
Συνεχίζονται για τέταρτη ηµέρα οι κινητοποιήσεις των εργαζοµένων στο ΤΕΕ. Ο 

Σύλλογος συµµετέχει παράλληλα στις κινητοποιήσεις της Α∆Ε∆Υ, η οποία διοργα-

νώνει σήµερα στις 12.30 µµ συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθµώνος και ακολούθως 

πορεία στο υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. Οι εργαζόµενοι στο ΤΕΕ θα 

εργαστούν κανονικά αύριο Παρασκευή και τη ∆ευτέρα σε νέα γενική συνέλευση θα 

αποφασίσουν για την πορεία των κινητοποιήσεων τους.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï âëÝðïõìå, ôï âéþíïõìå, ôï êáôáããÝëïõìå êáé 

ôñïìÜæïõìå, êáèþò ïñèþíåôáé ìðñïóôÜ ìáò óå 

áñéèìïýò.

Ç ýöåóç ìáò êüóôéóå ùò óÞìåñá «üóï 1,5 

ðáãêüóìéïò ðüëåìïò», óùñåõôéêÜ 25%. Óôï 

25% êáé ç áíåñãßá (1,5 åêáôïììýñéï), ç 

öôþ÷åéá êáé ï êïéíùíéêüò áðïêëåéóìüò óôï 30% 

(2 åêáôïììýñéá ïé öôù÷ïß), óôï 55% ïé Üíåñãïé 


Ôï Êïéíùíéêü ÐïñôñÝôï ôçò ÅëëÜäáò ôïõ 2012, 

üðùò êáôáãñÜöçêå óôçí Ýêäïóç ôïõ Åèíéêïý 

ÊÝíôñïõ Êïéíùíéêþí Åñåõíþí, åßíáé åöéáëôéêü, 

ðåñéãñÜöåé ìéá ÷þñá óå êáôÜññåõóç, áëëÜ 

êáé ìéá ÷þñá ðïõ ìüíï ãåùãñáöéêÜ áíÞêåé 

óôçí Åõñþðç. Êáëýðôåé ÷ñïíéêÜ ôçí ðåñßïäï 

áðü ôçí Ýíôáîç ôçò ÅëëÜäáò óôïí ìç÷áíéóìü 

äéÜóùóçò, ôçí ¢íïéîç ôïõ 2010, Ýùò ôéò 

ðñüóöáôåò åêëïãéêÝò áíáìåôñÞóåéò êáé Üñá 

äåí óõíðåñéëáìâÜíåé ôéò åðéôðþóåéò ðïõ 

äñïìïëüãçóå ôï “Ìíçìüíéï 3”. ¼ðåñ, Ýñ÷ïíôáé 

êáé ÷åéñüôåñá…

…Êáé åðéâåâáéþíïõí üôé ç íåïöéëåëåýèåñç 

ðñáêôéêÞ ç ïðïßá åöáñìüæåôáé ãéá ôçí 

áíôéìåôþðéóç ôçò êñßóçò, åßíáé äéáìåôñéêÜ 

áíôßèåôç ìå ôï åõñùðáúêü êïéíùíéêü ðñüôõðï, 

üðùò åéðþèçêå êáôÜ ôçí ðáñïõóßáóç ôçò 

Ýêèåóçò. Ç ðëåéïøçößá ôùí ÅëëÞíùí,ôïíßóôçêå, 

üôáí áðáíôÜ óôéò äçìïóêïðÞóåéò, äçëþíåé üôé 

èÝëåé íá ðáñáìåßíåé óôï åõñþ, ãéáôß áðëïýóôáôá 

Ýôóé ôßèåôáé ç åñþôçóç, óôçí ðñáãìáôéêüôçôá 

èÝëåé íá ðáñáìåßíåé óôï êïéíùíéêü ìïíôÝëï ôï 

ïðïßï ç Åõñþðç áíôéðñïóþðåõå Ýùò ðñüôéíïò. 

Ç Ýíôáîç ôçò ÷þñáò óôçí ÏÍÅ (åðéëïãÞ ïñèÞ) 

äåí åîçãÞèçêå (êáé äåí õðçñåôÞèçêå) áðü 

ôï ðïëéôéêü óýóôçìá, ìå óõíÝðåéá íá Ýñèïõí 

“ïé îÝíïé íá ìáò ðïõí ôé èá ãßíåé, ÷ùñßò 

íá ãíùñßæïõí ôçí åëëçíéêÞ êïéíùíéêÞ êáé 

ïéêïíïìéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá» ðñïóôÝèçêå. 

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

Αναλυτικά  

στη σελ. 3

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Ε ΤΕΕ, ΕΝΟΨΕΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΑ

Παράταση  αναστολής  
των κινητοποιήσεων  

Σε ετοιμότητα κινητοποιήσεων 

εξακολουθεί να βρίσκεται το Τε-

χνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. «Ο 

αγώνας ενάντια στην πιο σκληρή 

και αδιάλλακτη κυβέρνηση, που 

έχει θέσει στο επίκεντρο της 

πολιτικής της την ισοπέδωση των 

Μηχανικών και τη διάλυση του 

ΤΕΕ θα συνεχιστεί» υπογράμμισε 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης στη συνεδρίαση της 

Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, όπου 

εκτιμήθηκε ότι: 

-Εκκρεμούν να ολοκληρωθούν 

συναντήσεις μεταξύ του προέ-

δρου και μελών της Διοικούσας 

Επιτροπής ΤΕΕ, με κυβερνη-

τικούς αρμόδιους, τα πολιτικά 

κόμματα και με τις αρμόδιες 

Επιτροπές της Βουλής, προκειμέ-

νου να διερευνηθεί η δυνατότητα 

διαλόγου, επί των εναλλακτικών 

προτάσεων που  έχει καταθέ-

σει το ΤΕΕ για τα θέματα που 

αφορούν τους Μηχανικούς και 

το ΤΕΕ. 

-Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η 

τρέχουσα χρονική συγκυρία για 

τη χώρα, την οικονομία και την 

κοινωνία, λόγω των ρευστών 

εξελίξεων σε εγχώριο και διεθνές 

επίπεδο. 

Με αυτά τα δεδομένα και ως 

άλλη μια ένδειξη καλής θέλησης 

και πίστης στον δημοκρατικό δι-

άλογο, στο πλαίσιο της συντεταγ-

μένης πολιτείας, προς αναζήτηση 

ορθολογικών, εφαρμόσιμων και 

δίκαιων λύσεων, η Διοικούσα 

Επιτροπή ΤΕΕ αποφάσισε:  

α) Να συνεχιστεί η αναστολή των 

κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των 

Μηχανικών έως την Τετάρτη 28 

Νοεμβρίου 2012 και θα επανε-

κτιμηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 

2012.

 β) Η πορεία των κινητοποιήσεων 

να εκτιμηθεί σε νέα συνεδρίαση 

της ΔΕ ΤΕΕ την Τρίτη 27 Νοεμ-

βρίου 2012, προκειμένου να 

ληφθούν σχετικές αποφάσεις 

ανάλογα με τις εξελίξεις. 

Παράλληλα το ΤΕΕ προωθεί τις 

πολύμορφες δράσεις και παρεμ-

βάσεις, όπως έχουν αποφασιστεί 

από τη ΔΕ ΤΕΕ, στο πλαίσιο των 

συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων 

του. 

H ∆Ε ΤΕΕ αποφά-

σισε τη συνέχιση 

της αναστολής των 

κινητοποιήσεων, 

ως άλλη µια ένδει-

ξη καλής θέλησης 

και πίστης στον 

δηµοκρατικό διά-

λογο, στο πλαίσιο 

της συντεταγµένης 

πολιτείας, προς 

αναζήτηση ορθο-

λογικών, εφαρµό-

σιµων και δίκαιων 

λύσεων.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

27-28
Νοεµβρίου

2012

«∆ιοικητική µεταρ-

ρύθµιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι ∆ιπλωµα-

τούχοι Μηχανικοί ως µοχλός ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

4ο ∆ιεθνές συνέδριο ΕΕ∆ΣΑ  «∆ια-

χείριση στερεών αποβλήτων σε κρίση» 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

 Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων

30 Νοεµβρίου
1 ∆εκεµβρίου

2012

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
12-14 

∆εκεµβρίου
2012

Το GreekArchitects.gr, συνεχίζει για 3η χρονιά το θεσµό της "Ανάδειξης 

και Ετήσιας Βράβευσης ∆ιπλωµατικών Εργασιών" και καλεί  νέους αρχι-

τέκτονες να αποστείλουν προς δηµοσίευση τη διπλωµατική τους εργασία. 

«Στόχος µας είναι η δηµοσίευση και βράβευση των αξιολογότερων 

εργασιών καθώς και η δηµιουργία ενός ενεργού αρχείου που πιστεύου-

µε πως θα αποτελέσει αφορµή για γόνιµο διάλογο και ανταλλαγή νέων 

ιδεών, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. Οι διπλωµατικές εργασίες από 

τη φύση τους θέτουν πρωτότυπα ερωτήµατα και υποδεικνύουν νέες 

κατευθύνσεις στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Οι εργασίες αυτές αξίζει να 

αναγνωριστούν από την κοινότητα των αρχιτεκτόνων, να λάβουν ευρύτερη 

δηµοσιότητα και να εµπλουτίσουν ενεργά τον διάλογο για την αρχιτεκτο-

νική». Η καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή προτάσεων - διπλωµατικών είναι η 31η Ιανουαρίου 

2013.  Πληροφορίες:  http://www.greekarchitects.gr (ενότητα/ ∆ιπλωµατικές / Βραβεία 2012)

Η ΚΕ.Π.ΠΕ.∆Η.Χ – ΚΑΜ (Κοινωφελής Επιχεί-

ρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου 

Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογεί-

ου) διοργανώνει την 5η Τριεννάλε, η οποία θα 

πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 

Μεσογείου, στα Χανιά, το Μάρτιο 2013. Στην 

Τριεννάλε µπορούν να υποβληθούν έργα της 

περιόδου 2009-2012, τα οποία πραγµατοποιή-

θηκαν στην Κρήτη. Επίσης, µπορούν να υποβλη-

θούν και µη υλοποιηµένες µελέτες, καθώς και 

συµµετοχές σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισµούς 

της ίδιας περιόδου. Τα έργα και οι µελέτες που 

θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τετραµε-

λή επιτροπή και θα γίνει επιλογή αυτών που θα 

εκτεθούν. Οι µελέτες που δεν θα επιλεγούν, θα 

προβάλλονται σε οθόνες, στον χώρο της έκθε-

σης. Κάθε µελετητής ή οµάδα µελετητών µπορεί 

να υποβάλει έως τρία έργα. Για κάθε έργο θα 

πρέπει να υποβληθούν τα εξής: 

- Μία σελίδα Α4 µε τα στοιχεία του έργου και 

των µελετητών, καθώς και κείµενο µε σύντοµη 

περιγραφή του έργου.

-  Έως πέντε σελίδες Α4 ή Α3 µε τα απαραίτητα 

σχέδια και τις απεικονίσεις για την κατανόηση 

του έργου. 

- Ένα CD ή DVD µε όλα τα παραπάνω, τα κεί-

µενα σε Word, τα σχέδια σε PDF και εικόνες σε 

JPG ή TIFF. 

 Επιµελητής της έκθεσης έχει οριστεί ο 

αρχιτέκτων ∆ηµήτρης Τσακαλάκης, επίκουρος 

καθηγητής του  Τµήµατος Αρχιτεκτόνων του 

Πολυτεχνείου Κρήτης. H Τriennale πραγµα-

τοποιείται µε την υποστήριξη του Συλλόγου 

Αρχιτεκτόνων.

Οι συµµετοχές στην έκθεση πρέπει να σταλούν 

έως τις 10 ∆εκεµβρίου. 

Πληροφορίες: Λ. Αναγνωστάκη (τηλ.: 

2821034212, email: trienale@otenet.gr).

Έργα και µελέτες για τη 5η Τριεννάλε  

Το EUFORES (Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τις Ανα-

νεώσιµες Πηγές Ενέργειας) διοργανώνει φέτος 

το ετήσιο συνέδριό του (12η ∆ιακοινοβουλευτική 

Συνέλευση) για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργει-

ας και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα, στις 23 

και 24 Νοεµβρίου, στη Βουλή των Ελλήνων στην 

Αθήνα. 

Βουλευτές από 20 κράτη µέλη της Ε.Ε, κορυφαί-

οι οµιλητές της Ε.Ε, Κυβερνήσεις Κρατών-Μελών 

της Ε.Ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 

άλλοι εµπειρογνώµονες θα συζητήσουν και 

θα ανταλλάξουν τις εµπειρίες τους σε θέµατα 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ενεργειακής 

αποδοτικότητας. 

Μερικά από τα θέµατα που θα συζητηθούν είναι 

ο ρόλος των έργων ανανεώσιµων πηγών ενέργει-

ας, ως επενδυτικών συντελεστών στην ελληνική 

οικονοµία, η χρηµατοδότηση και η πρόσβαση 

σε κεφάλαια για την Ελλάδα και την ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου, πώς να κρατηθούν οι 

εθνικές αγορές σε τροχιά για την επίτευξη των 

στόχων του 2020 (20-20-20) και πόσο ικανο-

ποιητικά υλοποιούνται οι πολιτικές ενεργειακής 

αποδοτικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το συνέδριο EUFORES  
στην Αθήνα
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Πολύµορφες δράσεις και παρεµβάσεις για τα θέµατα 
 του ΤΕΕ και των Μηχανικών

«Θα συνεχίσουµε, σε πείσµα των δυνάµεων της ύφεσης, της 
φτώχειας, της εξάρτησης, του ψεύδους, του ραγιαδισµού, της 
παράδοσης, να υπηρετούµε τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις 
της ελληνικής κοινωνίας, τη ∆ηµοκρατίας, την υπερηφάνεια, 
την ευθύνη και το κύρος των Μηχανικών, την ανάπτυξη, το 
κράτος δικαίου και το κοινωνικό κράτος». Αυτό τονίζεται στην 

απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, που αποτελεί στα-

θερό πλαίσιο πολύµορφων δράσεων και παρεµβάσεων για την 

προώθηση λύσεων στα αιτήµατα του ΤΕΕ και των Μηχανικών. 

Η ∆Ε ΤΕΕ αποφάσισε  συνέχιση της αναστολής των κινητοποι-

ήσεων του ΤΕΕ και των Μηχανικών έως την Τετάρτη 28 Νοεµ-

βρίου 2012, ενόψει διαλόγου µε την κυβέρνηση και τα κόµµατα, 

εκτιµώντας παράλληλα ότι είναι εξαιρετικά κρίσιµη η τρέχουσα 

χρονική συγκυρία για τη χώρα, την οικονοµία και την κοινωνία, 

λόγω των ρευστών εξελίξεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. 

Αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων θα ληφθούν σε 

νέα συνεδρίαση της ∆Ε ΤΕΕ την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012, ανά-

λογα µε τις εξελίξεις. Στο µεταξύ το ΤΕΕ προωθεί τις πολύµορ-

φες δράσεις και παρεµβάσεις, όπως έχουν αποφασιστεί από τη 

∆Ε ΤΕΕ, στο πλαίσιο των συνεχιζόµενων κινητοποιήσεων του, οι 

οποίες αναλυτικά είναι: 

1. Σε σχέση µε τις ασφαλιστικές εισφορές, προβλέπεται η 

δυνατότητα προσωρινής αναστολής της ιδιότητας του τακτικού 

Μέλους του ΤΕΕ, µετά από αίτησή του έως τρία χρόνια είτε 

τµηµατικά είτε συνολικά, όπως συνολικά εξειδικεύτηκε από 

προηγούµενη απόφαση της ∆Ε και θα ανακοινωθεί αναλυτικά τις 

επόµενες ηµέρες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Η προσωρινή αναστολή της ιδιότητας δεν καλύπτει τις θέσεις 

του ΤΕΕ και ενέχει πλήθος προβληµάτων για την ιατροφαρµα-

κευτική περίθαλψη, για επιβλέψεις και έργα που βρίσκονται σε 

εξέλιξη.  Είναι, όµως, η απόφαση που µπορεί να λάβει το ΤΕΕ 

αντιµετωπίζοντας κυρίως για τους άνεργους τις άδικες αυξή-

σεις, τις υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και την κυβερνητική 

αδιαλλαξία που δεν συζητά καν τις εναλλακτικές προτάσεις µας.

2. Σε σχέση µε τον ΕΟΠΥΥ: Η απόφαση υλοποίησης του Κλάδου 

Υγείας ως ΝΠΙ∆ έχει ήδη ληφθεί, µε τον προηγούµενο Νόµο σε 

ισχύ.  Η απόφαση του Άρθρου Μόνου είναι αντισυνταγµατική.  

Αν η Κυβέρνηση συνεχίσει την πρακτική αναστολής της υλοποί-

ησης της απόφασής µας, θα διεκδικήσουµε µε προσφυγές την 

αποτροπή της ένταξης µας.

3. Την καταγγελία της Χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για όσες διατάξεις είναι αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Νοµοθε-

σία και για όσες οδηγίες δεν τηρούνται ή τηρούνται πληµµελώς, 

όπως διατάξεις στο Άρθρο Μόνο, η  εξοικονόµηση ενέργειας, οι 

περιβαλλοντικές οδηγίες, τα ψευδή τιµολόγια δηµόσιων έργων, 

η αναγνώριση επαγγελµατικών ισοτιµιών εκ νέου από το Υπουρ-

γείο Παιδείας.

4. Την προσφυγή στο ΣτΕ και στα ελληνικά δικαστήρια, µε αφορ-

µή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της κρατικής διοίκησης 

που βασίζεται στο: 

-Στο Άρθρο Μόνο

-Στην πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου και τις συνέπειες αυτής

-Στους διαγωνισµούς ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας 

και σε όσα νοµοθετήµατα και κυβερνητικές πράξεις διαλύουν το 

κράτος δικαίου, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, τη Χώρα

5. Τη διεκδίκηση των εισφορών υπέρ του Ταµείου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και την πάνω από 1200 εκ. χρέος του Κράτους στο 

ΕΤΑΑ.

6. Την παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσεων του ΤΕΕ και 

των προβληµάτων των Μηχανικών, στους αρχηγούς των κοµµά-

των και στις αρµόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου

7. Την αποκάλυψη γραµµή – γραµµή για:

-τι περιλαµβάνει το Άρθρο Μόνο, 

-ποιες πολιτικές υπηρετεί, ποια συµφέροντα εξυπηρετεί, 

-ποιους ευνοεί και ποιους καταστρέφει, 

-ποια ρουσφέτια περιλαµβάνει και ποιους καλύπτει.

Γραµµή – γραµµή, µέχρι να ανατραπεί και η τελευταία λέξη από 

ό,τι εκβιαστικά, ανάλγητα, αντισυνταγµατικά, αντιδεοντολογικά, 

µπόρεσαν οριακά να περάσουν.

8. Την ενεργή στήριξη και συµµετοχή των Φορέων των Μηχανι-

κών που κινητοποιούνται.

9. Εκδηλώσεις ανάδειξης στους πολίτες και στους Μηχανικούς 

κάθε σκοπιµότητας εξυπηρέτησης συµφερόντων της Κυβέρνη-

σης.

10. Τη συγκρότηση εθελοντικών οµάδων επιστηµόνων για τη 

σύνταξη ενός σχεδίου Ανάπτυξης και ενός σχεδίου επιβίωσης 

µας στη βεβαιότητα πτώχευσης της Χώρας, ως επακόλουθο της 

πολιτικής της Κυβέρνησης.

11. ∆ιοργάνωση από κοινού µε τις επαγγελµατικές οργανώσεις 

των Μηχανικών συµβολικών καταλήψεων ∆ηµόσιων Υπηρεσιών 

για την ανάδειξη θεµατικών αθλιοτήτων του Άρθρου Μόνου, της 

κυβερνητικής πολιτικής και της εξυπηρέτησης συµφερόντων.

12. Συγκρότηση µηχανισµού νοµικής στήριξης του ΤΕΕ, των 

συναδέλφων µας στον δηµόσιο τοµέα που βρίσκονται σε διωγµό 

από την Κυβέρνηση και βιώνουν καθηµερινά τον τρόπο της από-

λυσης τους.  Σηµειώνουµε προς τους λασπολόγους ότι επίορκοι 

Συνάδελφοι, όχι µόνο δεν θα τυγχάνουν της συµπαράστασης 

του ΤΕΕ αλλά της καταγγελίας µας και της παραποµπής τους στα 

αρµόδια πειθαρχικά όργανα.

Στη σχετική απόφαση της ∆.Ε. του ΤΕΕ αναφέρεται ότι «σε 

πείσµα της στοχοποίησης και της συνεχιζόµενης αντιδηµοκρα-

τικής απόπειρας διάλυσης από την Κυβέρνηση που λειτουργεί 

ως εντολοδόχος της τρόικας και εκπρόσωπος του ΣΕΒ Θα 

κρατήσουµε όρθιο και µε εντονότερη δράση το ΤΕΕ. Θα συνε-

χίσουµε τις ακηδεµόνευτες και αιτιολογηµένες θέσεις µας για 

την προστασία του δηµόσιου συµφέροντος. Θα συνεχίσουµε να 

αναδεικνύουµε:

-Την πολιτική φτωχοποίησης των Ελλήνων και ανυπαρξίας του 

κράτους δικαίου

-Την πολιτική διάλυσης του εναποµείναντα ελληνικού παραγω-

γικού ιστού

-Την πολιτική εξυπηρέτησης συµφερόντων, αδιαφανών πρακτι-

κών και εξάρτησης της Χώρας». 

«Θα συνεχίσουµε την προσπάθεια για τον εξορθολογι-
σµό των διαδικασιών, τη διαφάνεια, την αποτελεσµατι-
κότητα, την οικοδόµηση ενός νέου κώδικα αξιών, που 
θα τον τηρούµε, επειδή τον πιστεύουµε», τονίζεται σε 
απόφαση της ∆Ε ΤΕΕ



Ο James Balog είναι ένας φωτογράφος ο οποίος 

έχει αφιερώσει τα τελευταία 25 χρόνια της ζωή του 

στη φωτογράφηση της φύσης και έχει αποσπάσει 

δεκάδες διεθνή βραβεία. Αυτές τις ηµέρες, 

στις ΗΠΑ και στον Καναδά, προβάλλεται το νέο 

ντοκιµαντέρ του µε τίτλο “Chasing Ice”, το λιώσιµο 

των πάγων από το 2007 και µετά. Για τη δηµιουργία 

του χρειάστηκε να ταξιδέψει σε 16 διαφορετικούς 

παγετώνες: στην Αλάσκα, Βολιβία, Καναδά, Γαλλία, 

Γροιλανδία, Ισλανδία, Νεπάλ, Βραχώδη Όρη και 

Ελβετία. Για την αποτύπωση των εκπληκτικών 

φωτογραφιών-ντοκουµέντα της κλιµατικής αλλαγής 

που επέρχεται στον πλανήτη, χρησιµοποίησε 36 

time-lapse κάµερες (σ.σ. Συστήµατα Φωτογραφικής 

Αποτύπωσης τεχνικών έργων µεγάλης διάρκειας), 

οι οποίες συνέλαβαν συνολικά πάνω από ένα 

εκατοµµύριο εικόνες !

Στόχος του, όπως τονίζει, να «αφηγηθώ στους 

ανθρώπους µια ιστορία που είναι πραγµατική και 

συµβαίνει τώρα», µε την ελπίδα «να αλλάξω τις 

αντιλήψεις της Κοινής Γνώµης».

Η ιδέα για το ντοκιµαντέρ ξεκίνησε από µια 

αποστολή για το National Geographic στην Ισλανδία 

το 2005, στην διάρκεια της οποίας ο φωτογράφος 

δέχθηκε ένα ισχυρό σοκ αντικρίζοντας τις 

ραγδαίες αλλαγές στο φυσικό τοπίο, µε συνέπεια 

να αναζητήσει ένα άλλο τρόπο για να «συλλάβει τι 

συνέβαινε», στην Αρκτική και στους παγετώνες σε 

όλο τον κόσµο και να το προβάλει διεθνώς. 

Σε ένα πλάνο της ταινίας, ο Balog εµφανίζεται 

να κοιτάζει την κάρτα µνήµης που έχει µόλις 

αφαιρέσει από µια κάµερα κι ακούγεται να λέει:. 

«Αυτή είναι η µνήµη ενός τοπίου που έχει πλέον 

φύγει και ποτέ δεν θα εµφανιστεί ξανά στην ιστορία 

του πολιτισµού µας»!

Οι επιστήµονες του κλίµατος προβλέπουν ότι η 

Αρκτική είναι ενδεχόµενο να χάσει σχεδόν το 

σύνολο των πάγων της κατά τους καλοκαιρινούς 

µήνες έως το 2100. Κάποιοι, ωστόσο, 

παρακολουθώντας το φαινόµενο να επιταχύνεται, 

πιστεύουν ότι η ηµεροµηνία θα µπορούσε να 

έρθει πολύ νωρίτερα. Τα τελευταία 100 χρόνια 

στην ατµόσφαιρα έχει σωρευτεί 40% περισσότερο 

διοξείδιο του άνθρακα απ’ ότι τα προηγούµενα 

εκατοµµύρια χρόνια, υποστηρίζει ο Balog, ο οποίος 

ζει στα Βραχώδη Όρη στο Κολοράντο, κι από εκεί 

διακηρύσσει ότι οι οικονοµικές και τεχνολογικές 

λύσεις για τον µετριασµό των επιπτώσεων 

της κλιµατικής αλλαγής υπάρχουν. «Αυτό που 

χρειαζόµαστε είναι µια µεγαλύτερη πολιτική και 

κοινωνική κατανόηση της πραγµατικότητας και την 

αµεσότητα των αλλαγών αυτών» υπογραµµίζει. 
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε χθες δάνειο 650 εκατ. ευρώ υπέρ 

της Ελλάδας για τη στήριξη της επανέναρξης της κατασκευής των ελληνικών αυτοκι-

νητοδρόµων, γεγονός το οποίο θα έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην 

ανάπτυξη και θα βοηθήσει στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.  Το δάνειο θα 

αφορά οικονοµικές υποχρεώσεις του δηµοσίου για το οδικό δίκτυο της ΠΑΘΕ (Πάτρα-

Αθήνα-Θεσσαλονίκη), µε οφέλη και για τις τέσσερις παραχωρήσεις. Αυτή η σηµαντική 

εξέλιξη έρχεται σε µια κρίσιµη στιγµή, όπου οι διαπραγµατεύσεις για την επανεκκίνηση 

των µεγάλων αυτοκινητόδροµων βρίσκονται σε εξέλιξη. Η ΕΤΕπ υποστηρίζει συνολικά 

την προσπάθεια της Ελλάδας αφού πέρα από το συγκεκριµένο δάνειο αναµένεται ως το 

τέλος του χρόνου να εισρεύσουν στη χώρα µας περισσότερα από 700 εκατ. ευρώ για τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις µεταφορές, την εκπαίδευση και την ενέργεια.

Με την ενσωµάτωση ειδικής νοµοθετικής ρύθµισης σε νοµοσχέδιο του υπουργείου 

Οικονοµικών, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή, «ξεµπλοκάρει» και η µετεγκατάσταση των 

υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ στο παλιό κτίριο του Μινιόν, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί µέσα 

στο 2013, όπως εκτίµησε ο υπουργός ΠΕΚΑ. Το ΑΠΕ δηµοσίευσε ότι ο κ. Λιβιεράτος πα-

ραδέχθηκε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου επειδή, όπως είπε, εκκρεµούσε 

η συγκεκριµένη νοµοθετική παρέµβαση, ενώ επισήµανε και το έντονο ενδιαφέρον του 

δήµου Αθηναίων, όπως επίσης και της τοπικής κοινωνίας, για την επιτάχυνσή του. Σύµ-

φωνα µε πληροφορίες, µε πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη του κτιρίου και µε την αρχιτεκτο-

νική επιµέλεια του Ανδρέα Κούρκουλα και της Μαρίας Κοκκίνου, προετοιµάζεται ριζική 

αλλαγή στην πρόσοψη του κτιρίου, το οποίο πλέον θα έχει την εικόνα ενός φωτεινού 

κύβου, µε λεντ φωτισµό, προκειµένου να δώσει φως στο κέντρο της πόλης. 

ÄÜíåéï 650 åêáô. Åõñþ  

ãéá ôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò 

«ÎåìðëïêÜñåé» ç ìåôåãêáôÜóôáóç  

ôïõ ÕÐÅÊÁ óôï Ìéíéüí

Το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών, 

ανακοίνωσε τη τοποθέτηση των νέων διοι-

κήσεων στους συγκοινωνιακούς φορείς. Οι 

νέοι πρόεδροι και διευθύνοντες σύµβουλοι 

είναι οι εξής:

-Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών 

Αθηνών (ΟΑΣΑ): Ο Αλέξανδρος ∆ελού-

κας, πολιτικός µηχανικός, ειδικευµένος στο 

συγκοινωνιακό σχεδιασµό και την οικονο-

µική των µεταφορών.  Προέρχεται από την 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ): Ο 

Νικόλαος Παπαθανάσης, µηχανολόγος µη-

χανικός, µε µεταπτυχιακούς τίτλους σπου-

δών στη διοίκηση επιχειρήσεων και την 

αεροναυπηγική. Από το 2005 έως το 2009 

διετέλεσε διευθύνων σύµβουλος της ΗΣΑΠ 

Α.Ε. και από το 2008 έως το 2010 ήταν πρό-

εδρος του Κέντρου Ελληνικών ∆ηµοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισµών ∆ηµοσίου Εν-

διαφέροντος (ΚΕ∆ΕΟ).  Επίσης, εργάσθηκε 

σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες.

Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΟΣΥ): Ο 

Ιωάννης Οικονόµου, πτυχιούχος του Γεω-

πονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. ∆ιετέλεσε 

γραµµατέας της ∆ΑΠ-Ν∆ΦΚ, πρόεδρος της 

ΟΝΝΕ∆ και γραµµατέας της ∆ηµοκρατικής 

Συµµαχίας. Είναι µέλος της Πολιτικής 

Επιτροπής της Νέας ∆ηµοκρατίας

ÍÝåò äéïéêÞóåéò óôïõò  

óõãêïéíùíéáêïýò öïñåßò 
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Σε στρεβλώσεις και οθωµανικές - όπως είπε - 

πρακτικές απέδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος 

Ευάγγελος Λιβιεράτος την καθυστέρηση - επί 

δυο σχεδόν αιώνες- της ολοκλήρωσης του 

κτηµατολογίου, συµπληρώνοντας πως πλέον η 

χώρα εξαιτίας και των πιέσεων που ασκεί η task 

force προχωρά στην αναδιοργάνωση και συγχώ-

νευση της Κτηµατολόγιο ΑΕ και του Οργανισµού 

Κτηµατολογίου και Χαρτογράφων Ελλάδος 

(ΟΚΧΕ) που σήµερα αποτελούν ανταγωνιστικούς 

φορείς, σε ένα φορέα, µε κοινή διοίκηση.  Η 

ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και της κτη-

µατογράφησης της χώρας αποτελούν βασικές 

προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, 

σύµφωνα µε την task force και τη διαδικασία 

αναβάθµισης τους παρακολουθεί προσωπικά ο 

πρωθυπουργός.  Για το λόγο αυτό µελετάται η 

απλοποίηση της κύρωσης των δασικών χαρτών 

που σήµερα αποτελεί διαδικασία 11 σταδίων και 

εµφανίζει µεγάλες καθυστερήσεις, εξαιτίας και 

των ενστάσεων.  Παράλληλα ο Υπουργός Περι-

Συγχώνευση «Κτηµατολόγιο ΑΕ» και ΟΚΧΕ 
Ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ και µίλησε για «στρεβλώσεις και οθωµανικές πρακτικές  

που  καθυστερούν το κτηµατολόγιο»

βάλλοντος διαπιστώνει προβλήµατα σε σχέση 

µε την ερµηνεία του ότι ο ορισµός του "δασός" 

κατά το Σύνταγµα θα πρέπει να προσεγγιστεί µε 

σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες αλλά και 

µε τη χρήση αεροφωτογραφιών του 1945 που 

δεν απεικονίζουν µε ακρίβεια τα όρια του δά-

σους  Για την καλύτερη λειτουργία της διαδικα-

σίας κτηµατογράφησης αλλά και για την καλύτε-

ρη εξυπηρέτηση του πολίτη, θα αναβαθµιστεί ο 

ρόλος των υποθηκοφυλακείων που θα γίνουν 

κτηµατολογικά γραφεία ενώ θα ψηφιοποιηθεί 

το περιεχόµενο τους. Τη διαδικασία διοικητικής 

αναδιοργάνωσης των υποθηκοφυλακείων και τη 

χωρική κατανοµή τους θα αναλάβει ο Υπουργός 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντώνης Μανιτα-

κης, ενώ το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει την εκπόνηση 

σχετικού σχεδίου νόµου. Οµάδα ειδικών σε 

ζητήµατα κτηµατογράφησης από τη Γερµανία 

την Πορτογαλία και την Ολλανδία έχουν κληθεί 

να µεταφέρουν τεχνογνωσία στην Ελλάδα, ώστε 

να γίνει το κτηµατολόγιο γρήγορο ευέλικτο και 

λειτουργικό στην παραγωγή έργου.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η συνεδρίαση των υπ. Οικονοµικών τη ∆ευτέρα 

κρίνει το µέλλον του ευρώ- Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ-
Εκτιµήσεις µεταστροφής της γερµανικής πολιτικής µετά τις πιέσεις του 

∆ΝΤ- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ- Πρόταση για 

Ανταγωνισµού: ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Ευρώπη: ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Σταϊκούρας: ΣΕ 110 ΕΚΑΤ. ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: ∆ιαβουλεύσεις σήµερα στη Σύνοδο Κορυφής για 

απεµπλοκή- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
Επιµένει η Κρ. Λαγκάρντ για συνολική λύση- ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
∆ΝΤ- ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
τη στάση της Ευρώπης- «Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΗΣ, 
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ»
στο “αντάρτικο” των δηµάρχων- «∆ΩΣΤΕ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΑΛΛΙΩΣ ΟΛΟΙ 
ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ»- Ευθεία σύγκρουση για την εφαρµογή της 

 Ο∆ΗΓΟΣ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων: ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΤΟ 100% ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ».

ΕΞΠΡΕΣ: Η Ελλάδα τήρησε στο ακέραιο τις δεσµεύσεις της, τονίζει σε 

ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός- ΠΙΕΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΕΕ-∆ΝΤ ΓΙΑ 
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ  ΝΕΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 10 ∆ΙΣ. ΑΠΟ EFSF 
την αφορµή του ηλεκτρονικού συστήµατος ανάθεσης- ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
15% ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗ 18 ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- Επέρχεται αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 

∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 
ΠΟΡΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 5 ΕΤΗ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- Οι αλλαγές στις συντάξεις 

ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΕΩΣ 40% ΤΑ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ- Λόγω της απελευθέρωσης µέχρι τα τέλη του 2013 

ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ- 
Προς πώληση το 74% των µετοχών της εταιρείας- Πράσινο φως για την 

 ΣΗΜΕΡΑ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ 
ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ  ΣΕ «ΣΚΟΥΠΙ∆ΙΑ» ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ Η 
FITCH ΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΛΗΓΑ∆ΕΣ Ε.Ε.- ∆ΝΤ Η ΕΛΛΑ∆Α- Το 

παρασκήνιο του ναυαγίου στο Eurogroup- Αβέβαιη η επίτευξη συµφωνίας 

 ΣΑΜΑΡΑΣ: ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΟΛΙΓΩΡΙΑ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ- 

Αυξάνονται κατά 2 έως 5 έτη.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ- Θέλει την Ελλάδα πιόνι στα 

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΝΗΣΥΧΕΙ, Ο ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ.

ΕΘΝΟΣ: Κατακραυγή για την ανικανότητα να δώσουν λύση στο ελληνικό 

πρόβληµα- ΗΓΕΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ  Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑΤΙ Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΑΠΕΙΛΗΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΦΥΓΕΙ 
ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP- Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΠΙΕΖΕ 
ΓΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το πακέτο µε τις 18 εγκυκλίους του υπ. Εργασίας- 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΕΦΑΠΑΞ, ΟΡΙΑ 
ΗΛΙΚΙΑΣ
σενάρια για τη δόση και το χρέος- ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ- 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε µέτρα 2 δισ. ευρώ 

µεταφράζονται οι «τεχνικές λεπτοµέρειες» που χάλασαν τη συµφωνία- 

ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  ΝΕΑ 
ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ- Από τον καινούργιο χρόνο 

αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Από τις ρυθµίσεις δεν 

γλιτώνουν ούτε οι µητέρες ανηλίκων.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Εγκύκλιοι του υπουργείου Εργασίας- 

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ EUROGROUP: ΑΓΩΝΙΑ ΩΣ ΤΗ 
∆ΕΥΤΕΡΑ.

6 ΜΕΡΕΣ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ- Το φιάσκο του 

Γιούρογκρουπ. Σαµαράς και Στουρνάρας πέρασαν τους Έλληνες διά πυρός 

και µνηµονίου για µια λύση χωρίς καµιά προοπτική. Σοκάρει και προσβάλλει 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: 200.000 ΘΑ 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

ΚΑΘΑΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ
ηλικίας για συνταξιοδότηση- ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ Η ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ! ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΜΕ ΣΦΙΓΜΕΝΑ ∆ΟΝΤΙΑ ΣΤΗ ΓΑΖΑ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εγκύκλιος- βόµβα για όσες υπηρεσίες δεν 

απέστειλαν τις σχετικές λίστες- ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΚΑΡΠΗ Η 11ΩΡΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ! 

αλλαγές στο Ασφαλιστικό σύµφωνα µε το υπ. Εργασίας- ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
2 ΕΩΣ ΚΑΙ 12 ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΕΓΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ Ο ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ- Τορπιλλίζει απροκάλυπτα την 

εθνική προσπάθεια.

Η ΑΥΓΗ: ΣΑΚΟ ΤΟΥ ΜΠΟΞ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
ακόµη και η τυπική υποχρέωση της τρόικας για τη δόση των 31 δισ., παρά το 

«ναι σε όλα» της τρικοµµατικής κυβέρνησης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΛΑΚΚΟΣ ΤΩΝ ΛΕΟΝΤΩΝ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Όλες οι αλλαγές που τίθενται σε εφαρµογή από 

1/1/2013- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
∆ΗΜΟΣΙΟ: ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ιδού η απάτη της κυβέρνησης Σαµαρά σε βάρος του 

λαού που στο όνοµα της… Ανάπτυξης µοιράζει αφειδώς χρήµατα από το 

ΕΣΠΑ σε ηµετέρους- ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 
ΧΩΡΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
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∆ΝΤ: ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 22/11/2012

συνεδριάσει το διοικητικό συµβούλιο για την 

εκταµίευση της δόσης». Η φράση αυτή της κ. Κριστίν 

Λαγκάρντ «πάγωσε» τους συνοµιλητές της, καθώς 

για πολλοστή φορά n γενική διευθύντρια του ∆ΝΤ 

υπογράµµιζε µε σκληρό τρόπο την καταστατική 

υποχρέωση του Ταµείου, στην οποία δεν έδωσαν ποτέ 

σηµασία οι Ευρωπαίοι εταίροι του. Απ' εκεί και πέρα, 

n συζήτηση για την εκταµίευση της δόσης µαµούθ 

εξελίχθηκε σε έντονη συζήτηση για την επιπλέον 

χρηµατοδότηση µέχρι το 2016, µε αποτέλεσµα να 

οδηγηθούν οι συζητήσεις σε αδιέξοδο και να µην 

υπάρξει το ποθητό αποτέλεσµα για την Ελλάδα, 

διότι n Γερµανία και οι δορυφόροι της απέρριψαν 

την επιπλέον χρηµατοδότηση και επιχείρησαν να 

πετύχουν βιωσιµότητα µε άλλους τρόπους, κάτι που 

δεν δέχθηκε n επικεφαλής του Ταµείου. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, n κ. Λαγκάρντ δεν 

µετακινήθηκε από τη θέση της σε κανένα σηµείο 

τρόπο, τονίζοντας ότι για να επιτύχει το πρόγραµµα 

και να διασωθεί n ελληνική οικονοµία, πρέπει να 

είναι βιώσιµο το χρέος. Σε κάποια στιγµή, µάλιστα, 

φέρεται να είπε πως οι Ευρωπαίοι µε τις προτάσεις 

τους αυξάνουν, αντί να µειώνουν, το χρέος. Οι πηγές 

τόνισαν ότι «µε τα σηµερινά δεδοµένα το ∆ΝΤ δεν 

πρόκειται να υποχωρήσει ούτε στη συνεδρίαση 

της ∆ευτέρας». Ενηµέρωσαν όµως ότι ξεκίνησαν 

συζητήσεις µεταξύ του ∆ΝΤ και του Βερολίνου, οι 

οποίες έχουν πολλές πιθανότητες να καταλήξουν µε 

επιτυχία. Στο Ταµείο αναµένουν τις νέες προτάσεις 

της γερµανικής πλευράς, που ίσως αλλάξουν 

τα σηµερινά αρνητικά δεδοµένα. Η κ. Λαγκάρντ 

εξήγησε µε ακρίβεια τις καταστατικές υποχρεώσεις 

του Ταµείου, ιδιαίτερα στο θέµα της βιωσιµότητας. 

Οι πηγές ενηµέρωσαν ότι ήταν ανένδοτη, αλλά 

δεν απείλησε µε αποχώρηση του Ταµείου. Στις 

ιδιαίτερες συζητήσεις που είχε µε τον κ. Σόιµπλε και 

άλλους υπουργούς, n κ. Λαγκάρντ είπε ότι «δεν θα 

συνεδριάσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χωρίς θετική 

έκθεση βιωσιµότητας». Στην περίπτωση αυτή, πρέπει 

να θεωρείται βέβαιο ότι το ∆ΝΤ δεν θα καταβάλει τη 

δική του δόση. 

Από την πρώτη στιγµή που ξεκίνησε n συνεδρίαση, 

το Ταµείο διαπίστωσε ότι n συνάντηση του Eurogroup 

δεν ήταν καλά προετοιµασµένη. «Άλλα περίµενε n 

οµάδα του Ταµείου, και άλλα βρήκε στην αίθουσα», 

είπαν οι πηγές, και πρόσθεσαν: «Ενώ περίµεναν 

ότι είχαν συµφωνήσει, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι 

µέσα στην αίθουσα όλοι σχεδόν οι υπουργοί είχαν 

κόκκινες γραµµές, ο καθένας για δικούς του λόγους». 

Αυτοί που τους εκνεύρισαν περισσότερο, εκτός του 

Σόιµπλε, ήταν οι Φινλανδοί, οι Αυστριακοί αλλά και 

οι Ολλανδοί. Οι πηγές σηµείωσαν ότι «οι άνθρωποι 

του Ταµείου βρέθηκαν και ενώπιον µίας φαιδρής 

κατάστασης, όταν οι υπουργοί επιχείρησαν να 

συζητήσουν για τεχνικές λεπτοµέρειες, για τις οποίες 

δεν είχαν ιδέα». Στην οµιλία της, n κ. Λαγκάρντ 

αφιέρωσε εγκωµιαστικά σχόλια για τον ελληνικό 

λαό και τον πρωθυπουργό για τον οποίο είπε ότι 

«συµπεριφέρεται αξιόπιστα», και εξέφρασε τη λύπη 

της για το γεγονός ότι ενώ n Ελλάδα υλοποίησε τις 

υποσχέσεις της, οι δανειστές -λόγω των µεταξύ τους 

διαφωνιών- δεν µπορούσαν να εκταµιεύσουν τη 

δόση-µαµούθ. «Είναι άδικο για τον ελληνικό λαό», 

είπε n κ. Λαγκάρντ. 

ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
ΕΣΠΑ 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 22/11/2012

Από εξαιρετικά δυσµενή αφετηρία ξεκινούν σήµερα 

ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς και n ελληνική 

αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες τη µάχη για τον νέο 

πολυετή προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Είναι σχεδόν δεδοµένο ότι οι απώλειες για τη χώρα 

µας τη νέα προγραµµατική περίοδο (2014-2020) θα 

είναι µεγάλες σε σχέση µε το ΕΣΠΑ, πλησιάζοντας 

ενδεχοµένως -στο χειρότερο σενάριο- και το 50%. 

Όπως εξήγησε στην «K» ο υφυπουργός Εξωτερικών, 

∆ηµήτρης Κούρκουλας, ο οποίος χειρίζεται 

τις σχετικές διαπραγµατεύσεις εκ µέρους της 

κυβέρνησης, τα αγκάθια για την Ελλάδα στη σηµερινή 

σύνοδο κορυφής είναι τρία: Πρώτον, n Ευρώπη 

βρίσκεται σε περίοδο γενικευµένης λιτότητας, καθώς 

n κρίση αγγίζει πλέον και τον πυρήνα της Ένωσης. Ωs 

εκ τούτου, τα κράτη «καθαροί-πληρωτές», τα οποία 

συµβάλλουν στον κοινοτικό προϋπολογισµό, απαιτούν 

περικοπές, οι οποίες σύµφωνα µε την τελευταία 

πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι από τον πρόεδρο 

είναι τουλάχιστον 75 δισ. ευρώ. ∆εύτερον, n E.E. έχει 

αποκτήσει πλέον περισσότερα και φτωχότερα από 

την Ελλάδα κράτη-µέλη, τα οποία στην προηγούµενη 

προγραµµατική περίοδο (2007-2013), βρίσκονταν σε 

µεταβατικό καθεστώς µετά την ένταξή τους και δεν 

επωφελούνταν όσο n χώρα µας από τον κοινοτικό 

προϋπολογισµό. Τρίτον, τα νέα κράτη-µέλη έχουν 

ρίξει τον µέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της E.E., 

µε συνέπεια ελληνικές περιφέρειες όπως n Αττική 
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«πλούσιες» και να κινδυνεύουν να χάσουν µέχρι 

και 75% σε σχέση µε τα κονδύλια που έλαβαν από 

το ΕΣΠΑ. Σύµφωνα πάντα µε τον κ. Κούρκουλα, 

οι επιδιώξεις της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι 

επίσης τρείς: Πρώτον, να µη µειωθεί ή τουλάχιστον 

να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες οι περικοπές 

στον συνολικό κοινοτικό προϋπολογισµό, ύψους 

περίπου ενός τρισεκατοµµυρίου ευρώ. ∆εύτερον, 

να µη ληφθεί υπόψη ως περίοδος αναφοράς για την 

κατανοµή των κονδυλίων n τριετία 2008-2010, αλλά 

το ΑΕΠ που έχει n Ελλάδα σήµερα, στο απόγειο της 

κρίσης. Τρίτον, να δηµιουργηθεί ένα «µαξιλάρι» για 

τις περιφέρειες που «αναβαθµίζονται» σε πλούσιες, 

ώστε να µην υποστούν απώλειες στην κατανοµή 

κονδυλίων µεγαλύτερες του 30%. Τα εµπόδια για την 

επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων είναι διόλου 

ευκαταφρόνητα. To κυριότερο εξ αυτών είναι ότι τόσο 

n Βρετανία, όσο και άλλες χώρες που συµβάλλουν 

στον κοινοτικό προϋπολογισµό, απειλούν να τινάξουν 

τη σηµερινή σύνοδο κορυφής στον αέρα, εφόσον δεν 

γίνει αποδεκτό το αίτηµά τους για µεγάλες περικοπές 

στον προϋπολογισµό. 

Επιπλέον, πέραν της Ελλάδας, αιτήµατα και σοβαρά 

επιχειρήµατα για καλύτερη µεταχείριση έχουν και 

άλλες χώρες της Ένωσης, γεγονός που συνεπάγεται 

ότι δεν µπορούν να ικανοποιηθούν οι πάντες. Τέλος, 

για τα στατιστικά στοιχεία βάσης, το αντεπιχείρηµα 

που ακούγεται από τους εταίρους µας είναι ότι «δεν 

µπορούµε να αλλάζουµε κάθε φορά τη µεθοδολογία». 

Ως εκ τούτου, µε βάση την τελευταία πρόταση που 

υπάρχει στο τραπέζι των συνοµιλιών, n Ελλάδα 

έχει λαµβάνειν από το «νέο ΕΣΠΑ» µόλις 11,5 δισ. 

ευρώ, αντί 20 δισ. που είχε λάβει την τρέχουσα 

απώλειες στις αγροτικές ενισχύσεις, όπου n αφετηρία 

για την Ελλάδα είναι τα 16,5 δισ., αντί 18,7 δισ. της 

τρέχουσας περιόδου. Τέλος, αύξηση αναµένεται στα 

κονδύλια για την «αντιµετώπιση των µεταναστευτικών 

ροών», όπου n Ελλάδα περιµένει έως και 500 εκατ. 

ευρώ, ενώ ξεχωριστός κωδικός θα υπάρχει για έργα 

«διασύνδεσης της Ευρώπης» από τον οποίο n χώρα 

µας επίσης µπορεί να διεκδικήσει σηµαντικά ποσά.
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Τη δυνατότητα χορήγησης άδειας παραµονής την 

Ελλάδα για διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών σε όσους 

επενδύουν σε ακίνητη περιουσία αξίας τουλάχιστον 

300.000 ευρώ στην Ελλάδα, προβλέπει διάταξη που 

εντάχθηκε στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης 

για τις στρατηγικές επενδύσεις. Σύµφωνα µε το άρθρο 

10, που προστέθηκε στο νοµοσχέδιο, θα µπορεί, 

όποιος ξένος υπήκοος προχωρά σε στρατηγική 

επένδυση που θα αφορά αξιοποίηση ακινήτων, να 

υποβάλλει αίτηση για άδεια παραµονής στην Ελλάδα, 

στον Οργανισµό «Επενδύστε στην Ελλάδα». 

Ο φάκελος θα µεταβιβάζεται στο υπουργείο 

Εσωτερικών, το οποίο θα είναι και υπεύθυνο για 

την έγκριση του. Η άδεια διαµονής του νόµιµου 

εκπροσώπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης 

θα αφορά έως και δέκα πρόσωπα, των οποίων n 

έκδοση άδειας διαµονής θεωρείται απαραίτητη 

προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του επενδυτικού 

σχεδίου, ανεξάρτητα αν τα άτοµα αυτά είναι µέλη 

της οικογένειας του ή όχι. «Ως θετικό βήµα, 

που έπρεπε να είχε γίνει πριν από πολύ καιρό», 

χαρακτήρισε τη συγκεκριµένη εξέλιξη ο πρόεδρος 

της Οµοσπονδίας Κτηµατοµεσιτών Ελλάδος, Γιάννης 

τις προτάσεις που είχε υποβάλει n συγκεκριµένη 

οµοσπονδία, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να 

τονώσει την αγορά ακινήτων. Στο ίδιο µήκος κύµατος 

προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Εκτιµητικής 

(ΕΛ.Ι.Ε), ο οποίος επισήµανε ότι, «κρίνοντας από 

τα παραδείγµατα άλλων χωρών, όπως n Κύπρος, οι 

οποίες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες ρυθµίσεις, 

πρόκειται για κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση για 

και Κινέζων στην ελληνική αγορά του real estate”.

ΟΡΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ 0,5% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ OΙ ΤΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
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ΑΝΟ∆Ο 0,5% σηµείωσε ο Γενικός ∆είκτης Τιµών 

Υλικών Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών τον 

Οκτώβριο εφέτος, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο 

δείκτη του 2011, έναντι αύξησης 1,7% που σηµειώθηκε 

κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 

2011 προς το 2010. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο Γενικός ∆είκτης κατά 

το µήνα Οκτώβριο 2012, σε σύγκριση µε το δείκτη 

του Σεπτεµβρίου 2012, δεν παρουσίασε µεταβολή, 

έναντι µείωσης 0,1%, που σηµειώθηκε κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2011. Ο 

µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2011 - 

Οκτωβρίου 2012, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη 

του δωδεκαµήνου Νοεµβρίου 2010 Οκτωβρίου 2011, 

παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 2,9%, 

που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων 

προηγούµενων δωδεκαµήνων.


