
Νέα αύξηση αΝέργωΝ ΟαέΔ

αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 1,44% σε σχέση με τον προηγούμενο 
μήνα και κατά 9,16% από τον Δεκέμβριο του 2011, δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία 
του Οργανισμού απασχόλησης έργατικού Δυναμικού (ΟαέΔ), για τον Δεκέμβριο 

του 2012. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟαέΔ ανήλθαν, κατά τον μήνα 
Δεκέμβριο, στα 797.578 άτομα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των 
Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Νοτίου αιγαίου (11,89%) ή συ-
νολικά 66.957 άτομα. από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 337.242 είναι 

άνδρες (ποσοστό 42,28%) και 460.336 είναι γυναίκες (ποσοστό 57,72%)
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Υποχώρηση της βαθιάς αβεβαιότητας για την 
ελληνική οικονομία και το μέλλον της στο 
ευρώ, βλέπει ο διεθνής χρηματοπιστωτικός 
οίκος Morgan Stanley σε χτεσινή έκθεσή του, 
ο οποίος χαρακτηρίζει “ημιμόνιμη” τη στήριξη 
της Ελλάδας από τους εταίρους της στην 
Ερωζώνη.
Στα θετικά που αναφέρει περιλαμβάνεται η 
κάμψη της ύφεσης (την προβλέπει στο 4,5% 
για το 2013), η επίτευξη ήδη δημοσιονομικού 
ισοζυγίου και η πιθανότητα εξασφάλισης 
μικρού πρωτογενούς πλεονάσματος 
το 2013, αλλά και η αποκατάσταση της 
ανταγωνιστικότητας, σημειώνοντας γι’ αυτή, 
χαρακτηριστικά, τα εξής:
«Η ψαλίδα στην ανταγωνιστικότητα κλείνει: 
το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
είναι πιθανό να μειωθεί περαιτέρω και 
συνεπώς δεν υφίσταται το κίνητρο να εξέλθει 
η Ελλάδα από το ευρώ για να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητά της» !
Ως προς την ανάπτυξη, ο διεθνής οίκος εκτιμά 
ότι θα μπορούσε να προκύψει, εάν σταδιακά 
μεταβληθούν οι πιστωτικές συνθήκες, 
υποχωρήσουν οι πολιτικές λιτότητας, 
προωθηθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 
και περιοριστούν καταλυτικά οι ανησυχίες για 
έξοδο της χώρας από την ζώνη του ευρώ.
Τέλος, στα ρίσκα που εξακολουθούν 
να υφίστανται για την εφαρμογή του 
προγράμματος των “μνημονίων”, η Morgan 
Stanley περιλαμβάνει την αποδυνάμωση της 
κυβέρνησης συνασπισμού και την επιδείνωση 
της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό της χώρας, 
εξελίξεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν 
την πολιτική και κοινωνική υποστήριξη στο 
πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Γεωπληροφορικής και Κτη-
ματολογίου (ΣΕΓΕΚ), ασκεί παρέμβαση  προς τον 
υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για διαγωνισμό, προϋπολογισμού  
4.147.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
23%, για το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο. Στο έγγρα-
φο του ΣΕΓΕΚ, (υπογράφουν ο πρόεδρος Γ. Πρέσβε-
λος και ο γενικός γραμματέας Δημήτρης Μαμουνής) 
αφού τονίζεται ότι «με βάση την διακήρυξη του σχετι-
κού διαγωνισμού, όπως επίσης όλα τα σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά του έργου που αναφέρονται αναλυ-
τικά, σε πλαίσια Χρηστής Διοίκησης και Προστασίας 
του Δημοσίου Συμφέροντος προκύπτει το συμπέ-
ρασμα ότι οι κύριες απαιτούμενες υπηρεσίες, ως 

αναλύονται, είναι υπηρεσίες Μηχανικού, εμπίπτουν 
αποκλειστικά και μόνο στα επαγγελματικά δικαιώματα 
Μηχανικών και είναι αδύνατον να 

υλοποιηθούν χωρίς την συμμετοχή τους σε επίπεδο 
μελετών (τοπογραφικές και κτηματολογικές υπηρεσί-
ες) αλλά και σε επίπεδο υπηρεσιών (διοίκηση έργου 
, επίβλεψη διαδικασιών και εργασιών)». Με αυτά τα 
δεδομένα ο ΣΕΓΕΚ ζητά από τον υπουργό Παιδείας, 
την ακύρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού και 
να γίνει νέα προκήρυξη με τον ν.3316/05 . Επίσης 
Προτείνετε, για την ασφάλεια του έργου, να ληφθεί 
μέριμνα ώστε να υπάρξουν περισσότεροι του ενός 
ανάδοχοι δεδομένης της Γεωγραφικής έκτασης και 
του κατακερματισμού του τεχνικού αντικειμένου. 

Ο ΣΕΓΕΚ ΖΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΗΜΕΡΑ

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Εταιριών Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ) ανακοίνωσε την κήρυξη 
48ωρης απεργίας την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή στις 24 & 25 Ιανουαρίου, τονίζοντας ότι «στηρίζει 
το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων και των Σωματείων μας στον τεχνικό κλάδο τόσο στην ελεύθερη αγορά 
όσο και στις Α.Ε. του Δημοσίου απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που έχουν δεχθεί τα μισθολογικά και 
θεσμικά δικαιώματά τους τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και την επιχειρούμενη απαξίωση των αναπτυξιακών 
εργαλείων του τόπου μας με τελικό σκοπό την εκποίησή τους». 

Αναλυτικά στη σελ 3

48ωρη απεργία της ΟΣΕΤΕΕ 

Παρέμβαση για το Αρχαιολογικό 
Κτηματολόγιο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματο-
ποιηθεί το τριήμερο 26-28 Απριλίου 2013 στην Αθήνα, 
υπό την αιγίδα της σχολής Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π., με 
τίτλο: "Καινοτομία: Η απάντηση του νέου μηχανικού στα 
σύγχρονα διλήμματα". Τις δύο πρώτες μέρες, ο κύριος 
κορμός του προγράμματος του συνεδρίου θα αποτε-
λείται από παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών ΗΜΜΥ 
επιπέδου προπτυχιακής είτε διπλωματικής εργασίας 
είτε ακόμη και διδακτορικής διατριβής με τη μορφή 
ομιλιών ή poster. Τον κορμό θα πλαισιώνουν ομιλίες 
καταξιωμένων επιστημόνων και συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης με θέματα που αφορούν τους μηχανικούς του 
μέλλοντος.  Παράλληλα με τις παρουσιάσεις πραγμα-
τοποιούνται demo sessions και διαγωνισμοί πάνω στα 
διάφορα πεδία ενδιαφέροντος. Την Τρίτη ημέρα, όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση «ξεφεύγουμε από το 
αμιγώς ακαδημαϊκό ύφος του συνεδρίου και εστιά-
ζουμε σε real life examples και εφαρμογές με κύριο 
χαρακτηριστικό την καινοτομία και την επιχειρηματικό-
τητα του νέου μηχανικού. Σε αυτή την ημέρα καλούμε 
όλους τους φοιτητές που έχουν υλοποιήσει τουλάχι-
στον σε κάποιο βαθμό μία εφαρμογή (Application) που 
απευθύνεται σε ευρύ κοινό, να την παρουσιάσουν με 
μορφή ομιλίας».

Θεματολογία
-Αλγόριθμοι και Θεωρητική Πληροφορική -Συστήματα 
Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων -Τεχνολογία και 
Ανάπτυξη Λογισμικού -Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχανική 
Μάθηση και Ευφυή Συστήματα -Τεχνολογία Πολυμέ-
σων και Παγκόσμιου Ιστού -Ασφάλεια Πληροφοριακών 
Συστημάτων -Πολυπύρηνες και Κατανεμημένες Αρχι-
τεκτονικές -Μικροϋπολογιστές και Ενσωματωμένα Ψη-
φιακά Συστήματα -Δίκτυα Υπολογιστών -Τηλεπικοινω-
νιακά Συστήματα -Ηλεκτρομαγνητισμός, Μικροκύματα 
και Οπτικές Ίνες -Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και 

Όραση Υπολογιστών -Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου 
και Ρομποτική -Βιοϊατρική Τεχνολογία -Ηλεκτροτεχνικά 
Υλικά -Ηλεκτρονική και Νανοτεχνολογία -Μικροηλε-
κτρονική και Ηλεκτρονικοί Αισθητήρες -Ηλεκτρικές 
Μηχανές -Ηλεκτρονικά Ισχύος -Φωτοτεχνία -Υψηλές 
Τάσεις και Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις -Παραγωγή, 
Διαχείριση, Μεταφορά και Διανομή -Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας -Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διανεμημένοι
-Ενεργειακοί Πόροι -Συστήματα Αποφάσεων και 
Διοίκησης.
   Το Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Σ.Φ.Η.Μ.Μ.Υ.) 
είναι ένα ετήσιο φοιτητικό συνέδριο που διεξάγεται από 
το 2007 σε διάφορες πόλεις ανά την Ελλάδα. Στόχος 
του συνεδρίου είναι να συγκεντρώσει τους φοιτητές 
όλων των τμημάτων Η.Μ.Μ.Υ ώστε να ενημερωθούν 
σχετικά με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, καθώς και 
τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας.
Υποβολή εργασιών ως την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
2013. Πληροφορίες: www.sfhmmy.gr/scicom

"Καινοτομία: Η απάντηση του νέου μηχανικού 
στα σύγχρονα διλήμματα"

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

23 
Ιανουαρίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Κοινωνικές επιχειρήσεις και 
μηχανικοί – επιστήμονες»
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  "Μεταφορές σε περιόδους οικο-
νομικής στενότητας" 
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης του ΤΕΕ

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων

6 
Φεβρουαρίου

2013

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωμα 
στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Πολιτικών Μηχα-
νικών Παν. Πατρών, Τ.Ε.Ε. 
Τμήμα Δυτικής Ελλάδος

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

Ομιλία
Ο Αριστοτελικός Όμιλος Αθηνών διοργανώνει 
την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013, στις 7 μ.μ., 
στο  Πνευματικό Κέντρο του Δ. Αθηναίων 
(αίθουσα Αντ. Τρίτσης), ομιλία του πολιτικού 
μηχανικού Κώστα Σ. Τσίπηρα, με τίτλο: «Τα 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ: η άμμεση Αθη-
ναϊκή δημοκρατία,  σαν πρόσταγμα απέναντι 
στην οικονομική κρίση». Θα προλογίσει ο 
φιλόσοφος Αριστείδης Παπανδρέου και η συγ-
γραφέας Έλπη Κυρίμη. Είσοδος ελεύθερη.

Ημερίδες για την πρακτική 
άσκηση φοιτητών 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης  διοργανώνει στο 
Ρέθυμνο και το Ηράκλειο ημερίδες με θέμα:  «Η 
Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών στη Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση».  Η πρώτη θα γίνει στο 
Ρέθυμνο την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 στην 
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης 
του Πανεπιστημίου  Κρήτης, με ώρα  έναρξης  
5.30 μ.μ., ενώ η δεύτερη, θα πραγματοποιηθεί 
στο Ηράκλειο την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013.

Τρεις εκθέσεις θα συστεγαστούν στο 
«Metropolitan Expo» στο διεθνές αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά το διάστημα  
18 - 21  Απριλίου 2013. Πρόκειται για τις: 
«DOMICATEC &#8211; Δόμηση & Ανακαίνιση» 
, «ECOTEC - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & 
Φωτοβολταϊκά Συστήματα» και την «Ελληνικό 
Αλουμίνιο». Η συνύπαρξη των τριών εκθέσεων 
θα παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότη-
τα μιας  πιο ολοκληρωμένης ενημέρωσης, 
ιδιαίτερα πάνω σε οικιστικές λύσεις, με στόχο 
την εξοικονόμηση ενέργειας (κουφώματα, 
μονώσεις κλπ).

«DOMICATEC: Δόμηση  
& Ανακαίνιση»

Call for Papers
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48ωρη απεργία τεχνικών σε ιδιωτικό τομέα και ΑΕ δημοσίου 
Ανακοίνωσε η ΟΣΕΤΕΕ για τις 24 & 25 Ιανουαρίου

Την κήρυξη 48ωρης απεργίας την ερχό-
μενη Πέμπτη και Παρασκευή στις 24 & 
25 Ιανουαρίου ανακοίνωσε η Ομοσπον-
δία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών 
Εταιριών Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ) Σε ανακοί-
νωση της Ομοσπονδίας ((υπογράφουν ο 
πρόεδρος Α. Στοϊμενίδης και ο γενικός 
γραμματέας Σ. Σκουτέλας) αναλυτικά 
σημειώνεται ότι:
Η ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει το δίκαιο αγώνα των 
εργαζομένων και των Σωματείων μας 
στον τεχνικό κλάδο τόσο στην ελεύθερη 
αγορά όσο και στις Α.Ε. του Δημοσίου 
απέναντι στην ολομέτωπη επίθεση που έχουν δεχθεί τα μισθολογικά και 
θεσμικά δικαιώματά τους τα τελευταία 3 χρόνια, αλλά και την επιχειρού-
μενη απαξίωση των αναπτυξιακών εργαλείων του τόπου μας με τελικό 
σκοπό την εκποίησή τους.  Στο πλαίσιο αυτό και για τον καλύτερο συντο-
νισμό των Σωματείων του κλάδου αποφάσισε την κήρυξη 48ώρης απερ-
γίας στις 24 και 25 Ιανουαρίου 2013, καθώς επίσης και την περαιτέρω 
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, απέναντι: 
- Στην μη εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στις εταιρεί-
ες του κλάδου, 
-Στις εξοντωτικές περικοπές των μισθών οι οποίες υπερβαίνουν τα τε-

λευταία χρόνια το 50% για την τεράστια 
πλειοψηφία των τεχνικών υπαλλήλων, 
-Τον εργασιακό μεσαίωνα στις επιχειρή-
σεις των εργολάβων και των μεγαλομελε-
τητών, με τις συνεχείς απολύσεις, την πλή-
ρη έλλειψη ωραρίου και την πάγια τακτική 
των εργοδοτών για καθυστέρηση ή μη κα-
ταβολή των δεδουλευμένων. 
-Στην εργασιακή εφεδρεία ή διαθεσιμότητα, 
-Την ανελέητη αύξηση των ασφαλιστικών 
μας εισφορών και την ουσιαστική παύση 
της δωρεάν παροχής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, 

- Την ολοένα και μεγαλύτερη απαξίωση των Τεχνικών Α.Ε Δημοσίου 
Συμφέροντος ως αναπτυξιακών εργαλείων του τόπου μας με συνεχή 
αφαίρεση αρμοδιοτήτων, ατυχείς πρόχειρες προσπάθειες ΄΄ συγχω-
νεύσεων΄΄ και πολιτικούς χειρισμούς που οδηγούν στην εκποίησή τους 
(ΤΑΙΠΕΔ), 
- Στην ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του άρτια καταρτισμένου τεχνι-
κού και επιστημονικού δυναμικού η οποία οδηγεί στην αποδυνάμωσή 
του τεχνικού κλάδου και των Εταιρειών Δημοσίου Συμφέροντος με την 
αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού σε μεγάλα τεχνικά έργα στο 
εξωτερικό.

Ψαλίδι στους όρους δόμησης του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού των καθηγητών επέβαλε («Αγγελό-
βραχος ΣΥΝ.ΠΕ.») στη θέση «Αλυκή» του δήμου 
Μαλεβιζίου επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας. Το Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπού-
λου και εισηγήτρια η πάρεδρος Μαρλένα Τριπολι-
τσιώτη) ερμηνεύοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος 
(προστασία περιβάλλοντος, κλπ), αποφάνθηκε ότι 
ορισμένες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 
έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να αλ-
λάξουν. Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι ο συντελε-
στής δόμησης πρέπει να οριστεί σε 0,4 (από 0,6 που 
προβλέπει το σχέδιο διατάγματος) και το μέγιστο 
εμβαδόν δόμησης ανά οικόπεδο τα 120 μέτρα (από 
185 μέτρα). Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας 
υπογραμμίζουν ότι στην έκταση που προορίζεται 
για κοινόχρηστο χώρο (αγορά, κέντρο υγείας, εκ-

κλησία, κλπ) ο συντελεστής δόμησης από 1,10 που 
προβλέπει το σχέδιο διατάγματος, πρέπει να μει-
ωθεί -για τους ίδιους συνταγματικούς λόγους- στο 
0,8. Η υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη αφορά 
έκταση 171,3 στρεμμάτων την οποία διασχίζουν δυο 
ρέματα. Από την έκταση αυτή το 53,35% προορίζεται 
για κοινόχρηστους χώρους και πολεοδομείται το 
46,65%.  Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν 
ότι στην έκταση που προορίζεται για κοινόχρηστο 
χώρο (αγορά, κέντρο υγείας, εκκλησία, κλπ) ο συ-
ντελεστής δόμησης από 1,10 που προβλέπει το 
σχέδιο διατάγματος, πρέπει να μειωθεί -για τους 
ίδιους συνταγματικούς λόγους- στο 0,8. Τέλος, 
επισημαίνουν ότι πριν την υπογραφή του σχεδίου 
Προεδρικού Διατάγματος πρέπει ο Συνεταιρισμός 
να καταβάλλει στο «Πράσινο Ταμείο» την προβλε-
πόμενη χρηματική εισφορά που ανέρχεται στο 10% 
της αξίας τής προς πολεοδόμηση έκτασης.

Ψαλίδι στους όρους δόμησης Οικοδομικού Συνεταιρισμού

Συνάντηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 
Με την επικεφαλής του Συντονιστικού Γραφείου του Προγράμματος για το Περιβάλλον (United Nations Environment Programme) των Ηνωμένων Εθνών αρμοδίου για το 
Πρόγραμμα Δράσης για την Μεσόγειο (Coordinating Unit for the Mediterranean Action Plan – UNEP/MAP), Maria Luisa Silva Meijas, συναντήθηκε ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος. O κ. Λιβιεράτος και η κυρία Silva Meijas συζήτησαν για τις δράσεις του Γραφείου UNEP/MAP, το οποίο 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ο μόνος οργανισμός του ευρύτερου συστήματος των Διεθνών Οργάνων των Ηνωμένων Εθνών που εδρεύει στην Ελλάδα από το 1981 και 
τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει για την Προστασία, την Διατήρηση και την Βελτίωση του Φυσικού και Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 



Αυτή την εντύπωση θέλουν να δίνουν οι όγκοι που σχεδιάζουν να κτίσουν σε μια έκτα-
ση 110.000 τετραγωνικών μέτρων στο Chengdu της Κίνας, οι αρχιτέκτονες-πολεοδόμοι 
Massimiliano Fuksas and Doriana 
O. Mandrelli (με γραφεία στη Ρώμη, 
το Παρίσι και το Shenzhen της 
Κίνας). 
Το ελλειπτικό σχήμα του κάθε κτι-
ρίου, όπως εξηγούν, δίνει την εντύ-
πωση μιας αέναης κίνησης και συ-
νεχούς δόνησης, ενώ η επιφάνεια 
της πρόσοψης των κτιρίων, προβά-
λει σαν μια συνεχόμενη κορδέλα, 
επενδυμένη με μέταλλο στο οποίο 
υπάρχουν γεωμετρικά ανοίγματα, 
τα οποία επιτρέπουν στο φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό των κτιριακών όγκων.
Το συγκρότημα των κτιρίων δεν είναι παρά ένα κέντρο των τεχνών και του θεάματος, το 
οποίο περιλαμβάνει δύο θέατρα, με συνολικά 1.800 θέσεις, μια αίθουσα μουσικής 600 θέ-
σεων, ένα αμφιθέατρο πολιτιστικών εκδηλώσεων που μπορεί να φιλοξενήσει 2.600-3.000 
άτομα, μια γκαλερί, χώρους εργασίας για συγγραφείς και στέγασης ενός Φιλολογικού Συλ-
λόγου, μια πολυκατοικία διαμονής καλλιτεχνών.  Όλα περιβάλλονται από καταπράσινους 
κήπους που φέρνουν στο νου τους λόφους ανατολικά του Σιτσουάν, με την πολύχρωμη 

βλάστηση τους. 
Η κατασκευή θα ξεκινήσει σύντομα, 
καθώς επιθυμία των τοπικών αρχών 
είναι το έργο να αντικατοπτρίζει το 
δυναμισμό της πόλης του Chengdu, 
η οποία είναι η πέμπτη πιο πυκνο-
κατοικημένη πόλη της Κίνας.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

Η λίμνη Βικτώρια, που βρίσκεται ανάμεσα σε 
τρεις χώρες της ανατολικής Αφρικής (Ουγκάντα, 
Τανζανία και Κένυα), είναι ο ζωτικός πόρος για τα 
εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν κατά μήκος 
των ακτών της. Έχει έκταση 70.000 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, η δεύτερη σε μέγεθος στην Αφρική 
και δεξαμενή του Νείλου, ενώ διαθέτει ένα εκπλη-
κτικό “αρχιπέλαγος” με 80 νησιά.
Αυτός ο παράδεισος, ως προς την όψη, έχει απο-
δειχτεί εξαιρετικά φονικός: κάθε χρόνο χάνουν 
στη Βικτώρια τη ζωή τους περίπου 5.000 άνθρωποι 
εξαιτίας των ασταθών καιρικών συνθηκών, τις 
σχεδόν ανύπαρκτες επικοινωνίες και της έλλειψης 
πόρων, που από τη μια δεν επιτρέπει τον εφοδια-
σμό των ψαράδων με σωστικά μέσα, από την άλλη 
περιορίζει τα προγράμματα εκπαίδευσης τους 
στην θαλάσσια ασφάλεια και την αντιμετώπιση των 
κινδύνων. Εκπαίδευσης που είναι αναγκαία, δεδο-
μένου ότι τα σκάφη με τα οποία αλιεύουν είναι σε 
άθλια κατάσταση και δεν αντέχουν στις ευμετάβη-
τες καιρικές συνθήκες. Το ευμετάβλητο οφείλεται 
στο γεγονός ότι η λίμνη βρίσκεται στον Ισημερινό, η 
έκτασή της ευνοεί την ταχύτατη εξάτμηση, που με 
τη σειρά της δημιουργεί γρήγορα και “βαριά” σύν-
νεφα. Στην προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός 
των θυμάτων, αυτή την περίοδο δοκιμάζεται στην 
περιοχή ένα κινητό σύστημα έγκαιρης προειδο-
ποίησης, το οποίο, μέσω των κινητών τηλεφώνων, 
μεταδίδει δωρεάν την πρόγνωση του καιρού της 
λίμνης και εξατομικευμένη πληροφόρηση στους 
ψαράδες για τους πιθανούς κινδύνους και συμβου-
λές για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν. Ήδη, έχουν 
μειωθεί σημαντικά οι θάνατοι, επβεβαιώνοντας την 
ευεργετική επίδραση της νέας τεχνολογίας στην 
προστασία της ζωής των ανθρώπων.

ΛΙΜΝΗ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ

η κατασκευαστική δραστηριότητα συρρικνώνεται σε επίπεδο έυρωζώνης, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Eurostat, η οποία κατέγραψε μείωση σε μηνιαία βάση κατά 0,4% το Νοέμβριο, ενώ σε ετήσια μειώθηκε κατά 
4,7%. Τον Οκτώβριο, η κατασκευαστική παραγωγή διατηρήθηκε αμετάβλητη σε μηνιαία βάση, ενώ μειώθηκε 
3,3% σε ετήσια. Το παρόν σημείωμα δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως ...“παρηγοριά στον άρρωστο”, αλλά ως 
απόδειξη της αδυναμίας που εμφανίζει συνολικά η οικονομία της έυρωζώνης, εξαιτίας των πολιτικών και 

οικονομικών επιλογών των ηγετών της.
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Συντονιστικού χαρακτήρα ήταν η σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για τις απο-
κρατικοποιήσεις η οποία ολοκληρώθηκε χθες στις 4 το απόγευμα. «Ενημερώ-
σαμε τον πρωθυπουργό που ενδιαφέρεται προσωπικά για την πρόοδο και το 

συντονισμό των διαδικασιών για 
τις αποκρατικοποιήσεις», είπε 
μετά την ολοκλήρωση της σύ-
σκεψης ο υπουργός Ανάπτυξης 
Κωστής Χατζηδάκης. Ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης χαρακτήρισε ως 
προτεραιότητα την αποκρατικο-
ποίηση του ΟΠΑΠ, της ΔΕΠΑ-
ΔΕΣΦΑ και των λιμένων - μαρί-
νων. Εκτός του Αντώνη Σαμαρά 
και του κ. Χατζηδάκη, στη σύ-
σκεψη συμμετείχαν οι υπουργοί 
Ναυτιλίας Κωστής Μουσουρού-
λης, Τουρισμού Όλγα Κεφαλο-

γιάννη, Επικρατείας Δημήτρης Σταμάτης, οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονο-
μικών Χρήστος Σταϊκούρας και ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης και η ηγεσία του 
Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου με τον πρόεδρο 
και το διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ κυρίους Ααθανσόπουλο και Εμίρη.

Σύσκεψη για αποκρατικοποίησεις 

Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται η περιβαλ-
λοντική διαχείριση του Σέιχ Σου, του Θερμαϊκού Κόλπου, των λι-
μνών και των ποταμών, όπως τονίστηκε μετά από συνάντηση που 
είχαν χθες  ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης 
και ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. «Ο καμβάς στον 
οποίο θα κινηθούμε είναι εκείνος της οικονομικής ανάπτυξης και 
της προστασίας του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο ενός μοντέλου αει-
φορικής ανάπτυξης», είπε ο κ. Καλαφάτης και γνωστοποίησε ότι το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν συσκέψεις με υπηρεσιακούς 
παράγοντες προκειμένου να εξεταστούν τα επιμέρους ζητήματα. 
Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα του ΣΜΑ της Ευκαρπίας, έργο 
που έχει «παγώσει» λόγω κινητοποιήσεων κατοίκων της περιοχής, 
ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι «το υπουργείο ενθαρρύνει 
οποιοδήποτε έργο υποδομής είναι φιλικό προς το περιβάλλον». 
Από την πλευρά του ο κ. Τζιτζικώστας σχολίασε ότι τα βασικότερα 
περιβαλλοντικά ζητήματα πρέπει να λυθούν μέσα από τον νέο χω-
ροταξικό σχεδιασμό.

στην τελική ευθεία μπαίνει η αναβάθμιση του οδι-
κού άξονα της αγίου Δημητρίου, μετά την έγκριση 
της τρίτης φάσης του έργου, από την οδό Ίωνος 
Δραγούμη έως την οδό Λαγκαδά, από το δημοτικό 
συμβούλιο Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της 
χθεσινής συνεδρίασης του σώματος. Το έργο που 
έχει προϋπολογισμό 1.290.000 ευρώ, περιλαμβά-
νει παρεμβάσεις ανακατασκευής των πεζοδρομί-
ων εκατέρωθεν της οδού αγίου Δημητρίου, επα-
νασχεδιασμό της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και 
πεζών, καθώς και αναδιάρθρωση των στοιχείων 
εξοπλισμού, από την οδό Ίωνος Δραγούμη έως και 
την οδό Λαγκαδά, συνολικού μήκους 840 μέτρων, 
ανέφερε κατά την εισήγηση του στο Δημοτικό 
συμβούλιο ο αντιδήμαρχος αστικού σχεδιασμού 
Πολεοδομία και Δικτύων, ανδρέας Κουράκης. 
έξάλλου, το δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης 
ενέκρινε σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
στην περιοχή της Χαριλάου και συγκεκριμένα, την 
κυκλοφοριακή μελέτη για τους κόμβους Κανάρη – 
απόλλωνος – αναξιμάνδρου – Διστόμου και γυμν. 
Μικρού – Παπάφη – γυμν. Μυστακίδου και γ’ σε-

πτεμβρίου – στ. Κυριακίδη.

Οδικό έργο στη Θεσσαλονίκη

Προτεραιότητα για  
την Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας το περιβάλλον

Χωρίς μετρό θα είναι και σήμερα Τρί-
τη, η πρωτεύουσα καθώς το Σωμα-
τείο Λειτουργίας Εργαζομένων απο-
φάσισε και νέα απεργία, παρά την 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών ότι είναι παράνομες 
οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων 
στα μέσα σταθερής τροχιάς.
Παράλληλα, στάση εργασίας θα 
πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι 
στα μπλε λεωφορεία και τα τρόλεϊ 
από τις 11 το πρωί έως τις 4 το από-
γευμα, ενώ ηλεκτρικός σιδηρόδρο-
μος και τραμ θα είναι ακινητοποιη-
μένα από τις 12 το μεσημέρι έως και 

τις 4 το απόγευμα.

Την ίδια ημέρα, στις 11 το πρωί θα 
πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη 
όλων των σωματείων των Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς (ΣΤΑΣΥ-ΟΣΥ-ΟΣΕ) 
στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Σιδηροδρομικών προκει-
μένου να καθορίσουν την περαιτέρω 
στάση τους.

Την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιανουαρί-
ου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία 
έχουν εξαγγείλει στάση εργασίας και 
γενική συνέλευση από τις 11 το πρωί 
έως τις 5 το απόγευμα.

Κινητοποιήσεις στις συγκοινωνίες 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο πρωθυπουργός ζήτησε να τηρηθούν χωρίς 
παρεκκλίσεις οι στόχοι- ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Για το 2013 αναμένονται έσοδα 2,6 δισ. 
ευρώ • EUROGROUP: Οι υπουργοί Οικονομικών εκτίμησαν ότι η χώρα 
μας τήρησε τις υποχρεώσεις της- ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ 9,2 
ΔΙΣ. • Φορολογία: ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ • Ευάγγελος Βενιζέλος: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ 
ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Πρόσω ολοταχώς για ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ/
ΔΕΣΦΑ και ΟΠΑΠ με εντολή Σαμαρά • ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
25.000 ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ • ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 456 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΙ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ- Θα ελέγχουν δάνεια, επιτόκια, καταθέσεις και αμοιβές στις 
τράπεζες • ΣΤΙΣ 797.578 ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ευρύτατη σύσκεψη υπουργών και εντολή Σαμαρά 
για επίσπευση των διαδικασιών- ΞΕΤΥΛΙΓΟΝΤΑΣ ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ 
ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Εν μέσω πιέσεων της τρόικας και 
γεωπολιτικών ισορροπιών- Ρούβλια και ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ, προετοιμασία 

για το ΤΤ • Σε καθεστώς πολιτικής πίεσης η καγκελάριος- ΠΟΝΑΕΙ ΤΗΝ 
ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ Η ΗΤΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΣΑΞΟΝΙΑ • Απαισιόδοξη 
η ετήσια έρευνα των PriceWaterHouseCoopers και URBAN LAND 
INSTITUTE- ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΗ Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ- Στην τελευταία θέση 
των επενδυτικών επιλογών η Αθήνα.
ΕΞΠΡΕΣ: Ο πρωθυπουργός Α. Σαμαράς ζήτησε την αυστηρή τήρηση 
των χρονοδιαγραμμάτων- «ΕΝΤΟΛΗ» ΓΙΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ- Με 
βάση το επίπεδο της ανεργίας • ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 45%- Για 
τα… αδικαιολόγητα εμβάσματα • ΜΠ. ΟΜΠΑΜΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
• ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ 9,2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ- Νέος 
πρόεδρος του συμβουλίου υπουργών ο Ολλανδός Γερούν Ντάισελμπλουμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πρόσθετες λογιστικές διαφορές 3,4 δισ. σε 4.468 ΑΕ και 
ΕΠΕ- ΕΦΕΡΑΝ ΦΟΡΟΥΣ 879 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ • Προσωπική 
παρέμβαση σε υπουργούς και διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ- ΑΥΣΤΗΡΗ ΟΔΗΓΙΑ 
ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ • ΠΡΩΤΕΣ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΟΠΑΠ, 
ΔΕΠΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ • Απόφαση σε.. χρόνο μηδέν- «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΟΣΗ ΤΩΝ 9,2 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΙΧΑΝ ΡΟΥΚΕΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ Ν.Δ.- 
Εντοπίστηκαν έξι ύποπτοι από τις κάμερες στο Mall- Αντιπαράθεση 
κυβέρνησης με δικαστικούς • ΑΠΕΡΓΟΥΝ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ 
«ΑΣΘΕΝΕΙΑ»- Οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες • ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που έχει 
συμφωνηθεί, ζητεί ο πρωθυπουργός.
ΤΑ ΝΕΑ: Νέο απεργιακό μέτωπο από σήμερα στις συγκοινωνίες 
παρά τη δικαστική απόφαση- Καταγγελία Χατζηδάκη ότι απεργοί στα 
μέσα μεταφοράς πληρώνονται κανονικά- 1.500.000 ΟΜΗΡΟΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ • ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ 
ΤΟΥ MALL • ΟΜΠΑΜΑ: Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΘΡΙΑΜΒΟΥ- ΜΕΡΚΕΛ: Η ΠΙΚΡΑ 
ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Φιάσκο η αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο 
θέρμανσης- ΠΑΓΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΔΕΝ 
ΓΕΜΙΣΑΝ • ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ 52% ΓΙΑ ΤΙΣ «ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ- Εγκύκλιος του υπ. Οικονομικών για όσους δεν μπορούν να 
δικαιολογήσουν τα εμβάσματα.
ΕΘΝΟΣ:  Η νέα λίστα για μικρομεσαίους, τουρισμό, μεταποίηση, 
εμπόριο και υπηρεσίες- ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΕ 500 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΠΟ 
ΕΣΠΑ • Τελεσίγραφο Σαμαρά σε υπουργούς για τις καθυστερήσεις- 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ Ή ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- Έως τέλη Μαρτίου 
πωλούνται ΟΠΑΠ και ΔΕΠΑ- Κίτρινες κάρτες για λιμάνια, μαρίνες και 
ακίνητα • Κ. Χατζηδάκης: Απεργούν ενώ πληρώνονται- ΑΠΕΙΛΟΥΝ 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ • Για «περίεργες» αποφυλακίσεις- 
ΚΑΡΦΙΑ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΤΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Δένδιας καταργεί το 
«Πνεύμα των νόμων» του Μοντεσκιέ- Ο Κ. Μητσοτάκης εμπιστεύεται 
την ΕΛ.ΑΣ. κι όχι τη Θέμιδα. Συμφωνεί και ο Α. Λοβέρδος- ΔΙΑ- ΚΡΙΣΗ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ • Επιτροπή της Βουλής για τη λίστα Λαγκάρντ- ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
6 ΜΕΡΕΣ: Παρά τις αισιόδοξες κορώνες του Σαμαρά η χώρα βυθίζεται 
στην παγωνιά του μνημονίου- ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΓΕΝΑΡΗΣ- Δραματικές 

διαστάσεις παίρνει η έλλειψη φαρμάκων, ενώ νέα στοιχεία δείχνουν 
κάθετη πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου από τα νοικοκυριά • 
Μπαράζ απεργιών στις συγκοινωνίες- ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ- ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ • ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΣΚΛΗΡΗ ΚΟΝΤΡΑ 
ΔΕΝΔΙΑ- ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ • ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΟΥΠ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Νοσοκομεία: Οι νέες επιταγές της τρόικας: 
Κόψτε φάρμακα, φαγητό, δαπάνες καθαριότητας- ΑΛΙΜΟΝΟ ΑΝ 
ΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣ! • ΠΟΝΑΕΙ Η ΜΕΡΚΕΛ, ΑΓΩΝΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ • 
Ιδιωτικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ- ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ SIEMENS.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Τι άλλαξε από 1η Ιανουαρίου 2013- ΤΑ ΝΕΑ 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ • Νέα διαφωνία στις πλάτες 
της χώρας- Τι κρύβει η «ομολογία αποτυχίας» από τον Πολ Τόμσεν- Ο 
ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ ΦΕΥΓΕΙ, Ο ΥΠΕΡΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ- 
Έντονες πιέσεις ΔΝΤ στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους • Αποκρατικοποιήσεις: ΟΡΓΗ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απελευθερωμένος από το άγχος της «λίστας 
Λαγκάρντ», παριστάνει τον ηγέτη- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ Ο… ΜΕΓΑΣ • ΟΙ 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΟΥ MALL «ΕΠΙΑΣΑΝ» ΤΗΝ ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ- 
ΒΟΜΒΑ- Οι Αστυνομία φοβάται ότι οι τρομοκράτες «χρειάζονται» νεκρό.
ΕΣΤΙΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ- Καθυστερεί η λήψις και 
υλοποίησις των αποφάσεων.
Η ΑΥΓΗ: ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Με 
διαδικασίες- εξπρές και φθηνότερα από… φθηνά η εκποίηση της 
δημόσιας περιουσίας, δήθεν για να αποφευχθούν τα νέα μέτρα.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Νέα κυβερνητική επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση- 
ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- ΨΙΧΟΥΛΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Αναγκαία η αίτηση αναστολής εκτελέσεως μαζί με 
την προσφυγή στα ειρηνοδικεία- ΔΑΝΕΙΑ: ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ • Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου- Ο Α. ΣΑΜΑΡΑΣ ΖΗΤΗΣΕ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ.
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ΠΟΡΟΙ  456 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 22 /01/2013

Στη διάθεση των υποψήφιων επενδυτών είναι ο οδηγός 
για το πρόγραμμα επιχορήγησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να 
δραστηριοποιηθούν στους τομείς της μεταποίησης, του 
τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι προτάσεις 
για την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου μπορούν να 
κατατεθούν από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 
με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
ependyseis.gr. Στο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 
456 εκατ. ευρώ δημόσιας δαπάνης, μπορούν να 
συμμετάσχουν:
 • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, που μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου 2011 
είχαν δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές 
χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας καθώς και 
• Νέες - υπό σύσταση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
To πρόγραμμα καλύπτει και τις 13 περιφέρειες της χώρας 
και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι 30.000 έως 
300.000 ευρώ για τη μεταποίηση, 20.000 έως 300.000 
ευρώ για τον τουρισμό και 20.000 έως 100.000 ευρώ 
για το εμπόριο - υπηρεσίες. Τα ποσοστά της ενίσχυσης 
διαμορφώνονται από 40% έως 60% ανάλογα με την 
περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης, για όλες τις 
δαπάνες -πλην των λειτουργικών- δηλαδή, επενδύσεις 
για κτίρια, εγκαταστάσεις, μηχανήματα, πιστοποίηση, 
λογισμικό, δικαιώματα τεχνογνωσίας, συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κ.λπ. Λειτουργικές δαπάνες επιχορηγούνται 
μόνο στην περίπτωση των νέων και υπό σύσταση μικρών 
και πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε ποσοστό έως 25%, ενώ 
το υπόλοιπο των λειτουργικών δαπανών θα πρέπει να 
καλυφθεί με ιδιωτική συμμετοχή. Σημαντική υποστήριξη 
προκειμένου να καλυφθεί n ιδιωτική συμμετοχή, που είναι 
και το βασικό εμπόδιο αρκετών υποψήφιων επενδυτών, 
εξαιτίας τα αδυναμίας τους στον δανεισμό και της έλλειψης 
ρευστότητας από τις τράπεζες, είναι n δυνατότητα που 
δίνεται να χρηματοδοτηθεί το δάνειο από τα υπάρχοντα 
εργαλεία του ΕΣΠΑ. Μεταξύ αυτών είναι n παροχή 
εγγύησης από την ΕΤΕΑΝ για τη λήψη επενδυτικού δανείου 
ή εγγυητικής επιστολής και n παροχή επιχειρηματικών 
δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους, που 
διατίθενται από τις τράπεζες. Η προθεσμία ολοκλήρωσης 
των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης για τους τομείς της 
μεταποίησης και του τουρισμού, και τους δώδεκα μήνες 
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης για 
τους τομείς εμπόριο - υπηρεσίες, με δυνατότητα τρίμηνης 
παράτασης. To υπουργείο Ανάπτυξα προσδοκά την ένταξη 
10.000 επιχειρήσεων και τη δημιουργία 40.000 θέσεων 
εργασίας. 

ULI-PwC: …ΕΤΟΙΜΟΘΑΝΑΤΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-23 | 22 /01/2013

«Η ελληνικά αγορά είναι... ετοιμοθάνατη- καμία 
σημαντική συναλλαγή στον τομέα των ακινήτων δεν έχει 
καταγραφεί στην Ελλάδα από το τελευταίο τρίμηνο του 
2011, με τη ρευστότητα και τις δυσκολίες στην εξεύρεση 
χρηματοδότησης να αποτελούν τους δύο μεγαλύτερους 
κινδύνους». Αυτό είναι το συμπέρασμα για την Ελλάδα της 
ετήσιας έρευνας της εταιρείας ορκωτών και συμβούλων 
PricewaterhouseCoopers που πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τον οργανισμό Urban Land Institute 
και αναμένεται να παρουσιασθεί λεπτομερώς στα μέσα 
Φεβρουαρίου. Έστω κι αν... επικοινωνιακά οι επενδυτές 
επιστρέφουν στην Ελλάδα με τα δημόσια φιλέτα να 
προσελκύουν - στη θεωρία πάντα - ξένο επενδυτικό 
ενδιαφέρον, στην πραγματικότητα n Αθήνα βρίσκεται 
στον πάτο όσον αφορά στις εκτιμήσεις των απανταχού 
επενδυτών του real estate για τις προοπτικές που θα 
παρουσιάσει το 2013 στον κλάδο των ακινήτων. Όπως 
προκύπτει λοιπόν από την ετήσια έρευνα Emerging 
Trends in Real Estate® Europe 2013, n οποία βασίζεται 
στις απαντήσεις στελεχών του κλάδου για τις επιδόσεις 
της ευρωπαϊκής αγοράς το 2013, n Αθήνα βρίσκεται στην 
τελευταία θέση - την 27η - αναφορικά με τις επενδυτικές 
προοπτικές για το 2013, με τις τιμές των ενοικίων αλλά και 
τις αξίες των ακινήτων να εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν 
κι εφέτος πτωτική πορεία. «To οικονομικό περιβάλλον και 
n αβεβαιότητα στην Ελλάδα έχουν οδηγήσει σε μία στάση 
"περιμένουμε και βλέπουμε" τόσο για τους εγχώριους όσο 
και τους διεθνείς επενδυτές», αναφέρει χαρακτηριστικά 
n έρευνα. «Σημείο - κλειδί που μπορεί να δημιουργήσει 
ελπίδες για την ελληνική αγορά είναι το πρόγραμμα 
αποκρατικοποιήσεων, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, το οποίο ωστόσο 
βρίσκεται ακόμη σε ένα αργό ξεκίνημα», σχολιάζουν... 
ευγενικά οι αναλυτές των PwC και ULI.
 Η έρευνα των ULI-PwC βασίσθηκε στις απαντήσεις 
προσωπικών συνεντεύξεων και ερωτηματολογίων 500 
στελεχών της ευρωπαϊκής αγοράς ακινήτων, από όλο το 
φάσμα των υπηρεσιών, της ανάπτυξης, της διαχείρισης 
κεφαλαίων, του χρηματοπιστωτικού κλάδου κτλ.
 Κι ενώ n Αθήνα βρίσκεται στην τελευταία θέση της 
λίστας, Μόναχο, Βερολίνο και Λονδίνο καταλαμβάνουν 
την τριάδα όσον αφορά στις πόλεις με τις μεγαλύτερες 
επενδυτικές προοπτικές για το 2013. Οι γερμανικές πόλεις 
κυριαρχούν (σσ. στην πέμπτη θέση της κατάταξης βρίσκεται 
ακόμη μία γερμανική πόλη, το Αμβούργο, δεδομένου 
ότι οι επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν ασφαλή 
λιμάνια για τα κεφάλαιά τους), ενώ στην τέταρτη θέση 
ακολουθεί n Κωνσταντινούπολη, n οποία για το 2013 θα 
βρεθεί στο επίκεντρο των ξένων κεφαλαίων: Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των μεγαλοστελεχών του real estate για 
το 2013, n Κωνσταντινούπολη θα είναι n μοναδική πόλη 
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στην Ευρώπη n οποία θα παρουσιάσει... τριπλή αύξηση 
ως προς τα κεφάλαια που θα επενδυθούν, τα ενοίκια, 
αλλά και τις αξίες των ακινήτων. Η πόλη έχει εξαιρετική 
δυναμική στο real estate, λόγω της μεγάλης οικονομικής 
ανάπτυξης και των εξαιρετικών δημογραφικών - n μέση 
ηλικία στην Τουρκία είναι μόλις 29 έτη (!) ενώ και n 
ίδια n τουρκική κυβέρνηση πρόσφατα προχώρησε σε 
σημαντικές αλλαγές/διευκολύνσεις για την απόκτηση 
τουρκικών ακινήτων από ξένους. To Λονδίνο, το οποίο 
χαρακτηρίζεται από πολλά στελέχη της αγοράς ως το 
τελευταίο ασφαλές λιμάνι της Ευρώπης, παρουσιάζει 
τη μεγαλύτερη αύξηση στην έρευνα και εξακολουθεί να 
προσελκύει διεθνές ενδιαφέρον λόγω του μεγέθους και 
της ρευστότητας της τοπικής αγοράς, της σταθερότητας 
της στερλίνας αλλά και του χαρακτήρα της βρετανικής 
πρωτεύουσας να διαφοροποιεί τη θέση της σε σχέση με τις 
υπόλοιπες βρετανικές πόλεις και τα ευρωπαϊκά θέματα. Τις 
χειρότερες επιδόσεις θα παρουσιάσουν εφέτος οι πόλεις 
που βρίσκονται στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης, 
όπως n Αθήνα, n Λισαβόνα, n Μαδρίτη, n Βαρκελώνη, 
n Ρώμη και το Δουβλίνο και επιπλέον δυο πόλεις, n 
Βουδαπέστη και το Άμστερνταμ. Εντυπωσιακή πάντως 
είναι n βελτίωσης της εμπιστοσύνης για την αγορά του 
Δουβλίνου, n οποία ανέβηκε από την 26η στην 20ή θέση 
όσον αφορά στις επενδυτικές προοπτικές. Αυτό που 
διαφοροποιεί την έρευνα εφέτος, είναι ότι οι απαντήσεις 
των στελεχών ήταν πιο αισιόδοξες για πρώτη φορά από το 
2008, ενώ, σύμφωνα με τη νέα τάση, πλέον το ενδιαφέρον 
εστιάζεται σε συγκεκριμένα ακίνητα και ευκαιρίες 
έναντι του πρόσφατου παρελθόντος, οπότε οι επενδυτές 
επικεντρώνονταν σε πόλεις ή συγκεκριμένες κατηγορίες 
ακινήτων. Πέντε χρονιά μετά το ξέσπασμα της οικονομικής 
κρίσης, οι επενδυτές του real estate παραμένουν ανήσυχοι 
όσον αφορά τις αποδόσεις των κεφαλαίων τους και τη 
διαθεσιμότητα χρηματοδότησης, γεγονός το οποίο έχει ως 
αποτέλεσμα να στρέφονται σε πόλεις - «blue chips», παρά 
σε δευτερεύουσες αγορές οι οποίες θα τους εξασφάλιζαν 
υψηλότερες αποδόσεις. «Οι επενδυτές ακινήτων 
προσεγγίζουν τις ευκαιρίες με μία νέα νοοτροπία, έχοντας 
συνειδητοποιήσει ότι  το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν 
πλέον είναι ιδιαίτερα εύθραυστο και γι' αυτό είναι σαφώς 
πιo προσεκτικοί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια», 
σχολιάζουν οι αναλυτές της PwC.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
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Με την επιβολή πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
ύψους 2 δισ.  ευρώ απειλούνται 24.700 Έλληνες που 
έστειλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού την 
περίοδο 2009-2011. Για τους φορολογούμενους αυτούς 
διαπιστώθηκε ότι τα κεφάλαια που μετέφεραν στο 
εξωτερικό είναι μεγαλύτερα κατά 7 δισ. ευρώ από τα 
εισοδήματα που δήλωσαν, συνολικά για τα έτη2003-2011. 
Για να αποφύγουν την πληρωμή υπέρογκων φόρων επί της 

διαφοράς αυτής καλούνται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο 
να δικαιολογήσουν τις πρόσθετες διαφορές ανάμεσα στα 
εισοδήματα που αναγράφονται στις φορολογικές δηλώσεις 
που υπέβαλαν για τα έτη 2003-2011 και στα ποσά των 
συγκεκριμένων εμβασμάτων. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται 
σε εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, 
οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν 
ηλεκτρονικά, μέσω TAXISNET, τροποποιητικές δηλώσεις 
αλλά και να καταθέσουν στις αρμόδιες ΔΟΥ πλήθος 
δικαιολογητικών και δηλώσεων παρελθόντων ετών. 
Συγκεκριμένα θα πρέπει: 
1.  Να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.gsis.gr (Επιλογή «Υπηρεσίες προς 
πολίτες», «Είσοδος στην εφαρμογή υποβολής/ανάκτησης 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος E1») με δεδομένα 
από τα οποία προκύπτουν τα πλεονάζοντα κεφάλαια των 
προηγούμενων ετών.
2.  Ο φορολογούμενος χρησιμοποιώντας τους κωδικούς 
πρόσβασης του για το TAXISNET θα εισέρχεται στην 
ως άνω ειδική εφαρμογή και θα συμπληρώνει σχετική 
κατάσταση προσδιορισμού του πλεονάζοντος κεφαλαίου 
που σχηματίζεται από δηλωθέντα εισοδήματα και λοιπά 
χρηματικά ποσά. Επίσης θα καταχωρεί αναλυτικά στο 
οικείο έτος τα στοιχεία με τα εμβάσματα και στοιχεία τυχόν 
συνδικαιούχων.
3.  Εντός της προθεσμίας και πριν από την οριστικοποίηση 
της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου ο 
φορολογούμενος πρέπει, εφόσον συντρέχουν λόγοι, να 
υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ αρχικές ή συμπληρωματικές 
δηλώσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τον 
χρόνο μεταφοράς των χρηματικών ποσών στο εξωτερικό, 
προκειμένου να μειώσει την προκύπτουσα διαφορά 
εισοδήματος. 
Στην περίπτωση που κάποιοι δεν ανταποκριθούν στην 
πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών θα τους 
αποσταλεί εκκαθαριστικό σημείωμα για την καταβολή των 
αναλογούντων φόρων.

ΠΕΝΤΕ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΕΣΦΑ 
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ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ ξεκινά n τελική φάση του 
διαγωνισμού για την αποκρατικοποίηση της Δημόσιας 
Επιχείρησης Αερίου και του Διαχειριστή Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
n διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ έχει έτοιμες τις διαδικασίες για 
την τελική ευθεία του διαγωνισμού και έτσι, μεθαύριο οι 
πέντε «μνηστήρες» των ΔΕΠΑ A.E. και ΔΕΣΦΑ A.E. θα 
κληθούν να πάρουν τα λεγόμενα τεύχη δημοπράτησης. 
Οι επιχειρήσει που διεκδικούν τις δύο εταιρίες φυσικού 
αερίου ξεκινούν τον έλεγχο τους για να υποβάλουν 
τις δεσμευτικές τους  προσφορές. Πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, 
μιλώντας χθες στο «Έθνος», επανέλαβαν τη δέσμευση του 
Ταμείου να έχει τελειώσει n αποκρατικοποίηση των ΔΕΠΑ 
και ΔΕΣΦΑ μέχρι τις 31 Μαρτίου.


