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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ï ðëçèùñéóìüò - óå éäñýìáôá, ó÷ïëÝò êáé öïéôçôÝò-

óðïõäáóôÝò - åßíáé ôï ðëÝïí ÷áñáêôçñéóôéêü óôïé÷åßï 

ôçò åëëçíéêÞò Áíþôáôçò Ðáéäåßáò. Ìüíï óôéò êÜèå 

ëïãÞò, áíÜ ôçí ÅëëÜäá, Ðïëõôå÷íéêÝò ó÷ïëÝò, åêðáé-



ñåêüñ óå ðáíåõñùðáúêü åðßðåäï, áöïý ï áíôßóôïé÷ïò 

åõñùðáúêüò ìÝóïò üñïò âñßóêåôáé óôï 0,48%.

Áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, óÞìåñá óôç ÷þñá ìáò õðÜñ-



ïðïßùí óôï Ìç÷áíïãñáöéêü Äåëôßï ôçò ÁêáäçìáúêÞò 

÷ñïíéÜò 2012 - 2013 åß÷áí óõìðåñéëçöèåß ôá 481. 

Ôá ôìÞìáôá áõôÜ áíôéóôïé÷ïýí óå 24 ÐáíåðéóôÞìéá 

êáé 16 ÔÅÉ. 

ÁõôÞ ç êáôÜóôáóç áíôéêáôïðôñßæåé ôçí ðñáêôéêÞ åíüò 

ðåëáôåéáêïý ðïëéôéêïý óõóôÞìáôïò, ôï ïðïßï åðß äå-

êáåôßåò êõñéÜñ÷çóå óôç ÷þñá ìáò êáé äçìéïýñãçóå 

ðïëëÜ êáé ïîõìÝíá ðñïâëÞìáôá, ìåñéêÜ áðü ôá ïðïßá 

åìöáíßæïíôáé ùò áíôéðáñáèÝóåéò ìåôáîý äéðëùìá-

ôïý÷ùí êáé ðôõ÷éïý÷ùí ôçò ÅëëçíéêÞò ÔñéôïâÜèìéáò 

Åêðáßäåõóçò. Ôáõôü÷ñïíá ïé áëëçëïåðéêáëýøåéò 

äéäáêôéêïý áíôéêåéìÝíïõ êáé ç áðßèáíç åîåéäßêåõóç 

ïñéóìÝíùí ôìçìÜôùí, Ý÷åé ðñïêáëÝóåé óýã÷õóç êáé 

âåâáßùò ðñïâëÞìáôá óôçí “áãïñÜ åñãáóßáò”.

Ôï ÔÅÅ ïýôå áìöéóâçôåß, ïýôå åðéäéþêåé ôïí ðåñéï-

ñéóìü ôïõ äéêáéþìáôïò óðïõäþí ôùí íåïåëëÞíùí. 

ÏðùóäÞðïôå äåí äéáêáôÝ÷åôáé áðü óõíôå÷íéêÞò 

áöåôçñßáò áíôéëÞøåéò, üðùò óêïðßìùò êáé åðéìü-

õðïóôçñßæïõí óõóôçìáôéêÜ, ðáñáâëÝðïíôáò Þ äéá-

óôñÝöïíôáò ôéò ðñïôÜóåéò ôïõ, Ýíáíôé ôçò “ãýìíéáò” 

ôçí ïðïßá åêåßíïé äéáêïíïýí. ÁíôéèÝôùò, åðéäéþêåé 

ïé óðïõäÝò íá áðïêôÞóïõí ïõóéáóôéêü ðåñéå÷üìåíï 

êáé åðáíáêôÞóïõí ôï êýñïò ðïõ åß÷áí ðñéí ìåñéêÝò 

äåêáåôßåò, ìå ôçí ðåðïßèçóç üôé ç ÷þñá, éäßùò óôéò 

óçìåñéíÝò óõíèÞêåò, Ý÷åé áíÜãêç áðü êáëÜ êáôáñôé-

óìÝíïõò åðéóôÞìïíåò ãéá íá âñåé äéÝîïäï óôçí êñßóç.

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλιση ακινήτων για φυσικές καταστροφές, διαβεβαίωσε χθες το 

υπουργείο Οικονομικών, διαψεύδοντας τα σχετικά δημοσιεύματα.  Σύμφωνα, ωστόσο, με πληρο-

φορίες του ered.gr στο υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί εδώ και καιρό μια επιτροπή η οποία 

διερευνά τον τρόπο που θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτική η ασφάλιση για τα ακίνητα που μισθώ-

νονται.  Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να αποφευχθούν οι ζημιές που υφίστανται οι ιδιοκτήτες 

και από κακόβουλες πράξεις των μισθωτών αλλά και από φθορές που προκύπτουν μετά από μια 

πολυετή χρήση τουs.

Αναστάτωση για την υποχρεωτική  
ασφάλιση κτιρίων

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-

τζης έδωσε χθες  στη δημοσιότητα 

την πρόταση του ΤΕΕ για οριστική 

και συνολική επίλυση των στρεβλώ-

σεων της Ανώτατης Παιδείας και των 

επιπτώσεων της  στα τεχνικά επαγ-

γέλματα, στην ανάπτυξη και στην 

ελληνική κοινωνία. Ταυτοχρόνως 

ανακοίνωσε ότι με βάση την πρότα-

ση του,  το ΤΕΕ ανοίγει τον διάλογο, 

καθώς από τις επόμενες ημέρες θα 

έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους 

αρμόδιους των κομμάτων για θέματα 

Παιδείας. Παράλληλα θα αναλη-

φθούν πρωτοβουλίες διαλόγου και 

σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. 

-«Η πρόταση του ΤΕΕ δεν έρχεται 

να καλύψει συντεχνιακού τύπου 

αντιλήψεις ή άλλες σκοπιμότητες», 

είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, παρεμβαίνοντας στη δια-

βούλευση για το σχέδιο συγχωνεύ-

σεων στην ανώτατη εκπαίδευση, ενώ 

παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου τα 

έξι σημεία, της πρότασης, τα οποία 

είναι: 1) Ενιαία Ανώτατη Παιδεία. 2) 

Αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης των 

Τμημάτων της Ανώτατης Παιδείας. 

3) Ενιαίες πενταετείς σπουδές. 4) 

Ειδικότητες μεγάλου εύρους. 5) 

Ενιαίο σύστημα και προδιαγραφές 

σε δημόσια και ιδιωτικά έργα και 6) 

Μεταβατικές διατάξεις - Σύστημα 

εξέλιξης των αποφοίτων ΤΕΙ. 

Ειδικότερα το ΤΕΕ προτείνει συγχω-

νεύσεις ΤΕΙ-Πολυτεχνικών Σχολών 

και δραστική μείωση των εισακτέων. 

Στόχος να σπάσει το πελατειακό 

σύστημα παραγωγής ΤΕΙ, σπουδα-

στών και διδασκόντων με χαμηλά 

προσόντα και να υπάρξει ό έλεγχος 

του αριθμού των μηχανικών που 

παράγει η Ελλάδα. Η πρόταση του 

ΤΕΕ προβλέπει απορρόφηση των 

αντίστοιχων Τμημάτων των ΤΕΙ από 

τις Πολυτεχνικές Σχολές και το 

Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με δραστι-

κή μείωση των εισακτέων ώστε το 

ποσοστό των μηχανικών επί του πλη-

θυσμού να πέσει κάτω από το 0,48% 

του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Η Ελλάδα κατέχει 

το πανευρωπαϊκό 

ρεκόρ εκπαιδεύο-

ντας στις Πολυ-

τεχνικές Σχολές 

της σχεδόν το 1% 

του πληθυσµού 

της, ποσοστό 

υπερδιπλάσιο 

του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ. ΑΡΧΙΖΕΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 

Πρόταση έξι σηµείων για  
την Ανώτατη Παιδεία
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο ΜΚΕ της 

ΕΛΕΜΚΕ 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη Κατα-
στροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 Το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, σήµερα 

και ώρα 6.00 µ.µ., στο Αµφιθέατρο του  ΤΕΕ/ΤΚΜ 

(Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη), ενηµερωτική 

εκδήλωση, µε θέµα: «∆υνατότητες Χρηµατοδότησης 

Μηχανικών και Τεχνικών Εταιρειών στο πλαίσιο του 

προγράµµατος: Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιού-

νται στους τοµείς της Μεταποίησης-Τουρισµού-Εµπο-

ρίου –Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013».

27
Μαρτίου

2013

"Ρύπανση από αιθαλοµίχλη. Το 

χρονικό άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις 

οι λύσεις"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελ-
λάδας, σε συνεργασία µε το 
Παρατηρητήριο Πολιτών για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκδήλωση µε θέµα: «Ελληνικά Εργοστάσια: Βιοµηχανι-

κή Αρχαιολογία ή Παραγωγικό ∆υναµικό;» διοργανώνει 

το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και Επιµόρφωσης του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.), 

την Πέµπτη 14 Μαρτίου 2013 (18.00 έως 21.00) στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος – 

είσοδος ελεύθερη µε δήλωση συµµετοχής).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα αναπτυχθούν τα 

θέµατα:

-Ελλάδα 1970-2010: Αναπτυξιακή πορεία χωρίς ιστορι-

κή µνήµη και δηµιουργική κριτική

  Μαργαρίτα Αντωνίου, Χηµικός Μηχανικός

-Ένα παράδειγµα από την Ιστορία – Η  Γαλλική Εταιρεία 

των Μεταλλείων Λαυρίου 

Ελένη Καλαφάτη, Αρχιτέκτων – ∆ρ Ιστορίας 

-Ξεκινώντας από το «ήδη υπάρχον»: ∆εν µπορείτε 

εσείς; Μπορούµε εµείς!

Συντονιστής: Στρατής Ζαφείρης, Χηµικός Μηχανικός

-Προϋποθέσεις επιτυχηµένης «επανεκκίνησης» και 

δυνατότητες συνεταιριστικών λύσεων

Νικόλαος Σταµπουλής, Λέκτορας Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας 

-Κατασκευαστικά υλικά: Βιοµηχανική Μεταλλευτική 

(ΒΙΟΜΕ) και η διέξοδος της αυτοδιαχείρισης 

Μάκης Αναγνώστου, πρόεδρος Σωµατείου Εργαζοµέ-

νων ΒΙΟΜΕ

-Μηχανολογικός Εξοπλισµός: Επαναλειτουργία εργο-

στασίου της ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ – Όνειρο η δυνατότητα; 

Μιχάλης Βραχόπουλος, καθηγητής ΤΕΙ Χαλκίδας

-Βιοµηχανία Τροφίµων: Ενδεικτικές περιπτώσεις 

αξιοποίησης βιοµηχανικών υποδοµών τροφίµων και 

τοπική ανάπτυξη

Βαγγέλης Ιωαννίδης, Χηµικός Μηχανικός - Μηχανικός 

Βιοµηχανίας Τροφίµων, ∆ηµήτρης Μήρτσος, Μηχανο-

λόγος Μηχανικός

Ναυπηγεία: Μια καινοτοµική διέξοδος στην Ελληνική 

πραγµατικότητα

Νικήτας Νικητάκος, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Θ ακολουθήσουν: Συζήτηση – Παρεµβάσεις – Προτά-

σεις του κοινού

Το υλικό των προηγούµενων εκδηλώσεων βρίσκεται 

στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και στο  blog «Ανάπτυ-

ξη και µηχανικοί» http://anaptixi.wordpress.com

Ελληνική βιοµηχανία και µηχανικοί – επιστήµονεςΕνηµερωτική ηµερίδα για το Ευρωπαϊκό 

Πρόγραµµα ThermoMap θα πραγµατοποιη-

θεί στο Κεντρικό Αµφιθέατρο των εγκατα-

στάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (πρ. Ι.Γ.Μ.Ε.) στο 

Ολυµπιακό χωριό (Γ΄ Είσοδος Ολυµπιακού 

Χωριού) Αττικής, την Πέµπτη 7 Μαρτίου 

2013 , κατά τις ώρες 9.00 - 14.15 . Η είσο-

δος είναι ελεύθερη.

Από 1η Σεπτεµβρίου του 2010, το Ι.Γ.Μ.Ε. 

(σήµερα E.K.B.A.A. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.) µαζί µε 

άλλους 11 Ευρωπαίους Εταίρους από 8 

χώρες συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Project 

‘ThermoMap ’ , του οποίου ο πλήρης 

τίτλος είναι ‘ Area mapping of superficial 

geothermic resources by soil and 

groundwater data ’ («Περιοχική χαρτογρά-

φηση των ρηχών γεωθερµικών πόρων από 

δεδοµένα εδάφους και υπόγειων νερών»). 

Η διάρκεια του Project είναι 36 µήνες.

Τ o “ΤhermoMap ” είναι ένα καινοτόµο 

συγχρηµατοδοτούµενο Ευρωπαϊκό Πρό-

γραµµα (FP7, κάτω από το Information and 

Communications Technologies (ICT) Policy 

Support Programme , ‘ ICT - PSP ’), που 

εστιάζει το ενδιαφέρον του στη χαρτο-

γράφηση του δυναµικού της πολύ ρηχής 

γεωθερµικής ενέργειας στην Ευρώπη. ∆ίνει 

έµφαση στην οριζόντια ρηχή γεωθερµική 

ενέργεια µέσα στα πρώτα 10 m κάτω από 

την επιφάνεια του εδάφους. Για κάθε χώρα 

που συµµετέχει, εκτός από το σύνολό της, 

όπου θα απεικονίζεται προσεγγιστικά το 

ρηχό γεωθερµικό δυναµικό, έχει επιλεγεί 

και µια περιοχή δοκιµής ( test area ) για 

συστηµατικότερη και πιο λεπτοµερή µελέτη. 

Για την Ελλάδα, έχει επιλεγεί ως test area 

η ευρύτερη περιοχή πόλεως Καλαµάτας. 

Το Project ThermoMap αποσκοπεί στην 

εκτίµηση κα χαρτογράφηση του ρηχού 

(αβαθούς) γεωθερµικού δυναµικού και στη 

διάχυση αυτής της πληροφορίας, γεγονός 

που θα συµβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυ-

ξη των συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλι-

ών Θερµότητας (ΓΑΘ) και την καλύτερη 

απόδοσή τους.

Ηµερίδα για την αβαθή  
γεωθερµία

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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Τα έξι σηµεία της πρότασης του ΤΕΕ
Τα έξι σηµεία της πρότασης του ΤΕΕ, για οριστική και συνολική επίλυση 

των στρεβλώσεων της Ανώτατης Παιδείας και των επιπτώσεων της  στα 

τεχνικά επαγγέλµατα όπως τα παρουσίασε αναλυτικά ο Χρ. Σπίρτζης έχουν 

ως εξής: 

1. Ενιαία Ανώτατη Παιδεία 
Η πρόταση του ΤΕΕ προϋποθέτει τη Συγχώνευση των αντίστοιχων Τµηµά-

των των ΤΕΙ στα Τµήµατα των Πολυτεχνικών Σχολών και του ΕΜΠ και την 

δραστική µείωση των εισακτέων ώστε ο αριθµός των Μηχανικών σε σχέση 

µε τον πληθυσµό να είναι µικρότερος από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που 

είναι 0,48%.

Ενιαία ανώτατη Παιδεία δεν σηµαίνει δύο διακριτές κατηγορίες στην 

ανώτατη τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η πρόταση του ΟΟΣΑ, τµήµα της οποίας 

δίνουµε στο Παράρτηµα II, είναι ενδεικτική του εξορθολογισµού της 

ανώτατης Παιδείας και της ευρωπαϊκής και διεθνούς πρακτικής. Σύµφωνα 

µε την πρόταση του ΟΟΣΑ,  ο δυϊσµός της ανώτατης Παιδείας πρέπει να 

σταµατήσει και να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση των Πανεπιστηµίων και 

των ΤΕΙ και όχι προσπάθεια αντιγραφής των προγραµµάτων σπουδών 

των Πανεπιστηµιακών τµηµάτων  από τα ΤΕΙ.  Ο υπερπληθωρισµός των 

επιστηµόνων στη Χώρα, ο εξευτελισµός των αµοιβών τους και ένα σύστηµα 

παραγωγής έργων και βιοµηχανικής παραγωγής που δεν προβλέπει την 

υποχρεωτική ύπαρξη µεσαίων παραγωγικών θέσεων, οδηγεί στην πρόταση 

µας για συγχώνευση των δύο κατηγοριών της ανώτατης Παιδείας.

2. Αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης των Τµηµάτων της Ανώτατης Παιδείας
Στον νόµο που προβλέπεται η αξιολόγηση των Τµηµάτων της ανώτατης 

Παιδείας προβλέπεται για µία ακόµη φορά ένα σύστηµα αόριστο από 

επιτροπή που δεν προβλέπει τη βαρύνουσα συµµετοχή των επιστηµονικών 

και επαγγελµατικών φορέων, αλλά την σύνθεση της µε δεσπόζουσα θέση 

του Υπουργού Παιδείας. Σύστηµα που δεν διασφαλίζει την αµεροληψία και 

την ανεξαρτησία της αξιολόγησης. Προτείνεται ο καθορισµός συγκε-

κριµένων και ξεκάθαρων όρων ενιαίας αξιολόγησης, σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική, µε βαρύνουσα συµµετοχή των επιστηµο-

νικών φορέων. Σηµειώνουµε ότι ακόµη και στο σύστηµα αξιολόγησης που 

προβλέπει ο νόµος δεν έχει γίνει καµία πρόοδος για την ενιαία αξιολόγηση 

των τµηµάτων, ενώ δεν προβλέπεται η αξιολόγηση µε τα ίδια κριτήρια της 

Σχολής ∆ηµόσιας διοίκησης.

3.  Ενιαίες πενταετείς σπουδές
Όπως έχει αποδειχθεί σε διεθνές επίπεδο, οι σπουδές ενός Μηχανικού 

που καλύπτουν επαρκώς σε επιστηµονικό εύρος και ποιότητα την παρεχό-

µενη γνώση χρειάζονται ένα εκτεταµένο πρόγραµµα σπουδών, µε έµφαση 

στα πρώτα χρόνια σπουδών σε µαθήµατα υποδοµής, που αποτελούν 

«Να σταµατήσει ο δυϊσµός της ανώτατης Παιδείας» 
Ζήτησε ο Χρ. Σπίρτζης προτείνοντας συγχωνεύσεις ΤΕΙ-Πολυτεχνικών Σχολών  

και δραστική µείωση των εισακτέων 

 «Ο δυϊσµός της ανώτατης Παιδείας πρέπει να σταµατήσει και να υπάρχει 

ξεκάθαρη διάκριση των Πανεπιστηµίων και των ΤΕΙ και όχι προσπάθεια 

αντιγραφής των προγραµµάτων σπουδών των Πανεπιστηµιακών τµηµάτων από 

τα ΤΕΙ». Αυτή την αναφορά, που αποτελεί διαπίστωση του ΟΟΣΑ, υπογράµ-

µισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, παρουσιάζοντας την πρόταση 

του ΤΕΕ για οριστική και συνολική επίλυση των στρεβλώσεων της Ανώτατης 

Παιδείας.  Επιχειρηµατολογώντας υπέρ της πρότασης του ΤΕΕ για συγχώ-

νευση Πολυτεχνείων-ΤΕΙ, ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στον «εξευτελισµό των 

αµοιβών» , που πριµοδοτείται από την υπερπληθώρα µηχανικών και συναφών 

ειδικοτήτων, ενώ υπογράµµισε ότι «το εγχώριο σύστηµα παραγωγής έργων και 

βιοµηχανικής παραγωγής δεν προβλέπει την υποχρεωτική ύπαρξη µεσαίων 

παραγωγικών θέσεων».

Ο ίδιος τόνισε ότι η πρόταση του ΤΕΕ έρχεται να δώσει µία οριστική και ορθο-

λογική λύση που θα συµβάλει στο ξεπέρασµα χρόνιων λαθεµένων πολιτικών 

στο χώρο των τεχνικών επαγγελµάτων, στο ξεπέρασµα λαθεµένων κοινωνι-

κών δογµάτων, στερεοτύπων και παλαιοκοµµατικών τακτικών. Οι  προφανείς 

θετικές συνέπειες της πρότασης του ΤΕΕ είναι η εξοικονόµηση πόρων για 

µια ανώτατη ποιοτικότερη Παιδεία, η αντιµετώπιση του υπερπληθωρισµού 

επιστηµόνων, ο εξορθολογισµός του συστήµατος ανώτατης Παιδείας και η 

αντιµετώπιση των στρεβλώσεων που 

παρουσιάσαµε στο προηγούµενο κεφά-

λαιο. Σηµαντικότερη συνέπεια από την 

εφαρµογή της πρότασης του ΤΕΕ είναι 

η οριστική απαγκίστρωση της Χώρας 

από προβλήµατα που την κρατούν δέ-

σµια και θα συντελέσουν αποφασιστικά 

στον εξορθολογισµό της παραγωγής 

έργων, στους αξιόπιστους µηχανισµούς 

ελέγχου, στην υιοθέτηση σύγχρονων 

προδιαγραφών και κανονισµών, στην 

εφαρµογή νέων τεχνολογιών, στην 

υιοθέτηση αξιόπιστων διαδικασιών και ελέγχων, στην αποφυγή χρονοβό-

ρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.  Η υιοθέτηση της πρότασης του ΤΕΕ θα 

αποδείξει αν το πολιτικό σύστηµα θέλει να υλοποιήσει στη Χώρα τις πραγµα-

τικές διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται ή τις επικαλείται, προκειµένου 

να εξυπηρετηθούν για µία ακόµη φορά σκοπιµότητες, ρουσφετολογικές, 

αντιεπιστηµονικές και αντιαναπτυξιακές   πολιτικές. Στη χθεσινή συνέντευξη 

Τύπου συµµετείχε ο Γιώργος Τσουκαλάς, µέλος ∆Ε ΤΕΕ. 

«Η πρόταση του ΤΕΕ προβλέπει µεταβατικές διατάξεις 
για τους αποφοίτους και τους σπουδαστές των ΤΕΙ, οι 
οποίοι είτε θα διατηρήσουν τα επαγγελµατικά δικαιώ-
µατα που έχουν σήµερα είτε θα εξελιχθούν σε διπλω-
µατούχους µηχανικούς παρακολουθώντας συµπληρω-
µατικά προγράµµατα σπουδών». 

«∆εν υπάρχει αξιόπιστος έλεγχος στα Πολεοδοµικά Γρα-
φεία ούτε για το αν ένας µελετητής ιδιωτικών έργων είναι 
µηχανικός, αν είναι δηµόσιος υπάλληλος, αν είναι αληθή 
τα στοιχεία του και τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα». 
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προαπαιτούµενη γνώση για τη σε βάθος σπουδή των τεχνικών γνωστικών 

αντικειµένων στη συνέχεια. Αυτός είναι ο λόγος που κορυφαία Πανεπι-

στήµια σε Χώρες που έχουν το αγγλοσαξωνικό πρότυπο διευρύνουν τα έτη 

σπουδών ξεπερνώντας την πρακτική των τριών ετών του πρώτου κύκλου 

σπουδών και ενός έτους εξειδίκευση και υιοθετώντας είτε την πενταετία 

και άνω είτε τα τέσσερα χρόνια σπουδών και ένα ή δύο πρόσθετα έτη για 

την εξειδίκευση. Οι ενιαίες πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές Σχολές 

της Χώρας και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστηµα αξιολόγησης και αν επιλέ-

ξουµε, ισοτιµούνται µε το δεύτερο κύκλο σπουδών των αγγλοσαξωνικών 

Πανεπιστηµίων, που πρέπει να αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή για την 

άσκηση του επαγγέλµατος του Μηχανικού στη Χώρα µας.

4. Ειδικότητες µεγάλου εύρους
Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί στην επαγγελµατική τους πορεία στη Χώρα 

µας, στην παραγωγή της και στην αγορά της πρέπει να έχουν τις γνώσεις 

που θα τους επιτρέπουν την ευελιξία σε γνωστικά αντικείµενα. Η ίδρυση ή 

ακόµη και η ύπαρξη τµηµάτων περιορισµένου επιστηµονικού εύρους δεν 

βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση και οι περιορισµένες επαγγελµατικές 

διέξοδοι γεννούν αντιθέσεις και διεκδικήσεις ανορθολογικές. Η ίδρυση 

νέων τµηµάτων στη Χώρα µας πρέπει να εξετάζεται συνεκτιµώντας τόσο το 

επιστηµονικό όσο και το επαγγελµατικό εύρος. Η ίδρυση νέων τµηµάτων 

πρέπει να γίνεται, αφού καθοριστούν εκ των προτέρων τόσο η τήρηση των 

ελάχιστων προϋποθέσεων που πρέπει να πληροί ένα τµήµα Μηχανικών 

από το Πανεπιστήµιο που ανήκει όσο και τα επαγγελµατικά δικαιώµατα 

από το ΤΕΕ, προς αποφυγή των στρεβλώσεων που δηµιουργούνται σήµερα.

5. Ενιαίο σύστηµα και προδιαγραφές σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα
Η Έκδοση του Π∆ Μητρώου Συντελεστών και Κατασκευαστών Ιδιωτικών 

Έργων (ΜΗΣΙΕ), όπως και στα δηµόσια έργα θα εξορθολογήσει το σύστηµα 

παραγωγής ιδιωτικών έργων, θα συµβάλει στην ποιότητα των έργων, 

στην καταπολέµηση της ασφαλειοδιαφυγής και της φοροδιαφυγής και 

ταυτόχρονα θα αποδώσει τα επαγγελµατικά δικαιώµατα κατασκευαστών 

σε όλους τους αποφοίτους Τµηµάτων ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, Σιβητανιδείου, ΤΕΙ, 

ΑΤΕΙ και την ένταξή τους στο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων.

Η ύπαρξη, επίσης, του Μητρώου Μελετητών Ιδιωτικών έργων θα προχω-

ρήσει στη διαβάθµιση των Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων, ανά 

κατηγορία µελετών, που αποτελεί µεγάλο κενό και στρέβλωση στο σύστη-

µα παραγωγής ιδιωτικών έργων και στην ποιότητα των µελετών. 

Τα µητρώα των Μηχανικών πρέπει να τηρούνται µε ευθύνη του ΤΕΕ, 

ώστε να διασφαλίζονται ενιαίες διαδικασίες, έλεγχος, καταπολέµηση της 

γραφειοκρατίας αλλά και αξιόπιστος έλεγχος των δραστηριοτήτων των 

Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών, µε τις αντίστοιχες επαγγελµα-

τικές ευθύνες που πρέπει να έχουν. Σηµειώνουµε ότι σήµερα υπάρχουν 

τουλάχιστον 8 µητρώα Μηχανικών διασκορπισµένα σε 4 Υπουργεία και 

σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς αξι-

όπιστες διαδικασίες. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει αξιόπιστος έλεγχος στα 

Πολεοδοµικά Γραφεία ούτε για το αν ένας µελετητής ιδιωτικών έργων είναι 

Μηχανικός, αν είναι ∆ηµόσιος Υπάλληλος, αν είναι αληθή τα στοιχεία του 

και τα επαγγελµατικά του δικαιώµατα. Προβλέπεται, επίσης, η ύπαρξη δύο 

νέων µητρώων, σύµφωνα µε πρόσφατη νοµοθεσία. Η συγκέντρωση των 

µητρώων στον αρµόδιο φορέα το ΤΕΕ θα δώσει τα απαραίτητα εργαλεία 

για τη διασφάλιση των πολιτών, για πραγµατικούς ελέγχους και συνολική 

καταγραφή της επαγγελµατικής εµπειρίας κάθε Μηχανικού και κάθε τεχνι-

κής εταιρείας αλλά και για τη σύντµηση διαγωνιστικών διαδικασιών.

Η ύπαρξη του ΜΗΣΙΕ και η πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελµάτων που 

άπτονται της δηµόσιας ασφάλειας θα αποδώσει θετικά αποτελέσµατα και 

στην ποιότητα των έργων και στην καταπολέµηση της ασφαλειοδιαφυγής 

και της φοροδιαφυγής.

Η δηµιουργία τέλος του ενιαίου Μητρώου Έργων και Μελετών θα δώσει 

ένα συνολικό σύστηµα επιτήρησης, ελέγχου και καταγραφής όλων των 

έργων στη Χώρα δηµόσιων και ιδιωτικών και την εµπλοκή του κάθε Μηχα-

νικού σε αυτά.  

 6. Μεταβατικές διατάξεις - Σύστηµα εξέλιξης των αποφοίτων ΤΕΙ 
Με τη συγχώνευση των τµηµάτων ΤΕΙ στα αντίστοιχα τµήµατα των Πολυτε-

χνικών Σχολών προτείνουµε την ύπαρξη µεταβατικών διατάξεων για τους 

αποφοίτους και τους  σπουδαστές των ΤΕΙ που θα περιλαµβάνουν:

Τη διατήρηση των επαγγελµατικών δικαιωµάτων που έχουν σήµερα. 

Τον καθορισµό ενός συστήµατος εξέλιξης τους σε ∆ιπλωµατούχους 

Μηχανικούς. 

Συγκεκριµένα προτείνουµε λαµβάνοντας υπόψη το πρόγραµµα σπουδών 

της σχολής που αποφοίτησαν (ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβητανιδεί-

ου), την αποδεικνυόµενη επαγγελµατική εµπειρία και την πιθανή κατοχή 

µεταπτυχιακού τίτλου, τον καθορισµό συµπληρωµατικών προγραµµάτων 

σπουδών δύο επιλογών, που θα οδηγεί στην απόκτηση διπλώµατος:

Α. του επιστηµονικού αντικειµένου του τµήµατος που αποφοίτησαν, που 

θα αντιστοιχεί σε ακαδηµαϊκά ισότιµο αλλά περιορισµένου εύρους της 

αντίστοιχης βασικής ειδικότητας διπλωµατούχων Μηχανικών και 

Β. του αντίστοιχου και ισότιµου µε βασική ειδικότητα διπλωµατούχου 

Μηχανικού.

-«Για την ένταξη στα συµπληρωµατικά προγράµµατα 
σπουδών προβλέπεται ότι θα λαµβάνονται υπόψη  «το 
πρόγραµµα σπουδών της σχολής που αποφοίτησαν 
(ΚΑΤΕΕ, ΣΕΛΕΤΕ, ΤΕΙ, ΑΤΕΙ, Σιβιτανίδειος), η αποδει-
κνυόµενη επαγγελµατική εµπειρία και η πιθανή κατοχή 
µεταπτυχιακού τίτλου». 

«Οι ενιαίες πενταετείς σπουδές στις Πολυτεχνικές 
Σχολές της Χώρας και στο ΕΜΠ, οποιοδήποτε σύστηµα 
αξιολόγησης και αν επιλέξουµε, ισοτιµώνται µε το δεύ-
τερο κύκλο σπουδών των αγγλοσαξονικών Πανεπιστη-
µίων, που πρέπει να αποτελεί ελάχιστη προδιαγραφή 
για την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού στη 
χώρα µας».

«Τα µητρώα µηχανικών να τηρούνται µε ευθύνη του 
ΤΕΕ, ώστε να διασφαλίζονται ενιαίες διαδικασίες, 
έλεγχος, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας αλλά και 
αξιόπιστος έλεγχος των δραστηριοτήτων των µηχα-
νικών και των τεχνικών εταιρειών, µε τις αντίστοιχες 
επαγγελµατικές ευθύνες που πρέπει να έχουν». 

«Σήµερα υπάρχουν τουλάχιστον 8 µητρώα µηχανι-
κών διασκορπισµένα σε 4 υπουργεία και σε διάφορες 
δηµόσιες υπηρεσίες, χωρίς κεντρικό έλεγχο και χωρίς 
αξιόπιστες διαδικασίες». 
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Η πρόταση των Casson Man (διακοσµητές µουσείων και εκθεσιακών χώρων µε έδρα το Λονδίνο), 

Duncan Lewis (διαµόρφωση περιβάλλοντος) και Sn!hetta (διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου) 

επιλέχθηκε για την διαµόρφωση του σπηλαίου-µουσείου µε τις ζωγραφιές της Παλαιολιθικής εποχής 

Lascaux IV στη Γαλλία. 

Η πρόταση - υπόγειο συγκρότηµα από θαλάµους και σήραγγες - εγγυάται τη διατήρηση της ακεραιότη-

τας του ιστορικού αυτού τόπου, ενώ εξασφαλίζει µεγάλους εκθεσιακούς χώρους για τους επισκέπτες.

Η χαµηλή καµπηλότητα του τοπίου της περιοχής, υπήρξε το “καταφύγιο” των έργων ζωγραφικής επί 

των βράχων επί 17.300 χρόνια. Κατά την πρόταση που επιλέχθηκε και θα εφαρµοστεί, οι εσωτερικοί 

χώροι του συγκροτήµατος φωτίζονται µε ακτίνες του ήλιου. 

Τα σπήλαια ανακαλύφθηκαν το 1940, αλλά από το 1963 παραµένουν κλειστά για το κοινό, εξαιτίας του 

διοξειδίου του άνθρακα που προκαλούσε η προσέλευση επισκεπτών και των ζηµιών που προκλήθηκαν 

στα ζωγραφικά έργα. 

Η διαδικασία του σχεδιασµού υπήρξε πολύπλοκη και κινήθηκε σε δυο παράλληλες σφαίρες: οι σχεδι-

αστές του Casson Mann φρόντισαν για τον σχεδιασµό της έκθεσης και τη δηµιουργία της αρχιτεκτονι-

κής του θεάµατος, ενώ οι αρχιτέκτονες του Sn!hetta και Duncan Lewis ανέπτυξαν το προστατευτικό 

περιβάλλον για τις ζωγραφιές των σπηλαίων.

Η λεπτή γραµµή της οροφής του συγκροτήµατος, µιµείται τη µορφολογία των γύρω λόφων της περιο-

χής του Montignac. Ο σχεδιασµός της πρόσοψης κινείται µεταξύ της αδιαφάνειας, ηµιδιαφάνειας και 

διαφάνειας, προδιαθέτοντας τον επισκέπτη για το περιεχόµενο του µουσείου. Ο σχεδιασµός του εσω-

τερικού εξασφαλίζει µια µυστηριακή ατµόσφαιρα.

Κατά τον Bernard Cazeau, µέλος της κριτικής επιτροπής, η πρόταση κρίθηκε η πλέον επιτυχηµένη από 

άποψη σκηνογραφίας. Ως το 2015 θα έχει εφαρµοστεί και το σπήλαιο θα είναι έτοιµο να δεχτεί ως και 

400.000 επισκεπτες το χρόνο.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η αβεβαιότητα επιταχύνει την αναθεώρηση 
της δηµοσιονοµικής πολιτικής- ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ- Το ECOFIN επικύρωσε την επιµήκυνση 

 ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ- Φοροδιαφυγή, αποκρατικοποιήσεις και απολύσεις βρίσκονται 

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΘΑΡΣΗ» ΣΕ 240 
ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΙΝΗΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΠ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ:  
ΜΕ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ

ΕΣΠΑΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΡΕΚΟΡ Ο DOW JONES 
“ΦΡΕΝΟ” ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΑ 

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΕΣΟ∆Α ΑΝΩ ΤΩΝ 2,5 ∆ΙΣ. ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΤΡΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 

ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- 

ΚΕΡ∆ΟΣ:

προτάσεων- ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΦΤΕΡΟ 
ΤΟ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 240 ΦΟΡΟΕΛΕΓΚΤΩΝ
αποδόσεις- Φθηνότερες οι προθεσµιακές- ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ, 
ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 264,7 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ 14 ΠΑΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ 
ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ

ΡΕΚΟΡ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ DOW- Ώθηση από 
ΕΛΕΓΧΟΣ «ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ» 

ΣΕ 240 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 1,3 ∆ΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- 
«ΛΟΥΚΕΤΑ» ΣΕ 

ΕΣΤΙΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΑ- Λόγω αύξησης των φόρων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕ∆Α ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ «ΑΘΗΝΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ.

ΤΑ ΝΕΑ: 

ποσού του φόρου µέσα σε διάστηµα 10 ηµερών- ∆ΟΣΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ Ο ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΕΧΑΣΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΑΡΚΙΝΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ
Ο 

«ΑΝΤΑΡΤΗΣ» ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: 

σχολές- ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ- 

ΤΟ ΝΕΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΕΠΙΟΡΚΟΙ ΚΑΙ …ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ 

 Η ΤΡΟΪΚΑ ΦΕΥΓΕΙ, Ο 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

 ΤΡΥΠΑ 1 ∆ΙΣ. € ΡΟΥΦΑΕΙ ΧΑΜΗΛΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ- Η ΑΘΗΝΑ 
∆ΙΑΒΗΜΑ- Η ΑΓΚΥΡΑ ΕΡΕΥΝΕΣ  ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΡΩΜΕΝΟΣ 
ΜΕ «ΑΓΚΑΘΙΑ» ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ 

97 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ, 28 ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: 

αποκάλυψε τις προθέσεις της κυβέρνησης- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ 600 €
ΑΥΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΑΝΤΑΝΤΕ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ 
ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΚΟΝΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

τον υπουργό στην «Bild»- ∆ΙΑΣΥΡΕΙ ΤΗ ΧΩΡΑ Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ

Λίστα Λαγκάρντ: ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΓΙΩΡΓΟΣ- 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: 

κρατικά νοσοκοµεία- ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΤΩΝ ΚΑΡ∆ΙΟΠΑΘΩΝ Η 
«ΑΘΗΝΑ» ΕΞΑΦΑΝΙΣΕ 97 ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ- ΤΕΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ 10 ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΟΥΓΚΟ ΤΣΑΒΕΣ: «ΕΦΥΓΕ» ΕΝΑΣ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

για την υπερφορολόγηση και τα ακίνητα- ΡΙΧΤΕΡ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ 
ΣΥΓΓΡΟΥ Η ΤΡΟΪΚΑ ∆ΕΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΠΑΣΟΚ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΙΖΑ- Η νέα εκδοχή του 

«λεφτά υπάρχουν».

Η ΑΥΓΗ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
τα επιτόκια καταθέσεων.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

ναρκωτικά- ΠΡΟΛΗΨΗ- ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ- ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΕ ∆ΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ- ∆ΩΡΕΑΝ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Η τρόικα αναµένεται να εγκρίνει την πρόταση του 

ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ
Κραυγή απόγνωσης ασθενών- ∆ΕΝ ΜΑΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ 
ΑΛΛΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ποιοι τη δηµιούργησαν και γιατί ορισµένοι θεωρούν 

οµάδες… ΟΜΑ∆Α Ω: Η… ΑΛΛΗ «ΕΨΙΛΟΝ»;
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∆ΙΗΜΕΡΟ «ΦΩΤΙΑ» ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 06/03/2013

προϋπολογισµού , θεσµικά µέτρα για την πάταξη της 

φοροδιαφυγής και αποκρατικοποιήσεις, θα βρεθούν σήµερα 

στο τραπέζι του διαλόγου του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη 

έκβαση του ελέγχου, αίσθηση που θα επιβεβαιωθεί, εάν n 

προγραµµατισµένο, µετά την τελευταία συνάντηση που θα 

έχει µε το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Τονίζουν 

δισ. ευρώ), αφού τα προαπαιτούµενα έχουν καλυφθεί όπως 

είναι n επικαιροποίηση του µεσοπρόθεσµου και n καθιέρωση 

τριετών δεσµευτικών ορίων στις δαπάνες για όλα τα επίπεδα 

της δηµόσιας διοίκησης, n έγκριση προγραµµάτων στελέχωσης 

για τα επιτελικά υπουργεία και n νέα µείωση των ηµών των 

υπαλλήλων, ενώ θα επιµείνει στις θέσεις και στο σχέδιο του 

στόχου των απολύσεων µέσω των συνταξιοδοτήσεων. 

Η πορεία του προϋπολογισµού προβληµατίζει την τρόικα (και 

βέβαια το υπουργείο Οικονοµικών), αλλά είναι νωρίς ακόµη 

να βγουν συµπεράσµατα για το σύνολο του 2013. Όµως τα 

µηνύµατα είναι αρνητικά, από το πρώτο δίµηνο δεδοµένου 

ότι υπάρχει υστέρηση των φορολογικών εσόδων, ιδιαίτερα 

συνολικά, n υστέρηση περιορίζεται από τα αποκαλούµενα 

µη φορολογικά έσοδα, δεδοµένου ότι το Φεβρουάριο 

εισπράχθηκαν 305 εκατ. ευρώ, από τα κέρδη της Τράπεζας της 

ενώ n ανησυχία εστιάζεται στο κίνδυνο να αποκτήσει µόνιµο 

χαρακτήρα n υστέρηση των εισπράξεων από τους έµµεσους 

φόρους. Η τρόικα δεν έχει, πάντως, ιδιαίτερη ανησυχία, αφού n 

κυβέρνηση έχει αποδεχθεί ότι αν σηµειωθούν αποκλίσεις, θα 

λαµβάνονται άµεσα µέτρα. 

Η κυβέρνηση θα θέσει παράλληλα στην τρόικα και δύο 

ζητήµατα που αφορούν στη µείωση της φορολογίας στο 

για δύο φορολογικές παρεµβάσεις οι οποίες είχαν αρνητική 

επίδραση στα έσοδα αντί να τα αυξήσουν- και µε µια 

συγκροτηµένη επιχειρηµατολογία, το οικονοµικό επιτελείο 

µπορεί να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση της τρόικας, για τη 

αποδειχτεί το αρνητικό δηµοσιονοµικό όφελος, n τρόικα δεν 

έχει κανένα λόγο να επιµείνει. Θεωρείται από στελέχη του 

µπορεί να γίνει άµεσα, ενώ n µείωση της φορολογίας στο 

πετρέλαιο θέρµανσης µετατίθεται για την επόµενη σεζόν, µε 

βάση την αξιολόγηση της φετινής εµπειρίας, που θα γίνει 

τρόικα και το θέµα της ρύθµισης των ληξιπρόθεσµων χρεών 

µείωση της ελάχιστης µηνιαίας δόσης, ώστε να αυξηθεί n ροή 

εσόδων προς τα κρατικά ταµεία. Παράλληλα οι ξένοι ελεγκτές 

θα ζητήσουν και θα λάβουν από το υπουργείο Οικονοµικών 

τους βασικούς άξονες της σχεδιαζόµενης φορολογικής 

µεταρρύθµισης, και θα επιµείνουν αυτή να κινείται εντός των 

προτάσεων-υποδείξεων που εµπεριέχονται σε δύο εκθέσεις 

συνυπογράφει και τη Κοµισιόν.

ακινήτων, δεδοµένου ότι εκκρεµεί n αναπροσαρµογή των 

αντικειµενικών αξιών, που σύµφωνα µε το µνηµόνιο πρέπει να 

φόρος ακινήτων, που λόγω των αντιδράσεων, n οριστικοποίηση 

του πλαισίου εφαρµογής του έχει αναβληθεί. 

Για δύσκολες διαπραγµατεύσεις µε στόχο να επιτευχθεί n 

βελτίωση των σηµείων που µπορούν να βελτιωθούν έκαναν 

λόγο χθες συνεργάτες του πρωθυπουργού αναφερόµενοι 

στο θέµα της συνάντησης που αναµένεται να έχει αύριο ο κ. 

επέµεναν χθες ότι ο πρωθυπουργός αναµένεται να το θέσει 

αύριο στην τρόικα, λέγοντας ότι δεν µπορεί να υπάρξει µια 

ότι πέραν της όποιας κοινωνικής αναταραχής µπορεί να 

προκαλέσει ένα κύµα απολύσεων, θα υπάρξει και ζήτηµα 

πολιτικής σταθερότητας µε δεδοµένη τη στάση που έχουν 

σηµείο ο πρωθυπουργός θα επιµείνει στο επιχείρηµα 

περί προώθησης του κυβερνητικού προγράµµατος για 

διαθεσιµότητα. Όσον αφορά τη διαπραγµατευτική τακτική που 

ακολουθείται µε την τρόικα, από το πρωθυπουργικό γραφείο 

επιµένουν ότι n διαπραγµάτευση είναι συνεχής θεωρώντας 

ότι δεν µπορεί να υπάρξει περαιτέρω πολιτική λιτότητας 

και εµµένουν σε ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής 

της χώρας µε στόχο τις επενδύσεις και την αύξηση της 

θα κριθούν από την αποτελεσµατικότητα της κυβέρνησης 

στον τοµέα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και κυρίως 

την αποτελεσµατικότητα που θα δείξει στην είσπραξη 

φόρων για να αυξήσει τα έσοδα, ώστε να µην αναγκαστεί να 

επιβάλει νέα µέτρα, αλλά και να προχωρήσει στην πάταξη της 

φοροδιαφυγής. 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΖΗΤΕΙ ΤΟ TEE 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 06/03/2013

µέτρα εξορθολογισµού του αριθµού των εισακτέων στις 
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εκπαιδεύει µηχανικούς οι οποίοι κατόπιν αναζητούν την 

(TEE) ζητώντας συγχώνευση Πολυτεχνείων µε τα Τµήµατα 

τους ήδη υπάρχοντες µηχανικούς, µας αρκούν για τα επόµενα 

αναλογίες µηχανικών ανά ένα εκατοµµύριο πληθυσµού στην 

µηχανικούς και άρα ο αριθµός των µηχανικών αντιστοιχεί 

σχεδόν στο 1% (ακριβές ποσοστό 0,98%). Πρόκειται για ένα από 

0,48% που είναι ο ευρωπαϊκός µέσος όρος. Την ίδια στιγµή, τα 

στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας εισάγονταν συνολικά 4.165 

νέοι φοιτητές ετησίως, ενώ στα τµήµατα τεχνικής κατεύθυνσης 

κράτος δίνει ετησίως 11.841 ευρώ κατά µέσο όρο ανά φοιτητή 

συµπερασµάτων σε σχέση µε τον αριθµό επιστηµόνων στη 

χώρα µας και την πολιτική ανευθυνότητα της αντιµετώπισης 

της παιδείας και των νέων ανθρώπων», δήλωσε ο πρόεδρος 

του TEE και συµπλήρωσε: «Τα τελευταία χρόνια n ύφεση 

και n ανεργία µας οδηγούν στην αναζήτηση εργασίας σε 

άλλες χώρες, που καρπώνονται την υπεραξία υψηλής 

ποιότητας µηχανικών, ενώ η χώρα πληρώνει το υψηλό κόστος 

την πρόταση του TEE, οι απόφοιτοι και οι σπουδαστές των 

έχουν είτε θα εξελιχθούν σε διπλωµατούχους µηχανικούς 

παρακολουθώντας συµπληρωµατικά προγράµµατα σπουδών.

Τέλος, το TEE επανέφερε το αίτηµα για αναγνώριση 

της ισοδυναµίας µε µάστερ των πτυχίων των ελληνικών 

Πολυτεχνείων έπειτα από 5ετείς σπουδές. «Έχει αποδειχθεί 

σε διεθνές επίπεδο ότι οι σπουδές ενός µηχανικού, που 

καλύπτουν επαρκώς σε επιστηµονικό εύρος και ποιότητα την 

παρεχόµενη γνώση, χρειάζονται ένα εκτεταµένο πρόγραµµα 

σπουδών, µε έµφαση στα πρώτα χρόνια σπουδών σε µαθήµατα 

υποδοµής, που αποτελούν προαπαιτούµενη γνώση για τη σε 

βάθos σπουδή των τεχνικών γνωστικών αντικειµένων στη 
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επαγγέλµατα παρουσίασε, χτες σε συνέντευξη Τύπου, το 

κατεύθυνση, αλλά άτολµο. To TEE πρότεινε συγχώνευση των 

εισακτέων στις σχολές του κλάδου σε 2.200 σε πρώτη φάση 

προτάσεις του TEE είναι η «αξιολόγηση», όπως την προωθεί και 

αλλά µε «ευελιξία σε γνωστικά αντικείµενα». Παράλληλα, 

έκανε προτάσεις για «ενιαίο σύστηµα και προδιαγραφές σε 

δηµόσια και ιδιωτικά έργα». Πάντως, αξιοσηµείωτο είναι 

πως το TEE προχώρησε σε αναπαραγωγή όλου του «µύθου» 

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, που στην πράξη έχουν 

καταργηθεί όχι µόνο για τους µηχανικούς, αλλά για κάθε 

εργαζόµενο. Τελικός κριτής είναι η «αγορά» και το κατά πόσο 

τη διαδικασία το TEE θέλει να παίξει το ρόλο σύµβουλου 

του κράτους, µπαίνοντας στο «χορό» των πιστοποιήσεων 

ειδικοτήτων κ.ο.κ.
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τη δραστική µείωση των εισακτέων ώστε ο αριθµός των 

από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, που είναι 0,48%, πρότεινε χτες 

το TEE προκειµένου να αντιµετωπιστούν σοβαρά θέµατα του 

κλάδου όπως n ανεργία, τα «θολά» επαγγελµατικά δικαιώµατα 

σηµαίνει δύο διακριτές κατηγορίες στην ανώτατη τριτοβάθµια 

εκπαίδευση και γι αυτό ο δυϊσµός της ανώτατης Παιδείας 

πρέπει να σταµατήσει και να υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση των 

προγραµµάτων σπουδών των Πανεπιστηµιακών τµηµάτων από 

των αµοιβών τους και ένα σύστηµα παραγωγής έργων και 

βιοµηχανικής παραγωγής που δεν προβλέπει την υποχρεωτική 

ύπαρξη µεσαίων παραγωγικών θέσεων οδηγεί στην πρότασή 

µας για συγχώνευση των δύο κατηγοριών της ανώτατης 

Παιδείας». 

To TEE ζητά επίσης ένα αξιόπιστο σύστηµα αξιολόγησης 

πενταετείς σπουδές, καθώς, όπως υποστηρίζουν, οι ενιαίες 

επιλέξουµε, ισοτιµούνται µε τον δεύτερο κύκλο σπουδών 

των αγγλοσαξονικών πανεπιστηµίων, που πρέπει να αποτελεί 

ελάχιστη προδιαγραφή για την άσκηση του επαγγέλµατος του 


