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ΣΗΜΕΡΑ
Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να
τραβήξουν τη χώρα από τον κύκλο της ύφεσης
και της συστημικής οικονομικής κρίσης;
Βεβαίως και υπάρχουν. Είναι ο επιστημονικός
κόσμος και οι παραγωγοί, όλοι αυτοί που
παραμένουν σήμερα (αλλά και επί πολλά
χρόνια) δέσμιοι ενός συστήματος που
ευνοεί την γραφειοκρατία, το έλλειμμα της
νομοθεσίας (ταυτόχρονα και την πολυνομία),
την απουσία προδιαγραφών, την ανυπαρξία
αξιόπιστων ελέγχων, την ανεπαρκή στελέχωση
υπηρεσιών (σε ποιότητα και όχι αριθμητικά)
και μια σειρά άλλων προβλημάτων,
που αναστέλλουν ή και ακυρώνουν την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας.
Είναι – κατά κανόνα – η «συντεχνία» του ΤΕΕ,
κατά τη φαιδρή άποψη των γνωστών πλέον
σε όλους και διαχρονικών υποστηριχτών
του πελατειακού κράτους, της ασυδοσίας
και των καρτέλ. Είναι οι διπλωματούχοι
μηχανικοί που ζητούν επίμονα να γίνουν
βασικά έργα υποδομής, να επιταχυνθούν
και απλουστευθούν οι διαδικασίες έγκρισης
και υλοποίησης τους, να διασφαλιστεί η
χρηματοδότησή τους και όλα αυτά με βάση
ένα ξεκάθαρο υπόβαθρο που θα απορρέει
από τον Χωροταξικό Σχεδιασμό, τη χάραξη
μιας εθνικής στρατηγικής, την ιεράρχηση
έργων και μέτρων.
Είναι όλοι αυτοί για τους οποίους οι
οικογένειές τους και το κράτος δαπάνησε
τεράστια ποσά για να αποκτήσουν τις γνώσεις
που απαιτούνται για να «κτιστεί» ο τόπος, είναι
όλοι αυτοί που ξόδεψαν πολλά χρόνια και
κόπο για να αποκτήσουν ένα πτυχίο και όχι
ένα «χαρτί ανταλλακτικής αξίας».
Όλοι αυτοί που υφίστανται τα δεινά της πιο
ανάλγητης και αντιαναπτυξιακής πολιτικής
που έχει επιβληθεί στη χώρα μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2 α τζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 θ έματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4 δ ιεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5 ε λληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6 π ρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8 α ποκόμματα εφημερίδων
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Η «γλυκύτατη αγωνίστρια» και το έργο της
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης και ο πρόεδρος του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Γιάννης Αλαβάνος ήταν οι βασικοί ομιλητές στην εκδήλωση παρουσίασης
του βιβλίου της αρχιτέκτονος πολεοδόμου Μπέττυς Βακαλοπούλου «Κτιριακά Έργα-Επιλογές», που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην κεντρική
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στην Αθήνα.
Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ 3.

ΡΕΚΟΡ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σε ελλειμματική τροχιά η ΔΕΗ

Στο 1,4 εκατομμύριο ευρώ
ανήλθαν οι καθαρές ζημιές της
ΔΕΗ το πρώτο τρίμηνο του 2012
έναντι κερδών 93,3 εκατ. ευρώ το
ίδιο διάστημα πέρυσι. Η διοίκηση
της ΔΕΗ αποδίδει τις αρνητικές
οικονομικές εξελίξεις κυρίως σε
«σημαντική αύξηση της δαπάνης
για αμιγώς εξωγενείς παράγοντες, όπως τα υγρά καύσιμα,
το φυσικό αέριο και οι αγορές
ενέργειας, η οποία ανήλθε σε
80% περίπου, με την τιμή χονδρεμπορικής αγοράς να κινείται
35% υψηλότερα σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2011».
Παράλληλα αποκαλύπτεται ότι σε
επίπεδα ρεκόρ διαμορφώνονται
οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί
ρεύματος νοικοκυριών και μικρών
επιχειρήσεων το 2012, οι οποίες
ανέρχονται στα 629 εκατομμύρια
ευρώ τον Απρίλιο, χωρίς σε αυτό
το ποσό να περιλαμβάνονται

οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που
έχουν διακανονιστεί σε δόσεις.
Βασική αιτία για την αύξηση του
χρέους των καταναλωτών είναι
η επιβολή του τέλους ακινήτων
μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Εξάλλου οι εταιρίες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από
Α.Π.Ε, με κοινή επιστολή τους
επισημαίνουν ότι βρίσκονται
λίγο πριν την πτώχευση, λόγω
οφειλών 170 εκατομμυρίων ευρώ
του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ. Με
την επιστολή τους, τονίζουν ό,τι
από τη στιγμή που η ΔΕΗ έχει
πληρώσει τις οφειλές της προς
τον ΑΔΜΗΕ και το ΛΑΓΗΕ, που
είναι ο λειτουργός συστήματος,
θα πρέπει ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς να αποδώσει τα
τέλη ΕΤΜΕΑΡ (πρώην Τέλος ΑΠΕ)
και Λιγνίτη στο λειτουργό για να
εξοφληθούν με τη σειρά τους οι
παραγωγοί Α.Π.Ε.

Οι εταιρίες
παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος από ΑΠΕ
επισημαίνουν ότι
βρίσκονται λίγο
πριν την πτώχευση, λόγω οφειλών 170 εκατομμυρίων ευρώ του
ΑΔΜΗΕ και του
ΛΑΓΗΕ
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

➦ Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας -στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων για το “e-Skills Week 2012”- διοργανώνει σήμερα στο ξενοδοχείο Athenaeum
InterContinental συνέδριο με θέμα: “Η Τεχνολογία, λύση για την Ανάπτυξη”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ «Στα γρανάζια της... Καινοτομίας!» τιτλοφορείται η ημερίδα που διοργανώνει σήμερα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις εγκαταστάσεις του.

Προστασία στην εργασία

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

31
Μαΐου
2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ο Κανονισμός Επεμβάσεων
(ΚΑΝΕΠΕ)».
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας, Οργανισμός
Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας, Σύλλογος
Πολιτικών Μηχανικών
Ελλάδας

25
Ιουνίου
2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Ετήσιο ευρωπαϊκό συνέδριο CE
marking – "Quality construction products for
safe works".
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3-6
Ιουλίου
2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:«Protection and
Restoration of the Environment XI»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Stevens Center for
Environmental Engineering
of the Stevens Institute
of Technology, Τομέας
Υδραυλικής και Τεχνικής
Περιβάλλοντος - Συμβούλιο
Περιβάλλοντος Α.Π.Θ.

Εκδήλωση για το πρόγραμμα LIFE

Ημερίδα με θέμα: «Οδηγίες προστασίας, ασφάλειας
& πρόληψης κινδύνων στην εργασία» διοργανώνει
σήμερα στις 7 μ.μ., στην αίθουσα του ΤΕΕ / ΤΔΕ
(Τριών Ναυάρχων 40, στην Πάτρα), το ΤΕΕ / Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας και η Μόνιμη Επιτροπή Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία του ΤΕΕ/ΤΔΕ. Το ΤΕΕ/ΤΔΕ
ενημερώνει τα μέλη του ότι η ημερίδα θα έχει διαδικτυακή κάλυψη μέσω της ιστοσελίδας http://livelooq.
com/watch/teewebcastsecurity/el
Η συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στους μηχανικούς τη
δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης και υποβολής
ερωτήσεων στους ομιλητές μέσω του διαδικτύου.
Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν τις
παρουσιάσεις των ομιλητών, όπως και να παρακολουθήσουν τις βιντεοσκοπημένες ομιλίες τους μέσω της
ιστοσελίδας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γεώργιος Π. Καραλής
Αργύρης Δεμερτζής
Φρόσω Καβαλάρη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και η Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛ.Γ.Ο - ΔΗΜΗΤΡΑ,
στο πλαίσιο εορτασμού της συμπλήρωσης 20 ετών του
χρηματοδοτικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
LIFE+, διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα: “New LIFE in
AgroEnvironment” η οποία και θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 1 Ιουνίου 2012, (9:00 π.μ - 3:30 μ.μ.) στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens , στην Πλάκα.Μεταξύ άλλων,
θ αναλυθούν τα θέματα: -«Στρατηγικές για τη βελτίωση
και προστασία του εδάφους από τη διάθεση αποβλήτων
ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές χώρες» - «Ανάπτυξη και
εφαρμογή μεθόδου προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αειφόρα αγρο-οικοσυστήματα:
η περίπτωση του μεσογειακού ελαιώνα» - «Προώθηση
αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης μέσω
του παραδείγματος του ελαιολάδου» -«Αποτελέσματα έργου LIFE So.S. (Soil Sustainability) – Θεματική στρατηγική εδάφους» - «Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη
διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού» - «Προτάσεις Εθνικού Σχεδίου Δράσης».

Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων

Διεθνές επιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μηχανικών και επαγγελματιών περιβάλλοντος με θέμα: «Βιώσιμη
Διαχείριση Αποβλήτων: Αρχές και Σύγχρονες Πρακτικές»
διοργανώνεται από τις 18 ως τις 22 Ιουνίου, 2012, στις
εγκαταστάσεις του ΑΙΤ (Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία).
Το σεμινάριο διοργανώνεται για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Κέντρο Μηχανικής του Columbia University, το
Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων WTERTGreece/SYNERGIA και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας AIT.
Στόχος, να εξεταστούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες
για την αειφόρο διαχείριση στερεών και άλλων αποβλήτων
εστιάζοντας και στις ΑΠΕ.
Το 5ημερο workshop επικεντρώνεται στις νέες πρακτικές

και αξιολογεί τα περιβαλλοντικά οφέλη και τις επιπτώσεις, καθώς και την οικονομική βιωσιμότητα όλων των
τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων. Απευθύνεται
σε μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
περιβάλλοντος και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ, και συναφών βιομηχανιών, σε κυβερνητικούς
οργανισμούς, εταιρείες σχεδιασμού και εκτέλεσης έργων
αποβλήτων, καθώς και σε ερευνητές.
Οι διοργανωτές προσφέρουν ευνοϊκούς όρους συμμετοχής στο σεμινάριο για όλα τα μέλη του ΤΕΕ.
Πληροφορίες: http://www.seas.columbia.edu/earth,
www.wtert.gr/en, www.ait.gr, τηλ.: 210 6682806,
email:execedu@ait.gr
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«Πρόταξε τις δικές της αξίες και κανόνες απέναντι
στις στρεβλώσεις του συστήματος»
Τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης για την Μπέττυ Βακαλοπούλου

«Η Μπέττυ μας δείχνει για μία ακόμη φορά την αξία της αλήθειας ακόμη
και αν πονάει μέρος τους εαυτού μας» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος
Σπίρτζης, ανοίγοντας με την ομιλίας του, την χθεσινοβραδινή εκδήλωση
παρουσίασης του βιβλίου της Μπέττυς Βακαλοπούλου «Κτιριακά ΈργαΕπιλογές». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ότι η συγγραφέας και διακεκριμένη
αρχιτέκτων αντιμετώπισε διαχρονικά προβλήματα και στρεβλώσεις στην
παραγωγή των μελετών έργων και τη λειτουργία της διοίκησης «προτάσσοντας την αξία της προσωπικής της στάσης και ζωής, της ρήξης με όλα όσα
είναι στρεβλά, άδικα, δογματικά». Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι
«η Μπέττυ Βακαλοπούλου αντιμετωπίζοντας το κενό ενός ορθολογικού
πλαισίου παραγωγής ιδιωτικών έργων αρκετά χρόνια πριν δεν τα παρατά.
Δεν γίνεται διεκπεραιωτής φακέλων. Θέτει μόνη της κανόνες και στην απλή
επίβλεψη επιβάλει την παρουσία ενός «καλού» εργοδηγού, την επιλογή
συνεργείων, την καθημερινή παρουσία της στο εργοτάξιο, τον αναλυτικό
προϋπολογισμό ενός ιδιωτικού έργου, τις επιμετρήσει, τις αντίστοιχες
πληρωμές, την παραλαβή και επομένως τη διόρθωση λαθών ή κακοτεχνιών». Συνδέοντας τις επιλογές της κας Βακαλοπούλου με τις διαχρονικές
διεκδικήσεις του ΤΕΕ ο Χρ. Σπίρτζης είπε:
-«Εφαρμόζει μόνη της όσα το ΤΕΕ ζητά επί χρόνια και συστηματικότερα
εδώ και ένα χρόνο έχει καταθέσει με ολοκληρωμένα σχέδια Προεδρικών
Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, όπως για την υλοποίηση της ταυτότητας των κτιρίων, για το Μητρώο των Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων, για
την ίδρυση Παρατηρητηρίου Δομικών Υλικών, για την πιστοποίηση όλων των
τεχνικών επαγγελμάτων, για τις αμοιβές των μηχανικών, που παραμένουν σε
εκκρεμότητα στα αρμόδια υπουργικά γραφεία». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε
ακόμη ότι μέσα από το βιβλίο της Μπέττυς Βακαλοπούλου ο αναγνώστης
παρακολουθεί την ποικιλία του παραγόμενου έργου, την αγάπη του πνευματικού και δημιουργικού κάματου, την φαντασία, την έμπνευση, την «γλυκιά»
ταλαιπωρία της εργασίας του μηχανικού μέχρι να συμπληρωθεί και η
τελευταία γραμμή, η τελευταία φωτοτυπία για το κλείσιμο του φακέλου. Ο Χρ.
Σπίρτζης εξέφρασε τις ευχαριστίες του ΤΕΕ προς την Μπέττυ Βακαλοπούλου
για όσα έχει προσφέρει στο ΤΕΕ και στη χώρα, με τη στάση της, τη δουλεία
της και τους αγώνες της.
-Στα 62,5 χρόνια του επαγγελματικού βίου της η Μπέττυ Βακαλοπούλου
διαφαίνεται να έχει μία εμμονή με την ποιότητα, τόνισε ο πρόεδρος του
ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος και επισήμανε ιδιαίτερα ότι όπως προκύπτει

από το βιβλίο ακολούθησε κανόνες ορθολογικής διαχείρισης των έργων
και μελετών, ενώ συγκρούστηκε με τις παθογένειες που υπάρχουν στους
τομείς της παραγωγής τόσο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και μελετών,
όσο και των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. Ο κ Αλαβάνος υπογράμμισε την
κατεύθυνση που δείχνει η συγγραφέας για αναπαλαίωση κατασκευών και
ανακύκλωση υλικών, μια κατεύθυνση χαμηλού κόστους και έντασης εργασίας, όχι μόνον για το επιστημονικό αλλά και το τεχνικό δυναμικό της χώρας
όλων των βαθμίδων. Ο κ Αλαβάνος επιφύλαξε αναφορές στην ομιλία που
είχε κάνει η Μπέτυ Βακαλοπούλου, ως ένα από τα τιμώμενα πρόσωπα στην
κεντρική εκδήλωση στην αίθουσα της παλαιάς Βουλής για τα 80 χρόνια από
την ίδρυση του ΤΕΕ. Υπενθύμισε την αναφορά της στο Τζιοβάνι Τζουλιάνι, το
γιο της, που ως βιολόγος αγωνίζεται για να εξασφαλιστεί τροφή και ασφαλής
διαβίωση στα παιδιά της Αφρικής και έκανε αναφορά στις πρόσφατες
δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του ΔΝΤ Κρ. Λαγκάρντ για να επισημάνει
πως τόσο η Ελλάδα όσο και τα παιδιά της Αφρικής βρίσκονται αντιμέτωποι
με τις βουλήσεις των δυνάμεων του κέρδους και της αγοράς. Ο πρόεδρος
του ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ αφού μίλησε με θερμά λόγια για το έργο αλλά και την
αγωνιστική πορεία της Μπέττυς Βακαλοπούλου μίλησε για μία «γλυκύτατη
και αταλάντευτη αγωνίστρια».
-Ανταποδίδοντας ευχαριστίες και φιλοφρονήσεις στον πρόεδρο του ΤΕΕ
Χρήστο Σπίρτζη και τον πρόεδρο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ Γιάννη Αλαβάνο, η Μπέττυ
Βακαλοπούλου, ξεκίνησε την ομιλία της, με ένα χαριτολόγημα. Είπε ότι δύο
πρόεδροι του ΤΕΕ δουλεύουν όσοι τρεις ευσυνείδητοι, αν υπάρχουν τέτοιοι,
υπουργοί. Συμπέρανε λοιπόν ότι η παρουσίαση που της έγινε ισοδυναμεί
με παρουσίαση έξι υπουργών, προσθέτοντας ότι ακόμη και να ήταν ο πιο
ματαιόδοξος άνθρωπος του κόσμου, μετά από αυτό, η ματαιοδοξία της έχει
καλυφθεί για πολλά χρόνια. Η κα Βακαλοπούλου μίλησε για την πορεία της
στην αρχιτεκτονική, τις επιρροές, τα ρεύματα και τα κινήματα, ενώ παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο του βιβλίου της, με άξονες τα ιδιωτικά έργα
και τις νέες κατασκευές, τις αποκαταστάσεις και αναπλάσεις κτιρίων, τις
αναθέσεις έργων και μελετών κυρίως κοινωνικών υποδομών από ΝΠΔΔ και
τους αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η ίδια εξέφρασε θερμές ευχαριστίες
στον πρόεδρο του ΤΕΕ και όπως είπε «τις απογυμνωμένες από προσωπικό
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου» και επιφύλαξε θερμές αναφορές στην
επιμελήτρια του βιβλίου Μ. Μούστου και την μέχρι πρόσφατα υπεύθυνη
εκδόσεων του ΤΕΕ Παναγιώτα Καζάζη.

3

NEWSLETTER
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΤΥΠΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΛΑΔΟΥ

Για δεύτερη φορά μέσα σε εννιά ημέρες κτυπήθηκε χτες το πρωΐ η περιφέρεια της
Εμίλια-Ρομάνα, από ισχυρό σεισμό 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με συνέπεια
να μετρά νέους και περισσότερους νεκρούς (πάνω από 17 αυτή τη φορά), 10
αγνοούμενους (ως σήμερα το πρωΐ), πάνω από 200 τραυματίες, θύματα, κατά κανόνα,
των ετοιμόροπων ή μισοκαταστραμένων κτιρίων, ενώ περισσότεροι από 14.000 κάτοικοι
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους από τις 20 Μαΐου και μετά. Ο σεισμός έγινε αισθητός
σε όλη τη βόρεια Ιταλία προκαλώντας φόβο από το Βένετο έως τη Λομβαρδία. Τον κύριο
σεισμό ακολούθησαν τουλάχιστον 100 μετασεισμοί έως και 5,4 βαθμών της κλίμακας
Ρίχτερ. Κατά τους σεισμολόγους το νέο κτύπημα πιθανόν να προήλθε από διαφορετικό
ρήγμα σε σχέση με τον σεισμό της 20ς Μαΐου. Ωστόσο, τόσο οι ίδιοι, όσο και μηχανικοί
συμφωνούν ότι οι τραγικές συνέπειες του χτεσινού σεισμού, είναι απόρροια του πρώτου
σεισμού, καθώς ήταν εκείνος που κατέστησε πολλά κτίρια επικίνδυνα. Δεν είναι λίγοι
εκείνοι που υποστηρίζουν ότι η επιστροφή εργατών σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
έγινε εσπευσμένα και πριν αυτές ελεγχθούν ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις ασφαλείας, με συνέπεια να σημειωθούν καταρρεύσεις με ανθρώπινα
θύματα. Ενδεικτική είναι η δήλωση του αρχηγού των καραπινιέρων της περιοχής: «Από
εδώ και πέρα δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν εργάτη να μπει σε κτήρια που υπέστησαν
ζημιές, έστω και όχι ιδιαίτερα εμφανείς» !
Ήδη πολλοί δήμαρχοι ζητούν να εξαιρεθούν οι πληγείσες περιοχές από τους αυστηρούς
κανόνες του εσωτερικού «Συμφώνου Σταθερότητας», που περιορίζει τις δαπάνες και
τις χρηματοδοτήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε να μπορέσουν να στηριχθούν
άμεσα οι σεισμοπαθείς.

75 ΕΤΩΝ ΓΕΦΥΡΑ

Η Golden Gate Bridge, η μεγάλη γέφυρα στο Σαν Φρανσίσκο, γιόρτασε πανηγυρικά
τα 75α γενέθλιά της την Κυριακή. Η κρεμαστή γέφυρα κατασκευάστηκε σε διάστημα
τεσσάρων ετών και δόθηκε στην κυκλοφορία στις 28 Μαΐου 1937. Η μήκους
4.200 ποδιών έχει θαυμαστεί και για την καλλιτεχνική της αξία, ενώ είναι η πλέον
φωτογραφημένη γέφυρα στον κόσμο.
Έως την κατασκευή της γέφυρας Verrazano της Νέας Υόρκης (1964) η Golden Gate
Bridge ήταν η μεγαλύτερη στον κόσμο. Κάθε πύργος της (ένας σε κάθε άκρη της)
διαθέτει περίπου 600.000 καρφιά. Στη διάρκεια της ζωής της έχει κλείσει μόνο τρεις
φορές λόγω των καιρικών συνθηκών, με πιο πρόσφατο στις 3 Δεκεμβρίου 1983 για
σχεδόν τρισίμι ώρες, εξαιτίας ισχυρών ανέμων ταχύτητας 75 μιλίων.

ΜΠΑΖΩΝΕΤΑΙ Ο ΜΙΣΙΣΙΠΙ

Κάθε τρεις ώρες το Δέλτα του Μισισιπί, του
μεγαλύτερου ποταμού των ΗΠΑ, χάνει επιφάνεια
που αντιστοιχεί σε δυο γήπεδα ποδοσφαίρου.
Τα ιζήματα που συγκεντρώνονται στις όχθες του
μπαζώνουν τον ποταμό με ραγδαίο ρυθμό και αυτό
γίνεται ιδιαίτερα εμφανές από τις φωτογραφίες
του δορυφόρου Landsat, στις οποίες η χερσαία
βλάστηση εμφανίζεται ροζ, ενώ η ιλύς του ποταμού
που συσσωρεύεται στις ακτές του Κόλπου του
Μεξικού εικονίζεται με μπλε και πράσινο.
Στα εκατομμύρια χρόνια ζωής του Μισισίπι, η
συνεχής συσσώρευση ιζημάτων έχει δημιουργήσει
τους παράκτιους υγροτόπους της νότιας Λουιζιάνας,
οι οποίοι λειτουργούν ως ανάχωμα που προστατεύει
την ενδοχώρα από τις τροπικές καταιγίδες του
Ατλαντικού.
Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, ο όγκος της λάσπης
που φθάνει κάθε χρόνο στο δέλτα έχει μειωθεί
δραματικά, λόγω φυσικών αλλά και ανθρώπινων
παραγόντων. Ένας βασικός παράγοντας είναι οι
χιλιάδες γεωτρήσεις που αντλούν πετρέλαιο και
αέριο από το υπέδαφος, με αποτέλεσμα η επιφάνεια
του δέλτα να βυθίζεται. Στο πρόβλημα έρχεται να
προστεθεί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας,
εξαιτίας της οποίας το αλμυρό νερό εισβάλλει στο
δέλτα και το κάνει υφάλμυρο και κατά συνέπεια πιο
εχθρικό για τη ζωή. Η περιοχή έχει μεγάλη σημασία
για την οικονομία των ΗΠΑ, καθώς αντιστοιχεί
στο 17% της παραγωγής πετρελαίου και στο 16%
των αλιευμάτων, όπως γαρίδες, καβούρια και
οστρακοειδή. Από το Δέλτα του Μισισίπι προέρχεται
επίσης το ένα τρίτο της αμερικανικής παραγωγής
στρειδιών.
Θυμίζουμε ότι τα οικοσυστήματα και η οικονομία
της περιοχής δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια δύο
σοβαρά πλήγματα: τον τυφώνα Κατρίνα που έφερε
τη θάλασσα στη στεριά το 2005, και το ατύχημα στην
υπεράκτια εξέδρα Deepwater Horizon το 2010, το
οποίο προκάλεσε τη χειρότερη πετρελαιοκηλίδα της
αμερικανικής ιστορίας.
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ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

Περιορισμοί δόμησης σε ακίνητα με πολεοδομικές υπερβάσεις
Εφόσον υπάρχει σε ακίνητο υπέρβαση,
δηλαδή αυθαίρετο κτίσμα (όπως είναι το
«κλείσιμο» ημιυπαίθριων χώρων), δεν
μπορεί από τους ιδιοκτήτες να ζητηθεί,
αλλά ούτε και να εκδοθεί από την αρμόδια
πολεοδομία, νέα οικοδομική άδεια για την
κατασκευή επιπλέον τετραγωνικών μέτρων
στο ίδιο ακίνητο. Το ΑΠΕ δημοσίευσε ότι
υτό έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ) με την υπ. αριθμόν
1971/2012 απόφασή της, θέτοντας περιορισμούς στην περαιτέρω δόμηση ακινήτων
που περιλαμβάνουν κλειστούς ημιυπαίθριους χώρους. Σημειώνεται, πάντως,
ότι η Ολομέλεια του ΣτΕ δεν έκρινε τον
«πυρήνα» της συνταγματικότητας ή μη του
νέου νόμου 3843/2010 για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων χώρων, καθώς δεν
κρίθηκε αναγκαίο, λόγω των ζητημάτων

Απόφαση ΣτΕ
για Μπάντμιντον
στο Γουδή
Tο Συμβούλιο της Επικρατείας επί της
ουσίας ζητά να κατεδαφιστεί το Θέατρο
Μπάντμιντον στο Γουδή, το οποίο εδώ
και χρόνια έχει μισθωθεί σε ιδιωτική
εταιρεία για μια 20ετία. Το δίκτυο RE+D
Magazine δημοσίευσε ότι η Ολομέλεια
του ΣτΕ έκρινε ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν προσωρινά
για τους Ολυμπιακούς Αγώνες παράνομα
έγιναν μόνιμες και ενοικιάστηκαν για
πολιτιστικές χρήσεις και συνέδρια. Οι
δικαστές έκαναν δεκτή αίτηση πολιτιστικού φορέα και κατοίκων της περιοχής
και ακύρωσαν τόσο την οικοδομική άδεια
του 2006 όσο και την αναθεώρησή του το
2007 με τις οποίες επιτρέπονταν η μονιμοποίηση των λυόμενων εγκαταστάσεων.
Έτσι, το κτίριο που έχει φιλοξενήσει δεκάδες παραστάσεις παγκοσμίου επιπέδου
είναι στην ουσία αυθαίρετο και πρέπει να
κατεδαφιστεί. Η απόφαση των δικαστών
προκύπτει από το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις κτίστηκαν σε μητροπολιτικό
πάρκο κι ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να
γίνουν μόνιμες. Η διαχειρίστρια εταιρεία
ανακοινώνει ότι θα διεκδικήσει μεγάλες αποζημιώσεις σε περίπτωση που
αναγκαστεί να φύγει από το κτίριο και
αυτό να κατεδαφιστεί.

που τέθηκαν προς συζήτηση με τη σχετική
αίτηση. Την Ολομέλεια του ΣτΕ απασχόλησαν προσφυγές τριών κατοίκων της
Χαλκιδικής, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η
ρύθμιση του άρθρου 5 του Ν. 3843/2010, με
το οποίο πραγματοποιείται η «τακτοποίηση»
των ημιυπαίθριων χώρων, είναι αντισυνταγματική. Συγκεκριμένα, οι κάτοικοι
υποστήριζαν ότι ο νόμος 3843/2010 (άρθρο
5 παράγραφος 1) είναι αντίθετος στο άρθρο
24 του Συντάγματος, που απαγορεύει την
επιδείνωση των όρων διαβίωσης, αλλά και
τη λήψη μέτρων που επιφέρουν επιδείνωση
των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του
υπάρχοντος φυσικού οικιστικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας
εξέτασαν την άρνηση της Πολεοδομίας
Πολυγύρου να ανακαλέσει δύο οικοδομικές
άδειες στην παραλία Νικήτης του δήμου
Σιθωνίας Χαλκιδικής, καθώς σύμφωνα με

τους προσφεύγοντες κατοίκους υπάρχουν
παραβιάσεις των οικοδομικών αδειών. Στην
προκειμένη περίπτωση είχαν κτιστεί νόμιμα
150 τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) και αυθαίρετα
50 τ.μ., ενώ την ίδια στιγμή οι ιδιοκτήτες
ζητούσαν να ανοικοδομήσουν επιπλέον και
άλλα 50 τ.μ. Η Ολομέλεια του ΣτΕ ακυρώνοντας την επίμαχη οικοδομική άδεια, έκρινε
ότι κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 7 του Ν. 3843/2010 δεν παρέχεται
δυνατότητα έκδοσης (μετά την ημερομηνία
δήλωσης της τακτοποίησης που ορίστηκε
στις 2 Ιουλίου 2009) νέας οικοδομικής
άδειας για προσθήκη ή επέκταση κτιρίου.
Κάτι τέτοιο - σύμφωνα με την απόφαση
της Ολομέλειας - συνεπάγεται επιπλέον
δόμηση που υπερβαίνει τους ισχύοντες
όρους δόμησης και τα επιτρεπτά όρια αλλά
και περαιτέρω επιβάρυνση του οικιστικού
περιβάλλοντος.

Κανονικά τα δρομολόγια του προαστιακού
Κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου, μεταξύ Ασπροπύργου και Μαγούλας, που είχαν διακοπεί από την περασμένη Παρασκευή λόγω εκτεταμένης κλοπής υλικού ηλεκτροκίνησης. Μέχρι χθες η κίνηση γινόταν με πετρελαιοκίνητες
αμαξοστοιχίες προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Τα
συνεργεία του σιδηροδρομικού δικτύου εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της
ηλεκτροκίνησης της γραμμής και έτσι από σήμερα η κίνηση γίνεται κανονικά. Οι κλοπές
σιδηροδρομικού υλικού προκαλούν μεγάλες ζημιές στο δίκτυο και καθυστερήσεις στα
δρομολόγια ενώ η αποκατάστασή τους έχει επιβαρύνει με εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια τον φορολογούμενο πολίτη.
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πρωτοσέλιδα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ- Ανεργία
34%, πληθωρισμός 32%, μείωση κατά κεφαλήν ΑΕΠ 55%, σύμφωνα
με την Εθνική • «ΟΜΠΡΕΛΑ» ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Σχέδιο της
Κομισιόν για συνεργασία των κρατών- μελών σε χρηματοπιστωτική
ένωση • ΑΜΕΣΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Εκτός ελέγχου η κατάσταση.
ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ- Ολάντ: Σεβασμός στους Έλληνες- ΤΟ
ΠΑΘΗΜΑ- Λαγκάρντ: Πήρα το μάθημά μου • ΤΣΙΠΡΑΣ: ΒΛΕΠΕΙ ΣΤΟΝ
ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΝ ΤΣΕ ΓΚΕΒΑΡΑ • Πανελλαδικές: ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟ
ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έκθεση- σοκ από την Εθνική ΤράπεζαΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ • ΜΕ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ Η Ν.Δ. ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ 17ης ΙΟΥΝΙΟΥ- Μήνυμα
πανστρατιάς με 43 νέα πρόσωπα- Επικεφαλής στο Επικρατείας η
Ντόρα Μπακογιάννη • Μπάχαλο με την ακύρωση της ακύρωσης στη
Φυσική- «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ» ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ.
ΕΘΝΟΣ: Δραματική έκθεση της Εθνικής Τράπεζας για τις συνέπειες
εξόδου από το ευρώ- ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΗΣ
ΔΡΑΧΜΗΣ • Ανοησίες για τα ευρώ που τυπώνει ο ΧολαργόςΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «BILD» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ •
Διάλογος για την Αριστερά και την Κεντροαριστερά- ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΙΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ • Συνέντευξη Ολάντ: ΕΛΠΙΖΩ ΟΤΙ ΟΙ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με πεντάμηνη σύμβαση μέσω ΕΣΠΑ-

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 45.000 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ • ΕΚΘΕΣΗ- ΣΟΚ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ- 65% υποτίμηση του
νομίσματος, 55% κάτω το κατά κεφαλήν εισόδημα, 35% η ανεργία, 22%
ύφεση, στα 325 δισ. ευρώ το χρέος!!! • Πανελλαδικές: ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ
ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ!

ΑΥΡΙΑΝΗ: Αυτοί που μας χρεοκόπησαν καταγγέλλουν τώρα τον
Αλέξη Τσίπρα ότι θα φέρει την… καταστροφή στη χώρα- ΓΕΛΑΕΙ Ο
ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΛΑΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΑΠΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ.

Η ΑΥΓΗ: Έκθεση για δραχμή με προεκλογική σκοπιμότηταΣΠΕΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ!
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΑΡΧΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ.
ΕΣΤΙΑ: ΕΤΣΙ ΦΘΑΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ- Τι έγραφε η «Εστία»
προ δέκα ετών.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εκκαθαριστικά- σοκ για τους φορολογούμενουςΦΟΡΟΙ- ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΕΡΓΟΥΣ.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κλείνει το καρδιολογικό ιατρείο- ΕΜΦΡΑΓΜΑ
ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ ΛΟΓΩ ΑΔΕΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ • ΟΡΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ
ΛΙΣΤΕΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΝΔ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σύμφωνα με τη θεωρία του Ηλία ΤσιάπαΠΡΟΒΛΕΨΑΜΕ ΤΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Δραματικές ανατροπές στη ζωή των Ελλήνων θα
επιφέρει τυχόν έξοδος από το ευρώ- ΧΑΟΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ Η ΔΡΑΧΜΗΈκθεση-σοκ της Εθνικής για τις συνέπειες.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επιπλέον ύφεση κατά 22%- Ανεργία στο 34%Πληθωρισμός στο 35%- ΕΘΝΙΚΗ: ΕΦΙΑΛΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ- Χωρίς οφέλη τα σενάρια νομισματικής υποτίμησης.

ΚΕΡΔΟΣ: Η Εθνική Τράπεζα αποτιμά το κόστος μιας πιθανής
εξόδου από το ευρώ- Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ- • Επιπλέον ύφεση

22% • Ανεργία 34% • Απώλεια εισοδημάτων 55% • Πληθωρισμός 30% •
Υποτίμηση του νέου νομίσματος κατά 65%.

ΕΞΠΡΕΣ: Ύφεση 22%, ανεργία 34% και χρέος 370% του ΑΕΠ
προβλέπει μελέτη της Εθνικής- ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ Η ΕΞΟΔΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΣΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ- Χωρίς φυσικό αέριο απειλείται να μείνει η αγορά τον
Ιούνιο λόγω έλλειψης ρευστότητας της ΔΕΠΑ.
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Παγκόσμιο σοκ μπορεί να προκαλέσει Η Ελλάδα
ΚΕΡΔΟΣ | Σελίδα 4 | 30/05/2012
Παγκόσμια «νάρκη», με εκρηκτικές συνέπειες στις
οικονομίες όλου του πλανήτη, θεωρούν μία ενδεχόμενη
ελληνική έξοδο από το ευρώ οι αναλυτές των μεγαλύτερων
επενδυτικών τραπεζών διεθνώς. Σύμφωνα με το
Bloomberg, μία πιθανή επαλήθευση του σεναρίου της
«Grexit», της ελληνικής εξόδου από το ευρώ, θα είχε
κατακλυσμιαίες επιπτώσεις όχι μόνον στις διεθνείς
αγορές και την ισοτιμία του ευρώ αλλά και στις πιo
ισχυρές οικονομίες του πλανήτη - από την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ έως την Κίνα. Οικονομολόγοι διεθνών τραπεζών,
όπως n Merrill Lynch, n Citigroup και n Morgan Chase
προειδοποιούν ότι n Ελλάδα, που αποτελεί το 0,4% της
παγκόσμιας οικονομίας, μπορεί να προκάλεσα διεθνές
σοκ, με ύφεση και νέο πιστωτικό κραχ, εάν αναγκαστεί να
αποχωρήσει από την ευρωζώνη. «To χειρότερο σενάριο
είναι να προκληθούν αλυσιδωτές κρατικές χρεοκοπίες
στην Ευρώπη και τραπεζικές εκροές, πιστωτική
κατάρρευση και ύφεση που θα οδηγούσε σε περαιτέρω
εξόδους από το ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά το
Bloomberg, επισημαίνοντας ότι n παγκοσμιοποίηση
του εμπορίου και των χρηματοοικονομικών σχέσεων
καθιστούν βέβαιο ότι το σοκ δεν θα περιοριζόταν στην
ευρωζώνη. Η JPMorgan εκτιμά ότι εάν n οικονομία της
ευρωζώνης πληγεί κατά 1%, τότε μπορεί να επηρεάσει
κατά 0,7% οποιαδήποτε άλλη οικονομία. Οι εξαγωγικές
χώρες, από τη Βρετανία και την Κίνα, θα πληγούν έντονα
και n Ρωσία - κορυφαία εξαγωγός εμπορευμάτων - θα
αντιμετωπίσει πτώση στις τιμές του πετρελαίου. «Αν
και οι ΗΠΑ μπορεί να δείξουν υψηλότερες αντοχές, οι
επιπτώσεις μπορεί να άνω παρόμοιες με εκείνες που
ακολούθησαν τη χρεοκοπία της Lehman Brothers»,
αναφέρει το Bloomberg, ενώ ο κ. Μπάρι Εϊχενγκριν,
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, τονίζει ότι
«πολλά θα εξαρτηθούν από το ποιες κινήσεις θα γίνουν
για να περιοριστεί n μετάδοση εντός της Ευρώπης».
Σύμφωνα με τη Merrill Lynch, το ευρώ θα υποχώρησει
κάτω από τα 1,20 ευρώ και ο τραπεζικός χρηματιστηριακός
δείκτης Stoxx 600 Banks Index θα έπεφτε κάτω από
τις 110 μονάδες από τις 123 όπου βρίσκεται τώρα. Η
επικεφαλής οικονομολόγος της Merrill Lynch στο Λονδίνο,
κυρία Λόρενς Μπουν προειδοποιεί ότι «εάν αφήσουν την
Ελλάδα να φύγει, τότε θα σταλεί το μήνυμα ότι το να είσαι
μέλος της ευρωζώνης δεν είναι απαραιτήτως μόνιμο,
κάτι το οποίο θα είναι καταστροφή για κάποιες χώρες.
To βασικό της σενάριο είναι ότι n Ελλάδα θα παραμείνει
στο ευρώ, εξαιτίας του υψηλού κόστους της αντίθετης
περίπτωσης». Οι οικονομολόγοι της Citigroup, που αρχικά
εκτιμούσαν ότι οι πιθανότητες μίας «Grexit» είναι έως
75%, τώρα θεωρούν «βάσιμο» το σενάριο που θέλει την
Ελλάδα να εγκαταλείπει το ευρώ την 1n Ιανουαρίου του
2013. Οι αναλυτές της BofA/Merrill Lynch, σε έκθεση
με ημερομηνία 17 Μαΐου, υπολόγιζαν ότι n ύφεση στην

ευρωζώνη θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και στο 4%,
ποσοστό ανάλογο με τη συρρίκνωση μετά την κατάρρευση
της Lehman Brothers το 2008. To ευρώ θα διολίσθαινε
στην περιοχή των 1,20 προς το δολάριο (από περίπου
1,2534 σήμερα) και ο πανευρωπαϊκός κλαδικός τραπεζικός
δείκτης Stoxx 600 Banks Index θα έπεφτε κάτω από τις
110 μονάδες, από 123 όπου έκλεισε τη Δευτέρα. Χώρες,
όπως n Ισπανία και n Πορτογαλία, θα έβλεπαν να ανεβαίνει
κατακόρυφα το κόστος κρατικού δανεισμού, ενώ στον
αντίποδα στη Γερμανία n απόδοση των 10ετών ομολόγων
ενδέχεται να έπεφτε στην περιοχή του 1%. Έμφαση στις
επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία, καθώς και
στην παροχή κινήτρων για την ίδρυση εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας, συστήνει για την Ελλάδα, την Ιρλανδία και
την Πορτογαλία, σε πρόσφατη συγκριτική μελέτη της, n
Deutsche Bank σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Γκέτε
της Φρανκφούρτης. Όπως επισημαίνεται στη μελέτη, σε
βραχυπρόθεσμη βάση, n Ελλάδα αλλά και n Πορτογαλία,
στις οποίες ο κλάδος των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας
συνεισφέρει ακόμη πολύ λίγο στη συνολική οικονομία, θα
πρέπει να προσελκύσουν περισσότερες ξένες επενδύσεις
σε αυτόν τον τομέα και να απλοποιήσουν, αν όχι να
υποστηρίξουν με κίνητρα την ίδρυση νέων καινοτόμων
εταιρειών και τη σύσταση κέντρων καινοτομίας και
δικτύων μεταξύ επιχειρήσεων, Πανεπιστημίων και
ινστιτούτων, ενώ n Ιρλανδία σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται
σε καλύτερο επίπεδο, αν και απαιτείται βελτίωση.
Ταυτόχρονα, n Ελλάδα και δευτερευόντως n Πορτογαλία θα
πρέπει να εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τον δημόσιο τομέα
τους. Με τη σταδιακή ενσωμάτωση της καινοτομίας στην
οικονομία εκτιμάται ότι θα αυξηθεί n ανταγωνιστικότητα
και n παραγωγικότητα, οι οποίες με τη σειρά τους θα
φέρουν την οικονομική ανάπτυξη.
Εισφορές μηχανικών, εργοληπτών
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα 13 | 30/05/2012
To ποσοστό εισφοράς συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ για
την ασφάλισή τους για παροχές περίθαλψης στον Τομέα
Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων
(ΤΥΜΕΔΕ) του κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) υπολογίζεται
επί της καταβαλλόμενης κυρίας σύνταξης και όχι επί
της προσαύξησης. Αυτό διευκρινίστηκε από τη Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με θέματα
Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ενιαίο Ταμείο
Ασφάλισης Μισθωτών), Ασφαλιστικών Φορέων κ.λπ.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται ότι με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 26 του N. 4075/2012 (ΦΕΚ 89A])
αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου
61 του N. 3996/2011 (Α.170) και ορίζεται ότι το ποσοστό
εισφοράς των συνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
για την ασφάλισή τους για παροχές περίθαλψης στον
Τομέα Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων

7

NEWSLETTER
ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Έργων (ΤΥΜΕΔΕ) του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΑ
υπολογίζεται επί της καταβαλλόμενης κυρίας σύνταξης
και όχι επί της προσαύξησης. Ως έναρξη εφαρμογής της
ανωτέρω ρύθμισης ορίζεται n ημερομηνία δημοσίευσης
του νόμου.
Κάλυψη μόλις για το 15% των κτιρίων
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα 50 | 30/05/2012
Με τον... αραμπά εξελίσσεται n διαδικασία πρωτοβάθμιου
προσεισμικού ελέγχου των ελληνικών κτιρίων δημόσιας ή
κοινωφελούς χρήσης της χώρας, αφού έως τώρα μόλις το
15% του συνόλου έχει περάσει από το «μικροσκόπιο» του
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας
(ΟΑΣΠ), στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος που
ετέθη σε εφαρμογή το 2001. Τη σχετική αναφορά έκανε n
διευθύντρια Αντισεισμικού Σχεδιασμού του ΟΑΣΠ, Λίντα
Πέλλη, μιλώντας στο πλαίσιο ημερίδας για την τρωτότητα
των κατασκευών που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου
(ΤΕΕ/ ΤΚΜ). Ειδικά για τα σχολεία, ο προσεισμικός
έλεγχος των οποίων είναι ευθύνη του ΟΣΚ, έχουν ελεγχθεί
5.041 σχολικές μονάδες (6.424 ανεξάρτητα κτίρια), τα
οποία κατασκευάστηκαν πριν από το 1959 και βρίσκεται
σε εξέλιξη ο έλεγχος 4.200 σχολικών μονάδων (περίπου
9.000 κτιρίων) που κατασκευάστηκαν την περίοδο 19601985. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καθηγητής Σεισμολογίας,
σε δηλώσεις του, εξέφρασε φόβους για ισχυρό σεισμό
στην Ελλάδα, με μεγάλες επιπτώσεις λόγω ελλιπούς
αντισεισμικής θωράκισης. «Πρόκειται για παγίδες θανάτου
συν τα εκατοντάδες, χιλιάδες σχολεία και δημόσια κτίρια
που είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους».
Eισόδημα -55%, ανεργία 34%, πληθωρισμός 32%
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα 3 | 30/05/2012
Απώλειες 55% στο μέσο ετήσιο εισόδημα κάθε Έλληνα,
αντίστοιχη πτώση της αξίας των ακινήτων και του ύψους
των καταθέσεων, δραματική συρρίκνωση του ΑΕΠ
(τουλάχιστον κατά 22%), εκτόξευση της ανεργίας στο
34%, έκρηξη του πληθωρισμού στα επίπεδα του 32% με
ταυτόχρονη μεταπήδηση των επιτοκίων δανεισμού στα
επίπεδα του 37% και υποτίμηση του νέου νομίσματος
κατά 65%. Αυτές θα είναι οι άμεσες συνέπειες στη ζωή
των πολιτών και στην ελληνική οικονομία, εάν n χώρα
αποφασίσει να εγκαταλείψει το ευρώ και να επιστρέψει
σε ένα εθνικό νόμισμα. Σύμφωνα με σχετική μελέτη της
Eθνικής Τράπεζας που περιλήφθηκε σε ειδική έκδοση,
ο κίνδυνος της εξόδου από το ευρώ «δεν αποτελεί πια
μια θεωρητική υπόθεση εργασίας ή μια εξέλιξη με
μηδενική πιθανότητα». Μάλιστα, επισημαίνουν πως το
περιβάλλον είναι τόσο «εύφλεκτο» που κάτι τέτοιο μπορεί
να προκληθεί ακόμα και από έναν «άστοχο χειρισμό»,
ενώ ξεκαθαρίζουν ότι n «διακοπή της χρηματοδότησης
ισοδυναμεί με άμεση χρεοκοπία». Οι εκτιμήσεις της

Εθνικής Τράπεζας είναι μόνο «ενδεικτικές» για τις
επιπτώσεις μιας εξόδου της χώρας από το ευρώ, ενώ
οι αναλυτές της δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να είναι
και χειρότερες. Ειδικότερα, οι αναλυτές της τράπεζας
προβλέπουν ότι n «ομαλή» μετάβαση σε εθνικό νόμισμα
θα έχει ως συνέπεια: 1. To κατά κεφαλήν εισόδημα του
μέσου Έλληνα θα μειωνόταν δραματικά. Κατά 55% και
θα διαμορφωνόταν σε 8.700 ευρώ από 19.400 ευρώ
που ανέρχεται τώρα. To νέο ύψος εισοδήματος θα είναι
χαμηλότερο από το αντίστοιχο σε Κροατία, Πολωνία και
Λεττονία. Παρόμοια θα είναι και n μείωση του πλούτου
των πολιτών που βρίσκεται σε καταθέσεις και ακίνητα,
χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη εκτίμηση. 2. To 2013
το ΑΕΠ θα συρρικνωνόταν κατά 22% σε σταθερές τιμές
(αποπληθωρισμένες), πέραν της μείωσης που έχει
ήδη σημειωθεί κατά 14,3% στην περίοδο 2009-2011.
3. Άμεση επίπτωση της δραστικής μείωσης του ΑΕΠ
θα ήταν n εκτόξευση της ανεργίας στο 34% ή στο ένα
τρίτο του εργατικού δυναμικού. Οι κοινωνικές ομάδες
που θα πλήττονταν περισσότερο θα ήταν οι νέοι, οι
λιγότερο εξειδικευμένοι εργαζόμενοι και οι γυναίκες.
4. Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω θα οδηγήσει στην
αύξηση και των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επίπεδο
υψηλότερου του 33,3% επί του συνολικού χαρτοφυλακίου
καταθέσεων. 5. Ο πληθωρισμός θα εκτιναχθεί μεταξύ 30%
και 35% (περίπου στο 32%), καθώς η Ελλάδα θα τυπώσει
σημαντικές ποσότητες νομισμάτων για να καλύψει τις
υποχρεώσεις της (έλλειμμα, τόκους, χρεολύσια κ.λπ.). 6. Η
υποτίμηση του νομίσματος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί
στο 65% (θεωρητικά το ένα ευρώ θα ισοδυναμεί με 562,2
παλιές δραχμές, αλλά δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν
κι άλλες υποτιμήσεις). 7. Μετά την υποτίμηση οι
νομισματικές αρχές θα αυξήσουν τα επιτόκια δανεισμού
σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν μία ελάχιστη
νομισματική ισορροπία. 8. Νέο «κούρεμα» του ελληνικού
χρέους που πλέον θα είναι εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα
(στο ευρώ κυρίως) κατά 80%. Και αυτό είναι το βασικό
σενάριο. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το έλλειμμα μετά
τη μετάβαση εκτιμάται -με αισιόδοξες παραδοχές για τα
έσοδα και τις δαπάνες- ότι θα διαμορφωνόταν στο 12% του
ΑΕΠ (πρωτογενές έλλειμμα 3,5% του ΑΕΠ και πληρωμές
τόκων 8,5% του ΑΕΠ). Ένα τέτοιο «κούρεμα» θα μπορούσε
να μετριάσει μεν την ύφεση, αλλά οι αναλυτές της
τράπεζας αναφέρουν ότι θα μετέτρεπε τη χώρα σε «παρία
της διεθνούς κοινότητας, με τον οποίο λίγες χώρες θα
ήθελαν να έχουν οικονομικές συναλλαγές».
9. Θα υπάρξουν ακραία φαινόμενα αβεβαιότητας,
κοινωνικής αναταραχής και πανικού
στην ελληνική οικονομία κατά τη διάρκεια της μετάβασης
στο νέο νόμισμα, ενώ οι ξένοι δεν θα θέλουν να έχουν
συναλλαγές με τη χώρα. Έτσι, το μεγαλύτερο τμήμα των
ελληνικών επιχειρήσεων και ειδικά των εξωστρεφών θα
αντιμετωπίσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα.
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