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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Η αλληλεγγύη είναι μια έννοια ελαστική, 
τουλάχιστον για την Άνγκελα Μέρκελ, κατά 
την άποψη της οποίας «πρέπει και εμείς οι 
Γερμανοί να είμαστε προσεκτικοί στη βοήθεια 
που παρέχουμε γιατί και οι δικές μας δυνάμεις 
δεν είναι απεριόριστες. Δεν θα βοηθούσε την 
Ευρώπη συνολικά να μείνει και η Γερμανία 
αδύναμη» !
Η καγκελάριος της Γερμανίας υπεραμύνεται 
της αρνητικής στάσης της σε ότι αφορά, 
για παράδειγμα, στην έκδοση ευρω-
ομολόγου, υπογραμμίζοντας πως «αν κάποια 
μέρα πετύχουμε να εναρμονίσουμε τις 
δημοσιονομικές-οικονομικές μας πολιτικές, 
τότε ίσως βρούμε και άλλους τρόπους να 
ερμηνεύσουμε την αλληλεγγύη».
Δεν κρύβει ότι διαπνέεται από τα βιώματά της 
κοιτάζοντας την Ευρώπη: «Στην Ευρώπη είναι οι 
τύχες μας και αυτό πρέπει να το διατηρήσουμε. 
Αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, ίσως η γενιά μας 
να βρισκόταν ακόμα σε πόλεμο. Επί 35 χρόνια 
και έως την Πτώση του Τείχους του Βερολίνου, 
ζούσα με τον περιορισμό να μην μπορώ να 
ταξιδέψω στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το όνειρό 
μου. Αυτή είναι η Ήπειρός μου. Όμως το 
φιλο-ευρωπαϊκό πνεύμα δεν είναι αρκετό για 
να εξασφαλίσουμε εργασία και αλληλεγγύη. 
Πρέπει να προσπαθούμε κάθε μέρα».
Δέχεται πως τον τελευταίο ενάμισι χρόνο 
της κρίσης, η ΕΕ έχει καταφέρει να βρει 
μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και 
υποχρεώσεων, αλλά εμμένει στις θέσεις του 
Βερολίνου για τη δημοσιονομική πειθαρχία και 
την οικονομική ενοποίηση. 
Όλα αυτά σε συνέντευξη της στην ισπανική 
El Pais, για να ξέρουμε ποια ηγέτιδα έχουμε 
απέναντί μας...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí
ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí
ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá
ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá
ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí
ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το ΤΕΕ, δίνοντας προτεραιότητα 
στο έργο «Δημιουργία συστήμα-
τος διαχείρισης της Ψηφιακής 
Ταυτότητας των Κτηρίων», για την 
εφαρμογή του Ν. 3843/2010, έθε-
σε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο 
διακήρυξης διαγωνισμού για την 
προμήθεια του απαιτούμενου εξο-
πλισμού & αδειών λογισμικού. Η 
δημόσια διαβούλευση θα διαρκέ-
σει έως τις 10/2/2012.
Αρχίζει έτσι η υλοποίηση των έργων 
ΕΣΠΑ που έχει αναλάβει το ΤΕΕ, το 
οποίο παρά τα πολλά και σημαντικά 
εμπόδια, επιμένει στην προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας 
της δημόσιας διοίκησης, με την 
ψηφιοποίηση υπηρεσιών για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και των 
μηχανικών. Οι δράσεις που εντάσ-
σονται στα έργα του ΤΕΕ θα συ-
νεισφέρουν αποτελεσματικά στον 
εξορθολογισμό, στην επιτάχυνση 
των διαδικασιών, στην αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος άσκησης του 
επαγγέλματος στο δημόσιο & ιδιω-
τικό τομέα, στη διαφάνεια, στη δια-
μόρφωση αξιόπιστων μηχανισμών 
δημόσιου ελέγχου και στην αντιμε-
τώπιση του πολίτη με σεβασμό. Συ-
νοπτικά, οι δράσεις αυτές είναι:
✓ Ψηφιακή / Ηλεκτρονική Ταυτότη-

τα Κτιρίων.
✓ Ηλεκτρονική διεκπεραίωση Αδει-

ών Δόμησης.
✓ Ψηφιοποίηση του Μητρώου Με-

λών ΤΕΕ.

✓ Νέα ηλεκτρονική διαδικασία 
Αμοιβών Μηχανικών για Τεχνικά 
Έργα. 

✓ Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσε-
ων Άδειας Άσκησης Επαγγέλμα-
τος Μηχανικού.

✓ Ηλεκτρονικό Σύστημα υποστήρι-
ξης του Μητρώου Ενεργειακών 
Επιθεωρητών.

✓ Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτη-
σης Μηχανικών – Call Center.

✓ Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης 
του ΤΕΕ.

✓ Αναβάθμιση του συστήματος 
προβολής των Προκηρύξεων Με-
λετών & Έργων στο site του ΤΕΕ

✓ Δημιουργία Ηλεκτρονικού Συστή-
ματος Σύγχρονης & Ασύγχρονης 
Τηλε- Εκπαίδευσης (e-learning)

Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτού-
νται από τα Επιχειρησιακά Προ-
γράμματα «Ψηφιακή Σύγκλιση 
2007-2013» & ΕΠ «Διοικητική Με-
ταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ, με πόρους 
της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το ΤΕΕ, παρά τα 
πολλά και σηµα-
ντικά εµπόδια, 
επιµένει στην 
προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού 
της λειτουργίας 
της δηµόσιας 
διοίκησης, µε 
την ψηφιοποί-
ηση υπηρεσιών 
για την εξυ-
πηρέτηση των 
πολιτών και των 
µηχανικών.

Σήµερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλεί τις διοικήσεις των 
συλλόγων και φορέων των µηχανικών, σε διασυντονιστική συνάντηση µη-
χανικών,  στις 13:00 στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος), µε θέµα 
την «κλιµάκωση των κινητοποιήσεων εν όψει της παντεχνικής απεργίας 

στις 3 Φεβρουαρίου 2012».

ΣΗΜΕΡΑ

Το ΤΕΕ αρχίζει την υλοποίηση 
των έργων ΕΣΠA

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Το ΤΕΕ αρχίζει την υλοποίηση 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 26-01-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

30
Ιανουαρίου

2012

∆ΙΑΛΕΞΗ:  «Ρωµαϊκά χαράγµατα πλοίων στον 
Πύργο των Ανέµων»
ΑΘΗΝΑ

∆ΙΑΛΕΞΗ: Hµερίδα για την κτηµαταγορά 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας 
Ελληνικής Τεχνολογίας- 
ΕΜΑΕΤ

Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιµητι-
κής (ΕΛΙΕ)

4
Φεβρουαρίου

2012

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ: Επισκευές Κατα-
σκευών 2012
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήµιο Πατρών, Τ.Ε.Ε. 
- Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος

14-15
Φεβρουαρίου

2012

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Σήµερα (και ώρα 17:30) πραγµατοποιείται 
εκδήλωση της Ελληνικής Επιστηµονικής Εταιρείας 
Ερευνών Σκυροδέµατος (ΕΠΕΣ), στην Αίθουσα 
Σεµιναρίων του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλι-
σµένου Σκυροδέµατος και Φέρουσας Τοιχοποιίας 
του Α.Π.Θ. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
 Σήµερα πραγµατοποιείται το 1ο Ενεργειακό 
Συµπόσιο Κύπρου µε θέµα: "Οι ενεργειακοί πόροι 
της Κύπρου και τα νέα δεδοµένα στην Ανατολική 
Μεσόγειο", που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ενέρ-
γειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

Την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2012 θα πραγµατοποιηθεί 
(στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE, Ν. Νικοδήµου 
18-20, Αθήνα) η ηµερίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας µε θέµα: «Η ολοκληρωµένη διαχείριση των 
αστικών στερεών αποβλήτων ως µοχλός κοινωνικής 
ανάπτυξης» Κατά τη διάρκεια των εργασιών -που θα ξε-
κινήσουν στις 9:30 π. µ. µε οµιλία του προέδρου του TEE 
Χρ. Σπίρτζη και εισήγηση της οργανωτικής επιτροπής 
της εκδήλωσης (από τον β αντιπρόεδρο της «Α» ΤΕΕ Γ. 
Ηλιόπουλο)- θα αναλυθούν τα θέµατα:
- Η πολιτική του ΥΠΕΚΑ στη διαχείριση στερεών απο-
βλήτων (Α. Αλεξόπουλος, Γ. Γ. ΥΠΕΚΑ)
- Ολοκληρωµένος πράσινος  σχεδιασµός διαχείρισης 
αστικών απορριµµάτων βασισµένος στο τρίπτυχο πρόλη-
ψη-ανακύκλωση-κοµποστοποίηση.
(Φ. Κυρκίτσος, δρ. Περιβαλλοντολόγος) 
- Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση απορριµµάτων 
(Λοϊζίδου Μαρία, Χ.Μ., καθ. ΕΜΠ)
-Επιχειρηµατικές ευκαιρίες διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων στην Ελλάδα (Κ. Αραβώσης, Πρόεδρος ΕΕ∆ΣΑ, 
Λέκτορας ΕΜΠ)     
- Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα
(Α. Σκορδίλης, Γενικός ∆ιευθυντής ΕΟΕ∆ΣΑΠ)
- Θερµική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριµµά-
των µε Ανάκτηση  Ενέργειας
(Ε. Καλογήρου, δρ Χ.Μ.)
- Ενεργειακή αξιοποίηση υπολειµµάτων ανακύκλωσης 
ΑΣΑ στη τσιµεντοβιοµηχανία  ΤΙΤΑΝ (Σ. ∆εµερτζής, 
στέλεχος τσιµεντοβιοµηχανίας)

-  «∆Ε∆ΙΣΑ», ολοκληρωµένη και βιώσιµη διαχείριση 
ΑΣΑ, εφαρµοσµένη γνώση και εµπειρία (Λ. Κοπάσης, 
ΗΜ MSc, Πρόεδρος «Α» ΤΕΕ ∆υτ. Κρήτης)
- Η συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις ∆ια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως οδηγός σχεδιασµού 
έργων ∆.Σ.Α. και αξιοποίησης κοινοτικών πόρων: Η 
περίπτωση της Ρουµανίας
(Θ. Λώλος, Χ.Μ.,  Γ. Ταβουλάρης, δρ. Χ.Μ., Γ. Ράπτης, δρ. 
Χ.Μ.)
- ∆ιαλογή στην πηγή και κοµποστοποίηση Υπολειµµάτων 
Τροφών - Πιλοτική εφαρµογή στο ∆ήµο Αθηναίων και 
Κηφισιάς (Α. Μπούρκα, ΧΜ MSc)
- Ωρίµανση και χρηµατοδότηση έργων ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, Στέλεχος 
ΕΤΕπ)
- Οι χρηµατοδοτικοί µηχανισµοί και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους στην επιτυχή υλοποίηση δράσεων/
προγραµµάτων και έργων ∆ΣΑ
(Φ. Κουρµούσης, Πρόεδρος Ένωσης Περιβαλλοντολό-
γων Ελλάδας)
- ∆ιαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων µέσω Σ∆ΙΤ 
(Ν. Μαντζούφας,  Ειδικός Γραµµατέας Σ∆ΙΤ)
- Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις Έργων ∆ΣΑ  (Ε. 
Τολέρης, ∆ιευθυντής ΕΥΠΕ –ΥΠΕΚΑ).
Oι εργασίες της ηµερίδας θα ολοκληρωθούν µε συζήτη-
ση στρογγυλής τράπεζας (συντονιστές οι δηµοσιογράφοι 
Κ. Χριστοφιλλίδου, και Α. ∆εµερτζής). Πληροφορίες: 
Τηλ.:210 3291252-4, e-mail: sci-work@central.tee.gr, 
www.tee.gr

Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων 
ως µοχλός κοινωνικής ανάπτυξης

Τα µέλη του Συνδέσµου Μελετητών Υδραυλικών 
Έργων και ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων θα 
πραγµατοποιήσουν την ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευσή τους την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2012, 
µε απαρτία την παρουσία του 50% των ταµειακά 
ενήµερων µελών του Συνδέσµου. Σε περίπτω-
ση που δεν επιτευχθεί απαρτία την παραπάνω 
ηµεροµηνία, η Γενική Συνέλευση θα πραγµατο-
ποιηθεί, την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012, ώρα 
14.00, αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, οδός Νίκης 
4, 8ος όροφος, µε απαρτία την παρουσία του 25%.
Ηµερήσια διάταξη:
1.  Λογοδοσία του ∆.Σ. και οικονοµικός απολογι-

σµός έτους 2011
2.  Έγκριση πεπραγµένων και οικονοµικού 

απολογισµού
3.  Παρουσίαση και έγκριση προτεινόµενου προϋ-

πολογισµού διαχειριστικής περιόδου 2012
4. Εκλογή νέων µελών
5.  Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του ∆.Σ. και 

µελών του Συνδέσµου.
Πληροφορίες:  Τηλ.: 2108822303  2108064543),  
http://www.smye.gr/

Γενική Συνέλευση

!
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νικών Ασφαλίσεων Σταδίου 29) και στις πόλεις της περιφέρειας. Παράλληλα µε 
τις ανοιχτές ενηµερωτικές συγκεντρώσεις µε συµµετοχή ∆ιπλωµατούχων Μηχα-
νικών από όλες τις γενιές και ιδιαίτερα των νέων, στη διάρκεια των επισκέψεων 
του Προέδρου και των Μελών της ∆Ε ΤΕΕ στις ελληνικές πόλεις, σε συναντήσεις 
εργασίας µε τις ∆ιοικήσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων ΤΕΕ, τους εκπροσώπους 
των τοπικών Συλλόγων και Φορέων όλων των κλάδων και ειδικοτήτων Μηχανικών 
του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, επισηµαίνονται τα ιδιαίτερα προβλήµατα και 
αναδεικνύονται τα γενικά αλλά και τα θέµατα αιχµής για τους Μηχανικούς και την 
ανάπτυξη σε κάθε περιοχή. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, ο οποίος έχει µέχρι 
τώρα επισκεφθεί το Αγρίνιο, τη Μυτιλήνη, τα Χανιά και το Ηράκλειο Κρήτης, την 
Κοµοτηνή και την Καβάλα συνεχίζει το πρόγραµµα επισκέψεων του στις πόλεις 
της περιφέρειας, όπου παρουσιάζει αναλυτικά τις εξελίξεις στα θέµατα πρώτης 
γραµµής που απασχολούν τους Μηχανικούς και τα αιτήµατα του διεκδικητικού 
αγώνα του κλάδου. 

Η Θράκη στην πρώτη γραµµή της ανάπτυξης 
Την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012, το Περιφερειακό Τµήµα Θράκης του ΤΕΕ, 
διοργάνωσε στην Κοµοτηνή Παντεχνική Συγκέντρωση – Οµιλία µε καλεσµένο 
τον Πρόεδρο Τεχνικού Επιµελητηρίου, κ. Χρήστου Σπίρτζη µε θέµα: «Τα κρίσιµα 
ζητήµατα των Μηχανικών σήµερα. Εξελίξεις και αντιµετώπισή τους» Στα πλαίσια 
της περιοδείας του που αφορά ενηµέρωση των συναδέλφων µηχανικών για τα κρί-
σιµα θέµατα που απασχολούν τον κλάδο αλλά και τη χώρα γενικότερα, βρέθηκε 
στην πόλη της Κοµοτηνής, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, κ. 
Χρήστος Σπίρτζης. Το πρωί, επισκέφτηκε µαζί µε τον πρόεδρο του ΤΕΕ-Θράκης 
Νίκο Παπαθανασίου, τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Παύλο ∆αµιανίδη, και το 
∆ήµαρχο Κοµοτηνής κ. Γιώργο Πετρίδη, µε τους οποίους συζητήθηκαν θέµατα για 
την ανάπτυξη της περιοχής της Θράκης. Η Παντεχνική συγκέντρωση που πραγ-
µατοποιήθηκε το απόγευµα στην αίθουσα εκδηλώσεων Περιφερειακής Ενότητας 

Το πρόγραµµα προβλέπει επισκέψεις του Προέδρου 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στη 
Θεσσαλονίκη και το Σάββατο 28 Ιανουαρίου στη Λάρισα  
και στο Βόλο από κοινού µε  τους Σωκράτη Αλεξιάδη 
Α΄ Αντιπρόεδρο ∆Ε ΤΕΕ και Κώστα Μακέδο Μέλος ∆Ε 
ΤΕΕ. Το πρόγραµµα της περιοδείας συνεχίζεται µε επι-
σκέψεις σε  Ιωάννινα, Πάτρα, Χαλκίδα κ.α

Με αξιοσηµείωτη επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών 
πραγµατοποιούνται συγκεντρώσεις  στις έδρες των Περιφερειακών Τµηµάτων 
ΤΕΕ, µε κεντρικό οµιλητή τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη και Μέλη της ∆ι-
οικούσας Επιτροπής ΤΕΕ. Η περιοδεία των εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης 
του ΤΕΕ στην Περιφέρεια γίνεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, που πραγµατο-
ποιεί ο τεχνικός κόσµος της χώρας από τις 14 ∆εκεµβρίου 2011. Οι κινητοποιήσεις 
των Μηχανικών συνεχίζονται και κορυφώνονται την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 
2012, µε Πανελλαδική Παντεχνική απεργία και ανοιχτές συγκεντρώσεις διαµαρ-
τυρίας στην Αθήνα, (στις 11 το πρωί έξω από το υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

Ροδόπης (πρώην Νοµαρχία) έγινε µε πολύ µεγάλη προσέλευση των µελών του 
ΤΕΕ-Θράκης, καθώς τα θέµατα είναι πολλά και ιδιαίτερα κρίσιµα για το µέλλον 
του κλάδου και την επιβίωση του επαγγέλµατος του µηχανικού. Τον κ. Σπίρτζη 
χαιρέτησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης κ. Νίκος Παπαθανασίου, εκ µέρους 
του Τµήµατος και της ∆ιοικούσας Επιτροπής, των Συλλόγων κατασκευαστών-
µελετητών, και των Κλαδικών Συλλόγων των µηχανικών της Θράκης. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης σε δηλώσεις του προς τους δηµοσιογράφους 
τόνισε ότι η επίσκεψή του στη Θράκη, γίνεται στα πλαίσια της ενηµέρωσης των 
µηχανικών για τις δραστηριότητες του ΤΕΕ και για το τι µέλει γενέσθαι τη νέα 
χρονιά όσον αφορά την καθηµερινότητα των µελών του. ∆ήλωσε ότι το Τεχνικό 
Επιµελητήριο, ξεκίνησε µία πρωτοβουλία να συντάξει µαζί µε τα Περιφερειακά 
Τµήµατα, ένα πρόγραµµα για την ανάπτυξη της χώρας «ώστε να µη βαδίζουµε 
είτε τυχαία είτε προς άλλο σχεδιασµό εξυπηρετώντας ντόπια ή ξένα συµφέρο-
ντα». Ειδικές αναφορές έκανε ο χρ. Σπίρτζης στο ασφαλιστικό των µηχανικών 
ζητώντας την προστασία των αποθεµατικών του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕ∆Ε αλλά και να µην 
προχωρήσουν οι υπέρογκες αυξήσεις εισφορών των µηχανικών σε περίοδο µε-
γάλης ανεργίας και ύφεσης. Κατήγγελλε  επίσης ο πρόεδρος του ΤΕΕ ευθέως 
τις λογιστικού τύπου οριζόντιες ισοπεδωτικές πολιτικές της ύφεσης, της ασύ-
στολης φορολόγησης και των περικοπών, χωρίς απολύτως καµία αναπτυξιακή 

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

Περιοδεία του Χρ. Σπίρτζη και Μελών της ∆Ε ΤΕΕ στην Περιφέρεια

Για το µνηµόνιο και τις αναθεωρήσεις, ο κ. Σπίρτζης δή-
λωσε κατηγορηµατικά, πως υπάρχουν φορείς οι οποίοι 
παρακάµπτουν την ελληνική κυβέρνηση, όπως είναι η 
επιτροπή ανταγωνισµού και ο ΣΕΒ, συνοµιλούν απευθείας 
µε την Τρόικα και εξυπηρετούν δικά τους συµφέροντα εις 
βάρος, όχι µόνο των µηχανικών αλλά και των υπόλοιπων 
επαγγελµατικών και επιστηµονικών οµάδων της χώρας

πρωτοβουλία και σχέδιο. Όχι µόνον δεν αναλαµβάνονται νέες δραστηριότητες 
αλλά καταργούνται και οι  υπάρχουσες δυνατότητες, αφού σταµάτησαν έργα και 
προγράµµατα του ΕΣΠΑ, οι οδικοί άξονες µε συµβάσεις παραχωρήσεις, έργα 
Σ∆ΙΤ κ.α. Αντίστοιχα, σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης, κ. Νίκος 
Παπαθανασίου, αναφέρθηκε στην οικονοµική κρίση στην οποία έχει περιέλθει η 
χώρα µας το διάστηµα των τελευταίων δύο χρόνων, πλήττοντας µε σφοδρότητα 
τον τεχνικό κόσµο και ιδιαίτερα τους διπλωµατούχους µηχανικούς, επιρρίπτο-
ντας ευθύνες στο πολιτικό σύστηµα, στον τρόπο οργάνωσης αλλά και στη νοο-
τροπία των ίδιων των µηχανικών. 

Για το µνηµόνιο και τις αναθεωρήσεις, ο κ. Σπίρτζης δή-

Ζαχαρίας Τσαπνίδης, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-Θράκης, Νίκος 
Παπαθανασίου, Πρόεδρος ΤΕΕ-Θράκης Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος 
ΤΕΕ Λάζαρος Βασιλειάδης, Πρόεδρος ΤΕΕ-Καβάλας

Γιώργος Πετρίδης, Δήμαρχος Κομοτηνής Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος ΤΕΕ
Ζωή Κοσμίδου, Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Θράκης, μέλος Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
Νίκος Παπαθανασίου, Πρόεδρος ΤΕΕ-Θράκης



Χωρίς τραυµατίες ή ζηµιές 
ήταν ο σεισµός µεγέθους 
4,9 βαθµών της κλίµακας 
Ρίχτερ που έσπειρε χτες το 
πρωί φόβο στο Μιλάνο και 
ευρύτερα στη βόρεια Ιταλία, 
από την Τοσκάνη έως τα 
ιταλο-αυστριακά σύνορα. Η 
δόνηση, µε εστιακό βάθος 33 

χλµ., είχε επίκεντρο κοντά στην Ρέτζιο Εµίλια και την ακολούθησαν αρκετοί µετασεισµοί 
µικρότερης έντασης. Στην Πάρµα και στο Μιλάνο εκκενώθηκαν προληπτικά σχολεία και 
αρκετά γραφεία, ενώ πυροσβέστες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των παλαιών 
κτιρίων στα ιστορικά κέντρα των πόλεων.
Η Ιταλία, θυµίζουµε, θρήνησε το 2009 περίπου 300 θύµατα από σεισµό µεγέθους 6,3 βαθµών 
στην Λ΄ Άκουιλα της επαρχίας Αµπρούτσο.

Υπερδιπλασιάστηκαν τα κέρδη της Apple στο τελευταίο τρίµηνο 
του 2011, χάρη στην αυξηµένη ζήτηση για το iPhone και το iPad, 
σύµφωνα µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα που έδωσε  η εταιρεία 
στη δηµοσιότητα. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 13,1 δισ. ευρώ 
και είναι από τα υψηλότερα που έχουν ανακοινωθεί σε τριµηνιαία 
βάση, φθάνοντας τις επιδόσεις πετρελαϊκών κολοσσών όπως 
της Exxon Mobil και της Gazprom. Η χρηµατιστηριακή της αξία 
διαµορφώνεται περί τα 430 δισ. δολάρια, αρκετά υψηλότερα 
απ' αυτή της Exxon µε περίπου 418 δισ. δολάρια.Τα κέρδη 
ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 13,87 δολάρια, τα οποία είναι 

περισσότερα απ' όσα κέρδιζε η εταιρεία σε κάθε ετήσια χρήση πριν το 2010. Η Apple πώλησε 
37 εκατοµµύρια iPhones στο τελευταίο τρίµηνο του 2011, µε τους καταναλωτές να δείχνουν 
ισχυρό ενδιαφέρον για το νέο µοντέλο 4S που βγήκε στην αγορά τον περασµένο Οκτώβριο. 
Συνολικά οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 73% στα 46,3 δισ. ∆ολάρια.
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4,9 ΡΙΧΤΕΡ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

ΤΙ APPLE, ΤΙ EXXON

Σε ένα από τα συνολικά 60 Airbus 
Α380 τα οποία πετούν σήµερα, 
οι µηχανικοί εντόπισαν ρωγµές 
στα φτερά, δικαιώνοντας τις 
ευρωπαϊκές αρχές ασφαλείας 
των αεροπορικών µεταφορών, οι 
οποίες συνέστησαν επείγοντες 
έκτακτους ελέγχους, τουλάχιστον 
στο ένα τρίτο του στόλου των 
τεράστιων αεροσκαφών την περασµένη εβδοµάδα και αφού είχαν αποκαλυφθεί δυο τύποι 
ρωγµών στον ίδιο τύπο βραχίονα µέσα από τα φτερά.
Η Airbus, η οποία επιµένει ότι το A380 είναι ασφαλές για να πετάξει, αρνήθηκε να σχολιάσει 
οποιαδήποτε προσωρινά αποτελέσµατα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες έχουν διορία ως την 
Παρασκευή (αύριο) να κάνουν τους ελέγχους, µετά από τους οποίους η Airbus ή οι ρυθµιστικές 
Αρχές ασφαλείας αναµένεται να δώσουν πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε τα οποιαδήποτε νέα 
ευρήµατα. Από τα 60 Airbus A380 που βρίσκονται σε κυκλοφορία ελέγχονται περίπου 20 
αεροσκάφη της Singapore Airlines, της Emirates και της Air France.

ΡΩΓΜΕΣ ΣΕ AIRBUS A380

Το εκρηκτικό ηλιακό επεισόδιο που 
καταγράφηκε από τα διαστηµικά 
παρατηρητήρια της NASA, το οποίο 
εκτίναξε προς την πλευρά της Γης 
µια τεράστια ποσότητα πρωτονίων 
και ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας, 
έκανε το βόρειο σέλας πολύ 
εντονότερο από ό,τι συνήθως και 
ταυτόχρονα το κατέστησε ορατό ως 
την βόρεια Αγγλία και τη Σκωτία, όπου 
σπάνια το βλέπουν οι κάτοικοι Οι 
φωτογραφίες είναι τραβηγµένες από 
διάφορες χώρες (όπως αναγράφεται 
στις λεζάντες τους).

...ΕΚΚΡΗΚΤΙΚΟ 
ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΛΑΣ 

Abisko National park, Sweden

Muonio, Lapland, Finland

Tromso, northern Norway

Iceland - Pingvellir
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Σε διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Περιβάλλο-
ντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής το σχέδιο 
της Υπουργικής Απόφασης για τον αριθµό ελέγ-
χων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασι-
ών δόµησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών 
∆όµησης. Αναρτήθηκε για διαβούλευση το σχέδιο 
Υπουργικής Απόφασης µε τίτλο «Αριθµός ελέγ-
χων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών 
δόµησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών ∆ό-
µησης» στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/
home/category/users/minenv .
 Η διαβούλευση θα διαρκέσει µέχρι και στις 3 
Φεβρουαρίου 2012.  Στη συγκεκριµένη Υπουργική 
Απόφαση, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρ-
µογή του Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης 
Αδειών ∆όµησης και Ελέγχου των Κατασκευών», 
περιγράφονται ο αριθµός των ελέγχων που απαι-
τούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και 
εργασιών δόµησης, το είδος και το αντικείµενο 
του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος 
ορισµού του ελεγκτή δόµησης, καθώς και η διαδι-
κασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.  
Η Υπουργική Απόφαση είναι κοµβική στην εισα-
γωγή ελέγχου ως προαπαιτούµενο για την ολο-
κλήρωση οποιασδήποτε οικοδοµής. Η τήρηση 
κοινών κανόνων ελέγχου συµβάλλει σηµαντικά 

στην αποφυγή οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσι-
ών κατά τη δόµηση και συνεπώς, στη βελτίωση 
της ποιότητας της ζωής των πολιτών, αλλά και του 
αστικού και περαστικού περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα  η συγκεκριµένη απόφαση είναι ερ-
µηνευτική του νόµου για τον νέο τρόπο έκδοσης 
αδειών δόµησης. Έτσι, προσδιορίζει τον αριθµό 
των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία 
και είδος έργων και εργασιών δόµησης, το είδος 
και το αντικείµενο του ελέγχου ανά στάδιο και 
κατηγορία, τον τρόπο ορισµού του ελεγκτή δόµη-
σης και τη διαδικασία ελέγχου. Η διαβούλευση θα 
διαρκέσει έως και την ερχόµενη Παρασκευή.  Ο 
αριθµός των ελέγχων καθορίζεται ως εξής: 
-Ένας έλεγχος (τελικός) για εργασίες δόµησης σε 
υφιστάµενα κτίρια (ανεξαρτήτως της επιφάνειας 
και της χρήσης τους) για τις οποίες απαιτείται έκ-
δοση άδειας δόµησης, προσθήκες καθ΄ ύψος σε 
υφιστάµενο κτίριο, εργασίες κατεδαφίσεων και 
περιτοιχίσεων. 
-∆ύο έλεγχοι (αρχικός και τελικός) για εργασίες 
δόµησης νέου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας έως 
2.000 τ.µ., προσθήκες κατ΄ επέκταση σε υφιστά-
µενο κτίριο, συνολικής επιφάνειας έως 2.000 τ.µ. 
και προκατασκευασµένα κτίρια.
-Τρεις έλεγχοι (αρχικός, ενδιάµεσος και τελικός) 

για εργασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης 
κατ΄ επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο (συνολικής 
επιφάνειας µεγαλύτερης των 2.000 τ.µ.) και ερ-
γασίες δόµησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ 
επέκταση σε υφιστάµενο κτίριο µε χρήσεις εκ-
παίδευσης, συνάθροισης κοινού (π.χ. µουσεία, 
θέατρα κ.ά.), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, 
σωφρονισµού, εµπορίου, γραφείων, βιοµηχανίες 
και πρατήρια υγρών καυσίµων. Οι έλεγχοι κάθε 
σταδίου θα διενεργούνται από διαφορετικό ελε-
γκτή δόµησης. Η ισχύς της υπουργικής απόφασης 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Υπουργική Απόφαση για έλεγχο των εργασιών δόµησης
Τέθηκε σε διαβούλευση έως στις 3 Φεβρουαρίου από το ΥΠΕΚΑ 

ÇÌÅÑÉÄÁ ÓÔÏ ÌÅÃÁÑÏ ÌÏÕÓÉÊÇÓ ÓÔÉÓ 30 ÉÁÍÏÕÁÑÉÏÕ 2012

Ηµερίδα µε θέµα «ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑ στα ∆ηµόσια Έργα, για τη συλλογική 
αποκήρυξη του φαινοµένου από τον Εργοληπτικό κόσµο», διοργανώνουν 
στην Αθήνα τη ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 οι Εργοληπτικές Οργανώσεις 
(ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ) µε απόφαση της Συ-
ντονιστικής τους Επιτροπής και µε κύριο οµιλητή τον οµότιµο καθηγητή του 
ΕΜΠ Θεοδόσιο Τάσιο. Η εκδήλωση για την ετεροδοσοληψία (δωροδοκία), θα 
γίνει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Ν. Σκαλκώτα) από τις 11 π.µ. 
ως τις 5.30 µ.µ. Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν µε οµιλία τους εκπρόσωποι 
της κυβέρνησης και φορέων. Το φαινόµενο της διαφθοράς είναι ασφαλώς 
µια πανάρχαια υπόθεση. Είτε «δωροδοκία» το ονοµάσουµε, είτε επί το επι-
στηµονικότερο ετεροδοσοληψία, το αποτέλεσµα είναι ακριβώς το ίδιο: Κά-
ποιος ή κάποιοι κάνουν πράξεις παράτυπες, παράνοµες ή γενικώς µεµπτές 
µε αντίτιµο την εξασφάλιση αντιπαροχής µε µη νόµιµο τρόπο. Ένας από 
τους κλάδους της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που έχει κατηγορηθεί  
για συµµετοχή σε ετεροδοσοληψίες και για διαπλοκή είναι ο εργοληπτικός 
κόσµος της χώρας. Η Συντονιστική Επιτροπή των Εργοληπτικών Οργανώ-
σεων Εργοληπτικών Οργανώσεων (Σ.Ε./Ε.Ο.), πέρα από την Ηµερίδα που 
διοργανώνει, προβαίνει στην ακόλουθη ∆ιακήρυξη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΗ-
ΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟ∆ΟΣΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ:
-«Ο κατασκευαστικός κόσµος της Ελλάδας, ένας κατ’ εξοχήν παραγωγικός 
κλάδος της Χώρας, έχει από καιρού επισηµάνει στην Πολιτεία τις παθογό-

νες συνθήκες που ευνόησαν κατά το παρελθόν το πανάθλιο φαινόµενο της 
ετεροδοσοληψίας στα δηµόσια έργα και έχει προτείνει τη λήψη νοµοθετι-
κών και διοικητικών µέτρων που θα συνέβαλαν µεγάλως στη βελτίωση της 
ολικής ποιότητας και, κυρίως, στην καθιέρωση της γενικής διαφάνειας όλων 
των διαδικασιών, Μελέτης, ∆ιακήρυξης, Ανάθεσης, Επίβλεψης, Παραλαβής 
και Συντήρησης αυτών των έργων. Κάµποσα έγιναν, αλλά τα περισσότερα 
δυστυχώς αποµένουν να γίνουν.
Οι Πανελλήνιες Εργοληπτικές Ενώσεις της Χώρας οι οποίες εκπροσωπού-
νται στο Συντονιστικό Όργανο, µέσω της Συντονιστικής Επιτροπής τους 
(Σ.Ε./Ε.Ο.), θεωρούν ότι ακριβώς η παρούσα συγκυρία της κρίσης είναι η 
καταλληλότερη στιγµή για να υπενθυµίσουν ότι όλα ανεξαιρέτως τα µέλη 
τους δεσµεύονται να µη συµµετάσχουν ποτέ σε οποιαδήποτε συναλλαγή 
δωροδοκίας και διαπλοκής µε οποιονδήποτε υπηρεσιακό ή εξωϋπηρεσι-
ακό παράγοντα προκειµένου να αποκτήσουν οποιοδήποτε παράνοµο πλε-
ονέκτηµα. Για την εποπτεία και για τον έλεγχο αυτής της δέσµευσης, η 
Συντονιστική (Σ.Ε./Ε.Ο.) θεσπίζει σχετικούς αποδοτικούς µηχανισµούς. Ο 
κατασκευαστικός κόσµος της Χώρας, στηριζόµενος σ’ αυτήν την πλήρη, 
ανενδοίαστη και οριστική καταδίκη του στρεβλωτικού αυτού φαινοµένου, 
θα συνεχίσει τις συστηµατικές προσπάθειές του προς την Πολιτεία, για την 
ολοκλήρωση των νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων για τη βελτίωση 
της Ποιότητας και τη γενίκευση της ∆ιαφάνειας σ’ όλη τη διάρκεια παρα-
γωγής των δηµοσίων έργων».

Ï åñãïëçðôéêüò êüóìïò áðïêçñýóóåé ôï öáéíüìåíï 
ôçò åôåñïäïóïëçøßáò óôá Äçìüóéá ¸ñãá
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μέχρι τις 30 Μαρτίου το πλαίσιο για το νέο 
φορολογικό σύστηµα- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΦΟΡΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πιέσεις για “κούρεµα” στους ελληνικούς 
τίτλους που κατέχει η ΕΚΤ- ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ∆ΝΤ ΕΡΙΖΟΥΝ ΓΙΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ 60 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Επιστρέφει το IIF για νέο γύρο 
επαφών.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Προς συµφωνία για τα νέα φορολογικά µέτρα τα 
κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση- ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ, ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Και 

φορολογικές ρυθµίσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη- Μείωση 
της εταιρικής φορολογίας, κατάργηση έκτακτων εισφορών, 
καθολικό “πόθεν έσχες”.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 2,2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Στο 9,8% του 
ΑΕΠ το έλλειµµα το 2011 έναντι αρχικού στόχου 7,6%.

ΕΞΠΡΕΣ: Στην Αθήνα µεταφέρονται από σήµερα οι συζητήσεις 
για την ανταλλαγή των οµολόγων- ΧΑΛΑΡΩΝΕΙ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΓΜΟΙ ΕΝΤΟΣ, ΒΑΡΥ ΚΛΙΜΑ ΕΞΩ- Ρωγµές σε 
ΠΑΣΟΚ και Ν.∆.- Αρνητικές αναφορές Μέρκελ και Λαγκάρντ στην 
Ελλάδα • ΡΕΚΟΡ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ- κατά το 11µηνο του 
2011 έσπασαν το φράγµα των 20 δισ. ευρώ 

ΤΑ ΝΕΑ: Η κατάρρευση της συνοχής της Κοινοβουλευτικής 
Οµάδας ανησυχεί το Μαξίµου ενόψει της νέας δανειακής 
σύµβασης- ΠΑΣΟΚ- Πρόταση του Κώστα Σκανδαλίδη για άµεση 
εκλογή αρχηγού από τους βουλευτές- Όχι από τον Γιώργο 
Παπανδρέου που συγκαλεί την ΚΟ την επόµενη Πέµπτη • ΜΕΡΚΕΛ: 
∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, ∆ΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ… ΚΑΝΤΕ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το παρασκήνιο της «πράσινης 
ανταρσίας» στη Βουλή- ΜΠΙΛΙΑΡ∆Ο ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ • ∆ΕΝ ΚΟΒΟΥΝ ∆ΩΡΑ, ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ 
ΕΡΓΟ∆ΟΤΕΣ- ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ- Συµφώνησαν και πέταξαν το µπαλάκι 
στην κυβέρνηση- ΙΟΒΕ: Η µείωση µισθών αυξάνει την ανεργία 
• ∆ιπλή οµολογία: ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ: ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ ΜΕ ΤΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ- ΟΛΙ ΡΕΝ: ΒΥΘΙΣΑΜΕ ΤΗΝ Ε.Ε. ΣΕ ΥΦΕΣΗ.

ΕΘΝΟΣ: Ανάληψη πρωτοβουλιών µετά τα διαλυτικά φαινόµενα 
στη Βουλή- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ • 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ «ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ» ΤΟΥ PSI • Ασυµφωνία κοινωνικών 
εταίρων- ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ∆ΩΡΑ  •  
Ουρές για δωρεάν τρόφιµα- ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ  
•  ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΘΟ∆ΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Συζητήσεις των κοινωνικών εταίρων και στη… 
γωνία η τρόικα- ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ Α∆ΙΑΒΑΣΤΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ- Σοβαρή δυσλειτουργία του 
Κοινοβουλίου.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Τα κατάφερε ο νέος Ζίγδης που κάνει τουρισµό στην 
Κόστα Ρίκα να µετατρέψει τη ∆ηµοκρατική Παράταξη σε Ε∆ΗΚ- 
ΠΕΜΠΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ.

Η ΑΥΓΗ: Στον αέρα η κυβέρνηση Παπαδήµου, σε αποσύνθεση η 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία- ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΤΟΥΝ- 
Παίζει τα ρέστα της µε ψήφο εµπιστοσύνης για PSI, δανειακή 
σύµβαση αλλά και περικοπές σε επικουρικές και µισθούς παρά τη 
διαφαινόµενη αντίθεση των κοινωνικών φορέων.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 15.000 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ- Υποχρεωτική η 
παρουσία τους ανά τρίµηνο στον ΟΑΕ∆- Ενώ κλείνουν πάνω από 
700 ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις  •  50 βουλευτές τους καταψήφισαν το 
δικό τους πολυνοµοσχέδιο!- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ 
ΝΕΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τα παράδοξα της διαδικασίας τακτοποίησης- 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ 
∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άρχισε ο Γ’ Παγκόσµιος Πόλεµος! Η γιγάντια 
σύγκρουση των αιώνων που θα είναι θερµοπυρηνική, αλλά και 
οικονοµική- ψυχολογική…- Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ… «ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ» ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ!!!
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ΡΕΚΟΡ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 26/01/2012

Σε 2052,01 µεγαβάτ, δηλαδή σε επίπεδα ρεκόρ, ανήλθε το σύνολο της 
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, το 2011 στη χώρα µας. Τα 
στοιχεία του ∆ΕΣΜΗΕ αφορούν το σύνολο της εγκατεστηµένης ισχύος 
για τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά, τα υδροηλεκτρικά και τη βιοµάζα. Στο 
συνολικό ποσό µπορεί κανείς να συνυπολογίσει και τα 89,07 µεγαβάτ 
της συµπαραγωγής, για ένα σύνολο 2.141,08 µεγαβάτ. Από το σύνολο 
των ΑΠΕ, τα 1.363,04 είναι αιολικά (αύξηση 33 µεγαβάτ σε σχέση µε το 
Νοέµβριο), τα 439,11 είναι φωτοβολταϊκά (αύξηση 38,86 µεγαβάτ), τα 
υδροηλεκτρικά είναι 205,33 (στάσιµα) και οι σταθµοί βιοµάζας-βιοαερίου 
ανέρχονται σε 44,53 µεγαβάτ (στάσιµοι). Συνολικά το 2011, τα αιολικά 
παρήγαγαν περί τις 2.600.000 µεγαβατώρες (287.343 το ∆εκέµβριο), 
τα φωτοβολταϊκά 441.500 µεγαβατώρες (37.754,33 το ∆εκέµβριο), τα 
υδροηλεκτρικά 580.628 µεγαβατώρες (39.298 το ∆εκέµβριο) και n 
βιοµάζα 199.102 µεγαβατώρες (17.091 το ∆εκέµβριο). 
Η συµβολαιοποιηµένη, στο µεταξύ, ισχύς στα φωτοβολταϊκά είναι πλέον 
2.121 µεγαβάτ, ενώ n συµπαραγωγή συνεισέφερε 141.636 µεγαβατώρες, 
µε εγκατεστηµένη ισχύ της τάξης των 89,07 µεγαβάτ. Κατόπιν όλων 
αυτών, προκύπτει ότι n προσθήκη νέων ΑΠΕ το 2011 ανήλθε σε 316 
µεγαβάτ, ποσότητα όχι ευκαταφρόνητη δεδοµένης της κρίσης, αλλά 
ανεπαρκούς για την υλοποίηση των στόχων του 2020, οι οποίοι κατά 
µέσο όρο πρέπει να είναι περί τα 1.000 µεγαβάτ ετησίως.

«ΒΟΥΤΙΑ» 90% ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 37 | 26/01/2012

Εντονα ανπδρουν οι συµβολαιογράφοι στο πολυνοµοσχέδιο για 
την αντιµετώπιση της καθυστέρησης απονοµής της δικαιοσύνης, 
επτσηµαίνοντας τον κίνδυνο να σηµειωθεί ακόµα µεγαλύτερης 
επιβράδυνσης εξαιτίας διαφόρων αποσπασµατικών ρυθµίσεων. Επίσης, 
τονίζουν ότι οι µεταβιβάσεις ακινήτων «βούλιαξαν» µετά το νόµο για τα 
αυθαίρετα. Σύµφωνα µε τους συµβολαιογράφους, οι µεταβιβάσεις είχαν 
αρχίσει να υποχωρούν από το 2008. Ωστόσο, µετά τη ρύθµιση για την 
τακτοποίηση αυθαιρέτων n πτώση είναι κατακόρυφη. Οι µεταβιβάσεις 
έχουν µειωθεί κατά 80%-90%. Όπως τόνισαν, οι περισσότεροι πολίτες 
προτιµούν να κάνουν διαθήκη παρά να µεταβιβάσουν την ακίνητη 
περιουσία τους. Κι αυτό διότι στις πρόσφατες ρυθµίσεις καµιά 
µεταβίβαση ακινήτου, ακόµη και αδόµητου αγροτεµαχίου δε µπορεί να 
γίνει χωρίς βεβαίωση µηχανικού για µη ύπαρξη αυθαιρέτου κτίσµατος 
και χωρίς τοπογραφικό διάγραµµα.
 Ζητώντας να αποσυρθούν κρίσιµες διατάξεις του πολυνοµοσχεδίου, 
οι συµβολαιογράφοι υπογραµµίζουν τον κίνδυνο να «βουλιάξουν» 
τα ειρηνοδικεία µε την επιχειρούµενη µεταφορά νέας ύλης σε αυτά, 
τη στιγµή που ήδη δέχονται πάνω από 2.500 αιτήσεις µηνιαίως 
για υποθέσεις υπερχρεωµένων νοικοκυριών κι ενώ παραµένουν 
σηµαντικά κενά στη στελέχωση και υποδοµή τους. Οι πολίτες θα 
ταλαιπωρούνται, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Κ. Βλαχάκης, αφού ήδη οι υποθέσεις 
αυτές (υπερχρεωµένων νοικοκυριών) προσδιορίζονται στην Αθήνα µετά 
το καλοκαίρι του 2014 (παρατείνοντας την εκκρεµότητα της διευθέτησης 
του τρόπου αποπληρωµής τραπεζικών δανείων). Παράλληλα άλλα 
Ειρηνοδικεία (Χαλάνδρι, Μαρούσι) προσδιορίζουν για το 2016! Την 
ίδια στιγµή, όποιος έχει πρόβληµα µε το Κτηµατολόγιο και θέλει να 

µεταβιβάσει ένα ακίνητο, πρέπει να περιµένει µέχρι το 2015, οπότε 
προσδιορίζονται οι σχετικές δίκες.
 Επικρίνοντας τα υψηλά παράβολα του πολυνοµοσχεδίου, οι 
συµβολαιογράφοι ζητούν να µην επιβαρυνθούν άλλο τα Ειρηνοδικεία 
µε νέα ύλη, αλλά να µεταφερθούν σε εκείνους έναντι µικρού κόστους, 
οι αρµοδιότητες για τα συναινετικά διαζύγια, την έκδοση διαταγών 
πληρωµής και πιστοποιητικών κληρονοµητηρίου, τη σύνταξη δηλώσεων 
αποποίησης κληρονοµιάς κ.λπ. 
Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου επισηµάνθηκε ότι τα Ειρηνοδικεία δεν 
µπορούν να εκδικάσουν το 2013 τις εκκρεµείς 25.000 υποθέσεις ούτε 
να ανταποκριθούν στις νέες υποθέσεις (διαζύγια, διαταγές πληρωµής 
κ.λπ.). Υπογραµµίστηκε ότι n επιχείρηση κατάργηση περιφερειακών 
ειρηνοδικείων θα φέρουν σε δύσκολη θέση τους πολίτες. 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 3 | 26/01/2012

ΤΗ συναίνεση των τριών κοµµάτων για τη νέα φορολογική µεταρρύθµιση 
αναζητεί η κυβέρνηση, µε τον υπουργό Οικονοµικών να εξετάζει 
προτάσεις από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα ∆ηµοκρατία και τον ΛΑΟΣ για µείωση 
των συντελεστών ΦΠΑ, την ενοποίηση όλων των φόρων ακινήτων, την 
κατάργηση φοροαπαλλαγών και τη µείωση της φορολόγησης φυσικών 
και νοµικών προσώπων.
 Χθες ο υπουργός Οικονοµικών Eυ. Βενιζέλος είχε συνάντηση µε 
εκπροσώπους των κοµµάτων που µετέχουν στην κυβέρνηση για την 
προετοιµασία του νοµοσχεδίου που θα θεσπίζει τις βασικές αρχές του 
νέου εθνικού φορολογικού συστήµατος. Ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει 
ότι στον διάλογο θα τεθούν επί τάπητος και θα αξιολογηθούν 
ακόµα και οι ρυθµίσεις της τελευταίας 2ετίας, που έχουν κριθεί ως 
αντιαναπτυξιακές εις βάρος των χαµηλών και µεσαίων εισοδηµάτων. 
Ρυθµίσεις όπως η φορολογική κλίµακα των φυσικών προσώπων, 
οι φορολογικοί συντελεστές για τις επιχειρήσεις, η φορολογία των 
ακινήτων, οι συντελεστές του ΦΠΑ, ειδικά ο υψηλός του 23%. Στο θέµα 
του ΦΠΑ µάλιστα η Νέα ∆ηµοκρατία προτείνει τη µείωση του βασικού 
συντελεστή στο 19% από 23%, του µεσαίου στο 9% από 13% και του 
χαµηλού συντελεστή στο 5%. 
Στον αντίποδα, η κυβέρνηση σχεδιάζει αυστηρότερες διατάξεις για τη 
φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελµατιών, µε ένταση των ελέγχων 
και µε εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων, προάγγελος των οποίων 
χαρακτηρίζεται η πρόβλεψη των αντικειµενικών ελέγχων που προβλέπει 
το πολυνοµοσχέδιο. Στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων βρίσκεται και το 
ενδεχόµενο µείωσης του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, 
που ανέρχεται στο 20%. Η Ν.∆. προτείνει ενιαίο φορολογικό συντελεστή 
15% σε όλα τα νοµικά πρόσωπα, παρακράτηση 15% στα διανεµόµενα 
κέρδη και εξάντληση της φορολόγησης των µετόχων ή εταίρων καθώς 
και κατάργηση των έκτακτων εισφορών. 
Αλλαγές συζητούνται και στον τρόπο απόδοσης και είσπραξης του ΦΠΑ 
µέσα και από την ηλεκτρονική διασύνδεση των ταµειακών µηχανών 
όλων των επιχειρήσεων µε το ΚΕΠΥΟ. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν 
όλες εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες που θα επιτρέπουν τον έλεγχο 
σε πραγµατικό χρόνο του τζίρου, άρα και του αναλογούντος ΦΠΑ. Όσον 
αφορά τα ακίνητα, το Υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται σχέδιο 
ενοποίησης του ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων 
επιφανειών το οποίο εισπράττεται σήµερα µέσω των λογαριασµών της 
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∆ΕΗ και του φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ). Θα εξετασθεί επίσης 
το ενδεχόµενο επιβολής φόρου «κατοχής» και στα εκτός σχεδίου 
αγροτεµάχια.

TO ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 23 | 26/01/2012

To ηφαίστειο της Σαντορίνης ενδεχοµένως να διέρχεται µια νέα φάση 
στην πολυσήµαντη ιστορία του. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουν οι 
ειδικοί επιστήµονες, Έλληνες και ξένοι, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό 
ερευνούν επισταµένα την περιοχή αξιολογώντας τα νέα δεδοµένα που 
έχουν προκύψει. 
Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα µελέτης που εκπονείται 
από επιστήµονες του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, του Ινστιτούτου 
Γεωφυσικής στη Νάπολι και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, από τον Ιανουάριο του 2011 στη Σαντορίνη παρατηρείται µια 
σηµαντική έξαρση n οποία συνοδεύεται από παραµορφώσεις στον 
φλοιό της γης. Συγκεκριµένα, οι επιστήµονες αποκαλούν τη χρονική 
περίοδο από το 1950 -οπότε πραγµατοποιήθηκε n τελευταία έκρηξη του 
ηφαιστείου- µέχρι το 2011 «ανενεργή φάση», ενώ χαρακτηρίζουν την 
περίοδο που ξεκίνησε το 2011 ως ενεργή φάση του ηφαιστείου.
 Η οµάδα εκτός από τις συγκριτικές µετρήσεις που πραγµατοποιεί, και οι 
οποίες αποδεικνύουν την κίνηση του γήινου φλοιού, επικαλείται και την 
παρείσφρηση περίπου 107 κ.µ υλικού -πιθανώς µάγµατος σε απόσταση 
1 χιλιοµέτρου βόρεια από τη Νέα Καµένη και σε βάθος περίπου 4 
χιλιοµέτρων. Παράλληλα, από τον Ιούλιο µέχρι τον Σεπτέµβριο του 2011 
ανιχνεύτηκε σηµαντική αύξηση των εκποµπών C02, µε 39 τόνους αέρια 
να εκλύονται κατά µέσο όρο την ηµέρα από το έδαφος. Τα στοιχεία 
αυτά παρουσιάστηκαν στην 1η Ηµερίδα Τεκτονικής Γεωδαισίας που 
πραγµατοποιήθηκε χθες στην Αθήνα και n οποία είχε ως αντικείµενο 
τον επιστηµονικό τοµέα που εκτιµά τις µετακινήσεις του γήινου φλοιού. 
Στο συγκεκριµένο πεδίο λόγω της εκτεταµένης χρήσης των gps στην 
επιστηµονική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί ραγδαίες 
εξελίξεις. 
Σύµφωνα µε τους εισηγητές, συντελείται απότοµη µετάβαση από µια 
εκτεταµένη περίοδο αργής καθίζησης του γήινου φλοιού στη Νέα 
Καµένη -n οποία γινόταν µε ταχύτητα περίπου 1 εκατοστού κατ' έτος- 
σε ένα επεισόδιο ταχείας ανόδου του φλοιού που ξεκίνησε στις αρχές 
του 2011. «Οι εγκατεστηµένοι σταθµοί παρατήρησης αποκαλύπτουν µια 
άνοδο του ηφαιστείου κατά περίπου 10 εκατοστά από τα τέλη του 2010», 
εξηγεί ο κ. ∆. Παράδεισης, µέλος της οµάδας και καθηγητής στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 
«Ίσως η περίοδος της ηρεµίας να έφτασε στο τέλος της», επεσήµανε n 
Michelle Parks, µέλος της οµάδας και ερευνήτρια από το Πανεπιστήµιο 
της Οξφόρδης, επισηµαίνοντας ωστόσο ότι n φάση που διανύουµε δεν 
φαίνεται να είναι φάση υψηλού κινδύνου.
 Από την πλευρά τους άλλοι επιστήµονες θεωρούν ότι n «ανωµαλία» 
που εντοπίζεται στη Σαντορίνη δεν είναι ηφαιστειακής προέλευσης, 
αλλά σχετίζεται µε τεκτονικές διεργασίες. Ανάµεσά τους ο διευθυντής 
Ερευνών του Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών Γεράσιµος 
Παπαδόπουλος, ο οποίος στη χθεσινή ηµερίδα επεσήµανε ότι οι δικές 
του αναλύσεις ταυτίζουν τη σεισµική έξαρση της περιοχής µε σµήνος 
σεισµών που ενδεχοµένως να προηγείται των προσεισµών ενός 
µεγάλου σεισµικού γεγονότος, το οποίο όµως δεν φαίνεται να είναι 
άµεσο χρονικά. Ο ίδιος ανέφερε το παράδειγµα του 1919, οπότε το νησί 

είχε καταστραφεί από δόνηση εντάσεως 6 Ρίχτερ χωρίς να σηµειωθεί 
ηφαιστειακή έκρηξη.

ΤΑ Υ∆ΡΟΠΛΑΝΑ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΞΑΝΑ ΦΤΕΡΑ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 17 | 26/01/2012

Την επαναλειτουργία των υδροπλάνων στη χώρα µας σχεδιάζουν από 
κοινού τα συναρµόδια υπουργεία Μεταφορών και Ναυτιλίας, καθώς 
σύµφωνα µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας κ. Αδ. Γεωργιάδη, «εντός του προσεχούς µηνός ετοιµάζεται 
ΚΥΑ µαζί µε τον υπουργό Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. M. 
Βορίδη για τη λειτουργία υδατοδροµίων στην Ελλάδα».
 Ο κ. Γεωργιάδης, µιλώντας χθες στη συνεδρίαση του διοικητικού 
συµβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου Ελλάδας, τόνισε ότι 
το νοµοθετικό πλαίσιο που προωθείται για τα υδροπλάνα αφορά στην 
κατασκευή µέσω της διαδικασίας Σ∆ΙΤ ενός κύριου υδατοδροµίου ως 
κεντρική βάση στην Αττική, καθώς και 12 µικρότερων στην Περιφέρεια. 
Συνεργάτες του κ. Βορίδη, µελετούν το σχετικό νοµοσχέδιο που είχε 
προετοιµάσει ο κ. Ι. Ραγκούσης, στο οποίο προβλεπόταν απλοποίηση 
των διαδικασιών ίδρυσης και κατασκευής υδατοδροµίων, µέσω της 
δηµιουργίας ενός πλαισίου fast track για τις επενδύσεις και σύντοµα 
θα είναι σε θέση, όπως επισηµαίνουν, να παρουσιάσουν τις τελικές 
προτάσεις. Σύµφωνα µε το σχέδιο νόµου του κ. Ραγκούση, ως αρµόδια 
υπηρεσία για την υλοποίηση των επενδύσεων είχε οριστεί n ∆ιεύθυνση 
Πολιτικού Σχεδιασµού του υπουργείου Μεταφορών, n οποία θα 
λειτουργούσε ως one stop shop, ενώ για τη λήψη τεκµηριωµένης 
γνώµης για την αδειοδότηση ενός υδατοδροµίου δεν θα χρειάζονταν 
περισσότερες από είκοσι ηµέρες. Κύρια επιδίωξη ήταν να δηµιουργηθεί 
ένα δίκτυο υδατοδροµίων, χωρίς να απαιτούνται επενδύσεις υψηλού 
µεγέθους, αλλά, αντίθετα, µικρά κεφάλαια έως 100.000 ευρώ. Εξεταζόταν 
µάλιστα δυνατότητα ίδρυσης υδατοδροµίων να έχουν δηµόσιοι ή 
ιδιωτικοί φορείς αλλά και µικτά σχήµατα δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. 
   Οι πρώτες γενικές κατευθύνσεις για την ίδρυση αεροδροµίων επί 
υδάτινης επιφάνειας δόθηκαν το 2005 µε τον νόµο 3333/2005, ο οποίος 
παρέπεµπε τη ρύθµιση κρίσιµων θεµάτων σε Προεδρικό ∆ιάταγµα, το 
οποίο θα έπρεπε να εκδοθεί εντός έξι µηνών. Έκτοτε, περίσσεψαν οι 
εξαγγελίες και οι δεσµεύσεις των εκάστοτε αρµόδιων υπουργών, χωρίς 
ποτέ να υπογραφεί το Π∆, οδηγώντας τις εταιρείες που έσπευσαν να 
εκτελέσουν δροµολόγια στα νησιά, σε αναστολή της λειτουργίας τους. 
Χαρακτηριστικότερο παράδειγµα είναι αυτό της εταιρείας AirSea Lines 
του Ελληνοκαναδού κ. M. Πατέλλη µε καταγωγή από την Κάλυµνο, που 
ξεκίνησε το 2004 στη χώρα µας πτήσεις µε υδροπλάνα, συνδέοντας τα 
νησιά του Ιονίου µε την Πάτρα, τα Ιωάννινα, τον Βόλο αλλά και το Πρίντεζι 
της Ιταλίας. Η εταιρεία είχε µεγαλεπήβολα σχέδια, αλλά νικήθηκε κατά 
κράτος από τη γραφειοκρατία. Οι σχεδιασµοί της για τη δηµιουργία 
βάσης στην περιοχή µεταξύ του Φλοίσβου και του Σταδίου Ειρήνης 
και Φιλίας (ΣΕΦ), που θεωρείται ιδανικός χώρος για την εξυπηρέτηση 
υδροπλάνων και επιβατών, δεν εγκρίθηκε ποτέ από τις υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου, ενώ n παραχώρηση τµήµατος του λιµανιού του Λαυρίου για 
τη δηµιουργία υδατοδροµίου αποδείχθηκε ασύµφορη. Η εταιρεία που 
επένδυσε περισσότερα από 22 εκατ. ευρώ ανέστειλε τη λειτουργία της 
το καλοκαίρι του 2009. Ανάλογη... τύχη είχε και n ArGo Airways, που 
εκτελούσε από το 2007 δροµολόγια από Βόλο προς Σκιάθο, Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα.


