
Σήµερα  Πέµπτη η ΓΣΕΕ θα συµµετάσχει στο συλλαλητήριο διαµαρτυρίας 

που διοργανώνει η ΠΟΕΜ µαζί µε τα σωµατεία και τους εργαζόµενους σε 

ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ και Σκαραµαγκά στις 12.30 στην πλατεία Κλαυθµώνος και 

αµέσως µετά θα ακολουθήσει διάβηµα στους συναρµόδιους υπουργούς".

Σήµερα Πέµπτη η Α∆Ε∆Υ καλεί σε Παναττική Στάση Εργασίας, από τις 12:00 

µέχρι τη λήξη του ωραρίου (συγκέντρωση διαµαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθ-

µώνος στις 12:30µµ) 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Γενικής Απεργίας από κοινού με την 

ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Ιουλίου και συλ-

λαλητήριο διαμαρτυρίας στις 11:30 

πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Σε 

ανακοίνωση της ΓΣΕΕ τονίζεται ότι: 

«Η Κυβέρνηση συνεχίζει να σπρώ-

χνει στον Καιάδα τους εργαζόμε-

νους με διαδικασίες εξπρές και με 

νέα μνημόνια που τα βαπτίζει πολυ-

νομοσχέδια. Οι νέες κυβερνητικές 

παρεμβάσεις στα εργασιακά, οι δι-

αθεσιμότητες, η κινητικότητα και εν 

τέλει οι απολύσεις, η ανεργία που 

έχει λάβει εφιαλτικές διαστάσεις, οι 

συνεχείς επιστρατεύσεις, τα νέα χα-

ράτσια που προωθούνται με το νέο 

φορολογικό, τα συνεχιζόμενα λου-

κέτα στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 

τομέα, ο νέος μηχανισμός υπονό-

μευσης της συλλογικής διαπραγμά-

τευσης κι όλα όσα έχουν οδηγήσει 

τους εργαζόμενους στην εξαθλίωση 

και έχουν στερήσει βασικά δημο-

κρατικά δικαιώματά τους, δεν μπο-

ρούν και δεν πρέπει να μείνουν ανα-

πάντητα. Ας καταλάβουν επιτέλους 

Κυβέρνηση και Τρόικα ότι οι εργαζό-

μενοι: «Είμαστε άνθρωποι και δε θα 

γίνουμε αριθμοί». Οι εργαζόμενοι 

μπορεί να μην έχουν πλέον κανένα 

περιθώριο οικονομικής αντοχής, 

έχουν όμως και θα το αποδείξουν, 

τη δύναμη να ακυρώσουν αυτές τις 

απαράδεκτες και αντεργατικές πολι-

τικές. Ο αγώνας μας θα συνεχιστεί 

και θα ενταθεί όσο εκείνοι που απο-

φασίζουν, επιμένουν να οδηγούν το 

λαό στη φτώχεια και στην εξαθλίω-

ση. Το τώρα δεν μετριέται, μόνο βι-

ώνεται, κύριοι της Κυβέρνησης και 

της Τρόικα».

Πανελλαδική 

Πανεργατική 

24ωρη Γενική 

Απεργία στις Τρίτη 

16 Ιουλίου προ-

χώρησε η ΓΣΕΕ 

από κοινού µε την 

Α∆Ε∆Υ, ενάντια 

στο πολυνοµοσχέ-

διο-σκούπα µε 

τις απολύσεις στο 

δηµόσιο τοµέα, σε 

δήµους, σχολεία, 

νοσοκοµεία. 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 

Αντιδράσεις για το  
«πολυνοµοσχέδιο - σκούπα»

Συμφωνία για στενή συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με το ΤΕΕ, με  κοινές δράσεις για την αντιμε-

τώπιση προβλημάτων, που θα εξετασθούν άμεσα σε θεματικές συνεδριάσεις, συμφωνήθηκε 

στη χθεσινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ-

γειας και Κλιματικής  Αλλαγής Γιάννη Μανιάτη και του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη. 

Αναλυτικά στη σελ 3.  

Συνεργασία ΥΠΕΚΑ -ΤΕΕ
Ðñéí áëÝêôùñ ëáëÞóåé ôñéò…

…Ìéá áêüìç «óêïýðá» (ôõðéêÜ åðïíïìáæüìå-

íï «ðïëõíïìïó÷Ýäéï») êáôáôÝèçêå óôç ÂïõëÞ 

êáé èá óõæçôçèåß ìå áðïëýôùò óõíïðôéêÝò 

äéáäéêáóßåò. «Óêïýðá» ãéá ÷éëéÜäåò áðïëýóåéò 

óôï äçìüóéï êáé åõñýôåñï äçìüóéï ôïìÝá, óå 

ìéá ðåñßïäï êáôÜ ôçí ïðïßá ç áíåñãßá áðü 

ìÞíá óå ìÞíá äçìéïõñãåß êáé íÝá èëéâåñÜ 

ñåêüñ óôç ÷þñá ìáò, ôçí ßäéá êáôÜ ôçí ïðïßá 

äåí õößóôáíôáé óôïí ïñßæïíôá êáìéÜ ðñïïðôéêÞ 

äçìéïõñãßáò íÝùí èÝóåùí åñãáóßáò. «Óêïý-

ðá» êáé óôï ãëßó÷ñï åéóüäçìá üóùí áðáó÷ï-

ëïýíôáé, ìå íÝïõò öüñïõò Þ áýîçóç ðáëáéþí, 

üôáí, áðü ôçí öïñïåðéäñïìÞ ôïõ ðñïçãïýìå-

íïõ äéáóôÞìáôïò, Ý÷åé áöáíéóôåß áêüìç êáé 

åêåßíï ðïõ èá äéáóöÜëéæå ôçí åðéâßùóç.

Ç Üìåóç áíôáðüêñéóç ôçò êõâÝñíçóçò óôéò 

åíôïëÝò ôçò «ôñüéêá» êáé óôá êåëåýóìáôá 

ôùí ðïëéôéêþí çãåóéþí ôùí êñáôþí-ìåëþí 

ôçò Å.Å., ðáñÜ ôá «ãõìíÜóéá» ðïõ êÜíïõí ïé 

åêðñüóùðïß ôïõò, äåí ðåñéãñÜöïõí ìüíï 

ôçí Üíåõ ðñïçãïõìÝíïõ åíäïôéêüôçôá áð’ ôçí 

ïðïßá äéáêáôÝ÷ïíôáé ïé çãÝôåò ôçò äéêïììáôé-

êÞò äéáêõâÝñíçóçò, áëëÜ êáé ôçí åèåëïôõöëßá 

áðÝíáíôé óå ìéá ðñáãìáôéêüôçôá ðïõ èÝëåé ôçí 

åîáèëßùóç ôïõ åëëçíéêïý ëáïý.

Ìå ôá …«êáëÜóíéêùö óôïí êñüôáöï», üðùò 

÷áñáêôçñéóôéêÜ Ýãñáøå åöçìåñßäá (ðñïóêåß-

ìåíç, ìÜëéóôá, óôçí êõâåñíçôéêÞ ðëåéïøçößá), 

ìå «ôïí Óüéìðëå íá ðéÝæåé êáé ôçí ËáãêÜñíô íá 

óõã÷áßñåé», üðùò óçìåßùóå Üëëç, ïé äéá÷åé-

ñéóôÝò ôçò åîïõóßáò óôç ÷þñá ìáò ðñïùèïýí 

«êáñáôïìÞóåéò», áð’ ôéò ïðïßåò äåí ðñüêåéôáé 

íá ðñïêýøåé «êáíÝíá äçìïóéïíïìéêü üöå-

ëïò», üðùò öÝñïíôáé íá ïìïëïãïýí, ïäçãïýí 

ôç ÷þñá óôï «ìç ðáñÝêåé».

×Üñç óõíÝðåéáò óôçí áñ÷Þ ôïõ óçìåéþìáôïò, 

íá õðåíèõìßóïõìå üôé äåí Þôáí ï Éóêáñéþôçò, 

áëëÜ ï ÐÝôñïò ðïõ áðáñíÞèçêå ôñéò…

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισµολογίας και 

Αντισεισµικών Κατασκευών διοργανώνει 

σήµερα οµιλία και συζήτηση µε θέµα:  «Πα-

ρακολούθηση Εδαφικών  Μετακινήσεων και 

Κατασκευών». Η εκδήλωση  θα πραγµα-

τοποιηθεί στα γραφεία του ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ 

(Αγ. Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαίας) µε 

οµιλητή τον Marco Di Mauro. Η οµιλία θα 

είναι στην αγγλική γλώσσα.

15
Ιουλίου

2013

«Πιστο-

ποιητικό και έλεγχοι των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων»

ΑΘΗΝΑ

Instrumental 

Methods of Analysis-Modern Trends and 

Applications (IMA 2013)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Μηχανο-
λόγων – Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών (Π.Σ.∆.Μ.-Η)

Τµήµατα Χηµικών Μηχα-
νικών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π. 

15-19
Σεπτεµβρίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πλη-

ροφορικής (PCI 2013)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Επι-
στηµόνων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., 
Παν. Μακεδονίας κ.ά. 
φορείς

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

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

  Οι γυναίκες που εργάζονται στον απαιτη-

τικό κατασκευαστικό κλάδο (εργαζόµενη ή 

µάναντζερ) και επιθυµούν να λάβουν επιπλέον 

εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες, 

ώστε να µπορούν να αντιµετωπίζουν  δύσκολες 

καταστάσεις, µπορούν να πάρουν µέρος στην 

online έρευνα του έργου High Heels απαντώ-

ντας στο σχετικό ερωτηµατολόγιο.

Με τον τρόπο αυτό –όπως αναφέρεται σε ανα-

κοίνωση- θα συνεισφέρουν στη συλλογή πλη-

ροφοριών και θα βοηθήσουν τις γυναίκες να 

εισέλθουν, να παραµείνουν και να εξελιχθούν 

στον κατασκευαστικό κλάδο. Το συγκεκριµένο 

έργο χρηµατοδοτείται µε την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

∆ιαθέσιµα είναι δύο ερωτηµατολόγια, για εργα-

ζόµενες καθώς και για µάνατζερ και εργοδότες. 

Το High Heels θα συλλέξει και θα αναλύσει τα 

αποτελέσµατα µε στόχο να τα χρησιµοποιήσει 

για να αναγνωρίσει τα εµπόδια που αντιµετω-

πίζουν οι γυναίκες καθώς και τις ανάγκες τους 

για εκπαίδευση σε διαπροσωπικές δεξιότητες. 

Βάση των απαντήσεων, θα αναπτυχθεί εκπαι-

δευτικό υλικό για να βοηθήσει τις γυναίκες 

να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στο χώρο 

εργασίας.

Πληροφορίες: www.highheelsproject.eu/

Ηλεκτρονική έρευνα

Εθνικό συνέδριο Μετρολογίας

∆ωρεάν είσοδος κάθε Πέµπτη στο Μουσείο Μπενάκη

 Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab 

και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας 

(ΕΕΑΕ) συνδιοργανώνουν το 5ο Τακτικό Εθνικό 

Συνέδριο Μετρολογίας, το οποίο θα πραγµατο-

ποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2014, στο κτίριο του 

Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 

48, Αθήνα). 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το 

συνέδριο αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια 

µια µοναδική ευκαιρία συνάντησης και γόνιµου 

προβληµατισµού όλων όσοι δραστηριοποιούνται 

στο χώρο της µετρολογίας στην Ελλάδα, λει-

τουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθµιση 

των εθνικών εργαστηριακών και µετρολογικών 

υποδοµών.

Το συνέδριο «Μετρολογία 2014» είναι για την 

ελληνική επιστηµονική κοινότητα µια σηµαντική 

ευκαιρία διεύρυνσης γνώσεων και ανταλλαγής 

απόψεων για όλους τους τοµείς µετρολογικού 

ενδιαφέροντος, µε έµφαση στις µετρήσεις 

ιοντιζουσών και µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, 

καθώς και στα συναφή µε αυτές θέµατα προστα-

σίας του πληθυσµού και του περιβάλλοντος.

Παράλληλα µε τις εργασίες του συνεδρίου θα 

λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστη-

ριοποιούνται στο χώρο. 

Κάθε Πέµπτη -από τις 15 Ιουλίου 2013 και για 

ένα χρόνο- θα είναι δωρεάν η είσοδος και στα 

τέσσερα κτήρια του Μουσείου Μπενάκη: στο 

κεντρικό (Κουµπάρη 1), στο κτίριο της οδού Πει-

ραιώς, (Πειραιώς 138), στο Μουσείο Ισλαµικής 

Τέχνης (Αγ. Ασωµάτων 22) και στην Πινακοθήκη 

Νίκου Χατζηκυριάκου- Γκίκα (Κριεζώτου 3).

  Στο πλαίσιο του τριετούς προγράµµατός του 

για την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης, το 

Ίδρυµα «Σταύρος Νιάρχος» προχωρά σε διπλή 

χορηγία προς το Μουσείο Μπενάκη. Η συνεργα-

σία αφορά την παροχή, για έναν χρόνο, δωρεάν 

εισόδου κάθε Πέµπτη στο Μουσείο, αλλά και 

στη λειτουργική του στήριξη, µε τη µέθοδο του 

matching fund, δηλαδή την παροχή δωρεάς ίσης 

σε αξία µε το ποσό των υπόλοιπων δωρεών, που 

θα συγκεντρώσει το Μουσείο σε διάστηµα ενός 

έτους.

Η χορηγία του Ιδρύµατος Νιάρχος θα δώσει 

ανάσα στο Μουσείο Μπενάκη, προκειµένου 

να καταφέρει σταδιακά να επιστρέψει στους 

προηγούµενους ρυθµούς του: την εξαήµερη 

λειτουργία (τα κτήριά του είναι κλειστά για το 

κοινό κάθε ∆ευτέρα και Τρίτη, ενώ το Μουσείο 

Ισλαµικής Τέχνης είναι κλειστό και τις Τετάρτες) 

και τη στελέχωση µε περισσότερο προσωπι-

κό, που κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθµη 

λειτουργία του.
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Συνάντηση Υπουργού ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη, µε το Προεδρείο του ΤΕΕ

«Όχι στη συρρίκνωση των ερευνητικών φορέων και  
στο ξεπούληµα του ορυκτού πλούτου»

Τονίστηκε στην ηµερίδα του ΙΓΜΕ µε θέµα: «Η επιστηµονική έρευνα ως απάντηση στην κρίση»

Από το γραφείο Τύπου του ΠΕΚΑ ανακοινώθηκε ότι “ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, συναντήθηκε σήµερα, Τετάρτη 10 Ιουλίου, 

µε το Προεδρείο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Στη συνάντηση παραβρέθη-

κε ο Γενικός Γραµµατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης. 

Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίµα και συζητήθηκαν τα προβλήµατα των Μηχανικών και 

του τεχνικού κόσµου, καθώς και η αναπτυξιακή διάσταση θεµάτων εξοικονόµησης ενέρ-

γειας, χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού  περιβαλλοντικών θεµάτων, ενεργει-

ακών και φυσικών πόρων.  

Ειδικότερα συζητήθηκαν θέµατα, που αφορούν: 

-Στην ταχύτερη και ολοκληρωµένη προώθηση του θεσµικού πλαισίου παραγωγής έργων.

-Στην άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση στρεβλώσεων, που υπάρχουν στις διαδι-

κασίες και τη λειτουργία του συστήµατος παραγωγής.

-Στο πλαίσιο λειτουργίας των Μητρώων Μηχανικών.

-Στις προδιαγραφές των Έργων και την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού τους. Ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, εξέφρασε την διά-

θεση του για στενή συνεργασία του ΥΠΕΚΑ µε το ΤΕΕ, τις κοινές δράσεις και την αντιµε-

τώπιση προβληµάτων, που θα εξετασθούν άµεσα σε θεµατικές συνεδριάσεις”. 

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η Ηµερίδα του Συνδικάτου Εργαζοµένων 

ΙΓΜΕ ως απάντηση στην κατασυκοφάντηση του ΙΓΜΕ µε θέµα: «Η επιστηµονική 

έρευνα ως απάντηση στην κρίση».

-Την ηµερίδα χαιρέτισαν οι βουλευτές: ∆. Σταµενίτης (Ν.∆.), Χ. Καφαντάρη  (ΣΥΡΙΖΑ),  

Ραχήλ Μακρή (ΑΝΕΛ), ∆. Μανωλάκου (ΚΚΕ), Β. Οικονόµου (∆ΗΜΑΡ) , Φ. Χόρτης 

µέλος (ΠΚΕ του ΠΑΣΟΚ), δηλώνοντας όλοι την αναγκαιότητα ύπαρξης του ΙΓΜΕ και 

δηµιουργώντας εύλογα ερωτήµατα για το πώς τελικά, δεν ψηφίζονται τροπολογίες 

που έχουν κατατεθεί στη Βουλή για τη λύση του προβλήµατος της συρρίκνωσης 

του ΙΓΜΕ.

-Παρουσιάζοντας την κεντρική εισήγηση του Συνδικάτου ο Πρόεδρος Χ. Σµυρνιώ-

της υπογράµµισε ότι η ηµερίδα αυτή αποτελεί απάντηση στην Κυβερνητική πολιτική 

της συρρίκνωσης των ερευνητικών φορέων, καθώς και στο ξεπούληµα του Ορυκτού 

Πλούτου (Ο.Π.) που προωθείται µε διαδικασίες fast-track.

Το ΙΓΜΕ αρµόδιο ερευνητικό Ινστιτούτο εντοπισµού και αξιολόγησης του Ο.Π. επί 

ενάµιση χρόνο τώρα ταλαιπωρείται λειτουργικά και οργανωτικά µετά την ενοποίηση 

του µε το ΕΚΠΑΑ που στόχο έχει να οδηγηθεί ουσιαστικά σε παροπλισµό αφού ήδη 

έχουν συνταξιοδοτηθεί µόνο τον τελευταίο χρόνο 120 εργαζόµενοι (οι περισσότεροι 

αποχώρησαν λόγω εργασιακής ανασφάλειας) και άλλοι 100 βρίσκονται σε καθε-

στώς οµηρίας λόγω της ΚΥΑ 25200, που προβλέπει την αποµάκρυνση χρήσιµου και 

αναντικατάστατου διοικητικού και τεχνικού προσωπικού µε πολύχρονη εµπειρία σε 

ερευνητικές εργασίες.

Κατήγγειλε ότι θα µετατρέψουν το ΙΓΜΕ σε έναν φορέα ανάλογο µε αυτόν που 

έφτιαξαν για τους υδρογονάνθρακες που σηµαίνει όχι απλά ξεπούληµα του Ορυκτού 

Πλούτου αλλά και το οριστικό θάψιµο οποιουδήποτε γεωλογικού – γεωτεχνικού εν-

διαφέροντος έργου. ∆ήλωσε πως αν τελικά κυριαρχήσει η λογική των µνηµονίων για 

συρρίκνωση της  έρευνας και του ΙΓΜΕ η χώρα θα έχει µετατραπεί σε τριτοκοσµική 

και ο λαός θα έχει χάσει κάθε περιουσιακό του στοιχείο. Επόµενα ο  αγώνας για το 

ΙΓΜΕ, ξεφεύγει από το στενά όρια µιας συνδικαλιστικής διεκδίκησης και αποκτά 

ένα ευρύτερο κοινωνικό και λαϊκό περιεχόµενο και υπό την έννοια αυτή η στήριξη 

και ενίσχυση του ΙΓΜΕ, αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Στην συνέχεια ερευνητές 

του ΙΓΜΕ παρουσίασαν  βασικές πλευρές της δραστηριότητας του σε σχέση µε την 

γεωλογική έρευνα υποδοµής, την έρευνα ενεργειακών και ορυκτών πόρων, καθώς 

και την Εφαρµοσµένη έρευνα για υδατικούς πόρους, καταστροφικά φαινόµενα και 

το περιβάλλον.

-Χαιρετισµούς και  εισηγήσεις παρουσίασαν: Οι φορείς  της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης , Αν. Παπαδηµητρίου (Αντιπεριφερειάρχης Αττικής), Απ. Παπαφωτίου  (Αντι-

περιφερειάρχης  Πελοποννήσου).  Εκπρόσωποι των επιµελητηρίων, Σπ. Μάµαλης 

(ΓΕΩΤΕΕ), Τ. Μαυρίδης (ΤΕΕ και ΠΣΜΜΜΜ), Κ .Στυλιανίδης (Πρόεδρος  του ΟΑΣΠ). 

Καθηγητές  από τα Πανεπιστήµια Θεσ/κης, Πατρών, ΕΜΠ, Μ. Φυτίκας, Παπαζάχος 

Κώστας,  Στ. Στείρος, ∆. ∆αµίγος. Ερευνητές, Α. Καραγεώργης (ΕΛΚΕΘΕ), Χ. Χαλού-

λου (∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ),  Στ. Τάσσος (ΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΟ),  Κ. Σάββα (ΕΚΚΕ), Μ. ∆αµασιώ-

της (ΚΑΠΕ), ∆. Μπαµπασίκας (Εκπ. του Παν. Συλλ. Εργ. ΕΛΠΕ), που µετέφεραν την 

εµπειρία τους από τη συνεργασία µε το ΙΓΜΕ  και την χρησιµότητα της έρευνας για 

την κοινωνία.

-Μηνύµατα συµπαράστασης στον αγώνα των εργαζοµένων για τη στήριξη του ΙΓΜΕ 

έστειλαν Συνδικάτα και εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων όπως το BRGM (Γαλλία), 

GEUS (∆ανία) και τα γεωλογικά ινστιτούτα Πορτογαλίας, Κροατίας και Σλοβενίας. 

-Συγκινητική ήταν η παρέµβαση του εκπροσώπου της ΠΟΣΠΕΡΤ Γ. Βαρελά, µια που 

τόσο η ΕΡΤ όσο και το ΙΓΜΕ βρίσκονται στο στόχαστρο της Κυβέρνησης και Τρό-

ικας που περιλαµβάνονταν στην πρώτη λίστα των 11 υπό κατάργηση  φορέων της 

Επιτροπής Πάγκαλου από το 2011 και έχουν κοινή η αγωνιστική πορεία µε το συ-

ντονιστικό. Συµπερασµατικά ήταν η κοινή ∆ιατύπωση ότι όλοι οι φορείς της έρευνας 

αντιµετωπίζουν την ίδια επίθεση που στοχεύει στην συρρίκνωσή τους, στην µείωση 

του προϋπολογισµού και του προσωπικού τους και τελικά στη ιδιωτικοποίηση του 

έργου τους . Επίσης την στήριξη τους δήλωσαν µε την παρουσία τους εκπρόσωποι 

παλαιοτέρων ∆ιοικήσεων του ΙΓΜΕ.

-Χαιρετισµό έκανε  η Πρόεδρος της Ένωσης των Συνταξιούχων Μ. Γρόσσου υπεν-

θυµίζοντας την απαξιωτική για το ΙΓΜΕ και τους εργαζόµενους, τοποθέτηση της ση-

µερινής αλλά και παλαιότερων ∆ιοικήσεων,  που στοχεύει και στην αποδέσµευση 

της ∆ιοίκησης και του ΥΠΕΚΑ από τα οφειλόµενα σε πάνω από 250 συνταξιούχους 

µε βάση νόµους, Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο 

της Εθνικής που έχουν φύγει τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Όλη η εκδήλωση θα 

αναρτηθεί στο blog του Συνδικάτου. http://syndikatoigme.blogspot.gr/

Συγκινητικό ήταν το µήνυµα του Μανώλη Γλέζου που δεν µπορεί να λείψει 

από τις εκδηλώσεις των εργαζοµένων του ΙΓΜΕ. Έστειλε σχέδιο Ψηφίσµατος 

που εγκρίθηκε οµόφωνα από τους παρευρισκόµενους και το οποίο ψηφίστηκε 

οµόφωνα και έχει ως εξής: «Γνωρίζοντας τη διαχρονική προσφορά του ΙΓΜΕ 

στον τοµέα της αξιοποίησης του Ορυκτού Πλούτου, αλλά και γενικότερα στις 

γεωεπιστήµες, καταγγέλλουµε την πολιτική υπονόµευσης και συρρίκνωσης 

που ασκείται τα τελευταία χρόνια ως εθνικό έγκληµα. ∆ηλώνουµε ότι θα στα-

θούµε στο πλευρό των εργαζοµένων στον αγώνα τους για τη σωτηρία του ΙΓΜΕ 

προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου. Καταγγέλλουµε τις πολιτικές υπο-

νόµευσης του ΙΓΜΕ και απαιτούµε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αλλά 

την Κυβέρνηση να στηρίξουν το ΙΓΜΕ µε ανθρώπους, εξοπλισµό και πόρους. 

Απορρίπτουµε τις αήθεις επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστηµα το Ιν-

στιτούτο και οι εργαζόµενοι του, που µόνο στόχο έχουν την ηθική απαξίωση 

του προκειµένου να παραδοθεί η έρευνα σε ιδιοτελή ιδιωτικά συµφέροντα».  

ΠΡΟΤΑΣΗ Μ. ΓΛΕΖΟΥ:  Ïìüöùíï øÞöéóìá
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BERGPARK WILHELMSHÖHE
Με σηµείο εκκίνησης ένα γιγαντιαίο άγαλµα 
του Ηρακλή, δηµιουργήθηκαν τα µνηµειώδη 
κανάλια και ένα δίκτυο ταµιευτήρων που 
τροφοτούν µε νερό πύργους, µπαρόκ θέατρο, 
σιντριβάνια αυτής της δασώδους περιοχής της 
Γερµανίας, που αποτελεί σήµερα τουριστικό 
προορισµό.

ΤΑΥΡΙ∆Α
Περιλαµβάνει ερείπια µιας πόλης 

που ίδρυσαν οι Έλληνες κατά τον 5ο 
π.Χ. αιώνα στις βόρειες ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας. ∆ηµόσια κτιριακά 
συγκροτήµατα και περιοχές κατοικίας, 
παλαιοχριστιανικά µνηµεία, ρωµαϊκές 

και µεσαιωνικές οχυρώσεις, συστήµατα 
ύδρευσης, καλοδιατηρηµένα 

παραδείγµατα αρχαίων αµπελώνων, 
µαζί µε υπολείµµατα από την εποχή του 
Λίθου και του Χαλκού, είναι το πλούσιο 
υλικό αυτού, του πραγµατικά αρχαίου, 

µνηµείου.

LEVUKA
Ιστορικό λιµάνι, η πρώτη αποικιακή 
πρωτεύουσα των νήσων Φίτζι, όταν τα νησιά 
έγιναν αποικία των Βρετανών το 1874. 
Πρόκειται για µια ατµοσφαιρική πόλη, που 
βρίσκεται ανάµεσα σε δέντρα καρύδας και 
µάνγκο, κατά µήκος της παραλίας. Σπάνιο 
δείγµα της ύστερης αποικιακής πόλης µε 
λιµάνι, επηρεασµένη στην ανάπτυξη της από 
τους αυτόχθονες που πάντα υπερτερούσαν 
των Ευρωπαίων εποίκων.

COIMBRA 
Το ιστορικό Πανεπιστήµιο έχει ιστορία άνω 
των επτά αιώνων. Ανάµεσα σε πολλά αξιόλογα 
κτίρια του είναι και ο καθεδρικός ναός της 
Santa Cruz, κτισµένος τον 12ο αιώνα και µια 
σειρά από κολέγια του 16ου αιώνα, το Βασιλικό 
Παλάτι της Alcaçova, καθώς και η µεγάλη 
Πανεπιστηµιούπολη, η οποία δηµιουργήθηκε 
κατά τη δεκαετία του 1940.

GOLESTAN PALACE
Πρόκειται για αριστούργηµα της εποχής Qajar, της οικογένειας που το 1779 έκανε την 

Τεχεράνη πρωτεύουσα του Ιράν. Είναι ένα δείγµα των παλιότερων περσικών τεχνών, 
µε δυτικές επιρροές, που περικλείει πολλά από τα παλαιότερα κτίρια της Τεχεράνης. 

RED BAY 
Πρόκειται για σταθµό φαλαινοθηρίας που 
ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα από Βάσκους 
ναυτικούς στο βόρειο-ανατολικό άκρο του 
Καναδά, στις ακτές των στενών του Belle Isle. 
Με την ένταξή του στον κατάλογο η UNESCO 
επιδιώκει να µεταδώσει ένα µήνυµα για τη 
σηµασία της νεότερης ιστορίας, µε ένα από 
τα καλύτερα διατηρηµένα παραδείγµατα της 
ευρωπαϊκής παράδοσης στην φαλαινοθηρία. 

VILLAS MEDICI
Οι δώδεκα βίλες και οι κήποι χτίστηκαν 
µεταξύ του 15ου και 17ου αιώνα, 
αναδεικνύοντας ένα καινοτόµο σύστηµα 
αγροτικών κατασκευών σε αρµονία µε τη 
φύση, που είναι σήµερα αφιερωµένο στην 
ψυχαγωγία, τις τέχνες και τη γνώση.

∆έκα είναι τα κριτήρια µε τα οποία εξετάζεται κάθε µνηµείο προκειµένου να ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. Πρόκειται για 

πολιτιστικά, αλλά και φυσικά κριτήρια, όπως π.χ. «να αποτελεί αριστούργηµα της ανθρώπινης δηµιουργικής διάνοιας» ή «να επιδεικνύει σηµαντικές ανθρώπι-

νες αξίες για µακρά περίοδο χρόνου, σε εξελίξεις στην αρχιτεκτονική ή την τεχνολογία, τις µνηµειακές τέχνες, την πολεοδοµία ή τον σχεδιασµό τοπίου» ή «να 

είναι ιδιάζοντα παραδείγµατα µειζόνων φάσεων της ιστορίας της γης, του αρχείου της ζωής, σηµαντικών εν εξελίξει γεωλογικών διαδικασιών για την ανάπτυξη 

γεωσχηµατισµών ή σηµαντικών γεωµορφικών ή φυσιογραφικών χαρακτηριστικών» κ.α. Με τέτοια κριτήρια, στην τελευταία τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, επελέγησαν και προστέθηκαν στον κατάλογο ακόµη 19 µνηµεία, τα οποία και παρουσιάζουµε µε συνπτικό τρόπο από προχτές. 
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Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνιας 

Ένωσης Αρχιτεκτόνων «καταγγέλλει τη µε-

θόδευση της µνηµονιακής κυβέρνησης, κατ’ 

επιταγή του µεσοπρόθεσµου, να επιφέρει 

χαριστική βολή στα ασφαλιστικά ταµεία, µε 

κατάργηση των κοινωνικών πόρων τους ως 

«µη ανταποδοτικών» ή µε τη µετατροπή τους 

σε φόρους του κρατικού προϋπολογισµού. Στο 

ταµείο των µηχανικών οι πόροι αυτοί αποτε-

λούν συνεισφορά των ασφαλισµένων. Η κυ-

βερνητική πρωτοβουλία προϊδεάζει για µια 

νέα γενικευµένη µείωση των συντάξεων». Σε 

ψήφισµα για το Ασφαλιστικό, που εξέδωσε 

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνι-

ας Ένωσης Αρχιτεκτόνων, που συνεδρίασε 

στις 29/06/2013  (υπογράφει  ο Πρόεδρος της 

Αντιπροσωπείας Χρήστος Σελιανίτης), µεταξύ 

άλλων αναφέρεται ότι: 

-«Η τρικοµµατική συγκυβέρνηση, σε στενό 

συντονισµό µε την ηγεσία του ΕΤΑΑ, εξαπέ-

λυσε το 2012 νέα επίθεση στους Μηχανικούς. 

Επεχείρησε να θέσει σε εφαρµογή τις διατά-

ξεις του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 που αφο-

ρά στις νέες ασφαλιστικές εισφορές. Στις 28 

Μαρτίου του 2013 επιστράτευσε τα ΜΑΤ, για 

να εµποδίσει την είσοδο των µηχανικών στο 

Ταµείο τους. Με την πραξικοπηµατική συµπε-

ριφορά του Προέδρου του ΕΤΑΑ, επιχειρεί να 

εµποδίσει, να αντιµετωπισθούν ζωτικής σηµα-

σίας ασφαλιστικά προβλήµατα. Αποκαλύφθηκε 

ότι ο νέος Πρόεδρος τοποθετήθηκε για να κά-

νει τη δουλειά, που δίσταζαν να ολοκληρώσουν 

οι προηγούµενες διοικήσεις. Η Κυβέρνηση 

εµµένει στις υπέρογκες αυξήσεις των ασφαλι-

στικών εισφορών, µε υποχρεωτική ένταξη ανά 

τριετία σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία και 

µε τη συνεχιζόµενη απόδοση εισφορών υπέρ 

του Ταµείου Αλληλεγγύης, στο οποίο όµως οι 

Μηχανικοί δεν µπορούν να ενταχθούν». Στο 

ψήφισµα τονίζεται ότι «οι εργαζόµενοι Μηχα-

νικοί δεν αντέχουν τις υπάρχουσες ασφαλιστι-

κές εισφορές, πόσο µάλλον τις αυξηµένες, σε 

πρώτη φάση άνω του 25%» και τεκµηριώνεται  

µε βάση την  Αναλογιστική Μελέτη κατ’ ανά-

θεση του ΤΕΕ, που εκπόνησε το Οικονοµικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Το «κούρεµα» των αποθεµατικών 

«Σε ότι αφορά τα ταµειακά διαθέσιµα του 

ΤΣΜΕ∆Ε (άνω των 3 δις), που είχαν κατατεθεί 

στην Τράπεζα της Ελλάδος, συνεχίζει το ψή-

φισµα τονίζοντας ότι µε κυβερνητική ευθύνη 

µετατράπηκαν σε οµόλογα και έντοκα γραµ-

µάτια ελληνικού δηµοσίου. Με το πρόγραµµα 

ανταλλαγής οµολόγων και τη δανειακή σύµ-

βαση της 26ης Οκτωβρίου, το ΤΣΜΕ∆Ε έµεινε 

µε το 50% της αξίας των διαθεσίµων του, που 

προέρχονται αποκλειστικά από τις εισφορές 

των ασφαλισµένων. Οι απώλειες για το ταµείο 

ξεπερνούν το 1,5 δισεκατοµµύριο €, χωρίς να 

συνυπολογιστούν η µη καταβολή της κρατι-

κής χρηµατοδότησης (άλλα 500 εκατ. €), αλλά 

και η υπαγωγή της Attica Bank σε διαδικασία 

«κουρέµατος». Η κυβέρνηση και η Τρόικα εµ-

φανίζονται να «αντισταθµίζουν» µε τα νέα χα-

ράτσια, υπέρογκων αυξήσεων των εισφορών, 

τις απώλειες που υπέστη το ΤΣΜΕ∆Ε από τις 

µνηµονιακές πολιτικές και κυρίως από την 

εφαρµογή του PSI και ότι εξυπηρετούν τα ελ-

λείµµατα άλλων ασφαλιστικών φορέων, µιας 

και ο Κλάδος των Μηχανικών του ΕΤΑΑ είχε 

πλεόνασµα 385 εκ. ευρώ το 2011». 

Αποφάσεις 

Η Αντιπροσωπεία του ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ αποφασίζει: 1. 

Προωθούµε το συντονισµό των συνδικαλιστικών 

και των επιστηµονικών φορέων των µηχανικών 

για την πραγµατοποίηση Παντεχνικής Συνέλευ-

σης Μηχανικών για το ασφαλιστικό. Προετοιµά-

ζουµε την εισήγησή µας προς αυτή, όχι µόνο ως 

αιτηµατολόγιο και πρόγραµµα δράσεων αλλά και 

ως συνολικό περίγραµµα της πρότασής µας για 

τη ∆ηµόσια Ασφάλιση σε συνθήκες κρίσης. 2. Η 

ενδεχόµενη κλιµάκωση της κινηµατικής διαδι-

κασίας, είναι βέβαιο ότι θα µετατραπεί σε αντι-

κυβερνητική σύγκρουση, µε επίδικο την απο-

τροπή της καταστροφή της δηµόσιας ασφάλισης, 

που βρίσκεται στην καρδιά του µνηµόνιου. Για να 

έχουµε ελπίδα στη σύγκρουση αυτή, πρέπει να 

αναζητήσουµε, στο µέγιστο βαθµό, τη συµµετο-

χή καταρχήν των υπόλοιπων κλάδων του ΕΤΑΑ.

Τα αιτήµατα 

Στο ψήφισµα τονίζεται ότι «αντιστεκόµαστε 

συλλογικά, παίρνουµε τον αγώνα στα χέρια 

µας, Απαιτούµε»:

-Πλήρη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη χω-

ρίς προϋποθέσεις σε όλους τους µηχανικούς. 

-Άµεση µείωση των εισφορών. Αύξηση των 

παροχών και των καλύψεων. 

-Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων 

που εφαρµόζονται. Κατάργηση του απαράδε-

κτου διαχωρισµού «παλιών» – «νέων», κα-

τάργηση των ασφαλιστικών κατηγοριών. 

-Κάτω τα χέρια απ’ τα αποθεµατικά – έξω το 

ταµείο από Τράπεζα Αττικής – χρηµατιστήριο 

– οµόλογα. Πλήρη κάλυψη απ’ το κράτος των 

απωλειών του αποθεµατικού. Τα αποθεµατικά 

του ΤΣΜΕ∆Ε να περάσουν από τα τραπεζικά, 

επενδυτικά, εργολαβικά και χρηµατιστηρια-

κά συµφέροντα στους δοκιµαζόµενους συνα-

δέλφους.

-Αναγνώριση των ανέργων συναδέλφων. 

Επίδοµα ανεργίας για όλους τους άνεργους 

συναδέλφους (µισθωτούς ή ∆ΠΥ) και υποα-

πασχολούµενους συναδέλφους. 

-Άµεση επανέκδοση του Ενηµερωτικού ∆ελ-

τίου ΤΕΕ, τέρµα στη φίµωση και τη λογοκρι-

σία. 

Καλούµε όλους τους συναδέλφους να δια-

λέξουν την αγωνιστική διέξοδο, στον πόλεµο 

που κηρύχτηκε ενάντια στην εργασία και τα 

δικαιώµατα µας. 

Ο αγώνας µας εντάσσεται στο ευρύτερο κίνη-

µα των εργαζοµένων και της νεολαίας ενάντια 

στις πολιτικές κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ 

Αγώνας για το ασφαλιστικό 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η ύφεση και η υπερφορολόγηση οδηγούν σε 

αδιέξοδο- ∆ΙΠΛΟ ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ- «Μαύρη τρύπα» 1,6 δισ. ευρώ 

τον εκπρόσωπο του Όλι Ρεν- «ΚΛΕΙ∆Ι» ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
Βουλής- ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- 
Συναγερµός στη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ για την υπερψήφιση των µέτρων 

ΣΦΟ∆ΡΕΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Τ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αµφισβητείται η ικανότητα και η πολιτική 

βούληση να εισπραχθούν οι φόροι- ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 
ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- Η δηµοσιονοµική προοπτική υπόκειται 

αντιδράσεις στους φορείς που πλήττονται- ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Συνάντηση Σαµαρά-Βενιζέλου εν όψει της κρίσιµης 

στις οικονοµίες του Νότου- ΚΑΥΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2014.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Αν και το πρωτογενές έλλειµµα (1,5 δισ.) είναι πολύ 

χαµηλότερο των προβλέψεων- ΤΡΥΠΑ 1,6 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α- 
∆ιευρύνθηκε στα 8,7 δισ. το ταµειακό έλλειµµα- Η αναβολή των 

δηλώσεων και η καθυστέρηση των εκκαθαριστικών επιδεινώνουν το 

τράπεζες- Ο ΜΠΑΡΝΙΕ ΣΚΟΝΤΑΨΕ ΣΤΟ… ΒΕΡΟΛΙΝΟ 
Αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος επιλογή η διενέργεια διαγωνισµού- ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗ EUROBANK ΤΟ ΤΤ- Και προθεσµία µίας εβδοµάδας 

ΡΥΘΜΙΣΗ-
ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΜΕ ΧΑΡΤΟΥΡΑ! ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ- Μόλις 7 στους 23 κλάδους σηµείωσαν µικρή αύξηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ- ∆εν θα απαιτηθούν φέτος 

 ΣΤΑ 66 ∆ΙΣ. 
ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΕΠΙΒΟΛΗΣ «ΣΥΝ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗ ΓΕΝΟΠ Ο κ. ΖΕΡΒΟΣ 

ΤΑ 87 ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ  
ΑΝΩ ΤΩΝ 1,6 ∆ΙΣ. Η ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ- Συγκυριακή 

εκτιµά το οικονοµικό επιτελείο και αναµένει βελτίωση το επόµενο 

διάστηµα- Υπεραντισταθµίζεται από τη συγκράτηση των δαπανών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ «ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ» ΣΕ Ν.∆. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ- 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ 
100 Ή 60 ∆ΟΣΕΙΣ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ κ. 
ΤΣΙΠΡΑ ΠΡΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ Ν.∆.- Αίσθηση προκάλεσε 

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ- Σύµφωνα µε το 

ΤΑ ΝΕΑ: Νέες οριζόντιες καταργήσεις θέσεων αν δεν προχωρήσουν 

η αξιολόγηση και οι µεταρρυθµίσεις έως το επόµενο ραντεβού µε την 

τρόικα τον Σεπτέµβριο- Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ή ΤΩΡΑ 
Ή ΠΟΤΕ!- ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΑ: ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ 
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ  ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ 
ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι εγκύκλιοι των υπουργείων Οικονοµικών και 

Εργασίας- Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ
ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΤΟ 2014 ΘΕΛΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ- Μόνο 

7 Κυριακές το χρόνο ανοιχτά τα εµπορικά η τελική πρόταση του υπ. 

«ΧΑΣΤΟΥΚΙ» ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ Η ΑΠΟΧΗ 
ΓΛΕΖΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ.
ΕΘΝΟΣ: Πλεονάζον προσωπικό από τις συγχωνεύσεις νοσοκοµείων 

και τµηµάτων- ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ- 

Φεύγουν 2.500 σε δύο δόσεις- ∆ίµηνο κατάρτισης µε το 75% του µισθού 

και επανένταξη σε άλλες θέσεις του ΕΣΥ- Εξαιρούνται οι γιατροί " 

 ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ ΣΕ 100 
∆ΗΜΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η δικοµµατική κυβέρνηση, 

υποταγµένη στην τρόικα, οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδο- ∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ-

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ

ΜΑΞΙΜΟΥ: ΣΕ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Με την κατάργηση 50 ειδικοτήτων στα 

«ΑΠΟΛΥΟΥΝ» ΚΑΙ 15.000 ΜΑΘΗΤΕΣ!- Ο 

ΑΝΤΙΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟ 
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ, ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ 

ΙΝΤΡΑΛΟΤ- ΟΠΑΠ: ΑΝΑΚΡΙΤΗΣ ΚΑΛΕΙ ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Ξαφνικός θάνατος- απολύσεις σε ∆ήµους, 

Παιδεία και δηµόσιους οργανισµούς- Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

 ΕΚΜ: ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ∆ΙΕΜΒΟΛΙΣΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΕΝΤΡΟ∆ΕΞΙΑ Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ 1,5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η Ελλάδα οδηγείται στα βράχια µε τιµωρητικές 

λογικές χωρίς αντίκρισµα- Η ΤΡΟΪΚΑ ∆ΕΝ… ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ! 
∆ΙΧΑΣΤΙΚΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ! ∆ΗΛΩΣΕ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ.
ΕΣΤΙΑ: TAX- INDUCED RECESSION- Ύφεσις προκαλούµενη από τους 

φόρους. 

Η ΑΥΓΗ: ΑΛΜΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ- Πλησιάζει η ώρα για την κυβέρνηση της Αριστεράς, που 

θα βάλει τέλος στα Μνηµόνια και θα αποκαταστήσει τη δηµοκρατία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Να βουλιάξουν δρόµοι και πλατείες κόντρα στο 

πολυνοµοσχέδιο- ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΥΝ 
ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ- ΜΑΣ- ΟΓΕ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Κλιµακώνονται οι αντιδράσεις των εργαζοµένων στο 

∆ηµόσιο για τις απολύσεις- ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ιδρυτικό συνέδριο της αξιωµατικής αντιπολίτευσης- ΤΕΛΟΣ Ο ΣΥΝ ΖΗΤΩ 
Ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

στον τόπο όπου οι Πανέλληνες έδωσαν όρκο για τη σωτηρία της 

Πατρίδας- Ο ΠΟΥΤΙΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΡΑ!
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ΤΡΥΠΑ 1,62 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 
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Μπορεί το πρωτογενές έλλειµµα του προϋπολογισµού κατά το 

α' εξάµηνο να διαµορφώθηκε στο 1,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτο-

ντας τον στόχο (3,9 δισ. ευρώ) σε σχέση µε τις προβλέψεις, 

πλην όµως η τρύπα στα έσοδα παραµένει σηµαντική και ανέρ-

χεται στο 1,62 δισ. ευρώ! ∆ικαιολογώντας την υστέρηση αυτή 

το υπουργείο Οικονοµικών προβάλλει κυρίως τους παρακάτω 

-

λώσεων, καθυστέρηση στην έκδοση εκκαθαριστικών του ΦΑΠ 

προηγούµενων ετών, αναβολή της είσπραξης των εισφορών 

τραπεζών αλλά και των κερδών οµολόγων που κατέχουν οι 

κεντρικές τράπεζες. Κατόπιν αυτών η σηµαντικά βελτιωµένη 

εικόνα εκτέλεσης του προϋπολογισµού οφείλεται για µία ακό-

µη φορά στην υπερσυγκράτηση τόσο των λειτουργικών όσο 

και των επενδυτικών δαπανών.

Αναλυτικότερα και σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία εκτέλε-

σης του κρατικού προϋπολογισµού, σε τροποποιηµένη ταµει-

ακή βάση κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους παρουσιάζεται 

έλλειµµα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισµού ύψους 

4.997 εκατ. ευρώ έναντι ελλείµµατος 12.477 εκατ. ευρώ το 

αντίστοιχο διάστηµα του 2012 και στόχου για έλλειµµα 7.194 

εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου 

Οικονοµικών.

και είναι σηµαντικά µειωµένο έναντι του πρωτογενούς ελλείµ-

µατος 3.316 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και του 

των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθε 

σε 22.567 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 856 

εκατ. ευρώ ή 3,7% έναντι του στόχου του α' εξαµήνου 2013 

-

λογισµού ανήλθαν σε 20.837 εκατ. ευρώ, 906 εκατ. ευρώ ή 

4,2%, χαµηλότερα έναντι του στόχου (21.743 εκατ. ευρώ).

-

178 εκατ. ευρώ ή 34%, λόγω της παράτασης της προθεσµίας 

υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

β) Στους άµεσους φόρους ΠΟΕ κατά 109 εκατ. ευρώ ή 52,1%, 

λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για 

τους φόρους περιουσίας (ΦΑΠ 2011).

γ) Στο ΦΠΑ όλων των κατηγοριών κατά 114 εκατ. ευρώ ή 11,7%.

δ) Στους φόρους κατανάλωσης κατά 145 εκατ. ευρώ ή 18,9%. 

Μέρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων, ύψους 200 

εκατ. ευρώ περίπου οφείλεται στην απεργία των εφοριακών 

(27 & 28/6) που είχε ως αποτέλεσµα την είσπραξη του ποσού 

ε) Στα µη - τακτικά έσοδα κατά 707 εκατ. ευρώ ή 65,1% που 

- Στην καθυστέρηση είσπραξης από τα πιστωτικά ιδρύµατα της 

απόδοσης 10% επί του εισφερόµενου κεφαλαίου από το Ε.∆. 

στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών και 

- στη µετάθεση είσπραξης των αποδόσεων από τη διακράτηση 

-

πεζών του Ευρωσυστήµατος (ANFAs). Η υστέρηση αυτή δεν 

επηρεάζει το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης σε δηµοσιο-

νοµική βάση.

-

-

κατανάλωσης κατά 42 εκατ. ευρώ ή 168,5% και τους λοιπούς 

έµµεσους φόρους κατά 67 εκατ. ευρώ ή 266,1%. Σηµειώνουµε 

ανακαταλογισµοί µεταξύ αυτών των κατηγοριών και των έµµε-

σων φόρων παρελθόντων οικονοµικών ετών.

Η συνολική απόκλιση εσόδων του εξαµήνου, που οφείλεται 

κυρίως σε συγκυριακούς παράγοντες (π.χ. παρατάσεις, απερ-

γία), θα καλυφθεί τους επόµενους µήνες, αναφέρει το υπουρ-

γείο οικονοµικών.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 100 ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-3 | 11/07/2013

δόσεις, εφόσον το αυθαίρετο δηλωθεί έως το τέλος του 2013, 

θα δίνει ο νέος νόµος για την «τακτοποίηση» της αυθαίρετης 

δόµησης. Σύµφωνα µε το κείµενο που υπεβλήθη προ ηµερών 

στη Βουλή για νοµικό έλεγχο, ο νέος νόµος θα έχει διάρκεια 

έως το τέλος του 2014, και των διατάξεων του θα µπορούν να 

επωφεληθούν και όσοι είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία µε τον 

ν. 4014/11. Ανάµεσα σε άλλα, το νέο σχέδιο νόµου προσφέρει 

έκπτωση 50% για την «τακτοποίηση» της κύριας κατοικίας 

µακροχρόνια ανέργων. Ενώ νοµιµοποιεί συλλήβδην, χωρίς 

την καταβολή παραβόλου ή προστίµου, και τα αυθαίρετα της 

εκκλησίας (όσα χρησιµοποιούνται ως θρησκευτικοί ή λατρευ-

τικοί χώροι), αλλά και της ∆ΕΗ Α.Ε.

Η σηµαντικότερη, ίσως, µεταβολή στη διαδικασία καταβολής 

του προστίµου σε σχέση µε το σχέδιο νόµου που δόθηκε προ 

µηνών σε διαβούλευση είναι η µεγάλη αύξηση του αριθµού 

µπορούν να αποπληρώσουν το πρόστιµο σε 100 δόσεις, ενώ 

όσοι το αποφασίσουν µέσα στο 2014 σε 60 δόσεις. Η έκπτωση 

25% για την εφάπαξ καταβολή και 10% για την καταβολή του 

30% του προστίµου εντός εξαµήνου παραµένουν.

Μια άλλη σηµαντική αλλαγή αφορά την κατηγορία των «µε-

γάλων» πολεοδοµικών παρανοµιών (για τα αυθαίρετα χωρίς 

άδεια, ή εκείνα που έχουν υπέρβαση συντελεστή δόµησης 

άνω του 40% ή επιτρεπόµενου ύψους άνω του 20%). Με την 

πληρωµή παραβόλου και προστίµου, στα αυθαίρετα αυτά θα 

δίνεται κατ' αρχήν αναστολή κυρώσεων για 30 έτη. Και κατό-

πιν ανοίγει ένα «παράθυρο» για οριστική εξαίρεσή τους από 

-

σεων, ο υπουργός Περιβάλλοντος θα επιλέγει περιοχές αυθαι-

ρέτων οι οποίες θα πολεοδοµηθούν εντός 5ετίας.

την πολεοδοµία να ελεγχθεί το κτίσµα από Ελεγκτή ∆όµησης 
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(το κόστος επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη), προκειµένου να πιστο-

ποιηθεί ότι τα στοιχεία που δήλωσε για την «τακτοποίηση» 

ήταν ακριβή.

-

-

σης ίσο µε την υπέρβαση δόµησης που έχει πραγµατοποιήσει.

Όσον αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες, αυτές παραµένουν ως 

έχουν αποκλειστική χρήση κατοικίας, θα εξαιρούνται οριστικά 

της κατεδάφισης (θα νοµιµοποιούνται) µε 500 ευρώ εφάπαξ.

προστίµου.

µικρότερη του 40% και ανώτατου ύψους µικρότερη του 

20%), µετά την καταβολή του προστίµου, ως έχει σήµερα, 

και τη συµπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου, θα εξαι-

-

ρω ποσοστά θα συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσµα-

τα επί του ακινήτου, καθώς και αυθαίρετες κατασκευές ή 

αλλαγές χρήσης που ρυθµίστηκαν µε τους νόµους για τους 

ηµιυπαίθριους (ν. 3775/09 ή 3843/10) ή τον ν. 4014/11.

Μια ακόµη διαφοροποίηση σε σχέση µε το προηγούµενο 

πλαίσιο είναι ότι για κάθε τακτοποίηση αυθαιρεσίας σε 

παραδοσιακό οικισµό ή σε διατηρητέο κτίριο, θα πρέπει να 

εξετάζεται από επιτροπή (που συστήνεται στην έδρα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης) η µορφολογική και αισθητι-

κή του ένταξη στο δοµηµένο περιβάλλον. Η ρύθµιση αυτή 

ίσχυε µόνο για τις πρόχειρες κατασκευές. Η µεταβίβαση 

ενός τέτοιου ακινήτου γίνεται µε την καταβολή παραβόλου 

και του 30% του προστίµου, ενώ η προθεσµία εξόφλησης 

αρχίζει από τη στιγµή που ο ιδιοκτήτης θα πάρει το «πρά-

-

πτώσεις, στις ειδικές κατηγορίες (ΑΜΕΑ, πολύτεκνοι κ.ά.) 

προστίθενται οι µακροχρόνια άνεργοι, που για τη «νοµιµο-

ποίηση» της κύριας κατοικίας τους θα καταβάλουν µόνο το 

50% του προστίµου.

-

ας στιγµής γίνουν από το ΥΠΕΚΑ, θα κατατεθεί στη Βουλή 

µέσα στις επόµενες ηµέρες.

- Νοµιµοποιήσεις σε δηµόσιες ή δασικές εκτάσεις

 Για κάβε κατηγορία υπάρχει και µια εξαίρεση. Με αυτή τη 

φιλοσοφία, το νέο σχέδιο νόµου για την αυθαίρετη δόµηση 

περιέχει πλήθος «παραθύρων» για τη δήλωση και άλλων 

κατηγοριών αυθαιρέτων, συχνά αναιρώντας τις όποιες απα-

γορεύσεις περιέχει. Στόχος να προσεγγίσουν τα δηµόσια 

ζητούµενο βέβαια είναι κατά πόσο οι διατάξεις αυτές θα 

«κοστίσουν» και στον νέο νόµο τη συνταγµατικότητα του. 

-

ρους αρµοδιότητας της Κτηµατικής Υπηρεσίας έπειτα από 

έγκριση της γενικής διεύθυνσης ∆ασών και Αγροτικών 

Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων. Με άλλα 

λόγια, επιτρέπεται η «τακτοποίηση» αυθαιρέτων σε δηµόσι-

ες δασικές εκτάσεις ή στον αιγιαλό µε τη σύµφωνη γνώµη 

µιας υπηρεσίας, παρότι ο γενικός κανόνας του νόµου είναι 

ότι η «τακτοποίηση» αυθαιρέτων σε δάση και αιγιαλό απα-

γορεύεται.

δηµόσιες εκτάσεις, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία 

και ο παρανοµών έχει υποβάλει αίτηση εξαγοράς.

εντολή υπουργού πέραν του χρόνου που ορίζει ο νόµος 

και µάλιστα δίνεται η δυνατότητα να πραγµατοποιηθούν σε 

αυτά οικοδοµικές εργασίες.

κατασκευές ή χρήσεις «που πραγµατοποιήθηκαν σε εκτά-

σεις για τις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ή αναθεωρηθεί 

καθ' οποιανδήποτε τρόπο οι χρήσεις γης τα τελευταία 25 

έτη», κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων.

-

νούν καθ' ύψος την κορυφογραµµή, εκτός αν είχαν χτιστεί 

µέχρι το τέλος του 2003.

-

ράνοµων προσωρινών κατασκευών σε κοινόχρηστους χώ-

ρους, παρότι ο γενικός κανόνας τις απαγορεύει. Αλλά και 

αυθαίρετων εγκαταστάσεων (προφανώς στον αιγιαλό) που 

είναι απαραίτητες σε µονάδες ιχθυοκαλλιεργειών, επίσης 

για µια διετία.

αυθαίρετες κατασκευές (γενικώς και αορίστως) σε ρέµα-

τα και παρόχθιες ζώνες στις παραµεθόριες περιοχές των 

περιφερειακών ενοτήτων Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου. 

Απαιτείται συναίνεση του τοπικού δήµου και θετική γνωµο-

δότηση του φορέα διαχείρισης, αν πρόκειται για προστα-

τευόµενη περιοχή.

Οι εξαιρέσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε εκείνες 

που υπήρχαν στην προηγούµενη µορφή του σχεδίου νόµου. 

απαλλοτριωθεί.

-

σης του παλαιού αιγιαλού και εκκρεµεί δικαστική απόφαση 

για την εξαίρεσή τους.

κατασκευάστηκαν πριν από την ανακήρυξη της αρχαιολογι-

κής ζώνης.

-

λους, αν το αυθαίρετο κατασκευάστηκε σε εποχή που δεν 

απαγορεύονταν οι οικοδοµικές εργασίες (το γεγονός ότι 

είναι αυθαίρετο, δηλαδή χωρίς άδεια, θεωρείται σε κάθε 

περίπτωση δευτερεύον).

απαγορεύεται η νοµιµοποίηση αυθαιρέτων σε παραδο-

σιακούς οικισµούς ή διατηρητέα. Εκτός... αν γίνει µε τη 

διαδικασία που αναφέρεται στα άρθρα 13 και 14 του ιδίου 

σχεδίου νόµου.


