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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μοιάζει με εφιάλτη, αλλά είναι μια πραγματικότη-
τα: τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι αντίστοιχες 
φορητές συσκευές, από τη …«μύτη» πιάνονται, 
βάζοντας σε μπελάδες τους κατόχους τους !
Η είδηση, η οποία θα επιβεβαιωθεί εντός της 
εβδομάδας στη Σιγκαπούρη, στο διεθνές συ-
νέδριο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, 
αναφέρει πως Hackers, αξιοποιώντας τις δυνατό-
τητες των drone (των μικρών μη επανδρωμένων 
ελικοπτέρων) να υπερίπτανται των πολιτών και 
συνδέονται με τις συσκευές τους, την ώρα που 
αυτές αναζητούν κάποιο γνωστό ελεύθερο Wi-Fi 
για να συνδεθούν με το διαδίκτυο. Με αυτό τον 
απλό τρόπο (σ.σ. λεπτομέρειες διαβάστε στη 
σελίδα με τα διεθνή νέα), υποκλέπτουν όλες τις 
επικοινωνίες, αλλά και τα στοιχεία τα στοιχεία 
που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή, ακόμη 
και τους κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς ή 
εμπορικούς λογαριασμούς !
Η τεχνολογία στις ημέρες μας κάνει θαύματα, 
αλλά καθώς αυτά γίνονται με άλματα, αφήνονται 
και κενά, τα οποία εκμεταλλεύονται θιασώτες 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δημιουργοί ενός 
τέτοιου drone, ωστόσο, υποστηρίζουν, ότι η υπο-
κλοπή δεδομένων από Hackers μπορεί να είναι 
και …αθώα, εμπρός στην ικανότητα των συσκευ-
ών αυτών να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές 
ασφαλείας σε μια διαδήλωση, να συλλέξουν και 
να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία κάποιων διαδηλω-
τών και να τα αξιοποιήσουν στη συνέχεια !
Στο φόντο αυτών των αποκαλύψεων, οι εξαγγελί-
ες για παροχή ελεύθερου Wi-Fi, ακούγονται ως 
συνολική παράδοση των πολιτών σε ένα σύγχρο-
νο κύκλο ανομίας, στον οποίο κυριαρχούν οι Big 
Brothers…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί και φέτος, όπως έχει καθιερωθεί τα τελευ-
ταία χρόνια, η στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου στο κέντρο της Αθήνας. Έχει προγραμ-
ματιστεί να επιστρατευτούν 3.000 αστυνομικοί για την αποφυγή επεισοδίων. Η πρόσβαση στον 
χώρο της παρέλασης θα γίνεται μόνο με προσκλήσεις ή διαπιστεύσεις, ενώ οι πολίτες θα μπορούν 
να την παρακολουθήσουν ελεύθερα από το ύψος της οδού Βουκουρεστίου και κάτω. Η πλατεία 
Συντάγματος θα περικλειστεί από κάγκελα, ενώ θα υπάρχουν και ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ που 
θα ελέγχουν την πρόσβαση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή και για τις δύο 
παρελάσεις, τη μαθητική τη Δευτέρα και την στρατιωτική την Τρίτη. Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας 
θα ληφθούν και για την μαθητική παρέλαση τη Δευτέρα, πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της 
οκτάμηνης διαθεσιμότητας για τους καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης.

Δρακόντεια μέτρα σήμερα και αύριο  
για τις παρελάσεις  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

Νέα πτώση στη βιομηχανία 

Μείωση 4,1% σημείωσε ο τζίρος 
στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας 
και εξωτερικής αγοράς) τον Ιανου-
άριο εφέτος, σε σύγκριση µε τον Ια-
νουάριο 2013, έναντι μείωσης 9,7% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοι-
χη σύγκριση το 2013 προς το 2012. 
Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), η συγκεκριμένη 
εξέλιξη στον γενικό δείκτη κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία, οφείλε-
ται στις εξής μεταβολές των δεικτών 

των επιµέρους τοµέων βιομηχανίας: 
α. Στη μείωση του δείκτη κύκλου ερ-
γασιών ορυχείων- λατομείων κατά 
3,4%, και β. Στη μείωση του δείκτη 
κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιο-
μηχανιών κατά 4,1%. Επίσης, οφείλε-
ται στις εξής μεταβολές των δεικτών 
των επιµέρους αγορών:  Στη μείωση 
του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώρι-
ας αγοράς κατά 1,5%.και στη μείωση 
του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερι-
κής αγοράς κατά 7,4%.

Κατά 4,1% μειώ-
θηκε ο τζίρος της 
βιομηχανίας τον 
Ιανουάριο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Βραβείο  πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Europa Nostra 2014 
απέσπασε η Ελλάδα, για το έργο «Θολωτή ρωμαϊκή κατασκευή στην Πελοπόννησο». Το 
έργο βασίζεται σε δεκαετή έρευνα του Δρ. Paolo Vitti, αρχιτέκτονα αναστηλωτή από τη 
Ρώμη, σχετικά με τις οικοδομικές και κατασκευαστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθη-
καν στην Πελοπόννησο για 400 χρόνια από τον πρώτο αιώνα π.Χ. έως το 300 μ.Χ..
Οι 27 επιτυχόντες που επελέγησαν, μεταξύ 160 προτεινόμενων έργων από 30 χώρες, 
τιμώνται για επιτεύγματα σε τέσσερις τομείς: συντήρηση, έρευνα, ειδικές υπηρεσίες 
και εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Η τελετή απονομής των βραβείων θα 
πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου, στο Burgtheater στη Βιέννη, υπό την αιγίδα του Προέ-
δρου της Αυστρίας, κ. Heinz Fischer. 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: ICRI 2014- 2ο Διεθνές συνέδριο για 
ερευνητικές υποδομές   
ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας

2-4
Απριλίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

Διεθνές συνέδριο και έκθεση 
«Oil and Gas South East 
Europe 2014» θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 25 ως τις 27 
Νοεμβρίου 2014 στο εκθεσι-
ακό και συνεδριακό κέντρο  
Metropolitan Expo, στην 
Αθήνα.
Στην εκδήλωση θα συμμε-
τέχουν διεθνείς πετρελαϊκές 
εταιρείες, εταιρείες πετρο-
χημικών, εταιρείες διύλισης, 
γεωτρήσεων και εταιρείες 
με υπηρεσίες στον τομέα του 
πετρελαίου, υψηλόβαθμα 
στελέχη μεγάλων εταιρειών 
που δραστηριοποιούνται στην 
τοπική και στη διεθνή αγορά 
, κυβερνητικοί  αξιωματού-
χοι και  φορείς από όλη τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και 
τον κόσμο. Οι εργασίες θα επι-
κεντρωθούν στις εξελίξεις σε 
Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλά-
δα, Κροατία, Κύπρο, Ουγγαρία, 
Μολδαβία, Μαυροβούνιο, 

Ρουμανία, Σερβία, τη Σλοβακία 
και την Τουρκία. Όλες οι 
παραπάνω χώρες συνδέονται 
με την Ελλάδα, ως χώρα φιλο-
ξενίας της εκδήλωσης, μέσω  
υφιστάμενων και μελλοντικών 
προγραμματισμένων αγωγών.
«Σε μια χρονική συγκυρία που 
αναδεικνύεται ως προτε-
ραιότητα πρώτης γραμμής η 
ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης - 
μέσω της Ελλάδας, της Κύπρου 
και της Νοτιανατολικής Ευρώ-
πης – ο πολυεθνικός όμιλος 
διοργάνωσης ΟΙL & GAS 

εκδηλώσεων παγκοσμίως, ΙΤΕ 
GROUP PLC, σε συνεργασία  
με τον Ελληνικό Όμιλο εται-
ρειών οργάνωσης εκθέσεων 
ROTA AE,  επιλέγει την Αθήνα 
για να διοργανώσει μια έκθεση 
/ συνέδριο μεγάλου βεληνε-
κούς, που θα αποτελέσει για 
τη χώρα μας την είσοδο στην 
εποχή των θετικών ενεργεια-
κών εξελίξεων, υπογραμμίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Οι 
νέες εμπορικές ευκαιρίες στην 
αγορά πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που παρουσιάζονται 
στην  Νοτιοανατολική Ευρώπη,  
οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά 
με την κατασκευή  του αγωγού 
TAP και άλλα προγραμματισμέ-
να project  αγωγών,  καθώς και 
η περιφερειακή συνεργασία 
μεταξύ των κυβερνήσεων και 
της βιομηχανίας θα αποτε-
λέσουν βασικά θέματα τόσο 
για την έκθεση όσο και για το 
συνέδριο».
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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

Διάλεξη
✔ Η διευθύντρια του ΔΠΜΣ «Προστασία, Συ-
ντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολι-
τισμού», αν. καθηγήτρια Αλεξάνδρα Αλεξο-
πούλου, διοργανώνει διάλεξη του Αρχιτέκτονα 
Μηχανικού Δημήτρη Κορρέ, με θέμα:  «Μετα-
κινήσεις Κτιρίων». 
Η ομιλία θα γίνει την Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 
και ώρα 18.00, στο Αμφιθέατρο Ι, του Κέντρου 
Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κόκ-
κινο Κτίριο), 3η Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιού-
πολη.

Διεθνές συνέδριο για την ενέργεια, στην Αθήνα Ομιλία
✔ Ο Γιάννης Αικατερινάρης, αρχιτέκτονας μηχανι-
κός και η  Αλεξάνδρα Μητσιάλη, φιλόλογος-συγ-
γραφέας θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια εκδήλω-
σης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 
Μαρτίου 2014 και ώρα 19:00 μ.μ., για το βιβλίο του 
Ανδρέα Μαράτου με τίτλο: "Ουτοπία κρυμμένη στο 
σώμα της πόλης. Ο μουσικός κόσμος του Μίκη Θε-
οδωράκη και η εποχή του". Την ειδική εκδήλωση 
διοργανώνουν οι εκδόσεις IANOS (Αριστοτέλους 7, 
Θεσσαλονίκη).

	  

ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ βΡΑβΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΟΛΩΤΗ ΡΩΜΑϊΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
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Ένα νέο ασφαλιστικό «χάρτη», με τη δημιουργία τριών υπέρ- Ταμείων, 
ενοποιήσεις 60 κλάδων και ίδρυση Εθνικού Φορέα Απονομής Σύνταξης 
σχεδιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους».  Ως το 
τέλος του χρόνου η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί το νέο εγχείρημα 
με τη δημιουργία τριών ταμείων για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και αγρότες, ενώ από τη διαδικασία θα εξαιρεθεί το ΝΑΤ. Μετά 
από τις ενοποιήσεις, τα τρία νέα Ταμεία και το ΝΑΤ θα μπουν υπό την 
ομπρέλα του Εθνικού Φορέα Απονομής Συντάξεων. Παράλληλα, με το 
νέο σύστημα θα καθιερωθεί και Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, το οποίο 
θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων. Οι αλ-
λαγές θα φέρουν και ενιαίο μηχανισμό ελέγχου, ώστε να αντιμετωπιστεί 
η εισφοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα έσοδα του ασφαλιστικού συστή-
ματος. Όπως αναφέρει το «Έθνος», η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού 
συστήματος θα γίνει σε τρία στάδια. Σε πρώτη φάση, θα ολοκληρωθεί 

η διοικητική αναδιοργάνωση στα τρία ταμεία, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον 
ΟΓΑ.   Στο ΙΚΑ θα υπάρξει ξεχωριστός κλάδος για τους δημοσίους υπαλ-
λήλους και έτσι όλοι όσοι απασχολούνται με σχέση μισθωτής εργασίας-
σε Δημόσιο, ευρύτερο Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα- θα καλύπτονται από 
ένα ασφαλιστικό φορέα. Στον ΟΑΕΕ από την άλλη θα ενταχθούν όλοι οι 
ανεξάρτητοι απασχολούμενοι- δικηγόροι, γιατροί κτλ.- καθώς τα υπόλοι-
πα ταμεία κύριας ασφάλισης που υπάρχουν σήμερα δεν θα διατηρηθούν. 
Εξαίρεση αποτελεί το ΝΑΤ, το οποίο θα διατηρήσει την αυτονομία του.  Σε 
δεύτερη φάση, θα γίνει η απορρόφηση των φορέων επικουρικής ασφά-
λισης και πρόνοιας από τα τρία ταμεία και θα δημιουργηθούν ξεχωριστοί 
κλάδοι στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα το ΙΚΑ θα έχει ξεχωριστούς 
κλάδους για την κύρια, την επικουρική σύνταξη και το εφάπαξ. Το τρί-
το στάδιο της μεταρρύθμισης θα είναι η δημιουργία του Εθνικού Φορέα 
απονομής Σύνταξης, που θα αποτελέσει «ομπρέλα» για όλα τα ταμεία. 

Τη συγκρότηση επιτροπής φορέων της Δυ-
τικής Μακεδονίας για το θέμα της μικρής 
ΔΕΗ αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβού-
λιο Δυτικής Μακεδονίας σε ειδική συνεδρί-
αση που πραγματοποιήθηκε προκειμένου 
να αποφασιστούν οι περαιτέρω κινήσεις 
που θα γίνουν για το εν λόγω ζήτημα. Συ-
γκεκριμένα επικεφαλής της ολιγομελούς 
επιτροπής θα είναι ο Περιφερειάρχης Γιώρ-
γος Δακής ενώ σε αυτήν θα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των τριών σωματείων της ΔΕΗ 

και των τριών επιμελητηρίων της περιοχής 
καθώς επίσης και ο πρόεδρος του Δικτύου 
Ενεργειακών Δήμων Ελλάδος, η πρόεδρος 
της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και εκπρόσω-
πος της εκκλησίας.  Όπως έγινε γνωστό, η 
επιτροπή θα μεταβεί στην Αθήνα προκειμέ-
νου να ενημερώσει για τις θέσεις της την 
κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο ενώ 
αποφασίστηκε η διοργάνωση, κατά την 
ημέρα ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου, 
είτε ενός ενιαίου συλλαλητηρίου στη Δυτι-

κή Μακεδονία είτε τεσσάρων ξεχωριστών 
συγκεντρώσεων στην Κοζάνη, την Φλώρι-
να, την Καστοριά και τα Γρεβενά. Επιπλέ-
ον ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας 
πρόκειται να έρθει σε επικοινωνία με τους 
Περιφερειάρχες Ηπείρου και Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να 
συντάξουν κοινή επιστολή με αποδέκτη τον 
πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Την ίδια 
στιγμή η επιτροπή θα παρακολουθεί κάθε 
εξέλιξη στο θέμα της μικρής ΔΕΗ.

ΝΕΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Προς δημιουργία τριών «υπέρ- Ταμείων»

Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ εκφράζει την αντίθεσή της 
σχετικά με τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε προσφάτως η 
Ελληνική Προεδρεία δια του αρμοδίου Υπουργού Περιβάλλοντος, 
σχετικά με τη δυνατότητα κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να επιτρέπει ή να απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά με-
ταλλαγμένων καρπών στο έδαφός της. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί το 
πράσινο φως για την εισαγωγή μεταλλαγμένων φυτών και προϊόντων 
σε κοινοτικές χώρες που δεν επιθυμούν την κατανάλωση γενετικά 

τροποποιημένων οργανισμών. Η Γραμματεία Περιβάλλοντος της ΓΣΕΕ 
επισημαίνει την αναγκαιότητα η χώρα μας να επιδιώξει μια πολιτική 
συμφωνία που θα αποτρέπει την εισβολή των μεταλλαγμένων στην 
Ευρώπη. Επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες 
που δεν επιθυμούν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργα-
νισμών στην επικράτειά της και μάλιστα είναι υποχρεωτική η επισή-
μανση των τροφίμων που περιέχουν ΓΤΟ πριν την είσοδό τους στην 
αγορά.

Η ΓΣΕΕ κατά των μεταλλαγμένων

Κινητοποίηση  φορέων της Δ. Μακεδονίας  
για τη «μικρή ΔΕΗ»
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Μείωση 2,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων 
Κατοικιών το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 
2013, έναντι μείωσης 0,6%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών 
του έτους 2013 προς το 2012, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία. Ο γενικός δείκτης κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014, σε σύγκριση με το 
δείκτη του Ιανουαρίου 2014, παρουσίασε μείωση 0,2%, έναντι μείωσης επίσης 0,2%, 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013. Ο μέ-
σος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2013 – Φεβρουαρίου 2014, σε σύγκριση 
προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, παρου-
σίασε μείωση 1,8%, έναντι αύξησης 0,4%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των 
αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση του δείκτη τιμών υλικών 

Την επί σειρά ετών υποστελέχωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) 
και την εν γένει συρρίκνωση των δραστηριοτήτων της με αποτέλεσμα την αδυνα-
μία ανταπόκρισης της υπηρεσίας στις διεθνείς υποχρεώσεις της καταγγέλλει το ΔΣ 
του Συλλόγου των υπαλλήλων με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας 
στις 23 Μαρτίου. Στην ανακοίνωση του συλλόγου των μετεωρολόγων αναφέρε-
ται ότι είναι απορίας άξιον για ποιο λόγο παραμένουν αναξιοποίητα τα έσοδα που 
προέρχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας 
(EUROCONTROL), τα οποία προορίζονται για την ΕΜΥ, ενώ τα λαμβάνουν εδώ και 
χρόνια οι υπόλοιποι πάροχοι αεροναυτιλίας. Τονίζουν ότι η ΕΜΥ παρέχει 24ωρη 
καθημερινή μετεωρολογική υποστήριξη στους τομείς της Ναυτιλίας, της Αεροναυ-
τιλίας και της Έρευνας και Διάσωσης. Ωστόσο, σημειώνουν, η πολιτεία διαχρονικά 
δεν έχει επιδείξει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξή της, ώστε να μπορεί 
να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Οι εργαζόμενοι ζητούν την 
αξιοποίηση των σημαντικών ανεκμετάλλευτων πόρων που διαθέτει η ΕΜΥ και τη 
στελέχωση της υπηρεσίας με το απαιτούμενο επιστημονικό προσωπικό, έστω και 
με μετατάξεις.

Προβλήματα στην ΕΜΥ

Υπό την εποπτεία της Περιφέρειας Βο-
ρείου Αιγαίου λειτουργεί το Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλ-
λονής στη Μυτιλήνη, το οποίο θα είναι 
ανοιχτό για επισκέψεις έως και τον 
Μάιο του 2014. Το Κέντρο Περιβαλλο-

ντικής Ενημέρωσης Καλλονής αποτελεί 
τον επίσημο φορέα για την ενημέρωση 
του κοινού σχετικά με τη σημασία του 
υγροτόπου του Κόλπου Καλλονής και 
την ανάγκη για τη διατήρηση και προ-
στασία του.

Κέντρο Περιβαλλοντικής  
Ενημέρωσης Καλλονής

Την αλλαγή της όδευσης του αγωγού TAP ζητά γι’ ακόμη 
μια φορά ο Αγροτικός Σύλλογος Καβάλας. Ο Σύλλογος 
αναφέρει αναλυτικά σε ανακοίνωση του ότι: «Η χάραξη 
του αγωγού έγινε με προχειρότητα, αγνοώντας την επι-
θυμία της τοπικής κοινωνίας για αλλαγή της όδευσής του, 
γεγονός που εκφράστηκε με υπογραφές, συγκεντρώσεις 
και συλλαλητήρια. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του 
«εδώ και πολύ καιρό οι κοινοπραξία του TAP μέσω δη-
λώσεων επιδίδεται σε ένα ρεσιτάλ απαξίωσης απέναντι 
σε ολόκληρη κοινωνία η οποία διεκδικεί το αυτονόητο 
δικαίωμα να ζει αξιοπρεπώς με ψηλά το κεφάλι , δημοσι-
εύοντας αλλαγές όδευσης του αγωγού από νεκροταφεία 
–νοσοκομεία –το αμπέλι ενός παραγωγού και προκει-
μένου να δείξει το συναινετικό προσωπείο της απέναντι 
στην κοινωνία που πλήττεται από την όδευση του αγωγού 
TAP. Από τα παραπάνω φυσικά προκύπτει η προχειρότητα 
της χάραξης του αγωγού, με ποιό άλλοθι και αγνοεί την 
επιθυμία μιας τοπικής κοινωνίας για αλλαγή της όδευσης 
που εκφράστηκε με υπόγραφες, τοπικές συγκέντρωσης 
ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο και φυσικά με αρνητικές 
γνωμοδότησης του Δημοτικού συμβούλιου Καβάλας – 
-Δήμου Δοξάτου -Περιφερικού Συμβουλίου ΑΜΘ. Την 
θέση αυτή στηρίζουν τεκμηριωμένα επιστημονικά η καθ’ 
ύλην αρμόδιοι σύμβουλοι του κράτους ΤΕΕ –ΑΜ και ΓΕ-
ΩΤΕΕ – ΑΜ προτείνοντας εναλλακτική όδευση εδώ και 6 
μήνες, εφικτή όπως αποδείχτηκε. Όλο αυτό το διάστη-
μα η κοινοπραξία αντί να μελετήσει και να αλλάξει την 
όδευση του αγωγού καθυστερεί σκοπίμως ,και μάλιστα 
με ψευδή επιχειρήματα προσπαθεί να πείσει ,κάτι που 
φυσικά έχουμε αποδείξει στην συνάντηση που έγινε στο 
ΥΠΕΚΑ 27/1/14 και στην συνάντηση της Καβάλας στις 14 
/2/14 , βέβαια παρατηρούμε ότι στοχοποιούν πρόσωπα 
στης τελευταίες αναφορές τους ,και καταλαβαίνουν όλοι 
τι προσπαθεί να κάνει με αυτό. Πληροφορούμε λοιπόν 
την εταιρεία και την υπόλοιπη κοινωνία ανά την Ελλάδα 
ότι η συλλογικότητα μας είναι πραγματική και η αντίδρα-
ση είναι καθολική. Το ότι δεν ασχολείται κανείς με την 
μείωση της καλλιεργήσιμης γης που έχει ως αποτέλε-
σμα - χαμένο ΑΕΠ, μεταποίηση - υπεραξία και χαμένες 
θέσεις εργασίας πιστεύουμε πως είναι άξιο ανάλυσης ως 
σκοπιμότητα». 

Αίτημα αλλαγής της  
όδευσης του TAP 



4

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

ΕΝΑ UFO ΣΤΗ ΓΗ

Μην βαδίζετε αμέριμνοι, προπαντός όταν χρη-
σιμοποιείται το smartphone σας. Μια σοβαρή 
απειλή για την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
σας, είναι ενδεχόμενο να αιωρείται πάνω από 
το κεφάλι σας.
Hackers έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος 
drone, το οποίο έχει την ικανότητα να κλέψει 
τα περιεχόμενα του smartphone - από τα 
δεδομένα θέσης σας έως και τους κωδικούς 
πρόσβασης σε διάφορα εμπορικά ή τραπε-
ζικά site – και να τα …αξιοποιήσουν προς 
ίδιο όφελος. Στοιχεία αυτής της νέας απειλής 
θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα στο 
συνέδριο Black Hat για την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο στη Σιγκαπούρη.
Το drone είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία, 

γνωστή ως Snoopy, η οποία αναζητά κινητές 
συσκευές με τις ρυθμίσεις Wi-Fi ενεργο-
ποιημένες. Ουσιαστικά εκμεταλλεύεται μια 
δυνατότητα που είναι ενσωματωμένη σε όλα 
τα smartphones και tablets, ώστε οι κινη-
τές συσκευές να συνδέονται στο Διαδίκτυο, 
μέσω ελεύθερα προσβάσιμων δικτύων που 
έχουν χρησιμοποιήσει κατά το παρελθόν (π.χ. 
καφετέριες, καταστήματα γρήγορου φαγητού, 
εμπορικά κέντρα κλπ).
Το Snoopy μπαίνει σε δράση, στέλνει στις 
κινητές συσκευές ένα σήμα προσποιούμενο 
πως είναι κάποιο από αυτά τα δίκτυα και όταν 
η σύνδεση επιτευχθεί, τότε έχει στη διάθεσή 
του όλες τις πληροφορίες και επικοινωνίες 
που υπάρχουν ή γίνονται μέσω των συσκευ-
ών. Τα στοιχεία ταυτοποιούνται, καθώς κάθε 
κινητή συσκευή έχει έναν μοναδικό αριθμό 
αναγνώρισης, ή τη διεύθυνση MAC, η οποία 
χρησιμοποιεί το drone να συνδεθεί.
Ένα τέτοιο drone δημιουργήθηκε από το 
Daniel Cuthbert στο Sensepost Research 
Labs του Λονδίνου, στο πλαίσιο της ευαισθη-
τοποίησης του κοινού στα τρωτά σημεία των 
έξυπνων συσκευών και σε μια πτήση μιας 
ώρας, πέτυχε να συλλέξει στοιχεία από 150 
φορητές συσκευές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Την Παρασκευή άνοιξε τις πύλες του στη Σεούλ, στην κατεξοχήν εμπορική περι-
οχή της πόλης, Dongdaemun, το Plaza (DDP), ένα κτίριο πολλαπλών χρήσεων, 
κόστους 451 εκατομμυρίων δολαρίων, που κτίστηκε στη θέση ενός παλιού και 
ξεπερασμένου γηπέδου. Σχεδιασμένο από την Zaha Hadid, μοιάζει ως ένα τερά-
στιο UFO βγαλμένο από τις ταινίες επιστημονικής φαντασίας, με φουτουριστικές 
καμπύλες.  
Στόχος της δημοτικής αρχής της Σεούλ είναι να καταστεί κτίριο ορόσημο της 
πόλης και να φιλοξενήσει σ’ αυτό συναυλίες, συνέδρια και άλλες μεγάλες διε-
θνείς εκδηλώσεις, κυρίως να μένει ανοικτό επί εικοσιτετράωρης βάσης – κάτι 

που συμβαίνει ήδη με ορισμένα 
εμπορικά κέντρα της περιοχής - 
προσελκύοντας επισκέπτες και τη 
νύχτα !
Η κατασκευή ξεκίνησε το 2007 
και η επιφάνεια του κτιρίου είναι 
85.000 τ.μ. που κατανέμονται 
σε τέσσερις ορόφους και τρία 
υπόγεια, με εκθεσιακούς χώρους 
σε όλα τα επίπεδα, ενώ στο κτίριο 
στεγάζονται, επίσης, ένα μουσείο, 
ένα εργαστήριο σχεδιασμού και 
μια αίθουσα τέχνης.
Εθνικοί θησαυροί, έργα ζωγραφι-
κής, μαζί με μια παρουσίαση σχε-
δίων έργων της Zaha Hadid, απο-
τελούν τις πρώτες εκθέσεις που 
φιλοξενούνται στο Plaza. Πρώτη 
εκδήλωση το Σεούλ Fashion 
Week, με 81 επιδείξεις μόδας από 
τους σχεδιαστές της Νότιας Κορέ-
ας, ταυτόχρονα με μια εμπορική 
έκθεση από την εβδομάδα Μόδας 
της Σιγκαπούρης. 
Έως το τέλος Μαρτίου η είσοδος 
στο εκθεσιακό κέντρο θα είναι 
ελεύθερη, ενώ από την 1η Απριλί-
ου θα κοστίζει 7 δολάρια.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ: ΠΡΙΜ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗ-
ΡΩΝΟΥΝ- Όλες οι αλλαγές που φέρνει ο κώδικας διαχείρισης προ-
βληματικών δανείων για εκατομμύρια δανειολήπτες σε 5+1 ερωτήσεις 
και απαντήσεις • ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ»- 
Παζάρια με τους βουλευτές ΝΔ- ΠΑΣΟΚ αλλά και προσκλήσεις απο-
στασίας από τον ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΘΝΟΣ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥΣ- Δημιουργείται βάση δεδομένων με τις βαθμολογίες νηπιαγω-
γών, δασκάλων και καθηγητών- Σεμινάρια επιμόρφωσης για όσους 
δεν περάσουν τα τεστ • ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΑ 12 
ΔΙΣ.- Πυρετός σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ για τους «αντάρτες» βουλευτές • Για 
το twitter- «ΤΙΤΙΒΙΣΜΑΤΑ» ΚΑΤΑ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΗΠΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ- ΟΣΑ ΜΑΣ 
ΚΡΥΒΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ • 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΛΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ποιοι εργαζόμενοι και υπό ποιες προϋποθέσεις 
βγαίνουν «κερδισμένοι»- 12 ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΩΣ ΤΑ 60 • ΑΝΗ-

ΣΥΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ • ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΙ ΦΟ-
ΒΟΙ, ΡΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΙΣ • Νέα ευρήματα- ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΟΪΝΓΚ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για όλα 
τα ταμεία- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ 52 ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ 
• «ΠΑΡΑΘΥΡΟ» ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΜΦΘΟΥΝ ΟΙ 
ΑΝΤΑΡΤΕΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οι 20+1 εναλλακτικές δυνατότητες που προβλέπει ο 
κώδικας δεοντολογίας της ΤτΕ- ΟΛΕΣ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΔΑΝΕΙΑ • Ο (ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑ-
ΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΞΑΙΡΩΝΤΑΣ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ».
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΨΕΜΑ ΕΧΕΙ ΚΟΝΤΑ ΠΟΔΑΡΙΑ- Ο ΣΥΡΙΖΑ παγιδευμένος 
από την συνθηματολογία του.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Δραματική επιστολή του Γέροντα την επόμενη 
της έναρξης των γεγονότων σε Ουκρανία- Κριμαία- ΕΛΠΙΔΙΟΣ: «ΛΙΓΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ» 
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ 12 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-2, 4-5 | 24/03/2014

Όλα τα... λεφτά είναι ο νόμος-σκούπα που φέρνει η 
κυβέρνηση στη Βουλή έως την ερχόμενη Πέμπτη ή την 
Παρασκευή καθώς n ψήφιση του «ξεκλειδώνει» τις 
αναμενόμενες δόσεις από Ευρωζώνη και ΔΝΤ.
«Ο νόμος αξίζει 12 δισ. ευρώ», όπως χαρακτηριστικά λέει 
υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
Προσθέτει ότι οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών θα 
πρέπει να δουν ψηφισμένες τις διατάξεις που έχουν 
συμφωνηθεί με την τρόικα ώστε στο Eurogroup της 1ης 
Απριλίου το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα να 
λάβουν απόφαση για την εκταμίευση δόσεων από τον 
Μηχανισμό Στήριξης (EFSF) συνολικού ύψους 10,1 δισ. 
ευρώ.
Η εκταμίευση του ποσού αυτού θα γίνει τμηματικά σε 
«υποδόσεις».
Μάλιστα σήμερα συνεδριάζει το EuroWorking Group και 
αναμένεται να οριστεί το χρονοδιάγραμμα αποδέσμευσης 
των «υποδόσεων».
Στη συνέχεια, εντός του Απριλίου θα υπάρξει απόφαση 
και από το ΔΝΤ για αποδέσμευση τουλάχιστον μίας 
δόσης 1,8 δισ. ευρώ, αν και όλα θα κριθούν από την 
εισήγηση του Π. Τόμσεν για την αξιολόγηση του ελληνικού 
προγράμματος και είναι πιθανό το Ταμείο να δώσει δύο 
δόσεις, δηλαδή άλλα 1,8 δισ. ευρώ.
Δηλαδή, όπως υπολογίζουν στο οικονομικό επιτελείο, οι 
αποφάσεις των εταίρων μας θα αφορούν χρηματοδότηση 
ύψους 11,9 δισ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται το ποσό να 
φθάσει ακόμη και στα 13,7 δισ. ευρώ.
Το πολυνομοσχέδιο θα έχει τρεις διακριτές ενότητες. 
Θα περιλαμβάνει τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις 
(μεταξύ των οποίων ρυθμίσεις για το γάλα και τα μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα), το πλαίσιο για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και φορολογικά 
ζητήματα (μείωση προστίμων, βελτίωση του φόρου 
υπεραξίας ακινήτων και αύξηση ακατάσχετου). Το 
ίδιο στέλεχος εμφανίζεται βέβαιο ότι ο νόμος θα 
υπερψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, δεν θα υπάρξει κάποιο 
απρόοπτο και η Ελλάδα θα λάβει τις δόσεις καλύπτοντας 
τις ανάγκες για αποπληρωμή ομολόγων εντός του Μαϊου.
Με το που λήξει n εκκρεμότητα με την έγκριση των 
δόσεων, Μέγαρο Μαξίμου και υπουργείο Οικονομικών 
θα εστιάσουν την προσοχή τους στη διαπραγμάτευση για 
το χρηματοδοτικό κενό του τρέχοντος έτους, την έξοδο 
στις αγορές πιθανότατα πριν από τις ευρωεκλογές και την 
ελάφρυνση του δημοσίου χρέους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για το χρηματοδοτικό κενό του 
2014 το οποίο ανέρχεται στα 4,5 δισ. ευρώ υπάρχει κατ' 
αρχήν συμφωνία με τους εταίρους μας ότι είναι δυνατόν 
να καλυφθεί χωρίς πρόσθετο δανεισμό.
Μάλιστα τα «εργαλεία» που είναι διαθέσιμα καλύπτουν το 
συγκεκριμένο ποσό.
Συγκεκριμένα πρόκειται για την επαναγορά από την 

Τράπεζα Πειραιώς και την Alpha Bank προνομιούχων 
μετοχών αξίας 1,75 δισ. ευρώ που έχει στην κατοχή 
του το ελληνικό Δημόσιο, την ανανέωση ομολόγων (1,5 
δισ. ευρώ) του Δημοσίου που έχει το ΕΤΕΑΝ (1,5 δισ. 
ευρώ, λήγουν τον Αύγουστο) και την έκδοση πενταετών 
ομολόγων για την άντληση από τις αγορές τουλάχιστον 2 
δισ. ευρώ.
-  Νέο τοπίο για γάλα και φάρμακα 
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί η 
κυβέρνηση περιέχει παρεμβάσεις στην αγορά γάλακτος, 
καθώς επίσης για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, τα 
φαρμακεία, τα βιβλία, το ψωμί και τα ξενοδοχεία. Όλες 
θα ενσωματωθούν στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί 
εντός της εβδομάδας στη Βουλή.
Η σημαντικότερη παρέμβαση αφορά το γάλα, αφού 
ουσιαστικά προβλέπεται η δημιουργία τριών κατηγοριών 
για το προϊόν. Η πρώτη είναι το «γάλα ημέρας» και 
ονομάζεται έτσι επειδή έχουν μεσολαβήσει 24 ώρες από 
τη στιγμή του αρμέγματος μέχρι την παστερίωσή του. 
Θα μπορεί να μείνει στο ράφι για δύο ημέρες, δηλαδή η 
διάρκεια ζωής του μετρά από την παστερίωση μέχρι την 
ημερομηνία λήξης. Η δεύτερη κατηγορία είναι το χαμηλής 
παστερίωσης. Καταργείται η θεσμοθετημένη διάρκεια 
ζωής των πέντε ημερών και η λήξη θα ορίζεται με βάση 
την τεχνολογία που χρησιμοποιεί η γαλακτοβιομηχανία 
στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Στην EE το χαμηλής παστερίωσης είναι 7,10 και 11 
ημερών. Τέλος, η τρίτη κατηγορία είναι το γάλα υψηλής 
παστερίωσης.
Πολύς θόρυβος, επίσης, γίνεται για τα μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, μιας και θα πωλούνται 
μόνο από τα φαρμακεία και με ανώτατη τιμή τη σημερινή 
που θα ισχύει μέχρι και το 2016. Καταργείται, εξάλλου, 
το οριζόμενο περιθώριο κέρδους των φαρμακοποιών 
(33%), το οποίο θα επανεξεταστεί σε τρεις μήνες. Στην 
περίπτωση που υποχωρήσουν οι τιμές λόγω κατάργησης 
του περιθωρίου κέρδους, τότε θα συνεχίσει το καθεστώς.
Ως προς τα φαρμακεία, δεν θα επιτρέπεται το άνοιγμα από 
μη φαρμακοποιούς αλλά θα υπάρχει ελαστικότητα στα 
όρια σύμπραξης για την ίδρυση φαρμακείων.
Στα λογοτεχνικά βιβλία καταργείται η ενιαία τιμή πώλησης 
(θα ισχύει μόνο για την πρώτη έκδοση). Η πώληση του 
ψωμιού θα γίνει με το ζύγι και όχι με προκαθορισμένο 
βάρος, ενώ η κατασκευή ξενοδοχείων σε αστικές 
περιοχές θα γίνεται ελεύθερα.
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Οι ρυθμίσεις για την ανακεφαλαιοποίηση 
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 
θα αποτελέσει μέρος του πολυνομοσχεδίου με τα 
προαπαιτούμενα. Εφόσον υπερψηφιστεί, ανοίγει ο 
«δρόμος» για τη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση, δηλαδή 
εκείνη που αφορά τη Eurobank.
Ο νόμος θα ικανοποιεί δύο αναγκαίες συνθήκες για την 
Αύξηση Κεφαλαίου της Eurobank με ιδιωτικό κεφάλαια.
1. Η πρώτη συνθήκη που θα ικανοποιεί αφορά την 
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ευελιξία τιμολόγησης της μετοχής στην αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου. Η αλλαγή αυτή θα προστατεύει 
και τα εκτελεστικά διοικητικά μέλη του ΤΧΣ και της 
Eurobank.
2. Η δεύτερη και επίσης αναγκαία προϋπόθεση που θα 
επιτρέψει την εισροή νέων ιδιωτικών κεφαλαίων είναι να 
επιτραπεί μέσω του νόμου η παραίτηση των δικαιωμάτων 
του ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει με την έκδοση 
δικαιωμάτων και όχι με την πώληση υπαρχόντων, 
γεγονός που σημαίνει ότι για να μπουν νέοι επενδυτές 
θα πρέπει να παραιτηθεί το ΤΧΣ από τα δικό του 
δικαιώματα.
Επιπλέον, ο νόμος θα παρέχει τη δυνατότητα στο ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να κάνει δημόσια 
προσφορά στους κατόχους των warrants, προκειμένου 
να επιστραφούν γρηγορότερα στα δημόσια ταμεία τα 
κρατικά κεφάλαια από τους ιδιώτες μετόχους των 
τραπεζών. Εφόσον κριθεί από το οικονομικό επιτελείο 
και τη διοίκηση του ΤΧΣ ότι είναι συμφέρουσα μία τέτοια 
ενέργεια, θα εξεταστεί και συγκεκριμένη πρόταση, 
δηλαδή οι ειδικότεροι όροι της δημόσιας προσφοράς.
Εκτιμάται ότι με μία τέτοια κίνηση θα μπορούσε το 
ελληνικό Δημόσιο να λάβει πίσω και περισσότερα 
κεφάλαια από αυτά που τοποθέτησε στις τράπεζες 
για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Όπως προβλέπει 
σήμερα ο νόμος, τα κεφάλαια που θα επιστραφούν από 
τους μετόχους των τραπεζών στα δημόσια ταμεία θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του δημόσιου χρέους.
- ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: Τι αλλάζει σε φόρο υπεραξίας-πρόστιμα 
ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΙΩΣΗ προστίμων, βελτιώσεις στον φόρο 
υπεραξίας ακινήτων και αύξηση του ακατάσχετου ορίου 
από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ προβλέπονται σε διατάξεις 
του... μίνι φορολογικού, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο 
πολυνομοσχέδιο. Ειδικότερα για τα πρόστιμα προς την 
Εφορία προωθείται: 
- Μείωση στα 250 από 1.000 ευρώ για τα πρόστιμα 
στους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία β' κατηγορίας).
- Μείωση στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ για τα πρόστιμα 
που επιβάλλονται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία 
(πρώην βιβλία γ' κατηγορίας).
Εξάλλου από τον φόρο υπεραξίας θα εξαιρούνται τα 
προς πώληση ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία 
του φορολογούμενου για διάστημα μεγαλύτερο των 20 
ετών ή των 25 ετών. Για τον υπολογισμό τους φόρου 
υπεραξίας ο οποίος επιβάλλεται με συντελεστή 15% 
θα λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές τιμές που 
αναγράφονται στα συμβόλαια και όχι οι αντικειμενικές 
τιμές. Επίσης, το υπουργείο Οικονομικών προχωρά στην 
καθιέρωση «μαθηματικού τύπου» για τον υπολογισμό 
του φόρου υπεραξίας σε περίπτωση που δεν μπορεί 
να προσδιοριστεί η τιμή κτήσης του ακινήτου, ενώ 
προβλέπεται και αφορολόγητο 25.000 ευρώ για ακίνητα 

που πωλούνται πέντε χρόνια μετά την απόκτησή τους.
Η κυβέρνηση θα προχωρήσει, όπως άλλωστε είχε 
δεσμευτεί, στην αύξηση του ακατάσχετου ορίου για 
μισθούς και συντάξεις από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ. 
Παράλληλα, μπαίνει τέλος στη διαδικασία αναγκαστικών 
μέτρων (κατασχέσεις) για χρέη στο Δημόσιο μέχρι 500 
ευρώ, από 300 που ισχύει σήμερα.
Τέλος, στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται και συμψηφισμός 
απαιτήσεων των πολιτών από τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα με ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Αυτό σημαίνει 
ότι θα είναι δυνατό να συμψηφίζονται πάσης φύσεως 
απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από 
υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, ΝΠΔΔ και 
δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
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Σχεδόν τριπλασιάστηκαν τον τελευταίο χρόνο οι 
επισκέψεις ανασφάλιστων πολιτών στο Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής της Αρχιεπισκοπής και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), φτάνοντας τον 
περασμένο Φεβρουάριο τις 47.200, έναντι 16.800 την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η οικονομική κρίση, η 
φτώχεια, τα χρέη και η ανεργία υποχρέωσαν χιλιάδες 
ανθρώπους να περάσουν το κατώφλι του ιατρείου, ενώ 
εντυπωσιακή είναι και η προσέλευση ανασφάλιστων 
ή απόρων πολιτών στο Κοινωνικό Φαρμακείο, που 
κυμαίνεται καθημερινά σε 100-300 ασθενείς.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
ΙΣΑ, το... ρεκόρ προσέλευσης ασθενών ανέρχεται σε 611 
ασθενείς σε μία ημέρα. «Οι 190 ήρθαν για να κλείσουν 
ραντεβού, 335 για να λάβουν δωρεάν φάρμακα, ενώ 
86 εξετάστηκαν από εθελοντές γιατρούς και έλαβαν 
στη συνέχεια φαρμακευτική αγωγή. Τον πρώτο χρόνο 
λειτουργίας του ιατρείου χορηγήθηκαν δωρεάν 67.000 
φάρμακα και τον δεύτερο δόθηκαν 193.000 σκευάσματα.
Οι πόρτες των νοσοκομείων για τους ανασφάλιστους 
ασθενείς είναι ερμητικά κλειστές, αφού παγώνει 
ακόμη και η νοσηλεία των βαρέως πασχόντων» τονίζει 
ο ΙΣΑ. Το 48% των ασθενών του Ιατρείου Κοινωνικής 
Αποστολής είναι πρώην ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ και το 
37% πρώην ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. «Την ίδια ώρα, από 
τους καρκινοπαθείς που απευθύνθηκαν τον τελευταίο 
ενάμιση χρόνο στο ιατρείο και έπρεπε να υποβληθούν 
σε χειρουργική επέμβαση έχει χειρουργηθεί μόλις το 
4%. Οι πόρτες των νοσοκομείων κλείνουν ακόμα και 
για τους ανασφάλιστους νεφροπαθείς που χρειάζονται 
αιμοκάθαρση, τους ασθενείς που δεν βλέπουν, εκείνους 
που χρειάζονται ακτινοθεραπείες και αξονικές, αλλά και 
τις εγκύους που φθάνουν να γεννήσουν στα Επείγοντα, 
με κίνδυνο της ζωής τους, επειδή δεν έχουν τα 800 
ευρώ που απαιτούνται» καταλήγει ο ΙΣΑ.


