
Την αμέριστη υποστήριξή της στο δίκαιο αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι και τα 
σωματεία της ΛΑΡΚΟ, της μεγαλύτερης μεταλλευτικής - μεταλλουργικής εται-

ρείας της Ευρώπης, εκφράζει η ΓΣΕΕ και ζητά από την κυβέρνηση να ανακαλέσει 
άμεσα κάθε σχεδιασμό «ξεφορτώματος» της εταιρείας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων 
Εργαζομένων του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ 
(ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ) με ανακοίνωση της 
διαμαρτύρεται για την ένταξη σε καθε-
στώς διαθεσιμότητας του 1/4 των υπαλ-
λήλων της υπηρεσίας. Η συνδικαλιστική 
οργάνωση σημειώνει ότι παρόλο που 
τον περασμένο Απρίλιο «το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
υπό τον Πρωθυπουργό ενέκρινε το Ορ-
γανόγραμμα του Υπουργείου... σήμερα, 
μόλις τέσσερις μήνες μετά, ουσιαστικά 
αποδομείται.... προκειμένου να ικανο-
ποιηθούν οι απαιτήσεις των Τροϊκανών». 
Η ανακοίνωση συνεχίζει ότι, τίθενται 
«σε καθεστώς διαθεσιμότητας το 25% 
των υπαλλήλων» της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ), δηλαδή 
«450 εργαζόμενοι σε σύνολο 1.885». 
Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ σημειώνει ότι αυτό 
συμβαίνει την ώρα που «το προσωπικό 
που υπηρετεί σήμερα όχι μόνο δεν είναι 
υπεράριθμο αλλά ελλειμματικό σε πολ-
λές κατηγορίες», διότι τα τελευταία 2,5 
χρόνια έχει μειωθεί κατά 38%, δηλαδή 

«από 3.000 σε 1.885, λόγω αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων οι οποίες δυστυχώς 
συνεχίζονται». Η Ομοσπονδία καλεί την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου  «να μην 
αποδεχθεί τις εισηγήσεις ανεύθυνων 
και ανίδεων διοικητικών και πολιτικών 
παραγόντων και να μην συμπράξετε με 
αυτό τον τρόπο στη διάλυση ενός από τα 
πιο παραγωγικά υπουργεία της χώρας» 
αναφέρουν οι συνδικαλιστές και καλούν 
τον υπουργό Υποδομών να δώσει «απα-
ντήσεις στους 1.885 εργαζομένους της 
ΓΓΔΕ». Ειδικότερα, ρωτούν γιατί γίνεται 
αποδεκτό να τεθεί στην κινητικότητα το 
25% των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ, όταν 
στο σχετικό πρόγραμμα του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης «προβλέπε-
ται ότι θα τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμό-
τητας το 4% των δημοσίων υπαλλήλων». 
Μάλιστα, σημειώνουν ότι στο υπουργείο 
Υποδομών και τους εποπτευόμενους 
φορείς του υπηρετούν 18.100 εργαζό-
μενοι και, ως εκ τούτου, «το ποσοστό 
που αναλογεί στην ΓΓΔΕ σε "κινητικό-
τητα" είναι 76 εργαζόμενοι και όχι 450».

«Το υπόλοιπο 
προς αποπεράτω-
ση των έργων της 
ΓΓΔΕ ανέρχεται 
σήμερα στο ποσό 
των 11,98 δις 
ευρώ. Με ποιο 
προσωπικό θα 
πραγματοποιηθεί 
η διαχείριση τους, 
τη στιγμή που το 
έμπειρο στελεχι-
ακό προσωπικό 
θα απολυθεί ή θα 
διασκορπιστεί σε 
διάφορες υπηρε-
σίες της χώρας;», 
ρωτά η Ομοσπον-
δία. 

ΣΗΜΕΡΑ

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

Σε ιδιότυπο ηλικιακό ρατσισμό, με ολέθρι-
ες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώ-
σεις, εξελίσσεται η ανεργία στη χώρα μας. 
Μια ολόκληρη γενιά περιθωριοποιείται και 
αυτή δεν είναι οι νέοι – εκ των οποίων έξι 
στους δέκα …καθυστερούν να ενταχθούν 
στην αγορά εργασίας, με ότι αυτό συνε-
πάγεται για την κοινωνική συνοχή – αλλά 
οι άνω των 45 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, εφόσον 
βρεθούν εκτός εργασίας, δεν έχουν καμιά 
ελπίδα να επανέλθουν�
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το Μάιο, 
και σε ετήσια βάση, η ανεργία ατόμων 
ηλικίας από 45 έως 54 ετών, ξεπερνούσε 
το 20%, όταν το 2008, η ανεργία στην ίδια 
ηλικιακή ομάδα άγγιζε μόλις το 4%� Αντί-
στοιχα, η ανεργία στους άνω των 55 ετών, 
τον Μάϊο ξεπέρασε το 16%, έναντι 3% τον 
ίδιο μήνα του 2008.
Με δεδομένο ότι κατά τις εκτιμήσεις των 
ειδικών όποιος βγαίνει στην ανεργία, θα 
παραμείνει άνεργος για μια πενταετία, οι 
περισσότεροι απ’ αυτούς, είναι προφανές, 
ότι δεν προβλέπεται να επανέλθουν πλέον 
στην εργασία, αφενός λόγω ηλικίας, αφε-
τέρου λόγω απώλειας ή ακύρωσης των 
δεξιοτήτων που απαιτεί πλέον η εργασία.
Οι συνέπειες είναι τραγικές, γιατί πέρα 
από τις προφανείς, της επιβίωσης, διαλύ-
ουν τα ασφαλιστικά ταμεία, ελαχιστοποι-
ούν τα φορολογικά έσοδα, καθυστούν την 
ύφεση συστημικό φαινόμενο. Και επιπλέ-
ον, ανατρέπουν τα κοινωνικά πρότυπα, 
καθώς τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να 
αδυνατούν να προσφέρουν ακόμη και τα 
στοιχειώδη στην οικογένεια.
Στην τραγωδία η κυβέρνηση απαντά με 
απάθεια…

Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ 

Αποδομείται το υπουργείο  
Υποδομών 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 Στην πόλη του Βόλου, το διήμερο 30 
Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου 2013, 
θα πραγματοποιηθεί το 14ο συνέδριο 
που διοργανώνει το Δίκτυο Μελέτης 
Εμφυλίων Πολέμων, από κοινού με το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη ΜΚΟ 
Πολίτες εν Γνώσει, με θέμα: «Χρήσεις 
και καταχρήσεις της ιστορίας: Η Δημό-
σια ιστορία στην Ελλάδα». Στο συνέδριο 
θα συμμετέχουν κορυφαίοι μελετητές 
και σημαντικοί ξένοι ιστορικοί, όπως ο 
Serge Noiret και ο Dirk Moses. 
Θεματικές ενότητες του συνεδρίου:  
Λογοτεχνία και Ιστορία, Παιδικά βιβλία 
(γνώσεων και λογοτεχνίας) και ιστορικό 
παρελθόν, Κινηματογράφος και Ιστο-
ρία, Θέατρο και Ιστορία, Μουσεία/Τόποι 
μνήμης και Ιστορία, Ιστορικές Επέτειοι, 
Τύπος (γραπτός και ηλεκτρονικός) και 
Ιστορία, Τραγούδι και Ιστορία, Διαδίκτυο, 
Νέα Κοινωνικά Μέσα, ΤΠΕ και Ιστορία, 
Τοπική λογιοσύνη και Ιστορία, Κόμικς και 
Ιστορία, Σχολικά εγχειρίδια , Eικαστικές 
τέχνες και Ιστορία, Τηλεόραση/παραγωγή 
ιστορικών ντοκιμαντέρ και Ιστορία, Kοι-
νοβούλιο/πολιτικός λόγος/νομοθεσία και 
Ιστορία, Ιστοριογραφία, ιστορικός λόγος 
και δημόσια σφαίρα, Δημόσια αρχαιολο-
γία, Εκπαιδευτικά προγράμματα ιστορίας 
– αρχαιολογίας σε χώρους άτυπης / μη 
τυπικής εκπαίδευσης.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το 
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας 
(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και 
ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών, στο πλαίσιο 
του θεσμού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", διοργανώνουν το 
7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο 
του Ε.Μ.Π. από τις 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013, 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο. 
Την οργάνωση του συνεδρίου στηρίζουν το 
Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Μετσόβου και 
το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου. Τίτλος του 
συνεδρίου: «Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη στην 
Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. 
Αιτίες. Ευθύνες. Προτάσεις. Μέτρα. Δράσεις και 
Προοπτικές».
Με το συνέδριο επιδιώκεται να δοθεί έμφα-
ση στη μελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη 
μεθόδων και τεχνικών για την αντιμετώπιση 
ορισμένων αμέσου προτεραιότητας προβλημά-
των σχετικά με τις ορεινές περιοχές. 
Θεματολογία: Χρηματοπιστωτική, Οικονομική ή 
"Ολική" κρίση;, Τα θεμελιακά χαρακτηριστικά 
της κρίσης - επιπτώσεις στον άνθρωπο και το 
φυσικό και πολιτισμικό του περιβάλλον,  αιτίες 
της κρίσης σε πλανητικό, υπερεθνικό και εθνικό 
επίπεδο, κρίση και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 
στην Ελλάδα - οι ιδιαιτερότητες των ορεινών 
περιοχών,  αδιέξοδες - ατελέσφορες και κατα-
στροφικές πολιτικές και απέλπιδες ή ελπιδοφό-
ρες προοπτικές, κρίση και δημόσια κοινωνικά 
αγαθά και δικαιώματα, η κρίση στην Παιδεία και 
την έρευνα - κρίση και Πανεπιστήμια, Προτά-
σεις - Μέτρα - Δράσεις για την ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη στα χρόνια της κρίσης σε πολιτικό, 

οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, τεχνικό/τε-
χνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο,  δράσεις 
σχετικά με τις  ορεινές περιοχές, η "δυνάμει" 
συμβολή της Επιστήμης, της Παιδείας, της 
Έρευνας και της Τεχνολογίας στο ξεπέρασμα 
της κρίσης.
Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγμα-
τοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με 
θέμα:
"Οι προοπτικές ανάπτυξης και συμβολής του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στην Ολοκληρωμένη 
Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας 
τα χρόνια της κρίσης."
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργή-
σει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεμάτων, 
διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών, 
αλλά και μελετών, εφαρμογών, έργων και ερευ-
νών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωματούχων 
μηχανικών και άλλων επιστημόνων πάνω σε 
τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλο-
ντικά και πολιτιστικά θέματα και προβλήματα 
τα οποία αφορούν και στις ορεινές περιοχές, το 
Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.
Πληροφορίες: http://www.ntua.gr/MIRC/

7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό  
Συνέδριο του Ε.Μ.Π 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 13 ο Διεθνές Συνέδριο Περι-
βαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  
ΑΘΗΝΑ

Παγκόσμιο Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

5-7
Σεπτεμβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης 
Υλικών (ΠΣΦΣΚ)
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τμήμα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "Δημό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεμβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10ο Διεθνές Συνέδριο Σημει-
ωτικής: «Κόσμοι που αλλάζουν & Σημεία των 
καιρών» 
ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σημειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας

4-6
Οκτωβρίου

2013

 «Η Δημόσια ιστορία 
στην Ελλάδα»
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Στο στόχαστρο το Περιβάλλον και η Αρχιτεκτονική  
Κληρονομιά του Αιγαίου

 «Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου με ομόφωνη από-
φαση, εκφράζει την έντονη αντίθεση της στην πρόταση για την κατάργη-
ση των Γραφείων και Τμημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτε-
κτονικής Κληρονομιάς της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής». Αυτό τονίζεται σε επιστολή που υπογράφει ο πρόεδρος του 
Τμήματος Πιττός Παναγιώτης στην οποία αναλυτικά σημειώνεται ότι: «Οι 
συνέπειες αυτής της κατάργησης είναι να τεθούν σε διαθεσιμότητα 22 
νέοι επιστήμονες μεταξύ των οποίων, 13 Αρχιτέκτονες Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί, (καθώς και 5 Περιβαλλοντολόγοι και 6 Τεχνολόγοι Μηχανι-
κοί),  που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στην Γενική Γραμματεία Αι-
γαίου. Το παράδοξο είναι ότι υπάλληλοι με υψηλά προσόντα που έχουν 
προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, πολλοί με δύο πτυχία, μεταπτυχιακά, διδακτο-
ρικά, ξένες γλώσσες, γνώστες των προβλημάτων της προστασίας του 
φυσικού και δομημένου Αιγαίου, τίθενται σε διαθεσιμότητα με απρόβλε-
πτες συνέπειες στην καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών του Αιγαίου, 
των επενδυτών, των μηχανικών, κ.λ.π. Για μια ακόμη φορά οι νησιώτες 
ζούμε το κενό γράμμα της συνταγματικής επιταγής «Νησιωτικότητα». Το 
παράδοξο αυτών των πολιτικών είναι, η κυβέρνηση να διατηρεί ως έχει 
το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ενώ δρομολογεί την κατάργηση 
οριστικά της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής! 
Την απάντηση σε τέτοιου είδους πολιτικές οφείλουν να την δώσουν οι 
εκλεγμένοι εκπρόσωποι των νησιών στη Βουλή, που δεν πρέπει να την 
αποδεχθούν». Ειδικότερα η επιστολή που απευθύνεται προς τους αρμό-
διους υπουργούς της κυβέρνησης και τους βουλευτές του Αιγαίου, προς 
ενημέρωση τους αναφέρει ότι: 
-“Τα Τμήματα και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονι-
κής Κληρονομιάς, καθώς και οι Επιτροπές ΣΧΟΠ δεν έχουν καταργηθεί 
θεσμικά και οι παραπάνω οργανικές μονάδες περιλαμβάνονται στο νέο 
αξιολογημένο οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου που 
υπάγεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Όσον 
αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Τμήματα περιοχής ευθύνης 
του ΤΕΕ-Τμήμα ΒΑ Αιγαίου σας ενημερώνουμε ότι:
-Τρεις Αρχιτέκτονες μηχανικοί, μέχρι σήμερα, υπηρετούν τοποθετημέ-

νοι στο Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος (ένας 
εκ των οποίων έχει αναλάβει και χρέη Προϊσταμένου του Τμήματος και 
ένας στελεχώνει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Σάμου και προέρχονται 
από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονο-
μιάς Λέσβου και τα Γραφεία Ικαρίας και Μήλου).
- Ένας  Αρχιτέκτονας μηχανικός υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Σάμου και στελεχώνει 
επίσης το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Σάμου, στο οποίο και προεδρεύει, 
καθώς και την Επιτροπή Αυθαιρέτων για τους παραδοσιακούς οικισμούς.
-Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής του Σ.Α. Σάμου βγαίνουν σε διαθε-
σιμότητα, πράγμα που καθιστά προσωρινά αδύνατη τη λειτουργία του 
παραπάνω Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

-Ανάλογα προβλήματα και δυσλειτουργίες δημιουργούνται επίσης και 
στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
-Τα ΣΧΟΠ Αιγαίου συνεχίζουν να έχουν αρμοδιότητες μετά την ψήφιση 
του Ν. 4030/2011:
Ηλεκτροδότηση κτιρίων που προβλέπεται από το Π.Δ. οικισμών. Χρήσεις 
γης. Βεβαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων σε παραδοσιακούς οικισμούς. 
Γνωμοδότηση για μελέτες έργων σε αιγιαλούς και παραλίες. Το Π.Δ. 
326/2000 είναι σε ισχύ και δεν έχει καταργηθεί καμία διάταξη.
Υπάρχει αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με τον 4030/2011 χωρίς να 
υπάρχει κατάργηση.
Επαναφέρουμε και σας ζητάμε να γίνει πράξη η «αρχή της νησιωτικό-
τητας, του άρθρου 101, όπου ρητά αναφέρεται  «Ο κοινός νομοθέτης 
και η διοίκηση όταν δρα κανονιστικά έχουν υποχρέωση να λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών περιοχών», καθώς και 
το άρθρο 106 «… το κράτος προγραμματίζει …. την προαγωγή ιδίως 
της οικονομίας των νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών». Το Βο-
ρειοανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα είναι παραμεθόριες περιο-
χές με ότι αυτό συνεπάγεται σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους.
Ζητάμε την ουσιαστική παρέμβαση σας: Να μην προχωρήσει η υλοποί-
ηση της πρότασης για κατάργηση των οργανικών θέσεων των συναδέλ-
φων που κατέχουν μέχρι σήμερα και να μην τεθούν σε διαθεσιμότητα. 
Δεν δεχόμαστε και σας καλούμε να μην αποδεχτείτε καμία Απόλυση 
– Διαθεσιμότητα συναδέλφων. Είμαστε αντίθετοι για ακόμη μια φορά 
στην προσπάθεια κατάργησης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής που δεν συνάδει με τον σύγχρονο αποκεντρω-
μένο τρόπο διακυβέρνησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών του 
κράτους. Το ζητούμενο παραμένει και είναι «Καλύτερο Κράτος» που θα 
δώσει και «Μικρότερο Κράτος».  Η προστασία του περιβάλλοντος, η δι-
άσωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου είναι 
πηγές Εθνικού πλούτου, που μπορούν να αξιοποιηθούν με επιστήμονες 
Μηχανικούς, όλων των κλάδων. Οι μνημονιακές δεσμεύσεις δεν μπο-
ρούν να έχουν οριζόντια εφαρμογή, κατά παράβαση του άρθρου 101 
του Συντάγματος».

«Είμαστε αντίθετοι για ακόμη μια φορά στην προσπά-
θεια κατάργησης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής που δεν συνάδει με τον 
σύγχρονο αποκεντρωμένο τρόπο διακυβέρνησης και 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών του κράτους».
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ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Μια σύγκριση με τη δική μας ακρίβεια χρήσιμη είναι. Απλώς να σημειώσουμε ότι σε πολλές από αυτές τις 
πόλεις είναι εντελώς διαφορετικά τα εισοδήματα των περισσότερων πολιτών. Η έρευνα της εταιρείας Mercer 
έγινε σε 214 πόλεις. Το ενοίκιο, σε όλες τις περιπτώσεις αναφέρεται σε διαμέρισμα πολυτελείας με δυο υπνο-
δώμαται, δίχως έπιπλα, η τιμή των εφημερίδων στις διεθνείς εκδόσεις και το Φυσικό Αέριο ανά λίτρο.

ΝΤΖΑΜΕΝΑ, ΤΣΑΝΤ

ΓΕΝΕΥΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

Ακόμη και να πάει κανείς σ’ αυτή την πόλη είναι ακριβή 
υπόθεση. Ένα εισιτήριο μετ’ επιστροφής από το αερο-
δρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς αυτή την κεντρικο-
αφρικανική πόλη κοστίζει τουλάχιστον $ 2.500. Ένα 
κλαμπ σάντουιτς και ένα αναψυκτικό στην πρωτεύουσα 
του Τσαντ και θα κοστίσει $ 25 ή περισσότερο.

Είναι μία από τις τρεις πόλεις της Ελβετίας που περιλαμ-
βάνονται στις 10 ακριβότερες του κόσμου. Οι τιμές έχουν 
ανέβει τα τελευταία χρόνια και λόγω της συναλλαγματι-
κής ισοτιμίας. Το ελβετικό φράγκο είναι πιο ισχυρό από 
ό, τι το δολάριο ΗΠΑ. Το εισιτήριο στον κινηματογράφο 
κοστίζει 18,50 δολάρια και ένα χάμπουργκερ περίπου 
12,50 δολάρια.

ΛοΥΑΝΤΑ, ΑΓΚοΛΑ

Το πετρέλαιο έχει πλουτίσει αυτή τη νότιο-αφρικανική 
χώρα, αλλά οι υψηλοί φόροι και οι εσωτερικές δια-
μάχες κρατούν τις τιμές εξαιρετικά υψηλές. Ένα τζιν 
κοστίζει κατά μέσο όρο 204 δολάρια. Οι τιμές έχουν 
δημιουργήσει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των εχόντων 
και των μη εχόντων, με το 40,5% του πληθυσμού να ζει 
σε συνθήκες φτώχειας. Πανάκριβο είναι και το ταξί.

Ενοίκιο: $ 6.500
Εφημερίδα: $ 5,42
Καφές: $ 3,88
Φ. Αέριο: $ 0,63

Ενοίκιο: $ 2.245
Εφημερίδα: $ 6,94
Καφές: $ 3,06
Φ. Αέριο: $ 0,98

Ενοίκιο: $ 4.350
Εφημερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 6,52
Φ. Αέριο: $ 2,02

 ΜοΣΧΑ

ΣΙΓΚΑΠοΥρΗ

ΖΥρΙΧΗ

Ενοίκιο: $ 4.600
Εφημερίδα: $ 9,95
Καφές: $ 8,29
Φ. Αέριο: $ 1,04

Ενοίκιο: $ 3.795
Εφημερίδα: $ 3,63
Καφές: $ 4,84
Φ. Αέριο: $ 1,76

Ενοίκιο: $ 3.915
Εφημερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 5,98
Φ. Αέριο: $ 2,02

Ενοίκιο: $ 4.513
Εφημερίδα: $ 5,37
Καφές: $ 6,98
Φ. Αέριο: $ 1,74

Ενοίκιο: $ 2.687
Εφημερίδα: $ 4,35
Καφές: $ 4,35
Φ. Αέριο: $ 2,02

Τα ενοίκια στη Μόσχα κάνουν τις τιμές του Μανχάταν 
να φαίνονται φθηνές. Πολύ ακριβά τα εισαγόμενα 
αγαθά και υπηρεσίες, ενώ ένα γαλόνι γάλα κοστίζει 
κατά μέσο όρο 7,59 δολάρια. 

Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες 
στον κόσμο, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Σι-
γκαπούρης είναι, επίσης, από τα υψηλότερα, στα 
$ 51,709. Ωστόσο, ο υψηλός πληθωρισμός και οι 
εξίσου υψηλοί φόροι, «θερίζουν» το εισόδημα. Στα 
εστιατόρια στις τιμές προστίθεται φόρος 7% και επι-
πλέον 10% ως χρέωση υπηρεσιών. 

Σχεδόν το ένα τέταρτο των κατοίκων της πόλης ερ-
γάζονται σε τράπεζες και επιχειρήσεις επενδύσεων. 
Στην πραγματικότητα, ο πλούτος και η ασφάλεια 
είναι ένας τρόπος ζωής εδώ. Το ποσοστό ανεργίας 
είναι εξαιρετικά χαμηλό, 3,1%. Ωστόσο, τίποτα δεν 
είναι φθηνό. Ένα κλαμπ σάντουιτς θα κοστίσει $ 
30.45 (ένα από τα πιο ακριβά κλαμπ σάντουιτς στον 
κόσμο). 

ΤοΚΙο

ΒΕρΝΗ, ΕΛΒΕΤΙΑ

Το Τόκιο είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες 
πόλεις στον κόσμο, στεγάζει 13,2 εκατομμύρια άτο-
μα, κι αυτό σημαίνει ότι η ακίνητη περιουσία έχει μια 
εντυπωσιακή υπεραξία, γι’ αυτό και τα ενοίκια είναι 
εξαιρετικά υψηλά.

Ενοίκιο: $ 7.092
Εφημερίδα: $ 3,87
Καφές: $ 5,67
Φ. Αέριο: $ 2,23

ΧοΝΓΚ ΚοΝΓΚ

Οι τιμές κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ εκρήγνυται, συμπα-
ρασύροντας τα ενοίκια. Η πολυτέλεια τριών υπνοδωμα-
τίων μπορεί να κοστίσει και πάνω από $ 13.500 το μήνα.

Το μέσο κόστος για ένα χάμπουργκερ σε fast food 
είναι 12,51 δολάρια και ένα τζιν κοστίζει κατά μέσο 
όρο 138 δολάρια.



Τις δράσεις αρωγής και αποκατάστασης των σει-
σμοπλήκτων στο νομό Φθιώτιδας, όπως εργασίες 
δευτεροβάθμιου ελέγχου των κτιρίων, χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής, που φτάνει έως και τα 
600 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, επιδότηση 
ενοικίου, αλλά και χορήγηση λυόμενων οικί-
σκων, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο 
Υποδομών. Σημειωτέον ότι τα πιστωτικά μέτρα θα 
συμπεριλάβουν όλους τους οικισμούς που έχουν 
πληγεί από σεισμούς τους τελευταίους μήνες. 

Ειδικότερα, έπειτα από εντολή του υπουργού 
Υποδομών, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προγραμματί-
στηκε η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) 
για την ανακατασκευή ή επισκευή πληγέντων 
κτισμάτων ανάλογα με το χαρακτηρισμό τους. 
Η Στεγαστική Συνδρομή αποτελείται κατά 40% 
από Δωρεάν Κρατική Αρωγή  και κατά 60% από 
Άτοκο Δάνειο. Οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις θα 
καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
υπουργείων Υποδομών και Οικονομικών, η οποία 
ήδη προωθείται. Η Στεγαστική Συνδρομή για 
ανακατασκευή υπολογίζεται βάσει του εμβαδού 
του κατεδαφιστέου κτίσματος και της χρήσης 
του και οι τιμές ανά τ.μ. είναι οι παρακάτω: Κα-
τοικίες: 600 €/τ.μ. μέχρι 120 τ.μ. Επαγγελματικοί 
χώροι & Δημόσια κτίρια: 300 €/τ.μ. μέχρι 120 τ.μ. 
(σε περίπτωση κατεδαφιστέου άνω των 150 τ.μ. 
χορηγείται για κάθε 150 τ.μ. του κτίσματος μέχρι 
120 τ.μ.) Ιεροί Ναοί: 500 €/τ.μ. χωρίς περιορισμό 
στο εμβαδόν. Διατηρητέα:600 €/τ.μ. χωρίς περι-
ορισμό στο εμβαδόν. Αγροικίες- Αποθήκες: 150 
€/τ.μ. Μέχρι 120 τ.μ. 
Η Στεγαστική Συνδρομή για επισκευή υπολογί-
ζεται βάσει του βλαβών που παρουσιάζει το κτί-
ριο και σύμφωνα με το εγκεκριμένο τιμολόγιο 
της Υπηρεσίας με ανώτερα όρια: 350 €/τ.μ. και 
μέχρι 120 τ.μ. για ζημιές σε φέροντα και μη φέ-
ροντα στοιχεία των κτιρίων. Και 150 €/τ.μ. και 
μέχρι 120 τ.μ. για ζημιές μη φέροντα στοιχεία 
των κτιρίων. Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουρ-
γείο, θα χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου στους 
σεισμόπληκτους των οποίων η μόνιμη και κύρια 
κατοικία τους έχει πληγεί, με ποσό από € 200 
έως € 300 ανάλογα με τον αριθμό μελών της οι-
κογένειας και για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη 

για τους ιδιοκτήτες και 6 μήνες για τους ενοικι-
αστές. Ακόμη, θα χορηγηθούν λυόμενοι οικίσκοι 
για την προσωρινή στέγαση των σεισμοπλήκτων 
ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες και τις το-
πικές συνθήκες.

Το 40% των κτιρίων  
είναι μη κατοικήσιμα

Σημειωτέον ότι από την Πέμπτη 8 Αυγούστου 
2013 μέχρι και τις 21 Αυγούστου, διενεργήθη-
καν  αυτοψίες από συνεργεία μηχανικών της 
Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
(ΥΑΣ) στη σεισμόπληκτη περιοχή στους Δήμους 
Αμφίκλειας- Ελάτειας, Μώλου- Αγ. Κωνσταντί-
νου και Δελφών. Συνολικά διενεργήθηκαν 1566 
αυτοψίες από 70 μηχανικούς της ΥΑΣ και δια-
πιστώθηκε ότι εξ αυτών τα 940 (ποσοστό 60%) 
ήταν κατοικήσιμα και τα 626 μη κατοικήσιμα 
(ποσοστό 40%). Στις αυτοψίες αυτές συμπε-
ριλαμβάνονται όλα τα σχολεία της περιοχής, 
καθώς και τα δημόσια και δημοτικά/κοινοτικά 
κτίρια και οι ιεροί ναοί. Στις περιπτώσεις που 
διαπιστώθηκαν επικινδυνότητες ενημερώθηκαν 
οι αρμόδιοι φορείς για τη λήψη των απαραίτη-

των μέτρων. Ακόμη, ο Οργανισμός Σχολικών 
Κτιρίων (ΟΣΚ) ολοκλήρωσε στις 21 Αυγούστου 
2013, τον πρωτοβάθμιο έλεγχο όλων των ενερ-
γών σχολείων των πληγεισών. Παράλληλα, χθες 
έγινε επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα Δη-
μοσίων Έργων, Στράτου Σιμόπουλου στις σει-
σμόπληκτες περιοχές, συνοδεία Υπηρεσιακών 
παραγόντων της ΥΑΣ και του ΟΑΣΠ. Η επίσκε-
ψη έχει ως στόχο την ενημέρωση των τοπικών 
αρχών, φορέων και κατοίκων της περιοχής, για 
τα μέτρα που λαμβάνει το ΥΠΟΜΕΔΙ  με στόχο 
την ανακούφιση των σεισμοπλήκτων. Παράλλη-
λα άρχισαν οι εργασίες  δευτεροβάθμιου ελέγ-
χου των κτιρίων που χαρακτηρίστηκαν κατά τον 
πρωτοβάθμιο έλεγχο μη κατοικήσιμα. 
Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί από  20 μηχανι-
κούς της ΥΑΣ, ενώ θα εξεταστούν και οι τυχόν 
νέες αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στους αντί-
στοιχους οικισμούς. 
Ο υπουργός Υποδομών «συνεχάρη τους εργα-
ζομένους του υπουργείου για την ταχύτητα και 
την αποτελεσματικότητα με την οποία ανταπο-
κρίθηκαν στις ανάγκες των πληγέντων» κατα-
λήγει το υπουργείο.

Μέτρα για τους σεισμόπληκτους 
Ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών 
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Τα μέτρα στήριξης των σεισμόπληκτων 

του νομού Φθιώτιδας θα ισχύσουν και 

για τους πληγέντες από τον Εγκέλαδο, 

σε Κοζάνη, Γρεβενά, Χαλκιδική, 

 Αιτωλοακαρνανία και Φωκίδα 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Χρυσή τομή» μετά από τη συνάντηση Αντ. Σαμαρά- 
Ευάγγελου Βενιζέλου- ΠΛΕΙΣΤΗρΙΑΣΜοΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΙΧΤΥ ΠροΣ-
ΤΑΣΙΑΣ • Βελτιώνεται το κλίμα- ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΣΕ ΚΙΝΑ, 
ΕΥρΩΠΗ ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠοΛΙΤΕΙΕΣ  • Τί δείχνουν οι πρώτοι 
έλεγχοι- ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΠΙΣΤοΠοΙΗΤΙΚΑ Το 10% ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΗΣ ΔΗΜοΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝοΜΙΑΣ  • Οξύτατη διαμάχη- ΓΕρΜΑΝΙ-
ΚΕΣ ΕΚΛοΓΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤρο ΤΗΝ... ΕΛΛΑΔΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε στο Μαξίμου τον Πρίγκιπα 
Αλ Ουαλίντ Μπιν Ταλάλ- ΓΙΑΤΙ ΗρΘΕ ο ΣΑοΥΔΑρΑΒΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ- Σενάρια για τα επενδυτικά σχέδια του δισεκατομμυριού-
χου επενδυτή στην Ελλάδα- Εκτιμήσεις συνδέουν την επίσκεψη 
με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων • ALPHA BANK: Το 
ΕΛΛΗΝΙΚο ΧρΕοΣ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜο  • Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΧρΕΙΑΣΤΕΙ 
ΚΑΙ ΤρΙΤο ΠΑΚΕΤο, ΛΕΕΙ ο κ. ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛοΥΜ  • Ποια είναι 
τα κριτήρια για την προστασία αδύναμων ομάδων- ΒρΕΘΗΚΕ Η 
«ΧρΥΣΗ ΤοΜΗ» ΓΙΑ ΝΑ ΑρΘΕΙ Η ΑΠΑΓορΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗ-
ρΙΑΣΜΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συνάντηση του πρωθυπουργού με τον 

ισχυρότερο Σαουδάραβα επενδυτή- ΤΑ ΑρΑΒΙΚΑ ΠΕΤροΔοΛΑρΙΑ 
ΕΠΙΣΤρΑΤΕΥοΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ- Ενδιαφέρον για υποδομές- τρά-
πεζες- ακίνητα- τουρισμό  • Αναδιάρθρωση: ρΩΣΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΑΠοΚΤοΥΝ ΤοΝ ΕΛΕΓΧο ΚΥΠρΙΑΚΩΝ ΤρΑΠΕΖΩΝ  • Ευρώπη: 
Προσπάθεια για πιο αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας- ΔΙΑΒοΥΛΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ΤοΝ ΚΑΝοΝΙΣΜο ΤΩΝ ορΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙοΛοΓΗΣΗΣ  • Σα-
μαράς-Βενιζέλος: Σε συνάντηση αποφασίστηκε η υπό προϋποθέ-
σεις άρση της απαγόρευσης- ΠΛΕΙΣΤΗρΙΑΣΜοΙ ΜοΝο ΓΙΑ ΤοΥΣ 
ΕΧοΝΤΕΣ  • Θεσσαλονίκη: ΑΝοΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 42 
ΚΥρΙΑΚΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΣοΔΩΝ ΤοΝ ΑΥ-
ΓοΥΣΤο, ΣΤΑ ΥΨΗ οΜΩΣ Η ΦοροΔΙΑΦΥΓΗ- Περισσότερες κατά 
11% οι εισπράξεις- Με παραβάσεις μία στις δύο επιχειρήσεις  • 
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤο ΜΗΝΑ  • ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΚρΙ-
ΒοΤΕρΑ ΤΙΜοΛοΓΙΑ ρΕΥΜΑΤοΣ- Λόγω μεγαλύτερης παραγωγής 
ενέργειας από τις ΑΠΕ  • ΣΥΝΕΧΙΖοΝΤΑΙ οΙ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚροΕΣ 
ΑΠο ΤΙΣ ΑΝΑΔΥοΜΕΝΕΣ ΑΓορΕΣ- Απειλούν τα διαθέσιμα των 
κεντρικών τραπεζών τους- Αποδυναμώνονται τα νομίσματα- Ανοδι-
κά οι αποδόσεις ομολόγων Γερμανίας, Βρετανίας, ΗΠΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: ΛΥΣΗ ΕΚΤοΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤοΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗρΙΑΣΜοΥΣ- Αρχή 
προστασίας για 7.000 ακίνητα κατασχεμένα μέχρι το 2008- Στο ραντεβού 
με την τρόικα τον Σεπτέμβρη η οριστική ρύθμιση • Κατά διευθυντικού 
στελέχους- ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΑΒ • Συρία- 1.700 οι 
νεκροί- ΑΙΝΙΓΜΑ ΠοΙοΣ ΠροΚΑΛΕΣΕ ΤΗ ΦρΙΚΗ  • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝοΥΝ 
οΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: ΤΙ ΠρΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕροΥΝ οΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚοΙ  • 
Μετά τον χημικό όλεθρο στη Συρία- οΙ ΜΕΓΑΛοΙ ΤοΥ οΗΕ ΠΑΙΖοΥΝ 
ΚρΥΦΤο ΠΑρΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚρΑΥΓΗ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦοροΔΙΑΦΥΓΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 100% ΣΕ ΤοΥρΙΣΤΙΚοΥΣ 
ΠροορΙΣΜοΥΣ- Από ελέγχους του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκαν 5.668 παραβά-
σεις  • ΣΕ ΠορΕΙΑ ΣΥΓΚροΥΣΗΣ ΥΠοΥρΓΕΙο ΚΑΙ οΛΜΕ- Διαβεβαιώ-
σεις για τις θέσεις των εκπαιδευτικών  • Συμφωνία Σαμαρά- Βενιζέλου- 
ΔΕΝ ΘΑ ΘΙΓοΥΝ οΣοΙ ΑΔΥΝΑΤοΥΝ ΝΑ ΠΛΗρΩΣοΥΝ  • ΣΤοΝ ΚορΥ-
ΔΑΛΛο ΓΕΩρΓΙΑΝοΣ ΠρΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ- Συνελήφθη 
με ένταλμα της Ιντερπόλ για κατάχρηση εξουσίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σαμαράς-Βενιζέλος συζήτησαν νέα κριτήρια για 
τους πλειστηριασμούς- ΠΙο ΠοΛΛΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤο ΣΦΥρΙ- Περισσότεροι 
δανειολήπτες από τη μεγάλη μεσαία τάξη κινδυνεύουν να χάσουν την 
περιουσία τους από τις τράπεζες  • «Το ΑΣΕΠ ΣΚοΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΞΙ-
οΚρΑΤΙΑ»  • ΣΕ οΜΗρΙΑ 500.000 ΑΣΦΛΑΙΣΜΕΝοΙ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις έχουν 
μπλοκάρει την εκκαθάριση- ΒρΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΦορΙΕΣ ΓΙΑ 

ΕΙΣοΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗρΙΑ  • Η ΚΥΒΕρΝΗΣΗ ΠΕρΝΑ ΤοΝ ΚΑΒο 
ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗρΙΑΣΜΩΝ- «Θα προστατευθεί πλήρως η πρώτη κατοικία 
των οικονομικά αδύναμων», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός  • Διεθνής 
κατακραυγή: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚοΣ ΠοΛΕΜοΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΘΗρΙΩΔΙΕΣ ΣΤΗ 
ΣΥρΙΑ  • «Θα ανοίξουν κανονικά», δηλώνει ο Αρβανιτόπουλος- ΚΛΕΙΣΤΑ 
ΣΧοΛΕΙΑ ΤοΝ ΣΕΠΤΕΜΒρΙο ΘΕΛΕΙ Η οΛΜΕ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Χωρίς σχέδιο μεταφέρουν 
ασθενείς από τα νοσοκομεία που κλείνουν- ΑΘΕρΑΠΕΥΤΑ ΑΝΕΥΘΥΝοΙ- 
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανοίγει παράθυρο για την ιδιωτικοποίηση των 
νοσοκομείων  • Μνημόνιο: ΣΤΑ ΣΚΑρΙΑ Το ΝΕο ΠΑΚΕΤο Ο Αλέξης 
Τσίπρας από την Κέρκυρα- «ΝΑ ΦΥΓοΥΝ ΤΩρΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΞοΥΣΙΑ»  • 
οΛΜΕ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΣΤοΝ ΑΕρΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο βουλιμικός αντιπρόεδρος ξεπέρασε για άλλη μια 
φορά τον εαυτό του- Απίστευτο θράσος σε εποχή φτώχειας- ΝΑΠοΛΕ-
ΩΝ ΕΝ... ΠΤΗΣΕΙ.

ΕΣΤΙΑ: ΜοΧΛοΣ ΔΗΜΕΥΣΕΩΣ οΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ- Πρέπει 
να προσαρμοσθούν στην πραγματικότητα.

Η ΑΥΓΗ: Κυβέρνηση-Τρόικα: ΜΕΤΑΤρΕΠοΥΝ ΣΕ ΔΑΝΕΙο ΤοΥΣ ΚοΙ-
ΝοΤΙΚοΥΣ ΠοροΥΣ!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΑρΓΗΣΗ ΝοΣοΚοΜΕΙοΥ ΚΑΜΙΑ ΔΙΑ-
ΘΕΣΙΜοΤΗΤΑ ΕρΓΑΖοΜΕΝΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ενώ οι πράκτορες της Άγκυρας ζητούν εξέγερση 
των μουσουλμάνων της... Ανατολικής Μακεδονίας!- ΣΕ ΘΕΣΗ ΜΑΧΗΣ 
ΣΤοΝ ΕΒρο ο ΤοΥρΚΙΚοΣ ΣΤρΑΤοΣ!
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ΒρΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΙΣ ΕΦορΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣοΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗρΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 23/08/2013

Σε «γολγοθά» χωρίς τέλος εξελίσσεται πλέον η διαδικα-
σία υποβολής και εκκαθάρισης των φετινών φορολογικών 
δηλώσεων για εκατομμύρια φορολογούμενους, λόγω του 
πλήθους των «νεωτερισμών» που εισήγαγε φέτος βιαστικά, 
χωρίς καμία κατάλληλη προετοιμασία, η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Οικονομικών. Η «ιδέα» της ηγεσίας του υπουρ-
γείου Οικονομικών να πραγματοποιούνται αυτόματα, κατά την 
ηλεκτρονική υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την επαλήθευση των κα-
θαρών φορολογητέων εισοδημάτων, των παρακρατηθέντων 
φόρων και των εκπιπτόμενων δαπανών που δηλώνουν πολλοί 
φορολογούμενοι, καθώς και η απόφαση του υπουργείου να 
υποχρεωθούν φέτος όλοι ανεξαιρέτως οι ενήλικες φορολο-
γούμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώ-
σεις έχουν ως συνέπεια να υποβληθούν σε μια πρωτοφανή 
ταλαιπωρία πάνω από 1,7 εκατομμύρια πολίτες.
Συγκεκριμένα: 
- Τουλάχιστον 200.000 φορολογούμενοι που έχουν κληθεί 
ή πρόκειται να κληθούν τις επόμενες μέρες στις αρμόδιες 
εφορίες για έλεγχο στα δικαιολογητικά των φορολογικών 
τους δηλώσεων θα παραλάβουν πλέον τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα από τον Οκτώβριο και μετά, καθώς οι υπάλληλοι 
που διενεργούν τόσο πολλούς ελέγχους δεν έχουν αυτή τη 
στιγμή καθόλου χρόνο στη διάθεση τους να προβούν άμεσα 
και σε χειρόγραφη εκκαθάριση ενός τόσο μεγάλου αριθμού 
δηλώσεων, όπως τους έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομι-
κών, με σχετική πρόσφατη εγκύκλιο του. Συνεπώς, όσοι από 
τους φορολογούμενους οι οποίοι έχουν ελεγχθεί ή πρόκειται 
να ελεγχθούν ως προς τα δικαιολογητικά των δηλώσεών 
τους παραλάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα θα 
κληθούν να πληρώσουν εφάπαξ τους επιπλέον φόρους που 
θα προκύψουν, ενώ όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς 
δικαιούνται τα νέα επιδόματα τέκνων θα τα εισπράξουν πλέον 
στο τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους ή ακόμη και στους 
πρώτους μήνες του επόμενου έτους!
 Οι φορολογούμενοι που έχουν κληθεί στις ΔΟΥ για έλεγχο 
των δικαιολογητικών είναι κυρίως:
 Όσοι εμφάνισαν υψηλά ποσά παρακρατηθέντων φόρων μι-
σθωτών υπηρεσιών και από δελτία παροχής υπηρεσιών.
Μισθωτοί που δήλωσαν εισοδήματα και από ελευθέρια επαγ-
γέλματα είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών είτε με απόδειξη 
δαπάνης του εργοδότη. Μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
φορολογούμενοι έχουν κληθεί να υποβάλουν αναλυτικά και 
ανά πελάτη τα ποσά του παρακρατούμενου φόρου στις αμοι-
βές τους.
Όσοι έχουν δηλώσει πολύ μεγάλα ποσά εκπιπτόμενων δαπα-
νών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, τόκους 
στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα, 
ασφάλιστρα ζωής κ.ά. καθώς και οι επιτηδευματίες με μεγά-
λες επαγγελματικές δαπάνες που είχαν σαν αποτέλεσμα το 
καθαρό εισόδημά τους να είναι αισθητά χαμηλό.
Οι επιτηδευματίες και έμποροι για τους οποίους από τις πε-

ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προκύπτουν μεγάλες επιστροφές 
φόρου.
- Άλλοι 500.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι που έχουν υποβά-
λει από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο τις φορολογικές τους δηλώ-
σεις, δεν έχουν ακόμη παραλάβει εκκαθαριστικά σημειώματα 
καθώς η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του 
υπουργείου Οικονομικών έβαλε στην άκρη τις δηλώσεις τους, 
επειδή, μετά τις αυτόματες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που 
διενήργησε, διαπίστωσε σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στα 
ποσά των καθαρών αποδοχών και των παρακρατηθέντων φό-
ρων που δήλωσαν οι φορολογούμενοι και στα αντίστοιχα στοι-
χεία που δήλωσαν οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία, 
στις οριστικές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και τις 
βεβαιώσεις αποδοχών.
Το πότε θα γίνει η εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών παραμέ-
νει άγνωστο, καθώς η ΓΓΠΣ δεν έχει ακόμη λάβει εντολή από 
το υπουργείο Οικονομικών για το πώς θα πρέπει να αντιμε-
τωπίσει την περιπτωσιολογία των συγκεκριμένων δηλώσεων. 
Οι δηλώσεις των φορολογούμενων αυτών αναμένεται να εκ-
καθαριστούν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση με συνέπεια όσοι 
από αυτούς θα λάβουν χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα 
να υποχρεωθούν να καταβάλουν τους φόρους που θα προ-
κύψουν εφάπαξ και όσοι από αυτούς δικαιούνται των νέων 
επιδομάτων τέκνων να τα εισπράξουν στο τελευταίο τρίμηνο 
του τρέχοντος έτους! 
- Τουλάχιστον 1.000.000 άνεργοι και λοιποί φτωχοί φορολο-
γούμενοι με ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα του αφορολογή-
του ορίου των 5.000 ευρώ, οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε 
να πληρώσουν φέτος φόρο εισοδήματος, καλούνται να 
καταβάλουν υπέρογκα χαράτσια καθώς τα εισοδήματά τους 
προσδιορίζονται, κατά την εκκαθάριση των φορολογικών τους 
δηλώσεων, σε πολύ υψηλότερα επίπεδα του αφορολογήτου 
των 5.000 ευρώ, λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίω-
σης.
Οι φορολογούμενοι αυτοί, για να απαλλαγούν από τα εξω-
πραγματικά «χαράτσια» που τους επιβάλλει αυτόματα η ΓΓΠΣ 
με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, θα πρέπει να μεταβούν 
μαζικά στις αρμόδιες εφορίες για να υποβάλουν αιτήσεις αμ-
φισβήτησης των τεκμηρίων.
Ταυτόχρονα θα πρέπει να προσκομίσουν όποια δικαιολο-
γητικά εκείνοι κρίνουν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν να 
αποδείξουν ότι τα πραγματικά τους εισοδήματα είναι πενιχρά, 
ώστε να πείσουν τους εφόρους ότι τα τεκμαρτά εισοδήματα 
που προσδιορίστηκαν βάσει τεκμηρίων διαβίωσης «δεν υπάρ-
χουν»! Μέχρι να φέρουν σε πέρας αυτές τις χρονοβόρες και 
απίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες θα περάσουν πολλοί 
μήνες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αιτήσεις αναμένεται να 
απορριφθούν από τους εφόρους λόγω υποβολής ελλιπών 
δικαιολογητικών. Στο μεταξύ, σε κάθε περίπτωση, λόγω της 
πολύ μεγάλης καθυστέρησης με την οποία θα διεκπεραι-
ωθούν οι υποθέσεις αυτές, οι προθεσμίες πληρωμής των 
τεκμαρτών χαρατσιών θα έχουν εκπνεύσει και οι εξωπραγμα-
τικές αυτές οφειλές θα έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται! 
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Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά τα τραγελαφικά, το 
υπουργείο Οικονομικών καλεί πάνω από 5 εκατομμύρια πο-
λίτες να «επικαιροποιήσουν» τα στοιχεία των εκτάσεων γης 
που κατέχουν σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων συμπληρώ-
νοντας πλήθος νέων δεδομένων σε μια ειδική εφαρμογή για 
την ηλεκτρονική υποβολή του Ε9 του έτους 2013 που έχει ήδη 
ανοίξει στον ιστότοπο www.taxisnet.gr. Στόχος του υπουρ-
γείου είναι να εμπλουτίσει με νέα πληροφοριακά δεδομένα 
το ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο» που έχει δημιουργήσει με 
βάση τα στοιχεία των εντύπων Ε9 των προηγούμενων ετών 
(2005-2012), ώστε να καταστεί δυνατή η επιβολή του νέου 
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων από το επόμενο έτος. Τα πρόσθετα 
στοιχεία που καλείται να δηλώσει ο φορολογούμενος, για 
κάθε εδαφική έκταση εκτός σχεδίου, είναι:
 α) Ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου 
(ΚΑΕΚ), εφόσον ένα ή περισσότερα από τα δηλωθέντα ακίνη-
τα βρίσκονται σε περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της κτηματογράφησης.
β) Εάν το ακίνητο είναι ή όχι ηλεκτροδοτούμενο.
γ) Ο «αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος». 

ΠΛΕΙΣΤΗρΙΑΣΜοΙ ΕΛΕΓΧοΜΕΝΕΣ ΕΞΩΣΕΙΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 23/08/2013

Στην άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασμών μόνον 
για τους «επιτήδειους» συμφώνησαν ο πρωθυπουργός Αντ. 
Σαμαράς και ο αντιπρόεδρος Ευ. Βενιζέλος κατά τη χθεσινή 
συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πρόθεση είναι να ψηφιστεί νέος νόμος, που θα ισχύσει από 
την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε να ικανοποιηθεί η απαίτηση της 
τρόικας για αλλαγή του υπάρχοντος πλαισίου, προκειμένου 
να στηριχθούν οι τράπεζες, και παράλληλα να διασφαλιστούν 
η κοινωνική ειρήνη και η πολιτική σταθερότητα με άσκηση 
πίεσης μόνον σε κακοπληρωτές που έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις 
τους. Για τον προσδιορισμό της «οικονομικής δυνατότητας» θα 
συνεκτιμάται το μέγεθος της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
του δανειολήπτη, καθώς και τα τρέχοντα εισοδήματά του.
Η εκτίμηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι μετά 
τη συνάντηση Σαμαρά-Βενιζέλου και τη συμφωνία στην 
οποία κατέληξαν θα υπάρξει καταλαγή στο εσωτερικό των 
Κοινοβουλευτικών Ομάδων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ, όταν 
οριστικοποιηθεί η ρύθμιση, θα γίνει και ενημέρωσή τους από 
τους αρμόδιους υπουργούς. Η αντίδραση των κομμάτων της 
αντιπολίτευσης θεωρήθηκε δηλωτική πολιτικής αμηχανίας 
από τα επιτελεία Σαμαρά και Βενιζέλου, που πιστεύουν ότι 
επουλώθηκαν τα τραύματα που είχαν ανοίξει στην κυβερνητι-
κή συνοχή το προηγούμενο διάστημα λόγω ατυχών επικοινω-
νιακών χειρισμών.
Στο βαρύ απόηχο των προειδοποιήσεων διψήφιου αριθμού 
βουλευτών της συμπολίτευσης ότι θα καταψηφίσουν ρύθμιση 
για την απελευθέρωση των πλειστηριασμών οι κυβερνητικοί 
εταίροι κατέληξαν χθες ότι «η πρώτη κατοικία των κοινωνικά 
αδύναμων πολιτών και όσων αποδεδειγμένα εξαιτίας της κρί-
σης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους θα προ-

στατευτεί απολύτως». «Αυτό δεν είναι υπό διαπραγμάτευση. 
Τελεία και παύλα», διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος 
από την αρχή της εβδομάδας διεμήνυσε ότι θα χειριστεί προ-
σωπικά το ζήτημα.
«Η κυβέρνηση», συνέχισε ο Αντώνης Σαμαράς, «μελετά ένα 
πλαίσιο ρυθμίσεων, που θα εξασφαλίζει την προστασία των 
αδυνάτων, δεν θα επιτρέπει καταχρηστικές συμπεριφορές και 
θα προφυλάσσει τη στεγαστική πίστη προς όφελος όλων των 
Ελλήνων».
Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ευ. 
Βενιζέλος τόνισε ότι «η πρώτη κατοικία όσων βρίσκονται σε 
αντικειμενική αδυναμία είναι απολύτως προστατευμένη». Και 
πρόσθεσε: «Τα στοιχεία που έχω υπόψη μου δείχνουν ότι 
δεν υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν πολύ λίγοι επιτήδειοι, που, 
χωρίς να έχουν πραγματική αδυναμία, κρύβονται πίσω από 
αυτούς που έχουν ανάγκη προστασίας. Το ζήτημα τώρα δεν 
είναι οι πλειστηριασμοί, είναι άλλο: Να λειτουργήσει ξανά η 
στεγαστική πίστη προς όφελος όλης της οικονομίας».
Στη σύσκεψη συμμετείχαν και οι υπουργοί Οικονομικών και 
Ανάπτυξης Γ. Στουρνάρας και Κ. Χατζηδάκης, οι οποίοι έχουν 
και την ευθύνη του εντοπισμού όσων δανειοληπτών αξιοποι-
ούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προς όφελος τους, ενώ δι-
ατηρούν σημαντικές καταθέσεις και ακίνητη περιουσία. Κατά 
τις πρώτες εκτιμήσεις πηγών του οικονομικού επιτελείου η 
άρση της απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας 
αφορά αρχικά λιγότερα από 10.000 ακίνητα, ενώ θα τεθούν 
αυστηρά κριτήρια για την απόλυτη προστασία ανέργων, ατό-
μων με αναπηρία και ενδεχομένως πολύτεκνων. Κατά τις ίδιες 
πηγές ανοιχτό μένει το ενδεχόμενο να κατέβει ο πήχης για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας από τις 200.000 ευρώ στις 
160.000 ευρώ ή και χαμηλότερα.
Σε κάθε περίπτωση την τελευταία λέξη θα πει η τρόικα, που 
θα επιστρέψει στην Αθήνα το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμ-
βρίου. Κυβερνητικές πηγές υποστηρίζουν ότι, εφόσον η 
ελληνική πλευρά έχει να παρουσιάσει καλές επιδόσεις σε όλα 
τα μέτωπα των προαπαιτούμενων για την εκταμίευση της επό-
μενης δόσης, ειδικά ως προς την εφαρμογή του μέτρου της 
διαθεσιμότητας, τότε οι εκπρόσωποι των πιστωτών θα αποδε-
χτούν το κυβερνητικό σχέδιο για την απελευθέρωση των πλει-
στηριασμών. Κατά συγκλίνουσες εκτιμήσεις η τρόικα πιέζει 
προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί ανησυχεί ότι τα stress tests 
του φθινοπώρου μπορεί να αποκαλύψουν προβλήματα στις 
συστημικές τράπεζες, που οφείλονται στη διόγκωση των επι-
σφαλών δανείων. Την ίδια αγωνία συμμερίζεται και η κυβέρ-
νηση, που αισιοδοξεί ότι θα καλύψει το όποιο χρηματοδοτικό 
κενό προκύψει με το «υπόλοιπο» του ποσού που δόθηκε για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το οποίο ανέρχεται 
γύρω στα 12 δισ. ευρώ. Επομένως είναι κοινή η επιδίωξη 
τρόικας και κυβέρνησης να πληρώσουν για το στεγαστικό δά-
νειο τους οι «επιτήδειοι», αλλά προφανώς ο εντοπισμός τους 
δεν είναι τόσο εύκολος, όσο εξαγγέλλεται, δεδομένων των 
προβλημάτων στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των 
παραδοσιακών ελληνικών ταχυτήτων σε ανάλογης κλίμακας 
εγχειρήματα.


