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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç áíÜ ...ÄåõôÝñá óõíÜíôçóç ôïõ Eurogroup 

(åîáéôßáò ôùí “ìðñáíôåöÝñ” ìåôáîý ÄÍÔ êáé 

Ãåñìáíßáò), áõôÞ ôç öïñÜ áíôéìåôùðßæåôáé áðü 

ôïõò êõâåñíçôéêïýò åôáßñïõò óôçí ÁèÞíá ìå 

ôç ãíùóôÞ ëáúêÞ ñÞóç: “üðïéïò Ý÷åé êáåß óôï 

÷õëü, öõóÜåé êáé ôï ãéáïýñôé”. 

Ïé åëðßäåò ãéá óõìâéâáóìü óôï æÞôçìá ôçò 

âéùóéìüôçôáò ôïõ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò, äåí 

Ýëåéøáí, ðëçí, üìùò, õðÞñîáí êáé åêåßíïé ðïõ 

“âáóôþíôáò ìéêñü êáëÜèé”, Üöçóáí íá áíïéêôü 

ôï åíäå÷üìåíï ìéáò áêüìç óõíåäñßáóçò ôçí 

åðüìåíç ÄåõôÝñá, ðñïêáëþíôáò ôáñá÷Þ óå 

ðïëéôéêïýò áñ÷çãïýò êáé êõâåñíçôéêÜ óôåëÝ÷ç 

óôçí ÅëëÜäá. ¼ôáí Ý÷åéò äþóåé “ãç êáé ýäùñ”, 

áëëÜ áíôáðüêñéóç äåí âëÝðåéò, åßíáé åðüìåíï.

Ôï æÞôçìá åßíáé üôé ìå ôéò êüíôñåò Ýíèåí-

êáêåßèåí ôïõ Áôëáíôéêïý, Ý÷åé åîïâåëéóôåß áðü 

ôéò óõæçôÞóåéò ôï óêÝëïò ôçò áíÜðôõîçò, áðü 

ôï ïðïßï åîáñôÜôáé ç âéùóéìüôçôá ôçò ...÷þñáò. 

Ãéáôß, áò ìçí ìáò äéáöåýãåé, ïé åôáßñïé êáé 

ôï ÄÍÔ, êïõâåíôéÜæïõí ãéá ôá êÝñäç ðïõ èá 

ìåéùèïýí (ìåßùóç åðéôïêßùí óôá õöéóôÜìåíá 

äÜíåéá óôÞñéîçò, ðáñá÷þñçóç ôìÞìáôïò ôùí 

êåñäþí ðïõ Ý÷ïõí êåíôñéêÝò ôñÜðåæåò ôçò 

Åõñùæþíçò êáé ç ßäéá ç ÅÊÔ óôçí ÅëëÜäá, 

åðáíáãïñÜ åëëçíéêïý ÷ñÝïõò áðü ôïí EFSF 

óôç äåõôåñïãåíÞ áãïñÜ ïìïëüãùí), áëëÜ 

üóï ïé êïõâÝíôåò ôïõò ìáêñáßíïõí, åìåßò 

âëÝðïõìå ôïí ôüðï, íá âõèßæåôáé äéáñêþò 

ðåñéóóüôåñï óôçí áðñáîßá êáé óôçí ýöåóç. 

Åõëüãùò ï Éôáëüò ðñùèõðïõñãüò ÌÜñéï 

Ìüíôé, äéáôýðùóå ôçí áðïñßá: “Ãéáôß íá 

åðéêáëïýìáóôå ôçí áëëçëåããýç ôùí âüñåéùí 

÷ùñþí êáé ôçò Ãåñìáíßáò, áöïý, ïñéóìÝíá 

ðñÜãìáôá ðïõ æçôÜìå íá êÜíïõí, åßíáé êáé 

ðñïò ôï óõìöÝñïí ôïõò;”.

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

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΠΕΙΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο SEAP-PLUS με 

τίτλο «Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύ-

τερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευ-

φυής Ενέργεια – Ευρώπη» (Intelligent Energy Εurope). Στο πλαίσιο του έργου, το ΤΕΕ 

προσκαλεί τους Δήμους της Ελλάδος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή 

τους στο πρόγραμμα ως αποδέκτες τεχνικής υποστήριξης. Στόχος του SEAP-PLUS εί-

ναι η δυναμική προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant 

of Mayors), σε συνολικά 11 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

τεχνικής υποστήριξης από έμπειρους φορείς ανά την Ευρώπη. Το Σύμφωνο των 

Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή 

απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. 

Αναλυτικά στη σελ. 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SEAP-PLUS: Συνεργασία ΤΕΕ και ∆ήµων
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Η ελληνική αγορά οικιστικών ακινήτων βρίσκεται σε μεγάλη κρίση επί τέσσερα κατά σειρά έτη 

διαπιστώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank. Ειδικότερα, εξακολουθεί να παρατηρείται κάθετη 

πτώση του αριθμού των αγοραπωλησιών διαμερισμάτων (τρίτο τρίμηνο 2012: -48,7%, μετά την 

πτώση τους κατά -38,8% στο τρίτο τρίμηνο του 2011), πτώση που είναι πολύ μεγαλύτερη της 

επίσης μεγάλης μείωσης του αριθμού των αδειών της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 

κατά -27,6% στο οκτάμηνο του 2012, μετά την πτώση της κατά -30,5% και στο οκτάμηνο του 

2011.Η υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών και η πτώση της ζήτησης αυτών έχουν επιφέρει 

σημαντική πτώση των τιμών των κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, 

τιμές των διαμερισμάτων (παλαιά και νέα) μειώθηκαν κατά -11,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2012 

στο σύνολο της χώρας, έναντι μείωσής τους κατά -4,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2011.

ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Τέσσερα χρόνια κρίσης στα ακίνητα

Οι ασφαλισµένοι του ΕΟΠΥΥ  
σε νέες περιπέτειες 
Κλειστά είναι σήμερα και αύριο τα φαρμακεία όλης 

της χώρας, ενώ ταυτοχρόνως σταματούν να χορη-

γούν φάρμακα με πίστωση στους ασφαλισμένους 

του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίοι θα πληρώνουν από την 

τσέπη τους και θα διεκδικούν το ποσό από το Τα-

μείο τους. Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για την 

αναδρομική, από 1η Ιανουαρίου 2012, έκπτωση 5% 

που τους ζητείται και για τις οφειλές του Οργανι-

σμού.  Τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων 

παραλαμβάνουν την Τετάρτη οι νοσοκομειακοί 

γιατροί οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, 

μετά από απόφα-

ση του γενικού 

συμβουλίου της 

Ομοσπονδίας τους 

(ΟΕΝΓΕ), εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για 

τις περικοπές στους μισθούς τους, αλλά και τη 

συμπαραστασή τους στους συλληφθέντες στη 

ΔΕΘ κατά την κινητοποίηση εναντίον του Φούχτελ, 

οι οποίοι δικάζονται την ίδια μέρα αλλά και στους 

υπαλλήλους των Δήμων και του υπουργείου Υγείας, 

καθώς και των υπολοίπων φορέων που τίθενται σε 

διαθεσιμότητα.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

29 Νοεµβρίου
1 ∆εκεµβρίου

2012

 "Νέες Εφαρµογές Πολυµερικών 

Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηµατικών ∆ρα-

στηριοτήτων στην Ελλάδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Πολυµερών

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας12-14 
∆εκεµβρίου

2012

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιµης 

Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύµατος ∆εληγεώργη

14 
∆εκεµβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχα-

νολόγων Ηλεκτρολόγων διοργανώνουν σήµερα 

26 Νοεµβρίου 2012 ηµερίδα µε θέµα: «Κτίρια 

Χαµηλής Κατανάλωσης Ενέργειας». Η εκδήλωση 

θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστηµί-

ου 52,Αθήνα). Ώρα έναρξης 5:00 µ.µ.

Το 4ο ∆ιεθνές Συνέδριο της ΕΕ∆ΣΑ πραγµατοποιείται 30 Νοεµβρί-

ου - 1η ∆εκεµβρίου 2012 στο Ιστορικό Κτήριο του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (Πατησίων 42, Αθήνα). Το συνέδριο εστιάζει στις µεγάλες 

µεταβολές που συµβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών 

αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω 

από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 

για τη βιώσιµη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι 

δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, καθώς και ο 

µετασχηµατισµός του σηµερινού γραµµικού µοντέλου «παραγωγή-κατα-

νάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες µηδενικών αποβλήτων», στο 

ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της 

ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείµενο συζήτησης. Πληροφορίες: http://conference2012.eedsa.gr

Αύριο Τρίτη 27 και µεθαύριο Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 

2012 πραγµατοποιείται η διηµερίδα µε θέµα: «∆ιοι-

κητική µεταρρύθµιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι 

∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ως µοχλός ανάπτυξης», 

που διοργανώνει το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 

στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ν. 

Νικοδήµου 18-20), µε ώρα έναρξης  9:30 π.µ. και 

ελεύθερη την είσοδο.

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν µε 

προσφώνηση του Προέδρου ΤΕΕ,  Χρήστου Σπίρτζη, 

χαιρετισµό από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης όπως 

και του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Ιωάννη Παναγόπου-

λου, του Προέδρου της Α∆Ε∆Υ, κ. Κώστα Τσικρικά 

και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κοµµάτων. 

Θ ακολουθήσει η εισήγηση της Οργανωτικής και 

Επιστηµονικής Επιτροπής της διηµερίδας   από τον 

Αθανάσιο Μπούµη, µέλος της ∆Ε ΤΕΕ.

Βασικές ενότητες:

-Ανθρώπινο δυναµικό (Αξιολόγηση, Κρίσεις, 

Βαθµολόγιο, Μισθολόγιο, ∆ιυπουργικός κλάδος 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών)

-Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών

  Στοχοθεσία – Καθηκοντολόγιο 

  ∆οµές – Οργανισµοί – κατανοµή Προσωπικού 

-Ασφαλιστικά Θέµατα

-Αποκέντρωση και Ανάπτυξη 

-∆ράσεις ∆ιοίκησης – Προστασία Περιβάλλοντος και 

Αειφόρος Ανάπτυξη 

-Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια – Εξυπη-

ρέτηση του Πολίτη 

-Στρογγυλό Τραπέζι   (µε τη συµµετοχή των: Χρή-

στου Σπίρτζη, Προέδρου ΤΕΕ, Αντώνη Πρωτονοτάρι-

ου Γεν. Γραµ. ΤΕΕ,  Στράτου Σιµόπουλου, Γεν. Γραµ. 

∆ηµοσίων Έργων, Ανδρέα Στοϊµενίδη, Εκπροσώπου 

της ΓΣΕΕ, Οδυσσέα Ντριβαλά, Αντιπρόεδρο - Οργα-

νωτικό Γραµµατέας της Α∆Ε∆Υ, Εκπρόσωπου ΟΤΑ, 

Σίµου Σιµόπουλου, πρύτανη ΕΜΠ, πρώην Υπ. ΥΠ.ΜΕ.

∆Ι., Κώστα Κουρνιώτη, Προεδρείο ΤΕΕ, Παναγιώτη 

Μούζιου, Προέδρου Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ και Ερµίνας 

Κυπριανίδου, Περιφερειακής Συµβούλου Αττικής).

Αύριο και µεθαύριο η διηµερίδα του ΤΕΕ  
για τη ∆ιοικητική µεταρρύθµιση

Το Ελληνικό Κέντρο ∆ιαµεσολάβησης και ∆ιαιτησί-

ας, το Εµπορικό & Βιοµηχανικό  Επιµελητήριο Αθη-

νών και ο Σύνδεσµος Α.Ε. & ΕΠΕ σε συνεργασία µε 

τα διµερή επιµελητήρια: Αραβο-Ελληνικό, Ελληνο-

Βρετανικό, Ελληνο-Βουλγαρικό, Ελληνο-Γερµανικό, 

Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Καναδικό, Ελληνο-Σου-

ηδικό, Ελληνο-Τουρκικό και Ελληνο-Ολλανδικό 

διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα: «∆ιαµεσολάβηση: 

Αποτελεσµατικό εργαλείο για τον σύγχρονο επιχει-

ρηµατία», την Τρίτη 27 Νοεµβρίου 2012 και ώρα 6 

µ.µ. στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ (Ακαδηµίας 

7, 6ος όροφος).

Για πρώτη φορά στην Αθήνα διοργανώνεται 

έκθεση-αφιέρωµα στο µεγάλο Έλληνα συγγραφέα, 

µε τίτλο «130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης» -που 

εγκαινιάζεται στις 6 ∆εκεµβρίου και θα διαρκέσει 

µέχρι το Μάιο του 2013- µε αφορµή τη συµπλήρω-

ση 130 χρόνων από τη γέννησή του. Θα παρουσιά-

ζει τη ζωή, τα ταξίδια και το έργο του οικουµενικού 

συγγραφέα, µέσα από πρώτες του εκδόσεις, σπάνιο 

φωτογραφικό υλικό, χειρόγραφα και προσωπικά 

του αντικείµενα, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται 

για πρώτη φορά.

Ηµερίδα

«130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEAP-PLUS

Κοινή δράση ΤΕΕ και ∆ήµων 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΩΝΙΑΣ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το ΕΜΠ δεν µπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Στο πλαίσιο του έργου, SEAP-PLUS, µε τίτλο «Ενισχύοντας το 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων: Περισσότεροι συµµετέχοντες — Κα-

λύτερα Σχέδια ∆ράσης στην Ευρώπη» που συγχρηµατοδοτείται 

από το Πρόγραµµα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» (Intelligent 

Energy Εurope). το ΤΕΕ προσκαλεί τους ∆ήµους της Ελλά-

δος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα ως αποδέκτες τεχνικής υποστήριξης. Συντονιστής 

Εταίρος στο έργο είναι το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, ενώ 

ακόµη συµµετέχουν η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύµβουλοι-Μελετη-

τές Περιβαλλοντικών Έργων (Ελλάδα), το Ενεργειακό Κέντρο 

της Περιφέρειας Λιγουρίας και η Επαρχία Κονσέντσας (Ιταλία) 

, ο ∆ιεθνής Οργανισµός ICLEI (Γερµανία), το ∆ιεθνές ∆ίκτυο για 

την Προστασία του Κλίµατος Climate Alliance (τοπικό γραφείο 

Αυστρίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Βαρκελώνης 

(Ισπανία), η Ένωση ∆ήµων Ρουµανίας, το Ενεργειακό Γραφείο 

∆ήµων της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία) , το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος της Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας 

Pomurje (Σλοβενία), ο ∆ήµος Jokkmokk σε συνεργασία µε το 

Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet (Σουηδία) και το Ενεργειακό 

Γραφείο Κύπρου. Το ΤΕΕ προκειµένου να σταθεί αρωγός της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του 

Συµφώνου των ∆ηµάρχων-(ΓΥΣ∆)», που λειτουργεί στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Επιστηµονικής και Αναπτυξια-

κής ∆ραστηριότητας. Το ΓΥΣ∆ του ΤΕΕ,  θα αποτελέσει τον Κόµβο 

Σύνδεσης του «Συµφώνου των ∆ηµάρχων», µε τους ∆ήµους, τις 

Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς 

και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσµικά την ανάπτυξη 

και την υιοθέτηση της βιώσιµης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη κλίµακα. Επιπλέον θα παρέχει καθοδήγηση για την 

επιστηµονική και τεχνική οργάνωση των ∆ήµων και Περιφερειών 

που θα ενταχθούν στο Σύµφωνο και θα εφαρµόσουν Σχέδια ∆ρά-

σης για την Αειφόρο Ενέργεια-Σ∆ΑΕ.  ∆ιάρκεια του έργου: Απρί-

λιος 2012 - Σεπτέµβριος 2014. Συνολικός προϋπολογισµός έργου: 

1.962.568 € Ευρωπαϊκή Συγχρηµατοδότηση του Προγράµµατος: 

75% του συνολικού προϋπολογισµού. Περισσότερες πληροφορί-

ες: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/

grafeio_symfonou/Tab

www.seap-plus.eu

www.facebook.com/seapplus

Η Τώνια Μοροπούλου Αντιπρύτανις Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού Ε.Μ.Π ασκεί παρέµβαση, µε  ανοιχτή επιστολή 

της στον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Σίµο Σιµόπουλο, στην οποία τονίζει 

ότι: «Σε αυτήν την όντως κρίσιµη περίοδο για την Ελλάδα και 

την ανώτατη εκπαίδευση, ζητούνται από τον Υπουργό Παιδείας 

«οι προτάσεις και η συµβολή των ΑΕΙ το αργότερο έως την 1η 

∆εκεµβρίου 2012 για τον εξορθολογισµό του Ακαδηµαϊκού χάρτη 

της χώρας µε το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»». Συµφωνώ απόλυτα µε τις 

προτάσεις που επικοινωνήσατε στις 20.11.2012 στα µέλη της 

Συγκλήτου του ΕΜΠ: 

-«Το ίδρυµα συγκροτείται από 9 (εννέα) µονοτµηµατικές σχολές, 

αυτές που υφίστανται σήµερα και χορηγούν οµώνυµα διπλώµατα.

-Το ΕΜΠ δεν µπορεί λόγω της φυσιογνωµίας του να ενταχθεί στο 

σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» 

Αποτελούν νοµίζω µια καθαρή απάντηση, την µόνη που µπο-

ρεί να δώσει το ΕΜΠ όσον αφορά στην δοµική και λειτουργική 

του ακεραιότητα, καθώς και στο µέλλον του Ιδρύµατος και των 

σπουδαστών του.» Συνεχίζοντας Αντιπρύτανις του Ε.Μ.Π αναφέ-

ρει προς τον Πρύτανη ότι «είναι προφανής η επείγουσα ανάγκη 

πολιτικής απάντησης στο θέµα που θέτετε, από την Σύγκλητο 

του Ιδρύµατος», προτείνοντας «επίσης η Σύγκλητος του ΕΜΠ να 

συζητήσει και εφόσον συµφωνεί να υιοθετήσει τις θέσεις της 

Συνόδου Πρυτάνεων στο Λαύριο 19.11.12». Με την ίδια επιστολή 

η κ. Μοροπούλου ανάµεσα σε άλλα επισηµαίνει ότι: 

-«Η αξία των διπλωµάτων µας σήµερα διακυβεύεται µε την ανα-

γνώριση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των 

κολλεγίων µε την πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, ΦΕΚ Αρ. 

Φύλλου 229, 19 Νοεµβρίου 2012. Σας υποβάλω σχετικά κείµενο 

πρότασης για τη Σύγκλητο: «Θέση για την απαξίωση των Πανε-

πιστηµιακών πτυχίων και διπλωµάτων από την αναγνώριση των 

πτυχίων των κολλεγίων και την σχετική διαµόρφωση του εθνικού 

πλαισίου προσόντων». Οι στιγµές είναι κρίσιµες και για όσους 

εκφράζουν την αγωνία τους για το µέλλον του Ιδρύµατος, των 

Σχολών του, των Φοιτητών και των ∆ιπλωµάτων που τους απονέ-

µουµε είναι µια καλή στιγµή να τεθεί ο προβληµατισµός αυτός 

στις Σχολές που βρίσκονται άλλωστε σε πλήρη λειτουργία και 

στην Σύγκλητο, ώστε να διασφαλίσουν τα µείζονα για το ΕΜΠ µε 

την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή, αλλά και συναίνεση.» Η Αντι-

πρύτανις του Ε.Μ.Π συνεχίζοντας αναφέρει: «Εκτιµώ την ανάγκη 

να ενηµερωθούν όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Ιδρύµατος για την ολοµέ-

τωπη επίθεση που δέχεται σήµερα το Πολυτεχνείο και που δεν 

µπορούν να διασκεδάσουν ούτε και να αντιµετωπίσουν οι θεµιτές 

καθόλα ανησυχίες για την εκλογή του Συµβουλίου του Ιδρύµατος, 

για τις οποίες άλλωστε θεσµικά και δηµόσια θα συζητήσουµε, 

εφόσον ζητήθηκε, και στην Σύγκλητο της 27.11.2012 και βεβαίως 

στο Πρυτανικό Συµβούλιο της ίδιας ηµέρας αµέσως µετά. Είµαι 

σίγουρη ότι, έχοντας όλοι γνώση του τι πραγµατικά συµβαίνει στα 

Πανεπιστήµια της χώρας, που είναι κατειληµµένα, στο µεγαλύτε-

ρο µέρος τους, θα συµβάλουν ώστε να διαχειριστούµε µε θετικό 

πνεύµα και σύµπνοια, αποτελεσµατικά, τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από τις προαναγγελλόµενες απολύσεις προσωπι-

κού, τις επικείµενες κατεπείγουσες διαδικασίες συγχωνεύσεων 

Ιδρυµάτων –Τµηµάτων, την υποβάθµιση των διπλωµάτων και 

τους δραµατικά ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς.



Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανά τον πλανήτη έµειναν έκπληκτες για δυο λόγους: 

αφενός για την επιλογή του Κατάρ ως χώρας που θα φιλοξενήσει, από σήµερα έως και 

τις 7 ∆εκεµβρίου, την 18η Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή, µια χώρα µε  τις 

υψηλότερες κατά κεφαλή εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, που δεν έχει επιδείξει 

µεγάλο ενδιαφέρον για το κλίµα, αφετέρου γιατί οι οικοδεσπότες επέλεξαν ως προε-

δρεύοντα της Συνόδου έναν πρώην υπουργό Πετρελαίων.

Ωστόσο, σε όσους ενδιαφέρονται για το µείζον πρόβληµα του φαινοµένου του θερµο-

κηπίου, αυτά δεν είναι τα µόνα δεδοµένα που περιορίζουν την αισιοδοξία ενόψει της 

Συνόδου της Ντόχα, η οποία, επί της ουσίας, είναι συνέχεια της περσινής στη Νότιο 

Αφρική, στην οποία οι πλούσιες και οι αναπτυσσόµενες χώρες κατέληξαν σε µια 

συµβιβαστική συµφωνία που ονοµάστηκε Πλατφόρµα τoυ Ντέρµπαν: οι ανεπτυγµένες 

χώρες συµφώνησαν πριν ένα χρόνο να επεκτείνουν το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο 

λήγει φέτος, καθώς και να χρηµατοδοτήσουν µέτρα για την αντιµετώπιση της παγκό-

σµιας θέρµανσης στις αναπτυσσόµενες χώρες. Από την πλευρά τους, οι αναδυόµενες 

και αναπτυσσόµενες χώρες δέχτηκαν να συµµετάσχουν στη νέα διεθνή συµφωνία η 

οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί έως το 2015.

Στη Ντόχα θα κυριαρχήσουν:

Τα χρήµατα: Οι ανεπτυγµένες χώρες έχουν συµφωνήσει από το 2009 να διαθέτουν 

έως και 100 δισ. δολάρια το χρόνο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής στις 

αναπτυσσόµενες χώρες, ξεκινώντας µε ένα κονδύλι εκκίνησης ύψους 30 δισ. δολαρί-

ων Ωστόσο αρκετές χώρες, όπως η Βρετανία, η Γερµανία και η Γαλλία, κατηγορούνται 

τώρα ότι διοχετεύουν στο ταµείο για το κλίµα πόρους που προορίζονταν για αναπτυξια-

κή βοήθεια. Σύµφωνα µάλιστα µε την οργάνωση Oxfam, µόνο το 33% της νέας χρηµα-

τοδότησης για το κλίµα προέρχεται πράγµατι από νέους πόρους.

Τα δικαιώµατα ρύπανσης: Σε αρκετές χώρες της ΕΕ, έχουν “περισσέψει” σηµαντικά 

δικαιώµατα, υπολογίζονται σε 13 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θέλουν 

να τα αξιοποιήσουν στο µέλλον, δεδοµένου ότι µπορούν να αγοράζονται και να πωλού-

νται. Ένα τέτοιο απόθεµα, υποστηρίζουν οι επικριτές, µπορεί να στερήσει κάθε νόηµα 

από µελλοντικές δεσµεύσεις για µείωση των εκποµπών τους.

Πάντως, προς το παρόν οι επικρίσεις εστιάζονται στην επιλογή της έδρας της Συνό-

δου και στο γεγονός ότι το Κατάρ είναι η χώρα µε το µεγαλύτερο οικολογικό απο-

τύπωµα. Για τους πολίτες του, το πετρέλαιο είναι πάµφθηνο και το ηλεκτρικό ρεύµα 

δωρεάν. Κάθε άλλη πηγή ενέργειας είναι εξαιρετικά ακριβή γι’ αυτούς. “Προσωπικά 

δεν θα επέλεγα το Κατάρ” σχολίασε ο Ραούλ Εστράδα, ένας από τους αρχιτέκτονες 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Πιο γλαφυρό ήταν το σχόλιο της οµάδας πίεσης 

Avaaz, σύµφωνα µε την οποία «το να επιλέγει κανείς έναν από τους ηγέτες του OPEC 

ως επικεφαλής των συνοµιλιών για το κλίµα είναι σαν να ζητάς από τον ∆ράκουλα να 

επιβλέπει µια τράπεζα αίµατος».

Η επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίµα, Κριστιάνα Φιγκέρες, έχει διαφορετική άποψη: το 

Κατάρ, χώρα της ερήµου, χρησιµοποιεί σήµερα µόνο αφαλατωµένο νερό, δεν µπορεί 

να παράγει καθόλου τρόφιµα και επιπλέον απειλείται από την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας. Εποµένως, ίσως να έχει συµφέρον να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα του 

περιβάλλοντος, όσο πετρέλαιο και φυσικό αέριο κι αν διαθέτει.
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Οι Καταριανοί φρόντισαν, πάντως, η Σύνοδος 

για το Κλίµα να γίνει σε ένα κτίριο µε υψηλές 

οικολογικές προδιαγραφές. Το νεόκτιστο 

Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο, πέρα από την 

εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, διαθέτει 

ηλιακά πάνελ που εξασφαλίζουν  12,5% των 

ενεργειακών αναγκών του κέντρου, όπως, 

επίσης, συστήµατα εξοικονόµησης νερού, συ-

µπεριλαµβανοµένου του νερού ανακύκλωσης 

για άρδευση, χρησιµοποιεί φωτισµό LED που 

δεν είναι µόνο φιλικός προς το περιβάλλον, 

αλλά προσθέτει στην εντυπωσιακή ατµόσφαι-

ρα της κύριας αίθουσας.

Αρχιτέκτονας του κέντρου είναι ο Ιάπωνας 

Arata Isozaki, ο οποίος φρόντισε να εξασφα-

λίσει για τα σχέδιά του το χρυσό πρότυπο 

πιστοποιητικό 

από το Green 

Building 

Council, στις 

ΗΠΑ. 

Το τριώροφο 

κτίριο διαθέτει 

µια αίθουσα συνεδριάσεων που µπορεί να 

φιλοξενήσει 4.000, ένα θέατρο, πάνω από 

50 αίθουσες συσκέψεων, χώρο δεξιώσεων 

που µπορεί να φιλοξενήσει 10.000 άτοµα και 

40.000 τετραγωνικά µέτρα εκθεσιακού χώρου.

Στο Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο του Κατάρ τις 

δυο επόµενες εβδοµάδες θα φιλοξενηθούν 

194 έθνη και πάνω από 17.000 επισκέπτες. 

Θα γίνουν πάνω 2.000 συναντήσεις, τις οποίες 

θα παρακολουθήσουν 1.500 δηµοσιογράφοι, 

γεγονός που υποχρέωσε τους οργανωτές να 

επεκτείνουν τις αίθουσες συσκέψεων και 

τους χώρους εργασίας για τα Μέσα Μαζικής 

Ενηµέρωσης.

Με ιδιαίτερη οικολογική αντίληψη αντιµε-

τωπίζεται και το catering της Συνόδου: 21 

εστιατόρια και άλλοι χώροι διατροφής έχουν 

δηµιουργηθεί, στους οποίους θα προσφέρουν 

αµειβόµενες υπηρεσίες 600 φοιτητές από 

κολέγια τουριστικών επαγγελµάτων της Ινδίας 

και της Κένυα. Οι χώροι αυτοί είναι φιλικοί για 

το περιβάλλον, καθώς θα χρησιµοποιηθούν 

37.500 πιάτα κατασκευασµένα από υπολείµ-

µατα ζαχαροκάλαµου, 20.200 µπολ σαλάτας 

και 30.000 ποτήρια από φυσικό άµυλο, 

120.000 κοµµάτια µαχαιροπίρουνα και 150.000 

φλιτζάνια καφέ τα οποία έχουν κατασκευαστεί 

από φυσική κυτταρίνη.

Τέλος, τα 6.500 στυλό που θα χρησιµοποιη-

θούν από τους συµµετέχοντες, είναι ανακυ-

κλώσιµα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



Τις επόµενες ηµέρες θα αναρτήσει 

στο διαδίκτυο το υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας κατάλογο 1.225 ακινήτων του 

στρατού, τα οποία προορίζονται για 

αξιοποίηση. Τα προς εκµετάλλευση 

ακίνητα είναι δηµόσια περιουσία των 

Ταµείων Εθνικής Άµυνας, Εθνικού 

Στόλου και Αεροπορικής Άµυνας και 

θα αξιοποιηθούν σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. Αυτό ανακοίνωσε ο αρ-

µόδιος υφυπουργός, ∆. Ελευσινιώτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη 

Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι πρωταρχικός σκοπός είναι εκµετάλλευση - ενοικίαση 

των ακινήτων. Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα οδηγούνται στο ΓΕΣ «και 

αυτό, µε βάση την επιχειρησιακή αξιολόγηση, να προβαίνει στην κατασκευή 

στρατιωτικών οικηµάτων». «Η περιουσία έχει ταχθεί για την προµήθεια 

υλικού επιστρατεύσεως, ανακατασκευή στρατιωτικών κτιρίων, κατασκευή 

οχυρωµατικών έργων, επαύξηση αµυντική οργάνωσης της χώρας», προσέθε-

σε. Πάντως ξεκαθάρισε, πως «δεν υπάρχει κρυφό σχέδιο ξεπουλήµατος» και 

σηµείωσε ότι η εξαµελής επιτροπή που δίνει και την τελική έγκριση για την 

αξιοποίηση των ακινήτων, αποτελείται από τους υπουργούς Εθνικής Άµυνας 

και Οικονοµικών, τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ και τους δύο υπαρχηγούς 

του ΓΕΣ. Εξάλλου, ο κ. Ελευσινιώτης υπογράµµισε ότι για τα κενά στρατόπεδα 

γίνεται διεργασία και η πρόθεση είναι να δοθεί η χρήση τους έτσι, ώστε ένα 

µέρος των χρηµάτων να το παίρνει και το Ταµείο Εθνικής Άµυνας (Τα.ΕΘ.Α.)

Ðñïò áîéïðïßçóç 1.225 áêßíçôá  

ôïõ óôñáôïý 

Το ΤΕΕ Τµήµα Μαγνησίας ασκεί 

παρέµβαση µε επιστολή του, (υπογρά-

φει ο πρόεδρος Σ. Αναγνώστου και η 

γ. γραµµατέας Β. Μήτρου) προς τον 

υφυπουργό Αθλητισµού Γιάννη Ιωαν-

νίδη, µε παράλληλα κοινοποίηση προς 

τους περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα 

Αγοραστό και  δήµαρχο Ρήγα Φεραί-

ου Ελένη Λαϊτσου για το σκοπευτήριο 

µακρών αποστάσεων µε πήλινους 

στόχους η υλοποίηση του οποπλιου, 

όπως τονίζεται ήταν ένα αίτηµα των 

φορέων της Μαγνησίας και ιδιαίτερα 

των σκοπευτικών συλλόγων. Στην επι-

στολή αναφέρεται η ιστορία του έργου 

και ότι «στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«Ελλάδα 2004» η ΓΓΑ ανέθεσε στη 

Νοµαρχία Μαγνησίας, το 2002, την 

κατασκευή των έργων της Α1 φάσης, 

δαπανώντας σχεδόν ευρώ 1.000.000 

ευρώ για έργα που παραµένουν µέχρι 

σήµερα ηµιτελή. Μετά την τέλεση των 

Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 στις 

εκκλήσεις των Νοµαρχιακών Αρχών για 

ολοκλήρωση του έργου η ΓΓΑ δήλω-

νε αδυναµία χρηµατοδότησης, ενώ 

µετά το 2007 παρέπεµπε το θέµα της 

ολοκλήρωσης του Σκοπευτηρίου στο 

πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων του 

2013. Η τ. Νοµαρχία σε συνεργασία µε 

τη ΓΓΑ και τη ΣKOE συνέταξε φάκελο 

προκαταρκτικής µελέτης των υπολει-

πόµενων έργων που απαιτούνται ώστε 

να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις για 

τη διοργάνωση αγώνων, πανελληνίων 

και διεθνών. Οι Μεσογειακούς Αγώνες 

χάθηκαν και µαζί µ’ αυτούς και το Σκο-

πευτήριο που παραµένει µέχρι σήµερα 

ηµιτελές στη φθορά του χρόνου». Το 

ΤΕΕ Μαγνησίας αποκαλύπτει ότι «η ΓΓΑ 

θα έπρεπε να είναι προσανατολισµένη 

στη ολοκλήρωση του έργου και την αξι-

οποίηση του 1.000.000 εκ. που ήδη δα-

πανήθηκε, ξαφνικά, µετά από πρόταση 

του Κυνηγητικού Συλλόγου Βόλου, διά 

µέσου της ΣΚΟΕ, προωθεί τη χωροθέτη-

ση νέου Σκοπευτηρίου πήλινων στόχων 

στο χώρο που παλαιού σκουπιδότοπου 

της Νέας Αγχιάλου». Αναφέρεται λοιπόν 

στην ίδια επιστολή ότι «θα ήταν παρά-

λογο στη σηµερινή οικονοµική κρίση να 

αφήνουµε να εξελίσσονται πρωτοβουλί-

ες για την κατασκευή δύο σκοπευτηρί-

ων στην ίδια περιοχή». 

Και καλεί όλους τους φορείς να 

συνεργαστούν για τη λειτουργία ενός 

σύγχρονου, ολυµπιακών προδιαγραφών 

Σκοπευτηρίου στο Ριζόµυλο. 

ÐáñÝìâáóç ÔÅÅ Ìáãíçóßáò ãéá ôï óêïðåõôÞñéï ìáêñþí áðïóôÜóåùí

Αδειοδότηση - εξπρές για τουριστικά έργα τοπικού χαρα-

κτήρα χωρίς µεγάλη περιβαλλοντική επίπτωση, υπόσχεται 

το υπουργείο Περιβάλλοντος µε την έκδοση ΚΥΑ. Το δίκτυο 

RE+D Magazine δηµοσίευσε ότι σύµφωνα µε τη νέα ΚΥΑ 

γίνεται απλούστευση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και πλέον δεν θα απαιτείται υποβολή και 

αξιολόγηση µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά θα 

γίνεται αυτοδίκαιη υπαγωγή στους πρότυπους περιβαλλοντι-

κούς όρους που θα ισχύουν για όλους, και οι ενδιαφερόµενοι 

θα αναλαµβάνουν την ευθύνη για την τήρηση των προβλεποµέ-

νων. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα χορηγούνται στους ενδιαφε-

ροµένους µαζί µε την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή 

γηπέδου ή την έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης ή το ειδικό 

σήµα λειτουργίας ή άλλη σχετική αδεια. Ετσι, δεν θα χρειάζε-

ται πλέον καµία µελέτη για το 85% των οικονοµικών δραστη-

ριοτήτων. Όσον αφορά στο υπόλοιπο 15% που θα απαιτείται να 

κάνουν µελέτες, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων είναι από 6 έως 8 µήνες. Σήµερα, ο 

µέσος όρος έγκρισης µελετών είναι τουλάχιστον οι 20 µήνες, 

ενώ παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αυτό το διάστηµα ξε-

περνά και τα 5 έτη. Η ΚΥΑ δεν αφορά τις σύνθετες τουριστικές 

αναπτύξεις, δηλαδή µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες, γκολφ, 

χιονοδροµικά κέντρα κ.λπ.

Fast track αδειοδότηση 
τουριστικών έργων
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τηλεδιάσκεψη των υπουργών άνοιξε το 

δρόµο για κατ’ αρχήν συµφωνία- ΝΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ετερρόρυθµες, στις 9.000 το αφορολόγητο των µισθωτών- ΦΟΡΟΣ 

ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ- Αυξάνεται η επιβάρυνση 

ναυτικών, αγροτών, ελεύθερων επαγγελµατιών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κορυφώνεται η αγωνία- Με το βλέµµα στις Βρυξέλλες 

οι αγορές- ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΗΜΕΡΑ- Κοντά σε συµφωνία για δόση 

για οριστική λύση- ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ HAIRCUT 

50% ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ 

πρόγραµµα- «∆ΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ» ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 

ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ΟΣ(Η) ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ! ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΝΕΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ 

ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ- Επιβαρύνσεις ακόµη και για εισοδήµατα των 10.000 ευρώ 

ετησίως- Φορολογική «τιµωρία» για όσους έχουν παιδιά και δάνεια- 

Φόρος υπεραξίας στα ακίνητα και παράθυρο για επιβολή φόρου στο 

εφάπαξ.

ΕΘΝΟΣ: Επιχείρηση συµβιβασµού Λαγκάρντ- Μέρκελ µε πίεση από τις 

ΗΠΑ- Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΚΥΡΙΩΝ 

νοµοσχέδιο: ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, 

ΕΝΟΙΚΙΑ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Λογιστικές αλχηµείες για λύση… 

χωρίς λύση στη βιωσιµότητα του χρέους- ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ ΤΩΝ Ε.Ε.- 

∆ΝΤ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Αγωνία στο Μαξίµου- Μαρτύριο της σταγόνας 

από τους Γερµανούς- ΜΑΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΖΑΡΙΑ… 

σηµαίας» Σκοπίων- Αλβανίας «πυροδοτεί» τα Βαλκάνια- ΡΕΣΙΤΑΛ 

ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ 

ΤΡΑΠΕΖΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- Αφορολόγητο έως 

και 50.000 ευρώ- Πιθανώς να εξαιρεθούν τα χωράφια.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

νοµοσχεδίου- ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ  ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ∆ΝΤ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Η επαναγορά οµολόγων µέσω EFSF και η µείωση 

επιτοκίων στο τραπέζι του Eurogroup.

6 ΜΕΡΕΣ: ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ- ∆ΗΜΑΡ: -2,76, 

ΠΑΣΟΚ: -6,28, Ν∆: -8,16-

πολίτες δεν πιστεύουν στη σωτηρία της χώρας, δεν ελπίζουν στη δόση 

και περιµένουν νέα µέτρα.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙ∆Α- Ολέθριες οι συνέπειες για την 

Ελλάδα.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ:

ασφαλισµένοι- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ: «ΘΑ Ι∆ΗΤΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΜΙΛΙΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ!»
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ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ∆ΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ EUROGROUP

HMEΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 22/11/2012

To σηµερινό Eurogroup αποτελεί την «ώρα της αλήθειας» για την 

έµπρακτη αλληλεγγύη της Ευρωζώνης απέναντι στην Ελλάδα, τη 

ώστε να καταστεί βιώσιµο το ελληνικό χρέος. Σύµφωνα µε πηγές 

της Ευρωζώνης, οι «17» του ευρώ έχουν καταλήξει στις βασικές 

βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους µε κρίσιµες όµως λεπτοµέρειες 

να παραµένουν ακόµη σε εκκρεµότητα. Η Ευρωζώνη φέρεται να έχει 

συµφωνήσει -επί της αρχής- στη µείωση των επιτοκίων στα διµερή 

δάνεια των 53 δισ. που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα από το πρώτο 

πρόγραµµα. Σήµερα αναµένεται να καθοριστεί το ύψος αυτών των 

επιτοκίων, τα οποία, δεν θα µηδενιστούν αλλά θα είναι της τάξης 

του 0,70% - 0,75%. Παράλληλα, θετική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι 

οι εταίροι έχουν συµφωνήσει επίσης να επιστρέψουν τουλάχιστον 

ένα µέρος των κερδών της EKT και των κεντρικών τραπεζών που 

έχουν στην κατοχή τους ελληνικά οµόλογα, τα οποία αγόρασαν το 

2010 στη δευτερογενή αγορά σε τιµές χαµηλότερες της ονοµαστικής 

τους αξίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνδυασµένης λύσης που 

Xρnµατoπιστωτικής Σταθερότητας -και όχι n Ελλάδα όπως ήταν n 

αρχική πρόθεση- θα αγοράσει ελληνικά οµόλογα στη δευτερογενή 

αγορά σε τιµές κάτω από το 35% της ονοµαστικής τους αξίας. To 

ύψος του ποσού που θα διατεθεί για την επαναγορά των οµολόγων 

θα καθοριστεί σήµερα, αλλά n Γερµανίδα καγκελάριος έχει ήδη 

«φωτογραφήσει» τη λύση κάνοντας λόγο τις τελευταίες ηµέρες για 

ένα ποσό της τάξης των 10 δισ. ευρώ. Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι 

το πακέτο αυτό συνιστά «ισχυρό σηµείο αφετηρίας για την επίτευξη 

περαιτέρω εγγυήσεις για να συναινέσει στην καταβολή της δόσης.

ότι το δηµόσιο χρέος θα µειωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και όχι 

στο 120% που ζητούσε αρχικά. Στην έδρα της Κοµισιόν εκτιµούν ότι 

µε τη δέσµη µέτρων στην οποία κατέληξαν προχθές οι ιθύνοντες της 

Ευρωζώνης έχει περιοριστεί σηµαντικά το χρηµατοδοτικό κενό των 10 

δισ. ευρώ.

To ερώτηµα που παραµένει είναι αν σήµερα θα υπάρξει συνολική 

συµφωνία χωρίς αστερίσκους ή αν θα παραπεµφθούν ορισµένες 

τελευταίες λεπτοµέρειες της λύσης στην επόµενη προγραµµατισµένη 

συνεδρίαση του Γιουρογκρούπ στις 3 ∆εκεµβρίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ  

Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ PSI

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 26/11/2012

To hair cut των δανείων και των οµολόγων που κατέχουν οι επίσηµοι 

φορείς (OSI) θα επιτύχει απόλυτα το στόχο, καθώς δεν θα χρειαστούν 

νέα κεφάλαια για ανακεφαλαιώσεις, όπως συνέβη µε το πρόγραµµα 

PSI, το οποίο απέτυχε να θέσει το ελληνικό χρέος σε τροχιά βιώσιµη. 

Με εξαίρεση τη σηµαντική µείωση των τόκων, από το επίπεδο των 

16,1 δισ. ευρώ, το 2011 σε 11,7 δισ. ευρώ φέτος, ενώ n µείωση του 

θα συνεχιστεί και στα επόµενα χρόνια. Ελάχιστο ήταν το όφελος 

στο χρέος, καθώς, όπως παραδέχεται το υπουργείο Οικονοµικών, n 

µείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης του 2012 ανήλθε σε 105.973 

εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή των οµολόγων (PSI). Στη συνέχεια, 

όµως, αναµένεται να αυξηθεί λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των 

τραπεζών κατά 48.500 εκατ. ευρώ (δεν έχει ολοκληρωθεί) της 

µείωσης του ενδοκυβερνητικού χρέους κατά 20.715 εκατ. ευρώ 

του ταµιακού ελλείµµατος ύψους 14.948 εκατ. ευρώ. Έτσι, σε 

απόλυτους αριθµούς το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιµάται ότι 

θα µειωθεί λόγω του PSI µόλις κατά 15.057 εκατ. ευρώ ή 7,5% του 

ΑΕΠ. Άλλωστε, το χρέος θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στα επόµενα 

χρόνια, λόγω των δανείων από το µηχανισµό, αλλά και τη βαθειά 

ύφεση της οικονοµίας. To 2012 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 

θα διαµορφωθεί στα 340.600 εκατ. ευρώ ή 175,6% του ΑΕΠ, το 2013 

προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 189,1% του ΑΕΠ, 

το 2014, θα σηµειώσει και νέα αύξηση και θα ανέλθει στο 191,6% του 

ΑΕΠ. To 2015 θα αρχίσει να υποχωρεί και θα διαµορφωθεί στο 190,5 % 

του ΑΕΠ και το 2016 θα υποχωρήσει στο 184,9% του ΑΕΠ.

ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ  

ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΤΟ «99» 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 41 | 26/11/2012

Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της 

ελληνικής οικονοµίας εντάχθηκαν ή βρίσκονται στο κατώφλι του 

άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι 

οποίες λόγω της κρίσης έχουν στερέψει από ρευστότητα και επιζητούν 

εναγωνίως την προστασία του νόµου από τους πιστωτές. To 2012 

φαίνεται ότι θα είναι n χρονιά µε τις περισσότερες αιτήσεις ένταξης 

επιχειρήσεων στο άρθρο 99, το οποίο, σύµφωνα µε τα έως σήµερα 

δεδοµένα, προσφέρει ανάσα ρευστότητας στην επιχείρηση που 

εντάσσεται στο ειδικό αυτό καθεστώς, αν και σε αρκετές περιπτώσεις 

δεν αποτρέπεται n πτώχευση. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι n 

αλυσίδα Ατλάντικ: n ένταξή της στο άρθρο 99 δεν την έσωσε και 

αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο την περασµένη χρονιά. To πρώτο 

εξάµηνο του 2012 n επιδείνωση του επιχειρηµατικού κλίµατος 

και n παράλληλη απροθυµία των τραπεζών να χορηγήσουν νέα 

επιχειρηµατικά δάνεια εκτίναξε κατά 19,5% τις αιτήσεις υπαγωγής στο 

άρθρο 99 που κατατέθηκαν µόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, έναντι του 

αντίστοιχου εξαµήνου του 2011. Από µια ταξινόµηση των αιτήσεων 

προκύπτει ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που προέρχονται κυρίως 

από τους κλάδους της ένδυσης, της πληροφορικής, της εστίασης, 

των κατασκευών, της διαφήµισης και του ιατρικού εξοπλισµού. 

Συνολικά το εφετινό πρώτο εξάµηνο υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο 

Αθηνών 86 αιτήσεις, όταν ολόκληρο το 2011 είχαν υποβληθεί 101, 

έναν χρόνο νωρίτερα 124 και το 2009 - τότε ξεκινά ουσιαστικά n 

κρίση στην Ελλάδα - οι αιτήσεις υπαγωγής ήταν 95. Εταιρείες που 

έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ήδη ενταχθεί στο άρθρο 99 είναι, 

µεταξύ άλλων, n Neoset και n Sato από τον χώρο του επίπλου, n PC 

Systems από τον κλάδο της πληροφορικής, n Imperio από τον χώρο 

των µεταφορών και του logistics, n Μάρακ Ηλεκτρονική από τις 

λιανικές πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών, οι εταιρείες Γαβαλάς, Γλου, 
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Ridenco και Καρούζος από τον χώρο της ένδυσης και υπόδησης, το 

σουπερµάρκετ Ατλάντικ, n εταιρεία αθλητικών ειδών Puma Hellas, 

n βορειοελλαδίτικη αλυσίδα παιχνιδιών Κου-Κου, n υποδηµατοποιία 

Elite, n αλυσίδα ειδών ένδυσης Funny, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, n 

εταιρεία σχεδιασµού και παραγωγής γυναικείων υποδηµάτων Rollini, 

n αλυσίδα καταστηµάτων εµπορίας CD Metropolis, τα ρούχα Ysatis, n 

βιοµηχανία εσωρούχων Apple Boxer, τα παιδικά ρούχα Tricoteen, οι 

διαφηµιστικές και εκδοτικές επιχειρήσεις Leo Burnett και Unexpected 

Advertising, το τηλεοπτικό κανάλι Alter, το περιοδικό «Motor Press» 

τότε που το άρθρο 44 του Πτωχευτικού Κώδικα έδινε τη θέση του 

στο άρθρο 99 το οποίο υποσχόταν να δώσει µια «δεύτερη ευκαιρία» 

σε όσους βρίσκονταν στον προθάλαµο της πτώχευσης. Πολλές 

εκατοντάδες επιχειρήσεις έσπευσαν να γλιτώσουν από τις τράπεζες, 

τους προµηθευτές τους, το ∆ηµόσιο αλλά και από τις απαιτήσεις των 

εργαζοµένων σε αυτές. Ελάχιστες όµως κατάφεραν να εξυγιανθούν 

και προτού καν ολοκληρωθεί n χρονική διάρκεια (τέσσερα χρόνια) 

που τους επιτρέπει ο νόµος να παραµείνουν υπό την προστασία του 

άρθρου 99 κατέθεσαν τα όπλα.

ΤΑ ΧΡΕΗ «ΠΝΙΓΟΥΝ» ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 32 | 26/11/2012

 Επιταχύνονται από σήµερα οι εξελίξεις αναφορικά µε τη δυνατότητα 

ή όχι του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) 

να συνεχίσει να εκτελεί δροµολόγια στη συµπρωτεύουσα από 1ης 

∆εκεµβρίου, καθώς έχει λαµβάνειν από το ∆ηµόσιο 35,5 εκατ. ευρώ. 

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ έχει ενηµερώσει σχετικά τον πρωθυπουργό, τα 

υπουργεία Οικονοµικών και Μεταφορών και τους φορείς της πόλης, 

για την επερχόµενη αναστολή των δροµολογίων, που θα προκαλέσουν 

«έµφραγµα» στη Θεσσαλονίκη, καθώς µε τα αστικά λεωφορεία 

µετακινούνται καθηµερινά 450.000 άτοµα.

 To ∆ηµόσιο οφείλει στον ΟΑΣΘ 35,5 εκατ. ευρώ µε αποφάσεις της 

διαιτησίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικά εκτελεστέες για το 2011 

και 2012, ενώ παράλληλα υπάρχουν οφειλές ακόµα 45 εκατ. από 

το οριστικό κλείσιµο του 2010 και 2011, ήτοι συνολικά περίπου 80 

εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί το κενό χρηµατοδότησης, ο ΟΑΣΘ 

απευθύνθηκε και σε τράπεζες, αλλά πλέον και αυτή n δυνατότητα έχει 

εξαντληθεί, ενώ δεν έχει καταβληθεί n µισθοδοσία των εργαζόµενων 

του Οργανισµού για το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοεµβρίου, αλλά 

και το µέρισµα των µετόχων του για τον Νοέµβριο και τον ∆εκέµβριο. 

Πάντως, σήµερα, θα υπάρξει εκ νέου επικοινωνία της διοίκησης του 

ΟΑΣΘ µε το υπουργείο Οικονοµικών για να εξευρεθεί λύση.

ΛΥΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΙΟ ΑΡΧΑΙΟ ΛΙΜΑΝΙ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 15 | 26/11/2012

Μέσα στον ∆εκέµβριο ξεκινά η θεµελίωση του συγκροτήµατος της 

στο Φάληρο, όπου οι µπουλντόζες ολοκληρώνουν τις εκσκαφές. Η 

φάση αυτή θα διαρκέσει ως τα τέλη του 2013, καθώς θα χρειαστεί να 

τοποθετηθούν ειδικοί πάσσαλοι επειδή σε ορισµένα σηµεία του χώρου 

στους ιστορικούς χρόνους η θάλασσα έφτανε πολύ ψηλότερα και εδώ 

βρισκόταν το πρώτο λιµάνι της αρχαίας Αθήνας. Ένα υπολογίσιµο 

τµήµα της σηµερινής ξηράς προέρχεται από παλαιότερες προσχώσεις 

Αθήνας, πριν από αυτό του Πειραιά, που ανάγεται στις περιόδους 

του Θεµιστοκλή και του Περικλή. Αναφέρεται στα "Περσικά" του 

Ηρόδοτου και είχε παίξει σηµαντικό ρόλο στις µάχες του Μαραθώνα 

και των Θερµοπυλών. To 480 π.Χ. εδώ έγινε το πολεµικό συµβούλιο 

των Περσών, πριν από τη ναυµαχία της Σαλαµίνας. Από εδώ ξεκινούσε 

αρχαιολόγοι του υπουργείου Πολιτισµού κατά την ξενάγηση του 

υπουργού Περιβάλλοντος Ε. Λιβιεράτου και 28 φοιτητών της 

αρχιτεκτονικής σχολής της Βενετίας. Ήταν φιλοξενούµενοι του 

ιδρύµατος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο θα διαθέσει 560 εκατ. ευρώ 

για να κατασκευαστεί αυτό το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κόσµηµα 

της πρωτεύουσας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν σχεδόν 

υπόδειξη των υπηρεσιών θα µεταφερθούν σε κατάλληλα σηµεία και 

θα ενσωµατωθούν στο συγκρότηµα και στον περιβάλλοντα χώρο. 

 To νέο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας, διά χειρός Ρέντζο Πιάνο, 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015. Κατά την τριετή 

περίοδο των κατασκευών θα εξασφαλίσει 2.000 θέσεις εργασίας. 

περιβάλλον», είπε χωρίς δόση υπερβολής ο Γ. Αγουρίδης, από τη 

διοίκηση του ιδρύµατος. Παρουσίασε για πρώτη φορά τον τρόπο µε τον 

οποίο το έδαφος θα ανυψωθεί και θα σχηµατίζει ένα φυτεµένο λόφο, 

που θα «καµουφλάρει» τα κτίρια από τη βόρεια και δυτική πλευρά. 

Θα έχει κλίση µόλις 5% και θα είναι εύκολο για τους επισκέπτες να 

το περπατήσουν ως την κορυφή των 32 µέτρων. Σε αυτό το επίπεδο 

βρίσκεται το µοναδικό σηµείο που το κτίριο θα βγαίνει στην επιφάνεια. 

Προβλέπεται µια ελαφρά, διαφανής κατασκευή επιφάνειας 900 

τετραγωνικών, µε µοναδική θέα προς την Ακρόπολη και τον Σαρωνικό, 

που θα φιλοξενεί το Αναγνωστήριο, αλλά και γωνιές για εκδηλώσεις. 

Η οροφή της θα στηρίζεται σε 40 µεταλλικούς στύλους, θα καλύπτεται 

από φωτοβολταϊκά πάνελ που θα εξασφαλίζουν τις ενεργειακές 

ανάγκες του πολιτιστικού συγκροτήµατος και θα κατασκευαστούν µε 

ένα πρωτοποριακό υλικό µε βάση το τσιµέντο. 

Ανάµεσα στη Βιβλιοθήκη και τη Λυρική προβάλλει ένας «φεγγίτης» 

αποκτήµατα της Λυρικής είναι η παιδική σκηνή και το πειραµατικό 

To πρώτο, που φέρει τιµητικά την ονοµασία «Σταύρος Νιάρχος», θα 

περιβάλλει τα «κρυµµένα» κτίρια της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης. 

Σχεδιάζεται ένας υποδειγµατικός µεσογειακός κήπος, µε φυτά και 

θάµνους της ελληνικής γης, που θα καλύπτει το σύνολο των 240 

µε τη γνωστή Εσπλανάδα, θα φέρνει το νερό του Σαρωνικού ως την 

καρδιά του συγκροτήµατος. ∆ίπλα ακριβώς, σε έκταση 30 στρεµµάτων, 

είναι το δηµοτικό πάρκο Καλλιθέας, η κατασκευή του οποίου βρίσκεται 

σε προχωρηµένο στάδιο και θα είναι το πρώτο «δώρο» του ιδρύµατος 

προς τους κατοίκους της περιοχής. 


