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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

“Οι Έλληνες έχουν υποστεί μεγάλες θυσίες και 
αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί”.
Στις φωνές των επικριτών της μνημονιακής 
πρόβλεψης που πληθαίνουν, προστέθηκε και 
αυτή του επικεφαλής της Ομάδας Δράσης (Task 
Force) για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ, ο 
οποίος μίλησε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ).
Υποστήριξε, μάλιστα, πως το βάρος αυτών των 
θυσιών στο διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων 
είναι διπλάσιο σε σχέση με των Πορτογάλων 
και τριπλάσιο σε σχέση με των Ισπανών και για 
το λόγο αυτό, όπως επισήμανε, η ζήτηση στην 
αγορά έχει καταβαραθρωθεί. Το μεγαλύτερο 
εμπόδιο για την ανατροπή της κατάστασης στην 
ελληνική οικονομία, εκτίμησε, είναι η έλλειψη 
ρευστότητας, γι' αυτό και αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας του PSI θα πρέπει 
να γίνει επανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, 
οι οποίες θα πρέπει να στηρίξουν την ανάκαμψη 
της αγοράς. Δήλωσε, τέλος, βέβαιος ότι στις 
προσεχείς ημέρες «θα αρθεί η αβεβαιότητα γύρω 
από τη συμμετοχή της Ελλάδας στο ευρώ».
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι με ...“λόγια κτίζεις 
παλάτια”, όπως λέει μια λαϊκή ρήση. Στην 
πράξη η ύφεση συνεχίζει να βαθαίνει, καθώς 
η ομολογούμενη αναγκαία εγκατάλειψη της 
πολιτικής του Μνημονίου, αργεί να συμβεί, 
διαλύοντας και τις ελάχιστες εναπομένουσες 
παραγωγικές δομές στη χώρα. Και σ' αυτή την 
καθυστέρηση συμβάλουν και οι ένθεν και ένθεν 
των συνόρων μας, τα οποία υποτίθεται ότι – σε 
ότι αφορά την οικονομία – είχαν καταργηθεί με 
την εισαγωγή του ευρώ. Ή, τουλάχιστον, έτσι μας 
άφησαν να πιστεύουμε επί χρόνια.
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Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ανα-
πτυξιακού σχεδίου για την χώρα ετοιμάζει 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, όπως 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης από το βήμα της ημερίδας για την 
«έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων στην Ελλάδα». Το ΤΕΕ είπε ότι έχει 
ξεκινήσει την προσπάθεια και εργάζεται σε 
κεντρικό επίπεδο, με σταθερή συνεργασία 
των περιφερειακών τμημάτων ΤΕΕ, ώστε να 
διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη αναπτυ-
ξιακή πρόταση διεξόδου από τη σημερινή 
κρίση, ύφεση και απαξίωση του εθνικού 
πλούτου και παραγωγικού ιστού. 

Η νέα πρόταση θα εξειδικεύεται σε επι-
μέρους αναπτυξιακά προγράμματα ανά 
περιφέρεια και νομό της χώρας. ώστε 
όπως τόνισε χαρακτηριστικά «η Ελλάδα 
να αποκτήσει ένα μπούσουλα για την επό-
μενη ημέρα».

-«Μια τέτοια εθνική αναπτυξιακή πρόταση 
λείπει σήμερα από την επίσημη πολιτεία, 
λείπει από τους πολιτικούς φορείς και τα 
κόμματα», συνέχισε ο ίδιος  προσθέτοντας 

ότι «αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο διότι 
το αποτέλεσμα είναι η υπόθεση της ανάπτυ-
ξης του τόπου να επαφίεται  σε αποσπασμα-
τικούς σχεδιασμούς, που διαμορφώνονται 
από εξωγενείς παράγοντες, συγκυριακές 
πολιτικές επιλογές και κάθε λογής συμφέ-
ροντα». Αναφερόμενος ειδικότερα στην 
προσπάθεια της ελληνικής πολιτείας για 
την έρευνα και αξιοποίηση των υδρογοναν-
θράκων ο Χρ. Σπίρτζης τόνισε ότι το ΤΕΕ θα 
σταθεί αρωγός. 

Παράλληλα υπογράμμισε ότι η οικονομική 
ανάπτυξη και η ευημερία του τόπου είναι η 
καλύτερη εγγύηση για την ασφάλεια και την 
ειρήνη, ενώ αντίθετα οι οικονομική κρίση 
ευνοεί τις εντάσεις.  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
υπογράμμισε τη θετική συμβολή του υφυ-
πουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, που είναι 
και μηχανικός στην όλη προσπάθεια αξιο-
ποίησης των ελληνικών υδρογονανθράκων, 
ενώ χαιρέτησε την παρουσία όλων των συμ-
μετεχόντων στην εκδήλωση και ιδιαίτερα 
του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Κύπρου Στέλιου Αχνιώτη.   

Ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ συνεχάρη 
την οργανωτική 
επιτροπή για 
την επιτυχημέ-
νη διοργάνωση 
της ημερίδας 
και ζήτησε να 
ενημερωθούν τα 
περιφερειακά 
τμήματα Κρήτης, 
που έχουν ειδικό 
ενδιαφέρον λόγω 
σεισμικών ερευ-
νών στην περιοχή 
τους. 

Συνεχίζεται η περιοδεία των μελών της κεντρικής διοίκησης του ΤΕΕ  
στα περιφερειακά τμήματα, για την ανάδειξη των αιτημάτων και την  

προετοιμασία πανελλαδικών κινητοποιήσεων των μηχανικών.  
Σήμερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης βρίσκεται στην Κομοτηνή  

και το μέλος της ΔΕ ΤΕΕ Κ. Μακέδος στην Κέρκυρα. 

ΣΗΜΕΡΑ

Το ΤΕΕ ετοιμάζει πρόταση  
εθνικού σχεδίου ανάπτυξης 

ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ  
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-01-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

1
Φεβρουαρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων ως μοχλός κοινω-
νικής ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Πανελλήνιο συνέδριο  
οδοποιίας
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

9-10
Φεβρουαρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Παραδοσιακές Υδροκίνητες Εγκα-
ταστάσεις στον Ελληνικό Χώρο»
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο των Ελληνικών 
Μύλων

31
Μαρτίου

2012

ΑΘΗΝΑ
 Αρχίζουν σήμερα (στο ξενοδοχείο Divani-
Caravel) οι εργασίες του διημέρου με θέμα: 
«Επανεκκινώντας την Ανάπτυξη: Οι Στρατηγικές 
Επενδύσεις στην Πράσινη Ενέργεια στην Ελλάδα».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 Σήμερα πραγματοποιείται (9.45 -18.00)το 
σεμινάριο με θέμα "Συστήματα Θέρμανσης- Ψύ-
ξης- Κλιματισμού Γεωθερμίας και Βιομάζας",  που 
διοργανώνει το Τμήμα Αν. Κρήτης του Πανελλη-
νίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων-
Ηλεκτρολόγων, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Παντεχνική συγκέντρωση διοργανώνει 
αύριο Σάββατο 21 Ιανουαρίου  και ώρα 11.00 
το πρωί (στο ξενοδοχείο Lucy, στην ακτή 
Καλαμίτσας της Καβάλας), το Περιφερειακό 
Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Η εκδήλωση, στην οποία κεντρικός ομιλητής 
θα είναι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-
τζης, εντάσσεται στο πλαίσιο της περιοδείας 
του στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, για 
άμεση ενημέρωση και συντονισμό των κινη-
τοποιήσεων των μηχανικών σε ολόκληρη την 
ελληνική επικράτεια.
Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο Κώστας 
Μακέδος, μέλος της Δ.Ε. και υπεύθυνος του 
τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης και Εργασίας 
του ΤΕΕ.
  Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «η 

στοχοποίηση των διπλωματούχων μηχανικών 
και γενικότερα των επιστημόνων που εφαρμό-
στηκε μεθοδευμένα τις τελευταίες δεκαετίες, 
παίρνει σήμερα χαρακτηριστικά αναμέτρησης 
για επιβίωση και αξιοπρέπεια.
Συμμετέχουμε στον αγώνα και κινητοποιού-
μαστε για την ανατροπή των άδικων μέτρων 
που πλήττουν βάναυσα τους μηχανικούς. 
Απαιτούμε, την ακύρωση των αποφάσεων για 
τις υπέρογκες και αναιτιολόγητες αυξήσεις των 
ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών, τη 
διασφάλιση των αποθεματικών του Ταμείου και 
των συντάξεων καθώς και αξιοπρεπή
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους. 
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους συ-
ναδέλφους που αδυνατούν να πληρώσουν τις 
ασφαλιστικές τους εισφορές».

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Ενεργειακή Κατανάλωση Κτιρίων – 
Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» διοργανώνει αύριο 21 Ιανουαρίου το Τ.Ε.Ε./
Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού. Η εκδήλωση ανοιχτής ενημέρωσης 
της τοπικής κοινωνίας θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του 
Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού (με ώρα έναρξης 7 μ.μ.)
Μεταξύ άλλων θ αναλυθούν τα θέματα:
- Ενεργειακή Αξιολόγηση Συστημάτων Θέρμανσης ( Αφεντουλίδης 
Άρης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός)
- Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων (Μεταξάς Χρήστος, Πολιτικός  
Μηχανικός)
…Ξέρεις τα σπίτια πεισματώνουν εύκολα σαν τα γυμνώσεις (εφαρ-
μογές ΚΕΝΑΚ),  (Μαλιούση Εύα, Πολιτικός  Μηχανικός)
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, διευκρινήσεις και ελεύθερη 
συζήτηση.
Πληροφορίες: Τηλ.: 24610-28030/30103, www.tdm.tee.gr

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ    

Παντεχνική συγκέντρωση στην Καβάλα 

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & 
Πολιτισμού και το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς διοργανώνουν -τη Δευτέρα 23 
Ιανουαρίου 2012 -σε συνεργασία με τον ΣΑΔΑΣ 
ΠΕΑ, ημερίδα με θέμα: «Προστασία Παραδο-
σιακών Οικισμών & Σύγχρονος Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός».
Στόχος της εκδήλωσης είναι να ενημερώσει για 
την αξία, τα προβλήματα και τους τρόπους προ-
στασίας των παραδοσιακών οικισμών το ευρύ κοι-
νό, τους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς, 
καθώς και όλους εκείνους που ασχολούνται με 
έργα στερέωσης και αποκατάστασης παραδοσια-
κών κτηρίων, καθώς και εκπροσώπους αρμοδίων 
φορέων της πολιτείας. Επιπλέον, να  δημιουργήσει 
ένα δίαυλο επικοινωνίας για την κάλυψη του 
υπάρχοντος κενού σε θέματα ολοκληρωμένης και 
συνδυαστικής μελέτης των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών, αναφορικά με την προστασία των 
παραδοσιακών οικισμών και την ενσωμάτωση 
βασικών σχετικών αρχών στο σύγχρονο αρχιτε-
κτονικό σχεδιασμό.  
Πληροφορίες: Τηλ: + 30 210 3225 245, + 30 210 
3226 693, Fax +30 210 3225 240 e-mail: elet@
ellinikietairia.gr, www.ellet.gr

Προστασία Παραδοσιακών 
Οικισμών
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νανθράκων στην Ελλάδα». Όπως ανέφερε ο κ. Μανιάτης, 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Πετρελαίου BEICIP - που ήταν ο 
τεχνικός σύμβουλος της Κυπριακής Κυβέρνησης - έχει 
αναλάβει σύμβουλος και της Ελλάδας. Από την αρχή της 
εβδομάδας, εξειδικευμένο κλιμάκιο του Ινστιτούτου έχει 
εγκατασταθεί στο  ΥΠΕΚΑ και συνεργάζεται με στελέχη 
του Υπουργείου, για την επικαιροποίηση των φακέλων 
των τριών «οικοπέδων» που έχουν προκηρυχθεί. Τα 
αναβαθμισμένα πακέτα δεδομένων (data packages) που 
θα παραδώσουν στο Ελληνικό Δημόσιο, αναμένεται να 
προσελκύσουν το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών του 
τομέα. Προανήγγειλε ακόμη ότι, την ερχόμενη εβδομάδα 
αναμένεται η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για 
την ίδρυση του Φορέα Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 
(ΕΔΕΥ) και μία ημέρα μετά θα γίνει η Προκήρυξη για να 
στελεχωθεί το Δ.Σ του. Παράλληλα δρομολογείται η διαδι-
κασία για την απόσπαση πέντε καταρτισμένων επιστημό-
νων από τον Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα, βάσει 
της αξιολόγησης των βιογραφικών που έχουν αποστείλει 
οι ενδιαφερόμενοι. 

«Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της Κύ-
πρου, αλλά και να συντμήσουμε τους χρόνους τηρώντας 
απολύτως το χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει» υπο-
γράμμισε ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, θυμίζοντας ότι η Λευκω-
σία ξεκίνησε με την ανακήρυξη ΑΟΖ το 2003, προσέλαβε 
τεχνικό σύμβουλο το 2005, έκανε σεισμικές έρευνες το 
2006, προκήρυξε γύρο παραχωρήσεων το 2007, υπέγρα-
ψε το συμβόλαιο με τη Noble Energy το 2008 και έβα-
λε γεωτρύπανα το 2011. Ο κ. Μανιάτης προανήγγειλε την 
πραγματοποίηση ευρείας σύσκεψης, την ερχόμενη εβδο-
μάδα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου θα συζη-
τηθούν οι δρομολογούμενες έρευνες σε Πατραϊκό και 
Κατάκολο.  «Αποτελεί χρέος να αποκομίσουν οι τοπικές 
κοινωνίες ορατά ανταποδοτικά οφέλη», όπως είπε. Τέλος, 
επανέλαβε την εκτίμηση ότι σε βάθος χρόνου η Ελλάδα 

 Στις 2 Μαρτίου θα κατατεθούν οι προ-
σφορές για τις σεισμικές έρευνες σε 
Ιόνιο και Κρήτη, ενώ για τις έρευνες 
σε Πατραϊκό κόλπο, Κατάκολο και 
Ιωάννινα οι προσφορές αναμένονται 
στις 2 Ιουλίου ανακοίνωσε ο υφυ-
πουργός ΠΕΚΑ. Γ. Μανιάτης. 

Σημαντικό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για συμμετο-
χή στους διαγωνισμούς για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τη θαλάσσια περιοχή νότια 
της Κρήτης και τα τρία «οικόπεδα» της Δυτικής Ελλάδας, 
ανακοίνωσε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής  Γιάννης Μανιάτης, κατά τη διάρκεια 
ομιλίας του στην ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος με θέμα «Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογο-

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΤΕΕ 

Επενδυτικό ενδιαφέρον για τους  
ελληνικούς υδρογονάνθρακες 

θα μπορεί να καλύπτει έως και το 30% των αναγκών της σε 
υδρογονάνθρακες από εγχώριες πηγές. 

Αξιοποίηση του τεχνικού επιστημονικού δυναμικού 
Την ανάγκη αξιοποίησης του τεχνικού επιστημονικού 
προσωπικού στην προσπάθεια της έρευνας και εκμε-
τάλλευσης των ελληνικών υδρογονανθράκων τόνισε ο 
Γιάννης Γρηγορίου,  μηχανικός μεταλλείων γεωφυσικός 
διευθυντής έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων 
της Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, παρουσιάζοντας την κεντρι-
κή εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής  της ημερίδας. 
Παρουσιάστηκαν οι μέχρι σήμερα ερευνητικές εργασί-
ες και οι εξελίξεις στην έρευνα και την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, τα βήματα που θα ακο-
λουθήσουν (παραχωρήσεις κλπ) και τονίστηκε ότι υπάρ-
χει  επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη χώρα σε σχέση 
και με την πετρελαϊκή αγορά στην ευρύτερη περιοχή της 
Μεσογείου.  

Ελληνοκυπριακή συνεργασία
-«Τα δύσκολα τώρα αρχίζουν» είπε ο πρόεδρος του Τεχνι-
κού  Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ)  Στέλιος Αχανιώτης, 
απευθύνοντας χαιρετισμό στην ημερίδα του ΤΕΕ, εξηγώ-
ντας ότι τα πρώτα αποτελέσματα από τις σεισμικές έρευ-
νες στην ανατολική Μεσόγειο είναι εξαιρετικά αισιόδοξα. 
Προσδίδουν στην περιοχή εκτός από τη σημασία που 
έχει ως σταυροδρόμι τριών ηπείρων και τη σημασία ενός 
ενεργειακού κόμβου τεράστιας εμβέλειας. Μίλησε για τις 
μεθοδεύσεις και τις εντάσεις που προκαλεί η Τουρκία και 
τόνισε πως το νέο σκηνικό δημιουργεί κινδύνους και ευ-
καιρίες. Ελλάδα και Κύπρος πρόσθεσε ότι πρέπει να κινη-
θούν με σύνεση, ώστε να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες και 
να αποκλείσουν κινδύνους. Υπογράμμισε πως οι έρευνες 
και η αξιοποίηση των υδρογονανθράκων προϋποθέτουν 
ολοκληρωμένη, καλά μελετημένη μακροπρόθεσμη προ-
σέγγιση, με διαφάνεια, εθνική συναίνεση και πάνω απ΄ό-
λα προστασία του εθνικού συμφέροντος. 

  Εθνικά δικαιώματα 
«Το  δικαίωμα εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των πλου-
τοπαραγωγικών πόρων της υφαλοκρηπίδας δεν εξαρτάται 
ούτε επηρεάζεται από την κήρυξη Αποκλειστικής Οικονο-
μικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.)». Αυτό τόνισε μιλώντας στη ημερίδα 
η κ. Φανή Δασκαλοπούλου Λιβαδά προϊσταμένη ειδικής 
νομικής υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών, μιλώντας 
στην ημερίδα. Επίσης παρουσία σε το πλέγμα των διεθνών 
και άλλων συμφωνιών που διέπουν το όλο εγχείρημα.    

Χαιρετισμοί 
 Απεύθυναν χαιρετισμούς στην ημερίδα παρουσιάζοντας 
τις θέσεις των κομμάτων τους οι Κ. Πανάγος από τη ΝΔ, 
Μάκης Παπαδόπουλος από το ΚΚΕ, Δημήτρης Παπαδη-
μούλης από το ΣΥΡΙΖΑ και Αλ. Οικονόμου από το ΛΑΟΣ. 
Χαιρετισμό απεύθυνε επίσης ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ 
Γεώργιος Λώλος τονίζοντας τη συμβολή των γεωεπιστη-
μόνων στην προσπάθεια.   



Μετά τη Γαλλία και η Βουλγαρία 
απαγόρευσε την αμφιλεγόμενη 
τεχνολογία «υδραυλικής ρωγμάτωσης» 
για την εξόρυξη πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Οι γεωτρήσεις αυτού 
του τύπου έχουν ενοχοποιηθεί στις 
ΗΠΑ και την Βρετανία (!) για πρόκληση 
σεισμών, ενώ οι περιβαλλοντικές 
οργανώσεις προειδοποιούν για κίνδυνο 
μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα.
Στην τεχνική της υδραυλικής 
ρωγμάτωσης, τεράστιες ποσότητες 
νερού, χημικών και άμμου, 
διοχετεύονται υπό πίεση μέσα σε 
σχιστολιθικά πετρώματα, τα οποία 
θρυμματίζονται απότομα και απελευθερώνουν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που περιέχουν στο 
εσωτερικό τους. Ο απότομος θρυμματισμός των υποκείμενων πετρωμάτων έχει ενοχοποιηθεί για την 
ενεργοποίηση ρηγμάτων και την πρόκληση μικροσεισμών, ενώ οι περιβαντολόγοι προειδοποιούν ότι 
τα χημικά που χρησιμοποιούνται μπορούν να περάσουν στον υπερκείμενο υδροφόρο ορίζοντα.
Το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας υποχώρησε απέναντι στις ογκώδεις διαδηλώσεις και ανακάλεσε την 
άδεια που είχε παραχωρήσει στη Chevron για εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Τέτοιες 
άδειες, ωστόσο, ενδέχεται να παραχωρήσει η κυβέρνηση της Πολωνίας. 
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ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στο άμεσο μέλλον τα ...βιβλία των 
σχολείων δεν θα είναι από χαρτί, αλλά 
ψηφιακά και θα προβάλλονται στις 
οθόνες του iPad ή του iPhone και 
προφανώς των αντίστοιχων συσκευών 
που κυκλοφορούν στη αγορά 
ηλεκτρονικών. Ήδη, η νέα έκδοση 
iBook 2, της εφαρμογής ανάγνωσης 
ηλεκτρονικών βιβλίων Apple, παρέχει 
τη δυνατότητα προβολής διαδραστικών 
συγγραμμάτων για μαθητές δημοτικού, 
γυμνασίου και λυκείου, όπως 
ανακοίνωσε η εταιρεία χτες.
Η κορυφαία εταιρεία καθιερώνει νέο τμήμα στο ψηφιακό κατάστημα iTunes ειδικά για εκπαιδευτικά 
συγγράμματα. Στους πρώτους τίτλους περιλαμβάνονται δύο βιβλία της Pearson PLC και πέντε της 
McGraw-Hill, όλα για μαθητές λυκείου. Αν τα βιβλία αυτά θα φτάσουν στους Αμερικανούς μαθητές, 
είναι ακόμη άγνωστο, δεδομένου ότι τα μαθητικά συγγράμματα πρέπει να ελέγχονται και να εγκρίνονται 
από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ ξεχωριστά, αλλά και επιπλέον, ελάχιστοι μαθητές διαθέτουν σήμερα iPad, 
του οποίου η τιμή ξεκινά στα 499 δολάρια.
Γεγονός είναι ότι οι εκδοτικοί οίκοι προσφέρουν εδώ και χρόνια ψηφιακές εκδόσεις των μαθητικών 
συγγραμμάτων τους, οι οποίες όμως έχουν περιορισμένη απήχηση, αφού η ανάγνωσή τους στην 
οθόνη του υπολογιστή, ή σε ασπρόμαυρες συσκευές όπως το Kindle της Amazon, θεωρείται μάλλον 
άβολη. Ωστόσο, στις αρχές του 2011, ο Στιβ Τζομπς, ο ιδρυτής της Apple, σε συζήτηση με τον μεγιστάνα 
των μίντια Ρούπερτ Μέρντοχ, είχε υποστηρίξει ότι το iPad θα καταστήσει παρωχημένα τα τυπωμένα 
συγγράμματα.

ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

Το 2011 αποδείχθηκε καλύτερη χρονιά για 
την αγορά ακινήτων στις ΗΠΑ, η “φούσκα” 
της οποίας έβαλε σε περιπέτειες την 
παγκόσμια οικονομία. Οι κατασχέσεις 
κατοικιών μειώθηκαν κατά 34% σε σχέση 
με το 2010 και ο αριθμός τους ήταν ο 
μικρότερος από το 2007. Θυμίζουμε ότι η 
μεγάλη ύφεση στην αγορά των ακινήτων 
στις ΗΠΑ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 
2007 και έληξε τον Ιούνιο του 2009.
Παρόλα αυτά οι αναλυτές προειδοποιούν 
ότι η μείωση δεν σημαίνει απαραίτητα 
πως η αγορά περνά στο δρόμο της 
ευημερίας, καθώς, όπως επισημαίνουν, 
πολλές κατασχέσεις έχουν καθυστερήσει 
εξαιτίας νομικών και άλλων προβλημάτων 
κατά την εκτέλεσή τους, αλλά και στην 
προσωρινή αναστολή των κατασχέσεων. Η 
ανεργία, η υποτονική κίνηση της αγοράς 
και η γενικότερη αύξηση των τιμών 
καταναλωτικών προϊόντων στις ΗΠΑ, 
έχουν υποχρεώσει πολλούς ιδιοκτήτες 
ακινήτων σε “στάση πληρωμών” των 
δόσεων για τις κατοικίες τους. Μερικοί 
έχουν πάψει να πληρώνουν τις υποθήκες 
γιατί αυτές έχουν φτάσει να είναι 
μεγαλύτερες από την αξία του σπιτιού ! 
Έτσι, μπορεί το 2012 να εμφανιστεί 
μεγαλύτερος αριθμός κατασχέσεων, 
ωστόσο, σε καμιά περίπτωση δεν θα 
φτάσει στο ρεκόρ του 2010.
Οι πολιτείες με τις περισσότερες 
κατασχέσεις το 2011 ήταν η Νεβάδα, η 
Αριζόνα και η Καλιφόρνια, ενώ υψηλά 
ποσοστά καταγράφηκαν στην Τζόρτζια, στο 
Μίτσιγκαν, στην Φλόριντα, στο Ιλλινόις, στο 
Κολοράντο και στο Αϊντάχο.

ΗΠΑ: ΕΚΤΟΝΩΣΗ  
ΤΗΣ “ΦΟΥΣΚΑΣ”
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Υπεγράφη από τον υφυπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων  Γιάννη Μαγκριώτη   ο 
νέος  Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων 
(ΚΑΝΕΠΕ) και τίθεται σε ισχύ μετά τη δημο-
σίευσή του σε ΦΕΚ. Με το νέο Κανονισμό κα-
θορίζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας  τα 
θέματα προσεισμικής ενίσχυσης υφισταμένων 
κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, κατά τρόπο πλήρη, επιστημονικά 
σύγχρονο, ασφαλή και  οικονομικό και προ-
σαρμοσμένο στους σύγχρονους αντισεισμικούς 
κανονισμούς (Ευρωκώδικες). Η θεσμοθέτηση 
του Κανονισμού Επισκευών - Ενισχύσεων έρ-
χεται να καλύψει την ανάγκη για  αντισεισμική 
θωράκιση του παλαιότερου  κτιριακού αποθέ-
ματος  της χώρας που έχει σχεδιασθεί και κα-
τασκευασθεί με παρωχημένους αντισεισμικούς 
κανονισμούς (προ του 1985)  ή ακόμη και χω-
ρίς αντισεισμικούς κανονισμούς. Το σχετικώς 
νέο αυτό αντικείμενο των επεμβάσεων, κυρίως 
λόγω της δυσκολίας του, μέχρι σήμερα δεν κα-
λυπτόταν κανονιστικά στη χώρα μας (αλλά και 
διεθνώς).  Η σύνταξη του κανονισμού ξεκίνησε 
το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2011 από επιστη-

μονικές επιτροπές υπό την αιγίδα του ΟΑΣΠ.   

-Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης δήλωσε: «Είναι 
γνωστό ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σεισμο-
γενής χώρα που συγκεντρώνει  το 50% της σει-
σμικής ενέργειας που εκλύεται στην Ευρώπη. 
Οι συχνοί και μεγάλοι σεισμοί που πλήττουν τη 
χώρα μας προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες 
ζωές και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση τόσο 
των νοικοκυριών όσο και της Πολιτείας για 
την αποκατάσταση των καταστροφών.  Η αντι-
σεισμική θωράκιση των παλαιοτέρων κτιρίων, 
δηλαδή αυτών που έχουν κατασκευαστεί χωρίς 
αντισεισμικούς κανονισμούς ή  με παλαιότε-
ρους  αντισεισμικούς κανονισμούς  , αποτελεί 
στόχο πρώτης προτεραιότητας για το Υπουρ-
γείο Υποδομών, προκειμένου να μειωθούν οι 
καταστροφικές επιπτώσεις των σεισμών. Στη 
κατεύθυνση αυτή το ΥΠΥΜΕΔΙ θέτει σε εφαρ-
μογή  τον πρώτο στη χώρα μας Κανονισμό 
Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ), ο οποίος  
συντάχθηκε από τις επιστημονικές επιτροπές 
του ΟΑΣΠ. Ο  ΚΑΝΕΠΕ  έρχεται να καλύψει 
την απουσία μέχρι σήμερα κανονιστικού πλαι-

σίου για τη προσεισμική ενίσχυση κτιρίων και 
αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του οικιστικού 
πλούτου , συμβάλλοντας και  στην αναθέρμαν-
ση της χειμαζόμενης τα τελευταία χρόνια οικο-
δομικής και  κατασκευαστικής δραστηριότητας 
στη χώρα μας».   

Νέος  Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων 
Υπογράφηκε από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 

Το έργο της ολοκλήρωσης της διαχείρι-
σης των λυμάτων του Δήμου Πατρέων 
ύψους 24 εκ. ευρώ εντάχθηκε στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, στις 16 Ιανουαρίου 
2012. Με το έργο αυτό προβλέπεται η 
τεχνική μελέτη και η κατασκευή έργων 
αποχέτευσης λυμάτων των οικισμών 
του διευρυμένου Δήμου Πατρέων: 
Βραχναίϊκων, Οβρυάς, Δεμένικων, Μο-
νοδενδρίου, Ρογίτικων, Μιντιλογλίου 
και Παραλίας. Επίσης προβλέπεται η 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου του 
οικισμού Καστελόκαμπου, που αποτε-
λεί αδιαίρετο οικιστικό σύνολο με τον 
οικισμό του Ρίου. 

Το έργο του Καστελόκαμπου θα δημο-
πρατηθεί άμεσα καθώς υπάρχει εγκε-
κριμένη Οριστική Μελέτη. Επιπλέον, 
προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή 
έργων επέκτασης της Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτρας κατά 

30.000 ισοδυνάμους κατοίκους σε 
ορίζοντα εικοσαετίας.

Εντυπωσιακά είναι τα νούμερα για τις απολύσεις που πρόκειται να γίνουν στη χώρα μας το 
επόμενο εξάμηνο. Επτά στις 10 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα θα προβεί 
σε απολύσεις μέσα στο προσεχές εξάμηνο και το 30% σε περικοπές μισθών, σύμφωνα με 
την πρώτη έρευνα «HR Pulse» της ICAP People Solutions σχετικά με τη διαχείριση ανθρώ-
πινου δυναμικού.
Πρόκειται για μια τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα που καταγράφει άμεσα τον παλμό και τις 
εξελίξεις σε έναν ζωτικό χώρο, αυτόν της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, που αλλάζει 
ραγδαία.
Η συμμετοχή των εταιριών που παρέχουν στοιχεία αυξάνεται καθημερινά. Τα αποτελέσμα-
τα της πρώτης αναφοράς περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που καταχωρήθηκαν μέχρι τις 22 
Δεκεμβρίου 2012.
Σύμφωνα με τα πιο χαρακτηριστικά ευρήματα της έρευνας:
• 7 στις 10 εταιρίες θα μειώσουν το προσωπικό τους σε διάστημα 6 μηνών.
• 3 στις 10 θα προβούν σε μειώσεις μισθών σε διάστημα 6 μηνών.
•  Ολοι ανεξαιρέτως απάντησαν ότι μελετούν μέτρα μείωσης του κόστους, αλλά λίγοι έχουν εισα-

γάγει διαδικασίες μείωσης κόστους που συνδέονται με πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις.
•  Σχετικά λίγοι μέχρι τώρα έχουν προβεί σε σημαντικές περικοπές παροχών προς το προ-

σωπικό.
Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι δείκτες ανθρώπινου δυναμικού (HR Metrics), που για πρώ-
τη φορά συλλέγονται συστηματικά και δείχνουν μεταξύ άλλων ότι ο μέσος όρος κόστους μισθο-
δοσίας για έναν director είναι 105.000 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος για έναν manager/supervisor 
κυμαίνεται στις 55.000 ευρώ.
Σημειώνεται ότι από τις επιχειρήσεις που απάντησαν στην πρώτη έρευνα HR Pulse 64% είναι 
ελληνικές, 53% έχουν τζίρο πάνω από 100 εκατ. ευρώ, 54% έχουν περισσότερους από 200 εργα-
ζόμενους, 30% δραστηριοποιούνται στον τομέα των υπηρεσιών και 19% σε αυτόν του εμπορίου.

Έρχεται νέο κύμα απολύσεων Διαχείριση λυμάτων 
Δήμου Πατρέων



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις σήμερα Λ. Παπαδήμου-
Τσ. Νταλάρα- ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΣΤΟ PSI- Κλείνει η συμφωνία με τους 
ιδιώτες.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προσδοκίες οριστικής συμφωνίας που θα 
πάει τη Δευτέρα στο ECOFIN- ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 
HAIRCUT ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Συμβιβαστική πρόταση στις τράπεζες 
για το επιτόκιο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ PSI+- Νέα πρόταση για κλιμακούμενο επιτόκιο από 3% έως 
4,5%- Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις.

ΕΞΠΡΕΣ: Σε θετικό κλίμα η χθεσινοβραδινή συνάντηση 
Παπαδήμου-Βενιζέλου-Νταλάρα- ΓΕΦΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ «ΧΑΣΜΑ» ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ PSI.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΜΕ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ- Επαναβεβαίωση 
της πλήρους στήριξης των τριών αρχηγών στον κ. Παπαδήμο • 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» εν 
όψει του Eurogroup  • ΜΑΦΙΑ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ «ΥΨΗΛΟΥ ΚΥΡΟΥΣ»- 
Συνελήφθησαν 53 άτομα από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης.

ΤΑ ΝΕΑ: Ανασχηματισμός της κυβέρνησης προ των πυλών- Πολύ κοντά 
σε συμφωνία με τους δανειστές για το PSI- ΚΟΥΡΕΥΟΥΝ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ… 
ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ  • Η ΜΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ- Τοκογλυφία, εκβιασμοί, 
αυτοκτονίες, ξέπλυμα, διαπλοκή, κρατική διαφθορά: τι αποκαλύπτει το 
διαβιβαστικό της Ασφάλειας  • 18 ΜΑΡΤΙΟΥ Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ.

ΕΘΝΟΣ: Με κλιμακωτά επιτόκια 3% έως 5% για τα ελληνικά 
ομόλογα- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 100 ΔΙΣ.  • Η «ΤΡΟΙΚΑ» ΤΩΝ 
ΑΡΧΗΓΩΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟ  • Η «ΛΕΥΚΗ ΚΑΜΟΡΑ» 
ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  • Απαιτεί η τρόικα- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 15% ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ  • Μισθοί: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα πρόσωπα- κλειδιά και οι κομματικές 
πλάτες των εκβιαστών- Η ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΕΛΥΣΕ ΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  • ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΩΝ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Με ποιους όρους θα δίνεται φορολογική ενημερότητα 
στις επιχειρήσεις  • Γιατί κάλεσε ο Παπαδήμος τους πολιτικούς 

αρχηγούς στο Μαξίμου- ΚΛΕΙΔΩΣΕ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 4%- Α. 
Σαμαράς: «Όχι σε άλλα μέτρα ύφεσης»- Χ. Ραϊχενμπάχ: «Οι Έλληνες 
έχουν ήδη πληρώσει πολλά».

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με 53 συλλήψεις και έπεται συνέχεια…- 
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  • «Ναι» από τους τρεις 
Αρχηγούς- ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ύστερα από συνομιλία 
δυόμισι ωρών με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου.

ΕΣΤΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ- Για να απεμπλακούμε από την 
ύφεση.

Η ΑΥΓΗ: ΕΠΙ ΞΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Λακωνική… αμηχανία 
Παπαδήμου μετά τις συναντήσεις και τη σύσκεψη με τους πολιτικούς 
αρχηγούς που τον στηρίζουν.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Χρήσιμες συμβουλές για τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθήσετε- ΔΑΝΕΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΒ- 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΚΚΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γωγ, Μαγωγ και… Δρόπολη στο απίστευτο 
θρίλερ της σύγχρονης γεωπολιτικής!!!- ΗΧΟΥΝ ΟΙ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ…
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΜΑΧΕΣ ΣΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 4.5 | 20/01/2012

Πράσινο φως από τους τρεις πολιτικούς αρχηγούς προς τον 
πρωθυπουργό κ. Λουκά Παπαδήμο άναψε κατά τη χθεσινή σύσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για 
το «κούρεμα» του χρέους, τις διαπραγματεύσεις για τη νέα δανειακή 
σύμβαση και τα νέα μέτρα.
Η συνάντηση της «τρόικας» των πολιτικών αρχηγών κατέληξε σε 
συμφωνία μέσω της «περιγραφής» των επιμέρους διαφωνιών, ο 
κ. Λ. Παπαδήμος ανέλυσε τα δεδομένα, ο καθένας χωριστά και 
όλοι μαζί, τον εξουσιοδότησαν για το «κούρεμα» και τις αναγκαίες 
διαπραγματεύσεις, ενώ και οι τέσσερα έθιξαν σε βάθος πολλά 
πολιτικά και οικονομικά θέματα. 
Ο κ. Παπαδήμος ξεκίνησε την «αφήγηση» με στακάτο τρόπο και 
επανέλαβε αυτό που είχε πει προηγουμένως στα διαδοχικά τετ α τετ 
με τους πολιτικούς αρχηγούς. 
Τα χρονικά περιθώρια είναι ελάχιστα για μικροκομματικές 
σκοπιμότητες, το Μέγαρο Μαξίμου είναι μπροστά σε κρίσιμες 
αποφάσεις και n δήλωση του πρωθυπουργού, n οποία είχε 
μαγνητοσκοπηθεί πριν από τη σύσκεψη με «εμπάργκο» για να 
συμπεριλάβει τυχόν αρνητική εξέλιξη, εκπέμπει αισιόδοξα μηνύματα 
για μια πολυεπίπεδη τιτάνια μάχη, τουλάχιστον μέχρι τον Μάρτη.
 «Η συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν σημαντική και 
ουσιαστική. Συζητήσαμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν 
στις τρέχουσες εξελίξεις, ειδικότερα τις διαβουλεύσεις με την 
τρόικα και τη διαδικασία του PSI. Η συζήτηση έγινε μέσα σε ένα 
πολύ θετικό κλίμα και σι πολιτικοί αρχηγοί επιβεβαίωσαν την 
πλήρη στήριξη της  κυβέρνησης στην ολοκλήρωση του έργου της», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λ. Παπαδήμος, ο οποίος θα επαναλάβει 
σήμερα το χθεσινοβραδινό τετ α τετ με τον κύριο Νταλάρα και 
τον αρμόδιο υπουργό Οικονομικών για να κλειδώσει το PSI. 
«Σημειώθηκε πρόοδος κατά τις συζητήσεις που συνεχίστηκαν και θα 
επαναληφθούν αύριο», έλεγαν κύκλοι του Μεγάρου Μαξίμου μετά 
την κρίσιμη από κοντά ψηλάφηση του χρέους στο Μέγαρο Μαξίμου.
 Νωρίτερα οι τρεις αρχηγοί εμφανίστηκαν με συγκεκριμένη ατζέντα, 
την οποία και παρουσίασαν, αφού ο κ. Παπαδήμος περιέγραψε 
τα «τελεσίγραφα». Ο Γιώργος Παπανδρέου άναψε το «πράσινο 
φως» στον πρωθυπουργό για ανασχηματισμό, όποτε και εάν θέλει, 
υποστηρίζοντας ότι μπορεί και να αξιολογηθεί ο κάθε υπουργός 
και να κριθεί ο «αριθμός» των συμμετεχόντων στην κυβέρνηση. 
Ανοιχτός σε σχετικές αλλαγές ήταν και ο κ. Γ. Καρατζαφέρης, ο 
οποίος εν συνεχεία συμφώνησε με την πρόταση του κ. Παπανδρέου 
να παραταθεί η διάρκεια της κυβέρνησης Παπαδήμου για να 
ολοκληρωθεί σε συναινετικό κλίμα μια σειρά πρωτοβουλιών.
  Διαφώνησε όμως για τον χρόνο ο κ. Σαμαράς. «Έχω άλλη άποψη», 
φέρεται ότι είπε σχετικά με τον χρόνο των εκλογών, δείχνοντας 
ότι δεν μπορεί να παραβεί το «γαλάζιο χρονοδιάγραμμα». To 
σίγουρο είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε ζήτημα για την 
«αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση» κατηγορώντας τον κ. Σαμαρά ότι 
στην ουσία δεν στηρίζει το κόμμα του κορυφαίες αποφάσεις. Είναι 
αλήθεια ότι το ΠΑΣΟΚ διά του αρχηγού του επιχείρησε να επισημάνει 
ότι δεν μπορεί να είναι και πάλι το μόνο κόμμα με τον «μουντζούρη 
στο χέρι». Δηλαδή να στηρίζει το ΠΑΣΟΚ και οι βουλευτές του 
αποφάσεις και τα άλλα δύο κόμματα να... παρακολουθούν από 

απόσταση. Κάποια στιγμή πάντως οι κ. Καρατζαφέρης και Σαμαράς 
έβαλαν θέμα να υπάρξει πλαφόν για τις επικουρικές συντάξεις, 
ενώ και οι τρεις αρχηγοί ζήτησαν να μην περικοπεί ο 13oς-14oς των 
ιδιωτικών υπαλλήλων αλλά να υπάρξουν ισοδύναμες λύσεις προς 
την τρόικα.

«ΤΡΕΧΟΥΝ» ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 6 | 20/01/2012

ΤΗΝ ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί το 
προεδρικό διάταγμα για την ίδρυση του φορέα εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, όπως δήλωσε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιάννης Μανιάτης, ο οποίος, μιλώντας σε συνέδριο του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τις έρευνες υδρογονανθράκων, 
ανακοίνωσε ότι υπάρχει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στους διαγωνισμούς για την έρευνα και εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης 
και τα τρία «οικόπεδα» της Δυτικής Ελλάδας.    Παράλληλα, ο κ. 
Μανιάτης, σημείωσε ότι στις 2 Μαρτίου θα κατατεθούν οι προσφορές 
για τις σεισμικές έρευνες σε Ιόνιο και Κρήτη, ενώ για τις έρευνες σε 
Πατραϊκό Κόλπο, Κατάκολο και Ιωάννινα προσφορές αναμένονται 
στις 2 Ιουλίου. Ο κ. Μανιάτης ανέφερε ακόμη ότι το γαλλικό 
ινστιτούτο BEICIP, που ήταν ο τεχνικός σύμβουλος της κυπριακής 
κυβέρνησης, έχει αναλάβει σύμβουλος και της Ελλάδας. Στελέχη του 
ινστιτούτου έχουν εγκατασταθεί από την προηγούμενη εβδομάδα στο 
ΥΠΕΚΑ.

«ΞΕΠΑΓΩΜΑ» ΕΡΓΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 2,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ 2012 

CITY PRESS |  Σελίδα 9 | 20/01/2012

To «ξεπάγωμα» δημόσιων έργων συνολικού προϋπολογισμού ύψους 
2,4 δισ. ευρώ μέσα στο 2012 προανήγγειλε από τη Βουλή ο αρμόδιος 
υφυπουργός Υποδομών Γ. Μαγκριώτης, ο οποίος αναφέρθηκε 
εκτενώς στην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην 
παραγωγή των τεχνικών έργων, την οποία προωθεί το υπουργείο 
το τελευταίο διάστημα. Ο κ. Μαγκριώτης, απαντώντας εγγράφως σε 
ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ M. Κόλλια-Τσαρουχά, υπενθύμισε 
ότι μέσα στο 2011 δημοπρατήθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 
1,9 δισ. ευρώ, που αφορούν έργα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων, και υποστήριξε ότι τα έργα που θα δημοπρατηθούν το 2012 
«θα αναθερμάνουν σημαντικά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με 
την παραγωγή των τεχνικών έργων και τον κλάδο των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται με αυτά», προσθέτοντας ότι το υπουργείο επιτάχυνε 
την ωρίμανση έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,4 δισ. ευρώ, τα 
οποία θα είναι έτοιμα να δημοπρατηθούν εντός του 2012.
Πρέπει να σημειωθεί ότι n ερώτηση της κ. Κόλλια-Τσαρουχά 
αφορούσε στη βιωσιμότητα των τεχνικών εταιρειών στην Ελλάδα, 
οι οποίες έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση και τη 
συνακόλουθη «κατάρρευση» της οικοδομικής δραστηριότητας, 
δημόσιας και ιδιωτικής. Η βουλευτής της ΝΔ επισήμανε στην 
ερώτησή της ότι «από τις 554 τεχνικές εταιρείες, από την 3η έως την 
7η τάξη, που παραμένουν στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
του υπουργείο Υποδομών, οι 88 πνέουν τα λοίσθια και δεν έχουν 
ενημερότητα πτυχίου, ενώ σχεδόν 1 στις 4 τεχνικές εταιρείες του 
2004 έχει κλείσει και 1 στις 5 βρίσκεται προ της κατάρρευσης».



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

 Προσέθεσε, δε, ότι «ο συνολικός κύκλος εργασιών των τεχνικών 
εταιρειών υπέστη καθίζηση άνω του 25% την περίοδο 2008-2010, 
ενώ τεράστια είναι n βουτιά και τον τελευταίο χρόνο. Η κάμψη 
προκύπτει και από το μέσο κύκλο εργασιών των τεχνικών εταιρειών, 
που το 2008 ανερχόταν στα 13,6 εκατομμύρια ευρώ το 2010». 
Απαντώντας στο ζήτημα αυτό, ο υφυπουργός Υποδομών τόνισε 
ότι «το υπουργείο προβαίνει στην αναμόρφωση του θεσμικού 
πλαισίου που αφορά στην παραγωγή των τεχνικών έργων στη 
χώρα μας και ήδη, ύστερα από διετή διαβούλευση με τους 
εκπροσώπους των τεχνικών εταιρειών, των μελετητών του ΤΕΕ, 
έγιναν προτάσεις αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου που διέπει 
τις απαλλοτριώσεις, την παραγωγή μελετών και την εκτέλεση των 
δημοσίων έργων».
Ο κ. Μαγκριώτης υπογράμμισε ότι, προκειμένου να αντιμετωπισθεί 
το θέμα της βιωσιμότητας των τεχνικών εταιρειών στην παρούσα 
περίοδο της οικονομικής κρίσης, προτάθηκαν νομοθετικές 
παρεμβάσεις σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που θα 
απαιτούνται στο εξής για τη διατήρηση της κατάταξης των 
επιχειρήσεων στις ήδη υφιστάμενες τάξεις του Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (μείωση του προβλεπόμενου ορίου 
βιωσιμότητας, παράταση ισχύος των βεβαιώσεων εγγραφής κ.λπ.). 

ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 60 ΔΟΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 20/01/2012

Μόνο οι οφειλέτες του Δημοσίου που αποδεδειγμένα αδυνατούν 
να εξοφλήσουν τα χρέη τους έως 48 μηνιαίες δόσεις θα έχουν τη 
δυνατότητα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε 
περισσότερες δόσεις που μπορεί να φθάσουν και τις 60. 
Προσθήκη της τελευταίας στιγμής που έκανε στο πολυνομοσχέδιο 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομιών Π. Οικονόμου, προβλέπει 
ότι n εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 60 δόσεις θα 
χορηγείται υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα n δυνατότητα εξόφλησης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ρυθμίζεται σε 49 
έως 60 δόσεις με απαλλαγή από το 25% των προσαυξήσεων που θα 
παρέχεται εφόσον οι φορολογούμενοι προσκομίσουν τα απαραίτητα 
στοιχεία που αποδεικνύουν την αδυναμία τους για πληρωμή σε 
συντομότερο χρόνο. Τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν την αδυναμία 
του οφειλέτη να αποπληρώσει τα χρέη τους σε λιγότερους μήνες 
θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγ. 
Βενιζέλου. Υπενθυμίζεται ότι οι οφειλέτες προκειμένου να υπαχθούν 
στη νέα ρύθμιση θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην εφορία τους 
μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου. Όσοι πληρώσουν εφάπαξ το σύνολο 
των χρεών τους θα έχουν πλήρη απαλλαγή από τις προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής. Σημειώνεται ότι κάθε δόση δεν μπορεί 
να είναι κατώτερη των 100 ευρώ, ενώ n καθυστέρηση δόσης 
επιβαρύνεται με προσαύξηση 1% για κάθε μήνα.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 42 | 20/01/2012

Εκπτώσεις για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση οφειλών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία ανακοίνωσε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας 
κ. Γ. Κουτρουμάνης, απαλλάσσοντας από το σύνολο των πρόσθετων 
τελών όσους , εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντός 6μήνου, ενώ 

έκπτωση προβλέπεται και όσους τις καταβάλλουν εντός 10μήνου. 
Όπως είπε σχετικά ο υπουργός «ανταποκρινόμενος στα αιτήματα των 
εκπροσώπων της ΓΣΕΒΕ και της ΕΣΕΕ, αλλά και τις παρατηρήσεις 
βουλευτών τους ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, καταθέτω βελτίωση 
στη ρύθμιση οφειλών, που προβλέπει ότι αν κάποιος ρυθμίσει τις 
οφειλές του μέσα σε ένα εξάμηνο θα έχει έκπτωση στα πρόσθετα 
τέλη 100%, όπως έκπτωση θα έχουν και όσοι τις ρυθμίσουν εντός 10 
μηνών».
 Εν τω μεταξύ, αποσύρθηκε n ρύθμιση που προέβλεπε την αναστολή 
καταβολής των συντάξεων στο Επικουρικό Ταμείο της Εμπορικής 
Τράπεζας έως ότου υποβληθούν αρμοδίως τα στοιχεία που έχουν 
ζητηθεί ώστε να γίνει διασταύρωσή τους για την αποφυγή τυχόν 
απόδοσης διπλών συντάξεων τις οποίες καταβάλλει το ΕΤΕΑΜ. 

ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΙΕΤΙΑ 
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Σε μειώσεις μισθών από 10% έως και 42% και μέχρι το όριο 
των κατώτατων αποδοχών που ορίζονται από την εθνική 
γενική συλλογική σύμβαση εργασίας προχώρησαν, μέχρι τις 13 
Ιανουαρίου του 2012, 52 επιχειρήσεις αξιοποιώντας τον θεσμό 
των επιχειρησιακών συμβάσεων που αναβίωσε υπό την πίεση 
και της τρόικας. Οι επιχειρησιακές συμβάσεις αυτής της μορφής 
(όσες δηλαδή προβλέπουν μείωση αποδοχών) καλύπτουν 17.531 
εργαζομένους. Σύμφωνα δε με τα απολογιστικά στοιχεία του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας που έδωσε στη δημοσιότητα ο 
ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ κ. M. Χάλαρης, στην πλειοψηφία 
τους (σε 39 περιπτώσεις) οι μειώσεις έγιναν μετά τη σύσταση των 
«ενώσεων προσώπων» που καλύπτουν στις μικρές επιχειρήσει την 
έλλειψη σωματείων. Οι 11 από τις επιχειρησιακές έχουν υπογραφεί 
στην Αττική και καλύπτουν 14.457 εργαζομένους, ενώ οι υψηλότερες 
μειώσει αποδοχών (έως και 42%) έγιναν στη βιομηχανία τροφίμων, 
στην κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και στις εκτυπώσεις και την 
αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων. 
Συνολικά, n εικόνα που αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία 
αναδεικνύει τη μεγάλη στροφή που έκανε n ελληνική αγορά 
εργασίας την τελευταία διετία, προς την ανάπτυξη των ευέλικτων 
μορφών απασχόλησης. Ειδικότερα, μέσα στο 2011 αυξήθηκαν κατά 
73,25% οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων 
χρόνων που μετατράπηκαν σε ευέλικτες μορφές. Από τις 58.962 
συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, αυτές που μετατράπηκαν 
σε μερικής απασχόλησης αυξήθηκαν κατά 193,06%, ενώ όσες 
μεταβλήθηκαν σε εκ περιτροπής αυξήθηκαν κατά 631,89% μέσα στο 
προηγούμενο έτος.
 Αξιοσημείωτο της κατάστασης  που επικρατεί είναι και το 
στοιχείο που αποδεικνύει την υποχώρηση των συμβάσεων 
πλήρους απασχόλησα στο σύνολο των νέων προσλήψεων. To 
2011 αντιπροσώπευαν μόνο το 58,9% του συνόλου, το 2010 
αντιπροσώπευαν το 66,9% και το 2009 ήταν το 79% των νέων 
συμβάσεων. 


