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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Óôïõò «äñüìïõò öÜíôáóìá ôçò Ðïñôïãáëßáò», 

åóôéÜóôçêå ñåðïñôÜæ ôùí Financial Times 

(25/8/2013 - http://video.ft.com/2618878640001/

Portugals-ghost-roads/World).

Óýìöùíá ìå ôï ñåðïñôÜæ, ç ïäéêÞ êõêëïöïñßá 

óôçí Ðïñôïãáëßá, ôïõò ôåëåõôáßïõò 15 ìÞíåò, Ý÷åé 

ìåéùèåß ðåñéóóüôåñï áðü êÜèå Üëëç åõñùðáúêÞ 

÷þñá, êáôÜ 50% ôï 2012 êáé Ýíá åêðëçêôéêü 

68% ôï ðñþôï ôñßìçíï ôïõ 2013. Óôïé÷åßá ðïõ 

áíôéêáôïðôñßæïõí ôç ìåãÜëç ýöåóç ðïõ Ý÷åé ðëÞîåé ôç 

÷þñá, ðáñÜëëçëá êáé ôçí êáôáêüñõöç áýîçóç ôùí 

äéïäßùí, ðïõ åðÝâáëáí ïé áíÜãêåò óõíôÞñçóçò ôùí 

áõôïêéíçôïäñüìùí, óçìåéþíåé ï áíôáðïêñéôÞò ôùí FT.

Ùóôüóï, ðñïóèÝôåé, ôï ãåãïíüò åêèÝôåé êáé ôéò 

êõâåñíÞóåéò ãéá ôç ëáíèáóìÝíç êáôáíïìÞ ôùí 

êåöáëáßùí êáé êïéíïôéêþí åíéó÷ýóåùí áðü ôï 1986, 

ïðüôå ç ÷þñá åíôÜ÷èçêå óôçí ÅÅ, óôçí «õðåñâïëéêÞ 

êáé äõóáíÜëïãç Ýìöáóç óôïõò áõôïêéíçôüäñïìïõò 

óå âÜñïò ôùí óéäçñïäñüìùí». Ç Ðïñôïãáëßá, 

óÞìåñá, Ý÷åé 4 öïñÝò ðåñéóóüôåñá ÷éëéüìåôñá 

äñüìùí áíÜ êÜôïéêï áðü ôç Âñåôáíßá êáé 60% 

ðÜíù áðü ôç Ãåñìáíßá. ÕðÜñ÷ïõí ôïõëÜ÷éóôïí åííÝá 

ìåãÜëïé áõôïêéíçôüäñïìïé, ç çìåñÞóéá êõêëïöïñßá 

óôïõò ïðïßïõò åßíáé êÜôù áðü ôá áðáéôïýìåíá 10-

12.000 ï÷Þìáôá/çìÝñá, ãéá íá äéêáéïëïãçèåß ç 

êáôáóêåõÞ ôïõò. 

Åßíáé äýóêïëï íá áìöéóâçôÞóåé êÜðïéïò ôçí áîßá 

åíüò óýã÷ñïíïý ïäéêïý äéêôýïõ ðïõ âãÜæåé áðü ôçí 

áðïìüíùóç áãñïôéêïýò ðëçèõóìïýò êáé ìåéþíåé 

óçìáíôéêÜ ôïõò èáíÜôïõò áðü ôñï÷áßá, åðéóçìáßíåôáé 

óôï ñåðïñôÜæ. Ùóôüóï, ôï ìç åõêáôáöñüíçôï êüóôïò 

Ý÷åé íá êÜíåé ìå ôçí åðáêüëïõèç ðáñáìÝëçóç Üëëùí 

ìïñöþí áíÜðôõîçò, ðïõ ðñïöáíþò èá óõíôåëïýóáí 

óôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá ôçò ïéêïíïìßáò ôçò ÷þñáò êáé 

óôçí áåéöïñßá, ðáñÜ óôçí âñá÷õðñüèåóìç êáé óõ÷íÜ 

êïíôüèùñç äçìüóéá åðÝíäõóç, ôïíßæåôáé, êáëþíôáò 

óå ðñïâëçìáôéóìü ãéá ôï ìÝëëïí.

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

“Ήρθε η ώρα της ανατροπής. Ήρθε η 

ώρα της Κοινωνίας»  τονίζεται στην κοι-

νή ανακοίνωση των συνδικαλιστικών, 

επιστημονικών  και παραγωγικών  φο-

ρέων,  που έχουν σχηματίσει κοινό μέ-

τωπο συνεργασίας και παρεμβάσεων, 

με πρωτοβουλίες των διοικήσεων των 

φορέων και του προέδρου ΤΕΕ Χρ. 

Σπίρτζη. Η κοινή ανακοίνωση  περιγρά-

φει τη ζοφερή κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει η ελληνική οικονομία και 

κοινωνία εξαιτίας της εφαρμογής των 

πολιτικών των μνημονίων, καλώντας 

παράλληλα τις παραγωγικές δυνάμεις 

σε σειρά κινητοποιήσεων που οργανώ-

νονται στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο 

τη ΔΕΘ. 

-«Εμείς, οι συνδικαλιστικοί και επιστη-

μονικοί και παραγωγικοί Φορείς της 

χώρας, οι εκπρόσωποι των υγειών 

δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, 

δεν μπορούμε να ανεχθούμε άλλο 

αυτήν την κατάσταση.  Δεν μπορούμε 

να ανεχθούμε τη λάσπη, την κοροϊδία, 

τις συνεχείς αλλαγές στις θέσεις της 

Κυβέρνησης, τις συνεχείς αποτυχίες, 

τη σπατάλη των θυσιών της ελληνι-

κής κοινωνίας» τονίζεται στην κοινή 

ανακοίνωση και υπογραμμίζεται ότι:. 

«Προχωράμε συντονισμένα όχι μόνο 

για να αντιδράσουμε όλοι μαζί, όχι 

μόνο για να αντισταθούμε στη στοχο-

ποίηση κάθε κοινωνικής και επαγγελ-

ματικής ομάδας, κάθε συνδικαλιστικού 

και επιστημονικού Φορέα, αλλά για να 

αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό του πολι-

τικού συστήματος και να καταθέσουμε 

τις δικές μας θέσεις, τις προτάσεις της 

κοινωνίας για την έξοδο από την κρίση, 

για την μετα-μνημονιακή Ελλάδα, για τη 

συγκρότηση παραγωγικής δομής, για 

μια δημοκρατική κοινωνία». Στην ίδια 

ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι: «Σή-

μερα έπειτα από 4 χρόνια μνημονίων 

και θυσιών θα ανέλθει στο 188.4% του 

ΑΕΠ, ενώ το 2011 ήταν στο 176.7% 

και το 2010 στο 170.6% του ΑΕΠ. Η 

ύφεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. 

Η ανεργία, πλασματικά καταγεγραμ-

μένη, έφτασε τα 27,6 %.Οι εταιρείες 

κλείνουν η μία μετά την άλλη, χωρίς να 

μπορούν να καλύψουν στοιχειωδώς τις 

ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους 

και τα έξοδα λειτουργίας».

«Οι παραγωγικές 

µονάδες, η πρω-

τογενής παρα-

γωγή, η αγροτική 

οικονοµία, ο 

κατασκευαστικός 

τοµέας συνεχί-

ζουν την πτωτική 

τάση, έρµαιο 

των ασκούµενων 

ολιγοπωλιακών 

δικτύων και πο-

λιτικών, χωρίς να 

υπάρχει σχέδιο 

ανασυγκρότη-

σης».

ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ∆ΣΑ,  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΤΕΕ

Κοινό µέτωπο συνδικαλιστικών, 
επιστηµονικών και  

παραγωγικών φορέων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

25
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  Ευκαι-

ρία ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας της 

Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ευρωπαϊκό συνέδριο: "Απασχόληση 

των νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές έννοιες, 

έργα, πρότυπα ποιότητας"

 ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

Ένωσης Κέντρων Επαγ-
γελµατικής Κατάρτισης της 
Ευρώπης

23-26
Οκτωβρίου

2013

   «Energy in Buildings 2013»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
ASHRAE

9
Νοεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Αρχίζουν σήµερα –και ολοκληρώνονται 

στις 7 Σεπτεµβρίου- οι εργασίες του 13ου 

διεθνούς συνεδρίου Περιβαλλοντικής Επι-

στήµης και Τεχνολογίας (13th International 

Conference on Environmental Science and 

Technology - CEST2013) που διοργανώνουν 

το ∆ιεθνές ∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Επι-

στήµης και Τεχνολογίας (Global Network of 

Environmental Science and Technology - 

Global NEST) και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

στο ξενοδοχείο Divani Caravel.

 Εσπερίδα µε θέµα τα έξυπνα υλικά θα 

πραγµατοποιηθεί σήµερα (ώρα έναρξης 

17:00), στον χώρο CAMP-Contemporary Art 

Meeting Point (Ευπόλιδος 4 & Απελλού 2, 

Πλ. Κοτζιά – 1ος όροφος).

ΧΑΝΙΑ
Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνο-

νται στις 8 Σεπτεµβρίου- οι εργασίες του 

13ου διεθνούς συνεδρίου της Ελληνικής 

Γεωλογικής Εταιρείας µε θέµα: «Αναζήτηση 

και Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων». Η 

επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται σε 

συνεργασία µε τη Σχολή Μηχανικών Ορυ-

κτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και 

µε τη συνδροµή ερευνητικών φορέων της 

Κρήτης. Η έναρξη των εργασιών του συνε-

δρίου θα γίνει στο Αµφιθέατρο του Κτηρίου 

Επιστηµών σήµερα στις 7.30 µ.µ., µε τίτλο: 

«Από τις µυθολογικές περιπλανήσεις στη 

σύγχρονη τεχνολογία στις γεωεπιστήµες», 

ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν στις εγκα-

ταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονοµικού 

Ινστιτούτου Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει το 

διεθνές συνέδριο "Innovative, Open and Economically 

Sustainable Models of Creative Production" στην 

Αθήνα (30 Σεπτεµβρίου - 1 Οκτωβρίου 2013). Το συ-

νέδριο πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

έργου "Creativity: Innovative Models of Production and 

Access" (CIMPA) και αφορά νέα µοντέλα καινοτόµων 

και οικονοµικά βιώσιµων δοµών δηµιουργικής παρα-

γωγής και επιχειρηµατικότητας, τα οποία προκύπτουν 

από την επιτυχηµένη συνεργασία φορέων από τον 

επιστηµονικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό τοµέα. 

Tην 1η ηµέρα του συνεδρίου, θα πραγµατοποιηθούν 

συνεδρίες µε θέµατα όπως: Ανοικτές Τεχνολογικές 

Συνεργατικές Πρακτικές µε Εκπαιδευτική και Επιχει-

ρηµατική ∆ιάσταση, Σύγχρονες Πρακτικές στην Τέχνη: 

Τεχνολογία, Ψηφιακά Μέσα και Κοινωνική ∆ηµιουρ-

γικότητας, καθώς και το Στρογγυλό Τραπέζι "Open 

Science, Open Source, Open Design, Open Art". 

Τη 2η µέρα του συνεδρίου, θα παρουσιαστούν έργα 

νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που θα εκτεθούν στο 

Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) στις 24 

Οκτωβρίου. Στον προαύλειο χώρο του Εθνικού Ιδρύµα-

τος Ερευνών θα υπάρχει η εγκατάσταση ΑΚΤΙΝΑ της 

οµάδας CityIndex Lab που αποτελεί παράδειγµα ενά-

ρετου κύκλου επαναχρησιµοποίησης, καθώς αξιοποιεί 

ηλεκτρική ενέργεια για τη φόρτιση 3D printers που 

θα χρησιµοποιηθούν για την τρισδιάστατη εκτύπωση 

ανοικτών σχεδίων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 

Επίσης, θα πραγµατοποιηθεί προβολή αποσπασµάτων 

του ντοκυµαντέρ του Ηλία Μαρµαρά για τους χώρους 

συνεργατικής και ανοικτής παραγωγής γνώσης στην 

Ελλάδα που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου CIMPA, 

καθώς και το έργο του Mathias Fritsch "Techno-viking" 

που αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα παραδείγµατα 

έργων που θέτουν τη σχέση κοινού-ακροατή/τεχνολο-

γίας-νόµου σε αµφισβήτηση. 

Το συνέδριο ολοκληρώνεται µε τη Συνάντηση Εργασίας 

"Ανοικτοί Χώροι, Ανοικτός Σχεδιασµός, Ανοικτή Τέχνη" 

και το στρογγυλό τραπέζι "Νέες Τεχνολογίες και 

Επιχειρηµατικότητα - Ανοικτά ∆ίκτυα και Νεοφυείς 

Επιχειρήσεις (Start Ups)".  Η συµµετοχή στο συνέδριο 

είναι ελεύθερη, απαιτείται όµως online εγγραφή στην 

ιστοσελίδα του συνεδρίου: http://www.ekt.gr/news/

events/ekt/2013-09-30/index.html 

∆ιεθνές συνέδριο για τα καινοτόµα βιώσιµα  
µοντέλα δηµιουργικής παραγωγής

  Τον Οκτώβριο του 2013 θα πραγµατοποιηθεί η έκθεση «Φαντάσου την πόλη: Κοζάνη 2013», όπου 

θα παρουσιαστούν πολεοδοµικές, αρχιτεκτονικές και εικαστικές προτάσεις, οι οποίες αφορούν στον 

δηµόσιο χώρο της πόλης της Κοζάνης. Στόχος της έκθεσης είναι να προσκαλέσει τους κατοίκους και 

τους φορείς να φανταστούν το αστικό τους τοπίο και να φέρει σε επαφή πολίτες µε µελετητές για τα 

προβλήµατα του τόπου. Η έκθεση θα πλαισιωθεί από διαλέξεις, forum συζητήσεων και παράλληλες 

εκδηλώσεις στο δηµόσιο αστικό χώρο.
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Το ∆ελτίο Τύπου των συνδικαλιστικών, επιστηµονικών και παραγωγι-

κών φορέων που εκδόθηκε χθες αναλυτικά αναφέρει ότι: Η ∆ΕΘ 2013 

δυστυχώς βρίσκει τη χώρα να κινείται χωρίς σχέδιο, σύµφωνα µε τις 

εντολές της Τρόικας, που παρά τις εσωτερικές της διαφωνίες, συνε-

χίζει να φέρεται ως εντολέας εξυπηρέτησης συµφερόντων, κατεστη-

µένων δυνάµεων που παρά την κρίση συνεχίζουν να πλουτίζουν, να 

αισχροκερδούν και να τους δωρίζεται ακόµα και η δηµόσια περιούσια.

Σε αυτό το σκηνικό της πλήρους απαξίωσης, του αδιεξόδου και της 
παρακµής, συνεχίζεται το καταστροφικό έργο της πολιτικής αποδό-
µησης της χώρας, στηριζόµενη από ξένα και ντόπια κέντρα συµφε-
ρόντων.  

Η Κυβέρνηση συνεχίζει τη µόνη δουλειά που της έχουν αφήσει να 

ασχολείται, την επικοινωνιακή πολιτική ενάντια στην κοινωνία, την 

εφαρµογή ανάλγητων και απεχθών πολιτικών για κάθε πολίτη, κατα-

στρέφοντας τον εναποµείναντα παραγωγικό ιστό, διανέµοντας το δη-

µόσιο πλούτο, καταστρέφοντας τον δηµόσιο τοµέα και ισοπεδώνοντας 

το κοινωνικό κράτος, τους θεσµούς, τη δηµοκρατία και την ελληνική 

κοινωνία.

Η Κυβέρνηση, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, προβλέπει το ξεπέ-

ρασµα της κρίσης στην επόµενη χρονιά, συνεχίζοντας να επιβάλλει 

δυσβάσταχτους φόρους σε όλους, απολύσεις, ανεργία και δυστυχία.

Όλα αυτά τα χρόνια, οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί Φορείς έχουν 

στοχοποιηθεί µαζί µε την κοινωνία.  Οι πολίτες, οι αγρότες, οι µισθω-

τοί, οι µικροµεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες χαρακτηρίζονται 

συλλήβδην φοροφυγάδες, τεµπέληδες, απατεώνες.  Έριξαν τόνους 

λάσπη στο συνδικαλιστικό κίνηµα θέλοντας να κρύψουν τις δικές τους 

ευθύνες, τις δικές τους σκοπιµότητες θέλοντας να στρέψουν τη µια 

κοινωνική οµάδα ενάντια στην άλλη. 

Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικές ευθύνες δεν µπορούν πια να δια-

µεριστούν ούτε καν επικοινωνιακά στον συνδικαλισµό, στις διάφορες 

επαγγελµατικές οµάδες, στην κοινωνία.

Είναι προφανές ότι η κυβερνητική πολιτική σπρώχνει τη χώρα στον 
γκρεµό πιο γρήγορα, πιο βίαια, πιο βασανιστικά για τον Έλληνα.

Εµείς, οι συνδικαλιστικοί και επιστηµονικοί και παραγωγικοί Φορείς 

της χώρας, οι εκπρόσωποι των υγειών δυνάµεων της ελληνικής κοι-

νωνίας, δεν µπορούµε να ανεχθούµε άλλο αυτήν την κατάσταση.  ∆εν 

µπορούµε να ανεχθούµε τη λάσπη, την κοροϊδία, τις συνεχείς αλλαγές 

στις θέσεις της Κυβέρνησης, τις συνεχείς αποτυχίες, τη σπατάλη των 

θυσιών της ελληνικής κοινωνίας.

Προχωράµε συντονισµένα όχι µόνο για να αντιδράσουµε όλοι µαζί, όχι 

µόνο για να αντισταθούµε στη στοχοποίηση κάθε κοινωνικής και επαγ-

γελµατικής οµάδας, κάθε συνδικαλιστικού και επιστηµονικού Φορέα, 

αλλά για να αντιµετωπίσουµε τον λαϊκισµό του πολιτικού συστήµατος 

και να καταθέσουµε τις δικές µας θέσεις, τις προτάσεις της κοινωνίας 

για την έξοδο από την κρίση, για την µετα-µνηµονιακή Ελλάδα, για τη 

συγκρότηση παραγωγικής δοµής, για µια δηµοκρατική κοινωνία.

Οι Κυβερνήσεις για χρόνια µας καλούσαν σε προσχηµατικούς δι-
αλόγους.  Τα τελευταία χρόνια σταµάτησαν και τον προσχηµατικό 
διάλογο, για να ολοκληρώσουν την αποδόµηση της χώρας: κατήργη-

σαν το εργασιακό πλαίσιο και τις συλλογικές συµβάσεις, κατέστρε-

ψαν το κοινωνικό κράτος, λήστεψαν τα ασφαλιστικά ταµεία, αύξησαν 

την ανεργία, αύξησαν τις τιµές των προϊόντων, δυνάµωσαν τα καρτέλ, 

απαξίωσαν περαιτέρω το δηµόσιο, αποδόµησαν τη δηµόσια υγεία και 

παιδεία.  ∆εν προχώρησαν µία σοβαρή διαρθρωτική αλλαγή για τον 

εξορθολογισµό των στρεβλών καταστάσεων που οι ίδιες κυβερνήσεις  

δηµιούργησαν. 

Οι µόνοι συνοµιλητές που έχουν επιλέξει είναι οι µεταπράτες και οι 

Φορείς που εκπροσωπούν ολιγοπώλια µε τεράστια κέρδη καταπατώ-

ντας το Σύνταγµα, καταστρέφοντας το Περιβάλλον, αποδοµώντας θε-

σµούς και χώρους. 

Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι η πολιτική που ζούµε τα τε-

λευταία χρόνια έχει αποτύχει και πλέον για την ελληνική κοινωνία η 

ασκούµενη πολιτική οδηγεί σε δρόµο χωρίς επιστροφή.

Τα µεγάλα έργα θα ξαναεγκαινιαστούν για πολλοστή φορά, ενώ οι  
απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ παρά τις ανακοινώσεις κινούνται σε κα-
τώτατα επίπεδα, βυθίζοντας περαιτέρω την πραγµατική οικονοµία.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το χρέος της χώρας αυξήθηκε 

στα 321 δις € το πρώτο εξάµηνο του 2013 και µε πρόβλεψη για τα 349.3 

δις €, ως το τέλος του χρόνου. Θυµίζουµε ότι το 2009 το δηµόσιο χρέος 

ήταν στα 299.7 δις, το 2010 αυξήθηκε στα 329.5€, το 2011 αυξήθηκε 

στα 355.7 δις.  

Το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται αντίστροφα να κατρακυλήσει το 2013 

στα 184.5 δις €, όταν το 2009 ανερχόταν στα 231.1 δις €, το 2010 στα 

222.2 δις €, το 2011 στα 208.5 δις €, και το 2012 στα 195 δις €. 

 «Η ∆ΕΘ σταθµός αγώνων και αφετηρία ανατροπών» 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NNNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRN E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Η ποσοστιαία αναλογία χρέους προς ΑΕΠ το 2009 ανερχόταν στο 

129.7% και το 2010 στο 148.3%. Αυτή η αναλογία υπήρξε το κύριο επι-

χείρηµα για το µνηµόνιο και όλα όσα ζούµε τα τελευταία χρόνια. Σή-

µερα έπειτα από 4 χρόνια µνηµονίων και θυσιών θα ανέλθει στο 188.4% 

του ΑΕΠ, ενώ το 2011 ήταν στο 176.7% και το 2010 στο 170.6% του ΑΕΠ.

Η ύφεση συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση. 

Η ανεργία, πλασµατικά καταγεγραµµένη, έφτασε τα 27,6 %. Οι εται-

ρείες κλείνουν η µία µετά την άλλη, χωρίς να µπορούν να καλύψουν 

στοιχειωδώς τις ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους και τα έξοδα 

λειτουργίας.  Οι παραγωγικές µονάδες, η πρωτογενής παραγωγή, η 

αγροτική οικονοµία, ο κατασκευαστικός τοµέας συνεχίζουν την πτω-

τική τάση, έρµαιο των ασκούµενων ολιγοπωλιακών δικτύων και πολι-

τικών, χωρίς να υπάρχει σχέδιο ανασυγκρότησης της αγροτικής οικο-

νοµίας και της µεταποίησής της.

Το επιστηµονικό δυναµικό της Χώρας µας παραµένει τραγικά εγκλω-
βισµένο στο εργασιακό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αδιέξοδο που 
δηµιουργήθηκε. Οι επιστήµονες της χώρας, µηχανικοί, γιατροί, δικη-

γόροι, γεωτεχνικοί, οδοντίατροι, συµβολαιογράφοι δεν καταγράφονται 

στα ποσοστά της ανεργίας που ανακοινώνονται και δεν µπορούν να 

ενταχθούν παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες στο Ταµείο Ανεργίας.  Οι 

νέοι επιστήµονες άνεργοι στο σύνολό τους τελικά αναγκάζονται να 

ξενιτευτούν. Τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες, οι επιχειρήσεις κλείνουν 

η µία µετά την άλλη. Οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες (παιδεία, υγεία) και οι 

εγγυήσεις (κοινωνική ασφάλιση – ιατροφαρµακευτική περίθαλψη) 

συρρικνώνονται και αποδοµούνται σχεδόν ολικά.

Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι, οι ∆ηµόσιοι λειτουργοί, οι Επιστήµονες για 

άλλη µια φορά παραδίδονται στην πυρά, απολύονται, εξαθλιώνονται, 

λοιδορούνται. Αυτή η χρονιά δεν θα είναι µόνο χρονιά προσπάθειας 

ανατροπής αυτής της πολιτικής.  Θα είναι χρονιά αποφάσεων για το 

που και πως πρέπει να προχωρήσουµε ως χώρα, ως κοινωνία· και αυ-

τές οι αποφάσεις θα παρθούν µακριά από την Κυβέρνηση, µακριά από 

τους εντεταλµένους πολιτικούς εξυπηρέτησης συµφερόντων, µακριά 

από τους χωρίς καν διαπραγµάτευση τροϊκανούς εντολοδόχους της 

Κυβέρνησης. Αυτή τη χρονιά στη ∆ΕΘ δεν θα υπάρξει µόνο η µαζική 

συµµετοχή µας στο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 18:00 στη Θεσσα-

λονίκη.  Θα υπάρξει η ηχηρή απουσία µας από τα λόγια της καθιερω-

µένης πρωθυπουργικής οµιλίας και κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αν 

γίνουν και όποτε γίνουν. Αυτή τη χρονιά η ∆ΕΘ να γίνει αφετηρία – 

σταθµός για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας της ελληνικής κοινωνίας 

και των συνδικαλιστικών, παραγωγικών και επιστηµονικών Φορέων 

της, των πολιτών, της κοινωνίας.     Η χρονιά που η ελληνική κοινωνία 

θα επιβάλει τι και πως θα γίνει στη χώρα της, έξω από λαϊκισµούς, 

δογµατισµούς και ανεύθυνες πολιτικές και προτάσεις.  Η ∆ΕΘ γίνεται 

το 2013 ΣΤΑΘΜΟΣ για την κοινωνία, τα κινήµατα, την αλληλεγγύη, τη 

συνεργασία, το συντονισµό δράσεων και πρωτοβουλιών. 

Σηµατοδοτεί την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.  
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Εκδηλώσεις 
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων θα πραγµατοποιηθούν:

-Σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών και συνέντευξη τύπου της ΓΣΕΕ 

στην οποία θα παρουσιασθεί από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση για 

την Ελληνική Οικονοµία, στο ξενοδοχείο IMPERIAL (Αντιγονιδών 13) 

την Πέµπτη 05.09.2013 στις 12.00

-Κοινή συνέντευξη τύπου των Α∆Ε∆Υ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ∆ΣΑ, ΕΛΛΗ-

ΝΙΚΗ  Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΤΕΕ, για τη δραµατική κατάσταση σε κάθε 

χώρο και τις πρωτοβουλίες των Φορέων για τη µεταµνηµονιακή δηµο-

κρατική και παραγωγική Ελλάδα, στο αµφιθέατρο του Τεχνικού Επιµε-

λητηρίου Ελλάδας/ Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 

49 Θες/κη) την Παρασκευή 06.09.2013 στις 12.30.

-Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ-ΕΚΘ-Ε∆ΟΘ, και τη συµµετοχή των ΓΣΕ-

ΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ∆ΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣ-

ΠΟΝ∆ΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, ΤΕΕ,  το 

Σάββατο 07.09.2013, στις 18.00 στο Άγαλµα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη.

Πτώση στα φωτοβολταϊκά 
Το ένα τρίτο των θέσεων εργασίας στον κλάδο των φωτοβολταϊκών χάθηκε το πρώτο εξάµηνο του 2013 και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, θα χαθούν 

άλλες τόσες θέσεις εργασίας έως το τέλος του έτους. Αυτό επισηµαίνει σε υπόµνηµά του προς τον πρωθυπουργό ο Σύνδεσµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών 

και ζητά αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής για τον κλάδο. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται, µόνο το 2013 επενδύθηκαν 1,5 δισ. ευρώ σε φωτοβολταϊκά 

στη χώρα µας. Συνολικά, την τελευταία πενταετία, και εν µέσω µίας πρωτοφανούς κρίσης, επενδύθηκαν στα φωτοβολταϊκά 4,5 δισ. ευρώ.

Εκτενή παρουσίαση των έργων που παραδόθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά, 

αλλά και του πενταετούς προγραµµατισµού για τα έργα σχολικής στέγης έκανε 

σήµερα ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΟΣΚ ΑΕ Ηρακλής ∆ρούλιας 

σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, παρουσία του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων, 

Στράτου Σιµόπουλου. 

Έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013 – 2014 θα έχουν παραδοθεί 20 νέα 

έργα και οι εργασίες αναβάθµισης σε 40 σχολεία & ένα ακίνητο ιδιοκτησίας ΟΣΚ 

ΑΕ, ενώ έως το τέλος Οκτωβρίου 2013 προγραµµατίζεται η παράδοση 16 νέων 

έργων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η αποστολή 23.454 ειδών εξοπλισµού σε 

304 σχολικές µονάδες και συνεχίζεται η αποστολή ειδών για την κάλυψη των 

αναγκών των σχολικών µονάδων.

Êáôáóêåõáóôéêü ðñüãñáììá  

ÏÓÊ ÁÅ 
Το Μηχάνηµα ∆ιάνοιξης της σήραγγας του Μετρό 

(ΤΒΜ), ο Μετροπόντικας «Ιππόδαµος», ξεκινά τη λει-

τουργία του από το Φρέαρ Εκκίνησης στην Αγ. Βαρ-

βάρα, για τη διάνοιξη της σήραγγας της επέκτασης της 

Γραµµής 3 του Μετρό προς τον Πειραιά.  Ο «Ιππόδα-

µος» πήρε το όνοµά του από τον µεγάλο αρχαίο Έλ-

ληνα πολεοδόµο. Αφού διανύσει 6,5χλµ. και περάσει 

από τους υπό κατασκευή σταθµούς «Αγία Βαρβάρα», 

«Κορυδαλλός», «Νίκαια», «Μανιάτικα», «Πειραιάς» 

και «∆ηµοτικό Θέατρο», όπου επίσης τα εργοτάξια 

είναι σε πλήρη ανάπτυξη, σε περίπου 2,5 χρόνια θα 

ολοκληρώσει την κατασκευή της σήραγγας.

Ìåôñü ðñïò ÐåéñáéÜ 
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Ακριβώς πριν δυο χρόνια (15 

Σεπτεµβρίου 2011) γράφαµε σ’ 

αυτή τη σελίδα ότι τα σύγχρονα 

αυτοκίνητα, που θυµίζουν όλο 

και περισσότερο PC µε ρόδες, 

είναι έρµαια των χάκερ. Σε πολλά 

ελληνικά ΜΜΕ τις τελευταίες 

ηµέρες, η …είδηση πήρε διαστάσεις, 

µε αφορµή πρόσφατες επιδείξεις 

ερευνητών σε θέµατα ασφάλειας, 

κατά τις οποίες απέδειξαν ότι 

µπορούν να ενεργοποιούν τα 

φρένα όταν το αυτοκίνητο τρέχει  

µε µεγάλη ταχύτητα, να αναγκάζουν το τιµόνι να στρίψει ή ακόµη και να σβήσουν τη µηχανή. Σε 

µία περίπτωση οι ερευνητές εισέβαλαν στα ηλεκτρονικά συστήµατα δύο µοντέλων συνδέοντας 

φορητούς υπολογιστές σε µια υποδοχή που βρίσκεται κάτω από το ντουλαπάκι των αυτοκινήτων και 

χρησιµοποιείται για τον ηλεκτρονικό διαγνωστικό έλεγχο στο συνεργείο. Σε άλλη, απέκτησαν τον 

έλεγχο του υπολογιστή ενός αυτοκινήτου χρησιµοποιώντας το CD player ή τις συνδέσεις Bluetooth 

και κινητής τηλεφωνίας. Τα σηµερινά αυτοκίνητα διαθέτουν 20 µε 70 υπολογιστές. Τα ηλεκτρονικά 

µειώνουν το βάρος του οχήµατος και παράλληλα αυξάνουν την ασφάλεια. 

Αν και η εισβολή στα ηλεκτρονικά συστήµατα των οχηµάτων δεν είναι απλή υπόθεση, σηµειώνουν 

οι ειδικοί, και έως σήµερα δεν έχουν αναφερθεί κρούσµατα χάκινγκ σε πραγµατικές συνθήκες, 

ίσως θα πρέπει να αρχίσουµε να ανησυχούµε για κλέφτες-χάκερ που ξεκλειδώνουν τις πόρτες από 

µακριά και φεύγουν µε ολόκληρο το αυτοκίνητο. Τον περασµένο µήνα, ο Τσάρλι Μίλερ, µηχανικός 

ασφάλειας στο Twitter, σε συνεργασία µε έναν ειδικό που εργάζεται σε αµερικανική εταιρεία 

ασφάλειας υπολογιστών, περιέγραψαν σε συνέδριο για χάκερ πώς εισέβαλαν στους υπολογιστές 

ενός Toyota Prius και ενός Ford Escape το 2010. Τον επόµενο χρόνο ερευνητές του Πανεπιστηµίου 

της Ουάσινγκτον και της Καλιφόρνια, κατάφεραν να εισβάλλουν από απόσταση στους υπολογιστές 

ενός αυτοκινήτου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης µέσω κινητού τηλεφώνου ή Bluetooth, 

πετυχαίνοντας να ελέγξουν σχεδόν τα πάντα εκτός από το τιµόνι.

Η ιαπωνική κυβέρνηση έβαλε …πάγο στη διοίκηση της Tepco για τις αλλεπάλληλες διαρροές 

ραδιενεργού νερού και τα ανεπαρκή µέτρα στο εργοστάσιο Φουκουσίµα-Νταΐτσι, ταυτόχρονα 

ανακοίνωσε ότι θα παρέµβει στην κρίση χρηµατοδοτώντας τη δηµιουργία ενός «τείχος από πάγο» 

κάτω από τον κατεστραµµένο πυρηνικό σταθµό.

Το φιλόδοξο σχέδιο κατασκευής ενός παγωµένου τείχους θα κοστίσει 359 εκατ. ευρώ, δήλωσε 

ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιχίντε Σούγκα. Κατά το σχέδιο στο έδαφος θα εισαχθούν 

κατακόρυφοι σωλήνες µε ψυκτικό υγρό, οι οποίοι θα παγώσουν το έδαφος και θα εµποδίσουν έτσι τη 

ροή µολυσµένου νερού προς τον ωκεανό. Ωστόσο, πολλοί ειδικοί εµφανίζονται δύσπιστοι µε τη λύση.

Οι ανακοινώσεις ήρθαν µία ηµέρα µετά την αποκάλυψη ότι η ραδιενέργεια στο νερό που 

χρησιµοποιείται στην ψύξη των 

αντιδραστήρων είναι 18 φορές 

υψηλότερη από ό,τι είχε ανακοινώσει 

αρχικά η Tepco. Σε ένα σηµείο του 

εργοστασίου, η ακτινοβολία έφτανε 

τα 1.800 millisievert ανά ώρα και θα 

µπορούσε να σκοτώσει έναν άνθρωπο 

σε διάστηµα τεσσάρων περίπου ωρών. 

Συγκριτικά, η µέγιστη επιτρεπόµενη 

δόση για διάστηµα µιας πενταετίας 

είναι µόλις 100 mSv.

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

Η αντανάκλαση του ήλιου από τους 

ουρανοξύστες «Walkie Talkie» που 

κατασκευάζονται στο Σίτι του Λονδίνου (θα 

ολοκληρωθούν τον Μάρτιο του 2014), έλιωσαν 

εξαρτήµατα µιας Τζάκουαρ (ο καθρέφτης και το 

σήµα του οχήµατος), η οποία ήταν σταθµευµένη 

σε κοντινή απόσταση, σε υπαίθριο πάρκινγκ !

Η εταιρεία Land Securities and Canary Wharf, 

κατασκευάστρια των κτιρίων, εµµέσως, πλην, 

όµως, σαφώς, παραδέθηκε το γεγονός και 

ανακοίνωσε ότι προσπαθεί να εξηγήσει το 

φαινόµενο, το οποίο απέδωσε στην θέση του 

ήλιου συγκεκριµένες ώρες της ηµέρας αυτή την 

περίοδο, όπου παραµένει στο ίδιο σηµείο επί 

δυο ώρες. Το φαινόµενο πρέπει να έχει σχέση 

και µε τα σχέδια του Ουρουγουανού αρχιτέκτονα 

Rafael Vinolyνα (ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ), 

που θέλουν στις προσόψεις ένα διακριτικό κυρτό 

γυαλί και πολύ χάλυβα.

Πάντως, για προληπτικούς λόγους, τρεις 

υπαίθριοι χώροι στάθµευσης διέκοψαν 

προσωρινά την λειτουργία τους.

Ειρωνεία: πρόσφατα η διεθνής ασφαλιστική 

εταιρεία RSA υπέγραψε συµβόλαια ενοικίασης 

χώρου γραφείων στον ουρανοξύστη. Η 

συγκεκριµένη εταιρεία έχει µακρά ιστορία στο 

Ηνωµένο Βασίλειο και στο παρελθόν είχε την 

εµπορική επωνυµία Royal & Sun Alliance, η 

οποία έχει τις ρίζες της στην …Πυροσβεστική 

Υπηρεσία Sun, που ιδρύθηκε το 1710!

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΕΣ …

ΖΕΜΑΤΟΥΝ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αισιόδοξες προβλέψεις από τον διεθνή οίκο 

αξιολόγησης- ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η FITCH
Γ. Στουρνάρα µε αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας- ΙΣΧΥΡΟΙ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
Αιχµηρές παρεµβάσεις µε κοινό στόχο την ισχυρή Κεντροαριστερά- 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- «Μαζί» Κ. Σηµίτης, Γ. 

ΠΕΝΤΕ 
ΘΕΣΕΙΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ Η ΕΛΛΑ∆Α 
στάση- ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΑΣ-
ΛΑΡΚΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ∆ΕΝ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ∆ΗΛΩΣΗ ΦΠΑ- Οι εφορίες δεν θα κάνουν δεκτές 

ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΝ 

ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΑΡΤΗ- Οι τέσσερις µεγάλες τράπεζες ελέγχουν το 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 6,7 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ, ΑΛΛΑ 
∆ΟΘΗΚΑΝ 4,3 ∆ΙΣ. «ΕΞΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Ή ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ 10,5 
∆ΙΣ.» ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Θα δοθεί 

προκαταβολικά πριν από τις 15 Οκτωβρίου.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υιοθετείται το καινούργιο σύστηµα µε 

επιπλέον καθυστέρηση 16 µηνών- Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕ ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 2015  ΟΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΚΕΡ∆Η 
91η θέση- από την 96η πέρυσι- στην κατάταξη των 148 κρατών- 

ΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ.

ΤΑ ΝΕΑ: Προσκλητήριο για τη συγκρότηση της Κεντροαριστεράς- ΝΕΑ 
ΣΕΛΙ∆Α ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ- Μήνυµα ενότητας µε τη συµµετοχή των δύο 

ΜΙΣΗ 
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ.

ΕΘΝΟΣ: Προσκλητήριο από Βενιζέλο- Ηγετική παρέµβαση Σηµίτη- ΤΟ 
«ΟΛΟΝ ΠΑΣΟΚ» ΨΑΧΝΕΙ ΓΙΑ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΡΟΪΚΑ: ΜΕΙΩΣΤΕ 
ΑΛΛΑ 600 ΕΚΑΤ. ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
κυβέρνησης στην τρόικα- ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΛΒΟ, ΜΙΣΗ Η ΕΑΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ 
∆ΥΟ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΛΑΡΚΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ενωµένο βλέπει το ΠΑΣΟΚ ο 

πρόεδρός του, αλλά η διηµερίδα έδειξε…- ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ!   
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η 

ΜΟΡΙΟ∆ΟΤΗΣΗ    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: FAST TRACK… ΙΣΟΠΕ∆ΩΣΗ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ- Θα 

δοθεί προκαταβολικά και µε βάση ελαστικότερα εισοδηµατικά κριτήρια   
ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΣ- Τι λέει το e-mail του Μορς   
 ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΟΧΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ- Σύγκλιση νυν και 

πρώην ηγεσίας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ενώ έχει δοθεί εντολή να πληρωθούν ως χρέη σε 

ιδιώτες- ΕΓΚΛΗΜΑ 1,4 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ!  
3 τελευταίες αράδες στο περίφηµο email µιλούν για διαπραγµάτευση!- 

ΕΑΣ: ΜΥΘΟΣ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο επίσηµος οδηγός του υπουργείου 

Οικονοµικών- ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ Ε9  Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ- Νέο πλαίσιο για προσέλκυση 

επενδύσεων- Έως τώρα απαιτούνται κατά µέσο όρο 368 µέρες 
παρασκήνιο και οι καβγάδες στη «γιορτή» του ΠΑΣΟΚ- ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΝ 
ΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΞΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

ΑΡ.) τη στιγµή που οι «έξαλλοι του Ισλάµ» απειλούν να τινάξουν στον 

αέρα την Ευρώπη- ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ- Τοποθέτηση- 

 

ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΕΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΘΟΥΜΕ!- Αν αλλάξη άρδην η 

κυβερνητική πολιτική.

Η ΑΥΓΗ: Μετά την κατάρρευση του «success story»- ΕΚΛΟΓΙΚΟ 
ΣΚΗΝΙΚΟ ΜΕ ΨΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΟΝΤΑΡΙΣΜΟΥΣ- Φαντασιώσεις 

Στουρνάρα περί «µεγάλης διαπραγµάτευσης» µε την τρόικα, που θα 

οδηγήσει σε νέα «βοήθεια» χωρίς Μνηµόνιο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΘΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΕΑΣ- ΕΛΒΟ- ΛΑΡΚΟ ΑΠΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΤΡΟΪΚΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πρόθεση του Πούτιν να επισκεφθεί το θρυλικό 

κάστρο του µεσαιωνικού Ελληνισµού, έστω κι άτυπα, ή και µυστικά, 

προκειµένου να συναντηθεί µε την αινιγµατική µορφή του Ελληνικού 

Έθνους, δηλαδή Εκείνον που Πρέπει- «ΡΩΣΙΚΗ» ΠΟΛΗ Η… ΣΠΑΡΤΗ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ!
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1,4 ∆ΙΣ. ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΑ ΣΤΑ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-35 | 5/09/2013

λιµνάζουν 1,4 δισ. ευρώ, αντί να έχουν διοχετευτεί στην 

αγορά, την ώρα που οι επιχειρήσεις έχουν στεγνώσει 

από ρευστό. Όπως δείχνουν τα στοιχειό για την πορεία 

τους ιδιώτες, που παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός 

αιτηµάτων ύψους 5,7 δισ. ευρώ (το 71 % των συνολικών 

ληξιπρόθεσµων οφειλών). Ωστόσο, έως τις 30 Αυγούστου 

στην αγορά είχαν φτάσει µόλις τα 4,3 δισ. ευρώ, καθώς τα 

υπόλοιπα 1,4 δισ. ευρώ σκοντάφτουν στη γραφειοκρατία 

αποπληρωµή των χρεών.

κωλυσιεργούν την επιστροφή των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις την προηγούµενη Τρίτη ο 

πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Γιώργος Ζανιάς, 

τόνισε ότι εάν επιστραφούν τα ληξιπρόθεσµα χρέη του 

µέσω των προγραµµάτων του υπουργείου Ανάπτυξης, ύψους 

2 δισ. ευρώ, η αγορά θα πάρει µεγάλη ανάσα.

Εύκολα καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς ότι το να λιµνάζει 

περίπου 1,5 δισ. ευρώ στα ταµεία των υπουργείων αποτελεί 

πολυτέλεια -αν όχι έγκληµα για την ελληνική οικονοµία- την 

ώρα που η κυβέρνηση διαφηµίζει την παροχή ρευστότητας 

ύψους 2 δισ. ευρώ µέσω των τραπεζών.

Οι φορείς έως το τέλος Αυγούστου είχαν αποδεσµεύσει 

µόλις το 53% των συνολικών πόρων που προβλέπονται για την 

αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών, ύψους 4,3 δισ. 

ευρώ, δηλαδή 2,3% του ΑΕΠ.

το υπουργείο Υγείας, µε τα µεγαλύτερα χρέη αλλά και την 

περισσότερη καθυστέρηση. Το υπουργείο έχει λάβει από το 

1,7 δισ. ευρώ. Όπως δείχνουν αναλυτικά τα στοιχεία από τα 

750 εκατ. ευρώ που παραµένουν στο ταµείο των φορέων της 

Υγείας, τα 600 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ, αν και έχει 

λάβει ήδη 1,2 δισ. ευρώ.

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα νοσοκοµεία του ΕΣΥ, 

έχουν ήδη αποπληρώσει χρέη ύψους 966 εκατ. ευρώ.

Ο αµέσως επόµενος κακοπληρωτής από την πλευρά του 

ΟΤΑ έχουν πληρώσει µόλις το 50% των χρηµάτων που έχουν 

εκατ. ευρώ, έχει πληρώσει 379 εκατ. ευρώ. Ακολουθούν το 

υπουργείο Εργασίας, που η χρηµατοδότησή του έχει φτάσει 

τα 1,1 δισ. ευρώ και έχει πληρώσει µόλις 837 εκατ. ευρώ, το 

ευρώ έχει πληρώσει µόλις 2 εκατ. ευρώ, και το υπουργείο 

πλήρωσε 32 εκατ. ευρώ.

Μόνος καλοπληρωτής είναι το υπουργείο Εθνικής Άµυνας, 

που µε τα 485 εκατ. ευρώ που έχει λάβει αποπλήρωσε χρέη 

443 εκατ. ευρώ (δεν περιλαµβάνονται εξοπλιστικές δαπάνες).

Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 1-17 | 5/09/2013

Αδειοδότηση των µεγάλων επιχειρήσεων ακόµη και 

αυθηµερόν σχεδιάζει η κυβέρνηση από το 2014, µε στόχο 

να προσελκύσει και να διευκολύνει τις επενδύσεις και τη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το «νέο στρατηγικό πλαίσιο αδειοδότησης των 

επιχειρήσεων», το οποίο παρουσίασε χθες η ηγεσία του 

υπουργείου Ανάπτυξης, θα αποκτήσει τη µορφή νοµοσχεδίου 

µέχρι το τέλος του χρόνου µε στόχο να ψηφιστεί το 2014, 

απλοποιώντας τις διαδικασίες και το γραφειοκρατικό 

λαβύρινθο που επικρατεί σήµερα.

Σήµερα για την έκδοση µιας άδειας έγκρισης 

περιβαλλοντικών όρων (κατηγορίας Α2) απαιτούνται τελικά 

κατά µέσο όρο 368 µέρες, ενώ η νοµοθεσία ορίζει διάστηµα 

82 ηµερών. Αυτές οι καθυστερήσεις µεταφράζονται σε 

κόστος, καθώς µια επένδυση σε βιοµηχανική δραστηριότητα 

τροφίµων, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, που θεωρητικά -σύµφωνα 

µε το ισχύον πλαίσιο- θα έπρεπε να έχει 37.500 ευρώ 

κόστος ευκαιρίας (τόσο µειώνεται το κέρδος που θα 

µπορούσε άµεσα να αποφέρει µια νέα επένδυση εξαιτίας 

του ρυθµιστικού πλαισίου), τελικά λόγω των καθυστερήσεων 

επιβαρύνεται µε 63.500 ευρώ.

Το καθεστώς αδειοδότησης και λειτουργίας διέπεται από 47 

νόµους, 11 προεδρικά διατάγµατα, 19 υπουργικές αποφάσεις, 

14 βασιλικά, υγειονοµικά και πολεοδοµικά διατάγµατα και 115 

ρυθµίσεις γενικού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Κωστής Χατζηδάκης µε τον υφυπουργό κ. Θανάση 

Σκορδά και το γενικό γραµµατέα Βιοµηχανίας κ. Γιώργο 

Στέργιου παρουσίασε τις βασικές αρχές του νοµοσχεδίου που 

αφορούν σε άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας, ίδρυσης 

επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες για δραστηριότητες 

βιοµηχανικές και εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, 

λιµενικά έργα, συστήµατα περιβαλλοντικών υποδοµών και 

επιχειρηµατικά πάρκα.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Ανάπτυξης, ο νέος τρόπος 

1.Εισάγεται ένα καινοτόµο σύστηµα δήλωσης συµµόρφωσης 

των επιχειρήσεων. Μία επιχείρηση δεν θα περιµένει 

να αδειοδοτηθεί για να ξεκινήσει τη λειτουργία της. Θα 

θεσπιστούν τρεις τρόποι για τη γρήγορη εγκατάστασή της 

και την έναρξη της δραστηριότητάς της. Η επιχείρηση, 

σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, θα δηλώνει µε υπεύθυνη 

δήλωση ότι έχει συµµορφωθεί και θα αρχίσει να λειτουργεί. 

Άλλος ένας τρόπος είναι τις διαδικασίες αδειοδότησης να 

τις πιστοποιούν τρίτοι όπως οι µηχανικοί µε την έκδοση 

πολεοδοµικών αδειών. Ένας τρίτος τρόπος µπορεί να είναι 
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µε την αξιοποίηση εργαλείων της αγοράς. Για παράδειγµα, 

µε την προσκόµιση ενός ασφαλιστηρίου συµβολαίου θα 

πιστοποιείται ότι έχει ελεγχθεί εκ των προτέρων η τήρηση 

συγκεκριµένων προδιαγραφών.

2.Οι έλεγχοι µετατίθενται από το στάδιο παροχής της άδειας 

στο στάδιο της λειτουργίας.

3.Οι έλεγχοι θα διεξάγονται από πιστοποιηµένους φορείς 

του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Για παράδειγµα, η 

Πολιτεία δεν µπορεί να ελέγχει όλα τα αυτοκίνητα, αλλά 

ελέγχει τα ΚΤΕΟ.

4.Θα εγκατασταθεί ένα κεντρικό, ηλεκτρονικό σύστηµα 

διαχείρισης της αδειοδοτικής και ελεγκτικής διαδικασίας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας 

µεταξύ των συναρµόδιων υπουργείων, όπως το ΥΠΕΚΑ και 

το υπουργείο Πολιτισµού, για το δραστικό περιορισµό των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών αδειοδότησης.

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων Ελλάδας, 

κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, χαιρέτισε την πρωτοβουλία του 

ΥΠΑΝ, σηµειώνοντας ότι «ο σχεδιασµός που βρίσκεται 

σε εξέλιξη για την κατάρτιση Οδικού Χάρτη Αλλαγής του 

θεσµικού πλαισίου διακρίνεται θετικά για το εύρος, την 

πληρότητα και τη µεθοδικότητα που ακολουθείται και 

ταυτόχρονα αναδεικνύει το βάρος της διαδικασίας και 

την πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος», συµπληρώνοντας 

ότι παραµένει η ανάγκη για την άµεση ολοκλήρωση του 

θεσµικού πλαισίου για την άσκηση της αρµοδιότητας 

αδειοδότησης από τα Επιµελητήρια. 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 17 | 5/09/2013

ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ των τριών κατασκευαστικών εταιρειών του 

(δικαστήρια-φυλακές), προωθεί το υπουργείο Υποδοµών. 

Με νοµοσχέδιο το οποίο αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή 

πιθανότατα εντός του Οκτωβρίου, προωθείται η δηµιουργία 

της εταιρείας Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ, που θα αποτελέσει τον 

Στη νέα εταιρεία, όπως ανακοίνωσε χθες ο γενικός 

µεταφερθούν και οι 300 εργαζόµενοι που απασχολούνται 

σήµερα συνολικά στις τρεις κατασκευαστικές εταιρείες του 

Έργων του υπουργείου Υποδοµών, ενώ τα έργα θα 

αποφασίζονται από τα καθ' ύλην αρµόδια υπουργεία Υγείας, 

Κτιριακές Υποδοµές ΑΕ αναµένεται να αποτελέσει ο ΟΣΚ, 

του οποίου η διοίκηση παρουσίασε χθες τα έργα που 

παραδόθηκαν για τη νέα σχολική χρονιά, αλλά και τον 

πενταετή προγραµµατισµό για τα έργα σχολικής στέγης.

Σύµφωνα µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της 

χρονιάς 2013-2014 θα έχουν παραδοθεί 20 νέα έργα και θα 

έχουν τελειώσει οι εργασίες αναβάθµισης σε 40 σχολεία, ενώ 

έως το τέλος Οκτωβρίου 2013 προγραµµατίζεται η παράδοση 

άλλων 16 νέων έργων.

Συνολικά, στο χρονικό διάστηµα 20102013 δηµοπρατήθηκαν 

78 νέα έργα, υπογράφηκαν 70 συµβάσεις, ολοκληρώθηκαν 

και παραδόθηκαν προς χρήση 68 έργα, καθώς και τα έργα 

αποµάκρυνσης αµιάντου σε 26 σχολικές µονάδες. Επίσης, 

εκπονήθηκαν 150 µελέτες εφαρµογής και 94 προµελέτες και 

εκδόθηκαν 184 νέες άδειες πολεοδοµίας.

ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ Ο ««ΦΑΚΕΛΟΣ» ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ

H NAYTEMΠOΡIKH |  Σελίδα 26 | 5/09/2013

Την επίσπευση της κατάθεσης και ψήφισης του νέου 

ρυθµιστικού σχεδίου της Θεσσαλονίκης προωθεί η ηγεσία 

του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής.

Σε συνάντηση που είχε πρόσφατα ο καθ' ύλην αρµόδιος 

υπουργός, κ. Μανιάτης, µε το δήµαρχο Θεσσαλονίκης, 

Γιάννη Μπουτάρη, τόνισε ότι πριν από την κατάθεση και 

ψήφιση του σχετικού νόµου θα υπάρξει δηµόσια παρουσίαση 

και διαβούλευση µε τους εµπλεκόµενους φορείς της 

Θεσσαλονίκης.

Το Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης πρωτοσυντάχθηκε 

το 1985 και για 28 χρόνια από τότε δεν υπήρξε νέος 

σχεδιασµός, µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη άναρχης και 

ανεξέλεγκτης δόµησης, χωρίς βασικές υποδοµές και 

µέριµνα για προστασία του περιβάλλοντος. Ο Οργανισµός 

Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης εκπόνησε το 2009 µια 

επικαιροποιηµένη µελέτη, επί της οποίας η διαβούλευση µε 

τους φορείς ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2011. Το σχετικό 

σχέδιο νόµου εγκρίθηκε από την εκτελεστική επιτροπή του 

ΟΡΘΕ στις 14 Σεπτεµβρίου του 2012 και διαβιβάστηκε στον 

υπουργό Περιβάλλοντος, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες 

ψήφισής του από τη Βουλή. Το επικαιροποιηµένο Ρυθµιστικό 

Σχέδιο έχει διευρυµένα γεωγραφικά όρια και περιλαµβάνει 

ολόκληρους τους νοµούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, 

τµήµατα των νοµών Κιλκίς, Πέλλας, Ηµαθίας και Πιερίας 

και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της αποκέντρωσης του 

πληθυσµού από το πολεοδοµικό συγκρότηµα Θεσσαλονίκης 

στους οικισµούς της περιαστικής ζώνης και προς τους 

κοντινούς δήµους. Ιδιαίτερα για το πολεοδοµικό συγκρότηµα 

Θεσσαλονίκης τίθεται ως στόχος η ανάσχεση της εξάπλωσης 

του αστικού ιστού, η πολυκεντρική δοµή, ο έλεγχος των 

χρήσεων γης και των πυκνοτήτων, η ανασυγκρότηση της 

γειτονιάς, η αναβάθµιση και αποσυµφόρηση του κέντρου, 

µε έµφαση στη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού το 

ΥΠΕΚΑ για το Χωροταξικό και Πολεοδοµικό Σχεδιασµό, 

περιλαµβάνεται πρόταση κατάργησης του ΟΡΘΕ και 

αντικατάστασής του από «Γραφείο Ρυθµιστικού Σχεδίου 

Θεσσαλονίκης» σε µια από ης διευθύνσεις του υπουργείου ή 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 


