
Σοκ περιμένει 335.557 συνταξιούχους καθώς αναστέλλεται από το Μάιο η 
καταβολή των συντάξεών τους επειδή δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Σύμφω-
να με εγκύκλιο του υπουργού Εργασίας εάν διαπιστωθεί έως τις 10 Απριλίου 
ότι υπάρχουν κενοί ή άκυροι ΑΜΚΑ ή κενοί ή άκυροι ΑΦΜ συνταξιούχων, 
θα ανασταλεί προσωρινά η σύνταξη και  θα επαναχορηγηθεί μόνο μετά την 

κατάθεση των στοιχείων
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Ενίοτε ο ...εκβιασμός επιστρέφει ως μπούμε-
ρανγκ και στην περίπτωση της Κύπρου αυτό 
επιβεβαιώνεται: Η ΕΕ, ιδίως οι σκληροπυρηνικοί 
της ευρωζώνης με πρώτη τη γερμανική κυβέρ-
νηση, βρίσκονται αιφνιδίως αντιμέτωποι με μια 
ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να εκραγεί από στιγμή 
σε στιγμή. Η δυνατότητα του Διευθυντηρίου των 
Βρυξελλών και των Γερμανών να επιβάλλουν στα 
κράτη-μέλη της ΕΕ μέτρα κόντρα στις επιλογές 
των κυβερνήσεων τους και οπωσδήποτε δυσβά-
σταχτα για τους λαούς τους, διακυβεύεται στη 
Μεγαλόνησο.
Πίσω από τη διάσωση της Κύπρου, πέρα από 
τη φορολόγηση ή μη των καταθέσεων στις κυ-
πριακές τράπεζες, υπάρχει το μεγάλο παιχνίδι 
γεωστρατηγικής, οικονομικών συμφερόντων και 
μιας διαμορφούμενης ευρωπαϊκής πολιτικής 
“κομμένης και ραμένης” στα μέτρα της Γερμα-
νίας. Η πρόθεση - φανερή σε όλους πια - ήταν η 
“εκπαραθύρωση” των ρωσικών συμφερόντων 
από την Κύπρο και κατ’ επέκταση από την ΕΕ. Οι 
αποφάσεις του Eurogroup πέτυχαν το αντίθετο: 
η Κύπρος στην προσπάθεια να προστατεύσει τα 
εθνικά της συμφέροντας, ταυτόχρονα να παρα-
μείνει διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, προ-
στρέχει στη Ρωσία για στήριξη. Η Μόσχα, δίχως 
άλλο, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς 
την προσφέρεται η ευκαιρία να μπει σφήνα στην 
Ευρώπη μέσω Κύπρου.
Ολα τα σενάρια είναι πλέον ανοιχτά και η «καυτή 
πατάτα» έχει περάσει στα χέρια των Ευρωπαίων, 
που πρέπει να αναδιπλωθούν σε λύσεις αποδε-
κτές όχι μόνον από την Κύπρο αλλά και από τη 
Μόσχα. Η αλαζονική στάση, προτίστως της Γερ-
μανίας, ήταν βέβαιο ότι θα “τσαλακωνόταν” πολύ 
σύντομα. Συνέβη στην Κύπρο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Σύμφωνα με σύμβαση που υπογράφθηκε μεταξύ του ΤΕΕ και της Γενικής Διεύθυνσης 
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας αναγνωρίστη-
κε και επίσημα Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων. Πρόκειται για μια 
σημαντική αναγνώριση για το έργο που προσφέρει το ΤΕΕ στην προώθηση των αρχών 
και πρακτικών του Συμφώνου των Δημάρχων.                               Αναλυτικά στη σελ 2. 

Το ΤΕΕ  εθνικός συντονιστής 
 του συμφώνου των δημάρχων 

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

Σημαντική απόφαση, που μπορεί να ανατρέψει τα 
δεδομένα σε ότι αφορά τις κατασχέσεις περιου-
σιακών στοιχείων και τραπεζικών λογαριασμών 
από το ΣΔΟΕ, έβγαλε χθες το Δ' τμήμα του ΣτΕ. 
Οι δικαστές παραπέμπουν την υπόθεση στην 
Ολομέλεια και τονίζουν ότι είναι αντισυνταγματική 
η εξουσία που δίνεται στο ΣΔΟΕ να δεσμεύει λογα-
ριασμούς, θυρίδες κ.λπ. Το ΣτΕ ζητά περισσότερες 
διευκρινήσεις και χαρακτηρίζει ασαφές το νομο-
θέτημα του 2004, αφού «καταλείπεται ευρύτατο 
περιθώριο διακριτικής ευχέρειας στη διοίκηση, 
χωρίς να καθορίζονται κατά τρόπο αρκούντως 
σαφή και συγκεκριμένο οι προϋποθέσεις επιβολής 
του επίμαχου μέτρου». Γιατί αποδέχονται ότι το 
μέτρο αυτό αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση σκοπού 
δημοσίου συμφέροντος, στη διασφάλιση δηλαδή 
της διατηρήσεως των περιουσιακών στοιχείων του 
ελεγχομένου, ώστε να ικανοποιηθεί το Δημόσιο, 
όμως, ο σκοπός και μόνον του μέτρου αυτού δεν 
αρκεί για να νομιμοποιήσει από συνταγματικής 
άποψης την επίμαχη ρύθμιση «αφού δεν έτυχε 
περαιτέρω εξειδίκευσης». Δηλαδή, το κώλυμα 

συνίσταται στο ότι δεν τίθεται κάποιος περιορι-
σμός ούτε ως προς την έκταση των περιουσιακών 
στοιχείων που μπορούν να τεθούν υπό δέσμευση, 
ούτε κυρίως ως προς τη χρονική διάρκεια της 
δεσμεύσεως, ούτε θεσπίζεται ειδική διαδικασία επι-
βολής αλλά και άρσης του μέτρου. Το μέτρο αυτό, 
καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας (απόφαση 
1032/2013), συνεπάγεται σοβαρό περιορισμό των 
περιουσιακών δικαιωμάτων και της οικονομικής και 
επαγγελματικής ελευθερίας του φορολογουμένου.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ  
ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ

Μπλόκο σε δεσμεύσεις  
περιουσιακών στοιχείων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: 1η Ημερίδα Κοινωνικής Οικονομίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ομάδα Δράσης για την 
Κοινωνική Οικονομία.

20
Μαρτίου

2013

27
Μαρτίου

2013

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

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Παρατηρητήριο Πολιτών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΤΕΕ) αναγνωρί-
στηκε και επίσημα Εθνικός 
Συντονιστής του Συμφώνου 
των Δημάρχων, σύμφωνα 
με σύμβαση που υπογρά-
φθηκε μεταξύ του ΤΕΕ 
και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Σύμφωνο των 
Δημάρχων (ΣτΔ) είναι μία πρωτοβουλία της 
ΕΕ, που ξεκίνησε το 2008 με σκοπό να ευ-
αισθητοποιήσει και να συμπεριλάβει τις το-
πικές αρχές και τους απλούς πολίτες στους 
διαμορφωτές ποιοτικότερου περιβάλλοντος 
στην Ευρώπη, μέσω της εφαρμογής της 
Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής. 
Ο ορισμός του ΤΕΕ ως Εθνικού Συντονιστή 
είναι μια σημαντική αναγνώριση για το 
έργο που προσφέρει το ΤΕΕ στην προώθη-
ση των αρχών και πρακτικών του Συμφώ-
νου των Δημάρχων. 
Με την υπογραφή της σύμβασης αυτής, το 
ΤΕΕ επισημοποίησε τις υποχρεώσεις που 
έχει ήδη αναλάβει και υλοποιεί, υποστηρί-
ζοντας την προσπάθεια 15 Δήμων (ΦΑΡΣΑ-
ΛΩΝ, ΑΛΙΜΟΥ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΤΑΝΑΓΡΑΣ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ, ΣΕΡΡΩΝ, ΣΙΝΤΙΚΗΣ, 
ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΠΑΤΜΟΥ, ΒΙΑΝΝΟΥ, ΑΝΩΓΕΙ-
ΩΝ) να εφαρμόσουν τις αρχές του ΣτΔ και 
να επιτύχουν 20% μείωση  εκπομπών  έως 
το 2020. 
Επιπλέον η υπογραφή αυτής της Σύμβα-
σης θωρακίζει θεσμικά το ΤΕΕ, ώστε να 
στηρίξει τις προσπάθειες των Δήμων που 
συντονίζει ως προς:

-Τη διασύνδεση των υποστηριζό-
μενων Δήμων με τους Παρόχους 
Ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΔΕΣΦΑ, 
ΕΛΠΕ), ώστε να μπορέσουν 
να διεξάγουν έρευνες για την 
υπάρχουσα κατάσταση εκπομπών 

(ΒΑΕ) και να προχωρήσουν στις μελέτες 
και στις δράσεις βελτίωσης της (ΣΔΑΕ), 
έως το 2020. 
-Την καθοδήγηση των υποστηριζόμενων 
Δήμων για την εξεύρεση τρόπων χρηματο-
δότησης των ΣΔΑΕ. 
-Την καθοδήγηση των υποστηριζόμενων 
Δήμων στην υλοποίηση των ΣΔΑΕ. 
-Να προβάλει τις δραστηριότητες των 
Δήμων αυτών, ώστε να ενδιαφερθούν και 
άλλοι Δήμοι να ενταχθούν στο Σύμφωνο 
των Δημάρχων.
-Να παρακολουθεί και να αναφέρει σε 
τακτά διαστήματα την πρόοδο των Δήμων 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας
-Να συνεργαστεί με τους άλλους Εθνικούς 
Συντονιστές του ΣτΔ, ώστε να ενδυναμω-
θεί και να πολλαπλασιαστεί το βέλτιστο 
αποτέλεσμα.     
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο 
ρόλος του ΤΕΕ, ως τεχνικού Συμβούλου 
της Πολιτείας, και των Μηχανικών, ως 
των κύριων επιστημόνων της παραγωγής 
και της ανάπτυξης της Χώρας, παρά τις 
προσπάθειες της Κυβέρνησης να τους 
απομειώσει, θα συνεχισθούν με αμείωτη 
ένταση».

ΣΗΜΕΡΑ 21-03-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ο Σύνδεσμος Βιοκαυσίμων και Βιομάζας 
Ελλάδας - Σ.ΒΙ.Β.Ε. διοργανώνει σήμερα 
στην Αθήνα -υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής- το 1ο 
ετήσιο συνέδριο με τον τίτλο «Βιοκαύσιμα: Με το 
Βλέμμα Στραμμένο στο 2020».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές Συνέδριο στη Διαχεί-
ριση, τη Μηχανική, το Σχεδιασμό και την 
Οικονομική του Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

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

24-28
Ιουνίου
2013

Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου  
των Δημάρχων το ΤΕΕ  

Εκδήλωση με θέμα: «Ενημέρωση για την αγορά 
του Κοσσόβου και την δυνατότητα πραγματοποίη-
σης επιχειρηματικών συναντήσεων» διοργανώνει 
το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών(ΒΕΑ, στις 27 
Μαρτίου 2013, (και ώρα 19:00) στα γραφεία του 
Επιμελητηρίου (Ακαδημίας 18, Αθήνα). 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν οι 
εξωστρεφείς επιχειρήσεις για τα χαρακτηριστικά 
της αγοράς του Κοσσόβου και τις προοπτικές ανά-
πτυξης της οικονομικής και εμπορικής δραστη-
ριότητάς τους σε μια γειτονική αγορά με έντονο 
εισαγωγικό χαρακτήρα.
Παράλληλα θα ενημερωθούν για την δυνατότητα 
συμμετοχής τους σε φόρουμ που θα διεξαχθεί 
στην Πρίστινα στις 19 Απριλίου 2013, κατά την 
διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιηθούν συνα-
ντήσεις μεταξύ επιχειρηματιών των δύο χωρών.

Θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, 
ηλεκτρονικού εγκλήματος, δικαίου ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ηλεκτρονικού εμπορίου θα 
παρουσιαστούν, μεταξύ άλλων, στο 4ο Πανελλή-
νιο Συνέδριο Δικαίου Πληροφορικής, το οποίο 
διοργανώνει το πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Τμήμα 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Επιστημονική Ομά-
δα Δικαίου Πληροφορικής) και η Ένωση Ελλήνων 
Νομικών «e-Θέμις», από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, 
στο ξενοδοχείο «The Met» της Θεσσαλονίκης.

Η αγορά του Κοσσόβου

Συνέδριο
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«Όχι στον μεσαίωνα των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών»
Εκδήλωση για τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

Κινητοποίηση για τη ναυπηγική βιομηχανία

Συνέδριο ΓΣΕΕ

Έκκληση προς τους παραγωγικούς, επιστημονικούς και κοινω-
νικούς φορείς, καθώς και τα θεσμικά όργανα της Πολιτείας να 
μη δώσουν τη συναίνεση τους σε «αναπτυξιακές πρωτοβουλίες 
μεσσιανικού και αποσαρθρωτικού χαρακτήρα χωρίς να ενημερω-
θούν αναλυτικά και συγκεκριμένα για τα αρνητικά αποτελέσματα 
των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών στην περιφερειακή - τοπική 
οικονομία και κοινωνία", έκανε ο επιστημονικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, 
παρουσιάζοντας τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις ΕΟΖ. Στην ημερίδα 
που έγινε χθες το απόγευμα στην Αλεξανδρούπολη, παραμονή της 
έναρξης του 35ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ο κ. Ρομπόλης τόνισε πως 
από το 2008 έως το 2012, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας - Θράκης υπήρξε σημαντική αύξηση της ανεργίας, ιδίως στους 
νέους άνδρες ηλικίας 25 έως 29 ετών. Πανελλαδικά δε, από τον 
Ιανουάριο του 2010 έως τον αντίστοιχο μήνα του 2013, η μισθω-
τή εργασία μειώθηκε κατά 31.304 θέσεις εργασίας. Όπως είπε, 
σήμερα όσοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας, είναι κυρίως 
ηλικίας άνω των 45 ετών, ενώ για να δημιουργηθούν ξανά 50.000 
θέσεις εργασίας, θα πρέπει το ΑΕΠ να αυξηθεί από 3,5 ως 4%.Πα-
ράλληλα, όπως ο ίδιος ανέφερε, οι νέες επενδύσεις που εκτιμάται 
πως θα έρθουν στη χώρα μας μετά το 2015, θα είναι κυρίως εντά-
σεως κεφαλαίου, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να συμβάλ-
λουν στην μείωση της ανεργίας. Ο κ. Ρομπόλης επεσήμανε την 
αναγκαιότητα εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου οικονο-
μικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας, αποτέλεσμα 
ενός μεθοδικά προετοιμασμένου πολιτικού και κοινωνικού διαλό-

γου. Ταυτόχρονα, η εργασία του Ινστιτούτου Εργασίας, εξετάζει, 
με βάση τη διεθνή εμπειρία και το θέμα των Ειδικών Οικονομικών 
Ζωνών, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αποτυχία επίτευξης των 
επιδιωκόμενων στόχων όπου αυτές εφαρμόστηκαν. Η θέση του 
συνδικαλιστικού κινήματος για τις ΕΟΖ είναι ξεκάθαρη, καθώς 
απορρίπτει κάθε μοντέλο ανάπτυξης, που επιφέρει, όπως είπαν 
οι συνδικαλιστές, "εργασιακό μεσαίωνα, εργασιακή εξαθλίωση 
και κινεζοποίηση των ελληνικών περιφερειών". Στην εργασία που 
παρουσιάστηκε καταγράφονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Μακεδονίας-Θράκης (2007-2013) αναλυτικά τα χαρακτηριστικά 
(δυνατά - αδύνατα σημεία - ευκαιρίες - απειλές) του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος, τα οποία εξειδικεύονται για κάθε 
διοικητική περιφέρεια: Δυτική - Κεντρική - Ανατολική Μακεδο-
νία-Θράκη. 
«Η ελληνική οικονομία για να κερδίσει την μάχη των ελλειμμά-
των, του χρέους, της ανεργίας και της καθίζησης της παραγωγής 
και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων, των συνταξιούχων, 
των νέων και των πολιτών της γενικότερα, έχει ανάγκη από τη 
σοβαρή αλλαγή του εσωτερικού ευρωπαϊκού καταμερισμού εργα-
σίας με επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτικές) και με αναπτυξιακές 
πολιτικές που θα αναβαθμίσουν ισόρροπα τη σημερινή παραγω-
γική υποβάθμιση, θα αυξήσουν την απασχόληση και την παρα-
γωγικότητα, θα βελτιώσουν με νέους πόρους τη σημερινή και 
μελλοντική δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση, καθώς και την 
εισοδηματική και κοινωνική κατάσταση των Ελλήνων πολιτών» 
ανάφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ρομπόλης.

Την επαναδραστηριοποίηση της ναυπηγικής βιομηχανίας με 
ενεργότερη συμμετοχή του υπουργείου Ναυτιλίας, ζήτησαν χθες  
εκπρόσωποι των σωματείων των εργαζομένων από τα ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και ζώνης Περάματος, οι οποίοι συναντή-
θηκαν με τον αρμόδιο υπουργό Κωστή Μουσουρούλη, στο κτίριο 
της Ακτής Βασιλειάδη. Δεκάδες εργαζόμενοι και από τα τρία 
ναυπηγεία, πραγματοποίησαν το πρωί συγκέντρωση στην πλατεία 
Καραϊσκάκη και πορεία προς το υπουργείο Ναυτιλίας. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, που δημοσίευσε το ΑΠΕ, ο υπουργός αναφερόμενος 
στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, είπε, ότι δεν βρίσκονται 
υπό την εποπτεία του υπουργείου Ναυτιλίας και ότι αυτή τη στιγμή 
οι υπουργοί Άμυνας και Ανάπτυξης καταβάλουν συνεχείς προσπά-

θειες, προκειμένου να υπάρξει επίλυση των προβλημάτων με επα-
ναδραστηριοποίηση των ναυπηγικών εργασιών. Εκπρόσωποι των 
εργαζομένων από τη ζώνη Περάματος, ζήτησαν διευκρινίσεις για 
το θέμα της χωροθέτησης της οριοθέτησης και της περιβαλλοντι-
κής αδειοδότησης των δραστηριοτήτων στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη που περιλαμβάνεται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου 
Ναυτιλίας το οποίο έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή.
Πηγές από το υπουργείο, ανέφεραν, ότι ο υπουργός κάλεσε τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων από το Πέραμα, να υποβάλουν 
ερωτήματα όταν ξεκινήσει η συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή, 
ενώ θα δοθούν απαντήσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν στην 
ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας.

Αρχίζουν σήμερα Πέμπτη 21/03/13 και ολοκληρώνονται την Κυ-
ριακή 24/03/13 με τις αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Διοίκησης οι 
εργασίες του 35ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ που πραγματοποιείται στην 

Αλεξανδρούπολη.  Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωσε ότι θα αντιπροσωπευθεί 
στο Συνέδριο από τους συν. Ανδρέα Στοϊμενίδη, Πρόεδρο και Νίκο 
Παραμάνα, Γραμματέα Οικονομικού της Ομοσπονδίας. 
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Είναι η εποχή που η aurora borealis, το βόρειο σέλας, κάνει κάθε χρόνο την εμφάνισή του στο 
βόρειο ημισφαίριο, όπου φύση και φωτογράφοι δίνουν το καθιερωμένο πλέον ραντεβού τους στις 
βορειότερες χώρες της Ευρώπης. Στην Ισλανδία, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Ρέκιαβικ, είναι ένα 
από τα καλύτερα σημεία, λένε αυτοί που ξέρουν, για να παρακολουθήσεις και να αποθανατίσεις το 
φαινόμενο και αυτό επιβεβαιώνεται από τις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν μόλις τις προηγούμενες 
ημέρες στο CNN.com. Να σημειωθεί ότι η “φύση ζωγράφος” έχει εξελιχθεί σε τουριστικό αξιοθέατο, 
προσελκύοντας από χρόνο σε χρόνο περισσότερους τουρίστες.

Η ΦΥΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ

Δικαιολογημένα αποδίδουν στο γραφένιο, 
τη νέα μορφή άνθρακα, θαυματουργές ιδιό-
τητες, καθώς μεταμρφώνεται στο ελαφρύτε-
ρο στερεό υλικό του κόσμου, με πυκνότητα 
μικρότερη και από το αέριο ήλιο !
Ιδιότητες που υπόσχονται επανάσταση σε 
πληθώρα εφαρμογών, όπως, για παράδειγ-
μα, να ...σφουγγαρίζει πετρελαιοκηλίδες ή 
να χαρίζει τέλεια ηχομόνωση.
Το γραφένιο, η ανακάλυψη του οποίου το 
2010 βραβεύτηκε με Νόμπελ Φυσικής, 
χάρη στη δισδιάστατη κρυσταλλική δομή 
του, είναι πιο ανθεκτικό από το ατσάλι, πα-
ραμένει όμως εύκαμπτο σαν λάστιχο. Είναι, 
επίσης, καλύτερος αγωγός από το χαλκό, 
και θα μπορούσε στο μέλλον να αντικατα-
στήσει το πυρίτιο στα τσιπ των υπολογιστών 
και τις οθόνες.
Τις τελευταίες ημέρες, ερευνητές του Πα-
νεπιστημίου Ζεζιάν της Κίνας, παρουσίασαν 
γραφένιο με πυκνότητα 0,16 milligram ανά 
κυβικό χιλιοστό, τη μικρότερη για στερεό 
υλικό. Εξαιρετικά σπογγώδες, ώστε να πε-
ριέχει κυρίως αέρα, είναι αρκετά ελαφρύ, 
τόσο ώστε να μπορεί να σταθεί πάνω σε ένα 
λουλούδι χωρίς καν να λυγίσει τα πέταλα !
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του 
Πανεπιστημίου, το νέο υλικό παρουσιάζει, 
επίσης, 
άριστη 
απορρο-
φητικότη-
τα, καθώς 
μπορεί να 
συγκρατεί 
900 φορές 
το βάρος 
του σε 
πετρέλαιο ή άλλες οργανικές ουσίες. Οι 
ερευνητές επισημαίνουν ακόμη ότι το νέο 
υλικό πλεονεκτεί σε σχέση με άλλα “αε-
ροτζέλ” και στην απλούστερη διαδικασία 
παραγωγής. Παράγεται με τη μέθοδο της 
ψυκτοεξάχνωσης, στην οποία ένα διάλυμα 
από ίνες γραφενίου καταψύχεται και εκτί-
θεται σε κενό αέρα. Σε αυτές τις συνθήκες 
χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης, ο πάγος 
μετατρέπεται απευθείας σε αέριο, οπότε 
αφήνει πίσω του κενούς χώρους που κά-
νουν σπογγώδη τη δομή του νέου υλικού.

ΤΟ ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟ  
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ

Με ένα ξεσκονόπανο στο χέρι θα βρίσκονται στο εξής, εκατοντάδες δη-
μόσιοι υπάλληλοι στη Γενεύη, για λόγους οικονομίας!
Θα ξεσκονίζουν οι ίδιοι τα γραφεία τους, θα αδειάζουν τα καλάθια των 
αχρήστων και γενικώς θα έχουν την ευθύνη να διατηρείται ο χώρος ερ-
γασίας τους καθαρός.
Η “καινοτομία” εφαρμόστηκε το περασμένο φθινόπωρο και αρχικά αφο-
ρούσε 800 υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών του Καντονίου. Τώρα το 
μέτρο επεκτείνεται, και ήδη αφορά και τους υπαλλήλους της πολεοδομί-
ας της Γενεύης.
Η πρόσθετη αυτή εργασία είναι υποχρεωτική, αλλά τα ξεσκονόπανα θα 
τους χορηγηθούν από την υπηρεσία. Σύντομα θα επεκταθεί και σε άλλες 
δημόσιες υπηρεσίες.
Από το μέτρο, πάντως, θα εξαιρεθούν τα σχολεία και τα νοσοκομεία.
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Απορροφητικότητα κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) που προσεγγίζει το 60% 
παρουσιάζουν τα προγράμματα ανέργων, αναφέρει σε ανακοίνωση του ο 
ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, η εφαρμογή των προγραμμάτων έχει συμ-
βάλει στην ανάσχεση – συγκράτηση του ρυθμού αύξησης της ανεργίας (5% 
– 7%).  Ως προς την απορρόφηση κοινοτικών πόρων (ΕΣΠΑ) για προγράμ-
ματα απασχόλησης ανέργων, έχουν εκχωρηθεί στον Οργανισμό 780 εκατ. 
ευρώ από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και 87,4 εκατ. ευρώ 
από το Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση». 

ΕΣΠΑ για απασχόληση 

Την "έντονη ανησυχία και την αντίθεση για 
τις επαπειλούμενες σοβαρές αλλοιώσεις στο 
φυσικό περιβάλλον με όλα τα παρελκόμενα 
από τη σχεδιαζόμενη δραστηριότητα εκμε-
τάλλευσης του φυσικού ορυκτού πλούτου 
της περιοχής" αλλά και την απαίτηση για 
"απόλυτο σεβασμό για το χώρο και το ευ-
ρύτερο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε το πνεύμα του 
μεγάλου Σταγειρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη" 
εκφράζει με ψήφισμα του Διεπιστημονικό 
Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών του ΑΠΘ 
σχετικά με την επιχειρούμενη μεταλλευτική 
δραστηριότητα στη Χαλκιδική.

Μεταλλευτική δραστηριότητα  
στη Χαλκιδική

Τρεις ακόμη ομάδες εργαζομένων εντάσσει 

στο εργόσημο το υπουργείο Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης. Με τροποποίηση που κα-

τέθεσε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση 

της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφά-

λιση και στην αγορά εργασίας, ο αρμόδιος 

υπουργός Γιάννης Βρούτσης, στο καθεστώς 

του εργοσήμου εντάσσονται εφεξής οι διανο-

μείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της 

διανομής χωρίς διεύθυνση αποδέκτη, οι απα-

σχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προ-

σώπων και σώματος για λογαριασμό μίας ή πε-

ρισσοτέρων επιχειρήσεων κατ΄οίκον ή σε άλλο 

χώρο και οι απασχολούμενοι στην προώθηση 

καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστή-

ματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές 

(σούπερ μάρκετ). Τη συγκεκριμένη τροποποί-

ηση επέφερε ο κ. Βρούτσης κατά τη συζήτηση 

του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Κοινωνικών 

Υποθέσεων της Βουλής. Στο νομοσχέδιο έχουν 

ήδη περιληφθεί ρυθμίσεις για την εφαρμογή 

του εργοσήμου, ανάμεσα στις οποίες και δια-

τάξεις για την αυστηροποίηση εφαρμογής του. 

Σε ευθεία γραμμή με τη διαπίστωση που δια-

τυπώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του εν 

λόγω νομοσχεδίου ότι «το νομοθετικό πλαίσιο 

του εργοσήμου ήταν προβληματικό και προκά-

λεσε απώλεια εσόδων καθώς οι αμειβόμενοι με 

εργόσημο κατέβαλαν χαμηλές ασφαλιστικές 

εισφορές αν και είχαν πλήρεις παροχές».

Επεκτείνεται το εργόσημο
Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από 
την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής 
η πρόταση του υπουργού Οικονομι-
κών, Γιάννη Στουρνάρα, να αναλάβει 
καθήκοντα προέδρου του Ταμείου 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) ο Στυλια-

νός Σταυρίδη. Ο κ. Σταυρίδης είναι 
διπλωματούχος Μηχανολόγος του 
Πολυτεχνείου Ζυρίχης, ενώ είχε 
εργαστεί στα ΕΛΠΕ και τα τσιμέντα 
Ηρακλής-Lafarge, πριν τοποθετηθεί 
επικεφαλής της ΕΥΔΑΠ τον περα-
σμένο Νοέμβριο. 

Εγκρίθηκε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ

Οι ενεργειακές επενδύσεις ήταν το θέμα της συζήτησης 
που είχε ο Αλεξέι Μίλερ της Gazprom με τον υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκη. Κύκλοι του υπουρ-
γείου σχολίαζαν μετά τη συνάντηση ότι δεν τέθηκαν 
ως θέμα στη συνάντηση οι ιδιωτικοποιήσεις καθώς 
ο κ. Χατζηδάκης δεν είναι αρμόδιος υπουργός ενώ 
σημείωσαν ότι συζητήθηκαν θέματα επενδύσεων. Μάλι-
στα όπως ανέφερν οι ίδιες πηγές «για να έρχεται δύο 
φορές μέσα σε δέκα μέρες ο κ. Μίλερ στην Αθήνα αυτό 
καταδεικνύει ότι η Gazprom αξιολογεί τη χώρα μας ότι 
υπάρχουν προοπτικές επενδύσεων και κατ' επέκταση 
προοπτικές ανάπτυξης». Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων 
αν στη συνάντηση τέθηκαν θέματα που σχετίζονται με 
τις τραπεζικές εξελίξεις στην Κύπρο οι ίδιες πηγές του 
υπουργείου ανέφεραν ότι «η Gazprom είναι ενεργεια-
κή εταιρεία δεν είναι τράπεζα...».
 

Συνάντηση για ενεργειακές 
επενδύσεις
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πυρετώδεις διαβουλεύσεις της Λευκωσίας με Ε.Ε. και 
Ρωσία- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ- Επιστρέφει το σενάριο για haircut 
με ήπιους όρους για τους καταθέτες • Δήλωση Γ. Στουρνάρα: Έχουμε 
οργανωμένο σχέδιο- ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ CPB, ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ • ΗΡΕΜΙΑ ΣΤΟ ΧΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ • Έντονο ενδιαφέρον 
GAZPROM- ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ, ΝΕΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΛ. 
ΜΙΛΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ • Κρ. Λαγκάρντ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΑΠΟ 
ΠΙΘΑΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε Λευκωσία, Βρυξέλλες και Μόσχα οι 
δύσκολες συζητήσεις- «ΜΑΧΕΣ» ΣΕ ΤΡΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ- Πολλά τα σενάρια για την τύχη των καταθέσεων • 
Γιάννης Στουρνάρας: Ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί τμήμα της ελληνικής 
ανακεφαλαιοποίησης- «ΣΧΕΔΙΟ Β» ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ- Το 
Eurogroup αποδέχθηκε προτάσεις για τις κυπριακές τράπεζες στην 
Ελλάδα • Πιστωτικά Ιδρύματα: ΠΙΘΑΝΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ • 
Εκτιμήσεις: ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ενώ κορυφώνεται η κρίση στην Κύπρο και την Ευρωζώνη- 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ FUNDS ΟΡΕΓΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Το 
«Κ» αποκαλύπτει έγγραφο με δελεαστικές προτάσεις για μεταφορά 
χρημάτων • Σκληρή στάση- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΖΗΤΕΙ Η 
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ • ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΕ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

• Αναλυτές: ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ • 
Τράπεζες: ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ • Τι 
συζήτησε ο υπουργός Ανάπτυξης με τον ισχυρό άνδρα της GAZPROM- 
ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΜΙΛΕΡ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ.
ΕΞΠΡΕΣ: Σε κοινή γραμμή, Γερμανία και Γαλλία θέλουν λύση μόνο 
εντός της ευρωζώνης- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ… ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ «PLAN 
B» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΟΡΙΑ- Να εφαρμόσουμε δικό μας σχέδιο εξόδου 
από την κρίση, πέρα από την τρόικα • IIF: ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ… ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ • 
FED: ΕΠΙΤΟΚΙΑ 0%-0,25% ΕΩΣ ΤΟ 2015- Σε τροχιά ήπιας ανάκαμψης η 
αμερικανική οικονομία.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ 13.700 ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ- Δεν εμφανίστηκαν 2.500 φορολογούμενοι να 
δικαιολογήσουν τις καταθέσεις τους σε ξένες τράπεζες • 420 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ 53.694 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΜΑΪΜΟΥ • 
ΧΑΜΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ Η FEDERAL 
RESERVE • ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ • 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΟΠΑΠ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ- Παίρνει όλα τα 
παίγνια για 7 έτη βάσει πρότασης της ΕΕΕΠ στην Κομισιόν.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΓΩΝΙΩΔΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ- 
Ανυποχώρητη η ευρωζώνη, επιφυλακτική η Μόσχα, δεύτερες σκέψεις 
στη Λευκωσία για το «κούρεμα» • ΟΜΠΑΜΑ: ΑΙΩΝΙΑ Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ • Υποψία παράνομων εισπράξεων- ΑΦΑΝΤΟΙ 
53.694 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.
ΤΑ ΝΕΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ- «Γην και ύδωρ» ζητεί η 
Μόσχα από τον κύπριο απεσταλμένο ενώ σήμερα ο Μπαρόζο συναντάται 
με τον Πούτιν- Το Plan B συζητά σήμερα η Βουλή της Κύπρου- Λάιτ 
κούρεμα θέλει η Λευκωσία- Προθεσμία μέχρι και τη Δευτέρα δίνει η ΕΕ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σκληρή γραμμή από Βερολίνο μετά την 
ψυχρολουσία του «Όχι»- ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΥΨΕΙ 
ΣΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»  • Από τέλος Απριλίου- «ΚΟΒΟΝΤΑΙ» 110.000 
ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ 320.000 ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΑΦΜ • 
Αστυνομική έρευνα στο σπίτι της διευθύντριας του ΔΝΤ στο Παρίσι- ΣΤΟ 
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΑΠΙ.
ΕΘΝΟΣ: Αδιέξοδο στην Κύπρο μετά το «Niet» της Μόσχας- ΑΝΩΜΑΛΗ 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ- ΣΦΙΓΓΕΙ Η ΘΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ • ΑΠΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΕΚΤ 
ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η Γερμανία εκβιάζει με χρεοκοπία και επιχειρεί 
να μπλοκάρει τις συζητήσεις για δάνειο της Λευκωσίας με τη Μόσχα- 
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • ΜΟΣΧΑ: ΜΑΣ ΖΗΤΗΣΑΝ 
ΔΑΝΕΙΑ 5 ΔΙΣ.- ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: ΤΑ 5,8 ΔΙΣ. ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Κύπρος περιμένει με 
αγωνία το ραντεβού Μπαρόζο- Μεντβιέντεφ- ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ • 
Στουρνάρας υπέρ Eurogroup: «ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΔΙΟ Β ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ».
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Τελεσίγραφο Βρυξελλών: Σε 7 ημέρες κόβεται 
η χρηματοδότηση- ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΥΡΩ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ • 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» • Τι εξετάζει το ΥΠ.ΟΙΚ.- 
ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σκληρό παιχνίδι από τη Μόσχα, άρχισε τις 
εχθροπραξίες το Βερολίνο- Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ! • ΚΡΥΟΣ 
ΙΔΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ!  • Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΟΣΑ (ΔΕΝ) ΕΙΠΕ ΣΤΟ EUROGROUP.
ΕΣΤΙΑ: ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ «ΟΧΙ»- Η πορεία της Ελλάδος 
μετά το Βουκουρέστι.
Η ΑΥΓΗ: Σαμαράς και Βενιζέλος αφήνουν μόνη την Κύπρο την ώρα της 
μάχης- ΣΚΛΗΡΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ- Μέρκελ- Ολάντ κλιμακώνουν 
τις απειλές τους κατά της Κύπρου, αμηχανία στη Μόσχα, εναλλακτικό 
σχέδιο με εμπλοκή πολλών παραγόντων και εσωτερικό δανεισμό 
συζητούν στη Λευκωσία.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Άλλο το «όχι» του λαού άλλο το «όχι» των υπηρετών 
των μονοπωλίων- ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για περικοπές 
σε 100.000 διπλοσυνταξιούχους- ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΔΙΠΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
• Οι Βρυξέλλες εκβιάζουν με κούρεμα των καταθέσεων ή χρεοκοπία- 
ΚΥΠΡΟΣ: ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΡΟΜΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Βαρυσήμαντη αποκλειστική συνέντευξη του κ. 
Χρυσόστομου στην «Ε.Ω.»- ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΕΙΝΑΙ ΣΩΤΗΡΙΑ 
Η ΦΥΓΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ!
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ΕΝΤΟΝΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 21/03/2013

Στη συζήτηση που έγινε στην Ευρωβουλή, οι πολιτικές 
ομάδας επέκριναν με δριμύτητα την απόφαση για 
το κούρεμα των μικρών καταθετών. Ο πρόεδρος της 
Σοσιαλιστικής Ομάδας, Χάνες Σβόμποντα, χαρακτήρισε 
αδιανόητη την απόφαση και χαρακτήρισε δικαιολογημένη 
την αγανάκτηση των Κυπρίων πολιτών. «To μέτρο αυτό είναι 
απαράδεκτο από τη στιγμή που δεν σέβεται την κοινοτική 
νομοθεσία για την εγγύηση των καταθέσεων μέχρι 100.000 
ευρώ», είπε. Εξαιρετικά επικριτικοί ήταν και οι πρόεδροι 
των άλλων πολιτικών ομάδων, με τον Γκι Φέρχοφσταντ 
των Φιλελευθέρων να επισημαίνει ότι για τη διάσωση της 
Κύπρου δεν πρέπει να πληρώσουν οι μικροκαταθέτες, αλλά 
οι μεγάλοι καταθέτες και οι τραπεζίτες. Στη συζήτηση έκανε 
παρέμβαση για λογαριασμό του κ. Μπαρόζο ο αντιπρόεδρος 
της Κομισιόν Μάρος Σέφκοβιτς, ο οποίος, αφού έκανε 
μια ιστορική αναδρομή για το πώς φτάσαμε στη σημερινή 
κατάσταση, επεσήμανε ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής και ο 
αντιπρόεδρος, Ολι Ρεν, εργάζονται σκληρά για λύση, αλλά 
απαιτείται n πλήρης συνεργασία των κυπριακών Αρχών, n 
εναλλακτική είναι n χρεοκοπία της χώρας και οικονομικές 
απώλειες για τους πολίτες, θέλουμε να το αποφύγουμε αυτό 
και να συμβάλουμε στη λύση», κατέληξε. «Η απόφαση του 
Eurogroup για την Κύπρο δεν ήταν σοφή και προκάλεσε 
μεγάλα προβλήματα για την Euρωζώνη», δήλωσε ο 
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς, μέσω του 
λογαριασμού του στο Twitter. «Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή 
λύση, όχι εξωτερική», τόνισε ο Μάρτιν Σουλτς. Συνεχίστηκε 
και χθες στον ευρωπαϊκό Τύπο n έντονη κριτική κατά των 
κυβερνήσεων της Ευρωζώνης για την πρωτοφανή απόφαση 
του Eurogroup για το κούρεμα των εγγυημένων (κάτω των 
100.000 ευρώ) καταθέσεων στην Κύπρο. To οξύμωρο είναι 
ότι όλες οι κυβερνήσεις επικρίνουν την απόφαση, αλλά 
καμία δεν θέλει να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που 
της αναλογεί, ενώ επιχειρούν να «φορτώσουν» συνολικά 
την ευθύνη στην κυπριακή κυβέρνηση και τον Πρόεδρο, 
Νίκο Αναστασιάδη. «Κατανοούμε τη στάση των Κυπρίων 
μικροκαταθετών, n θέση της Γαλλίας και ορισμένων άλλων 
χωρών της Ευρωζώνης ήταν να ξεκινούσε n φορολόγηση 
των καταθετών πάνω από τα 100.000 ευρώ», δήλωσε χθες n 
Γαλλίδα κυβερνητική εκπρόσωπος, Ναζάτ Βαλό Μπελκασέμ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ - ΟΜΠΡΕΛΑ ΣΕ ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-44 | 21/03/2013

To υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών προχωράει στην 
ενίσχυση και ανασύσταση του Σώματος Επιθεωρητών 
Δημοσίων Έργων, απευθύνοντας πρόσκληση σε μηχανικούς 
του Δημοσίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη στελέχωση 
συνολικά 30 νέων οργανικών θέσεων. Η συγκεκριμένη 
υπηρεσία μέχρι τώρα μάλλον υπολειτουργεί, ενώ αυτή 
την περίοδο πέφτουν βροχή οι καταγγελίες για τη 
διαχείριση, την ποιότητα και τη συντήρηση των δημοσίων 

υποδομών. Μεγάλος αριθμός υποθέσεων προέρχεται από 
ελέγχους που έχει διατάξει n Δικαιοσύνη και ειδικότερα οι 
οικονομικοί εισαγγελείς για υπερβάσεις προϋπολογισμών 
και συμπληρωματικές συμβάσεις μεγάλων οδικών και 
σιδηροδρομικών έργων, ενώ πολλές άλλες καταγγελίες 
αφορούν εργολαβικές διαμάχες για αναθέσεις μικρών 
και μεγάλων έργων. Πλήθος καταγγελιών γίνονται και από 
απλούς πολίτες, οι οποίες ως επί το πλείστον αφορούν 
ιδιοκτησιακές διαμάχες, απαλλοτριώσεις εκτάσεων, την 
οικονομική διαχείριση έργων αλλά και πολλά θέματα της 
καθημερινότητας, όπως ατυχήματα σε λακκούβες του 
οδοστρώματος. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων 
Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας στην «E», επιβεβαίωσε ότι 
έχει αυξηθεί αυτή την περίοδο ο όγκος των καταγγελιών 
για τα δημόσια έργα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό 
δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι όλες οι καταγγελίες που 
γίνονται είναι βάσιμες. Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι 
στόχος της πολιτικής ηγεσίας είναι να ενισχύσει το Σώμα 
Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων, ώστε να πετύχει όχι μόνο 
διερεύνηση καταγγελιών αλλά και προληπτικούς ελέγχους 
για τη διαχείριση των έργων, ενώ συμπληρώνει ότι όπου 
διαπιστώνονται προβλήματα και δυσλειτουργίες γίνεται 
προσπάθεια να αντιμετωπιστούν. Χαρακτηριστικά ο κ. 
Σιμόπουλος αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία που ανέλαβε 
προσφάτως το υπουργείο Υποδομών να καλυφθούν 25 
θέσεις διπλωματούχων μηχανικών σε νευραλγικούς 
τομείς του υπουργείου Δημοσίων Έργων από τεχνικούς 
επιστήμονες που είχαν μετακινηθεί στον ΟΑΕΔ. Πρόκειται 
για χτυπητή υπόθεση που απασχόλησε τον Τύπο, αφού σι 
μηχανικοί του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας μετά την 
κατάργηση του ΟΕΚ είχαν διοχετευτεί στον ΟΑΕΔ και αντί να 
αξιοποιούνται σύμφωνα με την πείρα και την επιστημονική 
τους γνώση έκαναν διεκπεραιωτικές εργασίες βάζοντας 
σφραγίδες! Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τις 30 θέσεις 
Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, που απηύθυνε ο υπουργός 
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης μέσω της «Διαύγειας», 
αφορά διπλωματούχους μηχανικούς μόνιμους δημοσίους 
υπαλλήλους από το σύνολο των υπουργείων, περιφερειών, 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου αλλά και αξιωματικούς των Ενόπλων 
Δυνάμεων, με βασική προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον 
οκταετή βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με 
την παραγωγή των έργων.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Η ΗΔΙΚΑ ΑΠΟ 1Η 
ΙΟΥΛΙΟΥ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 21/03/2013

Σε ενιαία αρχή πληρωμής συντάξεων θα μετατραπεί n 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ 
A.E.) από 1n Ιουλίου, καθώς θα συνδεθεί με το διατραπεζικό 
σύστημα ΔΙΑΣ, ενώ ο σχεδιασμός είναι να αναβαθμιστεί σε 
κεντρικό φορέα ηλεκτρονικής διασταύρωσης και ελέγχου 
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας. Σύμφωνα με 
τον σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
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Ασφάλισης και Πρόνοιας n αναβάθμιση αυτή του ρόλου της 
ΗΔΙΚΑ θα έχει σαν συνέπεια μεταξύ άλλων τα παρακάτω:
1. Δεν θα αποστέλλονται πλέον ταχυδρομικά τα ετήσια 
εκκαθαριστικά των συντάξεων σε κανένα συνταξιούχο, 
καθώς τα σχετικά ποσά θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα 
στην ηλεκτρονική δήλωση κάθε συνταξιούχου. Με τον νέο 
ρόλο της ΗΔΙΚΑ καταρχήν γίνεται εφικτή n προσυμπλήρωση 
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(ΓΓΠΣ) της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης 
συνταξιούχων φορολογουμένων στη βάση των στοιχείων 
που της διαβιβάστηκαν από την ΗΔΙΚΑ. Από τη θεσπιζόμενη 
εφαρμογή αναμένονται εξοικονομήσεις δαπανών λόγω 
της μη αποστολής εκατομμυρίων εκκαθαριστικών κάθε 
χρόνο. Έτσι μειώνεται το διοικητικό κόστος, καταπολεμάται 
n γραφειοκρατία αλλά προκύπτει και ένα όφελος από τον 
περιορισμό της φοροδιαφυγής, που έχει διαπιστωθεί (από 
πρόσφατες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις) σε εισοδήματα 
συνταξιούχων ύψους 80 εκατ. ευρώ λόγω της ανακριβούς 
δήλωσης των εισοδημάτων τους από συντάξεις.
2.  Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης με ευθύνη των 
διοικητών τους υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην 
ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικό αρχείο με τα πλήρη στοιχεία των μη 
απογραφέντων, κατά τις απογραφές των ετών 2011,2012 και 
2013, συνταξιούχων και το μηνιαίο ποσό της σύνταξης αυτών, 
καθώς και τα στοιχεία των συνταξιούχων, οι οποίοι έλαβαν 
χωρίς να δικαιούνται επίδομα, σύνταξη ή οποιαδήποτε άλλη 
οικονομική παροχή. 
3.  Εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση των στοιχείων 
αυτών n αρμόδια υπηρεσία της ΗΔΙΚΑ υποχρεούται να 
προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την αναστολή της 
καταβολής των πάσης φύσεως οικονομικών παροχών και 
συντάξεων. 
4.  Σε αυτές τις περιπτώσεις n ΗΔΙΚΑ θα προβαίνει 
στην άμεση αναστολή της δυνατότητας ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης για τον ΑΜΚΑ του μη δικαιούμενου 
συνταξιούχου και θα ενημερώνει σχετικά τον ΕΟΠΥΥ. 
5.  Καθιερώνονται μηνιαίες διασταυρώσεις από την ΗΔΙΚΑ με 
τα μητρώα του Εθνικού Συστήματος Πληρωμών Συντάξεων, 
του ΑΜΚΑ και της ΓΓΠΣ προκειμένου: α. Να ενημερώνονται 
όλα τα Ταμεία για παραβατική συμπεριφορά συνταξιούχων 
τους που έχει εντοπιστεί σε άλλο Ταμείο. β. Να παρέχονται 
στις αρμόδιες αρχές όλα τα αρχεία εντοπισμού των 
παραβατών και στοιχειοθεσίας των παραβάσεων.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - διαύγεια για τους δήμους και τις περιφέρειες 
ετοιμάζει το υπουργείο Εσωτερικών, με την εγκατάσταση 
ενός ηλεκτρονικού κόμβου όπου θα καταχωρίζονται όλα 
τα οικονομικά τους στοιχεία καθώς και τη λειτουργία 
του Παρατηρητηρίου, το οποίο θα θέτει στο μικροσκόπιο 
τους προϋπολογισμούς τους. Παράλληλα, n ηγεσία του 
υπουργείου διαβεβαίωσε για την τήρηση της μνημονιακής 

δέσμευσης για περικοπές δαπανών στην Αυτοδιοίκηση 
ύψους 175 εκατομμυρίων ευρώ κατά το 2013. Τέλος στις 
ατασθαλίες και στις μαύρες τρύπες στα ταμεία των δήμων 
επιχειρείται να μπει με τους δύο αυτούς μηχανισμούς, που 
παρουσίασαν αναλυτικά χθες ο υπουργός Εσωτερικών 
Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο αναπληρωτής υπουργός 
Χαράλαμπος Αθανασίου. Στο εξής, εάν οι φορείς της 
Αυτοδιοίκησης παρεκκλίνουν από τους στόχους τους ή 
δεν συμμορφώνονται με τις δημοσιονομικές επιταγές, θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με σκληρά μέτρα, ενώ πρόσβαση 
στα οικονομικά στοιχεία θα έχουν μεταξύ άλλων το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους και n ΕΛΣΤΑΤ. Μαχαίρι στους 
κρατικούς πόρους, που δίνονται στους δήμους και στις 
περιφέρειες, αύξηση των δημοτικών τελών, πάγωμα όλων 
των προσλήψεων - ακόμη και συμβασιούχων - αλλά και των 
έργων περιλαμβάνονται μεταξύ των ποινών για όσους φορείς 
αποκλίνουν από τους στόχους και υπαχθούν σε πρόγραμμα 
εξυγίανσης.

ΡΩΣΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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 Παζάρια για την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ στον απόηχο 
των εξελίξεων στην Κύπρο ήρθε να κάνει για δεύτερη 
φορά σε οκτώ ημέρες ο αντιπρόεδρος της ρωσικής 
Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, με την ελληνική κυβέρνηση και 
το ΤΑΙΠΕΔ. Παρότι κυβερνητικές πηγές επιχειρούσαν 
χθες να αποσυνδέσουν τη συνάντηση Χατζηδάκη-Μίλερ 
από αυτή καθεαυτήν τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της 
ΔΕΠΑ και να αναδείξουν το «πολυποίκιλο ενδιαφέρον 
της Gazprom για ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα», 
εντούτοις πληροφορίες θέλουν τη ρωσική πλευρά να έχει 
ασκήσει πιέσεις για το θέμα τροποποίησης των όρων του 
διαγωνισμού περί κατάθεσης εγγυητικής επιστολής ίσης με 
το 20% του τιμήματος. To θέμα είχε πέσει για πρώτη φορά 
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης κατά τη συνάντηση του 
«νούμερο 2» της Gazprom στην Ελλάδα στις 12 Μαρτίου, 
όταν και είδε τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στον οποίο 
μεταφέρθηκαν οι επιφυλάξεις της Gazprom για τον κίνδυνο 
να χάσει τα 180 εκατ. ευρώ της εγγυητικής σε περίπτωση 
που αναδειχθεί πλειοδότρια αλλά οι ευρωπαϊκές αρχές 
ανταγωνισμού «μπλοκάρουν» τη μεταβίβαση. Με βάση τις 
υπάρχουσες πληροφορίες, η ελληνική πλευρά εμφανίζεται 
πρόθυμη να διευκολύνει τους Ρώσους, όχι αλλάζοντας 
τους όρους του διαγωνισμού ως προς τις εγγυητικές, 
αλλά εξειδικεύοντας τις προϋποθέσεις κατάπτωσης των 
εγγυητικών. Για τον σκοπό αυτό συμφωνήθηκε χθες να 
συσταθεί επιτροπή εμπειρογνωμόνων με τη συμμετοχή 
του ΤΑΙΠΕΔ, ώστε να εξετάσει τις νομικές δυνατότητες για 
αλλαγή στη διατύπωση του όρου περί εγγυητικών επιστολών 
ενόψει της υποβολής δεσμευτικών προσφορών στις 29 
Απριλίου. 


