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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

Ημέρα μνήμης η σημερινή. Αλλά κι αυτή μετ’ 
εμποδίων. Γιατί όσοι είναι σε θέση να θυμη-
θούν σήμερα είναι άνω των 50...
Οι άλλοι, οι νεότεροι, μπορεί να έχουν ακού-
σει, να έχουν διαβάσει, να έχουν συμμετά-
σχει σε εκδηλώσεις μνήμης, αλλά καθώς δεν 
έζησαν τα γεγονότα, ούτε το κλίμα εκείνων 
των ημερών του 1973, δεν είναι εύκολο να 
φτάσουν ως το μήνυμα της εξέγερσης. Να το 
νιώσουν, να το ενστερνιστούν, να το μετουσιώ-
σουν σε συνείδηση του παρόντος.
Περισσότεροι από 80 στους 100 διπλωμα-
τούχους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, μπήκαν 
σε Πολυτεχνική Σχολή μετά τα γεγονότα του 
1973. Είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα χρειάζεται 
να εξεγερθούν ενάντια στις σύγχρονες καθη-
μερινές απειλές: την ανεργία, την απαξίωση 
των γνώσεων και του επαγγέλματός τους, την 
κατάργηση του ρόλου και την ακύρωση των 
ελάχιστων αμοιβών. Είναι αυτοί που πρέπει να 
προασπίσουν την επιστημονική γνώση, να την 
κατοχυρώσουν στην καθημερινή επαγγελματι-
κή τους πρακτική. 
Ο Νοέμβριος του 1973 απέχει χρονικώς από 
το Νοέμβριο του 2011, αλλά μόνο αυτό. Κατά 
τα άλλα είναι πάντα εδώ, πάντα επίκαιρος και 
ζωντανός. Μπορεί με κάποια διαφοροποίηση 
στη διατύπωση των αιτημάτων, πλην, όμως, 
πάντα αγωνιστικός. Είναι και ο μόνος δρόμος 
που μπορεί να μας οδηγήσει ως τα βαθύτερα 
μηνύματα που εξέπεμψαν τα γεγονότα εκείνων 
των ημερών, εκείνα που  απέφεραν την απο-
κατάσταση της Δημοκρατίας, αλλά οδήγησαν 
και σε μια περίοδο δημιουργικής ανά(σ)τασης 
στην ελληνική κοινωνία, την οποία τόσο ανά-
γκη έχουμε στις χαλεπές ημέρες τις οποίες 
ζούμε σήμερα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το υπουργείο θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο παράτασης των 
προθεσμιών της ρύθμισης για 
τα αυθαίρετα πέραν της 30ής 
Νοεμβρίου, ανάλογα με την 
ανταπόκριση του κόσμου τις 
επόμενες ημέρες. Αυτό δήλωσε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος κ. Γ. 
Παπακωνσταντίνου, απαντώντας 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. 
Όπως επεσήμανε το υπουργείο 
παρακολουθεί σε καθημερινή 
βάση την ανταπόκριση του κό-
σμου στη ρύθμιση των αυθαι-
ρέτων και δίνει συνέχεια νέες 
διευκρινίσεις. «Η ανταπόκριση, 
παρά το γεγονός ότι βρισκόμα-
στε σε ένα δύσκολο οικονομικό 
περιβάλλον, είναι μεγαλύτερη 
αν τη συγκρίνει κάποιος με την 
ανταπόκριση σε ένα ανάλογο 
χρονικό διάστημα για τη ρύθμιση 
των ημιυπαίθριων. Τις επόμενες 
ημέρες θα υπάρξει και ενημερω-
τική καμπάνια στην τηλεόραση 
και το ραδιόφωνο. Ανάλογα με τα 
αποτελέσματα, θα δούμε αν θα 

Σήμερα το απόγευμα πραγματοποιείται η πορεία για τον εορτασμό της 38ης 
επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Σε επιφυλακή 7000 αστυνομικοί. 

Εξετάζεται παράταση 
για τα αυθαίρετα 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 

Έχουν κατατεθεί 
63.000 φάκελοι 
για υπαγωγή στη 
ρύθμιση για τα 
αυθαίρετα και 
έχουν εισπραχθεί 
περί τα 20 εκατ. 
ευρώ.

χρειαστεί να κάνουμε περαιτέρω 
κινήσεις».

Σε δημοσιογραφικό ερώτημα 
«εάν υπάρχει περίπτωση να δοθεί 
παράταση για τους ημιυπαίθριους 
και για αυθαίρετα» ο υπουργός 
απάντησε ότι «η ρύθμιση των 
ημιυπαίθριων έχει καταληκτική 
ημερομηνία, δεν θα αλλάξει 
αυτό. Για τη ρύθμιση των αυθαι-
ρέτων θα το δούμε σε σχέση με 
την ανταπόκριση του κόσμου τις 
επόμενες ημέρες».Μέχρι στιγμής, 
από την έναρξη της διαδικασίας, 
έχουν κατατεθεί 63.000 φάκελοι 
για υπαγωγή στη ρύθμιση για τα 
αυθαίρετα και έχουν εισπραχθεί 
περί τα 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΕ, με 
δηλώσεις του προέδρου του Χρ. 
Σπίρτζη εγκαίρως έχει επισημάνει 
την ανάγκη να ληφθεί  υπόψη 
η οικονομική συγκυρία και να 
ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να 
διευκολυνθεί η υπαγωγή στη ρύθ-
μιση του μεγαλύτερου δυνατού 
αριθμού ιδιοκτητών αυθαιρέτων.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 17-11-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

24-25
Νοεμβρίου

2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: EUCEET Conference 
“New Trends and Challenges in Civil Engineering 
Education”
ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  4o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο “Στρατηγι-
κών Διαχείρισης Κεφαλαίων”
ΑΘΗΝΑ

European Civil Engineering 
Education and Training 
Association, Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών Παν. Πατρών
www.euceet.upatras.gr

Financial-Academy.eu. 
www.FundStrategiesForum.
com

29
Νοεμβρίου

2011

Την πορεία της εξέλιξης του χαρτιού μέσα στον χρόνο παρουσιάζει 
έκθεση με θέμα την ιστορία του, που θα εγκαινιαστεί στις 13 Δεκεμβρίου 
στο Μουσείο Μπενάκη.
Η έκθεση με τίτλο «Το χαρτί. Δύο χιλιάδες χρόνια ιστορίας σε Ανατολή 
και Δύση» βασίζεται σε υλικό που προέρχεται από την ιδιωτική συλλογή 
αντικειμένων και πρωτότυπου φωτογραφικού υλικού της Μ. Μαλακού και 
του Μ. Βλέσσα, από διάφορες χώρες του κόσμου.
Μέσα από εκθέματα, φωτογραφίες και τρισδιάστατες κατασκευές θα προβάλλεται η πορεία 20 αιώνων του χαρ-
τιού από την Κίνα και την υπόλοιπη Ανατολική Ασία, στους Άραβες και μέσω αυτών στην Ινδία, τη Βόρεια Αφρική, 
την Ιβηρική και τελικά στην υπόλοιπη Ευρώπη και την Aμερικανική ήπειρο. 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Ιανουαρίου 2012 στο κτίριο της οδού Πειραιώς (Πειραιώς 138 και Ανδρονίκου, 
τηλ. 210 345 3111).

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρο-
λογίας
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Εργαστηρί-
ων, Σχολή Αγρονόμων  Τοπο-
γράφων Μηχανικών  Ε.Μ.Π.
www.metrologia2012.gr

3-4
Φεβρουαρίου

2011

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 

ΑΘΗΝΑ
  Από τις 6 σήμερα το πρωί, η τροχαία απαγορεύει τη 
στάση και τη στάθμευση στους δρόμους γύρω από το 
Πολυτεχνείο, ενώ από τις 2 το μεσημέρι θα διακόπτει 
σταδιακά η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, με γνώμονα την ανάγκη 
εντατικοποίησης της προσπάθειάς του για τη στήριξη 
της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και 
δεδομένου του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που εκδήλω-
σε η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, συνεχίζει την 
υλοποίηση του Προγράμματος «Ημέρες Πληροφόρη-
σης Επιχειρηματιών», με στόχο τη διαρκή ενημέρωση 
της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας για τις προ-
οπτικές και τις ευκαιρίες που ανακύπτουν στις ξένες 
αγορές.  Η επόμενη (6η) διοργάνωση του Προγράμ-
ματος «Ημέρες Πληροφόρησης Επιχειρηματιών», 
θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 
στο κτίριο του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 
10 όπου οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες θα ενη-
μερωθούν  από στελέχη των Γραφείων Οικονομικών 
& Εμπορικών Υποθέσεων σε: Αλγερία, Αρμενία, 
Γερμανία, ΗΠΑ, και Σουηδία.
Στο πρώτο μέρος τα στελέχη των τεσσάρων Γραφείων 
Ο.Ε.Υ. θα παρουσιάσουν  -στο Αμφιθέατρο Γ. Κρανιδιώ-
τη- την κάθε μία αγορά, θα αναδείξουν τους δυναμι-
κούς κλάδους της κάθε οικονομίας και τις δυνατότητες 
συνεργασίας και εξαγωγής ελληνικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες 
επιχειρηματίες και εκπρόσωποι κλαδικών φορέων, που 
θα δηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον, θα έχουν τη δυ-
νατότητα για συναντήσεις με  τα στελέχη των παραπάνω 
Γραφείων Ο.Ε.Υ., με στόχο την έγκυρη και εξειδικευμέ-
νη πληροφόρησή τους (αίθουσα 7ου ορόφου). 
Όσοι επιχειρηματίες ενδιαφέρονται πρέπει να απο-
στείλουν μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011 
-ηλεκτρονικά- τη δήλωση συμμετοχής  στο e-mail: 
sbb@mfa.gr.  Πληροφορίες: Τηλ.: 210-3682764, 2760.

Ημέρα πληροφόρησης 
επιχειρηματιών

Ημερίδες του ΟΚΧΕ
 Ανοιχτές ημερίδες με θέμα «ΕΥΓΕΠ: τα πρώτα 
βήματα» διοργανώνει Ο Οργανισμός Κτηματολογίου 
& Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ),με αφορμή τη 
συμπλήρωση ενός έτους από την έκδοση του Νόμου 
3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α΄. Oι ενημερωτικές εκδηλώ-
σεις θα πραγματοποιηθούν:
  Στις 23/11/2011 στη Θεσσαλονίκη (αμφιθέατρο του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ και ώρα 15:00 - 20:00)
  Στις 6/12/2011 στην Καλαμάτα (αίθουσα διαλέξεων 

του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου και ώρα 17:00 
- 21:00)

  Στις 14/12/2011 στο Ηράκλειο Κρήτης (αίθουσα 
Ανδρόγεω του Δήμου Ηρακλείου και ώρα 17:00 - 
21:00).

 Σκοπός των ημερίδων είναι :
  Η ανασκόπηση των δράσεων από τη δημοσίευση 

του Νόμου έως σήμερα
  Η παρουσίαση  επόμενων ενεργειών που θα συμ-

βάλλουν στην ολοκλήρωση της Εθνικής Υποδομής 
Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ)

  Η ενημέρωση σχετικά με την παρουσία της χώρας 
στην Επιτροπή INSPIRE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάμεσα στα θέματα που θ αναλυθούν στην ημερίδα 
της Θεσσαλονίκης (στις 23 Νοεμβρίου) είναι:
  Απαντώντας στην κρίση με δικές μας δυνάμεις: 

ΟΚΧΕ 2009-2011
  Επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης 2011-2013
  Αποχαρακτηρισμός διαβαθμισμένων περιοχών 

με αυτοματοποιημένες μεθόδους – μία INSPIRE 
πρακτική

  Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του ΑΠΘ και οι τεχνολογίες αιχμής στις Υποδομές 
Γεωγραφικών Πληροφοριών

  Συστήματα ανοικτού λογισμικού για τη δόμηση 
και την εναρμόνιση γεωχωρικών δεδομένων κατά 
INSPIRE: εμπειρίες από το έργο GS-SOIL

  Η συμβολή της ΕΥΓΕΠ στη μετάβαση προς τη νέα 
εποχή.

Πληροφορίες: www.okxe.gr

!
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Διεθνής διαγωνισμός για τα απορρίμματα της Αττικής 
Σε δύο μήνες θα γίνει η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχων, για την επεξεργασία και διαχείριση 
αστικών στερεών αποβλήτων της Αττικής.  Αυτό ανακοίνωσε ο 
υπουργός ΠΕΚΑ Γ. Παπακωσταντίνου σε ειδική ημερίδα στην οποία  
κλήθηκαν να καταθέσουν τις απόψεις τους υποψήφιοι ανάδοχοι-
εταιρείες. Η πρόταση της τετραμελούς Ομάδας Διοίκησης Έργου 
(ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΣ , Περιφέρεια, Ε. Γ. Σ.Δ.Ι.Τ.) αφορά τη δημιουργία 
τεσσάρων εργοστασίων, δύο στη Φυλή, χωρητικότητας 1.300.000 
τόνων απορριμμάτων, ένα στο Γραμματικό χωρητικότητας 127.500 
τόνων και ένα στην Κερατέα χωρητικότητας 90.000 τόνων. Βασικό 
θέμα συζήτησης ήταν ποιος συνδυασμός τεχνολογιών θα αξιοποι-
ηθεί και κατά πόσο αυτός θα ανεβάσει το κόστος διαχείρισης, που 
θα μετακυλήσει στον πολίτη. 

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΔΚΝΑ, Ν. Χιωτάκης, σήμερα 
το κόστος ανά τόνο απορρίμματος φθάνει τα 45 ευρώ και αυτό 
πρέπει να αποτελεί την ανώτατη τιμή στην οποία θα κληθούν να 
ανταποκριθούν οι δήμοι και οι δημότες. Ο κ. Παπακωνσταντίνου, 
από την πλευρά του, άφησε ανοικτό το θέμα και σημείωσε ότι «το 

ποσό θα εξαρτηθεί από τις λύσεις που θα επιλεγούν». Επίσης, 
διατυπώθηκαν έντονοι προβληματισμοί για τη σκοπιμότητα κατα-
σκευής τεσσάρων εργοστασίων από τη στιγμή που η παραγωγή 
απορριμμάτων μειώνεται σταθερά από πέρσι και η κρίση, που έχει 
επιπτώσεις στην κατανάλωση, θα μειώσει σταθερά και τα ερχόμενα 
χρόνια την ποσότητα απορριμμάτων. 

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Π. Κουκουλόπουλος ανακοίνωσε ότι 
θα υπάρξει αλλαγή στον «Καλλικράτη», προκειμένου ο ΦΟΣΔΑ 
(φορέας διαχείρισης απορριμμάτων) να μετατραπεί σε φορέα 
Ιδιωτικού Δικαίου. Ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, 
δήλωσε ότι θεωρεί «άμεση προτεραιότητα τη διαχείριση στερεών 
αποβλήτων» και πρόσθεσε ότι η περιφέρεια μπορεί να συμβάλει με 
ποσό έως 100 εκατ. ευρώ από το ταμείο της. 

Το συνολικό κόστος των υποδομών εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει 
τα 430 εκατ. ευρώ. Οι υποδομές θα υλοποιηθούν με τη μορφή Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και το ελληνικό δημόσιο 
θα συνεισφέρει με κοινοτικές ενισχύσεις, που εκτιμώνται στο 30% 
του κόστους του έργου.

Ο ΣΠΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ 

«Απαράδεκτη ενέργεια εις βάρος των Μηχανικών»

μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Α. Κακλαμάνης, Χ.Πρωτόπαπας, Α. 
Μπούρας) να προσπαθούν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες επαγ-
γελματικές ομάδες. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι εθνικοί εκπρόσωποι να 
κάνουν επανειλημμένως προσβλητικές αναφορές κάποιων εναντίον του 
ΤΕΕ και των μηχανικών. Οι μηχανικοί είναι ενεργά μέλη της κοινωνίας. 
Ανεξάρτητα εάν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή δημόσιος υπάλληλος 
κανένας μηχανικός δεν έχει ασυλία και είναι το μοναδικό επάγγελμα 
που φέρει ευθύνη είναι για όλη του τη ζωή. Θα πρέπει να καταλάβουν 
κάποιοι ότι πρέπει να σταματήσουν να παίζουν κλεφτοπόλεμο με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα και το μέλλον μας. Οποιαδήποτε συζήτηση 

θα πρέπει να γίνει επίσημα, συνολικά και με εκπροσώπους όλων των 
φορέων.
�Ζητάμε να μην εφαρμοστούν τα άρθρα του ψηφισθέντος νομοσχε-

δίου τα οποία υποβαθμίζουν τους μηχανικούς.
�Ζητάμε να μην εφαρμοστούν τα άρθρα τα οποία τροποποιούν το 

υφιστάμενο πλαίσιο επαγγελματικών δικαιωμάτων.
�Ζητάμε να μην γίνει ξανά οποιαδήποτε τροποποίηση σε τέτοια 

θέματα εάν δεν είναι προϊόν μιας διαβούλευσης η οποία θα πρέπει 
να γίνει συντεταγμένα, οργανωμένα και με συμμετοχή όλων των 
αρμόδιων φορέων.
�Ζητάμε από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως θεσμοθε-

τημένος τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας να αντιδράσει και να 
απαιτήσει να ανασταλούν οι αποφάσεις που υποβαθμίζουν τους 
μηχανικούς. 

Θέτουμε προ των ευθυνών του κάθε αρμόδιο αλλά και κάθε αυτόκλητο 
υπερασπιστή της ισοπέδωσης. Η «ελέω Θεού» απόδοση «επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων» και η προσπάθεια ισοπέδωσης και απαξίωσης των 
μηχανικών, μπορεί να αποφέρει μόνο πρόσκαιρα οφέλη σε όσους την 
υποστηρίζουν».

Ο πρόεδρος ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης και η ΔΕ ΤΕΕ έχουν 
αποφασίσει να εκδηλώσουν την αντίδραση τους στις 
μεθοδεύσεις κατά των μηχανικών.

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) εξέδωσε δελτίο 
τύπου, με το οποίο καταγγέλλει «απαράδεκτη ενέργεια του ΥΠΕΚΑ 
εις βάρος των μηχανικών» αναφορικά με προβλέψεις του νομο-
σχεδίου για τις οικοδομικές άδειες αλλά για διαμειφθέντα κατά την 
κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του. Τα θέματα που τίθενται 
έχουν απασχολήσει ήδη τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζη και 
της Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ και ετοιμάζεται σχετική παρέμβαση. 
Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου του ΣΠΜΕ αναφέρονται τα παρακάτω:   
-«Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 την ώρα που βρίσκονταν στο κρισιμό-
τερο σημείο οι συζητήσεις για την δημιουργία κυβέρνησης συνεργα-
σίας, ο υπουργός ΠΕΚΑ κος Γ. Παπακωνσταντίνου και ο αναπληρωτής 
Υπουργός κος Ν. Σιφουνάκης προέβησαν σε συζήτηση και ψήφιση του 
νομοσχεδίου για την έκδοση των αδειών δόμησης. Το ψηφισθέν νομο-
σχέδιο είχε πολλές τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό χωρίς να έχει 
προηγηθεί καμία διαβούλευση, καμία συζήτηση και χωρίς να έχει γίνει 
καμία επίσημη ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων. Είναι αδιανόητο 
να ρυθμίζονται επαγγελματικά δικαιώματα «εν μία νυκτί» και ειδικά 
την στιγμή που η Βουλή βρίσκεται υπό διάλυση. Δεν είναι δυνατόν τρία 
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Πριν 34 χρόνια ο George Lucas, ο προικισμένος παραγωγός και σκηνοθέτης εντυπω-
σιακών κινηματογραφικών έργων, πρόβαλε στην ταινία Star Wars το ολόγραμμα της 
Πριγκίπισσας Λέια, πυροδοτώντας τα όνειρα πολλών αυτή η τεχνολογία να γίνει πραγ-
ματικότητα.
Σήμερα, η εταιρία Burton από την Ιαπωνία εργάζεται σε ένα σχέδιο που είναι πολύ κοντά 
σ' αυτό που είχε οραματιστεί ο George Lucas. Πρόκειται για έναν προτζέκτορα που εστι-
άζει ακτίνες laser σε κινούμενα τρισδιάστατα σχήματα τα οποία μπορούν να προβληθούν 
στον αέρα ή στο νερό. Εάν αυτή η τεχνολογία συνεχίσει να εξελίσσεται, θα μπορούμε 
σύντομα να απολαμβάνουμε προβολές 3D χωρίς να χρειαζόμαστε οθόνες και γυαλιά. 
Για να δημιουργηθεί αυτό το εφέ, η ακτινοβολία laser διεγείρει τα άτομα οξυγόνου και 
αζώτου του αέρα.
Μέχρι στιγμής μπορούν να εμφανιστούν περίπου 50.000 σημεία φωτός στα 10-15 frames 
το δευτερόλεπτο, ενώ γίνονται προσπάθειες να επιτευχθούν 24-30 frames όπως και στις 
κινηματογραφικές ταινίες.

Η «Rhein II», μία φωτογραφία του Αντρέας Γκέρσκι με θέμα τον ποταμό Ρήνο στη Γερμα-
νία, αποτελεί πλέον την πιο ακριβή φωτογραφία του κόσμου. Πουλήθηκε προς 3,15 εκατ. 
ευρώ σε δημοπρασία του οίκου Christie's. Η φωτογραφία περιλαμβάνεται σε μία σειρά έξι 
φωτογραφιών και είναι η μεγαλύτερη σε μέγεθος. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε φωτο-
γραφία του 1981 της Σίντι Σέρμαν που φωτογραφίζει αυτοπορτραίτα και πουλήθηκε προς 
2,8 εκατ. ευρώ.

Η ΚΙΝΑ  
ΤΩΝ ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Στη δεύτερη θέση στον πίνακα των υπε-
ρυπολογιστών παγκοσμίως, στον Top500, 
αναρριχήθηκε πλέον η Κίνα, ξεπερνώντας 
την Ιαπωνία, Βρετανία, Γαλλία και Γερμα-
νία. Την πρώτη θέση εξακολουθούν να κα-
τέχουν οι ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό, ο οποίος 
ανανεωνεται κάθε έξη μήνες από ταη πα-
νεπιστήμια του Μάνχάϊμ της Γερμανίας, Τε-
νεσί και του Εθνικού Εργαστηρίου “Λόρενς 
Μπέρκλεϊ” των ΗΠΑ, από τους 500 υπερυ-
πολογιστές:
οι 39 χρησιμοποιούν τσιπ επεξεργασίας 
γραφικών, συνήθως της NVIDIA

το 76,8% χρησιμοποιεί επεξεργαστές Intel

τo 62% ήδη χρησιμοποιεί επεξεργαστές 
με τουλάχιστον έξι πυρήνες

οι 223 είναι της ΙΒΜ και οι 140 της HP. 

AIR SHOW

Περίπου 1.000 εκθέτες, από 50 χώρες και 
περισσότερους από 55.000 επισκέπτες 
συγκέντρωσε αυτέ τις ημέρες η Dubai Air 
Show, η κορυφαία εκδήλωση αεροδιαστη-
μικής στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, τα μάτια 
όλων στράφηκαν πολλές φορές στον ουρα-
νό, καθώς τα γνωστά πλέον ανά τον κόσμο 
ακροβατικά σμήνη αεροσκαφών, μεταξύ 
των οποίων και το γαλλικό Patrouille (φω-
τογραφία), εκτέλεσαν τα εντυπωσιακά τους 
περάσματα.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΚ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3,15 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 
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Η συντριπτική πλειονότητα των πελατών της ΔΕΗ εξοφλεί κανονικά 
τους λογαριασμούς ρεύματος, αναφέρει η επιχείρηση σε σημερινή 
ανακοίνωση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΔΕΗ: Πάνω από το 73% του συνόλου των λογαριασμών 
που έχουν εκδοθεί έχουν εξοφληθεί. Δηλαδή, από τους 86.187 
λογαριασμούς που έληξαν ήδη έχουν εξοφληθεί οι 63.082.

Ανακοίνωση σχετικά με την ενέργεια της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να κόψει την 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης, επικαλούμενη απλήρωτη οφειλή της τάξης των 
3.800.000 ευρώ, εξέδωσε το ΥΥΚΑ. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται 
ότι από έλεγχο που πραγματοποίησε ο γεν. γραμματέας του υπουργεί-
ου Νικόλαος Πολύζος σε συνεργασία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ΔΕΗ, αποσαφηνίστηκε ότι δεν υπάρχουν χρέη της κεντρικής 
υπηρεσίας.

Έκτακτο τέλος επιτηδεύματος και στα εργοτάξια
Κοινή καταγγελία των πέντε εργοληπτικών οργανώσεων

Το δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πλουτο-
παραγωγικών πόρων της υφαλοκρηπίδας δεν εξαρτάται ούτε 
επηρεάζεται από την κήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(Α.Ο.Ζ.), αναφέρει σε άρθρο του ο υφυπουργός Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Μανιάτης.  Ο ίδιος, 
τονίζει ότι η ΑΟΖ αλληλο-επικαλύπτεται με την υφαλοκρηπίδα 
μέχρι το όριο των 200 ναυτικών μιλίων, ότι «όταν αποφασισθεί 
η κήρυξη Α.Ο.Ζ. στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, τα εξωτερικά 
της όρια θα είναι τα ίδια με τα όρια της υφαλοκρηπίδας» και ότι 
βάσει του Διεθνούς Δικαίου, δεν απαιτείται η κήρυξη Α.Ο.Ζ. για 
την εκμετάλλευση των υποθαλάσσιων κοιτασμάτων υδρογοναν-
θράκων.  Ο υφυπουργός αναφέρει ακόμη ότι οι ρυθμίσεις που 
περιλαμβάνονται στο ν. 4011/2011 «διασφαλίζουν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της χώρας και μας επέτρεψαν 
ήδη να προχωρήσουμε στη δημοσίευση της Διεθνούς Δημόσιας 
Πρόσκλησης για συμμετοχή στη διενέργεια Σεισμικών Ερευνών 
μη αποκλειστικής χρήσης στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, έχοντας 
πλέον σαφώς προσδιορίσει τα όρια της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας και μελλοντικής Α.Ο.Ζ.». Στο άρθρο επισημαίνεται τέλος 
ότι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της χώρας μας με όλα 
τα γειτονικά κράτη αποτελεί στρατηγική εθνική πολιτική επιλογή 
και στο πλαίσιο αυτό, πέραν των συμφωνιών οριοθέτησης με την 
Ιταλία (1977) και την Αλβανία (2009), έχουν αρχίσει διαπραγμα-
τεύσεις με τη Λιβύη και την Αίγυπτο. «Το ενδεχόμενο θέσπισης 
Α.Ο.Ζ. έχει ληφθεί υπόψη κατά τις διμερείς διαπραγματεύσεις 
οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο και τη Λιβύη, οι 
οποίες δεν αφορούν αποκλειστικά την υφαλοκρηπίδα αλλά και 
την (μελλοντική) Α.Ο.Ζ.. Όσον αφορά την Κύπρο, η σχέση μας 
είναι τέτοια που μόλις κρίνουμε ότι είναι προς αμοιβαίο συμ-
φέρον, θα προχωρήσουμε με ταχύτητα στην οριοθέτηση των 
θαλασσίων ζωνών μας», επισημαίνει ο υφυπουργός.

Ο Γ. Μανιάτης για ΑΟΖ

ΔΕΗ και  λογαριασμοί 

ΔΕΗ και υπουργείο Υγείας 

Με αυθαίρετη ερμηνεία οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών “βαπτί-
ζουν” τα εργοτάξια των κατασκευαστικών επιχειρήσεων υποκαταστήματα 
και απαιτούν την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για καθένα απ’ αυτά! 
Οι πέντε Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις (ΠΕΔΜΕΔΕ - ΠΕΔΜΗΕ-
ΔΕ -  ΠΕΣΕΔΕ - ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) από κοινού διαμαρτύρονται εγγράφως 
προς τον αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο και 
τα υπόλοιπα μέλη της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, γι’ αυτή την 
αυθαίρετη και αντίθετη προς το νόμο, ενέργεια των υπηρεσιών, επισημαί-
νοντας ότι οι εργολήπτες αντιλαμβάνονται “την ανάγκη του κράτους για 
άμεση είσπραξη εσόδων και μάλιστα έκτακτων, ανάγκη στην οποία όπως 
πολύ καλά γνωρίζετε οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις της Χώρας μετέχουν 
όσο κανένας άλλος κλάδος της Οικονομίας και είμαστε ακόμα και σήμερα 
διατεθειμένοι να αποδεχθούμε πρόσθετα βάρη, κατά το μέτρο που επιτάσσει 
η ανάγκη σωτηρίας της Εθνικής Οικονομίας”, πλην, όμως, τονίζουν, “αυτά τα 
βάρη θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη συμμετοχή που αναλογεί σε κάθε 
επιχειρηματικό κλάδο και μέσα στο πλαίσιο που θέτουν η φορολογική δικαι-
οσύνη, η συνταγματικότητα και η νομιμότητα”.  Οι εργοληπτικές οργανώσεις 
υπενθυμίζουν ότι τα εργοτάξια για την κατασκευή τεχνικών έργων δεν 
συνιστούν υποκαταστήματα κατά την έννοια της φορολογικής νομοθεσίας, 

διότι είναι πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που στήνονται αποκλειστικά και μόνο 
για την κατασκευή του έργου και κατόπιν διαλύονται. Δεν έχουν, δηλαδή, 
χαρακτήρα μόνιμης εγκατάστασης με σκοπό την άσκηση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας σε διαρκή βάση, όπως συμβαίνει με τα υποκαταστήματα 
άλλων κλάδων επιχειρηματικής δράσης (π.χ. εμπορικά κατ/μα, τράπεζες 
κλπ), στους οποίους κάθε υποκατάστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει 
και ως αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, αφού, πέραν της παραγωγικής 
δραστηριότητας, τηρεί πλήρη βιβλία σύμφωνα με τον Κ.Β.Σ.. Επισημαίνουν 
ότι τόσο από τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, όσο και από εγκυκλίους του 
υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών έχει διευκρινιστεί ότι «τέτοιες πρό-
σκαιρες εγκαταστάσεις είναι τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, 
οι προσωρινοί χώροι συγκέντρωσης, επεξεργασίας και μεταφοράς αγροτι-
κών προϊόντων κ.λπ.». Υπογραμμίζουν ότι τέτοιες προσωρινές εργοταξιακές 
εγκαταστάσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συστήνονται αναγκαστικά, ιδίως όταν 
τα έργα που αναλαμβάνουν οι εργολήπτες αφορούν  την κατασκευή πολλών 
μικρών έργων σε όλη την επικράτεια (π.χ. κατασκευή 28 Περιφερειακών 
Ιατρειών της ΔΕΠΑΝΟΜ, τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων, είτε 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε για οικισμούς Αθιγγάνων είτε για αποκα-
τάσταση σεισμοπλήκτων κ.α.). 
Να σημειωθεί ότι τέλος επιτηδεύματος, λόγω της αναδρομικής επιβολής του, 
ζητείται σήμερα  για αμέτρητες περιπτώσεις εργοταξιακής εγκατάστασης, 
τα έργα των οποίων έχουν ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια και είτε δεν έχει 
γίνει εμπρόθεσμα η προβλεπόμενη Δήλωση Μεταβολής για την διακοπή της 
δραστηριότητας εργοταξίου, είτε καθυστερεί η οριστική παραλαβή των έργων 
για διάφορους λόγους που δεν οφείλονται στους Αναδόχους, με συνέπεια το 
εργοτάξιο να παραμένει τυπικά ενεργό. 
Οι πέντε εργοληπτικές οργανώσεις ζητούν την άμεση παρέμβαση της ηγεσί-
ας του υπουργείου Οικονομικών να παύσει η απαίτηση για καταβολή τέλους 
επιτηδεύματος για τα εργοτάξια, καθώς αυτά με κανέναν τρόπο δεν μπορούν 
να θεωρηθούν υποκαταστήματα των κατασκευαστικών εταιρειών.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Όταν η Ευρώπη βγει από την κρίση, η 
Ελλάδα πρέπει να είναι μέλος- 255 ΨΗΦΟΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- Δυσανάλογες οι προσδοκίες 
με το χρόνο της κυβέρνησης.

ΚΕΡΔΟΣ: Ταξίδι του επικεφαλής του IIF στην Αθήνα- Δια-
βουλεύσεις στη Φρανκφούρτη- ΤΙ ΠΑΖΑΡΕΥΕΙ Ο ΝΤΑΛΑΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι δύο επιλογές των 
ομολογιούχων και το επιτόκιο.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Καθοριστική συνάντηση χθες Τσ. Νταλάρα με 
Λ. Παπαδήμο-Ευάγγελο Βενιζέλο- ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ HAIRCUT- 
Κρίσιμες αποφάσεις για χρέος-τράπεζες.

ΕΞΠΡΕΣ: Προτείνει ο Ζ. Μ. Μπαρόζο για την υπέρβαση της 
κρίσης στην ευρωζώνη- ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟ-
ΓΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ- Επιλογή επενδυτή το 2012, 
έναρξη έργου 2015, ολοκλήρωση το 2023.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗ-
ΤΕΣ- 255 «ναι» στην κυβέρνηση- Σαμαράς και Καρατζαφέρης 
αρνούνται γραπτή δέσμευση έναντι της Ευρωζώνης • ΑΝΕΜΠΟ-
ΔΙΣΤΗ ΡΟΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ- Ανάγκη κέντρων 
κράτησης  •  ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ- 
Το Παρίσι θέλει αποφασιστική παρέμβαση της ΕΚΤ, διαφωνεί το 
Βερολίνο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εφιάλτης διαρκείας η μαύρη τρύπα των 
ασφαλιστικών ταμείων-  ΤΟ ΔΩΡΟ ΟΜΗΡΟΣ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ- Ένεση 
400 εκατ. ευρώ στο ΙΚΑ για να πληρωθούν οι συντάξεις Δεκεμ-
βρίου  •  ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ: ΨΑΧΝΟΥΝ… ΑΣΠΙΡΙΝΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟ  •  ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ 3 ΔΙΑΡΡΟΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Τρελές ιστορίες στην Ελλάδα της κρίσης- ΕΔΩ ΦΡΕ-
ΝΟΚΟΜΕΙΟ  •  ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ: ΠΗΡΕ 255 ΝΑΙ, ΑΦΗΣΕ 
ΑΙΧΜΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΟΚ- ΝΔ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Χρυσά» ανταλλάγματα ζητούν οι ξένοι 
τραπεζίτες από την Ελλάδα- ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΜΕ 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 8% ΚΑΙ ΕΞΤΡΑ… ΔΩΡΑ  •  ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΛΙΜΑΝΙΑ, ΑΕ-
ΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ- Το Δημόσιο εκχώρησε στο 
Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων τα τελευταία «ασημικά» • Γκάλοπ 
της V- PRC- 13,5 ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ Η Ν.Δ. ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.

ΕΘΝΟΣ: Δικαστική απόφαση- ανάσα για χιλιάδες ιδιοκτήτες 
ακινήτων- ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ  
•  Φόρμουλα Γιούνκερ για 6η δόση- ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 
ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με ομιλία του στη Βουλή…- ΜΗ-
ΝΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑ  •  

Στόχος η παραμονή μας στο ευρώ, επανέλαβε ο πρωθυπουρ-
γός- ΨΗΦΟΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕ 255 «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡ-
ΝΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ  •  Κατά των κομμάτων τάσσεται η Ντόρα: 
«ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΙΝ ΠΑΡΕΙ 
ΨΗΦΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ»!

ΕΣΤΙΑ: Η ΔΙΕΤΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ- Πλήρης αποδόμησις της 
ελληνικής οικονομίας.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Ο Σκανδαλίδης με δηλώσεις του στη Βουλή άνοιξε 
το ζήτημα της άμεσης απομάκρυνσης του Παπανδρέου από την 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ- ΣΗΚΩ ΚΑΙ ΦΥΓΕ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙ-
ΤΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΩΘΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΟ 11,8%.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ 
ΧΑΡΑΤΣΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ… Τη χρεωκοπία των 
πολιτικών λιτότητας ομολογούν τόσο οι Βρυξέλλες όσο και το 
Βερολίνο, τώρα που η Ευρώπη κλυδωνίζεται επικίνδυνα.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ως τον Απρίλιο θα είναι όλα σε λειτουργία- 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: ΕΞΙ ΔΙΟΔΙΑ ΤΩΝ 2,4 €  •  255 ΨΗΦΟΙ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η νέα λίστα θα ισχύσει αναδρομικά από 1ης 
Νοεμβρίου- ΒΑΡΕΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΕΝΟΥΝ, ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ 
ΘΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΟΥΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕ-
ΨΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!!
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255 «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ... 

TΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 3 | 17/11/2011

Kαθεμία από τις ψήφους στη νέα κυβέρνηση αντιστοιχεί σε 
απόφαση ευθύνης για να μείνει n Ελλάδα στην ευρωζώνη», 
τόνισε ο Λουκάς Παπαδήμος, λίγο πριν n κυβέρνησή του λάβει 
ψήφο εμπιστοσύνης με ευρεία πλειοψηφία. «Ναι» ψήφισαν 
255 βουλευτές και «όχι» 38. Καταψήφισαν ο βουλευτής 
της ΝΔ Πάνος Κομμένος - ο οποίος διαγράφηκε από την 
Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ - και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 
Χρήστος Κατσούρας και Τσετίν Μάντατζη. 
 TO ΜΗΝΥΜΑ που έστειλε χθες n Βουλή των Ελλήνων εκτός 
Ελλάδας ήταν σε κάθε περίπτωση θετικό. Στο εσωτερικό των 
δυο μεγάλων κομμάτων, ωστόσο, υπάρχει μεγάλη νευρικότητα. 
Στο ΠΑΣΟΚ ανοίγει καθημερινά n συζήτηση για τη διαδοχή, 
ενώ στη ΝΔ συνεχίζουν παρασκηνιακά να συγκρούονται οι 
«σκληροί» με τους «μετριοπαθείς», παρότι n χθεσινή ομιλία 
του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή ικανοποίησε όλες τις τάσεις. 
 ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ, διχασμένοι όσο ποτέ εμφανίζονται Γερμανοί 
και Γάλλοι για τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης, n οποία 
παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα εξακολουθεί να εξαπλώνεται, απειλώντας όχι μόνο 
την Ιταλία και την Ισπανία, αλλά και τη Γαλλία με το Βέλγιο. Η 
Καγκελάριος Μέρκελ και ο Πρόεδρος Σαρκοζί διαφωνούν για 
τον ρόλο που πρέπει να έχει n Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
τη στιγμή που το κόστος δανεισμού συνεχίζει να αυξάνεται 
επικίνδυνα οδηγώντας κι άλλες χώρες στο κατώφλι του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού βοήθειας και του ΔΝΤ. Ο αμερικανός 
Πρόεδρος, φανερά ενοχλημένος, άσκησε κριτική στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναποφασιστικότητα που δείχνει, 
τονίζοντας ότι το βασικό πρόβλημα της Ευρώπης είναι n 
έλλειψη πολιτικής βούλησης. 
 ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ της χώρας, τώρα, αρχηγοί κομμάτων - με 
πρώτο τον πρόεδρο της ΝΔ - και πολλοί δήμαρχοι ζητούν να 
μη διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα στους πολίτες που έχουν 
πραγματική ανάγκη. Πάντως, όσο πλησιάζει n καταληκτική 
ημερομηνία του 40ημέρου, μετά το οποίο n ΔΕΗ είναι 
υποχρεωμένη να προβεί σε διακοπές ρεύματος, αυξάνονται 
και οι καταναλωτές που σπεύδουν να αποπληρώσουν τους 
λογαριασμούς που έχουν λήξει. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, 
έξι ημέρες μετά τη λήξη των πρώτων λογαριασμών που 
συμπεριλαμβάνουν το τέλος, πάνω από το 73% έχει εξοφληθεί. 
Στο μεταξύ, το ρεύμα του υπουργείου Υγείας έκοψε σήμερα 
το πρωί για κάποιες ώρες n ΓΕΝΟΠ, διαμαρτυρόμενη για 
το γεγονός ότι την ίδια ώρα που n κυβέρνηση ετοιμάζεται 
να κόψει το ρεύμα σε καταναλωτές, το Δημόσιο είναι ο 
μεγαλύτερος οφειλέτης της ΔΕΗ - της χρωστά 141 εκατ. ευρώ. 
Μόνο το υπουργείο Υγείας χρωστά 3,8 εκατ. ευρώ. 
 TO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ εγκαινιάζει μια νέα ταχτική 
στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Κάθε μέρα ένας 
επιχειρηματίας μεγαλο-οφειλέτης του Δημοσίου οδηγείται στη 
Δικαιοσύνη. Αυτή μοιάζει να είναι μια κίνηση με ουσιαστικό 
και συμβολικό περιεχόμενο, υπό την προϋπόθεση να έχει 
αποτελέσματα και να μην εξελιχθεί σε επικοινωνιακό 
τέχνασμα. Χθες συνελήφθη στη Φιλοθέη ο 72χρονος Λέων 

Λεβή με βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη 680.000 ευρώ. Από 
την Οικονομική Αστυνομία έχουν συλληφθεί τις τελευταίες 
ημέρες, ύστερα από παραγγελία των εισαγγελικών Αρχών, 
τέσσερις χρεοφειλέτες του Δημοσίου, στους οποίους είχαν 
καταλογισθεί χρέη αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από διάφορες 
αιτίες - ΦΠΑ, φορολογικά χρέη, πρόστιμα και ασφαλιστικές 
εισφορές.
ΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ πάντως στρέφονται σήμερα στο Πολυτεχνείο, 
καθώς προμηνύεται μεγάλη ένταση στην πορεία. Η 
ατμόσφαιρα έχει ηλεκτριστεί από χθες, ενώ μέσα στο ίδρυμα 
βρίσκονται ήδη αρκετοί φοιτητές του και πανεπιστημιακοί που 
θα επιχειρήσουν να εμποδίσουν μια ενδεχόμενη κατάληψη, 
αφού είναι n πρώτη επέτειος που δεν θα ισχύσει το άσυλο. 
 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ έχουν φθάσει χιλιάδες αστυνομικοί από όλη 
τη χώρα, οι οποίοι περιπολούν στο Κέντρο, όμως n ΕΛ.ΑΣ. 
θα είναι «τυφλή». Ο λόγος; Εξακολουθούν να βρίσκονται 
καθηλωμένα τα πέντε ελικόπτερα της Αστυνομίας, καθώς έχει 
κολλήσει για μία ακόμη φορά ο διαγωνισμός για τη συντήρησή 
τους. Τα ελικόπτερα δεν πετούν για περισσότερους από 
δέκα μήνες εξαιτίας μπλοκαρίσματος του διαγωνισμού στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. 
 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ του εκρηκτικού κλίματος είναι ότι για πρώτη 
φορά στην ιστορία των εορτασμών της επετείου του 
Πολυτεχνείου δεν θα καταθέσει στεφάνι ο υπουργός Παιδείας. 
Η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε άρνηση τονίζοντας: «Με 
τις συνθήκες που δημιουργούν εδώ και χρόνια οι εκτός 
δημοκρατικών ορίων ενέργειες δυναμικών μειοψηφιών, δεν 
έχει απολύτως κανένα νόημα να γίνονται καταθέσεις στεφάνων 
με τη συνοδεία είτε της Αστυνομίας είτε των κομματικών 
υποστηρικτών».

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΥΦΕΣΗ ΒΑΡΑΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΝΕΟ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 7 | 17/11/2011

Ασήκωτος, πριν καν κατατεθεί στη Βουλή, καθίσταται ο νέος 
προϋπολογισμός, αφού καλείται να σηκώσει πρόσθετα βάρη 
από την απόκλιση που παρουσιάζει ο τρέχων προϋπολογισμός 
εξαιτίας των υστερήσεων στον τομέα των εσόδων αλλά και της 
μεγαλύτερης ύφεσης της οικονομίας. Η σημερινή σύσκεψη 
του υπουργικού συμβουλίου για την έγκριση του επίσημου 
σχεδίου που θα κατατεθεί αύριο στη Βουλή συμπίπτει με τη 
δημοσιοποίηση ζοφερών στοιχείων του ΓΛΚ, που εμφανίζουν 
στο δεκάμηνο του έτους απόκλιση της τάξης του 2,1 δισ. 
ευρώ στο σκέλος των εσόδων και των δαπανών παρά την 
αναθεώρηση των στόχων.
To έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού εκτινάχθηκε στα 
20,1 δισ. ευρώ έναντι 18,081 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό 
διάστημα αυξημένο κατά 11,2% έναντι ετήσιου αναθεωρημένου 
στόχου για αύξηση 5,1%. Και αυτό παρά τη θυσία του ΠΔΕ στον 
βωμό της τιθάσευσης του ελλείμματος και τη στάση πληρωμών 
προς τρίτους.
 Η εξέλιξη αυτή αποτελεί βαρίδι για τον νέο προϋπολογισμό 
αν λάβει κάποιος υπόψη ότι ως αφετηρία για την κατάρτισή 
του λαμβάνεται ως βάση το έλλειμμα 8,5% για εφέτος όταν 
στην καλύτερη περίπτωση αυτό θα διαμορφωθεί περί τα 
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επίπεδα του 9% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι σε συνδυασμό 
με m βαθύτερη ύφεση τίθεται εν αμφιβάλω και ο στόχος του 
ελλείμματος 6,8% του ΑΕΠ το 2012 εάν δεν ληφθούν πρόσθετα 
μέτρα, που προς το παρόν ωστόσο αποκλείει κατηγορηματικά n 
κυβέρνηση. Κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει η οριστικοποίηση 
της δανειακής σύμβασης που θα αναφέρει ρητά τα μέτρα 
υλοποίησης των στόχων του μνημονίου και θα είναι απολύτως 
δεσμευτικοί για τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις 
εκλογές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
«PROjeCT ΗΛΙΟΣ» ΑΝΑΖΗΤΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 4 | 17/11/2011

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ και οικονομικό σύμβουλο για την εξειδίκευση 
και την υλοποίηση του «Project Ήλιος» μέσω του οποίου n 
ελληνική κυβέρνηση θα επιδιώξει να αποπληρώσει περί τα 15 
δισ. ευρώ δημοσίου χρέους, με εξαγωγές ηλιακής ενέργειας 
στην Ευρώπη, αναζητά το Υπουργείο Οικονομικών. 
Έτσι σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, 
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
έως τις 25 Νοεμβρίου. 
Στην πρόσκληση επισημαίνεται ότι το «Project Ήλιος» είναι 
μεγάλης σημασίας για την Ελλάδα, δεδομένου ότι n κυβέρνηση 
προϋπολογίζει έσοδα 15 δισ. ευρώ από την υλοποίησή του. 
Αναφέρεται επίσης ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί με διακρατικές 
ή πολυμερείς συμφωνίες με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
κυρίως μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης στις 
οποίες θα περιλαμβάνονται άδειες αποκλειστικής χρήσης για 
την εγκατάσταση ηλιακών πάρκων σε κρατικές εκτάσεις. To 
σχέδιο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, εκ των οποίων n αρχική 
περιλαμβάνει την εγκατάσταση 2 GW ηλιακής ενέργειας τα 
οποία προορίζονται για άμεση εξαγωγή.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΡΕΥΣΤΟ 6 ΔΙΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 17/11/2011

Δάνεια ύψους 7,2 δισ. ευρώ μέσω Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων και με την εγγύηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα 
δοθούν από τις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση των 
μεγάλων έργων υποδομής και των επιχειρήσεων.
 Ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυπλίας 
M. Χρυσοχοΐδης προωθεί λύση μέσω Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και ΕΣΠΑ για την υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής 
(οδικοί άξονες και διαχείριση απορριμμάτων), τα οποία έχουν 
τελματώσει λόγω της έλλειψης ρευστότητας. 
  Όπως έκανε γνωστό στη διάρκεια των προγραμματικών 
δηλώσεών του στη Βουλή, για την επανεκκίνηση αυτών των 
έργων θα δεσμευτούν κονδύλια του ΕΣΠΑ τα οποία και θα 
δοθούν ως εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. 
Η ΕΤΕπ με τη σειρά της θα χρηματοδοτήσει τις ελληνικές 
τράπεζες κι εκείνες θα δανείσουν τις επιχειρήσεις για να 
ξεκινήσουν εκ νέου τα μεγάλα έργα. Πρόκειται για τα πέντε 
μεγάλα έργα παραχώρησης (οδικοί άξονες) και η διαχείριση 

των σκουπιδιών. To πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη 
ρευστότητας με αποτέλεσμα οι ελληνικές τράπεζες να μη 
δίνουν δάνεια ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν την 
κατασκευή αυτών των έργων. 
Η λύση που δίνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι η δημιουργία 
ενός εγγυητικού ταμείου. Αυτό απαιτεί αλλαγή του 
κανονισμού της Κομισιόν, και οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει.
To ταμείο θα έχει πόρους 1,5 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Η ΕΤΕπ 
θα μοχλεύσει τα κεφάλαια αυτά ώστε το Μάρτιο να υπάρχουν 
6 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά θα δοθούν στις ελληνικές 
τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν κι εκείνες με τη σειρά 
τους τα μεγάλα έργα.
Ταυτόχρονα, σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και με τις 
απαλλοτριώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την ολοκλήρωσή 
τους απαιτούνται 33 μήνες. Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει 
σχέδιο νόμου με το οποίο ο χρόνος θα περιοριστεί στους 19 
μήνες, ενώ μεγαλύτερο ζήτημα υπάρχει και με το κόστος των 
απαλλοτριώσεων. 
Αυτές φτάνουν στο 10% σε σχέση με το συνολικό κόστος ενός 
έργου, ενώ στην E.E. τα αντίστοιχα ποσοστά είναι γύρω στο 
2% με 3%. Και γι' αυτό το θέμα, όπως και με τη διαδικασία 
των απαλλοτριώσεων είχαν προαναγγελθεί νομοθετικές 
παρεμβάσεις από το υπουργείο Δικαιοσύνης, οι οποίες όμως 
είναι άγνωστο σε ποιο σημείο βρίσκονται λόγω των πολιτικών 
εξελίξεων. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΒΔΟΜΑΔΑ 

EΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 17 | 17/11/2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ εβδομάδα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα 
θα κυκλοφορούν ελεύθερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 
όπως δήλωσε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου σε συνέδριο για τη διαχείριση 
απορριμμάτων. Σύμφωνα με τον υπουργό, στο αμέσως επόμενο 
χρονικό διάστημα θα καθοριστεί και το θεσμικό πλαίσιο που 
θα διέπει το λεγόμενο πράσινο Δακτύλιο, ο οποίος κατά τον κ. 
Παπακωνσταντίνου είναι συμπληρωματικό μέτρο στην άρση 
απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης. 
Εντός των επομένων δύο μηνών θα προκηρυχθούν επίσης 
τα έργα για την υλοποίηση των μονάδων διαχείρισης 
απορριμμάτων σε Φυλή, Άνω Λιόσια, Κερατέα και Γραμματικό, 
στην Αττική, όπως δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου στην 
ίδια ημερίδα. Η σχετική σύμβαση που θα γίνει με σύμπραξη 
ιδιωτών και Δημοσίου (ΣΔΙΤ) υπολογίζεται σε 1 με 1,5 
δισ. ευρώ και αφορά την ολοκληρωμένη επεξεργασία και 
διαχείριση 1.350.000 τόνων απορριμμάτων του Λεκανοπεδίου 
ανά έτος, για ενδεικτικό χρονικό διάστημα 20-25 ετών. Ωστόσο, 
σε «τοίχο» φαίνεται πως πέφτει n κατασκευή δεύτερου ΧΥΤΑ 
στη Φυλή, όπως αποκάλυψε ο περιφερειάρχης Αττικής, 
Γιάννης Σγουρός, καθώς το Δημόσιο καλείται να πληρώσει το 
ποσό των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ για απαλλοτρίωση έκτασης 
μόλις 18 στρεμμάτων, σύμφωνα με απόφαση του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, την ώρα που συνολικά έχει προβλεφθεί το ποσό των 
2,1 εκατ. ευρώ.


