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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÌåôÜ ôç Deutsche Bank êáé ï ÏÏÓÁ êáëåß 

ôçí Åõñùæþíç íá åðéäåßîåé ìåãáëýôåñç 

åõåëéîßá óôç ìåßùóç ôùí åëëåéììÜôùí êáé 

íá ìçí ëÜâåé ðñïò ôï ðáñüí íÝá ìÝôñá 

äçìïóéïíïìéêÞò ëéôüôçôáò Ýóôù êé áí áõôü 

"óõíåðÜãåôáé" üôé "äåí èá ãßíïõí óåâáóôïß" 

ïé áñéèìçôéêïß óôü÷ïé ðïõ Ý÷ïõí ôåèåß.

Óôçí "ðñïóùñéíÞ åêôßìçóÞ" ôïõ ãéá ôéò 

ðëïýóéåò ÷þñåò ôçò ÏìÜäáò ôùí ÅðôÜ 

(G7), ï Ïñãáíéóìüò ÏéêïíïìéêÞò Óõíåñ-

ãáóßáò êáé ÁíÜðôõîçò (ÏÏÓÁ) åêôéìÜ üôé ç 

áíÜêáìøç ôçò áíÜðôõîçò êáôÜ ôï ðñþôï 

åîÜìçíï ôïõ 2013 åßíáé éó÷õñüôåñç áð' 

ü,ôé ðñïâëåðüôáí óôéò ÇÐÁ (êïíôÜ óôï 

0,9%), óôçí Éáðùíßá (êáôÜ 0,8%) êáé óôç 

Ãåñìáíßá (êáôÜ 0,6%), åíþ ç Ãáëëßá êáé ç 

Éôáëßá, åõñéóêüìåíåò óå óôáóéìüôçôá Þ óå 

ýöåóç, öáßíåôáé íá ôá êáôáöÝñíïõí áêüìç 

ëéãüôåñï êáëÜ áð' ü,ôé õðïëïãéæüôáí (-0,1 

êáé -0,4% áíôßóôïé÷á).

"Ç ðáãêüóìéá ïéêïíïìßá ãíþñéóå ìéá íÝá 

êñßóç áäõíáìßáò óôá ôÝëç ôïõ 2012, áëëÜ 

ç äñáóôçñéüôçôá áõôÞ ôç óôéãìÞ áíáêÜìðôåé 

óå óçìáíôéêü áñéèìü êñáôþí", åêôéìïýí ïé 

óõíôÜêôåò ôçò Ýêèåóçò.

"Ïé õöéóôÜìåíåò äåóìåýóåéò õðÝñ ìéáò 

äéáñèñùôéêÞò äçìïóéïíïìéêÞò åîõãßáíóçò 

ðñÝðåé íá åßíáé óåâáóôÝò", õðïóôçñßæåé 

ï ÏÏÓÁ, ðëçí, üìùò, ëüãù ôçò êáêÞò 

óõãêõñßáò, "íá ìçí ãßíïõí óåâáóôïß ïé 

óôü÷ïé ôïõ ïíïìáóôéêïý åëëåßììáôïò", ãéá 

ðáñÜäåéãìá ç åðéóôñïöÞ óôï 3% ôïõ ÁÅÐ 

áð' áõôÞ ôç ÷ñïíéÜ ðïõ Ý÷åé ðñïâëåöèåß 

ãéá ïñéóìÝíåò ÷þñåò, ìåôáîý ôùí ïðïßùí 

ç Ãáëëßá.

Êáôáíïïýí üôé ç ëéôüôçôá ïäçãåß óôçí 

ýöåóç êáé áõôÞ ìå ôç óåéñÜ ôçò ïîýíåé ôçí 

êñßóç, üôé äçëáäÞ ôïíßæïõìå åäþ êáé ðÝíôå 

÷ñüíéá...

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, όπως επίσης οι 

συλλογικοί φορείς των Μηχανικών (Σωματεία, Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης) καλούν τους 

Μηχανικούς να πάρουν μέρος σε νέα συγκέντρωση διεκδίκησης αναστολής της εφαρμογής των 

αντισυνταγματικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής επιβολής εξωπραγματικών αυξήσεων 

των ασφαλιστικών εσιφορών τους.   

Οι Μηχανικοί καλούνται να δώσουν δυναμικό παρόν την Πέμπτη 4 Απριλίου 2013 στις 14:00, 

έξω από τα γραφεία του ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα). 

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ
 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΕΕ 

ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ  

ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Φορείς των μηχανικών, ο ένας μετά τον 

άλλον, δήλωναν τη συμμετοχή τους στην 

κινητοποίηση για το ασφαλιστικό των Μη-

χανικών., που διοργανώνουν το ΤΕΕ και οι 

συλλογικοί φορείς  των Μηχανικών. Ειδικό-

τερα, μέχρι αργά το βράδυ είχαν προχωρή-

σει σε σχετική ανακοίνωση οι: Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων 

Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχο-

λών.  Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.Σύνδε-

σμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων. 

Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών 

Δημοσίων Έργων  Πανελλήνια Ένωση Δι-

πλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Σύνδεσμος 

Εταιρειών Γεωπληροφορικής και Κτηματολο-

γίου. Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 

Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων. Πανελλήνιος 

Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών. Σύλλογος Διπλω-

ματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος 

(Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.). Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδό-

μων και Χωροτακτών. Πανελλήνιος Σύλλογος 

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Σύλ-

λογος Ελλήνων Αεροναυπηγών. Πανελλήνια 

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση. ΔΑΠ 

Μηχανικών. Συνεργασία Αριστερών Μηχα-

νικών. Ανεξάρτητος Συνδυασμός Κωνστα-

ντίνος Λυσσαρίδης. Ανεξάρτητη Παρέμβαση 

Μηχανικών Θράκης Ανοικτή Συνέλευση 

Μηχανικών. Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία. 

Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών. 

Αναλυτικά οι ανακοινώσεις τους στην ιστοσε-

λίδα: www.tee.gr

Κινητοποίηση των Μηχανικών 
για το ασφαλιστικό 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Πανεπιστηµίου 

Κρήτης διοργανώνει ενηµερωτικές ηµερίδες µε 

θέµα: «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες 

στην Ελλάδα και το Εξωτερικό». Οι εκδηλώσεις 

θα πραγµατοποιηθούν στο Ρέθυµνο (Αίθουσα 

Πολλαπλών Χρήσεων της Βιβλιοθήκης, την Τρίτη 

9 Απριλίου 2013 στις 9:30 π.µ.), και στο Ηρά-

κλειο (Αµφιθέατρο Μανασάκη του Φοιτητικού 

Κέντρου Βουτών, την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013 

στις 9:30 π.µ.).

Θα µιλήσουν εκπρόσωποι από το Ίδρυµα Κρα-

τικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), τη Γερµανική Υπηρεσία 

Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD), το Βρετα-

νικό Συµβούλιο, το Ίδρυµα Fulbright (ΗΠΑ), το 

Γαλλικό Ινστιτούτο, την Ολλανδική Πρεσβεία, το 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 

υποβάλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν µε 

τους εκπροσώπους των χωρών για τα παραπάνω 

θέµατα.

Πληροφορίες: Για το Ρέθυµνο (καθηµερινά 

10:00–13:00), στο τηλ.: 28310 77765-66) και για 

το Ηράκλειο (επίσης 10:00 – 13:00), στο τηλ.: 

2810 394010-20

Ο ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, 

σε συνεργασία µε τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καλεί τους αρχιτέκτονες, 

οι οποίοι θα ήθελαν να συµµετάσχουν στις επι-

τροπές κρίσης των διπλωµατικών εργασιών της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, να δηλώσουν 

την πρόθεσή τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση 

και βιογραφικό.

Προϋποθέσεις συµµετοχής στον κατάλογο 

κριτών είναι η 5ετής –τουλάχιστον- εµπειρία 

σε αρχιτεκτονικό έργο µετά την αποφοίτησή 

τους και µία τουλάχιστον βράβευση ή διάκριση 

σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό ή σε 

διαγωνισµό αρχιτεκτονικού έργου, που έχει ορ-

γανωθεί από επιστηµονικούς φορείς ή το ΤΕΕ.

Ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται 

η ∆ευτέρα 29 Απριλίου 2013.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στα γραφεία του Συλ-

λόγου, είτε στο fax: 2103215147, είτε στο e-mail: 

info @ sadas - pea . gr ή sadas - pea @ tee . gr 

, είτε ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Βρυσακίου 15 

& Κλάδου, 105 55 Αθήνα. 

Πληροφορίες: Τηλ.: 2103215146-7, www.sadas-

pea.gr 

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π

26-28
Απριλίου

2013

24
Απριλίου

2013

 "Υπεραστικές Μεταφορές στην 

Ελλάδα: Ορίζοντας 2020”  

ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων

Η Ελληνική Σηµειωτική Εταιρεία και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τµήµατα, 

ΙΑΚΑ και Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) διοργανώνουν το 10ο διεθνές συνέδριο Σηµειωτι-

κής στο Βόλο (4 - 6 Οκτωβρίου 2013), µε θέµα ‘Κόσµοι που Αλλάζουν & Σηµεία των Καιρών’. 

Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων -για εισηγήσεις γραπτές ή προφορικές- 

είναι η 15η Μαίου 2013. Πληροφορίες: http://semio2013.uth.gr

" Έργα µεταφορικών υποδοµών 

ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνι-

κής οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

Ηµερίδες για µεταπτυχιακές σπουδές 

Πρόσκληση σε αρχιτέκτονες µηχανικούς

Εκδήλωση µε θέµα: «Η αναθεώρηση του Συντάγ-

µατος: ∆ικαιοσύνη» διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός 

Οργανισµός ∆ηµοσίου ∆ικαίου (EPLO)

την Πέµπτη 4 Απριλίου, στις 4 µµ,  στα κεντρικά 

γραφεία του στο Κολωνάκι (Αχαιού 16, ∆εξαµε-

νή).

Τα θέµατα αυτά θα συζητηθούν είναι: Ποιες αλλα-

γές που αφορούν τη ∆ικαιοσύνη επιβάλλεται να 

γίνουν κατά την αναθεώρηση του Συντάγµατος; Τι 

έδειξαν οι εµπειρίες µετά τις τελευταίες αναθεω-

ρήσεις και τι απαιτεί το νέο σκηνικό που δηµιουρ-

γεί στον κρίσιµο αυτό χώρο η οικονοµική κρίση;

Αναπτυξιακό συνέδριο διοργανώνει στην Κέρκυρα 

η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο της προε-

τοιµασίας της για την νέα Προγραµµατική περίοδο 

2014-2020, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2013.

Με το συνέδριο αυτό ξεκινά η διαδικασία δια-

βούλευσης για την Αναπτυξιακή Στρατηγική της 

Περιφέρειας. Η θεµατολογία του συνεδρίου πε-

ριλαµβάνει αναφορά στους βασικούς άξονες που 

εµπεριέχονται στην νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική 

«Ευρώπη 2020», λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτε-

ρες συνθήκες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Θα 

συµµετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, των εµπλεκόµενων Υπουργείων, της 

Αυτοδιοίκησης, της ακαδηµαϊκής κοινότητας, του 

συνόλου των πολιτικών, επιστηµονικών, κοινωνι-

κών, επιχειρηµατικών και επαγγελµατικών φορέων 

της Περιφέρειας. 

Αναθεώρηση  
του Συντάγµατος  
και ∆ικαιοσύνη

Αναπτυξιακό Συνέδριο
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Ξανά στους δρόµους οι Μηχανικοί 
Για να προστατεύσουν (το άλλοτε πλέον υγιές) ασφαλιστικό Ταµείο τους

Και νέα συγκέντρωση διαµαρτυρίας, ενάντια στις υπέρογκες (κατά 

28%), παράλογες (σε περίοδο κατά την οποία ένας στους δυο ασφα-

λισµένους αδυνατεί να πληρώσει τις υφιστάµενες) και αναδροµικές 

ασφαλιστικές (από το 2011) εισφορές, θα πραγµατοποιήσουν οι 

µηχανικοί την Πέµπτη, 4 Απριλίου, στις 14:00, έξω από τα γραφεία του 

ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα). 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης και η ∆ιοικούσα Επιτροπή του 

ΤΕΕ, όπως επίσης οι συλλογικοί φορείς των Μηχανικών (Σωµατεία, 

Σύλλογοι, Πρωτοβουλίες Βάσης), καλούν τους Μηχανικούς να πάρουν 

µέρος στη νέα συγκέντρωση µε στόχο να ανασταλεί η εφαρµογή των 

αντισυνταγµατικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής επιβο-

λής εξωπραγµατικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών τους.   

Νωρίτερα, στις 12:30 ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, θα δώ-

σει Συνέντευξη Τύπου, στα γραφεία του ΤΕΕ (Νίκης 4, 8ος όροφος), 

κατά την οποία θα παρουσιάσει αδιάσειστα επίσηµα στοιχεία, από τα 

οποία προκύπτει ότι το Ασφαλιστικό Ταµείο των µηχανικών (ΤΣΜΕ-

∆Ε), αφού µε απαράδεκτες και αντισυνταγµατικές αποφάσεις µπήκε, 

αρχικά, στο «τραπέζι του Προκρούστη», τώρα, µε νέες απαράδεκτες 

και παράλογες αποφάσεις επιχειρείται να διαλυθεί, καθώς χιλιάδες 

ασφαλισµένοι, οι οποίοι αδυνατούν να καταβάλλουν τις ήδη υψη-

λές εισφορές, λόγω της ανεργίας και της δραστικής περικοπής των 

αµοιβών τους, καλούνται να καταβάλλουν και, µάλιστα, αναδροµικά 

επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές συνολικού ύψους 108 εκατοµµυρί-

ων ευρώ !

Συνέπεια της ανάλγητης απόφασης, την οποία σπεύδει να υλοποιήσει 

η νέα διοίκηση του ΕΤΑΑ, είναι χιλιάδες µηχανικοί να σπεύδουν είτε 

σε πρώιµη συνταξιοδότηση, είτε στην κατάθεση αιτήσεων διαγραφής 

από το ΤΕΕ και κατ’ επέκταση από τον Ασφαλιστικό φορέα τους, ώστε 

να αποφύγουν τη δυσβάσταχτη καταβολή των παράλογων ασφαλιστι-

κών εισφορών.

Σε δήλωσή του, µε αφορµή τις νέες κινητοποιήσεις των µηχανικών, ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης., µεταξύ άλλων, αναφέρει:

Με αιχµή το ασφαλιστικό οι διπλωµατούχοι µηχανικοί, όχι µόνον ως 

επιστήµονες και επαγγελµατίες αλλά και ως φορείς της προόδου και 

βασικοί συντελεστές της εθνικής αναπτυξιακής προσπάθειας δεχό-

µαστε άλλη µία κατά µέτωπο επίθεση, από τις κυρίαρχες δυνάµεις 

ισοπέδωσης, που βυθίζουν τη χώρα στην ύφεση και τις παραγωγικές 

δυνάµεις στη φτώχεια και την ανεργία. Τα τελευταία γεγονότα, µε 

αφετηρία την κινητοποίηση της Πέµπτης 28 Απριλίου 2013 επιβεβαι-

ώνουν ότι συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση η εφαρµοζόµενη πολιτική 

κοινωνικής αναλγησίας των τριών τελευταίων χρόνων και η στοχοποί-

ηση των εργαζοµένων και µε µεγαλύτερη ένταση των µηχανικών και 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Παράλληλα οι τρέχουσες 

εξελίξεις  συµπυκνώνονται σε µια άνευ προηγουµένου προκλητική, 

αντιδεοντολογική και αντιδηµοκρατική στάση του νεοδιορισµένου 

προέδρου του ΕΤΑΑ, κατά των µηχανικών  και του ΤΕΕ, των ατοµικών 

δικαιωµάτων και των συλλογικών µας διεκδικήσεων».

Υπενθυµίζει ότι την περασµένη Πέµπτη, για πρώτη φορά στην ιστορία, 

µετά από πρόσκληση του νέου προέδρου του Ταµείου, στην είσοδο 

του ΕΤΑΑ υποδέχθηκε τον ίδιο και τους εκπροσώπους των ∆ιοικήσε-

ων Συλλόγων Τεχνικών και Μηχανικών η Αστυνοµία ! Και υπογραµ-

µίζει:

«Τα κυβερνητικά χτυπήµατα στη δηµόσια κοινωνική ασφάλιση είναι 

µεθοδευµένα. Σε ό,τι αφορά το δικό µας φορέα, στοχεύουν στην 

απαξίωση και τη µη βιωσιµότητα του Ταµείου και στην εξαθλίωση των 

µηχανικών». 

Αναφερόµενος στις τελευταίες αποφάσεις του ∆Σ του ΕΤΑΑ, τονίζει:

«Η  εφαρµογή της αντισυνταγµατικής διάταξης του Ν. 3986/2011 που 

προβλέπει την ένταξη των Ασφαλισµένων µας, υποχρεωτικά, σε ανώ-

τερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία οδηγεί χιλιάδες διπλωµατού-

χους µηχανικούς εκτός επαγγέλµατος, σε εξαθλίωση και περιθωριο-

ποίηση, όταν ήδη η πλειοψηφία των µηχανικών δεν έχει καλύψει τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και δεν έχουν ιατροφαρµακευτική 

περίθαλψη».

Στη δήλωσή του υπενθυµίζει, ακόµη, ότι 27.943 µηχανικοί δεν έχουν 

εξοφλήσει, λόγω οικονοµικής αδυναµίας, τις εισφορές για το β' 

εξάµηνο του 2012 (περίπου το 40% των ελεύθερων επαγγελµατιών), 

όπως, επίσης, και 3.778 εταιρείες τις ασφαλιστικές εισφορές των 

εργαζοµένων τους, περίπου 8.000 µηχανικοί έχουν προβεί σε διακα-

νονισµό, µε µεγάλη αβεβαιότητα για τη δυνατότητα τους να ανταπε-

ξέλθουν στην επόµενη δόση. Αριθµοί που υποδηλώνουν µε τον πλέον 

φανερό τρόπο την απόγνωση που κυριαρχεί µεταξύ των µηχανικών 

και τεχνικών στη χώρα. Τέλος, µε τη δήλωσή του ο κ. Σπίρτζης όλους 

τους µηχανικούς σε συστράτευση, ώστε να αποτραπεί «να συνεχιστεί 

µία πολιτική που ρίχνει στα βράχια το Ταµείο µας και ισοπεδώνει 

το τεχνικό επιστηµονικό δυναµικό της χώρας», επισηµαίνοντας ότι 

«ως Παραγωγοί και Επιστήµονες, δεν έχουµε το δικαίωµα να µην 

αντιδρούµε στη συνεχιζόµενη και εντεινόµενη ύφεση, που οδηγεί τη 

χώρα στην πλήρη διάλυση και καταστρέφει τον ιστό της κοινωνίας 

και τα θεµέλια της οικονοµίας. ∆εν έχουµε το δικαίωµα, ως Πολίτες 

να µην αντιδρούµε σε µία πολιτική που έχει δηµιουργήσει 1,5 εκα-

τοµµύριο ανέργους και στοχεύει στην αποδυνάµωση οποιασδήποτε 

παραγωγικής δύναµης της χώρας µας, από ένα πολιτικό σύστηµα 

φαύλο, ενδοτικό και ανίκανο».

Την Πέµπτη (4/4) :στις 12:30  Συνέντευξη Τύπου του 
προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και στις 14:00 
συγκέντρωση των µηχανικών έξω από τα γραφεία 
του ΕΤΑΑ για να αποτραπεί η παράλογη και  υπέρο-
γκη (κατά 28%) αναδροµική αύξηση των εισφορών 
σε περίοδο σχεδόν καθολικής ανεργίας
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Καθώς το ανθρώπινο αποτύπωµα εξαπλώνεται, 

υποχωρούν σηµαντικά πια η άγρια φυσική οµορφιά του 

πλανήτη. Ακόµη χειρότερα εξελίσσονται τα πράγµατα 

για την ενάλια ζωή, που επηρεάζεται από τον άνθρωπο, 

την κλιµατική αλλαγή και τη ρύπανση. Απ’ αυτές τις τρεις 

αιτίες, κατά την άποψη πολλών επιστηµόνων, η υπερα-

λίευση είναι η µεγαύτερη. Κατά µια µεγάλη απογραφή 

της θαλάσσιας ζωής, που διήρκεσε µια δεκαετία και 

ολοκληρώθηκε το 2010, διαπιστώθηκε ότι το 90% των 

µεγάλων ψαριών είχε εξαφανιστεί από τους ωκεανούς, 

καθώς έπεσαν θύµατα υπεραλίευσης. Κάτι ανάλογο 

συνέβη τις δεκαετίες του ’30 και ’40, ενώ το ίδιο τώρα 

συµβαίνει µε το ψάρι Halibut στο Βόρειο Ατλαντικό. Η 

καταστροφή τιµωρεί και στην Ιρλανδία οι µηχνότρατες 

επιστρέφουν πλέον στο λιµάνι µόνο µε γαρίδες και 

χτένια.

Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη στη νοτιο-ανατολική 

Ασία. Στην Ινδονησία, αλιεύουν γόνο, τον οποίο αλέθουν 

για να εµπλουτίσουν τα ιχθυάλευρα, µε τα οποία ταΐζουν 

τις γαρίδες των ιχθυτροφίων.

Οι µηχανότρατες, λένε οι επιστήµονες, είναι αυτές που 

προκαλούν τη χειρότερη και ανεπανόρθωτη βλάβη στους 

βυθούς των θαλασσών. Τα ...άχρηστα αλιεύµατα που 

συγκεντρώνει σε µια διαδροµή περίπου 20 χιλιοµέτρων 

κάθε µια από αυτές (µη βρώσιµα ψάρια, χελώνες και 

κοράλια) φθάνουν ως και το 90% της “ψαριάς” !

Τα απειλούµενα µε εξαφάνιση θαλάσσια είδη αυξάνονται 

αλµατωδώς, λένε οι επιστήµονες, κρούοντας τον 

κώδωνα του κινδύνου, υπενθυµίζοντας ότι οι θάλασσες 

προσφέρουν στους ανθρώπους τεράστιες ποσότητες 

τροφής και το 50% του οξυγόνου που αναπνέουµε. Αλλά 

ως πότε, αναρωτιούνται.

Ζοφερό χαρακτηρίζουν το µέλλον των ωκεανών οι επιστήµονες, 
αν δεν αποκατασταθεί η αφθονία, η ποικιλία και ζωντάνια

Τόνοι νεκρών ψαριών επιπλέουν στα νερά στης λιµνοθάλασσας Rodrigo de Freitas λιµνοθάλασσα, στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο. Η ρύπανση, η υπεραλίευση και η κλιµατική αλλαγή, ασκού τεράστια πίεση στη θαλάσσια ζωή.

Οι ωκεανοί φιλοξενούν το 90% του ζωντανού “πληθυ-
σµού” του πλανήτη µε πάνω από ένα εκατοµµύριο είδη, 
µεταξύ των οποίων και το µεγαλύτερο θαλάσσιο κοίτος,  
η γαλάζια φάλαινα.

Πάνω από ένα εκατοµµύριο θαλάσσιες χελώνες 
εκτιµάται ότι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της 
αλιευτικής δραστηριότητας την περίοδο 1990-2008.

Η υπερθέρµανση του πλανήτη και η οξίνιση των ωκεανών είναι, 
κατά τον καθηγητή της Θαλάσσιας Βιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
Dalhousie στο Χάλιφαξ του Καναδά, Ron O'Dor, τα δυο χειρότε-
ρα πράγµατα που συµβαίνον στον πλανήτη. "Λόγω της οξίνισης, 
τα κοράλλια δεν µπορούν να αναπτυχθούν και ο κίνδυνος να 
διαλυθούν δεν είναι µακριά".

Κατά τις εκτιµήσεις του 
Πανεπιστηµίου του Χάλιφαξ, 

το 30% των κοραλλιογενών 
υφάλων θα κινδυνεύσουν να 

εξαφανιστούν από το 2050.

Τον Ιούνιο του 2012, κατά την 
Παγκόσµια Ηµέρα των Ωκεανών, 
περισσότερα από 5.000 παιδιά στο 
Λος Άντζελες, σχηµάτισαν στην 
παραλία µε τα σώµατά τους έναν 
τεράστιο καρχαρία, θέλοντας να 
εκφράσουν την απαίτησή τους για 
προστασία της θάλασσας.
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Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε ο ΣΑΤΕ 

ζητώντας την κατάργηση του παραβόλου 50.000 

ευρώ, το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατα προκει-

µένου να γίνει δεκτή και να συζητηθεί αίτηση 

ασφαλιστικών µέτρων, πριν από τη σύναψη 

σύµβασης ανάθεσης δηµόσιων έργων, τονίζοντας 

ότι το υπερβολικό παράβολο παραβιάζει το ενω-

σιακό δίκαιο, αλλά και κάθε έννοια προστασίας 

από παράνοµες ενέργειες των υπηρεσιών, χωρίς 

να επιταχύνει την εκτέλεση των έργων, όπως 

ισχυρίστηκε ο νοµοθέτης. Μάλιστα, στο κείµενο 

της καταγγελίας προς την ΕΕ, αναφέρεται ότι ήδη, 

µετά τη θέσπιση του παραβόλου, εµφανίστηκαν 

φαινόµενα διοικητικής αλαζονείας και αυθαι-

ρεσίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δηµόσιων 

έργων. Να σηµειωθεί ότι στις αρχές Μαρτίου, στο 

Συµβούλιο της Επικρατείας, κατά τη διάρκεια 

Πρότυπης ∆ίκης, υπό την προεδρία του προέ-

δρου του ΣτΕ Κωνσταντίνου Μενουδάκου, τέθηκε 

(εκτός από την αντίθεση στο ενωσιακό δίκαιο) και 

θέµα αντισυνταγµατικότητας της διάταξης καθώς 

και αντίθεσής της προς την Ευρωπαϊκή Συνθήκη 

των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, για τα οποία 

αναµένεται η απόφαση. Όπως επισηµαίνει ο ΣΑΤΕ 

στην καταγγελία του προς την ΕΕ, µε την Πράξη 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 5ης ∆εκεµβρίου 

2012, καθώς και το Ν. 4111/25-1-2013, προβλέ-

φθηκε  παράβολο σε “ποσοστό 1% της προϋπο-

λογισθείσας αξίας (του έργου) ...το οποίο δεν 

µπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ” προκειµένου 

να γίνει δεκτή και να συζητηθεί αίτηση ασφαλι-

στικών µέτρων, πριν από την υπογραφή σύβασης 

ανάθεσης δηµόσιου έργου. Με δεδοµένο ότι η 

νοµοθετική πρόβλεψη αφορά δηµόσια έργα που 

εµπίπτουν στις Κοινοτικές Οδηγίες περί δηµοσίων 

συµβάσεων, το ύψος των οποίων είναι από 5 

εκατοµµύρια ευρώ και άνω, γίνεται κατανοητό ότι 

το παράβολο προσδιορίζεται σε 50.000 ευρώ σε 

κάθε περίπτωση. Κατά το νοµοθέτη, προστίθεται 

στην καταγγελία προς την ΕΕ, η επίµαχη διάταξη 

θεσπίστηκε για να αποτραπεί η κατάθεση στα 

δικαστήριο παρελκυστικών αιτήσεων ασφαλιστι-

κών µέτρων, οι οποίες καθυστερούν τις διαγωνι-

στικές διαδικασίες και προκαλούν προβλήµατα 

στην απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ ! 

Ωστόσο, όπως υπογραµµίζεται, οι καθυστερήσεις 

σηµειώνονται κατά το στάδιο του ελέγχου και 

αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, ειδικά 

σε έργα που ανατίθενται µε το σύστηµα «µελέ-

τη – κατασκευή», που διαρκούν πολλούς µήνες, 

ακόµη και χρόνια, καθυστερήσεις που θα εξακο-

λουθήσουν να υφίστανται και να αποτελούν την 

κύρια τροχοπέδη για την ταχεία ολοκλήρωση των 

διαγωνισµών και την απορρόφηση των κονδυλίων 

του ΕΣΠΑ, όσο οι αιτίες που τις προκαλούν δεν 

αντιµετωπίζονται (γραφειοκρατία, υποστελέχωση 

υπηρεσιών κ.α.). 

Αντίθετα, µε το υπέρογκο παράβολο, επιχειρείται 

να καταργηθεί το δικαίωµα της δικαστικής συν-

δροµής όταν πράξεις ή παραλείψεις υπηρεσιών 

θίγουν τα συµφέροντα ενδιαφεροµένων, αλλά και 

ευρύτερα των πολιτών, γεγονός που έρχεται σε 

ευθεία αντίθεση µε το ενωσιακό δίκαιο το οποίο, 

µεταξύ άλλων, ορίζει ότι τα κράτη-µέλη οφείλουν 

να θεσπίσουν θεσµικά πλαίσια, ώστε να εξα-

σφαλίζουν ότι θα «λαµβάνονται, το συντοµότερο 

δυνατόν και µε τη διαδικασία ασφαλιστικών 

µέτρων, προσωρινά µέτρα για να επανορθω-

θεί η εικαζόµενη παράβαση ή να αποτραπεί η 

περαιτέρω ζηµία των θιγοµένων συµφερόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων µέτρων που αναστέλλουν 

ή επιτρέπουν την αναστολή της διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης ή της εκτέλεσης 

οιασδήποτε απόφασης λαµβάνουν οι αναθέτου-

σες αρχές».

Φαινόµενα διοικητικής αλαζονείας και αυθαιρεσίας 
Καταγγέλλει ο ΣΑΤΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Φρένο στα σχέδια ανέγερσης υψηλών κτιρίων 

ή εµπορικών κέντρων στην περιοχή της 

Ακαδηµίας Πλάτωνος έβαλε το Συµβούλιο της 

Επικρατείας µε απόφασή του που στηρίζεται 

στο άρθρο 24 του Συντάγµατος. Οι δικαστές 

«ψαλιδίζουν» τον συντελεστή δόµησης και 

το ύψος των κτιρίων στον αρχαιολογικό χώρο 

της περιοχής, µια αύξηση συντελεστή που 

επιχειρήθηκε να γίνει µε Π∆. Στο Ε' Τµήµα του 

Ανωτάτου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου κατατέ-

θηκε σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος που 

προβλέπει «την τροποποίηση του συντελεστή 

δόµησης των οικοπέδων και του µέγιστου επι-

τρεπόµενου ύψους των κτιρίων στην περιοχή 

γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Ακα-

δηµίας Πλάτωνος του ρυµοτοµικού σχεδίου 

Αθηνών». Το Ε' Τµήµα στην υπ' αριθµ. 77/2013 

γνωµοδότησή του (πρόεδρος ο σύµβουλος 

Επικρατείας Ι. Μαντζουράνης και εισηγητής ο 

πάρεδρος ∆. Βασιλειάδης) έκρινε, κατ' αρχάς, 

νόµιµο στο σύνολό του το σχέδιο Προεδρικού 

∆ιατάγµατος, αλλά µη νόµιµη µια επί µέρους 

διάταξή του. Συγκεκριµένα, οι σύµβουλοι Επι-

κρατείας έκριναν µη νόµιµη τη διάταξη εκείνη 

που προβλέπει συντελεστή δόµησης 2,4 στον 

τοµέα ΙΙΙ που έχει µέτωπο τον Κηφισό, όπως 

επίσης κρίθηκε παράνοµο και το προβλεπό-

µενο ανώτατο ύψος των κτιρίων, το οποίο ήταν 

18 µέτρα. Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι ο συ-

ντελεστής δόµησης δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τον µέσο συντελεστή δόµησης που προβλέπει 

το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο της περιοχής 

που είναι 2,1, όπως επίσης δεν µπορεί το ύψος 

των κτιρίων να υπερβαίνει το προβλεπόµενο 

µέγιστο ύψος που είναι τα 15 µέτρα. Το ΣτΕ 

επισηµαίνει ότι το επίµαχο διάταγµα πρέπει 

να δηµοσιευθεί άµεσα, καθώς τόσο το ΥΠΕΚΑ 

όσο και ο ∆ήµος Αθηναίων έχουν επιβάλει 

αναστολή έκδοσης οικοδοµικών αδειών κατά 

την τελευταία διετία (2010-2012). Και πρέπει να 

δηµοσιευθεί άµεσα προκειµένου να αποτραπεί 

η περαιτέρω δηµιουργία µη αναστρέψιµων 

καταστάσεων στην περιοχή του αρχαιολογικού 

άλσους της Ακαδηµίας Πλάτωνος.

Ôï ÓôÅ Ýêïøå ôï ÓõíôåëåóôÞ Äüìçóçò  

óôçí Áêáäçìßá ÐëÜôùíïò
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Απολύσεις, τέλος ακινήτων, έσοδα, οφειλές, 
τράπεζες, ιδιωτικοποιήσεις- ΕΞΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Αναµένεται σκληρή στάση των 

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΩΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ∆ΝΤ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΑΡΡΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Την τελική πρόταση προς την τρόικα διαµορφώνουν 
οι αρχηγοί- ∆ΥΣΚΟΛΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 8,8 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΛΕΟΝ ΤΟ DEAL ΕΤΕ-EUROBANK  ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ 26ΕΤΙΑΣ ΟΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
1.775.000 άτοµα τους τελευταίους δώδεκα µήνες- ΣΤΑ 19 ΕΚΑΤ. ΟΙ 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Τα µεγαλύτερα ποσοστά εµφανίζονται σε 

 ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
2,5% ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 22 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Συνεχείς διαβουλεύσεις για να συµφωνήσουν οι 
κυβερνητικοί εταίροι- ΤΑ ΕΞΙ ΚΑΥΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΝΗΣ 
ΑΤΖΕΝΤΑΣ- Τα µέτωπα που πρέπει να κλείσουν για να µην 
διακινδυνεύσουν 8,8 δισ.- ∆εν υπάρχει περιθώριο αναβολής της 

ΤΑ ΚΤΕΛ 

ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ ΤΟ ’15 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
εξόφληση προχωρεί κανονικά- ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΑΝΤΙ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ!
ΕΞΠΡΕΣ: Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 233 επιχειρήσεων 

υποχώρησε κατά 0,3% στα 79,09 δισ.- ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 6,6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 
161 ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΤΟ 2012  ∆ΕΗ: ΠΡΟΣ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΥΨΟΥΣ 1,1 ∆ΙΣ. ΜΙΝΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΣΤΟ 12% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ-

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΕΛ ΤΟ 2015.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 1,6 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ∆ΙΜΗΝΟ-

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗΝ Ε.Ε.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤτΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ-EUROBANK ΣΤΟ 12% Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ALPHA ΓΙΑ ΤΗΝ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΤΟ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ- 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΑΑΑ- Κατά των “ασώτων” του Νότου.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο κ. ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
πρόεδρο Αναστασιάδη.
ΤΑ ΝΕΑ: Αναζητούν κοινή γραµµή οι τρεις αρχηγοί- Αγκάθια ο φόρος 

ΑΚΡΟΒΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΖΑΡΕΜΑΤΑ ΚΥΠΡΟΣ: Ο ΜΙΧ. ΣΑΡΡΗΣ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΤΡΙΑ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟ 
ΨΥΓΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι δανειστές πιέζουν για νέες περικοπές- 
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΠΑΓΙ∆Α ΦΟΡΟΥ 
ΣΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΨΑΝ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ- Οι παροχές 
υγείας συνυπολογίζονται στο εισόδηµα και επιβαρύνονται µε εισφορά 

ΣΥΝ∆ΕΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

∆ιαιτησίας στις συλλογικές συµβάσεις- ΝΑΡΚΗ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2  
ΑΝΕΡΓΙΑ- ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΕ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- 1.000.000 άνεργοι 

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΥΝ∆ΕΟΥΝ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΜΕ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
ΕΘΝΟΣ: 

κακούργηµα- ΝΟΜΟΣ- ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ 2.000 ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ- 

ΝΕΑ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τοξική η επένδυση στη 

Χαλκιδική- ∆ΗΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΦΛΕΒΑ 
ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΣΕ ΛΑΘΟΣ 
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΑΝΟΙΧΤΑ  ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΚΑΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Η ∆ικαιοσύνη ταυτίζει τις δύο υποθέσεις που 

οδήγησαν στην αποδόµηση της κυβέρνησης Ν∆- ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ- Ο ρόλος των ξένων µυστικών 

Το πόρισµα του εισαγγελέα ∆ασούλα οδήγησε στα πρόσωπα που 

ΚΥΠΡΟΣ: Η ΑΛΙΚΗ 
«ΕΦΑΓΕ» ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΑΡΟΠΑΛΕΥΕΙ 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Τα αδιέξοδα και οι ελιγµοί των αρχηγών- ΤΡΕΛΕΣ «Ι∆ΕΕΣ» ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΧΕ∆ΙΟ (!) ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΙΟΙ ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΒΡΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ Ο ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.
ΕΣΤΙΑ: Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΠΡΟ∆ΡΑΧΜΗΣ!-

Η ΑΥΓΗ: ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ- Αποκαλυπτήρια για τη 

οικονοµίας, µε την άφιξη της τρόικας αύριο στην Αθήνα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συζήτηση στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή- 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

αποκαλυφθούν- «ΠΥΛΗ ΤΟΥ Α∆Η» ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ!
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ΤΑ ΣΚΗΠΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΗΡΕ H ΕΛΛΑ∆Α 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 03/04/2013

γυναίκες και στους νέους, παρά τη µικρή υποχώρηση της 

συνολικής ανεργίας που καταγράφηκε το ∆εκέµβριο. Σύµφωνα 

µε τον κ. Αντόρ, τα ποσοστά ανεργίας είναι απαράδεκτα και 

επίτροπος κάλεσε τα κράτη-µέλη να χρησιµοποιήσουν όλα 

τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους για την αναχαίτιση 

του φαινοµένου, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην ανάγκη 

άµεσης υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου σχετικά 

που εγκρίθηκε τον περασµένο µήνα. Η εν λόγω απόφαση 

και την ηλικία των 25 ετών θα λαµβάνουν ποιοτική προσφορά 

απασχόλησης, δυνατότητα συνεχούς εκπαίδευσης ή µαθητείας 

εντός τεσσάρων µηνών από τη στιγµή που αποχωρούν από την 

επίσηµη εκπαίδευση ή που µένουν άνεργοι. Η δράση αυτή θα 

να αυξήσει τα κονδύλια του Κοινωνικού Ταµείου για την 

καταπολέµηση της ανεργίας µέσω της µεταφοράς πόρων από 

άλλες γραµµές του προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 

τη χειρότερη. Σηµειώνεται ότι και στις δύο ζώνες τα ποσοστά 

είχαν διαµορφωθεί στο 10,9% και 10,2% αντίστοιχα. Σε σχέση µε 

Η ανεργία αυξάνεται µε γρήγορο ρυθµό και στην Κύπρο εξαιτίας 

εκατοµµύρια, εκ των οποίων 3,581 εκατ. άτοµα αφορούσαν στις 

ανεργίας καταγράφονται στην Αυστρία (4,8%), στη Γερµανία 

ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Α∆ΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η ΑΥΓΗ |  Σελίδα 12 | 03/04/2013

Νέα συγκέντρωση διαµαρτυρίας κατά των υπέρογκων αυξήσεων 

κατά 28% αναδροµικών ασφαλιστικών εισφορών από το 2011, 

όταν ήδη ένας στους δυο ασφαλισµένους αδυνατεί να πληρώσει 

τις υφιστάµενες, προγραµµατίζουν οι µηχανικοί αύριο, στις 14.00, 

επίσης οι συλλογικοί φορείς των µηχανικών (σωµατεία, σύλλογοι, 

πρωτοβουλίες βάσης), καλούν τους µηχανικούς να πάρουν µέρος 

αντισυνταγµατικών διατάξεων και αποφάσεων υποχρεωτικής 

επιβολής εξωπραγµατικών αυξήσεων των ασφαλιστικών 

είτε σε πρώιµη συνταξιοδότηση είτε στην κατάθεση αιτήσεων 

φορέα τους, ώστε να αποφύγουν τη δυσβάσταχτη καταβολή 

ξεχείλισε το ποτήρι. Αυτή τη φορά πρέπει να είµαστε ακόµη 

περισσότεροι και περισσότερες. Να µην επιτρέψουµε στον κ. 

Σελλιανάκη να διαλύσει τεχνητά τη συνεδρίαση του ∆.Σ., όπως 

να ακυρώσει τις αυξήσεις των εισφορών βάζοντας ένα πρώτο 

ανοιχτή συνέλευση µηχανικών έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην 

οργάνωση και την ανάπτυξη των κινητοποιήσεων µέχρι τώρα. 

τις αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές, µείωση των εισφορών 

τους µηχανικούς να συµµετάσχουν στην Ανοιχτή Συνέλευση 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 03/04/2013
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αεροδροµίων που θα παραχωρηθούν σε ιδιώτες, ενώ σήµερα 

σχετικών µε την πώληση των περιφερειακών αεροδροµίων 

από το υπ. Ανάπτυξης που συντελέστηκε την περασµένη 

εβδοµάδα, συνιστούν άλλες δύο µνηµονιακές υποχρεώσεις 

της χώρας που κλείνουν την τελευταία στιγµή, στην εκπνοή 

που σχετίζονται µε το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων. 

Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά αεροδρόµια, τελικά το 

Ταµείο αποφάσισε την παραχώρηση 14 περιφερειακών 

αεροδροµίων -επτά για κάθε οµάδα- τα οποία εν δυνάµει 

µπορούν να γίνουν έως 20 - δέκα για κάθε οµάδα. Σύµφωνα 

δικαίωµα να µην επιτρέψει στον επιλεγµένο επενδυτή της 

µιας οµάδας αεροδροµίων, την ανάθεση αεροδροµίων της 

δεύτερης οµάδας. Αυτό σηµαίνει ότι το Ταµείο θα σταθµίσει 

τις επιλογές που έχει, κατά τη διαδικασία υποβολής 

των προσφορών και δεν αποκλείεται και οι δύο οµάδες 

αεροδροµίων ή κάποιων από τις δύο οµάδες να περιέλθουν 

πρώτη φάση οι ενδιαφερόµενοι θα κληθούν να υποβάλουν 

το ενδιαφέρον τους και στη δεύτερη να υποβάλουν τις 

δεσµευτικές τους προσφορές. Η πρώτη φάση αναµένεται να 

υποβολή ενδιαφέροντος. Η δεύτερη φάση, της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών, αναµένεται να διαρκέσει µέχρι το 

ερχόµενο φθινόπωρο, έτσι ώστε µέχρι το τέλος του έτους  να 

είναι έτοιµες οι συµβάσεις παραχώρησης των αεροδροµίων. 

Βάσει τα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο 

διαθέτει ίδια κεφάλαια ύψους 150 εκατ. ευρώ και να έχει 

λειτουργήσει τουλάχιστον ένα αεροδρόµιο που εξυπηρέτησε 

συµβάσεις έχουν ελάχιστο χρόνο παραχώρησης 30 χρόνια, 

ενώ το Ταµείο διατηρεί το δικαίωµα για επέκταση άλλα 10 

χρόνια. Σε ό,τι αφορά τα ακίνητα του εξωτερικού, αύριο 

Τα τέσσερα ακίνητα προσέλκυσαν προσφορές πάνω από 

της ελληνικής πρεσβείας- για το οποίο υπήρξε προσφορά 

πάνω από 8 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι τα ακίνητα του 

εξωτερικού προς πώληση ήταν έξι, για δύο εκ των οποίων 

συγκεκριµένων ακινήτων, εφόσον αυτή ολοκληρωθεί, τα 

συµφωνηµένα έσοδα του Ταµείου στην αξιοποίηση ακίνητης 

περιουσίας ανέρχονται µέχρι τώρα σε περίπου 150 εκατ. 

ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι 81 εκατ. ευρώ προέρχονται από 

τη νέα σύµβαση. Τέλος στη σηµερινή συνεδρίαση του ∆.Σ. 

µε τη στάση που θα τηρήσει το Ταµείο στην επικείµενη 

της νέας  5ετούς σύµβασης τεχνολογικής υποστήριξης του 

ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ TAP

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 14 | 03/04/2013

Η αντίστροφη µέτρηση για τον διεθνή αγωγό µεταφοράς 

φυσικού αερίου TAP, το µεγαλύτερο τµήµα του οποίου θα 

διέρχεται από τη χώρα µας, άρχισε. Η εταιρεία του TAP 

υπέβαλε στην κοινοπραξία Σαχ Ντενίζ, που αναπτύσσει το 

της, καθώς οι Αζέροι θα επιλέξουν τον Ιούλιο τον αγωγό που 

οποίος επίσης υπέβαλε προσφορά, είναι το πρότζεκτ για τον 

µήκους 800 χλµ, συµπεριλαµβανοµένης της υποθαλάσσιας 

πρότζεκτ ότι θα συµµετάσχει µε 50% σε όποιον από τους 

Ουάσιγκτον, τους τελευταίους µήνες όµως φαίνεται πως 

τα δύο κέντρα τηρούν ίσες αποστάσεις από τα δύο έργα, 

µε αποτέλεσµα ορισµένοι αναλυτές µε δηλώσεις τους σε 

διεθνή µέσα ενηµέρωσης να δίνουν προβάδισµα στον TAP. 

διακρατική συµφωνία για τη στήριξη του αγωγού. 


