
Εκδήλωση µε τίτλο: «∆ράσεις των Τοπικών Κοινωνιών για την Αειφόρο Ενέργεια» 

διοργανώνουν το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και η Περιφερειακή Ένωση ∆ή-

µων Αττικής σήµερα Πέµπτη 27 Ιουνίου 2013. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν  

στις 10.30 π.µ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, 

(1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγµα)
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Με συμμετοχή αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ, υπό τον πρόεδρο Χρήστο Σπίρτζη, 

καθώς και εκπροσώπων ΟΤΑ, πραγμα-

τοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η Ετήσια Συ-

νάντηση του Συμφώνου των Δημάρχων 

(CoM Ceremony), η οποία διοργανώθηκε  

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φιλοξε-

νήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μια εκδήλωση, ιδιαίτερα σημαντική 

στην προσπάθεια εμπέδωσης της συ-

νεργασίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 

η οποία συνέπεσε με την έναρξη της 

Εβδομάδας Αειφόρου Ενέργειας, που 

οργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Αντα-

γωνιστικότητα και την Καινοτομία από 

24 έως 28 Ιουνίου.

Με την ευκαιρία αυτής της εκδήλω-

ση, στην καρδιά της Ευρώπης συγκε-

ντρώνονται οι Εθνικοί Συντονιστές και 

οι Δήμαρχοι για να επιβεβαιώσουν τη 

δέσμευσή τους  στο Σύμφωνο των Δη-

μάρχων. Με επιφανείς ομιλητές – όπως 

ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

José Manuel Barroso και ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής των Περιφερειών Ram n 

Luis Valc rcel Siso, καθώς και ο  Arnold 

Schwarzenegger, τέως  Κυβερνήτης  της 

Καλιφόρνιας και  Επίτιμος Πρόεδρος 

του R20  (Regions and Climate Action) 

– τόσο το ΤΕΕ, ως Εθνικός Συντονιστής 

του Συμφώνου των Δημάρχων, όσο  και 

οι Δήμαρχοι που έχουν υπογράψει το 

Σύμφωνο των Δημάρχων, είχαν την ευ-

καιρία να ανταλλάξουν απόψεις με ομο-

λόγους τους και εκπροσώπους θεσμικών 

οργανων της Κοινότητας, αναφορικά με 

τα ζητήματα προστασίας του περιβάλ-

λοντος, τις δυνατότητες που υπάρχουν 

μέσα από τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά 

και τα προβλήματα που συναντούν οι 

ΟΤΑ στην υλοποίηση προγραμμάτων. 

Νωρίτερα, αυτά και άλλα ζητήματα είχαν 

την ευκαιρία να συζητήσουν κατ΄ ιδία στη 

διάρκεια ενός “Business Breakfast”, οι 

εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

SEAP-PLUS, του οποίου συντονιστής 

είναι το ΤΕΕ και στο οποίο συμμετεχουν 

Δήμαρχοι από την Ελλάδα, Κύπρο, Ιτα-

λία, Ισπανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λε-

τονία, Σλοβενία, Γερμανία, Αυστρία και 

Σουηδία. 

Η  ανάληψη από το 
ΤΕΕ δράσεων  που 
θα βοηθήσουν την 
εξοικονόµηση οι-
κονοµικών πόρων 
αλλά ταυτόχρονα 
και την ανάπτυξη,  
παρ’ όλες τις δύ-
σκολες συγκυρίες 
που διανύουµε 
σήµερα ως χώρα  
σίγουρα είναι ένα 
αισιόδοξο µήνυµα 
τόνισε στην οµιλία 
του ο Χρ. Σπίρτζης 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ  
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Κεντρικός ρόλος του ΤΕΕ σε ευρωπαϊκές 
δράσεις για την Αυτοδιοίκηση  

και την Αειφόρο Ενέργεια  

Ôï âÝâáéï åßíáé üôé ôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ 

åßíáé êåñäïöüñï. Ôï ßäéï âÝâáéï 

åßíáé üôé ç ìçôñéêÞ êéíåæéêÞ Cosco, 

óôçí ïðïßá åê÷ùñÞèçêå ôï ôìÞìá ôùí 

åìðïñåõôïêéâùôßùí åìöÜíéóå æçìéÝò 2 

äéó. äïëÜñéá ôï 2012 êáé 1,7 äéó. äïëÜñéá 

ôï 2011, áëëÜ áõôÝò êáëýðôïíôáé áðü 

ôçí êéíåæéêÞ êõâÝñíçóç, óôï üíïìá ôçò 

åðåêôáôéêÞò ðïëéôéêÞò áíÜ ôïí êüóìï. 

ÂÝâáéï åßíáé, áêüìç, üôé óôïí ÐñïâëÞôá ÉÉ 

ðïõ äéá÷åéñßæåôáé ç Cosco, äåí õößóôáíôáé 

åñãáóéáêÜ äéêáéþìáôá êáé åßíáé óôï ìüíï 

áðü ôá 265 ìåãÜëá ëéìÜíéá ôçò Åõñþðçò 

ðïõ óõìâáßíåé áõôü, óýìöùíá ìå ôçí 

Ýêèåóç «Port Labor in the E.U», ç ïðïßá 

óõíôÜ÷èçêå ãéá ëïãáñéáóìü ôçò ÅÅ, áðü ôï 

ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÃÜíäçò. Êáé ôÝëïò, ðåñßðïõ 

âÝâáéï åßíáé üôé ôá ÷ôåóéíÜ åãêáßíéá óôïí 

ÐñïâëÞôá ÉÉÉ, áðïôÝëåóáí ìéá êáëÞ áöïñìÞ 

ãéá íá óõæçôçèåß ôï êéíåæéêü áßôçìá ãéá ôçí 

áðüêôçóç ôïõ ðëåéïøçöéêïý ðáêÝôïõ ôùí 

ìåôï÷þí ôïõ ÏËÐ.

¼ëåò áõôÝò ïé âåâáéüôçôåò, ïäçãïýí óå 

ìéá ìåãáëýôåñç: êÜðïéïé íïéÜæïíôáé íá 

îåðïõëÞóïõí ôç äçìüóéá ðåñéïõóßá, 

ìüíï êáé ìüíï, ãéá íá éêáíïðïéÞóïõí ôïí 

åéóðñáêôéêü óôü÷ï ôïõ ìíçìïíßïõ, êé ü÷é 

íá äþóïõí íÝåò áíáðôõîéáêÝò ðñïïðôéêÝò 

óôç ÷þñá. ¢ëëùóôå, ï åðéêåöáëÞò 

ôïõ ðïëýöåñíïõ ÔÁÉÐÅÄ, ôï ïìïëïãåß 

áðåñßöñáóôá, äçëþíïíôáò êáé óôçí «Wall 

Street Journal», üôé ç ðþëçóç ôïõ 74% ôùí 

ìåôï÷þí ôïõ ÏËÐ, ç ïðïßá åß÷å ó÷åäéáóôåß 

íá ãßíåé ôï 2014, ìðïñåß íá åðéóðåõóèåß 

êáé íá ðñáãìáôïðïéçèåß åíôüò ôïõ Ýôïõò, 

õðïêáèéóôþíôáò ôçí áðþëåéá ôùí ÷ñçìÜôùí 

áðü ôï «íáõÜãéï» ôçò ðþëçóçò ôçò ÄÅÐÁ.

Ðåñß ðïéÜò áíÜðôõîçò ìéëÜìå ëïéðüí;
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

AΘΗΝΑ
Το 3ο ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης µε θέµα : «Ο Άνθρωπος για τον 

Άνθρωπο» και τη συµµετοχή 100 ΜΚΟ απ’ όλη 

την Ελλάδα διοργανώνεται σήµερα (14:00 – 

20:00) στην Αίγλη Ζαππείου, µε ελεύθερη την 

είσοδο.

1
Ιουλίου

2013

«Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία 

υλοποίησης και Προοπτικές».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την 

Ελλάδα της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συ-
γκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο 
Βιώσιµης Κινητικότητας και 
∆ικτύων Μεταφορών

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου30
Ιουλίου

2013

 ∆εκάδες καταξιωµένα ονόµατα της ελληνικής 

µουσικής σκηνής και πολλοί νέοι καλλιτέχνες, 

που θα δώσουν το στίγµα της σύγχρονης µου-

σικής δηµιουργίας, θα συµµετάσχουν φέτος στο 

35ο River Party , το οποίο θα πραγµατοποιηθεί 

από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου 2013 

στο Νεστόριο Καστοριάς. 

Το περσινό µουσικό πάρτι φιλοξένησε στις 

όχθες του Αλιάκµονα περισσότερους από 50 

χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Η 

µεγάλη του επιτυχία το κατέταξε στα 12 σηµα-

ντικότερα ευρωπαϊκά φεστιβάλ του “Europe 

Festival Awards 2012”.

 Πληροφορίες: www.riverparty.org

Το 35ο River Party 

Εκδήλωση µε τίτλο: «∆ράσεις των Τοπικών Κοινωνιών 

για την Αειφόρο Ενέργεια» διοργανώνουν σήµερα το 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και η Περιφερειακή 

Ένωση ∆ήµων Αττικής. Οι εργασίες ξεκινούν στις 10.30 

π.µ. στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδας, (1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγµα) 

και θα ολοκληρωθούν µε την τελετή βράβευσης των 

νικητών του ∆ιαδηµοτικού Μαθητικού Καλλιτεχνικού 

∆ιαγωνισµού, που οργανώθηκε από το ΤΕΕ και τους 

∆ήµους που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα SEAP – 

PLUS, µε θέµα: «Ζωγραφίζω τι κάνουµε στην πόλη µας 

για να καθαρίσουµε τον ουρανό της».  

Η εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της Εβδοµά-

δας Αειφόρου Ενέργειας, που οργανώνει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και ο Εκτελεστικός Οργανισµός για την Αντα-

γωνιστικότητα και την Καινοτοµία (24 - 28 Ιουνίου 2013). 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας συµµετέχει στις 

διοργανώσεις της Εβδοµάδας Αειφόρου Ενέργειας, ως 

Συντονιστής του «Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Ευφυούς 

Ενέργειας» (Intelligent Energy Europe) SEAP –PLUS, 

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

και ως Εθνικός Συντονιστής του «Συµφώνου των 

∆ηµάρχων», την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει 

στη µείωση εκποµπών CO2 τουλάχιστον κατά 20% έως 

το 2020. Σκοπός του SEAP –PLUS είναι να εντάξει στο 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (Στ∆) όσο το δυνατόν περισ-

σότερους ευρωπαϊκούς δήµους και οι εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της Εβδοµάδας 

Αειφόρου Ενέργειας, χαρακτηρίζονται ως Ενεργειακές 

Ηµέρες, έχουν πανηγυρικό και ενηµερωτικό χαρακτήρα 

και συντελούν σε µεγάλο βαθµό στην επίτευξη του 

σκοπού της προσέλκυσης νέων δήµων στο Στ∆.   

Ηµερίδα Ενηµέρωσης και Τελετή Βράβευσης 

  Οι φοιτητές και φοιτήτριες του µεταπτυχιακού προγράµµατος «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και 

Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του Πανεπιστηµίου Αιγαίου διορ-

γανώνουν διαδικτυακό συνέδριο µε θέµα «Φύλο και Επιχειρηµατικότητα» στον εικονικό κόσµο 

Second Life (SL), στις  29 Ιουνίου 2013 (15.00 - 20.00). Το συνέδριο έχει ως στόχο αφενός τη 

συζήτηση θεµάτων που αφορούν στις πρόσφατες έµφυλες τάσεις της επιχειρηµατικότητας, αφε-

τέρου να προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών και συγκεκριµένα των εικονικών διαδικτύ-

ων κόσµων ως δυνατότητα επικοινωνίας της επιστηµονικής κοινότητας και του κοινού. ∆ήλωση 

συµµετοχής στα e-mail: skottara@windowslive.com, papadopoulo@sch.gr
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Το  ΤΕΕ στην πρώτη γραµµή δράσεων για την εξοικονόµηση 
οικονοµικών πόρων και την ανάπτυξη

Τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης απευθύνοντας χαιρετισµό στην Ετήσια Συνάντηση  
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων στις Βρυξέλλες 

«Το  ΤΕΕ, ως Τεχνικός Σύµβουλος του Κράτους 
και στο πλαίσιο του ρόλου και του σκοπού του, 
έχει ήδη αναδείξει τη σηµασία της εξοικονόµη-
σης ενέργειας και της χρήσης των ανανεώσιµων 
πηγών για την ανάπτυξη της χώρας, την ποιότητα 
ζωής για τους πολίτες και την προστασία του περι-
βάλλοντος. Αντίστοιχους στόχους έχουν, και προς 
την κατεύθυνση αυτή κινούνται και οι εταίροι που 
συµµετέχουν στο Πρόγραµµα SEAP-PLUS.  Γι’ 
αυτό , το ΤΕΕ, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρί-
ες που διανύει σήµερα η Ελλάδα σε όλους τους 
τοµείς, ανέλαβε να υλοποιήσει ως Επικεφαλής 
Εταίρος το πρόγραµµα SEAP-PLUS». Αυτό τόνισε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης κατά τον 
χαιρετισµό που απεύθυνε στην Ετήσια Συνάντηση 
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων (CoM Ceremony), 
η οποία διοργανώθηκε  από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ, υπογράµµισε 

την ευτυχή σύµπτωση η συνάντηση όσων συµµε-
τέχουν στο SEAP-PLUS, να γίνει την ίδια ηµέρα 
και στην ίδια πόλη µε την Ετήσια Συνάντηση του 
Συµφώνου των ∆ηµάρχων.  «Με αυτό το συµβολι-
κό τρόπο, το έργο SEAP-PLUS υποστηρίζει έτσι το 
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, την Ευρωπαϊκή Κίνηση 
η οποία στοχεύει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ 
για µείωση των εκποµπών CO2 κατά 20% έως το 
2020 µέσω συγκεκριµένων  δράσεων στις οποίες 
συµµετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, 
ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει το στόχο του  δηλαδή 
να συνεισφέρει στην επιτυχή εφαρµογή του Συµ-
φώνου των ∆ηµάρχων:

-Προωθώντας την πρωτοβουλία του Στ∆ µέσω της 
προσχώρησης σε αυτό περισσότερων τοπικών και 
περιφερειακών αρχών είτε ως Υπογράφοντες είτε 
ως ∆οµές Υποστήριξης αντίστοιχα 

-Υποστηρίζοντας την υποβολή περισσότερων και 
πιο ποιοτικών Σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο 

Ενέργειας (Σ∆ΑΕ)

-∆ιευκολύνοντας τη συνεργασία µεταξύ των το-
πικών αρχών, των περιφερειακών αρχών και των 
παρόχων ενέργειας 

-Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εµπειριών και τε-
χνογνωσίας µεταξύ έµπειρων και λιγότερο έµπει-
ρων περιφερειακών φορέων

-Προωθώντας την ενσωµάτωση των Σ∆ΑΕ στις πε-
ριφερειακές πολιτικές 

-Ενισχύοντας τη χρήση Ευρωπαϊκών πολιτικών 
και χρηµατοδοτικών εργαλείων όπως το ELENA, 
το JESSICA, τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, κτλ από τις 
τοπικές αρχές 

Ενηµερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και παρόχους 
ενέργειας».

Σηµαντικά αποτελέσµατα 
Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και ως σή-
µερα  έχει να επιδείξει µια σειρά  από δραστηρι-
ότητες µε σηµαντικά αποτελέσµατα ανέφερε στην 
οµιλία του ο Χρ. Σπίρτζης. Ωστόσο, στάθηκε ιδιαί-
τερα σε δυο σηµαντικά χαρακτηριστικά του έργου 
SEAP-PLUS και συγκεκριµένα:

-Τη σηµασία ανταλλαγής πληροφοριών, εµπειρι-
ών και τεχνογνωσίας µεταξύ των εταίρων για την 
επίτευξη των στόχων του έργου δεδοµένου ότι οι 
περιφέρειες των χωρών που συµµετέχουν είναι 
διαφορετικές και τη διασφάλιση της συνεργασίας 
των εταίρων – η οποία µέχρι σήµερα είναι πάρα 
πολύ καλή,

-Τη σηµασία αντιµετώπισης των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν οι τοπικές και περιφερειακές 
Αρχές στην εφαρµογή συγκριµένων µέτρων και 
δράσεων βιώσιµης ενέργειας, είτε λόγω έλλειψης 
χρηµατοδότησης, είτε λόγω έλλειψης κατάλλη-
λων και αξιόπιστων ενεργειακών δεδοµένων, είτε 
αδυναµίας πρόσβασης σε πληροφορίες  γενικά ή 
λόγω δυσκολιών της γλώσσας, είτε λόγω έλλειψης 
τεχνικής υποστήριξης κ.α. 

Ο  ρόλος των επιστηµονικών φορέων και 
της Αυτοδιοίκησης 

 «Για το ΤΕΕ, που  παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυ-
ρίες που διανύει σήµερα η Ελλάδα σε όλους τους 
τοµείς, ανέλαβε να υλοποιήσει ως Επικεφαλής 
Εταίρος το πρόγραµµα SEAP-PLUS,  το πρόγραµ-
µα αυτό αποτελεί συνέχεια των δράσεων του για 
την εξοικονόµηση ενέργειας» υπογράµµισε ο 
Χρ. Σπίρτζης προσθέτοντας:  «Αναφέρουµε χα-
ρακτηριστικά ότι η Ελλάδα είχε καταδικαστεί για 

τη µη εφαρµογή της Οδηγίας ΕΚ/36/2002 όπου 
και ενεργοποιήθηκε και συνέταξε τον ελληνικό 
κανονισµό για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, 
τεχνικές οδηγίες και πρότυπα, λογισµικό, ώστε 
να υπάρχει ενιαία βάση αξιολόγησης και διαβάθ-
µισης των κτηρίων, ηλεκτρονικό σύστηµα εξετά-
σεων και εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Το 
πρόγραµµα Seap-plus και το σύµφωνο των ∆η-
µάρχων είναι το µέσο για την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας από τους πολίτες, για τους πολίτες µέσω των 
κοινωνικών κρατικών φορέων, των τοπικών κοι-
νωνιών, των ∆ήµων» είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. 

To  εγχείρηµα της εξοικονόµησης ενέργειας 
πρέπει να εξυπηρετήσει δύο ακόµη κεντρικούς 
στόχους για την Ευρώπη, είπε ο κ Σπίρτζης ανα-
φέροντας 

-Την  ενεργειακή επάρκειας της Ευρώπης απαλ-
λαγµένης από τις εξαρτήσεις των χωρών τροφο-
δοσίας φυσικού αερίου, πετρελαίου και ορυκτών 
καυσίµων και 

-Την  τόνωση της ευρωπαϊκής παραγωγής στα 
υλικά, στα συστήµατα, στις τεχνολογίες και στο 
ανθρώπινο δυναµικό κατά τρόπο όµως που η 
ευρωπαϊκή παραγωγή να είναι κατανεµηµένη σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

-«Θα µπορούσαµε να κάνουµε βήµατα προς τη 
σύγκλιση των ευρωπαϊκών χωρών και το ξεπέ-
ρασµα της κρίσης, συνέχισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
αναφέροντας ότι «ο άλλος δρόµος που βιώνουµε 
τα τελευταία χρόνια, της αύξησης της ανταγω-
νιστικότητας µετά τη δραµατική µείωση του ερ-
γασιακού κόστους, θα οδηγηθεί στη µείωση και 
άλλων κοστοβόρων θεσµών και δράσεων του ευ-
ρωπαϊκού κεκτηµένου, δηλαδή, για να γίνουµε πιο 
ανταγωνιστικοί µε χώρες της Ανατολής, θα πρέπει 
να µειώσουµε δραµατικά το κόστος της προστα-
σίας του Περιβάλλοντος, το κόστος του κοινωνι-
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κού κράτους, το κόστος του κράτους δικαίου και 
το κόστος των δηµοκρατικών θεσµών. Η εξέλιξη 
αυτής της πολιτικής, όµως, έρχεται σε αντίθεση 
µε τον ευρωπαϊκό πολιτισµό, τις αξίες µας και τον 
σκοπό µιας δηµοκρατικής, βιώσιµης ενωµένης 
Ευρώπης».

Συµµετοχές 
Στην εκδήλωση συµµετείχαν: ο Α’ Αντιπρόεδρος 
του ΤΕΕ Π. Ακριτίδης, οι Γ. Ηλιόπουλος και Ε. 
Σκουλά από την ΕΠΤΑ Α.Ε., εταίρο του έργου, ο 
∆ήµαρχος Τανάγρας Ε. Γεωργίου, ο ∆ήµαρχος και 

ο Γεν. Γραµµατέας της Τρίπολης Ι. Σµυρνιώτης και 
Σ. Λυµπεράκης, µαζί µε την Ειδική Σύµβουλο Π. 
Λυµπέρη, ο ∆ήµαρχος και ο Αντιδήµαρχος Φαρ-
σάλων Α. Καραχάλιος και ∆. Μπαµπανίκας, µαζί 
µε την Ειδική Συνεργάτιδα του ∆ηµάρχου - Πολι-
τικός Μηχανικός Ηλέκτρα Θελούρα, ο ∆ήµαρχος 
και ο Προιστάµενος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του ∆ήµου Πεντέλης ∆. Στεργίου – Καψάλης 
και Α. Παναγόπουλος. 

Μνηµόνια συνεργασίας 
Στο περιθώριο της συνάντησης, ο ∆ήµαρχος της 

πόλης Odranci (Σλοβενία) Ivan Markoja, υπέγρα-
ψε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, ενώ υπογράφη-
καν τα µνηµόνια συνεργασίας µεταξύ του  ICLEI 
Europe (Γερµανία) και AMR (Ρουµανία), καθώς 
και  JOKKMOKK (Σουηδία) - LEIF (Λετονία). 

Στο χώρο της συνάντησης είχαν αναρτηθεί και τα 
ζωγραφικά έργα των νικητών  του ∆ιαδηµοτικού 
διαγωνισµού που διοργάνωσε το ΤΕΕ στο πλαίσιο 
των Ηµερών Ενέργειας µε τίτλο «Ζωγραφίζω τι 
κάνουµε στην πόλη µας για να καθαρίσουµε τον 
ουρανό της», τους οποίους θα βραβεύσει το ΤΕΕ  
σε ειδική τελετή σήµερα  στην Αθήνα.

ΑΝΝΥ ΠΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Βιώσιµες ενεργειακές επενδύσεις  
για την τοπική απασχόληση και την ανάπτυξη

-«Είναι µια πραγµατική τιµή για µένα να σας καλω-
σορίσω στο σπίτι της κοινοτικής δηµοκρατίας για να 
γιορτάσουµε µαζί το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» τόνισε 
η ελληνίδα ευρωβουλευτής Άννυ Ποδηµατά υποδε-
χόµενη µε το θεσµικό της ρόλο, ως αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τους προσκεκληµένους της 
εκδήλωσης, κάνοντας θερµή αναφορά στους περισσό-
τερους από 300 δηµάρχους ευρωπαϊκών πόλεων που 
παραβρέθηκαν στην εκδήλωση, ενώ χαιρέτησε ιδιαί-
τερα τις παρουσίες του  Πρόεδρου της Επιτροπής των 
Περιφερειών κ. Valcarcel Siso, του  Πρόεδρου της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, του πρώην κυβερνήτη της Καλιφόρνια και 
επίτιµου πρόεδρου του R20, της ∆ράσης για το Κλίµα κ. Schwarzenegger, 
του αντιπροέδρου και Επιτρόπου της ΕΕ για το ψηφιακό θεµατολόγιο, κα 
Kroes και του  Επίτροπου της ΕΕ για την Ενέργεια κ. Oettinger. 

-«Οι αστικές περιοχές είναι το σπίτι για τα τέσσερα πέµπτα του πληθυσµού 
της ΕΕ και είναι µια σηµαντική πηγή διοξειδίου του άνθρακα και την περι-
βαλλοντική ρύπανση. Επιπλέον, αυτές είναι οι περιοχές που είναι περισσό-
τερο εκτεθειµένες στις αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής» είπε 
η κ Ποδηµατά , προσθέτοντας ότι «το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων έχει ιδιαίτερη 
σηµασία και αξία στο πλαίσιο αυτό, δεδοµένου ότι επικεντρώνεται στις προ-
σπάθειες των τοπικών αρχών για να τεθούν σε εφαρµογή βιώσιµες ενεργει-
ακά πολιτικές». 

-«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται σε διαπραγµατεύσεις µε το Συµβού-

λιο σχετικά µε το νοµοθετικό πλαίσιο που θα διέπει το 
νέο σχέδιο στήριξης για την περιφερειακή και αστική 
πολιτική της περιόδου  2014-2020. 

Μεγαλύτερη έµφαση θα δοθεί  σε τοµείς που σχετίζο-
νται µε την ανταγωνιστικότητα, την καινοτοµία και την 
αποδοτικότητα της ενέργειας µε στόχο βιώσιµες ενερ-
γειακές επενδύσεις για την τοπική απασχόληση και την 
ανάπτυξη, είπε η αντιπρόεδρος του ΕΚ και πρόσθεσε 
ακόµη ότι τα θεσµικά όργανα της ΕΕ µπορεί να παρά-
σχουν ένα πλαίσιο για την ανάληψη δράσης, καθώς 
και µια σειρά από προγράµµατα χρηµατοδότησης για 

τη στήριξη βιώσιµων ενεργειακών έργων (π.χ. διαρθρωτικά ταµεία και το 
Ταµείο Συνοχής, διάφορα προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων, η Intelligent Energy Europe κλπ). Αλλά χάρη στην ενεργό συµµετοχή 
των τοπικών αρχών ότι η χρηµατοδοτική υποστήριξη µπορεί να δοθεί µε ένα 
στοχευµένο και αποτελεσµατικό τρόπο». 

Η κ Ποδηµατά απευθυνόµενη στους εκπροσώπους των επιστηµονικών φο-
ρέων και της αυτοδιοίκησης κατέληξε τονίζοντας ότι  «όσο πιο κοντά είστε 
στον πολίτη, τόσο καλύτερες είναι οι ανάγκες και οι δυνατότητες για τη µετά-
βαση προς µια κοινωνία της ενεργειακής απόδοσης και χαµηλών εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα µπορούν να εντοπιστούν και να αντιµετωπιστούν. 
Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων µας δείχνει,, συγκεκριµένα το δρόµο προς τα 
εµπρός µε τις βασικές δράσεις που περιλαµβάνονται  σε 1.400 Σχέδια ∆ρά-
σης Αειφόρου Ενέργειας, τα οποία έχουν συµφωνηθεί µέχρι τώρα».
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Το Μετρό της Hyderabad
Με ένα συνολικό µήκος 72 χιλιοµέτρων και µε σταθµούς ανά ένα 

χιλιόµετρο, το Μετρό της τέταρτης από πλευράς πληθυσµού (περίπου 

8 εκατ. κάτοικοι) πόλης της Ινδίας, ως το µεγαλύτερο έργο Σ∆ΙΤ που 

κατασκευάζεται ανά τον κόσµο. Με προϋπολογισµό 2,1 δισ. δολάρια 

ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2011 µε σκοπό να λειτουργήσει το 2017, 

µε ηµερήσια µεταφορική ικανότητα 1,7 εκατ. επιβατών, αλλάζοντας 

άρδην τα χαοτικά κυκλοφοριακά δεδοµένα αυτής της πόλης της νότιας 

Ινδίας.

Ένα τριεθνές έργο
Το 2012, οι πρόεδροι της Κένυα, της Αιθιοπίας και του Νότιου Σουδάν, 

εγκαινίασαν από κοινού το εξαιρετικά φιλόδοξο έργο LAPSSET, την 

µετατροπή του γραφικού λιµανιού της Λάµου, στο Νότιο Σουδάν, 

ως ένα από τα µεγαλύτερα διαµετακοµιστικά κέντρα του κόσµου. 

Παρά τις περιβαλλοντικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, αφού 

το λιµάνι Λάµου συµπεριλαµβάνεται στον κατάλογο των µνηµείων 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, τα σχέδια περιλαµβάνουν την 

κατασκευή ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, όπου θα φτάνουν οι αγωγοί 

από τις πετρελαιοπηγές του Νότιου Σουδάν, ενός µεγάλου λιµανιού 

για πετρελαιοφόρα, κι ενός ακόµη για εµπορεύµατα και επιβάτες, 

ενός αεροδροµίου, σιδηροδροµικού δικτύου, όλα αυτά πλά σε ένα 

εκτεταµένο τουριστικό θέρετρο. Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται 

σε 25 δισ. δολάρια και ήδη ένα τµήµα του ανέλαβε να κατασκευάσει 

µετά από διαγωνισµό µια κινέζικη εταιρεία.

Λονδίνο: Crossrail
Να αλλάξει άρδην τις συνθήκες των αστικών µετακινήσεων στο Λονδίνο, 

βελτιώνοντας οπωσδήποτε την πρόσβαση στο αεροδρόµιο Heathrow, 

αλλά και προς/από τα προάστια και τις κοντινές πόλεις, φιλοδοξεί 

το νέο Μετρό του Λονδίνου, το οποίο θα κινείται 20 µέτρα πάνω από 

το έδαφος. Με προϋπολογισµό 23 δισ. δολάρια και συνολικό µήκος 

73 χιλιόµετρα, το Crossrail ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 2009 µε 

προοπτική να είναι έτοιµο το 2018, γι’ αυτό και εργάζονται 8.000 άτοµα 

σε 40 ξεχωριστά εργοτάξια.

NITC Bridge
Είναι από τα φθηνά µεγάλα έργα υποδοµής, αλλά η σηµασία του 

τεράστια: η New International Trade Crossing, προϋπολογισµού 

950 εκατ. δολαρίων, θα συνδέσει την πόλη Windsor του Ontario 

στον Καναδά, µε το Ντιτρόιτ του Μίτσιγκαν στις ΗΠΑ, αλλάζοντας 

εντυπωσιακά τις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ των δυο χωρών, που 

είναι και από τις µεγαλύτερες διµερείς ανά τον κόσµο. Η υφιστάµενη 

στην ίδια περιοχή γέφυρα, η Ambassador Bridge, κτίστηκε το 1929 και 

καλύπτει κατά το # τις εµπορικές µεταφορές µεταξύ Καναδά και ΗΠΑ. 

Πρόκειται για µια ιδιωτική επιχείρηση, η οποία αντέδρασε στα σχέδια 

για τη νέα και την έγκριση κατασκευής της που υπέγραψε ο πρόεδρος 

Μπαράκ Οµπάµα, προσφεύγοντας στα δικαστήρια, καθώς, όπως 

υποστηρίζει, σχεδίαζε αύξηση του δυναµικού της δικής γέφυρας.

Οι απαιτήσεις για µεγάλα έργα µεταφορών αυξάνονται διαρκώς. Από την άλλη πλευρά τα έργα αυτά εξασφαλίζουν στις οικονοµίες των κρατών, 
ακόµη και αναπτυγµένων, τη δυνατότητα διατήρησης ρυθµών αύξηση στο ΑΕΠ, ακόµη και εξόδου από την κρίση. Έτσι, οι πολιτικές λιτότητας και οι 
απαιτήσεις δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, σε αρκετές περιπτώσεις παρακάµπτονται και ο κόσµος βλέπει να κτίζονται µερικά από τα µεγαλύτερα έργα. 
Κάποια απ’ αυτά παρουσιάζουµε χτες και σήµερα. 

NITC Bridge

Λονδίνο: Crossrail

Ένα τριεθνές έργο

Μετρό της Hyderabad
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προκρίνεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις η 
λύση που εξυπηρετεί την Ελλάδα- Ο ΑΓΩΓΟΣ TAP ∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΜΒΟ-Επένδυση 1,5 δισ. ευρώ και 

1 ΣΤΟΥΣ 3 ΕΧΑΣΕ ΤΟ 50% 
ΤΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ VODAFONE ΚΑΙ WIND 
ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
Ταµείου για µακροπρόθεσµες επενδύσεις σε υποδοµές- Η ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αισιόδοξα µηνύµατα για βελτίωση του κλίµατος 
στην οικονοµία- ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ DEALS- “Κλείδωσε” 

επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση- ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 

Η ΕΚΤ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ 
ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ- Μετακύλιση πληρωµής 

Ιουλίου- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΛΕΕΙ 
Ο Β. ΣΟΪΜΠΛΕ ΣΤΟ 1,455 ∆ΙΣ. ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ι∆ΙΩΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- Οι Κινέζοι, οι 
Αζέροι και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας- Η επίσκεψη του Ρώσου 

σήµερα- ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
αποκρατικοποιήσεις τροµάζουν τους επενδυτές του ΧΑ- ΝΕΑ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ EMMA DELTA ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΠΑΠ ΤΟ ΜΙΣΟ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΤΟΥΣ ΕΧΑΣΑΝ 3 ΣΤΑ 10 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 2009.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΑΙΠΕ∆-EMMA DELTA ΓΙΑ ΟΠΑΠ- Οι επενδυτές επιµένουν σε 

 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 224 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ COSCO- Στο λιµάνι του Πειραιά- Την ιδιωτικοποίηση 

«ΜΑΞΙΛΑΡΙ» ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ- Ανάλογα µε το 
τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ» Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ TAP- 
Αύριο οι ανακοινώσεις για τον αγωγό- Πολλαπλά τα οικονοµικά και 

22 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ- Ανάλογα µε τον λήγοντα του ΑΦΜ 

ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΤΗΣ COSCO ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΙΠΕ∆ 
ΚΑΙ EMMA DELTA- ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ 
Πρωτοεµφανιζόµενη οργάνωση- ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ Ν∆  ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ Η ΝΕΑ ΕΡΤ- Π. Καψής: Αφετηρία 
της συζήτησης είναι η απόφαση της κυβέρνησης.

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑΣ- Και µια και δύο και 
ΧΡΥΣΑ ΝΤΙΛ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟ 

ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Προ των πυλών η συµφωνία µε τους Αζέρους- 
ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ DEAL ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ-
ΜΑΜΟΥΘ ΑΠΟ ΚΙΝΑ ΓΙΑ ΟΛΠ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ- Τα σχέδια της COSCO 

 ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Η ∆ΕΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΣΩ 30 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ.
ΕΘΝΟΣ: Τα οφέλη του Αζέρικου αγωγού “TAP” για την ελληνική 
οικονοµία- ∆ΥΟ ΓΑΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑ… ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ 
30 Αυγούστου- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΤΗΣ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ Ο 
ΣΟΪΜΠΛΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 
Ανάλυση: ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΟ ΠΑΣΟΚ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ 
∆ΗΜΑΡ: ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προκρίθηκε ο TAP- Ενεργειακός παίχτης 
της ∆ύσης η Ελλάδα- WEST SIDE STORY

ΠΑΡΕΛΑΣΗ «ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ» ΑΠΟ ΜΑΞΙΜΟΥ
«ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΘΕΙΤΕ» 
ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΤΖΟΓΑ∆ΟΡΟΙ, ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ «ΜΙΚΡΟΙ» 
ΗΧΗΡΕΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕ∆ΡΩΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΕΟΦ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

καταθέσεων και νέο Μνηµόνιο- ΠΑΛΙ ΜΕΤΡΑ- Μαύρες τρύπες: 

φόροι στα ακίνητα και στους ελεύθερους επαγγελµατίες.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Αποκλείονται όσοι λαµβάνουν πάσης φύσεως 
επιδόµατα, ακόµη και ανεργίας!- ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 
ΓΙΑ 400.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
κατάργησής του…- ΜΑΣ ΚΟΣΤΙΣΕ 2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ Η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥ 
ΤΑΙΠΕ∆- Υπό την εποπτεία της MORGAN STANLEY το µεταβατικό στάδιο 

ΕΧΑΣΕ Ο NABUCCO, ΚΛΕΙ∆ΩΣΕ Ο TAP- ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ ΤΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
Η COSCO.
ΕΣΤΙΑ: Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΕΝΣΠΕΙΡΕΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ- Επιδίδεται σε 
παραλήρηµα καταστροφολογίας.

Η ΑΥΓΗ: ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΕ ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΕΚΟΨΑΝ ΤΟ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΟΥ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κυβερνητική πολιτική ανάπτυξης- ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΣ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Ο Πρωθυπουργός καλεί τους ξένους να επιχειρήσουν 
στη χώρα µας- ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ψηφίστηκε παρά τη γνωµοδότηση της επιστηµονικής επιτροπής 

 ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αποκαλύπτουµε άλλη µία συνοµωσία των 
Εβραιοσιωνιστών!!!- ΜΥΣΤΙΚΟ ΝΗΣΙ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΕΡΟΠΛΟΥ HAARP.
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ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ ΟΙ ΑΖΕΡΟΙ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-5 | 27/06/2013

Στρατηγικής σηµασίας, τόσο από οικονοµικής πλευράς, καθώς θα 

από όπου θα διέλθει, όσο και - κυρίως - από γεωπολιτικής σκοπιάς 

(TAP) για τη µεταφορά του αζερικού αερίου στην Ευρώπη.

Από το κάδρο απουσιάζουν πλέον µόνον οι επίσηµες ανακοινώσεις 

της κοινοπραξίας που εκµεταλλεύεται το αζερικό κοίτασµα του Σαχ 

Ντενίζ (θα γίνουν αύριο στις 9 το πρωί), καθώς είναι κοινό µυστικό 

παραδέχθηκε επισήµως ο επικεφαλής της αυστριακής εταιρείας 

του Σαχ Ντενίζ, το πρόγραµµα τελείωσε για εµάς, ο όµιλος θα 

εξετάσει εναλλακτικούς τρόπους για να εξασφαλίσει επιπλέον 

Ανακοινώσεις δεν έγιναν ούτε από το Μέγαρο Μαξίµου, µετά 

την πρωινή συνάντηση του κ. Σαµαρά µε εκπροσώπους της 

κοινοπραξίας του Σαχ Ντενίζ, αλλά ούτε από τις κυβερνήσεις των 

άλλων εµπλεκοµένων χωρών, οι οποίες ενηµερώθηκαν ταυτόχρονα 

χθες από τους Αζέρους. ∆εδοµένου ότι τις κυβερνήσεις δεσµεύει 

σύµφωνο εµπιστευτικότητας να µην προβούν σε δηλώσεις πριν 

από τις αυριανές επίσηµες ανακοινώσεις στο Μπακού από την ίδια 

την κοινοπραξία, χθες τα κυβερνητικά στελέχη περιορίζονταν σε 

εµφανής κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής της Συµφωνίας 

Φιλοξενούσας Χώρας (Host Government Agreement) για τον 

αγωγό TAP, προαπαιτούµενο για να είναι πλήρης ο φάκελος ενόψει 

της τελικής απόφασης των Αζέρων. Μέσω της συγκεκριµένης 

συµφωνίας ρυθµίζονται θέµατα φορολογίας, απαλλοτριώσεων και 

είπε µε νόηµα υπουργός Οικονοµικών I. Στουρνάρας, προσθέτοντας 

Ελλάδα θα γίνει ενεργειακός κόµβος για την περιοχή και θα έρθουν 

Παπαγεωργίου. Από την πλευρά της κοινοπραξίας TAP ο νορβηγός 

διευθύνων σύµβουλος κ. Τάνγκλαντ, που - και αυτό έχει τη 

σηµασία του - προέρχεται από την Statoil η οποία συµµετέχει 

τόσο στον TAP όσο και στην κοινοπραξία του Σαχ Ντενίζ, είπε ότι 

η συµφωνία αποτελεί τη σταθερή βάση για την υλοποίηση της 

επένδυσης 1,5 δισ. ευρώ 

ΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδες 1-2 | 27/06/2013

Η βεντάλια των µεγάλων επενδύσεων σε υποδοµές και ενέργεια 

άνοιξε χθες στο Μέγαρο Μαξίµου, αφού οι πρωθυπουργικές 

συναντήσεις αποτυπώνουν πιστά τις µεγάλες επιχειρηµατικές 

συµφωνίες. Τόσο η συµβολική παρουσία του κ. Αντώνη Σαµαρά στα 

Ικόνιο όσο και η επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου της κοινοπραξίας, 

που θα υλοποιήσει τον αγωγό TAP, θεωρούνται από την κυβέρνηση 

ως οι δύο πιο απτές αποδείξεις ότι η Ελλάδα δικαιούται την ψήφο 

εµπιστοσύνης από τις διεθνείς αγορές.

Ο κ. Αντώνης Σαµαράς συζήτησε µε τους εκπροσώπους 

της κοινοπραξίας Shah Deniz II, στο Μέγαρο Μαξίµου και 

ενηµερώθηκε για το πώς επελέγη τελικά ο αγωγός TAP για 

τη µεταφορά του αερίου στην Ευρώπη και παράλληλα γιατί 

Οι εταιρείες Vodafone και Wind ανακοίνωσαν στον Πρωθυπουργό 

τη συνεργασία τους στη συνεκµετάλλευση του δικτύου, που 

ανοίγει τον δρόµο για νέες θέσεις εργασίας, ενώ από το άλλοτε 

Μαξίµου και ο νέος ιδιοκτήτης του διάσηµου νησιού του Ιονίου 

κ. Ντµίτρι Ριµπολόβλεφ. Σύµφωνα µε όσα ανέφεραν κύκλοι του 

Μαξίµου, ο κ. Ριµπολόβλεφ, ιδιοκτήτης µεταξύ άλλων και της 

ποδοσφαιρικής οµάδας Μονακό, ενηµέρωσε τον Πρωθυπουργό για 

την επένδυσή του στη νησίδα Σκορπιό Λευκάδας, καθώς και για 

πιθανά µελλοντικά επενδυτικά του σχέδια στη Ελλάδα. Ο Ρώσος 

µεγαλοεπιχειρηµατίας πραγµατοποιεί ήδη τις πρώτες εργασίες 

ανακαίνισης των κτισµάτων στο νησί του Αρ. Ωνάση, ενώ πέραν 

αυτών, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιθυµεί άµεσα να 

κατασκευάσει µαρίνα στη νότια περιοχή του Σκορπιού, ενώ σκέψεις 

υπάρχουν και για την κατασκευή υπερπολυτελούς µονάδας 

φιλοξενίας για τους επισκέπτες του νησιού.

Μετά τους τριγµούς που προκάλεσε στο Μαξίµου η αποχώρηση 

της ∆ηµΑρ από την κυβέρνηση, οι επιτελείς του Πρωθυπουργού 

φαίνεται ότι αναζητούσαν µία νέα σηµατοδότηση για την πορεία 

της κυβέρνησης, η οποία προφανώς προκύπτει µέσα από τις 

µεγάλες επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν κλειδί για την επιτυχία 

του προγράµµατος και την αποφυγή νέων µέτρων. Πολιτική 

σταθερότητα και ανάπτυξη είναι οι δύο άξονες, που πλέον 

κινείται η δικοµµατική και η κυβέρνηση σκοπεύει να αξιοποιήσει 

και το εσωτερικό.

ΣΕ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 3-4 ΜΗΝΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η 
«ΝΕΑ ΕΡΤ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 27/06/2013

Σε δυσεπίλυτο πρόβληµα για τη νέα κυβέρνηση και τον 

αρµόδιο υφυπουργό Παντελή Καψή αναδεικνύεται ο στόχος 

επαναλειτουργίας της δηµόσιας τηλεόρασης άµεσα, µέσω ενός 

µεταβατικού σχήµατος υπό το υπουργείο Οικονοµικών, και σε 

διάστηµα 3-4 µηνών µέσω του νέου φορέα που Θα ιδρυθεί. Χθες 

ο κ. Καψής είχε την πρώτη, διερευνητικού χαρακτήρα, συνάντηση 

µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων στην πρώην ΕΡΤ, την ίδια 

διαµαρτυρόµενους να άρουν τον αποκλεισµό των εγκαταστάσεων 

της Αγίας Παρασκευής, προκειµένου να προχωρήσει η εκκαθάριση 

των αποζηµιώσεων προς το προσωπικό της πρώην ΕΡΤ.
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Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στη δηµόσια τηλεόραση, 

αν και -σύµφωνα µε κυβερνητικές πηγές- µε διαφορετικούς 

τόνους στην επιχειρηµατολογία τους ζητούν την απόσυρση 

της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου και της υπουργικής 

απόφασης για το κλείσιµο της ΕΡΤ. Από την πλευρά του, ο κ. 

Καψής τους διεµήνυσε χθες πως αφετηρία συζήτησης δεν 

µπορεί να είναι άλλη από την απόφαση της κυβέρνησης για 

κλείσιµο της εταιρείας, απόφαση που κυρώθηκε άλλωστε και 

από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Με δεδοµένη τη διάλυση 

της εταιρείας και τη δηµιουργία ενός µεταβατικού σχήµατος 

στο οποίο θα απασχοληθούν µε συµβάσεις έργου 2.000 εκ 

των απολυµένων της ΕΡΤ, ο κ. Καψής επιχείρησε µία πρώτη 

προσέγγιση µε τους εκπροσώπους δηµοσιογράφων και 

τεχνικών-διοικητικών στην ΕΡΤ, διαβεβαιώνοντας ότι κατά 

τη διαδικασία συγκρότησης του νέου φορέα θα κυριαρχήσει 

η αξιοκρατία και η διαφάνεια, ενώ θα υπάρχει και µέριµνα 

(µοριοδότηση) για το πρώην προσωπικό της ΕΡΤ. Οι δύο 

πλευρές αναµένεται να συναντηθούν εκ νέου αύριο, ωστόσο, 

η παράταση της κατάληψης των εγκαταστάσεων στην Αγ. 

Παρασκευή λειτουργεί απαγορευτικά ως προς την προσπάθεια 

απεµπλοκής, ενώ σενάρια που ήθελαν την κυβέρνηση να 

παρεµβαίνει δυναµική διαψεύδονται αρµοδίως.

Οι εξελίξεις στην πρώην ΕΡΤ έχουν και παράπλευρες συνέπειες, 

καθώς χθες ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε τη σκληρή κριτική 

των κοµµάτων της αντιπολίτευσης σχετικά µε τις ψηφιακές 

διαγωνισµός χωρίς δηµόσιο φορέα ραδιοτηλεόρασης για τις 

σχετικές παρατηρήσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του 

µην µπορεί να πάρει µέρος στη διαβούλευση για την ψηφιακή 

δεσµεύσει περίπου 250 εκατοµµύρια ευρώ για τις αποζηµιώσεις 

του προσωπικού και την εκκαθάριση της ΕΡΤ Α.Ε.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΖΗΤΑ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ |  Σελίδα 3 | 27/06/2013

Επιστρέφοντας στην Αθήνα η τρόικα την επόµενη εβδοµάδα 

θα κληθεί να απαντήσει επισήµως στο αίτηµα της ελληνικής 

πλευράς για παράταση µέχρι το φθινόπωρο του σχεδίου 

κινητικότητας 12.500 υπαλλήλων στο δηµόσιο. Το επιχείρηµα 

του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης θα είναι ότι έχουν 

γίνει ήδη οι 2.000 απολύσεις που προβλέπονται από το µνηµόνιο 

(µε το κλείσιµο της ΕΡΤ) και πως χρειάζεται χρόνος, για να 

επαναξιολογηθούν τα κριτήρια, ώστε να είναι αποτελεσµατικό 

στην πράξη το συγκεκριµένο πρόγραµµα που εκκρεµεί.

Προσερχόµενος στο γραφείο του χθες το πρωί ο νέος υπουργός 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε 

το σκεπτικό του, σηµειώνοντας ότι "χρειάζεται να εξασφαλιστεί 

χρονική άνεση, για να γίνουν οι όποιες αλλαγές µε αξιοκρατικά 

κριτήρια". Στην αρχική συµφωνία µε την τρόικα η προθεσµία 

εκπνέει στις 30 Ιουνίου, ενώ σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις η 

δεξαµενή από την οποία θα προέλθουν οι προς διαθεσιµότητα 

υπάλληλοι είναι κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση και η 

εκπαίδευση. Η πρώτη σύσκεψη που έγινε µετά την ορκωµοσία 

της νέας κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίµου είχε ακριβώς αυτό 

το αντικείµενο και τον τόνο έδωσε ο υπουργός Οικονοµικών 

ζητηθεί από την τρόικα παράταση του σχεδίου κινητικότητας στο 

δηµόσιο, απαντώντας "Θα δούµε" σε σχετική δηµοσιογραφική 

ερώτηση. Στο Μαξίµου και στο οικονοµικό επιτελείο γνωρίζουν 

καλά πως η κατάφαση της τρόικας δεν είναι αυτονόητη και 

θα συνεκτιµηθούν πολλά. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο 

η κυβέρνηση επιµένει στο λουκέτο της ΕΡΤ και στη χθεσινή 

πρώτη συνάντηση µε τους εργαζόµενους ο αρµόδιος υπουργός 

Παντελής Καψής δήλωσε ευθέως ότι δεν έχει τη δυνατότητα 

να πάρει πίσω την αρχική απόφαση, αλλά µόνο να αναλάβει 

πρωτοβουλίες για την επόµενη µέρα.

Άλλωστε ο υπουργός Οικονοµικών διεµήνυσε ότι οι 

αποζηµιώσεις θα καταβληθούν µετά την απελευθέρωση του 

Ραδιοµεγάρου της Αγίας Παρασκευής, για να λειτουργήσει το 

µεταβατικό σχήµα και να εκπεµφθεί πρόγραµµα.

Το ελληνικό ζήτηµα θα βρεθεί στο επίκεντρο των επαφών 

αύριο, στη σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. Ο υπουργός Ανάπτυξης 

ενώ στις 18 Ιουλίου αναµένεται στην Αθήνα ο γερµανός 

µε το βλέµµα στις γερµανικές εκλογές του Σεπτεµβρίου 

απέρριψε κατηγορηµατικά το ενδεχόµενο νέου κουρέµατος του 

ελληνικού χρέους, σηµειώνοντας ότι οι κίνδυνοι αναφορικά 

µε το πρόγραµµα προσαρµογής της χώρας είναι πλέον 

διαχειρίσιµοι. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για το γερµανικό 

προϋπολογισµό του 2014, απέδωσε όσα λέγονται για νέα 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους σε παρεξήγηση των 

προθέσεων εκείνων που λαµβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. 

κούρεµα, όπως αυτό". Το κεντρικό µήνυµά του είναι ότι η 

Ελλάδα πρέπει να µείνει στο δρόµο των µεταρρυθµίσεων και 

της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, για να επιτύχει ανάκαµψη 

της οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει γίνει γνωστό από 

το γερµανικό υπουργείο Οικονοµικών, ο κ. Σόιµπλε στην Αθήνα 

θα συζητήσει το ενδεχόµενο χορήγησης χαµηλότοκων δανείων 

σε ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις από τη γερµανική 

οµοσπονδιακή τράπεζα, καθώς και µέτρα για την καταπολέµηση 

της ανεργίας.

Στο Μέγαρο Μαξίµου γνωρίζουν ότι το φθινόπωρο θα είναι θερµό, 

γιατί τότε θα συζητηθούν µε την τρόικα µέτρα για τη διετία 2015-

2016, αλλά και ο τρόπος κάλυψης του δηµοσιονοµικού κενού 

που έχει ήδη προκύψει λόγω της τρύπας στον ΕΟΠΠΥ (καθόλου 

τυχαία η αλλαγή διοίκησης που έγινε ήδη) και των προβληµάτων 

που αντιµετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταµεία. Η ελληνική πλευρά 

αισιοδοξεί ότι η λύση µπορεί να βρεθεί µέσα από το µηδενισµό 

των επιτοκίων, την επιµήκυνση στην αποπληρωµή των δανείων 

και τη νέα αποµείωση του χρέους µε συµµετοχή αυτή τη φορά 

του δηµόσιου-θεσµικού τοµέα.


