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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η διαλυτική πρακτική στην άσκηση της 
πολιτικής σε όλα τα ζητήματα που έχουν 
άμεση επίπτωση στην καθημερινή ζωή των 
πολιτών, έφερε τον χειμώνα που απέρχεται, 
το αποπνιχτικό φαινόμενο της αιθαλομίχλης, 
με τις τεράστιες άμεσες και μεσοπρόσθεσμες 
επιπτώσεις στην υγεία όλων, ιδίως των ευ-
αίσθητων ομάδων του πληθυσμού (παιδιά, 
υπερήλικες, ασθενείς).
Αυτό ήταν η κοινή διαπίστωση όλων των ομι-
λητών της χτεσινής εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σας Ημερίδας που οργάνωσε το ΤΕΕ. Ταυ-
τόχρονα και επιβεβαίωση όσων τα τελευταία 
χρόνια τονίζει, με κάθε ευκαιρία και σχεδόν 
σε κάθε περίπτωση, το ΤΕΕ, αλλά, φευ, σε 
"ώτα μη ακουόντων".
Ακόμη και το άνευ οικονομικού κόστους χρέ-
ος της Πολιτείας να ενημερώνει υπεύθυνα 
και άμεσα τους πολίτες για πρόληψη επικίν-
δυνων καταστάσεων, όπως και η υποχρέωση 
να ελέγχει την αγορά συστηματικά και να 
αποτρέπει τη δράση των κερδοσκόπων, στην 
περίπτωση της αιθαλομίχλης, χάθηκε στην 
αδράνεια των συναρμόδιων υπουργείων, 
τα οποία ακόμη και σήμερα εμφανίζονται 
αδιάφορα εμπρός στο ενδεχόμενο (κατά τους 
ειδικούς βεβαιότητα) να επαναληφθεί με την 
ίδια οξύτητα καιμε ακόμη χειρότερες επιπτώ-
σεις το φαινόμενο τον επόμενο χειμώνα.
Η μνημονιακής αφετηρίας κυβέρνηση 
παραβλέπει (σκοπίμως) ότι το πρόβλημα 
της "ενεργειακής φτώχειας" είναι εξόχως 
πολιτικό, καθώς οι πολίτες αφέθηκαν να 
αντιμετωπίσουν τη θέρμανση των σπιτιών 
τους με λύσεις πανάκριβες και εξόχως αντι-
περιβαλλοντικές.
Μια στάση που ευθέως παραπέμπει - όπως 
χαρακτηριστικά είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ - σε 
πρακτικές τριτοκοσμικής χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά στη 
σελ. 5 

ΣΗΜΕΡΑ

Οι εφιαλτκές περιβαλλοντικές συνθήκες τις οποίες βίωσαν οι πολίτες των αστικών κέντρων της χώρας στη 
διάρκεια του απερχόμενου χειμώνα, ανέδειξαν με τον εμφανέστερο τρόπο την κυβερνητική πολιτική σε 
όλους τους τομείς: στη χώρα μας προωθούνται πρακτικές που ταιριάζουν σε τρικοσμική χώρα, υπογράμ-
μισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης κατά την Ημερίδα για την ρύπανση από την αιθαλομίχλη που 
πραγματοποιήθηκε χτες στο ΤΕΕ. Την ανάγκη συστηματικής ενημέρωσης των πολιτών για να προλάβουμε 
επανάληψη του φαινομένου τόνισαν όλοι οι ομιλητές.

Σελίδες 3 και 4

Το φαινόμενο της αιθαλομίχλης επιβεβαίωσε
Προσχηματικές πολιτικές και αδράνεια υπουργείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΛΕΙ  ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 28/3  ΣΤΙΣ 2 ΜΜ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης και η 
ΔΕ/ΤΕΕ καλεί τους Μηχανικούς να μην 
πληρώσουν νέες αυξημένες εισφορές 
και παράλληλα, όλους τους Μηχανικούς 
και τους συλλογικούς φορείς τους (Σω-
ματεία, Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) 
να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση διεκδί-
κησης σήμερα Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 
στις 14:00 έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ 
(Μάρνη 22, Αθήνα). Η αντίδραση του ΤΕΕ 
έρχεται μετά την πρωτοβουλία της νέας 
Διοίκησης του ΕΤΑΑ να προχωρήσει, 
σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάληψη των 
καθηκόντων της, στην άμεση υλοποίηση 
των όσων παρανόμων και αντισυνταγμα-
τικών προβλέπονται στο ν.3986/11, για 
υπέρογκη και αναδρομική από 01/07/11 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο 
ΤΣΜΕΔΕ με υποχρεωτική ένταξη σε ανώ-
τερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία.
Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση σε 
οποιαδήποτε απόφαση αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών, η ΔΕ του ΤΕΕ 
“καλεί τους εκπροσώπους των μηχανικών 
στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, στο ΔΣ Διοικούσας 
Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α και των υπολοί-
πων μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ:
-Να επαναφέρουν στην αμέσως επόμενη 
συνεδρίαση του ΔΣ στο οποίο συμμε-
τέχουν, το θέμα της εφαρμογής των 

παράνομων και αντισυνταγματικών μνη-
μονιακών διατάξεων περί αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών των Μηχανικών 
και να απορρίψουν την εφαρμογή τους.
-Λόγω της αναμονής απόφασης από 
το ΣτΕ (προσφυγή και ασφαλιστικά 
μέτρα) να προχωρήσουν στην αποστολή 
ειδοποιητηρίων και τον υπολογισμό των 
διακανονισμών των παλαιών οφειλών των 
ασφαλισμένων σύμφωνα με τις παλαιές 
εισφορές. 
-Να παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη χωρίς προϋποθέσεις σε 
όλους τους Μηχανικούς και τα προστα-
τευόμενα μέλη τους”.
-Σε άμεση αποκατάσταση των «κουρεμέ-
νων» αποθεματικών του Ταμείου μας
-Σε ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων 
στις συντάξεις και τις παροχές του 
Ταμείου
-Σε άμεση ενεργοποίηση του κλάδου 
ειδικών παροχών και 
-Σε κατάργηση των πρόσθετων τόκων 
στις ανεξόφλητες ασφαλιστικές οφειλές  
Επίσης, τους καλεί σε ανοιχτή συνεδρί-
αση της Αντιπροσωπείας το Σάββατο 
30/3/13 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) και 
τους προτρέπει σε άσκηση προσφυγών 
ενάντια στην αύξηση των ασφαλιστικών 
εισφορών με τη συνδρομή της Νομικής 
Υπηρεσίας του ΤΕΕ. 

Σε κινητοποιή-
σεις οι μηχανικοί 
μετά την πρωτο-
βουλία του ΕΤΑΑ  
να προχωρήσει 
στις απαράδεκτες 
αυξήσεις των 
εισφορών,  ανα-
δρομικά από τον 
Ιούλιο του 2011, 
με υποχρεωτική 
ένταξη σε ανώτε-
ρη ασφαλιστική 
κατηγορία ανά 
τριετία.

Όχι στις απαράδεκτες  
αυξήσεις των εισφορών



Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργα-
νώνει σεμινάριο με τίτλο: «Διαχείριση Ποιότητας  
(Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – 
Μετρολογία)».
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της ιστοσελίδας: 
http://www.iekemtee.gr/el/
Η διάρκεια του σεμιναρίου –που ξεκινά την 1η 
Απριλίου  και ολοκληρώνεται στις 12 Απριλίου 
2013- είναι συνολικά 24 ώρες. 
Βασικός σκοπός του είναι: 
-Η απόκτηση βασικών ουσιωδών τεχνικών 
γνώσεων για την τυποποίηση, την πιστοποίηση, τη 
διαπίστευση, τη μετρολογία και τη διαχείριση της 
ποιότητας.
-Η παροχή όλων των απαιτούμενων βασικών 
γνώσεων σχετικά με το σύστημα επίτευξης της 
ποιότητας στο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων.
-Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τις 
πραγματικές (τεχνικές και μη-τεχνικές) συνθή-
κες που επηρεάζουν την τελική ποιότητα του 
κατά περίπτωση προϊόντος μιας παραγωγικής 
διαδικασίας.

Αναλυτικά:
1 Απριλίου  (ώρες 17:00-21:00)
-Σκοπός και στόχοι του σεμιναρίου, Γ. Μαθιου-
δάκης     
-Βασικές υποδομές (πυλώνες) της ποιότητας 
(Τυποποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – 
Μετρολογία), Η σημασία των προτύπων στη 
σύγχρονη κοινωνία και την ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων – Ιστορική αναδρομή – Πρότυπα – 
Τεχνικές Προδιαγραφές, Ελληνικοί και Διεθνείς 
Οργανισμοί Τυποποίησης και ο ρόλος τους, Λ. 
Μετινίδου 
-Ποιότητα – Ολική ποιότητα – Κουλτούρα ποιότη-
τας – Βασικά εργαλεία Διαχείρισης της Ποιότητας 

(Πολιτική – Στόχοι – Σκοποί – Δείκτες – Διαχείρι-
ση Εγγράφων – Διαχείριση Έργων – Ιχνηλασιμό-
τητα – Επιθεώρηση – Διορθωτικές & Προληπτικές 
Ενέργειες – Ανασκόπηση), Επιθεώρηση και 
Έλεγχος, Παραδείγματα εφαρμογής εργαλείων 
ποιότητας, Σ. Γκαβέλα    
3 Απριλίου 
-Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης, Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001), Σύ-
στημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
14001), Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας 
(OHSAS 18001 / ΕΛΟΤ 1801), Γ. Μαθιουδάκης    
-Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
50001), Ν. Δεπούντης    
-Πρότυπο για την Κοινωνική Υπευθυνότητα (ISO 
26000), Τ. Κατσαρέλης    
-Άσκηση στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχεί-
ρισης (όλοι οι εισηγητές).   
5 Απριλίου 
-Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας 
(ISO 22301), Ν. Δεπούντης   
-Πιστοποίηση Προϊόντων – Εναρμονισμένα 
Πρότυπα – Σήμανση CE, Πιστοποίηση Προϊόντων 
Δομικών Κατασκευών, Παραδείγματα εφαρμογής 
Σήμανσης CE, Ρ. Δρακούλης    
-Εξειδικευμένα εργαλεία (Στατιστικός έλεγχος, 
Pareto, Check Lists, Fish Bone, Root Cause 
Analysis), Άσκηση στην εφαρμογή εξειδικευμέ-
νων εργαλείων, Τ. Κατσαρέλης.  
8 Απριλίου 
-Σύστημα Διαχείρισης Έργων (ISO 21500) – Πι-
στοποίηση στη Διαχείριση Έργων, Τ. Κατσαρέλης    
-Πρότυπο για τη Διαχείριση Κινδύνων (ISO 
31000), Ν. Δεπούντης 
-Προγράμματα Ποιότητας – Σχετικά πρότυπα, 
Άσκηση στην εφαρμογή Προγραμμάτων Ποιότη-
τας, Γ. Μαθιουδάκης.

10 Απριλίου 
-Διαπίστευση Φορέων & Οργανισμών – Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.), Πρότυπα διαπί-
στευσης (ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 
17024, ISO/IEC 17025, ΕΛΟΤ ΕΝ 45011), Διακρί-
βωση – Βαθμονόμηση – Μετρολογία, Εργαστήρια 
– Μετρήσεις & Δοκιμές – Ακρίβεια & Αβεβαιό-
τητα, Παραδείγματα εφαρμογής στη διεξαγωγή 
μετρήσεων & δοκιμών, Γ. Παπαδάκος.   
12 Απριλίου 
-Πρότυπα & Βραβεία Αριστείας Οργανισμών και 
Έργων, Ε. Τζαβάρα    
-Ο Ρόλος του Μηχανικού στη Διαχείριση Ποιότη-
τας – Πιστοποίηση Προσώπων (Μηχανικών) – Ο 
Ρόλος των Οργανισμών Πιστοποίησης Προσόντων 
& Επαγγελματικού Προσανατολισμού,  Επαγγελμα-
τικές ευκαιρίες και προοπτικές, Γ. Γρηγορόπουλος    
-Ανασκόπηση σεμιναρίου – Επίλυση αποριών, Γ. 
Μαθιουδάκης. 
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο: «Μη Κατα-
στροφικός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

24
Απριλίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Επιστημονική εκδήλωση: 
"Υπεραστικές Μεταφορές στην Ελλάδα: Ορίζοντας 
2020”
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Ελληνι-
κού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, ο Νικ. 
Παπαχατζής, ειδικός σε θέματα πυρασφάλειας, 
θ’ αναπτύξει το θέμα: «Συστήματα πυρασφάλει-
ας και πυρανίχνευσης πλοίων». H διάλεξη θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 Απριλίου 2013 και ώρα 
18:30 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτού-
του (Σκουζέ 14, Πειραιάς). Είσοδος ελεύθερη 
(συμμετοχές στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 4186062, 10:00 – 14:00, κα Ξ. 
Γκαλέτση) έως τη Δευτέρα 1 Απριλίου 2013.   

Διάλεξη

Σεμινάριο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ: «Διαχείριση Ποιότητας» 
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Μαζικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων,  
με εγχώριους και κοινοτικούς πόρους 

Πρότεινε το ΤΕΕ για  νοικοκυριά  που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια
Να τεθεί σε εφαρμογή ένα μαζικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για  
νοικοκυριά  που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια, με ευρωπαϊκούς ή/και  εγχώριους 
δημόσιους πόρους, πρότεινε η εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής ΤΕΕ, της ημερίδας 
«Ρύπανση απο αιθαλομίχλη. Το χρονικό άστοχων επιλογών: Τα λάθη-οι επιπτώσεις-οι 
λύσεις», που διοργάνωσε χθες με επιτυχία το ΤΕΕ σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Πο-
λιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Παρουσιάζοντας την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής 
η Χριστίνα Θεοχάρη (συντονίστρια της ΟΕ της ημερίδας) τόνισε ότι «η αιθαλομίχλη είναι 
απότοκος της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με το σπάταλο ενεργειακό μοντέλο που 
υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις του παρελθόντος, χωρίς μακροχρόνια, ολιστική προσέγγι-
ση». Παράλληλα η Μαργαρίτα Καραβασίλη πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Πολιτών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη αναφέρθηκε στις προσπάθειες, στις οποίες είχε και η ίδια συμμετοχή ως 
ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ,  που έγιναν από τον Οκτώβριο του 2010 για την προώθηση 
πολιτικών και μέτρων για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων και την εξοικονόμηση 
ενέργειας στον κτιριακό τομέα, με την ενεργό συμμετοχή του ΤΕΕ και πρωτοβουλίες, όπως 
είπε του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για να αρχίζουν και να εφαρμόζονται σήμερα σειρά 
μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση. Η ίδια είπει ότι όλη αυτή η προσπάθεια, ενω πρέπει να 
συνεχιστεί απειλείται να ανακοπεί. Βάλλεται είπε απο άστοχες φορολογικού τύπου επιλογές 
και αποσπασματικές ενέργειες της πολιτείας, που οδηγούν βίαια πίσω στις συνθήκες της 
ενεργειακής φτώχειας με κορυφαίο σύπτωμα το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, που έπνιξε 
την Αθήνα και τα άλλα αστικά κέντρα το φετεινό χειμώνα. 
-«Η έκρηξη αυτού του φαινομένου δεν είναι τυχαία, αλλά είναι απότοκος της κυβερνητικής 
επιλογής της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) και δι’ αυτού της τιμής του 
πετρελαίου θέρμανσης και της εξίσωσής του με το πετρέλαιο κίνησης.  Στόχος κατά την κυ-
βέρνηση ήταν η  πάταξη του λαθρεμπορίου στα υγρά καύσιμα, -μια γάγγραινα που το κράτος  
αδυνατεί δήθεν να πατάξει εδώ και δεκαετίες» τονίστηκε στην ημερίδα. 

Προτάσεις άμεσων μέτρων 
Παράλληλα η Οργανωτική Επιτροπή ΤΕΕ της ημερίδας πρότεινε ολοκληρωμένο πακέτο 
μέτρων, για τον περιορισμό του φαινομένου και την οριστική εξάλειψή του. Ειδικότερα: 
Τιμή καυσίμων/φορολογική πολιτική
  Άμεση μείωση των τιμών πετρελαίου θέρμανσης για οικιακή χρήση (π.χ. μείωση του 

ΦΠΑ)  σε συνδυασμό με την ενημέρωση των πολιτών για  ξοικονόμηση  ενέργειας 
και με σχετικά κίνητρα, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΦΚ για τα χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα. 

  Φοροαπαλλαγές κυρίως σε χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, σε προϊόντα και υπηρεσίες 
εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των αναγκών σε θέρμανση.  

  Μείωση του ΦΠΑ στο Φυσικό Αέριο για οικιακή χρήση, επιτάχυνση της σύνδεσης 
κτηρίων στο δίκτυο.

Προδιαγραφές 
  Άμεση δημοσιοποίηση αξιόπιστων προδιαγραφών για τα στερεά καύσιμα.
  Άμεση δημοσιοποίηση προδιαγραφών για τους λέβητες-καυστήρες κάθε τύπου.
  Άμεση δημοσιοποίηση προδιαγραφών καυσίμων από βιομάζα. 

Όριο συναγερμού/παράνομη υλοτομία 
  Θέσπιση  εθνικού ορίου  συναγερμού για την αντιμετώπιση  επεισοδίων ρύπανσης 

οφειλομένων σε σωματίδια, συμπεριλαμβανομένων των PM2,5. Πύκνωση των σημείων 
μέτρησης των τελευταίων αυτών, με προτεραιότητα στους υπάρχοντες σταθμούς όπου τα 
PM10 καταγράφουν υψηλές τιμές. 

  Αυστηρή επιτήρηση και  ποινές για παράνομη υλοτομία.

Ενημέρωση-στήριξη 
  Ενημερωτική καμπάνια  για πρακτικές λύσεις  χαμηλού κόστους παρεμβάσεων στα 

κτήρια για την βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών άνεσης και μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, τα ενεργεικά αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, τις οικονομικές  δυνατότητες 
και τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις τους.

  Στήριξη των τοπικών κοινωνικών επιχειρήσεων για παραγωγή πέλετ από δασικά υπολείμ-
ματα, που τροφοδοτούν οικισμούς της υπαίθρου. 

Ένα τέτοιο πλαίσιο άμεσων μέτρων θα  περιορίσει το πρόβλημα της ρύπανσης και της 
επιβάρυνσης της δημόσιας υγείας, ενώ ταυτόχρονα θα αποτελέσει μια μικρή ανάσα στα 
οικονομικά των νοικοκυριών και θα αμβλύνει τα προβλήματα θέρμανσης και δροσισμού.  
Βασικό ρόλο παίζει η ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων της χώρας μας, που είναι ιδιαίτερα 
ενεργοβόρα και καθόλου αποδοτικά, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα μαζικό πρόγραμμα 
ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων για  νοικοκυριά  που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώ-
χεια, με ευρωπαϊκούς ή/και  εγχώριους δημόσιους πόρους. 
-Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ΤΕΕ είναι: Θεοχάρη Χριστίνα, Καραβασίλη Μαργαρίτα, 
Αραβώσης Κων/νος, Βιτωράκη Μαρία, Ελευθεριάδου Σοφία, Μπαλαράς Κων/νος, Νικολό-
πουλος Σπυρίδων.

Η κυβέρνηση δείχνει ότι αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και 
γιαυτό πήρε τρεις νομοθετικές πρωτοβουλίες, επισήμανε 
ο βουλευτής της ΝΔ Διονύσιος Σταμενίτης. Οι πρωτοβου-
λίες αυτές είναι: Η επιστροφή του φόρου πετρελαίου σε 
μεγάλο αριθμό νοικοκυριών. Το νομοσχέδιο για κτίρια 
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης ως το 2020. Η 
αυστηροποίηση του νόμου για την παράνομη υλοτομία. 
Παραδέχτηκε ότι αυτά δεν αρκούν και ότι απαιτούνται και 
άλλα μέτρα, όπως οι αλλαγές στο πρόγραμμα εξοικονόμη-
ση κατ' οίκον, ώστε να αυξηθεί η επιδότηση.
Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι διαχρο-
νικό, και η τρικομματική κυβέρνηση εγκλωβισμένη στη 
μνημονιακή της πολιτική δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, 

τόνισε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαρά Καφαντάρη. Πρότει-
νε, μεταξύ άλλων, κατάργηση του φόρου πετρελαίου και 
φυσικού αερίου, προδιαγραφές ποιότητας για τα καύσιμα, 
ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και ιδίως 
σταθερής τροχιάς κ.ά.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος μία είναι η πιο ρε-
αλιστική λύση, κατά τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Αντώνη 
Αγγελόπουλο: να επανέλθει στο προηγούμενο καθεστώς η 
φορολόγηση του πετρελαίου θέρμανσης.
Η προσπάθεια πάταξης της λαθρεμπορίας με την εξο-
μοίωση της φορολογίας του πετρελαίου θέρμανσης  με 
αυτό της κίνησης, αποδείχθηκε «ανθυγιεινή», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος της ΔΗΜΑΡ Δημοσθένης Σαρηγιάννης και 

πρότεινε δέκα μέτρα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνο-
νται: Επικαιροποίηση των ορίων συναγερμού, διεύρυνση 
των δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης, επιστροφή φό-
ρου σε όλους τους καταναλωτές, προώθηση του φυσικού 
αερίου κ.ά. Ο στόχος της αύξησης της φορολογίας του 
πετρελαίου θέρμανσης δεν ήταν η πάταξη της λαθρε-
μπορίας, αλλά η ενίσχυση των κερδών των πετρελαϊκών 
ομίλων, τόνισε ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γρηγόρης Λιονής. 
Η Ελλάδα, πρόσθεσε, έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις 
ενεργειακές της ανάγκες και να έχει θέρμανση κάθε σπίτι 
και κάθε σχολείο, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει ο λαός να 
έρθει σε ρήξη με την ακολουθούμενη πολιτική της ΕΕ που 
εφαρμόζει και η τρικομματική κυβέρνηση.

Παρεμβάσεις εκπροσώπων των κομμάτων
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Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών 
Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με 
κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά. 
Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν 
χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο τέλος του κειμένου. 
Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται το κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού 
συγκροτήματος. Στο Διάγραμμα αυτό εμφανίζεται το κόστος της θερμότητας σε €/kWhth , ενώ σε αυτό 
προστίθεται και η φορολόγηση και οι επιπλέον επιβαρύνσεις αναλόγως με το είδος καυσίμου ή την 
χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια. Από το καθαρό κόστος και τη φορολόγηση προκύπτει, στο ίδιο 
διάγραμμα, και η συνολική τιμή κόστους ωφέλιμης θερμικής ενέργειας. 
 

 
Διάγραμμα 1: Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος. 
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Την ακριβότερη και πλέον ανθυγιεινή λύση, που, μάλιστα, 
στοίχησε άμεσα ανθρώπινα θύματα, επέλεξαν οι Έλληνες 
για να ζεσταθούν στη διάρκεια του απερχόμενου χειμώνα, 
καθώς τα συναρμόδια υπουργεία, βυθισμένα στην απάθεια 
και αδράνεια, δεν φρόντισαν να ενημερώσουν υπεύθυνα 
και έγκαιρα για το κόστος και τις συνέπειες της κάθε 
μεθόδου θέρμανσης.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά το “στρογγυλό 
τραπέζι” από τον εκπρόσωπο της Σχολής Μηχανολόγων του 
ΕΜΠ, Επίκουρο Καθηγητή Σωτήριο Καρέλλα (σ.σ. βλέπε τα 
δυο διαγράμματα που δημοσιεύουμε), ήταν ιδιαίτερα απο-
καλυπτικά: το τζάκι, στο οποίο κατέφυγαν οι πολίτες, είναι 
η ακριβότερη - μετά τους ηλεκτρικούς λέβητες - σε σχέση 
με το πετρέλαιο, αλλά και η μέθοδος με την μεγαλύτερη 
ρύπανση ανά θερματική μονάδα !
Ειδικά αν στο τζάκι καίγεται νοθευμένη ξυλεία ή οποιαδή-
ποτε βιομάζα ανεξέλεγκτα, οι εκπομπές ρύπων μπορούν να 
αυξηθούν ως και 1.000 φορές, τονίστηκε, περιγράφοντας με 
ξεκάθαρους επιστημονικούς όρους τον “εφιάλτη” που βίωσε 
όλη η χώρα, ιδίως τα αστικά κέντρα.
Σύμπτωμα και συνέπεια του τρόπου με τον οποίο αντι-
μετωπίζονται όλα τα θέματα εκ μέρους της κυβέρνησης 
και οπωσδήποτε των επονομαζόμενων παραγωγικών 
υπουργείων, αποτελεί και το φαινόμενο της αιθαλομίχλης 
που έπνιξε τους πολίτες, με τεράστιες και αδιερεύνητες 
επιπτώσεις στην υγεία, αλλά και εξάντλησης του περίπου 
ανύπαρκτου, πλέον, εισοδήματος τους, τόνισε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.
“Δεν ακούν λύσεις, δεν κάνουν διάλογο με τους επιστή-
μονες, αγνοούν τις προτάσεις του ΤΕΕ, αδιαφορούν για 
τις μετρήσεις που κάνουν οι υπηρεσιών των ίδιων των 
υπουργείων τους, οδηγούμενοι είτε σε αστοχίες, είτε σε 
προσχηματικές λύσεις, από τις οποίες βγαίνουν χαμένοι οι 
πολίτες και στην προκειμένη περίπτωση και το περιβάλλον” 
επισήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
“ Όταν το ‘εισπράττω φόρους’ αντικατασταθεί από το στόχο 
της προσφοράς παραγωγικών λύσεων, τότε θα ανατραπούν 
όλα τα δεινά τα οποία υφίσταται ο πολίτης αυτής της χώρας 
στην παρούσα φάση” πρόσθεσε χαρακτηριστικά, υπογραμ-
μίζοντας τις μεγάλες καθυστερήσεις σε αποφάσεις, μέτρα 
και προπαντός ελέγχους σε κάθε περίπτωση.
Η Μαργαρίτα Καραβασίλη, πρόεδρος της ΜΚΟ CISD, 
υποστήριξε ότι το “ενεργειακό πακέτο” είναι έτοιμο από το 
2010, αλλά εγκαταλείφθηκε στη αδράνεια και βυθίστηκε 
“σε κατευθυνόμενες επιλογές κέρδους”, με συνέπεια όσα 
βιώσαμε τον χειμώνα με το “νέφος”.
Χαρακτήρισε το φαινόμενο της αιθαλομίχλης απολύτως 
πολιτικό πρόβλημα, μίλησε για λανθασμένες και άστοχες 
επιλογές, όταν γνωρίζουμε εδώ και χρόνια τι πρέπει να 
γίνει, ώστε να σταματήσει η ενεργειακή σπατάλη και 
υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις στα κτίρια δεν μπορούν να 
γίνονται διαμέρισμα με διαμέρισμα και όχι συνολικά, γιατί 
έτσι απλώς “πετάμε λεφτά” δίχως να πετυχαίνουμε τίποτα.
Ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Ιωάννης 
Σιταράς υπογράμμισε ότι υπάρχει και η γνώση και τα 

νομικά εργαλεία για να περιορίζονται φαινόμενα όπως η 
αιθαλομίχλη (προειδοποιήσεις, περιορισμοί κυκλοφορίας, 
διακοπή ρυπογόνων μονάδων κ.α.) τα οποία ουδόλως 
χρησιμοποιήθηκαν. Αν και επεσήμανε ότι υπάρχει και 
ζήτημα ατομικής ευθύνης του κάθε πολίτη (όταν καίγονται 
απολύτως ακατάλληλα ξύλα σε τζάκια), στάθηκε ιδιαίτερα 
στις ευθύνες των υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης που δεν έδρασαν όπως θα έπρεπε όταν παρουσιάστηκε 
έξαρση του φαινομένου.
Ο Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ 
Γιάννης Ζιώμας, υποστήριξε ότι το πρόβλημα της αιθα-
λομίχλης δεν ήταν, τελικά, η τιμή του πετρελαίου (έφτασε 
περίπου στα 120 σεντς εφέτος, έναντι 98 τον προηγούμενο 
χρόνο) αλλά η οικονομική αδυναμία των πολιτών να πληρώ-
σουν οποιοδήποτε κόστος για θέρμανση, αδυναμία που δι-

αρκώς επιδεινώνεται εξαιτίας των ερικοπών σε μισθούς και 
αμοιβές. Αν εφέτος ζήσαμε τον εφιάλτη της αιθαλομίχλης, 
ας αναλογιστούμε τις θα ζήσουμε τον επόμενο Σεπτέμβριο, 
τόνισε. Στο δεδομένο αυτό πλαίσιο, είπε, θα πρέπει να 
ενημερωθεί ο πληθυσμός υπεύθυνα, άμεσα και ουσιαστικά. 
Να πάψουν, πρόσθεσε χαρακτηριστικά “τα υπουργεία να 
λειτουργούν ως δήμοι και οι δήμοι ως ψιλικατζήδικα”, ενώ 
ζήτησε οι αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την άμεση κι-
νητοποίηση των υπηρεσιών και την ενημέρωση των πολιτών 
να περάσουν στις Περιφέρειες.
Στο ζήτημα της υπεύθυνης ενημέρωσης των πολιτών, ώστε 
να μην πέφτουν θύματα κερδοσκόπων, καθώς και των 
συστηματικών ελέγχων των προϊόντων θέρμανσης, της 
λειτουργίας και της συντήρησής τους, στάθηκαν όλοι οι 
ομιλητές.

Οι Έλληνες επέλεξαν την ακριβότερη λύση για να ζεσταθούν
Καθώς τα συναρμόδια υπουργεία δεν τους ενημέρωσαν
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Η χρήση καθαρής ξυλείας ή πελετών από καθαρό ξύλο µειώνει στο ελάχιστο τις εκποµπές αυτού του
είδους, σε αντίθεση µε τη χρήση νοθευµένου ξύλου ή άλλων ειδών βιοµάζας στην περίπτωση των οποίων
οι εκποµπές µπορεί να αυξηθούν έως και 1000 φορές.  
Άλλοι ρύποι οι οποίοι δύνανται να σχηµατίζονται κατά τη καύση, είναι αιωρούµενα σωµατίδια (PM), 
µονοξείδιο του άνθρακα (CO), πτητικοί υδρογονάνθρακες (VOC) και πολυκυκλικοί αρωµατικοί
υδρογονάνθρακες (PAH). Αυτοί οι ρύποι επηρεάζονται κυρίως από την τεχνολογία καύσης και τις
φυσικές ιδιότητες του καυσίµου (όπως περιεχόµενη υγρασία, ανόργανα κ.α.). Η χρήση παλαιότερης
τεχνολογίας κλειστών εστιών καύσης πόσο µάλλον ανοικτών εστιών (τζάκια) έχει σαν αποτέλεσµα τις
πολλαπλάσιες εκποµπές αιωρούµενων σωµατιδίων και των υπόλοιπων προϊόντων της ατελούς καύσης µε
άµεση συνέπεια την υποβάθµιση της ποιότητας της ατµόσφαιρας. 
Στο ∆ιάγραµµα 1 παρουσιάζονται οι δείκτες εκποµπών (π.χ. mg/kWhth) ανά τύπο καυσίµου και ιδιαίτερα
στην περίπτωση της χρήσης βιοµάζας και ανά διαθέσιµη τεχνολογία.  
Λόγω ελλιπών στοιχείων από µετρήσεις σε εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, τα δεδοµένα που
χρησιµοποιήθηκαν προέκυψαν από βιβλιογραφική επισκόπηση εργαστηριακών και επί τόπου µετρήσεων
σε εγκαταστάσεις σε άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Για την περίπτωση της Ελλάδας θα µπορούσαν να
ληφθούν δυσµενέστερες τιµές από αυτές που παρουσιάζονται παρακάτω, εάν ληφθεί υπόψη η διάθεση
στην αγορά µη πιστοποιηµένων προϊόντων (εστίες καύσης) αλλά και το γεγονός της χρήσης
ακατάλληλης καύσιµης ύλης σε πάσης φύσεως εγκαταστάσεις. 

∆ιάγραµµα 1: ∆είκτες εκποµπών ανά τύπο καυσίµου και τεχνολογίας θέρµανσης.                
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Αντλία θερµότητας Ζώνη Β Αντλία θερµότητας Ζώνη Γ Λέβητας βιοµάζας (Pellet ξύλου)
Τζάκι κλειστού θαλάµου (Ενεργειακό ) Τζάκι ανοιχτού θαλάµου Λέβητας Φ.Α. Συµπύκνωσης
Λέβητας Φ.Α. Συνήθης Ηλεκτρικός λέβητας Συνήθης λέβητας πετρελαίου

288021602829

Η ύλη των των σημερινών διεθνών, λόγω έκτακτη επικαιρότητας, θα δημοσιευτεί στο αυριανό newsletter
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Μετά την πρωτοβουλία της νέας Διοίκησης του ΕΤΑΑ να 
προχωρήσει, σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάληψη των 
καθηκόντων της, στην άμεση υλοποίηση των όσων παρα-
νόμων και αντισυνταγματικών προβλέπονται στο ν.3986/11, 
για υπέρογκη και αναδρομική από 01/07/11 αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ με υποχρεωτική 
ένταξη σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, 
η ΔΕ/ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να μην πληρώσουν 
νέες αυξημένες εισφορές και παράλληλα όλους τους 
Μηχανικούς και τους συλλογικούς φορείς τους (Σωματεία, 
Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) σε συγκέντρωση την 
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 στις 14:00 έξω από τα γραφεία 
του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα).
Εκφράζοντας την πλήρη αντίθεση σε οποιαδήποτε 
απόφαση αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, η ΔΕ 
του ΤΕΕ “καλεί τους εκπροσώπους των μηχανικών στο ΔΣ 
του ΕΤΑΑ, στο ΔΣ Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ε.Τ.Α.Α και των υπολοίπων 
μελών του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ
• να επαναφέρουν στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 
του ΔΣ στο οποίο συμμετέχουν, το θέμα της εφαρμογής 
των παράνομων και αντισυνταγματικών μνημονιακών 
διατάξεων περί αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των 
Μηχανικών και να απορρίψουν την εφαρμογή τους.
• λόγω της αναμονής απόφασης από το ΣτΕ (προσφυγή 
και ασφαλιστικά μέτρα) να προχωρήσουν στην αποστολή 
ειδοποιητηρίων και τον υπολογισμό των διακανονισμών 
των παλαιών οφειλών των ασφαλισμένων σύμφωνα με τις 
παλαιές εισφορές. 
• να παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους Μηχανικούς και τα 
προστατευόμενα μέλη τους”.
• σε άμεση αποκατάσταση των «κουρεμένων» αποθεμα-
τικών του Ταμείου μας
• σε ανάκληση των εξοντωτικών μειώσεων στις συντάξεις 
και τις παροχές του Ταμείου
• σε άμεση ενεργοποίηση του κλάδου ειδικών παροχών 
και  • σε κατάργηση των πρόσθετων τόκων στις ανεξό-
φλητες ασφαλιστικές οφειλές  
Επίσης, τους καλεί σε ανοιχτή συνεδρίαση της Αντιπρο-
σωπείας το Σάββατο 30/3/13 στο ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα) 
και τους προτρέπει σε άσκηση προσφυγών ενάντια στην 
αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών με τη συνδρομή της 
Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ.
Όπως υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση 
της ΔΕ “η αποστολή των παράλογων και αντικειμενικά 
ανέφικτων νέων αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών 
προς τους συναδέλφους εντάσσεται στην κυβερνητική 
προσπάθεια δήμευσης κάθε πόρου ή περιουσιακού 
στοιχείου μέσα από την ένταση της δανειοληπτικής, φο-
ρολογικής και εισφορολογικής εκμετάλλευσης. Η κίνηση 
αυτή αποτελεί τη χαριστική βολή στον εδώ και πολύ καιρό 

δοκιμαζόμενο κλάδο των Μηχανικών και αποτελεί χρέος 
μας να αποτραπεί με κάθε τρόπο”.
Εξάλλου, σε επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη, προς τους μηχανικούς, τονίζεται: 
“Επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά ότι η Κυβέρνηση και 
όσοι στηρίζουν την εφαρμοζόμενη πολιτική κοινωνικής 
αναλγησίας των τριών τελευταίων χρόνων, συνεχίζουν τη 
στοχοποίηση των εργαζομένων και με μεγαλύτερη ένταση 
των Μηχανικών και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ). 
Παρά τις διαπιστώσεις των Υπουργών και των κυβερνητι-
κών Παραγόντων για βούλιαγμα των δραστηριοτήτων μας, 
παρά τα κροκοδείλια δάκρυα για τους επιστήμονες, και 
κυρίως τους νέους επιστήμονες, παρά τις εξαγγελίες των 
τριών τελευταίων Κυβερνήσεων για κάλυψη της ανεργίας 
μας και ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών, 
αντιθέτως εμμένουν στις αυξήσεις των ασφαλιστικών ει-
σφορών μας, δια της υποχρεωτικής ένταξης ανά τριετία σε 
ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και της συνεχιζόμενης 
απόδοσης εισφορών υπέρ του Ταμείου Αλληλεγγύης στο 
οποίο, όμως οι Μηχανικοί δεν μπορούμε να ενταχθούμε.
Έχουμε ενημερώσει, επανειλημμένως και σε όλους τους 
τόνους, όλους τους αρμόδιους για τη δραματική κατάστα-
ση των Μηχανικών. Έχουμε κατ’ επανάληψη αναδείξει ότι 
οι Μηχανικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστικές 
εισφορές, πόσο μάλλον τις αυξημένες, άνω του 25%. Αρκεί 
κανείς να γνωρίζει ότι 27.943 Μηχανικοί δεν εξόφλησαν το 
β’ εξάμηνο του 2012 τις εισφορές τους, ποσοστό 40% των 
ελεύθερων επαγγελματιών, περίπου 8.000 έχουν προβεί 
σε διακανονισμό με αβεβαιότητα για τη δυνατότητα τους 
να ανταπεξέλθουν στην επόμενη δόση και 3.778 εταιρείες, 
δεν έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές των 
εργαζομένων σε αυτούς Μηχανικών.
Οι αυξήσεις εξυπηρετούν τα ελλείμματα άλλων Ασφαλι-
στικών Φορέων, μιας και ο Κλάδος των Μηχανικών του 
ΕΤΑΑ είχε πλεόνασμα 385 εκ. ευρώ το 2011. Το μέτρο θα 
θέσει εκτός επαγγέλματος και σε απόγνωση ακόμη πε-
ρισσότερους, δεκάδες χιλιάδες, Μηχανικούς, από όσους 
ήδη σήμερα έχουν τεθεί. Καμιά κυβερνητική επιλογή ή 
σχεδιασμός δεν προβλέπει δράσεις για τους Μηχανικούς 
και τους επιστήμονες, δεν δίνει ελπίδα, δεν οδηγεί στο 
ξεπέρασμα της ύφεσης και της κρίσης”.
Και προστίθεται:
“Κατά τους προηγούμενους μήνες το ΤΕΕ προσέφυγε 
και έχει κατατεθεί αίτηση αναστολής της εφαρμογής της 
αντισυνταγματικής διάταξης, ενώ τα Μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής (ΔΕ) του ΤΕΕ ερευνώνται από τον Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος για τις κινητοποιήσεις μας, σε 
σχέση με τις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, για 
απιστία σε βαθμό κακουργήματος.
Πρόσθετα η ΔΕ του ΤΕΕ και κατ’ επέκταση οι συνάδελφοι 
που μετέχουν στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, έθεσαν το θέμα που θα 

συζητηθεί στη επόμενη Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΤΑΑ ώστε:
• να επανέλθει στη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, το θέμα 
της εφαρμογής των παράνομων και αντισυνταγματικών 
μνημονιακών διατάξεων, περί αύξησης των ασφαλιστικών 
εισφορών των Μηχανικών και να απορριφθεί η εφαρμογή 
τους.
• λόγω της αναμονής απόφασης από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας (ΣτΕ) - προσφυγή και ασφαλιστικά μέτρα - να 
προχωρήσουν στην αποστολή ειδοποιητηρίων και στον 
υπολογισμό των διακανονισμών των παλαιών οφειλών των 
Ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις παλαιές εισφορές. 
• να παρέχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
χωρίς προϋποθέσεις σε όλους τους Μηχανικούς και τα 
προστατευόμενα Μέλη τους.
Πρόσθετα, η ΔΕ του ΤΕΕ έχει λάβει μια σειρά αποφάσεων 
και μέτρων, για την αντιμετώπιση και εναντίωση σε αυτήν 
την καταφανή αδικία.  Η εφαρμογή μιας αντισυνταγματι-
κής διάταξης με εκκρεμή την Απόφαση αναστολής από το 
ΣτΕ και με τεκμηριωμένη από την Αναλογιστική Μελέτη 
του ΤΕΕ, τα συμπεράσματα της οποίας έχουν τεθεί σε γνώ-
ση όλων των αρμοδίων, ότι θα οδηγήσει τον ασφαλιστικό 
μας φορέα σε ελλειμματική τροχιά, συνεπάγεται πολιτικές, 
δεοντολογικές και ποινικές ευθύνες για τους αρμόδιους, 
όποιοι κι αν είναι”.
Και καταλήγει:
“Οι πρωτοβουλίες και οι Αποφάσεις του ΤΕΕ απέναντι σε 
μια άδικη, ανάλγητη και αδιέξοδη κυβερνητική, μνημο-
νιακή πολιτική δεν επαρκούν.  Η στάση της αδρανοποίη-
σης, της ιδιώτευσης, της αποχής, δίνει παράταση σε μια 
συνεχιζόμενη επιδεινούμενη πολιτική που, ενώ γνωρίζει, 
αγνοεί προκλητικά τα αδιέξοδα και τα προβλήματά μας.
Η μαζική συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη”.
 

Συμμετοχή στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ
Η ΟΣΕΤΕΕ συμμετέχει στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και 
καλεί όλους τους Διπλωματούχους Μηχανικούς μέλη των 
Σωματείων της σε κινητοποίηση και αποκλεισμό του ΕΤΑΑ 
στην Μάρνη 22, την Πέμπτη 28/3/13 και ώρα 14.00. Για την 
κάλυψη των συναδέλφων που θέλουν να συμμετέχουν 
στην κινητοποίηση, η ΟΣΕΤΕΕ προκηρύσσει τρίωρη στάση 
εργασίας για αύριο Πέμπτη 28/03/13 από τις 13.00 έως 
τις 16.00.

ΤΟ ΤΕΕ ΚΑΛΕΙ  ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ 

ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 28/3  ΣΤΙΣ 2 ΜΜ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ

Όχι στις απαράδεκτες αυξήσεις των εισφορών
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έντονη ανησυχία σε Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, 
Λουξεμβούργο και Σλοβενία- ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΟΜΑΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Απώλειες στις αγορές ανεβαίνουν τα spreads 
Εισηγμένες: Τι αναφέρουν και καταγράφουν οι πρώτες ανακοινώσεις 
για την έκθεση στην κυπριακή αγορά- ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟΥΝ ΤΙΣ 
«ΠΛΗΓΕΣ» Λευκωσία: ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ. Μαυραγάνης: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 6.500 ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΜΕ 
ΑΚΙΝΗΤΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέος κύκλος αναταράξεων σε όλες τις αγορές της 
Ευρώπης- ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΙΟΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ Μέτρα 
εκτάκτου ανάγκης εφαρμόζονται στην Κύπρο- ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΟΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ 
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ Εντός των ημερών- Η ALPHA ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ 
ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ζημιές και προοπτικές- ΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ 
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΕ, EUROBANK, ALPHA ΓΙΑ ΤΟ 2012 Όλι Ρεν: 
ΙΣΧΥΡΟ ΤΩΡΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΚΕΡΔΟΣ: Οι Έλληνες επιχειρηματίες μετρούν τις απώλειες από το 
σχέδιο διάσωσης- ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Ποιες εισηγμένες έχουν χρήματα που κουρεύονται 
στη Λευκωσία- Η μία μετά την άλλη αποκαλύπτουν την έκθεσή τους στην 
Κύπρο Φόβοι για τις επιπτώσεις στις αποκρατικοποιήσεις- ΕΜΠΛΟΚΗ 

«ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ» ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ, ΜΙΝΙ ΚΡΑΧ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 
Πλαφόν σε εξόφληση επιταγών, συναλλαγές με κάρτες και συνάλλαγμα- 
ΔΡΑΚΟΝΤΕΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ Αυξάνονται οι οφειλέτες, οι επιχειρήσεις αδυνατούν να 
καταβάλουν και τον ΦΠΑ- ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΑΛΛΟ 
ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΕΙ Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Δεν απειλούνται με 
“κούρεμα” γιατί το πρόβλημα δεν είναι οι τράπεζες ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
ΛΙΜΑΝΙΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ- Τις επόμενες ημέρες 
οι πρώτοι διαγωνισμοί ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ-EUROBANK ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 
ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΤΗΣ ALPHA ΤΟ 2012 ΣΤΟ 1,3 ΔΙΣ. ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ- «Πάγωσαν» οι πληρωμές εν αναμονή της 
ρύθμισης ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΟΛΗ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Ποσό ίσο 
με το 50% του βασικού μισθού θα καταβάλλεται αμέσως.
ΕΞΠΡΕΣ: Προεδρικό διάταγμα στην Κύπρο με δρακόντεια μέτρα για 
την αποφυγή bank run- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ. Μαυραγάνης: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ OFF SHORE ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
3,99% ΤΟΥ ΓΔ ΣΤΟ ΧΑ- Υπό το βάρος των δραματικών εξελίξεων στην 
Κύπρο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΚΥΠΡΟΣ: ΑΓΩΝΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ: ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ- ΕΥΡΩΠΗ: 
ΔΙΧΑΣΜΟΣ.
ΕΘΝΟΣ: Μετά την οικονομική καταστροφή έρχεται η ανθρωπιστική 
κρίση- ΣΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Η ΚΥΠΡΟΣ  Καθησυχάζει η 
Μέρκελ, επιμένει ο Ντάισελμπλουμ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ «ΒΑΒΕΛ» ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ- ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στο στόχαστρο της τρόικας ο ιδιωτικός τομέας- 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  6 ΔΙΣ. € ΧΑΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ 6.500 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ OFFSHORE- Φορολογικοί παράδεισοι 
Πολύγυρος, Κύμη και Κρανίδι- Πώς στήνουν τα «κόλπα» με προμήθειες 
Δημοσίου  Λίστα Λαγκάρντ: ΤΑ… ΜΑΖΕΥΕΙ Ο ΔΙΩΤΗΣ, ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ Ο 
ΜΠΙΚΑΣ ΤΗΣ ΕΥΠ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ανεπαρκείς θεωρεί τους Ευρωπαίους πολιτικούς 
ακόμη και η Moody’s- Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΕΚΡΗΞΗ 
ΒΟΜΒΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΤΣΑΚΟΥ  Εφιαλτικά 
ευρήματα ερευνών για τις συνέπειες των μνημονίων- Η ΕΛΛΑΔΑ 3η 
ΦΤΩΧΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ «27»- Η ΚΡΙΣΗ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΖΩΕΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Και τον Βορρά στοχοποιεί 
τώρα το Eurogroup. Αποστάσεις από το Βερολίνο- ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΤΡΟΜΟΥ  Έρευνα- κόλαφος για τις επιπτώσεις της κρίσης στην 
υγεία των Ευρωπαίων- Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΟΥ… ΤΡΩΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  ΣΥΡΙΖΑ: 
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ  Λίστα 
Λαγκάρντ: ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Σόρος, Μέρκελ και Λαγκάρντ κερδοσκοπούν 

με τη δυστυχία της Μεγαλονήσου- ΤΡΙΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΤΖΟΓΑΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ  Η τράπεζα της Ελλάδος ψάχνει τρύπα εκατομμυρίων- ΒΙΚΤΩΡ 
ΚΕΡΝΑΕΙ, ΡΕΣΤΗΣ ΠΙΝΕΙ ΣΤΗ FBB  Αντι- ΔΝΤ φτιάχνουν οι Brics- 
ΠΟΥΤΙΝ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΑΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ ΘΗΡΙΑ».
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αναστάτωση, απελπισία και απόγνωση στην Αργεντινή 
της Μεσογείου- Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΝΑΒΕΙ ΤΟ ΦΙΤΙΛΙ  ΝΕΟ ΜΙΝΙ ΚΡΑΧ ΧΘΕΣ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ  Λίστα Λαγκάρντ: ΘΑ ΠΡΟΣΑΧΘΕΙ ΒΙΑΙΩΣ (ΑΝ 
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ) Ο ΓΙΩΡΓΟΣ!- Σήμερα στην προανακριτική της Βουλής ο 
Μπίκας, μπλέκει πάλι ο Βενιζέλος.
ΕΣΤΙΑ: ΠΩΣ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΚΥΠΡΙΟΙ- Αυξημένο το ένστικτο της 
αυτοσυντηρήσεως.
Η ΑΥΓΗ: ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ Ή ΑΥΛΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ- Σε κρίσιμο 
σταυροδρόμι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον δρόμο του Βερολίνου δείχνουν 
Μέρκελ- Σόιμπλε, η δημοκρατική επαναθεμελίωση του οικοδομήματος ο 
εναλλακτικός δρόμος, αλλά και ο όρος επιβίωσης.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΗ 
ΤΗ ΧΩΡΑ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης με βάση έγγραφο 
που κατέθεσε στη Βουλή- ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ  Κλίμα 
διάλυσης από δηλώσεις αξιωματούχων του Eurogroup- ΣΤΕΝΑΖΕΙ Η 
ΚΥΠΡΟΣ ΤΡΙΖΕΙ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Κ.Ι.Σ. και μεθόδευση- στήριξη σκοτεινών σχεδίων 
και μυστικών του Σιωνισμού…- ΕΝΩΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΥ 
«ΚΑΝΕΙ» ΣΙΩΝΙΣΜΟ!
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ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 28/03/2013

Αντιμέτωπη με ένα μεγάλο στοίχημα θα είναι από σήμερα 
το μεσημέρι n κυπριακή κοινωνία και οικονομία. Ο τρόπος 
αντίδρασης κατά το άνοιγμα των τραπεζών, έπειτα από 
το πολυήμερο πάγωμα κάθε τραπεζικής εργασίας, θα 
αποτελέσει βαρόμετρο για το πως θα κινηθεί n χώρα τις 
επόμενες εβδομάδες. To γεγονός ότι λαμβάνονται έκτακτα 
μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία αποτελεί ενδεικτικό 
της αγωνίας για την αντίδραση του κόσμου. Τα καταστήματα 
αναμένεται να ανοίξουν για το κοινό στις 12 το μεσημέρι και 
θα λειτουργούν μέχρι τις 6 το απόγευμα. To «κούρεμα» στις 
καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου 
καθορίστηκε στο 35% σε «προκαταρκτικό» επίπεδο. To 
τελικό ποσοστό αναμένεται να υπολογιστεί τις επόμενες 
βδομάδες, ανάλογα με τις εξελίξεις. Τα κατατεθειμένα 
κεφάλαια στην Τράπεζα Κύπρου άνω των 100.000 ευρώ θα 
παραμείνουν παγωμένα, μέχρι να υπολογιστεί το τελικό 
ύψος «κουρέματος». Όπως εκτιμάται από τα δεδομένα, το 
35% θεωρείται το ελάχιστο ποσοστό «κουρέματος». Τούτο 
δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μεγάλη απόκλιση στο τελικό 
ποσοστό, αλλά την ίδια ώρα δεν αποκλείεται το νούμερο 
αυτό να αυξηθεί και κατά δέκα ή περισσότερες ποσοστιαίες 
μονάδες. Η επαναλειτουργία των τραπεζών θα γίνει με 
περιορισμούς, που όπως ανακοινώθηκε επισήμως θα αρθούν 
σταδιακά. To μέτρο που επηρεάζει το σύνολο του κόσμου 
είναι ότι καθορίζεται στα 300 ευρώ το μέγιστο ποσό ανάληψης 
μετρητών. To... ιστορικό διάταγμα του υπουργού Οικονομικών 
Μιχάλη Σαρρή υπό τον τίτλο «Ο περί της επιβολής 
προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές νόμος 
του 2013, διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5», προβλέπει: 
• Απαγορεύεται n εξαργύρωση επιταγών. Εννοείται 
ότι επιτρέπεται n κατάθεση επιταγών σε λογαριασμό. 
Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά 
χρημάτων εκτός Δημοκρατίας. Κατ' εξαίρεσιν επιτρέπονται 
πληρωμές για τρέχουσες διεθνείς συναλλαγές: α) Για 
εισαγωγές, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, 
β) για έξοδα διαμονής μέχρι 5.000 ευρώ και δίδακτρα ανά 
τρίμηνο προσώπων που σπουδάζουν στο εξωτερικό και είναι 
συγγενείς πρώτου βαθμού προσώπων που κατοικούν στη 
Δημοκρατία, γ) χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών στο 
εξωτερικό έως 5.000 ευρώ, ανά μήνα, ανά πρόσωπο.
• Συνήθεις εμπορικές πράξεις για συναλλαγές έως 5.000 
ευρώ θα μπορούν να διεκπεραιώνονται χωρίς προσκόμιση 
δικαιολογητικών (τιμολόγια). Από 5.000 έως 200.000 ευρώ 
θα ζητείται άδεια πληρωμής από ειδική επιτροπή που θα 
συσταθεί στην κεντρική τράπεζα. Αιτήματα για πληρωμές για 
ποσά άνω των 200.000 θα υποβάλλονται απευθείας από τους 
ενδιαφερομένους απευθείας στην επιτροπή.
 • Απαγορεύεται ο τερματισμός προθεσμιακών καταθέσεων 
πριν από την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, ενώ για 
πληρωμή μισθών υπαλλήλων απαιτείται n παρουσίαση 
δικαιολογητικών εγγράφων.
 • Απαγορεύεται n μεταφορά χαρτονομισμάτων στο εξωτερικό 

σε ευρώ n ξένο συνάλλαγμα, άνω των 1.000 ευρώ, ανά φυσικό 
πρόσωπο, ανά ταξίδι.
 • Χρηματοοικονομική συναλλαγή, πληρωμή ή και μεταφορά 
n οποία δεν έχει ολοκληρωθεί πριν από την έκδοση του 
διατάγματος, υπόκειται στα προβλεπόμενα περιοριστικά 
μέτρα.
 • Τα περιοριστικά μέτρα ισχύουν σε όλους τους 
λογαριασμούς, πληρωμές και μεταφορά χρημάτων, 
ανεξαρτήτου νομίσματος. Των περιοριστικών μέτρων 
εξαιρούνται οι πληρωμές που έχουν εγκριθεί από την 
επιτροπή, τη Δημοκρατία και την κεντρική τράπεζα. 

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 44 | 28/03/2013

Σε στάση πληρωμών νέων αυξημένων εισφορών καλεί τους 
μηχανικούς το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, θεωρώντας 
απαράδεκτη την απόφαση της νέας διοίκησης του Ενιαίου 
Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, να προχωρήσει 
σε αυξήσεις των εισφορών, αναδρομικά από τον Ιούλιο 
του 2011, με υποχρεωτική ένταξη σε ανώτερη ασφαλιστική 
κατηγορία ανά τριετία. To TEE καλεί παράλληλα όλους τους 
Μηχανικούς και τους συλλογικούς φορείς τους (Σωματεία, 
Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) σε συγκέντρωση σήμερα 
στις 2 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, 
Αθήνα). To TEE «καλεί τους εκπροσώπους των μηχανικών 
στο δ.σ. του ΕΤΑΑ, στο δ.σ. Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών 
και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΕΤΑΑ και των υπολοίπων 
μελών του δ.σ. του ΕΤΑΑ να επαναφέρουν στην αμέσως 
επόμενη συνεδρίαση του δ.σ., το θέμα της εφαρμογής των 
παράνομων μνημονιακών διατάξεων περί αύξησης των 
ασφαλιστικών εισφορών και να απορρίψουν την εφαρμογή 
τους».

ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα1 3 | 28/03/2013

Τη δυνατότητα να υπαχθούν στον νόμο Κατσέλη (N. 3869/ 
2010) για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά έχουν και οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως π.χ. γιατροί, μηχανικοί, 
δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδηγοί αυτοκινήτων, 
ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, ηλεκτρονικοί, 
προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά κύριο 
λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και δεν 
χαρακτηρίζονται έμποροι. Aυτό προκύπτει από την με 
Αριθ. Πρωτ.: Β13-5 απόφαση του υπ. Ανάπτυξης απάντηση 
του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδά σε ερώτηση 
του βουλευτή κ. N. Νικολόπουλου σχετικά με την ένταξη 
ελεύθερων επαγγελματιών και άλλων επιτηδευματιών στον 
Νόμο1 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων 
φυσικών προσώπων». Συγκεκριμένα σε έγγραφο του 
υπουργείου Ανάπτυξης αναφέρεται ότι ο υφιστάμενος 
νόμος 3869/2010 για τη «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων 
φυσικών προσώπων», τροπολογία του οποίου βρίσκεται 
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σε στάδιο διαβουλεύσεων, απευθύνεται σε υπερχρεωμένα 
φυσικά πρόσωπα και προϋπόθεση ένταξης αυτών στον νόμο 
είναι να μην έχουν πτωχευτική ικανότητα. To άρθρο 2 παρ. 
1 του Πτωχευτικού Κώδικα ορίζει ότι πτωχευτική ικανότητα 
έχουν οι έμποροι. Κατά το Β.Δ. 1904/1-5/1835 άρθρο 1, 
ορίζεται ότι έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικές 
και κύριο επάγγελμα έχουν την εμπορία. Επίσης κατά το Β.Δ. 
2/14-05- 1835 προβλέπεται ποιες είναι οι εμπορικές πράξεις 
βάσει των οποίων κάποιος αποκτά την εμπορική ιδιότητα. 
Συνεπώς, στο πλαίσιο του N. 3869/2010 υπάγονται και οι 
επαγγελματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, όπως π.χ. 
γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ., ομοίως 
οδηγοί αυτοκινήτων, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί, υδραυλικοί, 
ηλεκτρονικοί, προγραμματιστές, που αποκλειστικώς ή κατά 
κύριο λόγο προσφέρουν την προσωπική τους εργασία και 
δεν χαρακτηρίζονται έμποροι. Προσθέτως υπάγονται και όσοι 
ήταν έμποροι έπαψαν όμως την εμπορία ή την οικονομική 
τους δραστηριότητα χωρίς κατά την παύση αυτή να έχουν 
παύσει τις πληρωμές τους. (Άρθρο 2 παρ. 3 Πτωχευτικού 
Κώδικα). Οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη 
διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα. Σημειώνεται περαιτέρω, 
ότι νομολογιακά και ερμηνευτικά στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου ήδη υπάγονται και οι «μικροέμποροι» δηλαδή φυσικά 
πρόσωπα που ασκούν την εμπορική τους δραστηριότητα κατά 
βάση μέσα από την προσωπική τους εργασία, αποβλέποντας 
στον βιοπορισμό τους και έχουν περιορισμένες οφειλές από 
εμπορικές πράξεις. Τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν πτωχευτική 
ικανότητα και ως εκ τούτου δικαιούνται να υποβάλουν 
αίτηση για δικαστική ρύθμιση των χρεών. Αναφορικά με την 
υπερχρέωση των εμπόρων που έχουν πτωχευτική ικανότητα 
αυτοί υπάγονται στον Πτωχευτικό Κώδικα.

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΙΜΑΝΙΩΝ, ΜΑΡΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 17, 22 | 28/03/2013

Προσπάθεια προς τα εμπρός επιδιώκει το Ταμείο Αξιοποίησης 
της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Η πρώτη 
συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου υπό τον νέο πρόεδρο 
του κ. Στέλιο Σταυρίδη ήταν παραγωγική. Αποφασίστηκαν 
δύο νέες αποκρατικοποιήσεις, ενώ έγινε το άνοιγμα των 
προσφορών για τα έξι ακίνητα του εξωτερικού που πουλά το 
ελληνικό Δημόσιο. Προσφορές υπήρξαν μόνον για τα τέσσερα 
από τα έξι ακίνητα του εξωτερικού που προωθούσε προς 
πώληση το ΤΑΙΠΕΔ. Συνολικά υποβλήθηκαν 11 προσφορές, 
εκ των οποίων τέσσερις για το ακίνητο του Λονδίνου, μία 
για το ακίνητο των Βρυξελλών, δύο για το ακίνητο του 
Βελιγραδίου και τέσσερις για το ακίνητο στην Λευκωσία. To 
Ταμείο συνεχίζει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και 
των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής των ενδιαφερομένων 
στον εν λόγω διαγωνισμό. Αξιόπιστες πηγές έκαναν λόγο 
για αθροιστική προσφορά που ξεπερνά τα 35 εκατ. ευρώ και 
για τα τέσσερα ακίνητα. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν 
το ακίνητο στο Λονδίνο που στο παρελθόν αποτελούσε 
προξενική κατοικία. Προσφορές δεν υπήρξαν για το ακίνητο 
της Λουμπλιάνας στη Σλοβενία και το ακίνητο στην Τασκένδη 

του Ουζμπεκιστάν. Σε ό,τι αφορά τους νέους διαγωνισμούς οι 
οποίοι προγραμματίζεται να ξεκινήσουν εντός των επομένων 
ημερών, αφορούν τα περιφερειακά αεροδρόμια και τους 
μικρούς λιμένες και μαρίνες. Για τα περιφερειακά αεροδρόμια 
αναμένεται να υπάρξει δημοσιοποίηση των δύο προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τις δύο ομάδες αεροδρομίων 
που προβλέπει το σχέδιο αξιοποίησής τους), πιθανώς και 
μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι το ΤΑΙΠΕΔ 
χώρισε τα 38 περιφερειακά αεροδρόμια σε δύο ομάδες, οι 
οποίες θα περιλάβουν από 15 έως 21 αεροδρόμια συνολικά. 
Για τα υπόλοιπα αεροδρόμια που είναι και τα πιο μικρά, 
κρίνεται ότι δεν υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον και πιθανώς να 
παραχωρηθεί n διαχείρισή τους. Για το ίδιο θέμα αναφέρθηκε 
χθες και ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, ο 
οποίος ανέφερε ότι εντός των επομένων ημερών θα κατατεθεί 
στην Ελληνική Βουλή νόμος που θα καθορίσει το νέο πλαίσιο 
λειτουργίας της ΥΠΑ, ως ρυθμιστικής αρχής των αεροδρομίων 
της χώρας. Επιπλέον ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι για την 
αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων έχει 
ήδη εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον. Για την αξιοποίηση 
των μικρών λιμένων και μαρινών, το Ταμείο προτίθεται 
σύντομα να ξεκινήσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης 
με τη δημοσιοποίηση της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που θ' αφορά την πρώτη ομάδα μαρινών. Αυτή 
περιλαμβάνει τις μαρίνες/λιμένες Αλίμου, Ύδρας, Πόρου 
και Νέας Επιδαύρου. Σημειώνεται ότι το σχέδιο αξιοποίησης 
των μαρινών, περιλαμβάνει εννέα συνολικά ομάδες μικρών 
λιμένων/μαρινών. Τα σχέδια και n στρατηγική, αναμένεται 
να εξειδικευθούν σήμερα σε συνέντευξη Τύπου που έχει 
προγραμματιστεί, μεταξύ της υπουργού Τουρισμού, Όλγας 
Κεφαλογιάννη και του διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ, 
Γιάννη Εμίρη. 
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 Η Βουλγαρία, n Ρουμανία, n Ελλάδα και n Λετονία είναι 
σι φτωχότερες χώρες ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με συγκριτική έρευνα που 
πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Οικονομίας του Κιέλου. Στον 
αντίποδα, το μικρότερο πρόβλημα φτώχειας αντιμετωπίζουν n 
Δανία, n Σουηδία, n Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, n Ολλανδία 
και n Αυστρία, ενώ n Γερμανία βρίσκεται στην έβδομη θέση. 
To Ινστιτούτο ορίζει τη φτώχεια με βάση τους δείκτες της 
σχετικής εισοδηματικής φτώχειας, n οποία αφορά όσους 
έχουν εισόδημα κάτω του 60% του μέσου όρου της χώρας 
στην οποία ζουν, της υποκειμενικής εισοδηματικής φτώχειας 
ή παράγοντα στέρησα και της οικονομικής στενότητας, n 
οποία περιγράφει το βαθμό επάρκειας του εισοδήματος κάθε 
νοικοκυριού. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, εντονότερο 
πρόβλημα φτώχειας αντιμετωπίζουν οι άνεργοι, οι ανύπαντροι 
γονείς και οι μετανάστες. Προτείνεται δε n λήψη μέτρων 
στον εργασιακό τομέα και n κοινωνική στήριξη των ευπαθών 
ομάδων, προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες εξεύρεση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης. (ΠΗΓΗ: ΑΠΕ)


