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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τα 10 δισ. ευρώ που θα διατεθούν για την 
επαναγορά ομολόγων, θα προτιμούσε ο 
Τσάρλς Νταλάρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), «να είχαν 
χρησιμοποιηθεί για απευθείας επενδύσεις 
στην ελληνική οικονομία». Στην παρούσα 
φάση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία, 
όπως υπογράμμισε (μιλώντας στη “Φωνή της 
Αμερικής”), δεν είναι η περαιτέρω μείωση του 
χρέους, αλλά η αποδέσμευση των κονδυλίων 
που απαιτούνται για τις μεταρρυθμίσεις, την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τη στήριξη 
της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Δίχως να 
παραγνωρίζει τη σημασία του προγράμματος 
επαναγοράς, επικεντρώνεται στα υψηλά ποσοστά 
ύφεσης, επισημαίνοντας ότι «τόσο μεγάλη 
συρρίκνωση δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται 
για πολύ καιρό σε καμιά δημοκρατική κοινωνία» 
τονίζοντας ότι στα 35 χρόνια της καριέρας 
του δεν ξαναείδε μια εθνική οικονομία να 
συρρικνώνεται σε τέτοιο μεγάλο βαθμό επί τόσο 
μεγάλο διάστημα.

Κατά την άποψή του «η μακροπρόθεσμη 
προοπτική μείωσης του χρέους σε 7 με 8 
χρόνια, δεν βοηθά τόσο πολύ την επίλυση 
των σημερινών οικονομικών προβλημάτων 
της χώρας, όσο θα βοηθούσαν η αύξηση 
των επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και η ανάπτυξη της οικονομίας. Εάν 
είχαν ρίξει αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ στην 
ανάπτυξη επενδυτικών ευκαιριών, στην εκτέλεση 
έργων υποδομής, καθώς και στην εφαρμογή 
άλλων προγραμμάτων, τα οποία προβλέπονταν 
σε σχέδια που είχαν εκπονηθεί σε εποχές 
μεγαλύτερης οικονομικής ανάπτυξης, τότε 
νομίζω ότι η ελληνική οικονομία θα είχε οφέλη 
αρκετά νωρίτερα».

Τα ίδια τονίζουμε κι εμείς, αλλά, δυστυχώς, σε 
“ώτα μη ακουόντων”...

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

Ο αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός – συγκοινωνιολόγος, Χρόνης (Πο-
λυχρόνης) Ακριτίδης, εξελέγη Α’ αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ, κατά τη διάρκεια των εργασιών της ειδικής συνεδρίασης της Αντι-
προσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο. Ο Χρ. Ακριτίδης έχει μακρά θητεία στα όργανα του ΤΕΕ 
καθώς είναι εκλεγμένο μέλος της Αντιπροσωπείας  και μέλος της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενώ υπήρξε επί σει-
ρά ετών Αναπληρωτής του Δημάρχου Αθηναίων, αντιδήμαρχος τεχνικών 
διευθύνσεων του δήμου Αθηναίων, όπως και πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών.

Α’ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ ο Χρόνης Ακριτίδης 

ΜΕΛΕΤΗ ΙΟΒΕ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο 30% το ποσοστό  
της αδήλωτης εργασίας

Στο 30% ανήλθε το ποσοστό της 
αδήλωτης εργασίας στο σύνολο της 
ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με 
τους ελέγχους του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας, όπως καταγράφεται 
στην ανάλυση του ΙΟΒΕ.  «Η έννοια 
της αδήλωτης εργασίας και τα χαρα-
κτηριστικά της». Όπως σημειώνεται 
χαρακτηριστικά στην ανάλυση, κατα-
γράφεται η ανάπτυξη μιας δευτερεύ-
ουσας αγοράς εργασίας με αντίστοι-
χα χαρακτηριστικά της επίσημης, στην 
οποία είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο το 
φαινόμενο της αδήλωτης απασχόλη-
σης.  Στην Ελλάδα μάλιστα, σύμφωνα 
πάντα με το ΙΟΒΕ, το φαινόμενο της 
αδήλωτης απασχόλησης καταγράφε-
ται πιο έντονα συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ειδικότερα, η 
αδήλωτη (ή μαύρη) εργασία εντοπίζε-
ται στα άτομα (ημεδαπούς ή νόμιμους 
μετανάστες), που εργάζονται ανασφά-
λιστοι και δεν εμφανίζονται σε καμία 
συναλλαγή του εργοδότη με τις αρ-
μόδιες Αρχές (π.χ. ΙΚΑ), όπως και σε 
αλλοδαπούς που βρίσκονται παράνο-
μα στη χώρα. Στις παραπάνω μορφές 
ανασφάλιστης εργασίας, σύμφωνα με 

το ΙΟΒΕ, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
και η «πλημμελής ασφάλιση» των ήδη 
ασφαλισμένων, δηλαδή η απόκρυψη 
είτε ημερών/ωρών εργασίας είτε τμή-
ματος του ασφαλιστέου ποσού. Όπως 
τονίζεται στη μελέτη, η αδήλωτη ερ-
γασία συνδέεται με την ανάπτυξη της 
παραοικονομίας, η οποία εκτιμάται 
στο 25% περίπου του ΑΕΠ της χώ-
ρας, ενώ συνεπάγεται μεγάλες απώ-
λειες για τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω 
της εισφοροδιαφυγής. Το γεγονός 
αυτό συμβάλλει στη διεύρυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων, καθώς διαρ-
ρηγνύεται η σχέση μεταξύ καταβολής 
κοινωνικών εισφορών από εργοδό-
τες-εργαζομένους και κοινωνικών πα-
ροχών από την πλευρά της πολιτείας.

Σύμφωνα με τα 
στοιχεία έρευνας, 
του Σώματος 
Επιθεωρητών 
Εργασίας και της 
ΕΥΠΕΑ σε 20.000 
επιχειρήσεις 
σε όλη τη χώρα 
διαπιστώθηκε ότι 
από τους 63.000 
εργαζόμενους, οι 
20.000 δεν ήταν 
δηλωμένοι και 
από αυτούς το 59% 
είναι Έλληνες.
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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

11 
 Δεκεμβρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ:«Η μνήμη και ο ρόλος των μου-
σείων στη δυναμική των πόλεων»
ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Χτίζοντας τη Νέα Ελλάδα»
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Πατρών

Ελληνική Εταιρεία Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων

11 
 Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:Διεθνές συνέδριο της UN ECE 
WPLA και της FIG:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη 
Περιουσία και Κατοικία»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Τοπο-
γράφων Μηχανικών, σε 
συνεργασία με το ΤΕΕ

11-14
Δεκεμβρίου

2012

Συνέδριο με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυ-
ξη» πραγματοποιεί το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας από τις 12 ως τις 14 Δεκεμβρίου 
2012, στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 
387, Π. Φάληρο). 
Σκοπός της 3ημερης επιστημονικής εκ-
δήλωσης είναι η παρουσίαση αναπτυξια-
κών προτάσεων, που θα οδηγήσουν σε μια 
πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη την εθνική 
μας οικονομία, με έμφαση σε τομείς στους 
οποίους η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεο-
νέκτημα και μπορεί να δημιουργήσει προϊό-
ντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας 
με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού της.
Βασικές θεματικές ενότητες:
-Τεχνικοί τομείς και δυνατότητες ανάπτυ-
ξης στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
καθαρής ενέργειας (δυναμικό της Ελλάδας, 
τεχνολογίες, πρότυπα)  
-Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση ερ-
γαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης ανα-
πτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής 
-Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτι-
κές στους τομείς του περιβάλλοντος και της 
καθαρής ενέργειας.
-Περιφερειακή ανάπτυξη. 

Αποφοίτησαν από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών τον Ιούλιο του 1963 και κάποιοι από αυτούς πήραν 
την πρωτοβουλία να γιορτάσουν τα 50 χρόνια εργασίας τους ως μηχανικοί, με μία ξεχωριστή συνάντη-
ση… «Του χρόνου κλείνουμε μισό αιώνα πολιτικοί μηχανικοί, από τον Ιούλιο του 1963 που αποφοιτήσα-
με από το ΕΜΠ, τονίζουν σε ανακοίνωση που μας απέστειλαν. Η νοσταλγία για τα δύσκολα αλλά ωραία 
χρόνια της νιότης μας μεγάλωσε. Καιρός λοιπόν να ξαναϊδωθούμε. Είναι σίγουρο πως το θέλουμε όλοι. 
Στο μόνο που σκοντάφταμε μέχρι τώρα είναι το ποιοί θα αναλάμβαναν την διοργάνωση. Έτσι λοιπόν, 
πήραμε κάποιοι την πρωτοβουλία και μετά από διεξοδική συζήτηση, καταλήξαμε επί του παρόντος στα 
πάρα κάτω: •Ημερομηνία εκδήλωσης: 12 Ιουνίου 2013
•Τόπος συνάντησης: αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου, κοντά σε στάση METΡO».
Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις: Γκουρομίχος Παναγιώτης (6977 659669 / pgour39@gmail.com)
Θεοδωρίδης Φίλιππας (6937 271047 / fil.thedor@gmail.com) • Καραγιάννης Δημήτρης (6972 808520 / 
dimitrhsk@gmail.com) • Μπομπότας Σταύρος (6974 754702 / stavrosbob@gmail.com) • Παπαμιχαήλ 
Γιάννης (6972 445506 / giannis_papamic@hol.gr

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ… 

Ημερίδα με θέμα: «Πατέντες Λογισμικού» διοργα-
νώνει το Τμήμα Κενρτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ την 
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 17:00, στο αμφιθέατρο του 
Επιμελητηρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49).
Στόχος της εκδήλωσης, που γίνεται μετά από πρότα-
ση της Μόνιμης Επιτροπής Επαγγελματικών Θεμά-
των του ΤΕΕ/ΤΚΜ, είναι η ενημέρωση των μηχανικών 
για την διαδικασία κατοχύρωσης και αποσαφήνισης 
του νομοθετικού πλαισίου, τα οφέλη ή τα προβλήμα-
τα των επιχειρήσεων λόγω της χρήσης πατεντών, της 
κατοχύρωσης ιδιοκτησίας και της χρήσης λογισμικού 
ανοικτού κώδικα.  Κατά τη διάρκεια των εργασιών 
της ημερίδας –που θα ξεκινήσουν στις 17.00- θα 
γίνουν οι ομιλίες:  -«Η προστασία των εφευρέσεων 
με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας και ειδικότερα θέματα 
προστασίας του λογισμικού», Ματίνα Χρυσοχοϊ-
δου,  Δικηγόρος,  Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης 
(Δ.Ν.Υ), Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) 
-«Λογισμικό και Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας 
-  Θέματα προστασίας»,   Μαρία-Δάφνη Παπαδοπού-
λου, Δ.Ν., Δικηγόρος - Επιστημονικός Συνεργάτης 
ΟΠΙ

-«Η μεταφορά τεχνολογίας και η κατοχύρωση 
πνευματικών δικαιωμάτων στο ΑΠΘ», Σοφία Τσακίρη, 
Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, ΑΠΘ
-«Πατέντες λογισμικού και επιχειρήσεις», Θεόφιλος 
Μυλωνάς,  Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Βορείου 
Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ), 
Πρόεδρος & Διευθύνων 
Σύμβουλος Cardisoft 
Α.Ε
-«Μπορούμε και 
χωρίς πατέντες», 
Ιωάννης Σταμέλος, Αν. 
Καθηγητής Πληροφο-
ρικής ΑΠΘ, μέλος ΔΣ 
εταιρείας ΕΛΛΑΚ
-«Linux και προ-
γράμματα ανοικτού 
κώδικα», Ιάκωβος Στέλ-
λας, μέλος συλλόγου 
Hellug. Πληροφορίες: 
www.tkm.tee.gr

Ημερίδα για τις πατέντες λογισμικού 

Συνέδριο του ΤΕΕ:  
Περιβάλλον και Ανάπτυξη   
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Εγκρίθηκαν από τα μέλη της Αντιπροσωπείας 
του ΤΕΕ ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας οικονομικού 
έτους 2011, καθώς και ο Προϋπολογισμός του 
οικονομικού έτους 2013, κατά τη διάρκεια της 
ενδέκατης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπρο-
σωπείας, που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
Σάββατο, παράλληλα με τη ειδική συνεδρίασης 
της «Α».
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ενημέρωση των 
μελών για τη δραστηριότητα της ΔΕ, από τον 
πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη, ο οποίος και αναφέρ-
θηκε στις συναντήσεις που είχε το προεδρείο 
του ΤΕΕ με υπουργούς και Γενικούς Γραμματείς 
της κυβέρνησης, αλλά και εκπροσώπους των 
κομμάτων, καταθέτοντας τους προβληματισμούς 

και τα αιτήματα του τεχνικού κόσμου, που πλήτ-
τονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και 
την ύφεση στην οποία έχει βυθιστεί η χώρα. 
Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι σχεδόν κάθε 
μέρα φθάνει στο ΤΕΕ και ένα έγγραφο, μία εγκύ-
κλιος, μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφέροντας 
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επιστολή του 
υπουργείου Οικονομικών που έφτασε στο ΤΕΕ, 
ζητώντας απάντηση –μάλιστα μέσα σε μία ημέ-
ρα- για το νομοθετικό πλαίσιο όλων των ειδικο-
τήτων των μηχανικών καθώς και τις θέσεις που 
υπάρχουν για το τι πρέπει ν αλλάξει και προς 
ποια κατεύθυνση…
Ο Χρ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στον  μηχανισμό 
που θα δημιουργήσει το ΤΕΕ για την στήριξη 

των διπλωματούχων μηχανικών του δημοσίου, 
που απειλούνται να τεθούν πολύ εύκολα σε κα-
θεστώς αργίας, ενώ -με αφορμή την επίσκεψη 
πέντε Δημάρχων στο ΤΕΕ ζητώντας εκτίμηση της 
αξίας της έκτασης του Ελληνικού- επεσήμανε το 
ΤΕΕ θα προχωρήσει σε εκτίμηση της αξίας όλων 
των ακινήτων που προορίζονται για αξιοποίηση, 
ώστε να μην ξεπουληθεί όσο-όσο η δημόσια πε-
ριουσία.
Επίσης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι 
αρμόδιες υπηρεσίες δεν κάνουν καταγραφή της 
ανεργίας των μηχανικών -και κατά συνέπεια δεν 
υπάρχει η δυνατότητα ένταξης ανέργων μηχανι-
κών σε προγράμματα κατάρτισης- και στην πρό-
θεση του ΤΕΕ να καλύψει άμεσα αυτό το κενό.

Το ΤΕΕ θα εκτιμήσει την αξία όλων των προς αξιοποίηση ακινήτων
Ανακοίνωσε ο Χρ. Σπίρτζης στη συνεδρίαση Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Τα μέλη της Αντιπροσωπείας προχώρησαν σε ψηφο-
φορία για την εκλογή αντιπροέδρων της ΔΕ του ΤΕΕ. 
Α’ Αντιπρόεδρος εξελέγη ο Αγρονόμος Τοπογράφος 
Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος Χρόνης (Πολυχρόνης) 
Ακριτίδης, ενώ η ψηφοφορία για την εκλογή Β’ Αντι-
προέδρου δεν ολοκληρώθηκε καθώς διαπιστώθηκε 
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Α΄ Αντιπρόεδρος  
του ΤΕΕ  

ο Χρόνης Ακριτίδης     

Δεύτερο δάνειο ύψους 130 εκατ. ευρώ χορηγεί προς τη ΔΕΗ, για την κατασκευή της νέας μονάδας 
φυσικού αερίου «Μεγαλόπολη 5», η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως είχε προαναγγείλει 
ο Αρθούρος Ζερβός, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων εννεάμηνου της επιχεί-
ρησης. Με τη χορήγηση του δανείου, η συνολική χρηματοδότηση της ΕΤΕπ για τη συγκεκριμένη 
μονάδα ανέρχεται στα 280 εκατ. ευρώ. Η πρώτη σύμβαση, ύψους 150 εκατ. ευρώ είχε υπογραφεί 
τον Ιούλιο του 2011 στα γραφεία της ΕΤΕπ στην Αθήνα από τον κ. Ζερβό και τον τότε αντιπρόεδρο 
της τράπεζας Πλούταρχο Σακελλάρη. Σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας επισημαίνεται ότι τα 
τελευταία χρόνια, οι χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ για τον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα αφορού-
σαν κυρίως τη διασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού, τη μείωση της επιβάρυνσης του 
περιβάλλοντος και την προαγωγή της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ των σημα-
ντικότερων έργων που έχει χρηματοδοτήσει η ΕΤΕπ στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται: (i) η νέα 
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στο Αλιβέρι και ο 
εκσυγχρονισμός του δικτύου της ΔΕΗ με πολυάριθμες επενδύσεις για την ενίσχυση και επέκταση 
των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στο σύνολο της χώρας, (ii) έργα της 
ΔΕΠΑ που ανήκουν στα διευρωπαϊκά δίκτυα προτεραιότητας, και ειδικότερα επενδύσεις στον τερ-
ματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χάρη στις οποίες ενισχύθηκε η 
δυναμικότητα του σταθμού και ενισχύθηκε η ασφάλεια εφοδιασμού, (iii) η κατασκευή του αγωγού 
αερίου υψηλής πίεσης που θα συνδέει την Κομοτηνή με την Αλεξανδρούπολη και με το εθνικό δί-
κτυο φυσικού αερίου της Τουρκίας και (iv) έργα κατασκευής αιολικών πάρκων, τα οποία προάγουν 
την πολιτική της ΕΕ και της Ελλάδας για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Νέο δάνειο από την ΕΤΕπ παίρνει η ΔΕΗ 
για τη Μεγαλόπολη 
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ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΑΝΤΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

Εμπρός στον κίνδυνο να οδηγηθεί σε ναυά-
γιο η νέα Σύνοδος για την Κλιματική Αλλαγή 
(η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο Κα-
τάρ), τα σχεδόν 200 κράτη που συμμετείχαν 
επέκτειναν την ισχύ του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο ως το 2020. Ωστόσο, ακόμη κι αυτή την 
απόφαση υπονόμευσαν η Ρωσία, η Ιαπωνία 
και ο Καναδάς, αποχωρώντας από τη Σύνο-
δο. Θυμίζουμε ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο 
δεν επικυρώθηκε ποτέ από τις ΗΠΑ.

Καθόσον το κείμενο αυτό, έστω και αποδυ-
ναμωμένο, είναι το μόνο νομικά δεσμευτικό 
σχέδιο για τον περιορισμό των παγκόσμιων 
εκπομπών των αερίων που προκαλούν το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου και άρα της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, τα υπόλοιπα 
κράτη (τα οποία, να σημειωθεί, μετέχουν 
μόλις κατά 15% στις παγκόσμιες εκπομπές 
αερίων) προτίμησαν να το διατηρήσουν 
απλώς ζωντανό, κάτω από την πίεση των 
(περιορισμένων λόγω καθεστώτος) διαδη-
λώσεων. Στις τελικές αποφάσεις συμπερι-
λήφθηκε και μια δήλωση  ότι τα πλούσια 
κράτη θα πρέπει να κινηθούν προς την απο-

ζημίωση φτωχότερων κρατών που υφίστανται τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, αλλά αυτή 
είναι περισσότερο ένα ευχολόγιο, παρά μια ρητή και άμεσα υλοποιήσιμη δέσμευση. Άλλωστε, 
ένα σύνολο άλλων αποφάσεων που ελήφθησαν στη Ντόχα, αναβάλει ως το 2013 τη συζήτηση 
για τα αιτήματα των αναπτυσσόμενων χωρών για περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορέσουν να 
αντιμετωπίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι πλευρές συμ-
φώνησαν σε ένα σημείο: ότι οι αποφάσεις της Ντόχα υπολείπονται κατά πολύ από τους στόχους 
που είχαν θέσει οι επιστήμονες για αποφασιστικότερη δράση που θα βοηθούσε να αποτραπούν 
περισσότεροι καύσωνες, αμμοθύελλες, πλημμύρες, ξηρασίες και μεγαλύτερη άνοδος της στάθ-
μης της θάλασσας. Αυτό δεν εμπόδισε τον προεδρεύοντα της διάσκεψης, αντιπρόεδρο της κυ-
βέρνησης του Κατάρ Αμπντάλα μπιν Χαμάντ αλ Ατίγια, να ευχαριστήσει τους συνέδρους «για την 
καλή θέληση και την σκληρή εργασία για να προχωρήσει η διαδικασία» ! 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι εφέτος οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμέ-
νεται να αυξηθούν κατά 2,6% και να φτάσουν σε επίπεδα υψηλότερα κατά 50% από ό,τι ήταν το 
1990. Η αύξηση τους τα τελευταία χρόνια προέρχεται, κυρίως, από τις αναδυόμενες οικονομίες, 
των οποίων ηγούνται η Κίνα και η Ινδία.

Με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό τα μεγάλα υπε-
ραιωνόβια δένδρα όλων των ειδών, ηλικίας από 
100 έως 300 ετών, από την Ευρώπη μέχρι την 
Αμερική και την Αυστραλία, πεθαίνουν. Διεθνής 
μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science 
τις προηγούμενες ημέρες, προειδοποιεί ότι η 
απώλεια των μεγαλύτερων και αρχαιότερων ζω-
ντανών οργανισμών του πλανήτη θα έχει σοβαρές 
επιπτώσεις στα οικοσυστήματα.

«Πρόκειται για μια πάρα πολύ ανησυχητική 
τάση» σχολίασε ο Μπιλ Λόρενς του Πανεπιστη-
μίου «Τζέιμς Κουκ» της Αυστραλίας, μέλος της 
ερευνητικής ομάδας.

Η μελέτη δεν εστιάστηκε στους παράγοντες που 
προκαλούν το φαινόμενο, εκτιμά, ωστόσο, ότι η 
απώλεια οφείλεται πιθανότατα στο συνδυασμό 
της κλιματικής αλλαγής και της παράνομης υλο-
τόμησης για την αποψίλωση μεγάλων εκτάσεων. 
Στα είδη που πλήττονται περιλαμβάνονται και εμ-
βληματικά δένδρα, όπως οι γιγάντιοι ευκάλυπτοι 
Eucalyptus regnans, οι σεκόγιες της Καλιφόρνια 
και τα “μπαομπάπ” της Τανζανίας.

Τα μεγάλα δέντρα παίζουν κρίσιμους ρόλους στα 
οικοσυστήματα, αφού προσφέρουν χώρο για φω-
λιές, αλλά και τροφή για πολλά είδη ζώων - σε 
ορισμένα οικοσυστήματα, έως και 30% των πτη-
νών και των θηλαστικών του δάσους φωλιάζουν 
σε υπεραιωνόβια δέντρα. Ακόμη, οι γίγαντες των 
δασών αποθηκεύουν στους κορμούς τους μεγά-
λες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, εμποδί-
ζουν τη διάβρωση των εδαφών και συμμετέχουν 
στην ανακύκλωση θρεπτικών συστατικών.

«Απαιτούνται επειγόντως στοχευμένες έρευνες 
προκειμένου να κατανοήσουμε τις κυριότερες 
απειλές αλλά και να σχεδιάσουμε στρατηγικές 
για την αντιμετώπιση των απειλών αυτών» γρά-
φουν οι ερευνητές. «Χωρίς τέτοιες πρωτοβου-
λίες, αυτοί οι εμβληματικοί οργανισμοί και τα 
πολυάριθμα είδη που εξαρτώνται από αυτούς, θα 
μπορούσαν να μειωθούν δραστικά ή και να χα-
θούν οριστικώς».

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ  
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΟΡΘΙΑ
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Μια μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού και πο-
λεοδομικού σχεδιασμού εναρμονισμένη με τις fast track 
επιταγές του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής ετοίμασε το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Σύμφωνα 
με την εφημερίδα «Το Βήμα», η πρόταση, η οποία δια-
βιβάστηκε προ ημερών στους φορείς για διαβούλευση, 
αλλάζει τον χωρικό σχεδιασμό τόσο σε εθνικό όσο και 
σε τοπικό επίπεδο. Ειδικότερα, το Γενικό Πλαίσιο Χωρο-
ταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης το οποίο 
έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τη Διοίκηση καταργεί-
ται και ενσωματώνεται σε ένα κείμενο αρχών πολιτικής 
χωρικής οργάνωσης το οποίο θα «παντρεύει» το χωρι-
κό και το αναπτυξιακό μοντέλο. Το νέο αυτό κείμενο θα 
αποτελεί απλώς πολιτική δέσμευση. Το ισχύον εθνικό 
χωροταξικό θα συνεχίσει να ισχύει έως ότου ενσωμα-
τωθεί στη νέα πράξη. Δεσμευτικό χαρακτήρα για τον δη-
μόσιο τομέα θα έχουν τα Ειδικά Πλαίσια Χωρικής Οργά-
νωσης, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Ειδικά Πλαίσια 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα 
Περιφερειακά Χωροταξικά θα καταρτίζονται πλέον από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και όχι από το ΥΠΕΚΑ. 
Θα δίνουν, όπως αναφέρει η πρόταση του υπουργείου, 
«κατευθύνσεις για τομείς ή κατηγορίες χώρου», θα είναι 
δεσμευτικά για τον δημόσιο τομέα και τα υποκείμενα 
σχέδια και «άμεσα εφαρμόσιμα για έργα και δράσεις 
περιφερειακής εμβέλειας». Επίσης θα περιλαμβάνουν 
ειδικές κατευθύνσεις για τα μεγάλα αστικά κέντρα της 
Περιφέρειας. Ακόμη, καταργούνται τα υπό θεσμοθέτη-
ση Ρυθμιστικά σχέδια Ιωαννίνων, Πάτρας, Βόλου, Λάρι-
σας και Ηρακλείου. Όσο για το Ρυθμιστικό της Αττικής 
- είναι έτοιμο και το σχέδιο νόμου αναμενόταν να πάει 
προς ψήφιση στη Βουλή ως το τέλος του έτους - τελικά 
αντικαθίσταται από το Μητροπολιτικό Πλαίσιο Χωρικής 
Οργάνωσης Αθήνας - Αττικής το οποίο θα έχει κατευθυ-
ντήριο χαρακτήρα και θα εγκρίνεται με ΚΥΑ και όχι με 
νόμο. Τα ρυθμιστικά σχέδια έχουν σήμερα δεσμευτικό 
χαρακτήρα για τη Διοίκηση. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσ-
σαλονίκης θα ενσωματωθεί στο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Κεντρικής Μακεδονίας ως ειδικό τμήμα. Θα εγκρίνεται 
ως περιφερειακό πλαίσιο (δηλαδή με απόφαση του 
υπουργού Περιβάλλοντος ή απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης), αλλά ακόμη δεν έχει 
οριστικοποιηθεί ο φορέας κατάρτισής του. Στα περιφε-
ρειακά πλαίσια θα ενσωματώνονται και τα ρυθμιστικά 
σχέδια των μικρών πόλεων. Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέ-
δια (ΓΠΣ) μετατρέπονται σε Τοπικά (ή Δημοτικά) Πλαί-
σια Χωρικής Οργάνωσης και δεν θα έχουν δεσμευτικό 
χαρακτήρα ούτε για τη διοίκηση ούτε για τους πολίτες 
όπως τα ΓΠΣ. Όπως αναφέρεται στην πρόταση του ΥΠΕ-
ΚΑ, θα περιλαμβάνουν «κατευθύνσεις για την οργάνωση 
του χώρου σε επίπεδο Καλλικράτειου δήμου. Σε ειδικές 
περιπτώσεις θα μπορεί να είναι διαδημοτικά (π. χ. πο-
λεοδομικά συγκροτήματα που τυχόν συμπεριλαμβά-
νουν περισσότερους του ενός Καλλικράτειους δήμους) 

Μεταρρύθμιση του συστήματος χωροταξικού  
και πολεοδομικού σχεδιασμού

Το ΥΠΕΚΑ διαβίβασε πρόταση διαβούλευσης στου φορείς
ή υποδημοτικό (π.χ. σε Καλλικράτειο δήμο, ο οποίος 
περιλαμβάνει και άλλα νησιά θα μπορεί να εκπονείται 
χωριστό πλαίσιο για κάθε νησί)». Τα τοπικά πλαίσια θα 
καταρτίζονται από τον δήμο ή από ομάδα δήμων και θα 
εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης, ή του Περιφερειάρχη. Σήμερα, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία απαγορεύεται η έκδοση οι-
κοδομικών αδειών για χρήσεις που δεν είναι συμβατές 
με το εγκεκριμένο ΓΠΣ. Οι πολεοδομικές μελέτες αλλά-
ζουν όνομα. Στην πρόταση ονομάζονται Σχέδια χρήσεων 
γης ή Σχέδια τοπικών ρυθμίσεων. Ωστόσο οι συντάκτες 
της σημειώνουν ότι «θα αναζητηθεί ο κατάλληλος τίτλος 
αν υιοθετηθεί το σενάριο αυτό».  Όπως αναφέρεται, «θα 
υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τέτοιων σχεδίων ανάλο-
γα με την περιοχή εφαρμογής: Περιοχή εκτός σχεδίου, 
επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης, 
οργανωμένος υποδοχέας. πολεοδόμηση οικισμού. Σε 
κάθε περίπτωση θα περιλαμβάνουν σχέδιο χρήσεων 
γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, μαζί με άλλα 
στοιχεία που θα απορρέουν από τις ειδικότερες ανάγκες 
της περιοχής εφαρμογής». Τα σχέδια θα εκπονούνται 
από τους δήμους. Το ρυμοτομικό σχέδιο θα εκπονείται 
από τον δήμο με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου 
σε επόμενο στάδιο ως αυτοτελής πράξη και συγχωνεύ-
εται σε αυτό η Πράξη Εφαρμογής. Στόχος του ΥΠΕΚΑ, 
όπως τονίζεται στην πρόταση της μεταρρύθμισης, είναι 
η εξοικονόμηση πόρων, η απλοποίηση των διαδικασιών 
και η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, δεδομένων 

των οικονομικών συνθηκών. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι 
«αντικείμενο της μεταρρύθμισης είναι η επεξεργασία 
ενός νέου συστήματος σχεδιασμού, που θα ανταποκρί-
νεται στις τρέχουσες ανάγκες της χώρας, περιλαμβανο-
μένων των αναπτυξιακών επενδύσεων» ενώ ταυτόχρονα 
θα εξασφαλίζει, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες της 
πρότασης, και την περιβαλλοντική προστασία. Για την 
ολοκλήρωση του νέου συστήματος σχεδιασμού, σύμ-
φωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση 
και της νομοθεσίας περί εκτός σχεδίου δόμησης, μια 
νέα κωδικοποίηση των κατηγοριών χρήσεων γης, των 
εισφορών σε γη και η βελτίωση των τρόπων πολεοδόμη-
σης με ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι φορείς στους οποίους 
έχει κοινοποιηθεί το κείμενο των προτάσεων θα πρέπει 
να διατυπώσουν τις απόψεις τους έως την ερχόμενη Τρί-
τη ώστε να αξιολογηθούν και να ενσωματωθούν _ «εάν 
αυτό κριθεί απαραίτητο» όπως αναφέρει σε σχετική επι-
στολή του ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. 
Στ. Καλαφάτης - στην τελική πρόταση.

Η ΙΣΧύούΣΑ ΝοΜοΘΕΣΙΑ
-Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128 Α/03.07.2008):     προσδιορίζονται 
οι βασικές προτεραιότητες και στρατηγικές κατευθύνσεις για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη του εθνικού 
χώρου.

-Ειδικά Χωροταξικά (για υδατοκαλλιέργειες, τουρισμό, βιομηχανίας, Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Καταστη-
μάτων Κράτησης): Με αυτά εξειδικεύονται ή  συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροτα-
ξικού Σχεδιασμού που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου για συγκεκριμένους τομείς ή 
κλάδους παραγωγικών δραστηριοτήτων  

-Περιφερειακά χωροταξικά: καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν σύνολα κειμένων ή 
και διαγραμμάτων με τα οποία μεταξύ άλλων     προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαπέντε ετών, οι βασικές προτε-
ραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας.

-Ρυθμιστικά Αθήνα και Θεσσαλονίκης: αποτελούν το σύνολο των στόχων, των κατευθύνσεων, των προγραμμάτων 
και των μέτρων που προβλέπονται ως αναγκαία για τη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση, στα πλαίσια των 
πενταετών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

-Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ): θέτουν κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία των πόλεων. Στα ΓΠΣ ορί-
ζονται χρήσεις γης, μπαίνουν όροι και περιορισμοί δόμησης, οριοθετούντια περιοχές προστασίας, ζώνες παραγω-
γικών δραστηριοτήτων κλπ.

-Πολεοδομικές Μελέτες - ρυμοτομικά σχέδια: Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται πολεοδομική 
μελέτη, η οποία πρέπει να εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του ΓΠΣ και καθορίζει ειδικούς όρους δόμησης, 
κοινόχρηστους και δομήσιμους χώρους και επιτρεπόμενες χρήσεις σε ζώνη του οικισμού κλπ.

-Πράξεις εφαρμογής:  εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης πραγματοποιείται με τη σύνταξη πράξεων εφαρμο-
γής. Αυτές καθορίζουν τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά γης, τα τμήματα που μετα-
τρέπονται σε χρηματική εισφορά, προσδιορίζουν τα τμήματα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους κλπ.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υπεβλήθη χθες στην τρόικα και θα κατατεθεί 
αύριο στη Βουλή- ΑΠο ΠοΙούΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ο ΛοΓΑΡΙΑΣΜοΣ ΤΩΝ 
ΦοΡΩΝ •  Αναζητούνται επιπλέον 3 δισ. από τις ελληνικές τράπεζες 
για να επιτευχθεί ο στόχος- οΜοΛοΓΑ 27 ΔΙΣ. ΕύΡΩ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑ-
ΓοΡΑ- Αποτελέσματα δεν ανακοινώθηκαν, η διαδικασία παραμένει 
σε εξέλιξη •  Σαμαράς- Ζεεχόφερ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΣΙοΔοΞΙΑ ΑΠο ΤΗ 
ΒΑύΑΡΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στόχος η επιμήκυνση αποπληρωμής με ετεροχρονισμό 
των δόσεων- ΡύΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚοΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ- Σε ανοιχτή γραμμή 
επιχειρήσεις- τράπεζες • Στο Eurogroup της Πέμπτης «ξεκλειδώνει» 
η δόση των 34,5 δισ.- Η ΕΠΑΝΑΓοΡΑ ΑΝοΙΓΕΙ ΤοΝ ΔΡοΜο ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙοΠοΙΗΣΗ • Καταρχήν «ναι» από την τρόικα- Αύριο η 
κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή- οΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΡύΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤούΣ ΦοΡούΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Το τελικό σχέδιο του φορολογικού που κατατίθεται αύριο 
στη Βουλή- οΙ ΝΕοΙ ΦοΡοΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤούΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • 
Παραίτηση Μόντι- ΠΡοΩΡΕΣ ΕΚΛοΓΕΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ- Επάνοδος στην 
πολιτική αβεβαιότητα- Νέες αναταράξεις στην Ευρωζώνη • «Κούρεμα» 
χρέους- ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΠΑΝΑΓοΡΑ οΜοΛοΓΩΝ- ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔοΣΗ.

ΤΑ ΝΕΑ: Πώς εισφοροδιαφεύγουν μεγάλα ονόματα της πίστας- ΤΑ 
ΚοΛΠΑ ΤΩΝ ΣΤΑΡ ΜΕ Το ΙΚΑ- Διάσημοι τραγουδιστές πληρώνουν 
λιγότερα και από… οικοδόμους • ΠοΣο ΦοΡο ΘΑ ΠΛΗΡΩΣούΝ ΤΑ 
ΜΠΛοΚΑΚΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η τρόικα διορθώνει το φορο-
λογικό εν όψει Eurogroup- ΣΠΕΡΝούΝ ΤοΝ ΦοΒο ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕούΣ 
ΦοΡούΣ- Τρύπα 3 δισ. στην επαναγορά ομολόγων • ΑΜΗΧΑΝΑ ΤΑ 
ΚοΜΜΑΤΑ ΣΤοΝ ΕύΡΩΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜο ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση για 100.000 δανει-
ολήπτες- ΕύΝοΪΚΕΣ ΡύΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ Τού οΕΚ • ΤΙ 
ΦοΡο ΘΑ ΠΛΗΡΩΣούΝ οΙ ΜΙΣΘΩΤοΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ- Η κατάργη-
ση των φοροαπαλλαγών εξουδετερώνει τα οικογενειακά επιδόματα.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μπαίνουμε σε αναπτυξιακή τροχιά, διεμή-
νυσε από την Κύπρο ο Αντ. Σαμαράς- Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΔΕΙ ΣύΝΤοΜΑ 

«ΦΩΣ ΣΤο ΤούΝΕΛ»!...- Το 2013 θα είναι έτος καμπής!... • Ενώ είναι 
σίγουρη η εκταμίευση της δόσης…- ΑΙΣΙοΔοΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓοΡΑ 
οΜοΛοΓΩΝ.

6 ΜΕΡΕΣ: Λίστα Λαγκάρντ: Η καθυστέρηση προκαλεί ανησυχία σε 
δικαστικούς και πολιτικούς- ΦοΒούΝΤΑΙ ΝΕο ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ • ΦοΡο-
ΛοΓΙΚο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡοΪΚΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕύΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Η τουρκική εταιρεία «Dogus» μπροστά στον ναύ-
σταθμο του πολεμικού ναυτικού- ΣΤο ΦΑΛΗΡο ΦΕΡΝΕΙ ΤούΣ ΤούΡ-
ΚούΣ ο ΛΑΤΣΗΣ- Υπόλογος ο Στουρνάρας.

ΕΣΤΙΑ: Η ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΙΣ ΩΘΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΡΑ- Πλήττεται η ραχοκοκκα-
λιά της ελληνικής κοινωνίας.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Σε πέντε άξονες η μεταρρύθμιση του ΥΠΕΚΑ- ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΕ ΧΩΡοΤΑΞΙΑ, ΠοΛΕοΔοΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠοΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΡΜοΔΙοΤΗΤΩΝ 
• Σήμερα αναμένεται η απάντηση της τρόικας για το νέο φορολογι-
κό- ΦοΡο-ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤούΣ ΜΙΣΘΩΤούΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦοΡΑ Τού 
«ΠοΘΕΝ ΕΣΧΕΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστική προφητεία της μεγαλόσχημης 
μοναχής Νίλας (Ευδοκία Αντέεβνα Νοβίκοβα)- ΡΩΣΙΔΑ ΓΕΡοΝΤΙΣΣΑ: 
«ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤοΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤο»!
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 «ΚΛΕΙΔΩΣΑΝ» οΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦοΡοΛοΓΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 4-5 | 10/12/2012

Ανατροπές ύψους 2,5 δισ. ευρώ έρχονται στη φορολογία 
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με την κατάθεση 
αύριο στη Βουλή του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. 
Οι βασικές αλλαγές έχουν «κλειδώσει», ενώ οι όποιες 
εκκρεμότητες απομένουν και οι λεπτομέρειες αναμένεται να 
διευκρινιστούν στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στο Κοινοβούλιο. 
Η Βουλή δεν αποκλείεται έως την Πέμπτη να έχει ψηφίσει 
το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, καθώς από το Μέγαρο 
Μαξίμου επισημαίνουν ότι ο πρωθυπουργός θέλει να πάει στη 
Σύνοδο Κορυφής της E.E. με «λυμένο» και το συγκεκριμένο 
προαπαιτούμενο που έχουν θέσει οι δανειστές. Σε κάθε 
περίπτωση το νέο φορολογικό φέρνει πρόσθετα βάρη στην 
πλειονότητα των φορολογουμένων, αφού ελάχιστοι κερδίζουν 
οριακά σε σχέση με όσα πλήρωσαν φέτος στην Εφορία, 
καθώς θα πρέπει να συνυπολογιστούν και n ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης, καθώς και το τέλος επιτηδεύματος που θα 
μειώσουν ακόμη περισσότερο τις μηνιαίες αποδοχές, όπως 
άλλωστε και n κατάργηση των φοροαπαλλαγών. 
Ουσιαστικά το σχέδιο νόμου θα κρύβει μόνο παγίδες, αφού 
μοναδικός στόχος της κυβέρνησης είναι να εισπράξει το 
Δημόσιο όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα απ' όλες τις 
κατηγορίες φορολογουμένων. Μεγάλοι «χαμένοι» της 
φορολογικής μεταρρύθμισης θα είναι, όπως έχει ήδη 
επισημάνει n «N», οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αγρότες, επιτηδευματίες, ιδιοκτήτες 
ακινήτων που εισπράττουν ενοίκια, αλλά και Ομόρρυθμες και 
Ετερόρρυθμες Εταιρείες.
Από την άλλη πλευρά, στους λίγους κερδισμένους πρέπει 
να συμπεριληφθούν όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι 25.000 
ευρώ, ειδικά δε όσοι έχουν μέχρι 9.000 ευρώ θα είναι 
αφορολόγητοι, καθώς και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι μείωση μισθού από την αύξηση της 
φορολογίας θα διαπιστώσουν οι άγαμοι - έγγαμοι χωρίς 
παιδιά με ετήσιο εισόδημα πάνω από 25.000 ευρώ ή 1.850 
ευρώ το μήνα. Η μεγαλύτερη εξοικονόμηση για τον κρατικό 
προϋπολογισμό θα προέλθει πάντως από την πλήρη κατάργηση 
των φοροαπαλλαγών, ενώ εξαίρεση από το «μαχαίρι» που θα 
πέσει αποτελούν σι ιατρικές δαπάνες που θα εξακολουθήσουν 
να εκπίπτουν αλλά με νέο σύστημα. Εκτός όμως από τις 
φοροαπαλλαγές που θυσιάζονται στο βωμό της τρόικας, οι 
διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου θα προβλέπουν και τα 
εξής: 
- Τα γεωργικά εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2014, 
δηλαδή θα δηλωθούν το 2015 στην Εφορία, από τους περίπου 
1.000.000 πολίτες που δηλώνουν και αγροτικά εισοδήματα 
θα φορολογούνται πλέον με βιβλίο εσόδων - εξόδων, αν και 
εξαιρέσεις θα υπάρξουν για τα μικρά αγροτικά εισοδήματα. 
- Αυξάνεται και n φορολογία των ναυτικών, αφού το εισόδημα 
του κατώτερου πληρώματος θα φορολογείται με συντελεστή 
10%, από 3% που ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ το εισόδημα των 
αξιωματικών θα φορολογείται με συντελεστή 15%, από 6%. 
- Με κλίμακα θα φορολογούνται τα ενοίκια από το πρώτο 

ευρώ, καθώς θεσπίζεται φόρος με συντελεστή 10% για ετήσιο 
εισόδημα από ενοίκια έως 12.000 ευρώ και με συντελεστή 
33% για υψηλότερα εισοδήματα.  Χαμένοι φυσικά από το νέο 
σύστημα των ενοικίων είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν 
είχαν άλλα εισοδήματα αφού χάνουν το αφορολόγητο που 
ισχύει μέχρι σήμερα των 5.000 και στο εξής θα φορολογούνται 
από το πρώτο ευρώ. Από την άλλη πλευρά βέβαια θα πρέπει 
να υπογραμμιστεί ότι όσοι είχαν, εκτός των ενοικίων, και άλλα 
εισοδήματα ευνοούνται, αφού τα εισοδήματα από τα ενοίκια 
προστίθεντο στα υπόλοιπα και φορολογούνται στην κλίμακα με 
υψηλούς συντελεστές. 
- Καταργούνται τα φορολογικά «προνόμια» για νησιά με 
πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους. 
- Αυξάνεται n φορολογία των τόκων των καταθέσεων από 10% 
σε 15%. 
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που αμείβονται με μπλοκάκι 
σε έναν εργοδότη από το 2013 δεν θα πληρώνουν το τέλος 
επιτηδεύματος, ενώ τα εισοδήματα τους θα φορολογηθούν με 
βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων. To φετινό, 
πάντως, τέλος των 500 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά 
απ' όλους. Από την άλλη πλευρά, οι νέοι επαγγελματίες 
για τα τρία πρώτα χρόνια άσκησης του επαγγέλματος τους, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, θα φορολογούνται για τα πρώτα 
10.000 ευρώ με συντελεστή 13% και πέραν του εν λόγω ποσού n 
φορολόγηση θα γίνεται με βάση την κλίμακα που θα ισχύσει για 
το σύνολο των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή: 
- 26% έως τις 50.000 ευρώ εισόδημα και  
-με συντελεστή 32% για τα εισοδήματα που ξεπερνούν τις 50.000 
ευρώ. 
Από τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου 
προκύπτουν επίσης τα εξής:
 -Αυξάνεται κατά 100% το τέλος επιτηδεύματος για τις 
επιχειρήσεις, καθώς από τα 500 ευρώ θα ανέλθει στα 1.000 
ευρώ. 
- Αυξάνεται κατά 30% το τέλος επιτηδεύματος για τους 
επαγγελματίες, αφού από τα 500 ευρώ φέτος ανέρχεται από το 
2013 στα 650 ευρώ. 
- Διπλασιάζεται το τέλος για τα υποκαταστήματα των 
επιχειρήσεων από τα 300 ευρώ που είναι σήμερα στα 600 ευρώ. 
Τεράστιες απώλειες από τις ανατροπές στη φορολογία θα 
καταγράψουν οι O.E. και E.E., καθώς όπως και οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες θα φορολογούνται με δύο συντελεστές 26% και 
32%. Με το νέο σύστημα που εισάγεται n φορολόγηση των O.E. 
και E JE. από περίπου 16,7% που ήταν μέχρι φέτος κατά μέσο 
όρο θα φθάσει και το 32%.
 Ωστόσο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι ευνοημένες είναι οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, A.E. και ΕΠΕ, καθώς μειώνεται n 
συνολική φορολογική τους επιβάρυνση από το 40% που είναι 
σήμερα στα 32,8%, καθώς θα φορολογούνται ως εξής: 
- Με συντελεστή 26% για το σύνολο των κερδών. 
-Με συντελεστή 10% στα μερίσματα. 
 Δεδομένο είναι εξάλλου ότι n κατηγορία των «χαμένων» 
θα διευρυνθεί ακόμη περισσότερο, αφού n μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση για το υπουργείο Οικονομικών θα προέλθει από 
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την πλήρη κατάργηση των φοροαπαλλαγών, πλην των ιατρικών 
εξόδων. Επίσης θα καταργηθούν και οι πρόσθετες μειώσεις 
φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που κατοικούν ή 
εργάζονται για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες 
περιοχές, που ανέρχονται σε 60 ευρώ για κάθε τέκνο. Όσον 
αφορά στα ιατρικά έξοδα, καθιερώνεται ένα νέο σύστημα το 
οποίο προβλέπει ότι θα εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από το 
φόρο εισοδήματος οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις 
και εξετάσεις μόνο όμως κατά το μέρος που δεν καλύπτονται 
από ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες και 
κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου 
εισοδήματος.
To τελικό σχέδιο προβλέπει πως για IX. με κινητήρες μέχρι 
1200 κυβικά εκατοστά τα τεκμήρια θα μειωθούν κατά 20% και 
διαμορφώνονται ως εξής:
- Για αυτοκίνητα έως 1.200 κ.εκ. σε 3.200 ευρώ.
- Για IX. άνω των 1.200 κ.ε. προστίθενται 480 ευρώ ανά 100 κ.εκ. 
έως τα 1.600 κ.ε.
-  Για IX. άνω των 1.600 κ.ε. θα προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 
κ.ε. έως τα 2.000 κ.ε.
- Για IX. άνω των 2.000 κ.ε. θα υπάρχει επιβάρυνση 900 ευρώ 
ανά 100 κ.ε. έως τα 3.000 κ.ε.
-  Για IX. μεγαλύτερα από 3.000 κ.ε. n επιβάρυνση θα είναι 1.200 
ευρώ ανά 100 κ.ε.
Όσον αφορά στις κατοικίες τα νέα τεκμήρια θα είναι:
- 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, για τα πρώτα 80 τ.μ. κύριων 
χώρων.
- 65 ευρώ για τα επόμενα 40 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 
120 τ.μ.
-110 ευρώ για τα επόμενα 80 τμ κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 
200 τ.μ.
-  200 ευρώ για τα επόμενα 100 τ.μ. κύριων χώρων, δηλαδή έως 
τα 300 τ.μ.
- 400 ευρώ για τα επόμενα τμ. δηλαδή για τα πλέον των 300 
τετραγωνικών μέτρων.

ΑΡΓούΝ ΤΑ ΣύΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕύΝΑΣ ΓΙΑ Το 
ΠΕΤΡΕΛΑΙο 
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Για ψύχωση με τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα, n οποία 
ενισχύεται και από την οικονομική κρίση, αλλά δεν βγάζει 
νόημα, αφού βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, n οποία θα αποδώσει 
αριθμούς και όχι υποθέσεις και προβολές, έκανε λόγο από 
τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ευάγγελος 
Λιβιεράτος. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο του συμποσίου 
«Βιώσιμες πόλεις, Δυναμική Ανάπτυξης», που πραγματοποίησε 
ο ΣΕΒ και σχολιάζοντας επίκαιρη μελέτη της Deutsche Bank, 
σύμφωνα με την οποία n Ελλάδα μπορεί να έχει όφελος έως 
και 214 δισ. ευρώ από την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, 
υπογράμμισε πως «γίνεται πολύ κακό για το τίποτα, γιατί δεν 
πρόκειται για επιστημονική έκθεση, αλλά για ένα δελτίο της 
Deutsche Bank του Λονδίνου, που χρησιμοποιεί πηγές έρευνας 
Ελλήνων επιστημόνων (Φώσκολου - Κονοφάγου), n οποία 
ήταν γνωστή και όπως όλες οι αντίστοιχες έρευνες, βασίζεται 

οε υποθέσεις». Μάλιστα, ο υπουργός συνέστησε υπομονή, 
αναφέροντας πως έχει ολοκληρωθεί το 30% των γεωφυσικών 
ερευνών, που διενεργεί το σεισμογραφικό πλοίο, το οποίο 
ολοκληρώνει τη σχετική εργασία τον Φεβρουάριο του 2013. 
«Αυτή τη στιγμή ερευνώνται οι δυνατότητες που υπάρχουν για 
την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της χώρας», πρόσθεσε 
και συνέχισε λέγοντας ότι «μέσα στο 2013 θα κοπούν οικόπεδα, 
θα απευθυνθούν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για να πωληθούν 
τα δεδομένα, ώστε το 2014 να ξέρουμε με συγκεκριμένους 
αριθμούς τι ποσότητες υδρογονανθράκων μπορούν να 
αντληθούν». 
Ωστόσο για τον χρονικό ορίζοντα αποκόμισης των πρώτων 
εσόδων από την εκμετάλλευση πετρελαίων, υπογράμμισε ότι 
«μέσα στα επόμενα 5-10 χρόνια θα αρχίσουν να εισρέουν 
χρήματα». Επιπλέον, κατά τον ίδιο, «ο παρατηρητής του ΥΠΕΚΑ 
στο πλοίο που πραγματοποιεί τις έρευνες είδε δελφίνια, που 
σημαίνει ότι το σχετικό σύστημα παρακολούθησης κυτών 
λειτουργεί κανονικά, ώστε στις έρευνες που θα κάνουμε στο 
μέλλον, να λαμβάνεται υπόψη n σχετική ευαισθησία».

ΣΤΑ 26-28 ΔΙΣ. ΕύΡΩ οΙ ΠΡοΣΦοΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΓοΡΑ 
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ME πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται από τον ΟΔΔΗΧ n 
καταμέτρηση των προσφορών για την επαναγορά ελληνικών 
ομολόγων. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, ωστόσο σύμφωνα 
με τις τρέχουσες εκτιμήσεις ο στόχος των 30 δισ. ευρώ δεν 
επιτεύχθηκε και οι προσφορές έχουν κινηθεί μεταξύ των 26-
28 δισ. ευρώ. Γι' αυτό και στην κυβέρνηση δεν αποκλείουν να 
ανοίξει εκ νέου εντός της ημέρας το βιβλίο προσφορών για 
νέες βελτιωμένες προσφορές Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι πιθανόν οι ελληνικές τράπεζες θα είναι αυτές που θα 
«καθαρίσουν» τη διαδικασία, καθώς στη δημοπρασία της 
Παρασκευής προσέφεραν ομόλογα ονομαστικής αξίας 10 δισ. 
ευρώ ή περίπου τo 67% του χαρτοφυλακίου τους. Αυτό σημαίνει 
ότι διαθέτουν ακόμη τίτλους της τάξης των 5 δισ. ευρώ τους 
οποίους θα μπορούσαν να προσφέρουν ώστε τo πρόγραμμα να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς. 
Όπως ανέφεραν στον «Ε.Τ.» τραπεζικά στελέχη, «είναι 
παραπάνω από πιθανό να ανοίξει ξανά το βιβλίο προσφορών, 
εάν n κυβέρνηση δεν είναι ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα». 
Οι ελληνικές τράπεζες μετείχαν στη διαδικασία, όπως 
ανακοίνωσαν, αλλά καμία δεν κοινοποίησε τo ύψος ή τις σειρές 
των ομολόγων που προσέφερε για επαναγορά. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, τόσο οι ελληνικές τράπεζες όσο και οι ξένοι 
επενδυτές προσέφεραν κυρίως ομόλογα μακράς λήξεως 
{30ετίας), κάτι που επιθυμούσε και n ελληνική κυβέρνηση 
καθώς n χαμηλότερη τιμή διαπραγμάτευσης τους επιτρέπει 
μεγαλύτερη μείωση χρέους. Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα 
επαναγοράς θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη, 
οπότε την Πέμπτη στη συνεδρίαση του Eurogroup να 
αποφασιστεί n εκταμίευση της επόμενης δόσης. Στόχος της 
κυβέρνησης είναι να «διαγράψει» ονομαστικό χρέος της τάξης 
των 30 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο ήμισυ των ομολόγων 
αξίας 62 δισ ευρώ που είχε εκδώσει στο πλαίσιο του PSI+.


