
Νέα 24ωρη απεργία, για έβδομη συνεχόμενη ημέρα, αποφάσισαν για 
σήμερα  οι εργαζόμενοι στο Μετρό. Την κινητοποίηση προκήρυξαν τα δύο 

συνεργαζόμενα σωματεία (ΣΕΛΜΑ και ΣΗΑΜ). Διαμαρτύρονται για την 
υποβάθμιση της ΣΤΑΣΥ.  Σημειώνουν, επίσης, πως έχουν υποστεί μείωση 
προσωπικού, με μετατάξεις και απολύσεις, μειώσεις στους μισθούς, οικο-

νομική και εργασιακή εξαθλίωση. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής…
Αυτό προκύπτει από τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης 
του Κρατικού Προϋπλογισμού την περίοδο 
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τα 
οποία το έλλειμμα υποχώρησε στα 15,7 δισ. ευρώ 
ή το 8,1% του ΑΕΠ, από 22,8 δισ. ευρώ το 2011. 
Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 3,5 
δισ. ευρώ (1,8% του ΑΕΠ), από 6,4 δισ. ευρώ 
τον προηγούμενο χρόνο. Επίσης, οι δαπάνες του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων από 3,6 
δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο του 2012, ανήλθαν στα 
6,1 δισ. ευρώ στο δωδεκάμηνο (προφανώς λόγω 
των πληρωμών χρεωστουμένων), εξέλιξη με θε-
τικές επιπτώσεις στη ρευστότητα της Οικονομίας 
και στις αναμενόμενες εισροές από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.
Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αν και μειωμένα σε σχέση με το 2011, διατηρούνται 
στο επίπεδο των στόχων που είχαν τεθεί. Όσο 
για τις πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν 
τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της 
προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, παρουσιάζουν 
μείωση κατά 8,6% σε σχέση με το 2011 και 
διαμορφώνονται στα 47,1 δισ. ευρώ το 2012 
έναντι 51,6 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου χρόνου.
Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομικών, «η μεγάλη αυτή 
προσαρμογή αποτελεί αναγκαία αλλά όχι από 
μόνη της ικανή συνθήκη για την έξοδο από την 
κρίση», για να προσθέσει ότι «χωρίς ανάκαμψη 
της πραγματικής οικονομίας, η περαιτέρω πορεία 
προσαρμογής και σταθεροποίησης θα είναι 
εύθραυστη».
Αυτός είναι και ο δικός μας φόβος, γι’ αυτό και 
επιμένουμε σε μέτρα ανάπτυξης.

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

ΣΗΜΕΡΑ

Ολοκληρώθηκε χθες  η διαδικασία κατά-
θεσης προσφορών από ιδιώτες επενδυτές 
στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού 
Αττικής (ΕΔΣΝΑ), για τη δημοπράτηση της 
κατασκευής εργοστασίου επεξεργασίας 
απορριμμάτων στο Γραμματικό, στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδια-
σμού Διαχείρισης των Απορριμμάτων. Στην 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συμμετείχαν συνολικά οκτώ διαγωνιζόμε-
νοι, είτε μεμονωμένα, είτε σε κοινοπρακτικά 
σχήματα:

-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ-ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ

-ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ – ΔΕΗ ΑΕ

-J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ

-ARCHIRODON GROUP NV-INTRAKAT AE 
- ENVITEC AE 

-NOVAERA HELLAS AE

-ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης ΑΕ

-ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ 
- ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ

-ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στη φάση αυτή 
κατατίθενται μόνο τα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στο διαγωνισμό και θα ακολουθήσει 

η β’ φάση με τη διενέργεια του Ανταγω-
νιστικού Διαλόγου και τέλος, η κατάθεση 
δεσμευτικών οικονομικών προσφορών. Για 
το φόβο επεισοδίων, ισχυρές αστυνομικές 
δυνάμεις είχαν δημιουργήσει από νωρίς το 
πρωί κλοιό γύρω από το κτήριο του ΕΔΣΝΑ 
εμποδίζοντας την προσέγγιση εργαζομένων 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δια-
μαρτύρονται για την εκχώρηση της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων με τη διαδικασία 
των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού 
Τομέα). Η ετήσια ποσότητα των προς δια-
χείριση αστικών στερεών αποβλήτων του 
εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων 
Βορειοανατολικής Αττικής εκτιμάται κατά 
μέγιστο σε 127.500 τόνους. 

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης 
Σύμπραξης έχει ενδεικτικά εκτιμηθεί σε 27 
έτη από την υπογραφή της. Η ακριβής συ-
νολική διάρκεια της Σύμπραξης, καθώς και 
οι όροι για την ενδεχόμενη παράταση αυτής 
θα καθορισθούν ειδικότερα στο πλαίσιο της 
διαδικασίας του Ανταγωνιστικού Διαλόγου 
και θα προσδιορισθούν περαιτέρω στην 
Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προ-
σφορών.

Ακολουθούν, στις 
24 Ιανουαρίου, η 
κατάθεση προ-
σφορών για το 
εργοστάσιο στην 
Κερατέα, στις 29 
Ιανουαρίου, για τα 
Άνω Λιόσια και στις 
5 Φεβρουαρίου, για 
το εργοστάσιο στη 
Φυλή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οκτώ προσφορές για το εργοστάσιο 
απορριμμάτων στο Γραμματικό
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 23-01-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Ι.Ε.Κ.Ε.Μ Τ.Ε.Ε.) με τίτλο: «Κοινωνικές 
επιχειρήσεις και μηχανικοί – επιστήμονες» 
πραγματοποιείται σήμερα στην αίθουσα εκδη-
λώσεων Τ.Ε.Ε. (Νίκης 2, 1ος όροφος), με ώρα 
έναρξης 6 μ.μ.

Στις 29 Ιανουαρίου πέφτει η αυλαία της έκθεσης 
«Θεσσαλονίκη 100+. Αρχιτεκτονική και Πόλη. 
Εκμοντερνισμοί και Προσαρμογές», που συνδιορ-
γανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και το Διαπανεπι-
στημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Μουσειολογίας,  σε συνεργασία με τον Οργανισμό 
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και παρουσιάζει:
-Την προ του 1912 Θεσσαλονίκη
-Τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου
-Τη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη
- Τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην πόλη.
Την τελευταία ημέρα της έκθεσης θα γίνει η εκδή-
λωση: «Η Θεσσαλονίκη στα αρχεία», με ομιλητές 
τους: Μάρω Καρδαμίτση – Αδάμη, αρχιτέκτονα – 
πολεοδόμο, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, υπεύθυ-
νη Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μου-

σείου Μπενάκη,  Αλέκα Καραδήμου – Γερόλυμπου, 
αρχιτέκτονα – πολεοδόμο, ομότιμη καθηγήτρια του 
ΑΠΘ, Αθηνά Βιτοπούλου, Δρ. αρχιτέκτονα –πολεο-
δόμο, Πολεοδομικό Αρχείο Θεσσαλονίκης, Τμ. Αρχι-
τεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ, Δρ. Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, 
Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας 
και Ανέστη Στεφανίδη, υπεύθυνο των αρχείων του 
Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης.

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληρο-
φορικής και Επικοινωνιών, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και άλλοι φορείς, διοργανώνουν το 
17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 
2013) στο ξενοδοχείο MET Hotel στη Θεσσα-
λονίκη, από τις 19 ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2013. 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με το 6ο 
Βαλκανικό Συνέδριο Πληροφορικής - BCI 2013.
Το PCI 2013 σκοπό έχει να αποτελέσει έναν 
αποτελεσματικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα 
στους φορείς λήψης αποφάσεων (κυβέρνη-
ση, υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες), τους 
ερευνητές (πανεπιστήμια, κέντρα ερευνών και 
ανάπτυξης, κέντρα start-up και "θερμοκοιτίδες 
επιχειρήσεων - incubators"), τους επαγγελμα-
τίες του χώρου (επικεφαλής και διευθυντικά 
στελέχη ΜΜΕ) και σε όσους ασχολούνται με τις 

τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα, την επιστη-
μονική ανάπτυξη και την πρακτική εφαρμογή 
των ΤΠΕ για να συζητήσουν επίκαιρα θέματα με 
συνάφεια και σημασία για την ανταγωνιστικότητα 
της χώρας, καθώς και για την αειφόρο, υγιή και 
ισότιμη περιφερειακή ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια του PCI 2013 θα διεξαχθούν 
παράλληλες συνεδριάσεις με κεντρικές ομιλίες, 
παρουσίαση ερευνών και ανάλυση μελετών 
περιπτώσεων, συμπόσιο διδακτόρων, κ.λπ. Το 
PCI ενθαρρύνει την υποβολή υψηλής ποιότη-
τας εργασιών στις οποίες θα παρουσιάζονται 
πρωτότυπα και μη δημοσιευμένα αποτελέσματα 
διανοητικού, εμπειρικού, πειραματικού και 
θεωρητικού έργου σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης της πληροφορικής. Επίσημη γλώσσα 
του συνεδρίου θα είναι η Αγγλική.
Πληροφορίες: http://pci2013.epy-mathra.gr/

Έκθεση και εκδήλωση για τη Θεσσαλονίκη  

Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

8 
Φεβρουαρίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: για την παρουσίαση των αποτελε-
σμάτων του ευρωπαϊκού έργου MODUS
ΑΘΗΝΑ

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

 Ένωση Μηχανικών Πλη-
ροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ)

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

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής-
ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρμοσμένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25-27 
Μαίου
2013

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της εθνικής ομάδας 
Sudoku που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας 
στο 8o Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Sudoku στο 
Πεκίνο τον Οκτώβριο 2013, η ελληνική Mensa, 
ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην παγκόσμια 
ομοσπονδία puzzles (WPF),  καλεί τους ενδια-
φερόμενους να συμμετάσχουν στους προκριμα-
τικούς αγώνες .
Συνολικά θα διεξαχθούν 8 online προκριματι-
κοί από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο και οι 
3 Έλληνες παίκτες με την καλύτερη συνολική 
βαθμολογία στους 7 από αυτούς, θα έχουν την 
δυνατότητα να διαγωνιστούν με τα χρώματα της 
Ελλάδας στο Πεκίνο. 
Το πρώτο τουρνουά θα διεξαχθεί 25-27 Ιανουα-
ρίου 2013. 
Πληροφορίες: vasso345@hotmail.com  ,  info@
mensa.org.gr, www.mensa.org.gr  www.
worldpuzzle.org        

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 
Sudoku
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Εντός του Ιανουαρίου νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δημόσια έργα
Ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Υποδομών Σ. Σιμόπουλος σε εκδήλωση του ΣΑΤΕ

Αν και ισχύουν από τον Οκτώβριο, πολλές από τις Ελληνικές Τεχνικές Προδια-
γραφές, αποτελούν άγνωστα κείμενα για τους εμπλεκόμενους στην κατασκευή, 
ενώ τα ευρωπαϊκά πρότυπα, πολλά από τα οποία ισχύουν εδώ και αρκετά χρό-
νια, είναι χαμένα …στη μετάφραση και άρα ανεφάρμοστα στη χώρα μας . Αυτά 
ανακοίνωσε το γραφείο Τύπου του ΣΑΤΕ, επισημαίνοντας αναλυτικά ότι:

Το θέμα τέθηκε έντονα από εργολήπτες και στελέχη τεχνικών υπηρεσιών, κατά 
τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που οργάνωσε ο ΣΑΤΕ σε Λάρισα και Θεσσα-

λονίκη, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τον τεχνικό κόσμο για το νέο τοπίο 
που διαμορφώνεται στον τομέα των κατασκευών. Και στις δυο εκδηλώσεις η 
προσέλευση ήταν μαζική (συνολικά περισσότεροι από 270 Εκπρόσωποι - Μέλη 
του ΣΑΤΕ, Εκπρόσωποι πολιτικής ηγεσίας, Τεχνικών Υπηρεσιών της Αυτοδι-
οίκησης, άλλων τοπικών οργανώσεων), καθώς το έλλειμμα της ενημέρωσης 
που υφίσταται εκ μέρους των δημόσιων αρχών για ένα μείζον θέμα, όσο και 
η αγωνία για το μέλλον των εμπλεκομένων στη μελέτη και κατασκευή των δη-
μόσιων έργων στη χώρα μας, αποδεικνύεται εξαιρετικά μεγάλο. Κατά τη συ-
ζήτηση που επακολούθησε της κάθε ενημέρωσης, κοινή ήταν η διαπίστωση 
ότι οι σωστές και εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές είναι αυτές που θα 
οδηγήσουν σε καλύτερα, φθηνότερα και ασφαλέστερα έργα.  Παράλληλα, ξε-
καθαρίστηκε ότι οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) που ισχύουν από 
τον Οκτώβριο - αλλά αρκετές εξ αυτών είναι ήδη παρωχημένες - είναι άμεσης, 
αλλά όχι και αναδρομικής εφαρμογής, δηλαδή δεν αφορούν στις υφιστάμενες 
συμβάσεις. Παρόλα αυτά διατυπώθηκαν αρκετές ενστάσεις για την πληρότητά 
τους, κι ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για τον απαιτούμενο μηχανισμό δι-
αρκούς ενημέρωσης και συμπλήρωσής τους. Στην εκδήλωση της Λάρισας πα-
ρών ήταν κι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, ο οποίος  
υπογράμμισε ότι στην περιοχή της ευθύνης του, παρά την οικονομική κρίση, 
εκτελούνται χωρίς διακοπή 250 έργα και κανείς εργολήπτης δεν είναι απλήρω-
τος. Ωστόσο, όπως επισήμανε, παρατηρούνται πολλές ελλείψεις στις μελέτες και 
στις προδιαγραφές, ιδίως στα έργα φραγμάτων, που προκαλούν καθυστέρηση 
στην κατασκευή, ταλαιπωρούν τον κόσμο, ενώ άφησε υπόνοιες για υπόκρυψη 
συναλλαγών, προκαλώντας την αντίδραση του προέδρου του ΣΑΤΕ Γιώργου 
Βλάχου, ο οποίος υπογράμμισε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία τους τα δη-
μόσια έργα στη χώρα μας κατασκευάζονται σωστά και λειτουργούν επωφελώς 

για το κοινωνικό σύνολο. Αναμφισβήτητα, όπως είπε, οι ελάχιστες εξαιρέσεις 
που υπάρχουν δημιουργούν τις αρνητικές εντυπώσεις, αλλά τόνισε πως είναι 
ευθύνη των δημόσιων αρχών, να ελέγχουν άμεσα κάθε περίπτωση που γεννά 
υποψίες κακοδιαχείρισης, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία 
αυστηρές κυρώσεις. Την επομένη, στην εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη, ο Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος, με δηλώσεις του στάθηκε 
ιδιαίτερα στον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα δημόσια 
τεχνικά έργα στην μείωση της ανεργίας, που σήμερα αποτελεί έναν από τους 
πρώτους  στόχους της κυβέρνησης, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι εφέτος η 
χρονιά θα είναι σημαντικά καλύτερη για τον κλάδο, άρα και για την οικονομία της 
χώρας.  Υπογράμμισε την ανάγκη κατασκευαστές και Πολιτεία να λειτουργούν 
ως ομάδα και όχι ως αντίπαλοι, ώστε να αντιμετωπιστούν τα πολλά και σοβαρά 
προβλήματα του κλάδου, με τις τεράστιες επιπτώσεις στην οικονομία και την 
κοινωνία. 

Δείγμα της αντίληψης που έχει η κυβέρνηση σήμερα για τον τομέα και την άρση 
των εμποδίων που συναντά ο εργοληπτικός κόσμος, συνιστά, όπως είπε, η θε-
σμοθέτηση, εντός του Ιανουαρίου, με νομοσχέδιο για τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
διατάξεων που θα μειώσουν σχεδόν κατά το ήμισυ, τις πρόσθετες εγγυητικές 
επιστολές καλής εκτέλεσης, θα βάζουν φραγμό στις ανεξέλεγκτες και αδικαι-
ολόγητες δημοπρατήσεις με το σύστημα της μελετοκατασκευής, κ.λ.π.  Στην 
εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, παραβρέθηκε και ο τέως υφυπουργός ΥΜΕΔΙ 
Γιάννης Μαγκριώτης, καθώς και οι πρώην υφυπουργοί Αθλητισμού Γιώργος 
Ορφανός και Εσωτερικών Κώστας Γκιουλέκας, βουλευτές σήμερα της Ν.Δ. 
στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Γραπτό χαιρετισμό έστειλε ο αναπληρωτής 
υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης. Ο κύκλος των ενημερωτικών εκδηλώ-
σεων του ΣΑΤΕ, θα συνεχίσει την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου, στο 
Ηράκλειο Κρήτης.  

Περισσότεροι οι δικαιούχοι του “Εξοικονομώ κατ' οίκον”
Αλλαγές στο Εξοικονομώ κατ' οίκον προωθεί το ΥΠΕ-
ΚΑ μετά από προτάσεις που κατέθεσε πρόσφατα ο 
πρώην υφυπουργός Ενέργειας κ. Γ. Μανιάτης. Το νέο 
πλαίσιο που θα δώσει ώθηση στην αγορά που δρα-
στηριοποιείται σε πολλούς κλάδους που εμπλέκονται 
στην κατασκευή προανήγγειλε ο διευθύνων του ΕΤΕ-
ΑΝ παρουσιάζοντας προγράμματα δανειοδότησης και 
εγγυοδοσίας ύψους €1,2 δισ. για ΜμΕ. Σύμφωνα με 
τον κ. Γ. Γεροντούκο
-Δημιουργήθηκε το Ταμείο Δανειοδοτήσεων Επιχει-
ρηματικής Ανάπτυξης που θα διοχετεύσει στην αγο-
ρά, σε συνεργασία με τράπεζες, δάνεια κεφαλαίου 

κίνησης, τετραετούς διάρκειας, ύψους €450 εκατ., με 
επιτόκιο 4,5%.
-Ενεργοποιήθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας, το οποίο θα 
παρέχει εγγυήσεις για επενδύσεις και κεφάλαια κίνη-
σης σε δάνεια ύψους €350 εκατ. που θα δοθούν από 
τράπεζες σε μικρομεσαίους.
-Συνεχίζεται η λειτουργία των πέντε ταμείων δανειο-
δοτήσεων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων ύψους 
€315 εκατ. για δάνεια με επιτόκιο 4% που αφορούν σε 
κλάδους της νεανικής επιχειρηματικότητας, την εξω-
στρέφεια, την καινοτομία και τον τουρισμό-πράσινη 
οικονομία. 

«Άγνοια για τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - 
Χαμένα στη ...μετάφραση τα ευρωπαϊκά πρότυπα που εφαρ-
μόζονται υποχρεωτικά στα δημόσια έργα»



Επί μισό αιώνα λειτουργίας της και παρ’ όλο που το ταξίδι διαρκούσε τρεις ώρες αντί για 
δύο, η γραμμή intercity Benelux, σπανίως δημιουργούσε προβλήματα στους επιβάτες. Αντι-
θέτως, ένας μήνας ήταν αρκετός, για να δημιουργήσει αμφιβολίες, ακόμη και για τη συνέ-
χιση της λειτουργίας της, η νέα ιδιωτική γραμμή τρένων υψηλών ταχυτήτων, που συνδέει τις 
Βρυξέλλες με το Άμστερνταμ, εξαιτίας κατασκευαστικών λαθών.
Η Fyra (!), όπως ονομάζεται, ξεκίνησε τα δρομολόγιά της στις 9 Δεκεμβρίου, αλλά από την 
αρχή σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην εκτέλεσή τους, ενώ στη διάρκεια των χαμηλών 
θερμοκρασιών που καταγράφηκαν στην Ευρώπη, μέρος των υποστηριχτικών λειτουργικών 
συστημάτων των τρένων, έπεσαν.
Έως ότου λυθούν τα προβλήματα, η βελγική και ολλανδική υπηρεσία διαχείρισης της σιδη-
ροδρομικής γραμμής, ανέστειλαν την παράδοση και άλλων τρένων, ενώ η Ολλανδός υπουρ-
γός για τις κατασκευές δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν μήνες μέχρι η Fyra να ξεκινήσει 
πάλι τη λειτουργία της.
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FYRA Η …ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Το 2007, πριν αρχίσει η οικονομική 
κρίση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των Ιτα-
λών αντιστοιχούσε σε 19.515 ευρώ. Το 
2012 συρρικνώθηκε στα 17.337 ευρώ 
και φέτος αναμένεται περαιτέρω μεί-
ωσή του, στα 16.995 ευρώ. Πρόκειται 
για υποχώρηση του κατά κεφαλήν ει-
σοδήματος στα επίπεδα του 1986.
Ανάλογη πορεία παρατηρείται και ως 
προς την κατανάλωση: το 2012, κάθε 
Ιταλός περιόρισε τις αγορές του κατά 
4,4%, ενώ για φέτος προβλέπεται νέα 
μείωση, της τάξης του 1,4%. Η συρρί-
κνωση, στην περίπτωση αυτή, περιο-
ρίζει την κατανάλωση στα επίπεδα του 
1998.
Άκρως ανησυχητικά χαρακτηρίζονται 
και τα στατιστικά στοιχεία που αφο-
ρούν την «θνησιμότητα» των ιταλικών 
επιχειρήσεων: κατά την διάρκεια του 
2012, κατέβασαν ρολά σε όλη την 
χώρα 100.000 μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις.
Η έρευνα αυτή κατέγραψε ακόμη ότι 
το 2013, η λεγόμενη πραγματική φο-
ρολογική πίεση θα αγγίξει το 56,1% 
του παραγόμενου εισοδήματος, ενώ 
παράλληλα, οι τράπεζες πέρυσι είχαν 
περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τα δά-
νεια προς τις επιχειρήσεις, κατά του-
λάχιστον 32 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με αυτά τα δεδομένα το δίκτυο Rete 
Imprese, αποφάσισε να οργανώσει 
στις 28 Ιανουαρίου, πανιταλική κινη-
τοποίηση των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, ως αντίδραση στις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης, που μαστίζει 
τη χώρα, αλλά και τα διαδοχικά σκλη-
ρά μέτρα λιτότητας.

ΠΙΣΩ ΣΤΟ 1986

Απολύτως αντισυμβατικό στο σχεδιασμό του από το Πορτογαλικό Αρχτεκτονικό Γραφείο 
OODA’s, είναι το Κέντρο Πρόληψης Καταστροφών και Εκπαίδευσης της Κωνταντινούπο-
λης, το οποίο έχει αναλάβει να κατασκευάσει η γερμανική ThyssenKrupp. 
Σε μια εποχή αυξημένης περιβαλλοντικής ανησυχiας, η ευαισθητοποίηση του κοινού σχε-
τικά με τις φυσικές καταστροφές, σε αυτή την περίπτωση τους σεισμούς, είναι ζωτικής 
σημασίας. Το έργο, όπως λένε οι δημιουργοί του, αυξάνει την εμπειρία από αυτές τις κα-
ταστάσεις και ενεργεί ως μια προειδοποίηση με προσομοίωση πραγματικών σεναρίων. Το 
Κέντρο είναι πλήρως εξοπλισμένο με σύγχρονη τεχνολογία που επιτρέπει στους επισκέ-
πτες του να βιώσουν πραγματικά τυφώνες, τσουνάμι, σεισμούς, πυρκαγιές και τον πυκνό 
καπνό.
Το εσωτερικό του τεράστιου κτιρίου σε σχήμα σταυρού, είναι ένα «πολυ-επίπεδο τρενάκι 
του λούνα παρκ», το οποίο κατευθύνεται από ένα κεντρικό σύστημα και καθοδηγεί το 
κοινό στην αλληλεπίδρασή του με το κτίριο. Διαθέτει έξι διακριτούς προγραμματικούς το-
μείς - είσοδος, πλανητάριο, χώροι εκπαίδευσης, προσομοίωσης, βιβλιοθήκη, συνεδριακό 
χώρο.
Σχεδιασμένο τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους τουρίστες, το εμβληματικό κτίριο 
λειτουργεί ως ένα νέο ορόσημο για την πόλη που βρίσκεται σε δύο ηπείρους. 
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Αλλαγές στις διατάξεις του 
νομοσχεδίου για τα πετρελαι-
οειδή οι οποίες αφορούν στα 
φωτοβολταϊκά προανήγγειλε 
ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης 
Παπαγεωργίου, μιλώντας στη 
συνεδρίαση της Διαρκούς Επι-
τροπής Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής. Ειδικότερα, 
με ρύθμιση που εισάγεται στο 
νομοσχέδιο, δίνεται λύση στο 
ζήτημα που έχει προκύψει με 

αγρότες - δικαιούχους φωτοβολταϊκών δανείων, που χωρίς δική τους υπαιτιότητα, εξαιτίας 
των καθυστερήσεων που προέκυψαν από την πώληση της Αγροτικής και το κλείσιμο της 
ATELeasing βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φάσμα της απώλειας του 18μηνου.

Αλλαγές για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά 

Ένα πλωτό νησί κοντά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας 
θα είναι το νέο τέρμιναλ Κρουαζιέρας της Αθήνας, 
για το οποίο έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδό-
τησης από ιδιωτικό φορέα στο αρμόδιο υπουργείο 
Ανάπτυξης, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με 
δημοσίευμα του δικτύου «RE+D Magazine», που 
αναφέρει αναλυτικά ότι: Τη δημιουργία του νέου 
σταθμού ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση, σε 
συνέντευξη Τύπου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο 
αρμόδιος υφυπουργός Νότης Μηταράκης αναφέρ-
θηκε χαρακτηριστικά σε τρεις τοποθεσίες -χωρίς 
να τις κατονομάσει- επικαλούμενος τη διαδικασία 
συνομιλιών με τους υποψήφιους επενδυτές. Την 
περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, 
ειδοποιήθηκε η Εθνική τράπεζα ότι το έργο δεν 
θα υλοποιηθεί στη Δραπετσώνα, όπου η Εθνική 
κατέχει και το μεγαλύτερο κομμάτι της προς αξι-
οποίηση έκτασης αστικής ανάπλασης. Η δεύτερη 
τοποθεσία, το λιμάνι του Πειραιά, έχει αποκλειστεί 
από τους επενδυτές, παρά το γεγονός ότι ο ΟΛΠ 
έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις για την 
υποδοχή μεγαλύτερων κρουαζιερόπλοιων, ώστε να 

καταστήσει το λιμάνι home port για ξένες εταιρείες. 
«Είναι πολύ δύσκολο να φτάσει ένα πούλμαν στην 
Ακρόπολη μέσα από τη λεωφόρο Πειραιώς», υπο-
στηρίζουν οι επενδυτές «και κάθε κρουαζιέρα μπο-
ρεί να χρειαστεί μέχρι και 200, ανάλογα με το μέ-
γεθος του πλοίου». Στη κατεύθυνση αυτή το αίτημα 
προς το υπουργείο έκανε λόγο για αποβίβαση στην 
υπό ανάπλαση περιοχή του φαληρικού όρμου, που 
υλοποιείται με κεφάλαια του Ιδρύματος Νιάρχου, 
σε σχέδιο του διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Renzo 
Piano (Λυρική και Βιβλιοθήκη). Η λεωφόρος Συγ-

γρού αποτελεί σήμερα τη συντομότερη διαδρομή, 
διαθέτει το απαιτούμενο πλάτος και έχει ενταχθεί 
στο Ρυθμιστικό της Αθήνας ως άξονας πολιτισμού. 
Η διαπραγμάτευση με τους επενδυτές, σύμφωνα 
με πληροφορίες, έκλεισε στην κατασκευή της πλω-
τής πλατφόρμας ανατολικότερα του ΣΕΦ, όπου και 
υπάρχει μεγάλο βάθος για τον ελλιμενισμό μεγάλων 
πλοίων. Το έργο θα ενταχθεί στις αναπτύξεις που θα 
υλοποιήσει η εταιρεία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο ΑΕ 
που συστάθηκε για την αξιοποίηση του παραλιακού 
μετώπου του Σαρωνικού και θα υποστηρίξει επεν-
δυτικά σχέδια, με συνδρομή στη χρηματοδότηση 
και επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας στο 
πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων σε μαρίνες 
και υποδομές (λιμάνια, υδατοδρόμια κλπ). Σύντομα 
αναμένεται να ανακοινωθεί προκήρυξη του διαγω-
νισμού για τη μαρίνα του Αλίμου όπως είχε γράψει 
κατ' αποκλειστικότητα το www.ered.gr, καθώς όπως 
εκτιμούν αρμόδιοι αξιωματούχοι, τα θεσμικά προ-
βλήματα -που αφορούν στο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
της επίγειας ζώνης-, έχουν δρομολογηθεί.

Νέα 24ωρη απεργία για σήμερα Τετάρτη προκήρυξαν 
τα δύο σωματεία εργαζομένων του Μετρό (ΣΕΛΜΑ και 
ΣΗΑΜ), διαμαρτυρόμενα για την υποβάθμιση της ΣΤΑΣΥ 
και του συγκοινωνιακού της έργου, γεγονός που αναμένεται 
να προκαλέσει κυκλοφοριακό "έμφραγμα" στους δρόμους 
για έβδομη ημέρα. Ειδικότερα, τα σωματεία στη σύσκεψη 
που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τρίτης, αποφάσι-
σαν:

-Στάση εργασίας σε ΗΣΑΠ και Τραμ 12:00-16:00 την Τετάρ-
τη 23 Ιανουαρίου

-Χωρίς Μετρό θα είναι την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου η πρω-
τεύουσα. Το Σωματείο Λειτουργίας Εργαζομένων στο Με-
τρό αποφάσισε εκ νέου 24ωρη απεργία (έβδομη συνεχό-
μενη ημέρα).

-Στάση εργασίας στα λεωφορεία 11:00-16:00 την Πέμπτη 24 
Ιανουαρίου

-Στάση εργασίας σε όλα τα Μέσα την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 
και την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου. 

Απεργιακό πρόγραμμα  
στις συγκοινωνίες 

Σε πλωτό νησί το τέρμιναλ Κρουαζιέρας

Διευρύνθηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων 
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου της 
ΔΕΗ και παράλληλα αυξήθηκε η έκπτω-
ση που παρέχεται σε όσους τη δικαιού-
νται, μέχρι και ποσοστό 42%, από 30% που 
ίσχυε πριν, όπως δήλωσε ο σύμβουλος 
επικοινωνίας της ΔΕΗ, Ι. Παπάζογλου. 
Ειδικότερα, δικαιούχοι κοινωνικού τιμο-
λογίου, είναι πλέον και τα άτομα που χρή-
ζουν μηχανικής υποστήριξης ενώ υπεν-
θύμισε ότι το τιμολόγιο έχει σχεδιαστεί 

για όσους έχουν χαμηλό ετήσιο εισόδημα, 
έως €12.000 συν €3.000 για κάθε τέκνο, 
για άτομα που πάσχουν από αναπηρία 67% 
και άνω και για τους μακροχρόνια άνερ-
γους. Οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό 
Τιμολόγιο υποβάλλονται τηλεφωνικά, 
με αστική χρέωση, στο 210 9298000 και 
οι καταναλωτές που επιθυμούν να επω-
φεληθούν από το Κοινωνικό Τιμολόγιο 
οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους έναν 
πρόσφατο λογαριασμό της ΔΕΗ.

Περισσότεροι δικαιούχοι του Κοινωνικού 
Τιμολογίου
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έως το 50% του προηγούμενου τζίρου ή το 50% 
των τρεχουσών παραγγελιών- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 1,2 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ- Τρεις δράσεις από το ΕΤΕΑΝ • Προϋπολογισμός: 
Επιτυχία με αναθεωρήσεις στόχων, αναβολές δαπανών και 
καθυστέρηση επιστροφών- ΣΥΓΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2012 
• Ομόλογα: ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ 900 ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟ SPREAD • Eurogroup: 
ΡΗΤΡΑ ΓΙΑ «ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΕΞΠΡΕΣ: Διοχέτευση ρευστότητας 1,2 δισ. ευρώ από το ΕΤΕΑΝ σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2013- ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜμΕ ΜΕ 
4ΕΤΗ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 4%-4,5% • ΕΛΛΕΙΜΜΑ 15,68 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2012 • 
«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ- Ανάσα 4 δισ. 
ευρώ στις τράπεζες από την απόφαση της Eurostat • ΤΑΣΕΙΣ… ΦΥΓΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέο σκηνικό μετά τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία- 
ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΣΤΟ ΧΑ- Επιστρέφουν τώρα οι επενδυτές- Ο δείκτης άγγιξε 
τις 1.000 μονάδες • Αισιοδοξία από την εκτέλεση του προϋπολογισμού 
του 2012- ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 46% ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ • 
Η ΥΦΕΣΗ ΕΠΛΗΞΕ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΠΑ • Προγράμματα ΕΤΕΑΝ: 
ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 1,2 ΔΙΣ. ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • ΞΕΣΠΑΣΕ «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΕ 
ΕΥΡΩΠΗ, ΗΠΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ- Αιτία η απόφαση της BoJ να “κόψει” χρήμα.
ΚΕΡΔΟΣ: Σημαντικά βελτιωμένο έναντι των στόχων το 
πρωτογενές έλλειμμα του 2012- ΜΕ ΠΡΟΙΚΑ 1,1 ΔΙΣ. ΞΕΚΙΝΑ Ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013- Φαίνεται ότι θα γλυτώσουμε στο τέλος 
τις ρήτρες απόκλισης- Στα 16,312 δισ. ευρώ (8,1%) το δημοσιονομικό 
έλλειμμα πέρυσι • Χρηματοδότηση με την εγγύηση του Εθνικού 
Ταμείου Επιχειρηματικότητας- ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Η Κομισιόν υπόσχεται να τις 
διευκολύνει- ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΖΗΤΟΥΝ Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Η 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 30 
ΜΗΝΩΝ ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ SPREAD ΣΤΑ 10ΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΑ- Σταδιακή 
βελτίωση του κλίματος, απομακρύνεται το Grexit • «ΨΑΛΙΔΙ» 21,72% 
ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-
Αυγούστου πέρυσι • ΜΕΙΩΣΗ 31,1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ 
2012- Έναντι του 2011- Διαμορφώθηκε στα 15,688 δισ. • ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ- Τον περασμένο Δεκέμβριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΜΑΞΙΜΟΥ- ΣΥΡΙΖΑ- Με αφορμή τα 
φαινόμενα ανομίας και στον απόηχο της επίθεσης στο Mall • ΔΙΩΞΗ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ- Για το έλλειμμα του 2009.
ΤΑ ΝΕΑ: Είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρατήσει την Ελλάδα στην ευρωζώνη και 
«δε θα σκίσει τη δανειακή σύμβαση»- Εκθείασε το «αμερικανικό όνειρο» 
του Προέδρου και το New Deal του Ρούζβελτ- Προγραμμάτισε επαφές 
με υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΝΤ και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ- AMERICA 
AMERICA! Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΥΜΝΕΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ • ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ- Νέα ταλαιπωρία στις συγκοινωνίες- 
μετωπική για την τρομοκρατία.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 4 νέες δράσεις από το ΕΤΕΑΝ για αναξιοποίητα 
κονδύλια- ΕΝΕΣΗ 1,2 ΔΙΣ. € ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ • ΒΕΡΤΙΓΚΟ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ- 
Εκτεθειμένοι στην Κουμουνδούρου, σκληρή απάντηση από Δένδια • 
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, ανοιχτό το ενδεχόμενο 
της επιστράτευσης από την κυβέρνηση- ΜΑΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΡΑΓΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ.
ΕΘΝΟΣ: Όλο το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη 
νομιμοποίηση- ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ- ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ 
• Στα άκρα οι συνδικαλιστές- ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ Η ΚΟΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ • Δημοσκόπηση Marc- ΓΚΑΛΟΠ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Δίωξη κατά του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ για 
τα μαγειρέματα- ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ- Ο ειδικός 
ανακριτής ερευνά και για ηθικούς αυτουργούς- Η αλλαγή στάσης 
Σαμαρά • ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ- 
«Βλέπουν πρόβλημα μόνον όταν κάποια υπόθεση μπορεί να συνδεθεί με 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Παπανδρέου • Ταξίδι στις ΗΠΑ- 
ΟΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΤΟΥ ΣΤΕΪΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΕΠΙΤΗΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ ευθύνεται 
για τον «πολλαπλασιαστή» της καταστροφής- ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΘΟΥΣ- Ο 
κατάλληλος άνθρωπος ανέλαβε στο ΔΝΤ την κατάλληλη στιγμή.
6 ΜΕΡΕΣ: Κορυφαία πολιτική αθλιότητα των στελεχών της Ν.Δ.- Η 
ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ- Μόνταραν ομιλία του βουλευτή Καστοριάς 

του ΣΥΡΙΖΑ Β. Διαμαντόπουλου, προκειμένου να τον εμφανίσουν ως 
καθοδηγητή τρομοκρατών! • Ο ΣΥΡΙΖΑ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ… 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΛΑ- ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΠΛΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΣΗ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Ποινική δίωξη για κακούργημα στους 
επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ- ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ 
ΤΟ 2009 • ΑΠΑΝΩΤΑ ΛΑΘΗ ΑΠΟ ΔΕΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ- 
Έπεσε στην παγίδα των «τρομοκρατών» ο υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη- Την παραίτησή του ζητεί ο ΣΥΡΙΖΑ- Λάδι στη φωτιά ρίχνει ο 
κυβερνητικός εκπρόσωπος.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Νέα βόμβα μετά την ομολογία του Λοβέρδου ότι η 
Ελλάδα μπήκε στο ΔΝΤ βάσει σχεδίου- ΠΡΟΔΟΣΙΑ! ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ 
Η ΔΙΟΓΚΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ- Παραπέμπεται ο πρόεδρος της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., που διόρισε ο Γ. Παπανδρέου και στηρίζει μέχρι τώρα (με νύχια 
και με δόντια) ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
ΕΣΤΙΑ: ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΣΧΥΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Η Ελλάς 
πληρώνει την πολιτική αστάθεια.
Η ΑΥΓΗ: ΧΑΛΚΕΙΟ ΜΑΞΙΜΟΥ, ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΕΣ ΔΕΝΔΙΑ- 
Κατασκεύασαν βίντεο και παραποίησαν δηλώσεις του βουλευτή 
Καστοριάς Β. Διαμαντόπουλου για να συνεχίσουν τις αθλιότητες περί 
ΣΥΡΙΖΑ και τρομοκρατίας.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΦΡΑΓΜΟ ΣΤΗ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τέσσερις αλλαγές προωθεί η κυβέρνηση για 
επιχειρήσεις και νοικοκυριά- ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ • 
Οι οικονομικοί εισαγγελείς κατηγορούν για κακούργημα τον πρόεδρο και 
δύο στελέχη- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΓΚΩΣΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τετραπλάσιες ποσότητες ρυζιού προμηθεύτηκαν το 
2012 σε σχέση με το 2011 οι Κινέζοι, ενώ αντίστοιχες κινήσεις κάνει και 
ο Πούτιν- ΚΙΝΑ & ΡΩΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ… ΠΑΝΕ ΓΙΑ 
ΠΟΛΕΜΟ!
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Ευνοϊκότερους όρους για την υπαγωγή των ιδιοκτητών 
αυθαιρέτων στις διατάξεις του νόμου θεσμοθετεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το σχέδιο 
νόμου, για την κύρωση της από 31 Οκτωβρίου Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου καθιερώνονται εκπτώσεις 
στην καταβολή του ειδικού προστίμου, ενώ επιτρέπονται 
οι μεταβιβάσεις αυθαιρέτων και οποιαδήποτε άλλη 
δικαιοπραξία με την καταβολή του 30% του προστίμου 
έως τις 31 Μαΐου 2013. Με τις ρυθμίσεις αυτές η πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ φιλοδοξεί να δώσει πνοή στη διαδικασία 
τακτοποίησης, καθώς τους τελευταίους μήνες οι αιτήσεις 
κατατίθενται με τo σταγονόμετρο. 
Χθες, λοιπόν, συζητήθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου 
για την κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 
του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 - Νέος τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές 
διατάξεις (A' 249)» του υπουργείου Περιβάλλοντος. To 
νομοσχέδιο έχει κατατεθεί από τις 20 Δεκεμβρίου 2012, 
αλλά διαδικαστικοί λόγοι είχαν καθυστερήσει τη συζήτηση 
και κατ' επέκταση την ψήφιση του. Οι διατάξεις, που 
αναμένεται να αποτελέσουν άμεσα νόμο του κράτους, 
«επιβραβεύουν» με έκπτωση 10% επί του συνολικού 
ποσού όσους πολίτες επιλέξουν να καταβάλουν το 30% 
του συνολικού ποσού προστίμου έως τις 31 Μαΐου 2013 
(ισχύει τόσο για παλιές όσο και για νέες δηλώσεις). 
Πέρα από αυτό, με την εξόφληση του 30% του ειδικού 
προστίμου μέχρι την εν λόγω ημερομηνία θα επιτρέπεται 
κάθε είδους διοικητική πράξη. Ειδικότερα, καθίσταται 
εφικτή η διενέργεια οιασδήποτε δικαιοπραξίας, όπως 
για παράδειγμα η μεταβίβαση ενός ακινήτου, καθώς και 
η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης, χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ολοσχερής εξόφληση του προστίμου, αλλά 
ενός ποσοστού 30% αυτού μέχρι 31/5/2013. Επίσης, με την 
εξόφληση ποσοστού 30% του συνολικού προστίμου που 
έχει επιβληθεί, θα επιτρέπεται η έκδοση ή αναθεώρηση 
οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύουσες διατάξεις σε 
δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, όπως και η εκτέλεση 
εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί 
στις ρυθμίσεις του νόμου. Όσον αφορά τα τουριστικά 
καταλύματα που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του 
άρθρου 24 του ν. 4014/2011, θα μπορούν να λαμβάνουν 
το ειδικό σήμα λειτουργίας προσκομίζοντας τη βεβαίωση 
εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου 
έως τις 31/5/2013 από το πληροφοριακό σύστημα του 
TEE. Ένα πληροφοριακό σύστημα που προσαρμόζεται 
σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις προκειμένου να έχει τη 
δυνατότητα να εκδίδει βεβαιώσεις εξόφλησης ποσοστού 
30% του συνολικού προστίμου έως 31/05/2013 για όλους 
όσοι κάνουν χρήση των νέων ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ. 
Στις περιπτώσεις βεβαίωσης εξόφλησης ποσοστού 30% 
του συνολικού ποσού προστίμου έως 31/5/2013 από το 

πληροφοριακό σύστημα του TEE, η βεβαίωση εξόφλησης 
ποσοστού 30% και η βεβαίωση του μηχανικού θα περιέχει 
σαφή αναφορά για την οποία γίνεται ειδική μνεία σε 
κάθε δικαιοπραξία. To σχέδιο νόμου επικυρώνει και 
την παράκαμψη του TEE, σε περίπτωση που τίθεται 
εκτός λειτουργίας το ηλεκτρονικό του σύστημα. Στη 
νομοθετική ρύθμιση περιλαμβάνεται και διάταξη για 
τους ημιυπαίθριους. To ΥΠΕΚΑ αποφάσισε να δώσει τη 
δυνατότητα περαίωσης μέχρι 31/5/2013 με αποπληρωμή 
του εναπομείναντος ποσού όλων των εντάξεων που έγιναν 
με το ν. 3843/10, ανεξαρτήτως του ποσού του προστίμου 
που έχει καταβληθεί έως σήμερα.

ΟΟΣΑ: ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
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Σε σταθερά επίπεδα στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ παρέμεινε 
το ποσοστό απασχόλησης, στο 65%, το τρίτο τρίμηνο του 
2012, σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία που 
ανακοίνωσε ο διεθνής οργανισμός. Η απασχόληση είναι 
1,5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερη από τα προ κρίσης 
επίπεδα, στο 66,5% και συγκεκριμένα το 2008 και πριν από 
την κατάρρευση της Lehman Brothers (Σεπτέμβριος 2008). 
Ωστόσο, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε όχι σταθεροποίηση, 
αλλά πτώση, με το ποσοστό απασχόλησης στο 50,4% επί 
του ενεργού πληθυσμού, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό 
μεταξύ των κρατών-μελών του διεθνούς οργανισμού. To 
πρώτο χαμηλότερο όλων στον ΟΟΣΑ είναι της Τουρκίας, 
στο 48,5%. Στη χώρα μας έχουν απολεσθεί 834.000 θέσεις 
εργασίας την τελευταία τετραετία (από το 2008) και 73.000 
θέσεις ειδικά το τρίτο τρίμηνο (σε σχέση με το δεύτερο) 
του 2012. Δηλαδή, χάνονταν περίπου 800 θέσεις εργασίας 
την ημέρα. Στην Ευρωζώνη συνολικότερα, το ποσοστό 
απασχόλησης διαμορφώνεται υψηλότερα, στο 63,8%, όντας 
αμετάβλητο από το προηγούμενο δεύτερο τρίμηνο του 
2012. Εντούτοις, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2011 
n απασχόληση στην Ευρωζώνη παρουσιάζει ελάττωση 
0,4 της ποσοστιαίας μονάδας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
n απασχόληση το τρίτο τρίμηνο του 2012 παρουσίασε 
σταθεροποίηση σε ποσοστό 67,1%, έχοντας εμφανίσει 
αύξηση επί τέσσερα τρίμηνα διαδοχικά. Στην δε Ιαπωνία, 
επίσης, εμφάνισε ενίσχυση κατά 0,3 της ποσοστιαίας 
μονάδας στο 70,7%, έχοντας προηγηθεί δύο τρίμηνα 
στασιμότητας. Αντιθέτως, στην περίπτωση του Καναδά 
το ποσοστό απασχόλησης το προαναφερθέν διάστημα 
μειώθηκε κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας, στο 72,1%, 
ενώ είχαν προηγηθεί δύο τρίμηνα στη σειρά με το ποσοστό 
να αυξάνεται. Σε επίπεδο φύλου, θα πρέπει να αναφερθεί 
πως παρατηρούνται μεγάλα χάσματα στην απασχόληση 
ανδρών (73,1%) και γυναικών (57,1%) στις χώρες μέλη του 
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. 
Αρχής γενομένης από το δεύτερο τρίμηνο του 2008, n 
απασχόληση στον ΟΟΣΑ για τους άνδρες ελαττώθηκε κατά 
2,6% και μόνον κατά 0,5% για τις γυναίκες. Η διαφορά 
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σε ένα βαθμό αποτυπώνει τις μεγαλύτερες αυξήσεις 
στην ανεργία των ανδρών, αλλά κυρίως οφείλεται στις 
αποκλίσεις στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών και των 
ανδρών στο εργατικό δυναμικό. Την τελευταία τετραετία, 
n συμμετοχή των ανδρών περιορίστηκε 0,7%, ενώ των 
γυναικών αυξήθηκε 0,9%. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 
πως οι αντίξοες οικονομικές συνθήκες επηρεάζουν τις 
αποφάσεις των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στην 
παραγωγική διαδικασία. Όσοι αναζητούν εργασία πιθανώς 
να αποθαρρύνονται από το άγονο της προσπάθειας και 
να απομακρύνονται από την αγορά εργασίας, ενώ στην 
περίπτωση των νέων, οι οποίοι αναζητούν την πρώτη τους 
δουλειά, ίσως να μετατίθεται χρονικά n ένταξή τους στην 
παραγωγή. To φαινόμενο αυτό παρατηρείται εντόνως στους 
άνδρες, δεδομένου ότι αυτοί αρχικά επλήγησαν από την 
ανεργία στο ξέσπασμα της κρίσης. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ «ΚΑΛΥΨΕΙΣ» 
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Τη λειτουργία ενός μόνο Ταμείου που θα καταβάλει την 
ενιαία βασική - εθνική σύνταξη των 360 ευρώ και την 
ανταποδοτική (με βάση τις εισφορές των ασφαλισμένων και 
των εργοδοτών, για τους μισθωτούς) και την εξασφάλιση 
«έξτρα» παροχών μέσα από τη λειτουργία επαγγελματικών 
ταμείων (ανά κλάδο) ή και την ιδιωτική ασφάλιση, θέτει 
σε δημόσιο διάλογο ο διοικητής του IΚA - ΕΤΑΜ Ρ. 
Σπυρόπουλος. Την πρόταση διατύπωσε χθες ο διοικητής 
του ΙΚΑ με αφορμή την υποβολή, από αυτό τον μήνα, σε 
μηνιαία βάση (και όχι ανά τρίμηνο) των Ανακεφαλαιωτικών 
Περιοδικών Δηλώσεων για την απασχόληση και την 
ασφάλιση των εργαζομένων. Μέτρο που τίθεται σε ισχύ 
για τον έλεγχο των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των 
εσόδων του Ταμείου από εισφορές, καθώς είχε διαπιστωθεί 
ότι άλλα δήλωναν και άλλα πλήρωναν, ενώ είχαν εντοπιστεί 
και -δεκάδες περιπτώσεις εικονικών ασφαλίσεων 
και καταβολής παροχών (συντάξεων κ.ά.) χωρίς την 
καταβολή εισφορών. «Η οικονομική και παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας συναρτάται απόλυτα με την 
ανατροπή των εκτεταμένων φαινομένων εισφοροδιαφυγής 
- εισφοροαποφυγής - φοροδιαφυγής - φοροαποφυγής και 
φαινομένων υπέρμετρης παραβατικότητας που εντοπίζονται 
και στον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης», υπογράμμισε ο 
Ρ. Σπυρόπουλος τονίζοντας ότι: 
- Στο ΙΚΑ θα αυξηθούν τα έσοδα, καθώς θα υπάρχει 
πλέον «άμεσος και κεντρικός έλεγχος των επιχειρήσεων 
σε σχέση με διαφορές είτε στην καταβολή των μηνιαίων 
εισφορών τους είτε στην τήρηση των ρυθμίσεων και του 
διακανονισμού των οφειλών τους». Και πως «θα μειωθεί n 
απώλεια εσόδων που συντηρούσαν οι δικές μας ελεγκτικές 
ανεπάρκειες με την απουσία μηχανισμών αποτελεσματικής 
διεκδίκησης των καθυστερούμενων ή των λιμναζουσών 
οφειλών». 
- Στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο, θα 
εξακολουθήσουν να υπάρχουν τα προβλήματα πού, όπως 

σημειώνει, «τροφοδοτούν n ανυπαρξία ενιαίας πολιτικής με 
τον κλαδικό κατακερματισμό, την έλλειψη αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου και είσπραξης των εισφορών και των 
οφειλών». 
Για τον λόγο αυτό και με αφορμή τις επικείμενες 
ενοποιήσεις Ταμείων, εισφορών και παροχών που 
προανήγγειλε μέσω της «Ημερησίας» για το 2014 ο 
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Γ. Βρούτσης, ο διοικητής του IΚΑ τάσσεται υπέρ της 
δημιουργίας ενός και μόνο Εθνικού Φορέα Συντάξεων 
για την παροχή της Ενιαίας Εθνικής Σύνταξης σε 
όλους τους πολίτες και την επιπρόσθετη ανταποδοτική 
σύνταξη με βάση τις εισφορές (όπως προβλέπει και ο 
νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη από την 1/1/2015). Και 
προτείνει τη δημιουργία εναλλακτικών (προσωπικών) 
επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων, «μέσω επαγγελματικών ταμείων και 
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών για παροχή πρόσθετων 
τμημάτων σύνταξης, πρόσθετων υπηρεσιών υγείας και 
άλλων παροχών». «Είναι πραγματικά απορίας άξιον γιατί 
είμαστε σχεδόν n μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που 
όχι μόνο δεν προχωρεί στη δημιουργία επαγγελματικών 
ταμείων, και το πιο σημαντικό, δεν τολμά να βάλει την 
έννοια των επαγγελματικών ταμείων στον δημόσιο 
διάλογο», καταλήγει. 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 21,72% ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 37 | 23 /01/2013

ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 21,72% ανέρχεται ο μέσος όρος μείωσης των 
αποδοχών των εργαζομένων (μετά τα μέτρα του Μνημονίου) 
κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012, όπως 
προκύπτει από στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Όπως ειδικότερα 
αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Εργασίας Γιάννη 
Βρούτση, από τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που τηρεί 
n Διεύθυνση Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ προκύπτει ότι, κατά το 
εννεάμηνο Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2012, κατατέθηκαν 
στις Περιφερειακές Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων 
του ΣΕΠΕ 61.113 μετατροπές συμβάσεων εργασίας πλήρους 
απασχόλησης σε άλλες ευέλικτες μορφές απασχόλησης. 
Οι 35.351 αφορούν μετατροπή συμβάσεων πλήρους 
απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης, 
οι 15.814 αφορούν μετατροπή συμβάσεων από πλήρη 
απασχόληση σε συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης, με 
ομόφωνη συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων και 9.948 
αφορούν μετατροπή συμβάσεων πλήρους απασχόλησης σε 
συμβάσεις εκ περιτροπής απασχόλησης. Κατά το οκτάμηνο 
Ιανουάριος Αύγουστος 2012, στις περιφερειακές υπηρεσίες 
του ΣΕΠΕ κατατέθηκαν 631 επιχειρησιακές συμβάσεις 
που αφορούσαν 79.186 εργαζομένους και ο μέσος όρος 
μείωσης των αποδοχών τους ήταν 21,09%.


