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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:32 σήμερα το πρωί  
στην Αττική.  Επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το τέλος της «τρόικα» έρχεται με δικαστική από-
φαση! Ο γενικός εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Pedro Cruz Villalón, κρίνει συμβατό με 
την Ευρωπαϊκή Συνθήκη το πρόγραμμα Οριστικών 
Νομισματικών Συναλλαγών (ΟΜΤ) που ανακοινώ-
θηκε τον Αύγουστο του 2012 από την ΕΚΤ και προ-
βλέπει την παρέμβαση στις δευτερογενείς αγορές 
κρατικών ομολόγων στη ζώνη του ευρώ.
Κατά της απόφασης της τράπεζας είχαν κινηθεί, με 
αγωγή, Γερμανοί που αντιδρούν στη χαλαρή νομι-
σματική πολιτική. Με την εισήγηση, η οποία τυπικά 
δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο, αλλά τη συλ-
λογιστική της ακολουθούν οι δικαστές κρίνοντας 
τις υποθέσεις, «η ΕΚΤ μπορεί να αγοράζει μεγάλες 
ποσότητες ομολόγων των κυβερνήσεων της ευρω-
ζώνης για να σταθεροποιήσει την οικονομία της 
ζώνης του ευρώ, προσφέροντας μια κρίσιμη νομική 
υποστήριξη για την τράπεζα καθώς ετοιμάζει έναν 
ακόμη γύρο μέτρων τόνωσης για να καταπολεμήσει 
τον αποπληθωρισμό» όπως είπε ο εισαγγελέας, επι-
σημαίνοντας πως εάν η ΕΚΤ ενεργοποιήσει το ΟΜΤ 
«πρέπει να απέχει από οποιαδήποτε άμεση ανάμιξη 
σε πρόγραμμα χρηματοπιστωτικής βοήθειας που 
εφαρμόζεται σε ενδιαφερόμενο κράτος».
Η γνωμοδότηση αυτή, σηματοδοτεί το τέλος της 
«τρόικα» που εποπτεύει όλα τα  «μνημόνια» σε κρά-
τη της ευρωζώνης, δήλωσε στους Financial Times, 
o Ολι Ρεν, γεγονός που υποχρεώνει την ευρωζώνη 
σε μια νέα και σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση.
Τα «μηνύματα» απ’ όλες τις πλευρές ότι βρισκό-
μαστε ενώπιον σημαντικών αλλαγών στην ΕΕ, 
πυκνώνουν. Το ζήτημα είναι αν η κυβέρνηση που 
θα προκύψει από την κάλπη, είναι έτοιμη γι’ αυτές, 
αφού απ’ αυτές θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η 
αλλαγή πορείας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Νέο κύκλο εκδηλώσεων την ερχόμε-
νη Τρίτη 20, Τετάρτη 21 και Πέμπτη 
22 Ιανουαρίου 2015, σε Κοζάνη, 
Φλώρινα και Λαμία οργανώνει το 
ΤΕΕ, σε συνεργασία με τα Περιφερει-
ακά Τμήμα ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας 
αντίστοιχα. Εκδηλώσεις παρουσίασης 
του προγράμματος και ενημέρωσης 
των μηχανικών  για την λειτουργία του 
νέου συστήματος ηλεκτρονικής έκδο-
σης αδειών και ταυτότητας κτιρίων. 
Στο μεταξύ παρουσία του προέδρου 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη πραγματοποιείται 
σήμερα εκδήλωση στην Πρέβεζα 
σε συνεργασία με το Περιφερειακό 
Τμήμα ΤΕΕ Ηπείρου, ενώ  με επιτυχία 
και μεγάλη συμμετοχή μηχανικών τις 
προηγούμενες ημέρες προηγήθηκαν 
εκδηλώσεις σε Ιωάννινα και Αγρίνιο. 
Ο κύκλος των εκδηλώσεων συνεχί-
ζεται καθώς βρίσκεται στην τελική 
ευθεία η εφαρμογή , σε πανελλαδική 
κλίμακα, του συστήματος ηλεκτρο-
νικής έκδοσης αδειών δόμησης και 

της ηλεκτρονικής ταυτότητας του 
κτιρίου από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. Το ΤΕΕ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος της 
Ψηφιακής Σύγκλισης, με τη συνδρο-
μή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιεί 
το ολοκληρωμένο και πρωτοποριακό 
πρόγραμμα «ανάπτυξη νέων διαδι-
κτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθε-
σιμότητας στο ΤΕΕ, για την ευρύτερη 
εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου 
και των πολιτών», που αφορά στην 
«ηλεκτρονική έκδοση αδειών και στην 
ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας, 
διαχείρισης και ελέγχου της ηλεκτρο-
νικής ταυτότητας του κτιρίου». 

Καλούνται να παραβρεθούν στις εκ-
δηλώσεις στελέχη και μέλη του ΤΕΕ, 
ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, 
στελέχη των Υπηρεσιών Δόμησης και 
των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ για 
να έχουν άμεση ενημέρωση αλλά και 
για να διατυπώσουν ερωτήματα και 
παρατηρήσεις για την αρτιότερη λει-
τουργία του συστήματος. 

Ανοίγει νέα σελί-
δα στην διαδι-
κασία έγκρισης 
και ελέγχου της 
δόμησης, με ανα-
βαθμισμένο το 
νευραλγικό ρόλο 
των μηχανικών.

ΝΕΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΙΑ

Ηλεκτρονική έκδοση αδειών 
και ταυτότητα κτιρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Στο πλευρό των διπλωματούχων μηχανικών, μελών του ΤΕΕ, που διεκδικούν την εκλογή τους 
στο Εθνικό Κοινοβούλιο, αποφάσισε να σταθεί το ΤΕΕ, διαθέτοντας τον ιστότοπό του, για τη 
δωρεάν προβολή του βιογραφικού και συνοπτικού κειμένου των απόψεών τους. Το ΤΕΕ θε-
ωρεί ότι η εκλογή διπλωματούχων μηχανικών στο Εθνικό Κοινοβούλιο συμβάλλει αποφασιστι-
κά στην προώθηση των θεμάτων, που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Περισσότερα στο 
www. tee.gr

Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί  
υποψήφιοι Βουλευτές
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Διασφαλίζοντας την άμεση 
ανταπόκριση στην αλλαγή, διασφαλίζουμε τον 
τοπογράφο του αύριο» 
ΑΘΗΝΑ

Διεθνής Ομοσπονδία Τοπο-
γράφων (FIG), σε συνεργασία 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας 

24
Ιανουαρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 21ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2015”
ΠΑΤΡΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών,  
ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδος

17-18
Ιανουαρίου

2015

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Πατρών –σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής  (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)- 
διοργανώνει το 10ο πανελλήνιο επιστημονικό 
συνέδριο (10ο ΠΕΣΧΜ), το οποίο και θα διεξα-
χθεί στην πόλη της Πάτρας, από τις 4 έως τις 
6 Ιουνίου 2015. 
 Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
η σειρά των πανελλήνιων επιστημονικών 
συνεδρίων Χημικής Μηχανικής -τα οποία διε-
ξάγονται από το 1997 κατά σειρά στην Πάτρα, 
τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, με ευθύνη των 
αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Μονάδων και των 
σχετικών ερευνητικών φορέων, έχει πλέον 
γίνει θεσμός για την επιστημονική κοινότητα 
των Ελλήνων Χημικών Μηχανικών, που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό. Στο 10ο συνέδριο, οι προσπάθειες θα 
επικεντρωθούν στην προβολή των διεπιστη-
μονικών περιοχών, στις οποίες επεκτείνεται 
η Χημική Μηχανική, όπως και στην ενίσχυση 
των σχέσεων με την βιομηχανία. 
Παράλληλα, έμφαση θα δοθεί στην τρέχουσα 
κατάσταση και το μέλλον της εκπαίδευσης 
και της απασχόλησης του Χημικού Μηχανικού 
στην Ελλάδα και τον κόσμο, στις ιδιαίτερα 
δύσκολες σημερινές συνθήκες.
Θεματικές Περιοχές
-Χημικές Διεργασίες/Κατάλυση/Ηλεκτροχη-
μεία
-Φυσικές διεργασίες
-Μηχανική διεργασιών & συστημάτων
-Βιοχημική Μηχανική / Βιοτεχνολογία

-Περιβάλλον
-Ενέργεια
-Φυσικοχημεία – Θερμοδυναμική
-Υλικά
-Φαινόμενα Μεταφοράς
-Πολυμερή
-Τρόφιμα
-Εκπαίδευση
-Ασφάλεια / Υγιεινή
-Διασφάλιση Ποιότητας
-Ειδικά Θέματα Βιομηχανίας
Πληροφορίες: www.pesxm10.gr

  Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) θα κόψει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα σε ειδική εκδή-
λωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 6.30 μμ στα γραφεία του 
(Βουλής 44Α, Αθήνα). Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα μιλήσει η δρ. Έλενα Κόρκα, Γεν. Διευθύντρια 
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, με θέμα: «Ηθική Δεοντολογία και το αίτημα 
επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας».

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΕΕ

Το ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο «Ναυτιλία, 
Συνδυασμένες Μεταφορές και Λιμένες» 2015 
(ECONSHIP 2015), με θέμα “Shipping and Ports 
at Crossroads: Competition, Global Sourcing and 
Regulatory Challenges” θα πραγματοποιηθεί στην 
πόλη της Χίου, από τις 24 ως τις 27 Ιουνίου 2015. 
Στο ECONSHIP 2015 αναμένεται να συμμετάσχουν 
200 και πλέον ερευνητές και ειδικοί αναλυ-
τές από όλο τον κόσμο για να παρουσιάσουν 
επιστημονικές μελέτες και να πάρουν μέρος, στις 
συζητήσεις για τα διδάγματα του παρελθόντος και 
τις προοπτικές του μέλλοντος. Κατά την διάρκεια 
του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν ειδικές 
συνεδρίες με την συμμετοχή της ελληνικής και 
διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας και με θέματα 
ειδικού ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική 
κοινότητα και τη ναυτιλιακή αγορά.
Το συνέδριο - το οποίο πραγματοποιείται για 
δεύτερη φορά στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία της 
διοργάνωσης το 2011 - τελεί υπό την αιγίδα της 
Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων 
(IAME) και της Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολό-
γων Ελλάδας (ΕΝΟΕ).
To ΕCONSHIP2015 διοργανώνεται από το Τμήμα 
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι εργασίες του θα 
φιλοξενηθούν στο χώρο του Ιδρύματος "Μαρία 
Τσάκος".

Το 3ο κοινό συνέδριο της Ελληνικής Υδροτε-
χνικής Ένωσης (ΕΥΕ), της Ελληνικής Επιτρο-
πής Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ) και 
του Ελληνικού Υδατικού Συνδέσμου, θα διε-
ξαχθεί από τις 10 ως τις 12 Δεκεμβρίου 2015 
στην Αθήνα. Στη διοργάνωση συμμετέχουν οι 
Σχολές Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών 
και Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου και το Επιστημονικό Δίκτυο 
ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Σκοπός του συνεδρίου είναι η 
παρουσίαση επίκαιρης έρευνας και εφαρμο-
γών από μηχανικούς και άλλους επιστήμονες 
σχετικά με τη διαχείριση υδατικών πόρων και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Θα υπάρξει 
ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων, εμπειριών, 
εκτίμηση νέων τεχνολογιών και παρουσίαση 
νέων ιδεών.  
Πληροφορίες: Tηλ.: 210-772-2620 (γρ.), 210-
772-2710, 210-772-2698,
6974-993867 (κιν.), Fax: 210-772-2632, e-mail: 
3rd-conference@waterinfo.gr, http://3rd-
conference.waterinfo.gr/

Ναυτιλία, συνδυασμένες 
μεταφορές και λιμένες   

Η ολοκληρωμένη  
διαχείριση υδατικών  
πόρων στη νέα εποχή
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Χρήστος Σπίρτζης

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

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Μηχανικής  
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ΝΕΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΕΕ ΣΕ ΑΓΡΙΝΙΟ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ  ΠΡΕΒΕΖΑ 

Ηλεκτρονική έκδοση αδειών και ταυτότητα κτιρίων

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στην τελική ευθεία εφαρμογής σε πανελλαδική κλίμακα βρίσκεται 
το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών δόμησης και της ηλε-
κτρονικής ταυτότητας των κτιρίων από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας. Το  ΤΕΕ οργανώνει , σε συνεργασία με τα Περιφερειακά 
Τμήματα ΤΕΕ αντίστοιχα, νέες εκδηλώσεις παρουσίασης του προ-
γράμματος και ενημέρωσης των μηχανικών, ως εξής:
-ΠΡΕΒΕΖΑ: Την Παρασκευή 16/1/2015,  ώρα 15.00 στη Δημοτική 
Αίθουσα Τέχνης «Θεοφάνιος», έναντι Δημαρχείου Πρέβεζας.
- ΚΟΖΑΝΗ:  Τρίτη  20/1/2015, ώρα 17.30, αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ/
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας, Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη.
- ΦΛΩΡΙΝΑ: Τετάρτη 21/1/2015, ώρα 14.00, αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων Δήμου Φλώρινας, Νέο Πάρκο - οδός Γυμναστηρίου, Φλώ-
ρινα.
-ΛΑΜΙΑ: Πέμπτη 22/1/2015 (σε χώρο που θα ανακοινωθεί τις επό-
μενες ημέρες).
Στις εκδηλώσεις καλούνται να παραβρεθούν στελέχη και μέλη του 
ΤΕΕ, ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, στελέχη των Υπηρεσιών 
Δόμησης και των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ για να έχουν άμεση 

ενημέρωση αλλά και για να διατυπώσουν ερωτήματα και παρατηρή-
σεις για την αρτιότερη λειτουργία του συστήματος.

Οι συστηματικές προσπάθειες του ΤΕΕ, σε θεσμικό, οργανωτι-
κό, τεχνολογικό και διοικητικό επίπεδο,  που αναπτύχθηκαν τα 
τελευταία έτη, από  τα μέλη  της διοίκησης του ΤΕΕ και τον πρό-
εδρο ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη, με θεσμοθετημένο από την πολιτεία 
το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο αποδίδουν πλέον χειροπιαστά 
αποτελέσματα στην διαδικασία έγκρισης και ελέγχου της δόμη-
σης των κτιρίων. Αρχίζει σταδιακά σε πανελλαδική κλίμακα η 
εφαρμογή του ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης των αδειών δόμη-
σης και της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, με τη «σφρα-
γίδα» του ΤΕΕ. 
Στο μεταξύ λειτουργεί η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε 
Αθήνα, Πειραιά, Κόρινθο, Ηράκλειο, Χανιά και Κομοτηνή αλλά 
και στη Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Υποδομών του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου δίνονται οι εγκρίσεις για τα 
μεγάλα έργα. 
Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις των μηχανικών της περιφέρειας 
και εν συνεχεία του κέντρου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 
προετοιμασίας του νέου συστήματος. Πρόκειται για αναλυτικές 
παρουσιάσεις των εφαρμογών και διαδικασιών του νέου συστή-
ματος, από το ΤΕΕ, με βασικούς εισηγητές τους Νίκο Παναγιω-
τόπουλο, προϊστάμενο Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηρι-
ότητας του  ΤΕΕ, υπεύθυνο του προγράμματος και Αλεξάνδρα 
Ματάλα, στέλεχος του ΤΕΕ. Σε συνεργασία ΤΕΕ και ΥΠΕΚΑ έχει 
προβλεφθεί η  εμπειρία που αποκτάται  και τα συμπεράσματα 
που θα βγουν από την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου να αξιοποι-
ηθούν για τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης με την οποία θα 
καθορίζεται ο τρόπος που θα διεξάγεται η όλη διαδικασία από τις 
αρχές του επόμενου χρόνου. Ειδικότερα σημειώνεται ότι:
Με το νέο σύστημα όλα τα δικαιολογητικά και οι μελέτες για την 
έκδοση οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται και θα διεκπεραι-
ώνονται ηλεκτρονικά. 
Παράλληλα θα γίνεται ηλεκτρονικά και ο προσδιορισμός του 
ελεγκτή δόμησης, από τη λίστα των μηχανικών που έχουν δια-
πιστευτεί στο ΥΠΕΚΑ, για όλες τις περιοχές της χώρας προκει-

μένου να κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες κατά τη διάρκεια 
ανέγερσης οικοδομής.
-Πως θα λειτουργεί το σύστημα: Το σύστημα θα δέχεται αιτή-
σεις και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και 
μελέτες. Η αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου  στην αρμόδια 
υπηρεσία δόμησης. Οι υπάλληλοι   θα κάνουν τον έλεγχο -και θα 
διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους- ηλεκτρονικά και θα ενη-
μερώνεται ο υπεύθυνος μηχανικός σε πραγματικό χρόνο. Όλη η 
διαδικασία ελέγχου, το ιστορικό των μεταβολών και ο φάκελος 
θα τηρούνται ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον μηχανικό, 
στον ιδιοκτήτη, στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος. 
Υπάρχει πρόβλεψη και για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση 
αιτημάτων από άλλες εκτός των Υπηρεσιών Δόμησης υπηρεσί-
ες, για την παράλληλη αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων. 
Με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνεται όλη 
η διαδικασία της έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας χωρίς να 
υπάρχει επαφή του μηχανικού και των υπαλλήλων. Παράλληλα  
θα μπορεί να γίνεται πλήρης τεκμηρίωση στην περίπτωση που 
υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.
-Υλοποίηση: Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών υλο-
ποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με χρη-
ματοδότηση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του έργου της Ψηφια-
κής Ταυτότητας Κτιρίου. Σημειώνεται, ότι από τη νέα χρόνια θα 
υπάρχει ίδια βάση δεδομένων τόσο για το ηλεκτρονικό σύστημα 
έκδοσης οικοδομικής άδειας, όσο και με την Ηλεκτρονική Ταυ-
τότητα Κτιρίων: 
Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα αναγράφο-
νται όλα τα στοιχεία που αφορούν τα κτίρια.
Τα  συνδεδεμένα ηλεκτρονικά συστήματα –ηλεκτρονικός τρόπος 
έκδοσης οικοδομικών αδειών, Ηλεκτρονική Ταυτότητα- αλλά και 
το ψηφιακό υπόβαθρο που υπάρχει από το Κτηματολόγιο –το 
οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το 2020-  θα δημι-
ουργήσουν ένα ηλεκτρονικό δίκτυ για τα κτίρια.
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Η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία 
και η Ουγγαρία είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ 
όπου η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλει-
σμός σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση 
στη διάρκεια της κρίσης. Αυτό αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, στην έκθεση της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την απασχόληση και 
τις κοινωνικές εξελίξεις το 2014 (δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες), 
στην οποία επισημαίνεται ότι στις χώρες 
αυτές τα ποσοστά φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού ήταν ήδη υψηλά πριν από την 
κρίση. Ειδικότερα για την Ελλάδα, το πο-
σοστό του πληθυσμού που βρίσκεται στα 
όρια της φτώχειας ή του κοινωνικού απο-
κλεισμού αυξήθηκε από το 28,1% το 2008 
σε 35,7% το 2013, ενώ η σοβαρή στέρηση 

βασικών αγαθών αυξήθηκε στη χώρα από 
το 11,2% το 2008, σε 20,3% το 2013. Εξάλλου, 
η μακροχρόνια ανεργία αυξήθηκε στην Ελ-
λάδα από 3,7% το 2008 σε 18,6% το 2013 και 
το ποσοστό απασχόλησης στον οικονομικά 
ενεργά πληθυσμό (25-64 ετών) μειώθηκε 
την ίδια περίοδο από 61,9% σε 49,3%. Σύμ-
φωνα με την έκθεση της Κομισιόν, στην 
Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιτα-
λία τα ποσοστά μετάβασης από τη μερική 
απασχόληση σε μόνιμες θέσεις εργασίας 
ήταν από τα χαμηλότερα στην ΕΕ στη διάρ-
κεια της κρίσης, ενώ στην Ελλάδα και την 
Πορτογαλία 25% των απασχολούμενων που 
εργάζονταν με καθεστώς μερικής απασχό-
λησης βρέθηκαν άνεργοι ή ανενεργοί τον 
επόμενο χρόνο.

Αύξηση της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση καταγ-
γελία για τους διορισμούς νέων μελών στο ΣΔ 
ΕΤΑΑ και τους Τομείς του ΕΤΑΑ, σε συνέχεια 
της ανακοίνωσης του ΤΕΕ που κατήγγειλε νέο 
πραξικόπημα, προεκλογικών κομματικών δι-
ορισμών στη διοίκηση του ΕΤΑΑ  από τους 
«καγκελόφραχτους», υπουργό Εργασίας και 
πρόεδρο του ΔΣ ΕΤΑΑ, κκ Βρούτση και Σελ-
λιανάκη! Επίσης το ΤΕΕ επισήμανε ότι αντί 
να διώξουν τον Σελλιανάκη, προχωρούν σε 
κομματικούς διορισμούς, προσβάλλοντας το 
ΤΕΕ και τους διπλωματούχους μηχανικούς. 
Άμεση παρέμβαση των πολιτικών αρχηγών 
και των κομμάτων, για την αποκατάσταση της 
δημοκρατικής δεοντολογίας και της νομιμό-
τητας ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης. Παράλληλα η Διοικούσα Επιτροπή 
ΤΕΕ, ομόφωνα καταδικάζει τους παράνομους 
και αντιδεοντολογικούς διορισμούς και ζητά 
άμεση ανάκληση τους. Αναλυτικά η ανακοί-
νωση καταγγελία που εξέδωσε η ΠΟ ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ (υπογράφουν ο πρόεδρος Παναγιώτης 
Μούζιος και ο γενικός γραμματέας Ανδρέας 
Σουρούνης), έχει ως εξής: 
-«Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Εργασίας κ. 
Βρούτση ο οποίος αναδεικνύοντας για άλλη 
μια φορά τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος και η 
κυβέρνησή που επάξια εκπροσωπεί αντιλαμ-
βάνεται την δημοκρατία, εξέδωσε απόφαση 
με ημερομηνία 30-12-2014, δηλ. την ημέρα 
διάλυσης της Βουλής και προκήρυξης Εθνι-
κών Εκλογών, με την οποία ορίζει για την  
επόμενη τριετία νέα όργανα διοίκησης του 
ΕΤΑΑ και του ΤΣΜΕΔΕ. Ανιχνεύοντας αυτή 
την εν κρυπτό μέχρι σήμερα υπ. απόφαση 
(δεν έχει πάρει ΦΕΚ και δεν έχει αναρτηθεί 
στη Διαύγεια) διαπιστώνουμε :
Τα πρόσωπα που τοποθετεί εκτός από ελά-
χιστες εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον 
κανόνα, δεν είναι πρόσωπα με απλά κομ-
ματικά κριτήρια αλλά με αυστηρά φιλτραρι-
σμένα κομματικά και προσωπικά κριτήρια 
του υπουργού που φανερώνει αβίαστα την 
αντίληψή του για ασφυκτικό εναγκαλισμό και 
έλεγχο των οργάνων των Φορέων του Κρά-
τους. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες 
εκτοπίζει τον εκπρόσωπο της ΕΜΔΥΔΑΣ που 
διαχρονικά αποτελούσε τον μοναδικό εκπρό-
σωπο μισθωτών Μηχανικών ασφαλισμένων 
του ΤΣΜΕΔΕ, που ποσοτικά αποτελούν το 
36% του συνόλου των ασφαλισμένων (38.000) 
για τους οποίους πλέον δεν υπάρχει κανείς 
στο Ταμείο να εντοπίσει, αναδείξει, προβάλ-
λει και τέλος να  προσπαθήσει να ανατρέψει 
πρόσθετες αρνητικές εξελίξεις στα ζητήματα 
ασφάλισης και συνταξιοδότησης αυτής της 
μεγάλης κατηγορίας ασφαλισμένων.

Επιπρόσθετα οφείλουμε να καταγράψουμε, 
ότι στα τέσσερα (4) υποδεικνυόμενα πρό-
σωπα από την ΕΜΔΥΔΑΣ που ομόφωνα απο-
φασίστηκαν, υπήρχε συνάδελφος από τον 
πολιτικό χώρο του υπουργού, η μη επιλογή 
του οποίου συνεπώς αποδεικνύει τα όσα 
αναφέρουμε για τα κριτήρια της επιλογής 
στο προηγούμενο σημείο. Τέλος στην πραξι-
κοπηματική αυτή απόφασή του, εξαιρεί και 
τους συνταξιούχους του Ταμείου (προφανώς 
δεν βρήκε εκπρόσωπο με τα χαρακτηριστικά 
της αρεσκείας του), παρά την σαφή διατύπω-
ση του ν.3655/2008 για την σύνθεση της Δ.Ε. 
του ΤΣΜΕΔΕ, αλλοιώνοντας έτσι και αριθμη-
τικά την Δ.Ε. από 7μελή σε 6μελή.
-Συνάδελφοι,  όλα τα παραπάνω έρχονται 
να προστεθούν στην χιονοστιβάδα των μέ-
τρων βαρβαρότητας που έχουν καταδικάσει 

χιλιάδες Μηχανικούς και οδηγούν το ΤΣΜΕ-
ΔΕ στην πλήρη κατάρρευση, συνθέτοντας 
τα " έργα και τις μέρες " του συγκεκριμέ-
νου υπουργού (από τα βασικότερα εργα-
λεία εφαρμογής της μνημονιακής πολιτικής 
) και της κυβέρνησης. Είμαστε βέβαιοι ότι 
οι χιλιάδες Μηχανικοί, όπως εξάλλου και η 
συντριπτική πλειοψηφία της Ελληνικής κοι-
νωνίας που εξαθλιώνεται καθημερινά και 
περισσότερο, θα αποτιμήσει όπως αρμόζει το 
έργο του κ. Βρούτση (υποψήφιος στις Κυκλά-
δες) αλλά και των κομμάτων που απαρτίζουν 
την κυβέρνηση στις επερχόμενες εκλογές, 
οδηγώντας την χώρα και την Ελληνική κοι-
νωνία στην ανατροπή αυτής της πολιτικής και 
την επαναφορά της χαμένης  αξιοπρέπειας, 
υπερηφάνειας, ελπίδας και προοπτικής που 
αξίζει και η Πατρίδα μας και ο λαός μας». 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ανακοίνωση καταγγελία για το πραξικόπημα στο ΕΤΑΑ
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Οκτώ τύπους πύργων, στους οποίους ενσωματώνονται στοιχεία της φύσης και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνει ο Vincent Callebaut για το Παρίσι, 
στοχεύοντας στην μείωση κατά 75% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Στο πλαίσιο της αρχιτεκτονικής έρευνας του «2050: Παρίσι, έξυπνη πόλη», 
σε συνεργασία με τους μηχανικούς της SETEC Bâtiment επινόησε έξυπνους 
πύργους για το μέλλον της γαλλικής πρωτεύουσας. Μερικές από τις εμπνεύσεις 
του παρουσιάζουμε σήμερα.

Πύργος βουνό
Το σχέδιο, που έγινε με βάση κτίρια της Rue de Rivoli, προβλέπει την δημιουργία 
βιοκλιματικών «κορυφών» στις οποίες ενσωματώνονται μια ποικιλία των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θα λειτουργούν ανάλογα την ώρα: κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, τεράστιες φωτοβολταϊκές και ηλιακές θερμικές ασπίδες, 
θα παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα και ζεστό νερό, ενώ το βράδυ η ενέργεια θα 
παράγεται από ένα αναστρέψιμο υδρο-ηλεκτρικό σύστημα. Τέλος, μπαλκόνια-
κήποι θα περιβάλλουν τους ορόφους.

Πύργοι antismog
Σχεδιάστηκαν ως ένας διάδρομος 23 χιλιομέτρων έξω από το κέντρο του 
Παρισιού, με αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων σιδηροδρομικών γραμμών, για 
τη δημιουργία δημόσιου χώρου πρασίνου, με ποδηλατόδρομους, αστικούς 
λαχανόκηπους, ενώ εκατέρωθεν θα υπάρχουν «κυκλωνικοί» πύργοι, που 
θα συγκρατούν το ατμοσφαιρικό νέφος, ταυτόχρονα θα παράγουν ηλεκτρική 
ενέργεια μέσω της ενσωμάτωσης αξονικών ανεμογεννητριών και ευέλικτων 
φωτοβολταϊκών.

Πύργοι φωτοσύνθεσης
Το 1975, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του πύργου του Μονπαρνάς, που 
προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, οι αρχές αποφάσισαν να απαγορεύσουν 
την κατασκευή κτιρίων πάνω από επτά ορόφους, ενώ άρχισαν να συζητούν 

το ενδεχόμενο μετατροπής του πύργου σε κάθετο πάρκο. Οι πύργοι της 
φωτοσύνθεσης προβλέπουν την ενσωμάτωση φυτών, που θα λειτουργήσουν 
ως βιοαντιδραστήρες, ενώ η πλάκα οροφής του χαμηλότερου πύργου θα 
διαμορφωθεί σε μια λίμνη, με ανακύκλωση των νερών των δυο κτιρίων.

Πύργοι φωλιές
Δεκατρία κτίρια στην περιοχή 
Massena, θα περιβληθούν με 
ένα πλέγμα μπαμπού, στο οποίο 
θα αναπτυχθούν κάθετοι «αγροί» 
τροφίμων, ενώ η όλη κατασκευή 
θα εξοπλιστεί ώστε να παράγεται 
με μέγιστη δυνατή ισχύς αιολικής 
ενέργειας. 

Πύργοι κηρήθρα
Η πρόταση προϋποθέτει τον 
διπλασιασμό του ύψους των 
υφισταμένων κτιρίων. Οι υπερ-
κατασκευές, θα προσφέρουν νέες 
μικρές κατοικίες στο κέντρο της 
πόλης, που τις έχει ανάγκη, ενώ 
θα καλύπτονται από θερμικά και 
φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία θα 
είναι σε θέση πέρα από τις κατοικίες, 
να καλύψουν και τον φωτισμό των 
γύρω δρόμων.

Αν οι ιδέες του Vincent Callebaut εφαρμοστούν, το Παρίσι του 2050, μπορεί να 
είναι «έξυπνη πόλη» και οπωσδήποτε πράσινο, αλλά δεν θα είναι πια Παρίσι, 
όπως αποκαλύπτει η πανοραμική άποψη των σχεδίων.
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ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΠΥΡΓΟΙ, ΠΛΑΪ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟΥ ΑΪΦΕΛ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εντείνεται ο συναλλαγματικός πόλεμος μετα-
ξύ των ισχυρών νομισμάτων- ΤΟ ΦΡΑΓΚΟ ΒΑΖΕΙ ΦΩΤΙΑ- Κλυδωνι-
σμοί στις αγορές από το ξεπάγωμα της ισοτιμίας με το ευρώ • 2008-
2014: Επιχειρηματικές συμφωνίες ύψους 26,1 δισ. ευρώ- ΤΑ 143 
ΜΕΓΑΛΑ DEALS ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ • Πετρέλαιο: ΡΙΧΝΕΙ 1,2% ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ 0,2% ΤΟ ΑΕΠ • Κριστίν Λαγκάρντ: ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ • Άγκελα Μέρκελ: 
«Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ».

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Λύση για τα δάνεια σε φράγκο αναζητούν οι τραπε-
ζίτες- ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΒΕΡΤΙΓΚΟ- Άλμα του φράγκου έναντι του ευρώ, 
εγκλωβισμένοι 70.000 δανειολήπτες με συνολικές οφειλές 8,5 δισ. 
• Προειδοποίηση του υπουργού Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελη- «Η 
ΧΩΡΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ»- Ξεχάστε τη λύση 
για haircut στο χρέος • Ανεβαίνουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης όσο 
πλησιάζει η ημέρα των εκλογών- ΣΦΟΔΡΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Στο επίκεντρο ΕΝΦΙΑ, ρευστότητα και πρόγραμμα • 
Τράπεζα της Ελλάδος: ΕΣΟΔΑ 12 ΔΙΣ. ΕΦΕΡΕ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ • Μελέτη PwC: DEALS 15 ΔΙΣ. ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΤΟ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ- Η «Κ» δημοσιεύει τους όρους και τις προϋπο-
θέσεις που προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση • ΠΡΟΣΘΕΤΗ 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ELA ΖΗΤΟΥΝ ΔΥΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Αιτούνται 
πάνω από 5 δισ. ευρώ από τον έκτακτο μηχανισμό • ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2004 ΑΥΞΗΣΑΝ ΤΟ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 2,5% • ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩ-
ΤΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ • ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ ΠΡΟΣΕΙΛΚΥΣΑΝ 15 ΔΙΣ. ΤΟ 2014- Υπερδιπλάσιες οι εξαγορές 
και συγχωνεύσεις σε σχέση με το 2013 • ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΜΕΡΚΕΛ- Δεν υπάρχουν ενδείξεις 
Grexit, όποιος κι αν νικήσει στις εκλογές, λέει η επικεφαλής του ΔΝΤ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΣΥΡΙΖΑ- Στελέχη του 
υποπίπτουν συνεχώς σε αντιφάσεις για φόρους και ρευστότητα • ΠΟΛΥ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ELA ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Αίτημα από δύο ιδρύματα  
• ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΜΕ ΔΥΟ ΝΕΚΡΟΥΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ  •  
Για κυβερνητική συνεργασία- ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟ ΜΕΣΑΙΟ ΧΩΡΟ. 

ΤΑ ΝΕΑ: Υπερπροσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ για την αυτοδυναμία- ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- Δυσοίωνα μηνύματα για το χρέος από κεντρι-
κούς τραπεζίτες και αγορές  •  Σαμαράς στο Περιστέρι- ΠΡΟΣΚΛΗΤΗ-
ΡΙΟ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ  •  ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΚΑΠΕΛΟ 1 ΔΙΣ. ΣΕ 65.000 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ- Χρωστάνε περισσότερα από το 
αρχικό κεφάλαιο όσοι πήραν δάνειο το 2007!

ΕΘΝΟΣ: Στο λεκανοπέδιο Αττικής θα κριθεί το αποτέλεσμα των εκλο-
γών- ΟΛΑ ΤΑ ΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- Στην ανατροπή των 
προβλέψεων ποντάρει η ΝΔ- Στην αυτοδυναμία προσβλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ- 
Εκστρατεία Σαμαρά και κορυφαίων στις γειτονιές της πρωτεύουσας- 
Βαρόμετρο για την τρίτη θέση οι επιδόσεις των μικρών κομμάτων  •  
ΡΙΧΤΕΡ ΣΕ ΝΔ- ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ   •  Στεγαστικά: 
ΣΤΗ ΜΕΓΚΕΝΗ ΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ 65.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ  •  
Τρόμος και στο Βέλγιο- ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξεπερνούν και το «λεφτά υπάρχουν» οι παρο-
χές… παραμύθια του ΣΥΡΙΖΑ- ΤΥΠΩΝΟΥΝ 100 ΔΙΣ. € ΧΑΡΙΖΟΥΝ ΧΡΕΗ, 
ΔΙΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΕΙΣ  •  «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΙΛΟΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΔΥΝΑΜΕΙΣ»  •  Μεγάλη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην πόλη 
Βέρβιε, σε συναγερμό όλη η Ευρώπη- ΝΕΚΡΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΣΤΟ 
ΒΕΛΓΙΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε πανικό 65.000 δανειολήπτες 
με δάνεια συνδεδεμένα με το φράγκο- ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΘΗΛΙΑ- Αιφνιδια-
σμός από τους Ελβετούς πριν τις αποφάσεις της ΕΚΤ  •  Η φτώχεια 
φέρνει διχόνοια στο ΠΑΣΟΚ- ΛΑΒΡΟΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΟΥ  •  Αλέξης Τσίπρας από τη Ρόδο: ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΥΝ  •  Ντόρα Μπακογιάννη: Η Ν.Δ. ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΤΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΤΣΙΠΡΑ- Η αλήθεια που 
λίγοι τολμούν να ομολογήσουν.

Η ΑΥΓΗ: Απόλυτη προστασία της πρώτης κατοικίας- ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ 
ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και θέσπιση φόρου με-
γάλης ακίνητης περιουσίας από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ- Λυσσαλέα 
υπεράσπιση του μεγάλου κεφαλαίου από τη Ν.Δ. και κροκοδείλια δά-
κρυα για τη μεσαία τάξη.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εκτοξεύονται οι δόσεις, πώς μπορούν τα θύματα να 
αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που ανέκυψε- ΣΥΜΦΟΡΑ ΓΙΑ 65.000 ΔΑ-
ΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ  •  ΡΕΣΙΤΑΛ ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΚΙΚΑ ΧΑΡΔΟΥ-
ΒΕΛΗ- Υπ. Οικονομικών αλλ’ αντ’ άλλων! Προτείνει παράταση προγράμ-
ματος στη… νέα κυβέρνηση και τρομάζει με τη ρευστότητα  •  ΤΟ ΘΕΜΑ 
ΤΟΥ DEBATE (ΠΑΛΙ) ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ!  •  ΤΗΝ ΨΩΝΙΣΑΝ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Η 
απρέπεια του… κολοσσού (Αλέξη) στη Ρόδο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΚΚΕ Η ΜΟΝΗ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙ-
ΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αλέξης- Γ.Α.Π. οδηγούν την Ελλάδα σε… ακρωτηρι-
ασμό; (!)- Ο ΡΟΤΣΙΛΝΤ «ΣΤΗΡΙΖΕΙ» ΤΣΙΠΡΑ!
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ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 1-10 | 16/01/2015

Τη μεγάλη επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας και τη 
διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ελλάδα την 
περίοδο της κρίσης καταδεικνύει η ετήσια έκθεση-επισκόπηση 
της Κομισιόν για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Εξελίξεις 
στην Ευρώπη, που δημοσιοποίησε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με την έκθεση, που αφορά το 2013, η Ελλάδα 
εμφανίζει μια δραματική αύξηση της φτώχειας το 2013 
σε σχέση με το 2008, δηλαδή το τελευταίο έτος πριν 
από την κρίση, καταγράφοντας τις χειρότερες επιδόσεις 
στην Ευρωζώνη. Ανάλογη επιδείνωση προκύπτει και στη 
μακροχρόνια ανεργία (άνεργοι πέραν των 12 μηνών), η οποία 
θεωρείται προπομπός της φτώχειας.
Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2013 το 35,7% του 
πληθυσμού, δηλαδή περίπου 3,9 εκατομμύρια άτομα ή ένας 
στους τρεις Έλληνες, πληρούσε τουλάχιστον ένα από τα τρία 
κριτήρια που προσδιορίζουν τον κίνδυνο φτώχειας.
Ο αριθμός των φτωχών αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε 
μέσα σε 12 μήνες κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα. 
Η Ελλάδα είχε τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωζώνη και 
την τέταρτη χειρότερη στην Ε.Ε., μετά τη Βουλγαρία, τη 
Ρουμανία και τη Λετονία.
Η Eurostat προσδιορίζει τον χαρακτηρισμό της φτώχειας 
με βάση τρία κριτήρια: 1) το εισόδημα, 2) τη στέρηση 
στοιχειωδών μέσων διαβίωσης και 3) τα νοικοκυριά που 
πλήττονται από την ανεργία.
Το 2103 το 20,3% (19,5% το 2012) των Ελλήνων ζούσε σε 
συνθήκες στέρησης βασικών μέσων διαβίωσης. Πρόκειται 
για άτομα που εναλλακτικά δεν μπορούν να συμπεριλάβουν 
στο γεύμα τους κρέας και ψάρι τρεις φορές τη βδομάδα, 
δεν μπορούν να πληρώσουν ενοίκιο και κοινόχρηστα, δεν 
έχουν επαρκή θέρμανση, στερούνται πλυντηρίου ρούχων, 
τηλεφώνου, τηλεόρασης, αυτοκινήτου και δεν φεύγουν έστω 
και για μία βδομάδα μακριά από το σπίτι τους σε διακοπές. 
Και στην κατηγορία αυτή η Ελλάδα είχε τη χειρότερη 
επίδοση στην Ευρωζώνη.
Το 2013 επίσης, το ποσοστό των Ελλήνων ηλικίας μέχρι 
59 ετών που ζούσε σε οικογένεια με χαμηλή ένταση 
απασχόλησης έφτασε το 18,2% (14,2% το 2012) του 
πληθυσμού.
Η Ελλάδα έχει επίσης και το ρεκόρ των περισσότερων 
φτωχών μετά την παρέμβαση του κράτους, δηλαδή τις 
κοινωνικές παροχές. Ειδικότερα, το ποσοστό των φτωχών 
στη χώρα μας κυμάνθηκε το 2013 στο 23,1% του πληθυσμού, 
δηλαδή περισσότεροι από ένας στους πέντε Έλληνες.
Αναφορικά με τη μακροχρόνια ανεργία, στο τέλος του 2013 
είχε φτάσει στο 18,6% του ενεργού πληθυσμού, δηλαδή 
περίπου το 70% του συνόλου των ανέργων στη χώρα μας 
ήταν μακροχρόνιοι. Το 2008 το ποσοστό ήταν μόλις 3,7% 
επί του ενεργού πληθυσμού. Ως μέτρο σύγκρισης στην 
Ευρωζώνη το 2013 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν μόλις 6% από 
3% το 2008.

Η απασχόληση στην Ελλάδα κατέγραψε μια δραματική 
υποχώρηση, η οποία ξεκίνησε στην αρχή της κρίσης το 
2009 με μια μείωση της τάξης του 0,6%, για να επιταχυνθεί 
τα επόμενα χρόνια με μειώσεις που κυμάνθηκαν από 2,6% 
μέχρι 8,1 %. Την ίδια περίοδο η μεγαλύτερη υποχώρηση στην 
απασχόληση στην Ευρωζώνη ήταν μόλις 1,8% το 2009, ενώ 
στη συνέχεια η μείωση ήταν κάτω του 1%.
Στην Ελλάδα καταγράφηκε επίσης και η μεγαλύτερη 
υποχώρηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία 
κυμάνθηκε από -3,1% μέχρι -7,1% την περίοδο 2009-2013. 
Στην Ε.Ε., με εξαίρεση το 2009 όπου το ΑΕΠ υποχώρησε 
λόγω των επιπτώσεων της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής 
κρίσης κατά 4,4%, τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το 2013 το ΑΕΠ 
κυμάνθηκε μεταξύ 2% και-0,7%.
Στη γενικότερη ανάλυση για την Ε.Ε., η έκθεση διαπιστώνει 
ότι οι χώρες που παρέχουν υψηλής ποιότητας απασχόληση 
και αποτελεσματική κοινωνική προστασία και επενδύουν 
στο ανθρώπινο κεφάλαιο αποδεικνύονται περισσότερο 
ανθεκτικές στην οικονομική κρίση.
Στην επισκόπηση αναλύθηκαν τα διδάγματα από την 
κρίση και διαπιστώθηκε ότι οι αρνητικές συνέπειες στην 
απασχόληση και τα εισοδήματα ήταν μικρότερες για χώρες 
με ανοιχτές και λιγότερο κατακερματισμένες αγορές 
εργασίας και μεγαλύτερες επενδύσεις στη διά βίου μάθηση. 
Στις χώρες αυτές, οι παροχές ανεργίας που κάλυπταν 
πολλούς από τους ανέργους τους βοήθησαν να επανέλθουν 
στην αγορά εργασίας.
Επίσης προηγούμενες μεταρρυθμίσεις για την είσοδο 
περισσότερων γυναικών και ηλικιωμένων εργαζομένων στον 
χώρο της εργασίας συνέβαλαν στη διατήρηση των ποσοστών 
απασχόλησης στην Ευρώπη.
Αυτό επιβεβαιώνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι 
μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και να εκσυγχρονιστεί 
η κοινωνική προστασία, σημειώνει η Κομισιόν.
Με βάση ης μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες, η 
επισκόπηση επισημαίνει ότι οι αλλαγές που βρίσκονται 
σε εξέλιξη και συνδέονται με την τεχνολογική εξέλιξη, 
την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και την 
πράσινη οικονομία θα πρέπει να προσφέρουν ευκαιρίες 
για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας απασχόλησης, 
μπορεί όμως να καταστήσουν κάποιες θέσεις εργασίας 
παρωχημένες.
Για τον λόγο αυτό τονίζει ότι απαιτούνται πολιτικές που 
θα στηρίζουν τη διά βίου κατάρτιση, θα βελτιώνουν την 
υποστήριξη ανεύρεσης εργασίας και τον κοινωνικό διάλογο 
και θα προβλέπουν και θα υλοποιούν καινοτομίες.

ΣΟΚ ΚΑΙ ΔΕΟΣ ΓΙΑ 70.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ 
ΦΡΑΓΚΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 1-20-29 | 16/01/2015

«Σοκ και δέος» για σχεδόν 70.000 Έλληνες δανειολήπτες 
μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας 
της Ελβετίας να εγκαταλείψει τη σύνδεση ευρώ-φράγκου 
και να αφήσει ελεύθερη την ισοτιμία που ήταν «κλειδωμένη» 
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από τον Σεπτέμβριο του 2011 στο 1,20 (1 ευρώ = 1,20 
ελβετικά φράγκα).
Όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο σε ελβετικό φράγκο 
ήδη το πληρώνουν «χρυσό» και δοκιμάζονται εκ νέου οι 
οικονομικές και ψυχολογικές αντοχές τους, καθώς δεν θα 
έχουν πια σταθερή -έστω και υψηλή- δόση.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, από το 2009, 
οπότε η ισοτιμία του ευρώ άρχισε να υποχωρεί έναντι του 
ελβετικού νομίσματος, μέχρι σήμερα οι δανειολήπτες έχουν 
δει τις δόσεις τους να αυξάνονται κατά 50%, γεγονός που 
συνεπάγεται ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν αλλά το 
δάνειο δεν μειώνεται.
Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει να χρωστούν 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ περισσότερα από αυτά που 
δανείστηκαν αρχικά.
Ενημέρωση για τις εξελίξεις με το ελβετικό φράγκο και 
εάν αυτές επηρεάζουν τις ελληνικές τράπεζες ζήτησε 
ο Αντώνης Σαμαράς από το διοικητή της Τραπέζης της 
Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχαν, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε στον πρωθυπουργό 
πως δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το εγχώριο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς οι τράπεζες έχουν κάνει 
αντιστάθμιση κινδύνου (hedging) για τα δάνεια που έχουν 
χορηγήσει σε ελβετικό φράγκο. Η Κεντρική Τράπεζα της 
Ελβετίας (SNB) αλλάζει άρδην το σκηνικό και ήδη, πρώτη 
μέρα της απελευθέρωσης χθες, το φράγκο έφτασε να 
ανατιμάται ακόμη και στο 1,09 ευρώ. Για τους δανειολήπτες 
αυτή η ενίσχυση συνεπάγεται αύξηση 20% στο χρέος 
τους προς την τράπεζα, καθώς όσο πιο ψηλά βρίσκεται 
το φράγκο τόσα περισσότερα ευρώ χρειάζονται για να 
εξοφλούν τη δόση του δανείου τους.
Ενδεικτικά, εάν κάποιος είχε δόση 500 ελβετικά φράγκα με 
ισοτιμία 1,20 ευρώ για το δάνειο του, τότε χρειαζόταν 416 
ευρώ κάθε μήνα.
Με τη νέα ισοτιμία σχεδόν στο 1 προς 1, για να καλύψει 
τα 500 ελβετικά φράγκα χρειάζεται επιπλέον 84 ευρώ. 
Ωστόσο, ο ίδιος δανειολήπτης υπήρχαν και εποχές που 
για να καλύψει τα 500 ελβετικά χρειαζόταν μόλις 344 
ευρώ. Ενδεικτικά, μία σταθερή δόση των 1.000 ελβετικών 
φράγκων που το 2007 αντιστοιχούσε σε 623 ευρώ, 
έφτασε το 2009 στα 690 ευρώ, το 2011 στα 834 ευρώ, 
επιβαρύνοντας το δανειολήπτη με επιπλέον 211 ευρώ το 
μήνα, και από χθες στα 1.000 ευρώ λόγω της ισχυροποίησης 
του ελβετικού νομίσματος έναντι του ευρώ, προσθέτοντας 
χρέος 377 ευρώ το μήνα! Τραπεζικές πηγές μιλώντας στον 
«Ε.Τ» συνιστούν ψυχραιμία και συμβουλεύουν τους πελάτες 
τους να μην προβούν σε σπασμωδικές κινήσεις υπό το 
καθεστώς πανικού. «Το χειρότερο που μπορεί να κάνει αυτή 
τη στιγμή ένας δανειολήπτης είναι να μετατρέψει το δάνειο 
του σε ευρώ, καθώς τότε θα υποστεί πραγματική ζημία, 
ενώ οι εξελίξεις σήμερα μπορεί να είναι προσωρινές», 
σημείωναν σχετικά.
Οι ίδιες οι τράπεζες τηρούν στάση αναμονής ώστε να δουν 
πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ημέρες, ενώ 

άφηναν ανοικτό το ενδεχόμενο να συζητήσουν ρυθμίσεις με 
τους πελάτες τους που έχουν δανειστεί σε ελβετικό φράγκο 
ώστε να περιοριστούν οι απώλειές τους.
Η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού 
Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ), κ. Λίτσα Μαθιουδάκη, έκανε λόγο για 
δανειολήπτες σε απόγνωση και επισήμανε στον «Ε.Τ.» πως 
οι μαζικές προσφυγές στη Δικαιοσύνη είναι προ των πυλών.
Η εποχή όπου στεγαστικά δάνεια στο ελβετικό νόμισμα 
χορηγούνταν αφειδώς ήταν η διετία 2006-2007, ενώ 
κινητικότητα στα εν λόγω προϊόντα υπήρχε έως το 2009.
Υπολογίζεται ότι περί τους 65.000- 70.000 Έλληνες 
έχουν λάβει στεγαστικό σε συνάλλαγμα, με τις συνολικές 
εκταμιεύσεις από τις τράπεζες να ανέρχονται σε περίπου 
8,5 δια ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας 
Ελλάδος, τον Σεπτέμβριο 2014.
Από αυτά τη μερίδα του λέοντος της τάξης των 4 δισ. 
ευρώ έχει η Eurobank, περί τα 260 εκατ. ευρώ η Alpha, 
έως 750 εκατ. το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής και περίπου 
2,2 δισ. ευρώ η Πειραιώς. Τα στεγαστικά αυτά ήταν κατά 
μέσο όρο της τάξης των 130.000 ευρώ και χορηγήθηκαν με 
μεσοσταθμικό περιθώριο προσαύξησης στο επιτόκιο 1,60%.
δανειολήπτες τότε προτίμησαν τα στεγαστικά σε 
συνάλλαγμα λόγω της ευνοϊκής ισοτιμίας (έως και 1,60) και 
του χαμηλού επιτοκίου, που δεν ξεπερνούσε το 2%, όταν τα 
δάνεια σε ευρώ είχαν επιτόκιο της τάξης του 4,5%.
Για παράδειγμα, ένα δάνειο ύψους 500.000 ελβετικών 
φράγκων το 2009 με την ισοτιμία ευρώ/ελβετικό στο 1,48 
ήταν 338.000 ευρώ. Μάλιστα υπήρξε περίοδος όπου η 
ισοτιμία είχε φτάσει και το 1,55. Μέχρι χθες, το ίδιο δάνειο 
αν και πληρώνεται επί 5 και πλέον χρόνια ήταν 750.000 
ελβετικά φράγκα, δηλαδή 625.000 ευρώ.
Και αυτό γιατί στο μεσοδιάστημα με την κρίση στην 
ευρωζώνη η ισοτιμία διαμορφώθηκε και κάτω από το 1,15, 
κάτι που ανάγκασε την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας το 
2011 να βάλει πλαφόν στο 1,20 (ευρώ/ελβετικό).
Σήμερα, με ισοτιμία στο 1 ευρώ, τα 750.000 φράγκα 
αντιστοιχούν σε χρέος 750.00 ευρώ. Έτερο παράδειγμα, 
εξίσου σοκαριστικό: Το 2007 δανειολήπτης ζήτησε 200.000 
ευρώ σε ελβετικό, με την ισοτιμία στο 1,6155 (πήρε 330.000 
ελβετικά), για 20 χρόνια και με σταθερό επιτόκιο τα 2 
πρώτα χρόνια στο 2,57% και στη συνέχεια στο 1,45%. Η 
δόση του τότε ήταν 1.090 ευρώ το μήνα. Το 2010 το επιτόκιο 
είχε μειωθεί στο 1,45% όμως λόγω ισοτιμίας η δόση είχε 
αυξηθεί στα 1.375 ευρώ. Και κυρίως το αρχικό κεφάλαιο 
των 200.000 ευρώ είχε αυξηθεί στα 225.500 ευρώ. Τον 
Δεκέμβριο του 2014 η δόση διατηρείτο στα ίδια επίπεδα, 
δηλαδή στα 1.375 ευρώ το μήνα, και το άληκτο κεφάλαιο 
στα 192.000 ευρώ.
Σήμερα με την ανατίμηση του ευρώ έναντι του φράγκου, το 
άληκτο κεφάλαιο των 192.000 ευρώ αυξάνεται αυτομάτως 
στις 218.880 ευρώ.


