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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τέσσερις και μια ημέρες απόμειναν ως την ώρα της 
κάλπης. Εκλογές μεγάλης περίσκεψης, κρίσιμες, 
καθοριστικές για τη συνέχεια όχι μόνο του πολιτικού 
συστήματος, αλλά και της χώρας. Ο μεγάλος αριθμός 
κομμάτων και υποψηφίων καθιστούν την επιλογή 
δυσκολότερη σε σχέση με το παρελθόν. Οι συστάσεις, 
υποδείξεις, προτροπές υπέρ του ενός ή άλλου 
αυξημένες. Το αίτημα και στο δικό μας χώρο υπαρκτό 
και έντονο: ψηφίστε διπλωματούχους μηχανικούς.
Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί, εκ της εκπαίδευσης, των γνώσεων και 
της εμπειρίας, είναι πρόσωπα κατάλληλα να ασκούν 
το βουλευτικό αξίωμα. Έχουν ευρύτερη αντίληψη, 
μπορούν να προγραμματίσουν και σχεδιάσουν, 
οπωσδήποτε να υλοποιήσουν προγράμματα και 
έργα. Έχουν ευχέρεια να μετέχουν σε τεκμηριωμένο 
διάλογο πριν από κάθε απόφαση. Έχουν τεχνική και 
τεχνολογική κατάρτιση, οικονομική αντίληψη. Γιατί 
όχι, λοιπόν;
Οφείλουμε, όμως, απευθυνόμενοι προς τους 
υποψηφίους διπλωματούχους μηχανικούς να 
υπογραμμίσουμε ότι το αίτημά τους δεσμεύει 
έναντι των συναδέλφων τους, αλλά και γενικότερα 
των Ελλήνων ψηφοφόρων. Τα προβλήματα που 
απασχολούν τους συναδέλφους τους, αλλά και 
το σύνολο του ελληνικού λαού, είναι πιεστικά, 
απαιτούν άμεσες λύσεις, είναι προβλήματα που 
συνδέονται κατ’ εξοχή με έργα, εκσυγχρονισμό και 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Είναι κατά συνέπεια 
της ...ειδικότητας τους και ολιγωρίες δεν επιδέχονται, 
ιδίως εκ μέρους τους.
Ως ΤΕΕ, δίχως να κινούμαστε από συντεχνιακή 
αντίληψη, θέλουμε περισσότερους διπλωματούχους 
μηχανικούς στην επόμενη Βουλή. Αλλά θέλουμε 
διπλωματούχους μηχανικούς που θα τιμήσουν το 
χώρο, θα εργαστούν για το σύνολο.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
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ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Με συμμετοχή εργαζομένων, συ-
νταξιούχων και ανέργων από όλο 
το φάσμα των επιστημονικών και 
παραγωγικών δυνάμεων της χώ-
ρας πραγματοποιήθηκε η κεντρική 
Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέ-
ντρωση των ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και του 
ΕΚΑ στην πλατεία Κοτζιά στην Αθή-
να, ενώ ακολούθησε πορεία μέχρι 
τη Βουλη. 
Προηγήθηκε  η κατάθεση στεφα-
νιού μνήμης και τιμής στο Μνημείο 
Ηρώων στην Καισαριανή και στο 
μνημείο του Στ. Καλλέργη, πρωτο-
πόρου της Εργατικής Πρωτομαγιάς. 
Στη συγκέντρωση των συνδικάτων 
παρευρέθηκε και απηύθυνε μήνυ-
μα η βουλευτής του Γερμανικού 
Κοινοβουλίου κα Χάικεν Χέλσεν, 
ενώ μεταδόθηκαν μαγνητοσκοπη-
μένα μηνύματα συμπαράστασης 
και αλληλεγγύης από συνδικαλι-
στές των συνομοσπονδιών DGB 
Γερμανίας, CGT Γαλλίας, CGIL Ιτα-
λίας, Ισπανίας, CGTP Πορτογαλίας, 
κ.λ.π. Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωση της 
ανέφερε ότι «οι εργαζόμενοι δια-

τράνωσαν για μια ακόμη φορά την 
αποφασιστικότητα τους να εντεί-
νουν τον αγώνα για την απόκρουση 
της σκληρής, άδικης και αναποτελε-
σματικής πολιτικής των μνημονίων 
τιμώντας παράλληλα την εργατική 
πρωτομαγιά την ώρα που ο κόσμος 
της μισθωτής εργασίας στη χώρα 
μας βιώνει τα τραγικά αποτελέσμα-
τα των ακραίων αντικοινωνικών και 
νεοφιλελεύθερων μέτρων. Με κε-
ντρικό μήνυμα «κανείς μόνος του 
όλοι μαζί μπορούμε» τα συνδικάτα 
απαιτούν: μια διαφορετική πολιτική 
με σχέδιο και πρόγραμμα που θα 
ενισχύει την ανάπτυξη, θα στηρίζει 
την απασχόληση, θα δημιουργεί 
θέσεις εργασίας, θα διασφαλίζει τις 
κοινωνικές παροχές, τα εισοδήμα-
τα, τα εργατικά δικαιώματα και την 
κοινωνική συνοχή. Οι αγώνες των 
εργαζομένων θα συνεχισθούν και 
θα ενταθούν όσο συνεχίζονται οι 
αδιέξοδες μνημονιακές πολιτικές 
που εξαθλιώνουν τους εργαζόμε-
νους και βυθίζουν την οικονομία σε 
πρωτόγνωρη ύφεση».

ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ:  «ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ» 

Ισχνή άνοδο 0,5%, καθώς διαμορφώθηκαν στα 171,1 δισ. Ευρώ, σημείωσαν οι 
τραπεζικές καταθέσεις στην Ελλάδα τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

ΣΗΜΕΡΑ

Μήνυμα αγώνα για την  
εργατική Πρωτομαγιά 

Στο εργοστάσιο 
της Ελληνικής 
Χαλυβουργίας, οι 
εργαζόμενοι του 
οποίου βρίσκο-
νται σε απεργία 
τους τελευταί-
ους έξι μήνες, 
συγκεντρώθηκε 
το ΠΑΜΕ για την 
κινητοποίηση 
της Εργατικής 
Πρωτομαγιάς
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 02-05-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10
Μαΐου
2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας: «Επιχειρώντας 
με επίκεντρο τον άνθρωπο»
ΑΘΗΝΑ

ΦΟΡΟΥΜ:  “Γεωθερμική ενέργεια και στρα-
τηγικές ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό 
και βιομηχανικό τομέα”
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας 
Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών 

Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών & Εξοικονόμησης 
Ενέργειας

14
Μαΐου
2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Πρωτοβουλίες - Δράσεις 
Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής 
κρίσης»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

6
Ιουνίου
2012

ΑΘΗΝΑ
➦  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) 
διοργανώνει  σήμερα -στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. 
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα)- ημερίδα με 
θέμα: "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότη-
τας και σχεδιασμός πολιτικών για Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία", 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας.

Το εργαστήριο – σεμινάριο με τίτλο: «Κατα-
νόηση παραδοσιακών μορφών και πρακτικών 
δόμησης από βιοκλιματική άποψη. Ανίχνευση 
εναλλακτικών μεθόδων αποκατάστασης και 
τεχνολογιών δόμησης», το 5ο κατά σειρά που 
διοργανώνει ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων για την προώθηση της φιλικής 
στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής θα πραγματο-
ποιηθεί στο τέλος Μαΐου 2012.
  Η θεματολογία αφορά προβλήματα αποκα-
τάστασης συντήρησης που παρουσιάζουν τα 
παραδοσιακά κτίρια, με συγκεκριμένο αντι-
κείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του 
Ξενώνα Στάμου Στούρνα που θα φιλοξενήσει 
το εργαστήριο – σεμινάριο.  Θα διερευνηθούν 
εφαρμογές και τεχνικές επεμβάσεων που δεν 
θα αλλοιώνουν τις βιοκλιματικές ιδιότητες 
των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θα θεραπεύ-
ουν και θα βελτιώνουν την απόδοσή τους.
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε νέους 
αρχιτέκτονες και θα λάβει πραγματοποιηθεί 
από τις 26 Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2012 στον 

Ξενώνα Στάμου Στούρνα στην Άλλη Μεριά 
Βόλου.
Για τη συμμετοχή απαιτείται η υποβολή 
σχετικής αίτησης μέχρι την Τετάρτη 16 Μαΐου 
2012. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον αρ. 
πρωτοκόλλου της αίτησης, δεδομένου ότι ο 
αριθμός είναι περιορισμένος σε 28 συμμε-
τοχές.  
Πληροφορίες και την αίτηση συμμετοχής στο 
site: www.sadas-pea.gr και στα γραφεία του 
ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ (Βρυσακίου 15, 10555 Μοναστη-
ράκι, τηλ. 2103215146 Fax: 2103215147).

Την ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY 2012 συνδιοργανώνουν το 
Εργαστήριο Νανοτεχνολογίας LTFN του ΑΠΘ και η 
HELEXPO ΑΕ, από τις 30 Ιουνίου ως τις 7 Ιουλίου 
2012, στο συνεδριακό κέντρο "Ι. Βελλίδης". Επίσης, 
το 11ο Διεθνές Συνέδριο για Νανοδομημένα Υλικά 
(ΝΑΝΟ2012) πραγματοποιείται το διάστημα 26-31 Αυ-
γούστου 2012, στη Ρόδο. Η φετινή ΝΑΝΟΤΕΧNOLOGY 
2012, που πραγματοποιείται σε συνέχεια της επιτυχίας 
της NANOTEXNOLOGY 2011 που είχε συγκεντρώ-
σει περισσότερες από 600 παρουσιάσεις και 2.000 
ειδικούς επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, 
υλοποιείται με την υποστήριξη της Αλεξάνδρειας 
Ζώνης Καινοτομίας και άλλων ελληνικών και ξένων 

οργανισμών, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας 
Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Πληροφορίες 
στην ιστοσελίδα: www.nanotexnology.com ή στο 
e-mail: nanotexnology@artion.com.gr.
Επιπλέον, το 11ο διεθνές συνέδριο για Νανοδομημένα 
Υλικά (NANO2012), που πραγματοποιείται από το 1992 
και κάθε δύο χρόνια, προσελκύει διακεκριμένους 
επιστήμονες και παρουσιάζει τις πρωτοποριακές 
εξελίξεις στην επιστήμη των νανοϋλικών. Στο πλαίσιο 
του NANO2012, διοργανώνεται και εξειδικευμένο 
συνέδριο για τη Νανοϊατρική.  
Πληροφορίες: www.nano2012.org 

Παραδοσιακές μορφές και πρακτικές δόμησης 

Διεθνή συνέδρια Νανοτεχνολογίας 

   Η 2η Επιχειρηματική Συνάντηση με 
Ιρακινούς Επιχειρηματίες θα πραγματο-
ποιηθεί στην Αθήνα, 25-26 Ιουνίου 2012. 
Τα τρία (3) Board Unions of Constructions 
από τις τρεις μεγαλύτερες και αναπτυσ-
σόμενες επαρχίες του Ιρακ, Suleiman, 
Dohuk και Erbil, καθώς και η Ένωση Επι-
χειρηματιών, θα παρευρεθούν στην Αθήνα 
σε διήμερη συνάντηση με τις ενδιαφερό-
μενες ελληνικές εταιρείες για να συζητή-
σουν νέες μελλοντικές εργασίες στο Ιράκ, 
μία χώρα η οποία βρίσκεται σε πλήρη 
ανοικοδόμηση με πλήθος οικιστικών και 
μεγάλων έργων σε εξέλιξη.
«Με την επιχειρηματική συνάντηση στην 
Αθήνα, δίνεται η ευκαιρία στις Ελληνικές 
εταιρείες να προωθήσουν τις εξαγωγές 
τους, καθώς και την εξωστρέφεια σε μία 
χώρα ταχύτατης ανάπτυξης με μία σειρά 
από μεγάλα έργα σε εξέλιξη», τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση.
Πληροφορίες: http://www.kataskeves.
com.gr/

Επιχειρηματική  
συνάντηση
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Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» σε συνεργασία με τη διοίκηση Πυροσβε-
στικών Υπηρεσιών Ιωαννίνων και με τη συμμετοχή της Τροχαίας 
Ιωαννίνων, του ΕΚΑΒ, της Πολιτικής Προστασίας και του αναδόχου 
συντήρησης και λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου  διοργάνωσαν 
Άσκηση Ασφαλείας στη σήραγγα Μετσόβου της Εγνατίας Οδού, τις 
πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 26 Απριλίου 2012. Η σήραγγα 
Μετσόβου μήκους 3.500 μέτρων είναι η 2η μεγαλύτερη της Εγνατί-
ας οδού και της Ελλάδας και βρίσκεται εξ ημισείας στους Νομούς 
Ιωαννίνων και Τρικάλων. Η εποπτεία της σήραγγας Μετσόβου γίνε-
ται σε 24ωρη βάση από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ανηλίου. 
Η άσκηση ήταν πλήρους κλίμακας και διεξήχθη υπό όσο το δυνατόν 
πιο ρεαλιστικές συνθήκες. Το σενάριο της άσκησης περιελάμβανε 
τη σύγκρουση λεωφορείου με ακινητοποιημένο επιβατικό ΙΧ, εντός 

της σήραγγας Μετσόβου, με αποτέλεσμα  την πρόκληση πυρκαγιάς, 
τον τραυματισμό επιβατών στα δύο οχήματα και τον εγκλωβισμό 
επιβατών εντός της σήραγγας. Γενικός σκοπός της άσκησης ήταν 
η εξοικείωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών στην αντιμετώ-
πιση οδικού συμβάντος εντός σήραγγας και η βελτίωση των δια-
δικασιών εντοπισμού, επικοινωνίας και διαχείρισης των έκτακτων 
καταστάσεων με συντονισμό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, σε συνδυασμό με την υποστήριξη των 
συστημάτων ασφάλειας που παρέχει ο διαχειριστής των σηράγγων 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.».Κατά το διάστημα εκτέλεσης της άσκησης η 
κυκλοφορία εξετράπη, με αποφάσεις των αρμόδιων Αστυνομικών 
Διευθύνσεων, προς εναλλακτικές διαδρομές.

Η ΠΕΣΕΔΕ με επιστολή του Προεδρείου της προς τον Υπουργό 
ΥΠΟΜΕΔΙ Μάκη Βορίδη του εκφράζει την αγανάκτησή της για την 
«πρωτοφανή υπουργική κυβίστηση», όπως την χαρακτηρίζει στο 
θέμα των απευθείας αναθέσεων έργων. Συγκεκριμένα το πλήρες 
κείμενο σχετικού δελτίου Τύπου της ΠΕΣΕΔΕ έχει ως εξής:
-«Σε λιγότερο από ένα μήνα από την με νόμο κατάργησή τους , 
επανήλθαν οι απευθείας αναθέσεις δημοσίων έργων με άλλο νόμο, 
που και αυτός, όπως και ο προηγούμενος, φέρει την υπογραφή του 
αρμόδιου υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων κ. Μάκη 
Βορίδη. Ειδικότερα, παρά τις υπουργικές διακηρύξεις για διαφά-
νεια, με το άρθρο 19, παράγραφος 13 του νόμου 4071/2012 που 
ψηφίστηκε τη Μεγάλη Τρίτη (δηλαδή παραμονή της διάλυσης της 
Βουλής), καταργείται η πρόσφατη με το νόμο 4013/2012 διάταξη 
που απαγόρευε τις αδιαφανείς απ’ ευθείας αναθέσεις, που απο-
τελούν μάστιγα στο χώρο των Δημοσίων Έργων κυρίως στο χώρο 
της Τοπικής Διοίκησης, αλλά και άλλων δημόσιων οργανισμών που 
εκτελούν έργα. Το πρωτοφανές γεγονός της ανατροπής της αρχικής 
απόφασης σχετικά με τις αναθέσεις δημοσίων έργων καταγγέλλει 
η ΠΕΣΕΔΕ με την επιστολή της τονίζοντας: «Επειδή δεν θέλουμε να 
πιστέψουμε ότι μόλις σε ένα μήνα αλλάξατε εκ διαμέτρου άποψη 
για ένα τόσο σοβαρό θέμα που επιβραβεύει την αδιαφάνεια, τη δια-
σπάθιση του δημοσίου χρήματος και την καλλιέργεια πελατειακών 
σχέσεων μεταξύ αιρετών και «εργολάβων», το μόνο που μας μέ-
νει να πιστέψουμε είναι ότι επιτηδείως κάποιοι συνεργάτες σας (;) 

υφάρπαξαν την υπογραφή σας. Σε κάθε περίπτωση λυπούμεθα και 
εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την πρωτοφανή αυτή υπουρ-
γική κυβίστηση».
Με αφορμή την απαράδεκτη αυτή ενέργεια της επαναφοράς των 
απευθείας αναθέσεων, αλλά και την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου που επισημαίνει την επανάληψη του φαινομένου της 
κατάτμησης των έργων από Δημόσιους φορείς στην πλειοψηφία 
από τους Δήμους της χώρας, ο πρόεδρος της ΠΕΣΕΔΕ Κωνσταντί-
νος Σαββίδης έκανε την εξής δήλωση:
«1. Οι κατατμήσεις γίνονται για να οδηγούνται σε έργα μικρότερου 
προϋπολογισμού ώστε να μπορούν να ανατίθενται άνευ διαγωνι-
σμού.
2. Πρόκειται για αμαρτωλό καθεστώς που κρατάει πολλά χρόνια 
και που ουσιαστικά οδηγεί στις απευθείας αναθέσεις για την κατα-
σκευή δημοσίων και δημοτικών έργων. Οι απευθείας αναθέσεις εί-
ναι το καλύτερο εργαλείο για την χρηματοδότηση ενός μηχανισμού 
στήριξης και επανεκλογής δημάρχων και σε πολύ λιγότερες περι-
πτώσεις ο νομιμοφανής τρόπος οικειοποίησης δημοσίου χρήματος.
3. Το υπουργείο Υποδομών με τον πρόσφατο Νόμο 4053/2012 απα-
γορεύει τις απευθείας αναθέσεις. Στην Πάτρα όμως αποφάσισαν 
να μην εφαρμόζουν τον Νόμο και έτσι ανέθεσαν άνευ διαγωνισμού 
στις 13/3/2012, την εκτέλεση έργου. Φαντάζεται εύκολα κανείς τι 
έχει να γίνει τώρα με την επαναφορά του καθεστώτος των απευθεί-
ας αναθέσεων με το νόμο 4071/2012».

Άσκηση ασφαλείας στη σήραγγα Μετσόβου 

ΣΚΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΣΕΔΕ ΠΡΟΣ ΥΠΟΜΕΔΙ 

Αντίδραση στο θέμα των απευθείας αναθέσεων έργων



Το Βρετανικό αρχιτεκτονικό 
γραφείο Woods Bagot, το 
οποίο ειδικεύεται σε μελέτες 
αεροδρομίων, κέρδισε 
πρόσφατα τον διεθνή 
διαγωνισμό για τη μελέτη 
μιας νέας πόλης στη Νότια 
Κίνα, στις όχθες του ποταμού 
Liuxi, κοντά στην πόλη 
Guangzhou, σε μια έκταση 3,8 

εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Η πόλη αυτή στο εξής θα είναι και η έδρα της China Southern 
Airlines, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας της Ασίας. Ο σχεδιασμός έγινε σε συνεργασία με 
την Hargreaves Associates και Sherwood και αποβλέπει από τη μια στη διαμόρφωση ενός τοπίου 
με σαφή οικολογική ευαισθησία, από την άλλη ένα πολεοδομικό ανάγλυφο με τολμηρή γλυπτική 
γεωμορφία για ένα απολύτως σύγχρονο αστικό κέντρο. Η αίσθηση που δίνει το πολεοδομικό 
ανάγλυφο από τα αεροσκάφη που προσγειώνονται ή απογειώνονται από το παρακείμενο αεροδρόμιο 
είναι σαν να πρόκειται για μεγάλα φτερά πουλιού.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, τα κτίρια τοπόσημα, τα πάρκα, οι λίμνες και άλλα χαρακτηριστικά έργα 
προσδιορίζουν τις "γειτονιές", δίνουν την αίσθηση της τάξης και ταυτόχρονα επιτρέπουν τον 
εύκολο προσανατολισμό-κυκλοφορία των επισκεπτών. Τρεις είναι, κατά βάση, οι “γειτονιές” που 
προβλέπεται να δημιουργηθούν: Επιχειρήσεις, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές χρήσεις, καθώς και 
το Πανεπιστήμιο Southern Airlines, βρίσκονται στην πιο κοντινή προς το αεροδρόμιο, με την καρδιά 
της να γεφυρώνεται πάνω από τον αυτοκινητόδρομο. Η δεύτερη περιοχή, πιο κοντά στις όχθες του 
ποταμού περιλαμβάνει τα κυβερνητικά κτίρια, ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων και VIP club, με θέα 
σε μια τεχνητή λίμνη, με τις κατοικίες να βρίσκονται σχεδόν επί της όχθης του ποταμού. Η τρίτη 
“γειτονιά” φιλοξενεί ερευνητικές εγκαταστάσεις και παραγωγικές μονάδες.
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ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ 

Πέντε χιλιόμετρα νότια της Ουτρέχτης, 
στην πόλη Nieuwegein, δόθηκε σε χρήση 
πρόσφατα ένα νέο δημαρχείο, το οποίο εκτός 
από τις διοικητικές λειτουργίες, θα στεγάζει 
και ένα πολυ-πολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη 
και εμπορικά καταστήματα. Ένα κτίριο που 
σκοπεύει να γίνει μέρος της καθημερινής 
ζωής της πόλης, αφού θα  λειτουργεί όλη την 
ημέρα και ενισχύει τη σχέση με την οικιστική 
περιοχή που το περιβάλλει.
Κατά τους μελετητές του, το αρχιτεκτονικό 
γραφείο 3ΧΝ της Δανίας, το κτίριο 
σχεδιάστηκε κατά τρόπο που ενισχύει μια 
σύγχρονη συμμετοχική δημοκρατία, η 
οποία απαιτεί διαφάνεια και επικοινωνία 
στο επίπεδο των ματιών όταν συναντάται 
ο πολίτης με την εξουσία. Ταυτόχρονα το 
κτίριο όφειλε να είναι ανοικτό προς την πόλη, 
κάτι που δεν εξασφαλίζουν τα περισσότερα 
αντίστοιχα κτίρια.
Οι πέντε όροφοι δίνουν την αίσθηση μιας 
ανοιγμένης βεντάλιας προς το αίθριο 
που έχει 
διαμορφωθεί 
εντός του 
κτιρίου, 
επιτρέποντας 
στους 
επισκέπτες 
και στους 
εργαζόμενους 
να έχουν 
οπτική 
επαφή με ότι 
συμβαίνει 
στους άλλους 
ορόφους. Τα 
διαφορετικά 
επίπεδα 
συνδέονται 
μεταξύ τους 
με μια ανοιχτή 
σκάλα. 

ΕΝΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ



Σε λειτουργία τέθηκε ο πρώτος φωτοβολταϊκός σταθμός των Ελληνικών 
Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), ισχύος 500kW, που βρίσκεται πλησίον των βιομηχα-
νικών εγκαταστάσεων Ελευσίνας, ενώ η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από αυτόν εκτιμάται σε 740.000 kWh. Όπως ανακοινώθηκε, στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 
η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, 100%, θυγατρική της ΕΛΠΕ ΑΕ, έχει θέσει ως στόχο 
την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος, στα επόμενα χρόνια, 
συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. Σκοπός είναι η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του ομί-
λου ΕΛΠΕ κατά τουλάχιστον 250.000 τόνους, ετησίως, αντισταθμίζοντας 
μέρος των εκπομπών CO2, που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες δραστηριότη-
τές του. Στο χαρτοφυλάκιο έργων της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, ήδη περιλαμβά-
νονται φωτοβολταϊκά έργα, άλλα υπό υλοποίηση και άλλα, που έχουν υπο-
βληθεί προς αδειοδότηση στη ΡΑΕ, συνολικού μεγέθους άνω των 90 MW, 
ένα έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ισχύος 4,7MW, 
καθώς και σειρά επιπλέον έργων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικό, υβριδικό), 
που θα υποβληθούν στην ΡΑΕ, τους προσεχείς μήνες. Επισημαίνεται ότι 
τα παραπάνω έργα ανήκουν είτε εξ΄ολοκλήρου στην ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες 
είτε σε δύο θυγατρικές εταιρίες, στις οποίες η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κατέχει 
το 51% και η Λάρκο Ενεργειακή το 49%. Παράλληλα, η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες 
επενδύει στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στις ΑΠΕ, με στοχευμένη υπο-

στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με ελληνικά πανεπι-
στημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς.

Σε λειτουργία τέθηκε ο πρώτος  
φωτοβολταϊκός σταθμός των ΕΛΠΕ

Περίπου 60 ΜW πράσινης ενέργειας προστέθηκαν στο σύστημα 
τον Μάρτιο με τα πρωτεία να πηγαίνουν στα φωτο-
βολταϊκά (30,58 MW). H νέα ισχύς αιολικών πάρκων 
έφτασε το 24 MW και από υδροηλεκτρικά προστέ-
θηκαν 5,6 MW.  Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ τον 
Μάρτιο έφτασε τα 2179,3 MW εκ των οποίων τα 1388 
είναι αιολικά, τα 535 φωτοβολταϊκά, τα 212 υδροηλε-
κτρικά και τα 44,53 βιομάζα, σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που δημοσίευσε ο Λειτουργός Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ).

Τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία 
«Φωτοβολταϊκού Πάρκου» στο Δήμο Φλώρινας ενέκρινε η Γενική 
Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας. Πρόκειται για την κατασκευή και λειτουργία ενός Φωτοβολτα-
ϊκού Πάρκου ισχύος 52,67 ΜWp, και τα συνοδά αυτού έργα (πρόσβα-
σης και διασύνδεσης) στη θέση «Κολχική» του Δήμου Φλώρινας, για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την αξιοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και πιο συγκεκριμένα της ηλιακής ενέργειας.

Στα 2179,3 MW οι ΑΠΕ τον Μάρτιο Νέο φωτοβολταϊκό στη Φλώρινα 

Με αντιπροσωπεία της Κρατικής Ρυθμιστικής Αρχής 
Ηλεκτρισμού της Κίνας (State Electricity Regulatory 
Commission, SERC) συναντήθηκε την περασμένη 
Παρασκευή η ολομέλεια της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (ΡΑΕ), μόλις μια εβδομάδα μετά την επίσκεψη 
ανώτατων στελεχών του κινεζικού ενεργειακού ομίλου 
Hanergy, προς διερεύνηση και αποτίμηση επενδυτι-
κών ευκαιριών στον ελληνικό ενεργειακό τομέα και 
ιδιαίτερα στα μεγάλα φωτοβολταϊκά έργα.  Οι δύο 
αντιπροσωπείες συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στενής και συστηματικής 
συνεργασίας τους, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληρο-
φόρησης, επισκέψεων και στρατηγικών προσεγγίσεων 
σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.   
Στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται: 
   Οι κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο 

ενεργειακοί ρυθμιστές στον τομέα του ηλεκτρισμού 
και οι πιθανές στρατηγικές προσεγγίσεις για την 
αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.

   Η δομή, το ενεργειακό μίγμα και το ρυθμιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας του ηλεκτρικού τομέα στις δύο 
χώρες.

   Οι απαιτούμενες δομικές αλλαγές και μεταρρυθμί-
σεις. 

   Η ανάπτυξη, οι τάσεις και οι προοπτικές του τομέα 
των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
στην Ελλάδα. 

Επίσης, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες επενδυτικής 
συμμετοχής της Hanergy σε μεγάλα έργα, εθνικού και 
διακρατικού χαρακτήρα, στον τομέα των ηλεκτρικών 
δικτύων μεταφοράς.

Κινεζικό ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στην ενέργεια  
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΚΕΡΔΟΣ: Οι 79 απαραίτητες κυβερνητικές δράσεις ανεξαρτήτως 
εκλογικού αποτελέσματος- Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Όλα τα μέτρα και οι αποφάσεις που 
θα ληφθούν έως τον Ιούνιο, όπως τα κατέγραψε το Οικονομικό 
Γραφείο του Πρωθυπουργού- Περικοπές, φορολογική μεταρρύθμιση, 
εφαρμοστικοί νόμοι.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στο ρυθμό των εκλογών οι αγορές- Φοβίζει η 7η 
Μαΐου- ΣΕ ΝΕΥΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Οι εκλογές της Κυριακής σε Ελλάδα και Γαλλία καταλύτες 
για το πρόγραμμα εξυγίανσης- ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ… ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Δημιουργείται ομάδα που θα ελέγχει 
στελέχη, εφοριακούς, τελωνειακούς- ΣΩΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 
ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ- Συλλογή στοιχείων από πολλές 
πηγές.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ- Στοιχεία για υποθέσεις άνω των 50.000 ευρώ 
ζητεί ο οικονομικός εισαγγελέας- Ενδείξεις διαφθοράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ- Έγγραφο του 
Μαξίμου με περισσότερες από 70 δράσεις για την επόμενη κυβέρνηση • 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΑΠΟ Ν.Δ. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ- Στόχος, ψηφοφόροι 
του 2009 • ΟΗΕ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΟΙ σσΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΕΙΤΖ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ- Θετικές στον 
ιό 12 ιερόδουλες- 1.000 επισκέπτες τους κατέφυγαν στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΑΣΟΚ: Επιχείρηση για να επαναπατριστεί στο παρά πέντε ο 
ένας στους τρεις από όσους το ψήφισαν το 2009- Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ 15%- 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΣ • ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ • ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Υπενθυμίζει ότι εκτός από τις εκλογές υπάρχει 
και το Μνημόνιο- ΜΗΝΥΜΑ ΤΡΟΙΚΑΣ ΜΕ «ΕΚΦΩΝΗΤΗ» ΠΑΠΑΔΗΜΟ 
• «ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ»- 
Σήμερα ο Σαμαράς στη Θεσσαλονίκη παρουσία Καραμανλή, αύριο στο 
Ζάππειο.

ΕΘΝΟΣ: Χαμηλές συσπειρώσεις σε ΠΑΣΟΚ- ΝΔ στο «παρά 5’» των 
εκλογών- ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΚΑΛΟΠ • 12 ιερόδουλες 
φορείς (μέχρι στιγμής)- Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ AIDS ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ 
• Μαρί Λεπέν: ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΕΥΚΟ, ΜΑΥΡΙΖΕΙ ΣΑΡΚΟΖΙ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: «ΙΣΧΥΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ή 
ΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΑ» ΛΕΕΙ Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ • ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ ΑΝΑΖΗΤΕΙ Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ! 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 9 συγκεντρώσεις σε 3 μέρες!- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ • 23 ΜΕΤΡΑ- ΣΟΚ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η «ΓΡΑΜΜΗ» ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ- Εντείνεται από τη στάση ΝΔ- 
ΠΑΣΟΚ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Ραγδαίες εξελίξεις αμέσως μετά τις εκλογές- Η 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΑΛΛΑΖΕΙ ΡΙΖΙΚΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΑΡΙΣΤΕΡΑ Ή ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- ΣΑΜΑΡΑ- 
Εφιάλτης για το κατεστημένο η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασία και 
κυβέρνηση με επίκεντρο την Αριστερά.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΜΑΣ- ΟΓΕ- 
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ 
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας- ΒΑΡΕΑ: 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μπροστά στην οργάνωση “Skull & Bones” οι 
ILLUMINATI και οι άλλες μασονικές οργανώσεις, φαντάζουν ακίνδυνες!- 
ΚΡΑΝΙΟ & ΟΣΤΑ Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ!!!
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«ΘΕΡΜΟ» ΔΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ 11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

 ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 2/05/2012

   Αντιμέτωπη με ανοιχτούς λογαριασμούς και προκλήσεις θα 
βρεθεί n νέα κυβέρνηση, αμέσως μετά τις εκλογές, όταν θα 
κληθεί να εξειδικεύσει τις περικοπές ύψους 11,5 δισ. ευρώ για 
τη διετία 2013 - 2014, που προβλέπει n νέα δανειακή σύμβαση 
και θα συμπεριληφθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικός Στρατηγικής.
 «Μήνας του μέλιτος» δεν πρόκειται να υπάρξει για τη νέα 
κυβέρνηση αφού το νέο Μνημόνιο επιτάσσει έως το τέλος 
Ιουνίου να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα 
του κυβερνητικού έργου. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από 
τις εκλογές της 6ης Μαΐου θα έχει στη διάθεσή της περίπου 40 
μέρες μετά την ορκωμοσία της προκειμένου μεταξύ των άλλων 
να: 
- Προσδιορίσει τις περικοπές δαπανών ύψους 11,5 δισ. ευρώ 
για τη διετία 2013 - 2014 οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο νέο 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. 
- Καταθέσει νομοσχέδιο για τη μείωση των αποδοχών 12% κατά 
μέσο όρο στα ειδικά μισθολόγια (ένστολοι, δικαστικοί, γιατροί 
του ΕΣΥ κ.ά.). Οι μειώσεις θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
από την 1η Ιουλίου προκειμένου να εξοικονομηθούν 205 εκατ. 
ευρώ. 
- Καθορίσει το «πλεονάζον» προσωπικό των 15.000 υπαλλήλων 
στο δημόσιο τομέα το οποίο και θα τεθεί σε καθεστώς 
εργασιακής εφεδρείας. 
- Ψηφίσει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο θα δίνει 
έμφαση στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών. 
- Αναπροσαρμόσει τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Από τις νέες αυξήσεις 
θα εξαιρεθούν οι ευπαθείς ομάδες. 
- Αυξήσει τις (αντικειμενικές τιμές των ακινήτων ώστε να 
προσεγγίσουν τις εμπορικές τιμές. 
- Προχωρήσει σε νέο γύρο ανοίγματος επαγγελμάτων με 
έμφαση σε αυτό του δικηγόρου. 
- Υλοποιήσει ιδιωτικοποιήσεις μεγάλων επιχειρήσεων υπό 
δημόσιο έλεγχο όπως n ΔΕΠΑ, ο ΟΠΑΠ, τα ΕΛΠΕ. n ΕΥΔΑΠ και 
n ΕΥΑΘ. 
- Καθορίσει τους τελικούς όρους ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών. 
- Προωθήσει νέο γύρο περικοπών δαπανών στην υγεία. 
Θα πρέπει να τονιστεί ότι αυτές είναι μόνο οι βασικές 
δεσμεύσεις από ένα σύνολο 77 που περιλαμβάνονται στο 
Μνημόνιο και πρέπει να υλοποιηθούν έως το τέλος Ιουνίου. 
Επιπλέον και ύστερα από διαπραγματεύσεις με τους επικεφαλής 
της τρόϊκας θα πρέπει να εξεταστεί n εκτέλεση του τρέχοντος 
προϋπολογισμού και τα στοιχεία για την εξέλιξη του ΑΕΠ 
προκειμένου να αποφασιστεί αν θα ληφθούν νέα μέτρα για να 
επιτευχθεί ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 6.7% του 
ΑΕΠ στο τέλος του 2012. Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για 
ακανθώδη ζητήματα n υλοποίηση των οποίων αναμένεται να 
προκαλέσει κοινωνικές αντιδράσεις και ενδεχομένως ακόμη 
και ενδοκυβερνητικές τριβές σε μία κυβέρνηση συνεργασίας. 
Προκειμένου να υπάρξει καλύτερη προετοιμασία όλων των 
παρεμβάσεων τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από το 

υπουργείο Οικονομιών έχουν σταλεί ενημερωτικά σημειώματα 
σε όλα τα υπουργεία για τις μνημονιακές τους υποχρεώσεις.
 Η διαπραγμάτευση με την τρόικα αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 
σκληρή όσον αφορά το πακέτο των 11.5 δισ. ευρώ. Κι αυτό 
καθώς θα περιλαμβάνει μέτρα μεταξύ των οποίων νέες μειώσεις 
σε συντάξεις, περικοπές σε επιδόματα, καταργήσεις οργανισμών 
και απολύσας προσωπικού.

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 2/05/2012

   Προσπάθεια να ρίξει τους τόνους υπέρμετρης αισιοδοξίας 
αναφορικά με τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη της ευρωπαϊκής 
ανάπτυξης, έκανε n Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στα 
δημοσιεύματα που φέρουν τις Βρυξέλλες να ετοιμάζουν σχέδιο 
Μάρσαλ με 200 δισ. ευρώ. 
Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πία Αρενκίλντε, 
δεν επιβεβαίωσε τα περί ενιαίου σχεδίου ανάπτυξης για την 
Ευρώπη, τονίζοντας ότι n ίδια n επιτροπή διαθέτει αναπτυξιακό 
σχέδιο στην E.E., τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», την οποία 
πρότεινε το 2010 και την οποία ενέκριναν οι χώρες μέλη και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι 
n επιπλέον ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. To 
ζήτημα δεν είναι κάτι νέο για εμάς», είπε χαρακτηριστικά. 
Η κ. Αρενκίλντε υπενθύμισε τις δηλώσεις του προέδρου της 
Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, μετά τη συνάντηση που είχε 
με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, Μάριο Μόντι, στις 27 Απριλίου, 
λέγοντας ότι n στρατηγική για την ανάπτυξη εφαρμόζεται 
παράλληλα με την προσπάθεια δημοσιονομικής σταθερότητας 
της E.E. Επεσήμανε δε, ότι n Κομισιόν έχει προτείνει την 
κεφαλαιακή ενίσχυση της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), καθώς και τη δημιουργία ομολόγων έργων, ως μέσο 
μόχλευσης πόρων για την προσέλκυση επενδύσεων για 
ανάπτυξη. 
Η Κομισιόν χαρακτήρισε «σπέκουλα» και «στοιχεία που δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» το δημοσίευμα της 
ισπανικής εφημερίδας El Pais περί ευρωπαϊκού σχεδίου για την 
ανάπτυξη - τύπου σχεδίου Μάρσαλ - ύψους 200 δισ. ευρώ.
 Κατά των προγραμμάτων στήριξης της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 
μέσω δαπανών τάχθηκε n Γερμανίδα Καγκελάριος, Ανγκελα 
Μέρκελ, λέγοντας όμως ότι είναι ανοικτή στην ισχυροποίηση 
της Eυρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), όπως ανέφερε 
σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Hamburger Abendblatt. 
Η κ. Μέρκελ τόνισε ότι n ανάπτυξη δεν μπορεί να ενισχυθεί 
μέσω δαπανηρών κυβερνητικών προγραμμάτων και γι 'αυτό 
προέτρεψε τις κυβερνήσεις να εγκαταλείψουν αυτή την ιδέα. «Η 
βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται περισσότερο στην εκπαίδευση και 
στην έρευνα, καθώς και στην καινοτομική δύναμη των μικρών 
και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων», είπε χαρακτηριστικά. 
Η Γερμανίδα Καγκελάριος, n οποία έχει προειδοποιήσει ότι 
δεν θα πρέπει να υπάρξει χαλάρωση του δημοσιονομικού 
συμφώνου, είπε χαρακτηριστικά ότι προτιμά τα μέτρα που 
«απαιτούν πολιτικό θάρρος και δημιουργικότητα». 
Υπέρ της ενίσχυσης της ΕΤΕπ τάχθηκε προχθές και ο 
επικεφαλής του Eurogroup, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μετά τη 
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Γερμανίδα Καγκελάριο, Ανγκελα Μέρκελ και τον Ευρωπαίο 
Επίτροπο για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, 
Ολι Ρεν, λέγοντας ότι είναι εφικτή μια αύξηση κεφαλαίου 
της τράπεζας κατά 10 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο 
Reuters. Ο κ. Γιούνκερ ανέφερε ακόμα ότι η Eυρωζώνη 
έχει ανάγκη από ανάπτυξη, αλλά χωρίς να υπονομευτεί n 
προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής. Πέραν όμως 
αναπτυξιακής προοπτικής, ο κ. Γιούνκερ «επιτέθηκε» χθες 
λεκτικά στη Γερμανία και στη Γαλλία, λέγοντας ότι δεν εγκρίνει 
το γεγονός ότι οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες ισχυρίζονται 
πως είναι μόνες τους στη διαμόρφωση της πολιτικής της 
Eυρωζώνης, ούτε και το γεγονός ότι n Γερμανία θέλει να δείχνει 
ότι επωμίζεται μόνη της το βάρος της κρίσης χρέους. Ερωτηθείς 
εάν n τακτική της Γερμανίας και της Γαλλίας συγκαταλέγονται 
στους λόγους της παραίτησης του από τη θέση του προέδρου 
του Eurogroup τον Ιούνιο, οπότε λήγει n θητεία του, απάντησε 
καταφατικά.
 «Αποτελεί μέρος του προβλήματος το γεγονός ότι n Γερμανία 
ισχυρίζεται πως πληρώνει το λογαριασμό για όλες τις άλλες 
χώρες. Αυτό όμως είναι προσβλητικό για τις υπόλοιπες», είπε 
χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι από τις 17 χώρες του ευρώ, οι 
επτά είχαν χαμηλότερο χρέος από το γερμανικό. 
Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Μόντι 
και n κ. Μέρκελ επεξεργάζονται σχέδιο που προβλέπει την 
ταυτόχρονη έγκριση από τα κοινοβούλια των χωρών τους της 
ευρωπαϊκής δημοσιονομικής συνθήκης και του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Στήριξης πριν από καλοκαίρι, σύμφωνα με 
δημοσίευμα της εφημερίδα La Reppublica. Αντιπροσωπεία 
Γερμανών βουλευτών θα παρακολουθήσει τις ιταλικές 
διαδικασίες επικύρωσης και Ιταλοί βουλευτές και γερουσιαστές 
θα μεταβούν αντιστοίχως στο Βερολίνο, στη γερμανική Βουλή. Ο 
κ. Μόντι και n κ. Μέρκελ θα είναι παρόντες στην επικύρωση και 
μία κοινή διακήρυξη θα δοθεί στη δημοσιότητα για το μέλλον 
της Ευρώπης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, που κάνει λόγο για 
«μυστική συμφωνία» ανάμεσα στη Μέρκελ και τον Μόντι.

ΧΑΘΗΚΑΝ 20.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ 2011 ΣΤΙΣ 
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 2/05/2012

  Περισσότερες από 20.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν το 2011 
στις εισηγμένες επιχειρήσεις λόγω της ύφεσης σε σύγκριση με 
το 2010. Για τους βιομηχανικούς ομίλους n μείωση ξεπέρασε τις 
7.000 θέσεις εργασίας. 
Σύμφωνα με τους ενοποιημένους ισολογισμούς για την 
παρελθούσα οικονομική χρήση, οι 239 εισηγμένες σε σύνολο 
265, που εξέδωσαν ισολογισμούς απασχόλησαν 312.299 
εργαζόμενους έναντι 331.904 εργαζομένους το οικονομικό 
έτος 2010. Οι μειώσεις εργαζομένων που παρατηρήθηκαν 
στις επιχειρήσεις δεν ήταν στο σύνολο τους απολύσεις 
εργαζομένων, αλλά αφορούσαν προγράμματα εθελουσίας 
εξόδου και συνταξιοδοτήσεις, χωρίς να αντικαθίστανται από 
άλλους εργαζομένους. Ταυτόχρονα μεγάλος αριθμός ομίλων με 
υψηλό δείκτη εξωστρέφειας υποχρεώθηκε λόγω της ύφεσης να 
διακόψει τη λειτουργία θυγατρικών-εμπορικών εταιρειών στο 

εξωτερικό, απολύοντας το εργατικό δυναμικό που διέθετε.
 Οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας, με 
βασικούς εκπροσώπους τον OTE και τη ΔΕΗ, κατέγραψαν τη 
μεγαλύτερη μείωση προσωπικού. Στην περίπτωση της ΔΕΗ οι 
εργαζόμενοι επέλεξαν τη συνταξιοδότηση. Ο OTE παρουσίασε 
εργατικό δυναμικό 28.474 άτομα τον Δεκέμβριο του 2011 και 
31.088 τον Δεκέμβριο του 2010, από 32.864 άτομα το 2009. Η 
μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας στον τομέα της ενέργειας 
απασχολούσε 20.281 άτομα τον Δεκέμβριο του 2011,21.845 
άτομα το 2010 από 22.582 άτομα το 2009. Οι παραπάνω 
μειώσεις βέβαια δεν προέρχονται μόνο από απολύσεις, αλλά και 
από συνταξιοδοτήσεις που δεν αναπληρώθηκαν (κυρίως στις 
εισηγμένες ΔΕΚΟ και δευτερευόντως στις τράπεζες και στις 
άλλες εταιρείες) ή και από οικειοθελείς αποχωρήσεις. 
Στα αξιοσημείωτα επίσης είναι ότι μέρος των μεταβολών της 
απασχόλησης (είτε προσλήψεις είτε απολύσεις) μπορεί κάλλιστα 
να έγινε εκτός Ελλάδας. Από την άλλη πλευρά -σύμφωνα με 
στελέχη επιχειρήσεων- οι παράγοντες που θα επηρεάσουν και 
το 2012 θέσεις εργασίας στις εισηγμένες επιχειρήσεις είναι οι 
εξής:
 α) Η μείωση της απασχόλησης είναι ακόμη μεγαλύτερη, 
καθώς σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει περιορισμός 
στους εξωτερικούς συνεργάτες, τα κοινώς αποκαλούμενα 
«μπλοκάκια».
 β) Περικοπές παρατηρούνται και στη λεγόμενη «ενοικιαζόμενη» 
απασχόληση,
 γ) Σε πολλές εταιρείες είτε έχουν επιβληθεί μειώσεις μισθών 
στα στελέχη, είτε έχουν αντικατασταθεί ακριβοί εργαζόμενοι με 
άλλους φθηνότερους. 
δ) To επόμενο κύμα απολύσεων αναμένεται το προσεχές 
φθινόπωρο και τέλος
 ε) σε πολλές εισηγμένες ισχύει από τον Μάρτιο n εκχώρηση 
άδειας άνευ αποδοχών δύο μέρες κάθε μήνα για όλο το 
προσωπικό (αυτό σε ετήσια βάση θα περιορίσει το κόστος 
προσωπικού περίπου κατά 10%) καθώς επίσης και n περικοπή 
20%, κατά μέσο όρο, στις αμοιβές των διοικήσεων. 

ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 5 | 2/05/2012

 Με κομμένη την ανάσα περιμένει Η Ευρώπη το αποτέλεσμα 
του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. 
Όμως, n συζήτηση για τη μονόπλευρη προσέγγιση της 
αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας και για την ανάγκη να 
υπάρξουν εναλλακτικές προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα 
(μεταξύ των οποίων και το ευρωομόλογο) έχει ήδη φουντώσει. 
«Μπρεϊνστόρμινγκ» πάνω σε αυτά τα θέματα θα γίνει σε διήμερο 
συνέδριο που αρχίζει σήμερα στη Ρώμη με τίτλο «Πέρα από τη 
λιτότητα». Από ελληνικής πλευράς θα μιλήσει n ευρωβουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αννυ 
Ποδηματά. Στο ίδιο συνέδριο θα συμμετάσχουν ο ιταλός 
Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι, ο νομπελίστας οικονομολόγος 
Τζόζεφ Στίγκλιτς, ο Μάσιμο Ντ' Αλέμα και πολλοί γερμανοί 
ειδικοί. Για να δούμε τι θα δούμε.


