
Για άμεση επικοινωνία και ενημέρωση η διεύθυνση του  
προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη στο twitter είναι:   

https://twitter.com/teepresident
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Έχουν συμφωνηθεί: 
➤  6,5 δισ. ευρώ από (περαιτέρω) περικοπές 

μισθών, συντάξεων και επιδομάτων,
➤  1,5 δισ. ευρώ, περίπου, από (περαιτέρω) 

περικοπές διαρθρωτικού χαρακτήρα,
➤  1,1 δισ. ευρώ από την (νέα) αύξηση των 

ορίων συνταξιοδότησης (στα 67 χρόνια) 
δηλαδή σύνολο 9,1 δισ. ευρώ. 
Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται ακόμη, η 
παροχή περιθωρίου ενός έτους σε όσους έχουν 
θεμελιώσει ήδη συνταξιοδοτικό δικαίωμα, 
προκειμένου να κάνουν χρήση αυτού, ενώ 
σε αντίθετη περίπτωση, θα «πέσουν» στα νέα 
αυξημένα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. 
Υπό συζήτηση παραμένει το σχέδιο «νέου 
τύπου εφεδρείας» ή labour reserve όπως τη 
βαφτίζουν οι πιστωτές, σχέδιο που συνδυάζεται 
με την προαναφερθείσα παράμετρο της ώθησης 
στην πρόωρη συνταξιοδότηση.
Κάποιοι (αρμόδιοι) εκφράζουν την ελπίδα ότι η 
τρόικα μπορεί να «κάνει πίσω» σε σχέση με την 
απαίτηση για περικοπές 11,9 δισ. ευρώ.
“Η τρόικα είναι ήδη ικανοποιημένη από 
τις περικοπές που έχει πετύχει, καθώς 
έχει καταλήξει σε ένα αξιόπιστο πακέτο 
παρεμβάσεων και δεν αναμένεται να 
επιμείνει σε αμφιβόλου αποτελεσματικότητας 
περικοπές. Η μείωση δαπανών κατά 9 δισ. 
ευρώ από μισθούς, συντάξεις και επιδόματα 
είναι διαπραγματευτικό επίτευγμα των 
δανειστών”. !Ωστόσο, στου ...κασίδη το 
κεφάλι, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται 
και τι άλλο έχουμε να ακούσουμε, κανείς δεν 
ξέρει. Το βέβαιο είναι ότι ο στίχος του ποιητή 
επιβεβαιώνεται: “όλα τα έσκιαζε η φοβέρα και 
τα πλάκωνε η σκλαβιά”.
Μόνο που η οικονομία, σε μεγάλο βαθμό, 
είναι ζήτημα κλίματος και περί αυτού ουδείς 
νοιάζεται...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

ΣΗΜΕΡΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
καλεί το τεχνικό, επιστημονικό δυ-
ναμικό της χώρας να συμμετέχει 
στην πρώτη γραμμή των κινητοποι-
ήσεων, που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ 
και ΑΔΕΔΥ. Να συμπαραταχθούν με 
τις υγιείς δυνάμεις της επιστήμης, 
της εργασίας και της παραγωγής 
και να διεκδικήσουν αφενός μεν την 
αλλαγή της συνεχιζόμενης πολιτικής 
ύφεσης, που επιτείνει τη διάλυση της 
οικονομίας, της κοινωνίας και του 
παραγωγικού ιστού αφετέρου δε την 
ανατροπή ρυθμίσεων και επιλογών, 
που οδηγούν στην απορρύθμιση 
του επαγγέλματος των Διπλωματού-
χων Μηχανικών και φαλκιδεύουν το 
ρόλο τους, στην προσπάθεια ανά-
καμψης και ανάπτυξης της χώρας. 
Σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΤΕΕ, 
προς τους Διπλωματούχους Μηχα-
νικούς  στηλιτεύεται η «αδιέξοδη, 
άδικη και παράλογη πολιτική, που 
ζούμε τα τελευταία χρόνια», η οποία  
συνεχίζεται. Επίσης καταγγέλλονται 
οι νέες επιθέσεις στους τομείς  της 
φορολογίας και του ασφαλιστικού, 
που ετοιμάζει η κυβέρνηση εις βά-

ρος των Μηχανικών αλλά και οι τρα-
γικές συνέπειες που αντιμετωπίζει 
το ελληνικό τεχνικό επιστημονικό 
δυναμικό τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα 
αναφέρεται ότι τα Δημόσια Έργα εί-
ναι καθηλωμένα, το ΕΣΠΑ σημειώνει 
ρεκόρ χαμηλής απορρόφησης κον-
δυλίων, ενώ το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων διαρκώς συρρικνώ-
νεται. 

Παράλληλα επισημαίνεται ότι στό-
χος της υποτιθέμενης αξιολόγησης 
των Μηχανικών του Δημοσίου είναι 
η ολοσχερής εξόντωσης τους και οι 
απολύσεις. Με τη χαρακτηριστική 
φράση «δεν θα τους αφήσουμε» 
το ΤΕΕ καλεί τους Μηχανικούς να 
συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και 
υπογραμμίζει:

-Όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζικά, 
για να ακουστεί η φωνή της κοινω-
νίας, ο δρόμος της ανάπτυξης, της 
δικαιοσύνης, της αξιοπρέπειάς μας.

-Όλοι μαζί, για να ανατρέψουμε τα 
άδικα μέτρα, την ανάλγητη πολιτι-
κή του αδιεξόδου και της βαρβα-
ρότητας.

Το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλά-
δας καλεί τους 
Διπλωματούχους 
Μηχανικούς και 
όλο τον τεχνικό 
κόσμο να συμμε-
τάσχουν μαζικά 
στην απεργία και 
στη συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας, 
που εξήγγειλε η 
ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ-
ΔΥ, την Τετάρτη 
26 Σεπτεμβρίου 
2012. 

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

«Δεν θα τους αφήσουμε!»  

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ   
ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-09-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

22-23
Σεπτεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  “THALATTA 2012: Βιώσιμη θαλάσσια 
οικονομία στις νησιωτικές περιοχές”
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  
«οι Αρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Τουρισμού, της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου,  του Δήμου 
Θήρας, κ.ά.

ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακε-
δονίας

1
Οκτωβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Περιβάλλον και Ανάπτυξη
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
12-14

Δεκεμβρίου
2012

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
➦  Το Τμήμα Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας διοργανώνει σήμερα στην Κομοτηνή (στην 
Αίθουσα Αντιπροσωπείας του κτιρίου ΤΕΕ, Παρνασσού 
6) σεμινάριο για νέους μηχανικούς.

Εστιάζοντας στην Εκπαίδευση των Μηχανικών και 
μέσω αυτής στην ανάπτυξη, το 40ο Ετήσιο Συνέδριο 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για την Εκπαίδευση των 
Μηχανικών (40th Annual Conference of the European 
Society for Engineering Education - SEFI), πραγματο-
ποιείται, για 1η φορά στην Ελλάδα, 23 - 26 Σεπτεμβρίου 
2012 στη Θεσσαλονίκη, υπό την Αιγίδα της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Φοιτητών Τεχνολογίας (Board of European Students of 
Technology - BEST). 
Στόχος του συνεδρίου είναι, μεταξύ άλλων, η συμβολή 
στην κατάρτιση των Μηχανικών του μέλλοντος και στην 
προώθηση καινοτόμων δράσεων για την εκπαίδευση 
των Μηχανικών. Περισσότεροι από 150 επιστήμονες 
από 32 χώρες, 100 φοιτητές Πολυτεχνείων και Πολυ-
τεχνικών Σχολών, καθώς και εκπρόσωποι όλων των 
κλάδων των Μηχανικών, θα μελετήσουν καίρια ζητήμα-

τα που συνδέονται με τους Ευρωπαϊκούς στόχους αλλά 
και τις στρατηγικές του SEFI για το 2020. Μεταξύ άλλων 
θα συζητηθούν θέματα δια βίου μάθησης, φύλλου και 
διαφορετικότητας, έρευνας σε θέματα εκπαίδευσης των 
Μηχανικών και δεοντολογίας, τεχνολογιών πληροφο-
ρικής και επικοινωνιών, διασφάλισης ποιότητας, συ-
νεργασίας ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων, 
παγκόσμιας κινητικότητας και διεθνούς συνεργασίας. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα 
απονεμηθεί το Leonardo da Vinci Medal στη διεθνή 
προσωπικότητα της Υπολογιστικής Επιστήμης Καθηγη-
τή Ιωσήφ Σηφάκη, κάτοχο από το 2007 του Βραβείου 
A.M. Turing. To Leonardo da Vinci Medal απονέμεται 
για πρώτη φορά σε Έλληνα επιστήμονα. 
Οι εργασίες του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν 
στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης και η επίσημη γλώσσα είναι η 
Αγγλική. Πληροφορίες: http://www.sefi2012.com/.

Συνέδριο για την εκπαίδευση των Μηχανικών

Μετά το Μιλάνο, παρουσιάζεται στην Τεργέστη το αφιέρωμα για τη ζωή και το έργο του αρχιτέκτονα Άρη 
Κωνσταντινίδη. Το αφιέρωμα αφορά έκθεση, που είναι παραγωγή του Dipartimento di Progettazione 
dell’Architettura - Politecnico di Milano και οργανώνεται από την Εστία Ιταλίας του Ελληνικού Ιδρύματος 
Πολιτισμού, την Κοινότητα Ελλήνων Ορθοδόξων Τεργέστης, τον Α.Μ. Δημήτρη Κωνσταντινίδη και τις 
εκδόσεις Εlecta-Architettura. Το εκθεσιακό υλικό περιλαμβάνει αρχιτεκτoνικά σχέδια, κείμενα, εκδό-
σεις, φωτογραφίες, βιβλία, μακέτες και αντικείμενα που συνδέονται με τη ζωή και την επαγγελματική 
δραστηριότητα του αρχιτέκτονα, από το Αρχείο «Άρη Κωνσταντινίδη» τα οποία διέθεσε ο αρχιτέκτονας 
Δημήτρης Κωνσταντινίδης, γιος του Άρη Κωνσταντινίδη.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Πρεσβείας στην Ρώμη, της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Τεργέστης και την υποστήριξη της Provincia di Trieste, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
διαπολιτισμικού διαλόγου «Γλώσσες και Πολιτισμοί στην Τεργέστη». 
Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2012.

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
σε συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Κοι-
νωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάσης διοργανώνουν -το 
Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9.30 έως τις 17.30- 
εκπαιδευτικό εργαστήριο με τίτλο “Η Πρόκληση της 
Μετανάστευσης”, με τη συμμετοχή διακεκριμένων 
επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στόχος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου είναι να ανοί-
ξει έναν δίαυλο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψε-
ων μεταξύ εκπροσώπων των πολιτικών, κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών επιστημών και ανθρώπων της 
τέχνης, ώστε να υπάρξει ένας δημιουργικός διάλογος 
και ουσιαστικός προβληματισμός για τη μετανάστευ-
ση ως πρόκληση στις  νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί παγκοσμίως, με έντονη παρουσία και 
στη χώρα μας.  
Η συζήτηση θα αναπτυχθεί σε τέσσερις άξονες: πολι-
τικές επιστήμες, εκπαίδευση, αστικό τοπίο και τέχνη. 

To ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η πρόκληση  
της μετανάστευσης



Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας καλεί τους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς και όλο τον τεχνικό κόσμο να συμμετάσχουν μαζικά 
στην απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που εξήγγειλε 
η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012. Αναλυτι-
κά σε ανακοίνωση-κάλεσμα του ΤΕΕ, προς τους Διπλωματούχους 
Μηχανικούς αναφέρεται ότι:

➪ Η αδιέξοδη, άδικη και παράλογη πολιτική που ζούμε τα τελευ-
ταία χρόνια συνεχίζεται.  Ήδη έχουν ανοίξει για 3η φορά τα ίδια 
θέματα κοινωνικής αναλγησίας, ύφεσης και αδιεξόδου και προ-
στίθενται νέες προτάσεις περαιτέρω απορρύθμισης του επαγγέλ-
ματος.  Κάθε λογική προσέγγιση ή πρόταση απορρίπτεται από την 
Κυβέρνηση με την ίδια μονότονη απάντηση: «το ζητά η Τρόικα», 
«το αναφέρει το Μνημόνιο».
➪ Η αδυναμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών από την 
πλειοψηφία των Μηχανικών και των Επιστημόνων αντιμετωπίζε-
ται με εφαρμογή της διάταξης υποχρεωτικής ένταξης σε ανώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.  Δηλαδή, άμεσα αυξήσεις έως 
30%.
➪ Επιβάλλεται σε όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, ακό-
μη και στους άνεργους και απολυμένους υποχρεωτική μηνιαία 
εισφορά 10€ υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης, όταν όλοι οι Μηχα-
νικοί αποκλείονται από τις καλύψεις του συγκεκριμένου Ταμείου 
Αλληλεγγύης, ενώ οι αποφάσεις για τη δημιουργία κλάδου ανερ-
γίας στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, για το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό της 

χώρας που δοκιμάζεται άγρια από την κρίση, παραμένουν ανυπό-
γραφες στα υπουργικά γραφεία.
➪ Οι προτάσεις απορρύθμισης των θεσμών του επαγγέλματος και 
της κοινωνίας κατατίθενται κάθε μέρα.
➪ Η αξιολόγηση των Μηχανικών του Δημοσίου δεν γίνεται στα 
θέματα ευθύνης και τεχνικών αντικειμένων για αξιοκρατική αξιο-
ποίηση, αλλά με στόχο την ολοσχερή εξόντωση του τεχνικού κό-
σμου στο Δημόσιο και τις απολύσεις.
➪ Τα Δημόσια Έργα καθηλωμένα, το ΕΣΠΑ σημειώνει ρεκόρ χα-
μηλής απορρόφησης κονδυλίων, το ΠΔΕ ελάχιστο.
➪ Τα ιδιωτικά έργα μηδενικά
➪ Οι Μηχανικοί σε απόγνωση, στην ξενιτιά, στην ανεργία.
➪ Οι νέοι και οι απολυμένοι Μηχανικοί στο περιθώριο.
➪ Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην αναδουλειά και την απόγνωση.
➪ Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι στη φτώχεια.

Δεν θα τους αφήσουμε.
-Όλοι μαζί συμμετέχουμε μαζικά, για να ακουστεί η φωνή της 
κοινωνίας, ο δρόμος της ανάπτυξης, της δικαιοσύνης, της αξιο-
πρέπειάς μας.
-Όλοι μαζί, για να ανατρέψουμε τα άδικα μέτρα, την ανάλγητη πο-
λιτική του αδιεξόδου και της βαρβαρότητας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος καλεί το τεχνικό, 
επιστημονικό δυναμικό της χώρας να συμμετέχει 
στην πρώτη γραμμή της κινητοποίησης, που διορ-
γανώνουν η ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, την ερχόμενη Τετάρ-
τη 26 Σεπτεμβρίου, μαζί με τις υγιείς δυνάμεις της 
επιστήμης, της εργασίας και της παραγωγής.

Οι Μηχανικοί  διεκδικούν  αφενός μεν την αλλαγή της 
συνεχιζόμενης πολιτικής ύφεσης, που επιτείνει τη δι-
άλυση της οικονομίας, της κοινωνίας και του παραγω-
γικού ιστού αφετέρου δε την ανατροπή ρυθμίσεων και 
επιλογών, που οδηγούν στην απορρύθμιση του επαγ-
γέλματος τους  και φαλκιδεύουν το ρόλο τους, στην 
προσπάθεια ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 

Συμμετοχή των Διπλωματούχων Μηχανικών  
στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία

«Η κυβέρνηση και η τρόικα μέσα από μια δήθεν διαπραγμάτευση, προετοιμά-
ζουν το σφαγιασμό των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ενώ από 
την πλευρά του το συνδικαλιστικό κίνημα προετοιμάζει δυναμική απάντηση», 
δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, προσερχόμενος στην ευ-
ρεία σύσκεψη των προεδρείων των Ομοσπονδιών και των Εργατικών Κέντρων 

του Λεκανοπεδίου Αττικής, που πραγ-
ματοποιήθηκε χθες στα γραφεία της 
Συνομοσπονδίας. Συνεχίζοντας, ο πρό-
εδρος της ΓΣΕΕ, χαρακτήρισε «κραυγή 
απόγνωσης και αγανάκτησης για τα όσα 
ετοιμάζονται», την πανελλαδική απερ-
γία που έχουν προκηρύξει για τις 26 
Σεπτεμβρίου η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ.

Δικαιώνοντας τη ΔΕΗ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε 
ότι η επιχείρηση δεν έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά 
λιγνίτη στην Ελλάδα και συνεπώς μπορεί να διατηρήσει 
όλα τα εργοστάσια παραγωγής που διαθέτει. 
Το επιχείρημα των Ευρωπαίων δικαστών ήταν ότι στην 
Ελλάδα υπάρχουν 3,2 δισ. τόνοι λιγνίτη, ενώ η ΔΕΗ έχει 
αποκλειστικά δικαιώματα μόνο για τα 2 δισ. τόνους. Αυτό 
σημαίνει ότι οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν να εκμεταλ-
λευθούν, εάν θέλουν, τα υπόλοιπα. 
Με τη σημερινή απόφαση του ακυρώνονται δύο αποφά-
σεις της Κομισιόν, που υποχρέωναν την επιχείρηση να 
πουλήσει εργοστάσιά της σε ιδιώτες, ώστε να μην κατέ-
χει δεσπόζουσα θέση.

Συντονισμός ενόψει της απεργίας Απόφαση υπέρ της ΔΕΗ 
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Ο κατάλογος των 100 περισσότερο απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας στον πλανήτη, 
δόθηκε στη δημοσιότητα στη διάρκεια της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Παγκόσμιας 
Φύσης, που πραγματοποιήθηκε στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για έργο 8.000 επιστημόνων, οι οποίοι 
παρακολούθησαν και κατέγραψαν τα ζώα, τα φυτά και τους μύκητες σε 48 χώρες.
Οι οικολόγοι φοβούνται πως πολλά απ’ αυτά τα είδη δεν θα επιζήσουν καθώς δεν συγκεντρώνουν το 
ενδιαφέρον του κοινού, επειδή δεν προσφέρουν καμιά ωφέλεια στους ανθρώπους. Άλλωστε, γι’ αυτό 
το λόγο η έκθεση που έχει τίτλο Priceless (άνευ αξίας) θέτει με έμφαση το ερώτημα: "Μήπως κι αυτά 
τα είδη έχουν δικαίωμα να επιβιώσουν;". Πάντως, μερικά από τα υπό εξαφάνιση είδη έχουν αξία. 
Παράδειγμα το κίτρινο ψάρι Μυλοκόπι, μια κύστη του οποίου χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή ιατρική 
και το βάρος της οποίας αξίζει πάνω από επτά φορές το αντίστοιχο βάρος χρυσού. Αλλά οι επιστήμονες 
στέκονται πέρα απ’ αυτές τις περιπτώσεις: "Όλα τα είδη έχουν αξία για τη φύση και έτσι με τη σειρά τους 
στους ανθρώπους» αναφέρουν «όλα τα είδη, στην πραγματικότητα συμβάλλουν με τον τρόπο τους για την 
υγιή λειτουργία του πλανήτη». Κάποια από όλα αυτά παρουσιάζουμε σήμερα.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ

Μόλις 500 τριδάκτυλοι πυγμαίοι υπάρχουν 
στην άγρια φύση και βρίσκονται στην Isla 
de Escudé Veraguas του Παναμά.

Το κυνήγι, κατά τους οικολόγους, είναι η 
βασική αιτία που ζωντανοί παραμένουν 
ίσως και λιγότεροι από 20 Hainan Gibbons, 
στο ομώνυμο νησί της Κίνας.

Σε μερικές εκατοντάδες ζεύγη υπάρχει 
ακόμη αυτό το μικρό ψάρι σε πηγές γύρω 
από τη λίμνη Aci στην Τουρκία.

Η σαλαμάνδρα Luristan ζει μόνο σε τρία 
ορμητικά ρεύματα στα βουνά Zagros του Ιράν. 
Η παράνομη συλλογή τους για το εμπόριο 
κατοικίδιων ζώων, έχει οδηγήσει στον 
περιορισμό τους σε λιγότερες από 1.000. 

Ονομάζεται Spoon Billed (τιμολογημένο 
κουτάλι !) και εξαιτίας των παγίδων 
που στήνονται από συλλέκτες σπάνιων 
ειδών, ιδίως τον χειμώνα, το έχει 
οδηγήσει στο χείλος της εξαφάνισης. 
Σήμερα, πιστεύεται ότι υπάρχουν 
λιγότερα από 100 ζεύγη αναπαραγωγής.

Πρόκειται για μύκητες (willow-blister) 
που απαντώνται στην Ουαλία, οι οποίοι 

εξαιτίας του περιορισμένου των βιοτόπων, 
θεωρούνται ως οι πλέον απειλούμενοι με 

εξαφάνιση οργανισμοί στη φύση. 

Άγνωστο είναι πόσα βατράχια Archey 
διασώζονται στο φυσικό τους περιβάλλον, 
στο δάσος Whareorino της χερσονήσου 
Coromandel στη Νέα Ζηλανδία.

Το 95% αυτής της ορχιδέας, η οποία απαντάται στη δυτική 
Αυστραλία, έχει καταστραφεί, εξαιτίας της διάβρωσης 

του εδάφους, με συνέπεια να εκτιμάται ότι σήμερα 
υπάρχουν λιγότερα από 100 στη φύση.

Ο ρινόκερος της Ιάβας ζούσε κάποτε στα δάση 
όλης της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά σήμερα 

λιγότεροι από 100 εξακολουθούν να υπάρχουν στο 
Εθνικό Πάρκο Kulon του νησιού. Τα κέρατα του 

χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική και 
στην μαύρη αγορά μπορούν να αποφέρουν μέχρι 

και 30.000 δολάρια.
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Η κυβέρνηση ανοίγει εκ νέου θέμα εκπόνη-
σης ενός νέου σχεδίου για την αντιμετώπιση 
των κάθε είδους αυθαιρέτων, ενώ βρίσκεται 
σε εξέλιξη η νέα παράταση της τακτοποίησης 
των αυθαιρέτων, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2013. 
Τις προθέσεις της κυβέρνησης αποκάλυψε μι-
λώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό «Alpha 98,9» 
ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ευ. Λιβιεράτος. 
Όπως είπε ο υπουργός, προετοιμάζεται σχέδιο 
για την οριστική αντιμετώπιση του προβλή-
ματος των αυθαιρέτων και σύντομα θα γίνουν 
ανακοινώσεις. 

-«Βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας και είναι 
και στο μυαλό του Πρωθυπουργού. Αυτό νομί-
ζω ότι είναι μια καλή εγγύηση, για να μην μεί-
νουμε στα λόγια», δήλωσε. Το δίκτυο RED με 
δημοσίευμα του υπενθύμισε ότι ο πρωθυπουρ-
γός πριν από τις εκλογές κατά την παρουσίαση 
των προτάσεών του, γνωστών και ως «Ζάππειο 
2» είχε αναφερθεί σε ένα σχέδιο για οριστι-
κή τακτοποίηση αυθαιρέτων με χωροταξικό 
σχεδιασμό «ώστε να είναι απόλυτα σύννομο». 
Αυτό σημαίνει ουσιαστικά έκδοση νόμιμων 
τίτλων για όλα τα αυθαίρετα πιθανότατα μέσω 
γενικευμένων εντάξεων στα σχέδια πόλεων. 
Φυσικά και πάλι θα εξαιρεθούν όσα έχουν 
κτιστεί σε δάση, αιγιαλούς, καμένες εκτάσεις, 
αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ. Επίσης, τότε ο κ. 
Σαμαράς είχε μιλήσει για ταυτόχρονη αεροφω-

τογράφηση όλης της Ελλάδας  και απαγόρευση 
δια ροπάλου της  αυθαίρετης δόμησης. Υπεν-
θυμίζεται επίσης πως ο αρχικός σχεδιασμός 
περιελάμβανε την «προσφορά» γης και χρη-
ματικών προστίμων από τους παρανομούντες, 
προκειμένου να γίνουν... νόμιμοι για πάντα και 
όχι μόνο για μερικές δεκαετίες. Για τον σκοπό 
αυτό ο ιδιοκτήτης του αυθαίρετου θα μπορούσε 

Σχέδιο για οριστική αντιμετώπιση όλων των αυθαιρέτων
Ετοιμάζει η κυβέρνηση, όπως δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ 

Από τη σύμπραξη με την επωνυμία «1.ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΜΕ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΟΥ-
ΖΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., 2. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε., 3. ΑΛΤΑΝΑ 
Φ. ΣΑΡΩΦ και 4. ΕΛΕΝΗΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ» πήραμε την παρακάτω ανακοί-
νωση, ως «απάντηση σε δημοσιεύματα» η οποία έχει ως εξής: «Σχετικά με 
δημοσιεύματα στον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο,  για τον διαγωνισμό που 
έχει προκηρύξει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.», για τη Β’ Φάση Κτηματογράφησης του 
Δήμου Αθηναίων με αφορμή την υπ’αριθμ. 3231/2012 απόφαση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας που έκανε δεκτή την αίτηση ακύρωσης της σύμπραξης 
«1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., 2. 
ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, 3. ΓΕΩΡΓΙΑ Ν. ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΗ, 4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡ. ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ», η σύμπραξή μας  επισημαίνει τα 
ακόλουθα, προς αποκατάσταση της πραγματικότητας, αποφυγή συγχύσεων και 
πρόκληση εσφαλμένων εντυπώσεων: Το Συμβούλιο της Επικρατείας, δέχθη-
κε,  με χρήση «δικαστικού τεκμηρίου» το οποίο θεώρησε ότι συνάγεται «δια 
της λογικής» και όχι κατ’ απόδειξη των πραγματικών γεγονότων, ότι  στη σελ. 
1080 της προσφοράς έγινε ‘’διευκρινιστική δήλωση’’( όπως το χαρακτηρίζει 
και η ίδια η απόφαση του ΣτΕ) σχετικά με την αρίθμηση των σελίδων,  μετά την 
κατάθεση της προσφοράς. Το γεγονός αυτό ουδέποτε συνέβη και δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να συμβεί και δεν είχε προβληθεί σχετικός ισχυρισμός ούτε 
από την αντίδικο σύμπραξη κατά την ένσταση και την προσφυγή της. Το θέμα 
ανέκυψε, για πρώτη φορά με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 586/2011 απόφασης 
ασφαλιστικών μέτρων του ΣτΕ, με την οποία πάντως ζητήθηκε από το ΔΣ της 
Κτηματολόγιο ΑΕ να τοποθετηθεί σχετικά με το χρόνο εγγραφής της επίμαχης 

σημείωσης. Κατά συνέπεια υπήρχε υποχρέωση να διενεργήσει έρευνα και 
να διαλευκάνει το ζήτημα κατόπιν των επανειλημμένων αιτημάτων μας, αλλά 
ουδέν έπραξε. Ωστόσο, η Επιτροπή Διαγωνισμού, στην οποία συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε. και του Δ.Σ.Α. και η οποία παρέλαβε, αποσφράγισε και 
μερίμνησε για τη φύλαξη των φακέλων των προσφορών των διαγωνιζομένων, 
με το υπ’ αριθμ. ΑΠ.1123183/06.09.2011 έγγραφό της προς την συνδιαγωνιζό-
μενη σύμπραξη και σε πλειάδα αρμοδίων Δημοσίων Αρχών, βεβαιώνει ρητώς 
και κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβητήσεως ότι η επίμαχη δήλωση στη 
σελ.1080 της τεχνικής προσφοράς προϋπήρχε της κατάθεσης των φακέλων 
των Τεχνικών Προσφορών. Είναι πρόδηλο ότι τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθμ. 
3231/2012 απόφαση του ΣτΕ δεν έχουν αποδειχθεί στο πλαίσιο κάποιας διαδι-
κασίας, κατόπιν ολοκληρωμένης έρευνας επί των πραγματικών γεγονότων και 
η αιτιολογία δεν είναι πλήρης. Αντίθετα, έχουν συναχθεί «δια της λογικής» εξ 
αιτίας της σιωπής της Κτηματολόγιο ΑΕ επί του θέματος και την αδράνειά της 
να διαλευκάνει το ζήτημα. Η αδράνεια αυτή της «Κτηματολόγιο Α.Ε.», είχε σαν 
αποτέλεσμα να χάσει τη δίκη, να πλήττεται το κύρος της, να εγείρονται αμφι-
βολίες για τη νομιμότητα της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας και εμείς να υφι-
στάμεθα τεράστια ηθική  και οικονομική βλάβη. Κατόπιν αυτής  της εξέλιξης 
η «Κτηματολόγιο Α.Ε.», οφείλει πλέον κατά το νόμο,  και για λόγους χρηστής 
διοίκησης και ίσης μεταχείρισης να προβεί, έστω και στην ύστατη ώρα,  στην 
αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την διευκρινιστική  δήλωση στη σελίδα 
1080 της προσφοράς μας και βεβαίως να ελέγξει εάν η προσφορά της συνδια-
γωνιζόμενης σύμπραξης σήμερα πάσχει». 

«Απάντηση σε δημοσιεύματα»  

να αγοράσει έναν «άυλο τίτλο», από κάποιον 
που έχει το δικαίωμα να χτίσει. Σχετικά με την 
παράταση της προθεσμίας για υπαγωγή στον 
νόμο 4014/2011 για τα αυθαίρετα η οποία είχε 
ανακοινωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, υπογράφηκε 
την Τρίτη από τον αναπληρωτή υπουργό Περι-
βάλλοντος κ. Στ. Καλαφάτη η σχετική υπουργι-
κή απόφαση.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στο τραπέζι» η επιβολή επιπλέον κεφαλικής 
έκτακτης εισφοράς- «ΤΥΦΛΟΙ» ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΑΝΤΙ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ- «Παζάρι» με την Τρόικα τις πρώτες πρωινές 
ώρες  • Χωρίς συμφωνία κατέληξε η χθεσινή συνάντηση κορυφής 
για έγκριση των παρεμβάσεων  • ΣΥΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ- Ο πρωθυπουργός έτοιμος να αναλάβει προσωπικά την 
ευθύνη της επιλογής  • ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ •Υπ. 
Ανάπτυξης- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

ΚΕΡΔΟΣ: Στη γύρα για δύο δισ. ευρώ βρίσκεται ασθμαίνοντας το 
οικονομικό επιτελείο- ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ- Εισφορά 150 ευρώ ετησίως σε όλους 
τους εκμισθωτές ακινήτων- Αξιοποίηση σχολαζουσών κληρονομιών 
και αδρανών καταθέσεων  • Όλος ο κατάλογος- ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ 49 
ΕΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  • Το Πεκίνο θα συνεχίσει να 
επενδύει στα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα- ΝΕΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  • Από απόφαση και 
εισαγγελική εισήγηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου- ΑΠΡΟΣΜΕΝΕΣ 
«ΠΡΟΙΚΕΣ» ΣΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Από τον λιγνίτη και το 
μονοπώλιο των τυχερών παιγνίων.

ΕΞΠΡΕΣ: Προωθούνται εταιρικός φόρος, μείωση κλιμακίων και 
νέα έκτακτη εισφορά σε επαγγελματικά ακίνητα- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  • Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο- ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- Δικαίωση της ΔΕΗ για τις λιγνιτικές μονάδες και 
ζήτημα με τη σχετική απαίτηση του μνημονίου  • Ζητεί το ΞΕΕ στο 
πλαίσιο της αναμόρφωσης του αναπτυξιακού νόμου- ΠΑΡΟΧΗ 
ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ποιες αλλαγές προωθεί, τώρα, το υπουργείο 
Οικονομικών- ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ- Σε εισοδήματα και επιχειρήσεις  
• Βήματα προσέγγισης και νέα συνάντηση την προσεχή Πέμπτη για 
τα μέτρα- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ «3» ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 
ΠΑΚΕΤΟ ΤΩΝ 11,7 ΔΙΣ.- Τραβάει το σχοινί στα άκρα ο Τόμσεν Στον 
“αέρα” 300.000 ασφαλισμένοι- ΑΝΑΜΟΝΗ 2,5 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΚΑΙ 5 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ  • «Παγώνει» η επιστροφή 
των κονδυλίων- «ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 425 ΕΚΑΤ. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ 
ΤΗΝ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ» ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ- Σχολάζουσες κληρονομιές, 
αδρανείς καταθέσεις, εθνικά κληροδοτήματα  • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ 
ΧΑΘΟΥΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ  • ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΙΓΝΙΤΗ- Ακυρώνει αποφάσεις της 
Κομισιόν, καθώς δεν στοιχειοθετείται η κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης στη συγκεκριμένη αγορά  • ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
ΔΑΝΕΙΣΤΗΚΕ Η ΙΣΠΑΝΙΑ 4,8 ΔΙΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΟΡΟΙ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Δυσφορία 
των πολιτικών αρχηγών για τις αποφάσεις της τρόικας- Καθυστερεί 
η συμφωνία για τα μέτρα • ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΑΔΡΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Κληροδοτήματα, κληρονομιές, καταθέσεις • ΑΛΛΟΙ ΠΕΝΤΕ 
ΜΕ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ- Θα κληθούν να καταθέσουν γιατί εντοπίστηκαν να 
συμμετέχουν σε ξέπλυμα χρήματος.

ΤΑ ΝΕΑ: Έρχονται μέτρα κατά της φοροδιαφυγής και σχεδιάζονται έκτακτα 
χαράτσια- ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • «ΤΡΕΙΣ» ΚΑΤΑ 
ΤΟΜΣΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η τρόικα θέλει να κλείσει τη φορολογική τρύπα του 
2012- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ  • Διπλή ήττα της 
Κομισιόν και δικαίωση της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο- «ΟΧΙ» ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ- ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΑ 
425 ΕΚΑΤ. ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Φορολογικές ανατροπές 2 δισ. ζητά ξαφνικά η τρόικα- ΕΞΤΡΑ 
ΦΟΡΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  • Σύσκεψη το Μαξίμου- Η ΤΡΟΪΚΑ 
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ  • Παρασκήνιο: ΓΙΑΤΙ 
ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ Ο ΤΟΜΣΕΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ  • Συγχωνεύσεις και καταργήσεις- 
ΠΡΩΤΑ ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ  • ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετά και τη 2,5ωρη σύσκεψη των τριών Αρχηγών- 
ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ ΕΚΛΕΙΣΕ, ΟΥΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΗΦΘΗ!...  

• Με στόχο να εισπραχθούν επιπλέον 2 δισ. ευρώ- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: «Δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι» οι πολιτικοί αρχηγοί- 
ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- Αλαλούμ στη σύσκεψη- Έρχονται νέα 
χαράτσια.

ΕΣΤΙΑ: ΒΑΡΥ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΩΝ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- Οριζόντιες περικοπές 
κατά δικαίων και αδίκων.

Η ΑΥΓΗ: ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΜΕ 15 ΔΙΣ. ΚΑΙ ΜΑΤ- Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης 
«διαπραγματεύονται σκληρά» αυξάνοντας το πακέτο μέτρων από τα 11,5 στα 15 
δισ. ευρώ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ- Να δυναμώσει η οργανωμένη άρνηση πληρωμής του χαρατσιού 
των λογαριασμών της ΔΕΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Συνταξιοδότηση μέχρι το 2013 για όσους θεμελιώνουν 
δικαίωμα φέτος- ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 67 Ή ΑΠΟΛΥΣΗ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΟΙ 
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  • Μειώσεις μέχρι και 50%- Η ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ 88 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΚΟΠΟΥΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Άρχισαν οι καταθέσεις για το σκάνδαλο της 
υπεξαίρεσης- ΚΑΡΦΩΣΕ Ο ΣΑΞΩΝΗΣ- ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ Ο τ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ- 
ΛΥΓΙΣΕ Ο ΛΕΜΟΥΣΙΑΣ  • ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…- Σε νέα σύσκεψη 
των πολιτικών αρχηγών από βδομάδα θα «κλειδώσουν» τα μέτρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΜΠΗΚΑΜΕ  ΣΕ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ!
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΝΤΩΜΕΝΟ ΣΧΟΙΝΙ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 21/09/2012

Χαρακτήρα θρίλερ αποκτούν πλέον οι διαπραγματεύσεις, τόσο 
μεταξύ της κυβέρνησης και των εκπροσώπων της τρόικας, όσο 
και ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τους δύο κυβερνητικούς 
εταίρους, κ. Eυ. Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη. Οι αρχηγοί του 
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ δημοσίως και ο πρωθυπουργός κ. Αντ. 
Σαμαράς κατ' ιδίαν, όπως διαβεβαιώνουν την «K» έγκυρες πηγές, 
εξεδήλωσαν έντονη δυσφορία για την τακτική των εκπροσώπων 
της τρόικας, κάνοντας λόγο για «τιμωρητική στάση», n οποία 
ουδόλως διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
όλους τους τελευταίους μήνες. Παρά το βαρύ κλίμα, πάντως, 
πηγές του Μεγάρου Μαξίμου εξέφραζαν χθες συγκρατημένη 
αισιοδοξία για την ομαλή έκβαση των διαβουλεύσεων. Μάλιστα, 
δεν απέκλειαν το πακέτο, στο γενικό του περίγραμμα, να κλείσει 
πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση της τρόικας από την 
Αθήνα, το βράδυ του Σαββάτου, έτσι ώστε n ελληνική πλευρά 
να προσέλθει στη συνεδρίαση του Eurogroup στο τέλος της 
προσεχούς εβδομάδας, έχοντας στα χέρια της τον βασικό πυρήνα 
της συμφωνίας με την τρόικα. Η επόμενη συνάντηση μεταξύ 
των κ. Σαμαρά, Βενιζέλου και Κουβέλη τοποθετείται στα μέσα 
της προσεχούς εβδομάδας. Υπό κανονικές συνθήκες, σε αυτή 
τη σύσκεψη θα δοθεί το «πράσινο φως για την ολοκλήρωση της 
συμφωνίας, ώστε στη συνέχεια τα νέα μέτρα να εισαχθούν, ως ένα 
και μόνον άρθρο, προς έγκριση από τη Βουλή. Πλέον, n ψήφιση 
των μέτρων τοποθετείται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 
και δεδομένου πως n θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι 
αυτά να έχουν ψηφισθεί πριν από τη συνεδρίαση του Eurogroup 
στις 8 Οκτωβρίου, θεωρείται δεδομένο ότι θα εισαχθούν με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε n συζήτηση και ψήφισή τους 
να ολοκληρωθεί εντός δύο ημερών.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντ. Σαμαράς, 
κατά τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, εμφανίστηκε να 
εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο ψήφισης των μέτρων σε δύο 
δόσεις, κάτι που φέρεται να απέρριψε ο κ. Βενιζέλος, όπως 
διεφάνη και από τη δήλωσή του μετά τη λήξη της σύσκεψης: 
«πρέπει να εμφανίσουμε στη Βουλή το ταχύτερο, μια και 
έξω, μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο». Την ίδια στιγμή, εικόνα σύγχυσης δημιουργούνταν από 
τις διαρροές τόσο για τις απαιτήσεις της τρόικας, καθώς στο 
πακέτο των 11,6 δισεκατομμυρίων φέρονται να προστέθηκαν 
επιπλέον 2 δισ. ως απαίτηση από φορολογικά έσοδα, όσο και 
για το ύψος των συμπεφωνημένων μέτρων. Πηγές κοντά στον 
κ. Στουρνάρα περιγράφουν τη συμφωνία να έχει επιτευχθεί για 
περί τα 9 - 9,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας ότι παραμένουν προς 
συζήτηση περί τα 2 δισεκατομμύρια «που έχουν να κάνουν 
με τον εκσυγχρονισμό του κράτος», όπως είπε εξερχόμενος 
του Μαξίμου. Στον αντίποδα, άλλα στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου εμφανίζονταν συγκρατημένα, δηλώvovτας ότι τα 
«κλειδωμένα» μέτρα ανέρχονται σε μόλις 6,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Και αυτοί, ωστόσο, δεν είχαν αμφιβολία για την επιτυχή 
έκβαση της διαπραγμάτευσης.
Στη σύσκεψη, εκτός των τριών αρχηγών, συμμετείχαν οι κ. Γ. 
Στουρνάρας και Xρ. Σταϊκούρας, ο υπ. Εργασίας Γ. Βρούτσης, ο 

υφυπ. Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης, ο στενός συνεργάτης του 
πρωθυπουργού Xρ. Λαζαρίδης, καθώς και επιτελικά στελέχη του 
υπουργείου Οικονομικών. Κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν 
ότι κατά τη, διάρκειας 2,5 ωρών, συζήτηση οι τρεις αρχηγοί δεν 
μπήκαν σε συζήτηση επί συγκεκριμένων μέτρων, αλλά μάλλον 
αναζήτησαν τρόπους διαχείρισης της κατάστασης. Φέρονται δε 
να επέμειναν στην ανάγκη το όποιο κενό στο πακέτο να καλυφθεί 
από διαρθρωτικά μέτρα και εξοικονομήσεις και όχι μέσα από 
νέες περικοπές.

ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 11 | 21/09/2012

Για εξαθλίωση των μηχανικών κάνει λόγο, σε ανοιχτή επιστολή 
του προς τον πρωθυπουργό, A. Σαμαρά, τον αρχηγό της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, A. Τσίπρα, και τους πολιτικούς 
αρχηγούς Ε. Βενιζέλο, Π. Καμμένο, Φ. Κουβέλη και A. Παπαρήγα, 
ο πρόεδρος του TEE, Xρ. Σπίρτζης, ενώ κατηγορεί το υπουργείο 
Οικονομικών για ολιγωρία σε διαρθρωτικές αλλαγές. Όπως 
αναφέρει, «χιλιάδες μηχανικοί δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν 
στις στοιχειώδεις ανάγκες τους και στην κάλυψη των παγίων 
ασφαλιστικών εισφορών τους. Δεκάδες αιτήσεις διαγραφής 
κατατίθενται εβδομαδιαία στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
λόγω αδυναμίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών, νέοι 
συνάδελφοι δεν εγγράφονται, ενώ n καθημερινή διατύπωση του 
αδιεξόδου των μηχανικών δείχνει την εξαθλίωση που βιώνουμε».
 Ο πρόεδρος του TEE προσθέτει πως το υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης προχωρά στην εφαρμογή της 
αντισυνταγματικής διάταξης, για υποχρεωτική ένταξη σε ανώτερη 
ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία. Διάταξη που είχαν καταγγείλει 
n ΝΔ και n ΔΗΜΑΡ και είχαν καταψηφίσει. Στόχο αποτελεί n 
κάλυψη ταμιακών αναγκών άλλων ασφαλιστικών φορέων. Η 
διάταξη αυτή συνεπάγεται άμεσα αυξήσεις 30% στις ασφαλιστικές 
εισφορές, και κατά συνέπεια, σε επιστήμονες άνεργους, 
απολυμένους. Σύμφωνα με το TEE, n εφαρμογή της ρύθμισης 
καταδικάζει τον υγιή ασφαλιστικό φορέα των μηχανικών σε 
ελλειμματικό εντός 12 χρόνων, όπως αποδεικνύει n αναλογιστική 
μελέτη. Ο Xρ. Σπίρτζης κατηγορεί επίσης για «ολιγωρία» σε 
πραγματικά διαρθρωτικές αλλαγές το υπουργείο Οικονομικών, 
καθώς: «Σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011, έπρεπε να είχαν 
εκδοθεί τα προβλεπόμενα Προεδρικά Διατάγματα εντός τεσσάρων 
μηνών από την έκδοση του. To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
συνέταξε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος και εδώ και 16 μήνες 
περιμένουμε την απόκριση του υπουργείου Οικονομικών».

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ 150 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 21/09/2012

Έκτακτη εισφορά σε 1,5 εκατ. φορολογουμένους που 
εκμισθώνουν ακίνητα, n οποία θα ξεκινά από 150 ευρώ και 
θα κλιμακώνεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος από τα 
ενοίκια και επιβολή ενιαίου φόρου (flat tax) στα επίπεδα του 
20% έως 30% σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες με ταυτόχρονη κατάργηση του αφορολόγητου 
ορίου των 5.000 ευρώ περιλαμβάνει το φορολογικό «πακέτο» 
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ύψους 2 δισ. ευρώ που ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο 
σύμφωνα με τις επιταγές της τρόικας. Την ίδια ώρα, προωθείται 
μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή που είναι 
σήμερα 45% για τα φυσικά πρόσωπα, με την εφαρμογή νέας 
φορολογικής κλίμακας με λιγότερα κλιμάκια (από 8 που είναι 
σήμερα θα περιοριστούν σε 3 ή 4) και κατάργηση των τεκμαρτών 
και αυτοτελών καθεστώτων φορολογίας που ισχύουν σήμερα. 
Αιφνιδιαστικά διέρρευσαν χθες νέες πληροφορίες για το πακέτο 
των μέτρων που βρίσκεται σε συζητήσεις με την τρόικα, σύμφωνα 
με τις οποίες οι ελεγκτές ζήτησαν από το οικονομικό επιτελείο να 
συμπληρωθεί το «πακέτο» των 11,8 δισ. ευρώ με επιπλέον 2 δισ. 
από τη φορολογία, προφανώς για να κλείσουν οι αποκλίσεις στο 
φετινό προϋπολογισμό. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες υπό την πίεση της τρόικας 
το οικονομικό επιτελείο έριξε στο τραπέζι έναν νέο «κεφαλικό» 
φόρο. Ο φόρος αυτός, θα επιβάλλεται στους φορολογουμένους 
που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (κατοικίες, επαγγελματική 
στέγη, αποθήκες, οικόπεδα, αγροτεμάχια κ.ά). Θα ξεκινάει 
από 150 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη και θα αυξάνεται ανάλογα 
με το ύψος του εισοδήματος από τα ακίνητα. Πηγή του 
υπουργείου Οικονομικών έλεγε χθες ότι ακόμη δεν έχει 
καθοριστεί n κλίμακα για την επιβολή της έκτακτης εισφοράς 
στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πέραν της έκτακτης εισφοράς, το 
υπουργείο Οικονομικών σκιαγράφησε χθες τις βασικές αλλαγές 
που θα περιλαμβάνει το νομοσχέδιο της νέας φορολογικής 
μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα: 
- Ανατρέπεται πλήρως το φορολογικό καθεστώς για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και για τις ατομικές επιχειρήσεις. 
Θα φορολογούνται πλέον, όχι με βάση την κλίμακα και με 
συντελεστές από 10% έως 45% που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα, 
αλλά με βάση το σύστημα που εφαρμόζεται για τις επιχειρήσεις 
(A.E., ΕΠΕ) αφού στόχος της κυβέρνησης είναι n καθιέρωση 
ενιαίας φορολογικής μεταχείρισης της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Ειδικότερα, επιβάλλεται ενιαίος φόρος 20% 
- 30% στο εισόδημα και μάλιστα από το πρώτο ευρώ καθώς 
καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. To μέτρο 
αυτό θα φέρει πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε περίπου 
800.000 φορολογουμένους, καθώς μόνο από την κατάργηση του 
αφορολογήτου ορίου ο πρόσθετος φόρος θα είναι l.500 ευρώ. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν ορισμένες εξαιρέσεις 
προκειμένου να μη θιγούν οι φορολογούμενοι που αμείβονται 
με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έχουν σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν θα 
υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο όριο. 
- - Διατηρείται το αφορολόγητο όριο εισοδήματος για τους 
μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά τα εισοδήματά τους θα 
φορολογούνται με νέα φορολογική κλίμακα, n οποία θα έχει 
λιγότερα κλιμάκια με αναπροσαρμογή των συντελεστών. To 
βέβαιο είναι ότι θα μειωθεί ο ανώτατος συντελεστής που είναι 
σήμερα 45% και επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 
100.000 ευρώ ακόμη και στην περιοχή του 30%. Σης προθέσεις 
του υπουργείου είναι να εναρμονιστεί n φορολογία των φυσικών 
προσώπων με αυτή των επιχειρήσεων.
- Μειώνεται n συνολική φορολογική επιβάρυνση για τις 

επιχειρήσεις (AE, ΕΠΕ) που σήμερα μαζί με τη φορολογία 
των μερισμάτων φθάνει στο 42,5% (20% φόρος εταιρείας και 
αυτοτελής φόρος 25% στα διανεμόμενα κέρδη). Ο στόχος είναι n 
συνολική επιβάρυνση να μην ξεπερνάει το 30% και να υπάρχει 
ενιαία φορολογική μεταχείριση των φυσικών προσώπων και 
των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 
οι φορολογικοί κανόνες που προσδιορίζουν το ύψος της 
φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων διαφέρουν ανάλογα 
με τη νομική μορφή. 
-  Καταργούνται όλα τα καθεστώτα των τεκμαρτών και αυτοτελών 
φορολογιών που υπάρχουν σήμερα και πλέον όλες οι 
επιχειρήσεις θα φορολογούνται με βάση τα βιβλία και στοιχεία 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, θα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς που 
εφαρμόζεται σης οικοδομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία 
B' κατηγορίας και σύμφωνο με το οποίο τα καθαρά τους κέρδη 
προκύπτουν από την εφαρμογή 20% επί του τζίρου τους. Ωστόσο 
πληροφορίες αναφέρουν ότι θα διατηρηθεί το αντικειμενικό 
σύστημα φορολόγησης για τους αγρότες, κτηνοτρόφους και 
αλιείς. To υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, θα προχωρήσει σε εκτεταμένες 
και νέου τύπου διασταυρώσεις με χρήση όλων των σύγχρονων 
εργαλείων. 
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ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ είναι η κατάσταση στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου για δεύτερη φορά μέσα σε έναν 
χρόνο θα περικοπεί το βοήθημα. Αυτήν τη στιγμή ο χρόνος 
αναμονής για την καταβολή του εφάπαξ φτάνει τα δύο χρόνια, 
ενώ σε περίπτωση που υπάρξει μαζική έξοδος στη σύνταξη θα 
εκτιναχτεί στα επτά με οκτώ χρόνια. Ο ασφαλιστικός φορέας 
έχει κυριολεκτικά ξεμείνει από ρευστό, ενώ τα μηνιαία έσοδα 
από εισφορές αρκούν μόνο για την καταβολή 550 βοηθημάτων 
τον μήνα. Πέρσι τον Νοέμβριο αποφασίστηκε n περικοπή του 
βοηθήματος κατά 20% σε μία προσπάθεια να βρεθούν χρήματα 
για να ξεμπλοκάρει n καταβολή του εφάπαξ. Στο νέο πακέτο 
μέτρων προβλέπεται περαιτέρω μείωση κατά 22,67% του εφάπαξ 
των δημοσίων υπαλλήλων. Σημειώνεται πως οι περικοπές αυτές 
αγγίζουν και όσους έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για το εφάπαξ 
αλλά ακόμα δεν έχουν πάρει το βοήθημα. Εκτιμάται πως οι 
απώλειες και από τις δύο αυτές περικοπές μπορεί να φτάσουν 
για έναν δημόσιο υπάλληλο έως και τις 23.000 ευρώ. Μεγάλοι 
χαμένοι είναι όσοι έχουν πολλά έτη ασφάλισης και είναι στις 
κατηγορίες Τεχνολογικής ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης 
(καθώς δικαιούνται και τα υψηλότερα εφάπαξ). Παράλληλα, 
στο πακέτο μέτρων θα περιληφθεί και ρύθμιση για την επιβολή 
ειδικής εισφοράς σε όσους αποχώρησαν από το Δημόσιο και 
πήραν μεγαλύτερο εφάπαξ σε σχέση με τις εισφορές σου 
κατέβαλλαν. Η εισφορά θα επιβληθεί στην κύρια σύνταξη και με 
βάση το επικρατέστερο σενάριο θα κυμαίνεται από 1% έως 3% 
(αναμένεται να πιάσει όσους βγήκαν στη σύνταξη μετά το 1995).


