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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η ανά ...Δευτέρα συνάντηση του Eurogroup 
(εξαιτίας των “μπραντεφέρ” μεταξύ ΔΝΤ και 
Γερμανίας), αυτή τη φορά αντιμετωπίζεται από 
τους κυβερνητικούς εταίρους στην Αθήνα με 
τη γνωστή λαϊκή ρήση: “όποιος έχει καεί στο 
χυλό, φυσάει και το γιαούρτι”. 

Οι ελπίδες για συμβιβασμό στο ζήτημα της 
βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, δεν 
έλειψαν, πλην, όμως, υπήρξαν και εκείνοι που 
“βαστώντας μικρό καλάθι”, άφησαν να ανοικτό 
το ενδεχόμενο μιας ακόμη συνεδρίασης την 
επόμενη Δευτέρα, προκαλώντας ταραχή σε 
πολιτικούς αρχηγούς και κυβερνητικά στελέχη 
στην Ελλάδα. Όταν έχεις δώσει “γη και ύδωρ”, 
αλλά ανταπόκριση δεν βλέπεις, είναι επόμενο.

Το ζήτημα είναι ότι με τις κόντρες ένθεν-
κακείθεν του Ατλαντικού, έχει εξοβελιστεί από 
τις συζητήσεις το σκέλος της ανάπτυξης, από 
το οποίο εξαρτάται η βιωσιμότητα της ...χώρας. 
Γιατί, ας μην μας διαφεύγει, οι εταίροι και 
το ΔΝΤ, κουβεντιάζουν για τα κέρδη που θα 
μειωθούν (μείωση επιτοκίων στα υφιστάμενα 
δάνεια στήριξης, παραχώρηση τμήματος των 
κερδών που έχουν κεντρικές τράπεζες της 
Ευρωζώνης και η ίδια η ΕΚΤ στην Ελλάδα, 
επαναγορά ελληνικού χρέους από τον EFSF 
στη δευτερογενή αγορά ομολόγων), αλλά 
όσο οι κουβέντες τους μακραίνουν, εμείς 
βλέπουμε τον τόπο, να βυθίζεται διαρκώς 
περισσότερο στην απραξία και στην ύφεση. 

Ευλόγως ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο 
Μόντι, διατύπωσε την απορία: “Γιατί να 
επικαλούμαστε την αλληλεγγύη των βόρειων 
χωρών και της Γερμανίας, αφού, ορισμένα 
πράγματα που ζητάμε να κάνουν, είναι και 
προς το συμφέρον τους;”.
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΠΕΙΑ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο SEAP-PLUS με 
τίτλο «Ενισχύοντας το Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Καλύ-
τερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ευ-
φυής Ενέργεια – Ευρώπη» (Intelligent Energy Εurope). Στο πλαίσιο του έργου, το ΤΕΕ 
προσκαλεί τους Δήμους της Ελλάδος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή 
τους στο πρόγραμμα ως αποδέκτες τεχνικής υποστήριξης. Στόχος του SEAP-PLUS εί-
ναι η δυναμική προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant 
of Mayors), σε συνολικά 11 Ευρωπαϊκές χώρες μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και 
τεχνικής υποστήριξης από έμπειρους φορείς ανά την Ευρώπη. Το Σύμφωνο των 
Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση, στην οποία συμμετέχουν τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή 
απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. 

Αναλυτικά στη σελ. 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SEAP-PLUS: Συνεργασία ΤΕΕ και Δήμων

Η ελληνική αγορά οικιστικών ακινήτων βρίσκεται σε μεγάλη κρίση επί τέσσερα κατά σειρά έτη 
διαπιστώνουν οι αναλυτές της Alpha Bank. Ειδικότερα, εξακολουθεί να παρατηρείται κάθετη 
πτώση του αριθμού των αγοραπωλησιών διαμερισμάτων (τρίτο τρίμηνο 2012: -48,7%, μετά την 
πτώση τους κατά -38,8% στο τρίτο τρίμηνο του 2011), πτώση που είναι πολύ μεγαλύτερη της 
επίσης μεγάλης μείωσης του αριθμού των αδειών της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 
κατά -27,6% στο οκτάμηνο του 2012, μετά την πτώση της κατά -30,5% και στο οκτάμηνο του 
2011.Η υπερβάλλουσα προσφορά κατοικιών και η πτώση της ζήτησης αυτών έχουν επιφέρει 
σημαντική πτώση των τιμών των κατοικιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, 
τιμές των διαμερισμάτων (παλαιά και νέα) μειώθηκαν κατά -11,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2012 
στο σύνολο της χώρας, έναντι μείωσής τους κατά -4,7% στο τρίτο τρίμηνο του 2011.

ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Τέσσερα χρόνια κρίσης στα ακίνητα

Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ  
σε νέες περιπέτειες 
Κλειστά είναι σήμερα και αύριο τα φαρμακεία όλης 
της χώρας, ενώ ταυτοχρόνως σταματούν να χορη-
γούν φάρμακα με πίστωση στους ασφαλισμένους 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ), οι οποίοι θα πληρώνουν από την 
τσέπη τους και θα διεκδικούν το ποσό από το Τα-
μείο τους. Οι φαρμακοποιοί διαμαρτύρονται για την 
αναδρομική, από 1η Ιανουαρίου 2012, έκπτωση 5% 
που τους ζητείται και για τις οφειλές του Οργανι-
σμού.  Τη σκυτάλη των απεργιακών κινητοποιήσεων 
παραλαμβάνουν την Τετάρτη οι νοσοκομειακοί 
γιατροί οι οποίοι προχωρούν σε 24ωρη απεργία, 

μετά από απόφα-
ση του γενικού 
συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας τους 
(ΟΕΝΓΕ), εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για 
τις περικοπές στους μισθούς τους, αλλά και τη 
συμπαραστασή τους στους συλληφθέντες στη 
ΔΕΘ κατά την κινητοποίηση εναντίον του Φούχτελ, 
οι οποίοι δικάζονται την ίδια μέρα αλλά και στους 
υπαλλήλους των Δήμων και του υπουργείου Υγείας, 
καθώς και των υπολοίπων φορέων που τίθενται σε 
διαθεσιμότητα.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

29 Νοεμβρίου
1 Δεκεμβρίου

2012

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Πολυμερών

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας12-14 
Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης 
Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύματος Δεληγεώργη

14 
Δεκεμβρίου

2012

ΣΗΜΕΡΑ 26-11-2012

ΑΘΗΝΑ
➦ Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας και 
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχα-
νολόγων Ηλεκτρολόγων διοργανώνουν σήμερα 
26 Νοεμβρίου 2012 ημερίδα με θέμα: «Κτίρια 
Χαμηλής Κατανάλωσης Ενέργειας». Η εκδήλωση 
θα διεξαχθεί στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημί-
ου 52,Αθήνα). Ώρα έναρξης 5:00 μ.μ.

Το 4ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ πραγματοποιείται 30 Νοεμβρί-
ου - 1η Δεκεμβρίου 2012 στο Ιστορικό Κτήριο του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Πατησίων 42, Αθήνα). Το συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες 
μεταβολές που συμβαίνουν στο πεδίο της διαχείρισης των στερεών 
αποβλήτων στην Ελλάδα, αλλά και στο σύνολο της Ευρώπης των 27, κάτω 
από το οδηγητικό και κανονιστικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής 
για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών πόρων. Οι 
δυνατότητες επίτευξης συνεχώς απαιτητικότερων στόχων, καθώς και ο 
μετασχηματισμός του σημερινού γραμμικού μοντέλου «παραγωγή-κατα-
νάλωση-απόρριψη-διάθεση» σε «κοινωνίες μηδενικών αποβλήτων», στο 
ειδικό γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και των «νέων χωρών» της 
ΕΕ, θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο συζήτησης. Πληροφορίες: http://conference2012.eedsa.gr

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ»  

Αύριο Τρίτη 27 και μεθαύριο Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 
2012 πραγματοποιείται η διημερίδα με θέμα: «Διοι-
κητική μεταρρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι 
Διπλωματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης», 
που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Electra Palace (Ν. 
Νικοδήμου 18-20), με ώρα έναρξης  9:30 π.μ. και 
ελεύθερη την είσοδο.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με 
προσφώνηση του Προέδρου ΤΕΕ,  Χρήστου Σπίρτζη, 
χαιρετισμό από εκπρόσωπο της Κυβέρνησης όπως 
και του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Ιωάννη Παναγόπου-
λου, του Προέδρου της ΑΔΕΔΥ, κ. Κώστα Τσικρικά 
και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. 
Θ ακολουθήσει η εισήγηση της Οργανωτικής και 
Επιστημονικής Επιτροπής της διημερίδας   από τον 
Αθανάσιο Μπούμη, μέλος της ΔΕ ΤΕΕ.
Βασικές ενότητες:
-Ανθρώπινο δυναμικό (Αξιολόγηση, Κρίσεις, 
Βαθμολόγιο, Μισθολόγιο, Διυπουργικός κλάδος 

Διπλωματούχων Μηχανικών)
-Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών
  Στοχοθεσία – Καθηκοντολόγιο 
  Δομές – Οργανισμοί – κατανομή Προσωπικού 
-Ασφαλιστικά Θέματα
-Αποκέντρωση και Ανάπτυξη 
-Δράσεις Διοίκησης – Προστασία Περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 
-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Διαφάνεια – Εξυπη-
ρέτηση του Πολίτη 
-Στρογγυλό Τραπέζι   (με τη συμμετοχή των: Χρή-
στου Σπίρτζη, Προέδρου ΤΕΕ, Αντώνη Πρωτονοτάρι-
ου Γεν. Γραμ. ΤΕΕ,  Στράτου Σιμόπουλου, Γεν. Γραμ. 
Δημοσίων Έργων, Ανδρέα Στοϊμενίδη, Εκπροσώπου 
της ΓΣΕΕ, Οδυσσέα Ντριβαλά, Αντιπρόεδρο - Οργα-
νωτικό Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ, Εκπρόσωπου ΟΤΑ, 
Σίμου Σιμόπουλου, πρύτανη ΕΜΠ, πρώην Υπ. ΥΠ.ΜΕ.
ΔΙ., Κώστα Κουρνιώτη, Προεδρείο ΤΕΕ, Παναγιώτη 
Μούζιου, Προέδρου Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ και Ερμίνας 
Κυπριανίδου, Περιφερειακής Συμβούλου Αττικής).

Αύριο και μεθαύριο η διημερίδα του ΤΕΕ  
για τη Διοικητική μεταρρύθμιση

Το Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησί-
ας, το Εμπορικό & Βιομηχανικό  Επιμελητήριο Αθη-
νών και ο Σύνδεσμος Α.Ε. & ΕΠΕ σε συνεργασία με 
τα διμερή επιμελητήρια: Αραβο-Ελληνικό, Ελληνο-
Βρετανικό, Ελληνο-Βουλγαρικό, Ελληνο-Γερμανικό, 
Ελληνο-Ιταλικό, Ελληνο-Καναδικό, Ελληνο-Σου-
ηδικό, Ελληνο-Τουρκικό και Ελληνο-Ολλανδικό 
διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Διαμεσολάβηση: 
Αποτελεσματικό εργαλείο για τον σύγχρονο επιχει-
ρηματία», την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 6 
μ.μ. στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» του ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 
7, 6ος όροφος).

Για πρώτη φορά στην Αθήνα διοργανώνεται 
έκθεση-αφιέρωμα στο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα, 
με τίτλο «130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης» -που 
εγκαινιάζεται στις 6 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει 
μέχρι το Μάιο του 2013- με αφορμή τη συμπλήρω-
ση 130 χρόνων από τη γέννησή του. Θα παρουσιά-
ζει τη ζωή, τα ταξίδια και το έργο του οικουμενικού 
συγγραφέα, μέσα από πρώτες του εκδόσεις, σπάνιο 
φωτογραφικό υλικό, χειρόγραφα και προσωπικά 
του αντικείμενα, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται 
για πρώτη φορά.

Ημερίδα

«130 χρόνια Νίκος Καζαντζάκης»
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SEAP-PLUS

Κοινή δράση ΤΕΕ και Δήμων 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΩΝΙΑΣ ΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

Το ΕΜΠ δεν μπορεί να ενταχθεί στο σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Στο πλαίσιο του έργου, SEAP-PLUS, με τίτλο «Ενισχύοντας το 
Σύμφωνο των Δημάρχων: Περισσότεροι συμμετέχοντες — Κα-
λύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» που συγχρηματοδοτείται 
από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» (Intelligent 
Energy Εurope). το ΤΕΕ προσκαλεί τους Δήμους της Ελλά-
δος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα ως αποδέκτες τεχνικής υποστήριξης. Συντονιστής 
Εταίρος στο έργο είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ 
ακόμη συμμετέχουν η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-Μελετη-
τές Περιβαλλοντικών Έργων (Ελλάδα), το Ενεργειακό Κέντρο 
της Περιφέρειας Λιγουρίας και η Επαρχία Κονσέντσας (Ιταλία) 
, ο Διεθνής Οργανισμός ICLEI (Γερμανία), το Διεθνές Δίκτυο για 
την Προστασία του Κλίματος Climate Alliance (τοπικό γραφείο 
Αυστρίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της Βαρκελώνης 
(Ισπανία), η Ένωση Δήμων Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο 
Δήμων της Μαύρης Θάλασσας (Βουλγαρία) , το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος της Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας 
Pomurje (Σλοβενία), ο Δήμος Jokkmokk σε συνεργασία με το 
Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet (Σουηδία) και το Ενεργειακό 
Γραφείο Κύπρου. Το ΤΕΕ προκειμένου να σταθεί αρωγός της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σύστησε το «Γραφείο Υποστήριξης του 
Συμφώνου των Δημάρχων-(ΓΥΣΔ)», που λειτουργεί στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Επιστημονικής και Αναπτυξια-
κής Δραστηριότητας. Το ΓΥΣΔ του ΤΕΕ,  θα αποτελέσει τον Κόμβο 

Σύνδεσης του «Συμφώνου των Δημάρχων», με τους Δήμους, τις 
Περιφέρειες, τους Παρόχους Ενέργειας, και τους Ελληνικούς 
και Ευρωπαϊκούς Φορείς που στηρίζουν θεσμικά την ανάπτυξη 
και την υιοθέτηση της βιώσιμης ενέργειας, σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη κλίμακα. Επιπλέον θα παρέχει καθοδήγηση για την 
επιστημονική και τεχνική οργάνωση των Δήμων και Περιφερειών 
που θα ενταχθούν στο Σύμφωνο και θα εφαρμόσουν Σχέδια Δρά-
σης για την Αειφόρο Ενέργεια-ΣΔΑΕ.  Διάρκεια του έργου: Απρί-
λιος 2012 - Σεπτέμβριος 2014. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 
1.962.568 € Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση του Προγράμματος: 
75% του συνολικού προϋπολογισμού. Περισσότερες πληροφορί-
ες: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/
grafeio_symfonou/Tab
www.seap-plus.eu
www.facebook.com/seapplus

Η Τώνια Μοροπούλου Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού Ε.Μ.Π ασκεί παρέμβαση, με  ανοιχτή επιστολή 
της στον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Σίμο Σιμόπουλο, στην οποία τονίζει 
ότι: «Σε αυτήν την όντως κρίσιμη περίοδο για την Ελλάδα και 
την ανώτατη εκπαίδευση, ζητούνται από τον Υπουργό Παιδείας 
«οι προτάσεις και η συμβολή των ΑΕΙ το αργότερο έως την 1η 
Δεκεμβρίου 2012 για τον εξορθολογισμό του Ακαδημαϊκού χάρτη 
της χώρας με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»». Συμφωνώ απόλυτα με τις 
προτάσεις που επικοινωνήσατε στις 20.11.2012 στα μέλη της 
Συγκλήτου του ΕΜΠ: 
-«Το ίδρυμα συγκροτείται από 9 (εννέα) μονοτμηματικές σχολές, 
αυτές που υφίστανται σήμερα και χορηγούν ομώνυμα διπλώματα.
-Το ΕΜΠ δεν μπορεί λόγω της φυσιογνωμίας του να ενταχθεί στο 
σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» 
Αποτελούν νομίζω μια καθαρή απάντηση, την μόνη που μπο-
ρεί να δώσει το ΕΜΠ όσον αφορά στην δομική και λειτουργική 
του ακεραιότητα, καθώς και στο μέλλον του Ιδρύματος και των 
σπουδαστών του.» Συνεχίζοντας Αντιπρύτανις του Ε.Μ.Π αναφέ-
ρει προς τον Πρύτανη ότι «είναι προφανής η επείγουσα ανάγκη 
πολιτικής απάντησης στο θέμα που θέτετε, από την Σύγκλητο 
του Ιδρύματος», προτείνοντας «επίσης η Σύγκλητος του ΕΜΠ να 
συζητήσει και εφόσον συμφωνεί να υιοθετήσει τις θέσεις της 
Συνόδου Πρυτάνεων στο Λαύριο 19.11.12». Με την ίδια επιστολή 
η κ. Μοροπούλου ανάμεσα σε άλλα επισημαίνει ότι: 
-«Η αξία των διπλωμάτων μας σήμερα διακυβεύεται με την ανα-
γνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των 
κολλεγίων με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, ΦΕΚ Αρ. 

Φύλλου 229, 19 Νοεμβρίου 2012. Σας υποβάλω σχετικά κείμενο 
πρότασης για τη Σύγκλητο: «Θέση για την απαξίωση των Πανε-
πιστημιακών πτυχίων και διπλωμάτων από την αναγνώριση των 
πτυχίων των κολλεγίων και την σχετική διαμόρφωση του εθνικού 
πλαισίου προσόντων». Οι στιγμές είναι κρίσιμες και για όσους 
εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον του Ιδρύματος, των 
Σχολών του, των Φοιτητών και των Διπλωμάτων που τους απονέ-
μουμε είναι μια καλή στιγμή να τεθεί ο προβληματισμός αυτός 
στις Σχολές που βρίσκονται άλλωστε σε πλήρη λειτουργία και 
στην Σύγκλητο, ώστε να διασφαλίσουν τα μείζονα για το ΕΜΠ με 
την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή, αλλά και συναίνεση.» Η Αντι-
πρύτανις του Ε.Μ.Π συνεχίζοντας αναφέρει: «Εκτιμώ την ανάγκη 
να ενημερωθούν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος για την ολομέ-
τωπη επίθεση που δέχεται σήμερα το Πολυτεχνείο και που δεν 
μπορούν να διασκεδάσουν ούτε και να αντιμετωπίσουν οι θεμιτές 
καθόλα ανησυχίες για την εκλογή του Συμβουλίου του Ιδρύματος, 
για τις οποίες άλλωστε θεσμικά και δημόσια θα συζητήσουμε, 
εφόσον ζητήθηκε, και στην Σύγκλητο της 27.11.2012 και βεβαίως 
στο Πρυτανικό Συμβούλιο της ίδιας ημέρας αμέσως μετά. Είμαι 
σίγουρη ότι, έχοντας όλοι γνώση του τι πραγματικά συμβαίνει στα 
Πανεπιστήμια της χώρας, που είναι κατειλημμένα, στο μεγαλύτε-
ρο μέρος τους, θα συμβάλουν ώστε να διαχειριστούμε με θετικό 
πνεύμα και σύμπνοια, αποτελεσματικά, τα προβλήματα που 
δημιουργούνται από τις προαναγγελλόμενες απολύσεις προσωπι-
κού, τις επικείμενες κατεπείγουσες διαδικασίες συγχωνεύσεων 
Ιδρυμάτων –Τμημάτων, την υποβάθμιση των διπλωμάτων και 
τους δραματικά ελλειμματικούς προϋπολογισμούς.



Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ανά τον πλανήτη έμειναν έκπληκτες για δυο λόγους: 
αφενός για την επιλογή του Κατάρ ως χώρας που θα φιλοξενήσει, από σήμερα έως και 
τις 7 Δεκεμβρίου, την 18η Σύνοδο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, μια χώρα με  τις 
υψηλότερες κατά κεφαλή εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, που δεν έχει επιδείξει 
μεγάλο ενδιαφέρον για το κλίμα, αφετέρου γιατί οι οικοδεσπότες επέλεξαν ως προε-
δρεύοντα της Συνόδου έναν πρώην υπουργό Πετρελαίων.
Ωστόσο, σε όσους ενδιαφέρονται για το μείζον πρόβλημα του φαινομένου του θερμο-
κηπίου, αυτά δεν είναι τα μόνα δεδομένα που περιορίζουν την αισιοδοξία ενόψει της 
Συνόδου της Ντόχα, η οποία, επί της ουσίας, είναι συνέχεια της περσινής στη Νότιο 
Αφρική, στην οποία οι πλούσιες και οι αναπτυσσόμενες χώρες κατέληξαν σε μια 
συμβιβαστική συμφωνία που ονομάστηκε Πλατφόρμα τoυ Ντέρμπαν: οι ανεπτυγμένες 
χώρες συμφώνησαν πριν ένα χρόνο να επεκτείνουν το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο 
λήγει φέτος, καθώς και να χρηματοδοτήσουν μέτρα για την αντιμετώπιση της παγκό-
σμιας θέρμανσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την πλευρά τους, οι αναδυόμενες 
και αναπτυσσόμενες χώρες δέχτηκαν να συμμετάσχουν στη νέα διεθνή συμφωνία η 
οποία θα πρέπει να έχει υπογραφεί έως το 2015.
Στη Ντόχα θα κυριαρχήσουν:
Τα χρήματα: Οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν συμφωνήσει από το 2009 να διαθέτουν 
έως και 100 δισ. δολάρια το χρόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, ξεκινώντας με ένα κονδύλι εκκίνησης ύψους 30 δισ. δολαρί-
ων Ωστόσο αρκετές χώρες, όπως η Βρετανία, η Γερμανία και η Γαλλία, κατηγορούνται 
τώρα ότι διοχετεύουν στο ταμείο για το κλίμα πόρους που προορίζονταν για αναπτυξια-
κή βοήθεια. Σύμφωνα μάλιστα με την οργάνωση Oxfam, μόνο το 33% της νέας χρημα-
τοδότησης για το κλίμα προέρχεται πράγματι από νέους πόρους.
Τα δικαιώματα ρύπανσης: Σε αρκετές χώρες της ΕΕ, έχουν “περισσέψει” σημαντικά 
δικαιώματα, υπολογίζονται σε 13 δισ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θέλουν 
να τα αξιοποιήσουν στο μέλλον, δεδομένου ότι μπορούν να αγοράζονται και να πωλού-
νται. Ένα τέτοιο απόθεμα, υποστηρίζουν οι επικριτές, μπορεί να στερήσει κάθε νόημα 
από μελλοντικές δεσμεύσεις για μείωση των εκπομπών τους.
Πάντως, προς το παρόν οι επικρίσεις εστιάζονται στην επιλογή της έδρας της Συνό-
δου και στο γεγονός ότι το Κατάρ είναι η χώρα με το μεγαλύτερο οικολογικό απο-
τύπωμα. Για τους πολίτες του, το πετρέλαιο είναι πάμφθηνο και το ηλεκτρικό ρεύμα 
δωρεάν. Κάθε άλλη πηγή ενέργειας είναι εξαιρετικά ακριβή γι’ αυτούς. “Προσωπικά 
δεν θα επέλεγα το Κατάρ” σχολίασε ο Ραούλ Εστράδα, ένας από τους αρχιτέκτονες 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο το 1997. Πιο γλαφυρό ήταν το σχόλιο της ομάδας πίεσης 
Avaaz, σύμφωνα με την οποία «το να επιλέγει κανείς έναν από τους ηγέτες του OPEC 
ως επικεφαλής των συνομιλιών για το κλίμα είναι σαν να ζητάς από τον Δράκουλα να 
επιβλέπει μια τράπεζα αίματος».
Η επικεφαλής του ΟΗΕ για το κλίμα, Κριστιάνα Φιγκέρες, έχει διαφορετική άποψη: το 
Κατάρ, χώρα της ερήμου, χρησιμοποιεί σήμερα μόνο αφαλατωμένο νερό, δεν μπορεί 
να παράγει καθόλου τρόφιμα και επιπλέον απειλείται από την άνοδο της στάθμης της 
θάλασσας. Επομένως, ίσως να έχει συμφέρον να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του 
περιβάλλοντος, όσο πετρέλαιο και φυσικό αέριο κι αν διαθέτει.
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Οι Καταριανοί φρόντισαν, πάντως, η Σύνοδος 
για το Κλίμα να γίνει σε ένα κτίριο με υψηλές 
οικολογικές προδιαγραφές. Το νεόκτιστο 
Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο, πέρα από την 
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, διαθέτει 
ηλιακά πάνελ που εξασφαλίζουν  12,5% των 
ενεργειακών αναγκών του κέντρου, όπως, 
επίσης, συστήματα εξοικονόμησης νερού, συ-
μπεριλαμβανομένου του νερού ανακύκλωσης 
για άρδευση, χρησιμοποιεί φωτισμό LED που 
δεν είναι μόνο φιλικός προς το περιβάλλον, 
αλλά προσθέτει στην εντυπωσιακή ατμόσφαι-
ρα της κύριας αίθουσας.
Αρχιτέκτονας του κέντρου είναι ο Ιάπωνας 
Arata Isozaki, ο οποίος φρόντισε να εξασφα-
λίσει για τα σχέδιά του το χρυσό πρότυπο 
πιστοποιητικό 
από το Green 
Building 
Council, στις 
ΗΠΑ. 
Το τριώροφο 
κτίριο διαθέτει 
μια αίθουσα συνεδριάσεων που μπορεί να 
φιλοξενήσει 4.000, ένα θέατρο, πάνω από 
50 αίθουσες συσκέψεων, χώρο δεξιώσεων 
που μπορεί να φιλοξενήσει 10.000 άτομα και 
40.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου.
Στο Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο του Κατάρ τις 
δυο επόμενες εβδομάδες θα φιλοξενηθούν 
194 έθνη και πάνω από 17.000 επισκέπτες. 
Θα γίνουν πάνω 2.000 συναντήσεις, τις οποίες 
θα παρακολουθήσουν 1.500 δημοσιογράφοι, 
γεγονός που υποχρέωσε τους οργανωτές να 
επεκτείνουν τις αίθουσες συσκέψεων και 
τους χώρους εργασίας για τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης.
Με ιδιαίτερη οικολογική αντίληψη αντιμε-
τωπίζεται και το catering της Συνόδου: 21 
εστιατόρια και άλλοι χώροι διατροφής έχουν 
δημιουργηθεί, στους οποίους θα προσφέρουν 
αμειβόμενες υπηρεσίες 600 φοιτητές από 
κολέγια τουριστικών επαγγελμάτων της Ινδίας 
και της Κένυα. Οι χώροι αυτοί είναι φιλικοί για 
το περιβάλλον, καθώς θα χρησιμοποιηθούν 
37.500 πιάτα κατασκευασμένα από υπολείμ-
ματα ζαχαροκάλαμου, 20.200 μπολ σαλάτας 
και 30.000 ποτήρια από φυσικό άμυλο, 
120.000 κομμάτια μαχαιροπίρουνα και 150.000 
φλιτζάνια καφέ τα οποία έχουν κατασκευαστεί 
από φυσική κυτταρίνη.
Τέλος, τα 6.500 στυλό που θα χρησιμοποιη-
θούν από τους συμμετέχοντες, είναι ανακυ-
κλώσιμα.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



Τις επόμενες ημέρες θα αναρτήσει 
στο διαδίκτυο το υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας κατάλογο 1.225 ακινήτων του 
στρατού, τα οποία προορίζονται για 
αξιοποίηση. Τα προς εκμετάλλευση 
ακίνητα είναι δημόσια περιουσία των 
Ταμείων Εθνικής Άμυνας, Εθνικού 
Στόλου και Αεροπορικής Άμυνας και 

θα αξιοποιηθούν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Αυτό ανακοίνωσε ο αρ-
μόδιος υφυπουργός, Δ. Ελευσινιώτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη 
Βουλή. Ο ίδιος είπε ότι πρωταρχικός σκοπός είναι εκμετάλλευση - ενοικίαση 
των ακινήτων. Τα ποσά που θα συγκεντρωθούν θα οδηγούνται στο ΓΕΣ «και 
αυτό, με βάση την επιχειρησιακή αξιολόγηση, να προβαίνει στην κατασκευή 
στρατιωτικών οικημάτων». «Η περιουσία έχει ταχθεί για την προμήθεια 
υλικού επιστρατεύσεως, ανακατασκευή στρατιωτικών κτιρίων, κατασκευή 
οχυρωματικών έργων, επαύξηση αμυντική οργάνωσης της χώρας», προσέθε-
σε. Πάντως ξεκαθάρισε, πως «δεν υπάρχει κρυφό σχέδιο ξεπουλήματος» και 
σημείωσε ότι η εξαμελής επιτροπή που δίνει και την τελική έγκριση για την 
αξιοποίηση των ακινήτων, αποτελείται από τους υπουργούς Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών, τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ και ΓΕΣ και τους δύο υπαρχηγούς 
του ΓΕΣ. Εξάλλου, ο κ. Ελευσινιώτης υπογράμμισε ότι για τα κενά στρατόπεδα 
γίνεται διεργασία και η πρόθεση είναι να δοθεί η χρήση τους έτσι, ώστε ένα 
μέρος των χρημάτων να το παίρνει και το Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Τα.ΕΘ.Α.)

Προς αξιοποίηση 1.225 ακίνητα  
του στρατού 

Το ΤΕΕ Τμήμα Μαγνησίας ασκεί 
παρέμβαση με επιστολή του, (υπογρά-
φει ο πρόεδρος Σ. Αναγνώστου και η 
γ. γραμματέας Β. Μήτρου) προς τον 
υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαν-
νίδη, με παράλληλα κοινοποίηση προς 
τους περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα 
Αγοραστό και  δήμαρχο Ρήγα Φεραί-
ου Ελένη Λαϊτσου για το σκοπευτήριο 
μακρών αποστάσεων με πήλινους 
στόχους η υλοποίηση του οποπλιου, 
όπως τονίζεται ήταν ένα αίτημα των 
φορέων της Μαγνησίας και ιδιαίτερα 
των σκοπευτικών συλλόγων. Στην επι-
στολή αναφέρεται η ιστορία του έργου 
και ότι «στο πλαίσιο του προγράμματος 
«Ελλάδα 2004» η ΓΓΑ ανέθεσε στη 
Νομαρχία Μαγνησίας, το 2002, την 
κατασκευή των έργων της Α1 φάσης, 
δαπανώντας σχεδόν ευρώ 1.000.000 
ευρώ για έργα που παραμένουν μέχρι 
σήμερα ημιτελή. Μετά την τέλεση των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στις 
εκκλήσεις των Νομαρχιακών Αρχών για 
ολοκλήρωση του έργου η ΓΓΑ δήλω-
νε αδυναμία χρηματοδότησης, ενώ 
μετά το 2007 παρέπεμπε το θέμα της 

ολοκλήρωσης του Σκοπευτηρίου στο 

πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων του 

2013. Η τ. Νομαρχία σε συνεργασία με 

τη ΓΓΑ και τη ΣKOE συνέταξε φάκελο 

προκαταρκτικής μελέτης των υπολει-

πόμενων έργων που απαιτούνται ώστε 
να αξιοποιηθούν οι εγκαταστάσεις για 
τη διοργάνωση αγώνων, πανελληνίων 
και διεθνών. Οι Μεσογειακούς Αγώνες 
χάθηκαν και μαζί μ’ αυτούς και το Σκο-
πευτήριο που παραμένει μέχρι σήμερα 
ημιτελές στη φθορά του χρόνου». Το 
ΤΕΕ Μαγνησίας αποκαλύπτει ότι «η ΓΓΑ 
θα έπρεπε να είναι προσανατολισμένη 
στη ολοκλήρωση του έργου και την αξι-
οποίηση του 1.000.000 εκ. που ήδη δα-
πανήθηκε, ξαφνικά, μετά από πρόταση 
του Κυνηγητικού Συλλόγου Βόλου, διά 
μέσου της ΣΚΟΕ, προωθεί τη χωροθέτη-
ση νέου Σκοπευτηρίου πήλινων στόχων 
στο χώρο που παλαιού σκουπιδότοπου 
της Νέας Αγχιάλου». Αναφέρεται λοιπόν 
στην ίδια επιστολή ότι «θα ήταν παρά-
λογο στη σημερινή οικονομική κρίση να 
αφήνουμε να εξελίσσονται πρωτοβουλί-
ες για την κατασκευή δύο σκοπευτηρί-
ων στην ίδια περιοχή». 
Και καλεί όλους τους φορείς να 
συνεργαστούν για τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου, ολυμπιακών προδιαγραφών 
Σκοπευτηρίου στο Ριζόμυλο. 

Παρέμβαση ΤΕΕ Μαγνησίας για το σκοπευτήριο μακρών αποστάσεων

Αδειοδότηση - εξπρές για τουριστικά έργα τοπικού χαρα-
κτήρα χωρίς μεγάλη περιβαλλοντική επίπτωση, υπόσχεται 
το υπουργείο Περιβάλλοντος με την έκδοση ΚΥΑ. Το δίκτυο 
RE+D Magazine δημοσίευσε ότι σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ 
γίνεται απλούστευση των διαδικασιών για την περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και πλέον δεν θα απαιτείται υποβολή και 
αξιολόγηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά θα 
γίνεται αυτοδίκαιη υπαγωγή στους πρότυπους περιβαλλοντι-
κούς όρους που θα ισχύουν για όλους, και οι ενδιαφερόμενοι 
θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τήρηση των προβλεπομέ-
νων. Οι περιβαλλοντικοί όροι θα χορηγούνται στους ενδιαφε-
ρομένους μαζί με την έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου ή 
γηπέδου ή την έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης ή το ειδικό 
σήμα λειτουργίας ή άλλη σχετική αδεια. Ετσι, δεν θα χρειάζε-
ται πλέον καμία μελέτη για το 85% των οικονομικών δραστη-
ριοτήτων. Όσον αφορά στο υπόλοιπο 15% που θα απαιτείται να 
κάνουν μελέτες, ο χρόνος έκδοσης των αποφάσεων έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων είναι από 6 έως 8 μήνες. Σήμερα, ο 
μέσος όρος έγκρισης μελετών είναι τουλάχιστον οι 20 μήνες, 
ενώ παρατηρούνται περιπτώσεις όπου αυτό το διάστημα ξε-
περνά και τα 5 έτη. Η ΚΥΑ δεν αφορά τις σύνθετες τουριστικές 
αναπτύξεις, δηλαδή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, γκολφ, 
χιονοδρομικά κέντρα κ.λπ.

Fast track αδειοδότηση 
τουριστικών έργων
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η τηλεδιάσκεψη των υπουργών άνοιξε το 
δρόμο για κατ’ αρχήν συμφωνία- ΝΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ • Αλλαγές για ομόρρυθμες και 
ετερρόρυθμες, στις 9.000 το αφορολόγητο των μισθωτών- ΦΟΡΟΣ 
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ- Αυξάνεται η επιβάρυνση 
ναυτικών, αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κορυφώνεται η αγωνία- Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες 
οι αγορές- ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΣΗΜΕΡΑ- Κοντά σε συμφωνία για δόση 
και χρέος στο Eurogroup • Κύμα δημοσιευμάτων στον ξένο Τύπο 
για οριστική λύση- ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ HAIRCUT 
50% ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ • Υποχρεωτική θα καταστεί η συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα- «ΔΙΚΟΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ» ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΔΟΣ(Η) ΗΜΙΝ ΣΗΜΕΡΟΝ! ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΤΙΣ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Τρία ερωτηματικά- Πόσα, πώς, πότε • ΝΕΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΔΡΟΜΗ- Επιβαρύνσεις ακόμη και για εισοδήματα των 10.000 ευρώ 
ετησίως- Φορολογική «τιμωρία» για όσους έχουν παιδιά και δάνεια- 
Φόρος υπεραξίας στα ακίνητα και παράθυρο για επιβολή φόρου στο 
εφάπαξ.

ΕΘΝΟΣ: Επιχείρηση συμβιβασμού Λαγκάρντ- Μέρκελ με πίεση από τις 
ΗΠΑ- Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ • Όλο το φορολογικό 
νομοσχέδιο: ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ, 
ΕΝΟΙΚΙΑ • Δημόσιοι υπάλληλοι: ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ 
ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Λογιστικές αλχημείες για λύση… 
χωρίς λύση στη βιωσιμότητα του χρέους- ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ ΤΩΝ Ε.Ε.- 
ΔΝΤ • ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Αγωνία στο Μαξίμου- Μαρτύριο της σταγόνας 
από τους Γερμανούς- ΜΑΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΖΑΡΙΑ… • Ο «πόλεμος της 
σημαίας» Σκοπίων- Αλβανίας «πυροδοτεί» τα Βαλκάνια- ΡΕΣΙΤΑΛ 
ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ • ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- Αφορολόγητο έως 

και 50.000 ευρώ- Πιθανώς να εξαιρεθούν τα χωράφια.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το τελικό κείμενο του φορολογικού 
νομοσχεδίου- ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ • ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΝΤ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ- Η επαναγορά ομολόγων μέσω EFSF και η μείωση 
επιτοκίων στο τραπέζι του Eurogroup.

6 ΜΕΡΕΣ: ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ- ΔΗΜΑΡ: -2,76, 
ΠΑΣΟΚ: -6,28, ΝΔ: -8,16- Μεγαλώνει το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ- Οι 
πολίτες δεν πιστεύουν στη σωτηρία της χώρας, δεν ελπίζουν στη δόση 
και περιμένουν νέα μέτρα.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΥΡΩΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΥΞΙΔΑ- Ολέθριες οι συνέπειες για την 
Ελλάδα.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι παλαιοί και οι νέοι 
ασφαλισμένοι- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • Σήμερα συνεδριάζει το Eurogroup- ΚΡΙΣΙΜΕΣ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αυτά μας φέρνει ο Μνημο(συ)ν(ι)-Δ(ο)Ν(η)Τ(ής)!- 
ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ: «ΘΑ ΙΔΗΤΕ ΤΡΕΙΣ ΦΑΜΙΛΙΕΣ Σ’ ΕΝΑ ΣΠΙΤΙ!»
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ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΣΤΟ EURogRoUP

HMEΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 22/11/2012

To σημερινό Eurogroup αποτελεί την «ώρα της αλήθειας» για την 
έμπρακτη αλληλεγγύη της Ευρωζώνης απέναντι στην Ελλάδα, τη 
στιγμή που το ΔΝΤ ζητά περαιτέρω εγγυήσεις από τους ευρωπαίους, 
ώστε να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Σύμφωνα με πηγές 
της Ευρωζώνης, οι «17» του ευρώ έχουν καταλήξει στις βασικές 
παραμέτρους της κοινής θέσης που θα παρουσιάσουν στο ΔΝΤ για τη 
βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους με κρίσιμες όμως λεπτομέρειες 
να παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Η Ευρωζώνη φέρεται να έχει 
συμφωνήσει -επί της αρχής- στη μείωση των επιτοκίων στα διμερή 
δάνεια των 53 δισ. που έχει χορηγήσει στην Ελλάδα από το πρώτο 
πρόγραμμα. Σήμερα αναμένεται να καθοριστεί το ύψος αυτών των 
επιτοκίων, τα οποία, δεν θα μηδενιστούν αλλά θα είναι της τάξης 
του 0,70% - 0,75%. Παράλληλα, θετική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι 
οι εταίροι έχουν συμφωνήσει επίσης να επιστρέψουν τουλάχιστον 
ένα μέρος των κερδών της EKT και των κεντρικών τραπεζών που 
έχουν στην κατοχή τους ελληνικά ομόλογα, τα οποία αγόρασαν το 
2010 στη δευτερογενή αγορά σε τιμές χαμηλότερες της ονομαστικής 
τους αξίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνδυασμένης λύσης που 
εξετάζεται  n Ευρωζώνη έχει συμφωνήσει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Xρnματoπιστωτικής Σταθερότητας -και όχι n Ελλάδα όπως ήταν n 
αρχική πρόθεση- θα αγοράσει ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή 
αγορά σε τιμές κάτω από το 35% της ονομαστικής τους αξίας. To 
ύψος του ποσού που θα διατεθεί για την επαναγορά των ομολόγων 
θα καθοριστεί σήμερα, αλλά n Γερμανίδα καγκελάριος έχει ήδη 
«φωτογραφήσει» τη λύση κάνοντας λόγο τις τελευταίες ημέρες για 
ένα ποσό της τάξης των 10 δισ. ευρώ. Στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι 
το πακέτο αυτό συνιστά «ισχυρό σημείο αφετηρίας για την επίτευξη 
συμφωνίας», αλλά θεωρούν δεδομένο ότι το ΔΝΤ θα ζητήσει 
περαιτέρω εγγυήσεις για να συναινέσει στην καταβολή της δόσης.
Μάχη θα δοθεί για να δώσει το ΔΝΤ «πράσινο φως» και να αποδεχτεί 
ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2020 και όχι 
στο 120% που ζητούσε αρχικά. Στην έδρα της Κομισιόν εκτιμούν ότι 
με τη δέσμη μέτρων στην οποία κατέληξαν προχθές οι ιθύνοντες της 
Ευρωζώνης έχει περιοριστεί σημαντικά το χρηματοδοτικό κενό των 10 
δισ. ευρώ.
To ερώτημα που παραμένει είναι αν σήμερα θα υπάρξει συνολική 
συμφωνία χωρίς αστερίσκους ή αν θα παραπεμφθούν ορισμένες 
τελευταίες λεπτομέρειες της λύσης στην επόμενη προγραμματισμένη 
συνεδρίαση του Γιουρογκρούπ στις 3 Δεκεμβρίου.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ  ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ  
Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ PSI

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 26/11/2012

To hair cut των δανείων και των ομολόγων που κατέχουν οι επίσημοι 
φορείς (OSI) θα επιτύχει απόλυτα το στόχο, καθώς δεν θα χρειαστούν 
νέα κεφάλαια για ανακεφαλαιώσεις, όπως συνέβη με το πρόγραμμα 
PSI, το οποίο απέτυχε να θέσει το ελληνικό χρέος σε τροχιά βιώσιμη. 
Με εξαίρεση τη σημαντική μείωση των τόκων, από το επίπεδο των 
16,1 δισ. ευρώ, το 2011 σε 11,7 δισ. ευρώ φέτος, ενώ n μείωση του 

θα συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια. Ελάχιστο ήταν το όφελος 
στο χρέος, καθώς, όπως παραδέχεται το υπουργείο Οικονομικών, n 
μείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης του 2012 ανήλθε σε 105.973 
εκατ. ευρώ από την ανταλλαγή των ομολόγων (PSI). Στη συνέχεια, 
όμως, αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών κατά 48.500 εκατ. ευρώ (δεν έχει ολοκληρωθεί) της 
μείωσης του ενδοκυβερνητικού χρέους κατά 20.715 εκατ. ευρώ 
(λόγω κουρέματος των ομολόγων των Ταμείων) και της κάλυψης 
του ταμιακού ελλείμματος ύψους 14.948 εκατ. ευρώ. Έτσι, σε 
απόλυτους αριθμούς το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης εκτιμάται ότι 
θα μειωθεί λόγω του PSI μόλις κατά 15.057 εκατ. ευρώ ή 7,5% του 
ΑΕΠ. Άλλωστε, το χρέος θα εξακολουθήσει να αυξάνεται στα επόμενα 
χρόνια, λόγω των δανείων από το μηχανισμό, αλλά και τη βαθειά 
ύφεση της οικονομίας. To 2012 το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης 
θα διαμορφωθεί στα 340.600 εκατ. ευρώ ή 175,6% του ΑΕΠ, το 2013 
προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 346.200 εκατ. ευρώ ή 189,1% του ΑΕΠ, 
το 2014, θα σημειώσει και νέα αύξηση και θα ανέλθει στο 191,6% του 
ΑΕΠ. To 2015 θα αρχίσει να υποχωρεί και θα διαμορφωθεί στο 190,5 % 
του ΑΕΠ και το 2016 θα υποχωρήσει στο 184,9% του ΑΕΠ.

ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ  
ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΤΟ «99» 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 41 | 26/11/2012

Περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας εντάχθηκαν ή βρίσκονται στο κατώφλι του 
άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα. Πρόκειται για επιχειρήσεις οι 
οποίες λόγω της κρίσης έχουν στερέψει από ρευστότητα και επιζητούν 
εναγωνίως την προστασία του νόμου από τους πιστωτές. To 2012 
φαίνεται ότι θα είναι n χρονιά με τις περισσότερες αιτήσεις ένταξης 
επιχειρήσεων στο άρθρο 99, το οποίο, σύμφωνα με τα έως σήμερα 
δεδομένα, προσφέρει ανάσα ρευστότητας στην επιχείρηση που 
εντάσσεται στο ειδικό αυτό καθεστώς, αν και σε αρκετές περιπτώσεις 
δεν αποτρέπεται n πτώχευση. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι n 
αλυσίδα Ατλάντικ: n ένταξή της στο άρθρο 99 δεν την έσωσε και 
αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο την περασμένη χρονιά. To πρώτο 
εξάμηνο του 2012 n επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος 
και n παράλληλη απροθυμία των τραπεζών να χορηγήσουν νέα 
επιχειρηματικά δάνεια εκτίναξε κατά 19,5% τις αιτήσεις υπαγωγής στο 
άρθρο 99 που κατατέθηκαν μόνο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, έναντι του 
αντίστοιχου εξαμήνου του 2011. Από μια ταξινόμηση των αιτήσεων 
προκύπτει ότι πρόκειται για επιχειρήσεις που προέρχονται κυρίως 
από τους κλάδους της ένδυσης, της πληροφορικής, της εστίασης, 
των κατασκευών, της διαφήμισης και του ιατρικού εξοπλισμού. 
Συνολικά το εφετινό πρώτο εξάμηνο υποβλήθηκαν στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών 86 αιτήσεις, όταν ολόκληρο το 2011 είχαν υποβληθεί 101, 
έναν χρόνο νωρίτερα 124 και το 2009 - τότε ξεκινά ουσιαστικά n 
κρίση στην Ελλάδα - οι αιτήσεις υπαγωγής ήταν 95. Εταιρείες που 
έχουν υποβάλει αίτηση ή έχουν ήδη ενταχθεί στο άρθρο 99 είναι, 
μεταξύ άλλων, n Neoset και n Sato από τον χώρο του επίπλου, n PC 
Systems από τον κλάδο της πληροφορικής, n Imperio από τον χώρο 
των μεταφορών και του logistics, n Μάρακ Ηλεκτρονική από τις 
λιανικές πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών, οι εταιρείες Γαβαλάς, Γλου, 
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Ridenco και Καρούζος από τον χώρο της ένδυσης και υπόδησης, το 
σουπερμάρκετ Ατλάντικ, n εταιρεία αθλητικών ειδών Puma Hellas, 
n βορειοελλαδίτικη αλυσίδα παιχνιδιών Κου-Κου, n υποδηματοποιία 
Elite, n αλυσίδα ειδών ένδυσης Funny, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας, n 
εταιρεία σχεδιασμού και παραγωγής γυναικείων υποδημάτων Rollini, 
n αλυσίδα καταστημάτων εμπορίας CD Metropolis, τα ρούχα Ysatis, n 
βιομηχανία εσωρούχων Apple Boxer, τα παιδικά ρούχα Tricoteen, οι 
διαφημιστικές και εκδοτικές επιχειρήσεις Leo Burnett και Unexpected 
Advertising, το τηλεοπτικό κανάλι Alter, το περιοδικό «Motor Press» 
κ.ά. Έχουν περάσει περίπου πέντε χρόνια από τον Ιούλιο του 2007, 
τότε που το άρθρο 44 του Πτωχευτικού Κώδικα έδινε τη θέση του 
στο άρθρο 99 το οποίο υποσχόταν να δώσει μια «δεύτερη ευκαιρία» 
σε όσους βρίσκονταν στον προθάλαμο της πτώχευσης. Πολλές 
εκατοντάδες επιχειρήσεις έσπευσαν να γλιτώσουν από τις τράπεζες, 
τους προμηθευτές τους, το Δημόσιο αλλά και από τις απαιτήσεις των 
εργαζομένων σε αυτές. Ελάχιστες όμως κατάφεραν να εξυγιανθούν 
και προτού καν ολοκληρωθεί n χρονική διάρκεια (τέσσερα χρόνια) 
που τους επιτρέπει ο νόμος να παραμείνουν υπό την προστασία του 
άρθρου 99 κατέθεσαν τα όπλα.
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 Επιταχύνονται από σήμερα οι εξελίξεις αναφορικά με τη δυνατότητα 
ή όχι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) 
να συνεχίσει να εκτελεί δρομολόγια στη συμπρωτεύουσα από 1ης 
Δεκεμβρίου, καθώς έχει λαμβάνειν από το Δημόσιο 35,5 εκατ. ευρώ. 
Η διοίκηση του ΟΑΣΘ έχει ενημερώσει σχετικά τον πρωθυπουργό, τα 
υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών και τους φορείς της πόλης, 
για την επερχόμενη αναστολή των δρομολογίων, που θα προκαλέσουν 
«έμφραγμα» στη Θεσσαλονίκη, καθώς με τα αστικά λεωφορεία 
μετακινούνται καθημερινά 450.000 άτομα.
 To Δημόσιο οφείλει στον ΟΑΣΘ 35,5 εκατ. ευρώ με αποφάσεις της 
διαιτησίας, οι οποίες είναι υποχρεωτικά εκτελεστέες για το 2011 
και 2012, ενώ παράλληλα υπάρχουν οφειλές ακόμα 45 εκατ. από 
το οριστικό κλείσιμο του 2010 και 2011, ήτοι συνολικά περίπου 80 
εκατ. ευρώ. Για να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης, ο ΟΑΣΘ 
απευθύνθηκε και σε τράπεζες, αλλά πλέον και αυτή n δυνατότητα έχει 
εξαντληθεί, ενώ δεν έχει καταβληθεί n μισθοδοσία των εργαζόμενων 
του Οργανισμού για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, αλλά 
και το μέρισμα των μετόχων του για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 
Πάντως, σήμερα, θα υπάρξει εκ νέου επικοινωνία της διοίκησης του 
ΟΑΣΘ με το υπουργείο Οικονομικών για να εξευρεθεί λύση.
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Μέσα στον Δεκέμβριο ξεκινά η θεμελίωση του συγκροτήματος της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής στον παλιό Ιππόδρομο, 
στο Φάληρο, όπου οι μπουλντόζες ολοκληρώνουν τις εκσκαφές. Η 
φάση αυτή θα διαρκέσει ως τα τέλη του 2013, καθώς θα χρειαστεί να 
τοποθετηθούν ειδικοί πάσσαλοι επειδή σε ορισμένα σημεία του χώρου 
στους ιστορικούς χρόνους η θάλασσα έφτανε πολύ ψηλότερα και εδώ 

βρισκόταν το πρώτο λιμάνι της αρχαίας Αθήνας. Ένα υπολογίσιμο 
τμήμα της σημερινής ξηράς προέρχεται από παλαιότερες προσχώσεις 
της κοίτης του Ιλισού και κυρίως από ανεξέλεγκτα μπαζώματα της 
«χρυσής εποχής» της αντιπαροχής! «Εδώ ήταν το πρώτο λιμάνι της 
Αθήνας, πριν από αυτό του Πειραιά, που ανάγεται στις περιόδους 
του Θεμιστοκλή και του Περικλή. Αναφέρεται στα "Περσικά" του 
Ηρόδοτου και είχε παίξει σημαντικό ρόλο στις μάχες του Μαραθώνα 
και των Θερμοπυλών. To 480 π.Χ. εδώ έγινε το πολεμικό συμβούλιο 
των Περσών, πριν από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Από εδώ ξεκινούσε 
η Φαληρική οδός, που με την ονομασία "δρόμος των Τριών Πύργων" 
χρησιμοποιούνταν ως την Τουρκοκρατία», εξήγησαν την Παρασκευή 
αρχαιολόγοι του υπουργείου Πολιτισμού κατά την ξενάγηση του 
υπουργού Περιβάλλοντος Ε. Λιβιεράτου και 28 φοιτητών της 
αρχιτεκτονικής σχολής της Βενετίας. Ήταν φιλοξενούμενοι του 
ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος», το οποίο θα διαθέσει 560 εκατ. ευρώ 
για να κατασκευαστεί αυτό το πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κόσμημα 
της πρωτεύουσας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έχουν σχεδόν 
ολοκληρωθεί. Τα ευρήματα, κυρίως ένα αρχαίο νεκροταφείο, με 
υπόδειξη των υπηρεσιών θα μεταφερθούν σε κατάλληλα σημεία και 
θα ενσωματωθούν στο συγκρότημα και στον περιβάλλοντα χώρο. 
 To νέο πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύουσας, διά χειρός Ρέντζο Πιάνο, 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2015. Κατά την τριετή 
περίοδο των κατασκευών θα εξασφαλίσει 2.000 θέσεις εργασίας. 
«Ο περίφημος Ιταλός αρχιτέκτονας δεν σχεδίασε κτίριο αλλά το 
περιβάλλον», είπε χωρίς δόση υπερβολής ο Γ. Αγουρίδης, από τη 
διοίκηση του ιδρύματος. Παρουσίασε για πρώτη φορά τον τρόπο με τον 
οποίο το έδαφος θα ανυψωθεί και θα σχηματίζει ένα φυτεμένο λόφο, 
που θα «καμουφλάρει» τα κτίρια από τη βόρεια και δυτική πλευρά. 
Θα έχει κλίση μόλις 5% και θα είναι εύκολο για τους επισκέπτες να 
το περπατήσουν ως την κορυφή των 32 μέτρων. Σε αυτό το επίπεδο 
βρίσκεται το μοναδικό σημείο που το κτίριο θα βγαίνει στην επιφάνεια. 
Προβλέπεται μια ελαφρά, διαφανής κατασκευή επιφάνειας 900 
τετραγωνικών, με μοναδική θέα προς την Ακρόπολη και τον Σαρωνικό, 
που θα φιλοξενεί το Αναγνωστήριο, αλλά και γωνιές για εκδηλώσεις. 
Η οροφή της θα στηρίζεται σε 40 μεταλλικούς στύλους, θα καλύπτεται 
από φωτοβολταϊκά πάνελ που θα εξασφαλίζουν τις ενεργειακές 
ανάγκες του πολιτιστικού συγκροτήματος και θα κατασκευαστούν με 
ένα πρωτοποριακό υλικό με βάση το τσιμέντο. 
Ανάμεσα στη Βιβλιοθήκη και τη Λυρική προβάλλει ένας «φεγγίτης» 
στον ουρανό, όπου έχει σχεδιαστεί η Αγορά. Τα καινούργια 
αποκτήματα της Λυρικής είναι η παιδική σκηνή και το πειραματικό 
θέατρο. Τη διαφορά στο πολιτιστικό συγκρότημα κάνουν τα δύο πάρκα. 
To πρώτο, που φέρει τιμητικά την ονομασία «Σταύρος Νιάρχος», θα 
περιβάλλει τα «κρυμμένα» κτίρια της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης. 
Σχεδιάζεται ένας υποδειγματικός μεσογειακός κήπος, με φυτά και 
θάμνους της ελληνικής γης, που θα καλύπτει το σύνολο των 240 
στρεμμάτων του παλαιού Ιππόδρομου. Ένα τεχνητό κανάλι, παράλληλα 
με τη γνωστή Εσπλανάδα, θα φέρνει το νερό του Σαρωνικού ως την 
καρδιά του συγκροτήματος. Δίπλα ακριβώς, σε έκταση 30 στρεμμάτων, 
είναι το δημοτικό πάρκο Καλλιθέας, η κατασκευή του οποίου βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο και θα είναι το πρώτο «δώρο» του ιδρύματος 
προς τους κατοίκους της περιοχής. 


