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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με την ανεργία να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, 
την αναγκαστκή συνταξιοδότηση χιλιάδων ερ-
γαζομένων και την εισφοροδιαφυγή να γίνεται 
πλέον κανόνας, τα ασφαλιστικά ταμεία βαίνουν 
από το κακό στο χειρότερο: το έλλειμμά τους  
αναμένεται να κλείσει το 2013 στα 2,5 δισ 
ευρώ, αυξημένο κατά 600 εκατ. ευρώ σε σχέση 
με το 2012.
Αυτές είναι οι συνέπειες της ανάλγητης πολιτι-
κής που επέβαλε η “τρόϊκα” στην Ελλάδα και 
εφάρμοσε δίχως αντιρρήσεις η κυβέρνηση. 
Αλλά το κακό δεν σταματά εδώ.
Η κυβέρνηση εξετάζει (κατά την Ελευθερο-
τυπία) νέες και επαχθέστερες αλλαγές στο 
υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα, με περαιτέρω 
μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων 
και συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών ταμείων, 
με στόχο (κατά την πρόταση) να παραμείνουν 
μόνο δύο κύρια ταμεία ασφάλισης. Στο πλαίσιο 
αυτό συζητείται ο αφανισμός του ΕΤΑΑ και του 
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, των δυο άλλοτε υγειών ταμείων 
(λόγω ίδιων πόρων και ορθής διαχείρισης) που 
παρέμειναν ανεξάρτητα από την λαίλαπα των 
συγχωνεύσεων, με διαχωρισμό των ασφαλι-
σμένων και ένταξή τους είτε στο ενιαίο ταμείο 
μισθωτών (ΙΚΑ), είτε στο ταμείο αυτοαπασχο-
λουμένων (ΟΑΕΕ), τα οποία θα καταβάλλουν 
την ενιαία Εθνική Σύνταξη ύψους 360 ευρώ 
και την ανταποδοτική, με βάση τις εισφορές 
των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους 
μισθωτούς !
Η υφαρπαγή και η εξαθλίωση των πολιτών είναι 
- σε κάθε περίπτωση - η μοναδική σκέψη που 
πρυτανεύει μεταξύ των σημερινών διαχειριστών 
της εξουσίας, αφού είναι ανίκανοι να σκεφθούν 
πως τα ταμεία σώζονται μόνο με εργαζόμενους 
και καταβολή εισφορών...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΣΗΜΕΡΑ

Στη Βουλή κατατέθηκε την Παρασκευή το νομοσχέδιο που καθιερώνει νέα δεδομένα στο χώρο 
των Εταιρειών Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία. Με το νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα στις 
ΑΕΕΑΠ να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για μακροχρόνιες παραχωρήσεις, να 
αγοράζουν κατοικίες (25% ενεργητικού) και να επενδύουν σε οικόπεδα ή εγκαταστάσεις, ενώ 
μέχρι σήμερα επένδυαν μόνο σε επαγγελματικά ακίνητα. Οι μετοχές των ΑΕΕΑΠ, θα εισάγονται 
υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο.

Στη Βουλή ο νόμος για τις ΑΕΕΑΠ

Οι στρεβλώσεις που έχουν προκλη-
θεί στην Ανώτατη Παιδεία, κυρίως σε 
ότι αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα 
και οι προτάσεις για τη οριστική 
επίλυσή τους, θα παρουσιαστούν σε 
συνέντευξη Τύπου από τον πρόεδρο 
του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, αύριο 
Τρίτη, 5 Μαρτίου, στις 12 το μεση-
μέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
(Νίκης 4, 8ος όροφος). Το ΤΕΕ, μετά 
από συστηματική μελέτη, καταθέτει 
μία οριστική και ορθολογική λύση 
που θα συμβάλει στο ξεπέρασμα 
χρόνιων λαθεμένων πολιτικών στο 
χώρο των τεχνικών επαγγελμά-
των, στο ξεπέρασμα λαθεμένων 
κοινωνικών δογμάτων, στερεοτύπων 
και παλαιοκομματικών τακτικών. 
Οι προφανείς θετικές συνέπειες 
της συνολικής πρότασης του ΤΕΕ 
είναι η εξοικονόμηση πόρων για μια 
ποιοτικότερη Ανώτατη Παιδεία, η 
αντιμετώπιση του υπερπληθωρισμού 

επιστημόνων και ο εξορθολογισμός 
του συστήματος Ανώτατης Παιδείας. 
Σημαντικότερη συνέπεια από την 
εφαρμογή της πρότασης του ΤΕΕ 
είναι η οριστική απαγκίστρωση της 
χώρας από προβλήματα τα οποία την 
κρατούν δέσμια και θα συντελέσουν 
αποφασιστικά στον εξορθολογι-
σμό της παραγωγής έργων, στην 
υιοθέτηση αξιόπιστων διαδικασιών 
και μηχανισμών ελέγχου, στην υιο-
θέτηση σύγχρονων προδιαγραφών 
και κανονισμών, στην εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών και στην αποφυγή 
χρονοβόρων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών, προβλήματα που 
συνιστούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη 
της χώρας. Την πρόταση του ΤΕΕ 
συνοδεύει μια εκτενής, πλην, όμως, 
κωδικοποιημένη ανάλυση όλων των 
δεδομένων, τεκμηριωμένη από τα 
επίσημα στοιχεία, η οποία και θα 
δοθεί στη δημοσιότητα κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου.

 «Η πρόταση του 
ΤΕΕ αποτελεί 
πρόκληση προς 
ολόκληρο το 
πολιτικό σύστημα 
να αποδείξει με 
την υιοθέτηση της 
ότι είναι σε θέση 
να υλοποιήσει  τις  
πραγματικές διαρ-
θρωτικές αλλαγές 
που χρειάζεται 
η χώρα», τονίζει 
σε επιστολή του 
ο πρόεδρος ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης, 
απευθυνόμενος 
προς τους 300 
βουλευτές, μέλη 
του ελληνικού 
Κοινοβουλίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Η πρόταση του ΤΕΕ για  
την Ανώτατη Παιδεία
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  "Changing cities: 
Spatial, morphological, formal & socio-economic 
dimensions"  
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ και άλλους φορείς.

18-21
Ιουνίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: στη Διαχείριση, τη 
Μηχανική, το Σχεδιασμό και την Οικονομική του 
Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και άλλοι φορείς

24-28
Ιουνίου
2013

27
Μαρτίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Ρύπανση από αιθαλομίχλη. Το 
χρονικό άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις 
οι λύσεις"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδας, σε συνεργασία με το 
Παρατηρητήριο Πολιτών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη

Η Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ-ΠΕ), η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και η Ελληνι-
κή Γλωσσική Κληρονομιά (ΕΓΚ), διοργανώνουν τριήμερη εκδήλωση με θέμα: «Η Ελληνική Γλώσσα: 
Χθες- Σήμερα- Αύριο». Η εκδήλωση –που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρο-
λου Παπούλια- θα πραγματοποιηθεί 8 - 10 Μαρτίου 2013, στο κτίριο του Μεγάρου Ακαδημίας Αθηνών 
(Πανεπιστημίου 28). Η τελετή έναρξης θα γίνει την Παρασκευή 8 Μαρτίου και ώρα 19.00. Κατά τη 
διάρκεια των εργασιών θα λειτουργεί έκθεση σπάνιων βιβλίων της Ελληνικής Γραμματείας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

«Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην 
έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό"  είναι ο τίτλος του 
νέου κύκλου ομιλιών που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο του προγράμματος 
Μορφωτικών Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. 
Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 19 
Μαρτίου (κάθε Τρίτη, ώρα 19.30, στο αμφιθέατρο του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών – ΕΙΕ, Βασ. Κωνσταντίνου 

48, Αθήνα).  Στόχος των ομιλιών 
είναι  να αναδειχθούν τα οφέλη από 
τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου με χρήση 
νέων τεχνολογιών. Αναλυτικά, το 
πρόγραμμα έχει ως εξής:
•Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 (19.30)
"Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές 
Επιστήμες στην Ψηφιακή Εποχή"
•Τρίτη 12 Μαρτίου 2013
«Πέρα από το Ανοικτό Λογισμικό: Ανοικτές Τεχνολογίες, 
Πρότυπα και Δεδομένα στην υπηρεσία της Ανάπτυξης, 
της Γνώσης και του Πολιτισμού
•Τρίτη 19 Μαρτίου 2013
«Ανοικτό επιστημονικό και πολιτιστικό περιεχόμενο 
για την εκπαίδευση».

Οι ομιλίες θα μεταδίδονται ζωντανά από την ηλε-
κτρονική διεύθυνση: http://www.ekt.gr/events/live
Πληροφορίες: 210 7273516,  
e-mail: mkont@eie.gr,
 ιστοσελίδες: http://www.eie.gr/
epistimiskoinonia/2012-2013/c_cycle_
morfotikesEIE_2013_v8b.pdf & www.ekt.gr 

 Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 
Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνι-
ολόγων (Σ.Ε.Σ.) συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα 
Οδικής Ασφάλειας -για 6η συνεχή χρονιά- από 
τις 15 έως τις 23 Μαρτίου 2013, αναλαμβάνοντας 
δράσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. 
Μέσα σε αυτήν την εβδομάδα θα πραγματοποι-
ηθούν πολυάριθμες δράσεις σε όλη την Ελλάδα, 

με συμμετοχή 143 φορέων που διοργανώνουν 
δραστηριότητες για μαθητές, γονείς και πολίτες 
γενικότερα, ευαισθητοποιώντας την κοινωνία και 
στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα για την ασφάλεια 
και την πρόληψη - την προστασία της ζωής στο 
δρόμο. 
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-8620150, 210- 3640604, 
ses@tee.gr, info@ioas.gr 

Κύκλος διαλέξεων  

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα

 Εικόνα στις σκέψεις εκατομμυρίων ανθρώπων που 
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τα προβλήμα-
τα της κρίσης, δίνουν με το δικό τους τρόπο, δημι-
ουργοί κόμικς από την Ελλάδα, την Ισπανία και την 
Αργεντινή που ενώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις 
τους για μια έκθεση στο Ινστιτούτο Θερβάντες.
Οι Μπερνάρντο Βεργκάρα και Μανέλ Φοντεβίλα από 
την Ισπανία, ο Μπερνάρντο Έρλιχ από την Αργεντινή 
και οι Κωνσταντίνος Παπαμιχαλόπουλος, Μιχάλης 
Διαλυνάς και Πέτρος Χριστούλιας από την Ελλάδα 
συναντώνται στην έκθεση «Το κόμικ και η κρίση» 
δίνοντας μορφή στην ζοφερή πραγματικότητα της 
κρίσης.
H έκθεση «Το κόμικ και η κρίση» (El comic y la 
crisis) εγκαινιάζεται στις 6 Μαρτίου στο Ινστιτούτο 
Θερβάντες (Μητροπόλεως 23, τηλ. 210-3634.117). 
Είσοδος ελεύθερη.

 «Το κόμικ και η κρίση»
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΕΑΤ ΠΡΟΣ ΥΠΑΝΥΠ 

Για τις εξαγγελίες δημοπράτησης και συμβασιοποίησης  
81 δημοσίων έργων

Επιστολή με θέμα «εξαγγελίες για δημοπράτηση και συμβασιοποίηση 81 
δημοσίων έργων» απέστειλε ο ΣΤΕΑΤ προς τους Κωστή Χατζηδάκη και Σταύρο 
Καλογιάννη  υπουργό και αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. Στην επιστολή, που υπογράφουν ο πρόεδρος Κ. Κου-
βαράς και ο γενικός γραμματέας Δ. Κωσταντινίδης του Συνδέσμου, αναλυτικά 
σημειώνεται ότι:
-«Κύριοι Υπουργοί, με αφορμή τις εξαγγελίες του Υπουργείου σας για την 
δημοπράτηση και συμβασιοποίηση 81 δημοσίων έργων μέσα στο πρώτο 
τετράμηνο του έτους, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Ο κλάδος της κατασκευής πλήττεται από βαθιά ύφεση για έκτη συνεχή 
χρονιά. Το μεγαλύτερο μέρος του εναπομείναντος ελληνικού κατασκευαστι-
κού δυναμικού βρίσκεται σε δεινή έως απελπιστική οικονομική κατάσταση, 
απειλείται δε ο κλάδος με πλήρη διάλυση και υποκατάστασή του από αλλο-
δαπές επιχειρήσεις, εάν συνεχίσουν να καθυστερούν οι δημοπρατήσεις και 
συμβασιοποιήσεις.
2. Πράγματι φαίνεται ότι στοχεύετε στο σωστό σημείο επιδιώκοντας την επι-
τάχυνση των διαδικασιών, με δεδομένα και τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια 
του ΕΣΠΑ. Η επιτάχυνση των διαδικασιών δημοπράτησης και η έναρξη της 
εκτέλεσης των έργων που εξαγγείλατε θα έχει πολλαπλές θετικές επιπτώ-
σεις: στην απασχόληση (μείωση της ανεργίας), στην φορολογητέα ύλη, στην 
δραστηριοποίηση των υπεργολαβικών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων παρα-
σκευής και κατασκευής υλικών, στις τοπικές οικονομίες όπου θα εκτελεστούν 
τα έργα κλπ.
3. Όμως, για να υπάρξει γρήγορα αποτέλεσμα, δηλαδή για να φτάσουμε στο 
σημείο έναρξης του κάθε έργου, απαιτείται συνεχής παρακολούθηση και 
επιμέλεια εκ μέρους σας, σε κάθε στάδιο κάθε διαδικασίας. Η εξαγγελία σας 
είναι ιδιαίτερα θετική, αλλά ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η συνεχής ενασχόληση 
και συνδρομή σας μέχρι την ημέρα υπογραφής της κάθε σύμβασης. Ας μην 
ξεχνάμε ότι η πραγματικότητα πολλές φορές μπορεί να ανατρέψει τους σχε-
διασμούς και τις στοχεύσεις. Πολλώ μάλλον όταν η πραγματικότητα αυτή είναι 
πολυδαίδαλη και γραφειοκρατική όπως δυστυχώς συμβαίνει στις διαδικασίες 
δημοπράτησης και συμβασιοποίησης των δημοσίων έργων.
4. Πραγματικά, είναι φιλόδοξος ο στόχος της επιτάχυνσης των σχετικών 
διαδικασιών όταν παρεμβάλλονται, πέραν των διαδικασιών των Διακηρύξεων 
επάλληλοι και αλληλοκαλυπτόμενοι έλεγχοι και κρίσεις όπως :

- Του Κοινοβουλίου (αρμόδια Διαρκής Επιτροπή) για συμβάσεις ύψους άνω 
των 20 εκατ. ευρώ
- Του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Διοικητικού Εφετείου
- Του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
- Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καταλήγουν πολλές καταγγελίες
- Tης Διαχειριστικής Αρχής
Συνεχώς καθιερώνεται κάποιος νέος έλεγχος ή διαδικασία, που έρχεται να 
προστεθεί στα προηγούμενα, με αποτέλεσμα τις τεράστιες καθυστερήσεις  
στην υπογραφή των συμβάσεων.
5. Παράλληλα ίδια κατάσταση επικρατεί και στα εν εξελίξει έργα στα οποία 
παρουσιάζονται εμπλοκές για πολυποίκιλους λόγους με αποτέλεσμα να 
διακόπτονται ή να μειώνεται δραματικά η απορρόφηση τους. Η πιο σημαντική  
περίπτωση είναι η μέχρι στιγμής μη επανέναρξη της κατασκευής των τεσσά-
ρων αυτοχρηματοδοτούμενων αυτοκινητοδρόμων που κατ’ επανάληψη έχει 
αναγγελθεί, αλλά επί τετραετία  έχουν βαλτώσει με ότι τούτο συνεπάγεται.
6. Απαιτείται συντονισμός, πολιτική βούληση και συγχώνευση διαδικασιών 
προκειμένου να μην χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος και να μην χαθούν κι 
άλλα κονδύλια. Μόνον η ταχύτατη ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων και 
ο παραμερισμός των εμποδίων που σταματούν τα έργα, θα ενισχύσει την πραγ-
ματική οικονομία με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό. Ο Σύνδεσμός μας είναι 
πάντοτε στη διάθεσή σας με πρόθεση να συμβάλουμε στην κατεύθυνση αυτή».

Επιδότηση κόστους  
κατάρτισης ενεργειακών  

επιθεωρητών 
Ο ΣΤΥΕ σε ανακοίνωση του, την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας 
Στοϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας Γιώργος Ζηλούδης σημειώνει 
ότι «σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ και του ΤΕΕ έχει ξεκινήσει σειρά 
ενεργειών με στόχο την επιδότηση της εκπαίδευσης των υποψήφιων 
Ενεργειακών Επιθεωρητών. Αναμένεται δε, η ανακοίνωση σχετικής 
πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών για την απόκτηση της ιδιό-
τητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», η οποία θα έχει και αναδρομική 
ισχύ (δηλαδή θα αφορά και όσους έχουν ήδη εκπαιδευθεί). Ο ΣΤΥΕ θα 
παρακολουθεί το θέμα και θα ενημερώνει τους συναδέλφους για την 
εξέλιξή του».

Έργα για σκουπίδια πριν  
τη δεύτερη "καμπάνα"

Ολοκληρώθηκαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τους τέσσερις από 
τους έξι διαγωνισμούς που προκήρυξε ο ΕΔΣΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδι-
κός Σύνδεσμος Νομού Αττικής) για την αποκατάσταση ένδεκα Χώρων 
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική και τα νησιά, 
συνολικού προϋπολογισμού 21,8 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αττική και τη 
χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ, καθώς πριν λίγες ημέρες ανακοινώ-
θηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αθήνα η εκ νέου παραπομπή 
της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή δεν έχει εφαρμόσει 
προηγούμενη απόφαση, όσον αφορά τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθε-
σης απορριμμάτων.
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GADGETS ...GADGETS ...GADGETS... 

Τίποτα ουσιαστικά νέο από το μέτωπο της κινητής τηλεφωνίας δεν είχε να προυσιάσει το εφετινό Mobile World 
Congress που έγινε στη Βαρκελώνη, πλην άφθονων νέων gadgets, μερικά, ομολογουμένως, απρόσμενα.
Μερικά απ’ αυτά τα gadgets παρουσιάζουμε σήμερα και αύριο.

Συμπεριφορά με το γάντι...
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν μόνιμα οι χρήστες κινητών τηλεφώνων όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν, είναι, που 
κάθε φορά που θέλουν να επικινωνήσουν, υποχρεώνονται να βγάζουν τα γάντια τους. Ο κινεζικός κατασκευαστικός 
κολοσός Huawei Ascend έδωσε λύση στο πρόβλημα, παρουσιάζοντας το smartphone P2, το οποίο επιτρέπει να τους 
φέρεσαι με το γάντι. Τα επονομαζόμενα Mitten-ready κινητά τηλέφωνα δεν είναι νέα - το 920 Lumia της Nokia αντα-
ποκρίνεται επίσης στα δάχτυλα που βρίσκονται μέσα σε ύφασμα - αλλά για όποιον ελέγχει τακτικά το τηλέφωνό τους 
σε συνθήκες παγετού, κάθε νέα εξέλιξη είναι ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός.

Με το μπαστούνι δεν χάνεσαι...
Η ιαπωνική Fujitsu φρόντισε την τρίτη ηλικία, στοχεύοντας, 
κυρίως, στην εξάλειψη του φαινομένου των εξαφανίσεων 
από άνοια, παρουσιάζοντας ένα μπαστούνι εξολισμένο με 
GPS και όλα τα χαρακτηριστικά πλοήγησης, ταυτόχρονα 
και με αισθητήρες παρακολούθησης της υγείας, μέσω 
Bluetooth και ασύρματης σλυνδεσης. Το μπαστούνι, με την 
ονομασία Generation, επιτρέπει σε συγγενείς, άτομα που 
φροντίζουν ηλικιωμένους, αλλά και γιατρούς να παρακο-
λουθούν σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις του χρήστη, να 
καταγράφουν τους ρυθμούς της καρδιάς του, αλλά και οι 
χρήστες να καλούν αμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. 
Δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, ιδίως στην Ιαπω-
νία, το μπαστούνι αυτό αποδεικνύει το εύλογο ενδιαφέρον 
της Fujitsu για τους ηλικωμένους.

Διπρόσωπο τηλέφωνο...
Το YotaPhone είναι  ένα smartphone, τρέχει με το λειτουργικό σύστημα Android της Google και διαθέτει μια έγχρω-
μη οθόνη 4,3 ιντσών οθόνη αφής, ενεργοβόρα όπως όλες οι αντίστοιχες οθόνες. Με το σκεπτικό ότι δεν χρειάζεται 
όλα τα βλέπουμε έγχρωμα, π.χ. όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, το τηλέφωνο εξοπλίστηκε με μια δεύτερη οθόνη στο 
πίσω μέρος, η οποία είναι ασπρόμαυρη και απαιτεί ελάχιστη μπαταρία. Το σημαντικό είναι οτι μπορεί 
κανείς να δει όποια εικόνα θέλει και οπωσδήποτε το Twitter, το Facebook και τα RSS feeds, ή ένα 
ρολόι ή την πρόβλεψη του καιρού.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός...
Είναι κινητό τηλέφωνο, αλλά ταυτόχρονα και ο 
προσωπικός σας μετεωρολόγος, καθώς έχει τη 
δυνατότητα, του τη δίνει ένας ενσωματωμένος 
αισθητήρας, να μετρά τη θερμοκρασία και την 
υγρασία, ανά πάσα στιγμή και στο σημείο όπου 
βρίσκεστε, ανοίγοντας την πόρτα σε ένα ολόκλη-
ρο πεδίο νέων εφαρμογών. Η κατασκευάστρια 
εταιρεία Sensiron υποστηρίζει ότι η συσκευή 
του κινητού μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο στην παρακολούθηση της υγείας ή κατά 
τη διάρκεια των σπορ. Κάποιοι έσπευσαν να πουν 
ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το επόμενο βήμα θα 
είναι να έχουμε τηλέφωνα με ικανότητα οσμής 
και γεύσης.

Παιχνίδια με μπάλες...
Τα smartphone έχουν την ικανότητα να προσφέ-
ρουν στους χρήστες ατελείωτες ώρες εικονικών 
παιχνιδιών. Στο εξής, όμως, θα μπορούν να 
προσφέρουν και παιχνίδια με μπάλες. Η αμερικα-
νική Orbotix παρουσίασε τις ρομποτικές μπάλες 
Spheron, που μπορούν να ελεχθούν και να κα-
τευθυνθούν μέσω Bluetooth από όλες τις φορητές 
συσκευές επικοινωνίας, για παιχνίδια ...επαυξη-
μένης πραγματικότητας, όπως τα ονομάζει.



Σειρά ρυθμίσεων πέραν των αναμενόμενων για την επιτροπή κεφαλαιαγο-
ράς περιλαμβάνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Καλύπτει θέ-
ματα αποκρατικοποιήσεων, τυχερών παιχνιδιών, ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
ενώ υιοθετεί αυστηρό σύστημα προστίμων για ανασφάλιστα ΙΧ.  Το ν/σ 
προβλέπει ξεσκαρτάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 
που ξεπερνούν τα 55 δισ. ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα κρίνεται ως 
ανεπίδεκτη είσπραξης, αλλαγές στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
που ανοίγουν το δρόμο για άμεσες κατασχέσεις ακόμα και αν δεν υπάρχει 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κίνητρα στους φορολογούμενους που πιά-
στηκαν στα πράσα των ελέγχων να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση 
με μειωμένες προσαυξήσεις και πρόστιμα πριν από την έκδοση καταλο-
γιστικών πράξεων, διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων. Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για θέματα ΦΠΑ όπως 
και η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος των 500 ευρώ σε όσους 
έχουν τρία ή περισσότερα παιδιά με οικογενειακό εισόδημα το οποίο δεν 
υπερβαίνει τα 45.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, επί των φορολογικών το νομο-
σχέδιο εισάγει ουσιαστικές αλλαγές οι οποίες κρίνεται ότι θα επιταχύνουν 
την είσπραξη εσόδων από ληξιπρόθεσμες οφειλές και φοροπρόστιμα. Με 
προσεκτικές διατυπώσεις, χωρίς να αφήνονται περιθώρια ερμηνείας για 
διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, το υπουργείο Οικονομικών επιχει-
ρεί διαχωρισμό των οφειλών σε εισπράξιμα και μη. «Ο χαρακτηρισμός 
οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης και η εγγραφή τους στα ειδικά βιβλία 
δεν επηρεάζει την οφειλή, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται με όλες 

τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν από τον χαρακτηρισμό της ως 
ανεπίδεκτη» αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη. 

Νομοσχέδιο για  
την επιτροπή κεφαλαιαγοράς
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Στο 27% του ενεργού πληθυσμού τοποθετεί 
το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα για το 
Νοέμβριο του 2012 η Eurostat! Σύμφωνα με 
στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή, 
η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, το ποσοστό της 
ανεργίας στην Ελλάδα σημείωσε άνοδο της 
τάξης των 0,4 ποσοστιαίων μονάδων καθώς 
τον Οκτώβριο του 2012 είχε διαμορφωθεί στο 
26,6%. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό 
ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 24%, 
στις γυναίκες το 31,1% και στους νέους κάτω των 
25 ετών στο εκκωφαντικό 59,4%! Μάλιστα, και 
στις τρεις κατηγορίες ανέργων, η Ελλάδα έχει 
τις χειρότερες επιδόσεις στην ΕΕ. Σε επίπεδο 
ευρωζώνης, ο μέσος όρος της ανεργίας στους 
άνδρες ήταν τον Ιανουάριο 11,8%, στις γυναίκες 
12,1% και στους νέους κάτω των 25 ετών στο 
24,2%. Το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη 
αυξήθηκε τον Ιανουάριο στο 11,9% σημειώνοντας 
μικρή αύξηση σε σχέση με το Δεκέμβριο του 
2012 (11,8%), ενώ στο σύνολο της ΕΕ αυξήθηκε 
την ίδια περίοδο από 10,7% σε 10,8%.
Τον Ιανουάριο, η ΕΕ είχε 26,2 εκατ. άνεργους, 
εκ των οποίων 18,9 ζουν στην Ευρωζώνη. Σε 
σχέση με τον ίδιο μήνα του 2012, ο αριθμός των 

ανέργων αυξήθηκε κατά 1,9 εκατ. άτομα στην 
Ευρωζώνη. Οι χώρες στις οποίες καταγράφηκε 
η μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας σε ένα έτος 
ήταν η Ελλάδα (από 20,8% σε 27%), η Κύπρος 
(από 9,9% σε 14,7%) και η Πορτογαλία (από 14,7% 
σε 17,6%). Τον Ιανουάριο, ο αριθμός των ανέργων 

ηλικίας κάτω των 25 ετών έφτασε στο σύνολο 
της ΕΕ τα 5,732 εκατομμύρια, εκ των οποίων 
3,642 εκατ. άτομα αφορούσαν τις χώρες της 
Ευρωζώνης. Μέσα σε ένα έτος οι άνεργοι αυτής 
της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 295.000 στην 
Ευρωζώνη.

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Νέα θλιβερά ρεκόρ ανεργίας 

Πηγές που πρόσκεινται στους 
συνδικαλιστές της ΔΕΗ ανέφεραν ότι 
η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην 
πώλησης μονάδων, με υποψήφιες 
τις λιγνιτικές μονάδες Φλώρινας 
και Αμύνταιου 1 και2, τη μονάδα 
φυσικού αερίου στην Κομοτηνή και 
τα υδροηλεκτρικά Θησαυρού και 
Πλατανόβρυσης. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, ο λόγος για τον οποίο 
φέρεται να προκρίνεται αυτή η λύση, 
χωρίς να υπάρχουν ακόμη οριστικές 
αποφάσεις, είναι ότι συνδυάζει την 
αποκρατικοποίηση με την απελευ-
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας. Αυτά έγιναν γνωστά μετά 
τη συνάντηση του υφυπουργού 
Ενέργειας Μ. Παπαγεωργίου με τη 
διοίκηση της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ την Παρα-
σκευή . Η ΓΕΝΟΠ έχει προσφύγει 
στη Δικαιοσύνη για να μπλοκάρει 
τις αποκρατικοποιήσεις, επικαλού-

μενη το γεγονός ότι η περιουσία του 
ασφαλιστικού φορέα των εργαζο-
μένων είναι ενσωματωμένη στην 
περιουσία της ΔΕΗ. Στη συνάντηση 
έγινε επίσης γνωστό ότι συζητήθη-
καν ακόμη η υπογραφή της σύμ-
βασης για την κατασκευή της νέας 
λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στην 
Πτολεμαΐδα. Οι διαδικασίες έχουν 
παγώσει, ύστερα από εισαγγελική 
παρέμβαση με αφορμή δημοσιεύμα-
τα. Τόσο η ΓΕΝΟΠ, όσο και το τοπικό 
σωματείο της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα 
«Σπάρτακος» τάσσονται υπέρ της 
κατασκευής της μονάδας. Τέλος, η 
ΓΕΝΟΠ εξέφρασε στον υφυπουργό 
την αντίθεσή της στο ενδεχόμε-
νο αυξήσεων στα τιμολόγια του 
ηλεκτρικού και κάλεσαν το Δημόσιο 
να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του 
προς την επιχείρηση, ύψους – όπως 
υποστηρίζουν – 160 εκατ. ευρώ.

Πώληση λιγνιτικών μονάδων  
ετοιμάζει η κυβέρνηση

Νέο κύκλο αντιδράσεων από τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τρόικα ζητεί απολύσεις και ψάχνει το θέμα της 
φοροδιαφυγής- ΠΟΛΛΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 
8,8 ΔΙΣ.- Στο τραπέζι ιδιωτικοποιήσεις και η απορρόφηση πόρων • Στο 
μικροσκόπιο οι αλλαγές στην Ελλάδα με έμφαση στις αποχωρήσεις 
από το Δημόσιο- ΤΟ EUROGROUP ΚΡΙΝΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- 
Η συνεδρίαση είναι το πρώτο τεστ για το νέο πρόεδρο, Γερούν 
Ντέισελμπλουμ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εβδομάδα συναντήσεων της τρόικας με τέσσερις 
υπουργούς- ΚΛΙΜΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ- Ανεργία και ύφεση προσγειώνουν 
την τρόικα στην πραγματικότητα • Ισχυρό μήνυμα από το συνέδριο του 
ΠΑΣΟΚ και τον Ευάγγ. Βενιζέλο- «ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ- Εκλογική σύμπραξη κομμάτων και 
κινήσεων της Κεντροαριστεράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Στο τραπέζι ο ΦΠΑ στην εστίαση και η φορολογία των 
καυσίμων- ΑΝΟΙΞΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ-Άγριο παζάρι με 
την τρόικα για το Δημόσιο • Συνέδριο ΠΑΣΟΚ- ΔΙΠΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ • Τρύπα 2 δισ. στα ασφαλιστικά 
ταμεία- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΑΠΟ ΤΟ «ΟΛΟΝ» ΣΤΟ… «ΑΛΛΟ» ΠΑΣΟΚ • Ερντογάν προς 
Σαμαρά: «ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ • ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΦΟΡΟ- 
ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Χρονοδιαγράμματα για τα προαπαιτούμενα ζητεί 
η τρόικα- Η ΚΑΥΤΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- ΦΟΡΟΥΣ- Κρίσιμη 
συνάντηση Μανιτάκη- ελεγκτών • ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΗΣ ΑΟΖ • 
Συνέδριο- ΠΑΣΟΚ: ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

6 ΜΕΡΕΣ:  Η τρόικα σφίγγει τον κλοιό στην κυβέρνηση- ΣΤΗ 
ΜΕΓΓΕΝΗ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- ΕΣΟΔΑ • ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΣΟΚ: ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ 
Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ- ΝΕΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΣΑΜΑΡΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΣΕ ΡΟΛΟ ΚΥΝΗΓΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΤΡΟΪΚΑ- 224.000 € ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ • 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: 1.500.000 «ΟΧΙ» ΣΕ Ε.Ε.- ΔΝΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοι δεν θίγονται από την αύξηση στα 
όρια ηλικίας- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΓΙΑ 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ • ΠΟΙΟΥΣ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- 12.500 υπάλληλοι προς διαθεσιμότητα. Σήμερα η κρίσιμη 
συνάντηση με Μανιτάκη • Λάρισα: ΦΛΟΓΕΣ ΠΕΝΘΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΓΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: «Ταξιδιωτική οδηγία» στους υπαλλήλους 
της Ε.Ε. για Μάρτιο αίματος- ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΤΡΟΜΟ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΥΣ 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ & ΤΡΟΪΚΑ  • Τι είπε η τρόικα στον Στουρνάρα- ΕΠΙΜΕΝΕΙ 
ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ- ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ • Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ 
ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ- Ποιους 
είδε, τι συζήτησε και τι συμφώνησε σε ανοιχτή γραμμή με τον 
πρωθυπουργό.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εμφανίζει την Ελλάδα ως χώρα χωρίς ασφάλεια 
και ζητά από τους υπαλλήλους της Ε.Ε. να «κρύβονται»! Σάλος για την 
«πρόβλεψη» (που διαψεύδεται) ότι έρχονται και ταραχές με νεκρούς 
εντός του Μαρτίου- ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΝΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ • Συνέδριο- παρωδία: ΤΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ» 
ΑΠΟΘΕΩΣΑΝ ΤΟΝ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΑΦΗ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ- Τεράστια προσπάθεια 
από τον Πρωθυπουργό.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Επαφές κυβέρνησης με τρόικα και τράπεζες, τις 
επόμενες ημέρες- ΔΑΝΕΙΑ: 4 ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ • Στη σκιά των 
συζητήσεων για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ- ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ 
ΜΕ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Αγιορείτης μοναχός από τη Σερβία υπήρξε 
μια πολύ μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας- ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΣ: Ο 
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ!
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4+4 ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ  
ΤΩΝ 8,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 04/03/2013

Την ατζέντα των απολύσεων στο δημόσιο τομέα ανοίγει 
σήμερα n ηγεσία της τρόικας στη συνάντηση της με τον 
υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντ. Μανιτάκη, 
ενώ, χθες, έβγαλε τρεις «κίτρινες κάρτες» στο υπουργείο 
Οικονομικών για φοροδιαφυγή, ληξιπρόθεσμα και 
αναδιάρθρωση φορολογικής διοίκησης, ζητώντας 
περισσότερες εξουσίες στο γενικό γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων. Τέσσερις ακόμη καυτούς φακέλους έβαλαν στο 
τραπέζι των συζητήσεων με το οικονομικό επιτελείο της 
κυβέρνησης οι δανειστές, καθώς αποκρατικοποιήσεις, 
διαρθρωτικές αλλαγές, ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, 
εκτέλεση προϋπολογισμού και εκτιμήσεις για το τρέχον 
έτος, αποτελούν προαπαιτούμενα για τη δόση των 2,8 δισ. 
ευρώ του Μαρτίου (εγκεκριμένη σε πολιτικό επίπεδο) 
και των 6 δισ. ευρώ μετά την αξιολόγηση του πρώτου 
τριμήνου. Από την άλλη πλευρά, τα ηγετικά στελέχη της 
τρόικας έδειξαν ιδιαίτερη ανησυχία για την εκτίναξη 
της ανεργίας στη χώρα μας, καθώς ίσως ήταν από τις 
ελάχιστες φορές που παραδέχθηκαν την κοινωνική 
διάσταση του θέματος, λόγος άλλωστε για τον οποίο 
υπογράμμισαν ότι θα πρέπει να αναζητηθεί λύση, n οποία 
αφενός μεν δεν θα επιβαρύνει το πρόγραμμα, αφετέρου 
δε να χρησιμοποιηθούν άμεσα πόροι που είναι ήδη 
διαθέσιμοι, όπως πχ. από το ΕΣΠΑ. Εκτός όμως από το 
μείζον πρόβλημα της ανεργίας, n κυβέρνηση έθεσε για 
μια ακόμη φορά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη σήμερα n 
πραγματική οικονομία και γι' αυτό άνοιξε τον κύκλο των συ 
ζητήσεων για τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, αλλά και 
άλλων αναποτελεσματικών έμμεσων φόρων, που στερούν 
έσοδα από κρατικά ταμείο, όπως n αύξηση του ΕΦΚ στο 
πετρέλαιο θέρμανσης. 
Οι επικεφαλής της τρόικας φέρονται να μην είναι 
ικανοποιημένοι από τις αρμοδιότητες που έχουν ήδη 
μεταφερθεί στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και 
να τις κρίνουν, μάλιστα, «ανεπαρκείς». Συγκεκριμένα, 
όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνάντηση κορυφαίο 
στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, «επέμειναν στο 
εάν και ποιο κομμάτι της φορολογικής πολιτικής ορθώς 
πρέπει να ασκείται από τo ΥΠΟΙΚ και ποιο κομμάτι της 
εκτέλεσης της φορολογικής πολιτικής να γίνεται από τον 
γ.γ. Δημοσίων Εσόδων. Θέση πάντως με την οποία δεν 
διαφώνησε n ηγεσία του υπουργείου, αφού στέλεχος 
που μετείχε στις συζητήσεις παραδέχθηκε ότι άλλο 
είναι n φορολογική πολιτική και άλλο n εκτέλεση της. 
Ανάλογη συζήτηση έγινε και για το ΣΔΟΕ, ενώ για το πώς 
μπορεί να βελτιωθεί n κατάσταση και να επιλυθούν τα 
όποια προβλήματα θα συνεχιστούν οι συναντήσεις με τον 
υφυπουργό Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη και το γενικό 
γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, X. Θεοχάρη. 
Σε κάθε περίπτωση, και n ηγεσία της τρόικας θεωρεί, 

όπως άλλωστε προέκυψε και το πρόσφατο πόρισμά της, ότι 
θα πρέπει να ενταθούν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής 
και να ενισχυθεί το «οπλοστάσιο», χωρίς όμως σε 
αυτό να περιλαμβάνονται νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις για 
ληξιπρόθεσμα χρέη και αμνηστίες. Θετική εξέλιξη, πάντως, 
αποτελεί το γεγονός ότι δεν αρνήθηκαν να εξετάσουν 
το αίτημα που τους έθεσε n ελληνική πλευρά για την 
κατάργηση αναποτελεσματικών φόρων που στερούν έσοδα 
από τα δημόσια ταμεία, μεταξύ των οποίων και ο ΦΠΑ στην 
εστίαση, αλλά και ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης. 
Τα στοιχεία του Φεβρουαρίου όσον αφορά στην πορεία 
των δημοσίων εσόδων αναμένει n τρόικα, για να έχει 
πλήρη εικόνα της υστέρησης που καταγράφεται από τη 
συγκεκριμένη πηγή του προϋπολογισμού, ούτως ώστε να 
προχωρήσει σε τυχόν αναθεώρηση στόχων, ενώ έχουν 
ήδη ζητήσει έως το τέλος Μαρτίου να είναι έτοιμος ο 
φάκελος με τα πλήρη στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών 
του προϋπολογισμού και, φυσικά, την πορεία των 
ληξιπρόθεσμων χρεών. 
Οι αλλαγές στα οργανογράμματα των υπουργείων και n 
τύχη των περίπου 50.000 υπαλλήλων που επηρεάζονται 
από αυτές και n πορεία του μέτρου της διαθεσιμότητας 
και των απολύσεων έως το 2014, αποτελούν τα βασικά 
προαπαιτούμενα που θα πρέπει να κλείσουν το ταχύτερο 
δυνατόν, εν όψει της έκθεσης αξιολόγησης του Μαρτίου. 
Ζητήματα που, με βάση τις δηλώσεις κορυφαίου 
παράγοντα του υπουργείου, θα τεθούν σήμερα υπόψη του 
υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αντ. Μανιτάκη, ο 
οποίος θα επιχειρήσει να μην ανοίξει θέμα απολύσεων. 
Άλλωστε, ο κ. Μανιτάκης, σε συνέντευξή του στη «Real 
News», υπογράμμισε ότι n κυβέρνηση εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της, αν και διεμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση 
ότι, μετά τις αλλαγές που σχεδιάζονται με βάση τα νέα 
οργανογράμματα, «όσοι δεν προσέλθουν στη θέση για 
την οποία επιλέχθηκαν και δεν αναλάβουν υπηρεσία, 
θα βρεθούν εκτός Δημοσίου, γιατί θα θεωρηθεί ότι δεν 
αποδέχονται τη μετάταξή τους», ανοίγοντας εμμέσως 
παράθυρο για απολύσεις, αν και εξέφρασε την εκτίμηση 
ότι ο στόχος για αποχωρήσεις 150.000 δημοσίων 
υπαλλήλων μέχρι το 2015 θα υπερκαλυφθεί . Εξάλλου, 
τους τελευταίους 15 μήνες, υπολογίζεται ότι έχουν 
αποχωρήσει περίπου 75.000 δημόσιοι υπάλληλοι, λόγω 
συνταξιοδοτήσεων και της εφαρμογής του κανόνα της μίας 
πρόσληψης για κάθε 10 αποχωρήσεις.
 
ΕΓΙΝΑΝ ΜΟΛΙΣ 4.000 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ  
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ 2012 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 27 | 04/03/2013

 Χωρίς «φρένο» συνεχίζεται n διάλυση της αγοράς 
ακινήτων και της οικοδομής, με τις προβλέψεις να κάνουν 
λόγο για συνέχιση των πιέσεων στον τομέα των κατοικιών 
σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, μέχρι ότου αποκατασταθεί 
νέα κατάσταση οικονομικής ισορροπίας στο σύστημα. 
Οι ειδικοί στον χώρο του real estate και κυρίως οι 
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εκπρόσωποι των τραπεζών, που μίλησαν στην ημερίδα 
που διεξήγαγε το Σάββατο το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Εκτιμητικής, εμφανίστηκαν εξαιρετικά απαισιόδοξοι 
για το μέλλον της αγοράς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο 
του ΕΛΙΕ Χαρ. Χαραλαμπόπουλο, επικρατεί ένα 
εκρηκτικό μείγμα που δεν επιτρέπει στην κτηματαγορά 
να ανακάμψει. «Μεγάλη πτώση του αριθμού των 
μεταβιβάσεων, υποχώρηση τιμών και ενοικίων, μη 
ύπαρξη αγοραστών, υπερφορολόγηση ακινήτων, κακή 
ψυχολογία ιδιοκτητών και εν δυνάμει επενδυτών. 
Επίσης, μεγάλες υπερβάσεις των αντικειμενικών αξιών 
έναντι των αγοραίων, προσδοκία περαιτέρω μείωσης 
τιμών, ασταθές φορολογικό πλαίσιο, ανεπαρκής 
χρηματοδότηση από τις τράπεζες. Αυτά είναι τα 
στοιχεία της ελληνικής αγοράς ακινήτων.
Εντυπωσιακά είναι, πάντως, τα στοιχεία που δόθηκαν 
στην ημερίδα. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της 
Εθνικής Τράπεζας, Ι. Γορδίο, το 2012 έγιναν λιγότερες 
από 4.000 μεταβιβάσεις νεόδμητων οικιστικών 
ακινήτων, όταν το 2007 αντίστοιχα είχαν μεταβιβαστεί 
100.000 κατοικίες. Συγκεκριμένα, πέρυσι οι τράπεζες 
προέβησαν σε εκτιμήσεις 28.160 σπιτιών για 
τραπεζικούς σκοπούς, έναντι 41.623 το 2011. Όμως 
ο αριθμός των αγοραπωλησιών είναι μικρότερος και 
με βάση τις εκτιμήσεις της Εθνικής δεν θα πρέπει 
να ξεπερνούν τις 8-10 χιλιάδες. Με δεδομένο ότι 
πάνω από 60% πρόκειται για αγοραπωλησίες παλαιών 
ακινήτων, οι μεταβιβάσεις καινούργιων σπιτιών ήταν 
κάτω από 4.000. Για μέτρο σύγκρισης λαμβάνεται το 
2007 όπου είχαν εκτιμηθεί 148.125 οικιστικά ακίνητα, 
εκ των οποίων το 70% αφορούσε νεόδμητα (περί τα 
100.000). Ο κ. Γορδίος ανέφερε ότι με βάση τα στοιχεία 
της ΤτΕ, οι τιμές το 2012 υποχώρησαν 11,7% και από 
την αρχή της κρίσης 24%. Πιο δραματική n κατάσταση 
στην οικοδομή όπου από τα 22.800.000 τ.μ. το 2005 
(με αναγωγή των στοιχείων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου) 
φτάσαμε το 2012 στα 4.200.000 τ.μ., δηλαδή πτώση 
82%. Για την Αττική από τα 7.100.000 τ.μ. έπεσε στα 
850.000 τ.μ. με πτώση 88%. Ουσιαστικά δεν εκδίδονται 
άδειες για εμπορικούς σκοπούς, αφού το διάστημα 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012 εκδόθηκαν 20.849 άδειες 
που αφορούν επιφάνεια 3.849.000 τ.μ. Μέσος όρος ανά 
άδεια τα 185 τ.μ. Τα 18.600.000 τ.μ. που χάθηκαν σε 
ετήσια βάση αντιστοιχούν σε 150.000 θέσεις εργασίας. 
Όπως εκτιμά n Εθνική n κρίση θα συνεχιστεί και το 
απόθεμα των απούλητων σπιτιών ίσως απορροφηθεί 
ύστερα από 20 χρόνια! Εκφράζονται φόβοι ότι πάμε 
σε μια αγορά «ιαπωνικού μοντέλου». Στην Ιαπωνία 
από το τέλος του πολέμου μέχρι το 1990 καταγράφηκε 
αλματώδης αύξηση τιμών. Από τότε n πτώση 
προσεγγίζει το 70% και n ζήτηση παραμένει αδύναμη. 
Στην ίδια ημερίδα ο Γ. Ποιμενίδης από την Alpha 
Αστικά Ακίνητα ανέφερε ότι το 2012 n εκτιμώμενη 
πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες ήταν 30,6% και σε 

συνδυασμό με τη μείωση του όγκου των εκδοθεισών 
αδειών οικοδομών κατά περίπου 32,5%, αναμένεται 
το 2013 νέα υποχώρηση σης επενδύσεις σε κατοικίες 
κατά 20%. Θα κυμανθούν δηλαδή κάτω από τα 5 δισ. 
ευρώ το 2013, από 6,1 δισ. το 2012 και 26,1 δισ. το 
2007 (πτώση 81% σε 5 χρόνια). Επίσης, n Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στις κατασκευές έφτασε 
τα 3,65 δισ. το 2012, από 16,3 δισ. το 2006 και 8,63 
δισ. το 2000. Η πτώση της ΑΠΑ στις κατασκευές 
ανέρχεται σε -77,6% έναντι του 2006 και -57,7% έναντι 
του 2000. Τέλος καταγράφεται πτώση του αριθμού και 
της αξίας των συναλλαγών κατοικιών, καταστημάτων, 
γραφείων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων κατά 48% και 
45% από το 2012 και 2011 αντίστοιχα και κατά 83,3% 
και 81,2% αντίστοιχα έναντι του 2005. Ο αριθμός των 
μεταβιβάσεων μέσω των συμβολαιογραφείων από τις 
100 χιλιάδες και πλέον έχει πέσει κάτω από τις 10.000 
το 2012. 

ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ 1,7 ΕΚΑΤ. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ I.X.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-4 | 04/03/2013

Πρόστιμα βροχή μέχρι 1.000 ευρώ έρχονται από τις 
14 Απριλίου, ημέρα που ξεκινούν οι διασταυρώσεις 
προκειμένου να εντοπιστούν τα 1.700.000 ανασφάλιστα 
οχήματα που κυκλοφορούν σε όλη τη χώρα, με 
εξαίρεση όσους έχουν καταθέσει πινακίδες στις 
Εφορίες. To σχετικό νομοσχέδιο, που κατατέθηκε 
την περασμένη Παρασκευή στη Βουλή, τροποποιεί το 
σχετικό νόμο του 1986 έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί 
το φαινόμενο της κυκλοφορίας ανασφάλιστων 
οχημάτων, που έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. 
Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες διατάξεις καθίσταται 
υποχρεωτική n ασφάλιση όλων των αυτοκινήτων 
διαρκώς από τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας 
τους. Για την πάταξη του φαινομένου της κυκλοφορίας 
ανασφάλιστων οχημάτων καθορίζεται n ζεύξη των 
αρχείων κυκλοφορούντων και ασφαλιζόμενων 
οχημάτων από δημόσια αρχή, που θα ορισθεί ως 
αρμόδια για το έργο αυτό, n οποία θα απευθύνεται 
γραπτά στον παρανομούντα ιδιοκτήτη καλώντας τον 
να προβεί στην ασφάλιση του οχήματός του εντός 
συγκεκριμένου σύντομου χρονικού διαστήματος.
 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του πρέπει να 
επιβάλλεται πρόστιμο, επαναλαμβανόμενο μέχρι τη 
συμμόρφωση. 
Τέλος, καθιερώνεται υποχρέωση τακτικών ελέγχων 
για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, και 
πρέπει να γίνονται περισσότερες φορές στη διάρκεια 
του έτους. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 
Μαίου είναι το Πάσχα, είναι σκόπιμο να ισχύει το νέο 
θεσμικό πλαίσιο κατά τη χρονική στιγμή που πρέπει 
να προστατεύονται οι πολίτες και οι εμπλεκόμενες 
εταιρείες.


