς το 
ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ με τον επόμενο λογαριασμό. Ο 
συμψηφισμός πραγματοποιείται μέχρι 31 Μαρτίου του 2012.
2. Σε 5 δόσεις αντί για 4 θα καταβληθεί το ειδικό τέλος έτους 
2012. Η πληρωμή του θα ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2012 και θα 
ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2013. 
3. To τέλος του 2012 επιβάλλεται στα ακίνητα που θα 
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ηλεκτροδοτούνται την 31η Μαρτίου του 2012 αντί στις 28 Απριλίου 
του 2012 που προέβλεπε αρχικά ο νόμος και βαρύνει τον κύριο ή 
τον επικαρπωτή. 
4. Εξαιρούνται από το τέλος οι κοινόχρηστοι χώροι ξενοδοχείων 
και κάμπινγκ που αφορούν στους χώρους προσέλευσης, 
υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται στο 35% της 
συνολικής επιφάνειας της επιχείρησης.
5. Μειωμένο τέλος εφαρμόζεται για τα επαγγελματικά ακίνητα 
μεγάλου εμβαδού. Για ακίνητα με εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. το 
τέλος υπολογίζεται με μειωμένο συντελεστή κατά 30% για το άνω 
των 1.000 τ.μ. τμήμα και κατά 60% για το άνω των 2.000 τ.μ. τμήμα 
του ακινήτου. 
6. Διευρύνεται ο αριθμός των ευπαθών ομάδων που καταβάλλουν 
μειωμένο τέλος ακινήτων (0,5 ευρώ/τ.μ.). Εντάσσονται και:
-Πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία από 80% και άνω. 
-Πρόσωπα που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική 
αναπηρία, αυτισμό ή σύνδρομο DOWN από 67% και άνω. 
Ο μειωμένος συντελεστής του τέλους εφαρμόζεται και στην 
περίπτωση που n κύρια και ιδιοκατοικούμενη κατοικία ανήκει 
κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα στον/στη σύζυγο του 
ή της δικαιούχου, καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί 
της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας κατανέμεται μεταξύ των 
συζύγων. 
Για τους πολύτεκνους, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται και 
όταν κύριος ή επικαρπωτής της κύριας και ιδιοκατοικούμενης 
κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα 
ή περισσότερα από τα προστατευόμενα τέκνα, λόγω θανάτου του 
ενός εκ των γονέων. 
7. Σε περισσότερες δόσεις θα έχουν τη δυνατότητα να 
εξοφλήσουν το ειδικό τέλος ακινήτων τα νοικοκυριά που 
έχουν ήδη προχωρήσει σε διακανονισμό με τη ΔΕΗ ή τους 
εναλλακτικούς παρόχους και πληρώνουν σε δόσεις το ρεύμα.
8. Εάν το τέλος δεν πληρωθεί εντός 4μηνών από τη λήξη της 
προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού, οι ΔΟΥ αναλαμβάνουν 
να εισπράξουν τις οφειλές επιβάλλοντας στους ιδιοκτήτες 
ακινήτων τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις μισθών, 
συντάξεων, μισθωμάτων).
9.  Αποκλειστικά ο έφορος θα αποφασίζει αν θα αναστέλλεται 
n διακοπή του ρεύματος για τα νοικοκυριά που αδυνατούν 
να πληρώσουν το «χαράτσι». Ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου, ο έφορος (και όχι τριμελής επιτροπή όπως 
προέβλεπε n εγκύκλιος του υπουργείου) θα είναι αρμόδιος για να 
διαπιστώσει αν: 
- Συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας και αποδεικνύεται ότι n 
διακοπή του ρεύματος θα θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή την 
υγεία του χρήστη του ακινήτου. 
- Ο κύριος του ακινήτου διαβιεί υπό μειονεκτικές κοινωνικά 
συνθήκες, όπως n απουσία εισοδήματος και περιουσιακών 
στοιχείων και κρίνεται ότι n καταβολή του τέλους θα θέσει 
σε άμεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ίδιου ή των 
προσώπων που συνοικούν με αυτό και τον βαρύνουν φορολογικά. 
10. Ο έφορος μπορεί εκτός από την αναστολή διακοπής του 
ρεύματος να αποφασίζει είτε την καταβολή του τέλους σε 
περισσότερες δόσεις είτε και τη μείωση του τέλους.
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Την παρέμβαση του πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου ώστε να 
αποκλιμακωθεί n ένταση στα πανεπιστήμια, κυρίως εξαιτίας των 
πιέσεων για τη «βεβιασμένη εφαρμογή» του νέου νόμου για τα 
ΑΕΙ, ζητούν με επιστολή τους οι πρυτάνεις των δύο κορυφαίων 
Ιδρυμάτων της χώρας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ε.Μ. 
Πολυτεχνείου. 
Υπό το φόβο της επιδείνωσης της εκρηκτικής κατάστασης που 
επικρατεί στα πανεπιστήμια και τον κίνδυνο, όπως επισημαίνουν 
οι ίδιοι, «να καταλήξει σε αλόγιστη βία», ουσιαστικά ζητούν 
να αρθεί η πίεση που ασκεί η υπουργός Παιδείας για την 
εφαρμογή εδώ και τώρα του νόμου και να δοθεί μια παράταση 
χρόνου. Γεγονός που ήδη αντιμετωπίστηκε με ειρωνεία από 
την κ. Διαμαντοπούλου, η οποία και αποκάλυψε την ύπαρξη 
της επιστολής, κατά την ομιλία της στη Βουλή την περασμένη 
Παρασκευή. Περιόρισε για ακόμη μια φορά το πρόβλημα 
στο «παιχνίδι εξουσίας» των πρυτάνεων, που συνδέεται με 
την εφαρμογή του νόμου μόνο σε ένα θέμα, την εκλογή των 
νέων οργάνων διοίκησης, των Συμβουλίων, και ενίσχυσε 
τον ισχυρισμό της με τη νέα άρνηση των πρυτάνεων για την 
κατάρτιση των καταλόγων της εφεδρείας. 
Από την πλευρά τους, πάντως, οι δύο πρυτάνεις, Θ. Πελεγρίνης 
και Σ. Σιμόπουλος, απευθυνόμενοι στον πρωθυπουργό και 
ακαδημαϊκό Λουκά Παπαδήμο, αναφέρουν μεταξύ άλλων: 
«Γνωρίζουμε όλοι την εκρηκτική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η κοινωνία μας, λόγω της κρίσης την οποία διέρχεται 
η χώρα μας. Είναι γνωστό, ήδη από την αρχή της ακαδημαϊκής 
χρονιάς, ότι τα πανεπιστήμια μας, που, από τη φύση τους, 
είναι κοντά στο να αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας 
μας, βρίσκονται σε αναταραχή. Είναι γνωστό, επίσης, ότι η 
αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων αναφορικά προς την 
εφαρμογή του N.4009/11 δημιουργεί προβλήματα, που οδηγούν 
τη λειτουργία των ελληνικών πανεπιστημίων σε αδιέξοδο. 
Πρεσβεύουμε ότι σε αυτήν τη δύσκολη κατάσταση χρειάζεται 
καταλλαγή και θα σας παρακαλούσαμε να χρησιμοποιήσετε το 
κύρος σας προκειμένου να εκτονωθεί αυτή η δυσάρεστη για 
όλους κατάσταση, πολλώ μάλλον αφού υπάρχει ο κίνδυνος να 
επιδεινωθεί και να καταλήξει σε αλόγιστη βία. Ο ίδιος, άλλωστε, 
κύριε πρωθυπουργέ, πολύ ορθά έχετε διακηρύξει, με τον πλέον 
επίσημο τρόπο, από του βήματος της Βουλής των Ελλήνων, ότι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της κρίσης που 
διέρχεται η χώρα μας είναι η ενότητά μας η οποία, δυστυχώς, 
υπονομεύεται από την προσπάθεια βεβιασμένης εφαρμογής του 
νόμου για τα πανεπιστήμια». 
Η πρωτοβουλία των δύο πρυτάνεων, που ξεκίνησε από τον κ. 
Πελεγρίνη και «πέρασε» πρώτα από τη Σύνοδο, στοχεύει στην 
αποκλιμάκωση όχι μόνο ως προς τις πιέσεις για εφαρμογή 
αλλά και ως προς τις απειλές για διακοπή της χρηματοδότησης, 
γεγονός που πυροδοτεί το κλίμα. To υπουργείο, από την πλευρά 
του, ανακοίνωσε με περισσή ικανοποίηση τις πρώτες εκλογές 
για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών-καθηγητών του 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών.


