
-Η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ δηλώνει τη συµµετοχή της στην 24ωρη γενική απεργία, 

τονίζοντας  σε ανακοίνωση της, που υπογράφουν ο πρόεδρος Π. Μούζιος και 

ο γενικός γραµµατέας Ανδρέας Σουρούνης  ότι: «Μας θέλουν γονατισµένους, 

χωρίς  δουλειά,   χωρίς σύνταξη,   χωρίς ασφάλιση, χωρίς περίθαλψη, χωρίς 

σχολεία,    χωρίς αντίδραση. Όλοι µαζί µπορούµε να τους ανατρέψουµε». Η 

συγκέντρωση για τους Μηχανικούς της Αττικής πραγµατοποιείται στις  11.00 

στην κεντρική πύλη του Πολυτεχνείου (Πατησίων).

1

06|11|2013ÔÅÕ×ÏÓ 525

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÇìÝñá ðáíåëëáäéêÞò áðåñãßáò ç 

óçìåñéíÞ. ÇìÝñá Ýêöñáóçò ôçò êáèïëéêÞò 

áíôßäñáóçò ôùí ðïëéôþí óôéò ðïëéôéêÝò 

êáé ðñáêôéêÝò ðïõ Ý÷ïõí åðéâÜëëåé ïé 

åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí ìáò êáé 

åöáñìüæïõí êáôÜ ãñÜììá ïé êõâåñíçôéêïß 

åôáßñïé ôïõò.

ÇìÝñá äéáäÞëùóçò êáôÜ ôçò äéÜëõóçò 

ôçò ðáñáãùãéêÞò äïìÞò ôçò ÷þñáò, 

ôçò äéáñêïýò áýîçóçò ôçò áíåñãßáò, 

ôçò óõíå÷ïýò áýîçóçò ôùí öüñùí êáé 

åðéâïëÞò íÝùí «÷áñáôóéþí» óå Ýíá ëáü, 

ðïõ ïé ßäéïé ïé áñìüäéïé ôïõ õðïõñãåßïõ 

Ïéêïíïìéêþí äéáðéóôþíïõí, üôé äåí 

ìðïñåß íá ðëçñþóåé üóá ôïõ öüñôùóáí ôá 

ðñïçãïýìåíá ÷ñüíéá.

ÇìÝñá áíôßäñáóçò óôç äéÜëõóç ôçò 

êïéíùíßáò, óôï «åÜëù ç ðüëç», óå 

üóá Ýãéíáí ùò óÞìåñá êé áõôÜ ðïõ 

ðñïïéùíßæïíôáé íá ãßíïõí óôï áìÝóùò 

åðüìåíï äéÜóôçìá. Ãéáôß ï êáôÞöïñïò óôïí 

ïðïßï ïäçãïýí, äõóôõ÷þò, äåí Ý÷åé ôÝëïò.

ÁõôÞ ôçí çìÝñá ïé äéðëùìáôïý÷ïé 

ìç÷áíéêïß, ùò Ýíá áðü ôá ðëÝïí óçìáíôéêÜ 

ôìÞìáôá ôïõ ðáñáãùãéêïý äõíáìéêïý ôçò 

÷þñáò, ôáõôü÷ñïíá êáé áðü  åêåßíïõò 

ðïõ Ý÷ïõí õðïóôåß ôéò ðëÝïí óöáãéáóôéêÝò 

áðïöÜóåéò óôçí áðáó÷üëçóç êáé 

óôéò áìïéâÝò, êáëïýíôáé íá äþóïõí 

ìáæéêü ðáñüí óôéò óõãêåíôñþóåéò, íá 

óõóôñáôåöôïýí ìå üëïõò ôïõò Üëëïõò 

åñãáæüìåíïõò, ôïõ äçìüóéïõ êáé éäéùôéêïý 

ôïìÝá, óå Ýíá êïéíü ìÝôùðï, áöïý ôá 

ðñïâëÞìáôá åßíáé êïéíÜ.

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: ΟΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΛΗΤΤΟΥΝ  
ΒΑΝΑΥΣΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Σήµερα 24ωρη γενική απεργία 

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματού-

χους μηχανικούς στον δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, να συμμετάσχουν 

μαζικά στη ημερινή πανελλαδική 

24ωρη απεργία που έχουν κηρύξει 

η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, συμπαρατασ-

σόμενοι σε ένα κοινό μέτωπο με 

όλους τους άλλους εργαζόμενους. 

«Με δεδομένο ότι οι εκπρόσωποι 

των δανειστών μας βρίσκονται και 

πάλι στη χώρα μας, είναι ο μόνος 

τρόπος να αντιληφθούν άμεσα, κι 

αυτοί και οι συνεργάτες τους στην 

κυβέρνηση, ότι η αντίδραση στις 

αδιέξοδες μνημονιακές πολιτικές 

είναι καθολική στη χώρα μας» 

δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρτζης. «Στο «τραπέζι 

του Προκρούστη» – προσέθεσε - 

έχουν μπει όλοι εργαζόμενοι, αλλά 

ειδικότερα ο επιστημονικός και 

τεχνικός κόσμος, που αποτελούν 

το σημαντικότερο παραγωγικό 

τμήμα της χώρας, καθιστώντας 

φανερό ότι πρόθεση των δανει-

στών μας δεν είναι να βοηθήσουν 

να βγει η χώρα από το τέλμα της 

ύφεσης, αλλά αντιθέτως να διατη-

ρηθεί σε αντιαναπτυξιακή τροχιά, 

άρα να παραμείνει εξαρτούμενη 

απ’ αυτούς για πολλές δεκαετίες. 

Είναι προφανές ότι δεν μπορεί 

να συνεχισθεί η αλληλουχία νέα 

μέτρα-χρηματοδότηση για κάλυψη 

τρεχουσών αναγκών-νέα ελλείμ-

ματα, χωρίς ίχνος πρόγνωσης 

για αναπτυξιακές δράσεις, χωρίς 

σχέδιο για την παραγωγική ανασυ-

γκρότηση της χώρας χωρίς μέρι-

μνα για την ανεργία, την κοινωνική 

συνοχή, τις κοινωνικές παροχές 

και υποδομές». 

Το ΤΕΕ καλεί σε 

µαζική συµµετοχή 

τους διπλωµατού-

χους µηχανικούς

στην σηµερινή 

24ωρη απεργία της 

Α∆Ε∆Υ και ΓΣΕΕ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και ο Σύλλο-
γος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ΕΗ συνδιορ-
γανώνουν –την Παρασκευή 8 Νοεµβρίου 2013, 
στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος)- ηµερίδα µε θέµα: «Η παρουσία και 
ρόλος του οµίλου ∆ΕΗ στη σηµερινή οικονοµική 
και κοινωνική πραγµατικότητα».
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν στις 

9.15 π.µ. µε χαιρετισµούς εκπροσώπων φορέων 

(ΥΠΕΚΑ – ΡΑΕ – CIGRE – ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ – ΤΕΕ – 

Σ∆Μ ∆ΕΗ) και θα ακολουθήσουν οι οµιλίες:

-«ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΑΥΡΙΟ»
Άθως Κραβαρίτης, τ. Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυ-

ξης, ∆ΕΗ : "Τα πρώτα βήµατα"

Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος ∆ΕΗ Α.Ε.: "∆ΕΗ : Επενδύσεις και 

αναπτυξιακή προοπτική"

Γεώργιος Κόλλιας,  Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-

λος ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.: "Η εξέλιξη των δικτύων τα επόµενα 

χρόνια και η αντιµετώπιση των προβληµάτων από την 

διείσδυση των ΑΠΕ"

Ιωάννης Γιαρέντης, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-

λος Α∆ΜΗΕ Α.Ε.:  "Το δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης 

του Α∆ΜΗΕ"

Ιωάννης Κοπανάκης, Γενικός ∆ιευθυντής Παραγωγής, 

∆ΕΗ Α.Ε.:  "Ενηµέρωση για την πορεία των επενδυτι-

κών έργων της Παραγωγής"

∆ιαµαντής Βαχτσιαβάνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ΕΗ 

Ανανεώσιµες Α.Ε.:  "Παρουσίαση του επιχειρηµατικού 

σχεδίου της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. την επόµενη 

τριετία"

-«ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - 
ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
Γιάννης Ευσταθόπουλος, Οικονοµολόγος, Σύµβουλος 

ΓΣΕΕ: "∆ηµόσιες Επιχειρήσεις: Από την µεγάλη ύφεση 

του 30! στη σηµερινή κρίση"

Αντώνης Ρουπακιώτης, ∆ικηγόρος, τ. Πρόεδρος ∆ικη-

γορικού Συλλόγου Αθήνας: "Η ασφαλιστική περιουσία 

του προσωπικού, η πώληση του Α∆ΜΗΕ και η διάσπα-

ση της ∆ΕΗ Α.Ε. σε δύο εταιρείες"

Κωνσταντίνος Παπαηλιού, Πρόεδρος της επιτροπής για 

γραµµές µεταφοράς της CΙGRE: "Σχεδόν σαράντα 

χρόνια"

Ευάγγελος Καρλόπουλος, MSc Χηµικός Μηχανικός, 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών 

Καυσίµων: "Το αναδυόµενο Ευρωπαϊκό περιβάλ-

λον στον Τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας και οι προκλήσεις για 

τη ∆ΕΗ"

Ιωάννης Μάργαρης, ∆ρ. Ηλεκτρο-

λόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Post-Doc 

DTU(∆ανία): "Στην Ευρώπη της 

απελευθέρωσης: Εµπειρίες στον 

τοµέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας"

Σταύρος Μαυρουδέας, Καθηγη-

τής Πανεπιστηµίου Μακε-

δονίας, Τµήµα Οικονοµικών 

Επιστηµών: " Ιδιωτικοποιή-

σεις: Θεωρία και εµπειρία 

µετά από τρείς δεκαετίες"

-«Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΗ»
Νικόλαος Γαλίτης, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµι-

κού, Γενική ∆ιεύθυνση Ορυχείων, ∆ΕΗ Α.Ε.: "Συµβολή 

του λιγνίτη στην ανάπτυξη της Χώρας"

Ευάγγελος Καρακατσάνης, ∆ιευθυντής Marketing και 

Ενεργειακών Υπηρεσιών, Γενική ∆ιεύθυνση Εµπορίας, 

∆ΕΗ Α.Ε.: "Βελτίωση της εξυπηρέτησης του πελάτη, 

Ευάλωτοι Πελάτες - Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο" 

Γεώργιος ∆αµάσκος, Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου 

∆υναµικού, ∆ΕΗ Α.Ε.: "∆ράσεις για την απασχόληση"

Λένα Σαρικάκη, Τοµεάρχης Εταιρικής Κοινωνικής Ευ-

θύνης, ∆ιεύθυνση Στρατηγικής, ∆ΕΗ Α.Ε.: "Η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη διαχρονικά στη ∆ΕΗ"

Εµµανουήλ Παναγιωτάκης, ∆ιευθυντής Ανθρώπινου 

∆υναµικού, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.: "∆ΕΗ και θυγατρικές - Πα-

ράρτηµα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης ή Επιχειρήσεις"

-«Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»
Αλβέρτος Μαϊσης, τ. ∆/ντής, Γενική ∆ιεύθυνση 

Μεταφοράς ∆ΕΗ: "Αναµόρφωση της Αγοράς ΗΕ, 

επιπτώσεις στο καταναλωτή"

Ευάγγελος Λεκατσάς, τ. Γενικός ∆/ντής Μεταφοράς 

∆ΕΗ: "Αδυναµίες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας"

Γρηγόριος Αντωνόπουλος, τ. ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.: "Απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρι-

κής ενέργειας. Η ελληνική πρακτική 

και πραγµατικότητα. Αύριο τι;"

∆ηµήτρης  Καλιαµπάκος, Καθηγητής 

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – 

Μεταλλουργών, ΕΜΠ: "Ενεργειακή 

ένδεια"

Θεόδωρος  Ζητούνηs, Μεταλλειολόγος/

µεταλλουργός Μηχανικός, τεχνικός 

∆/ντης ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.:  Εξέλιξη τιµών 

ενέργειας στη Βιοµηχανία. Συνέπειες 

–Προοπτικές

Νικόλαος Πατίρης, Υπεύθυνος Συµµόρ-

φωσης, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.: "Το πρόγραµµα 

συµµόρφωσης του ∆Ε∆∆ΗΕ σύµφωνα µε 

το νέο θεσµικό πλαίσιο"

-«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»
Γεώργιος Γεωργαντζής, ∆ιευθυντής Στρατηγικής και 

Ρυθµιστικών Θεµάτων, Α∆ΜΗΕ Α.Ε.: "Ο Ρόλος του 

Α∆ΜΗΕ στην Ασφάλεια Εφοδιασµού της Χώρας µε 

Ηλεκτρική Ενέργεια"

Αθανάσιος Κορωνίδης, ∆ιευθυντής Σχεδιασµού 

Ανάπτυξης Συστήµατος, Α∆ΜΗΕ Α.Ε.:  "Το Ελληνικό 

Σύστηµα  Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Συνθήκες Μεγάλης 

∆ιείσδυσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας"

Νικόλαος ∆ρόσος, ∆ιευθυντής, ∆ιεύθυνση Χρηστών 

∆ικτύου, ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.: "Η ανάπτυξη των Φ/Β υπό 

συνθήκες νεοελληνικής πραγµατικότητας. Αποτίµηση 

της 8/ετίας 2006 - 2013"

∆ηµήτριος Ασκούνης, Ιωάννης Ψαρράς, Χάρης ∆ούκας, 

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης, 

ΕΜΠ:  "Πολιτικές βιώσιµης ενεργειακής µετάβασης: 

Μία κριτική επισκόπηση στον τοµέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας".
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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«Energy in Buildings 2013»

ΑΘΗΝΑ

 «Η οικονοµική κρίση και το σύ-

στηµα παραγωγής δηµοσίων έργων»

ΑΘΗΝΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη
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Χριστίνα Τσιχριντζή
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ηµερίδα: «Η παρουσία και ρόλος του  
οµίλου ∆ΕΗ στη σηµερινή οικονοµική  

και κοινωνική πραγµατικότητα»  
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ΛΑΓΗΕ Α.Ε.: 
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–Προ

Νικόλα
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το νέο

-«ΛΕΙΤ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ Ι∆ΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

∆ιεπιστηµονική προσέγγιση στα  έργα Υποδοµών

Συµµετοχή της ΟΣΕΤΕΕ στην 24ωρη απεργία 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα, µε θέµα «∆ιεπι-

στηµονική προσέγγιση στα  έργα Υποδοµών, Τεχνολογία, Περιβάλλον, 

Πολιτισµός», που οργάνωσαν από κοινού ο Τοµέας Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας,  το Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

ΑΠΘ, ο Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας ΑΠΘ, η  Κοσµητεία 

Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Η εκδήλωση που συγκέντρωσε µεγάλο εν-

διαφέρον και πολλές συµµετοχές πραγµατοποιήθηκε την περασµένη 

Παρασκευή στο ∆ηµαρχείο της Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα των ΤΕΕ,  

ΑΠΘ-Πολυτεχνική Σχολή, UIA- Ελληνικό Τµήµα, Εγνατία Οδός. Στην 

διάρκεια της ηµερίδας από τις ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αναδείχθη-

καν ως βασικά σηµεία-προτάσεις τα παρακάτω:

1. Ανάπτυξη µιας "γλώσσας" επικοινωνίας ανάµεσα στις διαφορετικές

ειδικότητες.

2. Environmental consultation των ειδικοτήτων στο αρχικό στάδιο

προγραµµατισµού – σχεδιασµού.

3. Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας µε παράλληλη ανάπτυξη ενός idiot 

proof system των διαδικασιών παραγωγής τους.

4. Επανεξέταση των προγραµµάτων σπουδών των αντίστοιχων σχολών 

µε τη συµµετοχή (εµπειρία) και των επαγγελµατιών και προς την 

κατεύθυνση της κοινωνίας.

5. Σύνταξη αναθεωρηµένων προδιαγραφών και κανονισµών σύµφωνα 

µε τις νέες τεχνολογίες, την εξέλιξη της επιστήµης και τις µεταβολές 

στον Τοµέα των σύγχρονων κατασκευών.

6. Θεσµοθέτηση των ελάχιστων παραδοτέων των µελετών και κατα-

σκευών, που θα διασφαλίζουν την απαιτούµενη ποιότητα µε βάση το 

δηµόσιο συµφέρον και την ασφάλεια των χρηστών, σε συνδυασµό µε 

την σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και τον προϋπολογισµό των 

έργων

7. Η πιστοποίηση, η διαβάθµιση και η κατανοµής των ευθυνών όλης 

της πυραµίδας των τεχνικών επαγγελµάτων, ώστε στη συνέχεια να 

ορισθούν, ποιες ειδικότητες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τί, και µε 

ποιες ευθύνες.

-ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΕΕ: Στην διάρκεια της ηµερίδας παρουσιά-

στηκαν από τον Κωσταντίνο Μακέδο, Μέλος της ∆ιοικούσας Επιτρο-

πής του ΤΕΕ, οι Οι διαχρονικές προτάσεις του ΤΕΕ για τον τοµέα των 

έργων, Ειδικότερα προτάθηκαν από την πλευρά του ΤΕΕ:

-Ενιαίες προδιαγραφές σε δηµόσια και ιδιωτικά έργα.

-Έκδοση των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Μητρώου Συντελεστών 

Ιδιωτικών Έργων  (ΜΗ.Σ.Ι.Ε) και της Ταυτότητας των Κτιρίων.

-∆ηµιουργία Ενιαίου Φορέα Πιστοποίησης και ∆ιαβάθµισης όλων των 

Τεχνικών Επαγγελµάτων.

-∆ηµιουργία Μητρώου Μελετητών και Επιβλεπόντων Ιδιωτικών 

Έργων.

 -Αναγνώριση και απονοµή των επαγγελµατικών προσόντων από το 

ΤΕΕ.

 -Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, σε συνδυασµό µε την 

ετήσια τεκµηρίωση του αριθµού των εισακτέων.

 -Σύνταξη των αναθεωρηµένων προδιαγραφών και κανονισµών 

σύµφωνα µε τις νέες τεχνολογίες, την εξέλιξη της επιστήµης και τις 

µεταβολές στον Τοµέα των σύγχρονων κατασκευών.

-Θεσµοθέτηση των ελάχιστων παραδοτέων και των ελέγχων των µελε-

τών και Κατασκευών.

-Πιστοποίηση,  διαβάθµιση και  κατανοµή των ευθυνών όλης της πυ-

ραµίδας των τεχνικών επαγγελµάτων, ώστε στη συνέχεια να ορισθούν, 

ποιες ειδικότητες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τί, και µε ποιες 

ευθύνες.

Τέλος επισηµάνθηκε ότι σύµφωνα µε τις επιταγές του Υπουργείου Οι-

κονοµικών  αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία όταν έργα όπως η Πανεπιστη-

µίου, η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας που έχει περιέλθει στο  

ΤΑΙΠΕ∆ και τα Σ∆ΙΤ, έχουν µετεξελιχτεί ουσιαστικά σε ιδιωτικά  έργα 

και η πολιτεία πρέπει να διασφαλίσει  την απαιτούµενη ποιότητα µε 

βάση το δηµόσιο συµφέρον και την ασφάλεια των χρηστών, σε συνδυ-

ασµό µε την σπουδαιότητα, την πολυπλοκότητα και τον προϋπολογισµό 

των έργων.

Η ΟΣΕΤΕΕ ανακοίνωσε ότι  µε απόφαση του ∆.Σ. της και στο πλαί-

σιο των σχετικών αποφάσεων ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ προκηρύσσει 24ωρη 

Απεργία για  σήµερα Τετάρτη 6 Νοεµβρίου. Στην ανακοίνωση της 

Οµοσπονδίας της οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Ανδρέας Στοιµε-

νίδης και ο γενικός γραµµατέας Στέργιος Σκουτέλας σηµειώνεται 

ότι  Τα βασικά σηµεία αιχµής της νέας απεργιακής κινητοποίησης 

είναι: 

- Η εφιαλτική ανεργία και η πλήρης απορρύθµιση της αγοράς ερ-

γασίας µε την εξάπλωση των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, της 

µαύρης εργασίας και της αποδόµησης του εργατικού δικαίου. 

- Η επιτακτική επαναφορά εξολοκλήρου του θεσµού των ελεύθε-

ρων συλλογικών διαπραγµατεύσεων και η υπογραφή Εθνικής Κλα-

δικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και ΣΣΕ για τους τεχνικούς 

που εργάζονται στη Βιοτεχνία, τη Βιοµηχανία και το Εµπόριο. 

- Ο νέος υπό κατάρτιση προϋπολογισµός, ο οποίος διαλύει τα ενα-

ποµείναντα δικαιώµατα εργαζοµένων, συνταξιούχων και ολόκληρης 

της ελληνικής κοινωνίας και συρρικνώνει ακόµα περισσότερο τις 

προοπτικές ανάκαµψης του τεχνικού κλάδου. 

- Οι διαρκείς παρεµβάσεις στα δηµοκρατικά και κοινωνικά δικαι-

ώµατα µέσα από την κατάργηση και παράκαµψη δηµοκρατικών 

θεσµών και διαδικασιών. 

 Η ανακοίνωση της ΟΣΕΤΕΕ καταλήγει αναφέροντας ότι: «Καλού-

µε τους εργαζόµενους να συµµετέχουν ενεργά στην απεργιακή  

κινητοποίηση και στο Συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί στις 

11.00 π.µ. στο  Πεδίον του Άρεως, όπως επίσης στις κατά τόπους 

συγκεντρώσεις των Εργατικών  Κέντρων ανά την Ελλάδα».  
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Η διάσηµη Ιρακινή αρχιτεκτόνισσα Zaha Hadid, αφού στην 

τριαντάχρονη καριέρα της γέµισε τον κόσµο µε εντυπωσιακά κτίρια, 

αποφάσισε να κτίσει και στη …θάλασσα.

Μόλις την περασµένη εβδοµάδα ανακοινώθηκε η συνεργασία της µε 

τα γερµανικά ναυπηγεία Blohm + Voss, από την οποία θα προκύψουν 

συνολικά έξι superyachts, ένα µήκους 128 µέτρων, το «Master» ή 

«Πλοίο Μητέρα», όπως ονοµάστηκε, και ακόµη πέντε µήκους 90 

µέτρων, τα επονοµαζόµενα «Jazz». 

Ο βασικός τους σχεδιασµός παρουσιάστηκε στο Fort Lauderdale 

Boat Show (31 Οκτωβρίου - 4 Νοεµβρίου) προκαλώντας ισχυρές 

εντυπώσεις, τόσο από την άποψη της αρχιτεκτονικής δοµής, τις 

κατασκευαστικές καινοτοµίες που απαιτεί η ναυπήγησή τους και την 

πολυτέλεια. Η εξωτερική συνολική όψη δείχνει σαν µια κατάλευκη 

«δαντέλα» αλλά όπως εξήγησε η 63χρονη αρχιτεκτόνισσα «η ιδέα 

ήταν να εµφανιστεί το συνολικό πλαίσιο σα να είναι φλέβες ενός 

οργανισµού».

∆ήλωσε ενθουσιασµένη µε τη συνεργασία αυτή: «Μου αρέσει αυτό το 

είδος του έργου, επειδή κάθε φορά που θα ασχοληθείς µαζί του, θα 

βρεθείς απέναντι σε ένα νέο είδος παραµέτρων που πριν δεν είχες 

υπόψη σου». 

Να σηµειωθεί ότι τα πρότυπα σχέδιά της, έχουν τη δυνατότητα να 

προσαρµοστούν σε τελική µορφή στις απαιτήσεις ή και ανάγκες των 

µελλοντικών αγοραστών τους. «∆υστυχώς, η αρχιτεκτονική, όσο 

να θέλουµε να δείχνει ότι ‘επιπλέει’, δεν µπορεί να το πετύχει. Η 

αρχιτεκτονική των σκαφών είναι κάτι πολύ διαφορετικό, αφού είναι 

συνδεδεµένη µε τη βαρύτητα και την πλευσιµότητα» είπε η Zaha 

Hadid.

Θυµίζουµε ότι τα ναυπηγεία Blohm + Voss, στο Αµβούργο, είναι 

από τα µεγαλύτερα στον κόσµο και κτίζουν όλων των ειδών τα 

σκάφη (πολεµικά, εµπορικά, επιβατηγά), ενώ ιδιαίτερη έµφαση έχει 

δοθεί στα yachts και superyachts. Απ’ αυτά τα ναυπηγεία βρήκε 

και το superyachts του δισεκατοµµυριούχου επιχειρηµατία Roman 

Abramovich, το "Eclipse", το οποίο είναι το δεύτερο µεγαλύτερο 

ιδιωτικό γιοτ στον κόσµο.



Στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν όταν 

µετέβησαν στις χώρες όπου πλέον εργά-

ζονται, τις προκλήσεις που έπρεπε να δι-

αχειριστούν αλλά και τις προοπτικές που 

"ανοίγονται" µπροστά τους, αναφέρθηκαν 

έλληνες µηχανικοί, κατά τη διάρκεια της 

επίσηµης παρουσίασης της πρωτοβουλίας 

του ΤΕΕ/ΤΚΜ, "Εντός-Εκτός". Η εκδήλω-

ση πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της 

Παρασκευής 1 Νοεµβρίου στο αµφιθέ-

ατρο του Επιµελητηρίου, όπου δεκάδες 

µηχανικοί είδαν, άκουσαν και ρώτησαν 

-µέσω Skype- συναδέλφους τους που ήδη 

ζουν και κάνουν καριέρα στο εξωτερικό.  

Βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν η 

παρουσίαση της πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/

ΤΚΜ για την διασύνδεση των µηχανικών, 

που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, 

αλλά και η σχετική ιστοσελίδα (www.

entosektos.gr), η οποία δηµιουργήθηκε 

από την εθελοντική οµάδα εργασίας της 

Μόνιµης Επιτροπής Επαγγελµατικών 

Θεµάτων του Επιµελητηρίου. Στόχος του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι να δηµιουργήσει γέφυρες 

µε τους µηχανικούς του εξωτερικού, ώστε 

να διευκολύνει την επαγγελµατική τους 

πορεία, αλλά και να κρατήσει επαφή, ώστε 

να είναι ευκολότερη η επιστροφή τους 

στην Ελλάδα. Χαιρετίζοντας την εκδήλω-

ση ο πρόεδρος του Τµήµατος Κεντρικής 

Μακεδονίας του ΤΕΕ, Τάσος Κονακλίδης, 

χαρακτήρισε την πρωτοβουλία "Εντός 

- Εκτός" ως "εξαιρετικά σηµαντική". 

"Τέτοιες ενέργειες αποτελούν παρακα-

ταθήκη για το µέλλον. Η διασύνδεση των 

ελλήνων µηχανικών που εργάζονται στην 

χώρα µας µε εκείνους που αναζήτησαν 

τη τύχη τους στο εξωτερικό είναι ζω-

τική καθώς προωθεί και την µεταφορά 

τεχνογνωσίας. Κάποια στιγµή οι συνάδελ-

φοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα και θα 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας, 

φέρνοντας µαζί τους την εµπειρία και τις 

γνώσεις που αποκόµισαν από την εργασία 

τους στο εξωτερικό", είπε. Μάλιστα, έκανε 

ιδιαίτερη αναφορά στο τριήµερο επιχει-

ρηµατικότητας που πραγµατοποίησε την 

άνοιξη το ΤΕΕ/ΤΚΜ και σηµείωσε µεγάλη 

επιτυχία. 

Ο συντονιστής της εκδήλωσης, µέλος 

της ∆Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σύνδεσµος της µε 

την Μόνιµή Επιτροπή Επαγγελµατικών 

Θεµάτων και µέλος της οµάδας εργασί-

ας «Εντός-Εκτός», ∆ηµήτρης Μήτρου, 

ξεκαθάρισε ότι "το ΤΕΕ δεν θέλει, ούτε 

επιδιώκει να διώξει τους µηχανικούς 

αλλά να στηρίξει όσους έχουν αποφασίσει 

συνειδητά να φύγουν και να αναζητήσουν 

εργασία στο εξωτερικό προκειµένου να 

εγκλιµατιστούν στις νέες συνθήκες και 

τα νέα δεδοµένα εργασίας". Ο κ.Μή-

τρου τάχθηκε υπέρ της παραµονής των 

µηχανικών στην Ελλάδα "προκειµένου να 

δώσουµε τη µάχη εδώ". 

Η πρόεδρος Μ.Ε. Επαγγελµατικών 

Θεµάτων και µέλος της οµάδας εργασί-

ας "Εντός-Εκτός", Μαρία Γρηγοριάδου 

παρουσίασε τους βασικούς στόχους 

της πρωτοβουλίας «Εντός-Εκτός» και 

πως αυτή υλοποιήθηκε βήµα - βήµα σε 

χρονικό διάστηµα µόλις τριών µηνών. Ο 

Γιάννης ∆αρδαµανέλης, µέλος Μ.Ε. Επαγ-

γελµατικών Θεµάτων και οµάδας εργασίας 

"Εντός-Εκτός", διάβασε στους παραβρι-

σκόµενους επιστολή του γενικού γραµµα-

τέα ∆ηµοσίων Έργων Στράτου Σιµόπουλου 

προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, µε την 

οποία τον συνεχάρη για την πρωτοβουλία 

"Εντός-Εκτός" και τον καλεί σε συνεργα-

σία καθώς παρόµοια πρωτοβουλία σχεδι-

άζουν τα αρµόδια υπουργεία σε κεντρικό 

επίπεδο στην Αθήνα. Από την πλευρά της, 

η Τάνια Κερκίρη, µέλος οµάδας εργασίας 

«Εντός-Εκτός» έκανε την παρουσίαση του 

site της πρωτοβουλίας: www.entosektos.

gr Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρ-

ξε σύνδεση µέσω Skype µε µηχανικούς 

που ζουν στο εξωτερικό. Όπως τον κ. 

Πρόδροµο Ζαχαριάδη, ο οποίος έφυγε από 

την Ελλάδα το 1998 αναζητώντας τη τύχη 

του στη Νορβηγία. Εκεί βρήκε δουλειά σε 

εταιρία παροχής και διάθεσης φυσικού 

αερίου. Πριν από λίγους µήνες η εταιρία 

τον έστειλε στη Βοµβάη της Ινδίας, όπου 

πλέον ζει και εργάζεται. Ο κ. Ζαχαριάδης 

έδωσε σηµαντικές πληροφορίες και απά-

ντησε σε αρκετές ερωτήσεις σχετικά µε 

τη πιθανότητα να βρουν δουλειά έλληνες 

µηχανικοί στην Νορβηγία. Παρουσίασε 

αναλυτικά όλα τα προτερήµατα αλλά και 

τα µειονεκτήµατα.  Ακολούθησε σύνδε-

ση µε την Κοπεγχάγη της ∆ανίας, όπου 

οι µηχανικοί Ιωάννης Βουσβούκης και 

Θεόδωρος Μπίκος εργάζονται στην τε-

χνική εταιρία που ελέγχει τις µελέτες της 

τρίτης επέκτασης του µετρό της πόλης. 

Οι δύο µηχανικοί είπαν πως βρήκαν τη 

δουλειά, αν είναι ικανοποιηµένοι από τις 

απολαβές και αν σχεδιάζουν να γυρίσουν 

πίσω στην Ελλάδα. Τόνισαν ότι η επιστη-

µονική κατάρτιση των ελλήνων µηχανικών 

είναι πολύ υψηλή, γεγονός που αποτελεί 

κοινή παραδοχή στο εξωτερικό και είπαν 

ότι υπάρχει ζήτηση για µηχανικούς στη 

∆ανία. 

Η εκδήλωση, στην οποία παραβρέθη-

κε και ο µηχανικός και βουλευτής Α' 

Θεσσαλονίκης της Ν∆, Γιώργος Ορφανός, 

µεταδόθηκε ζωντανά διαδικτυακά µέσω 

της ιστοσελίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (www.tkm.

tee.gr).

ΤΕΕ/ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

"Εντός - Εκτός" από την ∆ανία έως την... Ινδία
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε καλό κλίµα η πρώτη συνάντηση Γ. Στουρνάρα 

µε τους ελεγκτές- ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ- Ισχυρό “χαρτί” στις 

διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα τα φορολογικά έσοδα που ξεπέρασαν 

 ΠΙΟ 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΤΩΡΑ Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α- Αναιµική ανάπτυξη στην 

 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 18 ΕΚΑΤ. 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α 13 ∆ΙΣ.
προσωπικό- ΣΕ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ- 

Επεκτείνεται το µέτρο της διαθεσιµότητας και στα ΝΠΙ∆. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:

από το τούνελ τον επόµενο χρόνο- ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ 2015-

ότι η τρόικα θα δεχθεί σχετικό αίτηµα- ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΦΠΑ ΣΤΟ 13% ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ ∆ΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΧΡΕΗ 
ΥΨΟΥΣ 2,6 ∆ΙΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΩΤΕΣ ΤΡΙΒΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Επιµένει στην 

επαναφορά του ΦΠΑ εστίασης στο 23% και σε µείωση εργοδοτικών 

 ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΕΜΠ, ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ- Για 

 ΤΟ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Το σχέδιο θα ισχύσει από το 2014- ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ Ο 
ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Θα έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα όπως σε όλη την 

ΦΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΒΛΕΠΕΙ Ο ΟΛΙ ΡΕΝ  ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ: ΦΟΥΝΤΩΝΕΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ήλθαν, άκουσαν και …το κρίσιµο ραντεβού µε Στουρνάρα 

την Παρασκευή- ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Η αύξηση των 

φορολογικών εσόδων ασπίδα σε νέα µέτρα- Σχέδιο Βρούτση για 1 δισ. 

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ 
ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τρόικα: πιέζει για µέτρα που θα 

οδηγήσουν σε κατάρρευση το Ασφαλιστικό- ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ- Ζητούν µείωση των εργοδοτικών εισφορών και επιµένουν σε 

στους ιδιοκτήτες καναλιών- ΕΠΙΚΥΡΩΣΑΝ ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ ΤΟ 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΡΟΥΣΦΕΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ
Επιτροπής- ΜΙΚΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Την… παρέδωσε ο υπουργός Εργασίας στην 

τρόικα- ΜΕΙΩΣΗ 8% ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 

ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ  Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑ 
ΤΖΑΚΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αποκλειστικό: Το νοµοσχέδιο του υπ. 

Περιβάλλοντος- ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΟΙ 
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟ 2014- Η έκθεση 

ΥΠΟ∆ΟΧΗ ΜΕ… 
ΚΕΡΜΑΤΑ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ… ΓΚΡΙΝΙΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οίκος Ναύτου: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις 

και απίστευτες συνοµιλίες στο φως για τη «συµµορία των έξι» που 

λεηλατούσε ασφαλιστικά ταµεία- ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΟΛΑ 
∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑ ΘΕΛΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ- Επεισόδια και αποδοκιµασίες στην 

πλατεία Συντάγµατος.

ΕΣΤΙΑ:  ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΚΡΑΤΙΣΜΟΥ- Γιατί δεν ανακάµπτει η 

ελληνική οικονοµία.

Η ΑΥΓΗ: Σύµφωνα µε έκθεση του ΟΟΣΑ- ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ∆ΥΟ ΣΤΟΥΣ 
ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ- Μόλις το 34% των πολιτών δηλώνει ικανοποιηµένο  

Πεδίον του Άρεως η συγκέντρωση ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ- ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ 
ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΜΕΤΡΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι εκτρώσεις λόγω της οικονοµικής κρίσης 

λαµβάνουν µορφή γενοκτονίας του Ελληνισµού και όπως πολύ 

προφητικά είπε ο Αγιορείτης Γέροντας…- ΕΦΡΑΙΜ: ΦΙΛΟΘΕΪΤΗΣ: 
«ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ»!!!
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ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ 
∆ΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-13-15 | 06 /11/2013

Φρένο στην οικοδόµηση κατοικιών στις εκτός σχεδίου περιοχές 

βάζει σχέδιο νόµου για τη χωροταξική και πολεοδοµική 

ανασυγκρότηση της χώρας που επεξεργάζεται το υπουργείο 

αναµένεται να φέρει τα πάνω κάτω στην οικιστική ανάπτυξη και 

τις χρήσεις γης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Με το νοµοσχέδιο αλλάζει άρδην η φιλοσοφία του χωροταξικού 

και πολεοδοµικού σχεδιασµού, καθώς οι σχετικές αρµοδιότητες 

µεταβιβάζονται σχεδόν καθ' ολοκληρίαν στις Αποκεντρωµένες 

∆ιοικήσεις, οι οποίες πλέον θα έχουν τον πρώτο λόγο για 

την εκπόνηση των σχεδίων. Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια 

αντικαθίστανται από τα ∆ηµοτικά Πολεοδοµικά Σχέδια 

Ανάπτυξης (∆Η ΠΟΣΑ), τα οποία θα εκπονούνται από τους 

καλλικρατικούς δήµους για τις περιοχές που ανήκουν σε 

αυτούς. Στόχος είναι αφενός µεν να επισπευσθεί ο χρόνος 

ολοκλήρωσης του σχεδιασµού (εντός 3-7 ετών), αφετέρου 

δε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη περιοχών µε τον καθορισµό 

χρήσεων γης σε όλους τους δήµους της χώρας. Σηµειώνεται 

ότι η ένταξη στα σχέδια πόλεως σήµερα «παίρνει» 8-25 χρόνια. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η επέκταση του σχεδίου 

πόλεως του Αργους, η οποία «πήρε» 20 χρόνια µέχρι την 

ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Οι επεκτάσεις των 

σχεδίων πόλεως θα προτείνονται υποχρεωτικά µέσω ∆ΗΠΟΣΑ, 

εφόσον υπάρξουν µελέτες δηµογραφικής εξέλιξης πληθυσµού 

και αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους. 

έγκρισης των Περιφερειακών Πλαισίων, τα οποία µε το 

προτεινόµενο πλαίσιο ονοµάζονται Περιφερειακές Στρατηγικές, 

στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις.

Επιτυγχάνεται έτσι σηµαντική µείωση φόρτου εργασίας στο 

∆ιοικήσεις. Θα υπάρξει επίσης σηµαντικό όφελος από το 

σύντοµο χρόνο έγκρισης των Περιφερειακών Στρατηγικών, αλλά 

και από τπ συντόµευση της διαδικασίας αναθεώρησής τους.

Ο νέος σχεδιασµός θα γίνει µε κατάργηση των περισσότερων 

παρεκκλίσεων που ισχύουν µέχρι σήµερα, ενώ προβλέπεται η 

δηµιουργία νέων, ώστε να διευκολυνθεί η οικονοµική ανάπτυξη 

περιοχών, στο πλαίσιο πάντα του περιορισµού της χρήσης 

κατοικίας.

Με το προτεινόµενο πλαίσιο δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

αρµονική ανάπτυξη του χωροταξικού και πολεοδοµικού 

σχεδιασµού, συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος µε 

την προώθηση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της χώρας.

Επιχειρείται η δηµιουργία κλίµατος προσέλκυσης επενδύσεων 

µέσω ενός σταθερού πλαισίου σχεδιασµού χωροθέτησης και 

χρήσεων γης και θεσµοθετείται η δυνατότητα ανάδρασης 

υποκείµενων επιπέδων σχεδιασµού προς υπερκείµενα επίπεδα, 

µε στόχο την αναγνώριση και αξιοποίηση αναπτυξιακών 

χαρακτηριστικών.

Υπάρχει ρητή πρόβλεψη για σύνδεση και συντονισµό του 

χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού µε τα υπό εξέλιξη 

και µελλοντικά αναπτυξιακά χρηµατοοικονοµικά προγράµµατα 

(Επιχειρησιακά Προγράµµατα-ΠΕΠ, ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταµείο 

κ.λπ.).

Το νοµοσχέδιο φέρνει ριζικές αλλαγές οίο χωροταξικό και 

πολεοδοµικό σχεδιασµό ως ακολούθως: 

πόλεως από 8-25 χρόνια που ισχύει σήµερα.

2 στρεµµάτων που βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 120 

µέτρων από τα όρια οικισµού. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι έχουν 

οικόπεδα άνω των 2 στρεµµάτων που βρίσκονται εντός της 

προαναφερόµενης ζώνης δεν θα έχουν πλέον αρτιότητα για 

να οικοδοµήσουν. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 στρέµµατα 

και η κατάτµηση οικοπέδων εντός ζώνης προκειµένου να 

δηµιουργηθούν περισσότερες ιδιοκτησίες.

δραστηριοτήτων, πλην κατοικιών, σε βάθος 200 µέτρων από 

εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Όσα οικόπεδα έχουν 

πρόσωπο σε κύριους οδικούς άξονες δεν θα εντάσσονται 

σε περιοχές αµιγούς κατοικίας. Στόχος της ρύθµισης αυτής 

είναι να αποτραπεί το ενδεχόµενο ανέγερσης κατοικιών σε 

οικόπεδα που εφάπτονται κεντρικών οδικών αρτηριών, όπως για 

στην Αθήνα, που χαρακτηρίζονται ως υψηλής όχλησης.

σχεδίου οικόπεδα, αλλά µειώνεται η δοµήσιµη επιφάνεια και 

από 200 τ.µ. που ισχύουν σήµερα για τα τέσσερα στρέµµατα 

περιορίζονται σε 100, το πολύ σε 150 τ.µ.

∆όµησης (ΖΥΣ∆), οι οποίες οριοθετούνται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί 2. Οικισµοί µε πληθυσµό άνω 

των 200 κατοίκων ή µε περισσότερες από 300 οικίες. 3. 

Εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθορίζονται από το υπουργείο 

και περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής πολεοδοµικής 

επιβάρυνσης. Επισηµαίνεται ότι περιοχές όπου έχουν 

ανεγερθεί πολλά αυθαίρετα κτίσµατα θα χαρακτηρίζονται ως 

υψηλής πολεοδοµικής επιβάρυνσης και ως εκ τούτου δεν θα 

δηµιουργείται εκεί ΖΥΣ∆.

µέγιστο συντελεστή δόµησης 0,5. Ελάχιστο εµβαδά της κάθε Ζώνης 

Υποδοχής Συντελεστή ∆όµησης καθορίζονται τα 5.000 στρέµµατα.

σε ΖΥΣ∆ ιδιοκτήτες τα οικόπεδα των οποίων έχουν χαρακτηριστεί 

ως κοινόχρηστοι χώροι και δεν έχουν αποζηµιωθεί από τους 

κατά τόπους δήµους, ιδιοκτήτες διατηρητέων που έχουν 

υπολειπόµενο συντελεστή δόµησης, το ∆ηµόσιο εισφέροντας 

παλιά στρατόπεδα, εγκαταλελειµµένες βιοµηχανικές µονάδες, 

αλλά και οικοδοµικοί συνεταιρισµοί που βρίσκονται εντός 

δασικών εκτάσεων.
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ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ  |  Σελίδες 1-50-51 | 06 /11/2013

∆ιαρκώς ρολάρει µε τη βοήθεια της τρόικας και των ελληνικών 

µνηµονιακών κυβερνήσεων στον γκρεµό το ασφαλιστικό 

σύστηµα αφού, όπως φαίνεται, οι νέες αξιώσεις της τρόικας 

για άµεση κατάργηση των κοινωνικών πόρων και άµεση 

θεσµοθέτηση της µείωσης κατά 3,9% των ασφαλιστικών 

εργοδοτικών εισφορών προκαλεί συνθήκες κραχ στο ήδη 

χρεοκοπηµένο ασφαλιστικό σύστηµα που ήδη αναζητά, εκ των 

έσω, 6 δισ. ευρώ (χωρίς τη µείωση του 3,9% στις εργοδοτικές 

εισφορές) για να καλύψει τη µαύρη τρύπα που δηµιουργείται 

στο τέλος του 2014... Με τις νέες αξιώσεις λοιπόν που προέβαλε 

αίφνης η τρόικα και αφορούν την άµεση µείωση κατά 3,9% του 

µη µισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων το ασφαλιστικό 

κυµαίνονται λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτά θα πρέπει 

βέβαια να προστεθούν στην ετήσια απώλεια ύψους 2 δισ. ευρώ 

που θα επιφέρει στη χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης 

η κατάργηση των κοινωνικών πόρων (πρόκειται ουσιαστικά για 

φόρους υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων που αυξάνουν την τιµή 

οποίους χρηµατοδοτούν την κοινωνική ασφάλιση).

Στην πράξη λοιπόν αυτές οι δύο απαιτήσεις από µόνες τους 

δηµιουργούν µία µαύρη τρύπα ύψους 3 δισ. ευρώ, στα οποία 

θα πρέπει να προστεθούν τα 2,1 δισ. ευρώ που µεταφέρει το 

ασφαλιστικό σύστηµα από τη χρήση του 2013. Άλλα 2 δισ. 

ευρώ είναι η ετήσια απώλεια που υπολογίζεται να έχει το 

σύστηµα από τη µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από 

τις υπερχρεωµένες επιχειρήσεις και τη µείωση των θέσεων 

εργασίας που θέτει στο περιθώριο ανέργους (που βέβαια δεν 

καταβάλλουν εισφορές) αλλά και τη µείωση µισθών (µέσω 

των επιχειρησιακών συµβάσεων και της µετατροπής θέσεων 

πλήρους απασχόλησης σε µερική).

 Ούτε λίγο ούτε πολύ η χρηµατοδοτική βόµβα που απειλεί να 

τινάξει στον αέρα το ασφαλιστικό σύστηµα ξεπερνά τα 7 δισ. 

ευρώ.

Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται δεν αφορά την ποσοτικοποίηση 

των µέτρων που θα λάβει ο κ. Βρούτσης αφού ο ίδιος 

υιοθετώντας υπεραισιόδοξες εκτιµήσεις-στοιχήµατα τα έχει 

αποτιµήσει στα 550 εκατ. ευρώ, αλλά στο πόσο θα µειωθούν οι 

συντάξεις προκειµένου να αντέξει το ασφαλιστικό σύστηµα τις 

µνηµονιακές επιλογές της τελευταίας τριετίας.

Άλλωστε χθες ο κ. Βρούτσης, ερωτώµενος πού θα βρει τα 

χρήµατα να καλύψει το κενό των 2 δισ. ευρώ που άφηνε η 

κατάργηση των κοινωνικών πόρων, αφού πρώτα δαγκώθηκε, 

παραδέχθηκε ότι δεν υφίσταται τέτοια δυνατότητα από την 

πλευρά των ασφαλιστικών ταµείων. Τι δεν είπε ο κ. Βρούτσης; 

Πολύ απλά, ότι η µόνη λύση είναι η µείωση των συντάξεων.

που µε βάση τις νέες απαιτήσεις της τρόικας δεν φτάνει για 

να καλύψει το πρόβληµα... Εξ ου και τα ασπρισµένα χείλη του 

κ. Βρούτση όταν εξήλθε της χθεσινής συναντήσεως µε τους 

εκπροσώπους των δανειστών µας.

Η ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ: ∆ΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΤΑ ΤΖΑΚΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-18-31 | 06 /11/2013

Απαγορευτικό να καίνε τζάκια και ξυλόσοµπες, ανά περιοχές 

και χρονικά διαστήµατα, όπου θα σηµειώνονται επεισόδια 

ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µε υψηλές τιµές συγκέντρωσης 

αιωρούµενων σωµατιδίων ετοιµάζεται να επιβάλει το υπουργείο 

Περιβάλλοντος στα ελληνικά νοικοκυριά. Η νέα ρύθµιση 

που προωθείται -πρώτη φορά στα χρονικά της χώρας-, 

περιλαµβάνεται σε πακέτο µέτρων που ετοίµασε το υπουργείο 

Περιβάλλοντος για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

αιθαλοµίχλης.

Η καύση ξύλου για θέρµανση µπαίνει στο στόχαστρο της 

πολιτείας, ως κύρια αιτία για τα πυκνό περιστατικά υψηλής 

συγκέντρωσης αιωρούµενων σωµατιδίων τις κρύες ηµέρες του 

χειµώνα. Το νέο αποπνικτικό φαινόµενο βρίσκεται σε έξαρση 

τα τελευταία χρόνια, καθώς λόγω της οικονοµικής κρίσης 

εξαπλώνεται η ενεργειακή φτώχεια και η αδυναµία της µεγάλης 

πλειονότητας των ελληνικών νοικοκυριών να χρησιµοποιούν για 

θέρµανση το ακριβό πετρέλαιο.

Τα µέτρα για την αιθαλοµίχλη περιλαµβάνονται σε σχέδιο 

κοινής υπουργικής απόφασης µε τίτλο «βραχυπρόθεσµα 

σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

από αιωρούµενα σωµατίδια», που ετοίµασε το υπουργείο 

Περιβάλλοντος σε συνεργασία µε έξι συναρµόδια υπουργεία. 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε χθες 

την κοινή απόφαση και την προώθησε στους οµολόγους του 

για να συνυπογράψουν, προκειµένου, αφού οριστικοποιηθούν 

οι ρυθµίσεις πριν από το τέλος του Νοεµβρίου, δηλαδή πριν 

έρθουν τα βαριά κρύα, να τεθούν σε ισχύ.

Ειδικότερα, πληροφορούµαστε ότι για τις εκποµπές από 

συστήµατα θέρµανσης µε καύση ξύλου θα ισχύει στάδιο 

προειδοποίησης, όταν οι συγκεντρώσεις αιωρούµενων 

σωµατιδίων στην ατµόσφαιρα κυµαίνονται από 100 έως 150 

µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα (µg/m3), µε προτροπή 

στους πολίτες να χρησιµοποιούν λιγότερο ρυπογόνα συστήµατα 

(π.χ. πετρέλαιο, ηλεκτρικό, φυσικό αέριο κ.λπ.).

Για ρύπανση άνω των 150 pg/m3 εξετάζεται η επιβολή 

απαγόρευσης να καίνε τα τζάκια και οι ξυλόσοµπες.

Ανοιχτό είναι το θέµα εάν η απαγόρευση θα αφορά και σε 

ενεργειακά τζάκια και συστήµατα pellets. Ο εντοπισµός των 

παραβατών θα γίνεται από τις καµινάδες.

καθοριστεί ακόµη πώς θα επιβληθεί η απαγόρευση χωρίς να 

θιγούν δικαιώµατα των πολιτών όπως το άσυλο, καθώς επίσης 

τι συνέπειες θα προβλεφθούν για τους παραβάτες. Σύµφωνα µε 

τις επίσηµες µετρήσεις των τελευταίων πέντε ετών, υπερβάσεις 

των ορίων λήψης µέτρων και των ορίων συναγερµού για 

τα αιωρούµενα σωµατίδια εµφανίζονται αντίστοιχα 10 έως 

15 ηµέρες και 3-4 µέρες το χρόνο, κυρίως στην καρδιά του 

χειµώνα, µε βαρύ κρύο.


