
1

21|11|2013ÔÅÕ×ÏÓ 536

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 

 ãéá íá äéáôçñÞóïõìå éó÷õñü ôï ÔÅÅ 

 ãéá íá êÜíïõìå ðéï äõíáôÞ ôç öùíÞ ìáò

  ãéá íá îáíáöÝñïõìå ôçí åëðßäá  

óôç äïõëåéÜ êáé óôç æùÞ ìáò

Η ψήφος είναι δύναµη και δικαίωµα µας

Στις 24 Νοεµβρίου ψηφίζουµε µαζικά
Åí ìÝóù êñßóçò, Ýóôçóáí ìéá åôáéñåßá ãéá íá 

îåðïõëÞóïõí ôïí êñáôéêü ðëïýôï êáé íá …óþóïõí 

ôçí ïéêïíïìßá ôçò ÷þñáò, êáèþò éó÷õñßóôçêáí, 

ôï ãíùóôü Ôáìåßï Áîéïðïßçóçò ôçò ÉäéùôéêÞò 

Ðåñéïõóßáò ôïõ Äçìïóßïõ (ÔÁÉÐÅÄ), êé áõôü 

êáôÝãñáøå æçìéÝò �

ÆçìéÝò  ðïõ áíÝñ÷ïíôáé óå 1,9 åêáô. åõñþ ãéá 

ôçí ðåñßïäï Éïõëßïõ 2012-Éïõíßïõ 2013, Ýíáíôé 

êåñäþí 140 ÷éë. åõñþ ôçí áíôßóôïé÷ç ðñïçãïýìåíç 

ðåñßïäï. ËÝíå, ôþñá, üôé áõôü åßíáé áðïôÝëåóìá ôùí 

ìåôáêõëßóåùí áðïêñáôéêïðïéÞóåùí ãéá ôï äåýôåñï 

åîÜìçíï ôïõ 2013 êáèþò êáé ãéá ôï 2014, ñß÷íïíôáò 

óôá …ìáëáêÜ, üôé ìå Üíùèåí ðáñåìâÜóåéò 

äéåõêüëõíáí áãïñáóôÝò, ìåôáôñÝðïíôáò áðü 

Üìåóåò, óå ìáêñïðñüèåóìåò, áðáéôÞóåéò, üðùò 

63,61 åêáô. åõñþ ðïõ áöïñïýí ôçí ÷ïñÞãçóç 

äéêáéùìÜôùí ÷ñÞóçò ñáäéïóõ÷íïôÞôùí ìÝóù ôçò 

Å.Å.Ô.Ô. êáé 85,7 åêáô. åõñþ ðïõ áöïñïýí óôçí 

ðáñá÷þñçóç ôïõ áðïêëåéóôéêïý äéêáéþìáôïò óôçí 

ÏÐÁÐ Á.Å. ãéá ôçí ðåñßïäï ìåôáîý 13.10.2020 

êáé 12.10.2030. Êé áêüìç …ìáëáêüôåñá 

ôï ãåãïíüò üôé ôïí ëïãáñéáóìü åðéâÜñõíáí 

óôñáôéÝò áêñéâïðëçñùìÝíùí óõìâïýëùí, ðïõ 

ðñïóåëÞöèçóáí ãéá íá áìößâïëçò ðïéüôçôáò 

ìåóïëáâÞóåéò óôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò, ìå 

óõíÝðåéá êáé óýìöùíá ìå ôá óôïé÷åßá ðïõ 

áíáêïéíþèçêáí ÷ôåò, ïé «áðáéôÞóåéò áðü 


áðïìåéùìÝíåò áðáéôÞóåéò Ýíáíôé ôïõ åëëçíéêïý 

Äçìïóßïõ, íá áíÝñ÷ïíôáé óå 28,46 åêáô. åõñþ 

ðïõ áíáöÝñïíôáé óå ôéìïëüãéá óôï üíïìá ôïõ 

Åëëçíéêïý Äçìïóßïõ ðñïò åêêáèÜñéóç ãéá áìïéâÝò 

óõìâïýëùí» �

Ôçí þñá ðïõ êáôçãïñïýí óõëëÞâäçí ôï äçìüóéï, 

åðéññßðôïíôáò ó’ áõôü ôï áíÜèåìá ôùí æçìéþí, 

«ôñüéêá» êáé ãçãåíåßò «õðÜëëçëïé» ôçò äçìéïõñãïýí 

Ýíá æçìéïãüíï …ðáñáäçìüóéï. ÁõôÞ åßíáé ç 

ðñáãìáôéêüôçôá.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε 

χθες να παραπέμψει εκ νέου την Ελ-

λάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 

ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων, ζητώντας από το Δικαστή-

ριο να επιβάλει πρόστιμα με ένα κατ’ 

αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081 

ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 

47. 462 ευρώ, έως ότου τηρηθούν 

οι υποχρεώσεις. Το Δικαστήριο 

αποφάνθηκε ήδη τον Οκτώβριο του 

2007 ότι η Ελλάδα δεν τηρούσε την 

υποχρέωσή της όσον αφορά την 

ορθή επεξεργασία και διάθεση των 

αστικών λυμάτων, καθώς 23 οικισμοί 

σε ολόκληρη τη χώρα δεν διέθεταν 

τα αναγκαία συστήματα συλλογής 

και επεξεργασίας τους. Έξι χρόνια 

μετά την απόφαση του Δικαστηρί-

ου, έξι οικισμοί δεν έχουν ακόμη 

συμμορφωθεί με τα πρότυπα της ΕΕ. 

Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου, 

το 2007, σημειώθηκε σχετική πρόο-

δος και 17 από τους οικισμούς που 

δεν τηρούσαν τα πρότυπα συμμορ-

φώθηκαν. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν 

πολλά ακόμη στους υπόλοιπους έξι 

οικισμούς.

Το ΥΠΕΚΑ έριξε τις ευθύνες για τις 

εξελίξεις στις δημοτικές αρχές και 

στις τοπικές αντιδράσεις, υποστη-

ρίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκη-

ση έχει την αρμοδιότητα για τη 

διαχείριση των αστικών, στερεών 

και υγρών αποβλήτων, με οικονομι-

κούς πόρους, θεσμικά εργαλεία και 

μηχανισμούς.

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κλιμακώνοντας τις πιέσεις της προς 

τις ελληνικές Αρχές, ανακοίνωσε 

σήμερα την αποστολή «συμπληρω-

ματικής αιτιολογημένης γνώμης», με 

την οποία ζητεί από την Ελλάδα «την 

πλήρη συμμόρφωση με τις υπο-

χρεώσεις που υπέχει δυνάμει της 

νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργει-

ακή απόδοση των κτιρίων» (οδηγία 

2010/31/ΕΕ). 

Η ΕΕ παραπέµπει 
την Ελλάδα στο Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο για ανεπαρκή 
επεξεργασία των 
αστικών λυµάτων, 
ενώ εξέδωσε αιτι-
ολογηµένη γνώµη, 
ζητώντας συµµόρ-
φωση στην ενερ-
γειακή απόδοση 
των κτιρίων.

Ευρωκαµπάνες για αστικά λύµατα 
και ενεργειακή απόδοση κτιρίων

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

διοίκη- Η ΕΕ παραπέµπει 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

26
Νοεµβρίου

2013

Ενηµερωτική εκδήλωση για τη 

πρόσληψη µηχανικών σε χώρες της Ε.Ε.

ΑΘΗΝΑ

«Η κεντρική θέρµανσης του 

µέλλοντος»ΑΘΗΝΑ

ΟΑΕ∆, σε συνεργασία µε 
το EURES Ελλάδας και 
τις Υπηρεσίες EURES των 
χωρών της Ε.Ε.

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων  Μηχανο-
λόγων – Ηλεκτρολόγων

2
∆εκεµβρίου

2013

Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ) συνδιοργανώνουν το 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, το οποίο θα πραγ-

µατοποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2014, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βασ. 

Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). 

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, το συνέδριο αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια µια 

µοναδική ευκαιρία συνάντησης και γόνιµου προβληµατισµού όλων όσοι δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της µετρολογίας στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθµιση των 

εθνικών εργαστηριακών και µετρολογικών υποδοµών.

Το συνέδριο «Μετρολογία 2014» είναι για την ελληνική επιστηµονική κοινότητα µια σηµαντική 

ευκαιρία διεύρυνσης γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για όλους τους τοµείς µετρολογικού 

ενδιαφέροντος, µε έµφαση στις µετρήσεις ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 

καθώς και στα συναφή µε αυτές θέµατα προστασίας του πληθυσµού και του περιβάλλοντος.

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

  To βιβλίο της ιστορικού της αρχιτεκτονικής 

και οµότιµης καθηγήτριας του Πανεπιστη-

µίου Αθηνών Ελένης Φεσσά-Εµµανουήλ 

µε τίτλο: «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΖΑΧΟΣ & JOSEF 

DURM - Η αλληλογραφία ενός πρωτοπόρου 

αρχιτέκτονα µε τον µέντορά του, 1905-1914», 

που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταµός, 

θα παρουσιασθεί την ∆ευτέρα, 2 ∆εκεµβρί-

ου 2013, στις 19.00, στο Αµφιθέατρο του 

Ινστιτούτου Γκαίτε  (Οµήρου 14-16). Στην 

ειδική εκδήλωση θα µιλήσουν για το βιβλίο 

οι: Γεώργιος Πανέτσος, καθηγητής Τµήµατος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Πατρών,  Reinhard Senff, ∆ρ αρχαιολόγος – 

αναπληρωτής διευθυντής Γερµανικού Αρχαι-

ολογικού Ινστιτούτου και Μαριλένα Κασιµάτη, 

∆ρ ιστορικός της τέχνης – επιµελήτρια της 

Εθνικής Πινακοθήκης.

Παρουσίαση  
βιβλίου 

Θέµατα ενέργειας, κατασκευών, µεταφορών, 

περιβάλλοντος, επιχειρηµατικότητας, επενδύσε-

ων και τεχνογνωσίας, θα αναπτυχθούν κατά τη 

διάρκεια του διήµερου επιχειρηµατικού φόρουµ 

µε θέµα: «Στην πορεία για την Ανάπτυξη: Η 

ώρα της εξοικονόµησης ενέργειας – Ώριµα 

κατασκευαστικά και ενεργειακά έργα», που θα 

πραγµατοποιηθεί στις 27 - 28 Νοεµβρίου στο 

αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μετα-

φορών και ∆ικτύων.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 

σηµαντικότερο είναι ότι θα υπάρξουν από τις 

τράπεζες, τους αρµόδιους φορείς της πολιτείας 

και τους επιχειρηµατικούς φορείς, τοποθετήσεις 

σχετικά µε την παραπέρα χρηµατοδότηση του 

ευρύτερου τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας, 

που βρίσκεται στην άµεση επιχειρηµατική και 

οικονοµική επικαιρότητα, όπως επίσης και  νέων 

έργων.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο πλαίσιο ενηµε-

ρωτικών δράσεων της Πρωτοβουλίας «Επανεκ-

κινώντας την ανάπτυξη» και της επενδυτικής 

έκδοσης Α-ENERGY υπό την αιγίδα του Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικών 

Αλλαγών, την υποστήριξη της ΕΕ (Αντιπροσω-

πεία στην Ελλάδα) και της Γενικής Γραµµατείας 

Μεταφορών, τη συµµετοχή αρµόδιων εκπροσώ-

πων των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών, 

της Γενικής Γραµµατείας ΕΣΠΑ, της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµόσιας Περιουσίας, του ΙNVEST 

IN GREECE, της ΚΕ∆Ε, της ΠΕΤΑ, του ΚΑΠΕ και 

επιχειρηµατικών φορέων.  

Ανάµεσα στους επιχειρηµατικούς φορείς που 

θα συµµετάσχουν στο φόρουµ, περιλαµβάνονται 

η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

Έργων (ΠΕ∆ΜΕ∆Ε), ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)  και άλλες εργολη-

πτικές οργανώσεις, ο Σύνδεσµος Ελλήνων Κα-

τασκευαστών Αλουµινίου (ΣΕΚΑ), ο Πανελλήνιος 

Σύνδεσµος Παραγωγών ∆ιογκωµένης Πολυ-

στερίνης ΠΑ.ΣΥ.∆ΙΠ), ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 

Εταιρειών Μόνωσης (ΠΣΕΜ), η Ελληνική Ένωση 

Αλουµινίου, ο Ελληνικός Σύνδεσµος Συµπαρα-

γωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.), 

η Ένωση Ελληνικών Επιχειρήσεων Θέρµανσης  

Ενέργειας (ΕΝ.Ε.ΕΠΙ.Θ.Ε.), σηµαντικοί οργανι-

σµοί και µεγάλες επιχειρήσεις του ενεργειακού 

και  κατασκευαστικού χώρου, όπως επίσης και 

του τοµέα των µεταφορών, βιοµηχανίες, προ-

µηθευτές εξοπλισµού, εκπρόσωποι της τοπικής 

αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι φορέων ΑΠΕ κ.α.   

 Πληροφορίες: Ειρήνη Κοκκινέλη, Μαρκέλλα 

Ρόζη: 210 6912183, 210 6912505, fax: 210 

6996205, e-mail: argohellas@otenet.gr  

info@a-energy.gr και στην ιστοσελίδα 

www.a-energy.gr

Ανάπτυξη και εξοικονόµηση ενέργειας 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΜΑΤΩΝ 

Παραποµπή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο και πρόστιµα 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Άµεση συµµόρφωση µε την Κοινοτική νοµοθεσία

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Παρατηρήσεις για τα Μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων 

«Τα κατασκευαστικά έργα σε τρεις οικισµούς της Ανατολικής Αττικής, 
τα οποία συγχρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, δεν 
πρόκειται να ολοκληρωθούν πριν από την 1η Απριλίου του 2014 στο 
Μαρκόπουλο, τα τέλη του 2015 στο Κορωπί και τα µέσα του 2017 στη Ν. 
Μάκρη. Έχει αρχίσει η κατασκευή έργου στη Λευκίµµη της Κέρκυρας, 
αλλά για δύο άλλους οικισµούς της Αττικής (Αρτέµιδα και Ραφήνα) δεν 
έχει ακόµα αποφασιστεί σε ποιον χώρο θα κατασκευαστούν οι σχετικές 
εγκαταστάσεις. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ, τα εν λόγω έργα θα 
έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν ολοκληρωθεί το 2005». Αυτά επισηµαίνο-
νται στην απόφαση της ΕΕ, µε την οποία παραπέµπει εκ νέου την Ελλάδα 
στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο για ανεπαρκή επεξεργασία των αστικών 
λυµάτων, ζητώντας από το ∆ικαστήριο να επιβάλει πρόστιµα µε ένα κατ’ 
αποκοπή ποσό ύψους 11.514.081 ευρώ και ηµερήσια χρηµατική ποινή 
47. 462 ευρώ, έως ότου τηρηθούν οι υποχρεώσεις. Σύµφωνα µε το ΥΠΕ-
ΚΑ, ειδικά για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων στους οικισµούς 
Μαρκόπουλου, Κορωπίου και Νέας Μάκρης η περιφέρεια Αττικής, η 
ΕΥ∆ΑΠ και το ΥΠΕΚΑ, έχουν προχωρήσει και υλοποιούν το σχεδιασµό 
σε συνεργασία µε τους τοπικούς δήµους. Επιπλέον, έχουν υπογράψει 
σύµφωνο συνεργασίας για το θέµα του εναποµείναντος Κέντρου Επεξερ-
γασίας Λυµάτων (ΚΕΛ), για την υλοποίηση του οποίου όµως δεν υπάρχει 
η συναίνεση των δήµων Σπάτων-Αρτέµιδος και Ραφήνας-Πικερµίου.
Πάντως στη χθεσινή απόφαση της ΕΕ σηµειώνεται ότι: «Η µη επεξερ-
γασία των λυµάτων στους οικισµούς αυτούς συνεπάγεται κινδύνους για 
την υγεία των κατοίκων, καθώς τα ανεπεξέργαστα λύµατα µπορεί να 
µολυνθούν µε επιβλαβή βακτήρια και ιούς. Τα ανεπεξέργαστα λύµατα 
περιέχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, όπως το άζωτο και ο φωσφόρος, 
τα οποία µπορούν να βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον ευνοώντας 

την υπέρµετρη ανάπτυξη φυκών τα οποία καταπνίγουν τους άλλους 
ζωντανούς οργανισµούς. Η κατάλληλη επεξεργασία των λυµάτων 
αναγνωρίζεται ως σηµαντικός παράγοντας ευηµερίας της τουριστικής 
βιοµηχανίας, ενός καίριου κλάδου για την ελληνική οικονοµία. Έχοντας 
πλήρη συνείδηση της δύσκολης κατάστασης που αντιµετωπίζει η Ελλά-
δα, η Επιτροπή πιστεύει ότι, αν δεν γίνουν τώρα οι επενδύσεις αυτές, θα 
υπάρξει υψηλότερο κόστος για την Ελλάδα στο µέλλον».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιµακώνοντας τις πιέσεις της προς τις ελληνικές 
Αρχές, ανακοίνωσε χθες την αποστολή «συµπληρωµατικής αιτιολογη-
µένης γνώµης», µε την οποία ζητεί από την Ελλάδα «την πλήρη συµµόρ-
φωση µε τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει της νοµοθεσίας της ΕΕ για 
την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Σύµφωνα 
µε την οδηγία, τα κράτη- µέλη πρέπει να θεσπίσουν και να εφαρµόζουν 
ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να 
εξασφαλίζουν την ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και την τακτική επιθε-
ώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού.

Επιπροσθέτως, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη- µέλη να εξασφαλίσουν 
ότι από το 2021 όλα τα νέα κτίρια θα είναι κτίρια µε σχεδόν µηδενική 
κατανάλωση ενέργειας. Η οδηγία έπρεπε να είχε µεταφερθεί στο ελληνικό 
δίκαιο έως τις 9 Ιουλίου 2012. Μέχρι σήµερα, η Ελλάδα, όπως και η Μάλ-
τα, µεταξύ των κρατών της ΕΕ, δεν έχουν µεταφέρει πλήρως τις διατάξεις 
της ΕΕ στο εθνικό τους δίκαιο, σηµειώνει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή, 
επισηµαίνοντας ταυτόχρονα ότι αν τα δυο κράτη- µέλη δεν εκπληρώσουν 
τη νοµική τους υποχρέωση εντός δύο µηνών, µπορεί να αποφασίσει την 
παραποµπή τους στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε χθες από την Ελλάδα να τροποποιήσει την 
ισχύουσα στη χώρα νοµοθεσία, που θεσπίζει ένα σύστηµα υποχρεωτικής 
εγγραφής των εγχώριων τεχνικών εταιρειών σε µητρώο, το οποίο προ-
καθορίζει ποιες εργοληπτικές επιχειρήσεις µπορούν να συµµετάσχουν 
σε κάθε πρόσκληση υποβολής προσφορών. Όπως αναφέρει σε σηµερινή 
ανακοίνωσή της η Επιτροπή, οι όροι του µητρώου, δυνάµει των οποίων 
οι δυνητικοί υποψήφιοι µπορούν να συµµετάσχουν στους διαγωνισµούς, 
παραβιάζουν τους κανόνες της ΕΕ σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις.
Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να καταργήσει τις αντί-
στοιχες εθνικές διατάξεις εντός δύο µηνών. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η 
ελληνική νοµοθεσία θεσπίζει ένα σύστηµα εγγραφής σε µητρώο για όλες 
τις εγκεκριµένες εγχώριες τεχνικές εταιρείες, οι οποίες κατατάσσονται σε 

τάξεις, ενώ κάθε τάξη αντιστοιχεί σε συγκεκριµένα κατώτατα και ανώτατα 
όρια προϋπολογισµού. Αυτό το σύστηµα υποχρεωτικής εγγραφής σε µη-
τρώο έχει ως αποτέλεσµα, κατά την άποψη της Επιτροπής, «να αποκλείο-
νται εταιρείες που έχουν την οικονοµική, δηµοσιονοµική, επαγγελµατική 
και τεχνική επάρκεια ώστε να εκτελέσουν µια σύµβαση από τη διαδικασία 
υποβολής προσφορών, για τον µόνο λόγο ότι η χρηµατοοικονοµική τους 
επάρκεια είναι διαφορετική –συνήθως, µεγαλύτερη– από τη συγκεκρι-
µένη τάξη προϋπολογισµού που επιτρέπεται για τη διαδικασία». Αυτό το 
περιοριστικό καθεστώς παραβιάζει τους κανόνες της οδηγίας 2004/18/
ΕΚ και τις θεµελιώδεις αρχές για ίση µεταχείριση και απαγόρευση των 
διακρίσεων στις οποίες στηρίζονται οι κανόνες της ΕΕ για τις δηµόσιες 
συµβάσεις, καταλήγει η Επιτροπή.
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Κάποτε ακούσαµε τα ονόµατα των διάσηµων εφευρετών, π.χ. Alexander Graham Bell, Eli Whitney, Thomas Edison, ανθρώπων που άλλαξαν τη ζωή 

στον κόσµο. Σήµερα οι εφευρέσεις σήµερα συνεχίζονται µε αυξανόµενο ρυθµό, αλλά σπανίως θυµόµαστε τους εφευρέτες, επειδή η δηµοσιότητα 

έχει ως ήρωές της ηθοποιούς, αθλητές, τραγουδιστές.

Ωστόσο, µας είναι αδιανόητο να ζήσουµε δίχως το Post-It Note, το smartphone, ή τις αποσκευές µε ρόδες. Κάποιος εφηύρε το καθένα από αυτά τα 

πράγµατα και σ’ αυτό τον κάποιο οφείλουµε κάποιο χρέος, αφού φρόντισε να µας κάνει τη ζωή ευκολότερη. Πολλοί συνεχίζουν να …πλουτίζουν τον 

κόσµο µε τις ιδέες τους, να ετοιµάζουν τις εφευρέσεις του αύριο. Μερικές απ’ αυτές παρουσιάζουµε σήµερα, άλλες ήδη είναι διαθέσιµες στο εµπό-

ριο, άλλες θα διατεθούν το επόµενο διάστηµα και ορισµένες ίσως ποτέ.

Πρόκειται για έναν "βιονικό αµφιβληστροειδή» για τους ανθρώπους που πάσχουν από µε-
λαγχρωστική αµφιβληστροειδοπάθεια, παράγεται από τη Second Sight Medical Products, 
στη Sylmar, της Καλιφόρνιας, διατίθεται από επιλεγµένα ιατρικά κέντρα, στην Ευρώπη από 
το 2011, για ενήλικες άνω των 25 ετών. Μια εφεύρεσή για την οποία χρειάστηκαν πάνω από 
είκοσι χρόνια δουλειάς. Μόνο στις ΗΠΑ το έχουν ανάγκη πάνω από 100.000 άτοµα. Η συ-
σκευή εµφυτεύεται χειρουργικά µέσα και επί του οφθαλµού. Περιέχει µια κεραία και µερι-
κά ηλεκτρονικά, και συνδέεται µε ένα εξωτερικό σύστηµα που αποτελείται από γυαλιά, µια 
µονάδα επεξεργασίας βίντεο (VPU) και ένα καλώδιο σύνδεσης. Τα γυαλιά περιλαµβάνουν 
µια φωτογραφική µηχανή που στέλνει πληροφορίες εικόνας µέσω της VPU στο εµφύτευµα. 
Σίγουρα πρόκειται για µια ακριβή συσκευή, κοστίζει περίπου 144.000 δολάρια.

Ένα ανθρωποειδές ροµπότ, κατάλληλο στις επεµβάσεις 
µετά από σεισµό, τυφώνες και κάθε περίπτωση φυσικής 
καταστροφής, για τον απεγκλωβισµό προσώπων. Κατα-
σκευάζεται από την Boston Dynamics για λογαριασµό 
της DARPA, του ερευνητικού βραχίονα του Πενταγώνου, 
αλλά ακόµη δεν διατίθεται στο εµπόριο. Με ύψος όσο 
ένας άνθρωπος και βάρος 330 κιλά, µπορεί να εξοπλιστεί 
- προσαρµόζονται στα χέρια - µε διάφορα εξαρτήµατα, 
αλλά, κυρίως, να ολοκληρώσει τις εργασίες του χωρίς 
άµεση ανθρώπινη επιτήρηση, χάρη σε ένα ενσωµατω-
µένο υπολογιστή και την αφθονία των αισθητήρων που 
διαθέτει. Μπορεί να αξιοποιηθεί ακόµη στη µεταφορά 
προµηθειών σε άτοµα που κινδυνεύουν και γενικά εκεί 
όπου δεν µπορούν να φτάσουν οι άνθρωποι, π.χ. στο κα-
τεστραµµένο  πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίµα στην 
Ιαπωνία. Για την εφεύρεσή του η DARPA χρηµατοδοτεί 
την Boston Dynamics µε 10.900.000 δολάρια.

Μετατρέπει τα κανονικά, σε έξυπνα αυτοκίνητα, 
αφού συγχρονίζει τα δεδοµένα από το αυτοκί-

νητό σας στο smartphone σας. Βοηθάει στην 
εξοικονόµηση ενέργειας, άρα και χρηµάτων, 

καθώς συνδυάζει τα στοιχεία της µηχανής µε τις 
οδηγικές σας συνήθειες, χαράζει την πορεία που 

θα πρέπει να ακολουθήσετε και σας δίνει οδηγίες 
µέσω του smartphone. Το παράγει η Automatic 

Labs, στο Σαν Φρανσίσκο, και διατίθεται στην 
αγορά έναντι 100 δολαρίων. Το εκπληκτικό είναι 
ότι αν εµπλακείτε σε κάποιο ατύχηµα και το τη-

λέφωνό σας έχει σήµα GPS (φυσικά εξακολουθεί 
να εργάζεται), θα επικοινωνήσει αυτόµατα µε τις 
τοπικές αρχές και τα µέλη της οικογένειάς σας !

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ARGUS II

ATLAS

BOUNCE
Ο Bounce Imaging Explorer είναι µια «διαβολική» εφεύρεση, στην πραγ-
µατικότητα µια λαστιχένια µπάλα, στο µέγεθος του µπέιζ-µπολ, µε ενσω-
µατωµένες έξι κάµερες, µαζί µε ένα ποµπό Wi-Fi και αισθητήρες για την 
ανίχνευση της θερµοκρασίας και της ποιότητας του αέρα. Περιέχει, επίσης, 
ένα µικρόφωνο για τη µετάδοση ήχου. Ο σχεδιασµός του επιτρέπει στους 
χρήστες να το ρίξουν σε ένα σηµείο, όπου για λόγους ασφαλείας δεν µπο-
ρούν να µπουν οι ίδιοι (π.χ. ερείπια µετά από σεισµό, σε χώρο όπου έχουν 
κλειστεί επικίνδυνοι καταδιωκόµενοι). Τα δεδοµένα που συγκεντρώνει µε-
ταδίδονται µέσω ενός smartphone ή tablet. Κατασκευάζεται από τη Bounce 
Imaging, στη Βοστόνη, αλλά ακόµη δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα βρεθεί 
στην αγορά. Το κόστος για κάθε µπαλάκι υπολογίζεται ως 1.000 δολάρια και 
για µια προηγµένη στρατιωτική έκδοση ως 3.000 δολάρια.

AUTOMATIC



Στα 2.300 βαρέλια την ηµέρα αυξήθηκε η 
παραγωγή πετρελαίου από τα κοιτάσµατα της 
περιοχής του Πρίνου ύστερα από την επιτυχή 
ολοκλήρωση εσωτερικής γεώτρησης στο 
κοίτασµα, η οποία έφτασε σε βάθος 3.000 
µέτρων, µε σκοπό την εξόρυξη ποσοτήτων 
αργού πετρελαίου από ανεκµετάλλευτο µέχρι 
σήµερα τµήµα του κοιτάσµατος αυτού.
Όπως ανακοίνωσε η Energean Oil & Gas, η 
γεώτρηση αυτή προσέθεσε 850 βαρέλια στην 
ηµερήσια παραγωγή και είναι η δεύτερη 
από τις τέσσερις που αποτελούν το ύψους 
60 εκατ. δολαρίων επενδυτικό πρόγραµµα 
το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνολική 
ποσότητα πετρελαίου που µπορεί να αντληθεί 
από τη νέα γεώτρηση εκτιµάται σε 820.000 
βαρέλια. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και 

διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Μαθιός 
Ρήγας επισήµανε µεταξύ άλλων τα εξής: «Η 
Energean Oil & Gas, οι γεωλόγοι και οι µηχα-
νικοί της, καθώς και οι 300 εργαζόµενοί της 
στην Καβάλα, απέδειξαν για άλλη µία φορά 
ότι µε επιστηµονική έρευνα, επενδύσεις 
και καθηµερινή, συστηµατική προσπάθεια 
είναι εφικτή η αναβίωση ακόµη και ώριµων 
κοιτασµάτων, όπως ο Πρίνος. Ωστόσο, τα 
αποθέµατα του Πρίνου φθίνουν και είναι 
προφανές ότι για να αναπτυχθεί περαιτέρω η 
εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού 
αερίου, προς όφελος της οικονοµίας και της 
απασχόλησης, θα πρέπει να προχωρήσει, 
χωρίς άλλες διαδικαστικές καθυστερήσεις, η 
αξιοποίηση των νέων περιοχών που τέθηκαν 
στη διαγωνιστική διαδικασία του open door».

ÁõîÞèçêå ç ðáñáãùãÞ ðåôñåëáßïõ  

áðü ôá êïéôÜóìáôá ôïõ Ðñßíïõ

Σε κρίση βρίσκονται και τα εµπορικά κέντρα 
στην Ελλάδα, αλλά έχουν αναπτύξει συγκρο-
τηµένες πολιτικές για την αντιµετώπιση της 
ύφεσης οι οποίες και φαίνεται να αποδίδουν. 
Επιπλέον ενδυναµώνονται από τα εγγενή 
χαρακτηριστικά των ίδιων των συγκροτηµά-
των, όπως την ενιαία οργανωτική- διοικητική 
δοµή και µηχανισµούς οικονοµικού ελέγχου, 
ενώ επιπλέον διαθέτουν και πλεονεκτήµατα 
που απορρέουν από το µελετητικό και τεχνικό 
υπόβαθρό τους στα στάδια της χρηµατοδότη-
σης, της χωροθέτησης, του σχεδιασµού, της 
κατασκευής και λειτουργίας τους προκειµέ-
νου να καθίστανται βιώσιµα. Αυτό είναι το 
συµπέρασµα µελέτης του Ινστιτούτου Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής Συνοµοσπονδίας 
Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 
που παρουσιάστηκε σε ηµερίδα µε τίτλο: Οι 
επιπτώσεις των µεγάλων εµπορικών κέ-
ντρων στη λειτουργία των τοπικών αγορών. Ο 
καθηγητής του Χαροκόπειου Παύλος Μαρίνος 
∆ελλαδέτσιµας που επιµελήθηκε την έρευνα 
µαζί µε τον Γιάννη Λουκάκη στην τοποθέτησή 
του σηµείωσε ότι η ανύπαρκτη χωροταξική και 
πολεοδοµική στρατηγική της Ελλάδας είναι το 
βασικό θέµα που χρειάζεται αλλαγή µετά από 
διάλογο και συνεργασία όλων των εµπλεκόµε-
νων πλευρών.
Όπως σηµείωσε ο ίδιος, στη χώρα συµβαίνει 
το παράδοξο «πάρα πολλά µεγάλα καταστήµα-
τα και σουπερ µάρκετ να είναι παράνοµα διότι 
δεν υπάρχει πλαίσιο για τη λειτουργία τους». Ο 
πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γ. Καββαθάς σηµείωσε 
ότι οι µικροµεσαίοι δεν είναι αντίθετοι στην 
ανάπτυξη αλλά αυτή να γίνεται µε κανόνες όχι 
για τους λίγους και µεγάλους αλλά για τους 
πολλούς. «Απαιτείται λοιπόν πολιτική βούληση 
διότι οι υπεραγορές τύπου Mall αλλά και επεν-
δύσεις όπως το εκπτωτικό χωριό προκαλούν 
ερήµωση των πόλεων και µείωση του τζίρου 
για τις γύρω περιοχές». Ο καθηγητής του 
Χαροκόπειου Παύλος Μαρίνος ∆ελλαδέτσιµας, 
ανέφερε ότι το φαινόµενο των εµπορικών 
κέντρων στις ελληνικές πόλεις παραµένει 
σχετικά ανεξέλεγκτο, χωρίς να έχει ακόµη 
αποτιµηθεί η σηµασία τους στην αστική και 
περιφερειακή οικονοµία. Υπό προϋποθέσεις 
τα εµπορικά κέντρα, ως µεγάλης κλίµακας 

επενδύσεις µπορούν να συνεισφέρουν στην 
ανάπτυξη των αστικών συγκεντρώσεων όπως 
ανασυγκρότηση αστικών περιοχών, επανα-
χρησιµοποίηση εγκαταλελειµµένων κελυφών, 
ενίσχυση του περιφερειακού ρόλου των πό-
λεων. Όµως, η µέχρι σήµερα λειτουργία τους 
εµπεριέχει τη λογική άντλησης καταναλωτικού 
δυναµικού και κερδοφορίας τόσο από τις 
άµεσα προσκείµενες τοπικές κοινότητες στις 
οποίες εγκαθίστανται όσο και από την ευρύ-
τερη αστική οικονοµία και στις περισσότερες 
περιπτώσεις επηρεάζουν αρνητικά όχι µόνο 
την οικονοµική δοµή των τοπικών αγορών 
αλλά και αυτή των αστικών συγκεντρώσεων.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ

Επιπτώσεις των µεγάλων εµπορικών κέντρων στις τοπικές αγορές

Μνήµες από την πληµµύρα του 1979 

κατά την οποία έσπασε το φράγµα του 

ποταµού Εδεσσαίου µε αποτέλεσµα να 

πληµµυρίσουν η Έδεσσα, η Κρύα Βρύση 

και η περιοχή του κάµπου αναβίωσαν 

στη χθεσινή ηµερίδα για την αντιµετώπι-

ση των πληµµυρικών φαινοµένων και τη 

συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου 

Πολιτικής Προστασίας στην αντιπερι-

φέρεια της Πέλλας. Ενόψει χειµώνα, 

σύµφωνα µε το ΑΠΕ ιδιαίτερη σηµασία 

δόθηκε στην αντιπληµµυρική προστασία 

της Αλµωπίας (όπου υπάρχουν πολλοί 

χείµµαροι) και της Πέλλας που κρίθηκε 

πληµµυροπαθής κατά τις πληµµύρες του 

πρόσφατου παρελθόντος. Ο Αντιπεριφε-

ρειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης 

αναφέρθηκε, εξάλλου, στα σηµαντικά 

έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης της 

Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και συ-

γκεκριµένα στο µεγαλύτερο έργο που υλο-

ποιείται στην Αλµωπία µε προϋπολογισµό 

11 εκατοµµυρίων ευρώ, το αντιπληµµυρικό 

έργο στις Τοπικές Κοινότητες Πολυκάρ-

πης και Αψάλλου που ολοκληρώθηκε πριν 

από λίγους µήνες, το αντιπληµµυρικό 

έργο «Τσιναρλί» στο ∆ήµο Πέλλας και 

άλλα έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 

που κατασκευάζονται είτε έχουν ενταχθεί 

στον αναπτυξιακό σχεδιασµό της Περι-

φέρειας. Ακολούθησαν εισηγήσεις για την 

υδρολογία των χειµάρρων, την ανάπτυξη 

και εξέλιξη των πληµµυρών την αξιοποί-

ηση των βροχολογικών και µετεωρολογι-

κών δεδοµένων για την διαστασιολόγηση 

και κατασκευή των τεχνικών έργων.

ÁíôéðëçììõñéêÞ  

èùñÜêéóç 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: ∆ιαχωρίζονται οι επενδυτικές δραστηριότητες 

από τις παραδοσιακές- Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΠΑΕΙ ΣΤΑ ∆ΥΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κυβέρνηση: Οι συζητήσεις θα επαναληφθούν το ∆εκέµβριο- Σήµερα 

κατατίθεται ο προϋπολογισµός- ∆ΙΑΚΟΠΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Κλείνουν οι µικρές ∆ΕΚΟ- Αρχική συµφωνία για 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ 
ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ  ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έντονο ενδιαφέρον από funds για τους τραπεζικούς 

τίτλους- Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Επισπεύδονται οι διαδικασίες για 

ασφαλείας για τους στόχους του 2014- ΜΕ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-ΕΚΠΛΗΞΗ 
ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- Πρόβλεψη για πρόσθετα έσοδα 3,2 

 ΓΕΡΝΕΙ, ΤΩΡΑ, Η ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 
ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΙΣΧΥΡΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Θερµό µήνυµα Αγκ. 

Μέρκελ πριν από τη συνάντηση µε Αντ. Σαµαρά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ- Χιλιάδες εργαζόµενοι µεταφέρονται στο ταµείο 

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-
ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ- Ανενεργό παραµένει, τρεις µήνες µετά την 

∆ΙΑΜΑΧΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ- Όχι στο τύπωµα χρήµατος δηλώνει ο Γενς Βάιντµαν- Το 

“όπλο” της αγοράς οµολόγων µπορεί να εφαρµοστεί, λέει ο αντιπρόεδρος 

 ΕΩΣ 70% ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΩΘΕΙ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟ 18,3 ∆ΙΣ. ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ- Κατατίθεται σήµερα 

ο προϋπολογισµός χωρίς συµφωνία µε την τρόικα- Παραµένει το χάσµα 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ: ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ- 

 ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- 

Αύριο συνάντηση Μέρκελ- Σαµαρά.

ΤΑ ΝΕΑ: Τελεσίγραφα και αδιέξοδα στα ΑΕΙ- ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!- 28.000 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ- Συνεχίζεται η απεργία 

παρά τη νέα δικαστική απόφαση- Παρέµβαση της Εισαγγελέως του 

Αύριο η επίσκεψη Σαµαρά- ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΠΥΞΙ∆Α ΣΤΗ ∆ΗΜΑΡ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοι υπάλληλοι µπαίνουν στο στόχαστρο για 

το 2014- ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
 ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ: «ΥΠΗΡΞΑΝ ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ»- 

Θετικό µήνυµα για στήριξη της Ελλάδας λίγες ώρες πριν από τη 

συνάντηση Σαµαρά- Μέρκελ.

ΕΘΝΟΣ: ∆ύο φοιτητές, ο ένας στην Ελλάδα και ο άλλος στο εξωτερικό, 

µιλούν για τις σπουδές τους. Μια σύγκριση που πληγώνει- ΤΟ ∆ΡΑΜΑ 
ΜΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΧΑΟΣ  ΙΣΧΥΡΟ 
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΡΚΕΛ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αναζητούν δηµόσιο οργανισµό 

που θα κλείσει κατά το πρότυπο της ΕΡΤ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ «ΞΑΦΝΙΚΟ 
ΘΑΝΑΤΟ»  «ΕΣΕΙΣ ΚΑΝΑΤΕ ΤΟΥΣ 

ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ» Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΧΕΙ 

ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΛΟΓΟ ΤΡΟΪΚΑ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 18 ΗΜΕΡΩΝ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το υπουργείο Παιδείας εξωθεί την κατάσταση 

στα άκρα- ΣΕ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΤΑ ΑΕΙ- Ακέφαλο για πρώτη φορά 

 ΒΟΜΒΑ ΣΕ 800 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ 

15.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΤΟΚΤΟΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο Βενιζέλος επικαλείται ασθένεια των ώρα που 

βουλευτές του απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΛΙΓΓΟΣ 

 Η ΤΡΟΪΚΑ ΤΙΝΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- 

Ανοιχτό το θέµα του φόρου ακινήτων, εµµονή µε τους πλειστηριασµούς 

πρώτης κατοικίας.

ΕΣΤΙΑ: ΣΦΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΤΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ ΑΥΓΑ!- Τι συνεισφέρει ο 

οικοδοµικός τοµέας.

Η ΑΥΓΗ: Ο προϋπολογισµός που κατατίθεται στη Βουλή- 

ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Άδειο κουτί, που στην πορεία και 

µέχρι την ψήφισή του θα γεµίσει µε τα νέα µέτρα που θα συµφωνήσουν 

κυβέρνηση και τρόικα, αποτελεί ο προϋπολογισµός του 2014 που 

κατατίθεται σήµερα στη Βουλή.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τα ντοκουµέντα της ντροπής από τα Wikileaks- 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ Η.Π.Α.: Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ… ΤΟΥΡΚΟΓΛΟΥ! 
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 21 /11/2013

Προϋπολογισµό χωρίς την έγκριση της τρόικας καταθέτει σήµερα 

η κυβέρνηση στη Βουλή, καθώς έως και χθες το βράδυ οι δύο 

πλευρές δεν είχαν έρθει σε συµφωνία για τον τρόπο κάλυψης του 

δηµοσιονοµικού κενού του 2014. Στο πλαίσιο αυτό, είναι ανοιχτό 

το ενδεχόµενο κατάθεσης συµπληρωµατικού προϋπολογισµού 

-εάν αυτό απαιτηθεί- εντός του 2014, αν και η κυβέρνηση δεν 

επιθυµεί µία τέτοια λύση.

Υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών ανέφερε 

χθες, µετά τη σύσκεψη µε την τρόικα, ότι οι εκπρόσωποι 

του προϋπολογισµού µπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγµή κατά 

στόχους και στα µέτρα του προϋπολογισµού µπορούν να γίνουν 

και µε την αναθεώρηση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που 

ακόµη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σύµφωνα µε αρµόδια στελέχη που συµµετείχαν στη χθεσινή 

σκέλος των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων και κάποια πρόοδος 

δεν έλαβε χώρα κάποια σκληρή διαπραγµάτευση. Αντιθέτως, 

και του ποια είναι τα ανοιχτά µέτωπα από εδώ και στο εξής.

Στο πλαίσιο αυτό, υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου 

περισσότερο πολιτική κουβέντα. ∆ηλαδή για το πώς οδεύουµε 

σηµερινή συνάντηση, το δηµοσιονοµικό κενό δεν είναι πλέον το 

Από σήµερα, ο υπουργός Οικονοµικών, κ. Γ. Στουρνάρας, θα 

βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την αυριανή συνεδρίαση του 

Eurogroup (δεν θα συζητηθεί καθόλου η Ελλάδα και θα γίνει 

χωρίς την παρουσία της τρόικας), ενώ οι επικεφαλής της τρόικας 

τους αναµένεται για τις αρχές ∆εκεµβρίου, ώστε να επιδιωχθεί η 

επίτευξη συµφωνίας  έως τις 9 ∆εκεµβρίου, οπότε συνεδριάζει 

και πάλι το Eurogroup.

Στο οικονοµικό επιτελείο δεν έχουν ακόµη αποκλείσει το 

ενδεχόµενο να επέλθει τελικά συµφωνία µέχρι τις 9 ∆εκεµβρίου, 

Ωστόσο, στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών ανέφεραν ότι 

η τρόικα δεν έχει ακόµη αξιολογήσει όλα τα µέτρα που έχει 

προτείνει η κυβέρνηση και στο πλαίσιο αυτό τίποτα δεν µπορεί να 

θεωρηθεί δεδοµένο.

Την ώρα που η τρόικα θα αναχωρεί από την Αθήνα, ο 

αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρ. Σταϊκούρας, θα 

παρουσιάζει σήµερα τον προϋπολογισµό του 2014. Σύµφωνα 

µε υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου Οικονοµικών, ο 

προϋπολογισµός θα προβλέπει για φέτος πρωτογενές πλεόνασµα 

µεγαλύτερο των 700 εκατ. ευρώ (έναντι προηγούµενης 

πρόβλεψης για 344 εκατ. ευρώ), ενώ δεν θα υπάρχουν µέτρα 

όπως µειώσεις µισθών, συντάξεων και αυξήσεις φόρων. Θα 

περιλαµβάνει, όµως, συγκεκριµένες παρεµβάσεις και ποσά 

που προσδοκώνται να εισπραχτούν από αυτές τις παρεµβάσεις, 

όπως εκείνες του υπουργείου Εργασίας που υπολογίζεται ότι 

θα αποφέρουν έσοδα 600 εκατ. ευρώ, αλλά και στη φορολογική 

διοίκηση.

Στον προϋπολογισµό θα περιλαµβάνεται πρόβλεψη για αύξηση 

εσόδων κατά 350 εκατ. ευρώ από τη φορολογική συµµόρφωση 

(αντί πρόβλεψης 380 εκατ. ευρώ που αρχικώς εκτιµούσε το 

οικονοµικό επιτελείο) και κατά 100-120 εκατ. ευρώ λόγω της 

αναµενόµενης ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας (έναντι 

αρχικής πρόβλεψης για 700 εκατ. ευρώ).

Επίσης, θα υπάρχουν παρεµβάσεις σε ∆ΕΚΟ και Νοµικά 

Πρόσωπα του ∆ηµοσίου (όπως η πλήρης εφαρµογή του ενιαίου 

µισθολογίου), µε υψηλόβαθµο στέλεχος του υπουργείου 

Οικονοµικών να δηλώνει χθες ότι η τρόικα δεν έχει ζητήσει 

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ TO ΧΑΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 21 /11/2013

Στην επιβεβαίωση των αντίθετων θέσεων ως προς την άρση 

της αναστολής των πλειστηριασµών οδήγησε και η χθεσινή 

συνάντηση της κυβέρνησης µε τους επικεφαλής της τρόικας.

Στη συνάντηση, εκτός της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου 

Ανάπτυξης, µετείχαν ο υπουργός Οικονοµικών Γιάννης 

Στουρνάρας, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου, 

καθώς και ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης 

Παπαδάκης.

Την εκ νέου αντίθετη προσέγγιση κυβέρνησης και τρόικας για 

τους πλειστηριασµούς επικοινώνησε αµέσως µετά τη συνάντηση 

ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο 

παραδέχτηκε ότι το χάσµα µεταξύ της τρόικας, που ζητεί την 

πλήρη άρση της αναστολής, και της κυβέρνησης, που προτείνει τη 

µερική άρση της αναστολής, παραµένει αγεφύρωτο.

Σε ερώτηση π θα γίνει αν δεν υπάρξει συµφωνία µέχρι το τέλος 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι από το υπουργείο Ανάπτυξης 

µεταφέρθηκε η εικόνα του αδιεξόδου, διαφορετικά ερµηνεύουν 

τις εξελίξεις οι επικεφαλής του υπουργείου Οικονοµικών. Λίγη 

ώρα µετά το τέλος της συνάντησης και την άτυπη ενηµέρωση 

των στελεχών του υπουργείου Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τα οποία 

το αδιέξοδο παραµένει, κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου 

Χωρίς να είναι γνωστό το πότε θα ξανασυναντηθεί η πολιτική 

ηγεσία του ΥΠΑΝ και οι επικεφαλής της τρόικας, η συζήτηση 

συνεχίζεται µεταξύ των τεχνικών κλιµακίων των δύο πλευρών.

στους πλειστηριασµούς θα πρέπει να είναι αποδεκτή από τα δύο 
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κόµµατα, µε στελέχη της να έχουν αναγάγει το συγκεκριµένο 

θέµα στο πλέον φλέγον ζήτηµα της διαπραγµάτευσης σε κοινωνικό 

και πολιτικό επίπεδο.

Άλλωστε, την περασµένη ∆ευτέρα ήταν ο ίδιος ο υπουργός 

Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης που διαµήνυσε στην τρόικα 

ότι το θέµα των πλειστηριασµών είναι πολύ ευαίσθητο για τη 

συνοχή της κυβέρνησης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, εν αντιθέσει 

µε την τρόικα που απαιτεί την πλήρη κατάργηση του όποιου 

προστατευτικού πλαισίου, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει την 

ώστε να περιλαµβάνει και ανθρώπους οι οποίοι λόγω ανεργίας ή 

µεγάλων εισοδηµατικών αλλαγών αδυνατούν να αποπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, τη διατήρηση του νόµου Κατσέλη στο σκέλος 

των νοικοκυριών που πτωχεύουν, αλλά και διατήρηση µέρους 

έστω της απαγόρευσης πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας (σήµερα 

ισχύει έως αντικειµενική αξία 300.000 ευρώ).

αδυναµία ή εκµεταλλεύεται τις οικονοµικές συγκυρίες που 

διέρχεται η χώρα µας και δηλώνει αδυναµία εκπλήρωσης των 

δανειακών του υποχρεώσεων.

Αυτό εισηγήθηκε ο υπουργός ∆ικαιοσύνης Χαράλαµπος Αθανασίου 

κατά τη χθεσινή συνάντηση µε την τρόικα, όπου ετέθη το επίµαχο 

θέµα του πλειστηριασµού της πρώτης κατοικίας για όσους έχουν 

Ο κ. Αθανασίου αντιτάχθηκε στο να καταργηθεί η προστασία 

της πρώτης κατοικίας και να βγαίνει σε πλειστηριασµό εφόσον 

αυτό σε κάθε περίπτωση χρειάζεται τουλάχιστον ένα µεταβατικό 

Παράλληλα, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι στα Ειρηνοδικεία 

στοιβάζονται πλέον οι αιτήσεις για υπαγωγή των δανειοληπτών στο 

θα εκδικαστούν έπειτα από αρκετά χρόνια. Και πρότεινε για τις 

υποθέσεις των υπερχρεωµένων νοικοκυριών να νοµοθετηθεί η 

από τα δικαστήρια στην υποχρεωτική διαµεσολάβηση.

Επίσης, ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι πρέπει να απλοποιηθεί η 

διαδικασία των πλειστηριασµών προς όφελος των δανειοληπτών 

και να υπάρξει προστασία από τους καιροσκόπους που λυµαίνονται 

χαµηλές τιµές.

ΜΑΧΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
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Ολοµέτωπη επίθεση κατά των διοικητικών υπαλλήλων και των 

πρυτάνεων εξαπέλυσε ο υπουργός Παιδείας κατηγορώντας 

τους ότι έχουν διαλύσει τα δυο Πανεπιστήµια (ΕΜΠ και Αθήνας) 

παίζοντας µε το µέλλον των φοιτητών, ενώ κάνει λόγο και για 

οικογενειοκρατία στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας, τονίζοντας ότι 

τους διοικητικούς ότι πλέον δεν κάνουν απεργία αλλά κατάληψη 

καµία πλευρά δεν κάνει πίσω και οι δικαστικές αποφάσεις 

κοινοποιούνται µεν αλλά δεν εφαρµόζονται.

Οι διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστηµίου της Αθήνας και του 

ΕΜΠ αποφάσισαν να συνεχίσουν την απεργία τους µέχρι την 

Παρασκευή και παρά τη δικαστική απόφαση που κήρυξε παράνοµη 

την απεργία τους δηλώνουν αποφασισµένοι να συνεχίσουν 

την απεργία και την επόµενη εβδοµάδα. Οι διδάσκοντες στα 

πανεπιστήµια αποφάσισαν να µην απεργήσουν.

Χτες η Οµοσπονδία τους (ΠΟΣ∆ΕΠ) συνεδρίασε και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 

και το ΚΚΕ πρότειναν 24ωρη απεργία δεν ψηφίστηκε και τα 

µέλη της Οµοσπονδίας ζήτησαν να ξεκινήσει µια ολιγοήµερη 

διαπραγµάτευση µε την κυβέρνηση και συνάντηση µε τον 

πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας.

Σε τρία τµήµατα του ΕΜΠ ξεκίνησαν µαθήµατα και θα κάνουν 

κανονικά και τις εξετάσεις (Χηµικό, Πολιτικοί Μηχανικοί και 

Μηχανολόγοι), ενώ τα υπόλοιπα 6 τµήµατα τελούν υπό κατάληψη 

από τους φοιτητές.

Στην Πάτρα η Σύγκλητος του Ιδρύµατος αποφάσισε να γίνουν οι 

εγγραφές των νέων φοιτητών σε όλα τα τµήµατα από τις 25 του 

µήνα έως τις 13 ∆εκεµβρίου, ενώ την παραίτησή τους έθεσαν χθες 

στη διάθεση του πρύτανη του ΑΠΘ, Γ. Μυλόπουλου, τα µέλη της 

Συγκλήτου και οι αντιπρυτάνεις του ιδρύµατος.

Μετά την απόφαση των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου 

της Αθήνας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσει ο υπουργός Παιδείας, 

αυτό, λοιπόν, πρέπει να είµαστε προσεκτικοί. Γιατί τα κατασταλτικά 

µέτρα τα οποία µπορεί να λειτουργήσουν στον πανεπιστηµιακό 

χώρο, µπορεί να οδηγήσουν σε µεγαλύτερη ανάφλεξη και 

κοινωνική αναταραχή και αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζεται η 

τόση ένταση από µια χούφτα ανθρώπων στο ΕΚΠΑ, για δύο λόγους. 

Ο ένας έχει να κάνει µε την εσωτερική κατάσταση και ο άλλος 

έχει να κάνει µε την εξωτερική. Ο πρώτος είναι διότι εδώ πάµε να 

κρύψουµε τα άπλυτα κάτω από το χαλί. Υπάρχουν 313 περιπτώσει 

µε το ίδιο ακριβώς επίθετο, συνεπωνυµίες. Άρα εδώ έχουµε 

ηµέτερους.

Ο πρύτανης του ιδρύµατος πρέπει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι 

του, βάσει των αρµοδιοτήτων που του δίνει ο Νόµος, για να µη 

χαθεί το εξάµηνο. Γιατί αν χαθεί το εξάµηνο θα φέρει ακέραια την 

Απαντώντας στα περί οικογενειοκρατίας ο Σύλλογος διοικητικού 

στη συνεπωνυµία (στο Πανεπιστήµιο υπάρχουν 39 Παπαδόπουλοι) 

το σπάνιο φαινόµενο της οικογενειοκρατίας στο ΕΚΠΑ. Θέλουµε 

να τον ρωτήσουµε: τα ανίψια των υπουργών που δεν έχουν το ίδιο 


