
Μεταξύ των 200 καλύτερων Πανεπιστημίων της παγκόσμιας κατάταξης, σε 
10 από τα 30 θεματικά-επιστημονικά πεδία, συγκαταλέγεται το Α.Π.Θ. για το 

τρέχον έτος, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Κατάταξης QS.  Συγκεκριμέ-
να, το Α.Π.Θ., είναι μεταξύ των 200 κορυφαίων, στα εξής επιστημονικά πεδία: 
Ιστορία,  Επιστήμες της Γης και της Θάλασσας,  Περιβαλλοντικές Επιστήμες, 
Επιστήμες Επικοινωνίας και ΜΜΕ, στη Νομική, καθώς και στους κλάδους των 
Μηχανικών (Χημικοί, Πολιτικοί, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί).
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«The Sleepwalkers» (οι υπνοβάτες), 
τιτλοφόρησε το περιοδικό Economist 
το εξαιρετικά επικριτικό και ειρωνικό 
άρθρο στο τεύχος αυτής της εβδομάδας 
(παραπέμποντας και ως εικονογράφηση 
στην ομώνυμης ταινία) το οποίο αφιερώνει 
στους Ευρωπαίους ηγέτες. Τη γενική 
χαλάρωση και απραξία που τους διακατέχει 
αυτή την περίοδο, την αποδίδει στην 
προεκλογική περίοδο στην Γερμανία, 
κυρίως, όμως, στην εξαιρετικά κακή εικόνα 
που εμφανίζουν οι ίδιοι και συνολικά η ΕΕ, 
στα μάτια των πολιτών. Η στάση τους είναι 
καταστροφική, όπως γράφει, γι’ αυτό και 
τους καλεί «να βγουν από τον λήθαργο».

Η ηρεμία και η αισιοδοξία που τους 
διακατέχει, δεν συνιστούν σημάδια 
ανάκαμψης, αλλά αντιθέτως παρακμής. 
Σαφώς και γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν 
(να χαλαρώσει η λιτότητα, να περιοριστεί η 
περικοπή των δαπανών και να αξιοποιηθούν 
χρήματα για ενίσχυση της απασχόλησης 
των νέων και επενδύσεων σε μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις), αλλά, καθώς «οι ψηφοφόροι 
από τη μια επιθυμούν τη διατήρηση της 
Ευρωζώνης και από την άλλη δεν στηρίζουν 
τις δύσκολες μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναγκαίες για την έξοδο από την κρίση», 
επιλέγουν την «συνταγή της αδράνειας», 
συμπληρώνει το άρθρο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απάντηση στην εμφανή, πλέον, 
προσπάθεια των Κυβερνήσεων, 
αλλά και συμφερόντων, για την 
απαξίωση των συνδικαλιστικών και 
επιστημονικών φορέων, καθώς και 
των προσώπων που τους υπηρε-
τούν, με προφανείς στόχους τον 
μηδενισμό κάθε φωνής, στάσης ή 
αντίληψης που διαφωνεί και αντι-
στέκεται στα αντιλαϊκά, αντιδημο-
κρατικά και ανάλγητα δρώμενα των 
τελευταίων χρόνων, επιζητά το ΤΕΕ 
μέσα από τη συνεργασία με όλους 
τους επιστημονικούς και συνδικα-
λιστικούς φορείς της χώρας. Με 
αυτό το σκοπό ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρήστος Σπίρτζης συγκαλεί αύριο 
Τετάρτη το μεσημέρι (13:00 - αίθου-
σα συνεδριάσεων της ΔΕ. του ΤΕΕ 
- Νίκης 4 - 8ος όροφος) συνάντηση 
των εκπροσώπων των φορέων των 
υγειών παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας: ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΣΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικο-
νομικό Επιμελητήριο, ΠΟΕΣΥ, ΣΔΑ, 
Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, Πα-
νελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, 
Σύλλογο Συμβολαιογράφων. Όπως 
επισημαίνει ο κ. Σπίρτζης στην 
επιστολή-πρόσκληση «σε πολλές 
περιπτώσεις η συμπεριφορά της 
Κυβέρνησης έχει μετεξελιχθεί σε 
στοχοποίηση όσων διαφωνούν και 
μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο 
στην υλοποίηση πολιτικών αποδό-
μησης του Κράτους Δικαίου, του 
κοινωνικού κράτους, της δημόσι-
ας διοίκησης και του εργασιακού 
πλαισίου. Με τη μέθοδο της σπίλω-

σης και της συκοφάντησης όλες οι 
υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της 
κοινωνίας και όλοι οι εργαζόμενοι 
βαφτίζονται συντεχνίες, διεφθαρ-
μένοι, αναχρονιστές, εκπρόσωποι 
ομάδων συμφερόντων. 
Ο κοινωνικός διάλογος έχει αντι-
κατασταθεί από κατά παραγγελία 
στημένες μελέτες συγκεκριμένων 
Εταιρειών Συμβούλων, δικηγορι-
κών γραφείων και Ινστιτούτων του 
ΣΕB και του Οικονομίστικου κατε-
στημένου.  Οι δήθεν θεσμικοί εκ-
πρόσωποι μεταπρατικών συμφερό-
ντων συνεργάζονται με την τρόικα 
και την Κυβέρνηση επιβάλλοντας 
στις δανειοδοτικές δεσμεύσεις της 
Χώρας ανάλγητα μέτρα αθέμιτου 
πλουτισμού του».

Πρωτοβουλία για 
κοινή αντίδραση 
των παραγωγι-
κών δυνάμεων 
στη συνολική 
αποδόμηση της 
χώρας αναλαμ-
βάνει το ΤΕΕ 
και καλεί αύριο 
σε συνάντηση 
τους εκπροσώ-
πους τους για να 
συμφωνηθεί το 
πλαίσιο και οι 
συγκεκριμένες 
ενέργειες.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ  
ΣΗΜΕΡΑ Αντίσταση στην ισοπέδωση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Αερομεταφορές- Παρόν και 
Μέλλον» 
ΑΘΗΝΑ

iForce Επικοινωνίες, 
Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ. , Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων

30
Μαΐου
2013

29
Μαΐου
2013

ΔΙΑΛΕΞΗ: «Πλημμέλειες οικοδομικής άδειας»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:" Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας, σε 
συνεργασία με την Κοσμητεία της Πολυτεχνι-
κής σχολής του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
διοργανώνουν αύριο 29 Μαΐου, στις 6 το 
απόγευμα, εκδήλωση με θέμα «Οι επαγγελμα-
τικές προοπτικές των μηχανικών-Νέοι τομείς 
ανάπτυξης».
  Η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέ-
ατρο του ΤΕΕ Μαγνησίας. Στόχος της είναι να 
αναδειχτούν οι τομείς στους οποίους μπορούν 
να στραφούν επαγγελματικά οι μηχανικοί ως 
διέξοδο από την κρίση και την ύφεση. 
Στην εκδήλωση αναμένεται να τεθούν, μεταξύ 
άλλων, ζητήματα όπως ο ρόλος των Μη-
χανικών σήμερα, οι νέες επαγγελματικές 
ενασχολήσεις οι οποίες προκύπτουν από την 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η προσέλκυση 
επενδύσεων από τις οποίες θα προκύψουν 
θέσεις εργασία για τους μηχανικούς, η εκ-
μετάλλευση των φυσικών πόρων με σεβασμό 
στο περιβάλλον και τα σύγχρονα μοντέλα με 
τα οποία πρέπει να λειτουργεί η Δημόσια 
Διοίκηση.
Σκοπός είναι  να ανακοινωθούν καινοτόμες 
επενδυτικές στρατηγικές που θα αξιοποιούν 
τις υπάρχουσες δομές, αλλά και θα συμπράτ-
τουν με καινούργιες.
 Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας θ αναπτυ-
χθούν τα θέματα:
- «Κοινωνική αποστολή και επαγγελματικές 

δυνατότητες των μηχανικών στα πλαίσια της 
υπαρξιακής αναγκαιότητας για ενδογενή 
ανάπτυξη», Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, πρώην 
Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, πρώην Πρύτα-
νης του Ε.Μ.Π., Ομότιμος Καθηγητής Σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
- «Επαγγελματικές προοπτικές των Πολιτικών 
μηχανικών», Νίκος Ηλιού, Πρόεδρος Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών Π.Θ, Αναπληρωτής 
Καθηγητής 
-  «Τι θα γίνω όταν μεγαλώσω: Οι οδύνες και 
τα δεινά μια αργοπορημένης ενηλικίωσης», 
Θεοκλής Καναρέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Π.Θ.
-  «Το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανι-
κού. Νέες προοπτικές και ευκαιρίες απα-
σχόλησης», Γεώργιος Κοζανίδης, Επίκουρος 
Καθηγητής, Τμήματος  Μηχανολόγων Μηχα-
νικών Π.Θ 
- «Οι προοπτικές του ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού στη νέα Πραγματικότητα», Γεώργιος Στα-
μούλης, Πρόεδρος Τμήματος  Μηχανικών Η/Υ, 
Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Π.Θ., Καθηγητής 
- «Απόφοιτοι Πολεοδομίας, Χωροταξίας: 
Πόσο εύρος της ήδη περιορισμένης αγοράς 
εργασίας δικαιούνται;», Σαπουνάκης Άρης, 
Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών 
Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης.
Πληροφορίες: www.teemag.gr

Οι επαγγελματικές προοπτικές  
των μηχανικών 

Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Μελών 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. 
διοργανώνει -στις 30 Μαΐου 2013 στο αμφιθέατρο 
του Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όροφος) στις 
18.30- ημερίδα με θέμα:  “H έξυπνη εξειδίκευση’’ στην 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο Δημήτρης Ιακωβίδης, 
Αναπληρωτής Προϊστάμενος της   Ειδικής Υπηρεσίας 
Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυ-
ξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων, ενώ θα 
ακολουθήσει συζήτηση.
 Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 
σκοπός της πρωτοβουλίας του Ι.ΕΚ.Ε.Μ. - Τ.Ε.Ε. είναι 
η ευρεία ενεργοποίηση όχι μόνο των μηχανικών, αλλά 
και κάθε σκεπτόμενου πολίτη.
«Ενόψει της κατάρτισης του επόμενου ΕΣΠΑ διαβά-
ζουμε ότι κεντρικός στόχος του αναπτυξιακού σχεδίου 
για το 2020 είναι: «Η συμβολή στην αναγέννηση της 
ελληνικής οικονομίας και στην έξοδο από την κρίση 
με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και 
κοινωνικού ιστού της χώρας και των περιφερειών 
της, έχοντας ως αιχμή την έξυπνη εξειδίκευση και 
γνώμονα τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, τη συμ-
βολή στην αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των 
πολιτών και στην ενίσχυση της τρωθείσας κοινωνικής 
συνοχής με έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση 
βιώσιμων θέσεων απασχόλησης», ενώ παράλληλα 
ό όρος “έξυπνη εξειδίκευση” αναφέρεται όλο και 
πιο συχνά στα αναπτυξιακά συνέδρια, που έλαβαν ή 
λαμβάνουν χώρα σε όλη την Ελλάδα.
Κρίνοντας ότι ο όρος και ειδικότερα η στρατηγική και 
οι μέθοδοι υλοποίησής του χρειάζονται ανάλυση, το 
Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. διοργανώνει τη συγκεκριμένη εκδή-
λωση. Πληροφορίες: http://www.iekemtee.gr/el/ 

Η “έξυπνη εξειδίκευση’’ 
στην προγραμματική  
περίοδο 2014-2020



Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΤΟΥ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

«Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ιστορικές μας ευθύνες…»
Το πλήρες κείμενο της επιστολής-πρόσκλησης του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου 
Σπίρτζη προς τους προέδρους των παραγωγικών και επιστημονικών φορέων 
να πάρουν μέρος σε συνάντηση διαμόρφωσης κοινής  δράσης και πρωτοβου-
λιών ενάντια στις πολιτικές ισοπέδωσης της χώρας και του δυναμικού της έχει 
ως εξής: 
«Αγαπητοί Συνάδελφοι Πρόεδροι, Είναι πλέον εμφανής η προσπάθεια των Κυ-
βερνήσεων αλλά και των συμφερόντων για την απαξίωση των συνδικαλιστικών 
και επιστημονικών Φορέων και των προσώπων που τους υπηρετούν, με προ-

φανείς στόχους τον μηδενισμό κάθε φωνής, στάσης ή αντίληψης που διαφωνεί 
και αντιστέκεται στα αντιλαϊκά, αντιδημοκρατικά και ανάλγητα δρώμενα των 
τελευταίων χρόνων. Σε πολλές περιπτώσεις η συμπεριφορά της Κυβέρνησης 
έχει μετεξελιχθεί σε στοχοποίηση όσων διαφωνούν και μπορούν να αποτελέ-
σουν εμπόδιο στην υλοποίηση πολιτικών αποδόμησης του Κράτους Δικαίου, 
του κοινωνικού κράτους, της δημόσιας διοίκησης και του εργασιακού πλαισίου. 
Με τη μέθοδο της σπίλωσης και της συκοφάντησης όλες οι υγιείς παραγωγικές 
δυνάμεις της κοινωνίας και όλοι οι εργαζόμενοι βαφτίζονται συντεχνίες, διε-
φθαρμένοι, αναχρονιστές, εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων. Ο κοινωνικός 
διάλογος έχει αντικατασταθεί από κατά παραγγελία στημένες μελέτες συγκε-

κριμένων Εταιρειών Συμβούλων, δικηγορικών γραφείων και Ινστιτούτων του 
ΣΕB και του Οικονομίστικου κατεστημένου.  Οι δήθεν θεσμικοί εκπρόσωποι 
μεταπρατικών συμφερόντων συνεργάζονται με την τρόικα και την Κυβέρνηση 
επιβάλλοντας στις δανειοδοτικές δεσμεύσεις της Χώρας ανάλγητα μέτρα αθέ-
μιτου πλουτισμού του. Οι Έλληνες πολίτες, οι άνεργοι, οι νέοι, οι εργαζόμενοι, οι 
μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες παρακολουθούν παγωμένοι τον συνεχιζόμε-
νο κατήφορο της ζωής και της Δημοκρατίας μας, τελματωμένοι στα καθημερινά 
αδιέξοδα προβλήματα. Οι νέοι επιστήμονες της Χώρας ξενιτεύονται, οι μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν, ο παραγωγικός ιστός της Χώρας ή πωλείται 
ή παύεται, ο δημόσιος τομέας υποδομείται και η ανεργία έχει ξεπεράσει κάθε 
προηγούμενο.  Οι ασφαλιστικοί Φορείς βουλιάζουν στα ελλείμματα, λεηλατή-
θηκαν με το κούρεμα, προς όφελος μεταπρατών, και συνεχίζουν ακόμη και σή-
μερα να λεηλατούνται.  Οφείλουμε να αναλάβουμε τις ιστορικές μας ευθύνες 
δίνοντας από κοινού έναν αγώνα που θα φέρει στο προσκήνιο την αλληλεγγύη, 
την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, την υπεράσπιση των κοινωνικών 
και συνδικαλιστικών Φορέων και του Ρόλου τους. Οφείλουμε να αναδείξουμε 
τις πραγματικές προθέσεις των μνημονιακών δογματικών πολιτικών της αποδό-
μησης του εργασιακού πλαισίου και των εργασιακών κεκτημένων, της ληστείας 
του ασφαλιστικού συστήματος, της εντεινόμενης ύφεσης, του χαρίσματος της 
δημόσιας περιουσίας και των μεταπρατικών συμφερόντων που ωφελούνται και 
αισχροκερδούν. Οφείλουμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας, τις προτάσεις 
μας για την οικοδόμηση παραγωγικής δομής, για την επανάκτηση στοιχειωδών 
εργασιακών θεσμών και κοινωνικών παροχών, για την υπεράσπιση του Έλλη-
να εργαζόμενου και των μεταναστών, για την προάσπιση της Δημοκρατίας μας. 
Οφείλουμε όλοι μαζί να αντισταθούμε στη συνολική αποδόμηση της κοινωνίας 
μας. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η συνάντηση όλων των εκπροσώπων 
των υγειών παραγωγικών δυνάμεων της χώρας την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 στις 
13:00 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος)»   

Ο ΧΡ. Σπίρτζης υπογραμμίζει ότι η αυριανή συ-
νάντηση, θα είναι η πρώτη μιας σειράς, κατά την 
οποία θα συμφωνηθεί το κοινό πλαίσιο δράσης, 
αλλά και θα αποφασιστούν οι αντιδράσεις οι οποίες 
θα εξελιχθούν σε βάθος χρόνου.
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Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης εκφράζει την συμπαράσταση του τεχνικού κόσμου 
στον αγώνα που δίνουν οι  εργαζόμενοι στο ΕΚΒΑΑ (πρώην ΙΓΜΕ), οι οποίοι όπως τό-
νισαν χθες σε συνέντευξη Τύπου,  παρά τις υπονομευτικές πολιτικές που ασκούνται 
συνεχίζουν το έργο του. Σε συνέντευξη Τύπου, που διοργανώθηκε στα γραφεία της 
ΕΣΗΕΑ στην Αθήνα τονίστηκε ότι μετά από 1 1/2 χρόνο συνεχών αγώνων των εργαζό-
μενων του ΙΓΜΕ το Ινστιτούτο διατηρείται σε λειτουργία, έστω και λαβωμένο στα πλαί-
σια του νέου  φορέα. Έγινε ενημέρωση για την προώθηση του ερευνητικού έργου του 
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, των ανταγωνιστικών προγραμμάτων και των έργων υπέρ τρίτων 

(μεταλλεύματα, υπόγεια νερά, ενεργειακά, περιβάλλον) και για τα οικονομικά και πε-
ριβαλλοντικά οφέλη, που θα προκύψουν για τον λαό και τον τόπο από την ενίσχυση της 
λειτουργίας του. Στη κρίσιμη αυτή καμπή (έναρξη ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ 
– Επανεξέταση του ρόλου του ΙΓΜΕ  στα πλαίσια της  ΚΥΑ 25200/8-11-2011),  σημαντι-
κά έργα που αφορούν στην ανάπτυξη του τόπου (μεταλλευτική, υδρογεωλογική έρευ-
να), δεν αποτελούν κύριο αντικείμενο του ερευνητικού τους πεδίου. Έτσι  θέματα όπως 
η επένδυση στις Σκουριές, επίλυση σοβαρών περιβαλλοντικών ή υδρευτικών προβλη-
μάτων δεν είναι στις ερευνητικές προτεραιότητες του με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας.

«Η τρικομματική Κυβέρνηση, λίγες μέρες πριν την 
έλευση της Τρόικας, διαμορφώνει το πλαίσιο για απο-
λύσεις εξπρές, σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες 
των δανειστών». Αυτό τονίζεται σε ανακοίνωση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, καθώς επίσης 
ότι:  “ Ήδη με το σχέδιο νόμου που κατατίθεται τις 
επόμενες μέρες στη Βουλή προετοιμάζονται χιλιάδες 
απολύσεις και διαθεσιμότητες εργαζομένων, μέσα στο 
2013 (σε δήμους, ΕΡΤ αλλά και σε οποιαδήποτε υπη-
ρεσία του Δημοσίου), ενώ συγκροτείται μόνιμος μη-

χανισμός (Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης) 
που θα προωθεί, με απλές Υπουργικές Αποφάσεις και 
Προεδρικά διατάγματα, καταργήσεις οργανικών θέ-
σεων Νομικών Προσώπων και απολύσεις, άμεσα και 
στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο η Κυβέρνηση και η 
Τρόικα επιλέγουν τον «ξαφνικό θάνατο» προκειμένου 
να προχωρήσει το σχέδιο για 15.000 απολύσεις και 
25.000 διαθεσιμότητες εντός του έτους. Στην ΕΡΤ, για 
παράδειγμα, μετά τις απολύσεις εκατοντάδων συμ-
βασιούχων, η Κυβέρνηση φαίνεται να μεθοδεύει την 
απαξίωση της δημόσιας ενημέρωσης που χρηματοδο-

τείται από τους έλληνες πολίτες. Μια τέτοια πολιτική 
επιλογή που αντικειμενικά θα ευνοήσει την ιδιωτική 
τηλεόραση θα αποτελέσει πλήγμα ανεπανόρθωτο για 
την ενημέρωση, τον πλουραλισμό και εν τέλει για την 
ίδια την Δημοκρατία. Η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί την 
Κυβέρνηση να σταματήσει άμεσα την υλοποίηση των 
σχεδίων διάλυσης του δημόσιου τομέα και της παρά-
δοσης αγαθών και υπηρεσιών στους ιδιώτες και την 
προειδοποιεί ότι η αντίδραση των εργαζομένων στο 
δημόσιο, αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, θα 
είναι άμεση και δυναμική».

Το ΤΕΕ συμπαραστέκεται στον αγώνα των εργαζομένων στο ΙΓΜΕ

Aπολύσεις εξπρές σε δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα



Το “ευαγγέλιο” των απανταχού CEO το οποίο, 
μεταξύ άλλων, γράφει πως “οι επενδύσεις σε νέα 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες συμβάλουν 
στη μακροπρόθεσμη επιτυχία μιας επιχείρησης”, 
κινδυνεύει να μείνει δίχως πιστούς, αν επαληθευθούν 
τα στοιχεία πρόσφατης δημοσκόπησης-μελέτης 
της διεθνούς εταιρείας Accenture (σύμβουλοι 
επιχειρήσεων, με παράρτημα και στην Ελλάδα).
Σύμφωνα με τη μελέτη, η οποία τιτλοφορείται «Γιατί 
η καινοτομία χαμηλού κινδύνου κοστίζει πολύ» 
(“Why ‘Low Risk’ Innovation Is Costly”), ούτε ένας 
στους πέντε επικεφαλής επιχείρησης πιστεύει ότι οι 
στρατηγικές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας 
αποδίδουν καρπούς, με συνέπεια αυτή η αρνητική 
αντίληψη να έχει αρχίσει να αποθαρρύνει τις 
εταιρείες από την προώθηση καινοτομιών.
Στο πλαίσιο της μελέτης, η Accenture ρώτησε τους 
επικεφαλής 519 επιχειρήσεων σε περισσότερους 
από 12 τομείς της βιομηχανίας στη Γαλλία, στη 
Βρετανία και στις ΗΠΑ. Ένας στους δυο (51%) ανέφερε 
ότι πρόσφατα είχαν ενισχυθεί τα προγράμματα 
χρηματοδότησης της καινοτομίας στις εταιρείες 
τους. Σχεδόν όλοι (93%), είπαν ότι η μακροπρόθεσμη 
επιτυχία της επιχειρηματικής τους στρατηγικής 
εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να καινοτομούν.
Ωστόσο, παρ’ όλη τη σημασία που προσδίδουν στην 
επιχειρηματική λογική του «καινοτομία ή θάνατος», 
μόνο το 18% των CEO διαπιστώνουν ότι οι επενδύσεις 
στον τομέα της καινοτομίας αποδίδουν. Παράλληλα, 
το 46% των ερωτηθέντων, δήλωσε ότι η εταιρεία τους 
έχει γίνει πιο απρόθυμη να αναλάβει κινδύνους για 
νέες πρωτοποριακές ιδέες.
Αυτή η διαφαινόμενη μεταστροφή, ενδεχομένως 
να ωφελήσει τις μικρές, σταδιακές βελτιώσεις 
στην υπάρχουσα παραγωγή, αναφέρεται 
στα συμπεράσματα της μελέτης. Αν και οι 
...απογοητευμένοι CEO δεν βλέπουν γρήγορα και 
ορατά αποτελέσματα στις πλέον ριψοκίνδυνες 
επενδύσεις στην έρευνα και στην ανάπτυξη, 
σχεδόν δύο στους τρεις δήλωσαν ότι επενδύουν σε 
επεκτάσεις υφιστάμενων σειρών προϊόντων. Μάλιστα, 
ένας στους τρεις (33%) είπε ότι «πρωταρχικός τους 
στόχος ήταν η επέκταση και βελτίωση της βασικής 
γραμμής προϊόντων τους».

Τέλος οι κουζίνες, ζήτω οι εκτυπωτές. Η ανεργία είναι το μέλλον των 
μαγείρων, ζήτω οι σεφ-τεχνικοί της πληροφορικής!
Ακούγονται παράδοξα, πλην, όμως, είναι μια πραγματικότητα η 
οποία προωθείται κι από τη NASA, η οποία επιδιώκει να αξιοποιήσει 
έναν εκτυπωτή 3D, σε μια προσπάθεια να εμπλουτίσει το μενού των 
αστροναυτών και αντί “αλά κάρτ”, να το κάνει “αλά εκτυπωτή”.
Η αξιοποίηση για διατροφικούς σκοπούς της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, 
ήδη έχει ξεκινήσει και οι εμπνευστές της ισχυρίζονται, για παράδειγμα, 
ότι πατώντας το κουμπί του εκτυπωτή, μέσα σε ελάχιστο χρόνο αυτός θα 
τυπώσει διαδοχικά στρώματα πατάτας, κιμά και μπεσαμέλ, φτιάχνοντας 
έναν λαχταριστό μουσακά!
Την προσπάθεια τελειοποίησης της μεθόδου θα χρηματοδοτήσει η 
εταιρεία Systems and Material Research, με έδρα το Όστιν του Τέξας (αν 
και έλαβε για τους επόμενους έξι μήνες από τη NASA 125.000 δολάρια 
!), η οποία δεν σκοπεύει να περιοριστεί στα γεύματα των ολιγαριθμων 
αστροναυτών, αλλά αποβλέπει στον πολυπληθή στρατό, για τον οποίο τα 
εκτυπωμένα γεύματα τα θεωρεί ιδανικά, καθώς θα μειώσουν τη σπατάλη 

και άρα το κόστος 
διατροφής, ενώ 
το μενού μπορεί 
να εξατομικευτεί 
«ανάλογα με τις 
προσωπικές ανάγκες 
του στρατιώτη και τα 
επίπεδα σωματικής 
δραστηριότητας».
Ήδη, οι εκτυπωτές 

τριών διαστάσεων κατασκευάζουν στερεά αντικείμενα από αλλεπάλληλα 
στρώματα ρευστών υλικών που αργότερα στερεοποιούνται. Το σύστημα 
που φιλοδοξεί να αναπτύξει η Systems and Material Research θα 
χρησιμοποιεί ως πρώτες ύλες αφυδατωμένη σκόνη πρωτεϊνών, αμύλου και 
λίπους, νερό και ενισχυτικά γεύσης.
«Είναι μια ιδέα σε αρχικό στάδιο που μπορεί ή όχι να χρησιμοποιηθεί στην 
πράξη» δήλωσε σιβυλικά στο Reuters ο εκπρόσωπος της NASA Άλαρντ 
Μπόιτελ.
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ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ  
ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ



Σκληρή επίθεση κατά του υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη εξα-
πέλυσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για την άρνησή του να 
συνυπογράψει την πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης Α. Ρου-
πακιώτη για την παρουσία των δικηγόρων στη διαδικασία της υπο-
χρεωτικής διαμεσολάβησης για τα «υπερχρεωμένα νοικοκυριά». 
Η άρνηση του Κ. Χατζηδάκη με επιχείρημα να μην επιβαρυνθεί 
περισσότερο ο οφειλέτης, δείχνει στην καλύτερη περίπτωση μία 
πρωτοφανής άγνοια του υπουργού για το θεσμό της διαμεσολάβη-
σης -τονίζει ο ΔΣΑ- η οποία είναι αδύνατο να οδηγήσει με επιτυχία 
σε συμβιβαστικό αποτέλεσμα, χωρίς την εκατέρωθεν συμμετοχή 
των δικηγόρων (κάτι που προβλέπεται με τον ν. 3898/10). Στη χει-

ρότερη περίπτωση πρόκειται για μία δόλια αντίδραση -τονίζει ο 
πρόεδρος ΔΣΑ Ι. Αδαμόπουλος- προερχόμενη από διεθνή και εγ-
χώρια οικονομικά συμφέροντα που επιζητούν να ακυρωθεί η νο-
μοθετική προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών στην πράξη 
και να αφεθούν οι πολίτες βορά στις τράπεζες. Γιατί ο απλός πο-
λίτης δεν θα μπορεί χωρίς δικηγόρο να υπερασπιστεί επιτυχώς τα 
δικαιώματά του απέναντι σε νομικούς παραστάτες 2 - 3 τραπεζών. 
Άλλωστε η σκανδαλώδης υπερχρέωση οφείλεται σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στα «ψιλά γράμματα» δανειακών συμβάσεων που κατάρ-
τιζαν μόνες τους οι τράπεζες χωρίς την παρουσία δικηγόρου του 
δανειολήπτη.

Αντίδραση ΔΣΑ κατά υπουργείου Ανάπτυξης 

Τη μεγαλύτερη αύξηση στην ΕΕ σημείω-
σαν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
νοικοκυριά στην Κύπρο (21%) και στην Ελ-
λάδα (15%) το δεύτερο εξάμηνο του 2012, 
σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 
2011, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, 
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα, 
ενώ σε τιμές αγοραστικής δύναμης, η Ελ-
λάδα έχει το δεύτερο ακριβότερο φυσικό 
αέριο στην ΕΕ. 
Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, το δεύτερο εξάμη-
νο του 2012, σε σχέση με έναν χρόνο πριν, 
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας για τα 
νοικοκυριά στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 6,6%, 
έναντι 15% στην Ελλάδα, ενώ το κόστος 
του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 10,3% 
για τα νοικοκυριά στην ΕΕ, (δεν υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία για την Ελλάδα). Η 
μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας για τα νοικοκυριά, καταγράφη-
κε στην Κύπρο (21%), στην Ελλάδα (15%), 
στην Ιταλία (11%), στην Ιρλανδία και στην 
Πορτογαλία (10%), στη Βουλγαρία, την 
Ισπανία και την Πολωνία (9%). Μείωση των 
τιμών παρατηρήθηκε στη Σουηδία (-5%), 
Ουγγαρία (-2%), στη Φιλανδία (-1%), ενώ οι 
τιμές παραμένουν σταθερές στη Δανία και 
τη Μάλτα.
Εκπεφρασμένες σε ευρώ, οι τιμές ηλε-
κτρικής ενέργειας, το δεύτερο εξάμηνο 
του 2012 ήταν χαμηλότερες στη Βουλγα-
ρία (9,6 ευρώ ανά 100 kWh), στη Ρουμανία 
(10,8), στην Εσθονία (11,2) και υψηλότε-
ρες στη Δανία (29,7), στην Κύπρο (29,1), 
στη Γερμανία (26,8) και στην Ιταλία (23). 
Κατά μέσο όρο στην ΕΕ η τιμή της ηλε-
κτρικής ενέργειας ήταν 19,7% ευρώ ανά 

100 kWh, έναντι 14,2 ευρώ ανά 100 kWh 
στην Ελλάδα.
Σε τιμές αγοραστικής δύναμης, το κόστος 
της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυ-
ριά ήταν πιο χαμηλό στη Φινλανδία (12.7 
PPS ανά 100 kWh) , στη Γαλλία (13), στο 
Λουξεμβούργο (14), στη Σουηδία (15,5) 
και στην Ελλάδα (15,7) και υψηλότερο 
στην Κύπρο (32,9), στη Γερμανία και στην 
Πολωνία (25,9), στην Πορτογαλία και στην 
Ουγγαρία (25,5). 
Εξάλλου, το δεύτερο εξάμηνο του 2012, σε 
σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2011, 
το κόστος του φυσικού αερίου για τα νοι-
κοκυριά σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση 
στη Λετονία (21%), στην Εσθονία (19%) και 
στη Βουλγαρία (18%) και τη μεγαλύτερη 
μείωση στη Σλοβενία (-8%). Εκπεφρασμέ-

νες σε ευρώ, οι τιμές του φυσικού αερί-
ου, κατά μέσο όρο, ήταν χαμηλότερες στη 
Ρουμανία (2,7 ευρώ ανά 100 kWh), στη 
Σλοβακία (5,1) και στην Εσθονία (5,2). 

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στη 
Σουηδία (12,7), στη Δανία (10,8) και στην 
Ελλάδα (10,2). 

Σε τιμές αγοραστικής δύναμης, το κόστος 
του φυσικού αερίου για τα νοικοκυριά 
ήταν πιο χαμηλό στο Λουξεμβούργο (4,9 
PPS ανά kWh), στη Μ. Βρετανία (5,3), τη 
Ρουμανία (5,5), τη Γαλλία (6,1) και την Ιρ-
λανδία (6,2). Το υψηλότερο κόστος σημει-
ώθηκε στη Βουλγαρία (12,3), στην Ελλάδα 
(11,3), στην Πορτογαλία (10,6), στην Ουγ-
γαρία (10,4), στην Ισπανία και στη Λιθου-
ανία (10).

Ρεκόρ αυξήσεων του ηλεκτρικού ρεύματος  
σε Ελλάδα και Κύπρο 

Αποκαλυπτικά στοιχεία της Eurostat.  
Η Ελλάδα έχει το δεύτερο ακριβότερο φυσικό αέριο στην ΕΕ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πέντε πίνακες και δώδεκα σημεία που 
χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή- ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 
ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ- Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης υποβολής 
• Ευρωζώνη: Κλείνει, στο τέλος Μαΐου, ο κύκλος των νομοθετημάτων 
για το γερμανικής έμπνευσης σχέδιο- ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ- Στενότερη γίνεται η παρακολούθηση των κρατών-μελών 
για τα ελλείμματα • Τουρισμός: ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ 
• ΕΤΕΑΝ: ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ • 
Κυβέρνηση: ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Οι «παγίδες» στο νέο έντυπο Ε1 που κρύβουν νέους 
φόρους- ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ 10 ΚΩΔΙΚΟΥΣ- Οδηγός της εφορίας για τις 
δηλώσεις • Αποσύρεται η SINTEZ- Πιθανή προσφορά μόνο για τον 
ΔΕΣΦΑ- ΕΝΤΟΝΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ • 
Κέρδη για μετοχή-δικαιώματα- Η ALPHA BANK ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΟ 12% 

ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ • Αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου- ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 580 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ 
ΤΗ EUROBANK • Με επιτόκιο 2,8%- ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 30.000 ΕΥΡΩ ΣΕ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟ ΑΕΡΙΟ, 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ- Η Ελλάδα έχει την 3η υψηλότερη τιμή 
φυσικού αερίου στην Ε.Ε. και την 4η χαμηλότερη στο ηλεκτρικό ρεύμα 
• ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ ΚΑΙ ΔΕΣΦΑ Η GAZPROM ΚΑΙ 
Η SINTEZ • ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ- 
Ταλαιπωρία συνταξιούχων • ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- Πιάνουν τους στόχους Εθνική-ALPHA 
Bank • ΜΙΝΙ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ ΑΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΤΟ- 
Ενισχύσεις σε μικρομεσαίες μέσω κρατικής τράπεζας • ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 96.333 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Πλήρης διαφωνία των αρχηγών για το αντιρατσιστικό- 
Ζήτημα λειτουργίας έθεσαν Βενιζέλος και Κουβέλης • ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟ 
ΑΕΡΙΟ ΦΘΗΝΟΤΕΡΗ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ- Η Ελλάδα σε σχέση με την Ε.Ε.  
ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ- Ταλαιπωρία για συνταξιούχους. 

ΤΑ ΝΕΑ: Ρήγμα κορυφής για το αντιρατσιστικό- ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΤΙ 
ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ- Βενιζέλος και Κουβέλης θα πάνε ακόμη και μόνοι το 
νομοσχέδιο στη Βουλή. Επιμένει στο «όχι» ο Σαμαράς • Γερμανία- 
Γαλλία: NEW DEAL ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΟ • Δημόσιο: ΣΧΕΔΙΟ Β ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: Διάσταση ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ με τη ΝΔ για το αντιρατσιστικό- 
ΠΡΩΤΟ ΡΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ- Κουβέλης- Βενιζέλος 
καταθέτουν στη Βουλή το νόμο Ρουπακιώτη • Ολάντ- Μέρκελ για 
ανάπτυξη- ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ… ΣΤΡΙΒΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρώτη σοβαρή δοκιμασία της 
κυβέρνησης με αφορμή το αντιρατσιστικό- ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ Η 
ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗ • Ο ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ- ΣΦΟΔΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΣΙΠΡΑ 
ΣΤΗ ΔΙΑΠΛΟΚΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το αντιρατσιστικό προκαλεί ρήγμα μεταξύ Σαμαρά 
και Βενιζέλου- Κουβέλη- ΠΡΩΤΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕ… ΟΥΡΑ- Άμεση κατάθεση 
του νομοσχεδίου ζήτησαν οι δύο εταίροι • Από το κολλέγιο, στο οποίο 
πρόεδρος είναι ο αδελφός του πρωθυπουργού- ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΓΙΑ 
ΚΟΨΙΜΟ 13ου ΚΑΙ 14ου ΜΙΣΘΩΝ • «Δεν συμβιβαζόμαστε»- ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΛΑΒΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ ΜΕ 7 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Νόμος Ρουπακιώτη- Δεν πέρασε ο εκβιασμός 

των δημοσκοπικά απελπισμένων- Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΟΠΕΡΕΤΑ ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ- «Δεν θα συνεχίσω την καταστροφική 
πολιτική Παπανδρέου- Παπαδήμου»- «Το ΠΑΣΟΚ είχε την ευκαιρία να 
ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό» • Μετέωρη η παραχώρηση 
στο Ρώσο μεγιστάνα- Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΩΝΑΣΗ «ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» ΤΟΝ 
ΣΚΟΡΠΙΟ • ΧΑΡΤΟΜΑΝΙ ΜΕ 54 ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έπιασε δουλειά ο «μεγάλος αδελφός» του 
TAXIS- ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ • 
ΣΤΟΠ ΑΠΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ- Επαρκές το 
νομικό πλαίσιο, διαφωνούν Βενιζέλος, Κουβέλης.

ΕΣΤΙΑ: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ- 26 τετραγωνίδια για το εισόδημα 
από ακίνητα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εγκύκλιος ΙΚΑ! Ποιοι φεύγουν στα 58, στα 60, στα 62- 
Τι ισχύει για βαρέα- ανθυγιεινά- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ, 
ΟΙ «ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ» ΚΑΙ ΤΑ ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ! • Χωρίς συμφωνία η 
σύσκεψη των τριών- ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΚΟΥΒΕΛΗ.

Η ΑΥΓΗ: Ο Αλ. Τσίπρας στην εκδήλωση για τα ΜΜΕ: ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΑΣΥΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ομιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στην Καρδίτσα- 
ΤΩΡΑ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μια… αλλιώτικη συνέντευξη με τον μαθηματικό 
Ελευθέριο Αργυρόπουλο- ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ: 2013= ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ 
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ!
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ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 5 | 28/05/2013

Ελέγχους στις αποδοχές εργαζομένων σε ΔΕΚΟ σε 
όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και στους 
εποπτευόμενους φορείς ξεκινά το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, προκειμένου να διαπιστώσει εάν εφαρμόζεται 
πιστά το νέο μισθολόγιο. Η κίνηση εντάσσεται στο 
πλαίσιο των προσπαθειών ελέγχου των δαπανών και της 
εξοικονόμησης πόρων, δεδομένου ότι οι εμφανιζόμενες 
μειώσεις δαπανών, στο πρώτο τετράμηνο του έτους, 
οφείλονται περισσότερο στην καθυστέρηση καταβολής 
κονδυλίων, παρά σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που 
συρρικνώνουν σε μόνιμη βάση τις δαπάνες.  Η αρχή των 
ελέγχων στη μισθοδοσία γίνεται από την εταιρεία «Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ» και, με απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, 
δόθηκε εντολή για τον έλεγχο της μισθοδοσίας των 
υπαλλήλων της, από κλιμάκιο της Επιτροπής Συντονισμού 
Ελέγχων, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, του υπουργείου Οικονομικών. Ο έλεγχος θα 
είναι επιτόπιος, στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα, και 
θα περαιωθεί εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την 
έναρξή του, ενώ οι υπηρεσίες του ελεγχόμενου φορέα 
υποχρεούνται να θέσουν στη διάθεση των ελεγκτών κάθε 
απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για τη διενέργεια του 
ελέγχου, καθώς και προσωπικό και κατάλληλο χώρο για την 
εργασία του ελεγκτικού κλιμακίου. Οι υπηρεσίες του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους έχουν ισχυροποιηθεί με τις 
τελευταίες νομοθετικές παρεμβάσεις και έχουν αποκτήσει 
αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες στα υπουργεία και 
σε όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων είναι: 
-Η διενέργεια ελέγχου ή συμπληρωματικού ελέγχου 
νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης των πόρων, της ορθής 
είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων των φορέων 
αρμοδιότητας τους, καθώς και της διαχείρισης της 
περιουσίας τους, για τον εντοπισμό και την αποτροπή 
φαινόμενων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, 
σπάταλης, απάτης ή διαφθοράς. 
- Ο έλεγχος των εκκαθαριστών μισθοδοσίας για την ορθή 
απεικόνιση των αποδοχών των υπαλλήλων του φορέα 
τους, καθώς και για την ακρίβεια του ύψους των επιμέρους 
ποσών που λαμβάνουν, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις, και ο καταλογισμός σε βάρος των υπαλλήλων 
πού έλαβαν αχρεωστήτως τα σχετικά ποσά. Σε περίσωση 
αδυναμίας καταλογισμού των αχρεωστήτως λαβόντων, λόγω 
θανάτου ή άλλης αιτίας, γίνεται καταλογισμός σε βάρος των 
κληρονόμων αυτών, καθώς και του εκκαθαριστή, εφόσον 
ενήργησε με δόλο ή βαρεία αμέλεια. 
- Η αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και 
της εκτέλεσης των έργων τ ου φορέα. 
- Η εξακρίβωση της τήρησης των οικείων διαχειριστικών 
κανόνων και διαδικασιών, καθώς και της ορθής λογιστικής 

απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης και διαχείρισης 
του φορέα. 
-Η αξιολόγηση της επίδοσης του ελεγχόμενου φορέα, με 
βάση την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 
- Ο έκτακτος ή συμπληρωματικός έλεγχος στη διαχείριση 
παγίων προκαταβολών του φορέα αρμοδιότητάς τους, καθώς 
και των δημόσιων υπολόγων και δημόσιων διαχειρίσεων. 
-Οι επιτόπιοι έλεγχοι στην έδρα του ελεγχόμενου φορέα 
ή στους χώρους εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του 
έργου του. 
-Η σύνταξη και n μέριμνα για την έκδοση απόφασης 
νομιμοποίησης ή άρσης των αναγκαίων προσωρινών μέτρων 
που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από τους δημοσιονομικούς 
ελεγκτές. 
-Η διαβίβαση, με εντολή του προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης, των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες 
Αρχές, σε περίπτωση που έχουν διαπιστωθεί από τους 
δημοσιονομικούς ελεγκτές πράξεις που μπορούν να 
επισύρουν ποινική ευθύνη ή κρίνεται ότι απαιτείται 
διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης (ΕΔΕ). 
Οι δαπάνες αποδοχών όλων των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης έχουν περιοριστεί κατά περίπου 35% στην 
τελευταία τριετία (σε σύγκριση με το ύψος τους στις 
31/12/2009) και βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής 
της τρόικας, όπως άλλωστε και το σύνολο των δαπανών. 
. Συγκεκριμένα, οι ξένοι ελεγκτές έχουν επιβάλει την 
υποχρέωση στην κυβέρνηση να κοινοποιεί μηνιαία στοιχεία 
για τη μισθοδοσία του Δημοσίου και συνολικά της Γενικής 
Κυβέρνησης και, μάλιστα, αναλυτικά για τους ονομαστικούς 
μισθούς, τα επιδόματα και τις παροχές σε δημοσίους 
υπαλλήλους ανά υπουργείο και δημόσιο φορέα. Ακόμη, 
θα παρέχονται κάθε μήνα στοιχεία για τις επιχειρήσεις που 
ανήκουν στο Δημόσιο για έσοδα, έξοδα, μισθοδοσία, αριθμό 
υπαλλήλων και υποχρεώσεις.

ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 15 | 28/05/2013

Εικόνα τριτοκοσμικής χώρας σε ό,τι αφορά την αγορά 
ακινήτων εξαιτίας της απίστευτης γραφειοκρατίας, 
περιγράφει σε άρθρο της n αμερικανική εφημερίδα New 
York Times. Ο τίτλος του άρθρου «Σε ποιον ανήκει αυτή 
n γη; Στην Ελλάδα, ποιος ξέρει;» περιγράφει το τεράστιο 
πρόβλημα με την έλλειψη κτηματολογίου και με τα αρχεία 
των πολεοδομιών και των υποθηκοφυλακείων να βρίσκονται 
σε... άλλον αιώνα. «Στην εποχή των δορυφορικών εικόνων, 
της ψηφιακής αρχειοθέτησης και της άμεσης ανταλλαγής 
πληροφοριών, τα περισσότερα από τα αρχεία της Ελλάδας 
για την ιδιοκτησία ακινήτων εξακολουθούν να είναι 
χειρόγραφα βιβλία ταξινομημένα βάσει επωνύμων, χωρίς 
σαφήνεια σχετικά με την οριοθέτηση των ακινήτων». Η 
Ελλάδα προσπαθεί να βρει τον δρόμο της εξόδου από μια 
οικονομική κρίση ιστορικών διαστάσεων, 60% των νέων είναι 
άνεργοι, ενώ πολλοί αναλυτές αναφέρουν την έλλειψη ενός 
κατάλληλου περιουσιολογίου ως ένα από τα μεγαλύτερα 
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εμπόδια για την πρόοδο, καθώς καθιστά δύσκολες για την 
Αθήνα τις ιδιωτικοποιήσεις, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει για το πακέτο βοήθειας και καθιστά 
σχεδόν αδύνατη την είσπραξη των φόρων περιουσίας», 
επισημαίνουν οι ΝΥΤ. Σύμφωνα με την εφημερίδα, n Ελλάδα 
έχει καταφύγει στη σύνδεση του έκτακτου τέλους ακίνητης 
περιουσίας με τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος 
για τον εντοπισμό ιδιοκτητών, με τις γεωργικές εκτάσεις 
ακόμη να φορολογηθούν. «Η κατάσταση αυτή είναι ιδιαίτερα 
ενοχλητική, γιατί στην Ελλάδα διατέθηκαν εκατοντάδες 
εκατομμύρια δολάρια τις δύο τελευταίες δεκαετίες, αλλά 
με ελάχιστη πρόοδο. Κάποια στιγμή, στις αρχές του 1990, 
η Ελλάδα έλαβε περισσότερα από 100 εκατομμύρια 
δολάρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία 
κτηματολογίου, αλλά n Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να 
επιστραφούν όταν είδε τα αποτελέσματα», σημειώνουν. 
Σήμερα, λιγότερο από το 7% της χώρας έχει χαρτογραφηθεί, 
με τα υπόλοιπα βαλκανικά κράτη, ύστερα από δεκαετίες 
κομμουνισμού και εμφυλίων να είναι πολύ πιο μπροστά 
από την Ελλάδα στο θέμα του περιουσιολογίου. «Ορισμένοι 
ειδικοί αναρωτιούνται αν υπάρχει πραγματικά n πολιτική 
βούληση για να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Ένας 
στρατός δικηγόρων, μηχανικών και αρχιτεκτόνων βγάζουν 
τα προς το ζην μέσα από τα συνεχή παζάρια για ζητήματα 
γαιοκτησίας. Και n έλλειψη δασικών χαρτών έχει αποδειχθεί 
επικερδής για ορισμένους. Οι ερευνητές, για παράδειγμα, 
έχουν διαπιστώσει την ανάπτυξη της δόμησης σε τεράστιες 
προστατευόμενες δασικές εκτάσεις ύστερα από πυρκαγιές», 
τονίζουν οι ΝΥΤ.  

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 
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Καθησυχαστικός, ως προς την τύχη όσων εντάχθηκαν στη 
ρύθμιση για την «τακτοποίηση» αυθαιρέτων εμφανίστηκε ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης. 
Μιλώντας σε συνέδριο, ο κ. Καλαφάτης εκτίμησε ότι το 
νέο πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο θα αντιμετωπίσει 
τα προβλήματα αντισυνταγματικότητας των προηγούμενων 
νομοθετικών ρυθμίσεων, ενώ όσοι εντάχθηκαν στον N. 
4014/11 και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία θα 
αξιοποιήσουν το νέο πλαίσιο χωρίς επιπλέον οικονομική 
επιβάρυνση. Στελέχη του υπουργείου, επίσης, προανήγγειλαν 
την επαναφορά της -ακυρωμένης από το ΣτΕ- μεταφοράς 
συντελεστή. Οι ανακοινώσεις έγιναν από το βήμα συνεδρίου 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ), 
που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα. 
Αξιοσημείωτο, πόντως, είναι ότι το συνέδριο -που ασχολήθηκε 
κυρίως με ζητήματα επανεκκίνηση της οικονομίας-
χρηματοδοτήθηκε με 40.000 ευρώ από κοινοτικούς πόρους 
του Επιχειρησιακού Προγράμματα Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), που προορίζονται για δράσεις... 
ευαισθητοποίησης του κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα. 
To μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν οι θέσεις του 
υπουργείου για τη διαχείριση της αυθαίρετης δόμησης και 

τη μεταφορά συντελεστή. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. 
Καλαφάτης, «όσοι πολίτες έκαναν χρήση των διατάξεων των 
προηγούμενων νόμων, τόσο του 4014 για τα αυθαίρετα όσο και 
του 3843 για τους ημιυπαίθριους, θα μπορούν να ενταχθούν 
στις διατάξεις του νέου νόμου, μόλις ψηφιστεί, χωρίς 
επιπλέον παράβολα και με συνυπολογισμό των ποσών που 
έχουν καταβάλει, είτε είναι σε καθεστώς δόσεων είτε έχουν 
ολοκληρώσει τις διαδικασίες». Ο κ. Καλαφάτης εκτίμησε ότι 
με το νέο πλαίσιο που το υπουργείο θα δημιουργήσει για τα 
αυθαίρετα διαχωρίζει σαφώς τις πολεοδομικές παραβάσεις 
από τις μεγάλες έκτασης αυθαιρεσίες, αφήνοντας εμμέσως 
να εννοηθεί ότι n πρόθεση πλήρους νομιμοποίησης των 
μικροαυθαιρεσιών δεν θίγεται από την (αδημοσίευτη ακόμα) 
απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ. Απέφυγε, ωστόσο, να 
αναφερθεί στις μεγάλες υπερβάσες στη δόμηση (ή τη 
δόμηση εξ ολοκλήρου αυθαιρέτων κτιρίων), κατηγορία που 
πιθανότατα θα πρέπει να εξαιρεθεί από την όποια νέα ρύθμιση 
«τακτοποίησης». Ενδιαφέρον είχε και n τοποθέτηση του 
γενικού γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 
Σωκράτη Αλεξιάδη σχετικά με τη δημιουργία «τράπεζας γης». 
Όπως προκύπτει από την εισήγησή του, πρόκειται ουσιαστικά 
για προσπάθεια επαναφοράς της (αποτυχημένης, καθώς 
ουδέποτε λειτούργησε συνολικά και τελικά «πάγωσε» με 
απόφαση του ΣτΕ) μεταφοράς συντελεστή, που μετονομάζεται 
σε «μεταφορά δικαιωμάτων ανάπτυξης». «To εργαλείο της 
"αγοράς δικαιωμάτων γης" που περιλαμβάνει και τη μεταφορά 
του συντελεστή δόμησης, ως άυλου τίτλου, καθώς και τη 
σύνδεση τους με επιχειρησιακά και επενδυτικά προγράμματα 
μεικτής οικονομίας, εφαρμόζεται ευρέως στο εξωτερικό 
και θα είναι n πρώτη φορά που επιχειρείται να υλοποιηθεί 
στην Ελλάδα», ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης. Και σημείωσε ότι 
οι ανενεργοί τίτλοι μεταφοράς συντελεστή στη χώρα μας 
ανέρχονται σήμερα σε 428.000 (244.000 από διατηρητέα και 
184.000 από ρυμοτομούμενα ακίνητα).
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 ΕΩΣ το τέλος Ιουνίου αναμένεται να παραδοθεί στην πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας n 
εισήγηση της 17μελούς επιτροπής υπό τον γενικό γραμματέα 
Ενέργειας Κώστα Μαθιουδάκη, που χειρίζεται τη διαγωνιστική 
διαδικασία για την ανάθεση της έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων στις περιοχές του Κατάκολου, του 
Πατραϊκού Κόλπου και των Ιωαννίνων. Την περασμένη 
Παρασκευή κατατέθηκαν στην επιτροπή οι κλειστοί φάκελοι 
των έξι προσφορών για τη διεκδίκηση του διαγωνισμού 
και θα ακολουθήσει ίσως και εντός της εβδομάδας το 
άνοιγμά τους. Εν συνεχεία n επιτροπή θα αξιολογήσει τις 
προσφορές και αφού κάνει τις τελικές διαπραγματεύσεις με 
τους ενδιαφερόμενους επί των σχεδίων των συμβάσεων θα 
παραδώσει την εισήγησή της κατά πάσα πιθανότητα έως το 
τέλος Ιουλίου. 


