
Το «NEWSLETTER ΤΕΕ», η καθηµερινή ηλεκτρονική ενηµέρωση  

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας δεν θα εκδοθεί το διάστηµα  

από ∆ευτέρα 5 έως Παρασκευή 16 Αυγούστου, ενώ θα κυκλοφορήσει  

κανονικά από τη ∆ευτέρα 19 Αυγούστου 2013. 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Σταθερή συνεργασία δυναμικής παρέμ-

βασης στα μεγάλα θέματα που αφορούν 

το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, τον 

κόσμο της εργασίας, την κοινωνία, την οι-

κονομία και την ανάπτυξη, αναπτύσσει το 

διασυντονιστικό όργανο των επιστημονι-

κών και συνδικαλιστικών φορέων της χώ-

ρας, που προωθήθηκε με πρωτοβουλίες 

του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη. 

Το διασυντονιστικό όργανο των επιστη-

μονικών και συνδικαλιστικών φορέων της 

χώρας (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑ-

ΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗ-

ΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ, ΤΕΕ), σε συνεδρίασή του, συ-

ζήτησε όλα τα ζητήματα που απασχολούν 

τους εργαζομένους και ευρύτερα τους 

πολίτες και διαπίστωσε ότι:

-Οι αποτυχημένες και αδιέξοδες μνημο-

νιακές πολιτικές συνεχίζονται με αμείωτη 

ένταση, με αναγνωρισμένη πλέον την απο-

τυχία από Υπουργούς, τρόικα και ΔΝΤ.

-Η Κυβέρνηση και τα επικοινωνιακά της 

δεκανίκια συνεχίζουν την πρακτική του 

κοινωνικού αυτοματισμού, εξομοιώνο-

ντας τη σωτηρία της χώρας με απολύσεις 

χρεώνοντας αυτήν τη φορά τις ευθύνες 

της στους εργαζόμενους του Δημοσί-

ου, διογκώνοντας τα εκατομμύρια των 

ανέργων, που κόπτεται με κροκοδείλια 

δάκρυα και συνεχίζοντας τις οριζόντιες, 

ανάλγητες πολιτικές διάλυσης, αποδόμη-

σης και χρεωκοπίας της χώρας και της 

κοινωνίας.

-Η Κυβέρνηση επαναφέρει τη χώρα και 

την κοινωνία 135 χρόνια πριν, απολύο-

ντας εργαζόμενους και δομώντας κομ-

ματικούς μηχανισμούς εξυπηρέτησης 

συμφερόντων.

Κατόπιν αυτών οι επιστημονικοί και συν-

δικαλιστικοί φορείς της χώρας, αποφάσι-

σαν και καλούν όλους τους έλληνες πολί-

τες και τα Μέλη τους  την Παρασκευή σε 

απεργία και συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στις 10:30 στη Β. Σοφίας, στο Υπουργείο 

Δημόσιας Διοίκησης και Ηλ. Διακυβέρνη-

σης.

Στο μεταξύ χθες πραγματοποιήθηκε συ-

γκέντρωση διαμαρτυρίας, όπως και πριν 

135 χρόνια, στην Πλατεία Κλαυθμώνος 

στις 12:00 το μεσημέρι και ακολούθως 

έγινε πορεία προς το Υπουργείο Οικονο-

μικών, και

Το Διασυντονιστικό όργανο καλεί τον 

ελληνικό λαό σε επαγρύπνηση και συμ-

μετοχή ενάντια στις ανάλγητες πολιτικές 

εξυπηρέτησης συμφερόντων που έχουν 

δρομολογηθεί μέσα στον Αύγουστο, κα-

θώς και στη συγκρότηση μετώπου κοινω-

νικής αλληλεγγύης και ανατροπής των 

αδιεξόδων και ανάλγητων πολιτικών.   

Επιστηµονικοί και 

συνδικαλιστικοί 

φορείς καλούν 

τους εργαζόµε-

νους σε απεργία 

και συγκέντρωση 

στο υπουργείο ∆η-

µόσιας ∆ιοίκησης 

και Ηλ. ∆ιακυβέρ-

νησης σήµερα στις 

10:30 το πρωί για 

τις συνεχιζόµενες 

αποτυχηµένες και 

αδιέξοδες µνηµο-

νιακές πολιτικές.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

«Ðëáôåßá Áéó÷ýëïõ» åß÷å ðñïôåßíåé ï áñ÷éôÝ-

êôïíáò ËÝï öïí ÊëÝíôóå íá ïíïìáóôåß, áëëÜ 

ïé áõëéêïß ðñïôßìçóáí íá ôçí áðïêáëÝóïõí 

ðëáôåßá ÊÞðùí ôïõ Ðáëáôéïý êáé ïé êõâåñíçôé-

êïß, äéáäï÷éêÜ, ðëáôåßá êÞðïõ ôïõ õðïõñãåßïõ 

Ïéêïíïìéêþí, ôïõ Íïìéóìáôïêïðåßïõ êáé ðëá-

ôåßá 25çò Ìáñôßïõ, Ýùò üôïõ, ôï 1878, ï áñèï-

ãñÜöïò ÄçìÞôñçò Êáìðïýñïãëïõ ôçò äþóåé ôï 

åðßêáéñï ôüôå (êáé îáíÜ óÞìåñá) üíïìá: Ðëáôåßá 


Áðü ôéò ôñáãùäßåò ôïõ Áéó÷ýëïõ, äß÷ùò õðåñ-

âïëÞ, óôçí ôñáãùäßá ôùí äçìïóßùí õðáëëÞëùí 

êáé ðñïò åíßó÷õóç ôçò Üðïøçò íá èõìßóïõìå üôé 

ôï ðñïóùñéíü üíïìá – ðëáôåßá ÅèíéêÞò Óõìöé-

ëßùóçò – ðïõ äüèçêå ôï 1989, äåí åðéêñÜôçóå 

óôç ëáúêÞ ìíÞìç, áíôéèÝôùò ïé óçìåñéíÝò åîåëß-

îåéò (135 ÷ñüíéá ìåôÜ), äõóôõ÷þò, äéêáéþíïõí 

ôïí Êáìðïýñïãëïõ.

Åí ìÝóù èÝñïõò (êáé ðñùôïöáíïýò áíåñãßáò), 

ç áíÜëãçôç êõâÝñíçóç «èåñßæåé  èýåëëåò» 

áíôéäñÜóåùí, êáèþò ÅÅ êáé ÄÍÔ «Ýóðåéñáí 

áíÝìïõò» ìå ôá áëëåðÜëëçëá «ìíçìüíéá», åíþ 

áðáéôïýí (ùò ôï ôÝëïò Íïåìâñßïõ) ðåñáéôÝñù 

åõåëéîßá óôéò óõìâÜóåéò ðñïóùñéíÞò áðáó÷ü-

ëçóçò êáé ôéò ïìáäéêÝò áðïëýóåéò óôïí éäéùôéêü 

ôïìÝá, óôï ðëáßóéï, äÞèåí, ôçò ðñïóðÜèåéáò 

ðñïóÝëêõóçò åðåíäýóåùí, äçìéïõñãßáò èÝóå-

ùí åñãáóßáò êáé áíÜðôõîçò, åí ïíüìáôé, ëÝíå, 


ÄçëáäÞ, áðáéôïýí ôçí ðëÞñç êáôÜñãçóç êÜèå 

åñãáóéáêïý êáíüíá, êáô’ åðÝêôáóç ôç äéÜëõóç 

ôùí áóöáëéóôéêþí Ôáìåßùí, ôçí åãêáèßäñõóç 

óõíèçêþí Ìåóáßùíá êáé åîáèëßùóç ôùí ðïëé-

ôþí ôçò ÷þñáò.

ÁðÝíáíôé ó’ áõôÞ ôçí åðÝëáóç, ïõäåßò äéêáéïýôáé 

íá ðáñáìÝíåé áäéÜöïñïò, ïöåßëåé íá èõìçèåß ôá 

Ýñãá ôïõ Áéó÷ýëïõ óôá ïðïßá óõìðõêíþíåôáé ç 

Ýííïéá ôïõ äéêáßïõ, êáèþò êáé ç óõíåßäçóç ôïõ 

ðïéçôÞ ùò ìá÷üìåíïõ ðïëßôç. Íá èõìçèåß üôé 

õðÜñ÷ïõí êáé Üëëåò óåëßäåò ôçò éóôïñßáò…

∆ΙΑΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Συντονισµένη αντίδραση 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

23ο Παγκόσµιο Συνέδριο 

Φιλοσοφίας  

ΑΘΗΝΑ

∆ιεθνή Οµοσπονδία 
Φιλοσοφικών Εταιρειών 
(FISP), Ελληνική Φιλοσο-
φική Εταιρεία

4-10
Αυγούστου

2013

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης 

Υλικών (ΠΣΦΣΚ) 

ΑΘΗΝΑ

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

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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

Την αυγουστιάτικη πανσέληνο θα γιορτάσει 

το Μουσείο της Ακρόπολης την Τετάρτη 

21 Αυγούστου στις 9:30 µ.µ.,  µε ελληνι-

κές και ξένες γνωστές µελωδίες από το 

ιστορικό µουσικό σχήµα της Στρατιωτικής 

Μουσικής Αθηνών (ΑΣ∆ΥΣ), στον προαύ-

λιο χώρο του. Την ηµέρα αυτή, το Μου-

σείο θα παραµείνει ανοιχτό από τις 8 το 

πρωί έως τα µεσάνυχτα – µε την  είσοδο 

να είναι ελεύθερη από τις 9 το βράδυ-, 

δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να 

περιηγηθούν τους εκθεσιακούς χώους και 

να απολαύσουν τη θέα του Ιερού Βράχου, 

υπό το σεληνόφως του νυχτερινού αττικού 

ουρανού.

Η Στρατιωτική Μουσική - που ιδρύθηκε το 

1825 -  αποτέλεσε για χρόνια τον µονα-

δικό φορέα µουσικού πολιτισµού στην 

Ελλάδα µε µαέστρους διεθνούς φήµης 

αρχιµουσικούς, όπως οι Μάγγελ, Καλοµοί-

ρης και Καίσαρης, καθώς και ανάλογους 

σολίστες. Σήµερα, η Στρατιωτική Μουσική 

Αθηνών υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις 

του Στρατού, ενώ συµµετέχει µε µεγάλη 

επιτυχία σε διεθνή Φεστιβάλ Στρατιωτικών 

Μουσικών στο εξωτερικό. Την ορχήστρα 

θα διευθύνει ο αρχιµουσικός Λοχαγός, 

Μιχαήλ Χασούρης.

Το Μουσείο Ακρόπολης 
γιορτάζει την πανσέληνο 

του Αυγούστου 

Το Ελληνικό Ινστι-

τούτο Παθητικού 

Κτιρίου (ΕΙΠΑΚ) θα 

διοργανώσει το 2ο 

Πανελλήνιο Συνέ-

δριο για το Παθητικό 

Κτίριο, καθώς και 

άλλες εκδηλώσεις 

(από τις 25 ως τις 27 Οκτωβρίου 2013, στην Τεχνό-

πολη του ∆ήµου Αθηναίων στο Γκάζι), µε κεντρικό 

µήνυµα “Παθητικό Κτίριο: ΠΑΘΟΣ για εξοικονόµηση 

ενέργειας και ποιότητα ζωής“.

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενηµερώσει για 

όλες τις πτυχές του σχεδιασµού και υλοποίησης 

παθητικών κτιρίων, να παρουσιάσει τα πιο πρόσφατα 

στοιχεία υλοποίησης και πρακτικών εφαρµογών του 

προτύπου και να δώσει σύγχρονες, καινοτόµες και 

αξιόπιστες λύσεις σχετικά µε τις έντονες απαιτή-

σεις για ενεργειακή αναβάθµιση του υφιστάµενου 

κτιριακού αποθέµατος.

Το  συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους εµπλεκό-

µενους στον τοµέα της κατασκευής κτιρίων (αρχιτέ-

κτονες, πολιτικούς µηχανικούς και µηχανολόγους 

µηχανικούς, κατασκευαστές, εταιρείες παραγωγής 

και εµπορίας παθητικών συστηµάτων), φοιτητές, 

ερευνητές και ακαδηµαϊκούς, αλλά και το ευρύ 

κοινό.

Οι διήµερες εκδηλώσεις, πιο συγκεκριµένα, θα 

περιλαµβάνουν:

- Συνέδριο (26/10/2013):  Έλληνες και ξένοι κατα-

ξιωµένοι επιστηµονικοί οµιλητές θα παρουσιάσουν 

παραδείγµατα και στοιχεία  αποτελεσµάτων γύρω 

από το Παθητικό Κτίριο και τις εφαρµογές του στα 

µεσογειακά κλίµατα.

- Εργαστήρια – Workshops (25/10/2013): Με τη 

συµµετοχή κορυφαίων ειδικών από την Ελλάδα και 

τον κόσµο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά εργαστή-

ρια καλύπτοντας τις βασικές θεµατικές ενότητες  

υλοποίησης του παθητικού 

κτιρίου, ενώ θα παρουσιαστεί 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

η νέα έκδοση του πλήρως 

προσαρµοσµένου ( στα θερµά 

και υγρά κλίµατα) λογισµι-

κού ενεργειακού ισοζυγίου 

κτιρίου, PHPP 8.

- Έκθεση παθητικών συστηµάτων (25–26/10/2013):  

Με τη συµµετοχή των σηµαντικότερων εταιρειών 

του κλάδου των παθητικών συστηµάτων δόµησης 

και των τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας  

διοργανώνεται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα µια 

έκθεση αποκλειστικά για τα κτίρια σχεδόν µηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης. Μεταξύ άλλων θα 

παρουσιαστούν νέα ελληνικά προϊόντα ενεργειακής 

αποδοτικότητας και αειφόρου δόµησης, ενδεικνυ-

όµενα για παθητικά κτίρια. Οι επισκέπτες θα έχουν 

τη  δυνατότητα να δουν από κοντά πώς σχεδιάζεται, 

υλοποιείται και λειτουργεί ένα παθητικό κτίριο.

- Έκθεση φωτογραφίας: (25–26/10/2013): ∆ιοργά-

νωση έκθεσης φωτογραφίας υλοποιηµένων  και 

υπό υλοποίηση έργων σύµφωνα µε το πρότυπο 

του παθητικού κτιρίου από Έλληνες µηχανικούς. 

Παρουσίαση µετρήσεων και δεδοµένων από υλο-

ποιηµένα έργα στην Ελλάδα και αλλού.

Πληροφορίες: http://www.eipak.org/

Πανελλήνιο Συνέδριο για το «Παθητικό Κτίριο» 
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Στην τελική ευθεία το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας 
Στο πλαίσιο Επιχείρησης Εθνικής Μεταρρυθµιστικής Χωρικής Ανασυγκρότησης του ΥΠΕΚΑ  

Χωρίς Περιβαλλοντική Μελέτη τα πρατήρια

Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά µέτρα της ΛΑΡΚΟ κατά της ∆ΕΗ

Το Σχέδιο Νόµου που αφορά στο Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθήνας 

- Αττικής απέστειλε στα συναρµόδια υπουργεία Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών / Μεταφορών και ∆ικτύων, Υγεί-

ας, Πολιτισµού & Αθλητισµού, Τουρισµού και Αγροτικής Ανά-

πτυξης ο υπουργός ΠΕΚΑ κ. Γιάννης Μανιάτης. Σύµφωνα µε την 

ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος σκοπός της Χωρικής 

Ανασυγκρότησης, που θα επιτευχθεί στο πλαίσιο µιας εθνικής 

συστράτευσης µε όλες τις παραγωγικές, πνευµατικές, επιστη-

µονικές και πολιτικές δυνάµεις του τόπου, είναι η προσέλκυση 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών µε αειφορία, δηµιουργία νέων θέ-

σεων εργασίας και παραγωγή νέου εθνικού πλούτου. Η Επιχεί-

ρηση Εθνικής Μεταρρυθµιστικής Χωρικής Ανασυγκρότησης θα 

επιλύσει τα κενά και τις ασυµβατότητες του Εθνικού Χωροταξι-

κού Πλαισίου, των επιµέρους Ειδικών Χωροταξικών (Α.Π.Ε., Βι-

οµηχανίας κ.ά.), των Περιφερειακών Χωροταξικών και ασφαλώς 

των Ρυθµιστικών Σχεδίων Αθήνας-Αττικής, Θεσσαλονίκης και των 

υπόλοιπων µεγάλων και µικρότερων αστικών και περιαστικών κέ-

ντρων της χώρας, ενώ θα ενσωµατώσει τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα 

και τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια των περιοχών ιδιαίτερης περιβαλ-

λοντικής σηµασίας. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι, το Νέο Ρυθµιστικό 

Σχέδιο Αθήνας - Αττικής να υιοθετηθεί από το Εθνικό Κοινοβούλιο 

εντός του 2013 και αφού προηγηθεί η επίσηµη διαδικασία δηµό-

σιας διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους της αντίστοιχης 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.). 

Σύµφωνα µε τον Υπουργό ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, «η υπέρβαση 

της σηµερινής κρίσης της χώρας, µπορεί να ξεπεραστεί µόνο εάν 

στηριχτούµε στα δύο µεγάλα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα: τους 

ανθρώπους και το περιβάλλον. Η διαµόρφωση και εφαρµογή µιας 

ολοκληρωµένης χωρικής µεταρρυθµιστικής ανασυγκρότησης 

του συνόλου της επικράτειας, αποτελεί αναπτυξιακό στοίχηµα, 

που πρέπει να κερδηθεί. Η θεσµοθέτηση ενός ολοκληρωµένου 

χωρικού πλαισίου για την ευρύτερη περιοχή της Πρωτεύουσας 

της χώρας, συνιστά µια κορυφαία δράση στήριξης του 1/3 του 

πληθυσµού και των αντίστοιχων οικονοµικών δραστηριοτήτων της 

πατρίδας µας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε σήµερα την Κοινή Υπουργική Απόφα-

ση (Κ.Υ.Α) για τον καθορισµό Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύ-

σεων (ΠΠ∆) για το σύνολο των πρατηρίων καυσίµων, που πλέον 

υπόκεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορισµούς που 

τίθενται για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Με την απόφαση αυτή, περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίµων 

σε όλη τη χώρα απαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας 

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αφού πλέον λαµβάνουν 

αυτόµατα περιβαλλοντικούς όρους, που προσαρτώνται στην άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας τους µε τη συµπλήρωση µιας απλής αίτη-

σης, χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. 

Έτσι, συντοµεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής 

τους, µειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται οµοι-

οµορφία στους όρους και περιορισµούς που εφαρµόζονται µε τον 

ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίµων.  Το 

ΥΠΕΚΑ συνεχίζει, σύµφωνα µε τον αρχικό προγραµµατισµό του, 

την έκδοση των απαιτούµενων Υπουργικών αποφάσεων για την 

έκδοση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων για όλα τα 

έργα και δραστηριότητες µε µικρές και τοπικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, µε γνώµονα τη µείωση της γραφειοκρατίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος. Το σύνολο των σχετικών Υπουργι-

κών αποφάσεων για τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Β, θα 

έχει εκδοθεί έως το τέλος Σεπτεµβρίου.

Το δικαίωµα να διακόψει την ηλεκτροδότηση της ΛΑΡΚΟ έχει 

πλέον η ∆ΕΗ καθώς το  Πρωτοδικείο της Λαµίας στο οποίο είχε 

προσφύγει η µεταλλουργία νικελίου κατά της ∆ΕΗ, δικαίωσε την 

δεύτερη. Ωστόσο, µια τέτοια κίνηση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί 

τουλάχιστον µέσα στις επόµενες τέσσερις εβδοµάδες. Και αυτό 

διότι υπάρχει δέσµευση της ελληνικής κυβέρνησης  προς την 

τρόικα να παρουσιαστεί µέχρι τέλος Αυγούστου το οριστικό πλάνο 

για το µέλλον της ΛΑΡΚΟ, σύµφωνα µε το energypress. Ενόψει 

λοιπόν της παρουσίασης του σχεδίου για την υπό αποκρατικοποί-

ηση βιοµηχανία -το οποίο και θα διευθετεί ή θα λαµβάνει υπόψη 

όλα τα εκκρεµή ζητήµατα της βιοµηχανίας νικελίου, µεταξύ των 

οποίων και το θέµα της ηλεκτροδότησης- οι πληροφορίες ανα-

φέρουν ότι θα αποφευχθεί προσωρινά κάποια κίνηση διακοπής 

της ηλεκτροδότησης από την πλευρά της ∆ΕΗ. H ΛΑΡΚΟ αυτή τη 

στιγµή -µετά από προσφυγή στη ΡΑΕ- έχει επιτύχει να ηλεκτρο-

δοτείται προσωρινά µε κόστος µεγαβατώρας 50 ευρώ καθώς στο 

παρελθόν το τιµολόγιό της ήταν ακόµη µεγαλύτερο. Ακόµη και 

αυτή η τιµή είναι διπλάσια σε σχέση µε το κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας άλλων ενεργοβόρων βιοµηχανιών στην Ευρώπη (25 

ευρώ η µεγαβατώρα). Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βα-

σικούς λόγους που η βιοµηχανία έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και 

αντιµετωπίζει προβλήµατα βιωσιµότητας αδυνατώντας να ανταπε-

ξέλθει στις υποχρεώσεις της. Θυµίζουµε ότι το ενεργειακό κό-

στος αποτελεί περίπου το 40% του λειτουργικού κόστους.



Μια παραγκούπολη της δεκαετίας του ’50, είναι εδώ και τέσσερα χρόνια ένα χωριό 

απρόσµενης χρωµατικής λαϊκής τέχνης. Πρόκειται για το χωριό Gamcheon, στο 

Busan, λίγα χιλιόµετρα από το κέντρο της Σεούλ.

Το 2009, οι καλλιτέχνες και οι µαθητές κλήθηκαν να διακοσµήσουν τα σπίτια, τα δη-

µόσια κτίρια και γενικώς κάθε τοίχο, αλλά και τους δρόµους, καθοδηγούµενοι από την 

προσωπική έµπνευσή τους. Κι αυτοί έβαψαν τα κτίρια µε έντονα χρώµατα, έναντι των 

παστέλ που επικρατούσαν ως τότε, τοποθέτησαν περίεργα γλυπτά σε διάφορα σηµεία, 

δηµιούργησαν έργα σύγχρονης τέχνης. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ιδέα έχει θρη-

σκευτική αφετηρία, καθώς το χωριό είναι η έδρα της θρησκείας Taegeukdo.

Η ιστορία, αλλά και η εξέλιξη του χωριού, δεν είναι συνηθισµένη. Τη δεκαετία του ’50, 

την επαύριο του Πολέµου της Κορέας, χιλιάδες πρόσφυγες δηµιούργησαν µια παρα-

γκούπολη. Κατά ορισµένους η δηµιουργία της οφείλεται σε µια σκοτεινή θρησκεία, η 

οποία γεννήθηκε κατά τις πολιτικές αναταραχές της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώ-

να. Τα µέλη της θρησκείας Taegeukdo πιστεύουν ότι η έννοια του σύµπαντος µπορεί 

να βρεθεί µέσα από τη φιλοσοφία της «µεγάλης πολικότητας» η οποία ενσωµατώνει 

τις έννοιες του «γιν» και του «γιανγκ» [σ.σ. πρόκειται για τις αντίρροπες και εναλλασ-

σόµενες καταστάσεις που αποτελούν την κινητήρια δύναµη του κόσµου, µε βάση το 

«Βιβλίο των Αλλαγών»,  ένα από τα κλασικά έργα της κινέζικης φιλοσοφίας που πρω-

τοεµφανίστηκε πριν από περίπου πέντε χιλιάδες χρόνια ως µία µαντική τέχνη]. 

Το 1955, κατά τη φάση της ανοικοδόµησης που ακολούθησε τον πόλεµο της Κορέας, η 

πόλη του Busan έδωσε εντολή σε περίπου 800 οικογένειες του θρησκευτικού κινήµα-

τος, να µετακινηθούν σε κοντινό λόφο. Αυτή η µετακίνηση, έγινε µε σχολαστικό προ-

γραµµατισµό: η κατασκευή των σπιτιών έγινε σε βαθµίδες, έτσι ώστε κανένα σπίτι να 

µην εµποδίζει τη θέα του άλλου. Η αρχιτεκτονική διάταξη υπάκουσε στη διαδασκαλία 

της Taegeukdo που απαιτεί την ευηµερία όλων ! 

Σήµερα το χωριό διαθέτει µια σειρά από ψευδώνυµα, όπως: «Κήπος του Ουρανού», 

«Μάτσου Πίτσου Κορέας» και «Santorini Κορέας» (µε το τρίτο να είναι το πλέον ταιρια-

στό, όπως λένε όσοι γνωρίζουν και τις δυο περιοχές του πλανήτη) ! 

Η πραγµατική απόλαυση για τον επισκέπτη είναι να …χαθεί στο λαβύρινθο του χωριού 

και στα σοκάκια του. Σε κάθε στροφή τον περιµένει µια έκπληξη, από τα γλυπτά των 

πτηνών στις στέγες, ως και την παιχνιδιάρικη διακόσµηση των εγκαταλελειµµένων 

σπιτιών. Ακόµη και «Ο Μικρός Πρίγκιπας», του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ υπάρχει, 

καθισµένος στην κορυφή ενός φράχτη, κοιτάζοντας µελαγχολικά προς την κατεύθυν-

ση του λιµανιού του Busan, έχοντας κοντά του µια αλεπού.

Παρόλο που σήµερα περίπου 300 σπίτια είναι ακατοίκητα, κανένα δεν πωλείται. Αρκε-

τά απ’ αυτά έχουν µετατραπεί σε εκθεσιακούς χώρους, άλλα σε καφετέριες και εστι-

ατόρια, που ανήκουν και διευθύνονται από την Κοινότητα και τα κέρδη επιστρέφονται, 

µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο, στους κατοίκους.

Το χωριό αυτό, σε αντίθεση µε τη Σαντορίνι, δεν θα το βρει κανείς στους τουριστικούς 

οδηγούς εύκολα. Το Gamcheon και ιδίως οι κάτοικοί του, δεν είναι έτοιµοι για πληµ-

µυρίδα επισκεπτών. Προτιµούν τους λίγους και φυσικά αυτούς που µπορούν να εκτι-

µήσουν την τέχνη και τη θρησκεία τους.

 ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ '50
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Νέα υποχώρηση κατέγραψε τον Ιούλιο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, ο 

οποίος διαµορφώθηκε στο 91,7 από 93,5 τον προηγούµενο µήνα, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

που δηµοσιοποίησε το ΙΟΒΕ. Ωστόσο, ο ∆είκτης εξακολουθεί να κινείται σε υψηλά επίπε-

δα για την περίοδο της ύφεσης. Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, η τάση που καταγράφεται σε όλους 

τους επιµέρους δείκτες, µε εξαίρεση τις κατασκευές, είναι πτωτική, ενώ και η καταναλω-

τική εµπιστοσύνη υποχωρεί, για δεύτερο κατά σειρά µήνα. Όπως επισηµαίνει, η πολιτική 

αβεβαιότητα φαίνεται να επηρέασε σε µικρό βαθµό τις επιχειρηµατικές προσδοκίες και 

περισσότερο την καταναλωτική εµπιστοσύνη. Αν και η διαπραγµάτευση για την καταβολή 

της δόσης δεν αποτέλεσε εστία διενέξεων µε τους δανειστές, όπως στο παρελθόν, η κι-

νητικότητα - διαθεσιµότητα στο δηµόσιο τοµέα δηµιουργεί εστίες τριβής, τουλάχιστον µε 

ένα µέρος των πολιτών.

ÍÝá õðï÷þñçóç  

ôïõ Äåßêôç Ïéêïíïìéêïý Êëßìáôïò

Άνοιγµα στην αγορά ηλεκτρισµού της 

Βουλγαρίας κάνει η ∆ΕΗ µέσω συµφω-

νίας που υπέγραψε µε την Alpiq Central 

Europe Ltd. Όπως ανακοίνωσε σήµερα 

η ∆ΕΗ, έχει ήδη υπογραφεί σύµβαση 

κοινοπραξίας µε τη συγκεκριµένη εται-

ρία για την ίδρυση θυγατρικής εµπορι-

κής εταιρίας στη γειτονική χώρα. Η νέα 

εταιρεία θα φέρει την   επωνυµία PPC 

Bulgaria (PPC BG) και τα ποσοστά συµ-

µετοχής διαµορφώνονται ως εξής: ∆ΕΗ 

Α.Ε. 85%, Alpiq Central Europe Ltd 15%. 

Μέσω αυτής της συνεργασίας, όπως επι-

σηµαίνει σε σχετική της ανακοίνωση η 

Επιχείρηση, ο Όµιλος ∆ΕΗ επιδιώκει τη 

διείσδυσή του σε γειτονικές Αγορές Ηλε-

κτρικής Ενέργειας (Η/Ε), τη διεύρυνση 

της δραστηριοποίησής του στο διασυνο-

ριακό εµπόριο Η/Ε και µέσω άλλων συ-

νόρων εκτός των ελληνικών. Επιδιώκει 

παράλληλα την επίτευξη συνεργειών σε 

θέµατα τεχνογνωσίας όσον αφορά τη δι-

ενέργεια συναλλαγών σε πολλαπλές Αγο-

ρές Η/Ε. Σηµειώνεται ότι η Alpiq Central 

Europe είναι µια καταξιωµένη εταιρεία 

µε παρουσία σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη, 

καθώς και µε σηµαντική εµπειρία στο δι-

ασυνοριακό εµπόριο Η/Ε.

ÅðÝêôáóç ôçò ÄÅÇ óôç Âïõëãáñßá 

Οριακά µειωµένα κατά 1,65% ήταν τα συνολικά έσοδα του πρώτου 

εξαµήνου 2013, σε σχέση µε αντίστοιχο εξάµηνο του 2012, ενώ ση-

µειώθηκε αύξηση κατά 34,43% στις εισπράξεις, έναντι ληξιπροθέ-

σµων οφειλών, συγκριτικά µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2012, όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία που δηµοσιοποίησε η Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονοµικών. Τα συνολικά έσο-

δα προϋπολογισµού προ µείωσης επιστροφών για τον µήνα Ιούνιο 

2013 ανήλθαν σε 3,58 δισ. ευρώ, οι επιστροφές διαµορφώθηκαν 

στα 0,12 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα σε 3,46 δισ. ευρώ, µειω-

µένα οριακά κατά 1,65%, σε σχέση µε τα καθαρά έσοδα του πρώτου 

εξαµήνου του 2012. Σε επίπεδο µήνα και µε βάση τα οριστικά στοι-

χεία για τον Ιούνιο 2013, οι ∆.Ο.Υ. όφειλαν, βάσει στοχοθεσίας, να 

εισπράξουν 1,97 δισ. ευρώ ενώ τελικά εισέπραξαν 1,87 δισ. ευρώ, 

ήτοι παρατηρήθηκε υστέρηση 5,2%, σε σχέση µε το στόχο. Σε ό,τι 

αφορά στις εισπράξεις από ΦΠΑ, για τον Ιούνιο, παρατηρείται υστέ-

ρηση 5,3% σε σχέση µε το στόχο που είχε τεθεί στις ∆.Ο.Υ. για το 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Τα έσοδα του Ιουνίου 2013 εµφα-

νίζονται µειωµένα τόσο στο σύνολό τους όσο και σε επίπεδο ∆.Ο.Υ., 

γεγονός που οφείλεται στους κάτωθι λόγους:

-Στη µειωµένη για την περίοδο είσπραξη φόρου εισοδήµατος Φυ-

σικών Προσώπων (145 εκατ.).

-Στη µειωµένη για την περίοδο εισπρακτική απόδοση του φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (60 εκατ.).

-Στη µειωµένη για την περίοδο είσπραξη Φ.Π.Α. (100 εκατ.) και 

Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. (90 εκατ.).

Αναφορικά στα εισπρακτικά αποτελέσµατα του πρώτου εξαµήνου 

του έτους , εισπράχτηκαν 11,86 δισ. ευρώ, έναντι στόχου περιόδου 

12,51 δισ. ευρώ, γεγονός που σηµατοδοτεί απόκλιση της τάξεως 

5,2%.

Μειωµένα κατά 1,65% τα 
δηµόσια έσοδα  

στο α' εξάµηνο του 2013
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εκτίναξη των ληξιπρόθεσµων οφειλών ιδιωτών 

προς το ∆ηµόσιο στα 60 δισ.- ΣΕ ΦΑΥΛΟ ΚΥΚΛΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΧΡΕΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Τα έσοδα των ∆ΟΥ υστερούν 

τις επιχειρηµατικές προσδοκίες- ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΚΤ: ΧΑΜΗΛΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014  ΤΑΙΠΕ∆: 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ∆ΕΣΦΑ ΑΠΟ ΤΗ SOCAR.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Ούτε το κράτος πληρώνει τα χρέη του: Μόνο 89 εκατ. ευρώ 

ΑΣΦΥΞΙΑ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Κάθε ηµέρα οφειλές 20 εκατ. ευρώ καθίστανται 

ληξιπρόθεσµες- Στα 59,7 δισ. έφθασαν τα ληξιπρόθεσµα χρέη το 

ΧΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΠΙ∆ΕΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ∆ΗΛΩΣΗ Ε9 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ- Έως 15 Σεπτεµβρίου ανεξαρτήτως 

«ΛΕΡΝΑΙΑ Υ∆ΡΑ» ΤΑ ΧΡΕΗ 

Ι∆ΙΩΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΑΕΠ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΧΑΜΗΛΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 2014 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ- Σταθερό στο 0,5% το 

ανάκαµψης της Ευρωζώνης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Προθεσµία µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου υπό την πίεση 

της τρόικας- ΝΕΑ ∆ΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Η εφορία επικαιροποιεί τη 

πρεµιέρα για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής- ΕΚ∆ΟΘΗΚΑΝ 

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΥΡΩ- ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σαµαρά προς υπουργούς- «∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 

ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

υπουργείων στον Κυρ. Μητσοτάκη- ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ 8.290 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ- Πόσοι 

φεύγουν από κάθε υπουργείο- Ψηφίσθηκε η τροπολογία για το 

 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΕΤΟΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ Ε9 ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ- 

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ- Παρά τις 

ΣΟΛΟΜΩΝΤΕΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι λίστες που παραδόθηκαν από τα 17 

υπουργεία- ΟΙ 10.092 ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  «ΘΕΛΩ 

∆ΟΥΛΕΙΑ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΕΣ»- Αυστηρό µήνυµα Σαµαρά 

ΤΑ ΝΕΑ: 

και ο νέος χάρτης των νοσηλευτικών ιδρυµάτων στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη- Υπουργεία: Τα αυξηµένα προσόντα και η ζήτηση για 

συγκεκριµένες ειδικότητες είναι τα βασικά κριτήρια για την παραµονή 

των υπαλλήλων στο ∆ηµόσιο- ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΥ- ΠΟΙΟΙ 

ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ: ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ ΚΑΙ ΜΕ 

ΤΗ ΒΟΥΛΑ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Με άνωθεν εντολή οι λίστες που υπέβαλαν τα 

17 υπουργεία- 9.820 ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ!  2.000.000 

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΞΑΝΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ  ΕΥΝΟΥΧΙΣΑΝ 

ΧΘΕΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΦΥΛΑΚΙΣΗ- ΘΑΝΑΤΟΣ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η πολιτική της κυβέρνησης 

εξουθενώνει τους πολίτες- 60 δισ. οι οφειλές από χαράτσια και φόρους- 

ΚΑΙ ΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ 

ΕΝΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΕΚΑ ∆ΕΝ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ: 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ.

ΕΘΝΟΣ: ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΛΕΙΣΤΕ 

ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ: ΠΟΙΕΣ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ 

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ!- Πώς φθάσαµε στους 

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: «Εξέγερση» µε αφορµή τους πλειστηριασµούς 

πρώτης κατοικίας- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΗΣ-

απολύσεις µε πρώτα θύµατα 350 εργαζοµένους- ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΓΩΝΟΥ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

µηνύµατα ότι «δεν περνάει από τη Βουλή η άρση της απαγόρευσης των 

πλειστηριασµών»- ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 

ΑΠΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α) ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΞΕΝΕΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ.

Η ΑΥΓΗ: Επιστολή προς Κοµισιόν: πρόσθετα µέτρα αν χρειαστεί- ΜΕ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΜΑΡΑ Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΤΟ ΒΩΜΟ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΤΑ 10 

ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟ 2013  ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ «ΒΡΑ∆ΥΝΗΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σε εξέλιξη ο θανάσιµος «εναγκαλισµός» των 

Τουρκικών Μυστικών Υπηρεσιών- «ΣΧΕ∆ΙΟ ΙΜΠΡΑΗΜ ΤΗΣ ΜΙΤ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α.
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Ο  ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-2-3 | 2/08/2013

Αλλαγές στον υγειονοµικό χάρτη της χώρας φέρνει το σχέδιο 

κινητικότητας που παρέδωσε η ηγεσία του υπουργείου Υγεί-

ας. Σύµφωνα µε το τελικό σχέδιο 1.618 γιατροί, νοσηλευτές 

και λοιπό προσωπικό του ΕΣΥ θα µετακινηθούν σε άλλα 

νοσοκοµεία, ενώ σύµφωνα µε πληροφορίες φύλλο πορείας 

αναµένεται να λάβουν και εργαζόµενοι νοσοκοµείων της 

Θεσσαλονίκης.

Ο τελικός χάρτης της κινητικότητας έχει πυρήνα την αλλαγή 

ρόλου πέντε νοσοκοµείων στην Αττική που π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο 

υ v χαµηλή πληρότητα, µε αποτέλεσµα να κρίνεται αναγκαίο 

το λίφτινγκ ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Στόχος είναι η αποσυµφόρηση των µονάδων υγείας αιχµής, 

η ενίσχυση της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και η δηµι-

ουργία σύγχρονων µονάδων φροντίδας βαριά αρρώστων και 

ασθενών τελικού σταδίου.

Έτσι, σύµφωνα µε το τελικό σχέδιο που έχουν στη διάθεσή 

όπου θα αποχωρήσουν γιατροί, νοσηλευτές και διοικητικό 

προσωπικό προς άλλες µονάδες Υγείας.

Αντίστοιχα, και σύµφωνα µε καλά πληροφορηµένες πηγές, 

στο τελικό σχέδιο συµπεριελήφθησαν την τελευταία στιγ-

µή και νοσοκοµεία της Θεσσαλονίκης, παρότι αρχικά είχαν 

ενταχθεί στην επόµενη φάση της κινητικότητας. Έτσι, από 

ό,τι φαίνεται πρόωρα µπαίνει στο µικροσκόπιο και το πρώην 

εξέταση.

Υπενθυµίζεται ότι πριν από περίπου µία εβδοµάδα, στο πλάνο 

της κινητικότητας δεν συµπεριλαµβάνονταν ούτε οι γιατροί. 

Καθώς όµως το υπουργείο Υγείας αποτελεί µία από τις βα-

σικές πηγές υπαλλήλων προς διαθεσιµότητα, ασκήθηκαν 

πιέσεις προκειµένου να καλύψει µεγαλύτερο αριθµό από 

αυτόν που αρχικά του αναλογούσε, ώστε να καλυφθούν τυχόν 

αστοχίες που αναµένεται να προκύψουν λόγω των εξαιρέσε-

πολύτεκνοι κ.λπ.).

Γεωργιάδης επέµεινε στη δέσµευσή του ότι «πρόθεση του 

υπουργείου Υγείας είναι να γίνουν όλα γρήγορα και σωστά, 

χωρίς να υπάρχει καµιά απόλυση» και διευκρίνισε ότι η αξιο-

λόγηση του προσωπικού που τίθεται σε κινητικότητα θα γίνει 

από τριµελή επιτροπή του υπουργείου Υγείας.

-

µεία δεξαµενές αφού η µετακίνηση γιατρών και νοσηλευτών 

προς τους Αγίους Αναργύρους και την Παµµακάριστο θα 

έχει ως αποτέλεσµα την ένταξή τους στη γενική εφηµερία, 

προκειµένου να αποσυµφορηθεί το σύστηµα. Επιπλέον, στα 

σχέδια είναι να δοθεί το ιδιόκτητο κτίριο του για χρήση στον 

ΕΟΠΥΥ και παράλληλα να φιλοξενήσει τα εξωτερικά ιατρεία 

λειτουργία σύγχρονης µονάδας πλύσης και σιδερώµατος του 

ακάθαρτου ιµατισµού.

Πολυκλινική ∆ροµολογείται κινητικότητα κλινικών µε ό,τι 

αυτό συνεπάγεται και για το προσωπικό που απασχολείται 

εκεί. Ειδικότερα εννέα τµήµατα, µεταξύ των οποίων το Παθο-

λογικό, το Χειρουργικό και το Αναισθησιολογικό, το Γυναικο-

λογικό και το Ακτινολογικό, θα µεταφερθούν στον Ευαγγελι-

σµό. Υποδοχέα κλινικών από την Πολυκλινική θα αποτελέσει 

το Ενδοκρινολογικά, και το Οφθαλµολογικό. Επιπλέον, στο 

-

άσιο το Γαστρεντερολογικό. Συνεπώς, το γυµνό από κλινικές 

συγκρότηµα της Πολυκλινικής αναµένεται να µετατραπεί σε 

αστικού τύπου Κέντρο Υγείας και χρονίων νοσηµάτων. Εκεί 

όµως θα εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να εκδώ-

σουν πιστοποιητικά υγειονοµικής φύσεως, έτσι ώστε να µη 

συνωστίζονται οι πολίτες σε µεγάλα νοσοκοµεία όπως είναι ο 

γειτονικός Ευαγγελισµός.

Σπηλιοπούλειο Η δηµιουργία Παθολογικού Ξενώνα Ανα-

ίδρυµα θα καλύψει το κενό από εξειδικευµένες µονάδες στο 

δηµόσιο σύστηµα υγείας, αφού έως τώρα δεν υπάρχει η πρό-

βλεψη για τη νοσηλεία ασθενών τελικού σταδίου. Στα σχέδια 

του υπουργείου περιλαµβάνεται και η δηµιουργία Κέντρου 

Ακτινοθεραπείας και Ακτινοχειρουργικής ώστε να µειωθούν 

οι λίστες αναµονής, που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν 

ακόµη και τους τρεις µήνες.

άξονας της Αττικής µε τη δηµιουργία οµάδας νοσοκοµείων 

(hospital trust), που θα απαρτίζεται από το Σισµανόγλειο, 

πρόταση των συντακτών του σχεδίου συµπεριλαµβάνει τη 

τακτικών εξωτερικών ιατρείων και την ίδρυση Μονάδας 

Αποκατάστασης. Έτσι, έως και τα τέλη Σεπτεµβρίου το εν 

λόγω νοσηλευτικό ίδρυµα θα πάψει να προσφέρει υπηρεσίες 

γενικού νοσοκοµείου και γι' αυτό θα λειτουργήσει σε καθε-

στώς µερικής εφηµερίας. Έτσι, εξηγείται και το ότι το Αµαλία 

-

κές µονάδες, από τις οποίες θα αποχωρήσει ο µεγαλύτερος 

αριθµός προσωπικού (συνολικά 661), µε στόχο να καλυφθούν 

τα κενά των επιβαρηµένων όµορων νοσοκοµείων όπως είναι 

το Σισµανόγλειο και ο Ευαγγελισµός αντίστοιχα.

Αγία Βαρβάρα «Τροφοδότης» νοσηλευτών, παραϊατρικού και 

διοικητικού προσωπικού θα είναι και η Αγία Βαρβάρα, κα-

θώς περίπου 230 εργαζόµενοι θα αναγκαστούν να αφήσουν 

το πόστο τους για να καλύψουν τα κενά στο Αττικόν και στο 
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εργαστηριακός τοµέας, ενώ έµφαση θα δοθεί στη φροντίδα 

χρονίως πασχόντων (θα παραχωρηθούν 30 κλίνες) και στην 

ανάπτυξη τακτικών εξωτερικών ιατρείων όλων των ειδικο-

τήτων που θα λειτουργούν σε δύο βάρδιες. Θησαυρός όµως 

είναι και η ακίνητη περιουσία του Αγία Βαρβάρα, καθώς η 

µεταστέγαση της 2ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Πειραιά και 

Αιγαίου σε µέρος του ακινήτου θα αποφέρει ετήσια εξοικο-

νόµηση 110.000 ευρώ. Οικονοµία αναµένεται και από την πα-

ραχώρηση µέρος του κτιρίου στον ΕΟΠΥΥ για τη δηµιουργία 

πολυϊατρείου.

ΟΙ 10.092 ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-10-11 | 2/08/2013

∆ιοικητικό προσωπικό Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαι-

απασχολούµενοι στον ΟΑΕ∆, καθαρίστριες, φύλακες και 

άλλες κατηγορίες προσωπικού αποτελούν τη «δεξαµενή» του 

νέου κύκλου της διαθεσιµότητας, που έχει ως χρονικό ορίζο-

ντα ολοκλήρωσης τον Σεπτέµβριο.

Αργά το βράδυ της Τετάρτης έφτασαν στο υπουργείο ∆ιοικη-

τικής Μεταρρύθµισης οι αριθµητικές λίστες µε τους υπαλ-

λήλους των υπουργείων, οι οποίοι θα πρέπει να τεθούν σε 

κινητικότητα το αργότερο µέχρι τις 16 Σεπτεµβρίου, µε στόχο 

στις 22 του ίδιου µήνα η κυβέρνηση να είναι σε θέση να πα-

ραδώσει στο Μηχανισµό Στήριξης τον πλήρη κατάλογο των 

12.500 διαθεσιµοτήτων.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, που βρίσκονται στα χέρια του αρ-

µόδιου υπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και παρουσιάζει 

σήµερα ο Ελεύθερος Τύπος, οι πολιτικές ηγεσίες των 17 

υπουργείων υπέβαλαν δεδοµένα για 10.092 εργαζοµένους. Ο 

αριθµός των υπαλλήλων υπερβαίνει το... µαγικό 9.820, που 

προβλέπεται για τις διαθεσιµότητες του Σεπτεµβρίου, κατά 

272 υπαλλήλους, προκειµένου να υπάρχει δικλίδα... ασφα-

λείας, στην περίπτωση κατά την οποία ορισµένοι εξαιρεθούν 

τελικά από την υπαγωγή στο µέτρο.

Πιο αναλυτικά, στους 10.092 εργαζοµένους, οι οποίοι είναι 

υποψήφιοι για να περάσουν σε κινητικότητα, περιλαµβάνο-

νται:

- 1.500 υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας (σε διαθεσιµότη-

και µόνιµο Προσωπικό ΕΤΕΠ και ΕΤΠ, εκπαιδευτικής κατηγο-

ρίας ΥΕ και ∆Ε όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

- 3.000 δηµοτικοί αστυνοµικοί.

-

σιµότητα θα τεθούν 500). Πρόκειται για 392 εργαζοµένους 

- 1 .618 υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας. Σε διαθεσιµότητα 

θα τεθούν 1.500, ενώ παραµένει ακόµα ανοιχτό το θέµα της 

εξειδίκευσης των κατηγοριών, των κλάδων και των ειδικοτή-

των.

-500 υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης.

- 600 υπάλληλοι του υπουργείου Εργασίας. Πρόκειται για 20 

εργαζοµένους από την κεντρική διοίκηση, 260 του ΟΑΕ∆, 200 

-

απασχόλησης.

- 39 υπάλληλοι του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, από το οποίο 

υπολείπονται ακόµα έντεκα, για να συµπληρωθεί η απαίτηση 

για 50 διαθεσιµότητες. Πρόκειται, κυρίως, για ΥΕ καθαρί-

στριες, ΥΕ φύλακες, ΥΕ επιµελητές, ∆Ε διοικητικούς. Πιο 

αναλυτικά, µπορούν να καταργηθούν τέσσερις θέσεις ΥΕ 

καθαριστριών, δέκα θέσεις ΥΕ φυλάκων, 13 θέσεις ΥΕ επιµε-

λητών και δώδεκα θέσεις ∆Ε διοικητικού-λογιστικού και ∆Ε 

διοικητικού.

υπολείπονται ακόµα δύο, για να συµπληρωθεί η απαίτηση για 

50 διαθεσιµότητες. Η κύρια... δεξαµενή θα είναι η Κεντρική 

Υπηρεσία και η Γενική Γραµµατεία Αιγαίου.

- 360 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, 

-

τηση για 500 διαθεσιµότητες. Από τους 360 εργαζοµένους, 

οι 250 απασχολούνται στον Πολιτισµό και οι 110 στον Αθλη-

τισµό.

- 753 υπάλληλοι του υπουργείου Υποδοµών (σε διαθεσι-

Η προτεινόµενη κινητικότητα αφορά στη µετακίνηση προς 

την περιφέρεια ή την αποκεντρωµένη διοίκηση κλάδων που 

σχετίζονται µε την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών. Οι 

υπόλοιποι 300 προέρχονται από την ΥΠΑ. Στην κινητικότητα 

θα συµπεριληφθούν κλάδοι κάθε ειδικότητας.

- 130 υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Σε 

διαθεσιµότητα θα τεθούν και οι 130, καθώς τα στοιχεία που 

έχουν υποβληθεί για εκπαιδευτικές κατηγορίες και ειδικότη-

τες χαρακτηρίζονται πλήρη.

- 20 υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για 

εργαζοµένους αορίστου χρόνου της Γ.Γ. Απόδηµου Ελληνι-

σµού και της Μεταφραστικής Υπηρεσίας.

- 100 υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης.

- 220 υπάλληλοι του υπουργείου Τουρισµού (σε διαθεσιµότη-

τα θα τεθούν 100).

- 100 υπάλληλοι του υπουργείου Περιβάλλοντος. Αναµένεται 

- 20 υπάλληλοι του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. Πρό-

κειται για προσωπικό στο Κέντρο ∆ιαφύλαξης Αγιορείτικης 

Κληρονοµιάς (Κε∆ΑΚ). 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ 
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να έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά νέα δήλωση Ε9, ανεξάρτητα 

αν το 2012 επήλθε κάποια αλλαγή στα περιουσιακά στοιχεία. 

Καλούνται να συµπληρώσουν οκτώ κωδικούς, ώστε η Εφορία 

να έχει την κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για να φορο-

λογήσει αναλόγως.


