
Η εκτόξευση της τιμής της βενζίνης, η μείωση των εισοδημάτων και η αύξη-
ση της ανεργίας οδήγησαν τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν τα Ι.Χ. τους. 
Οι βασικές οδικές αρτηρίες παρουσιάζουν το τρίμηνο Απριλίου - Ιουνίου 

του 2012 μειώσεις μέχρι και 9% του κυκλοφοριακού φόρτου και αύξηση της 
ταχύτητας μέχρι και 10% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

"Καθήκον μου είναι να πω την αλήθεια. 
Βρισκόμαστε ενώπιον μιας κρίσης εξαιρετικής 
σοβαρότητας και μακράς διάρκειας, η οποία ήδη 
διαρκεί περισσότερα από τέσσερα χρόνια και από 
την οποία καμία από τις μεγάλες οικονομικές 
δυνάμεις, ακόμη και τις αναδυόμενες, δεν είναι 
δυνατό εφεξής να γλιτώσει".

Πρόκειται για αποστροφή Σαββατιάτικης ομιλίας 
του Γάλλου προέδρου Φρανσουά Ολάντ, στο 
Σαλόν-εν-Σαμπάν, στην ανατολική Γαλλία. "Η 
ανάπτυξη επιβραδύνεται παντού και οι τιμές των 
πρώτων υλών και του πετρελαίου αυξάνονται 
σημαντικά, όπως, επίσης, των δημητριακών 
εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών και των 
κερδοσκοπικών συμφερόντων” πρόσθεσε.

Ο ίδιος απέφυγε να αναφερθεί σε ευθύνες. 
"Πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια για να κρίνουμε 
το παρελθόν, χρειάζεται να δράσουμε από σήμερα 
ώστε να προετοιμάσουμε το μέλλον και να 
αποφύγουμε τα χειρότερα".

Ο αριθμός των ανέργων στην Γαλλία ξεπέρασε το 
όριο των 3 εκατομμυρίων τον Αύγουστο και πολλοί 
ανεξάρτητα που πρόσκεινται πολιτικά, πιέζουν την 
κυβέρνηση να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα στη Αθήνα, η αλήθεια δεν 
λέγεται (κάποια μισόλογα μόνο) και αντί 
μεταρρυθμίσεις και σύλληψη της φοροδιαφυγής, 
που ενδεχομένως να έλυναν σε ένα βαθμό 
το πρόβλημα, βρισκόμαστε εκ νέου ενόψει 
οριζόντιων περικοπών αποδοχών και συντάξεων, 
μέτρα τα οποία, κατά τον καθηγητή Oικονομικής 
Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιάννη 
Βαρουφάκη, ρίχνουν «βενζίνη» στη «φωτιά» 
της ύφεσης. Η κυβέρνηση έχει λάθος στόχους, 
συμπληρώνει, προβλέποντας ότι η ύφεση θα 
βαθύνει ακόμη περισσότερο. Επόμενο, αφού η 
ανάπτυξη μετατίθεται στο μέλλον.

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

Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή ο 
«πράσινος δακτύλιος» στο κέντρο 
της Αθήνας, με αιχμή την απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας των παλαιών φορ-
τηγών και λεωφορείων, στοχεύοντας 
στη βελτίωση της ποιότητας της 
ατμόσφαιρας. Αναλυτικά:
-Ισχύει κανονικά χωρίς καμία αλλα-
γή η εκ περιτροπής είσοδος των Ι.Χ. 
οχημάτων στον μικρό δακτύλιο, με 
το σύστημα «μονών - ζυγών».
-Επιτρέπεται η κυκλοφορία στο μι-
κρό δακτύλιο χωρίς περιορισμό των 
Ι.Χ. αυτοκινήτων και των φορτηγών 
οχημάτων κάτω των 2,2 τόνων, 
εφόσον είναι τεχνολογίας Euro 5 ή 
μεταγενέστερης -είτε είναι απλά είτε 
υβριδικά- και εφόσον εκπέμπουν 
διοξείδιο του άνθρακα λιγότε-
ρο από 140g/km. Ειδικά για τα 
υβριδικά και για τα οχήματα αερίου 
καυσίμου εκ κατασκευής, επιτρέ-
πεται η κυκλοφορία και αυτών που 
είναι τεχνολογίας Euro 4, εφόσον 
εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα 
λιγότερο από 140g/km.
-Απαγορεύεται η κυκλοφορία στον 

μεγάλο δακτύλιο των λεωφορείων 
και των φορτηγών άνω των 2,2 
τόνων, πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα πριν από την 1η Ιανου-
αρίου 1990. Για μια μεταβατική περί-
οδο ενός έτους (από 1.1.12.-1.1.13) 
η προαναφερθείσα απαγόρευση 
εφαρμόζεται για τα ανωτέρω οχήμα-
τα πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα πριν από την 1/1/1984. Στην 
απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβά-
νονται η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών 
Λαμίας, η Λεωφόρος Κηφισού και η 
Λεωφόρος Αθηνών, από τη Λεωφό-
ρο Κηφισού και δυτικότερα.
-Η ημερομηνία της 1ης Ιανουαρίου 
1990 προσαυξάνεται αυτόματα κατά 
ένα έτος, κάθε νέο ημερολογια-
κό έτος, έτσι ώστε κάθε φορά να 
απαγορεύονται τα οχήματα που είναι 
παλαιότερα των 22 ετών.
Στο μεταξύ ετοιμάζεται η έκδοση 
του «πράσινου σήματος» ηλεκτρονι-
κά, που σύμφωνα με το υπουργείο 
Μεταφορών θα ολοκληρωθούν σε 
ένα μήνα και θα υπάρξει σχετική 
ανακοίνωση.

Τα οχήματα που 
θα κυκλοφορούν 
στον «Πράσινο 
Δακτύλιο» θα 
ελέγχονται από 
τα όργανα της 
τροχαίας αποκλει-
στικά βάσει της 
άδειας κυκλοφο-
ρίας τους, όπου 
αναγράφονται τα 
όρια εκπομπών 
ρύπων. Για τους 
παραβάτες προ-
βλέπονται ποινές

Σε εφαρμογή από σήμερα  
ο «πράσινος δακτύλιος»

ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  1ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο 
Θεσσαλίας
ΣΚΙΑΘΟΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για τη βράβευση πρωτευσάντων 
αποφοίτων των Πολυτεχνικών Σχολών
ΑΘΗΝΑ

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Πο-
λυτεχνική Σχολή Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας 

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας
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2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
για τα τοξικά απόβλητα
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πολυτεχνείο Κρήτης,  Πανεπι-
στήμιο Πάντοβας, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ, 
Διεθνής Ομάδα Εργασίας 
Αποβλήτων 
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 Υπενθυμίζεται ότι το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων-UIA προκειμένου να 
εισηγηθεί την ανανέωση των μελών της Γραμματείας του στη ΔΕ του ΤΕΕ, καλεί όσους ενδιαφέρονται 
να  αποστείλουν -μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2012- αίτημα με τα στοιχεία τους στη Γραμματέα του Τμήματος 
Νοτίνα Κοντογιάννη, με κοινοποίηση στην  Όλγα Καλατζοπούλου και την Πρόεδρο του Ελληνικού 
Τμήματος UIA Λίζα Σιόλα. Το αίτημα τους χρήσιμο είναι να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό 
σημείωμα που θα διευκολύνει τη σχετική εισήγηση.
Πληροφορίες: Νοτίνα Κοντογιάννη email: notina@central.tee.gr, Όλγα Καλατζοπούλου email: okal@
central.tee.gr, Λίζα Σιόλα email: esiol@tee.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Οι επιβάτες καθώς και οι επισκέπτες του αερο-
δρομίου της Αθήνας, από σήμερα 3 Σεπτεμβρίου 
2012 και ως τις 30 Ιανουαρίου 2013, θα έχουν 
την ευκαιρία να κάνουν μία πρώτη «γνωριμία» 
με τη σπουδαία περιοδική έκθεση του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου που είναι αφιερωμένη 
στο Ναυάγιο των Αντικυθήρων.
Η συγκεκριμένη ενέργεια του αεροδρομίου εντάσ-
σεται στη θεματολογία «Τέχνη / Πολιτισμός» όπου 
ο ΔΑΑ δίνει ιδιαίτερη έμφαση.
Η έκθεση «Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων - Το 
Πλοίο, οι Θησαυροί, ο Μηχανισμός» του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου, η συνοπτική παρουσί-
αση της οποίας θα φιλοξενείται στο αεροδρόμιο, 
παρουσιάζει για πρώτη φορά το σύνολο σχεδόν 
των αρχαιοτήτων, που ανασύρθηκαν από τον χώρο 
του περίφημου ναυαγίου.
Το ναυάγιο εντόπισαν σφουγγαράδες από τη Σύμη 
και η μερική ανέλκυσή του συνιστά την πρώτη 
μεγάλης έκτασης ενάλια έρευνα παγκοσμίως.

Στο «Ελ. Βενιζέλος»  
από σήμερα το «Ναυάγιο 

των Αντικυθήρων» 

Αναστηλώνεται το θέατρο στην Αρχαία Άπτερα
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αναστύλωση και ανά-
δειξη του θεάτρου στην Αρχαία Άπτερα των Χανίων. 
Μετά την αποκατάσταση, το αρχαίο θέατρο - που 
είναι χτισμένο πάνω σε φυσική πλαγιά, με θέα 
προς τα Λευκά Όρη και τον όρμο της Σούδας- θα 
μπορεί να φιλοξενεί έως και 300 θεατές.
Το πράσινο φως για την αναστύλωση του θεάτρου 
είχε δώσει το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο 
πέρυσι τον Ιούλιο, ενώ το έργο έχει ενταχθεί στο 
ΕΣΠΑ και είναι προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων 
ευρώ. Το αρχαίο θέατρο ανήκει στη ρωμαϊκή φάση, 
αλλά έχουν εντοπιστεί και ίχνη της ελληνιστικής 
περιόδου. Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές σε νεότερα 
χρόνια, από τη λειτουργία κυκλικής ασβεστο-
καμίνου που είναι κατασκευασμένη με πρόχει-
ρη λασπόχτιστη αργολιθοδομή. Σε σημεία της 
υπάρχουν ενσωματωμένα αρχιτεκτονικά μέλη του 
θεάτρου, μεταξύ των οποίων και μια επιγραφή της 
ελληνιστικής περιόδου.
Η πόλη - κράτος «Άπτερα» που ιδρύθηκε κατά 
τον 8ο αιώνα π.Χ., έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα 
ιστορικά δρώμενα της Κρήτης, στην εσωτερική 
και εξωτερική πολιτική. Η περίοδος όμως κατά 
την οποία γνώρισε την μεγαλύτερη ακμή της ήταν 
τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια. Η ζωή της πόλης 
συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι τους χρόνους της 

αραβικής κατάκτησης, οπότε και καταστράφηκε και 
εγκαταλείφθηκε. 
Ο αρχαιολογικός χώρος της Απτέρας, που περι-
λαμβάνει τα μνημεία μίας από τις σπουδαιότερες 
πόλεις - κράτη της Κρήτης, είναι επισκέψιμος. 
Τα εντυπωσιακότερα, για την κατασκευή και το 
μέγεθος, από τα σωζόμενα αρχαία οικοδομήματα 
είναι τα συγκροτήματα των ρωμαϊκών δεξαμενών, 
που μαζί με τα πολυάριθμα πηγάδια και τις στέρνες 
εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της πόλης. Αυτές πρέ-
πει να τροφοδοτούσαν και τις εγκαταστάσεις των 
δημόσιων και ιδιωτικών λουτρών, που βρίσκονται 
προς τα δυτικά τους. 
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Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος   
νέος πρόεδρος του ΣτΕ

Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος είναι ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, αντικαθιστώντας τον Π. Πικραμμένο, ο οποίος είχε παραιτηθεί για 
να αναλάβει καθήκοντα υπηρεσιακού πρωθυπουργού. Η τοποθέτηση του κ. 
Μενουδάκου αποφασίστηκε ομόφωνα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις θέσεις 
των τεσσάρων αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου τοποθετούνται οι Σπύρος Ζιάκος, 
Χαράλαμπος Δημάδης, Βασίλης Λυκούδης και Γιώργος Γιαννούλης. Αντιπρόε-
δρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναλαμβάνει η Γαρουφαλιά Καλαμπαλίκη. Ο κ. 
Μενουδάκος ήταν πρόεδρος του Ε ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
επικαλούμενου και Οικολογικού Τμήματος και έχει εκδώσει πολλές αποφάσεις 
που έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, για πρώτη φορά τηρήθηκε, χωρίς καμία παρέκκλιση ή σειρά 
αρχαιότητας. Έτσι, αποκλείστηκαν καταδύσεις στην επετηρίδα, πρακτική που 
ακολουθούνταν μέχρι σήμερα, η οποία είτε αδικούσε όσους παραλείπονταν, είτε 
έδινε κομματικό πρόσημο, κάποιες φορές και άστοχα, σε όσους επιλέγονταν.

Στο ΕΣΠΑ τα έργα ύδρευσης  
του δήμου Καλαμπάκας

Ένα νέο έργο που έχει ως στόχο την επίλυση του προβλήματος επάρκειας σε νερό 
στο Δήμο Καλαμπάκας ενέταξε με του απόφαση στο ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμ-
μα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
«Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων», ο περιφερειάρχης Κώστας Αγορα-
στός. Πρόκειται για το έργο «Βελτίωση υποδομών ύδρευσης Δήμου Καλαμπάκας», 
προϋπολογισμού 880.000,00 ευρώ. Το έργο αφορά την επέκταση και εμπλουτισμό του 
εξωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Καλαμπάκας όπως και τοπικών κοινο-
τήτων του δήμου. Η περιοχή του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης περιλαμβάνει 
την πόλη της Καλαμπάκας και τους οικισμού Καστράκι, Βλαχάβα, Διάβα, Βυτουμά, 
Λογγά του πρώην δήμου Τυμφαίων, Γάβρο του πρώην δήμου Χασίων και Βασιλικής 
του πρώην δήμου Βασιλικής. Τα βασικά έργα που θα πραγματοποιηθούν είναι:
Κατασκευή νέων αγωγών εξωτερικού δικτύου
Κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης νερού
Κατασκευή νέου αντλιοστασίου
Οι υδροληψίες οι οποίες τροφοδοτούν τις δεξαμενές διακρίνονται σε υδραγωγεία 
από υφιστάμενες γεωτρήσεις (Καλαμπάκα., Καστράκι, Βλαχάβα, Γάβρος) και σε 
υδραγωγεία από καρστικές πηγές (Διάβα, Βυτουμά, Λογγά). Το έργο συγχρηματοδο-
τείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σε σύνταξη μελετών και υποβολή προτάσεων στο επιχει-
ρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονία -Θράκη 2007-2013» σε 
συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-
Βόλβης, προχωρεί ο Δήμος Βόλβης με κεντρικό άξονα την 
προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος των λιμνών 
Κορώνειας και Βόλβης.  
Με βάση προγραμματική σύμβαση που υπέγραψαν οι 
δυο πλευρές, ο δήμος Βόλβης λόγω της διαχειριστικής 
επάρκειας που διαθέτει, συνεργάζεται στην υποβολή τριών 
προτάσεων προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, συνολικού 
προϋπολογισμού 473.000 ευρώ, με επίκεντρο την ανάδειξη 
και προβολή της προστατευόμενης περιοχής των δυο 
λιμνών. Πρόκειται για τα προγράμματα:
-«Υλοποίηση της μελέτης δικτύου παρεμβάσεων για την 
αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βόλβης»
-«Έργα ανάδειξης & προστασίας Εθνικού Πάρκου Υγρο-
τόπων των Λιμνών Κορώνειας - Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεμπών (Οριοθέτηση & Σήμανση)».
-«Διερεύνηση της εξέλιξης των προσχώσεων στις παρόχθι-
ες υπολίμνιες περιοχές της λίμνης Βόλβης και σχεδιασμός 
έργων βελτίωσης της ροής των χειμάρρων Απολλωνίας 
(Μελισσουργού) - Νέας Απολλωνίας - Μοδίου στους πεδι-
νούς σχηματισμούς απόθεσης». Για τα προγράμματα αυτά, 
υποβλήθηκαν αιτήσεις-προτάσεις για χρηματοδότησή τους 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία-Θράκη 2007-
2013» στο Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος Ανάπτυξη 
και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Κεντρικής  Μακεδονί-
ας» οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Έρχονται οι νέες ρυθμίσεις για αυθαίρετα 
Πυκνώνουν  τα δημοσιεύματα του Τύπου, που αναφέρουν ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία οι ετοιμασίες 
για να δοθεί νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων αυθαιρέτων ή οποία θα συνοδευτεί και 
από αλλαγές του νόμου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων. Η εφημερίδα «Ημερησία» αναλυτικά δημοσίευσε 
ότι: «Μειώσεις προστίμων και αύξηση δόσεων για την τακτοποίηση αυθαιρέτων σχεδιάζει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος το οποίο ψάχνει τρόπους για να προσελκύσει τους ιδιοκτήτες και να εισπραχθούν πρόστιμα. 
Την ίδια στιγμή, αναμένεται να δοθεί και πέμπτη παράταση στην διαδικασία η οποία λήγει στις 14 Σεπτεμ-
βρίου. Το ΤΕΕ προτείνει να δοθεί μακρόχρονη παράταση, τουλάχιστον ενός έτους, ωστόσο στην κυβέρνηση 
προβληματίζονται καθώς κάτι τέτοιο θα σημαίνει και παράταση στην οποιαδήποτε είσπραξη εσόδων από 
τα πρόστιμα. Στο υπουργείο προσανατολίζονται να προχωρήσουν σε μειώσεις των προστίμων για τα κτίρια 
που έχουν κτιστεί μεταξύ 1983 και 2004. Τα αυθαίρετα αυτής της κατηγορίας πληρώνουν κατά 20% μειωμένο 
πρόστιμο και σχεδιάζεται η μείωση να φτάσει και το 50%».

Νέα προγράμματα  
προστασίας Κορώνειας  

και Βόλβης
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SOCIAL MEDIA: “ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Σερφάροντας στο διαδίκτυο αφήνουμε ίχνη της ζωής μας, κάτι σαν τα δακτυλικά μας 
αποτυπώματα. Αυτά ακολουθεί η Αστυνομία, όλο και πιο συστηματικά και όσοι θεωρούν ότι 
αυτός ο τρόπος είναι μια ευθεία παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, κάνουν λάθος: 
από τη στιγμή που μοιράζεται κανείς τα προσωπικά του δεδομένα με άλλους, παύουν αυτά 
να είναι προσωπικά. Αυτό αποφάνθηκε στις 10 Αυγούστου δικαστής της Νέας Υόρκης, 
όταν η Αστυνομία προσήγαγε ενώπιόν του ένα φερόμενο μέλος συμμορίας της πόλης με 
τις κατηγορίες για φόνο, εμπόριο όπλων και ναρκωτικών. Ως αποδεικτικά της ενοχής οι 
αστυνομικοί προσκόμισαν στοιχεία που είχαν συλλέξει από κοινωνικά δίκτυα. 

Αξιοποιώντας το Facebook, το YouTube, το Twitter, το  MySpace και τα άλλα social 
media, η Αστυνομία τα τελευταία χρόνια έχει εξιχνιάσει πολλά εγκλήματα στις ΗΠΑ ή έχει 
εντοπίσει υπόπτους εγκλημάτων. Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι χρήστες δημιουργούν 
πλαστές ταυτότητες για να μετέχουν στα δίκτυα (σ.σ. στο Facebook υπολογίζονται σε 9% 
τα ψεύτικα προφίλ), η Αστυνομία έχει δυνατότητα να ζητήσει  τα προσωπικά δεδομένα 
απευθείας από τα κοινωνικά δίκτυα, να υποβάλλει αίτηση έκτακτης ανάγκης για παροχή 
πληροφοριών ή ακόμη και να ανοίξει δικά της ψεύτικα προφίλ για να αλιεύσει “φίλους 
και γνωστούς” ! Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, τα social media χρησιμοποιούν στις ΗΠΑ 
για τις έρευνές τους 1.221 ομοσπονδιακοί, πολιτειακοί και τοπικοί ντετέκτιβ, με συχνότητα 
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Για πρώτη φορά η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε από 
την Αστυνομία του Σινσινάτι το 2008 και το αποτέλεσμα ήταν να εξαρθρωθεί μια συμμορία 
71 ατόμων μετά από έρευνα εννέα μηνών στο Facebook. Την ίδια χρονιά στο Τέξας, χάρη 
στις πληροφορίες που αντλήθηκαν από το MySpace συνελήφθη και καταδικάστηκε για 
φόνο ένας νεαρός. Σήμερα, περίπου το 10% των αστυνομικών στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι 
έχουν εκπαιδευτεί ή γνωρίζουν να χειρίζονται καλά τα social media για να διευκολύνουν 
τη δουλειά τους.

Απ’ την άλλη, όσοι επιδίδονται σε εγκληματικές ενέργειες έχουν την τάση να θέλουν 
να ...μοιραστούν (έστω και συγκαλυμμένα) τα κατορθώματά τους, με φίλους. Κάποιοι 
φτάνουν στο σημείο να δηλώνουν τις προθέσεις τους: στις αρχές Αυγούστου άγνωστος 
δημοσίευσε στο Twitter την πρόθεσή του να ανοίξει πυρ σε θέατρο του Broadway, το 
οποίο φιλοξενούσε τον πρώην μποξέρ Mike Tyson σε ένα one-man show, με συνέπεια σε 
λίγη ώρα να ανταποκριθούν θετικά στην πρόθεσή του κάπου 600 άλλα άτομα. Οι έμποροι 
ναρκωτικών με τρόπο καμουφλαρισμένο δηλώνουν τη θέση τους για να τους βρίσκουν οι 
χρήστες, ενώ όσοι σκοπεύουν σε σεξουαλικά εγκλήματα ανοίγουν συζητήσεις με ανήλικα 
κορίτσια και αγόρια. Σε κάθε περίπτωση η Αστυνομία, με σχετική ευκολία, φτάνει στους 
φίλους ή γνωστούς του υπόπτου, κι από το σημείο αυτό κι έπειτα είναι εύκολο να φτάσει 
και στον ίδιο/ίδια. Με δυο λόγια, οι διωκτικές αρχές αξιοποιούν τα social media ως 
καλούς ...συνεργάτες.

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
Μόλις τώρα οι επιστήμονες αρχίζουν να 
ανακαλύπτουν ότι πίσω από το βαθύ σκοτάδι 
του διαστήματος, κρύβονται περισσότεροι 
από 1.000 λαμπροί γαλαξίες, πολλοί από τους 
οποίους, ωστόσο, καλύπτονται από διαστημική 
σκόνη, με συνέπεια να εμφανίζονται ως μαύρες 
τρύπες. Το Wide-field Infrared Explorer 
(WISE), ένα εξαιρετικά προηγμένο τηλεσκόπιο, 
βρίσκεται σε τροχιά γύρω από τη Γη, με 
συχνότητα περίπου 15 φορές την ημέρα, για 
14 μήνες, σε ύψος 525 χιλιόμετρα και κάθε 11 
δευτερόλεπτα φωτογραφίζει τον ουρανό. Μέσω 
αυτού έχουν εντοπιστεί εκατομμύρια μαύρες 
τρύπες, τις οποίες οι επιστήμονες αποκαλούν 
“χοτ ντογκ”, όχι μόνο λόγω του σχήματος 
που πολλές απ’ αυτές έχουν, αλλά επέτρεψε 
να υπολογίσουν ότι πίσω από τη σκόνη που 
τις καλύπτει, υπάρχουν γαλαξίες, άστρα και 
αστεροειδείς, μερικά απ’ τα οποία εκπέμπουν 
100 τρισεκατομμύρια φορές περισσότερο φως 
από τον ήλιο !

Κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων οι μαύρες 
τρύπες ανέρχονται σε 2,5 εκατομμύρια και 
βρίσκονται σχεδόν 10 δισεκατομμύρια έτη 
φωτός μακριά από τη Γη. Το επόμενο βήμα της 
προσπάθειας θα είναι να πληροφορηθούμε πως 
συμπεριφέρονται οι μαύρες τρύπες, αλλά και 
να εξεταστεί πως συνδέεται μ’ αυτές η υψηλής 
ενέργειας ακτινοβολία με ακτίνες Χ. Αυτή 
η προσπάθεια ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο. Η 
αποστολή WISE, όπως λένε, θα ανοίξει μια νέα 
πόρτα στη γνώση για τον κόσμο της εξέλιξης 
των γαλαξιών στα επόμενα χρόνια, σε βαθμό 
που να αλλάξει το τοπίο της αστρονομικής 
επιστήμης. Με δυο λόγια: "διευρύνουμε τα όρια 
του τι νομίζουμε ότι είναι φυσικά δυνατό".
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Ο υπουργός Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων Κωστής Χατζηδάκης θα 
παραστεί σήμερα Δευτέρα 3 
Σεπτεμβρίου, στις 12.00 μ., 
στα εγκαίνια της νέας πεζο-
γέφυρας στο Μαρούσι, στη 
συμβολή των οδών Κηφισίας 
και Αναβρύτων.

Στις 13.30 ο υπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Γιάννη Βαρδακαστάνη και το 
προεδρείο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Οι συμβεβλημένοι γιατροί με τον ΕΟΠΥΥ ξεκινούν από σήμερα  Δευτέρα πενθήμε-
ρη επίσχεση εργασίας ενώ ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής έχει ήδη διακόψει 
από το Σάββατο την επί πιστώσει χορήγηση φαρμάκων για τους ασφαλισμένους του 
Οργανισμού. Η κινητοποίηση των γιατρών θα λάβει μορφή επαναλαμβανόμενων 
πενθήμερων επισχέσεων εργασίας και ανάλογα με τα παραγόμενα αποτελέσματα, 
θα προκύπτουν και οι ανάλογες συλλογικές αποφάσεις.

Εγκαίνια πεζογέφυρας 

«Μπλάκ άουτ» στην Υγεία 

Στο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ οι δήμαρχοι 
της χώρας, διαπιστώνοντας ότι δεν καλύ-
πτονται τα οικονομικά τους αιτήματα, ενώ 
οι ΟΤΑ βρίσκονται στα πρόθυρα της στάσης 
πληρωμών και της χρεοκοπίας, με συνολικές 
απαιτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό 
2,7 δις ευρώ αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις 
κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τους δήμους 
για 48ώρες, αμέσως μετά την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς και τον αγιασμό στα σχολεία, 

και περαιτέρω κλιμάκωση αν δεν δοθεί λύση. 
Σύμφωνα με το ψήφισμα του Έκτακτου Συνε-
δρίου της ΚΕΔΕ, οι ημερομηνίες αναστολής 
λειτουργίας των δήμων θα επιδιωχθεί να είναι 
η 12η και 13η Σεπτεμβρίου, ημερομηνίες κατά 
τις οποίες θα γίνει προσπάθεια για συνάντηση 
των δημάρχων με τον υπουργό Οικονομικών 
Γιάννη Στουρνάρα και με τον προεδρείο της 
Βουλής Β. Μειμαράκη. Κατά τη δεύτερη συνά-
ντηση, θα ζητηθεί να πραγματοποιηθεί κοινή 

συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και 
Εσωτερικών της Βουλής για τα προβλήματα 
της Αυτοδιοίκησης με την παρουσία εκπρο-
σώπων της ΚΕΔΕ. Να σημειωθεί, δε, πως 
στο καταληκτικό σημείο 8 του ψηφίσματος, 
το οποίο ενεκρίθη κατά πλειοψηφία, γίνεται 
λόγος για αξιολόγηση της όλης κατάστασης 
και εντέλει λήψη απόφασης που είναι δυνατόν 
να φτάσει σε ακραίες καταστάσεις (κλείσιμο 
δήμων και παραιτήσεις).

Νέο λουκέτο στους δήμους 12 και 13 Σεπτεμβρίου 

Αύξηση κερδών παρουσίασε το πρώτο 
εξάμηνο του 2012 η ΕΥΔΑΠ.  Τα ενοποιη-
μένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) 
ανήλθαν στα 24,05 εκατ. € σε σύγκριση 
με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, που 
είχαν διαμορφωθεί στα 13,99 εκατ. €, 
αυξημένα κατά 72%. Τα ενοποιημένα 
κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και απο-
σβέσεων (EBITDA)  διαμορφώθηκαν σε 
40,08 εκατ. € σε σχέση με 29,49 εκατ. € 
το α’ εξάμηνο του 2011, παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 35,90%.  Αντίστοιχα, για την 

Εταιρεία το EBITDA διαμορφώθηκε στα 
40,09 εκατ. €, έναντι 29,49 εκατ. € το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2011. Τα μετά από 
φόρους ενοποιημένα κέρδη διαμορφώ-
θηκαν στο ποσό των 12,18 εκατ. ευρώ, 
έναντι 7,78 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 
2011 (αύξηση 53,53%).  
Τέλος, ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ το 
α’ εξάμηνο του 2012, διαμορφώθηκε στα 
162,1 εκατ. ευρώ από 165,1 εκατ. ευρώ 
το 2011 (-1,85%), λόγω της υποχώρη-
σης των εσόδων από μείωση των νέων 
παροχών ύδρευσης και των εσόδων από 

την παροχή υπηρεσιών αποχέτευσης, ως 
αποτέλεσμα της πτώσης στην οικοδομική 
δραστηριότητα λόγω της οικονομικής 
ύφεσης.

Αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων των μέσων 
μαζικής μεταφοράς φέρνει το νέο πακέτο μέτρων. 
Οι τιμές θα ανέβουν κατά 25% με το καλημέρα του 
νέου έτους επιβαρύνοντας περαιτέρω το επιβατη-
γό κοινό.  Επί της ουσίας το οικονομικό επιτελείο 
υιοθέτησε την πρόβλεψη του επικαιροποιημένου 
Μνημονίου για αυξήσεις στα κόμιστρα των δημόσι-
ων συγκοινωνιών. Έτσι εντός του πρώτου τριμή-
νου του 2013 ο ΟΑΣΑ θα πρέπει να διαμορφώσει 
ανάλογα τις τιμές των εισιτηρίων του. Πιο αναλυ-
τικά από 1,40 ευρώ που είναι η τιμή του ενιαίου 
εισιτηρίου σήμερα για όλα τα μέσα μεταφοράς, 
θα διαμορφωθεί στο 1,75 ευρώ . Όσον αφορά στο 
εισιτήριο για λεωφορεία, τρόλεϊ ή τραμ, θα αυξηθεί 
από 1,20 ευρώ σε 1,50 ευρώ. Αύξηση θα σημειωθεί 
και στα μειωμένα εισιτήρια (φοιτητών, πολυτέκνων, 
κ.α.). Θα πάνε από 0,75 σε 0,90 ευρώ , αλλά και 
σε αυτά του προαστιακού σιδηρόδρομου και των 
τρένων του ΟΣΕ. Από το μέτρο αυτό το οικονομικό 
επιτελείο υπολογίζει ότι τα έσοδα των μεταφορικών 
εταιρειών θα ενισχυθούν κατά 40 εκατ. ευρώ στην 

διετία 2013 – 2014.

Αυξήσεις εισιτηρίων 
στις συγκοινωνίες 



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τα 6,9 δισ. που θα χαθούν από τις αποδοχές, 
πλήττουν άμεσα και την αγορά- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΚΟΜΗ 
ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΥΦΕΣΗΣ- Άμεση επίπτωση στις καταναλωτικές δαπάνες 
Το “πακέτο” θα οριστικοποιηθεί στην επικείμενη συνάντηση των τριών 
αρχηγών- ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Πρώτο 
κυβερνητικό μέλημα η εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ 
Έλεγχοι- Η ΤΡΟΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΠΙΕΖΕΙ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το e-mail της τρόικας προς τους Γ. Στουρνάρα και Γ. 
Βρούτση- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ-ΦΩΤΙΑ- Μείωση αποζημιώσεων, αλλαγές 
στο ωράριο και εξαήμερη εργασία Στο τραπέζι το πρόγραμμα των 11,9 
δισ., καθώς και οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις- ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ-Β. ΣΟΙΜΠΛΕ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Ρήγματα και γκρίνιες στην τελική ευθεία για το πακέτο των 
11,5 δισ.- ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ… ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ Ραντεβού στο 
Βερολίνο- ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ… ΣΟΙΜΠΛΕ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ Γιατροί- 
Φαρμακοποιοί- ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- Απειλούν με 
“λευκή απεργία” και οι δικαστές.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κρίσιμα τετ α τετ Στουρνάρα-Σόιμπλε και 
Σαμαρά-Τρόικας- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ «ΕΠΑΘΛΟ» 31,5 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΑΚΕΤΟ ΦΟΡΩΝ 10,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ- 
Μετά τα εκκαθαριστικά έρχονται ο ΦΑΠ 2010 και 2011 και τα νέα 
τέλη κυκλοφορίας Δια στόματος Υπουργού Άμυνας- ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ 
ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΟΤΙ ΕΧΑΣΑΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πώς κρατούν ψηλά τις τιμές των πουλερικών- ΤΟ ΚΑΡΤΕΛ 
ΜΕ ΤΑ «ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ» Επέτειος- ΤΡΙΑΚΟΣΤΑ ΟΓΔΟΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΧΩΡΙΣ 
ΤΟ «ΟΛΟΝ ΠΑΣΟΚ» ΣΚΑΚΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για τα 20 δισ. ευρώ που φυγάδευσαν στην 

Ελβετία- ΦΟΡΟΣ 20-30% ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Ξεκινούν πενθήμερες 
επαναλαμβανόμενες απεργίες- ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΠΥ Για να έλθουν 
επενδύσεις…- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΕ ΚΡΗΤΗ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΟΥΛΤΣ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΕΝ ΜΕΜΨΙΜΟΙΡΕΙ- Αυτό έπρεπε 
να είναι το κυρίαρχο σύνθημα.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Περίεργο δημοσίευμα της “International Herald Tribune”- 
ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Νέα ρύθμιση και παράταση της προθεσμίας 
τακτοποίησης μελετά το ΥΠΕΚΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΜΕ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το σατανικό σχέδιο των Σιωνιστών- Ο 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ… ΕΛΛΗΝΟΪΣΡΑΗΛΙΝΗΣ 
«ΦΙΛΙΑΣ».
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ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΩΡΑΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 3/09/2012

«Μείωση του υψηλού κόστους εισόδου και εξόδου των 
εργαζομένων από την αγορά εργασίας» (δηλ. εμμέσως 
και των αποζημιώσεων που καταβάλλονται λόγω 
απόλυσης ή και συνταξιοδότησης) και «αύξηση της 
ευελιξίας των προγραμμάτων εργασίας με αποσύνδεση 
του χρόνου απασχόλησης του εργαζομένου από 
το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης» (δηλ. τη 
διαχείριση από τις επιχειρήσεις των ωραρίων ακόμη 
και σε ημερήσια βάση) ζητά n τρόικα «ανοίγοντας» -εκ 
νέου- τον «φάκελο» των εργασιακών σχέσεων. Τα δύο 
παραπάνω «καυτά» θέματα θέτει, σύμφωνα με απόλυτα 
διασταυρωμένες πληροφορίες της «Η», n τρόικα μέσω 
ενός e-mail που έφτασε την Παρασκευή στα υπουργεία 
Οικονομικών και Εργασίας, ενόψει των συναντήσεων 
οι οποίες θα γίνουν τις επόμενες ημέρες με τα τεχνικά 
κλιμάκια και τους επικεφαλής της αντιπροσωπίας του 
ΔΝΤ, και της Ε.Ε. για την οριστικοποίηση της έκθεσης 
αξιολόγησης και την εκταμίευση της επόμενης δόσης.
 Με στόχο την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας στις 
επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν, να απολύουν και 
να απασχολούν το προσωπικό τους με βάση τις 
ανάγκες τους, n τρόικα βάζει στο στόχαστρο το κόστος 
της αντικατάστασης όσων αποχωρούν με άλλους 
εργαζομένους. Μάλιστα, φέρνει ως παράδειγμα το 
λιγότερο προστατευτικό καθεστώς που ισχύει σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτά τα δεδομένα, στο τραπέζι 
της διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση και ειδικότερα 
με την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να τεθούν: 
- Ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση των 
υπαλλήλων, καθώς θεωρείται ιδιαίτερα μακρύ το 
διάστημα των 4, των 5 και των 6 μηνών που προβλέπει 
ο νόμος του 2010 για την καταβολή μειωμένης κατά 50% 
αποζημίωσης σε όσους απασχολούνται 10 -15 χρόνια, 16 
- 20 χρόνια και πάνω από 21 χρόνια, αντίστοιχα. 
- Η υποχρέωση καταβολής ποσοστού της νόμιμης 
αποζημίωσης (τουλάχιστον 50% αν ο συνταξιοδοτούμενος 
θα λαμβάνει κύρια + επικουρική σύνταξη) σε όσους 
αποχωρούν για να συνταξιοδοτηθούν. 
- To διαφορετικό καθεστώς το οποίο εξακολουθεί να 
ισχύει σε ό,τι αφορά τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης 
που δικαιούνται οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες, 
παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν στη 
διετία μειώνοντας έως και 50% το κόστος απόλυσης των 
υπαλλήλων που προειδοποιούνται. 
- Η παροχή της δυνατότητας στις επιχειρήσεις να 
συμφωνούν με τους εργαζομένους διαφορετικά ωράρια 
εργασίας μέσα στην ημέρα και στην εβδομάδα (αντί 
της διευθέτησης του χρόνου εργασίας σε τετράμηνη ή 
και εννεάμηνη βάση που προβλέπει ο νόμος, αλλά δεν 
εφαρμόζεται λόγω της δυσκολίας προγραμματισμού 

και αυξομείωσης του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις 
ανάγκες μιας τόσο μεγάλης χρονικής περιόδου). 
- Ο περιορισμός των διοικητικών υποχρεώσεων που 
έχουν σήμερα οι επιχειρήσεις στη διαχείριση του χρόνου 
και του προγράμματος εργασίας του προσωπικού τους 
(γνωστοποιήσεις στο ΣΕΠΕ, έγγραφες συμφωνίες, 
εγκρίσεις αδειών για υπερωρίες κ.ά.). 
Στη λογική της μεγαλύτερης ευελιξίας στον χρόνο 
εργασίας, ζητείται επιπλέον n κατάργηση του πενθημέρου 
με αύξηση των ημερών εργασίας στις 6, με ελάχιστο 
χρόνο ανάπαυσης τις 11 ώρες την ημέρα και κατάργηση 
των περιορισμών που υπάρχουν στην εναλλαγή μεταξύ 
της πρωινής και της απογευματινής βάρδιας. 
Οι ζητούμενες νέες αλλαγές, εφόσον συμφωνηθεί να 
προωθηθούν μερικώς ή ολικώς, θεωρείται βέβαιο ότι 
θα επιβαρύνουν περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα 
του κοινωνικού διαλόγου και των σχέσεων ανάμεσα 
στην κυβέρνηση και τη ΓΣΕΕ και μεταξύ της ΓΣΕΕ και 
των εργοδοτικών οργανώσεων. To κλίμα αυτό έχει 
διαταραχθεί από τις προηγούμενες παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει στο καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων 
και των απολύσεων (έχει αυξηθεί το κόστος των 
επιτρεπόμενων ανά μήνα απολύσεων και έχουν μειωθεί, 
υπό προϋποθέσεις, οι αποζημιώσεις). Πρόσθετο «αγκάθι» 
αποτελεί n απόφαση για τον καθορισμό από το κράτος 
των κατώτατων ορίων των μισθών και των ημερομισθίων 
της ΓΣΕΕ που n τρόικα ζητά να μάθει «τι έχει γίνει», 
καθώς αποτελεί μνημονιακή δέσμευση σε συνέχεια της 
απόφασης μείωσης κατά 22% των κατώτατων ορίων και 
κατά 32% για τους νέους (ισχύει από τον περασμένο 
Φεβρουάριο). 

Η ΕΥΡΩΤΡΑΠΕΖΑ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 6 | 3/09/2012

ΗΕυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμη να γυρίσει 
σελίδα, αναλαμβάνοντας πιo ενεργό ρόλο στους 
χειρισμούς της κρίσης, συμβάλλοντας στη μείωση του 
κόστους δανεισμού χωρών, που δέχονται την «επίθεση» 
των αγορών. Στη συνεδρίαση της Πέμπτης, αναμένεται 
να ανακοινώσει τo πολυαναμενόμενο πρόγραμμα αγοράς 
κρατικών ομολόγων. Για να έρθει, όμως, το μεγάλο 
βήμα, που όλοι περιμένουν, θα πρέπει έως τότε να έχουν 
καμφθεί οι ένστασης του Βερολίνου. Βασικό επιχείρημα 
των Γερμανών, που ανατίθενται σε όποια δυναμική 
παρέμβαση, είναι ότι οι υπερχρεωμένες χώρες της 
Ευρωζώνης θα «εθιστούν» στη στήριξη, εγκαταλείποντας 
τις μεταρρυθμίσεις. Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, 
Γιενς Βάιντμαν, ο οποίος φέρεται να έφτασε στα πρόθυρα 
της παραίτησης από το διοικητικό συμβούλιο της EKT, 
εξαιτίας της οξύτατης κόντρας του με τον πρόεδρο, 
Μάριο Ντράγκι, παρομοίωσε πρόσφατα τις αγορές 
κρατικών ομολόγων με «ναρκωτικό». Η EKT μοιάζει με 
τις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, με 
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καθήκον της τη διαχείριση της προσφοράς χρήματος και 
τη στήριξη ενός σταθερού νομίσματος. Εν αντιθέσει όμως 
με τις περισσότερες κεντρικές τράπεζες, το καταστατικό 
της EKT δεσμεύει την κεντρική τράπεζα να έχει ως 
βασική της προτεραιότητα τη σταθερότητα των τιμών. Με 
την κρίση όμως να κλιμακώνεται και τα μέχρι τώρα μέτρα 
μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής της EKT να μην 
επαρκούν για να αποκαταστήσουν το κλίμα εμπιστοσύνης 
στις αγορές, ο πρόεδρος της, Μάριο Ντράγκι, καλείται να 
απομακρυνθεί από το μοντέλο σταθερότητας των τιμών, 
παρεμβαίνοντας πιo δυναμικά στις προσπάθειες επίλυσης 
της κρίσης. Η πρώτη φορά που κλήθηκε n EKT να 
εφαρμόσει έκτακτα μέτρα νομισματικής πολιτικής, ήταν 
κατά την κρίση που επακολούθησε της κατάρρευσης της 
Lehman Brothers, το 2008. 
Ο τότε πρόεδρος της EKT, Ζαν Κλοντ Τρισέ, είχε 
ακολουθήσει το παράδειγμα των υπολοίπων μεγάλων 
κεντρικών τραπεζών και κυρίως της Φέντεραλ Ριζέρβ, 
προχωρώντας σε μείωση των επιτοκίων. Στο χρονικό 
διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2008 και Μαΐου 2009, n 
EKT μείωσε το βασικό της επιτόκιο συνολικά κατά 325 
μονάδες βάσης, στο ιστορικό χαμηλό του 1%. Ήταν όμως 
φανερό ότι επικρατούσε δυσαρέσκεια στους «κόλπους» 
της EKT για τα μη συμβατικά μέτρα που είχε αναγκασθεί 
να λάβει, γι' αυτό και τον Απρίλιο του 2011 ανακοίνωσε 
αύξηση επιτοκίων και τερματισμό του προγράμματος 
αγοράς κρατικών ομολόγων, το οποίο είχε εγκαινιάσει 
το Μάιο του 2010, αποτελώντας μια από τις πιo 
αμφιλεγόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας. 
Ορισμένοι επικριτές υποστηρίζουν ότι το πρόγραμμα 
αποτελεί ένα μοιραίο λάθος για την EKT, μια απόφαση 
που άφησε τότε την κεντρική τράπεζα με ελληνικά, 
ιρλανδικά και πορτογαλικά ομόλογα, συνολικής αξίας 74 
δισ. ευρώ. 
Κάποιοι άλλοι αναλυτές θεωρούν ότι n EKT δεν είχε άλλη 
επιλογή, από το να παρέμβει στη δευτερογενή αγορά. Στο 
πλαίσιο του πρώτου προγράμματος, n συνολική αξία των 
τοποθετήσεων της EKT σε κρατικό χρέος υπολογίζεται 
σε 211,5 δισ. ευρώ. Στη διάρκεια της άνοιξης του 2011, 
n EKT προχώρησε σε δύο αυξήσεις επιτοκίων, ώστε να 
αποτρέψει τον κίνδυνο ενίσχυσης του πληθωρισμού σε 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρωζώνης, όπως n 
Γερμανία και n Ολλανδία. 
Ταυτοχρόνως, n κεντρική τράπεζα επιδίωξε πιo χαλαρή 
νομισματική πολιτική σε πιo αδύναμες χώρες, όπως 
Ελλάδα και Ιρλανδία, επιτρέποντας στις τράπεζες να 
εξασφαλίσουν φθηνή ρευστότητα. 
Αλλά προς τα τέλη του περυσινού καλοκαιριού, με τις 
περιφερειακές χώρες της Eυρωζώνης σε ύφεση και την 
ανάπτυξη στις χώρες του «πυρήνα» να επιβραδύνεται, 
κύριο μέλημα της EKT είναι να αποφύγει την εξάπλωση 
της κρίσης σε μεγαλύτερες οικονομίες του ευρώ -Ιταλία 
και Ισπανία- μια εξέλιξη που θα αποσταθεροποιούσε 
ολόκληρη την Ευρωζώνη.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΥ '60... ΑΠΟ ΤΟ 2013! 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 31 | 3/09/2012

Στα επίπεδα της δεκαετίας του 1960 «επιστρέφει» το 
ποσοστό της πραγματικής ανεργίας, που αναμένεται την 
επόμενη χρονιά να αγγίξει το 34%. Στο μεταξύ, το εισόδημα 
των εργαζομένων και των συνταξιούχων έχει μειωθεί 
κατά 50% σε σχέση με το 2008, λόγω της περικοπής 
μισθών και συντάξεων αλλά και των νέων φόρων. Τα 
αποκαλυπτικά αυτά στοιχεία περιλαμβάνονται στην 
έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 
n οποία θα δοθεί την Πέμπτη στη δημοσιότητα. Μεταξύ 
άλλων επισημαίνεται πως παρά το ότι το κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε μέσα σε μία τριετία 
(2010-2012) κατά 8%, n ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. 
Συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων αναζητούν δουλειά πέρσι 
ήταν 17,7% αλλά φέτος φτάνει το 24%. Αυτό πρακτικά 
σημαίνει πως 1,2 εκατ. άτομα είναι  αυτήν τη στιγμή εκτός 
αγοράς εργασίας. Τα «μηνύματα» για το 2013 κάθε άλλο 
παρά αισιόδοξα είναι, αφού η στατιστική ανεργία έχει 
αναμένεται να φτάσει το 28% (δηλαδή 1,4 εκατ. άτομα θα 
ψάχνουν δουλειά). Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας, 
ακόμα υψηλότερη θα είναι n πραγματική ανεργία, που 
θα φτάσει το 34%. Αξίζει να σημειωθεί πως, με βάση 
την έρευνα, n ύφεση θα συνεχιστεί μέχρι το 2016 και 
μόνο τότε υπάρχει ελπίδα ανάκαμψης. Όσον αφορά την 
ανεργία, εκτιμάται πως θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα 
τουλάχιστον μέχρι το 2020. Τα κυριότερα συμπεράσματα 
της έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ είναι τα εξής: 
- Η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων που αμείβονται 
με τον κατώτερο μισθό έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 
1978-1979. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως ο κατώτερος 
μισθός μειώθηκε κατά 22% τον Φεβρουάριο με νομοθετική 
ρύθμιση, ενώ n περικοπή φτάνει το 32% για τους νέους 
έως 25 ετών. 
- Οι μέσες αποδοχές των Ελλήνων εργαζομένων πέρσι ήταν 
25,470 ευρώ και αναμένεται και νέα υποχώρηση το 2013.
Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να πέσουν στα 15.000 με 
17.000 ευρώ, δηλαδή θαφτόσουν στα επίπεδα της Εσθονίας 
και της Κροατίας. 
- Την τριετία 2010-2012 καταγράφεται πτώση στην εγχώρια 
ζήτηση κατά 25%, με αποτέλεσμα να υποχωρεί στα επίπεδα 
του 2000. 
- Φέτος n σύγκλιση των πραγματικών μισθών με τον 
μέσο όρο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαμορφώνεται στο 68,5%. 
Μάλιστα αναμένεται και περαιτέρω υποχώρηση το επόμενο 
διάστημα.
Η μείωση των μισθών και n αύξηση της ανεργίας 
έχουν δραματικές επιπτώσεις και στην οικονομική 
κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων, που χάνουν 
9,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα περίπου 8 
δισεκατομμύρια ευρώ κάνουν «φτερά» εξαιτίας της 
αύξησης της μαύρης εργασίας και της επέκτασης των 
ευέλικτων μορφών απασχόλησης. 


