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ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ:

«O αγώνας συνεχίζεται»
«Ο αγώνας μας θα
κορυφωθεί» λέει το Εργατικό
Κέντρο Χανίων και
ταυτόχρονα εκφράζει την
υποστήριξή του στους
συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

Μ

ε χθεσινή ανακοίνωσή του
σημειώνει ότι «την ώρα που
η κοινωνία διαλύεται από
την καταστροφική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και φτωχοποιείται το σύνολο της κοινωνίας το Υπουργείο “Προστασίας του Πολίτη” αντί να επιτελέσει τον ρόλο του, επιτίθε-

ται σε συνδικαλιστές και εργαζομένους,
οι οποίοι “τόλμησαν” να σηκώσουν κεφάλι και να προστατέψουν τους φτωχούς, τους ανέργους, τους μη έχοντες, από το άδικο χαράτσι. Οι κρατικές δυνάμεις καταστολής ξαναχτύπησαν το εργατικό κίνημα. Η ελεύθερη φωνή της κοινωνίας και των συνδικάτων φιμώθηκε
στη (χθεσινή) παρέμβαση των ΜΑΤ στο
Μηχανογραφικό Κέντρο της ΔΕΗ, που
ήταν σε κατάληψη από τους εργαζομένους - συνδικαλιστές της ΔΕΗ και άλλων
εργασιακών χώρων».
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης το
Εργατικό Κέντρο τονίζει:
«Το συνδικαλιστικό κίνημα, αφού
προσπάθησαν να το απαξιώσουν στην
κοινωνία με συκοφαντίες, σήμερα το
χτυπούν στα ίσια με συλλήψεις.

Τα συνδικάτα μάχονται για το δίκαιο
και τα δικαιώματα των εργαζομένων και
της κοινωνίας. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί γιατί αυτές οι αντιδημοκρατικές τακτικές μας δίνουν δύναμη.
Η αντίσταση και ο αγώνας μας θα
κορυφωθεί σε κάθε μορφής χαράτσι, ενάντια στη φτώχεια και τη δυστυχία που
οδηγούν τους Ελληνες εργαζομένους.
Οι συλλογικοί και μαζικοί αγώνες είναι μονόδρομος».
Καταλήγοντας, ζητά την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ.
Την ανακοίνωση υπογράφουν για το
Εργατικό Κέντρο Χανίων, ο πρόεδρος Δ.
Κορναράκης και ο γενικός γραμματέας
Εμμ. Μπαμιάκης.

ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.

Συζητήσεις για το χρέος
Μ

ε συζητήσεις και
στρογγυλό τραπέζι
για το δημόσιο χρέος
και την προοπτική εξόδου από την κρίση θα πραγματοποιηθεί το 2ο εθνικό συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής (Ε.Ε.Χ.Μ.Τ.), στο ξενοδοχείο
«Intercontinental»
στην Αθήνα, στις 2 - 4 Δεκεμβρίου.
Η Ε.Ε.Χ.Μ.Τ. ιδρύθηκε το
2010 στα Χανιά. Τον Δεκέμβριο του 2010 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1ο εθνικό συνέδριο της εταιρείας και
ακολούθησε τον Ιούλιο του
2011 το 1ο διεθνές συνέδριο
το οποίο πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά.
Οπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, «το 2ο εθνικό συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής αποτελεί τη συνέχιση
του επιτυχημένου εθνικού συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε πριν από έναν ακριβώς
χρόνο. Στόχος του συνεδρίου
είναι να υποστηρίξει την α-

νταλλαγή και διακίνηση ιδεών σχετικών με τη χρηματοοικονομική μηχανική και τραπεζική στον ελληνικό χώρο.
Επιπλέον το συνέδριο στοχεύει στην παρουσίαση νέων
ερευνητικών αποτελεσμάτων
και τη διάδοση μεθοδολογιών για την ανάλυση και λήψη αποφάσεων στον χώρο
της χρηματοοικονομικής.
Είμαστε περήφανοι που
διοργανώνουμε για δεύτερη
συνεχή χρονιά ένα τόσο σημαντικό γεγονός στην Αθήνα.
Πιστεύω, ότι αυτό το συνέδριο θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για ανταλλαγή
καινούριων ιδεών, μέσω διεξοδικών συζητήσεων στα κοινά πεδία ερευνητικού ενδιαφέροντος.
Μαζί με την Οργανωτική
Επιτροπή έχουμε δουλέψει
σκληρά, ώστε να διασφαλίσουμε την επιτυχία του συνεδρίου και πιστεύω ότι τον
στόχο αυτό τον έχουμε επιτύχει. Συνολικά, έχουμε συμπεριλάβει 37 ερευνητικές εργασίες στο τελικό πρόγραμμα
του συνεδρίου, το οποίο οργανώνεται σε πέντε συνεδρίες. Οι εργασίες αυτές καλύπτουν όλες τις πρόσφατες
εξελίξεις στον χώρο της χρηματοοικονομικής μηχανικής
και τραπεζικής».

Υποστήριξη
στους
συνδικαλιστές
της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ

Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου διοργανώνονται δύο
στρογγυλά τραπέζια.
Το ένα στρογγυλό τραπέζι
την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, έχει
θέμα: «Δημόσιο Χρέος: Προοπτικές Εξόδου από την Κρίση».
• Ομιλητές:
- Σοφία Βούλτεψη, δημοσιογράφος.
H αντιμετώπιση της πολιτικής χρεοκοπίας ως προϋπόθεση για την έξοδο από την
οικονομική κρίση.
- Ιωάννης Δραγασάκης,
Οικονομολόγος, πρώην βουλευτής.
Από τη δημοσιονομική
κρίση στην κρίση της πραγματικής οικονομίας. Η ανάγκη συνολικής λύσης.
- Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Δημοσιονομική προσαρμογή και κοινωνική δικαιοσύνη ή ο φαύλος κύκλος των
πολιτικών λιτότητας.
-Συντονιστής:
Γιάννης
Μπασκόζος, δημοσιογράφος.
Θα πραγματοποιηθεί επίσης παρουσίαση του νέου βιβλίου του καθηγητή Κων/νου
Ζοπουνίδη, «Μάνατζμεντ της
Κρίσης», Εκδόσεις Σταμούλης, 2011.
Το 2ο στρογγυλό τραπέζι,

το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου, έχει θέμα: «Venture Capital και
Τραπεζική Χρηματοδότηση
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».
• Ομιλητές:
- Γιάννης Παπαδόπουλος,
διευθύνων σύμβουλος AtticaVentures.
Venture Capital Εργαλείο
Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.
- Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, βοηθός γενικός διευθυντής Εταιρικής Τραπεζικής, Εθνικής Τράπεζας.
Τραπεζικά κριτήρια για
την πιστοληπτική αξιολόγηση της επιχείρησης.
- Γιάννης Εφραιμίδης, εκτελεστικός διευθυντής Credit
Risk Services της Εταιρείας ICAP Group A.E.
- Λεωνίδας Κοτσαύτης, διευθυντής Business Information and Credit Ratings της Εταιρείας ICAP Group A.E.
Η Πιστοληπτική Ικανότητα σημαντικός παράγοντας
για τη διαμόρφωση των όρων
χρηματοδότησής της.
- Παναγιώτης Μπατσαρισάκης, οικονομικός αναλυτής,
διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Αnasigrotisis.
Ελληνική
Επιχείρηση:
Παρελθόν, παρόν και μέλλον...
- Συντονιστής: Γιάννης
Παπαδόπουλος, Attica Ventures.

ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.

Επίδειξη οικιακής
κομποστοποίησης

Ε

πίδειξη οικιακής κομποστοποίησης, σε συνεργασία με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων,
θα πραγματοποιήσει η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. σήμερα,
στις 10 π.μ., στον αύλειο χώρο του 8ου Δημοτικού
Σχολείου Χανίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος «LIFE+ WASP TOOL (LIFE+10
ENV/GR/622)» για την Ανάδειξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πρόληψης Αποβλήτων.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Εσπερίδα
για επιχειρήσεις

Τ

ην τρίτη ανοιχτή εσπερίδα στα Χανιά με θέμα
« Logistics, ασπίδα προστασίας στο κόστος
των επιχειρήσεων» διοργανώνουν η Κρητική
Εταιρεία Logistics (Logistics Association of Crete LAC) και η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος (ΙΛΜΕ) και της
Κυπριακής Εταιρεία Logistics (CLA). Η εσπερίδα,
με ελεύθερη είσοδο, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών
Χανίων, Νικολάου Πλαστήρα (Μουρνιές) σήμερα
και από ώρα 5.30 μ.μ. Η θεματολογία του συνεδρίου καλύπτει τις σημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων και δείχνει τις δράσεις που πρέπει να ακολουθηθούν. H πρώτη συνεδρία, την οποία συντονίζει ο
κ. Σαρρής Γιώργος, διευθυντής ΕΕΔΕ Κρήτης, καλύπτει την ενότητα αποθήκη με προσανατολισμό
στη λήψη αποφάσεων για μείωση κόστους. Τη δεύτερη συνεδρία συντονίζει ο κ. Δημήτρης Παπασωτηρίου με την ιδιότητα του προέδρου της κυπριακής εταιρείας Logistics και εστιάζει σε τεχνολογίες
υψηλής αποδοτικότητας καθώς και στην ασφάλεια
της εφοδιαστικής αλυσίδας.

ΣΤΟ Τ.Ε.Ε.

Εσπερίδα ηλεκτρολόγων

Ε

σπερίδα με θέμα: «Μελέτες ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με την εφαρμογή του κανονισμού ενεργειακής απόδοσης κτηρίων» θα πραγματοποιηθεί σήμερα με ώρα έναρξης 6 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΚ, οδός Νεάρχου 23. Την εσπερίδα οργανώνουν ο Σύλλογος Διπλωματούχων
Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Ν. Χανίων, σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνικού λογισμικού «Ti Soft».
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

