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ΣΗΜΕΡΑ
Σκληρή κριτική κατά της “τρόικα” και των
επιπλέον μέτρων που ζητά, ασκεί η Alpha Bank
με έκθεση που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα.
«Η τρόικα συνεχίζει να αμφισβητεί, σε μεγάλο
βαθμό ανεδαφικά, την από́δοση των μέτρων που
έχει εξειδικεύσει η κυβέρνηση, με αποτέλεσμα
την περαιτέρω κωλυσιεργία, με τη συνεχή
προβολή απαιτήσεων για λήψη νέων μέτρων.
Η πολιτική αυτή συμβάλλει στην επιμήκυνση
της ύφεσης στην ελληνική οικονομία και είναι
άκρως επικίνδυνη και, εν πολλοίς, είναι αντίθετη
με τα συμφέροντα ακόμη και αυτών των ίδιων
των δανειστών της χώρας» επισημαίνουν οι
αναλυτές της τράπεζας.
Κατά τους ίδιους, οι εκπρόσωποι των δανειστών
μας, έχουν υποεκτιμήσει σημαντικά τα
έσοδα, τα οποία, τελικά, θα είναι κατά 3 δισ.
ευρώ υψηλότερα από αυτά που προβλέπει το
επικαιροποιημένο πρόγραμμα για το 2012, ενώ
οι πρωτογενείς δαπάνες θα είναι μειωμένες
κατά 7% (στο 7μηνο ήταν -8,1%) στο σύνολο
του έτους. Επομένως, το 2013 θα ξεκινήσει
με πρόσθετους πόρους ύψους 6 δισ. ευρώ,
υπογραμμίζουν !
«Η ελληνική οικονομία δεν είναι πλέον δυνατό
να κρατείται όμηρος των πολιτικών επιδιώξεων
κανενός. Εάν η τρόικα επιμένει να αρνείται την
αποτελεσματικότητα των μέτρων ή την ανάγκη
ηπιότερης δημοσιονομικής προσαρμογής,
είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα πρέπει
να κάνει αυτό που υπαγορεύει το εθνικό
συμφέρον, δεδομένων των ισορροπιών που
διαμορφώνονται. Διότι στη ζωή, δεν υπάρχει
δεν μπορώ. Μόνον δεν θέλω» καταλήγουν
οι αναλυτές, δίνοντας υπόβαθρο σε όσους
αντιδρούν.

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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ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Λουλούδια στους απεργούς καθηγητές
Η κεφαλή της μεγάλης πορείας, που πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας,
από τα Προπύλαια έως την Βουλή, οι απεργοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, υπό την ΑΔΕΔΥ,
σταμάτησε για λίγα λεπτά στην οδό Σταδίου, μπροστά από την παλαιά Βουλή, από ένα «ανθρώπινο
τείχος», που σχημάτισαν ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ.
Σπίρτζης, πλαισιωμένος από μέλη της Διοικούσας
Επιτροπής ΤΕΕ, της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και συνδικαλιστές της ΕΜΔΥΔΑΣ, μοιράζοντας γαρίφα-

λα στους διαδηλωτές. Η πρωτότυπη και εξόχως
συμβολική πρωτοβουλία του ΤΕΕ έγινε δεκτή με
θερμά χειροκροτήματα από τους εκπαιδευτικούς
και ακόμη με πιο θερμά λόγια από τους επικεφαλής της πορείας, που μίλησαν για μια νέα ενότητα, αγώνα, ανατροπής και αξιοπρέπειας από όλες
τις υπεύθυνες και υγιείς δυνάμεις της ελληνικής
κοινωνίας. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ εν συνεχεία
εντάχθηκαν στο σώμα της πορείας, που με μεγάλο
δυναμισμό συνέχισε μέχρι τη Βουλή.

Βραβεία στους πρωτεύσαντες
αποφοίτους Πολυτεχνείων
Τον πλούτο της χώρας μας αποτελούν οι νέοι μηχανικοί , οι οποίοι και θα κληθούν να βγάλουν την πατρίδα
από την κρίση και να την οδηγήσουν στην ανάπτυξη,
όπως συνέβη σε κάθε κρίσιμη περίοδο της ιστορίας
αυτού του τόπου. Είναι τα φωτεινά μυαλά στα οποία
πρέπει να στηριχθεί η χώρα για την ανόρθωσή της.
Είναι η ελπίδα της ελληνικής κοινωνίας, που αυτή τη
στιγμή ματώνει κάθε μέρα και πιο πολύ. Αυτά τα μηνύματα έστειλαν χθες ο τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης, όσο ο πρύτανης του Ε.Μ.Π. Σίμος
Σιμόπουλος και ο Γ.Γ. της Δ.Ε. του ΤΕΕ Αντώνης Πρωτονοτάριος, μιλώντας στην εκδήλωση για τη βράβευση των πρωτευσάντων αποφοίτων των Πολυτεχνικών
Σχολών της χώρας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007,
2007-2008, 2008-2009 και 2009-2010, που διοργάνωσε σε αίθουσα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Πραγματοποιείται σήμερα η ημερίδα με θέμα:
«Ευφυή συστήματα διασύνδεσης αστικών-υπεραστικών εμπορευματικών μεταφορών», που διοργανώνει
το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (ΙΜΕΤ)/Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ.

Λευκό μάρμαρο στο αρχαίο
θέατρο της Θάσου

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

22-23
Σεπτεμβρίου
2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: “THALATTA 2012: Βιώσιμη θαλάσσια
οικονομία στις νησιωτικές περιοχές”
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Τουρισμού, της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου
Θήρας, κ.ά.

27
Σεπτεμβρίου
2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Κτίζω πέτρα»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

27-28
Σεπτεμβρίου
2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Implementing Flood
Resilience»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ενέργεια από βιομάζα

Με το παγκοσμίως φημισμένο λευκό μάρμαρο της
Θάσου θα αναστηλωθεί το αρχαίο θέατρο του νησιού,
που έκλεισε τις πόρτες του για το κοινό προκειμένου
να ξεκινήσουν εκτεταμένες εργασίες.
Στόχος του Δήμου είναι τα μαρμάρινα μέρη του θεάτρου, όπως το κοίλο, η σκηνή και οι δύο πάροδοι να
αντικατασταθούν με λευκό μάρμαρο Θάσου, σύμφωνα
με την αρχική κατασκευή του στην αρχαιότητα. Το
έργο, συνολικού κόστους 1,8 εκατ. ευρώ είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης την ΙΗ' Εφορία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Καβάλας.
Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο της Θάσου περιλαμβάνουν την αναστήλωση του κοίλου και της σκηνής,
η οποία θα φτάσει μέχρι το επιστήλιο, καθώς επίσης
την αναστήλωση των δύο παρόδων και την κατασκευή
βοηθητικών κτισμάτων όπως αναψυκτηρίου, παρασκηνίων, χώρων υγιεινής, προσβάσεων για ΑΜΕΑ, κατασκευή συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

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

	
  

Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών - ΕΔΕΜ διοργανώνει την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου
2012, ενημερωτική εσπερίδα (16:30-20:30) με θέμα: «Πράσινη Ενέργεια από Βιομάζα» με ομιλητές
από το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, Ερευνητικά Ινστιτούτα, κ.ά. «Η βιομάζα και οι λύσεις που προσφέρει για
εναλλακτικά καύσιμα, φιλικά στο περιβάλλον και απεξάρτηση από το πετρέλαιο έρχονται στο προσκήνιο, καθώς οι τεχνολογικές εφαρμογές στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι πλέον λίγες
και καθώς μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και ευκαιρίες επιχειρηματικότητας
για τους μηχανικούς και τις τοπικές κοινωνίες», υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση. Η εκδήλωση θα
καλύψει όλο το εύρος των θεμάτων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (στερεά βιοκαύσμα, υγρά
βιοκαύσιμα, βιοαέριο). Πληροφορίες: www.edem-net.gr, edem@tee.gr

Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση
Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Αξιοποίηση Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση» διοργανώνεται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2012 από τη Μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας & Ανάπτυξης
Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ)
σε συνεργασία με το ΤΕΕ / Τμήμα Δ. Μακεδονίας και
την ΑΝΚΟ Αναπτυξιακή Δ. Μακεδονίας Α.Ε.
Το συνέδριο πραγματοποιείται για 3η συνεχόμενη
φορά, μετά την επιτυχία των προηγούμενων συνεδρίων
το Νοέμβριο 2005 στη Θεσσαλονίκη και τον Ιούνιο 2009
στην Αιανή Κοζάνης.
Στόχος της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η παρουσίαση της έρευνας και των δυνατών εφαρμογών σχετικά
με τα βιομηχανικά παραπροϊόντα στη δόμηση, υπό το
πρίσμα της οικονομικής ύφεσης και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Τα σημαντικότερα βιομηχανικά παραπροϊόντα στον
Ελληνικό χώρο είναι: ιπτάμενες τέφρες και λοιπά
παραπροϊόντα των λιγνιτικών σταθμών της ΔΕΗ (ανυδρίτης γύψου, τέφρα πυθμένα), σκωρίες χαλυβουργίων,
ερυθρά ίλυς από την επεξεργασία βωξίτη για την παραγωγή αλουμινίου, παραπροϊόντα -μπάζα βιομηχανίας
μαρμάρου, οικοδομικά -ασφαλτικά απορρίμματα, τέφρα
ρυζιού, ανακυκλωμένο ελαστικό, αγροτικά - πλαστικά
απόβλητα, παραπροϊόντα βιομηχανίας σκυροδέματος

όπως τσιμεντολάσπη και άλλα. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, παρότι έχει γίνει σημαντική δουλειά
προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση, η απορρόφησή τους
είναι σχετικά μικρή, κυρίως λόγω έλλειψης στοχευμένης ενημέρωσης, τεχνικών προδιαγραφών, οικονομικών στοιχείων, marketing και γενικότερα πολιτικής
για την ενθάρρυνση των μελλοντικών χρηστών των
παραπροϊόντων αυτών στη δόμηση.
Πληροφορίες: www.evipar.org
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΕΥΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

«Οι μηχανικοί πρωτοπόροι στην ανόρθωση της χώρας»

Η οικογένεια των μηχανικών θα κληθεί αργά ή γρήγορα να βγάλει τη χώρα από την κρίση, όπως
συνέβη μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, την κατοχή, τους εμφυλίους πολέμους, όλες τις
κρίσιμες στιγμές της ιστορίας του τόπου μας. Ακόμη και αν επαληθευτεί το χειρότερο σενάριο
εμείς θα τα καταφέρουμε, γιατί οι επιστήμονες αποτελούν τον πλούτο της χώρας. Αυτό μεταξύ
άλλων επεσήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη βράβευση των πρωτευσάντων αποφοίτων των
Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 και
2009-2010. Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ στο Κτίριο Αβέρωφ, επί της οδού Πατησίων. Και συνεχίζοντας
ο Χρ. Σπίρτζης επεσήμανε πως οι επιδόσεις τους αποτελούν ελπιδοφόρο μήνυμα, σ αυτή τη
δύσκολη εποχή που διανύουμε, που αιμορραγούμε καθημερινά, που ολοένα και μεγαλύτερος
αριθμός νέων φεύγει για το εξωτερικό, που κάθε μέρα πλήθος επιστημόνων προστίθεται στη
λίστα των ανέργων. Και ακόμη τόνισε πως επιλέχθηκε αυτή τη φορά τα βραβεία να μην έχουν
οικονομικό αντίκρισμα, για να τονισθεί η επιστροφή στην ηθική και σε ένα νέο αξιακό κώδικα.
Ο πρύτανης του ΕΜΠ Σίμος Σιμόπουλος, αφού πρώτα επαίνεσε τον πρόεδρο του ΤΕΕ για τον
δημόσιο λόγο του κατά το τελευταίο διάστημα, χαρακτήρισε τη χθεσινή τελετή μία γιορτή μέσα
στο ζοφερό κλίμα της εποχής. Δήλωσε ακόμη πως δεν πρέπει να ξεχνούν -εντός και εκτός
της Ευρώπης- ότι οι λέξεις φιλοσοφία και τεχνολογία (που έχουν μεταφερθεί αυτούσιες στις
γλώσσες τους) προέρχονται από αυτή τη χώρα που σήμερα λοιδορείται από πολλούς. Να μην
ξεχνούν όμως ότι εδώ γεννήθηκαν και δεν πρόκειται να πεθάνουν, όπως χαρακτηριστικά είπε
ο κ. Σιμόπουλος. Ο Γ.Γ. του ΤΕΕ Αντ. Πρωτονοτάριος καλωσόρισε τους αριστεύσαντες λέγοντας
με έμφαση: «Είσαστε τα καλύτερα μυαλά που διαθέτει η χώρα και σ αυτά πρέπει να στηριχθεί
η πατρίδα για την ανόρθωσή της». Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης και απένειμαν βραβεία,
η αντιπρύτανης του ΕΜΠ Τ. Μοροπούλου, η πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του ΕΜΠ Ε. Μαϊστρου, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλίας Π. Σκάγιαννης, ο
κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών Ν. Ανυφαντής, ο αν. Γ.Γ. του ΤΕΕ Κ. Κουρνιώτης,
ο αντιπρόεδρος της «Α» του ΤΕΕ Γ. Ηλιόπουλος, το μέλος της ΔΕ Α. Μπούμης κ.α.
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ΛΕΠΤΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΑΦΡΥΤΕΡΟ

ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τρίτη συνεχόμενη τριάδα με πληροφορίες
που μοιάζουν περιττές, ωστόσο, είναι
διασκεδαστικές και αναμφισβήτητα
εντυπωσιακές. Τις παραθέτουμε:

Με οθόνη 4 ιντσών (1136 x 640 pixel @ 326ppi), διατηρώντας το πλάτος και αυξάνοντας το μήκος
της συσκευής, με αξιοποίηση των δικτύων 4G/LTE και του Wi-Fi σε δύο συχνότητες, μεγαλύτερη
αυτονομία και μικρότερη τιμή, παρουσιάστηκε χτες από την Apple, το iPhone 5.
Επιπλέον, το νέο τηλέφωνο έχει επεξεργαστή A6, ο οποίος σύμφωνα με την Apple επιτυγχάνει
διπλάσιες επιδόσεις από το τσιπ της προηγούμενης γενιάς (το iPhone 4S είχε διπύρηνο A5), ενώ
δέχεται κάρτες nano SIM. Σημαντική είναι η βελτίωση στον χρόνο λήψης των φωτογραφιών, με 40%
πιο γρήγορη ανταπόκριση, αλλά και λήψη πανοραμικών φωτογραφιών (στα 28Mpixel), υποστηρίζει
την αναγνώριση προσώπων και επιτρέπει την ταυτόχρονη λήψη φωτογραφιών και βίντεο. Στην λήψη
βίντεο, η κάμερα υποστηρίζει 1080p με τεχνολογία σταθεροποίησης της λήψης. Η μπροστινή κάμερα
είναι "FaceTime HD" 720p, με δυνατότητα βιντεοκλήσεων και μέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας.
Δυσάρεστη έκπληξη για πολλούς η αλλαγή της υποδοχής σύνδεσης του τηλεφώνου σε κάθε λογής
περιφερειακά, καθώς άλλαξε, μετά από εννέα χρόνια, ο connector των 30 pin, με έναν οκτώ ακίδων.
Αυτό σημαίνει ότι το νέο τηλέφωνο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με παλιά περιφερειακά (π.χ. ηχεία).

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΤΩΝ …ΑΙΘΕΡΩΝ
Επιστροφή στο παρελθόν, μπορεί να χαρακτηριστεί,
η συγχώνευση της ευρωπαϊκής EADS, μητρικής
εταιρείας της Airbus, με τη βρετανική εταιρεία
αεροδιαστημικών και οπλικών συστημάτων BAE,
μια συμφωνία ύψους 42 δισ. δολαρίων, η οποία
ενοποιεί τους κλάδους αμυντικών συστημάτων και
συστημάτων για πολιτική χρήση στην Ευρώπη. Το 40%
του νέου ομίλου θα ανήκει στην BAE Systems και το
υπόλοιπο στην European Aeronautic Defence and
Space Company. O νέος όμιλος, ο οποίος θα είχε ως βασικό αντίπαλο την αμερικανική Boeing, θα
προσφέρει ένα μεγάλο εύρος προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών αεροπλάνων της
Airbus, των μαχητικών Tornado και των αεροπλανοφόρων της κλάσης Queen Elizabeth. Η συμφωνία
τελεί υπό την έγκριση των κυβερνήσεων Βρετανίας, Γαλλίας και Γερμανίας, που είναι βασικοί
μέτοχοι. Ο κλάδος των εμπορικών αεροδιαστημικών συστημάτων διαχωρίστηκε από τον κλάδο των
αμυντικών συστημάτων στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Η BAE δημιουργήθηκε το 1999, από την
συγχώνευση της British Aerospace Plc και της Marconi Electronic Systems. Η EADS, λίγο αργότερα,
όταν η εταιρεία Dasa της Daimler AG εξαγόρασε την ισπανική Construcciones Aeronauticas και στη
συνέχεια συγχωνεύτηκε με τη γαλλική Aerospatiale Matra. H EADS απέκτησε έτσι το 80% της Airbus,
από την οποία τελικά αποσύρθηκε η BAE για να εστιαστεί στα αμυντικά προϊόντα.

Στο νησί του Ειρηνικού Γκουάμ οι δρόμοι
κατασκευάζονται από κοράλλια, καθώς
δεν διαθέτει καθόλου άμμο. Για την
ακρίβεια η άσφαλτος φτιάχνεται από ένα
μείγμα κοραλλιών και πετρελαίου!

Με 4 κατοίκους ανά 2,5 χιλιόμετρα, η
Μογγολία είναι η πλέον αραιοκατοικημένη
χώρα στον κόσμο.

Στο Μιλάνο, βρίσκεται εν ισχύ ένας παλιός
νόμος, σύμφωνα με τον οποίο οι πολίτες
υποχρεούνται όταν βρίσκονται σε δημόσιο χώρο
να χαμογελούν συνέχεια. Εξαίρεση αποτελούν
όσοι παρακολουθούν κηδείες ή επισκέπτονται
ασθενείς σε νοσοκομεία!
Πηγή: Kokoria.gr
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«Να ακουστεί η κοινωνία. Όχι άλλες θυσίες χωρίς ελπίδα»
Ζήτησε ο Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή την κινητοποίηση των εκπαιδευτικών
«Να ακουστεί η κοινωνία»,ζήτησε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, με αφορμή τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην χθεσινή κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών. Μιλώντας προς δημοσιογράφους
τηλεοπτικών δικτύων, ο Χρ. Σπίρτζης κληθείς να
σχολιάσει την πρωτοβουλία συμμετοχής του ΤΕΕ
στο συλλαλητήριο των απεργών εκπαιδευτικών
και μάλιστα με ένα πρωτότυπο τρόπο, μοιράζοντας κόκκινα γαρίφαλα στους απεργούς διαδηλωτές, ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε: «Η συμμετοχή
μας δεν είναι μια τυπική πράξη αλλά μια ουσιαστική κίνηση ενότητας των κοινωνικών παραγωγικών δυνάμεων για την προάσπιση της αξιοπρέπειάς μας». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε ακόμη
για τον κοινό αγώνα που αναλαμβάνουν οι υγιείς
δυνάμεις της χώρας ενάντια στις αδιέξοδες πολιτικές της ύφεσης, του Μνημονίου, των απολύσεων και της ανεργίας, υπογραμμίζοντας «όχι
άλλες θυσίες χωρίς ελπίδα». Με έμφαση μίλησε

ΔΣ. Από την ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής τα μέλη του ΔΣ
Κώστας Ιωάννου, Ηλίας Αλευράς κ.α. Στο συλλαλητήριο, χαιρετισμό απηύθυνε μεταξύ άλλων ο
Κώστας Τσικρικάς, πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, ο οποίος δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι στέλνουν «ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση και στην τρόικα. Ο
αγώνας συνεχίζεται μέχρι την τελική νίκη». Οι
συγκεντρωμένοι κατευθύνθηκαν προς την Πλατεία Συντάγματος επί της οδού Β. Σοφίας, δίπλα
από τη Βουλή και στη συνέχεια αποχώρησαν. Οι
αστυνομικές δυνάμεις ύψωσαν προληπτικά, από
νωρίς, τον ειδικό φράχτη επί της Β. Σοφίας, ενώ
κλειστοί παρέμεναν και οι δρόμοι γύρω από το
Σύνταγμα.

Παρέμβαση ΔΣΑ για τα αποθεματικά του ΕΤΑΑ

ο Χρ. Σπίρτζης για τον αγώνα των εκπαιδευτικών
όλων των βαθμίδων, «τον αγώνα των δασκάλων
μας, που έθεσαν τις βάσεις της παιδείας μας και
της ψυχής μας». Η συμμετοχή του ΤΕΕ στην κινητοποίηση που οργάνωσαν χθες το μεσημέρι
στο κέντρο της Αθήνας η ΑΔΕΔΥ, η ΟΛΜΕ και
η ΔΟΕ, με συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων των
βαθμίδων έγινε δεκτή με πολύ μεγάλη θέρμη και
ικανοποίηση από τη συνδικαλιστική ηγεσία των
εκπαιδευτικών οργανώσεων και την ηγεσία της
ΑΔΕΔΥ αλλά και από τους διαδηλωτές. Στην κινητοποίηση αυτή τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη πλαισίωσαν διπλωματούχοι Μηχανικοί και
ανάμεσα τους, τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ Αθανάσιος Μπούμης και Θόδωρος Σεραφίδης, από την Αντιπροσωπεία ΤΕΕ Λάζαρος
Βασιλειάδης πρόεδρος του Τμήματος ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας και καθηγητής Πολυτεχνείου, Παντουβάκης Χριστόφορος. Επίσης από την
ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ η αντιπρόεδρος Πλουμίτσα Τριανταφυλλοπούλου και Γουβόπουλος Χάρης μέλος

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Γιάννης Αδαμόπουλος, με αφορμή τις ερωτήσεις
του Πρ. Παυλόπουλου και του Αλ. Μητρόπουλου στη Βουλή για τα αποθεματικά των Ταμείων και ειδικά του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), σε χθεσινή δήλωσή του δεσμεύεται «να βρεθεί και
στο μέλλον αντιμέτωπος με κάθε παράνομη ενέργεια που ισοδυναμεί με κατάλυση του κοινωνικού κράτους,
προασπίζοντας αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μελών του και όλων των Ελλήνων πολιτών». Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΣΑ μαζί με άλλους φορείς (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου κ.λπ.) έχει ζητήσει από τον εισαγγελέα Εφετών Αθηνών την επείγουσα ποινική
διερεύνηση του ζητήματος της κακοδιαχείρισης των αποθεματικών του ΕΤΑΑ από την Τράπεζα της Ελλάδος,
ενώ παράλληλα έχουν καταγγείλει «την καταλήστευση της περιουσίας τους και τη, συνεπεία αυτής, διακινδύνευση των συμφερόντων των ασφαλισμένων», όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Η πορεία του Κτηματολογίου
Δεν επηρεάζεται αρνητικά η συνολική πορεία
της δεύτερης φάσης κτηματογράφησης σε 105
δήμους του νομού Αττικής και πολύ περισσότερο
η συνολική πορεία του Εθνικού Κτηματολογίου,
από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αφορά μόνον μία σύμβαση (ΚΤ-01) για το
δήμο Αθηναίων. Αυτή η διευκρίνιση γίνεται από
παράγοντες, που γνωρίζουν τη συνολική πορεία

του θέματος, προς σχολιασμό χθεσινών ρεπορτάζ,
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Σχετικό δημοσίευμα παρουσιάστηκε χθες και στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ, με σαφή
αναφορά, ότι αποτελεί αναπαραγωγή της ειδησιογραφίας, από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων
(ΑΠΕ), το επίσημο δίκτυο δημόσιας ενημέρωση,
χωρίς να σχετίζεται με τις θέσεις του ΤΕΕ.
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πρωτοσέλιδα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑΑρνητικός στις σχετικές προτάσεις της τρόικας ο κ. Σαμαράς, με
βέτο απείλησαν οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης • Μοσκοβισί στην «Κ»:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- Εφόσον η
Ελλάδα κερδίσει και πάλι αξιοπιστία • ΠΑΡΑΔΟΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ- Μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών στις
κινητοποιήσεις- Λειτούργησαν τα σχολεία.

ΤΑ ΝΕΑ: Οι κόκκινες γραμμές: -Καμία αλλαγή στα εργασιακά -Καμία
απόλυση στο Δημόσιο- ΚΟΒΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΡΑΒΟΥΝ ΟΡΙΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ • ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΟΜΠΙΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ •
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΑΛΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΝΑΙ» ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετ’ εμποδίων οι αποφάσεις του υπ.
Οικονομικών- ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΥΠΟΝΙ
• ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ- Με οδηγό
την Πορτογαλία ανοίγει ο δρόμος και για ελληνική επιμήκυνση • Οι
Γερμανοί δικαστές είπαν «ναι» στον ESM- ΑΠΟΓΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩ,
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ.
ΕΘΝΟΣ: Η κυβέρνηση αιφνιδιάζει τρόικα- αγορές με την πώληση
του ΟΠΑΠ- ΤΖΑΚ ΠΟΤ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΞΠΡΕΣ • Σύσκεψη
αρχηγών: ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ, ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ
67 • Έκρηξη μετά το «ναι» της Καρλσρούης- ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ
ΤΟΝ… ΓΕΡΜΑΝΟ ΤΟΥΣ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συλλαλητήρια ΑΔΕΔΥ, Τ.Τ., ΠΟΕ- ΟΤΑ, ΟΛΜΕ,
ΔΟΕ, Ενστόλων κ.ά- Η ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ!
• Ενώ η τρόικα επανεξετάζει τα μέτρα σε Υγεία, Άμυνα, ΟΤΑ- ΚΟΙΝΟ

ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ • Με
αίτημα της ίδιας της Ντόρας- Η ΒΟΥΛΗ ΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Αποθαρρύνει το
ισχύον εργασιακό πλαίσιο.
ΑΥΡΙΑΝΗ: Αποφασισμένος ο Σαμαράς να προχωρήσει ταχύτατα στις
ιδιωτικοποιήσεις και τις διαρθρωτικές αλλαγές- ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ Η
ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

Η ΑΥΓΗ: ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΚΑΙ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ!- Καμία αντίσταση από
Σαμαρά, Βενιζέλο και Κουβέλη στις αξιώσεις της τρόικας για μαχαίρι σε
μισθούς, συντάξεις και Υγεία.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη«ΑΔΕΙΑΖΟΥΝ» ΤΑ ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ • Σύσκεψη
πολιτικών αρχηγών- «ΟΧΙ» ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Νέα δικαίωση δανειολήπτη του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων- ΔΑΝΕΙΑ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ
ΑΛΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Δίνε το χέρι σε όποιον σηκώνεται… εσύ να πάρεις
πρέπει την εξουσία»- ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ 38ο
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΝΕ- «ΟΔΗΓΗΤΗ».
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΚΛΑΙΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ
ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΘΙΟ»!!!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Χωρίς αποτελέσματα η σύσκεψη- Πιθανή
καθυστέρηση της δανειακής δόσης- ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΓΑΛΑ ΑΓΚΑΘΙΑ
ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Η Τρόικα ζητεί απολύσεις 240.000
από το δημόσιο • Σε υψηλά τεσσάρων μηνών έναντι του δολαρίου
η τιμή του κοινού νομίσματος- ΑΝΕΒΑΣΑΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΥΡΩ
ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ- Καταγράφηκε σημαντική αποκλιμάκωση των
spreads του ευρωπαϊκού Νότου • ΤΑΙΠΕΔ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑΠ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ενώ οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα συνεχίζονται
σκληρές- Η ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ ΤΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΣΕΝΑΡΙΟΕδραιώνεται η πεποίθηση ότι θα δοθεί η δόση των 31,5 δισ.- Για
δεύτερη ημέρα εκτοξεύθηκαν οι τιμές των μετοχών • Σθεναρή
αντίσταση για τις αποζημιώσεις- ΚΛΕΙΔΩΣΕ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 67 • Τα ναι, τα ίσως και τα όχι
Βενιζέλου και Κουβέλη- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ • Οι προτάσεις της Κομισιόν για τον ενιαίο εποπτικό
μηχανισμό- ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΤ- Έως το τέλος του
χρόνου η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.

ΕΞΠΡΕΣ: Σε σκληρή γραμμή, η τρόικα ζητεί 240.000 αποχωρήσεις
δημοσίων υπαλλήλων έως το 2015- ΔΥΣΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 11,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
40 ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ- Στις 19/9 εγκρίνεται η έναρξη της
διαδικασίας για την πώληση του 29% του ΟΠΑΠ • ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟ 8/10 Ο ESM.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εκρηκτική άνοδος 5,33% του Γενικού Δείκτη με 3
καταλύτες- ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ ΤΟΥ ΧΑ • Από
Ευάγγελο Βενιζέλο-Φ. Κουβέλη- «ΚΟΚΚΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΓΙΑ ΤΑ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Βλέπει πρόοδο
στις συζητήσεις- ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ Ο Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 29%
ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Πράσινο φως για την αποκρατικοποίησή του από την
Ε.Ε.- Εξετάζεται μακροχρόνια ενοικίαση 40 νησίδων • ΝΟΜΙΜΟΣ
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ESM- Έκρινε το Συνταγματικό
Δικαστήριο της Γερμανίας • ΓΡΙΦΟΣ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Πιθανόν να δοθεί το 2013 • ALPHA: ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΤΟ
ΤΑΜΠΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
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Κόκκινες γραμμές μπλοκάρουν τη συμφωνία
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα 3 | 13/09/2012
Χωρίς συγκεκριμένο αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε χθες n
συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Μέγαρο Μαξίμου για
το νέο πακέτο μέτρων. Εξερχόμενοι οι κ.κ. Φώτης Κουβέλης
και Ευάγγελος Βενιζέλος επιβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει και νέα
συνάντηση τους με τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες,
ενώ εμφανίστηκαν εκ νέου κατηγορηματικά αντίθετοι σε
απολύσεις στο Δημόσιο, καθώς και στις απαιτήσεις της τρόικας
για αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Εξερχόμενος του
Μεγάρου Μαξίμου, ο κ. Κουβέλης επανέλαβε σε δραματικούς
τόνους ότι για το κόμμα του το ζήτημα των απολύσεων αλλά
και οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν «κόκκινη γραμμή».
«Η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει την κοινωνία, όχι να την
εξαντλήσει», σημείωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ. Επίσης, τόνισε ότι συνεχίζονται n συζήτηση και
n διαπραγμάτευση για το πακέτο των 11,5 δισ. ευρώ, ενώ
επανέλαβε ότι εμμένει σε όσα έχει ήδη πει, ότι δηλαδή οι
εταίροι της χώρας πρέπει να αντιληφθούν ότι κανένα μέτρο
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μια κοινωνία που διαλύεται.
Τη βεβαιότητα ότι n επιμήκυνση έχει δρομολογηθεί και πρέπει
να θεωρείται δεδομένη επανέλαβε ο κ. Ευάγγελος Βενιζέλος
στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση. Ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως n διαπραγμάτευση με την τρόικα
γίνεται στη βάση του ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί ως το
2016, ενώ επανέλαβε με τη σειρά του τις «κόκκινες γραμμές»
για τις απολύσεις στο Δημόσιο. Μάλιστα, ο κ. Βενιζέλος έθεσε
δημόσια το ζήτημα της περαιτέρω απομείωσης του χρέους
με ένα πρόγραμμα αξιόπιστο, το οποίο δεν θα θίξει στο
ελάχιστο τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Τέλος, συμπλήρωσε
ότι οι τρεις αρχηγοί μίλησαν για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών, ένα ζήτημα το οποίο, όπως είπε, μπορεί να είναι
σύνθετο για τους πολίτες, αλλά θα επιτρέψει στο κράτος να
φυλάξει χρήματα. Σημειώνεται ότι n συνάντηση των αρχηγών
άρχισε αμέσως μετά τη συνάντηση του υπουργού Οικονομικών,
Γιάννη Στουρνάρα, με την τρόϊκα, όπου τέθηκαν επί τάπητος
τα μέτρα που προτείνει n ελληνική πλευρά. Σε δηλώσεις
μετά το τέλος της συνάντησης ο κ Στουρνάρας εμφανίσθηκε
συγκρατημένα αισιόδοξος κάνοντας λόγο για μια «αρκετά
καλή ημέρα». Παράλληλα, επισήμανε ότι συνεχίζονται
οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, ενώ απέκλεισε το
ενδεχόμενο να έχουν καταλήξει σύντομα οι συνομιλίες.
Κατά την συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών, n οποία
διήρκεσε δυόμισι ώρες, επιχειρήθηκε να ξεκαθαρίσει το
τοπίο σχετικά με το ποια από τα μέτρα που έχει αποφασίσει
το οικονομικό επιτελείο είναι διατεθειμένη να δεχθεί n
τρόικα. Κυβερνητικές πηγές προεξοφλούν νέα αναβολή στις
τελικές αποφάσεις για το πακέτο μέτρων 11,5 δισ. ευρώ, αφού
συνεχίζεται n διελκυστίνδα με τους ελεγκτές της τρόικας, οι
οποίοι επιμένουν στις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και
απορρίπτουν τα εναλλακτικά σενάρια της κυβέρνησης. Στο
πλαίσιο αυτό, το μείγμα πολιτικής για το πακέτο μέτρων των
11,5 δισ. ευρώ συζήτησαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αρχηγοί των
κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση.

Επίσης, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί συζήτησαν και τη
στρατηγική με την οποία θα εμφανιστεί στο Eurogroup
της Λευκωσίας αύριο ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης
Στουρνάρας. Δεδομένου ότι το πακέτο των μέτρων των 11,9
δισ. ευρώ δεν θα έχει κλείσει, ο κ. Στουρνάρας αναμένεται
να παρουσιάσει ένα περίγραμμα των περικοπών στις οποίες
θα προχωρήσει n κυβέρνηση. Ακόμα, ο πρωθυπουργός
ενημέρωσε το απόγευμα τους πολιτικούς αρχηγούς για τη
συνάντησή του στη Φραγκφούρτη με τον επικεφαλής της EKT,
Μάριο Ντράγκι, για την οποία συνεργάτες του πρωθυπουργού
επιμένουν ότι επιβεβαίωσε την αλλαγή του κλίματος στους
κόλπους της E.E. απέναντι στην Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση,
n διαπραγμάτευση αναμένεται να πάρει περισσότερο χρόνο,
πέραν της τρέχουσας εβδομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο,
αναμένεται να αναβληθεί για λίγες ημέρες και n κατάθεση
του προσχεδίου του προϋπολογισμού, όπου θα ενταχθούν τα
περισσότερα από τα μέτρα.
Σχέδιο μακροχρόνιας ενοικίασης για 40 νησίδες
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα 19 | 13/09/2012
Την αξιοποίηση 40 ακατοίκητων νησιών εξετάζει το Ταμείο
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ). Σύμφωνα με δηλώσεις του εκτελεστικού μέλους του
διοικητικού συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέα Ταπραντζή, στο
πρακτορείο Bloomberg, το Ταμείο μέχρι τώρα έχει εξετάσει
562 νησιά με την προοπτική της αξιοποίησής τους. Από αυτά,
στα 40 νησιά, το Ταμείο βλέπει προοπτικές αξιοποίησης ως
θέρετρα αναψυχής υψηλών προδιαγραφών.
Η αξιοποίηση, όπως ανέφερε το στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ, θα
γίνει μέσω παραχώρησης για 30 έως 50 χρόνια. Η πώληση
δεν αποτελεί επιλογή για το Ταμείο, καθώς απαγορεύεται
από την υφιστάμενη νομοθεσία. Άλλωστε, όπως σημείωσε
το στέλεχος του TAIΠΕΔ, τα έσοδα που θα έχει το ελληνικό
Δημόσιο από μία πώληση δεν θα είναι διαφορετικά από εκείνα
που θα έχει μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης. Ο κ. Ταπραντζής
δεν κατονομάζει τα νησιά που θα μπορούσαν να μισθωθούνπαραχωρηθούν για αξιοποίηση, αλλά το Bloomberg έκανε
λόγο για το ερημονήσι Φλέβες, απέναντι από τον Αστέρα τα
Βουλιαγμένα, και άλλα τρία μικρά νησάκια στην Κέρκυρα.
Άλλα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο ακόμη και για τη
Μακρόνησο. Τα νησιά που εξετάζονται για αξιοποίηση έχουν
έκταση από περίπου 500 έως 3.000 στρέμματα. Βρίσκονται
κοντά στην ηπειρωτική Ελλάδα και είναι αποχαρακτηρισμένα
από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε ό,τι αφορά τον ρόλο τους
στην εθνική ασφάλεια τα χώρας. «Οι τοποθεσίες που έχουμε
εντοπίσει εμφανίζουν καλή διαμόρφωση εδάφους, είναι κοντά
στην ηπειρωτική Ελλάδα, έχουν καλά ανεπτυγμένες υποδομές
και ταυτόχρονα δεν εγείρεται θέμα εθνικής ασφάλειας»,
δήλωσε χαρακτηριστικά το στέλεχος του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόσθεσε
ακόμη ότι, για οποιαδήποτε αξιοποίηση αυτών νησιών, θ'
απαιτηθεί n ψήφιση της κατάλληλης νομοθεσίας, προκειμένου
να μπορέσουν τρίτοι ενδιαφερόμενοι να δημιουργήσουν
υποδομές πάνω σε δημόσια γη. Φυσικά, θ' απαιτηθεί και
n έκδοση των κατάλληλων περιβαλλοντικών αδειών και
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αδειών δόμησης. Ο κ. Ταπραντζής, επιφορτισμέvoς με την
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου στο
ΤΑΙΠΕΔ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις αξιοποιήσεις και των
άλλων ακινήτων, όπως του Ελληνικού, του Αφάντου και της
Κασσιόπης στην Κέρκυρα. Για την αξιοποίηση του Αφάντου
στη Ρόδο, είπε ότι ο προτιμώμενος επενδυτής αναμένεται να
επιλεγεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. Στο μεταξύ, ζήτημα
προέκυψε χθες, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής
εφημερίδας, ότι ο ισραηλινός στρατός επιθυμούσε v' αγοράσει
ελληνικό ερημονήσι προκειμένου v' αξιοποιήσει ως πεδίο
βολής. Για το θέμα, τόσο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο
και στο υπουργείο Εξωτερικών τα Ελλάδας δήλωναν άγνοια.
Στελέχη των δύο υπουργείων ανέφεραν στη «K» ότι ένα
τέτοιο αίτημα δεν υπήρξε από τις ισραηλινές αρχές. Οι ίδιοι
σημείωναν πως n εφημερίδα Haaretz, που δημοσίευσε την
είδηση, προφανώς δημοσιοποιούσε σκέψεις και ιδέες που
υπήρξαν στο ισραηλινό υπουργείο Άμυνας και οι οποίες όμως
ποτέ δεν είχαν διατυπωθεί στην ελληνική κυβέρνηση.
Δραματική υποχώρηση των επενδύσεων σε σπίτια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα 34 | 13/09/2012
Περισσότερες από έξι ποσοστιαίες μονάδες έχασε το
ΑΕΠ της χώρας από το 2008 εξαιτίας της κατάρρευσης της
οικοδομής και της κτηματαγοράς. Είναι χαρακτηριστικό
ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες φέτος θα υποχωρήσουν
κατά 17%, συμβάλλοντας στην πτώση του ΑΕΠ κατά 0,5%.
Πέρυσι n πτώση έφτασε το 23,6%, το 2010 ήταν 18%, το 2009
υποχώρησε 23,5% και το 2008 έπεσε 28,2%. Η δραματική
πτώση των επενδύσεων στην αγορά ακινήτων αποτυπώνεται
στο εβδομαδιαίο δελτίο της Alpha Bank σύμφωνα με το
οποίο «μετά τη συνεχή μείωσή τους από το 2007 και μετά
οι επενδύσεις σε κατοικίες βρίσκονται (σε σταθερές τιμές)
σε επίπεδο κατά 70% χαμηλότερο απ' ότι το 2000. Δηλαδή n
αγορά ακινήτων έχασε 7 στα 10 ευρώ επενδύσεων μέσα σε
μια δωδεκαετία.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές, οι επενδύσεις σε κατοικίες
σημείωσαν νέα σημαντική πτώση κατά -23,6% και το 2011
(2010: -18,0%), ενώ αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω και το
2012 κατά ποσοστό -17% περίπου. Ήδη στο πρώτο τρίμηνο του
2012 σημειώνουν (όπως προαναφέρθηκε) πτώση κατά -30,2%
σε ετήσια βάση. Τα στοιχεία της Alpha Bank δείχνουν ότι n
δυσμενής διαμόρφωση της οικοδομικής δραστηριότητας στο
πρώτο εξάμηνο του 2012 αντανακλάται:
•Στην μεγάλη μείωση της παραγωγής σκυροδέματος κατά
-44,6% σε ετήσια βάση στο πρώτο εξάμηνο του 2012, έναντι
της πτώσης της κατά -32,6% στο πρώτο εξάμηνο του 11, όπως
και στην πτώση της παραγωγής τσιμέντου κατά 23,0% στο
πρώτο εξάμηνο του 2012, έναντι της πτώσης του κατά -35,8%
στο πρώτο εξάμηνο του '11.
•Στην πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες κατά -30,5% (σε
σταθερές τιμές του 2005) στο πρώτο εξάμηνο του 2012 σε
ετήσια βάση, έναντι πτώσης τους κατά -41,9% στο πρώτο
εξάμηνο του '11. Συγκεκριμένα οι επενδύσεις αυτές εκτιμάται
ότι θα διαμορφωθούν στα 6,0 δισ. ευρώ (σε σταθερές τιμές

του 2005) το 2012, από 7,2 δισ. ευρώ το 2011, 9,6 δισ. ευρώ
το 2010 και 23,8 δισ. ευρώ το 2006.
• Μεγάλη είναι n πτώση και στις συναλλαγές οικιστικών
ακινήτων που έγιναν χωρίς τη μεσολάβηση τραπεζών.
Συγκεκριμένα, υποχώρησαν στο 2o τρίμηνο του 2012 στις
5.847 (-51,4% σε ετήσια βάση) από 12.043 και 18.711 στο 2o
τρίμηνο του ‘11 και '10.
Οι αναλυτές εκτιμούν ότι «ανάκαμψη στον κλάδο των
ιδιωτικών κατασκευών δεν είναι δυνατή σε ένα οικονομικό
περιβάλλον όπως αυτό που επικράτησε στη χώρα στην
περίοδο Σεπτεμβρίου 2011 - Ιουνίου 2012, στο οποίο
ενέργειες και πολιτικές των αρχών που προσδιορίζουν
τις οικονομικές εξελίξεις στη χώρα συνέτειναν στο πολύ
χαμηλό επίπεδο της καταναλωτικής και επιχειρηματικής
εμπιστοσύνης».
Η ΓΑΙΑΟΣΕ εκμισθώνει ακίνητα για την εγκατάσταση
ΑΠΕ
ΚΕΡΔΟΣ | Σελίδα 18 | 13/09/2012
Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες έχει στρέψει το
επενδυτικό του ενδιαφέρον ο ΟΣΕ, προκειμένου να
αξιοποιήσει με άλλο τρόπο την ακίνητη περιουσία του
που εξακολουθεί να παραμένει στο μεγαλύτερο μέρος
της, ανεκμετάλλευτη. Μετά λοιπόν την προκήρυξη από τη
ΓΑΙΑΟΣΕ, του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την
πώληση 100% των μετοχών των εταιρειών, Φωτοβολταϊκά
Λάρισας, Φωτοβολταϊκά Αττικής και Βοιωτίας και
Φωτοβολταϊκά Καρδίτσας, n εταιρεία προσκαλεί όσους
ενδιαφέρονται να υποβάλουν προτάσεις για την εκμίσθωση
ακινήτων που n ίδια διαχειρίζεται με σκοπό την εγκατάσταση
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
υποβάλουν εγγράφως προς τη ΓΑΙΑΟΣΕ πρόταση για την
εκμίσθωση συγκεκριμένου ακινήτου ή ακινήτων για την
εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ
στην οποία θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα
εξής:
1.Τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου στα οποία να
περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την επιχειρηματική
του δραστηριότητα και τυχόν προηγούμενη εμπειρία στον
τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2.Τα στοιχεία του ακινήτου ή των ακινήτων για τα οποία
ενδιαφέρεται.
3.Την προβλεπόμενη ισχύ των σταθμών που πρόκειται να
εγκατασταθούν, ανά ακίνητο.
4.To προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
καθώς και το ετήσιο μίσθωμα για κάθε ακίνητο. Δεν υπάρχει
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων και
όπως επισημαίνεται δεν θα γίνουν αποδεκτά μισθώματα που
θα εκφραστούν ως ποσοστά επί των εσόδων από την πώληση
ηλεκτρικού ρεύματος.
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