
Ένα ακόμα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες προβλέπει η ΕΜΥ 
ότι αρχίζει από σήμερα, με τον υδράργυρο να τραβά την ανηφόρα 
και παράλληλα την  εξασθένηση των ανέμων. Στην Αττική η θερμο-
κρασία θα φτάσει τους 39 και 40 βαθμούς Κελσίου από την Πέμπτη 
μέχρι και τη Δευτέρα, ενώ στη Θεσσαλονίκη ο υδράργυρος για το 

αντίστοιχο πενθήμερο θα αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου 
φάτο” αναφέρει η παλιά γνωστή παροιμία, 
η οποία αυθορμήτως έρχεται στο νου ως 
απάντηση στις χτεσινές δηλώσεις στην Αθήνα 
του επικεφαλης του Eurogroup Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, περί της τεράστιας προσπάθειας που 
καταβάλλεται από τους Έλληνες, η οποία δεν 
γίνεται πάντοτε αντιληπτή από άλλα μέλη της 
Ευρωζώνης. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ελλάδα 
περνά μία κρίση αξιοπιστίας και γι' αυτό το 
λόγο αποτελούν βασικές προτεραιότητες η 
δημοσιονομική εξυγίανση και η εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αλλά και 
ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την 
επιμήκυνση του ελληνικού προγράμματος μπορεί 
να γίνει μόνο μετά την αξιολόγηση της τρόικας. 

Την ίδια ώρα και αιφνιδίως, τα γερμανικά 
ΜΜΕ εξαπέλυαν, μετά από πολύ καιρό, μια 
“επίθεση συμπάθειας” προς την Ελλάδα, ενώ 
αξιωματούχοι της γερμανικης κυβέρνησης, 
ενόψει της αυριανής συνάντησης του Έλληνα 
πρωθυπουργού με την ισχυρότερη (κατά 
Forbes) γυναίκα στον κόσμο, την Άνγκελα 
Μέρκελ,  δήλωναν στο Reuters ότι υπάρχει μικρή 
πιθανότητα να δοθεί περιθώριο χαλάρωσης στο 
ελληνικό πρόγραμμα, προοπτική που “πάγωνε” 
η Καγκελάριος και αντιστρατεύονταν επωνύμως 
μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού. Όσο για 
τον Γάλλο πρόεδρο, αμέσως επόμενο συνομιλητή 
του Έλληνα πρωθυπουργού (Σάββατο), μέσω 
στενού συνεργάτη του διέρρεε προς τα ΜΜΕ 
ότι “είναι απαραίτητο η Ελλάδα να σεβαστεί τις 
δεσμεύσεις της, αλλά την ίδια στιγμή θα πρέπει 
να δοθεί ελπίδα στην ανάπτυξη”.

Συμπέρασμα: πιόνι μιας ιδιότυπης σκακιέρας 
παραμένει – και θα παραμείνει – ο ελληνικός 
λαός…

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

ΣΗΜΕΡΑ

Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και θα 
διαρκέσει έως στις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2012 η διαδικασία διαβού-
λευσης επί των πρώτων σταδίων 
εφαρμογής της Οδηγίας για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική, που δρο-
μολόγησε το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος.  Με την σχετική Οδηγία, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα κράτη-
μέλη να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την καλή περιβαλλοντική 
κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων 
έως το 2020. Η Οδηγία καθορίζει 
τους κοινούς στόχους, ωστόσο η 
επιλογή των κατάλληλων διαχειρι-
στικών μέτρων επαφίεται στα επί 
μέρους κράτη-μέλη σε αναγνώ-
ριση της ποικιλίας καταστάσεων, 
προβλημάτων και αναγκών στις 
επί μέρους θαλάσσιες περιοχές.  
Μετά την ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας στο Εθνικό Δίκαιο, με το νόμο 
3083/2011 άρχισε από το ΥΠΕΚΑ 
η εφαρμογή του πρώτου σταδίου 
της Οδηγίας, που περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων, την  προκαταρκτική 
αξιολόγηση της περιβαλλοντικής 

κατάστασης των θαλασσίων υδά-
των καθώς και των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων που αναπτύσσο-
νται σε αυτά,  τον καθορισμό των 
ποιοτικών προτύπων της Καλής 
Περιβαλλοντικής Κατάστασης και 
τον καθορισμό δέσμης στόχων 
προσανατολισμού προς την επί-
τευξη της Καλής Περιβαλλοντικής 
Κατάστασης. Το πρώτο στάδιο θα 
ολοκληρωθεί εντός του φθινο-
πώρου του 2012. Με βάση και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης  
θα υποβληθεί σχετική έκθεση 
στην Ε.Ε . Παράλληλα το ΥΠΕΚΑ 
ανακοίνωσε ότι προετοιμάζονται 
τα επόμενα στάδια, σύμφωνα με 
την Οδηγία, τα οποία είναι: 
• Θέσπιση και εφαρμογή, έως τις 
15 Ιουλίου 2014, προγράμματος 
παρακολούθησης των περιοχών. 
• Κατάρτιση Προγραμμάτων Μέ-
τρων, το αργότερο έως το 2015, 
με στόχο την επίτευξη καλής περι-
βαλλοντικής κατάστασης. Και  
•Εφαρμογή προγραμμάτων, το 
αργότερο έως το 2016.

Η εφαρμογή 
της Οδηγίας 
Πλαίσιο για την 
Θαλάσσια Στρα-
τηγική σε συν-
δυασμό με την 
υλοποίηση της 
Οδηγίας Πλαί-
σιο για τα Νερά, 
διαμορφώνουν 
ένα πλαίσιο 
ολοκληρωμένης 
διαχείρισης 
και προστασίας 
του υδατικού 
πλούτου και 
των θαλάσσιων 
οικοσυστημά-
των της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ  
ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Νέοι κανόνες προστασίας  
των παράκτιων περιοχών 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

7-8
Σεπτεμβρίου

2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ: «Κτίριο και 
Ενέργεια»
ΞΑΝΘΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσα-
λίας
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Θράκης και Τμήμα Ανα-
τολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, 
Πολυτεχνική Σχολή Ξάνθης 
του Δ.Π.Θ.

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πολυ-
τεχνική Σχολή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας 

8-10
Σεπτεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομί-
ας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης»,
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης, Πολυτεχνικής 
Σχολής  Παν. Θεσσαλίας

27-30
Σεπτεμβρίου

2012

Διήμερο κλείσιμο των δήμων της Αττικής την Τετάρτη 
29 και Πέμπτη 30 Αυγούστου αποφάσισε η ΠΕΔΑ στη 
γενική της συνέλευση, ενώ θα καταθέσει πρόταση 
για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων στο προσεχές 
έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
για τον «οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκη-
σης».
 Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής αποφάσισε 
ακόμη να πραγματοποιήσει συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας την Τετάρτη 29 Αυγούστου στο υπουργείο 
Εσωτερικών, με τη συμμετοχή των εργαζομένων στην 
αυτοδιοίκηση, των φορέων των προγραμμάτων κοι-
νωνικής μέριμνας, την κάθοδο των απορριμματοφό-
ρων οχημάτων στη συγκέντρωση και τη συμμετοχή 
του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού κατοίκων.

Διήμερο «λουκέτο»  
στους δήμους της Αττικής 

Αποτελέσματα διαγωνισμού φωτογραφίας 
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του ελληνικού διαγωνισμού 
-που έληξε στις 15 Ιουλίου- ως μέρος του διεθνούς διαγωνισμού 
της Mensa, που θα ανακηρύξει τον φωτογράφο της χρονιάς 
για το 2012. Θέμα του φετινού διαγωνισμού: Μοναδικές Δομές 
(Unique Structures).
Η ελληνική κριτική επιτροπή αποτελείτο από τους αναγνωρισμέ-
νους φωτογράφους Βασίλη Κυριακάκο και Τάσο Αρωνίτη και τον 
πρόεδρο της ελληνικής Mensa Χρήστο Αποστολίδη. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι τρεις καλύτερες συμμετοχές 
είναι κατά σειρά:
1. Stand by me,  της Ελένης Σωτηριάδου
2. Seascape,  του Ευάγγελου Φελέρη
3. MAXXI Roma, του Ανδρόνικου Μπαμπάτσικου
Οι τρεις παραπάνω συμμετοχές μαζί με τις 3 καλύτερες συμμετοχές από 
κάθε εθνικό διαγωνισμό της Mensa θα συμπεριληφθούν στο διαγωνισμό 
Mensa World Photo Cup που οργανώνεται από την Mensa International. 
Η καταληκτική ημερομηνία για το International Mensa World Photo Cup 
είναι η 25 Αυγούστου 2012. Ο νικητής του Διεθνούς διαγωνισμού θα λάβει 
τον τίτλο του Mensa International Photographer of the Year 2012. 
Σημειώνεται ότι η MENSA είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανι-
σμός, που ιδρύθηκε το 1946, και σήμερα αριθμεί πάνω από 115.000 μέλη, 
χωρίς καμία διάκριση, φυλετική, θρησκευτική, πολιτική, ταξική, φύλου, 
ηλικίας ή επιπέδου μόρφωσης, έχοντας εθνικές λέσχες ΜENSA σε 45 
χώρες του κόσμου και μέλη σε περισσότερες από 100. Για να γίνει κάποιος 
μέλος της MENSA η μόνη προϋπόθεση είναι να έχει δείκτη νοημοσύνης 
(I.Q. - Intelligence Quotient) που να τον κατατάσσει στο ανώτερο 2% του 
ανθρώπινου πληθυσμού.

Αμφιάρειο,  
ο αρχαιολογικός χώρος

Μια διαφορετική περιήγηση στο Αμφιάρειο, έναν 
ξεχωριστό αρχαιολογικό χώρο της Αττικής, διορ-
γανώνουν την ερχόμενη Κυριακή 26 Αυγούστου η 
MONUMENTA και το ΔΙΑΖΩΜΑ, σε συνεργασία με τη 
Β’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
και τους πολιτιστικούς συλλόγους Αγίας Βαρβάρας 
και Καλάμου.
Μέλη της MONUMENTA και ο αρμόδιος αρχαιολόγος 
του χώρου θα μιλήσουν για την ιστορία του ιερού, 
μαντείου και θεραπευτηρίου του Αμφιαράου, για τα 
έργα προστασίας και ανάδειξης που πραγματοποι-
ούνται συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΣΠΑ), για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν τα μνημεία, αλλά και τους τρόπους που οι πολί-
τες μπορούν να συνεισφέρουν στην προστασία του.
Το Αμφιάρειο βρίσκεται στα ΒΑ της Αττικής, στην 
περιοχή του Ωρωπού, κοντά στον οικισμό Κάλαμο. Η 
συνάντηση είναι στις 11 π.μ. στην είσοδο του χώρου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6973 308857 και μέσω 
του e-mail: info@monumenta.org

	  

	  

	  

Stand by me

Seascape

MAXXI Roma
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Εγκρίθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέ-
ρειας ΑΜ-Θ η πρόταση χρηματοδότησης για τα ΤΟΠΣΑ (Τοπικά 
Σχέδια για την Απασχόληση) που υπέβαλλε το Τμήμα Ανατολικής 
Μακεδονίας του ΤΕΕ από κοινού με όλους τους Επιστημονικούς 
Φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, το Ινστιτούτο Εργα-
σίας της ΓΣΕΕ και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της 
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Σε ανακοίνωση που υπογρά-
φει ο πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΑΜ Λάζαρος Βασιλειάδης δρ. πολιτικός 
μηχανικός αναφέρεται ότι  τη σύνταξη της πρότασης με τον τίτλο 
«Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» είχε αναλάβει 
το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας. Προς το σκοπό αυτό, το ΤΕΕ-ΑΜ συνεργάστηκε με τα 
Προεδρεία όλων των συμπραττόντων  Επιστημονικών Φορέων. 
Συντονιστής εταίρος ορίστηκε η αστική μη κερδοσκοπική εται-
ρεία «Μηχανικοί για την Κοινωνία» που ιδρύθηκε από το ΤΕΕ-
ΑΜ, τους κλαδικούς Συλλόγους των Μηχανικών της Ανατολικής 
Μακεδονίας και την ΕΜΔΥΔΑΣ. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός 
που συνόδευε την κατατεθείσα πρόταση ήταν 780.308,00 Ευρώ. 
Ο προϋπολογισμός που τελικά εγκρίθηκε ανέρχεται στο ποσό 
των 420.862,00 Ευρώ. Επί συνόλου 33 Προτάσεων αξιολογήθηκαν 
θετικά οι 28, με σημαντικές όμως μειώσεις των προϋπολογισμών. 
Οι μειώσεις στους προϋπολογισμούς έγιναν οριζόντια, σε όλες 
ανεξαιρέτως τις προτάσεις. Προφανώς θα τέθηκαν κριτήρια τα 
οποία δεν έγιναν γνωστά (μέγιστη μείωση προϋπολογισμού κατά 
75,25 %, ελάχιστη μείωση κατά 40,16 %, μείωση προϋπολογισμού 
της πρότασης του ΤΕΕ-ΑΜ κατά 46,06 %).  Οι προτάσεις εγκρίθη-
καν υπό τον όρο ότι ο αριθμός των ωφελουμένων κάθε σχεδίου 
θα παραμείνει ο ίδιος με αυτόν που αρχικά προτάθηκε, παρά 
τη μείωση των προϋπολογισμών. Με την έγκριση της πρότασης 
ανοίγονται νέοι ορίζοντες συνεργασίας μεταξύ των Επιστημο-
νικών Φορέων της Ανατολικής Μακεδονίας. Η υλοποίηση του 
έργου θα δώσει για πρώτη φορά την ευκαιρία στους Επιστημο-
νικούς Φορείς της Καβάλας και της Δράμας να συνεργαστούν σε 
πραγματική βάση (και όχι σε επίπεδο προθέσεων και διακηρύξε-
ων), με απτά προσδοκώμενα αποτελέσματα που εξυπηρετούν τον 
κοινό στόχο της προώθησης της απασχόλησης των νέων επι-
στημόνων και τη συγκράτησή τους στην Περιφέρεια. Το γεγονός 
αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για διεύρυνση και εμβάθυνση 
αυτής της συνεργασίας και για την καθιέρωσή της σε συνεχή 
πρακτική στο άμεσο μέλλον.
Ως περιοχή παρέμβασης του έργου ορίστηκαν οι Νομοί Καβάλας 
και Δράμας της Περιφέρειας ΑΜ-Θ (Περιφερειακές Ενότητες 

Δράμας, Θάσου και Καβάλας). Η πρόταση συνεργασίας είναι 
απόρροια της πλήρους κατανόησης του τεράστιου προβλήματος 
της ανεργίας, ιδιαίτερα στους νέους επιστήμονες, που ξεπερνά 
ήδη το 50%.
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του προβλήματος της «δι-
αρροής εγκεφάλων» (brain drain) και της στέρησης από την 
περιφερειακή οικονομία ενός πολύτιμου κεφαλαίου σε αν-
θρώπινο δυναμικό, η Αναπτυξιακή Σύμπραξη σχεδίασε το έργο 
«Συγκράτηση νέων επιστημονικών στην Περιφέρεια» με σκοπό 
να παρασχεθούν στους νέους επιστήμονες εφόδια γνώσεων και 
εμπειρίας, ώστε:
Να αυξηθούν οι πιθανότητές τους για εξεύρεση εργασίας στην 
Περιφέρεια είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως στελέχη υφι-
στάμενων επιχειρήσεων 
Να ανασχεθεί το ρεύμα της μετανάστευσής τους 
Να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, με την παρουσία 
τους και τη δουλειά τους στον τόπο τους
Η Ομάδα στόχου είναι νέοι επιστήμονες απόφοιτοι ΑΕΙ και 
συγκεκριμένα: μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, γεωτεχνικοί, 
οικονομολόγοι, νομικοί και επιστήμονες του κλάδου υγείας 
(γιατροί, φαρμακοποιοί και οδοντίατροι). Η επιλογή των ειδικοτή-
των αυτών καλύπτει το συντριπτικό ποσοστό του επιστημονικού 
δυναμικού της περιοχής παρέμβασης και οδηγεί στην σύνθεση 
της Αναπτυξιακής Σύμπραξης στην οποία συμμετέχουν όλοι οι 
θεσμικοί εκπρόσωποί τους (Επιστημονικά Επιμελητήρια, και Δι-
κηγορικοί, Ιατρικοί, Φαρμακευτικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι). 
-Ο αριθμός των ωφελούμενων νέων επιστημόνων είναι 124 και 
η ενδεικτική κατανομή στις συμμετέχουσες ειδικότητες είναι:  
Μηχανικοί: 20. Γεωτεχνικοί: 20. Οικονομολόγοι: 20.  Νομικοί: 16. 
Γιατροί: 16. Φαρμακοποιοί: 16.  Οδοντίατροι: 15.
Το Σχέδιο «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» περιλαμβάνει μελέτες-ερ-
γαλεία για τους νέους επιστήμονες, δικτύωση, κατάρτιση και 
επιμόρφωση. Η κατάρτιση και η επιμόρφωση αναφέρονται σε 
θεματολογία κοινή για όλες τις ειδικότητες ενώ η συμβουλευ-
τική-υποστήριξη περιλαμβάνει συγκεκριμένα ειδικά πρακτικά 
θέματα που σχετίζονται τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με 
το «επιχειρείν». 
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα της Πράξης «ΣΥΝΕΠΩΣ Περιφέρεια» 
είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του ωφελούμενου-δι-
πλωματούχου και του ωφελούμενου-επιχειρηματία ή στελέχους 
επιχείρησης καθώς και η αποτελεσματική προετοιμασία των 
νέων επιστημόνων για την άμεση είσοδό τους στην αγορά εργα-
σίας.

Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ  ανακοίνωσε ότι ο  Φαρμακευτικός Σύλλογος Κοζάνης έπειτα 
από απόφαση του, ανταποκρινόμενος σε αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος/τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, ενεργοποιεί τη σύμβαση μεταξύ του ΕΤΑΑ-
ΤΣΜΕΔΕ και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και από 1η Σεπτεμβρίου 
2012, τα φαρμακεία του νομού Κοζάνης θα δέχονται συνταγές ασφαλισμένων 
ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μόνο με την καταβολή της συμμετοχής. Το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. χαιρε-
τίζει την απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κοζάνης και αναμένει ανάλο-
γες αποφάσεις από τους άλλους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

Φάρμακα μόνο με την καταβολή της συμμετοχής

Πρόγραμμα απασχόλησης για τους νέους επιστήμονες  
Εγκρίθηκε το ΤοπΣΑ που υπέβαλε το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ
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JeRvoIS
Ο Christian Liaigre βρίσκεται πίσω από τις αισθητική στο Jervois. Ο γκουρού του σχεδιασμού έκανε 
κάποτε μια σοφίτα στο Soho της Νέας Υόρκης για τον Rupert Murdoch. Στο Χονγκ Κονγκ το μάρμαρο 
είναι το βασικό στοιχείο για τις 44 σουίτες που δημιούργησε, ειδικά στα μπάνια που είναι ντυμένα 
από πάνω έως κάτω. Η μινιμαλιστική επίπλωση, οι κρυφές ντουλάπες και ο ήλιος που αφήνεται 
άπλετα να μπαίνει στα διαμερίσματα, κάνουν τα δωμάτια να φαίνονται μεγαλύτερα από ό,τι στην 
πραγματικότητα είναι. Οι σουίτες διαθέτουν επίσης μικρού μεγέθους κουζίνες εξοπλισμένες με 
μαγειρικά σκεύη. Η αίσθηση της αποκλειστικότητας προσφέρεται από τα ιδιωτικά λόμπι ασανσέρ σε 
κάθε όροφο.

Το μειονέκτημα: οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες. Υπάρχει ένα δωμάτιο 
πλυντηρίων και ένα επιχειρηματικό κέντρο. Δεν υπάρχει γυμναστήριο. Για διαμονή ενός μηνός ή 
περισσότερο, η δαπάνη σε ένα κοντινό γυμναστήριο περιλαμβάνεται στην τιμή του δωματίου. Όσο 
για εστιατόριο, δεν γίνεται λόγος: ο δρόμος όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο είναι γεμάτος από τοπικά 
εστιατόρια.Όσο για το κόστος διαμονή ξεκινά από 190 ευρώ για ένα δωμάτιο και φτάνουν στα  510 
ευρώ για σουίτες δυο δωματίων.

TAI o HeRITAge HoTel
Παλαιότερα ήταν ένας λιμενικός σταθμός, αποικιακού ρυθμού, χτισμένος το 1902 στο Tai O, ένα 
ψαροχώρι στη δυτική άκρη της νήσου Λαντάου του Χονγκ Κονγκ. Μια περιοχή η οποία δεν έχει 
αλλάξει ιδιαίτερα στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα: διαθέτει ξύλινα σπίτια πάνω σε πασάλους στη 
θάλασσα, φθαρμένα ξύλινα σκάφη, όλα να παραπέμπουν στην εποχή που ο κόσμος ανακάλυψε το 
Χονγκ Κονγκ.

Το κτίριο έχει ενταχθεί στα διατηρητέα κτίρια της πολιτιστικής κληρονομιάς του Χονγκ Κονγκ. 
Λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση υπό την εποπτεία της Κοινότητας του Τai Ο. 
Στο κτίριο διατηρούνται σε στρατηγικά σημεία τα παλιά κανόνια, όπως, επίσης, και τα κρατητήρια. Το 
προσωπικό μοιάζει σαν τους παλιούς αξιωματικούς που αγωνίζονται να αποκρούσουν τις επιθέσεις 
των πειρατών. Ένα από τα μεταλλικά ρολά έχει ακόμη τα σημάδια από σφαίρες.

Ως ξενοδοχείο διαθέτει μόνο εννέα δωμάτια, εξαιρετικά πολυτελή στις λεπτομέρειές τους και 
ένα εστιατόριο στον τελευταίο όροφο, όλα με θέα τη θάλασσα. Έπιπλα, τζάκια, μπαλκονόπορτες, 
βικτοριανού ρυθμού. Η διαμονή, 90 λεπτά μακριά από το κέντρο της μεγαλούπολης, εξασφαλίζει την 
εύκολη πρόσβαση στη Disneyland ή στον Μεγάλο Βούδα και οπωσδήποτε λιγότερο άγχος από το να 
διαμένει κανείς στο κέντρο της πόλης. Κοστίζει 150 ευρώ.

HoTel Icon
Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύγχρονη έκφραση του design. Βασικοί δημιουργοί του ο Sir 
Terence Conran και η Vivienne Tam. Το γυάλινο λόμπι δίνει τον τόνο για το υπόλοιπο κτίριο. 'Ενας 
καταπράσινος κάθετος κήπος διατρέχει τους τοίχους του κτιρίου, δημιουργία του βοτανολόγου 
Patrick Blanc. Τα πτυσόμενα μέρη, κατά κανόνα μεταλλικά, χαρακτηριστικό των παλαιών 
κατασκευών στο Χόνγκ Κόνγκ είναι δημιουργία του τοπικού σχεδιαστή William Lim. Τα δωμάτια, με 
ελάχιστη επιφάνεια 36 τετραγωνικά μέτρα, είναι ευρύχωρα και κομψά. Τα μπάνια είναι κρυμμένο 
πίσω από ένα κινητό τείχος από σκούρο ξύλο.

Το ξενοδοχείο, δυναμικότητας 262 δωματίων, ανήκει στο Πολυτεχνείο του Χόνγκ Κόνγκ και 
εκτός  από τον καλό σχεδιασμό του, διαθέτει πισίνα,  spa, γυμναστήριο και βεράντα με μπαρ. Στο 
προσωπικό του προστίθενται και οι φοιτητές οι οποίοι κάνουν την άσκησή τους στην προσφορά 
υπηρεσιών κλπ. Η διαμονή κοστίζει από 240 ευρώ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΕ …ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Μπορεί η κινεζική μεγαλούπολη των περίπου οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων, το Χόνγκ Κόνγκ, το μεγαλύτερο εξαγωγικό λιμάνι της Κίνας, να διαθέτει κάπου 
62.000 δωμάτια σε ξενοδοχεία, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική από άποψη ποιότητας. Η εικόνα αυτή επιχειρείται να 
αλλάξει με μια σειρά νέων boutique ξενοδοχείων, τα οποία αξιοποιούν, κατά κανόνα, παλιά κτίρια της πόλης, διακρίνονται για την έμφαση στη λεπτομέρεια και 
πολλά έχουν διαμορφωθεί από διάσημους σχεδιαστές ή αρχιτέκτονες. Για τις ιδέες που δίνουν, μια συνοπτική ματιά, αξίζει τον κόπο.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΡΙΟ
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Ταχύτερες και πιο σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις στο Αιγαίο προσφέρει ο ΟΤΕ, μετά 
την πρόσφατη αναβάθμιση μέρους του δικτύου του, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη πρό-
σβαση στο Internet για τους κατοίκους και τους επισκέπτες στα νησιά των Κυκλάδων, 
του Βορειοανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και της Κρήτης. Όπως ανακοινώθηκε, 
ολοκληρώνοντας, τον περασμένο Ιούνιο, την αναβάθμιση του κεντρικού δικτύου οπτικών 
ινών, που μεταφέρει κίνηση φωνής και δεδομένων από και προς τα νησιά του Αιγαίου, ο 
ΟΤΕ αύξησε τη χωρητικότητα του δικτύου κορμού, προσθέτοντας 50 Gbps (5λ) επιπλέον 
για τις ανάγκες των νησιών σε υπηρεσίες Internet. Πλέον, η κίνηση από και προς τα νησιά 
του Αιγαίου μεταφέρεται με ταχύτητα συνολικά 210 Gbps, εξασφαλίζοντας γρήγορες συν-
δέσεις και ποιοτικές υπηρεσίες. Το μήκους 1885 χιλιομέτρων υποβρύχιο δίκτυο του ΟΤΕ, 
που συνδέει τα νησιά του Αιγαίου μεταξύ τους αλλά και με το υπόλοιπο δίκτυο κορμού 
της εταιρείας, είναι τεχνολογίας DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), από 
τις πλέον σύγχρονες για τη μετάδοση δεδομένων και είναι αρχιτεκτονικής δακτυλίων. 

Νέο ευρυζωνικό δίκτυο στο Αιγαίο

Εντός του φθινοπώρου αρχίζει ηλεκτρονικός έλεγχος της κυκλοφορίας των ανασφάλι-
στων οχημάτων κατά τα πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Δηλαδή θα γίνει ηλεκτρονι-
κή ζεύξη των αρχείων των κυκλοφορούντων οχημάτων και ασφαλισμένων οχημάτων από 
τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών. 
Οι ιδιοκτήτες ανασφάλιστων αυτοκινήτων θα κληθούν  να προβούν στην ασφάλιση του 
αυτοκινήτου του εντός συγκεκριμένου και σύντομου χρονικού διαστήματος και καταβάλ-
λοντας επιπλέον ποσό ύψους 250 ευρώ, υπέρ του Δημοσίου. Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης, η ΓΓΠΣ θα μεριμνά για την αποστολή των στοιχείων των ιδιοκτητών των ανασφάλι-
στων οχημάτων στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την επιβολή των προβλεπόμενων από 
το νόμο αυστηρότερων κυρώσεων (πρόστιμα, ποινές κ.λπ.). Ο σχεδιασμός αυτός αποτελεί 
έργο επιτροπής στην οποία συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη των υπουργείων Οικονο-
μικών, Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και στελέχη της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Επικουρικού Κεφαλαίου και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος.

Κυνήγι για ανασφάλιστα αυτοκίνητα 

Μια νέα έκθεση που αναφέρεται στον τρόπο 
με τον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται τα 
αστικά τους απορρίμματα αποκαλύπτει την 
ύπαρξη εντυπωσιακών διαφορών ανά την 
ΕΕ. Στην έκθεση κατατάσσονται τα 27 κράτη 
μέλη με γνώμονα 18 κριτήρια, αξιολογούνται 
μάλιστα με πράσινες, πορτοκαλί και κόκκι-
νες σημαίες σε τομείς όπως η συνολική πο-
σότητα των αποβλήτων που ανακυκλώνονται, 
η τιμολόγηση της διάθεσης απορριμμάτων 
και οι παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας. Τα κράτη μέλη όπου παρουσιάζονται 
τα μεγαλύτερα κενά στην εφαρμογή της ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας είναι η Βουλγαρία, η 
Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, 
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λιθουανία, η Λετονία, η 
Μάλτα, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Σλοβα-
κία. Οι αδυναμίες περιλαμβάνουν ανεπαρ-
κείς ή ανύπαρκτες πολιτικές πρόληψης της 
δημιουργίας αποβλήτων, έλλειψη κινήτρων 
για να μην οδηγούνται τα απόβλητα στους 
ΧΥΤΑ και ανεπαρκή υποδομή επεξεργασίας 
αποβλήτων. Η ισχυρή εξάρτηση από την 
υγειονομική ταφή σημαίνει ότι σημειώ-
νεται συστηματικά υστέρηση αξιοποίησης 
καλύτερων επιλογών διαχείρισης αποβλή-
των, όπως η επαναχρησιμοποίηση και η 
ανακύκλωση. Επομένως, οι προοπτικές είναι 
δυσοίωνες. Αντίθετα, η Αυστρία, το Βέλγιο, 
η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες και η 
Σουηδία διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήμα-
τα αποκομιδής αποβλήτων και κατευθύνουν 
στους ΧΥΤΑ ποσοστό μικρότερο από το 5% 
των απορριμμάτων τους. Διαθέτουν καλώς 
αναπτυγμένα συστήματα ανακύκλωσης, 
επαρκή δυναμικότητα επεξεργασίας και 
παρουσιάζουν καλές επιδόσεις ως προς 
τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα. Στην τυπική 
περίπτωση, συνδυάζουν νομικά, διοικητικά 
και οικονομικά μέσα για αποτελεσματική 
άσκηση των εθνικών πολιτικών διαχείρι-
σης αποβλήτων. Σε ορισμένα κράτη μέλη, 
η απεξάρτηση από την υγειονομική ταφή ση-
μείωσε ταχεία πρόοδο ώστε αυτή πρακτικώς 
να έχει εξαλειφθεί.. Ακόμη όμως και εκείνα 
τα οποία παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδό-
σεις αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις 
όπως η ενίσχυση της πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων και η πλεονάζουσα δυναμικότητα 
στον τομέα της αποτέφρωσης, που μπορεί να 
εμποδίζουν την ανακύκλωση και απαιτούν 
εισαγωγές αποβλήτων για την τροφοδότηση 
των μονάδων αποτέφρωσης. Ο αρμόδιος για 
το περιβάλλον επίτροπος κ. Janez Poto nik 
δήλωσε τα εξής: «Η εικόνα που προκύ-
πτει από την αξιολόγηση επιβεβαιώνει τις 

σοβαρές μου ανησυχίες. Για να απαλλαγούν 
από τεράστιες ποσότητες αστικών απορριμ-
μάτων πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούν την υγειονομική ταφή – τη 
χειρότερη επιλογή διαχείρισης αποβλήτων – 
παρά την ύπαρξη καλύτερων εναλλακτικών 
λύσεων και παρά τη διάθεση χρημάτων από 
τα διαρθρωτικά ταμεία για τη χρηματοδότη-
ση καλύτερων επιλογών. Θάβονται πολύ-
τιμοι πόροι, χάνονται δυνητικά οικονομικά 
οφέλη, δεν δημιουργούνται θέσεις εργασίας 
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 
και πλήττονται η ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Στις παρούσες οικονομικές 
περιστάσεις δεν επιτρέπεται να υπεραμυ-
νόμαστε της τακτικής αυτής.» Η Επιτροπή 
χρησιμοποιεί την παρούσα έκθεση για να 

συντάξει χάρτες πορείας για τα δέκα κράτη 
μέλη με τις χειρότερες επιδόσεις. Οι χάρτες 
πορείας θα συζητηθούν με τις εθνικές αρχές 
σε διμερείς συσκέψεις εργασίας το φθινό-
πωρο, αρχής γενομένης στην Πράγα στις 19 
Σεπτεμβρίου. 

Μεγάλα προβλήματα  στην διαχείριση των απορριμμάτων 
Αποκαλύπτει νέα έκθεση της ΕΕ, που κατατάσσει σε αρνητική θέση την Ελλάδα
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Είμαι σθεναρά αντίθετος στην έξοδο της Ελλάδας από 
το ευρώ, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup- ΘΕΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ Ζ. Κ. 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ- Ανοίγει ο δρόμος για δόση και επιμήκυνση  • Επιδίωξη να 
αποχωρήσουν πάνω από 150.000 έως το 2015- ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θετικά σχόλια χωρίς παροχές πρόσφερε ο 
κ. Γιούνκερ στον κ. Σαμαρά- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ «ΣΥΜΠΑΘΕΙΑ» ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ- Η Κομισιόν θα περιμένει την έκθεση της 
τρόικας  • Χωρίς χρηματοδότηση κινδυνεύουν να μείνουν τα Ταμεία 
τους τελευταίους μήνες του έτους- ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

ΚΕΡΔΟΣ: Συμπάθεια και συστάσεις για επιτάχυνση των αλλαγών 
από τον Πρόεδρο του Eurogroup- Ο ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΑΝΟΙΞΕ 
ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ- Θα εξαρτηθεί βεβαίως από 

την τελική έκθεση της τρόικας- Το βάρος στις μεταρρυθμίσεις, 
στις ιδιωτικοποιήσεις και στα δημοσιονομικά- Την ανάπτυξη και τη 
ρευστότητα της αγοράς έθιξε ο Έλληνας Πρωθυπουργός  • Πιστεύουν ότι 
αποτελούν εκ νέου ευκαιρία μετά το PSI- ΤΑ HeDge FUnDS ΧΤΙΖΟΥΝ 
ΠΑΛΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Αποτελεσματικά μέτρα και επιτάχυνση ιδιωτικοποιήσεων 
ζήτησε ο Ζ. Κ. Γιούνκερ από τον Α. Σαμαρά- «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ  • Υστέρηση 600 εκατ. στο 
ΦΠΑ το 7μηνο- Η ΥΦΕΣΗ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΑ ΕΣΟΔΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ, ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ 
«ΝΑΡΚΕΣ»- Τι δείχνουν οι μαύρες τρύπες και η πορεία του ελλείμματος 
του προϋπολογισμού στο επτάμηνο • ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ  • ΤΑ ΞΕΝΑ FUnDS ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΞΑΝΑ 
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ζαν Κλοντ Γιούνκερ: ΚΛΕΙΔΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ Η 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ- Για τη δόση και την επιμήκυνση • ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ 
«ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- Του δημόσιου τομέα 
• ΔΑΝΕΙΟ ΙΚΑ 240 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- 
Ήδη το ΕΤΑΜ έχει λάβει το 74% της ετήσιας χρηματοδότησης που 
προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό  • Από το 1996 έως το 
2010- 10 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΧΑΝ ΣΤΗΣΕΙ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΗΝ 
ΑΓΟΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΥ  • Μελετά το Υπ. Δικαιοσύνης- «ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ» 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πρώτο τεστ αξιοπιστίας της κυβέρνησης στα ραντεβού με τους 
εταίρους- Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ- Ο Γιούνκερ στηρίζει αλλά 
και προειδοποιεί- Μέρκελ και Ολάντ ψάχνουν γραμμή για την Ελλάδα- 
Σαμαράς προς Γερμανούς: “Θυμηθείτε τον Ρεχάγκελ”  • Δημόσιο- ΠΡΟΣ 
ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕ… ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ  • Ένστολοι- «ΓΙΑ 610 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΑΙΖΩ 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΟΥ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Γιούνκερ: Στήριξη αλλά προειδοποίηση για 
«τελευταία ευκαιρία»- “ΕΧΕΤΕ ΤΗ ΛΥΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ”  • ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΟΛΑΝΤ-
ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Η Γερμανίδα προσπαθεί να επιβάλει “σιγήν 
ασυρμάτου” στον Γάλλο Πρόεδρο εν όψει της συνάντησης με Σαμαρά  • 
Το νέο σχέδιο- ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ… ΛΙΓΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ  • 6 
δισ. ευρώ χαμένοι φόροι κάθε χρόνο- «ΣΚΟΥΠΑ» ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ.

ΕΘΝΟΣ: Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Eurogroup για παραμονή της 
Ελλάδας στο ευρώ- ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  • Αγκάθι 
η Ελλάδα- ΣΚΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ ΜΕ 
ΤΟΝ ΟΛΑΝΤ  • Ψάχνουν ισοδύναμα Δένδιας-Παναγιωτόπουλος- ΤΟ 
ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ  • Φεύγουν 

150.000 μέχρι το 2015- Η ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΠΗΚΕ ΣΕ… ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΕΔΕΙΞΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩ- Ολόθερμη στήριξη Γιούνκερ στις δύσκολες 
προσπάθειες Σαμαρά  • Άγνωστο τι θα γίνει με τις συντάξεις και τα δώρα 
Χριστουγέννων- «ΣΤΕΓΝΩΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- 
Μέχρι και σήμερα κάλυψαν ήδη το 85% της χρηματοδότησής τους!

Η ΑΥΓΗ: Χθες στο Μαξίμου με Σαμαρά- «ΣΥΜΠΟΝΙΑ» ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΓΙΑ 
ΜΕΤΡΑ 22,5 ΔΙΣ.  • Βουλή- ΗΤΤΑ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΝΔ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Φέτος στη Θεσσαλονίκη- ΕΒΑΛΑΝ ΛΟΥΚΕΤΟ 
1.250 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  • ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΡΑΤΟΣ-ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ- Τα ίδια έγραφε 
η «ΕΣΤΙΑ» προ 80 ετών.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Αγόρασε από τη δευτερογενή αγορά ελληνικό ομόλογο 
με έκπτωση 70% και μας το πούλησε στο ακέραιο βγάζοντας κέρδος 
900.000.000 ευρώ- ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για την ελαστικοποίηση των 
κριτηρίων- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η φουτουριστική και αποκρυφιστική πρωτεύουσα 
του Καζακστάν που καλωσορίζει τη Νέα Τάξη Πραγμάτων- ΑΣΤΑΝΑ 
ΜΑΣΟΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.
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 «ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 23/08/2012

 Με τη φράση «το μόνο που ζητάμε είναι λίγος αέρας για να 
αναπνεύσουμε», ώστε «να πάρει μπροστά n οικονομία μας 
και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα» και με τη διευκρίνιση ότι 
«περισσότερος χρόνος δεν σημαίνει αυτόματα περισσότερα 
χρήματα», ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς έθεσε για 
μία πρώτη φορά χθες το πλαίσιο της επιχειρηματολογίας που 
θα αναπτύξει το επόμενο διάστημα n Αθήνα, προκειμένου 
να εξασφαλίσει το πράσινο φως για επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής του χρέους. 
Στο πρώτο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στη 
γερμανική εφημερίδα Bild και δημοσιεύτηκε χθες, ημέρα της 
επισκέψεως του προέδρου του Eurogroup στη χώρα μας, ο κ. 
Σαμαράς δηλώνει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να 
εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις και παράλληλα προειδοποιεί για 
τους κινδύνους που απειλούν τις χώρες της Ευρωζώνης από 
μια ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από τη Ζώνη του Ευρώ, 
παρομοιάζοντας μάλιστα την κατάσταση που θα επικρατούσε 
στη χώρα σε περίπτωση επιστροφής στη δραχμή με αυτήν της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. «Οι Έλληνες εξέλεξαν μια νέα 
κυβέρνηση για να φέρει τη χώρα σε νέα πορεία. Και εμείς 
μπορούμε να μεταμορφώσουμε μια τραγωδία σε μια ιστορία 
επιτυχίας», σημειώνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει ότι n 
Ελλάδα δεν απαιτεί επιπλέον χρήματα. Θα ανταποκριθεί στις 
δεσμεύσεις της και στην εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων, 
αλλά θα πρέπει να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη διότι αυτό 
μειώνει τα ελλείμματα. Απευθυνόμενος προς τον γερμανικό 
λαό, ο κ. Σαμαράς τονίζει ότι n χώρα μας σημειώνει πρόοδο 
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στις ιδιωτικοποιήσεις. 
«Έλληνες και Γερμανοί έχουν πολλά κοινά. Και εμείς μπορούμε 
να μεταμορφώσουμε μια τραγωδία σε μια ιστορία επιτυχίας», 
προσθέτει. To πρώτο μέρος της συνέντευξης φιλοξενεί 
φωτογραφία του κ. Σαμαρά στο πρωθυπουργικό γραφείο, 
μπροστά στον πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη «Η Ελλάς 
ευγνωμονούσα», και μία δεύτερη, στην οποία απεικονίζεται ο 
συντάκτης της εφημερίδας να προσφέρει στον πρωθυπουργό 
το λεύκωμα της Bild για τα 60 χρόνια κυκλοφορίας της. Από την 
εφημερίδα επισημαίνεται ότι στο δεύτερο μέρος, το οποίο θα 
δημοσιευθεί σήμερα, ο Ελληνας πρωθυπουργός εξηγεί «πώς n 
Ελλάδα θα αποπληρώσει τα χρέη της». Σε άλλη συνέντευξή του 
στην εφημερίδα Suddeutsche Zeitung, n οποία θα δημοσιευτεί 
σήμερα, ο κ. Σαμαράς δεσμεύεται ότι n Ελλάδα θα εξοφλήσει 
όλη την οικονομική βοήθεια που λαμβάνει και θα υλοποιήσει τις 
μεταρρυθμίσεις. «Οι Γερμανοί θα εισπράξουν τα χρήματά τους. 
To εγγυώμαι προσωπικώς. Και όλοι οι άλλοι θα εισπράξουν τα 
χρήματά τους» τονίζει ο πρωθυπουργός, ο οποίος επικρίνει όσους 
Ευρωπαίους προβαίνουν σε δηλώσεις για ενδεχόμενη έξοδο της 
Ελλάδας από το ευρώ. «Πρέπει να είναι κανένας προσεκτικός, 
ώστε να μην τρομάζουν οι επενδυτές. Κάθε φορά που ένας 
Γερμανός, Ολλανδός ή Αυστριακός πολιτικός αναφέρεται στην 
έξοδο μας από την Ευρωζώνη, λέω στον εαυτό μου: "Πώς 
μπορώ να ιδιωτικοποιήσω τις δημόσιες επιχειρήσεις; Ποιος 
επιχειρηματίας θα θελήσει να επενδύσει ευρώ στην Ελλάδα, 

εάν βρεθεί υποχρεωμένος να εισπράττει δραχμές» αναφέρει 
χαρακτηριστικά. 

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟ-ΑΜΝΗΣΤΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 7 | 23/08/2012

«Κόκκινη γραμμή» με το παρελθόν ετοιμάζεται να βάλει το 
υπουργείο Οικονομικών, δίνοντας μια τελευταία ευκαιρία σε 
όλους τους φορολογούμενους να αποκαλύψουν «μαύρα» 
εισοδήματα, αλλά και την κινητή και ακίνητη περιουσία, που 
έχουν αποκρύψει από το κράτος. Οι διαδικασίες θα είναι 
«εξπρές», καθώς με ειδική νομοθετική ρύθμιση που μελετάται 
θα δίνεται n δυνατότητα στους φορολογουμένους να υποβάλουν 
πάσης φύσεως εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις και με 
ελάχιστο τίμημα να εξασφαλίζουν «φορο-αμνηστία». Απαραίτητη 
προϋπόθεση, φυσικά, να δηλώσουν στην Εφορία όλα τα αδήλωτα 
εισοδήματα και περιουσιακά τους στοιχεία όπως ακίνητα, 
καταθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, μετοχές και ομόλογα 
ακόμη και χρυσό ή κοσμήματα και έργα τέχνης μεγάλης αξίας, 
που αποκτήθηκαν από μη νόμιμα κεφάλαια. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι n εν λόγω ρύθμιση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο 
των κινήσεων που εξετάζονται από την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών με στόχο την «τόνωση» των εσόδων και 
τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού που καταγράφει ήδη 
στο επτάμηνο «απώλειες» που προσεγγίζουν τα 3 δισ. ευρώ. Ο 
αρμόδιος άλλωστε επί των εσόδων, υφυπουργός Οικονομικών, 
Γ. Μαυραγάνης, εξετάζει διάφορα εναλλακτικά σενάρια που θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα και κυρίως να αποδώσουν 
«καρπούς» έως το τέλος του έτους, ώστε να περιοριστεί n 
«μαύρη τρύπα» των εσόδων, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι 
οι συγκεκριμένες αποκλίσεις δίνουν κάθε φορά το δικαίωμα 
στους επικεφαλής της τρόικας να αμφισβητούν τους στόχους 
που τίθενται από την κυβέρνηση στο «μέτωπο» των εσόδων και 
να ζητούν, σε κάθε επίσκεψή τους, την επιβολή νέων μέτρων. 
Θα πρέπει, άλλωστε, να αναφερθεί ότι δεν είναι n πρώτη φορά 
που θα θεσπιστεί τέτοιου είδους ρύθμισης, αφού κάθε ένα ή 
δυο χρόνια, αντιμέτωπο με ελλείμματα στο δημόσιο ταμείο, το 
υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην «αθώωση» των από 
πρόθεση ή αμέλεια φορολογούμενων που δεν είναι τυπικοί στην 
υποχρέωσή τους για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 
Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι n αντίστοιχη προηγούμενη ρύθμιση 
θεσπίστηκε στα μέσα του 2011 και εξέπνευσε μετά από απανωτές 
παρατάσεις στις 31 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους. Τα 
στελέχη του υπουργείου Οικονομικών έχουν ήδη διαπιστώσει ότι 
οι φορολογούμενοι που επέλεξαν να μην υποβάλουν κάθε είδους 
φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να μην πληρώσουν κάποιο 
φόρο, ειδικά μάλιστα τα φετινά «φουσκωμένα» εκκαθαριστικά 
της Εφορίας δεν είναι λίγοι. Αρκετοί, πάντως, είναι και οι 
υπόχρεοι που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις φόρου κληρονομιών, 
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, παρακρατούμενων φόρων (πλ. 
Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών κ.ά.). Για το λόγο άλλωστε αυτό, 
όπως επισημαίνει κορυφαίος παράγοντας του οικονομικού 
επιτελείου της κυβέρνησης, το κίνητρο που θα δοθεί στους 
φορολογούμενους θα είναι ισχυρό ώστε να αποφασίσουν να 
φανερώσουν περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν σήμερα 
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να δικαιολογήσουν από τα εισοδήματα που έχουν καταγράψει 
στις φορολογικές τους δηλώσεις. Φυσικά, για μια ακόμη 
φορά, το δέλεαρ για τους «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενους 
θα είναι, όπως και σε κάθε ανάλογη ρύθμιση, n απαλλαγή 
από τα πρόστιμα και μέρους ή του συνόλου των πρόσθετων 
φόρων και των προσαυξήσεων, ενώ n σχεδιαζόμενη ρύθμιση 
θα αφορά την υποβολή αρχικών, αλλά και τροποποιητικών 
φορολογικών δηλώσεων. Όσον αφορά ειδικότερα, πάντως, τους 
φορολογούμενους που δεν υπέβαλαν τη φετινή φορολογική 
δήλωση και υπολογίζονται σε περίπου 30.000, μελετάται να 
απαλλαγούν μόνο από το πρόστιμο μη υποβολής της φορολογικής 
δήλωσης, όμως θα επιβαρυνθούν με τα 500 ευρώ από την 
απώλεια του αφορολόγητου ορίου. 

ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ Ο ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ 
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Επιστρέφει από την 1η Σεπτεμβρίου ο γνωστός μας δακτύλιος 
στο κέντρο της Αθήνας, καθώς τα σχέδια του υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για εφαρμογή 
του «πράσινου» δακτυλίου παραπέμπονται στις καλένδες. 
Η αρχική σκέψη ήταν από την πρώτη ημέρα του ερχόμενου 
μήνα να επιτρέπεται n κυκλοφορία σε όλα τα αυτοκίνητα 
νέας αντιρρυπαντικής κυκλοφορίας. Μάλιστα, τα στελέχη του 
υπουργείου υποστήριζαν ότι δεν χρειάζεται ειδικό πράσινο σήμα, 
αλλά οι έλεγχοι θα μπορούσαν να γίνονται δειγματοληπτικά από 
την Τροχαία. Στην πορεία, ωστόσο, διαπίστωσαν ότι, για να μην 
γίνει χάος στο κέντρο, είναι απαραίτητο ένα ειδικό σήμα... Κι έτσι, 
αποφάσισαν να αναβάλουν την έναρξη του μέτρου τουλάχιστον 
έως την 1η Οκτωβρίου. Αν δηλαδή προλάβουν μέχρι τότε να 
τρέξουν όλες τις διαδικασίες για την έκδοση του σήματος!

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΕ... ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
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Με βάση την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και δίνοντας 
έμφαση στη συνταξιοδοτική ωρίμανση αλλά και στη μείωση του 
προσωπικού, που θα τεθεί σε διαθεσιμότητα εάν βαθμολογηθεί 
«κάτω από τη βάση», συμφώνησαν χθες οι υπουργοί Οικονομικών 
Γ. Στουρνάρας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης A. Mανιτάκης 
ότι θα διαμορφωθεί το καθεστώς της «νέου τύπου εφεδρείας», 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος μείωσης κατά 150.000 των 
μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο μέχρι το 2015.
 Επιβεβαιώνοντας πλήρως το χθεσινό δημοσίευμα του «Εθνους», 
οι δύο υπουργοί συμφώνησαν ότι ύστερα από ενδελεχή μελέτη 
των δημοσιονομικών οφελών, θα εξετάσουν το ενδεχόμενο 
παροχής κινήτρων προκειμένου να οδηγηθεί ένας αριθμός 
υπαλλήλων σε καθεστώς συνταξιοδότησης. Ο όρος «εφεδρεία» 
εγκαταλείπεται από το λεξιλόγιο της κυβέρνησης αφού όπως 
τόνισε ο υπουργός Οικονομικών μετά τη συνάντηση σχετικά με 
τη χρησιμοποιούμενη ορολογία «ας μη μείνουμε στις λέξεις 
που μας χωρίζουν αλλά στις διαδικασίες που μας ενώνουν». Η 
«διαθεσιμότητα» που θα περιλαμβάνεται στον δημοσιοϋπαλληλικό 
κώδικα για όσους κρίνονται μη ικανοί να υπηρετούν το Δημόσιο 
προβλέπει ότι θα αποπέμπονται από τη θέση τους λαμβάνοντας 

το 75% των αποδοχών τους μόνο για έναν χρόνο και μετά θα 
απολύονται.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, όπου συμμετείχε και ο 
υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης M. Βολουδάκης, 
συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται ένα ποιοτικότερο, 
αποτελεσματικότερο και μικρότερο κράτος, στο οποίο θα 
οδηγηθούμε μετά την
αξιολόγηση δομών και προσωπικού, καθώς και τον 
εξορθολογισμό φορέων
του Δημοσίου για να αξιοποιηθούν οι άξιοι υπάλληλοι.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά 
το πέρας της συνάντησης, ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
διαδικασιών θα επιτευχθούν «n αναγκαία και επιβαλλόμενη 
μείωση του προσωπικού και το συνακόλουθο δημοσιονομικό 
αποτέλεσμα, μέσω της μείωσης της μισθολογικής δαπάνης και 
των λειτουργικών δαπανών». Η διαδικασία που αποφασίστηκε 
στην κυβερνητική σύσκεψη περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια: 
- Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών θα 
πραγματοποιηθεί n αξιολόγηση του προσωπικού, περί τα μέσα 
Νοεμβρίου. Θα αξιολογηθούν μόνο όσοι έχουν εισαχθεί στο 
Δημόσιο χωρίς διαγωνιστικές διαδικασίες, εξαιρώντας με 
αυτό τον τρόπο από την αξιολόγηση όσους έχουν ακολουθήσει 
διαδικασίες ΑΣΕΠ ή έχουν περάσει στο Δημόσιο με εξετάσεις. 
- Μετά τη δημιουργία των νέων οργανογραμμάτων, θα 
τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις αρχικά το προσωπικό που 
έχει εισαχθεί στο Δημόσιο μέσω διαγωνισμών και κατόπιν όσοι 
αξιολογηθούν θετικά βάσει βαθμολογίας σε τεστ που θα γίνει 
μέσω ΑΣΕΠ αλλά και της βαθμολόγησης του προσωπικού τους 
φακέλου. 
- Θα τεθούν σε διαθεσιμότητα όσοι έχουν υποπέσει σε σημαντικά 
αδικήματα (πειθαρχικά ή εργασιακά), καθώς και όσοι κριθούν 
μη ικανοί να υπηρετούν στο Δημόσιο. Υπολογίζεται ότι μόνο από 
πειθαρχικά αδικήματα θα τεθούν σε διαθεσιμότητα περίπου 3.000 
υπάλληλοι. 
- Με βάση την αξιολόγηση που θα πραγματοποιηθεί, θα δοθούν 
κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότηση ή για να τεθεί ένας αριθμός 
υπαλλήλων σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς λαμβάνοντας το 
60%του μισθού τους μέχρι και 3 χρόνια πριν από τη (σύνταξη. 
Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί 
κυρίως σε όσους υπαλλήλους έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία 
(για να μη γίνει οριζόντια εφαρμογή) και βρίσκονται κοντά στη 
σύνταξη. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι θα επιδιωχθεί να 
δοθούν κίνητρα προκειμένου να αυξηθεί το κύμα εθελοντικής 
συνταξιοδότησης, αφού n κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλισθεί 
ο βασικός όγκος των αποχωρήσεων μέσω συνταξιοδοτήσεων. 
Εκτιμάται μάλιστα ότι θα εξασφαλιστεί n εθελοντική προσέλευση 
των υπαλλήλων να συνταξιοδοτηθούν μέσω της προειδοποίησης 
ότι όσοι δεν μπουν στο σχήμα που θα προτείνεται τώρα, δεν 
θα μπορούν να κάνουν χρήση άλλων ευνοϊκών ρυθμίσεων 
στο μέλλον. Αν και το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι n 
θεσμοθέτηση κινήτρων (πλασματικά χρόνια κτλ.) θα είναι 
κοστοβόρα (υπολογίζεται ότι θα κοστίσει περίπου 300 εκατ. 
ευρώ), το σενάριο βρίσκεται ακόμα επάνω στο τραπέζι των 
συζητήσεων.


