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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

Από την Ευρώπη των Λαών, στην Ευρώπη 
των ανέργων, των φτωχών και των κοινωνικά 
αποκλεισμένων καταγράφει η τελευταία έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση 
και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση το 2011, υπογραμμίζοντας ότι η 
οικονομική κρίση, η αύξηση της ανεργίας και η 
διάδοση των ελαστικών μορφών απασχόλησης 
έχουν διευρύνει το οικονομικό χάσμα μεταξύ των 
πολιτών.
Ως τα μέσα του 2011, έξι εκατομμύρια πολίτες 
της ΕΕ βρέθηκαν δίχως δουλειά, ενώ στο ίδιο 
διάστημα δημιουργήθηκαν μόλις 1,5 εκατ. 
νέες θέσεις εργασίας. Οι μακροχρόνια άνεργοι 
αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς και αποτελούν 
πλέον το 40% όσων βρίσκονται εκτός αγοράς 
εργασίας. Ισπανία και Ελλάδα κατέχουν τα 
σκήπτρα στην ανεργία, τόσο σε ότι αφορά τους 
μακροχρόνιους άνεργους, όσο, κυρίως, τους 
άνεργους νέους, με το ποσοστό των τελευταίων 
να προσεγγίζει το 50% !
Την ίδια περίοδο οι στρατιές των “φτωχών 
εργαζόμενων” αυξήθηκαν πάνω από τα 115 
εκατ. πολίτες της Ένωσης, ενώ σε επίπεδο 
οριακά πάνω απ' αυτούς βρίσκεται ακόμη 
ένα 8% των εργαζομένων στην ΕΕ, καθώς οι 
αμοιβές περιορίζονται διαρκώς εξαιτίας των 
ελαστικών μορφών απασχόλησης (μερική, 
εποχική ή κατ' αποκοπή εργασία), με συνέπεια να 
διαμορφώνονται τουλάχιστον 14% χαμηλότερα 
από τους μισθούς όσων  απασχολούνται με μόνιμη 
και σταθερή σχέση εργασίας. Με τέτοιες εκθέσεις 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ...εκτίθεται, επιδεικνύοντας 
την ανικανότητα να σταθεί στο ύψος των ιδρυτικών 
διακηρύξεων και αναδεικνύοντας ως συστημική 
την κρίση της Ένωσης. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
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Η κεντρική διοίκηση του ΤΕΕ, με 
χθεσινοβραδινή απόφαση της δίνει 
νέα ώθηση στις κινητοποιήσεις των 
διπλωματούχων μηχανικών της χώ-
ρας. Η αντιπαράθεση με τις πολιτι-
κές δυνάμεις της ισοπέδωσης και 
της βαρβαρότητας συνεχίζεται και 
εντείνεται στα μέτωπα της κυβερ-
νητικής αδιαλλαξίας. Ταυτοχρόνως 
αξιολογούνται και αναγνωρίζονται  
από το ΤΕΕ δεσμεύσεις και πρωτο-
βουλίες, που αναλαμβάνονται  από 
την πλευρά του πολιτικού συστή-
ματος, στην κατεύθυνση επίλυσης 
αιτημάτων, με βάση το διεκδικητι-
κό πλαίσιο που έχει αποφασίσει η 
Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις εκδηλώνονται από 
το ΤΕΕ κινήσεις καλής θέλησης για 
εύλογο χρόνο, ώστε να μετουσιω-
θούν οι δεσμεύσεις και οι υποσχέ-
σεις σε πράξεις.

Δίνοντας αρνητικό παράδειγμα πο-
λιτικής πρακτικής το υπουργείο Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
εξακολουθεί να τηρεί στάση αδι-
αλλαξίας. Εμφανίζεται να εμμένει  
στις άδικες και λανθασμένες απο-
φάσεις του, με τις οποίες επιβάλ-
λονται απαράδεκτα υψηλές αυξή-
σεις εισφορών στους μηχανικούς, 
σε περίοδο οικονομικής ύφεσης 
και μεγάλης ανεργίας. Επίσης το 
συγκεκριμένο υπουργείο παραμέ-

νει έκθετο, καθώς εξακολουθεί να 
μην λαμβάνει  συγκεκριμένα μέτρα 
για την προστασία των αποθεμα-
τικών του ασφαλιστικού Ταμείου 
των μηχανικών. Οι μηχανικοί αντι-
δρώντας σε αυτά τα μέτρα συνε-
χίζουν  κανονικά την κατάληψη 
διαρκείας του τμήματος εισφορών 
του ΤΣΜΕΔΕ. Επίσης συνεχίζεται 
η αποχή των  διπλωματούχων μη-
χανικών μελών του ΤΕΕ από όλες 
τις επιτροπές και εκπροσωπήσεις 
για την εκπόνηση, τον έλεγχο και 
την ανάθεση, μελετών, έργων και 
προγραμμάτων. Εξάλλου εξελίξεις 
σε θετική κατεύθυνση προέκυψαν  
μετά τη χθεσινοβραδινή συνάντη-
ση του προέδρου του ΤΕΕ  Χρή-
στου Σπίρτζη, με τον υπουργό Υπο-
δομών Μάκη Βορίδη. 

Σε ένδειξη 
καλής θέλησης 
επαναλειτουρ-
γεί από σήμερα 
το ηλεκτρονικό 
σύστημα των 
αμοιβών μηχανι-
κών, για διάστη-
μα περίπου δέκα 
ημερών, μέχρι 
την επόμενη συ-
νεδρίαση της ΔΕ 
του ΤΕΕ, όπου 
θα επανακαθορι-
στεί η στάση του 
ΤΕΕ, με βάση 
συγκεκριμένες 
ενέργειες που 
στο μεταξύ θα 
γίνουν από το 
υπουργείο  
ΥΠΟΜΕΔΙ.

Η ΔΕ ΤΕΕ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΕ ΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ  
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νέα ώθηση στις κινητοποιήσεις 
των μηχανικών

Η καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ  
(NEWSLETTER), λόγω συμβατικών προβλέψεων  

διακοπής εργασιών κατά την εορταστική περίοδο,  
θα κυκλοφορήσει κανονικά την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2012.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 28-12-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

28-30
Μαρτίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για τις ΑΠΕ και την Ενεργειακή 
Επάρκεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Πληροφορική 
και νέο σχολείο»
ΠΑΤΡΑ

http://www.eeandres.
viaexpo.com/en/exhibition/

Πανελλήνια Ένωση Καθηγη-
τών Πληροφορικής 

30
Μαρτίου

1
Απριλίου

2012

10 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Marketing & 
Branding Τόπου
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης  
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

30
Μαρτίου

1
Απριλίου

2012

ΠΑΤΡΑ
 Η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΕΣΠΑ 2017-2013 για την Δυτική 
Ελλάδα παρουσιάζεται σήμερα σε ενημερω-
τική ημερίδα που διοργανώνει στην αίθουσα  
εκδηλώσεων του ξενοδοχείου «Βυζαντινό», η 
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας.

ΛΑΡΙΣΑ
 Τα παιδιά των μελών του μηχανικών, τα 
οποία εισήχθησαν κατά τις φετινές Πανελλήνιες 
εξετάσεις σε Σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ, θα βραβεύσει 
το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας  σε 
εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 
6 μ.μ., στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
στη Λάρισα.

Η έκθεση αρχιτεκτονικής του Ζήση Κοτιώνη με τίτλο 
«Πληθοδομές», που εγκαινιάζεται στο κτίριο της οδού 
Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη στις 25 Ιανουαρίου 
2012 σε επιμέλεια του Γ. Τζιρτζιλάκη, παρουσιάζει 
έρευνα του αρχιτέκτονα που θέτει σε ριζική κριτική το 
μοντέλο της ελληνικής πολυκατοικίας και το μοντέλο 
του αστικού κτηρίου κατοικίας εν γένει. 
Ο αρχιτέκτων δημιουργεί εναλλακτικές μορφές και 
τύπους σύνθετων δομών αστικής κατοίκησης. Με 
δεδομένα τα θεωρητικά εργαλεία της πολιτικής θεωρίας 
των Α. Νέγκρι και Μ. Χάρντ, ο σύγχρονος μητροπολιτι-
κός κάτοικος εκλαμβάνεται ως «μοναδικότητα» και η 
συλλογική κατοίκηση των «μοναδικοτήτων» μορφοποι-
είται σε δομές οι οποίες συγκροτούν τον «κοινό» χώρο 
του πλήθους. Το «κοινό» στην σύγχρονη Μητρόπολη 

δεν είναι μόνο ο δημόσιος χώρος έτσι όπως τον ξέραμε. 
Είναι ακόμα το έδαφος, ο αέρας, οι υποδομές είναι και η 
απαραίτητη ενέργεια για την αναπαραγωγή της αστικής 
ζωής. Το νομαδικό μητροπολιτικό πλήθος στεγάζεται 
μέσα σε δομές του «κοινού», όπου η δυνατότητα της 
συνεύρεσης και των πολλαπλών συλλογικοτήτων συν-
δυάζεται με την δυνατότητα καλλιέργειας στο έδαφος 
και στους κοινούς ορόφους της κτηριακής δομής. Έτσι, 
η έρευνα επαγγέλεται μια κτηριακή δομή για το πλήθος, 
την «πληθοδομή», η οποία δοκιμάζει την αντοχή της 
γηράσκουσας δομής της τυπικής «πολυκατοικίας». 
Πρόκειται για μία οικοδομική πρόταση στην κλίμακα της 
πόλης. 
Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 
Διάρκεια έκθεσης: 26 Ιανουαρίου–19 Φεβρουαρίου 
2012
Πληροφορίες: www.benaki.gr,  www.plethodomes.gr

Αρχιτεκτονική έκθεση

Το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας» διοργανώνει 
(9 και 10 Φεβρουαρίου 2012, στην Αθήνα)  το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, με σκοπό να παρουσιασθούν 
οι νεότερες εξελίξεις στον τομέα της οδοποιίας πάνω 
στην κατασκευή, ασφάλεια, συντήρηση και διαχείριση 
των οδικών έργων. Μέσω της επιστημονικής εκδήλω-
σης επιδιώκεται η ενημέρωση του τεχνικού κόσμου 
γύρω από τα συγκεκριμένα θέματα, ιδιαίτερα αυτή την 
περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση ενός 
εκτεταμένου προγράμματος οδοποιίας στη χώρα μας.
Θεματολογία:
• Γεωμετρικός σχεδιασμός • Εθνικό δίκτυο – Αυ-
τοκινητόδρομοι • Τεχνικοοικονομική σκοπιμότητα 
– Συστήματα χρηματοδότησης – Παραχώρηση – Εκ-
μετάλλευση • Διαχείριση – Δημοπράτηση – Ανάθεση 
Έργων • Οδική ασφάλεια • Εξοπλισμός οδών και 
σηράγγων – Σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
• Συστήματα διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης 

οδών • Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας έργων
• Τεχνικά έργα οδοποιίας – Νεότερες εξελίξεις
• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Στη διάρκεια κάθε ενότητας, εκτός από τις εισηγήσεις, 
θα γίνεται συζήτηση για το θέμα. Μέσα από έναν 
ανοιχτό και γόνιμο διάλογο, αναμένεται να προκύψουν 
τεκμηριωμένα επιστημονικά συμπεράσματα.
Το συνέδριο θα προσφέρει την ευκαιρία σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση, πανεπι-
στήμια, ερευνητικά κέντρα, ερευνητές, μελετητές, κα-
τασκευαστές, άλλους επαγγελματίες να ανταλλάξουν 
απόψεις για την εξέταση προβλημάτων και λύσεων, 
νέων τεχνολογιών, σύγχρονων εξελίξεων σε θέματα 
οδοποιίας. Πληροφορίες: www.tee.gr

Πανελλήνιο συνέδριο οδοποιίας
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ 

Τα θέματα των μηχανικών στο επίκεντρο  
του πολιτικού ενδιαφέροντος

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί σκληραίνουν και κλιμακώνουν τη 
στάση τους απέναντι στα μέτωπα της κυβερνητικής αδιαλλαξί-
ας Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
ενημέρωσε εγγράφως τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ετοιμά-
ζει ανάλογη επιστολή προς τον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο, 
αναδεικνύοντας τα θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς στο 
επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα ενεργοποι-
ούνται οι σύλλογοι και φορείς των μηχανικών αλλά και οι εργα-
σιακοί εκπρόσωποι του τεχνικού κλάδου, καθώς τον πρώτο μήνα 
του νέου χρόνου προγραμματίζονται εκτεταμένες και δυναμικές 
κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα την πανελλα-

Σε θετικό κλίμα έγινε χθες το  βράδυ η συνάντηση  του πρόεδρου του ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη με τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μάκη Βορίδη. Εν συ-
νεχεία ενημερώθηκε και εκτίμησε τα αποτελέσματα της συνάντησης η ΔΕ ΤΕΕ. 
Αρμοδίως έγινε γνωστό ότι  μετά τη συνάντηση και έπειτα από τις συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις που ανέλαβε ο υπουργός  Υποδομών προς το ΤΕΕ, δίνοντας διαβεβαιώσεις 
για τη στήριξη των θέσεων του ΤΕΕ σχετικά με το  3919/2011 αλλά και γενικότερα 
για την επίλυση θεμάτων των μηχανικών αποφασίστηκε το ΤΕΕ να διαφοροποιήσει 
τη στάση του. Σε ένδειξη καλής θέλησης επαναλειτουργεί από σήμερα το ηλε-
κτρονικό σύστημα των αμοιβών μηχανικών, για διάστημα περίπου δέκα ημερών, 
δηλαδή μέχρι την επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ στις αρχές του νέου χρόνου, 
όπου θα επανακαθοριστεί η στάση του ΤΕΕ, με βάση συγκεκριμένες ενέργειες 
που στο μεταξύ θα γίνουν από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. 
Στη συνάντηση του με τον πρόεδρο του ΤΕΕ ο υπουργός Υποδομών τοποθετήθηκε 
θετικά για θέματα που απασχολούν τους μηχανικούς, όπως την σύσταση του μη-
τρώου κατασκευαστών ιδιωτικών έργων, την έκδοση προεδρικού διατάγματος και 
υπουργικής απόφασης για την υλοποίηση του νόμου  3919/2011 κ.α

Συνάντηση του υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ με τον πρόεδρο του ΤΕΕ 

«Αν ανοίξει ξανά η ιστορία της απελευθέρωσης του 
επαγγέλματος, θα πάμε σε σκληρή αναμέτρηση» 
δήλωσε στον Τύπο ο πρόεδρος του ΤΕΕ

δική, παντεχνική κινητοποίηση στις 3 Φεβρουαρίου 2012.  
Το πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχει αποφασίσει η Διοικούσα 
Επιτροπή του ΤΕΕ προβλέπει συντονισμό με την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, 
τους Συλλόγους των Μηχανικών, τους Συλλόγους Εργοληπτών 
και Μελετητών και τους εργασιακούς Συλλόγους των Μηχανικών, 
ώστε να συνεχιστούν και να επαυξηθούν οι κινητοποιήσεις ανά 
τη χώρα. Παράλληλα, προγραμματίζονται επισκέψεις σε επαγ-
γελματικούς χώρους Μηχανικών και ενημέρωση επί των τερά-
στιων προβλημάτων που δημιουργούνται από την ανάλγητη στάση 
της κυβέρνησης. Επίσης προβλέπεται διοργάνωση ανοιχτών συ-
νεδριάσεων των Αντιπροσωπειών στα Περιφερειακά Τμήματα του 
ΤΕΕ, παρουσία μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ.
Σημειώνεται εξάλλου ότι ο πρόεδρος του ΤΕΕ, με δημόσιες  δη-
λώσεις  του  έχει τονίζει ότι «το ΤΕΕ θεωρεί ως «αιτία πολέμου» 

οποιαδήποτε τροποποίηση του νόμου 3919 του περασμένου 
Μαρτίου για την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, ο οποίος 
σήμερα χαρακτηρίζεται από ορισμένες πλευρές ως αποτυχημέ-
νος, αν και δεν έχει ακόμα επί της ουσίας εφαρμοστεί. 
-«Κάποιοι καλοθελητές θέλουν να διαλυθεί το επάγγελμα 
των επιστημόνων, το επάγγελμα του μηχανικού», δήλωσε στο 
«Έθνος» ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Χρήστος 
Σπίρτζης και συνέχισε ο ίδιος τονίζοντας ότι  «πρόκειται για 
φάρσα. Αν ανοίξει ξανά η ιστορία της απελευθέρωσης του επαγ-
γέλματος, θα πάμε σε σκληρή αναμέτρηση». 
Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «η τρόικα αλλά και το υπουρ-
γείο Οικονομικών, επιθυμούν την κατάργηση του ελέγχου που 
ασκεί το ΤΕΕ στο ύψος των κατώτατων αμοιβών ενός ιδιωτικού 
έργου. Σημειώνεται εδώ πως με τον νόμο 3919 καταργήθηκαν 
οι ελάχιστες αμοιβές μηχανικών που ίσχυαν στο παρελθόν και 
η αμοιβή συμφωνείται ελεύθερα μεταξύ των μερών. Θεσμοθε-
τήθηκε όμως η νόμιμη αμοιβή, με την οποία καθορίζονται τα 
κατώτατα όρια της αμοιβής, προκειμένου να υπολογίζονται οι 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου και οι εισφορές υπέρ των Ταμεί-
ων και φορέων. Στην περίπτωση που συμφωνηθεί μεταξύ ιδιώτη 
και μηχανικού αμοιβή χαμηλότερη της νόμιμης, ο νόμος δίδει το 
δικαίωμα στο ΤΕΕ να παρέμβει και να διερευνήσει θέμα αθέμι-
του ανταγωνισμού».



Το Beidou (η Μεγάλη Άρκτος) είναι 
το σύστημα που σχεδιάστηκε και 
υλοποιείται με εγχώρια υλικά από 
την  Κίνα, στην επιθυμία της να 
απεξαρτηθεί από το GPS. Το νέο 
σύστημα τέθηκε σε δοκιμαστική 
λειτουργία χτες και αφού πριν από 
μερικές ημέρες εκτοξεύθηκε ο 
δέκατος δορυφόρος του Beidou, 
το οποίο προσφέρει πολιτικές 
και στρατιωτικές υπηρεσίες, 
επιτρέποντας στην παρούσα φάση 
την κάλυψη του εδάφους της 
Κινας και των γύρω περιοχών.

Η Κίνα σκοπεύει να εκτοξεύσει ακόμη έξι δορυφόρους το 2012, προκειμένου να επεκτείνει την κάλυψη 
σε όλη την Ασία. Μέχρι το 2020 το σύστημα σχεδιάζεται να επεκταθεί στους 35 δορυφόρους ώστε να 
προσφέρει παγκόσμια κάλυψη. Οι υπεύθυνοι του νέου δορυφορικού αστερισμού είπαν στην αγγλόφωνη 
China Daily ότι ως το 2020 το Beidou θα έχει δημιουργήσει μια αγορά 400 δισ. γουάν (63 δισ. δολάρια) 
προσφέροντας υπηρεσίες στις μεταφορές, στις τηλεπικοινωνίες, στην αλιεία και βιομηχανίες. Η πολιτική 
υπηρεσία του σστήματος θα δίνει το στίγμα του χρήστη με ακρίβεια δέκα μέτρων, περίπου ίση με την 
ακρίβεια της πολιτικής υπηρεσίας του GPS. Θα επιτρέπει, επίσης, τη μέτρηση της ταχύτητας με ακρίβεια 
0,2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, καθώς και το συγχρονισμό ρολογιών με ακρίβεια 0,02 εκατομμυριοστά του 
δευτερολέπτου. Η διαφορετική υπηρεσία στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κινεζικός στρατός θα προσφέρει 
ακριβέστερα δεδομένα.
Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφερε μόλις φέτος να εκτοξεύσει τους δύο πρώτους 
δορυφόρους του Galileo, του ευρωπαϊκού συστήματος δορυφορικής πλοήγησης, που αναμένεται να τεθεί 
σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2019. Μια σειρά δορυφόρων εκτόξευσε εφέτος και η Ρωσία προκειμένου 
να καλύψει τα κενά του δικού της συστήματος ενώ οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για την αναβάθμιση του δικού 
τους αστερισμού δορυφόρων με το GPS III, το οποίο θα κοστίσει 25 δισ. δολάρια ως το 2020, με τα 
σήματα να έχουν μεγαλύτερη ισχύ ώστε να εισχωρούν βαθύτερα στα κτήρια και να είναι πιο δύσκολο να 
μπλοκαριστούν από εχθρικές δυνάμεις. Και τα τρία συστήματα θα είναι συμβατά μεταξύ τους, αυξάνοντας 
την ακρίβεια του σήματος για τους χρήστες.
Τα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης έχουν πράγματι κρίσιμη σημασία στις πολεμικές επιχειρήσεις. Στις 
ΗΠΑ, αναλυτές έχουν προειδοποιήσει ότι η Κίνα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Beidou κατευθύνει 
πυραύλους cruise στην Ταϊβάν στην περίπτωση σύρραξης, ενώ θεωρητικά θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει 
στις πτήσεις των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τα οποία φέρεται να αναπτύσσει η Κϊνα.
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ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ GPS Η ΚΙΝΑ

Εννιακόσιες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο 
επέβαλαν οι ιταλικές αρχές στην Apple, 
επειδή δεν πρόσφερε στους αγοραστές 
των προϊόντων της δύο χρόνια δωρεάν 
εγγύηση, όπως προβλέπεται από τη 
νομοθεσία. Οι πληροφορίες που έδινε από 
τα σημεία πώλησης και τον ιστότοπο της 
εταιρείας «ωθούσαν τους καταναλωτές να 
υπογράψουν ένα επιπλέον συμβόλαιο (και 

να πληρώσουν για την παροχή υποστήριξης) για διάστημα που εν μέρει κάλυπτε αυτό της δωρεάν νόμιμης 
εγγύησης», προσθέτει η Αρχή Διασφάλισης της Ανταγωνιστικότητας και της Αγοράς, η οποία ζήτησε από 
την Apple να αναρτήσει την καταδικαστική απόφαση στον ιστότοπό της, ζητώντας να σταματήσει άμεσα «τις 
παράνομες εμπορικές της πρακτικές εις βάρος των καταναλωτών» και να ενημερώσει την Αρχή για τα μέτρα 
που θα λάβει για να εφαρμόσει την απόφαση. 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΤΟΥ ...ΔΩΡΕΑΝ 

Με στόχο τη βελτίωση της κινητικότητας των 
κατοίκων μιας δύσκολης ομολογουμένως 
συνοικίας στο Medellin της Κολομβίας, τα 
παλιά σκαλοπάτια αντικαταστάθηκαν από 
κυλιόμενες ηλεκτρικές σκάλες και η αστική 
περιοχή απόκτησε μια άλλη όψη, περίεργη 
ασφαλώς, όχι πάντως απωθητική.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ 
ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ
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Προκηρύχθηκαν 14 νέες μελέτες κτηματο-
γράφησης που αφορούν 1024 προ- Καποδι-
στριακούς ΟΤΑ σε 10 Περιφερειακές Ενό-
τητες (νομούς) της χώρας, προϋπολογισμού 
186 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Πρόκειται για 
το σύνολο των εκτάσεων των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Έβρου, Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, 
Πέλλας, Ημαθίας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Λά-
ρισας και Τρικάλων (εκτός των περιοχών που 
έχουν ήδη κτηματογραφηθεί ή κτηματογρα-
φούνται), οι οποίες καλύπτονται σε μεγάλο 
τμήμα τους από αναδασμούς και διανομές. 
Με το νέο πρόγραμμα κτηματογράφησης θα 
καταγραφούν περίπου 4,4 εκατ. δικαιώματα 
και θα ενταχθούν στο Εθνικό Κτηματολόγιο 29 
εκατ. στρέμματα (περίπου το 1/4 της χώρας). 
Οι νέες προκηρύξεις θα γίνουν με 1 διαγωνι-
σμό κατατετμημένο σε 14 μελέτες. Προγραμ-
ματίζεται οι νέες μελέτες του κτηματολογίου 
να ανατεθούν και να αρχίσουν εντός 8 έως 
10 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπάρξουν νέες εμπλοκές και καθυστερήσεις 
εξαιτίας ενστάσεων και προσφυγών των δι-
αγωνιζομένων. Στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος αυτού γίνεται πλέον πράξη η αξιοποίηση 
υφιστάμενων δεδομένων και πληροφοριών 
της δημόσιας διοίκησης, με σκοπό τη μείωση 
του χρόνου και του κόστους της κτηματογρά-
φησης.  Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν:
1. Tο αναλογικό αρχείο αναδασμών και δια-

νομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων που ψηφιοποιήθηκε από την 
Κτηματολόγιο ΑΕ με ίδια μέσα σε συνεργα-
σία με την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ μέσα από το Γ΄ΚΠΣ 
το χρονικό διάστημα 2006-2009 (έργο «Υπο-
δομή δεδομένων και Τεχνολογίας Πληροφο-
ριών για ένα σύγχρονο Κτηματολόγιο» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της 
Πληροφορίας»). 
Τα στοιχεία των κυρωμένων Αναδασμών και 
Διανομών αποτελούν μια σημαντική αρχική 
πληροφορία πάνω στην οποία μπορεί να στη-
ριχθεί η κτηματογράφηση, γιατί προσδιορί-
ζουν τα γεωτεμάχια ως προς τη θέση, τα όρια 
και το εμβαδόν, καθώς και τα δικαιώματα κυ-
ριότητας επ΄αυτών κατά την στιγμή κύρωσής 
τους. Με τις δηλώσεις των σημερινών δικαι-
ούχων τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιηθούν 

και θα ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. 
2. Τα στοιχεία των μητρώων για τις αγροτικές 
επιδοτήσεις που τηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ως συ-
μπληρωματική πληροφορία που θα βοηθήσει 
στη διασταύρωση των στοιχείων που θα συλ-
λεχθούν. Για το λόγο αυτό, έχει προωθηθεί 
και αναμένεται άμεσα η υπογραφή Πρωτο-
κόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Κτηματολό-
γιο ΑΕ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.  
Σημειώνεται ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση 
των μελετών, οι δικαιούχοι ακινήτων στις πε-
ριοχές αυτές έχουν στη διάθεσή τους αρκετό 
χρονικό διάστημα ώστε να τακτοποιήσουν τυ-
χόν εκκρεμότητες που αφορούν στην ακίνητη 
περιουσία τους (μεταγραφή στο Υποθηκοφυ-
λακείο, σύνταξη οριστικών συμβολαίων, κ.α.) 
πριν ξεκινήσει η υποβολή δηλώσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η «ΤΡΙΤΗ ΓΕΝΙΑ» ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ  

Επεκτείνεται το κτηματολόγιο  
σε 1024 περιοχές 10 νομών

Ανησυχητικό θεωρεί η ΓΣΕΕ τον αυξημένο αριθμό εργοδοτών που δεν κα-
τέβαλαν το δώρο των Χριστουγέννων έως τις 21 Δεκεμβρίου, όπως προ-
βλέπουν οι σχετικές διατάξεις, και τονίζει ότι στη σημερινή δύσκολη πε-
ρίοδο κατά την οποία τα εισοδήματα των εργαζομένων έχουν μειωθεί, «η 
μη καταβολή μισθών αλλά και του δώρου, εντείνει τη φτώχεια και την ανα-
σφάλεια». Η Συνομοσπονδία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι η κατα-
βολή του δώρου είναι υποχρεωτική και προβλέπεται από τη νομοθεσία και 
την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ζητά δε την εντατικοποίηση των 
ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Η ΓΣΕΕ καλεί επίσης όλες 
τις δημόσιες, αστυνομικές και δικαστικές Αρχές, όταν πληροφορούνται τη 
μη καταβολή του δώρου Χριστουγέννων να πράττουν το καθήκον τους που 
απορρέει από το νόμο και να συμπράξουν στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς 
τους στην αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων. Οι καταγγελίες 
εργαζομένων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας ξεπέρασαν φέτος τις 2.000 πα-
νελλαδικά αριθμός, ο οποίος, σύμφωνα με τον ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, 
Μιχάλη Χάλαρη, είναι πενταπλάσιος από τον περυσινό.  Από την πλευρά 
τους, οι εργοδότες που δεν κατέβαλαν το δώρο επικαλούνται οικονομικά 
προβλήματα και τη γενικότερη κρίση της αγοράς

Καταγγελίες από τη ΓΣΕΕ Επενδύσεις στην Αλβανία 
Ιδανική χώρα για επενδύσεις θεωρεί ο γνωστός οίκος 
αξιολόγησης S&P, την Αλβανία. Όσο κι αν απίστευτο 
ακούγεται η S&P θεωρεί πως η οικονομία της γειτονικής 
χώρας έχει ανέβει κι ακόμα και Έλληνες επιχειρηματίες 
μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, ενώ οι Αλβανοί 
που είχαν έρθει προ 20ετίας στην Ελλάδα έχουν επιστρέ-
ψει ως επιχειρηματίες στην πατρίδα τους. Γι αυτό ο οίκος 
αξιολόγησης έχει δώσει αξιολόγηση Β+/Β στην Αλβανία. 
Οι αναλυτές της S&P συμπληρώνουν βέβαια στην αιτιο-
λογική τους έκθεση πως εάν δεν επιλυθούν οι πολιτικές 
και θεσμικές…. προκλήσεις στην Αλβανία ενδέχεται να 
έχουν αρνητική επίδραση στις οικονομικές προοπτικές 
της χώρας. Τονίζουν όμως πως θεωρούν ότι η αλβα-
νική κυβέρνηση θα τηρήσει τη δέσμευσή της προς τη 
δημοσιονομική ενοποίηση, καθώς και ότι η οικονομία 
σταδιακά θα ισορροπηθεί μακριά από το ακόμη υψηλό 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, που εκτιμάται στο 
10% του ΑΕΠ το 2011.

 Προγραμματίζεται οι νέες μελέτες του κτηματολογίου να ανατεθούν  
και να αρχίσουν εντός 8 έως 10 μηνών, υπό την προϋπόθεση  

ότι δεν θα υπάρξουν νέες εμπλοκές και καθυστερήσεις εξαιτίας  
ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιζομένων.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αναλυτικά το σχέδιο για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές- ΤΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δεινή η κατάσταση λόγω της 
καθυστέρησης εκταμίευσης του δανείου- ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 
ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Ψάχνουν εναγωνίως 
πηγές κεφαλαίων.

ΕΞΠΡΕΣ: Υποβολή αιτήσεων στις εφορίες και τα τελωνεία μέχρι 
τις 31 Ιανουαρίου 2012- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΕΩΣ ΚΑΙ 60 ΔΟΣΕΙΣ.

ΚΕΡΔΟΣ: Στις 16 Ιανουαρίου αναμένεται να έλθει η τρόικα για 
νέους ελέγχους και εντολές- ΚΑΥΤΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ- 
Ασφυκτικό το πλαίσιο των υποχρεώσεων, αγώνας δρόμου σε 
πέντε μέτωπα- Αγωνία για να κλείσουν οι τρύπες που αφήνει το 
2011- Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών για να γεμίσουν τα 
ταμεία.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΕΞΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2012- Προκηρύξεις για ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, ΟΔΙΕ, 
Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ΛΑΡΚΟ και ακίνητα το α’ 3μηνο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΚΟΙΝΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ- Επίσπευση 
διαδικασιών για αλλαγή ηγεσίας ζήτησαν από Παπανδρέου οι 
Βενιζέλος, Λοβέρδος, Χρυσοχοΐδης • ΔΙΑΒΗΜΑ ΣΕ ΑΓΚΥΡΑ ΓΙΑ 
ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ- Μετά από τις δηλώσεις του 
Γιλμάζ • ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ, ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ- Απώλειες από 82 
έως 1.410 μηνιαίως για δημοσίους υπαλλήλους.

ΤΑ ΝΕΑ: «Γιώργο, φύγε», είπαν οι κορυφαίοι- «Πρώτα Συνέδριο 
και μετά εκλογή από τη βάση» η απάντηση Παπανδρέου- ΒΓΗΚΑΝ 
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ • ΕΦΡΑΙΜΙΑΔΑ! • Ο Μεσούτ Γιλμάζ και 
οι εμπρησμοί- ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ, ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΕΞΗΓΗΣΗ 
• Η απεργία των εφοριακών φέρνει… ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ • ΤΟ ΣΔΟΕ 
ΦΟΡΕΣΕ ΞΑΝΑ ΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Όλοι του ζητούν να φύγει αλλά αυτός 
δηλώνει εγγυητής της ενότητας- ΚΑΨΟΝΙ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ 
ΔΕΛΦΙΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ • ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ 
ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!- Έκθεση της Κομισιόν προειδοποιεί για 
ύφεση και ανεργία διαρκείας- Νέα σενάρια για δραχμή στο διεθνή 
Τύπο • ΟΛΟΝΥΚΤΙΑ ΣΤΗ ΓΑΔΑ ΥΠΕΡ ΕΦΡΑΙΜ- Σήμερα οδηγείται 
στον Κορυδαλλό • Όταν οι «γκρίζοι λύκοι» έκαιγαν την Ελλάδα- Η 
ΕΥΠ ΗΞΕΡΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΕΚΛΕΙΝΕ ΤΑ 
ΜΑΤΙΑ…

ΕΘΝΟΣ: Διαφωνίες στο πολιτικό συμβούλιο για χρόνο και τρόπο 
εκλογής- ΘΕΜΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟΥΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ • Σε 60 
δόσεις- ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ • Ο Εφραίμ στην 

Αθήνα- ΚΑΘΟΔΟΣ ΜΕ ΣΟΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αφορά 250.000 δημοσίους υπαλλήλους…- 
ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 15 ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ! • Σκληρή επίθεση από 
Βενιζέλο, Λοβέρδο, Χρυσοχοΐδη, Γ. Μίχα κ.ά.- ΓΙΩΡΓΟ, ΘΕΛΟΥΜΕ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ- Ο Γ. Παπανδρέου αρνήθηκε χθες στο 
Πολιτικό Συμβούλιο να ανοίξει τα χαρτιά του για το αν θα παραμείνει 
στην Αρχηγία ή όχι.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΘΕΩΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ- Για την πώληση 4 
αεροσκαφών της «Ολυμπιακής».

Η ΑΥΓΗ: ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ ΕΦΑΓΑΝ ΚΑΙ ΤΑ «ΔΩΡΑ»- Σε τέλμα 
κοινωνία και οικονομία από την πολιτική τρόικας και Μνημονίων.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2012- ΝΕΑ 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Από το 2001 μέχρι το 2010…- 81.903.196.293 ΔΡΧ. 
ΤΣΕΠΩΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ALTER.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κόντρες και εμπλοκή στο ΑΠΘ- ΔΙΧΑΖΟΥΝ ΟΙ 
ΕΚΛΟΓΕΣ • ΠΑΣΟΚ: ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑΤΟΪΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΠΡΟΓΕΦΥΡΩΜΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΩΣ ΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΕΧΟΥΝ 
ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΣΤΟ ΖΩΝΑΡΙ ΤΟΥΣ»!
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ΜΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΙΣΧΥ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 28/12/2011

 Σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε το νέο μισθολόγιο από χθες, με 
χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους να βρίσκουν ελάχιστα ποσά 
στους λογαριασμούς μισθοδοσίας για το πρώτο 15νθήμερο του 
Ιανουαρίου.
 Η αναδρομική ισχύς του μισθολογίου (από 1η Νοεμβρίου 2011) 
είχε ως αποτέλεσμα να παρακρατηθούν περισσότερα χρήματα 
από τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ όσοι είχαν και στεγαστικά 
δάνεια συνδεδεμένα με τη μισθοδοσία τους πιθανόν να μη 
βρήκαν χρήματα στους λογαριασμούς τους.
 Συγκεκριμένα οι αποδοχές του πρώτου 15νθημέρου είναι 
μειωμένες από 206 ευρώ έως και 1.004 ευρώ λόγω της 
αναδρομικής παρακράτησης. Οι περισσότεροι δημόσιοι 
υπάλληλοι πληρώνονται αυτές τις μέρες για πρώτη φορά με το 
ενιαίο μισθολόγιο, κάτι που σημαίνει ότι τους κόβονται και τα 
ποσά τα οποία αναλογούν στις περικοπές των μηνών Νοεμβρίου 
και Δεκεμβρίου. Αντίθετα στους υπαλλήλου του υπουργείου 
Οικονομικών οι βασικοί μισθοί έχουν ήδη προσαρμοστεί με όσα 
προβλέπει το νέο μισθολόγιο. 
Ωστόσο ακόμα και μετά το τέλος των αναδρομικών οι απώλειες 
θα είναι μεγάλες για όλο τον δημόσιο τομέα κυρίως για τους 
εφοριακούς υπαλλήλους οι οποίοι ελάμβαναν και ιδιαίτερα 
υψηλά επιδόματα. Για παράδειγμα νεοδιοριζόμενος εφοριακός 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης θα λαμβάνει μειωμένες 
αποδοχές 934 ευρώ τον μήνα, ενώ εφοριακός πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης με 33 έτη υπηρεσίας θα λαμβάνει από τούδε και 
στο εξής μειωμένες αποδοχές κατά 1.410 ευρώ. Ένας από τους 
λόγους των κινητοποιήσεων των εφοριακών υπαλλήλων την 
ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή έγκειται στις μειώσει των 
αποδοχών τους. 
Σημαντικές θα είναι και οι μειώσει στις αποδοχές των υπαλλήλων 
στο υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα υπάλληλος 
με 6 έτη υπηρεσίας ελάμβανε το 2010 αποδοχές 1.600 ευρώ 
μηνιαίως. Με τις αλλαγές που επήλθαν ο ανωτέρω υπάλληλος 
θα λαμβάνει το ποσό 1.225 ευρώ μειωμένο κατά 23,4%. 
Εκπαιδευτικός δημόσιος υπάλληλος με 5 έτη προϋπηρεσίας 
θα λαμβάνει πλέον μηνιαίως το ποσό των 1.225 ευρώ. Μέχρι 
πρότινος οι μηνιαίες αποδοχές έφθαναν τα 1.527, δηλαδή 
έχουν μειωθεί κατά 302 ευρώ. Μειώσεις θα υποστούν εντός 
του 2012 και οι 300.000 υπάλληλοι που εντάσσονται στα 
ειδικά μισθολόγια. Οι αποδοχές θα μειωθούν κατά 20%. Στο 
Μνημόνιο υπάρχει πρόβλεψη για μείωση των μισθών στα ειδικά 
μισθολόγια και ήδη τα συναρμόδια υπουργεία σχεδιάζουν τις 
αλλαγές. Δεν αποκλείεται στο πολυνομοσχέδιο του Ιανουαρίου 
να συμπεριληφθούν οι σχετικές διατάξεις. Οι μειώσεις αφορούν 
δικαστικούς και ένστολους ( Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική 
Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα).

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 39 | 28/12/2011

 Με ολιγοήμερη παράταση των προθεσμιών για την πληρωμή 

φόρων και την υποβολή δηλώσεων που εκπνέουν στις 
30 Δεκεμβρίου σχεδιάζει να αντιμετωπίσει το υπουργείο 
Οικονομικών τις αρρυθμίες στην εξυπηρέτηση των 
φορολογουμένων τις τελευταίες δύο εργάσιμες ημέρες του 
χρόνου εξαιτίας της απεργίας των εφοριακών υπαλλήλων στις 29 
και 30 Δεκεμβρίου. 
Την ερχόμενη Παρασκευή εκπνέουν οι προθεσμίες για την 
πληρωμή δόσεων φόρου εισοδήματος για όσους έχουν λάβει 
καθυστερημένα τα εκκαθαριστικά σημειώματα, έκτακτης 
εισφοράς, αλλά και των τελών κυκλοφορίας για το 2012. 
Παράλληλα λήγουν οι προθεσμίες για την υπαγωγή στην 
περαίωση και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων του 
παρελθόντος χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις.
 Για όλες αυτές τις περιπτώσεις το υπουργείο Οικονομικών 
προσανατολίζεται σε παράταση προθεσμιών, n οποία στη 
χειρότερη περίπτωση θα είναι μόλις έως τις 2 Ιανουαρίου, καθώς 
ο νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση απεργίας οι προθεσμίες που 
λήγουν μεταφέρονται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 Ειδικά για τα τέλη κυκλοφορίας, πληροφορίες αναφέρουν ότι 
σχεδιάζεται παράταση έως τις 10 Ιανουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι για τα τέλη κυκλοφορίας φέτος δίνεται n δυνατότητα 
ηλεκτρονικής εκτύπωσης του ειδοποιητηρίου από την ιστοσελίδα 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (www.gsis.
gr) για όσους δεν έχουν λάβει ειδοποιητήριο ή το έχουν χάσει. Οι 
φορολογούμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι n εκπρόθεσμη αγορά 
των σημάτων τελών κυκλοφορίας συνεπάγεται πρόστιμο ισόποσο 
με την αξία του σήματος.
 Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ γίνεται από τις τράπεζες και τα 
ΕΛΤΑ, ενώ στην εφορία τους θα πρέπει να απευθύνονται 
οι φορολογούμενοι μόνο στις περιπτώσεις που έχασαν 
τα ειδοποιητήρια ή δεν τα έλαβαν (και εφόσον δεν έχουν 
τη δυνατότητα να τα τυπώσουν) ή αν στα ειδοποιητήρια 
αναγράφονται λανθασμένα στοιχεία. 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΡΕΚΟΡ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 13 | 28/12/2011

Τα 2.500 μεγαβάτ εκτιμάται ότι θα φτάνουν στο τέλος 
του χρόνου οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ. Στο τέλος 
Νοεμβρίου, n εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, 
φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιοαέριο κ.λπ.), ανήλθε 
σε 2.337,32 μεγαβάτ στο διασυνδεδεμένο σύστημα και στα μη 
διασυνδεδεμένο νησιά. 
Δηλαδή το 11μηνο του 2011 προστέθηκαν συνολικά 613 μεγαβάτ 
νέων μονάδων. Από το νέο αυτό δυναμικό, τα 553 μεγαβάτ 
αφορούν το διασυνδεδεμένο σύστημα και τα 60 μεγαβάτ τα 
νησιά. Πρόκειται για ετήσια επίδοση ρεκόρ, καθώς ο ρυθμός 
αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος μονάδων ΑΠΕ το 2011, είναι 
2,5 φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των προηγούμενων 
χρόνων.
 Ωστόσο, με δεδομένο ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν 
οι επενδύσεις αυτές είναι το χρηματοδοτικό, εφόσον και 
το 2012 επικρατεί n ίδια κατάσταση, δηλαδή στενότητα στο 
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χρηματοπιστωτικό σύστημα, αναμένεται να μπουν στο σύστημα 
λιγότερα μεγαβάτ σε σχέση με το 2011. 
Γι' αυτό εξετάζεται n δυνατότητα να αξιοποιηθούν αδιάθετα 
κεφάλαια του ΕΣΠΑ ως εγγυήσεις, προκειμένου να 
αντιμετωπίζεται το ρίσκο του ελληνικού δημόσιου τομέα. 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 28/12/2011

 Εξαιρετικά συγκρατημένοι εμφανίζονται οι καταναλωτές 
τη φετινή εορταστική περίοδο, με τους εμπόρους να είναι 
πλήρως απογοητευμένοι από την κατάσταση που επικρατεί στη 
χριστουγεννιάτικη αγορά, καθώς n πτώση στις πωλήσεις των 
καταστημάτων λιανικής φαίνεται να έφθασε το 30% σε σχέση με 
πέρυσι. 
Οι σαρωτικές αλλαγές στο ελληνικό εμπόριο κατά τη διάρκεια 
του έτους αποτυπώνονται στη χριστουγεννιάτικη αγορά, 
αναδεικνύοντας το 2011 ως τη χειρότερη χρόνια μέχρι τώρα, 
σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) από όλη την Ελλάδα.
 Ειδικότερα, n πτώση των πωλήσεων σε είδη ένδυσης και 
υπόδησης έφθασε το 40%, στα καταστήματα ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών το 30%, στα καταστήματα καλλυντικών, βιβλίων 
και δώρων το 20%, ενώ ακόμη και στα καταστήματα τροφίμων 
και ποτών σημειώθηκε πτώση της τάξης του 15% σε σχέση με 
πέρυσι. Μόνη εξαίρεση από την κάθετη πτώση αποτελεί ο κλάδος 
των παιδικών και των παιχνιδιών.     Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΕΣΕΕ, n μειωμένη κατανάλωση και ο «φτωχός τζίρος» ήταν 
τα κύρια χαρακτηριστικά της χριστουγεννιάτικης αγοράς. Η 
«χριστουγεννιάτικη θλίψη» ήταν φέτος το κύριο γνώρισμα στην 
«εορταστική» κατά τα άλλα ελληνική αγορά.
 Οι έμποροι, αναφέρει ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, 
Βασίλης Κορκίδης, βίωσαν μια «χριστουγεννιάτικη κατήφεια» 
που τους ψαλίδισε όποια αισιοδοξία διατηρούσαν πριν απ' τα 
Χριστούγεννα. Οι σαρωτικές αλλαγές στο ελληνικό εμπόριο 
κατά τη διάρκεια του έτους αποτυπώθηκαν και στην τρέχουσα 
εορταστική αγορά αναδεικνύοντας το 2011 ως τη χειρότερη 
χρονιά μέχρι τώρα. Φέτος παρατηρήθηκαν πολλές καταναλωτικές 
αλλαγές στον Έλληνα: αλλαγή στη διάθεση, στη συμπεριφορά, 
στις προτεραιότητες και στις υποχρεώσεις, ακόμη και στις 
επιλογές χριστουγεννιάτικων δώρων. Συγκεκριμένα μόνο ένας 
στους πέντε καταναλωτές προτίμησε τα είδη ένδυσης-υπόδησης, 
δύο στους πέντε παιδικά δώρα και παιχνίδια, ενώ δύο στους 
πέντε φέτος προτίμησαν τα δώρα χαμηλού κόστους, δηλαδή τα 
«μικροδωράκια». Οι μεγάλες μειώσεις τιμών και οι εορταστικές 
προσφορές πριν και κατά τη διάρκεια της χριστουγεννιάτικης 
αγοράς, μπορεί να μην κατάφεραν να διατηρήσουν τις πωλήσεις 
στα περσινά επίπεδα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι βοήθησαν να 
μην αυξηθούν θεαματικά οι μεγάλες απώλειες που σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.
 Οι πρωτοχρονιάτικες προσφορές στα καταστήματα λιανικής σε 
όλες τις αγορές των ελληνικών πόλεων θα συνεχιστούν και την 
τελευταία εβδομάδα του χρόνου, ωστόσο n καθίζηση στον τζίρο 
με τις αγορές των τελευταίων ημερών μάλλον δεν θα μπορέσει να 
αναστρέψει το αρνητικό κλίμα στα μαγαζιά.

 Αλλά και στη γειτονική Ιταλία οι λιανέμποροι βίωσαν τα 
χειρότερα Χριστούγεννα των τελευταίων 10 ετών, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που ανακοίνωσε n ομάδα καταναλωτών Codacons, 
καθώς τα μέτρα λιτότητας για την καταπολέμηση της κρίσης 
προκάλεσαν μεγάλη μείωση των δαπανών. Οι Ιταλοί δαπάνησαν 
48 ευρώ λιγότερα ανά άτομο σε αυτή την εορταστική περίοδο σε 
σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών. Τα χειρότερα 
πλήγματα υπέστησαν οι κλάδοι υπόδησης και ένδυσης, με τις 
πωλήσεις μειωμένες κατά 30% σε σχέση με τα προηγούμενα 
χρόνια. Όπως έκανε γνωστό n Codacons, οι Ιταλοί ξόδεψαν 
φέτος, συνολικά, 400 εκατομμύρια ευρώ λιγότερο από την 
αντίστοιχη περίοδο του 2010. Κάθε οικογένεια διέθεσε για τα 
δώρα των Χριστουγέννων 166 ευρώ, 48 ευρώ το κάθε μέλος της. 
Και σε ό,τι αφορά τις επικείμενες εκπτώσεις, όμως (στη Ρώμη 
θα αρχίσουν στις 5 Ιανουαρίου) οι προβλέψεις είναι αρνητικές. 
Σύμφωνα, πάντα, με την Codaicons και τον πρόεδρο της, Κάρλο 
Ριέντσι, «αναμένεται να σημειωθεί πτώση των πωλήσεων από το 
30% μέχρι και το 40%».
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ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ όλων των υποθέσεων εμπρησμού δασών 
για την περίοδο 1995-1997 παρήγγειλε ο εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου, Ιωάννης Τέντες, μετά τη θύελλα που έχει ξεσπάσει από 
τις δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού της Τουρκίας, Μεσούτ 
Γιλμάζ. 
Ο κ. Τέντες ζήτησε από τους διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών 
της χώρας να ανασύρουν όσες δικογραφίες έχουν σχηματιστεί 
στην εκάστοτε περιφέρεια και έχουν τεθεί στο αρχείο αγνώστων 
δραστών, «προκειμένου να αξιολογηθούν οι δηλώσεις του πρώην 
πρωθυπουργού της Τουρκίας, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν 
στους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς των παραπάνω 
εγκλημάτων», όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου. Στο μεταξύ, τον κ. Τέντε επισκέφθηκε χθες 
το πρωί ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, ζητώντας του να 
παραγγείλει άμεσα διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
 «To γεγονός ότι καταγγέλλεται από τα πλέον επίσημα χείλη 
n διάπραξη ενός σοβαρότατου κακουργήματος σε βάρος του 
ελληνικού λαού και φωτογραφίζονται επαρκώς οι εμπνευστές 
του οφείλει να προκαλέσει κατεπειγόντως τη διενέργεια 
προκαταρκτικής εξέτασης [...] και σε περίπτωση επαρκών 
ενδείξεων βασιμότητάς τους, να κινήσει τη σχετική ποινική δίωξη 
κατά των υπευθύνων», επισημαίνει ο κ. Λυκουρέζος στην αίτησή 
του. 
Ο δικηγόρος τονίζει ότι για τις πράξεις των ετών 1995 και 1996 
«δεν τίθεται καν θέμα ποινικής δίωξης, λόγω παραγραφής», 
ωστόσο οι πράξεις του 1997 θεωρούνται αξιόποινες, γι' αυτό και 
ο κ. Λυκουρέζος σημειώνει ότι «ο κατεπείγων χαρακτήρας της 
προκαταρκτικής εξέτασης συναρτάται ευθέως με την επικείμενη 
συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής τους».


