
Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ πραγματοποιείται σήμερα από τις 11.30 το πρωί έως 
τη λήξη της βάρδιας, ενώ σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες θα πραγματοποιούνται 
γενικές συνελεύσεις, προκειμένου οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν την περαιτέρω 

στάση τους. Παράλληλα θα  πραγματοποιηθεί απεργιακό συλλαλητήριο στην πλατεία 
Κλαυθμώνος, ενώ  η ΠΟΕ-ΟΤΑ συνεχίζει τις καταλήψεων των δημοτικών κτιρίων.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Το ψέμα ποτέ δεν ζει για να γεράσει” 
όπως έγραψε ο Σοφοκλής, ενώ ο “χρόνος, 
αληθείας πατήρ” όπως, επίσης, έγραψε ο 
Απολλώνιος. Και “πρίν αλέκτωρ φωνήσαι 
τρίς”, κατά την ευαγγελική ρήση, το δεύτερο 
draft της “τρόικα”, δίχως περιστροφές, 
αποκρυπτογραφώντας τη συμφωνία του 
Eurogroup, σημειώνει ότι για να μειωθεί 
το χρέος στο 124% του ΑΕΠ το 2020, θα 
υπάρξουν και νέα έκτακτα μέτρα, τα οποία δεν 
έχουν συμφωνηθεί ακόμη�

Επιπροσθέτως, υπογραμμίζει ότι εξαιτίας των 
μεταθέσεων στις πληρωμές δανείων (διότι 
περί αυτού πρόκειται στην πράξη η βοήθεια 
των εταίρων μας), η Ελλάδα μετά το 2022 θα 
βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικό όγκο χρεών, 
τα οποία θα πρέπει να εξοφλήσει, κάτι που 
είναι πιθανόν να δημιουργήσει πρόβλημα στην 
επιστροφή στις αγορές, ακόμη και τότε.

Και βεβαίως, χαρακτηρίζει ημιτελή τη 
συμφωνία των Ευρωπαίων υπουργών 
Οικονομικών την περασμένη Δευτέρα, καθώς 
εκκρεμεί το αποτέλεσμα της επαναγοράς 
ομολόγων, η οποία θα πρέπει να συντελεστεί 
έως 13 Δεκεμβρίου. Άλλωστε, από την 
επιτυχία ή όχι αυτής της απόφασης εξαρτά 
το ΔΝΤ τη δική του συμμετοχή στην παρούσα 
δόση (1,2 δισ. ευρώ), αλλά ήδη, οι Έλληνες 
τραπεζίτες δηλώνουν απρόθυμοι να 
συμμετάσχουν προβάλοντας από τη μια τις 
χαμηλές τιμές των ομολόγων, απ’ την άλλη 
απαιτώντας νέους και καλύτερους όρους 
στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, με 
παράλληλη διατήρηση της ασυλίας τους σε 
ότι αφορά τη διοίκηση και διαχείριση των 
τραπεζών…

Αυτά για να ξέρουμε προς τα που 
πορευόμαστε.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

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

ΣΚΛΗΡΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΣΔΑΤΜ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

«Η λύση για το Κτηματολόγιο 
δεν είναι άλλη μια Επιτροπή»

Σκληρή αντίδραση εκδηλώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο 
Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
(ΠΣΔΑΤΜ) για την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΚΑ να ορίσει Επιτροπή, με επικεφαλής  Επιχειρησιακό 
Συντονιστή (Project Manager) της συνολικής προσπάθειας, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις και οι δυσκολίες 
πραγματοποίησης του έργου. Σε ανακοίνωση του ο ΠΣΔΑΤΜ 
τονίζει ότι:
-«Η λύση Κύριοι της Κυβέρνησης στο πρόβλημα των 
καθυστερήσεων για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία 
του Κτηματολογίου δεν είναι άλλη μια Επιτροπή. Είναι η ύπαρξη 
πολιτικής βούλησης για στενή παρακολούθηση της πορείας 
του έργου, ώστε να κοπεί ο βήχας σε κάθε «οθωμανικού» 
τύπου συντεχνίες που για να διαφυλάξουν το παντεσπάνι 
τους δημιουργούν διαρκώς προσχώσεις, να σταλεί το μήνυμα 
σε επιχειρηματικά συμφέροντα που δρουν υστερόβουλα και 
μπροστά στο φάσμα της μη εξυπηρέτησης των σκοπών τους 
χρησιμοποιούν αθέμιτες και αντιδεοντολογικές μεθόδους 
για να τινάξουν στον αέρα τους διαγωνισμούς, να θέσει 
προ των ευθυνών τους παράγοντες που εκούσια ή ακούσια 
συμβάλουν στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Έργου». Ο 
ΠΣΔΑΤΜ θέτει ακόμη προς το ΥΠΕΚΑ το ερώτημα: 
-«Γιατί το Υπουργείο προτίμησε αυτή την Επιτροπή γυρνώντας 
την πλάτη στην απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
και του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών, βάσει της οποίας προκρινόταν 
η σύσταση παρατηρητηρίου για το Εθνικό Κτηματολόγιο η 
σύνθεση του οποίου θα περιελάμβανε εκπροσώπους από 
όλες τις εμπλεκόμενες επιστημονικές ειδικότητες;» Και το 
ερώτημα προς το υπουργείο συμπληρώνεται: «Δεν πιστεύει 
στον εθελοντισμό και θεωρεί ότι κάθε δουλειά πρέπει να 
πληρώνεται αδρά;» 

Ο ΠΣΔΑΤΜ ερωτά το υπουργείο 
ΠΕΚΑ: 
-«Δεν γνωρίζει πως ότι έχει γίνει 
μέχρι σήμερα από το ξεκίνημα 
του έργου, οφείλεται στην άοκνη 
δουλειά των εργαζομένων & 
στα πορίσματα των άμισθων 
Διεπιστημονικών Επιτροπών του 
Τ.Ε.Ε. για το Κτηματολόγιο;»
-«Ξέχασε ότι το Τ.Ε.Ε., εκ του 
ιδρυτικού του νόμου, αποτελεί 
τον τεχνικό σύμβουλο της 
Πολιτείας για θέματα όπως 
ακριβώς το έργο του Εθνικού 
Κτηματολογίου;»
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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

6  
Δεκεμβρίου

2012

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Επενδύσεις στην Ελλάδα και Ανα-
πτυξιακή Προοπτική»
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: τεχνικής ενημέρωσης: «Ψυκτικά 
μέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερμότητας υψηλών 
θερμοκρασιών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχει-
ρηματικότητας & Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΙΕΑ)

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού – ASHRAE

11 
 Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας12-14 
Δεκεμβρίου

2012

Όπως μας γνωστοποιήθηκε από την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.(http://www.ppcr.gr)έχει αναρτηθεί Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς (υπ 
αριθμ.0135/2012/Ε/ΗΛΕ) «Για την Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού τεσσάρων (4) Φ/Β Σταθμών σε τέσ-
σερα δώματα κτιρίων εντός της Αττικής». Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 
2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ...

Διάλεξη του αρχιτέκτονα  
A. Ortiz

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής και το Μου-
σείο Μπενάκη διοργανώνουν -στις 5 Δεκεμβρίου 
2012- διάλεξη του αρχιτέκτονα Antonio Ortiz από 
το γραφείο Cruz y Ortiz. Η εκδήλωση εντάσσεται 
στο πλαίσιο του κύκλου των διαλέξεων διεθνούς 
αρχιτεκτονικής, που είναι αφιερωμένος στην αρχι-
τεκτονική της Ισπανίας.
Ο Antonio Ortiz θα μιλήσει για το έργο του, ενώ την 
παρουσίαση και το συντονισμό της συζήτησης που 
θα ακολουθήσει, θα κάνει ο αρχιτέκτονας Σταύρος 
Ραφτόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Εθνικού 
Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Θα υπάρχει ταυτόχρονη 
μετάφραση από τα ισπανικά στα ελληνικά.
Πληροφορίες: 210-7259410, e-mail: info@heliarch.
gr , ιστοσελίδα: www.heliarch.gr

Περίπου 10.000 επισκέψεις, αριθμός υπερδιπλά-
σιος σε σχέση με τον αρχικό στόχο, υπολογίζεται 
ότι πραγματοποιήθηκαν μέσα σε μόλις δύο ημέρες 
στα 56 κτήρια της Θεσσαλονίκης, που άνοιξαν τις 
πόρτες τους στο κοινό, στο πλαίσιο του πρώτου 
ελληνικού «Open House», μυώντας κατοίκους και 
επισκέπτες στα «μυστικά» της αρχιτεκτονικής του 
δομημένου περιβάλλοντος της πόλης.
Υπενθυμίζεται ότι το Open House Thessaloniki 
πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΑΠΘ και με την υποστήριξη του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη 
1912-2012», του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης και 
του ΟΑΣΘ.
Η πρώτη διοργάνωση του Οpen House στην 

Ελλάδα πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
περασμένο Σαββατοκύριακο, μετά από ιδέα της 
Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ και υλοποιήθηκε από 9μελή ομάδα 
ατόμων, που πρόσφεραν εθελοντική εργασία.
Στο μεταξύ, πάνω από 1,5 εκατ. άτομα παγκο-
σμίως έχουν επισκεφτεί τα περίπου 3000 κτήρια, 
δημόσια και ιδιωτικά, που άνοιξαν τις πόρτες τους 
στο κοινό σε διάφορες χώρες τα τελευταία 20 
χρόνια, στο πλαίσιο των διοργανώσεων του «Open 
House», προκειμένου οι πολίτες να γνωρίσουν 
την αρχιτεκτονική τους. Αυτό ανέφερε η ιδρύτρια 
και διευθύντρια του  Open House Worldwide και 
Open House London, Βικτόρια Θόρντον, κατά την 
ομιλία της στην τελετή εγκαινίων του Open House 
Thessaloniki, την περασμένη Παρασκευή, στο 
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (από όπου και η φωτο-
γραφία που δημοσιεύουμε).

Τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012, η Εταιρεία Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-ΕΜΑΕΤ παρουσιά-
ζει την ταινία: «Τα μαθηματικά φέρνουν το νερό στη 
Σάμο». Πρόκειται για μια εικονοκινητική ταινία των: 
Θ.Π Τάσιου, Ν. Μήκα, Γ. Πολύζου, με την ευγενική χο-
ρηγία του ΣΤΕΑΤ.
Η ταινία παρουσιάζει ένα έργο του 6ου αιώνα π.Χ., μια 
σήραγγα υδραγωγείου μήκους 1000 μ. και διατομής 
2,00 x 2,00 μ, η οποία διανοίχθηκε από τα δύο άκρα 
της συγχρόνως. Η συνάντηση των δύο τμημάτων 
κάτω από την κορυφή του βουνού έγινε με αρκετή 
ακρίβεια, παρά το γεγονός ότι οι γεωλογικές συνθή-
κες ανάγκασαν τον μηχανικό Ευπαλίνο να εκτραπεί 
πολλές φορές από την ευθυγραμμία. Το θετικό αυτό 
αποτέλεσμα οφείλεται στην γνώση της θεωρητικής 
Γεωμετρίας. Το υδραγωγείο συνέχισε την λειτουργία 
του για περίπου 1000 χρόνια.
Η προβολή θα γίνει στην αίθουσα του Μουσείου της 
Πόλεως των Αθηνών(Παπαρρηγοπούλου 5-7, Πλα-
τεία Κλαυθμώνος) και ώρα 6.30 μμ. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη για το κοινό. Πληροφορίες: emaet.tee@
gmail.com, www.emaet.tee.gr

«Τα μαθηματικά φέρνουν  
το νερό στη Σάμο»      

Εντυπωσιακό ενδιαφέρον  
για το «Open House Thessaloniki»
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«Να σταματήσει αμέσως το «γαϊτανάκι των Επιτροπών»,  
που συστήνονται σωρηδόν»

Ο ΠΣΔΑΤΜ ζητά την παρέμβαση του πρωθυπουργού και αποδοκιμάζει την επιλογή του ΥΠΕΚΑ

Παρέμβαση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά να σταματήσει αμέσως 
το «γαϊτανάκι των Επιτροπών» ζητά ο ΠΣΔΑΤΜ, αναφερόμενος στη 
νέα Επιτροπή ειδικών, που όρισε το ΥΠΕΚΑ για την προώθηση του 
Κτηματολογίου, τονίζοντας παράλληλα ότι η λύση δεν είναι η σύσταση 
άλλης μίας Επιτροπής έμμισθων ειδικών, ενώ θέτει ερωτήματα γιατί 
παρακάμφθηκαν οι άμισθες Διεπιστημονικές Επιτροπές του Τ.Ε.Ε. για 
το Κτηματολόγιο, που αποτελούν διαχρονικό στυλοβάτη του έργου. Η 
ανακοίνωση του ΠΣΔΑΤΜ τιτλοφορείται με καυστικό σχόλιο το οποίο 
αναφέρει ότι:  
«Είκοσι μέρες μετά τη ψήφιση των μέτρων για διαθεσιμότητα 
υπαλλήλων και μείωση μισθών και συντάξεων συστάθηκε Επιτροπή 
«εμπειρογνωμόνων»  για τον επιχειρησιακό συντονισμό και τη 
διοίκηση του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου. Τώρα μπορούμε να 
κοιμόμαστε ήσυχοι!!!!!» Αναλυτικά το περιεχόμενο της ανακοίνωσης 
έχει ως εξής: 
-«Σήμερα, η Διοίκηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. έχει Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο Καθηγητή Κτηματολογίου στο Τμήμα 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και μέλη μια Επίκουρη Καθηγήτρια Φωτογραμμετρίας 
στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που τυγχάνει να είναι & Αντιπρόεδρος της 
Παγκόσμιας Ένωσης Τοπογράφων, έναν ακόμα Αγρονόμο Τοπογράφο 
Μηχανικό, δύο Πολιτικούς Μηχανικούς, μια Δικηγόρο και έως πρότινος 
ένα Δασολόγο.
Έχει επίσης στο δυναμικό της πλειάδα στελεχών κάθε απαραίτητης 
για την εκπόνηση και λειτουργία του έργου ειδικότητας, με πολυετή 
εμπειρία, πολλά απ’ τα οποία με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
τίτλους σπουδών εξειδίκευσης σε κρίσιμα πεδία του Κτηματολογίου 
μέχρι και σε γνωστικά αντικείμενα διαχείρισης έργων και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού». 

Ερωτήματα για τη διαχείριση του έργου 
Η ανακοίνωση του ΠΣΔΑΤΜ συνεχίζει θέτοντας συγκεκριμένα 
ερωτήματα ως εξής: 
«Και διερωτάται κανείς: 
-Αυτό που λείπει για να προχωρήσει το έργο είναι η σύσταση 
μιας ακόμα επιτροπής αποτελούμενης από ένα Καθηγητή 
Βιομηχανικής Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ένα Καθηγητή 
Φωτογραμμετρίας στο Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια Δικηγόρο 
που εκτελεί χρέη Διευθύντριας του Γραφείου Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., 
ένα Δασολόγο, συνεργάτη του Ειδικού Γραμματέα Δασών, έναν 
Επίκουρο Καθηγητή Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
που ήταν έως πρότινος Γενικός Γραμματέας Υ.Π.Ε.Κ.Α. και σήμερα 
είναι ορισμένος άμισθος σύμβουλος του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., και 
μια Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, πρώην μέλος των Διοικήσεων 
του Ο.Κ.Χ.Ε. και της Κτηματολόγιο Α.Ε., και σήμερα στέλεχος της 
Κτηματολόγιο Α.Ε;
-Πόσο θα κοστίσει στον Έλληνα πολίτη αυτή η Επιτροπή;
-Γιατί το Υπουργείο προτίμησε αυτή την Επιτροπή γυρνώντας την 
πλάτη στην απόφαση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του 
Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, βάσει της οποίας προκρινόταν η σύσταση παρατηρητηρίου 
για το Εθνικό Κτηματολόγιο η σύνθεση του οποίου θα περιελάμβανε 

εκπροσώπους από όλες τις εμπλεκόμενες επιστημονικές ειδικότητες, 
ήτοι εκπροσώπους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, τον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών, την Ολομέλεια των Δικηγορικών και Συμβολαιογραφικών 
Συλλόγων, το Σύλλογο Υποθηκοφυλάκων, το ΓΕΩΤΕΕ, την Κτηματολόγιο 
Α.Ε., τον Ο.Κ.Χ.Ε. και τα συναρμόδια Υπουργεία Π.Ε.Κ.Α., Δικαιοσύνης, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών οι οποίοι θα δούλευαν 
εθελοντικά για την ολοκλήρωση και άρτια λειτουργία του Έργου; 
Έκρινε ότι όλοι αυτοί είναι αναρμόδιοι; 
Δεν πιστεύει στον εθελοντισμό και θεωρεί ότι κάθε δουλειά πρέπει να 
πληρώνεται αδρά; 
-Δεν γνώριζε πως ότι έχει γίνει μέχρι σήμερα από το ξεκίνημα του 
έργου, μέχρι την κάθε αναλαμπή του οφείλεται στην άοκνη δουλειά 
των εργαζομένων & στα πορίσματα των άμισθων Διεπιστημονικών 
Επιτροπών του Τ.Ε.Ε. για το Κτηματολόγιο;
-Ξέχασε ότι το Τ.Ε.Ε., εκ του ιδρυτικού του νόμου, αποτελεί τον 
τεχνικό σύμβουλο της Πολιτείας για θέματα όπως ακριβώς το έργο 
του Εθνικού Κτηματολογίου;
Η λύση Κύριοι της Κυβέρνησης στο πρόβλημα των καθυστερήσεων 
για την ολοκλήρωση και την άρτια λειτουργία του Κτηματολογίου 
δεν είναι άλλη μια Επιτροπή. Είναι η ύπαρξη πολιτικής βούλησης για 
στενή παρακολούθηση της πορείας του έργου, ώστε να κοπεί ο βήχας 
σε κάθε «οθωμανικού» τύπου συντεχνίες που για να διαφυλάξουν 
το παντεσπάνι τους δημιουργούν διαρκώς προσχώσεις, να σταλεί 
το μήνυμα σε επιχειρηματικά συμφέροντα που δρουν υστερόβουλα 
και μπροστά στο φάσμα της μη εξυπηρέτησης των σκοπών τους 
χρησιμοποιούν αθέμιτες και αντιδεοντολογικές μεθόδους για 
να τινάξουν στον αέρα τους διαγωνισμούς, να θέσει προ των 
ευθυνών τους παράγοντες που εκούσια ή ακούσια συμβάλουν στην 
καθυστέρηση ολοκλήρωσης του Έργου». Η ανακοίνωση του ΠΣΔΑΤΜ 
συνεχίζει αναφέροντας:

Παρέμβαση προς πρωθυπουργό 
-«Καλούμε τον Κύριο Πρωθυπουργό, που βάσει του χθεσινού 
Δελτίου Τύπου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. κατ’ εντολή του συστάθηκε η Επιτροπή, 
να σταματήσει εδώ και τώρα το γαϊτανάκι των Επιτροπών που 
συστήνονται σωρηδόν, με ότι αυτό συνεπάγεται για την απρόσκοπτη 
και αποτελεσματική λειτουργία κρίσιμων τομέων της κρατικής 
μηχανής, καθώς και για τα δημόσια οικονομικά και σεβόμενος τους 
συναδέλφους μας Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς που 
παραμένουν μήνες απλήρωτοι ή άνεργοι, παρότι υπάρχει μελετητικό 
αντικείμενο και χρηματοδότηση για την εκπόνησή του, αλλά κυρίως τον 
Ελληνικό Λαό που βλέπει τα εισοδήματα του να συρρικνώνονται και το 
βιοτικό του επίπεδο να φθίνει επικίνδυνα, να προβεί σε ακύρωση της 
απόφασης και να δώσει πολιτική λύση στο πρόβλημα στην κατεύθυνση 
ενός δημόσιου πολυδύναμου Εθνικού Κτηματολογίου που σύντομα θα 
επιτελέσει το σκοπό δημιουργίας του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τη 
διασφάλιση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, την αποκάλυψη 
κάθε είδους αυθαιρεσίας, τη συμβολή στην αναπτυξιακή προοπτική 
της Χώρας, τη συνδρομή στην προσπάθεια ενίσχυσης της εύρυθμης 
δημοσιονομικής λειτουργίας του κράτους και την οικονομική και 
χρονική ανακούφιση του πολίτη από την εξάλειψη διαδικασιών που 
αφορούν δικαιοπραξίες και σήμερα απαιτούν πολύ χρόνο και μεγάλο 
κόστος».
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ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ...ΔΑΣΟΣ Το δάσος γίνεται χαρτί, το χαρτί βιβλία, τα βιβλία 
βιβλιοθήκη, η βιβλιοθήκη κτίριο, το οποίο στην 
περίπτωση της νέας βιβλιοθήκης του Ελσίνκι 
γίνεται ...δάσος ! 
Κάπως έτσι θα πρέπει να σκέφθηκαν οι 
αρχιτέκτονες MenoMenoPlu (με έδρα στο Παρίσι 
και στη Ρώμη) που ανέλαβαν να σχεδιάσουν το 
κτίριο στη νέα πράσινη καρδιά του Ελσίνκι. 
Οι κατασκευές θα καταλάβουν 4.500 τ.μ. της 
περιοχής και πρόθεση των σχεδιαστών είναι να 
υποκατασταθεί το πράσινο που αφαιρείται από 
το πάρκο.
“Αποφασίσαμε να συλλάβουν το κτίριο ως ένα 
δάσος” λένε και φρόντισαν αφενός να εντάξουν 
μέσα στο πυκνό πράσινο του περιβάλλοντος 
χώρου το γυάλινο κτίριο, αφετέρου να 
δημιουργήσουν μια διπλή πρόσοψη στα δυτικά 
(σαν ένα γυάλινο κουτί) μέσα στο οποίο θα 
“εγκλωβίσουν” υψηλό πράσινο. Απ’ την άλλη 
πλευρά οι πυλώνες του κτιρίου, με την προβολή 
τους στο τζάμι, δημιουργούν μια οπτική σύνθεση 
και σύνδεση ανάμεσα στη φύση και στην 
αρχιτεκτονική, ανάμεσα στο φως και στις σκιές.
Η διαφανής πρόσοψη δίνει στο κτίριο μια 
υψηλή οπτική διαπερατότητα, επιτρέποντας στο 
χρήστη να παρακολουθήσει με την ίδια ευχέρεια 
όσα συμβαίνουν εντός και εκτός του κτιρίου, 
ταυτόχρονα να αισθάνεται μέσα στη φύση, ενώ 
βρίσκεται μέσα σε ένα κτίριο. Ακόμη και οι 
ανελκυστήρες είναι γυάλινοι, με συνέπεια να 
...μειώνεται η απόσταση μεταξύ του εσωτερικού 
της βιβλιοθήκης, του αστικού πάρκου Takatoolo 
και της οδού Alvar Aallon Katu.
Στον τελευταίο όροφο, όπου φτάνουν οι κορυφές 
των δένδρων, έχει διαμορφωθεί ένας ανοιχτός 
χώρος, οι πλάκες του οποίου καλύπτονται 
από τεχνητό γκαζόν και κάτω από τις οποίες 
υπάρχει σύστημα θέρμανσης, ενώ από την 
οροφή, με ειδικό σύστημα, ελέγχεται η ροή του 
αέρα. Το κτίριο διατηρεί στο εσωτερικό του ένα 
μικροκλίμα, χάρη στην ανακύκλωση του θερμού 
αέρα της δυτικής διπλής πρόσοψης, ενώ κατά 
τους θερμούς μήνες, η οροφή μπορεί να ανοίξει 
και να επιτρέψει τη φυσική ροή του αέρα που 
προέρχεται από τον κόλπο του Toolonlahki.
Γενικώς, η οργάνωση του χώρου επιτρέπει 
εξαιρετική ευελιξία στην διαμόρφωση του 
εσωτερικού χώρου, ακόμη και “ιδιωτικοποίησης” 
ορισμένων τμημάτων (χώρος εργασίας, 
αναγνωστήριο επισκέπτη κ.α.) όταν αυτό 
απαιτείται. Έχουν προβλεφθεί και τμήματα της 
βιβλιοθήκης που χρειάζονται ιδιαίτερο φωτισμό,  
ακουστική απομόνωση ή ειδικό εξοπλισμό, τα 
οποία είναι απομονωμένα. 
Τέλος, όλες οι θορυβώδεις χρήσεις βρίσκονται 
σε υπόγειους ορόφους, ενώ οι ...ήσυχες στους 
υψηλότερους. Το ισόγειο θα λειτουργήσει ως 
“φίλτρο” μεταξύ των δύο αυτών περιοχών.
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Τουλάχιστον 10τομείς της παραγωγής και της εκπαίδευσης θέλουν να «εποπτεύουν» οι Γερμανοί 
δανειστές. Η σχετική απόφαση ελήφθη χθες στο Μέγαρο Μαξίμου κατά τη διάρκεια της συνάντησης που 
είχε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με την υφυπουργό Εξωτερικών Εμιλι Χάρπερ, συντονίστρια της 
Ελληνογερμανικής Εταιρικής Σχέσης. Πρόκειται για την ομάδα που ιδρύθηκε με την κοινή απόφαση του 
κ Σαμαρά με την Γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ με στόχο την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων 
και την προώθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μετά την 
αρχική συμφωνία, η κυρία Χάρπερ είχε συνάντηση με τον σύμβουλο του πρωθυπουργού, επικεφαλής 
της ελληνικής ομάδας Σταύρο Παπασταύρου. Σε αυτήν αποφασίστηκε ότι η ελληνογερμανική συνεργασία 
θα καλύψει τους εξής τομείς: 1. Αναμόρφωση του συστήματος Υγείας, 2. Δημιουργία της Τράπεζας 
Ανάπτυξης, 3. Συνέργειες σε ζητήματα μετανάστευσης, ασύλου και ασφάλειας συνόρων, 4. Ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε θέματα τουρισμού, 5. Προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας, 6. Συνεργασία στην 
αναμόρφωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 7. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εργασιακά θέματα, 8. 
Προώθηση διμερών προγραμμάτων επισκέψεων, 9. Συνεργασία στον τομέα της Παιδείας, κατάρτισης και 
πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων 10. Προώθηση προγραμμάτων σχετικών με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Οι δέκα τομείς γερμανικής εποπτείας 

Την επεξεργασία ενός νέου νομοθετικού 
πλαισίου, το οποίο θα περιλαμβάνει και νέα 
εργαλεία δημόσιας πολιτικής, που θα διέπουν 
ολόκληρη την ελεγκτική λειτουργία και που θα  
κατατείνει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων από τις δραστηριότητες εκείνες, 
που προκαλούν επιπτώσεις στο περιβάλλον 
και αδειοδοτούνται περιβαλλοντικά, 
ανακοίνωσε ο Μ. Κουρουζίδης Ειδικός 
Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ. Ειδικότερα μιλώντας 
από το βήμα της διημερίδας του ΤΕΕ για τη 
διοικητική μεταρρύθμιση ο κ Κουρουζίδης 
τόνισε ότι κρίσιμα θέματα στον καθορισμό 
ενός νέου πλαισίου για την ελεγκτική 
λειτουργία είναι: 
«1. Η ελαχιστοποίηση του υποκειμενισμού 
στην εκτίμηση της παράβασης και κυρίως στον 
υπολογισμό του προστίμου. Άρα, απαιτείται 
η τυποποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών 
και των πρωτοκόλλων επιθεώρησης κι 
ελέγχου. Στο σκέλος του υπολογισμού του 
προστίμου χρησιμοποιούμε έναν αλγόριθμο 
τον οποίο σκοπεύουμε, μετά από έναν 
επανέλεγχο, επικαιροποίηση και κάποια τεστ, 
θα δημοσιοποιήσουμε και μέσα από δημόσια 
διαβούλευση θα καταλήξουμε σε έναν νέο 
αλγόριθμο τον οποίο και θα κατοχυρώσουμε 
νομοθετικά. Επομένως, πρωτόκολλο ελέγχου/
επιθεώρησης: τυποποίηση των μεθόδων, 
των φάσεων, της ροής συνολικά, για κάθε 
τύπο επιθεώρησης, ελαχιστοποίηση της 
υποκειμενικής κρίσης στην βεβαίωση της 
παράβασης, στο σχέδιο συμμόρφωσης και 
στον καταλογισμό των προστίμων.
2. Η ανάπτυξη νέων εργαλείων προώθησης 
της συμμόρφωσης των παραβατών και των 
ενεχομένων σύμφωνα με τον ως άνω στόχο.  
3. Ενιαίοι κανόνες σε όλα τα επίπεδα της 
διοίκησης, σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο, κοινός αλγόριθμος και τρόπος 
ελέγχου και επιβολής προστίμου από όλες 
τις ελεγκτικές υπηρεσίας, κεντρικές και 
περιφερειακές.     
4. Η ανάπτυξη Ολοκληρωμένων 
Σχεδίων Προγραμματισμού ελέγχων και 
επιθεωρήσεων. 
5. Η ανάπτυξη του θεσμού των (ιδιωτών) 
Περιβαλλοντικών Ελεγκτών κατά τη λογική 
των ελεγκτών δόμησης. 
6. Η διαφάνεια και η δημοσιότητα στους 
ελέγχους, τα ευρήματα των ελέγχων, τα 
μέτρα συμμόρφωσης που (θα) προτείνονται, 
τα πρόστιμα και η ίδια η συμμόρφωση, 
λειτουργούν ευεργετικά στην επίτευξη 
τους στόχου που είναι βελτίωση των 

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων
Ανακοίνωσε ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος στην εκδήλωση του ΤΕΕ 

περιβαλλοντικών επιδόσεων.  
7. Τακτικές αξιολογήσεις των ελεγκτικών 
υπηρεσιών και των διατάξεων που αφορούν το 
έργο τους.
 Η λογική αυτή, επιδιώκουμε να επεκταθεί 
και στους άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς 
που εντάσσονται υπό την ομπρέλα της Ειδικής 
Γραμματείας: ενεργειακοί επιθεωρητές, 
ελεγκτές δόμησης, κατεδαφίσεις 
αυθαιρέτων». 

Η πολιτική για τα αυθαίρετα 
Αναφερόμενος ειδικά για τα αυθαίρετα ο  κ 
Κουρουζίδης τόνισε ότι : 
-«Για να αποφύγουμε μια νέα γενιά 
αυθαιρέτων, θα πρέπει να δούμε τη νέα 
πραγματικότητα που έχουμε εδώ και 17 
μήνες, τις νέες κατηγορίες αυθαιρέτων, 
όσα δηλαδή εξαιρεί ο νόμος από την 
«τακτοποίηση» και όσα χτίστηκαν μετά –αυτές 
θα είναι οι κόκκινες γραμμές και της νέας 
παρέμβασης που ετοιμάζεται από το ΥΠΕΚΑ.  
Τι κάνουμε με τα υπόλοιπα; Η συστηματική 
παρακολούθηση των καμένων της Αττικής 
με αεροφωτογραφίσεις, και το πιλοτικό 

πρόγραμμα, επίσης με αεροφωτογραφίσεις, 
σε Μύκονο, Σαντορίνη και Ρόδο έχει 
λειτουργήσει αποτρεπτικά στην κατασκευή 
νέων αυθαιρέτων. Στη Μύκονο εντοπίστηκαν 
120 νέα κτίσματα στο πρώτο εξάμηνο μετά την 
ψήφιση του νόμου, αλλά στη συνέχεια, μετά 
τον εντοπισμό και τα πρωτόκολλα κατεδάφισης 
που έχουν συνταχθεί, έχει σταματήσει αυτή η 
αυθαιρεσία. Γίνεται μια συστηματική δουλειά 
για να συγκεντρώσουμε όλα τα τελεσίδικα 
πρωτόκολλα κατεδάφισης, να ιεραρχήσουμε 
(με αλγόριθμο) μια προτεραιότητα  για 
κατεδαφίσεις και άλλα μέτρα για αποτροπή. 
Σε συνεργασία με τις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις και αναζητώντας τα αναγκαία 
κονδύλια (η δαπάνη καταλογίζεται στον 
αυθαιρετούχο αλλά αφού πρώτα βρούμε τα 
χρήματα να κάνουμε την κατεδάφιση και την 
απομάκρυνση των μπάζων)». 
Ο ίδιος κατέληξε τονίζοντας ότι: «Μπήκαμε 
στη φάση της κρίσης χωρίς ή με χαλαρούς 
κανόνες, δεν θα αντιμετωπίσουμε την κρίση 
με τα ίδια εργαλεία και δεν μπορούμε να 
φανταστούμε μια Ελλάδα, μετά την κρίση, πάλι 
χωρίς κανόνες». 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έλεγχοι στις επιχειρήσεις προς συμψηφισμό 
υποχρεώσεων- ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Μέχρι το τέλος του 2013 η εξόφληση • Σύσκεψη: 
ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ • 
Προσχέδιο Έκθεσης: Η Κομισιόν εκφράζει αμφιβολίες για έξοδο της 
χώρας στις αγορές μετά το 2022- ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΜΕΤΡΑ • MOODY’S: ΠΙΘΑΝΗ «ΑΘΕΤΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
• Επαναγορά: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Το χρονοδιάγραμμα εξόφλησης οφειλών σε ιδιώτες- 
Ρευστότητα στην αγορά- ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ 
ΧΡΕΗ • Αναγκαστική συμφωνία για να εξασφαλισθεί η επιτυχία- 
«ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ» ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
• ΤΟ ΔΝΤ ΠΙΕΖΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ • Σύσκεψη σήμερα: ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΩΝ «ΤΡΙΩΝ» ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ • Η 
αντιπολίτευση σχεδιάζει να επανέλθει με αίτημα για προανακριτική- 
ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ- «Όχι» 
από 167 βουλευτές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ.- «Ναι» από 119 της 
αντιπολίτευσης. 

ΕΞΠΡΕΣ: Με χρονολογική σειρά και με το σταγονόμετρο η εξόφληση 
των οφειλών του Δημοσίου- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ 738 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ • Υπ. Οικονομικών: ΥΨΗΛΟΤΕΡΟΙ 
ΚΑΤΑ 1,6 ΔΙΣ. ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΕΦΕΤΟΣ • ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ • Από τη συμμετοχή στην 
επαναγορά των ομολόγων- ΑΠΩΛΕΙΑ 4 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ • 
Ζητεί με έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟ 
ΚΥΡΙΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ- Απορρίφθηκαν οι εναλλακτικές 
προτάσεις- Αβέβαιη η στάση των ξένων επενδυτών •  ΣΤΟ 80% 
Η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.- Αφορά 150.000 
επιχειρήσεις και θα ισχύσει το 2013 • ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- Σταδιακά η αποπληρωμή 
των οφειλών του Δημοσίου- Μέχρι 500 εκατ. ευρώ μπορεί να 
καταβάλλει κάθε μήνα • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΦΟΥΣΚΑΣ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ… ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ • ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΛΥΣΗ» ΖΗΤΟΥΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Δεδομένη η συμμετοχή των 
ελληνικών τραπεζών- Αβέβαιη η στάση των ξένων επενδυτών  • ΑΠΟ 
ΚΟΣΚΙΝΟ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- Σε προτεραιότητα 
εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων, επιστροφή ΦΠΑ σε εξαγωγείς και χρέη 
προς φαρμακευτικές εταιρείες.

ΤΑ ΝΕΑ: 40.229 είναι οι δικαιούχοι από το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων 
Υπαλλήλων που θα πληρωθούν πρώτοι- ΠΑΝΕ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ 
• Ανοικτό το ενδεχόμενο αλλαγών στο Φορολογικό- ΑΝΗΣΥΧΕΙ 
ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο… ΗΡΩΔΗΣ  • Αλέξης Τσίπρας: «ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΠΕΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το Δημόσιο εξοφλεί τα χρέη του με σειρά 
προτεραιότητας- ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ 
ΚΑΙ ΕΟΠΥΥ  • ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ 
ΑΡΧΗΓΟΙ- Τα βήματα της κυβέρνησης μετά τη δόση- Η Βουλή απέρριψε 
το αίτημα ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προκλητικός ο Σόιμπλε. Η 
Επιτροπή ζητάει και νέα μέτρα 4,6 δισ. μέχρι τον Μάρτιο- ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
«ΑΔΕΙΑΖΕΙ» ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ  •  Ιστορική μέρα για τον 
παλαιστινιακό λαό- ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ  • 
ΣΥΡΙΖΑ: ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

ΕΘΝΟΣ: Μεγάλες αντιδράσεις από τους βουλευτές ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και 
ΔΗΜΑΡ- 8 ΡΙΧΤΕΡ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  • Συνάντηση με 
Στουρνάρα: ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Τι φεύγει, τι 

μένει  • ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ- Κόντρα Τσίπρα- 
Βενιζέλου.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Οι κρίσιμες περιστάσεις ανάγκασαν τον 
Σαμαρά να αποφύγει νέα πολιτική αστάθεια- ΓΛΙΤΩΝΕΙ ΤΟ ΕΔΩΛΙΟ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ- «Ξεγλιστράει» μαζί του και ο Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου.

6 ΜΕΡΕΣ: ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ 5 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ- 17.000 
φοροφυγάδες με αδικαιολόγητες καταθέσεις στο εξωτερικό καλούνται 
να επιστρέψουν αμέσως 2,25 δισ. ευρώ  • Κατηγορώ κατά Σαμαρά, 
Βενιζέλου, Κουβέλη, Παπανδρέου, Παπακωνσταντίνου- ΤΣΙΠΡΑΣ: ΘΑ 
ΜΕΙΝΕΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΟ «ΣΟΚ»- Για να «μπει μπροστά» η 
μηχανή της οικονομίας.

Η ΑΥΓΗ: ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΜΕΡΤΑ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ- 
Ο φόβος διατάραξης της κυβερνητικής συνοχής και απώλειας της 
εξουσίας ένωσε τους βουλευτές της Ν.Δ., του ΠΑΣΟΚ αλλά και της 
«κυβερνώσας» ΔΗΜ.ΑΡ. στην απόρριψη της πρότασης να συσταθεί 
εξεταστική επιτροπή για την υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι προβλέπει το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ:  ΠΟΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΗΣ  • Προαναγγελία 
από το Χρήστο Σταϊκούρα- ΕΦΑΠΑΞ: ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα πιλοτάρουν Άνθρωποι με Ονοματεπώνυμα…- 
ΓΗΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΑ ΔΗΘΕΝ «ΑΤΙΑ» (UFO).
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ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
ΤΟΥ bUY bAck 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 30/11/2012

Στο στενό πλαίσιο που θέτει n υποχρέωση της χώρας 
για μείωση του δημόσιου χρέους προσέκρουσαν 
τα επιχειρήματα των τραπεζιτών αναφορικά με την 
επαναγορά ομολόγων, κατά τη δίωρη συνάντηση που 
είχαν χθες το απόγευμα με τον υπουργό Οικονομικών, 
Γιάννη Στουρνάρα. Οι αποφάσεις των τραπεζών, για τη 
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα buy back, θα ληφθούν 
από τα διοικητικά συμβούλια, αφού δημοσιοποιηθούν 
από τον ΟΔΔΗΧ οι όροι της επαναγοράς την ερχόμενη 
Δευτέρα. To προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών, οι κ.κ. Ζαντάς, Μαντζούνης, Νανόπουλος 
και Λεκκάκος, ανέλυσαν στον υπουργό και την ηγεσία 
του ΟΔΔΗΧ τις επιπτώσεις που έχει στις τράπεζες n 
συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς, ενώ από την 
πλευρά του ο κ. Στουρνάρας αναφέρθηκε στην ανάγκη 
να πετύχει το εγχείρημα, να μειωθεί το δημόσιο χρέος 
και να τηρηθούν οι αποφάσεις του Eurogroup, ώστε να 
προχωρήσει n εκταμίευση της δόσης, επαναλαμβάνοντας 
τη φράση περί «πατριωτικού καθήκοντος». Υπό αυτές 
τις συνθήκες, δεν υπήρξε συμφωνία κατά τη συνάντηση 
και οι τραπεζίτες αναμένουν τη δημοσιοποίηση της 
πρόσκλησης για συμμετοχή στην επαναγορά, πιθανώς 
τη Δευτέρα, ώστε να συγκαλέσουν τα διοικητικά τους 
συμβούλια. 
Η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, προτίθεται 
να φέρει νομοθετική ρύθμιση, ώστε να «καλύπτονται» 
νομικά οι διοικήσεις που θα αποφασίσουν τη συμμετοχή 
στο πρόγραμμα και να μην κινδυνεύουν από τυχόν 
ποινικές ευθύνες. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα 
χρειαστεί και n έγκριση γενικών συνελεύσεων για τη 
διαδικασία. θετική ήταν n εξέλιξη όσον αφορά στον 
αναβαλλόμενο φόρο, καθώς ο υπουργός Οικονομικών 
δήλωσε διατεθειμένος να θέσει στην τρόικα το θέμα 
της πλήρους αποτύπωσής του στα εποπτικά κεφάλαια, 
προκειμένου να υπάρξει κάποια ελάφρυνση στις 
κεφαλαιακές ανάγκες, n οποία υπολογίζεται ως τα 4 
δισ.ευρώ. To θέμα της τιμής που θα προσφερθεί στο 
buy back είναι κρίσιμο και, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ο καθορισμός της θα γίνει αφού προηγηθεί n 
«βολιδοσκόπηση» των hedge funds, που κατέχουν 
περί τα 20 δισ. ευρώ ελληνικών ομολόγων, από τους 
συμβούλους του ελληνικού Δημοσίου, Deutsche Bank 
και Morgan Stanley. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 
περί τα 14 με 15 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα και μέσω 
της επαναγοράς, στερούνται τα δυνητικά έσοδα που 
θα τους επέτρεπαν να εξαγοράσουν σε βάθος χρόνου 
τη συμμετοχή του Δημοσίου, ενώ «κλειδώνουν» τις 
υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες, αφού χάνουν έστω την 
προσδοκία να αποτυπωθούν τα ομόλογα που κατέχουν 
στην ονομαστική αξία. Η προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών 
γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, τόνισε κατά τη συνάντηση η 

πλευρά των τραπεζιτών, και παρουσίασε εναλλακτικές 
λύσεις, τεχνικού κυρίως χαρακτήρα, προκειμένου να 
«ελαφρυνθεί» τουλάχιστον το βάρος που καλείται να 
επωμιστεί εκ νέου ο κλάδος μετά το PSI. Ένα buy back 
σε τιμή ακόμη και της τάξης του 35% -εκτιμάται ότι n 
τιμή θα κινηθεί χαμηλότερα-γράφει μικρό μόνο κέρδος 
για τις τράπεζες και συνοδεύεται από την προοπτική 
πλήρους κρατικοποίησης για όσες εξ αυτών έχουν 
αρνητικά ίδια κεφάλαια. 
Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη αποφασίσει την τιμή που θα 
προσφέρει στους κατόχους ομολόγων στο πλαίσιο του 
προγράμματος επαναγοράς, το οποίο θεωρείται καίριας 
σημασίας για την επίτευξη της συμφωνίας διάσωσης 
με τους διεθνείς πιστωτές της, όμως n τιμή είναι 
πολύ πιθανόν να ποικίλλει, ανάλογα με το ομόλογο, 
σύμφωνα με το τηλεγράφημα του Reuters από Αθήνα, 
επικαλούμενο αξιωματούχο του ελληνικού υπουργείου 
Οικονομικών. Η προσφορά της Ελλάδας για την 
επαναγορά χρέους, οι όροι της οποίας θα ανακοινωθούν 
εντός της επόμενης εβδομάδας, θα περιλαμβάνει 
διαφορετικές τιμές, αναλόγως του ομολόγου. «Έχει 
νόημα να γίνει n προσφορά με αυτό τον τρόπο», ανέφερε 
ο αξιωματούχος, όταν ερωτήθηκε αν n προσφορά για τις 
20 σειρές ομολόγων θα είναι σε διαφορετικές τιμές και 
όχι σε μία ενιαία. Η πηγή του Reuters σημείωσε ότι n 
κυβέρνηση δεν έχει προσδιορίσει ακόμη τους όρους της 
επαναγοράς, γεγονός που αναμένεται μέχρι την επόμενη 
εβδομάδα. Οι τιμές των ελληνικών ομολόγων, που 
υπόκεινται στην προσφορά επαναγοράς, κυμαίνονταν 
από 25,15 έως 34,41 σεντ ανά ευρώ της ονομαστικής 
αξίας τους στις 23 Νοεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία 
του Reuters. Η Αθήνα αναμένεται να χρησιμοποιήσει 10 
δισ. ευρώ από το πακέτο διάσωσης για την επαναγορά 
χρέους αξίας 30 δισ. ευρώ, μειώνοντας το χρέος της 
κατά 20 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ο αξιωματούχος απέρριψε 
τις φήμες που θέλουν την Αθήνα να εξετάζει το 
ενδεχόμενο να εκμεταλλευθεί μία απρόσμενα υψηλή 
ζήτηση στο πρόγραμμα επαναγοράς για να δαπανήσει 
περισσότερα από τα 10 δισ. ευρώ από τα χρήματα του 
πακέτου διάσωσης για να ελαφρύνει περαιτέρω το χρέος 
της, λέγοντας ότι «πρόκειται για μία πολυτέλεια που δεν 
έχουμε». Την ίδια στιγμή, Έλληνας τραπεζίτης δήλωσε 
ότι όλες οι τράπεζες αναμένεται να συμμετάσχουν 
στην επαναγορά, ειδικά εφόσον αναμένουν τα χρήματα 
για την ανακεφαλαιοποίησή τους από την επόμενη 
δόση. Πάντως, μία τιμή επαναγοράς στα 35 σεντ του 
ευρώ θεωρείται χρυσή επενδυτική ευκαιρία για τα 
αντισταθμιστικά ταμεία (hedge funds), τα οποία έχουν 
αγοράσει ελληνικά κρατικά ομόλογα σε υπερβολικά 
χαμηλές τιμές. Αξιωματούχος του υπουργείου 
Οικονομικών, αλλά και ανεξάρτητοι αναλυτές εκτιμούν 
ότι τα αντισταθμιστικά ταμεία κρατούν ελληνικά ομόλογα 
αξίας 25 δισ. ευρώ, τα οποία αγόρασαν σε πολύ χαμηλές 
τιμές.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 8 | 30/11/2012

Εκπνέει σήμερα κανονικά n προθεσμία για την 
ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε9 από τους 
φορολογούμενους οι οποίοι το 2011 είχαν αλλαγές 
στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα 
με πληροφορίες, n Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων θα κρατήσει «ανοιχτή» για λίγες ημέρες 
την ηλεκτρονική πύλη για να διευκολυνθούν οι 
φορολογούμενοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμη 
το Ε9. Στο παρά πέντε της εκπνοής της κανονικής 
προθεσμίας, το υπουργείο Οικονομικών απαντάει στα πιo 
συνηθισμένα ερωτήματα για την υποβολή του Ε9. 
- Ποιες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική 
υπηρεσία υποβολής Ε9; 
Επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή 
δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012, να προβούν 
σε έλεγχο της εικόνας της ατομικής περιουσιακής 
τους κατάστασης για τα έτη 2010 και 2011 και να 
πραγματοποιούν τις απαραίτητες διορθώσεις, εφόσον 
δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό φόρου επί της ακίνητης 
περιουσίας για τα έτη αυτά. 
- Τα προστατευόμενα ενήλικα τέκνα μπορούν να 
υποβάλλουν Ε9 με τους κωδικούς πρόσβασης του 
υπόχρεου γονέα; 
Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν 
έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να 
πιστοποιηθούν ως χρήστες στο taxisnet και δεν μπορούν 
να υποβάλλουν με τους κωδικούς πρόσβασης του 
υπόχρεου γονέα. 
- Γιατί ενώ έχω υποβάλει χειρόγραφη η ηλεκτρονική 
δήλωση σε κάποιο έτος δεν έχει συμπεριληφθεί στην 
περιουσιακή μου εικόνα που εμφανίζεται στην εφαρμογή 
για το έτος αυτό; 
Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχει διαμορφωθεί με 
ασφαλή τρόπο n ορθή περιουσιακή σας κατάσταση για 
το έτος αυτό, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο 
υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των ακινήτων 
σας. Για τον λόγο αυτό και σας δίνεται n δυνατότητα 
ηλεκτρονικά να ελέγξετε την περιουσιακή εικόνα που 
σας εμφανίζουμε (από το έτος 2010 και μετά), καθώς και 
να προβείτε σε διορθώσεις εάν το κρίνετε απαραίτητο.
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Στις 12 Νοεμβρίου του 2012 «παγώνει» ο χρόνος 
εργασίας που θα υπολογιστεί για την αποζημίωση 
που λαμβάνουν όχι μόνον όσοι απολυθούν, αλλά και 
οι υπό συνταξιοδότηση υπάλληλοι των ιδιωτικών 
εταιρειών. Σύμφωνα με όσα αναφέρει n διορθωμένη 
-μετά τις παρεμβάσεις της τρόικας στην πρώτη εκδοχή 
του κειμένου- εγκύκλιος, για τον υπολογισμό της 

αποζημίωσης (εφάπαξ) θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 
των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, ενώ για 
τον χρόνο, δεν θα υπολογίζεται αυτός που θα διανυθεί 
μετά τη 12η Νοεμβρίου του 2012. Υπενθυμίζεται ότι στο 
αρχικό κείμενο, το οποίο απέσυρε την προηγούμενη 
εβδομάδα το υπουργείο Εργασίας, ο υπολογισμός 
του χρόνου προϋπηρεσίας είχε εξαιρεθεί από το νέο 
σύστημα των αποζημιώσεων. Άρα, ο εργαζόμενος που θα 
συνεχίσει να απασχολείται στην ίδια επιχείρηση, πρέπει 
να γνωρίζει ότι ο χρόνος αυτός δεν θα αυξήσει το ποσό 
της αποζημίωσής του. Στην ίδια εγκύκλιο του υπουργείου 
Εργασίας, εκτός από τους νέους αναλυτικούς πίνακες 
αποζημιώσεων και τις διατάξεις για τη διαδικασία 
διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού, περιλαμβάνονται 
και όλες οι νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τα επιδόματα 
ανεργίας, το ωράριο εργασίας των εμπορικών 
καταστημάτων και το πλαίσιο λειτουργίας των Ιδιωτικών 
Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας (ΙΓΕΕ). Στα επιδόματα, 
αυτό που δεσπόζει είναι ότι σε κάθε περίπτωση, καμία 
ειδική επιδότηση ανεργίας δεν καταβάλλεται μετά 
την 31.12.2012. «Όσοι εντάσσονται στις κοινές περί 
ανεργίας διατάξεις ως πρώην επιδοτούμενοι ειδικών 
επιδοτήσεων ανεργίας, δεν μπορούν να επιδοτηθούν εξ 
αυτού του λόγου μετά την 31.12.2013». Μια αλλαγή στο 
περιορισμένο επίδομα που χορηγείται υπό προϋποθέσεις 
(ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα που δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 
ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας) διευρύνει 
τα ηλικιακά όρια από 20 έως 66 ετών από 45 έως 65 
ετών που ήταν για τους μακροχρόνια ανέργους μετά 
τον 12ο μήνα επιδότησης. Επίσης, βάσει των αλλαγών 
αίρονται τα εμπόδια για την έναρξη της δραστηριότητας 
των ΙΓΕΕ. Ταυτοχρόνως, διευρύνεται το αντικείμενο 
τους, αφού εκτός από τις διαμεσολαβήσεις για τη 
σύναψη συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας επιτρέπεται 
να ασκούν και τις παρεμφερείς, με το αντικείμενο 
τους, δραστηριότητες της συμβουλευτικής και του 
επαγγελματικού προσανατολισμού με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που θέτει το υπουργείο Παιδείας. Ακόμη, 
μειώνεται ο χρόνος της απαιτούμενης επαγγελματικής 
εμπειρίας για τον διευθυντή του ΙΓΕΕ από τα 4 στα 2 
χρόνια. Καταργείται ο απαιτούμενος τεχνικός εξοπλισμός 
και ο ελάχιστος χώρος των 75 τ.μ. που απαιτείτο για 
την κύρια εγκατάσταση και των 40 τ.μ. που απαιτείτο 
για το υποκατάστημα του ΙΓΕΕ. Σύμφωνα με την 
εγκύκλιο, n διάρκεια της τοποθέτησης του μισθωτού 
στον έμμεσο εργοδότη, στην οποία περιλαμβάνονται και 
οι ενδεχόμενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως, 
δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη των 36 μηνών. 
Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων, n 
υπάρχουσα σύμβαση μετατρέπεται σε σύμβαση αορίστου 
χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.


