
 Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ένωση Ελλήνων Εργατολόγων διορ-
γανώνουν σήμερα Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012, στις 5.30 μμ, στα γραφεία του 
Συλλόγου, εκδήλωση με θέμα «Μαζικές απολύσεις στο ευρύτερο Δημόσιο, με 
τον μανδύα της διαθεσιμότητας», μετά τον νόμο 4093/2012 (τρίτο Μνημόνιο). 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής του Εργατικού Δικαίου, Άρις Καζάκος, 
ενώ παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν έγκριτοι νομικοί.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Περί εμπαιγμού και αναβολών αναφερθήκαμε 
στο χτεσινό σημείωμά μας και οι υπουργοί 
Οικονομικών της ΕΕ έσπευσαν να μας 
επιβεβαιώσουν με τον πλέον σαφή τρόπο.
Ξημερώματα διατυπώθηκε στην επίσημη δήλωση, 
μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup, 
στο οποίο δεν επιτεύχθηκε τελικά συμφωνία για 
το ελληνικό χρέος, η ικανοποίησή τους ότι «όλες 
οι προαπαιτούμενες δράσεις έχουν εκπληρωθεί», 
σημειώνοντας  πως «έγινε πρόοδος στην 
ταυτοποίηση ενός συνεκτικού πακέτου» 
κινήσεων, ωστόσο, αποφάσισαν να διακόψουν τη 
συνάντηση έως την επόμενη Δευτέρα. «Ελαφρώς 
απογοητευμένος» δήλωσε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, 
«σημειώθηκε πρόοδος, απαιτείται περισσότερη» 
είπε η Λαγκάρντ, επιβεβαιώνοντας την διάσταση 
απόψεων.
Όσο καθυστερούν οι 17, τόσο καθυστερούν και 
τα επόμενα, αυξάνοντας την αγωνία της Αθήνας. 
Και μπορεί όλοι (ή περίπου όλοι) να διαρρέουν 
πως όλα δείχνουν ότι υπάρχει συμφωνία για την 
εκταμίευση της δόσης και στην κοινή δήλωση του 
Eurogroup να ενθαρρύνονται τα Κοινοβούλια των 
χωρών-μελών της Ευρωζώνης να προχωρήσουν 
στις διαδικασίες έγκρισής της, πλην, όμως, 
τα Κοινοβούλια των περισσότερων κρατών 
των εταίρων, λειτουργούν ως τέτοια και όχι ως 
...Βουλή των Ελλήνων.
Με άλλα λόγια, αντιγράφοντας εαυτούς (από 
το χτεσινό σημείωμά μας), το συμπέρασμα 
παραμένει: παρόλη την ενδοτικότητα της 
κυβέρνησης, η αναβολή για την τελική 
απόφαση και κατ’ επέκταση της εκταμίευσης 
της περιώνυμης δόσης, είναι δεδηλωμένη, 
προκαλώντας περαιτέρω ταραχή στην ελληνική 
κυβέρνηση.
Ίσως, εν τέλει, να φταίει σ’ αυτό η ...πλέρια 
ενδοτικότητα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Νέα 48ωρη απεργία σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη πραγματοποιούν οι  εργαζόμενοι στο 
ΤΕΕ, καθώς η γενική συνέλευσης του Συλλόγου αποφάσισε να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, 
που ξεκίνησαν από την αρχή της εβδομάδας. Νέα γενική συνέλευση του Συλλόγου Εργα-
ζομένων ΤΕΕ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα, ώστε να αποφασιστεί η πορεία 
των κινητοποιήσεων, ενώ την Παρασκευή  διακόπτεται η απεργία, ώστε να μην νεκρώσουν 
οι κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες στο ΤΕΕ.  Οι απεργοί  έδωσαν δυναμικό παρόν, 
πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία του υπουργείου Δημοσί-
ων Έργων, ενώ εκπρόσωποι της διοίκησης του Συλλόγου συναντήθηκαν με τον αναπληρωτή 
υπουργό ΥΠΑΝΥΠ Σ. Καλογιάννη. Αναλυτικά στη σελ 3  

Σε νέες κινητοποιήσεις  
οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Η ΓΣΕΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Αντίδραση για τα νέα 
σκληρά εργασιακά μέτρα 

Κατά των πράξεων νομοθετικού 
περιεχομένου και των εγκυκλίων για 
τα εργασιακά, στρέφεται με ανακοί-
νωσή της η Γενική Συνομοσπονδία 
Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ).
Η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι με τον τρό-
πο αυτόν «ακυρώνεται η λειτουργία 
της Βουλής» και «νομοθετούνται εκ 
νέου ακόμη πιο δυσμενείς προβλέ-
ψεις από αυτές του μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος, και επισπεύδονται 
οι χρόνοι εφαρμογής των μέτρων 
για τις νέες περικοπές, τα εξα-
ντλητικά ωράρια και την άρση της 
καθολικότητας και του πλήρους 
περιεχομένου της Εθνικής Γενικής 
Σύμβασης, τα οποία από κοινού 
με την υποβάθμιση του ελεγκτικού 
ρόλου του ΣΕΠΕ, αφήνουν τους 
εργαζόμενους έρμαια στα χέρια 
των εργοδοτών». Η ανακοίνωση 

της Συνομοσπονδίας καταλήγει ότι, 
«η ΓΣΕΕ θα συνεχίσει τον αγώνα 
ενάντια στη βάρβαρη επίθεση 
στα εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα με κάθε μέσο και τρόπο, 
δίνοντας μάχη για να καταργηθούν 
τα απάνθρωπα μνημονιακά μέτρα 
και στα ελληνικά και ευρωπαϊκά 
δικαστήρια όσο και στο Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

«Βάρβαρη επίθε-
ση στα εργασιακά 
και ασφαλιστικά 
δικαιώματα» κα-
ταγγέλλει η ΓΣΕΕ, 
καθώς επίσης ότι 
με τις Πράξεις 
Νομοθετικού 
περιεχομένου 
«ακυρώνεται η 
λειτουργία της 
Βουλής»
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-11-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

26 
Νοεμβρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης 
Ενέργειας».
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Διοικητική μεταρ-
ρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλωμα-
τούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας, Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας27-28
Νοεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Νέες Εφαρμογές Πολυμερικών 
Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δρα-
στηριοτήτων στην Ελλάδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Πολυ-
μερών

29 Νοεμβρίου
1 Δεκεμβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ
➦ Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στο πλαίσιο 
παρουσίασης των δράσεων του “Εθνικού Προ-
γράμματος Αντισεισμικής Ενίσχυσης Υφιστάμενων 
Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ)” διοργανώνει σήμερα και 
ώρα: 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 
4 Αθήνα, 1ος όροφος) εσπερίδα παρουσίασης της 
«Βάσης Δεδομένων Εδαφοτεχνικών Πληροφορι-
ών», που θα φιλοξενείται πλέον στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ.

Τρεις Ισπανοί αλπινιστές ανέλαβαν το δύσκολο έργο της αποξήλωσης των κομματιών άσπας, που είναι επι-
κίνδυνο να αποκολληθούν στην περιοχή πάνω από την Αρμένη, όπου έγινε πέρυσι η μεγάλη κατολίσθηση και 
είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Αμερικανού τουρίστα. Οι Ισπανοί αλπινιστές εργάζονται στη Σαντορίνη για 
λογαριασμό ελβετικής εταιρείας, που εξειδικεύεται σε τέτοιου είδους εργασίες και ειδικότερα στην αντιστήριξη 
βράχων και άλλων επικίνδυνων για κατολίσθηση εδαφών. Σε αυτή τη φάση του έργου επιχειρείται ο καθαρι-
σμός της ευρύτερης περιοχής, ενώ στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα φθάσουν στην Οία τα δίχτυα και τα 
άλλα υλικά αντιστήριξης. Για την τοποθέτησή τους ενδεχόμενα να χρησιμοποιηθεί ελικόπτερο. Σύμφωνα με το 
προγραμματισμό και αν δεν υπάρξουν “εκπλήξεις” στη διάρκεια των εργασιών, το μονοπάτι που συνδέει την Οία 
με την Αρμένη, θα επισκευασθεί και θα αποδοθεί στην κυκλοφορία πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων.

ΕΡΓΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙξΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
διοργανώνει σήμερα στην Κοζάνη, διεθνές 
συνέδριο με τίτλο «Περιφερειακές Πολιτι-
κές για την Βιοενέργεια».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου BIO-EN-AREA 
«Βελτίωση Περιφερειακών Πολιτικών για τη 
Βιοενέργεια και τη Χωρική Ανάπτυξη»  το 
οποίο χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 
Πρωτοβουλία INTERREG IVC. Η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει στην 
υλοποίηση του έργου, ως ομότιμος εταίρος 
μαζί με άλλες πέντε Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.
Στόχοι του έργου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
σχετικά με καλές πρακτικές σε περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο για την χρήση και την ανάπτυξη διαφορετικών 
τύπων βιομάζας και η  μεταφορά της μεθοδολογικής 
εμπειρίας για ένα μικρό αριθμό καλών πρακτικών από τις 
πιο αναπτυγμένες, στις λιγότερο αναπτυγμένες Περιφέ-
ρειες στο συγκεκριμένο τομέα. Επίσης στόχος του έργου 
είναι η ανταλλαγή και μεταφορά εμπειριών επιδιώκοντας 
την υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων που στοχεύουν στην 
επεξεργασία των Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης.
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου θα αναπτυχθούν 
θέματα που αφορούν τις πολιτικές σε σχέση με τη βιοε-
νέργεια τόσο σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο, όσο και 
σε Περιφερειακό επίπεδο, από Έλληνες και Ευρωπαίους 
ομιλητές. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην 

έρευνα και στις υποδομές. Θα αναλυθούν οι 
ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες πάνω 
στην θέρμανση και στην ψύξη από βιομάζα, 
οι προοπτικές σύνκαυσης βιομάζας με λιγνί-
τη στη Δυτική Μακεδονία, οι δημιουργία από 
την ΔΕΗ Ανανεώσιμες μονάδας βιομάζας στη 
Δυτική Μακεδονία αλλά και τα υποέργα του 
προγράμματος στη Δυτική Μακεδονία από 
το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ και τη ΔΙΑΔΥΜΑ. Στην τρίτη 
ενότητα του συνεδρίου θα αναπτυχθούν τα 
υπόλοιπα υποέργα τα οποία υλοποιούνται 
από τους εταίρους του προγράμματος BIO-

EN-AREA και θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων.
Τα υποέργα επιγραμματικά είναι:
BIOPATH  - Πιστοποίηση βιομάζας και στερεών βιοκαυ-
σίμων – συστήματα ελέγχου ιχνηλασιμότητας.
BIOREF  - Δυνατότητες ολοκληρωμένης χρήσης ενερ-
γειακών καλλιεργειών – η ενσωμάτωσή τους στα σχέδια 
δράσης για τη Βιομάζα.
BISYPLAN   - Οδηγός σχεδιασμού βιοενεργειακών 
συστημάτων.
BaN - Βιοαέριο και δίκτυα.
EBIMUN-  Αξιολόγηση πόρων βιομάζας στους Δήμους.
Το διεθνές συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Αμ-
φιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη 
Ζ.Ε.Π. Κοζάνης και οι εργασίες του θα ξεκινήσουν στις 
09:00 π.μ..

 «Περιφερειακές Πολιτικές για την Βιοενέργεια»

Δυο στρογγυλές τράπεζες οι οποίες ευελπιστούν να 
αποτελέσουν επίκεντρο για την διερεύνηση και την 
αναζήτηση νέων προοπτικών πολιτιστικής διαχείρι-
σης σε μία περίοδο όπου ο πολιτισμός βάλλεται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο από τις δραστικές περικοπές 
κονδυλίων, διοργανώνουν από κοινού το Γαλλικό 
Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ινστιτούτο Γκαίτε στις 22 
και 23 Νοεμβρίου 2012.
Επικεφαλής πολιτιστικών φορέων εξετάζουν (με 
βάση γερμανικά και γαλλικά μοντέλα) σενάρια για 
την πολιτιστική πολιτική και χρηματοδότηση στην 
εποχή της κρίσης. Ο στοχασμός και ο διάλογος που 
προτείνουν δεν περιορίζεται στο γάλλο-γερμανικό 
πλαίσιο. 
Το ερώτημα που τίθεται αφορά στις υπάρχουσες 
σχέσεις μεταξύ των διαφόρων τρόπων χρηματοδό-
τησης του πολιτισμού από τους κρατικούς φορείς 
και τα ιδιωτικά ιδρύματα. 
 Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ θα 
υπάρχει και ταυτόχρονη μετάφραση. 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 
(22/11) στο Γαλλικό Ινστιτούτο (Σίνα 31) και την 
Παρασκευή 23/11 στο Ινστιτούτο Γκαίτε  (Ομήρου 
14-16) στις  18.30 μ.μ.

Διημερίδα για την  
πολιτιστική πολιτική  
σε περίοδο κρίσης
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Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Νεκρώνουν σήμερα και αύριο, ενώ θα λειτουργούν κανονικά την Παρασκευή, οι υπηρεσίες στο ΤΕΕ 

Συνεχίζεται η πτώση του κατασκευαστι-
κού τομέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
'Ένωσης σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Eurostat. Σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα ο κλάδος σημείωσε 
πτώση κατά 1,8% στις χώρες της Ευρώ-
πης των 27 και κατά 1,4% στις χώρες 
της ευρωζώνης. Σε σχέση με πέρυσι τα 
αντίστοιχα μεγέθη διαμορφώνονται στο 
-5,8% και -2,6% αντίστοιχα. Τη μεγαλύ-
τερη άνοδο κατέγραψαν χώρες όπως η 
Σλοβενία (+17,1%), η Γερμανία (+2,7%) 
και η Σουηδία(+1%). Στον αντίποδα η 
μεγαλύτερη πτώση σημειώθηκε στην 
Πορτογαλία (-13,4%), Ιταλία (-8,0%), τη 
Ρουμανία (-4,0%) και το Ηνωμένο Βασί-
λειο (-3,0%).
Ειδικότερα σύμφωνα πάντα με στοιχεία 
της Eurostat στις κατασκευές νέων 
κτιρίων σημειώθηκε μείωση 2,5% στην 
ΕΕ και 2,3% στην ζώνη του ευρώ.

«Η δημιουργία των εργοστασίων επεξεργασίας 
απορριμμάτων θα διασφαλίσει τις υπάρχουσες 
θέσεις εργασίας, αλλά και θα δημιουργήσει εκατο-
ντάδες νέες θέσεις απασχόλησης στη δοκιμαζόμενη 
από υψηλά ποσοστά ανεργίας Αττική», δήλωσε ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρος Καλαφάτης, χαι-
ρετίζοντας την απόφαση για την έγκριση των τευχών 
δημοπράτησης των διεθνών διαγωνισμών κατασκευ-
ής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας απορ-
ριμμάτων στην Αττική. Η απόφαση για την έγκριση 
των τευχών της πρώτης φάσης του διαγωνισμού για 
την επιλογή των κατάλληλων υποψήφιων επενδυτών 
για κάθε έργο, ελήφθη χθες από την εκτελεστική 
επιτροπή και το διοικητικό συμβούλιο του ειδικού 
διαβαθμιδικού συνδέσμου νομού Αττικής (ΕΔ-
ΣΝΑ). Όπως τόνισε ο κ. Καλαφάτης στη δήλωσή του, «βούληση και μέριμνα της πολιτείας, είναι 
να διασφαλιστούν το Δημόσιο συμφέρον και η προστασία του περιβάλλοντος, να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικοί μας στόχοι, καθώς και να υπάρξει το βέλτιστο οικονομικό αποτέλεσμα για τους ΟΤΑ 
Α΄ βαθμού και τους ίδιους τους πολίτες». Τα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων, πρόκειται να 
υλοποιηθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Πτώση  
στις κατασκευές  
σε όλη την ΕΕ

Το ΥΠΕΚΑ για  τη δημοπράτηση  
των εργοστασίων διαχείρισης  

απορριμμάτων στην Αττική

Σήμερα και αύριο νεκρώνουν  οι κεντρικές και περιφερειακές 
υπηρεσίες στο ΤΕΕ, καθώς συνεχίζονται με νέα 48ωρη απεργία, οι 
κινητοποιήσεις που ξεκίνησε από την αρχή της εβδομάδας ο Σύλλογος 
Εργαζομένων ΤΕΕ. Η συνέχιση της απεργίας γίνεται με απόφαση 
της χθεσινής γενικής συνέλευσης του Συλλόγου. Οι εργαζόμενοι την 
Παρασκευή θα εργαστούν κανονικά, ώστε να λειτουργήσουν οι υπηρε-
σίες του ΤΕΕ, ενώ θα πραγματοποιήσουν νέα γενική συνέλευση τη 
Δευτέρα, προκειμένου να αποφασίσουν για την πορεία των κινητο-
ποιήσεων τους. Στο πλαίσιο των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
τους, οι εκπρόσωποι της διοίκησης του Συλλόγου χθες το βράδυ 
άσκησαν παρέμβαση στην συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, 
όπου ενημέρωσαν τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη και τα μέλη της 
ΔΕ ΤΕΕ για την πορεία των κινητοποιήσεων τους. 
Στο μεταξύ οι απεργοί  έδωσαν δυναμικό παρόν, πραγματοποιώντας 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απo  τα γραφεία του υπουργείου 
Δημοσίων Έργων, ενώ η διοίκηση του Συλλόγου, με επικεφαλής τον 
πρόεδρο Π. Ρήγα και τη γενική γραμματέα Σ. Καπελλάκου πραγ-
ματοποίησαν συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό ΥΠΑΝΥΠ Σ. 
Καλογιάννη. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στο ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι στις 
παράλληλες με τις απεργίες ενέργειες του περιλαμβάνει συνάντηση 
με τον πρόεδρο και την διοίκηση του ΤΕΕ, όπως επίσης νέα συνάντηση 
με τον αναπληρωτή υπουργό, αρμόδιο για θέματα ΤΕΕ Σ. Καλογιάννη, 
με τη συμμετοχή και του προέδρου του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, για την θεσμι-
κή κατοχύρωση των εσόδων του ΤΕΕ, μέσω επιχορήγησης είτε με νέο 
θεσμοθετημένο πόρο, χωρίς να αλλοιώνεται ο θεσμικός ρόλος και το 
νομικό πλαίσιο που διέπει το ΤΕΕ, ως ΝΠΔΔ. Επίσης η διοίκηση του 
Συλλόγου ζητά να ασκήσει παρέμβαση στην συνεδρίαση της Αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ το Σάββατο 24/11/2012. Τα αιτήματα των κινητοποιήσεων 

που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΤΕΕ είναι: 1. Να 
παρθούν πίσω όλα τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί τους νόμοι. 2. Κα-
μιά διαθεσιμότητα καμιά απόλυση στο δημόσιο. 3. Πλήρης κάλυψη των 
αναγκών των εργαζομένων σε παιδεία, υγεία, και αξιοπρεπή διαβίω-
ση. 4. Πλήρης κάλυψη των οικονομικών του ΤΕΕ από το δημόσιο μετά 
την κατάργηση των πόρων του. Ο Σύλλογος των Εργαζομένων του ΤΕΕ 
κάνει επίσης γνωστό ότι παράλληλα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις 
της Π.Ο.Σ.ΕΥ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, η οποία οργανώνει για σήμερα  νέα 24ωρη 
απεργία και στις κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ, η οποία πραγματοποιεί 
την  Πέμπτη στάση εργασίας, κατά της εφαρμογής τού μέτρου τής 
διαθεσιμότητας, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη τού ωραρίου. Την ίδια 
ημέρα, θα γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12.30 
μετά το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.



Διακόσια χιλιόμετρα νότια του Πεκίνου, 
στην πόλη Daqiuzhuang, σχεδιάζεται να 
δημιουργηθεί το DOZ Πολιτιστικό Κέντρο, 
μια τεράστια κατασκευή, η οποία μιμείται 
την τοπογραφία του βάλτου που υφίσταται 
στην περιοχή.

Τοποθετημένο στο κέντρο μιας τεράστιας 
πλατείας, γύρω από την οποία υπάρχει 
πλούσια χλωρίδα, το Κέντρο συνδυάζει 
τοπίο, βλάστηση και αστικό χώρο. Η 

τυπολογία του κτιρίου, με το εκτεταμένο αίθριο παραπέμπει στην παραδοσιακή 
κινεζική πλατεία. Στις δυο αντικριστές πλευρές του κτιρίου, προβλέπονται δυο μεγάλες 
και εντυπωσιακές είσοδοι στην αυλή. 

Το κέντρο έχει σχεδιαστεί ως χώρος δημόσιων εκθέσεων, αλλά και μιας ποικιλίας 
άλλων πολιτιστικών λειτουργιών της πόλης. Η εσωτερική αυλή του κτιρίου δημιουργεί 
ένα προστατευμένο καταπράσινο χώρο με κερασιές και βεράντες, ο οποίος μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως ένα υπαίθριο θέατρο, ικανό να φιλοξενήσει μεγάλα φεστιβάλ. 
Ο κεντρικός εκθεσιακός χώρος, είναι οπτικά αμφίπλευρα ανοικτός προς την αυλή, 
ενώ η διάτρητη πρόσοψη χάλυβα επιτρέπει τον φυσικό αερισμό της. Το κτίριο έχει 
σχεδιαστεί για να ενσωματώσει γεωθερμική θέρμανση (θέρμανση - ψύξη), καθώς και 
φωτοβολταϊκά κύτταρα σε τμήματα της οροφής, όπως, επίσης, σε ορισένα τμήματα της 
τεράστιας πλατείας.
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ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ
Μπορεί ο εφετινός Δεκέμβριος να είναι 
ακριβός και αγχωτικός ανά τον κόσμο, 
ωστόσο η Google βρήκε μια εφαρμογή 
για να άρει το πρόβλημα !
Αυτή ήταν μια από τις πολλές 
περιπαικτικές εκφράσεις που 
καταγράφηκαν στο διαδίκτυο μετά την 
ανακάλυψη ότι στη νέα έκδοση του 
λειτουργικού συστήματος για κινητά 
που κυκλοφόρησε η Google, υπάρχει 
ένα bug που παραλείπει ολόκληρο το 
μήνα Δεκέμβριο. Χιλιάδες χρήστες του 
Androit 4.2 - του τελευταίου update 
- διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να 
καταγράψουν επαγγελματικά ραντεβού, 

επετείους ή 
γενέθλια στον 
τελευταίο μήνα του 
χρόνου.
Το γεγονός έδωσε 
λαβή για εύθυμα 
σχόλια του τύπου: 
“Λυπούμαστε Άγιε 
Βασίλη. Σύμφωνα 
με την Google δεν 
υπάρχεις πια” ή 
“η Google το νέο 
Grinch που έκλεψε 
τα Χριστούγεννα”, παραπέμποντας στον 
καταθλιπτικό χαρακτήρα-ήρωα του 
ομώνυμου βιβλίου για παιδιά του Δρ 
Seuse (1957) για παιδιά. 
Η Google δεν αντέδρασε άμεσα, αλλά 
έγινε γνωστό ότι εξετάζει το πρόβλημα 
προκειμένου να διορθωθεί, δεδομένου 
ότι το Android 4,2 είναι εγκατεστημένο σε 
πολλές συσκευές, συμπεριλαμβανομένων 
των τηλεφώνων Galaxy Nexus της 
Google, όπως, επίσης, και της tablet 
Nexus 7.

ΠΟΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ;



Ο κ. Στυλιανός Σταυρίδης εκλέχθηκε νέος 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΥΔΑΠ κατά την έκτακτη γενική συνέλευ-
ση της εταιρείας που έλαβε χώρα χθες. 
Επρόκειτο για μια τυπική διαδικασία αφού 
ο κ. Σταυρίδης ήταν η πρόταση που έκανε 
το ΤΑΙΠΕΔ που πλέον αποτελεί τον μέτοχο 
της πλειοψηφίας. Στη συνέλευση παρευ-
ρέθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 
το 72,51% του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας και εξέλεξαν στο διοικητικό συμ-
βούλιο ως μέλη τον κ. Σταυρίδη καθώς και 
την κ. Ελευθερία Καραχάλιου που επίσης 
προτάθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ.

Νέος πρόεδρος  
στην ΕΥΔΑΠ
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Επιστολή με την οποία κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου, για τα όσα αρνητικά εξελίσσονται 
γύρω από την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας, 
απέστειλε το ΤΕΕ Μαγνησίας, προς τους αρμό-
διους φορείς. Το τοπικό τμήμα στην αναλυτική 
επιστολή του προς τους υπουργούς Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη, Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής Ευάγγελο Λιβιερά-
το και τον αναπληρωτή υπουργό του Υπ.Αν. 
Σταύρο Καλογιάννη αναφέρεται σε πραγματική 
τραγωδία αν αυτό το μεγάλο περιβαλλοντικό 
έργο ναυαγήσει και οδηγηθεί σε απένταξη που 
σημαίνει ότι το Κράτος θα κληθεί να επιστρέψει 
200 εκ. ευρώ στην Ε.Ε. Δηλώνει παράλληλα ότι 
θα παρέχει κάθε βοήθεια και θα αναλάβει κάθε 
δυνατή πρωτοβουλία ώστε αυτό το σπουδαίο 
για την περιοχή μας έργο, να μην παραμείνει 
ανολοκλήρωτο και τελικά καταστραφεί. Ειδικό-
τερα στην επιστολή του ΤΕΕ Μαγνησίας μεταξύ 
άλλων αναφέρονται τα εξής: 
«Με στόχο να δημιουργηθεί μια καθαρή 
λίμνη, η οποία ως πηγή ζωής θα αναβαθμίσει 
περιβαλλοντικά την περιοχή, το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Μαγνησίας εδώ και πολλά χρόνια 
πρωτοστάτησε στη επαναδημιουργία της Κάρ-
λας με διάφορες δράσεις που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας. Η ανασύσταση της Λίμνης 
Κάρλας, έχει ως σκοπό την  αποκατάσταση της 
οικολογικής ισορροπίας της περιοχής (η οποία 
διαταράχθηκε με την αποξήρανση της λίμνης 
το 1962), την  αντιπλημμυρική προστασία, 
την  προστασία του Παγασητικού κόλπου και 
την συμβολή στην επίλυση του υδροδοτικού 
προβλήματος του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτε-
ρης περιοχής. Ωστόσο το τελευταίο χρονικό 
διάστημα, μια σειρά άστοχων ενεργειών, έχει 
βάλει το συγκεκριμένο έργο σε περιπέτειες τις 
οποίες πολύ φοβούμαστε ότι θα κλιθούμε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τις πληρώσουμε και 
μάλιστα ακριβά. Και αναφερόμαστε στα εξής:
α) Όπως πληροφορηθήκαμε σχεδιάζεται από 
μέρους σας η κατάργηση του Φορέα Δια-
χείρισης της Κάρλας - Μαυροβουνίου, στο 
πλαίσιο  των δημοσιονομικών περικοπών του 
κράτους.  Τυχόν υλοποίηση της απόφασης για 
κατάργηση του Φορέα και κατακερματισμό των 
αρμοδιοτήτων τεχνικής και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης του έργου, μεταξύ υπηρεσιών 
που ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς, είναι 
βέβαιο πως θα θέσει σε σοβαρή αμφισβή-
τηση την πολιτική και το σχεδιασμό για την 
προστασία του περιβάλλοντος, ενώ επίσης θα 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή της περιοχής.
β) Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε 

Παρέμβαση ΤΕΕ Μαγνησίας για την Κάρλα
Αντί για περιβαλλοντική αναβάθμιση… περιβαλλοντική καταστροφή

συγκεντρώσει η ΕΥΔΕ Κάρλας, που είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου της 
επανασύστασης που ακόμη δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί, υπολειτουργεί καθώς δεν υπογράφει  
λογαριασμούς και δεν εκδίδει αποφάσεις, διότι 
έχει λήξει!!! η θητεία της από τις 2 Οκτωβρίου 
2012. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι έχει ζητηθεί 
παράταση της λειτουργίας της υπηρεσίας από 
τον Νοέμβριο του 2011 και μέχρι σήμερα δεν 
έχει δοθεί. Έτσι έχουν ουσιαστικά  σταματήσει 
και η εργολαβία «σκούπα» και η εργολαβία 
της ορεινής υδρονομίας, οι οποίες είναι σε 
εξέλιξη. Το πρόβλημα γίνεται ακόμη εντονότε-
ρο, καθώς η συγκεκριμένη υπηρεσία, έχει υπό 
την επίβλεψή της και το έργο της Περιφερει-
ακής οδού του Πολεοδομικού Συγκροτήματος 
Βόλου, με ότι αυτό συνεπάγεται.
γ) Η πρώτη εργολαβία της άρδευσης είναι υπό 
διάλυση, ενώ για τη δεύτερη  εργολαβία η 
οποία δεν έχει προκηρυχτεί δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ο προαπαιτούμενος αναδασμός και οι 
απαλλοτριώσεις.
Υπενθυμίζουμε ότι το αρδευτικό έργο είναι 
απαραίτητο για να σταματήσει η λειτουργία των 
4000 περίπου γεωτρήσεων στην περιοχή και 
να ανεβεί η στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα, 
αλλά και για να επιτραπεί η λειτουργία των 
υδρευτικών γεωτρήσεων. Η ολοκλήρωση του 
αρδευτικού δικτύου κρίνεται τελείως αναγκαία 
τόσο για την ανανέωση των νερών του ταμιευ-
τήρα.
Τονίζουμε ότι η μη ανανέωση των νερών θα 
μετατρέψει τον ταμιευτήρα σε νεκρή εστία 
μόλυνσης.
δ) Το έργο της ύδρευσης, έχει μπλοκαριστεί 
από τις αντιδράσεις των κατοίκων, γιατί δεν 
έχουν εμπιστοσύνη στο Κράτος για την ολοκλή-
ρωση του έργου της άρδευσης. Είναι προφανές 
ότι ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να προχωρήσει 

χωρίς κοινωνική συναίνεση αλλά πρέπει να 
κατανοηθεί στην κοινωνία της περιοχής του 
Δήμου Ρήγα Φεραίου ότι η Κάρλα θα είναι το 
μεγαλύτερο έργο πρώτα και κύρια για τους 
ίδιους. Όσο το αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη 
και εχθρότητα, κάνουν λάθος και βλάπτουν 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα συμφέρο-
ντα των ιδίων και των παιδιών τους. 
Πρέπει και το Δημοτικό  Συμβούλιο Ρήγα Φε-
ραίου να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρω-
τοβουλίες για ενημέρωση των κατοίκων ώστε 
να αρθεί κάθε επιφύλαξη για τη συνέχιση των 
έργων». Σημειώνεται πως η εν λόγω επιστολή 
κοινοποιείται στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
κ. Κώστα Αγοραστό, το Δήμαρχο Βόλου Πάνο 
Σκοτινιώτη, τη Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου Ελένη 
Λαϊτσου, τη Διεύθυνση Εγγειοβελτιωτικών 
Έργων (Δ7), την  Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων 
Έργων (ΕΥΔΕ) Κάρλας και τον Τεχνικό Σύμβου-
λο του  έργου Π. Παναγόπουλο. 

Η ΕΥΔΕ Κάρλας σταμάτησε  
να λειτουργεί από τον Οκτώβριο(!), 

ενώ κινδυνεύει και ο Περιφερειακός
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η Κριστίν Λαγκάρντ απαίτησε δραστικά 
μέτρα για το ελληνικό χρέος έως το 2016- ΩΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΣΤΟ 
EUROGROUP ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ- Έκτακτη 
συνεδρίαση στις 3/12 για τη δόση • Προϋπολογισμός: Η αναθεώρηση 
στόχων στα έσοδα και η συγκράτηση δαπανών βελτιώνουν την 
εικόνα- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΔΕΚΑΜΗΝΟ • Αντώνης 
Σαμαράς: «ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ» • 
Τράπεζες: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ • 
Οδικά Έργα: ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΠΟ ΕΤΕπ 650 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εγκλωβισμένη η Αθήνα στη σύγκρουση Βερολίνου-
ΔΝΤ- ΟΛΟΝΥΚΤΙΟ ΘΡΙΛΕΡ- Δραματικές ώρες στο Eurogroup • 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ 44 ΔΙΣ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
• Σφοδρή αντιπαράθεση Β. Σόιμπλε- Κρ. Λαγκάρντ- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
4 ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ • Αναλυτικά παραδείγματα: 
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ • Θετικά μηνύματα: ΜΟΛΙΣ ΣΤΟ 1,14 ΔΙΣ. 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ 10ΜΗΝΟ.

ΚΕΡΔΟΣ: Δραματική και θυελλώδης η συνεδρίαση του Eurogroup 
στις Βρυξέλλες- ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΑΝΑΣΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Δεκαετής αναστολή τόκων, μείωση επιτοκίων, 
επαναγορά χρέους- Μεταβατική λύση για τη βιωσιμότητα του 
χρέους • Νέα βολή στην “καρδιά” της Ευρωζώνης- Η MOODY’S 
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Προϋπολογισμός: ΘΥΣΙΑ 

ΣΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
• Σημαντικές αλλαγές φέρνει το νομοσχέδιο για τις εταιρείες 
επενδύσεων ακινήτων- ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Μετάθεση της οριστικής απόφασης για τη βιωσιμότητα 
του χρέους από το Eurogroup- ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ 
ΜΕ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ • ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ • Για ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια- 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ EBRD • ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • ΕΛΛΕΙΜΜΑ 12,259 ΔΙΣ. ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ 10ΜΗΝΟ- Στο ύψος των 303,5 δισ. ευρώ το 
χρέος της κεντρικής κυβέρνησης στις 30.9.2012.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ, 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ- Σε ισχύ από τις 12 Νοεμβρίου ο 
νέος χάρτης εργασιακών σχέσεων • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
930 ΕΚΑΤ. ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ- Απειλή για τον προϋπολογισμό 
η χρηματοδότηση των Ταμείων • Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΛΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΕΙ 216,5 ΔΙΣ. ΕΩΣ ΤΟ 2030 • ΓΑΛΛΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ EFSF, ESM- Φόβοι ότι θα δανείζονται 
ακριβότερα από τις αγορές μετά την υποβάθμιση της Γαλλίας • 
ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ- Σε όσους 
έχουν ακίνητα αξίας 300.000 ευρώ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΛΟΝΥΚΤΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ- 
Τρεις φορές διεκόπη η συνεδρίαση του Eurogroup, λόγω των διαφωνιών 
για τη βιωσιμότητα του χρέους • ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- Για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

ΤΑ ΝΕΑ: Η ΝΥΧΤΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ- Δέκα δισ. χώριζαν 
Ευρωπαίους και ΔΝΤ- Στις Βρυξέλλες σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς.

ΕΘΝΟΣ: Eurogroup: Θρίλερ με την επιμήκυνση και το χρέος- ΑΓΡΙΑ ΝΥΧΤΑ 
ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Το παρασκήνιο: Πόλεμος Λαγκάρντ- 
Σόιμπλε για τη βιωσιμότητα • Όλες οι αλλαγές- Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ 
ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ • Υποψίες για κύκλωμα- ΡΙΦΙΦΙ ΜΕ 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με δεδομένο το πράσινο φως για τη δόση- 
ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΓΕΡΑ ΝΕΥΡΑ ΣΤΟ EUROGROUP- Τι ζητά το ΔΝΤ για το χρέος- Τι 
απαντά το Βερολίνο • Με τη νέα εφαρμοστική εγκύκλιο- ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΩΡΑΡΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ- Στα 510,95 ο 
κατώτατος μισθός- Τι αλλάζει στα οικογενειακά επιδόματα, τι ισχύει στις 
υπερωρίες • Ο Αντώνης Σαμαράς σε εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ- «ΟΠΛΟ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΙ- 
Βέτο Λαγκάρντ για οριστική λύση- Επανεξέταση για νέα μέτρα το ’14 βλέπει 
ο Όλι Ρεν- Ο Σόιμπλε ενημερώνει τη γερμανική Βουλή • Καταργείται το 
αφορολόγητο- ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ.

6 ΜΕΡΕΣ: 853.282 ΔΕΝ ΤΡΩΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΣΗ- Η κυβέρνηση επαιτεί… με 
χαμόγελα στο Γιούρογκρουπ, την ώρα που χιλιάδες Έλληνες γράφονται σε 
λίστες για λίγα τρόφιμα.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Οι Προτεστάντες Γερμανοί χτυπούν την Ορθοδοξία- 

ΣΤΑ ΝΥΧΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ • EUROGROUP: ΟΛΟΝΥΧΤΙΟ 
ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΧΡΕΟΥΣ- Χάσμα Βερολίνου- ΔΝΤ για 
το χρονοδιάγραμμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αλλάζει δραστικά μέσω μνημονίου ο χάρτης 
της ανώτατης εκπαίδευσης- ΙΣΟΤΙΜΑ ΠΤΥΧΙΑ ΓΙΑ ΚΟΛΕΓΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙ • 
Eurogroup: Ολονύχτια συνεδρίαση για τη μείωση του χρέους- ΜΑΧΗ Ε.Ε.- 
ΔΝΤ ΜΕ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΛΟΝΥΚΤΙΟ ΘΡΙΛΛΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Κατά το περιπετειώδες 
χθεσινό Eurogroup.

Η ΑΥΓΗ: 1.852 ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΝΩ ΑΠΟΛΥΟΥΝ 2.000 ΜΟΝΙΜΟΥΣ- 
Ζει και βασιλεύει η νοοτροπία των πελατειακών διορισμών στην εποχή των 
Μνημονίων και επί των κυβερνήσεων Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης- ΔΕ ΖΕΙ 
ΚΑΝΕΙΣ ΜΕ 586 ΕΥΡΩ! • EUROGROUP: ΘΡΙΛΕΡ ΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΟΣΗ- Μείγμα προτάσεων για 10ετή αναστολή πληρωμής τόκων, μείωση 
επιτοκίων και επαναγορά χρέους.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΤΟΪΚΟΙ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Η 
κυβέρνηση μέσω των χορηγιών βάζει τους δολοφόνους των λαών στα 
σχολεία. 

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΙ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ 
ΟΡΙΩΝ • Τι συζητήθηκε στο κρίσιμο Eurogroup- ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 
Ε.Ε. ΚΑΙ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Χάρτης- ντοκουμέντο- ΔΙΑΜΕΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 
ΦΕΡΝΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗ!
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ΟΛΟΝΥΚΤΙΑ ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ 
ΤΗ ΔΟΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 21/11/2012

Δραματική αποδείχθηκε n χθεσινή ολονύκτια συνεδρίαση 
του Eurogroup στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο την επίτευξη 
συμβιβασμού μεταξύ E.E. και ΔΝΤ για την κάλυψη του 
χρηματοδοτικού κενού της Ελλάδας, ει δυνατόν έως και το 
2016, που αναγκαστικά «περνά» μέσα από κοινά αποδεκτή 
λύση για το ελληνικό χρέος, χωρίς ριζικές λύσεις όπως 
το «κούρεμα» στα δάνεια του επίσημου τομέα. Για το 
κρίσιμο θέμα της εκταμίευσης της επόμενης δόσης όλες 
οι ενδείξεις κινούνταν στην κατεύθυνση πως υπήρχε 
ομοφωνία πως n Ελλάδα έπραξε ό,τι ήταν απαραίτητο. 
Ωστόσο το τοπίο για τον ακριβή χρόνο αποδέσμευσης 
παρέμενε θολό έως τις πρώτες πρωινές ώρες εν μέσω 
της διαφωνίας EE - ΔΝΤ για τη λύση στο χρέος με την 
Αθήνα να ευελπιστεί πως χρονικό ορόσημο παραμένουν 
οι αρχές Δεκεμβρίου. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση είναι 
να έχει ολοκληρωθεί έως τότε η έγκριση από ευρωπαϊκά 
κοινοβούλια. Με το καλό σενάριο n τελική απόφαση για 
την εκταμίευση των 44 δισ. ευρώ, εφάπαξ ή σε δόσεις, 
θα μπορούσε να ληφθεί στις 3 Δεκεμβρίου, πιθανόν σε 
έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup.
 Έως τις πρώτες πρωινές ώρες στις Βρυξέλλες 
διεξάγονταν σκληρή μάχη μεταξύ του ΔΝΤ και της E.E., 
σε μια συνεδρίαση που διακόπηκε κατ' επανάληψη, 
για να υπάρξουν διμερείς διαβουλεύσεις επί των 
προτεινόμενων λύσεων για τη βιωσιμότητα του χρέους. 
Η αντιπαράθεση κινήθηκε γύρω από την προσπάθεια 
να καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΔΝΤ που επέμενε σε 
«κούρεμα» του ελληνικού χρέους, ώστε να καταστεί 
βιώσιμο στα επίπεδα του 120% το 2020. Η προσπάθεια 
συμβιβασμού επικεντρώθηκε στην εξεύρεση χρυσής 
τομής με δέσμευση το Eurogroup να επανεξετάσει 
τα επόμενα χρόνια και εφόσον κριθεί αναγκαίο, το 
ενδεχόμενο λήψης μέτρων για επαρκή βιωσιμότητα του 
χρέους. Προκειμένου να κάνει πίσω στο αίτημά του για 
την ανάγκη να υπάρξει άμεσα «κούρεμα» του ελληνικού 
χρέους, το ΔΝΤ επέμεινε εναλλακτικά στην ανάγκη για 
ισχυρές αποφάσεις έως το 2016, σε όλες τις συνιστώσες 
της προωθούμενης λύσης, απορρίπτοντας τη μερική λύση 
έως το 2014 που υποστήριζε n Ευρωζώνη και κυρίως το 
Βερολίνο. Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, νωρίς 
χθες το βράδυ το σχέδιο της αντιμετώπισης του ελληνικού 
ζητήματος επικεντρώνονταν στα εξής: 
1. Δραστική μείωση των επιτοκίων στα δάνεια των 53 
δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο στήριξης. Πληροφορίες 
ανέφεραν για μεγάλη μείωση του περιθωρίου του 
επιτοκίου στις 25 μονάδες βάσης, από 150 μονάδες που 
ισχύει σήμερα, εξέλιξη που θα προσγείωνε το επιτόκιο 
σε επίπεδα ελαφρώς χαμηλότερα του 0,5%. Πρέπει να 
σημειωθεί πάντως πως για το θέμα φερόταν να εγείρει 
ενστάσεις n Γερμανία. 
2. Δεκαετές «πάγωμα» της υποχρέωσης από την Ελλάδα 

να πληρώνει τόκους για τα δάνεια από το Μηχανισμό 
Στήριξης, εξέλιξη που θα έδινε δημοσιονομική ανάσα της 
τάξης των 44 δισ. ευρώ στη χώρα. Βεβαίως το κεφάλαιο 
θα συνεχίζει να τοκίζεται κανονικά και οι υποχρεώσεις 
αποπληρωμής δεν διαγράφονται, απλώς ετεροχρονίζονται. 
3. Σχέδιο επαναγοράς ελληνικών ομολόγων που έχουν 
στην κατοχή τους ιδιώτες σε εθελοντική βάση, που 
συνιστά πάντως ίσως την πιο αμφιλεγόμενη πρόταση, 
καθώς n αποτελεσματικότητά της θα μπορούσε να 
περιοριστεί από μια άνοδο των τιμών στην αγορά, ενώ 
πρέπει να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο νομικών 
εμπλοκών από πιθανή ενεργοποίηση των ρητρών 
συλλογικής δράσης (Collective Action Clauses). Στο 
στόχαστρο φέρεται να βρίσκονται περίπου τα μισά από τα 
60 - 63 δισ. ευρώ ομολόγων που έχει στην κατοχή του ο 
ιδιωτικός τομέας μετά το ΡSΙ. Οικάτοχοί τους θα κληθούν 
να πουλήσουν σε εθελοντική βάση τα ομολογά τους στην 
Ελλάδα σε τιμή που πιθανόν να διαμορφώνεται στα 30 
σεντς ανά ευρώ, με στόχο τη διαγραφή χρέους της τάξης 
των 35 - 40 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση 
ενός τέτοιου σχεδίου θα μπορούσαν να προέλθουν 
από νέα δάνεια από τον EFSF, ή/και από την παραίτηση 
των κερδών από την EKT και τις κεντρικές τράπεζες 
της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα που είναι στην 
κατοχή τους ή/και από την ίδια την Ελλάδα. Στο παρελθόν 
είχαν κυκλοφορήσει σενάρια για διάθεση ακόμη και 
των εσόδων αποκρατικοποιήσεων για τη χρηματοδότηση 
επαναγορών χρέους, ενώ πιo πρόσφατα υπήρξε διαρροή 
για διάθεση μέρους της δόσης των 44 δισ. ευρώ για τον 
σκοπό αυτό. 
4. Ισχυρό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει n EKT, με την 
επιστροφή στην Ελλάδα των κερδών από τα ομόλογα που 
αγόρασε εν μέσω της κρίσης. Η EKT έχει στην κατοχή της 
περί τα 40 δισ. ελληνικών ομολόγων, ενώ οι κεντρικές 
τράπεζες της Ευρωζώνης εκτιμάται πως διακρατούν 
περίπου 10 δισ. To ΔΝΤ υποστήριξε ότι n μείωση των 
επιτοκίων δεν θα πρέπει να αφορά μόνο τα διμερή δάνεια 
ύψους 53 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα 
από τα κράτη - μέλη, αλλά να επεκταθεί και στα δάνεια 
του Ευρωμηχανισμού Στήριξης. Εκεί παρενέβησαν κράτη 
της Ευρωζώνης που απαίτησαν ότι μια παρόμοια ρύθμιση 
θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις χώρες που βρίσκονται 
ή που ενδέχεται να ενταχθούν σε πρόγραμμα. Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις το «πράσινο φως» για την εκταμίευση της 
δόσης -σε μία ή περισσότερες δόσεις- αναμένεται να δοθεί 
σε έκτακτη συνεδρίαση του Eurogroup πιθανώς, στις 3 
Δεκεμβρίου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 30 Νοεμβρίου η διαδικασία έγκρισης της στήριξης 
από τα εθνικά κοινοβούλια ορισμένων κρατών-μελών. To 
Eurogroup έκρινε ότι n Ελλάδα εκπλήρωσε στο ακέραιο 
τις υποχρεώσεις της και αναγνώρισε τη σοβαρότητα, όπως 
σημείωσε ο Ολι Ρεν, που επιδεικνύει n χώρα μας στην 
προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε δημοσιονομικά και 
διαρθρωτικές αλλαγές. 
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 Πάνω από τα όρια του προϋπολογισμού κινούνται οι 
δαπάνες των ασφαλιστικών Ταμείων και των οργανισμών 
πρόνοιας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, καθώς 
τα έσοδά τους υστερούν σημαντικά λόγω της αύξησης 
της ανεργίας και των λιγότερων ασφαλιστικών εισφορών 
που εισπράττουν. Όπως αποδεικνύεται από τα αναλυτικά 
στοιχεία του προϋπολογισμού, n πλειονότητα των 
Ταμείων έχει αντλήσει μέχρι τον Οκτώβριο το 91,4% της 
προβλεπόμενης συνολικής ετήσιας χρηματοδότησης, για 
το 2012, ενώ κανονικά ο ρυθμός απορρόφησης θα έπρεπε 
να κινείται στο 83,3% για το δεκάμηνο. Ειδικότερα, οι 
επιχορηγήσεις των ασφαλιστικών Ταμείων στο δεκάμηνο 
ανήλθαν σε 12.542 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι υψηλότερο 
κατά 1.060 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το στόχο. Για το 
σύνολο του 2012, το ποσό που έχει προβλεφθεί για τις 
επιχορηγήσεις των Ταμείων φτάνει σε 13.784 εκατ. ευρώ 
και με δεδομένο ότι έχει αποδοθεί ποσό 12.542, μέχρι το 
τέλος του έτους, για το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 
το ποσό με το οποίο θα επιχορηγηθούν τα ασφαλιστικά 
Ταμεία είναι 1.242 εκατ. ευρώ, ποσό που δύσκολα θα 
επαρκέσει, δεδομένης της πρόσθετης επιβάρυνσης 
για την καταβολή το Δεκέμβριο των τελευταίων δώρων 
Χριστουγέννων. To IΚA έχει απορροφήσει το 92,1 % της 
ετήσιας κρατικής επιχορήγησης ήτοι 3.370 εκατ. ευρώ. Ο 
ΟΓΑ άντλησε 3.780 εκατ. ευρώ, που αναλογούν στο 91,4%. 
To ΤΑΠ OTE απορρόφησε το 92,7% ή ποσό 496 εκατ. ευρώ. 
Ο ΟΑΕΕ, το 87 % των ετήσιων πιστώσεων ή 1.175 εκατ. 
ευρώ. To NAT άντλησε το 91 % ήτοι 910 εκ ευρώ.

ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 23 | 21/11/2012

Ο αντίκτυπος της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρωζώνη 
δεν αφήνει αλώβητες ούτε τις ισχυρές οικονομίες, όπως 
αυτή της Γερμανίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
του οικονομικού ινστιτούτου της Κολωνίας, σχεδόν μία 
στις τρεις επιχειρήσεις της χώρας εξετάζει κινήσεις για τη 
μείωση της απασχόλησης. Προβλέπεται, επίσης, μείωση 
της παραγωγής και κάμψη των εξαγωγών στο άμεσο 
μέλλον, στοιχεία τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την 
απασχόληση. Η σχετική έρευνα, n οποία διεξήχθη με τη 
συμμετοχή 2.306 γερμανικών επιχειρήσεων, φανερώνει 
πως το 28% σκοπεύει να μειώσει τις θέσεις εργασίας, που 
διατηρεί. 
Ένα ποσοστό 20%, πάντως, έχει στόχο να ενισχύσει το 
προσωπικό του, ενώ ένα 29% εκτιμά πως πρόκειται να 
περιστείλει τα επενδυτικά του σχέδια. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι στις αρχές της χρονιάς το αντίστοιχο 
ποσοστό των επιχειρήσεων, που θα αναδιπλώνονταν, 
έφθανε μόνο το 16%. Ακολουθώντας τα αποτελέσματα 

τα έρευνας, το ινστιτούτο IW παρατηρεί πως οι 
συμμετέχουσες γερμανικές επιχειρήσεις θεωρούν ότι το 
οικονομικό κλίμα το προσεχές έτος θα χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα. Η στάση τους αυτή είναι αναμενόμενη 
και κατανοητή, καθώς περιμένουν μείωση στις εξαγωγές 
τους και συνεπαγόμενη μείωση στην παραγωγή. To 28% 
των εταιρειών της έρευνας κάνει λόγο για επιδείνωση 
των δραστηριοτήτων το 2013, ενώ το 24% προσβλέπει σε 
τόνωση τα παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Κατόπιν 
όλων των ανωτέρω, το IW υπογραμμίζει ότι n Γερμανία 
θα πρέπει να καταβάλει σύντονες προσπάθειες για να 
αποφύγει την ύφεση. To 2012, όπως είχαν αναφέρει 
επίσημες πηγές, n οικονομία της χώρας προβλέπεται να 
αναπτυχθεί με ρυθμούς 0,8%. 
Πάντως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πρώτη 
φορά σε διάστημα τριετίας ο δείκτης της ανεργίας 
κατέγραψε άνοδο τον Οκτώβριο. Οι άνεργοι είχαν 
διπλάσια αύξηση κατά 20.000 έναντι του Σεπτεμβρίου σε 
σύγκριση με αυτήν την οποία είχαν προβλέψει αναλυτές. 
Συνεκτιμώντας την εποχική προσαρμογή, ανήλθαν στα 
2,94 εκατ. άτομα, αν και ο δείκτης παρέμεινε στο 6,9%, 
δηλαδή στα επίπεδα Σεπτεμβρίου, όταν τον Αύγουστο είχε 
υποχωρήσει σε επίπεδα ναδίρ εικοσαετίας, στο 6,8%. 
Η δε επιχειρηματική εμπιστοσύνη έχει αποδυναμωθεί 
σε επίπεδα ναδίρ δυόμισι ετών. Αναλυτές επισημαίνουν 
ότι, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα στοιχεία της ανεργίας, 
της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και του σχεδιασμού 
των επιχειρήσεων, φαίνεται πλέον ότι ακόμα και στον 
πυρήνα τα Ευρωζώνης υπάρχουν ενδείξεις οικονομικής 
εξασθένησης - ίσως οι ενδείξεις αυτές να αυξάνουν έστω 
και οριακά τις πιθανότητες νέων μέτρων νομισματικής 
στήριξης από την EKT. 
Ωστόσο, n εταιρεία ερευνών Gfk προβλέπει την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη στα υψηλότερα 5ετίας για 
τη χώρα τον τρέχοντα μήνα. Τέλος, υπενθυμίζεται πως 
n Γερμανία κατευθύνει το 40% των εξαγωγών της στις 
υπόλοιπες εταίρους της στην Ευρωζώνη, ενώ το 60% στην 
ευρύτερη E.E.

ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ 35% ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΕΒΕΠ 

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 11 | 21/11/2012

Την εκτίμηση ότι το ποσοστό της ανεργίας θα διογκωθεί 
επικίνδυνα το 2013 και δεν αποκλείεται να φθάσει ακόμη 
και το 35% εκφράζει με ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς κ. 
Γ. Κασιμάτης. Ως άμεσο μέτρο, ο κ. Κασιμάτης προτείνει 
την ενίσχυση της οικονομικής ρευστότητας στην αγορά, 
μέσω των προγραμμάτων του υπουργείου Ανάπτυξης. 
«Χρόνος χαμένος δεν υπάρχει άλλος», τονίζει. «Σε 
αντίθετη περίπτωση» επισημαίνει, «οι συνέπειες θα 
είναι καταστροφικές, καθώς χιλιάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα ασφυκτιούν από την 
έλλειψη "ζεστού" χρήματος, αλλά και από τη μη πρόσβαση 
στο τραπεζικό σύστημα».


