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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Για δεύτερη φορά, μέσα 24 ώρες, το υπουργείο 
Οικονομικών δέχθηκε ένα ισχυρό “ράπισμα” 
για την ενδοτικότητά του προς τις απαιτήσεις της 
“τρόικα”: σχεδόν ομόφωνα η Ολομέλεια του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, 
έκρινε αντισυνταγμαικές τις διατάξεις για τις νέες 
μειώσεις στις συντάξεις (από 5-15%), την αύξηση 
του ορίου συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (από τα 
65 στα 67) και την κατάργηση των επιδομάτων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας. Μάλιστα, η 
Ολομέλεια των 30 δικαστών, έκρινε ότι οι περικοπές 
στις συντάξεις, για πέμπτη διαδοχική φορά μέσα σε 
σύντομο χρόνο, προσκρούουν στη συνταγματική 
υποχρέωση σεβασμού και προστασίας της αξίας 
του ανθρώπου, στις αρχές της ισότητας και της 
αναλογικότητας και στην προστασία της εργασίας 
(άρθρα 2, 4, 22 και 25 του Συντάγματος) !
Αν και …πηγές του υπουργείου Οικονομικών 
έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η απόφαση, αφενός 
δεν είναι δεσμευτική, αφετέρου σ’ αυτή δεν γίνεται 
λόγος, κατά ρητό τρόπο, για αντισυνταγματικότητα 
(!), ωστόσο, ούτε αυτές μπόρεσαν να 
αμφισβητήσουν πως η απόφαση εγείρει μείζον θέμα 
καθώς θέτει στους βουλευτές ένα ισχυρό πρόσθετο 
επιχείρημα να μην ψηφίσουν το επερχόμενο 
“μνημονιακής” αφετηρίας σχέδιο νόμου.
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ, δήλωσε 
από την Ουάσιγκτον πως “τις εργασιακές αλλαγές 
δεν τις ζητά μόνο το ΔΝΤ” (!) και ότι αυτές 
συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας 
της κυβέρνησης με την “τρόικα”, εμμένοντας στην 
πρακτική του εκβιασμού, παραβλέποντας πως 
αυτή, σε συνδυασμό με την ενδοτικότητα τριών 
διαδοχικών κυβερνήσεων, οδήγησαν στη βαθιά 
ύφεση την οικονομία…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην πλατεία 
Συντάγματος στο υπουργείο Οικονομικών 
πραγματοποιείται η Παντεχνική Συγκέντρωση, 
που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων των 
διπλωματούχων μηχανικών της χώρας. Οι κινη-
τοποιήσεις του τεχνικού επιστημονικού κόσμου 
κορυφώνονται ενόψει της κατάθεσης και συζή-
τησης στη Βουλή τόσο του νέου  αντιαναπτυξι-
ακού και υφεσιακού προϋπολογισμού όσο και 
των μέτρων του λεγόμενου τρίτου μνημονίου. 
Στα νέα μέτρα και μάλιστα με τη μορφή ενός 
και μόνον άρθρου περιλαμβάνονται σκληρά 
φορολογικά, ασφαλιστικά και εισοδηματικά μέ-
τρα εις βάρος του συνόλου των δυνάμεων της 
εργασίας και της επιστήμης, θίγοντας βάναυ-
σα τους μηχανικούς. Παράλληλα απειλείται να 
επανέλθουν στο νέο πακέτο μέτρων και ρυθ-
μίσεις κατά του ΤΕΕ και των μηχανικών, που 

καταψηφιστήκαν πανηγυρικά προχθές από 
την Ολομέλεια της Βουλής, όπως η υποχρεω-
τική υπαγωγή του κλάδου μηχανικών και των 
άλλων κλάδων υγείας του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ.  
Στο μεταξύ αύριο Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 
η κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποφασίζει 
τις κεντρικές κατευθύνσεις για την πορεία των 
κινητοποιήσεων. 

Ολοκληρώνεται ο κύκλος των κινητοποιήσεων 
των διπλωματούχων μηχανικών και του ΤΕΕ 
μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012, 
όπως  έχει αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή 
ΤΕΕ, με εισήγηση του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη. Η πορεία των κινητοποιήσεων και η 
στάση που θα τηρήσει το ΤΕΕ ανάλογα με τις 
εξλίξεις θα αποφασιστεί ακολούθως από την 
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ και θα γίνουν σχετι-
κές ανακοινώσεις τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

Στην κυβερνητική 
αδιαλλαξία και 
αυθαιρεσία της 
εφαρμογής των 
νέων ανάλγητων 
μέτρων απαντάμε 
με αγώνα, τονίζεται 
στην πρόσκληση 
του ΤΕΕ για τη ση-
μερινή Παντεχνική 
Συγκέντρωση στο 
Σύνταγμα.

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα η Παντεχνική  
Συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Εικοσιτετράωρη απεργία της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ πραγματοποιεί σήμερα 24ωρη πανελλαδική απεργία. Η κινητοποίηση της 
ομοσπονδίας των ενώσεων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων εντάσσεται στις αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις των διπλωματούχων μηχανικών που έχουν ξεκινήσει από τις 8-10-2012. Η ΠΟ 
ΕΜΔΥΔΑΣ Καλεί τους διπλωματούχους μηχανικούς να συμμετάσχουν σήμερα στην  Παντεχνική  
Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομίας (Σύνταγμα) στις 12.00, με κεντρικά συνθήματα: Να 
σταματήσουμε την εξαθλίωση του Κλάδου. Να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που συντρίβει 
και την κοινωνία και τη χώρα.

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
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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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Νοεμβρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Υποτροφίες για σπουδές και 
έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό»
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Διοικητική μεταρ-
ρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλω-
ματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

Γραφείο Διασύνδεσης – 
Εξυπηρέτησης Φοιτητών και 
Νέων Αποφοίτων του ΕΜΠ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

27-28
Νοεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Διαχείριση στερεών αποβλήτων 
σε κρίση»   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ)

30
Νοεμβρίου

1
Δεκεμβρίου

2012

 Συνέδριο με θέμα "Νικηφόρος Βρεττάκος. Ποίηση και Ιστορία" 
πραγματοποιείται  9 και 10 Νοεμβρίου 2012 στο κτίριο της οδού 
Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη. Η εκδήλωση διοργανώνεται από 
το  Μουσείο Μπενάκη και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, με αφορμή τη 
συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννηση του Νικηφόρου Βρετ-
τάκου (1912-1991). Στις εργασίες του συνεδρίου έλληνες και ξένοι 
μελετητές του Βρεττάκου και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, θα 
αναδείξουν τα κεντρικά θέματα και τους άξονες της ποιητικής του 
δημιουργίας, καθώς και τους δρόμους επικοινωνίας της ποίησής του 
με την ιστορία και τα ιδεολογικά ρεύματα της εποχής του.

"ΝΙΚΗφΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ. ΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ"

Ημερίδα
Το Αμερικανικό Γενικό 
Προξενείο στη Θεσ-
σαλονίκη, το Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης και το Βρε-
τανικό Συμβούλιο, 
διοργανώνουν -τη 
Δευτέρα 5 Νοεμβρί-
ου- ημερίδα με θέμα 
«Το Επιχειρηματικό 
Μουσείο: Στρατηγικές 

και μοντέλα ανάπτυξης και χρηματοδότησης 
μη κερδοσκοπικών οργανισμών».  Η εκδήλω-
ση θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη Β1, λιμάνι), 
10:30-14:30.
Στόχος της επιστημονικής συνάντησης είναι η 
ανταλλαγή απόψεων σε δύο κρίσιμους τομείς 
ενδιαφέροντος της μουσειακής κοινότητας 
και των μη-κερδοσκοπικών οργανισμών, 
ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης: τις 
στρατηγικές ανάπτυξης και αποτελεσματικής 
προώθησης προγραμμάτων ώστε τα μουσεία 
και οι πολιτιστικοί οργανισμοί γενικότερα να 
προσελκύσουν το κοινό τους και την ανεύ-

ρεση νέων πηγών χρηματοδότησης ώστε να 
εξασφαλίσουν την οικονομική τους αυτάρκεια 
και βιωσιμότητα.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310589208 και 
2310589143 (δηλώσεις συμμετοχής έως Κυ-
ριακή 4 Νοεμβρίου, ώρες 10:00-18:00). 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργα-
νώνει συνάντηση με τους Έλληνες Ευρω-
βουλευτές, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θ αναπτυχθούν  τα θέματα: «Το Θεσμικό 
Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του 
Μηχανικού στην Ευρώπη και Διεθνώς» και 
«Πολιτικές και Χρηματοδοτικά Μέσα για τον 
Κατασκευαστικό Τομέα και για την Ανάπτυξη 
στην Ευρώπη».
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα, τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στα 
Γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(Αίθουσα Εκδηλώσεων, Λεωφ. Αμαλίας 8, 
Σύνταγμα). 
Οι εργασίες της συνάντησης θα ξεκινήσουν 
στις 11 π.μ. με χαιρετισμούς του προέδρου 
του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και Εκπροσώπου 
του  Γρ. Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
Αθήνα. Στη συνέχεια, το 1ο θέμα «Το Θε-
σμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος 
του Μηχανικού στην Ευρώπη και Διεθνώς» 
θ αναλύσει ο Βασίλης Οικονομόπουλος, Επι-
μελητής Μόνιμης Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων ΤΕΕ, ενώ το 2ο θέμα «Πολιτικές 
και Χρηματοδοτικά Μέσα για τον Κατασκευ-
αστικό Τομέα και για την Ανάπτυξη στην 
Ευρώπη», ο Άρης Χατζηδάκης, Επιμελητής 
Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Υπ. Εξωτερι-
κών του ΤΕΕ.
Θ ακολουθήσουν τοποθετήσεις Ελλήνων 
Ευρωβουλευτών και συζήτηση.

Συνάντηση του ΤΕΕ με 
Έλληνες Ευρωβουλευτές

Πρόγραμμα  
εξοικονόμησης ενέργειας
Το ΚΑΠΕ, μέσω του Ευρωπαϊκού έργου 
EN2 –Energy Neighborhoods2 -Ενεργει-
ακές Γειτονιές (Πρόγραμμα Ευφυής Ενέρ-
γεια για την Ευρώπη), έχει ξεκινήσει από 
τον Απρίλιο πρόγραμμα για την  εξοικονό-
μηση ενέργειας σε οικιακό επίπεδο.
Βασική ιδέα του έργου είναι η δημιουργία 
10-15 «Ενεργειακών Γειτονιών» σε κάθε 
χώρα και η επίτευξη, για ένα συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, εξοικονόμησης ενέργει-
ας στα σπίτια κατά 9%, βάσει αλλαγών στην 
ενεργειακή συμπεριφορά (και μόνο). Κάθε 
γειτονιά που θα πετύχει το στόχο αυτό θα 
βραβευτεί αρχικά σε εθνικό επίπεδο και 
κατόπιν σε πανευρωπαϊκό. 
Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2012.
Πληροφορίες: Τηλ.:  (Γ. Βεζυργιάννη) 210-
6603267, email: gvezir@cres.gr, www.
energeiakesgeitonies.eu 
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Οι μηχανικοί δίνουν τη μάχη της αξιοπρέπειας τους, τονίζει  το ΤΕΕ 
«Οι κινητοποιήσεις αποτελούν απάντηση στην συνεχιζόμενη κυβερ-
νητική αδιαλλαξία, εφαρμογής  νέων αντιαναπτυξιακών και  ισοπεδω-
τικών μέτρων και στοχεύουν στην ανατροπή της αδιέξοδης πολιτικής 
του μνημονίου, της επίκλησης των διαρθρωτικών αλλαγών, της 
μετατροπής της χώρας σε ειδική οικονομική ζώνη, του αδιεξόδου, της 
φτώχειας, της ανεργίας». 
Αυτό τονίστηκε σε ανακοίνωση του ΤΕΕ για τον διεκδικητικό αγώνα 
του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας καθώς επίσης ότι 
«οι μηχανικοί δίνουν τη μάχη, στερούμενοι ακόμη και τα πενιχρά 
εισοδήματά τους από τις εντάξεις των αυθαιρέτων. Δίνουν τη μάχη της 
αξιοπρέπειάς τους».
Το διεκδικητικό πλαίσιο του ΤΕΕ περιλαμβάνει:
•Τη μείωση των παγίων ασφαλιστικών εισφορών και την αύξηση 
των αναλογικών εισφορών του Ταμείου, με ένταξη όλων των έργων 
παραχώρησης
•Την ύπαρξη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους
•Την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ, των Κλάδων του, των αποθεματικών 
του, την παραμονή της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης στο ΕΤΑΑ και 
την ανατροπή του Ν. 2469/1997 που υποχρεώνει τα ασφαλιστικά Τα-
μεία να καταθέτουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.
•Την άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών και την 
κάλυψη της ανεργίας την οποία επιδοτούμε.
•Την αναπλήρωση των περίπου 2 δις. € που απώλεσε το Ταμείο από 
την αναδιάρθρωση των Ομολόγων και τις παράνομες αλχημείες που 
συνεχίζει η Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και την καταβολή της οφει-
λής του Κράτους, από την τριμερή χρηματοδότηση του Ν. 2084/1992, 
προς το Ταμείο μας, ύψους πλέον των 600 εκ. €.

•Την ακύρωση των ανάλγητων διατάξεων κατάργησης του εργασιακού 
πλαισίου και της οριζόντιας άδικης και συνεχούς φορολόγησης.
•Τη μη κατάργηση του αφορολόγητου και τη ματαίωση του άδικου 
ενιαίου φορολογικού ποσοστού 35% για όλα τα εισοδήματα από το 
πρώτο ευρώ.
•Την ύπαρξη ενός ιεραρχημένου αναπτυξιακού σχεδίου για την άμεση 
ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την αύξηση του ΠΔΕ και με επαρκείς 
Δημόσιες Υπηρεσίες.
•Το σταμάτημα της απαξίωσης των μηχανικών και των επιστημόνων με 
τις συνεχείς μειώσεις μισθών και τα άδικα και οριζόντια χαράτσια.

Απάντηση στην συνεχιζόμενη κυβερνητική αδιαλλαξία
Οι μηχανικοί δίνουν τη μάχη της αξιοπρέπειας τους, τονίζει το ΤΕΕ.

Συμμετοχή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στην 48ωρη απεργία της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Σαρανταοκτάωρη 
απεργία για τις 6 και 7 Νοεμβρίου προκηρύσσουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ-
ΔΥ κατά των νέων μέτρων λιτότητας που αναμένονται να ψηφιστούν 
στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί όλους τους 
Μηχανικούς 
-Την Τρίτης 6 Νοεμβρίου στις 11.00 στο ΕΜΠ (Πατησίων) στην Απερ-
γιακή Συγκέντρωση.
-Την Τετάρτη  7 Νοεμβρίου στις 17.00 στο Σύνταγμα (Σταδίου & Κα-
ραγ. Σερβίας). Με βασικά συνθήματα 
-ΟΧΙ στα ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΜΑΣ και της ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΑΔΙ-
ΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. 
-ΝΑΙ στην ΖΩΗ ΜΑΣ και στο ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της σαρανταοκτάωρης απεργία στις 6 και 
7 Νοεμβρίου από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ πραγματοποιούνται 

-Απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων την Τρίτη 6/11 και ώρα 
11:00 στο Πεδίο του Άρεως.
-Απεργιακό συλλαλητήριο των συνδικάτων την Τετάρτη 7/11 και ώρα 
17:00 στο Σύνταγμα.
Στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ τονίζεται ότι  «Κεντρικό αίτημα και 
απαίτηση των συνδικάτων είναι η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ των απαράδεκτων, 
εξοντωτικών και εκβιαστικών μέτρων που επιβάλλουν οι τροϊκανοί και 
αποδέχεται η κυβέρνηση.
Μέτρα που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, 
τους ανέργους και γενικά τους απλούς πολίτες της χώρας, «μονι-
μοποιούν» τη λιτότητα, τη φοροαφαίμαξη πολιτικές που εκποιούν – 
ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία και τις επιχειρήσεις του δημοσίου. 
Μέτρα και πολιτικές που εκτινάσσουν την ΑΝΕΡΓΙΑ και την ΥΦΕΣΗ 
χωρίς να εξασφαλίζουν τη σωτηρία της οικονομίας και της χώρας».

Συγκρότηση Διοίκησης Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε. 
Συγκροτήθηκε σε σώμα η 11μελής Διοίκηση της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων στις Τεχνικές Επιχειρήσεις Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) η 
οποία εκλέχτηκε από το 4ο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 21/10/2012. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας όπως προ-
έκυψε κατά την συγκρότηση της Διοίκησης έχει ως ακολούθως: Πρόεδρος: Στοϊμενίδης Ανδρέας. Αντιπρόεδρος: Κωστής Γεωργάκης. Γενικός 
Γραμματέας: Σκουτέλας Στέργιος. Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ραπτόπουλος Σταύρος. Γραμματέας Οργανωτικού: Λέτσιος Χρήστος. Γραμματέας 
Οικονομικού: Παραμάνας Νικόλαος. Γραμματέας Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Μπάτζιου Μαρία.



Από χτες οι συνδρομητές της NTTDocomo, του μεγαλύτερου παρόχου κινητής τηλεφωνίας της Ιαπωνίας, 
έχουν τη δυνατότητα να μιλάνε τη γλώσσα τους, αλλά στην άλλη άκρη της γραμμής να τους ακούνε 
αγγλικά, κινέζικα, κορεατικά. Και αντιστρόφως: να τους μιλάνε κινέζικα, κορεατικά κι αυτοί να ακούν 
τους συνομιλητές τους στα Ιαπωνικά !
Ένα νέο app για συσκευές Android, προσφέρει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης κατά την 
τηλεφωνική επικοινωνία, καθιστώντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών περίπου …περιττή. Ως το 
τέλος Νοεμβρίου, στη γκάμα των γλωσσών θα προστεθούν τα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, 
πορτογαλικά, ινδονησιακά και ταϊλανδέζικα.
Ούτε λίγο, ούτε πολύ οι Ιάπωνες, χάρη στην τεχνολογία, καθίσταται οι πλέον πολύγλωσσοι από τους 
λαούς του πλανήτη. Είναι ήδη πολλοί αυτοί που υποστηρίζουν πως η υπηρεσία θα φανεί ιδιαίτερα 
χρήσιμη σε στελέχη εταιρειών που θα μπορούν ευκολότερα να επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ 
πιστεύουν πως θα ωφελήσει και τον τουρισμό.
Φυσικά, όπως επισημαίνουν οι περισσότεροι ειδικοί στις online υπηρεσίες μετάφρασης, η 
αποτελεσματικότητα αυτού του είδους υπηρεσιών είναι περιορισμένη και δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να προσφέρουν "τέλειες" μεταφράσεις, αλλά να βοηθήσουν μέχρι ένα σημείο. Αντίστοιχες 
εφαρμογές, αναπτύσσουν και άλλες εταιρείες, μεταξύ αυτών η Alacatel-Lucent και και η Microsoft.
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ΜΙΛΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕ ΑΚΟΥΝΕ ΚΙΝΕΖΙΚΑ

Δύο διεθνείς συμφωνίες που απαγορεύουν πειράματα γεωμηχανικής, κατά το υπουργείο Περιβάλλοντος 
του Καναδά, πιθανότατα παραβιάστηκαν από μια εταιρεία, η οποία παραδέχεται ότι έριξε δεκάδες τόνους 
σιδήρου στον Ειρηνικό Ωκεανό, δυτικά του Καναδά, προκειμένου να αυξήσει τους πληθυσμούς του 
φυτοπλαγκτού και των ψαριών της περιοχής.
Η διασπορά σωματιδίων σιδήρου στους ωκεανούς έχει προβληθεί τα τελευταία χρόνια ως μία 
αποτελεσματική τεχνική κατά της υπερθέρμανσης εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, με βάση τα 
συμπεράσματα ενός διεθνούς πειράματος, καθώς με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να δεσμευτούν και 
να απορροφηθούν από τις θάλασσες μεγάλες ποσότητες πλεονάζοντος ατμοσφαιρικού διοξειδίου του 
άνθρακα, του κατ' εξοχή «αερίου του θερμοκηπίου». Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να «θαφτεί» 
στα βάθη των θαλασσών με την ενδιάμεση βοήθεια που παρέχει το φυτοπλαγκτόν, το οποίο, από τη 
μία, βρίσκει “νόστιμο” τον σίδηρο, τον τρώει και έτσι πολλαπλασιάζεται ραγδαία, ενώ από την άλλη, 
«ρουφάει» το ανθρωπογενές ατμοσφαιρικό διοξείδιο. Η λύση, ωστόσο, εντάσσεται στο διαφιλονικούμενο 
πεδίο της γεωμηχανικής (geo-engineering), αφού αρκετοί επιστήμονες, περιβαλλοντολόγοι κ.α., έχουν 
εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις τέτοιων ιδεών.  Η εταιρεία Haida Salmon Restoration Corporation 
παραδέχεται ότι πραγματοποίησε ένα τέτοιο πείραμα τον περασμένο Ιούλιο. Περίπου 100 τόνοι θειικού 
σιδήρου διασκορπίστηκαν στον ωκεανό, προκαλώντας εκρηκτική αύξηση του φυτοπλαγκτού σε μια έκταση 

10.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στόχος του πειράματος 
δεν ήταν η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά η 
αύξηση των πληθυσμών σολομού και άλλων ψαριών που 
τρέφονται με φυτοπλαγκτό.
Εκπρόσωπος του καναδικού υπουργείο Περιβάλλοντος 
δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ενημερωθεί πως το πείραμα 
παραβιάζει την περιβαλλοντική νομοθεσία του Καναδά, 
αλλά πιθανότατα παραβιάζει και τα δύο διεθνή μορατόριουμ 
στη λίπανση των ωκεανών, τη Συνθήκη για τη Βιολογική 
Ποικιλότητα του ΟΗΕ και τη Συνθήκη του Λονδίνου.

ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Το ρεκόρ του 
ψηλότερου κτιρίου 
στην Ευρώπη, 
επανήλθε στην 
Ρωσία χάρη στον 
υπό κατασκευή 
ουρανοξύστη Mercury 
City Tower. Η ανέγερσή 
του, η οποία ξεκίνησε 
το 2005, και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στα 
τέλη του χρόνου.
Πρόκειται για ουρανοξύστη ύψους 338 
μέτρων, στην οικονομική συνοικία της 
Μόσχας, ο οποίος ξεπέρασε κατά 29 μέτρα 
τον ουρανοξύστη “Σάρντ” του Λονδίνου, που 
κατείχε το ρεκόρ από τον περασμένο Ιούλιο.
«αποδείξαμε ότι στη Ρωσία μπορούμε να 
ακολουθούμε τον ρυθμό της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα», δήλωση ο πρόεδρος του Mercury, 
Ίγκορ Κεσάγιεφ.
Στους πρώτους 40 ορόφους του ουρανοξύστη 
θα στεγάσουν γραφεία, ενώ οι υψηλότεροι θα 
διαμορφωθούν σε πολυτελή διαμερίσματα, με 
αξαιρετική θέα.
«Είναι πιθανόν οι Ρώσοι να κρατήσουν το 
ρεκόρ για αρκετό διάστημα, επειδή χτίζουν 
περισσότερους ουρανοξύστες», σημείωσε ο 
Μάθιου Κιουτένις, της εταιρείας ανάλυσης 
δεδομένων “Εμπορίς”, η οποία επιβεβαίωσε 
το ρεκόρ.
Ωστόσο, κι αυτός ο ουρανοξύστης είναι πολύ 
χαμηλότερος σε σχέση με πολλούς άλλους 
στην Ασία (κυρίως) και στις ΗΠΑ, ο κατάλογος 
των οποίων εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους.
Θυμίζουμε ότι το παγκόσμιο ρεκόρ ύψους 
κατέχει ο Burj Khalifa, στο Dubai, με 828 
μέτρα και 160 ορόφους, ενώ στην Τζέντα της 
Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται στο στάδιο 
της κατασκευής ένας ακόμη υψηλότερος 
ουρανοξύστης, ο Kingdom Tower, με ύψος 
1.000 μέτρα και 200 ορόφους.

Η ΕΥΡΩΠΗ ΨΗΛΩΝΕΙ

Το ευρωπαϊκό 
ρεκόρ…

…και το παγκόσμιο 
μέλλον του ύψους



Απαντώντας σε ερώτηση της ευρω-
βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Συλβάνας 
Ράπτη, η Κομισιόν παραδέχεται πως 
οι προτάσεις της Τρόικα για τα εργασι-
ακά στην Ελλάδα - που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε εβδομάδα εργασίας 
έξι ημερών και 78 ωρών - περιγρά-
φουν "οριακές καταστάσεις" και είναι 
ασυμβίβαστες με τη νομοθεσία της 
ΕΕ! Η Κομισιόν υπογραμμίζει πως 
"ως θεματοφύλακας του ενωσιακού 
κεκτημένου φυσικά δεν θα υποστήρι-
ζε κανένα κράτος μέλος στη θέσπιση 
νομοθεσίας ασύμβατης με τη νομοθε-
σία της ΕΕ". Και συνεχίζει πως ακόμη 
και αν η νομοθεσία κάποιων κρατών 
μπορούσε να αλλάξει ώστε να στηρί-
ζει την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
πάντως δεν θα πρέπει "να υπονο-
μεύει τις συνθήκες εργασίας και τις 
σχετικές οδηγίες της ΕΕ." Η Κομισιόν 

κάνει περαιτέρω αναφορά στον τρόπο 
με τον οποίο ο Χάρτης Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ και η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία προστατεύουν την υγεία 
και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
Επισημαίνει πως ο μέσος χρόνος 
εργασίας εβδομαδιαίως δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 48 ώρες, συμπεριλαμ-
βανομένων των υπερωριών και πως 
είναι δικαίωμα κάθε εργαζομένου 
(εκτός της ημερήσιας ανάπαυσης) 
η ανάπαυση τουλάχιστον για δύο 
συνεχόμενες ημέρες εβδομαδιαίως 
(πενθήμερη εβδομάδα εργασίας 
δηλαδή). Η Κομισιόν παραπέμπει στην 
απάντησή της σε ανασκόπηση ερευ-
νών που η ίδια έχει δημοσιεύσει για 
την υγεία και την ασφάλεια σε σχέση 
με τις ώρες εργασίας στην οποία 
αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Κομισιόν: Ασυμβίβαστες με την  
νομοθεσία της ΕΕ οι προτάσεις  

της Τρόικα για τα εργασιακά

Χωρίς μετρό και ηλεκτρικό σήμερα 
Ακινητοποιημένα θα μείνουν σήμερα  Παρασκευή, μετρό και ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, λόγω της 24ωρης απεργίας που κήρυξαν οι εργαζόμε-
νοι εναντίον του νομοσχεδίου για τις ΔΕΚΟ που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, ενώ τονίζουν ότι η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ δεν έχει εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις της έναντι των εργαζομένων.

Για μία ακόμα φορά κλείνουν προληπτικά τα Τέμπη, 
ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο να πέσει 
βράχος σε διερχόμενο, όπως συνέβη το Δεκέμβριο 
του 2009, οπότε μετά από κατολίσθηση σκοτώθη-
κε ένας άνθρωπος προκειμένου να εκτελεστούν 
εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των μέτρων 
βραχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί μετά τη θανα-
τηφόρα κατολίσθηση του 2009. Τόσο η επιθεώρηση 
όσο και η συντήρηση θα γίνουν με βάση εγκεκριμένο 
πρόγραμμα από ανεξάρτητο μηχανικό, αλλά και από 
το ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, από την προσεχή Δευτέ-
ρα, 5 Νοεμβρίου και κάθε μέρα έως και την Παρα-
σκευή, 9 Νοεμβρίου, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8 το 
βράδυ, τα Τέμπη θα κλείνουν για συγκεκριμένες ώρες 
της ημέρας. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, 
κρίνεται απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας στην 
κοιλάδα των Τεμπών από την Δευτέρα. Κατά τη διάρ-
κεια της διακοπής της κυκλοφορίας οι διερχόμενοι θα 
ακολουθούν παρακαμπτήριες διαδρομές, σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της Τροχαίας. Το πρόγραμμα τακτικής 
συντήρησης εκτελείται δύο φορές το χρόνο. Ανάλο-
γες εργασίες έγιναν τον περασμένο Μάιο, ωστόσο 
επειδή οι παρεμβάσεις που έγιναν τότε ήταν μικρής 

έκτασης η κοιλάδα των Τεμπών δεν είχε κλείσει. 

Κλείνουν τα Τέμπη  
για πέντε ημέρες 
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Αντισυνταγματικές κρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα από την Ολομέλεια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών 
με τις οποίες επέρχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις, της τάξεως 
από 5% έως 15%, ενώ με την είσοδο του νέου έτους αυξάνει το όριο 
συνταξιοδότησης κατά δύο έτη και φτάνει στο 67ο έτος της ηλικίας 
και καταργούνται για τους συνταξιούχους τα επιδόματα (δώρα) Χρι-
στουγέννων και Πάσχα, όπως και το επίδομα θερινής άδειας.
Ειδικότερα, οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για πρώτη 
φορά, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν, έκριναν σχέδιο νόμου, μη 
συμβατό με τις συνταγματικές επιταγές. Μετά και την εισήγηση του 
συμβούλου Αντώνη Κατσαρόλη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αντισυ-
νταγματικότητας των επίμαχων τροπολογιών, η Ολομέλεια έκρινε ότι 
η, για πέμπτη συνεχόμενη φορά, μείωση των συντάξεων μέσα σε 
μικρό χρονικό διάστημα, είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών 
διατάξεων.
Η Ολομέλεια, η οποία συγκροτήθηκε από 30 δικαστές, γνωμοδότησε 

ότι οι διατάξεις για τις μειώσεις των συντάξεων και την περικοπή 
των δώρων προσκρούουν στα άρθρα 2, 4, 22 και 25 του Συντάγμα-
τος. Με άλλα λόγια, προσκρούουν στη συνταγματική υποχρέωση 
σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, στις αρχές της 
ισότητας και της αναλογικότητας και στην προστασία της εργασίας.
Ειδικότερα, ομόφωνα οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου απο-
φάνθηκαν ότι είναι αντισυνταγματική η περικοπή των επιδομάτων 
(δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα θερινής 
αδείας από το νέο έτος και μετά.
Αντισυνταγματική κρίθηκε παράλληλα, με ισχυρή πλειοψηφία από 
τους δικαστές και η μείωση των συντάξεων, καθώς φρονούν ότι 
αντιμετωπίζει προβλήματα αναλογικότητας, δεν χρησιμοποιήθηκαν 
κριτήρια και γίνεται κατά άνισο τρόπο και χωρίς ορθή κλιμάκωση. 
Την ίδια θέση περί αντισυνταγματικότητας διατύπωσαν οι σύμβουλοι 
και για την αύξηση από το νέο έτος της ηλικίας όσων δικαιούνται το 
ΕΚΑΣ από το 60ό έτος που είναι σήμερα στο 65ό έτος.

Αντισυνταγματική η μείωση των συντάξεων και η αύξηση  
των ορίων ηλικίας 

Έκρινε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η πολιτική αστάθεια τροφοδοτεί αρνητικά σενάρια 
για την οικονομία- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ- Τριγμοί στα 
κόμματα-ανησυχία για τη δόση • Όλες οι διατάξεις για τις μειώσεις 
και τα όρια ηλικίας ανά ασφαλιστικό Ταμείο- ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Αντισυνταγματικές κρίνει τις περικοπές το 
Ελεγκτικό Συνέδριο • Τι προβλέπουν ο προϋπολογισμός και το νέο 
μεσοπρόθεσμο σχέδιο- Ο «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ» ΤΩΝ 18,9 ΔΙΣ.- Οι φόροι 
και οι περικοπές 2013-2016 • ΣΤΟΝ «ΑΕΡΑ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ 
ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ • Μείωση κόστους: ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 1.700 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε διαδικασία αποδόμησης το ευνοϊκό κλίμα 
που είχε δημιουργηθεί- ΣΚΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Προκαλεί ανησυχίες το βαρύ κλίμα στο 
ΠΑΣΟΚ • Η έλλειψη συμφωνίας κατέστησε άκαρπη την τηλεδιάσκεψη 
της Τετάρτης- ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ- Το 
ΔΝΤ πιστεύει ότι το θέμα της χρηματοδότησης παραμένει το μεγάλο 
«αγκάθι» • Υπ. Ανάπτυξης: ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ • 
Επιβαρύνσεις: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΩΝΑΣ 1,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

ΚΕΡΔΟΣ: Ράγισε το γυαλί του κυβερνητικού συνασπισμού από τις 
διαφοροποιήσεις- ΧΤΥΠΟΚΑΡΔΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ- Στην κυβέρνηση ανησυχούν για το ενδεχόμενο… 
ατυχήματος- Κινδυνεύουν τα 31,5 δισ. ευρώ αν δεν πεισθούν οι 
“αντάρτες” • Μέρκελ: Δεν μπορείς να είσαι ανεξάρτητος αν το χρέος 
σου είναι πάνω από 80%-90%- ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΟ «ΠΑΚΕΤΟ» 
ΕΝΤΟΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ • Κατατοπιστική ανάγνωση των 
κωδικών, των δαπανών και των φόρων- ΤΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
• Χρηματιστήριο: SELL OFF ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΑΓΔΑΙΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕ ΜΕΤΡΑ 
18,8 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2016- Στα επίπεδα του 2000 
περιορίζεται η μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου • ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ 10% ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015- Δημιουργία 80.000 
θέσεων • ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΕΟΥΣ- Θα 
εκτιναχθεί στο 184,9% του ΑΕΠ το 2016 • «ΒΟΥΤΙΑ» 53,1% ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ 
ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ- Από το 2007 έως σήμερα.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- Μετά τους 
κλυδωνισμούς στο ΠΑΣΟΚ και τη σταθερή άρνηση της ΔΗΜΑΡ να 
ψηφίσει τα εργασιακά • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ- 
Σαφές μήνυμα έστειλε το Eurogroup.

ΤΑ ΝΕΑ: Αγωνία για τη δόση των € 31,5 δισ.- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ 
ΗΜΕΡΩΝ- Τετάρτη 7 Νοεμβρίου η κρίσιμη ψηφοφορία- Αισιοδοξία 
από Μαξίμου- «Ναι» Βενιζέλου αλλά οι αντάρτες αυξάνονται- Μόνο τον 
προϋπολογισμό θα ψηφίσει η Δημοκρατική Αριστερά • Λίστα Λαγκάρντ: 
Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΑΘΩΟΣ Ο ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ • Μπαράκ 
Ομπάμα: ΝΙΚΗΣΕ ΤΗ… ΣΑΝΤΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα «προγνωστικά» για ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ., στην 
κάλπη της Τετάρτης- ΠΟΙΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΧΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ 
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ • «ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕ ΧΡΕΟΣ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 80%»- Αυστηρό μήνυμα σε όλη την Ευρώπη- Γερμανικές 
διαρροές: Μετά τα μέσα Νοεμβρίου η δόση • «Δεν είμαστε έτοιμοι να 
κυβερνήσουμε»- ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΝΕΤΟΙΜΟ» 
ΛΑΦΑΖΑΝΗ.

ΕΘΝΟΣ: Σε κυβερνητική αστάθεια οδηγεί η μεγάλη κρίση των 
κομμάτων- ΨΗΦΟ ΜΕ ΨΗΦΟ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 31,5 ΔΙΣ.- Επιχείρηση- 
γέφυρα: Ανοιχτός ο δίαυλος Σαμαρά με Κουβέλη- Σκηνικό ρήξης στο 
ΠΑΣΟΚ: Αγωνιώδης προσπάθεια Βενιζέλου για στήριξη της κυβέρνησης 
• Το ντόμινο χτύπησε και τον ΣΥΡΙΖΑ- ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ… • Κομισιόν: ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ • Ελεγκτικό Συνέδριο: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΕΚΑΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μπάχαλο στη Βουλή κατά την ψήφιση των 
αποκρατικοποιήσεων…- «ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ 
ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ • Εικόνα διάλυσης στο ΠΑΣΟΚ- ΑΝΤΑΡΣΙΑ 17 ΑΠΟ 

ΤΟΥΣ 33 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ! • Φωτιά στα νοικοκυριά από την ύφεση, την 
ανεργία, τους φόρους, τις περικοπές κ.ά.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο ΠΙΟ 
ΣΚΛΗΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΟΥ 2013.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Η ύφεση βαθαίνει- Τα κόμματα κάνουν πόλεμο με 
τον εαυτό τους- Η ΧΩΡΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ… ΧΤΕΝΙΖΟΝΤΑΙ • ΣΟΚ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Η πολιτική ρευστότητα στην Αθήνα τρελαίνει 
τους δανειστές- ΔΟΣΗ ΣΕ… ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 
ΑΛΑΛΟΥΜ • ΤΟ «ΜΑΚΡΥ ΧΕΡΙ» ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ- «ΦΙΛΙ 
ΖΩΗΣ» ΣΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΑΠΟ ΤΗ «ΣΑΝΤΙ» • Προϋπολογισμός: ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ- Η κρίσιμη ψηφοφορία 
στη Βουλή.

Η ΑΥΓΗ: ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- 11 δισ. το 2013, 
19 δισ. μέχρι το 2016- Υπό διάλυση η κυβερνητική πλειοψηφία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συνέντευξη Τύπου της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ- ΠΑΛΗ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας- 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ • Γνωμοδότηση- βόμβα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου-ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο διάσημος Αμερικανός μετεωρολόγος Σκοτ 
Στίβενς είναι σαφής- «ΤΕΧΝΗΤΟΣ Ο ΤΥΦΩΝΑΣ “ΣΑΝΤΥ” ΣΤΙΣ ΗΠΑ»!
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ΣΤΗΝ «ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ» h ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 2/11/2012

Στην κόψη του ξυραφιού βαδίζει πλέον n κυβέρνηση, με τα δύο 
συνεργαζόμενα κόμματα ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ σε επικίνδυνη 
περιδίνηση, τη Νέα Δημοκρατία σε βαθύ προβληματισμό και 
τους δανειστές να σκληραίνουν τη στάση τους εν όψει της 
κρίσιμης ψηφοφορίας για τα διαρθρωτικά μέτρα την προσεχή 
Τετάρτη, με αποτέλεσμα n εκταμίευση της δόσης των 31,5 δισ. 
ευρώ να βρίσκεται στον αέρα. Παρά το γεγονός ότι ο κ. Σαμαράς 
βρίσκεται αντιμέτωπος με την πρωτοφανή πολιτική ρευστότητα 
που προκαλούν οι εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και n σταθερή άρνηση 
της ΔΗΜΑΡ, εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει στην 
ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης και την ψήφιση των μέτρων 
από τη Βουλή. Η προχθεσινή ψηφοφορία για τις ιδιωτικοποιήσεις 
άφησε εμφανείς ρωγμές στην τρικομματική κυβέρνηση, 
δημιουργώντας εύλογο προβληματισμό, και εκτός συνόρων, για 
τη δυνατότητα της ελληνικής πλευράς όχι μόνον να «περάσει» τα 
μέτρα από τη Βουλή, αλλά και να τα εφαρμόσει, αμέσως μετά. 
Συνεργάτες του πρωθυπουργού σχολίαζαν ότι n εικόνα που 
παρουσίασε n κυβερνητική πλειοψηφία αποτέλεσε πλήγμα για την 
Ελλάδα και έδωσε τη δυνατότητα αναζωπύρωσης της συζήτησης 
για την αξιοπιστία του ελληνικού πολιτικού συστήματος, πίσω από 
την οποία, πάντως, κρύβεται και n συνεχιζόμενη διελκυστίνδα 
Ευρώπης και ΔΝΤ για το ελληνικό χρέος. Στο πρωθυπουργικό 
επιτελείο επιχειρούν να εξορκίσουν σενάρια κατάρρευσης της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της 
προσεχούς Πέμπτης, ωστόσο ο προβληματισμός από την εικόνα 
διάλυσης που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, αλλά και από την εμμονή 
του προέδρου της ΔΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη να μην υπερψηφίσει 
τα εργασιακά και την εξ αυτής απόφαση να δηλώσει το κόμμα 
«παρών» στην ψηφοφορία, είναι εμφανής. Μπροστά στον ορατό 
πλέον κίνδυνο αποσκίρτησης τουλάχιστον 6 βουλευτών του 
ΠΑΣΟΚ, κάτι που χωρίς να υπολογίζονται γαλάζιες απώλειες θα 
είχε ως αποτέλεσμα n συνολική δύναμη των δύο κομμάτων να 
περιοριστεί στους 153 βουλευτές, το Μαξίμου θα επιθυμούσε να 
βρει έναν τρόπο αποκλιμάκωσης της έντασης που προκάλεσε 
στα στελέχη της ΔΗΜΑΡ n μονομερής δήλωση του κ. Σαμαρά για 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.
Ο πιο ασφαλής προς αυτή την κατεύθυνση δρόμος θα ήταν n 
αναβολή συζήτησης των εργασιακών, κάτι ωστόσο που δεν 
αποδέχεται n τρόικα και ιδίως n πλευρά του ΔΝΤ. Εξετάζεται, 
επίσης, και το ενδεχόμενο μιας νέας σύσκεψης των τριών 
αρχηγών, «εφόσον όμως υπάρχει περιθώριο να προκύψει κάτι 
θετικό». «Αν είναι να καταλήξει άκαρπη, είναι προτιμότερο να μην 
πραγματοποιηθεί» τόνιζαν οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως «όλοι 
πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αναλογισθούν 
τους κινδύνους». Η τελευταία φράση αφορά κυρίως την πλευρά 
των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ. Την ίδια στιγμή, από το Μέγαρο 
Μαξίμου δεν φείδονται καλών λόγων για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
κ. Eυ. Βενιζέλο και την προσπάθειά του να κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στον 
δρόμο της «εθνικής ευθύνης», όπως λένε. Σε κάθε περίπτωση, n 
μητέρα των μαχών για την κυβέρνηση είναι n κρίσιμη ψηφοφορία 
της προσεχούς Τετάρτης για το πολυνομοσχέδιο, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται και όσες διατάξεις απορρίφθηκαν προχθές 

από τη Βουλή. Τα σενάρια για το πιθανό άθροισμα των θετικών 
ψήφων είναι συνεχή, αν και οι συνεργάτες του κ. Σαμαρά, όπως 
και δημοσίως ο κ. Γ. Στουρνάρας, εμφανίζονται αισιόδοξοι για την 
υπερψήφιση των μέτρων. Τα σενάρια αυτά δεν αφορούν μόνον τους 
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ή τη στάση στελεχών της ΔΗΜΑΡ, καθώς 
πληροφορίες φέρουν κάποιους βουλευτές να μην αποκλείουν 
θετική ψήφο προκειμένου να μην κλονιστεί n κυβέρνηση, αλλά 
και τους 127 βουλευτές της Ν.Δ. Ο κ. Σαμαράς αναμένεται να 
συγκαλέσει την Κ.Ο. του κόμματος την προσεχή Δευτέρα, σε μία 
συνεδρίαση που -σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό- δεν θα 
προβλέπει τοποθετήσεις βουλευτών και, ενδεχομένως, να γίνει στα 
γραφεία του κόμματος και όχι στη Βουλή. Χθες έγγραφο αίτημα για 
σύγκληση της Κ.Ο. έστειλε ο κ. Νικ. Κακλαμάνης, ενώ ο βουλευτής 
Αττικής κ. Γ. Βλάχος, που είχε διαγραφεί τον Φεβρουάριο για 
την καταψήφιση του δεύτερου Μνημονίου, δήλωσε (ΣΚΑΙ) ότι θα 
ψηφίσει κατά συνείδηση, αρνούμενος την κομματική πειθαρχία.
Δύο κρίσιμες ημερομηνίες για τη Βουλή 
Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 11 Νοεμβρίου προγραμματίστηκε 
n ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
Θα είναι, τουλάχιστον στην παρούσα συγκυρία, n κορύφωση 
του απότομα ανηφορικού δρόμου στον οποίο έχει εισέλθει το 
Κοινοβούλιο, αρχής γενομένης από την προχθεσινή, δραματικών 
τόνων, ονομαστική ψηφοφορία πολυνομοσχεδίου του υπουργείου 
Οικονομικών. Η συζήτηση επί του προϋπολογισμού στην αρμόδια 
επιτροπή θα γίνει σε τέσσερις συνεδριάσεις (πρωί - απόγευμα) 
αύριο και μεθαύριο, ενώ n έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια 
θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Τη Δευτέρα, εξάλλου, αναμένεται να 
κατατεθεί το νομοσχέδιο με τα «προαπαιτούμενα» για τη δανειακή 
σύμβαση μέτρα, συνοδευόμενο από την ένδειξη «κατεπείγον». 
Αυτό σημαίνει ότι εκτός απρόοπτου θα τύχει επεξεργασίας 
την Τρίτη, σε μία συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων, και την επομένη ημέρα θα εισαχθεί προς συζήτηση 
και ψήφιση στην Ολομέλεια. Η ερχόμενη -εξαιρετικά κρίσιμη για 
την κοινοβουλευτική εβδομάδα θα «διανθιστεί» και με ακόμα 
μία ψηφοφορία. Την Τρίτη στην Ολομέλεια οι εκπρόσωποι του 
έθνους καλούνται να εγκρίνουν τον «δικό» τους προϋπολογισμό: 
τον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2013. Υπενθυμίζεται 
πως, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, n ουσιαστικότερη μείωση 
στις δαπάνες του εν λόγω προϋπολογισμού, όσον αφορά τους 
βουλευτές, είναι εκείνη των 45 ευρώ στο «επίδομα» που 
λαμβάνουν για συμμετοχή σε συνεδριάσεις επιτροπών.

ΑΝΟΙΞΕ h ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΤΟΥ Ε9 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 10 | 2/11/2012

Ανοιχτή από τις 30 Οκτωβρίου είναι n ηλεκτρονική πύλη της 
ΓΓΠΣ για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9 
έτους 2012. Μέσω της εφαρμογής αυτής δίνεται n δυνατότητα 
στα φυσικό πρόσωπα όχι μόνο να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων 
ακινήτων Ε9 έτους 2012 αλλά και να προβούν σε έλεγχο της 
ατομικής περιουσιακής τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 
πραγματοποιώντας τις απαραίτητες διορθώσεις. Σημειώνεται ότι 
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα υποχρεούνται σε ηλεκτρονική 
υποβολή της δήλωσης Ε9 έτους 2012, εφόσον επήλθαν μεταβολές 
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στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2011. 
Εξάλλου νέες ευρείας χρήσης υπηρεσίες προς τους πολίτες 
εντάσσει στο αμέσως επόμενο διάστημα στο TAXJSnet, n ΓΓΠΣ, 
προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να διεκπεραιώνουν ης 
συναλλαγές τους με το υπουργείο Οικονομικών με εναλλακτικούς 
τρόπους χωρίς να απαιτείται να επισκέπτονται τις ΔΟΥ. Στο πλαίσιο 
αυτό θα δοθούν στο σύστημα, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες 
υπηρεσίες: 
1. Πληρωμή οποιασδήποτε βεβαιωμένης μη ρυθμισμένης οφειλής 
στο σύνολο της ή μέρος αυτής με όλα τα τραπεζικά προϊόντα 
(Νοέμβριος 2012). Ο πολίτης θα μπορεί στον υπολογιστή του, από 
την εικόνα των βεβαιωμένων μη ρυθμισμένων οφειλών που θα 
βλέπει, να τυπώνει για όποια οφειλή θέλει «Ταυτότητα Οφειλής 
(ΤΟ)», με την οποία θα μπορεί να πλήρωνα όποτε θέλει όποιο 
ποσό θέλει, χρησιμοποιώντας την ίδια ΤΟ μέσα από τα προϊόντα 
πληρωμής που υποστηρίζει n τράπεζά του, όπως στον γκισέ, 
σε ATM, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (Web Banking, Phone 
Banking).
 2. Πληρωμή οποιασδήποτε δόσης ρυθμισμένης οφειλής με όλα 
τα τραπεζικά προϊόντα (Δεκέμβριος 2012). Ο πολίτης θα μπορεί 
στον υπολογιστή του, από την εικόνα των ρυθμίσεων που θα βλέπει 
να τυπώνει για όποια ρύθμιση θέλει «Ταυτότητα Ρυθμισμένης 
Οφειλής (ΤΟ)» με την οποία θα μπορεί να πληρώνει κάθε δόση 
χρησιμοποιώντας την ίδια ΤΟ μέσα από τα προϊόντα πληρωμής που 
υποστηρίζει n τράπεζά του.
 3. Ηλεκτρονική υποβολή μισθωτηρίων ενοικίασης (Δεκέμβριος 
2012). Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα μπορεί από τον υπολογιστή 
του να υποβάλει ηλεκτρονικά το μισθωτήριο και αυτόματα 
θα ενημερώνεται και ο ενοικιαστής με το περιεχόμενο του 
μισθωτηρίου. 
4. Αγορά παραβόλου για κάθε χρήση με όλα ια τραπεζικά προϊόντα 
(Ιανουάριος 2013). Ο πολίτης θα μπορεί στον υπολογιστή του να 
επιλέγει το παράβολο που χρειάζεται σε κάποια υπηρεσία, να 
τυπώνει έναν κωδικό με το αντίστοιχο ποσό και να αγοράζει το 
παράβολό του μέσα από τα προϊόντα πληρωμής που υποστηρίζει n 
τράπεζά του.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
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Φορολογικός κυκλώνας ύψους 1,782 δισ. ευρώ θα χτυπήσει το 2013 
μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και 
τις επιχειρήσεις, ενώ νέα «καταιγίδα» πρόσθετων επιβαρύνσεων 
2,1 δισ. ευρώ θα πλήξει όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους 
έως το 2016. Ειδικότερα, το σχέδιο περιλαμβάνει επώδυνες 
παρεμβάσεις που υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν το 2014 στα 
δημόσια ταμεία περίπου 1,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,127 δισ. 
ευρώ θα προέλθει από τις 43 ανατροπές που σχεδιάζονται στο 
ισχύον φορολογικό σύστημα, ο κύριος όγκος των οποίων θα αφορά 
στα εισοδήματα του 2013. Τα μόνα «θετικά» νέα από τις αλλαγές 
που έρχονται στη φορολογία εστιάζονται στο ότι n ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης θα καταβάλλεται μέχρι και το 2015 και όχι μέχρι το 
2018, οι φοροαπαλλαγές δεν καταργούνται αναδρομικά από το 2012 
εκτός από τις εκπτώσεις παιδιών που «θυσιάζονται» στο βωμό της 
τρόικας, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, αν και επιβάλλεται τέλος 

καπνιζόντων στους χώρους διασκέδασης και εστίασης, δεν μειώνεται 
ο ΦΠΑ από το 23% στο 13%, μέτρο για το οποίο έχει δεσμευτεί n 
κυβέρνηση. Όσον αφορά στο φορολογικό «τσουνάμι» του 2013, που 
με βάση το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
θα κοστίσει σε όλους τους φορολογούμενους 1,782 δισ. ευρώ, 
περιλαμβάνει: 
- Μείωση των επιστροφών φόρου στους αγρότες λόγω της μείωση 
των συντελεστών από το 11% στο 6% (152 εκατ. ευρώ). 
- Επίδραση στο φόρο εισοδήματος από την αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης κατά 2 έτη (8 εκατ. ευρώ). 
- Μείωση της επιδότησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης ντίζελ 
στους αγρότες (130 εκατ. ευρώ). 
- Μειώσεις στα οικογενειακά επιδόματα (379 εκατ. ευρώ). 
- Αλλαγή στη φορολόγηση πλοίων βάσει χωρητικότητας (80 εκατ. 
ευρώ). 
- Εξίσωση στο πλαφόν των αποδοχών προς υπολογισμό 
ασφαλιστικών εισφορών (609 εκατ. ευρώ). 
- Φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ - 30% 
επί του κύκλου εργασιών (218 εκατ. ευρώ).
- Φορολόγηση των υπαρχόντων τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ 10% επί 
των κερδών των παικτών (171 εκατ. ευρώ). 
- Τέλος καπνιζόντων για χώρους διασκέδασης και εστίασης (36 εκατ. 
ευρώ). 
Η λιτότητα, όμως, δεν σταματά το 2013, αφού και για το 2014 
προβλέπεται n επιβολή των εξής φόρων: 
• Φορολογική μεταρρύθμιση. Οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος, 
κεφαλαίου υπολογίζεται ότι θα φέρουν στον προϋπολογισμό του 
2014 πρόσθετα έσοδα 1,127 δισ. ευρώ. 
•  Μειώσεις στις εκπτώσεις φόρων για τα φυσικά πρόσωπα. (237 
εκατ. ευρώ).
•   Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό. To 2014 
έρχεται νέα αύξηση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των τσιγάρων, 
ενώ θα αυξηθεί και ο φόρος που επιβάλλεται στον καπνό για τα 
«στριφτά» τσιγάρα (187 εκατ. ευρώ). 
• Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο 
υγραέριο κίνησης (21 εκατ. ευρώ).
• Αύξηση του συντελεστή φορολογίας των τόκων καταθέσεων από το 
10% στο 15% (237 εκατ. ευρώ).
• Επιβολή φόρου πολυτελείας (68 εκατ. ευρώ).
• Αύξηση των παραβόλων για τις αγωγές που καταθέτουν οι πολίτες 
στα δικαστήρια (50 εκατ. ευρώ).
Σαράντα τρεις, επώδυνες σε αρκετές περιπτώσεις, αλλαγές στη 
φορολογία εισοδήματος, κεφαλαίου, στον τρόπο διενέργειας των 
ελέγχων, αλλά και της φοροδιαφυγής, καθώς στη λειτουργία των 
μηχανισμών επιβολής και είσπραξης των φόρων, κρύβει n φορολογική 
μεταρρύθμιση που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
με στόχο την πλήρη ανατροπή του ισχύοντος συστήματος. Κατάργηση 
των πληρωμών στις ΔΟΥ, αντικατάσταση των πληρωμών τοις μετρητοίς 
με επιταγές και τραπεζικά εμβάσματα, νέο σύστημα επιβολής 
προστίμων και προσαυξήσεων, κατάργηση φοροαπαλλαγών, φόρων 
υπέρ τρίτων, αύξηση της φορολογίας του καπνού, αλλά και επέκταση 
των αντικειμενικών αξιών ων ακινήτων στις περιοχές όπου σήμερα δεν 
ισχύουν, περιλαμβάνει το «πακέτο» των φορολογικών αλλαγών που θα 
λάβουν τη μορφή σχεδίου νόμου έως το τέλος του Νοεμβρίου.


