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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

“Äõï ãÜéäáñïé ìáëþíáíå óå îÝíï á÷õñþíá”…

Ç áíïéêôÞ, ðëÝïí, áíôéðáñÜèåóç ÄÍÔ êáé ÅÅ, 

ç ïðïßá îÝóðáóå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá 

ìå áöïñìÞ ôçí áíáöïñÜ êáé ðáñáäï÷Þ, áðü 

ðëåõñÜò ÄÍÔ, ôùí ëáèþí ôçò “ìíçìïíéáêÞò 

óõíôáãÞò” ðïõ åöáñìüóôçêå óôç ÷þñá ìáò, 

áóöáëþò êáé äåí îåíßæåé ôïõò ôáêôéêïýò áíá-

ãíþóôåò ôïýôçò ôçò óôÞëçò. Ùò õðïâüóêïõóá, 

ôçí åðéóçìáßíáìå åäþ êáé ðïëý êáéñü, ôïíßæï-

íôáò, êõñßùò, ôéò óõíÝðåéåò ôçò, óå ïéêïíïìéêü 

êáé êïéíùíéêü åðßðåäï.

ÅðåéäÞ, üìùò, ï êßíäõíïò íá “ñé÷ôåß ç ìðÜëá 

(êáé ðÜëé) óôçí êåñêßäá” êáé óôï ...ãÞðåäï 

íá ìåßíåé ôï “ìðáëÜêé” ôïõ “ïé Üëëïé öôáßíå”, 

êáëü åßíáé íá äïýìå ôé èá êÜíïõìå åìåßò ãéá 

ôïí “á÷õñþíá” ìáò, ôïí ïðïßï ìåôáôñÝøáìå 

(Þ áöÞóáìå íá ìåôáôñÝøïõí - äåí êÜíåé áõôü 

ôç äéáöïñÜ) óå Ýíá Üèëéï “îÝöñáãï áìðÝëé” 

åõôåëéóìïý êáé öôù÷ïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí, ìéá 

Ýñçìï üðïõ êáìéÜ ðáñáãùãÞ äåí ìðïñåß íá 

öõôñþóåé, Ýíá óêïôåéíü ðåäßï ìéêñïêïììáôé-

êÞò, ðåëáôåéáêÞò ðñáêôéêÞò, üðïõ ß÷íïò öùôüò 

åëðßäáò äåí ìðïñåß íá öáíåñùèåß.

Áõôüò êáè’ åáõôüò ï êáâãÜò ôùí Üëëùí äåí 

ìáò áöïñÜ, üðùò, äõóôõ÷þò, åðéäéþêïõí íá 

ìáò ðåßóïõí “åäþäéìá êáé áðïéêéáêÜ ðáðá-

ãáëÜêéá”. Ìáò áöïñïýí, üìùò, ôá åðß÷åéñá 

ôùí ðñÜîåùí ôïõò, ôá ïðïßá èá óõíå÷ßæïíôáé 

üóï äåí áíáôñÝðïíôáé ôá “ìíçìüíéá”, äåí áðï-

ôÜóóåôáé ç “ôñüéêá”, äåí ìðáßíåé öñáãìüò óôá 

ðåéñÜìáôá ðïõ êÜíïõí ðÜíù “óôéò ðëÜôåò” ìáò 

ïé óõãêåêñéìÝíïé åêðñüóùðïé ôïõ “Üóðñïõ 

êïëÜñïõ”.

Ìáò íïéÜæåé, üìùò, åðåéäÞ “üðïéïò áíáêáôåý-

åôáé ìå ôá ðßôïõñá ôïí ôñþíå ïé êüôåò”, ãéá íá 

êëåßóïõìå ìå ìéá Üëëç Ýêöñáóç ôçò åëëçíéêÞò 

èõìïóïößáò, ðïõ èÝëåé áåíÜùò íá äéêáéþíåôáé.

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

Οι εργαζόμενοι στο ΙΓΜΕ με απόφα-

ση της γενικής συνέλευσης τους θα 

πραγματοποιήσουν αύριο Τρίτη στις 

12 το μεσημέρι κινητοποίηση και αγω-

νιστική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 

στο ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων 119), απαιτώ-

ντας από τον υπουργό να δώσει άμεσα 

λύση στο ζήτημα των εφεδρειών-απολύ-

σεων 100 συναδέλφων τους. Το Συνδι-

κάτο Εργαζομένων ΙΓΜΕ ανακοίνωσε ότι 

παρά τις δεσμεύσεις του υπουργού κατά 

την συζήτηση στην Βουλή της τροπολογί-

ας, (που υποστηρίχθηκε από όλα σχεδόν 

τα κόμματα), το πρόβλημα δεν επιλύεται 

αφού ο υπουργός μεταθέτει τις ευθύνες 

σε άλλα υπουργεία (ΔΜ&ΗΔ, Οικονο-

μίας). Σε ανακοίνωση του Συνδικάτου 

σημειώνεται ακόμη ότι: «Δεδομένου ότι 

οι εργαζόμενοι τον Νοέμβριο του 2011 

ήσαν 393, ενάμιση χρόνο μετά έχουν 

απομείνει μόνο 274, Το Ινστιτούτο συρ-

ρικνώνεται και απαξιώνεται, ουσιαστικά 

καταργείται ο ρόλος του, με αποτέλεσμα 

να χαθούν έργα του ΕΣΠΑ 25 εκατ. ευρώ 

που έχουν εγκριθεί και έχουν ήδη αρχίσει 

να εκτελούνται. Επόμενα για να μπορέσει 

το Ινστιτούτο να ανταποκριθεί στον ερευ-

νητικό του ρόλο είναι απαραίτητο να πα-

ραμείνει όλο το προσωπικό και να γίνουν 

άμεσα 125 προσλήψεις επιστημονικού 

διοικητικού και τεχνικού προσωπικού». 

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ο 

εγκεκριμένος τακτικός προϋπολογισμός 

επαρκεί για την μισθοδοσία όχι μόνο του 

υπάρχοντος προσωπικού αλλά και για με-

γάλο μέρος αυτών που είναι απαραίτητο 

να προσληφθούν».  

Η ανακοίνωση του Συνδικάτου ΙΓΜΕ κα-

ταλήγει καλώντας «συνδικάτα, επιστημο-

νικούς φορείς και κόμματα να στηρίξουν 

τον αγώνα των εργαζόμενων που είναι 

αγώνας για την διατήρηση και την ανά-

πτυξη του ΙΓΜΕ προς όφελος του λαού 

και του τόπου».

Το ΤΕΕ συ-

µπαραστέκεται 

στον αγώνα των 

εργαζοµένων 

του ΙΓΜΕ, ενώ 

ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 

επισήµανε σε 

δηλώσεις του, 

ότι καταργούνται 

οι φορείς που η 

λειτουργία τους 

προστατεύει το 

περιβάλλον και 

το δηµόσιο συµ-

φέρον. 

ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ, ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέες κινητοποιήσεις 
 των εργαζοµένων στο ΙΓΜΕ

 Σήμερα Δευτέρα κατατίθενται στο ΤΑΙΠΕΔ οι δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά της 

ΔΕΠΑ, ύστερα από πολυάριθμες παρατάσεις και μαραθώνιες διαβουλεύσεις με τον επικρατέ-

στερο των υποψηφίων, το ρωσικό κολοσσό Gazprom να διεκδικεί με πολύ σοβαρές πιθανότη-

τες την κρατική εταιρεία αερίου. Πρόκειται για μία ιδιωτικοποίηση, στην οποία έχει επενδύσει 

πολλά η ελληνική κυβέρνηση και πού όταν ολοκληρωθεί θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην 

εγχώρια αγορά αερίου. 

Σήµερα οι δεσµευτικές προσφορές  
για τη ∆ΕΠΑ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

12
Ιουνίου
2013

«το Περιβάλλον σε κρίση και ο 

ρόλος του Συµβουλίου της Επικρατείας»

ΚΑΒΑΛΑ

«Προσβασιµότητα των ∆ηµόσιων 

Χώρων»

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα Ανατολικής Μακεδο-
νίας του ΤΕΕ , ∆ικηγορικός 
Σύλλογος Καβάλας

ΤΕΕ,  ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ , Ελληνι-
κό Τµήµα της UIA

12
Ιουνίου
2013

"Αγροτική 

οικονοµία, ύπαιθρος χώρος, περιφερειακή και 

τοπική ανάπτυξη"

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Περιφερειακής 
Επιστήµης (ERSA-GR) 

14-15
Ιουνίου
2013

Το 50ο Επετειακό Συνέδριο της EuropaNostra 

πραγµατοποιείται στην Αθήνα, 13 - 16 Ιουνίου, 

µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και σε συνδιοργάνωση µε την Ελληνική Εταιρεία 

Περιβάλλοντος & Πολιτισµού, αντιπρόσωπο της 

EuropaNostra στην Ελλάδα.

 Μεταξύ των δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποι-

ηθούν αυτές τις τέσσερις ηµέρες είναι:

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονοµιάς για την 

αναστήλωση του κτιρίου Αβέρωφ του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η εκδήλωση θα πραγµα-

τοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουνίου και ώρα 20.00 

στο κτίριο Αβέρωφ.

στο Μουσείο Μπενάκη, όπου θα πραγµατοποι-

ηθούν επίσης τα εγκαίνια της έκθεσης και η 

παρουσίαση του βιβλίου «Αθηναϊκές Κατοικίες του 

Μοντέρνου Κινήµατος», το Σάββατο, 15 Ιουνίου, 

στις 11:15 και 15:15 αντίστοιχα, στο Μουσείο Μπε-

νάκη στην Πειραιώς.

ώρα 11:00, στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο πλαί-

σιο της 50ης Επετειακής Γενικής Συνέλευσης, µε 

της EuropaNostra και την Ανδρούλλα Βασιλείου, 

Επίτροπο Εκπαίδευσης, Πολιτισµού, Πολυγλωσσίας 

και Νεολαίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Καταληκτική και κορυφαία εκδήλωση του συνε-

δρίου αποτελεί η Τελετή Απονοµής των Βραβείων 

Ευρωπαϊκής Πολιτισµικής Κληρονοµιάς 2013. Η 

εκδήλωση της Τελετής Απονοµής θα πραγµα-

τοποιηθεί στο Ηρώδειο, στις 16 Ιουνίου, υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας -ο οποίος 

και αναµένεται να παραστεί στην εκδήλωση- και µε 

την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική 

∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Εκπαίδευσης στις 

Βρυξέλλες) της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα και του Υπουργείου Παιδεί-

ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού.

Στο πρώτο µέρος θα πραγµατοποιηθεί η απονοµή 

των βραβείων, ενώ θα ανακοινωθούν τα επτά έργα 

-

 Το ενδιαφέρον για τη φετινή Τελετή Απονοµής 

µεγιστοποιείται από τη βράβευση της χώρας µας, 

η οποία απέσπασε δύο βραβεία: Το κεντρικό κτίριο 

των Προπυλαίων της Ακρόπολης βραβεύεται στην 

κατηγορία της «Συντήρησης» και η Επιτροπή Συντή-

ρησης Μνηµείων Ακροπόλεως τιµάται µε το βρα-

βείο «Συνολικής Προσφοράς». Τα δύο αυτά έργα 

Επετειακό Συνέδριο EuropaNostra

Με την ευκαιρία της συµπλήρωσης εκατό 

χρόνων από την απελευθέρωση της 

Καβάλας, το ΕΜΠ, ο ∆ήµος Καβάλας και 

παγκόσµιο συνέδριο µε θέµα «Οι ∆ρόµοι 

του Καπνού: Μεταφορά τεχνολογίας από τη 

Βιέννη  στην Καβάλα στις αρχές του 20ου 

αιώνα» και θα διεξαχθεί  5 - 7 Ιουλίου 

2013, στη ∆ηµοτική Καπναποθήκη Καβά-

λας. 

Ιστορικοί, ιστορικοί της τεχνολογίας, µελε-

τητές από το χώρο των σπουδών τεχνολο-

γίας, των ανθρωπιστικών και πολιτισµικών 

σπουδών, αρχιτέκτονες, µουσειολόγοι και 

ανθρωπολόγοι, καλούνται σε µια δηµιουρ-

γική συνάντηση, µε  στόχο την αποτίµηση 

του ρόλου της τεχνολογίας στην κοινωνική 

κατασκευή ολόκληρων πόλεων, συµπε-

ριλαµβανοµένου και του πολεοδοµικού 

σχεδιασµού τους. 

∆ιεθνές συνέδριο

Εκδήλωση
Την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 και ώρα 

12:30 στην Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ του 

Κτιρίου ∆ιοίκησης  στην Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, θα πραγµατοποιηθεί ειδική 

εκδήλωση για την παρουσίαση του ιδιο-

κατασκευασµένου προτύπου ηλεκτρικού 

οχήµατος "Πυρφόρος" από την εθελοντική 

ερευνητική οµάδα φοιτητών "Προµηθέας" 

για το οποίο της απονεµήθηκε το έπαθλο 

καλύτερου οµαδικού πνεύµατος «Best 

των κατηγοριών που συναγωνίσθηκαν 

στους ευρωπαϊκούς αγώνες εξοικονόµησης 

-
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε

Οι όροι και προϋποθέσεις για τις παιδικές κατασκηνώσεις
Φέτος θα ισχύσει για έβδοµη χρονιά το σύστηµα της κράτησης θέσεων 

στις κατασκηνώσεις και εκδόθηκε από το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε αναλυτική ανα-

κοίνωση για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι η οποία έχει ως εξής: 

Οι ασφαλισµένοι θα πρέπει να επικοινωνούν µε τη κατασκήνωση της αρε-

σκείας τους, να δηλώνουν τον ασφαλιστικό τους φορέα, να ενηµερώνονται 

για τη πληρότητά της στη περίοδο που τους ενδιαφέρει και τέλος να προ-

χωρούν σε κράτηση θέσης για το παιδί τους.

Οι κρατήσεις µπορούν να γίνονται µόνο σε συµβεβληµένες µε το ΕΤΑΑ-

ΤΣΜΕ∆Ε κατασκηνώσεις και για τις περιόδους που αυτές θα συνεργα-

στούν µε το Ταµείο.

Περίοδος Αιτήσεων
Οι αιτήσεις για όλες τις κατασκηνώσεις και όλες τις περιόδους θα υπο-

βάλλονται στο διάστηµα από ∆ευτέρα 3 Ιουνίου, έως και τη Παρασκευή  14 

Ιουνίου 2013 (χωρίς καµία παράταση).

Εκπρόθεσµες αιτήσεις δε θα γίνουν δεκτές.

Στο Ν. Αττικής οι αιτήσεις θα υποβάλλονται µόνο στη Κεντρική Υπηρεσία 

του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε, Κολοκοτρώνη 4 Αθήνα, τις εργάσιµες µέρες και ώρες 

8.00 έως 13.30, ενώ στην υπόλοιπη χώρα οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα 

κατά τόπους Γραφεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε στις ίδιες ηµεροµηνίες.

Υποχρεωτικά ∆ικαιολογητικά για ΟΛΕΣ τις Περιπτώσεις Ασφαλισµένων

1. ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙ∆Ι

2.  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του ασφαλισµέ-

νου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε γονέα.

3. Κάρτα κατασκηνωτή

Κατά Περίπτωση Υποχρεωτικά ∆ικαιολογητικά

1. Για τα παιδιά που είναι ασφαλισµένα στο Κ.Υ.Τ. του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε:

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ Κ.Υ.Τ. παιδιού θεωρηµένο για το 2013.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ στα βιβλιάρια Κ.Υ.Τ. των παιδιών, θα πρέπει να έχει δηλωθεί 
το όνοµα τους και δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για παιδιά που φέρονται 
ως αβάπτιστα στα βιβλιάρια τους.

2. Για τα παιδιά που είναι ασφαλισµένα σε άλλο  εκτός του Κ.Υ.Τ. ασφαλι-

στικό φορέα, (π.χ. ΙΚΑ, ∆ηµόσιο, ΤΑΠ-ΟΤΕ κλπ) και ο ένας γονέας είναι 

ασφαλισµένος στο  Κ.Υ.Τ. του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε:

Α) Βιβλιάριο του ασφαλισµένου στο Κ.Υ.Τ. γονέα θεωρηµένο για το 2013.

Β) Βιβλιάριο του παιδιού από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα θεωρηµένο για 

το 2013.

Γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί δε θα πάει κατασκήνωση 

µε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Η δήλωση θα υπογράφεται από τον γονέα, που ασφαλίζει το παιδί στον 

άλλο (εκτός του Κ.Υ.Τ.) φορέα.

3. Για τα παιδιά που είναι ασφαλισµένα σε άλλο  εκτός του Κ.Υ.Τ. ασφα-

λιστικό φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ∆ηµόσιο, ΤΑΠ-ΟΤΕ κλπ) και ο ένας γονέας είναι 

ασφαλισµένος µόνο για Κύρια Σύνταξη στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε:

Α) Βιβλιάριο του παιδιού από τον άλλο ασφαλιστικό φορέα θεωρηµένο για 

το 2013.

Β) Ταυτότητα µέλους του Τ.Ε.Ε. όπου θα αποδεικνύεται η επαγγελµατική 

ιδιότητα του ασφαλισµένου στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε γονέα.

Γ) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, ότι το παιδί δε θα πάει κατασκήνωση 

µε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

Η δήλωση θα υπογράφεται από τον γονέα, που ασφαλίζει το παιδί στον 

άλλο (εκτός του Κ.Υ.Τ. ) φορέα.

4.  Τα παιδιά όλων των υπαλλήλων ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε

Οι ασφαλισµένοι κατά την υποβολή της αίτησης τους, θα παραλαµ-

βάνουν από το Ταµείο το έντυπο της ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ. Στη 

ΚΑΡΤΑ θα αναγράφεται από την υπηρεσία το ονοµατεπώνυµο του 

ασφαλισµένου, το ονοµατεπώνυµο και η ηλικία του κατασκηνωτή, 

θα τοποθετείται η φωτογραφία του, θα σφραγίζεται και θα παρα-

δίδεται στο γονέα, για να συµπληρώσει τα υπόλοιπα απαιτούµενα 

στοιχεία και να τη παραδώσει  µαζί µε το παιδί στη κατασκήνωση.

Οι κατασκηνωτικές περίοδοι είναι τρεις (3) και διαρκούν έως και 

22 ηµέρες η κάθε µία. Τα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας 6 έως 14 

ετών δηλ. να έχουν γεννηθεί µεταξύ των ετών από 1/1/1999 έως 

31/12/2007. Το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε καλύπτει τη συµµετοχή κάθε παιδιού 

µόνο σε µία από τις τρεις (1η , 2η ή 3η ) περιόδους, µιας κατασκή-

νωσης.

Οι συµβεβληµένες µε το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε κατασκηνώσεις βρίσκονται 

σε όλη την Ελλάδα και αναλυτικά περιγράφονται σε ειδικό Πίνακα 

που θα διατίθεται στους ασφαλισµένους από τα κατά τόπους Γρα-

φεία του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕ∆Ε.

Για άλλες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική µας σελίδα  

www.tsmede.gr (ενηµέρωση – κατασκηνώσεις) ή στο Τµήµα ∆ιεκ-

περαίωσης Νοσηλίων Ιατροφαρµακευτικής και Νοσοκοµειακής Πε-

ρίθαλψης και Βοηθηµάτων, 1ος όροφος, ή στo τηλέφωνo 210-3740 

108 και φαξ 210-3311 118 / 210-3740 319. 

“Οι ασφαλισµένοι δεν θα καταβάλλουν κανένα ποσό συµ-
µετοχής για κανένα παιδί”, αναφέρεται στην επίσηµη ανα-
κοίνωση.

Οι αιτήσεις για όλες τις κατασκηνώσεις και όλες τις περιόδους 
θα υποβάλλονται έως και τη Παρασκευή  14 Ιουνίου 2013 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ∆Ε ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ∆ΕΚΤΕΣ

Επιστολή ΤΕΕ προς ΥΠΕΚΑ 
Αυστηρή επιστολή προς τον ειδικό γραµµατέα επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας Μ. Κουρουζίδη, µε κοινοποίηση προς την πολιτική ηγεσία 

του ΥΠΕΚΑ απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, υπογραµµίζοντας αφενός µεν τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει  το ΤΕΕ στον τοµέα της 

ενεργειακής βελτίωσης των κτιρίων και ειδικότερα στην  κατεύθυνση ανάπτυξης συστήµατος διαχείρισης και διενέργειας εξετάσεων ενεργειακών επι-

θεωρητών αφετέρου δε τις ευθύνες που έχει το υπουργείο και ειδικότερα η συγκεκριµένη ειδική γραµµατεία του ΥΠΕΚΑ, για στρεβλώσεις καθυστερή-

σεις  και προβλήµατα  στη συνολική λειτουργία του συστήµατος των ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων και το θεσµό των ενεργειακών επιθεωρητών. 

Χαρακτηριστικά σηµειώνεται ότι  «η αποκλειστική ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, για  την υποβάθµιση του συνολικού εγχειρήµατος εξοικονόµησης ενέργειας σε 

έναν γραφειοκρατικό, αδιαφανή και χαµηλής ποιότητας µηχανισµό». 



Στη Νέα Υόρκη κτίζεται αυτή την περίοδο ένα κτίριο που φιλοδοξεί (µε την ολοκλήρωσή του το 2015) να 

γίνει το νέο ορόσηµο της πόλης, ταυτόχρονα και το υψηλότερο κτίριο κατοικιών του δυτικού ηµισφαίρι-

ου (ωστόσο το δεύτερο υψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης). Πρόκειται για τον ουρανοξύστη 432 Park 

Avenue στο Μανχάταν, ύψους 426,11 µέτρων (1398 πόδια), µε 89 ορόφους, το οποίο σχεδίασε ο αρχιτέ-

κτονας Rafael Vinoly.

Αν και οι πωλήσεις ξεκίνησαν µόλις τον Μάρτιο, ήδη έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατοµµύριο δολάρια (σ’ 

αυτό το ποσό ήταν ο αρχικός προϋπολογισµός κατασκευής του έργου), µε αγοραστές από όλο τον κόσµο, 

που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν από 7 εκατ. δολάρια (για στούντιο των 100 τ.µ.) έως και 95 εκατ. 

δολάρια για αγορά του ρετιρέ (µε έξι υπνοδωµάτια, επτά µπάνια, µια βιβλιοθήκη κλπ.). Συνολικά η δοµη-

µένη επιφάνεια θα φτάσει στα περίπου 9.500 τ.µ.

Οι µεγάλες γυάλινες επιφάνειες της πρόσοψης εξασφαλίζουν στα περισσότερα διαµερίσµατα µια εκπλη-

κτική θέα προς το Central Park, τον ποταµό Hudson και τα άλλα ποτάµια ανατολικότερα, φυσικά και προς 

το πυκνοδοµηµένο Μανχάταν. Ιδιωτικά ανσασέρ και διάφορες προσθήκες που µπορούν να γίνουν στη 

φάση της κατασκευής κατά παραγγελία, µπορούν να ικανοποιήσουν τους πλέον απαιτητικούς αγοραστές.

Να θυµίσουµε, σε όσους είχαν επισκεφτεί τη Νέα Υόρκη κατά το παρελθόν, ότι στη συγκεκριµένη θέση 

βρισκόταν το Drake Hotel, µε 29 ορόφους και 495 ευρύχωρα δωµάτια και σουίτες, κτισµένο το 1926, 

καύχηµα της εποχής εκείνης, καθώς είχε πολλές καινοτοµίες, 

µεταξύ των οποίων η αυτόµατη ψύξη, ενώ για δεκαετίες έγινε 

το αγαπηµένο ξενοδοχείο για διάσηµους τραγουδιστές και ηθο-

ποιούς. Τα τελευταία χρόνια της “ζωής” του ως ξενοδοχείο είχε 

λειτουργήσει ως κρίκος της αλυσίδας Swissotel.
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Μια νέα έρευνα της εταιρείας marketing 

Experian αποκάλυψε πως οι χρήστες 

smartphone, ξοδεύουν κατά µέσο όρο 58 

λεπτά την ηµέρα για επικοινωνία, αλλά µόλις 

15 λεπτά (26%) για να µιλούν !

Αντίθετα, διαθέτουν το 20% του χρόνου για να 

στέλνουν γραπτά µηνύµατα και 9% για e-mail, 

16% στην κοινωνική δικτύωση, ενώ τα παιχνί-

δια και "άλλες" δραστηριότητες αντιπροσω-

πεύουν το 8% και 9%, αντίστοιχα. Η προβολή 

βίντεο αντιπροσωπεύει ελάχιστο χρόνο και 

όσοι συνήθως το κάνουν δεν ξεπερνούν 

συνολικά τα πέντε λεπτά ηµερησίως. Όσο για 

την ανάγνωση βιβλίων είναι εξαιρετικά περι-

ορισµένος ο χρόνος που διατίθεται ως τώρα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι υπάρχει σηµαντική 

διαφορά στις συνήθειες µεταξύ χρηστών 

iPhone και Android. Οι χρήστες του iPhone 

περνούν περισσότερο χρόνο στις συσκευές 

τους την ηµέρα (κατά 26 λεπτά),  αλλά λιγό-

τερο χρόνο να µιλάνε και να σερφάρουν στο 

διαδίκτυο, έναντι των χρηστών Android, οι 

οποίοι ξοδεύουν τον περισσότερο χρόνο για 

να στέλνουν γραπτά µηνύµατα και να διανέ-

µουν φωτογραφίες.

ΜΙΛΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ



Μετατίθεται τελικά για το 2017 η ολοκλήρωση του βασικού άξονα της ΠΑ-

ΘΕΠ µε διπλή γραµµή και µε σηµατοδότηση – ηλεκτροκίνηση, σύµφωνα 

µε επίσηµες ανακοινώσεις  του νέου διευθύνοντος συµβούλου της ΕΡΓΟ-

ΣΕ, Κώστα Σπηλιόπουλου, στη διηµερίδα του ΤΕΕ “ Έργα Μεταφορικών 

Υποδοµών ως Μοχλός Ανάπτυξης”. Με την ολοκλήρωση του δικτύου η 

διαδροµή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα διεξάγεται σε 3,5 ώρες και Αθήνα – 

Πάτρα σε 2 ώρες.

Συνολικά, ο προϋπολογισµός για τα έργα της περιόδου 2000 – 2017 ανέρ-

χεται στα 6,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1 δισ. προέρχεται από την ΕΤΕΠ.

Από το 2009 έχουν ολοκληρωθεί τα τµήµατα ΣΚΑ – Τιθορέα και ∆οµοκός 

– Θεσσαλονίκη (απαιτείται ανάταξη της ηλεκτροκίνησης και σηµατοδό-

τησης), ενώ εργασίες διεξάγονται στο τµήµα Τιθορέα – ∆οµοκός µε τις 

µεγάλες σήραγγες.

Αντίστοιχα, στην επέκταση έως την Πάτρα, το τµήµα Κιάτο – ∆ιακοπτό – 

Ροδοδάφνη θα ολοκληρωθεί έως το 2016 και το Ροδοδάφνη – Πάτρα έως 

το 2017.

Στα σύνορα, η γραµµή Θεσσαλονίκη – Προµαχώνας θα υλοποιηθεί πλή-

ρως το 2017 και το 2016 το τµήµα Θεσσαλονίκη – Ειδοµένη. “ Έως το τέλος 

καλοκαιριού θα έχουµε υπογράψει 3 συµβάσεις, ύψους 1 δισ. Ευρώ”, 

ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο κ. Σπηλιόπουλος.

Ôï 2017 ç ïëïêëÞñùóç ôïõ óéäçñïäñïìéêïý ÐÁÈÅÐ
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Ως την πιο σηµαντική ευκαιρία για την έξοδο της 

χώρας από τη σηµερινή δυσµενή οικονοµική και 

κοινωνική κατάσταση, αντιµετωπίζει ο Σύνδε-

σµος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών 

(ΣΕΓΜ) τον σχεδιασµό της νέας προγραµµατικής 

περιόδου 2014-2020. Ο ΣΕΓΜ εκτιµά πως η δυ-

νατότητα που δίνεται για επανεκκίνηση της οικο-

νοµίας µε νέα αναπτυξιακή δυναµική µπορεί να 

γίνει πραγµατικότητα εφόσον σχεδιαστούν κα-

τάλληλα τα επιχειρησιακά προγράµµατα και πα-

ράλληλα θεσµοθετηθούν οι διαδικασίες που κα-

θιστούν απλούστερη την αξιοποίηση των πόρων. 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΣΕΓΜ, µερικά 

βασικά σηµεία που σχετίζονται µε τη συνολική 

στρατηγική και το σχεδιασµό της νέας προγραµ-

µατικής περιόδου µε αναπτυξιακά κριτήρια είναι 

τα ακόλουθα:

-Στον τοµέα των υποδοµών, ένα αντικείµενο το 

οποίο τα µέλη του ΣΕΓΜ γνωρίζουν καλά, υπάρ-

χουν ακόµη σηµαντικές αναπτυξιακές ανάγκες. 

Χαρακτηριστικά ζητήµατα είναι η ολοκλήρωση 

των βασικών οδικών υποδοµών, η ανάπτυξη και 

ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου, 

η υλοποίηση έργων για την αναβάθµιση του του-

ρισµού, η ανάδειξη ιστορικών κέντρων πόλεων, 

η ανάπτυξη ενεργειακών υποδοµών, η υλοποίη-

ση έργων για την ολοκληρωµένη διαχείριση και 

προστασία των υδάτων και για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των αστικών και επικίνδυνων στερεών 

αποβλήτων κ.ά.

-Η υποστήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, δη-

λαδή των τοµέων µε σηµαντική αναπτυξιακή και 

πολλαπλασιαστική δύναµη. Επίσης η συστηµα-

τική µόχλευση ιδιωτικών πόρων παράλληλα και 

συµπληρωµατικά µε τη δηµόσια δαπάνη.

-Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των φο-

ρέων προγραµµατισµού και των τελικών δικαι-

ούχων, αξιοποιώντας τη σηµαντική τεχνογνωσία 

που υπάρχει στις ειδικές υπηρεσίες διαχείρισης 

και παράλληλα ενισχύοντας την εµπλοκή του ιδι-

ωτικού τοµέα.   

-Με βάση τη σηµαντική εµπειρία των µελών του 

ΣΕΓΜ που συµµετείχαν µε καθοριστικό ρόλο σε 

όλα τα στάδια υλοποίησης προγραµµάτων, εντο-

πίζονται προβλήµατα,  αδυναµίες αλλά και ευκαι-

ρίες που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµα για τη 

νέα προγραµµατική περίοδο. Ως σηµαντικότερα 

αναδεικνύονται:

-Το να λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές ανά-

γκες της κάθε περιφέρειας µέσω και εκτεταµέ-

νης δηµόσιας διαβούλευσης κοινωνικών εταίρων 

και φορέων.

-Η διασφάλιση αλληλοενηµέρωσης και συνεργα-

σίας µεταξύ των Υπουργείων και γενικότερα των 

φορέων προγραµµατισµού.

-Ο περιορισµός των φορέων υλοποίησης µε την 

εγκαθίδρυση ενός αποτελεσµατικού συστήµα-

τος αξιολόγησης της τεχνικής και διαχειριστικής 

επάρκειας τους. 

-Η απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου της νο-

µιµότητας των πράξεων των φορέων.

-Η έγκαιρη διενέργεια διαγωνισµών για την πρό-

σληψη  έµπειρων εταιρειών τεχνικών συµβού-

λων. 

-Η τροποποίηση και αυστηροποίηση των διατά-

ξεων περί εγγυήσεων και ευθυνών των µελετητι-

κών/συµβουλευτικών επιχειρήσεων.

-Η συστηµατική αξιοποίηση στην επίβλεψη και 

τον ουσιαστικό έλεγχο των µελετών και των έρ-

γων ιδιωτικών µελετητικών εταιρειών, µέσω 

διαγωνισµών ανάθεσης συµβάσεων, µε ειδικές 

ρήτρες συνεγγύησης και συνευθύνης.

-Η καθιέρωση πρόβλεψης υποχρεωτικού υποέρ-

γου για την πρόσληψη, µέσω διαγωνισµού, Τεχνι-

κού Συµβούλου για όλα τα έργα προϋπολογισµού 

άνω των 2.000.000 ευρώ, ο οποίος θα είναι συνεγ-

γυητής και συνυπεύθυνος για την άρτια, ποιοτική 

και έγκαιρη κατασκευή των έργων. 

-Η θέσπιση προτύπων διακηρύξεων για κάθε 

τύπο δηµόσιας σύµβασης.

-Η απλοποίηση των διαγωνιστικών διαδικασιών 

µε σκοπό την επιτάχυνση και τη δραστική µείωση 

του χρόνου ολοκλήρωσής τους.

«Υπάρχουν δύο παράλληλες προκλήσεις που 

πρέπει και στο πλαίσιο του ΣΕΣ 2014 -2020  να 

αντιµετωπιστούν θετικά για τον κλάδο µας. 

Πρώτον είναι η αξιοποίηση του πολύ αξιόλογου 

τεχνικού και επιστηµονικού δυναµικού των µε-

λετητικών – συµβουλευτικών επιχειρήσεων για 

συστηµατική υποστήριξη της προσπάθειας της 

χώρας για ανάκαµψη και επάνοδο σε αναπτυξι-

ακή τροχιά. ∆εύτερον και επίσης σηµαντικό είναι 

η ενθάρρυνση και υποστήριξη της εξωστρέφειας 

των µελετητικών – συµβουλευτικών επιχειρήσε-

ων, µε δεδοµένο ότι οι µελετητικές – συµβουλευ-

τικές υπηρεσίες µπορούν να αποτελέσουν αντα-

γωνιστικό εξαγωγικό προϊόν και οι επιχειρήσεις 

του κλάδου να λειτουργήσουν ως προποµπός της 

γενικότερης εξαγωγικής προοπτικής της ελληνι-

κής οικονοµίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ 

κ. Ανδρέας Λουκάτος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΓΜ 

Να µην χαθεί η ευκαιρία της νέας προγραµµατικής περιόδου 
2014-2020
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στο τραπέζι των συζητήσεων, πλειστηριασµοί, 

εργασιακά και ασφαλιστικό- ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ
τράπεζες µισθοί, συντάξεις που υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ- ΣΦΙΓΓΕΙ 
Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΤΕΛΟΣ Η ∆ΙΕΛΚΥΣΤΙΝ∆Α ΚΟΜΙΣΙΟΝ- ∆ΝΤ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

της καταστροφής- Η ΧΩΡΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΙ ΤΗ ΜΑΧΗ- Αισιοδοξία Αντ. 

Σαµαρά για νέες επενδύσεις και έξοδο της οικονοµίας από την 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ 
Αντίστροφη µέτρηση για την κατάθεση των δεσµευτικών προσφορών- 

«ΚΛΗΡΩΝΕΙ» ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ∆ΕΠΑ ΚΑΙ ∆ΕΣΦΑ- Αποφασισµένη η 

Αθήνα να επιλέξει την πλέον συµφέρουσα προσφορά.

ΤΑ ΝΕΑ: Σχέδιο για εθελούσια αποχώρηση των υπαλλήλων που θα 

εξαγορά έως και τριών χρόνων ασφάλισης- ΜΕ ΚΙΝΗΤΡΑ Η ΕΞΟ∆ΟΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΣΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΜΕΓΑΛΟ 
Α∆ΕΛΦΟ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΚΑΙ ∆ΙΧΑΖΕΙ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΑ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο κόσµος υποφέρει και ζητεί λύσεις για 

να τα βγάλει πέρα µε χαράτσια και λογαριασµούς- ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ 
ΚΑΛΛΩΠΙΖΟΝΤΑΙ- Εγκώµια για Βενιζέλο- Κουβέλη από τον Σαµαρά 

Η ΤΡΟΪΚΑ ΞΑΝΑΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ «ΛΑΘΟΥΣ» ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ 
ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ  ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΣΑΜΑΡΑ- ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

ΕΘΝΟΣ: Μέσα στην εβδοµάδα στη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών η 

λίστα- ΚΛΕΙ∆ΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 2.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
Τουρκία- ΜΠΑΪΡΑΚΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: 
∆ΙΜΕΤΩΠΟΣ ΚΑΤΑ ΣΥΡΙΖΑ, ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ
τον πρωθυπουργό εναντίον των δύο άκρων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προσωπική επίθεση Σαµαρά 

σε Τσίπρα µε ακροδεξιά επιχειρηµατολογία- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΜΕ ∆ΥΟ… 
ΓΛΑΣΤΡΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
Αντεπιτίθεται ο Ερντογάν- ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ασφαλισµένους- ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΙΚΑ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 58 ΕΤΩΝ «ΦΤΑΙΕΙ 
Η Ε.Ε. ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»- Νέα επίθεση του 

«Η 
ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΑ ΠΟ∆ΙΑ ΤΗΣ».

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Από τα συντρίµµια του µνηµονίου που έφερε 

το ΠΑΣΟΚ γεννιέται ο νέος δικοµµατισµός- ΑΝΤΩΝΗΣ- ΑΛΕΞΗΣ, 
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ∆ΥΟ ΤΟΥΣ

µουλωχτά- ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ 2.500 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2012 ΚΑΙ 11 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
ΤΗ ΜΕΡΑ!

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

κατά 75% των µισθών τους- 7.000 σε διαθεσιµότητα από τις υπηρεσίες 

των δήµων- ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ  ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΤΡΑΒΑΜΕ ΚΟΥΠΙ…- Οι οµιλίες, το παρασκήνιο, ο Καραµανλής, τα 

γεύµατα και οι γυναίκες που ξεχώρισαν.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ- Τεράστιο επίτευγµα 

της Κυβερνήσεως Σαµαρά.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μια συγκλονιστική µαρτυρία για τα επερχόµενα 

γεγονότα- ΕΛΠΙ∆ΙΟΣ: ΟΛΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ!
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ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ∆ΕΠΑ-∆ΕΣΦΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 10/06/2013

Gazprom θα ξεκαθαρίσει και θα ολοκληρωθεί n 

πώληση εφόσον δοθεί n έγκριση της Ευρωπαϊκής 

λίγες ηµέρες n Socar επιβεβαίωσε τη συµµετοχή 

της, δεν είναι λίγες οι φήµες που θέλουν τους 

Αζέρους να υπαναχωρούν ή να καταθέτουν στην 

καλύτερη περίπτωση µία πρόταση ή µία χαµηλή 

προσφορά και τον συγκεκριµένο διαγωνισµό να 

παίρνει παράταση ή ακόµα και να κηρύσσεται άγονος 

στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των ελληνικών 

της εταιρείας σε ειδησεογραφικό πρακτορείο του 

Μπακού, διευκρινίζοντας ταυτόχρονα ότι το ενδιαφέρον 

αγωγό µεταφορά αερίου TAP.  Μέχρι το τέλος του 

µήνα, n Socar και το κονσόρτσιουµ που αναπτύσσει 

το νέο κοίτασµα αερίου Σαχ Ντενίζ στην Κασπία θα 

επιλέξουν τον αγωγό που θα µεταφέρει το αέριο στην 

Ευρώπη, ανάµεσα στα πρότζεκτ TAP (που διασχίζει 

ελληνικό έδαφος) και τον Nabucco West, ο οποίος 

παρακάµπτει πλήρως τη χώρα µας. Στο µέτωπο της 

n συµµετοχή του ρωσικής Sintez, που αρχικά είχε 

πρόσφατα όµως δηµοσιεύµατα τη φέρουν να συνεχίζει 

µόνον για την εταιρεία που διαχειρίζεται τους αγωγούς. 

Ωστόσο διατηρεί το δικαίωµα να υποβάλει ξεχωριστή 

προσφορά για κάθε εταιρεία. Όσο για τον τρίτο 

fund PPF, εµφανίζεται αρκετά προβληµατισµένος για 

την περαιτέρω συµµετοχή του στη διαδικασία για τον 

διαγωνισµός. Οι Βρυξέλλες που έχουν τον τελικό λόγο 

για την έκβαση των δυο ιδιωτικοποιήσεων, µπορεί µε 

την ιδιότητα τους ως µέλος της τρόικας να πιέζουν την 

κυβέρνηση για έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, από 

την άλλη όµως πλευρά δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά 

τους στο ενδεχόµενο να περάσει ο τοµέας του αερίου 

σε ρωσικό έλεγχο. Πρόκειται για µία πολιτική στάση, 

απολύτως ευθυγραµµισµένη µε αυτή της Ουάσιγκτον, 

που έχει ρίζες στο παρελθόν και εκφράζεται µε 

τη στρατηγική της µείωσης της εξάρτησης από το 

ρωσικό αέριο. Εντύπωση προκαλεί στην κυβέρνηση, 

πως παρότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες (αµερικανικές 

δεν προσήλθαν καθόλου) αποσύρθηκαν οι ίδιες από 

τους δύο διαγωνισµούς τον Νοέµβριο, αφήνοντας 

ελεύθερο το πεδίο σε τρίτους, οι Βρυξέλλες δείχνουν 

να επιµένουν αρνητικά, πράγµα που µπορεί να 

οδηγήσει σε τέλµα την όλη διαδικασία. Επίσηµη 

πάντως θέση της ελληνικής πλευρά παραµένει ότι το 

στις σχέσεις E.E. - Gazprom τις τελευταίες εβδοµάδες 

είχε κορυφωθεί καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι 

διαπραγµατεύσεις για τις τιµές στις οποίες πουλά n 

Gazprom το αέριο στην Ευρώπη. Πρόσφατα ο ρωσικός 

όµιλος ανακοίνωσε µειώσεις τιµών της τάξης του 7 

-10% στα συµβόλαια µε ευρωπαϊκές εταιρείες καθώς 

και αναδροµική επιστροφή ποσού της τάξης του 1 δισ. 

ευρώ σε εκπτώσεις. Είναι αµφίβολο όµως αν έχουν 

εκµεταλλεύονται τη µονοπωλιακή τους θέση, ειδικά 

στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης για να πωλούν 

σε υψηλές τιµές. Ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς 

έθεσε το θέµα των τιµών του αερίου στην Ελλάδα, 

χώρα µε µία από τις υψηλότερες τιµές στην Ευρώπη, 

στον διευθύνοντα σύµβουλο της Gazprom Αλεξέι 

Μίλλερ, κατά τις συναντήσεις που είχαν. Παρότι οι 

τιµές του αερίου δεν περιλαµβάνονται στην αρχική 

προσφορά ή σε κάποια άλλη συµφωνία, πληροφορίες 

φέρουν τη Gazpom να είχε δεχθεί να δώσει µειώσεις 

-ορισµένοι µιλούν για 30%-, σε περίπτωση που 

πώληση χρειάζεται πολύς χρόνος και βέβαια n έγκριση 

τον πλειοδότη σε περαιτέρω διαπραγµατεύσεις για 

τη βελτίωση του τιµήµατος, µία διαδικασία ανάλογη 

µε αυτή που ακολούθησε στον ΟΠΑΠ και σε περίπου 

ένα µήνα να έχει καταλήξει. Από εκεί και πέρα, n 

υπόθεση, όπως όλες οι µεγάλες εξαγορές στις χώρες 

της E.E., θα παραπεµφθεί στις Βρυξέλλες, οι οποίες 

θα εξετάσουν αν υπάρχει παραβίαση των κανόνων 

ανταγωνισµού, υπερσυγκέντρωση µεριδίου στην 

Ευρωπαϊκή αγορά κ.λπ. Άγνωστο είναι ακόµα αν 

n Κοµισιόν θα εξετάσει την περίπτωση Gazprom - 

έρευνα που διεξάγει από το φθινόπωρο του 2012 µε 

επίκεντρο τον ρωσικό όµιλο για χρήση πρακτικών 

που παραβιάζουν τους κοινοτικούς κανονισµούς. Αν 

συµβεί το δεύτερο και µόνον n καθυστέρηση, αφού δεν 

υπάρχουν προθεσµίες, αρκεί για να τινάξει στον αέρα 

την πώληση. Έτσι, n τρόικα εµφανίζεται από τη µία 

να πιέζει την Ελλάδα για αποκρατικοποιήσεις και από 

την άλλη τορπιλίζει το όλο σχέδιο, επιδιώκοντας να 

εξυπηρετήσει συµφέροντα.

ΜΕ ∆ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΑΤΖΕΝΤΑ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 40 | 10/06/2013

Με διευρυµένη ατζέντα στην οποία περιλαµβάνονται 

επίσης το ξεκαθάρισµα των κόκκινων δανείων 

(µαζί και οι πλειστηριασµοί), n περικοπή των 

δηµοσίων επενδύσεων αλλά και n επόµενη µέρα 

σε εργασιακό και ασφαλιστικό, αρχίζουν σήµερα οι 
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διαπραγµατεύσεις του υπουργείου Οικονοµικών µε 

την ηγεσία των ελεγκτών της τρόικας. Οι συζητήσεις 

που ξεκινούν σήµερα θα γίνουν µετά τη ρήξη µεταξύ 

του πρώτου µνηµονίου , κυρίως, από την πλευρά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από τη σωρεία των 

εκατέρωθεν δηλώσεων το γεγονός αυτό αναµένεται 

να διαφοροποιήσει ως ένα σηµείο και την ατζέντα 

και τον ερχόµενο Σεπτέµβριο οπότε αναµένεται και 

µια συνολικότερη αναδιάρθρωση του ελληνικού 

δηλώσει σαφώς την αντίθεσή τους. Πάντως, µετά 

τη συνάντησή του µε τον πρωθυπουργό το Σάββατο 

ήταν σαφής για το θέµα. Ερωτώµενος σχετικά µε 

την ατζέντα της διαπραγµάτευσης ήταν εξαιρετικά 

υπουργείο Οικονοµικών και τα υπόλοιπα συναρµόδια 

υπουργεία n ατζέντα που θα ανοίξει σήµερα θα έχει 

τα περισσότερα από τα παλιά αλλά και κάποια νέα 

θέµατα τα οποία θα οριστικοποιηθούν στην επόµενη 

διαπραγµάτευση του Σεπτεµβρίου. Πληροφορίες 

θέλουν n πρώτη συνάντηση που θα γίνει σήµερα το 

πρωί στο υπουργείο Οικονοµιών, να έχει αντικείµενο 

την πορεία του προϋπολογισµού την αποπληρωµή των 

ληξιπρόθεσµων οφειλών και τον έλεγχο των φορέων 

ατζέντα που έχει ορίσει n τρόικα περιλαµβάνονται µια 

σειρά θεµάτων που θα αποτελέσουν αντικείµενο της 

αναθεώρησης του µνηµονίου που αναµένεται περί 

τα τέλη του χρόνου. Ανάµεσά τους δεν βρίσκονται 

συµπληρώνουν παρεµβάσεις που βρίσκονται ήδη σε 

1. To ξεκαθάρισµα της ρύθµισης των µη 

εξυπηρετούµενων δανείων για όλες τις κατηγορίες που 

διαρκώς αυξανόµενα - µη εξυπηρετούµενα δάνεια ως  

της πραγµατικής οικονοµίας. Ως λύση προτείνει για τα 

ενυπόθηκα δάνεια των νοικοκυριών το ξεπάγωµα των 

πλειστηριασµών και παράλληλα θεσµικό πλαίσιο για την 

εκκαθάριση των καταναλωτικών δανείων αλλά και των 

κυβέρνηση έχει υποσχεθεί µέχρι το τέλος Ιουλίου εκτός 

από τη ρύθµιση των ενήµερων ενυπόθηκων δανείων να 

δηµιουργήσει θεσµικό πλαίσιο για την εκκαθάριση του 

συνόλου των επισφαλειών των τραπεζών. 

2. Οι περικοπές των φορολογικών κινήτρων για 

δηµόσιες επενδύσεις. To Ταµείο έχει ζητήσει και 

n κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το ξεκαθάρισµα των 

παλιών φορολογικών κινήτρων που έχουν δοθεί σε 

επενδύσεις του αναπτυξιακού νόµου και δεν έχουν 

ακόµη αναλωθεί από τις επιχειρήσεις. Στο θέµα αυτό 

ζητούν οι απαλλαγές να περικοπούν ώστε να είναι 

σύµφωνες µε τις υποχρεώσεις του µεσοπρόθεσµου 

δηµοσιονοµικού πλαισίου. Παράλληλα ζητεί τον 

περιορισµό των φορολογικών κινήτρων που ισχύουν 

για τον τρέχοντα αναπτυξιακό νόµο.

του κατώτερου µισθού το οποίο έχει µείνει µόνο στο 

επίπεδο του σχεδιασµού. Στην έκθεση της n Επιτροπή 

παραδέχεται ότι οι όποιες περαιτέρω αλλαγές στον 

καθορισµό του κατώτερου µισθού θα ισχύσουν µετά 

το 2016. Ωστόσο τονίζει ότι θα πρέπει να είναι έτοιµο 

το θεσµικό πλαίσιο για περαιτέρω απελευθέρωση του 

κατώτερου µισθού αλλά και των συµβάσεων εργασίας 

των επιχειρήσεων µε τους εργαζόµενους. 

µεταρρύθµισης είναι άλλη µια απαίτηση της Ε-Ε. 

Αυτό σηµαίνει την εκπόνηση µιας νέας αναλογιστικής 

µελέτης για το ασφαλιστικό σύστηµα µέχρι και το τέλος 

Σεπτεµβρίου. Επίσης πριν το τέλος του καλοκαιριού θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί και το σύστηµα περικοπών στις 

επικουρικές συντάξεις το οποίο, όπως σηµειώνεται, 

έχει µείνει ηµιτελές.

είναι άλλο ένα θέµα στην ατζέντα της EE. Απώτερος 

στόχος είναι n πλήρης απελευθέρωση των τιµολογίων 

απελευθέρωση των φυσικών πόρων και ειδικά της 

αγοράς λιγνίτη σε ιδιώτες. 

επιτευχθούν οι ενδιάµεσοι στόχοι των εσόδων οι οποίοι 

συνδέονται άµεσα µε τη βιωσιµότητα του δηµοσίου 

αναφέρεται n ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών 

για το ξεκαθάρισµα της περιουσίας αλλά και των 

διαδικασιών µετά την ολοκλήρωση κάθε διαγωνισµού 

από τα θεσµικά όργανα συµπεριλαµβανοµένης και της 

επιτροπής ανταγωνισµού της E.E.

(π.χ. βιταµίνες συµπληρώµατα διατροφής) εκτός 

φαρµακείων είναι άλλο ένα θέµα και των δύο 

οργανισµών µε στόχο τη συµπίεση του φαρµακευτικού 

πρέπει να συνεχιστεί µε µια σειρά προϊόντα τα οποία 

πωλούνται σήµερα µόνο σε φαρµακεία.


