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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 και 4 

 ãéá íá äéáôçñÞóïõìå éó÷õñü ôï ÔÅÅ 

 ãéá íá êÜíïõìå ðéï äõíáôÞ ôç öùíÞ ìáò

  ãéá íá îáíáöÝñïõìå ôçí åëðßäá  

óôç äïõëåéÜ êáé óôç æùÞ ìáò

Η ψήφος είναι δύναµη και δικαίωµα µας

Στις 24 Νοεµβρίου ψηφίζουµε µαζικά
Öüñïõò ìéáò ...æùÞò, ìÝóá óå ôÝóóåñá ÷ñüíéá 

ðëÞñùóáí ïé ¸ëëçíåò. ÓõíïëéêÜ 24,7 äéó. 

åõñþ áðü ôïí ÉáíïõÜñéï ôïõ 2010 Ýùò óÞìåñá, 

ôá ïðïßá áöáéñÝèçêáí áðü ôéò ôóÝðåò ôùí 

(óõíÞèùí) öïñïëïãïõìÝíùí, åîáíôëþíôáò 

ôç öïñïäïôéêÞ éêáíüôçôá ôçò óõíôñéðôéêÞò 

ðëåéïøçößáò ôùí ðïëéôþí.

Íá èõìçèïýìå üôé óôç äéÜñêåéá ôùí ôåëåõôáßùí 

ôåóóÜñùí åôþí, ïé óõíôåëåóôÝò ÖÐÁ áõîÞèçêáí 

äýï öïñÝò, Üëëåò äýï öïñÝò áõîÞèçêáí 

ôá ôåêìÞñéá, äýï öïñÝò áõîÞèçêáí ôá ôÝëç 

êõêëïöïñßáò É×, ðÝíôå öïñÝò áõîÞèçêáí Þ 

áíáðñïóáñìüóôçêáí ïé öüñïé óôá ôóéãÜñá, åíþ 

åðéâëÞèçêáí ôñåéò Ýêôáêôåò åéóöïñÝò êáé Ýíá 


ÊáôÜ ôïí ÏÏÓÁ ç ÷þñá ìáò âñßóêåôáé ìåôáîý 

ôùí ðñùôáèëçôþí öïñïëïãéêÞò åðéâÜñõíóçò 

áíÜìåóá óôéò ÷þñåò ìÝëç ôïõ, åíþ óýìöùíá 

ìå ôç ìåëÝôç ôçò Êïìéóéüí, ìüíï ðÝñõóé, 

ç öïñïëïãéêÞ åðéâÜñõíóç óôçí ÅëëÜäá 

êáôÝãñáøå ôç ìåãáëýôåñç áýîçóç ìåôáîý ôùí 

27 êñáôþí-ìåëþí, êáôÜ 3,9% üôáí êáôÜ ìÝóï 

üñï óôçí ÅÅ ç áýîçóç Þôáí ìüëéò 0,3%.

Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, áäéÜøåõóôïò êáèñÝöôçò 

ôçò ïðïßáò åßíáé ç áëìáôþäçò áýîçóç ôùí 

áíÝñãùí êáé ç öôù÷ïðïßçóç ôïõ ðëçèõóìïý, 

ðåñé÷áñåßò åßíáé ìüíï óôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï 

ôçò êõâÝñíçóçò, êé áí ...êïìðïñçìïíïýí, 

éó÷õñéæüìåíïé üôé “Ý÷ïõí Üóóï” óôï ìáíßêé, 

Ýíáíôé ôùí åêðñïóþðùí ôçò ôñüéêá,  åßíáé 

ãéáôß ôá Ýóïäá åìöáíßæïíôáé áõîçìÝíá áõôÞ 

ôçí ðåñßïäï, Üñá, êáé äß÷ùò ôç äüóç ôïõ ÄÍÔ 


õðïóôçñßæïõí, íá êáëýøïõí ôï ôáìåéáêü êåíü 


Ðáñáãíùñßæïíôáò, âåâáßùò, üôé ïé 

öïñïëïãïýìåíïé äåí Ý÷ïõí Üëëá íá ôïõò 

äþóïõí óôï áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá, êáèþò 

ïé ôóÝðåò ôïõò óôÝñåøáí...

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙ∆Α ΤΕΕ  
ΚΑΙ Σ∆Μ ∆ΕΗ

Η ∆ΕΗ ηγέτης µε παρελθόν,  
παρόν και µέλλον! 

Ο ηγετικός ρόλος της ΔΕΗ στα 63 

χρόνια από την ίδρυση της αλλά και 

οι νέες προκλήσεις, με αιχμή την 

ισχυροποίηση του αναπτυξιακού της  

ρόλου στη νέα οικονομική, κοινωνι-

κή  και ενεργειακή πραγματικότητα 

αναδείχθηκαν στην ημερίδα,  που 

οργάνωσαν από κοινού το ΤΕΕ και ο 

Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών 

ΔΕΗ, η οποία συγκέντρωσε μεγάλο 

ενδιαφέρον των  μηχανικών, που 

κατέκλυσαν με την παρουσία τους  την 

αίθουσα εκδηλώσεων στα κεντρικά 

γραφεία του ΤΕΕ.  Στην ημερίδα τόσο 

από τις παρουσιάσεις των επιλεγμένων 

εισηγητών, όσο και από τις παρεμβά-

σεις και ερωτήσεις των παρισταμένων   

κυριάρχησαν τα θέματα των επενδύ-

σεων και της ανάπτυξης της ΔΕΗ, το 

φλέγον θέμα της αποκρατικοποίησης, 

που έδωσε αρκετές φορές αφορμές 

να ανέβουν οι τόνοι και να διασταυ-

ρωθούν επιχειρηματολογίες  αλλά και 

θέματα πρώτης γραμμής που αφορούν 

στη λειτουργία της αγοράς ενέργειας 

στην Ελλάδα.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρ-

τζης αφού τόνισε το ρόλο και τη συμ-

βολή της ΔΕΗ στην εθνική ανάπτυξη 

των τελευταίων δεκαετιών, ζήτησε να 

ακυρωθούν οι μνημονιακές επιταγές, 

που οδηγούν σε αδιέξοδο συνολικά 

τον τομέα της ενέργειας στη χώρα 

μας τάχθηκε υπέρ τα διατήρησης του 

δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, ενώ 

ήταν  ιδιαίτερα καυστικός μιλώντας για 

τις περικοπές που υφίστανται οι εργα-

ζόμενοι και ιδιαίτερα οι διπλωματούχοι 

μηχανικοί. 

«Η ομάδα που κερδίζει αλλά και προ-

σαρμόζεται ευκολότερα στις συνθήκες  

είναι το ζητούμενο της νέας εποχής,  

είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός 

ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης ,  αναφε-

ρόμενος σε μεγάλα ζητήματα, που 

ανακύπτουν για τη ΔΕΗ  στο ενεργει-

ακό  γίγνεσθαι σε εποχή οικονομικής 

κρίσης, ανοίγοντας με χαιρετισμό του 

τις εργασίες της εκδήλωσης. 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρτζης 

τάχθηκε υπέρ της 

διατήρησης του  

δηµόσιου χαρακτή-

ρα της ∆ΕΗ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  - 4 èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



Ηµερίδα µε θέµα: «Η οικονοµική κρίση και το 

σύστηµα παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων» διοργανώνει 

στις 13 Νοεµβρίου 2013, το Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας, στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε 

– Παπάγου, Αθήνα).

Θεµατολογία: 

1.Αποτίµηση Εφαρµογής του Υφιστάµενου Θεσµι-

κού Πλαισίου για τους τοµείς των Μελετών και των 

Κατασκευών Έργων. 

-Αναγνώριση υφιστάµενης κατάστασης.

-Μορφές δηµοσίων έργων

-Παθογένειες του συστήµατος.

-Ανάλυση Προβληµάτων – Αναγνώριση και αιτιολόγη-

ση των αιτίων.

2.Παρουσίαση Συστηµάτων Παραγωγής ∆ηµοσίων 

Έργων – ∆ιεθνής Εµπειρία. 

-Ανάπτυξη συστηµάτων από τον διεθνή χώρο.

-Ανάλυση Προβληµάτων – Παθογενειών.

-Εντοπισµός «καλών πρακτικών».

3.Φιλοσοφία Παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων

-Επιλογή και Ιεράρχηση Έργων – Η σχέση Πολιτικής 

Ηγεσίας και Τεχνικής Ηγεσίας.

-Η σχέση µεταξύ Κεντρικών και Περιφερειακών 

δοµών.

-Η σχέση µεταξύ Κεντρικών, Περιφερειακών και 

∆ηµοτικών έργων.

-Παρακολούθηση και Έλεγχος Έργων. Η σχέση των 

ελεγκτικών µηχανισµών µε τους φορείς παραγωγής 

έργων. 

-Προετοιµασία και ωρίµανση έργων και δράσεων. 

Η σχέση µεταξύ της επιθυµητής δράσης και της 

κοστολόγησης .

-Καταλογισµός αστοχιών και ανάληψη κόστους – 

ρίσκου αποκατάστασης.

-Η αρχή του ποιοτικού έργου και η διαµόρφωση 

συνείδησης στους παραγωγούς.

-  Ενιαίο ή προσαρµοσµένο θεσµικό πλαίσιο.

4.  Αλλαγή ή βελτίωση του Συστήµατος Παραγωγής ∆.Ε.

- Υφιστάµενοι Πόροι στην Παραγωγή ∆.Ε..

- Βραχυχρόνιες ρυθµίσεις – βελτιώσεις.

- Μεσοπρόθεσµες ρυθµίσεις – αλλαγές ή νέο 

σύστηµα.

- Προτάσεις ολιστικής προσέγγισης στην Π.∆.Ε.

5.  Συµπεράσµατα

Πληροφορίες :  Τµήµα Επιστηµονικού και Αναπτυξι-

ακού Έργου (τηλ. 210-3291252-4, e-mail: sci-work@

central.tee.gr).
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

13
Νοεµβρίου

2013

1o Συνέδριο για την Κοινωνική 

Επιχειρηµατικότητα: «Επιχειρώντας αλλιώς» 

ΑΘΗΝΑ

 "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020"

ΑΘΗΝΑ

Υπό την Αιγίδα του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρί-
ωσης19

Νοεµβρίου
2013

 και έκθεση Ναυτικής Τεχνολο-

γίας 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Ινστιτούτο Ναυτι-
κής Τεχνολογίας

26-27
Νοεµβρίου

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

Η οικονοµική κρίση και το σύστηµα  
παραγωγής ∆ηµοσίων Έργων Tο 9o διεθνές συνέδριο µε θέµα: «Εκπαίδευ-

ση και Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσµο» 

διοργανώνει στις 15 και 16 Νοεµβρίου 2013 

στο Ίδρυµα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π. 

Φάληρο) η Οργανωτική Επιτροπή Ενίσχυσης 

Βιβλιοθηκών (ΟΕΕΒ). 

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί οµιλητές 

από τη Γερµανία, την Ισπανία, τις Ηνωµένες 

Πολιτείες, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και την 

Ελλάδα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν επίκαιρα 

και ενδιαφέροντα θέµατα, όπως είναι η αξιο-

ποίηση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών από τις 

βιβλιοθήκες, η αξεπέραστη αξία της ύπαρξης 

βιβλιοθήκης στα σχολεία, οι τρόποι χρήσης 

δικτύων, η δηµιουργία εκπαιδευτικών πακέτων 

από τις βιβλιοθήκες για τους εκπαιδευτικούς, 

η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και της 

πληροφοριακής παιδείας στις βιβλιοθήκες µε 

τη χρήση ποικίλων τεχνολογικών εργαλείων, 

κ.λπ.

Επίσηµες γλώσσες του συνεδρίου είναι η 

Ελληνική και η Αγγλική, ενώ θα υπάρχει 

ταυτόχρονη διερµηνεία από τα Αγγλικά στα 

Ελληνικά. 

Η είσοδος στο συνέδριο είναι ελεύθερη, 

απαραίτητη είναι όµως η δήλωση συµµετοχής, 

στα τηλέφωνα της Βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος 

Ευγενίδου: 210-9469631 και 632 (∆ευτέρα έως 

Πέµπτη: 8.30-20.00, Παρασκευή και Σάββατο: 

8.30-15.30). 

Σηµειώνεται ότι οι χώροι του Ιδρύµατος Ευ-

γενίδου είναι προσβάσιµοι σε ανθρώπους µε 

κινητική αναπηρία, ενώ υπάρχει η δυνατότητα 

διερµηνείας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα 

µε γραπτό µήνυµα στο τηλέφωνο: 6936177143, 

στο fax: 210 9417514 ή στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση: lib@eugenfound.edu.gr. 

Πληροφορίες: www.goethe.de/synergasia 

 «Εκπαίδευση και  
Βιβλιοθήκες στον  
Ψηφιακό Κόσµο»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Να διαφυλαχθεί ο δηµόσιος  χαρακτήρας της ∆ΕΗ  
Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 

Προσαρµογή στη νέα ευρωπαϊκή οικονοµική  
και ενεργειακή πραγµατικότητα 

Είπε ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, ότι είναι αναγκαία για τη ∆ΕΗ

Το ΤΕΕ στον τοµέα της ενέργειας, όπως και σε 

πολλούς άλλους βασικούς αναπτυξιακούς και παρα-

γωγικούς τοµείς έχει να παρουσιάσει µία ολοκλη-

ρωµένη βιώσιµη πρόταση ανασυγκρότησης τους, µε 

σχέδιο, που αναφέρεται συνολικά αλλά και στους 

επιµέρους κλάδους του τοµέα, είπε ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, αναφερόµενος στο εθνικό 

σχέδιο για την ενέργεια, που εκπονήθηκε προ 

τριετίας από το ΤΕΕ, η κατάρτιση του οποίου έγινε  

µε ευρύτατη συµµετοχή των ειδικών επιστηµόνων 

µηχανικών µελών του ΤΕΕ και συνολικά 15 προσυ-

νεδριακές εκδηλώσεις σε περιοχές της Ελλάδας. 

Το σχέδιο αυτό δεν υιοθετήθηκε από την πολιτεία 

σε πολλά από τα βασικά σηµεία του, είπε ο ίδιος µε 

αποτέλεσµα να έχουµε ανάπτυξη των ΑΠΕ, χωρίς 

εθνική προστιθέµενη αξία, να ακολουθούνται «αυ-

τοκτονικές πολιτικές» µέχρι του σηµείου κάποιοι να  

αντιµάχονται άνευ ορίων  τον λιγνίτη και γενικότερα 

να ακολουθούνται αντιφατικές και αποσπασµατικές 

επιλογές, που δηµιουργούν τεράστια οικονοµικά 

προβλήµατα σχεδόν σε όλους τους παίκτες της 

ενέργειας, ενώ  η ∆ΕΗ  υποχρεώνεται να έχει 

ελλείµµατα χρηµατοδοτώντας την απελευθέρωση 

της αγοράς ενέργειας. Ο Χρ. Σπίρτζης είπε ότι όλα 

αυτά συµβαίνουν γιατί ακολουθείται µία πολιτική 

µνηµονίων, που δεν οδηγεί πουθενά. «Το πείραµα 

εις βάρος της χώρας και της ζωής µας έλαβε τέλος 

και δεν µπορεί να συνεχιστεί» είπε χαρακτηριστικά 

ο ίδιος και ζήτησε η πρόταση του ΤΕΕ να προχωρή-

σει η χώρα µπροστά µε ένα νέο εθνικό αναπτυξιακό 

σχέδιο πρέπει να δεσµεύσει όλους τους φορείς 

της πολιτείας και τις κυβερνήσεις. Το σχέδιο αυτό, 

πρόσθεσε ότι πρέπει αφενός µεν να ξεπερνάει και 

να αποκαλύπτει συγκεκριµένα συµφέροντα, που 

έχουν αποδηµήσει τη χώρα και τις παραγωγικές 

της δραστηριότητες  αφετέρου δε να διαµορφωθεί 

χωρίς φόβο και αγανάκτηση. Φόβο για την τρόικα 

και αγανάκτηση µε δογµατισµούς και λαϊκισµούς 

του χθες, που δεν οδηγούν πουθενά.  Ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ υπογράµµισε ότι επιχειρήσεις στρατηγι-

κής σηµασίας όπως η ∆ΕΗ αλλά και οι εταιρίες 

ύδρευσης,  πρέπει να διαφυλάξουν τον δηµόσιο 

χαρακτήρα τους,  διασφαλίζοντας  την ανάπτυξη και 

τον υγιή ανταγωνισµό. 

Για να διατηρήσει η ∆ΕΗ τον διαχρονικό ηγετικό 

ρόλο της καλείται να αναπτύξει το συγκριτικό 

πλεονέκτηµα της εξωστρέφειας, µε  προσα-

νατολισµό στη νέα ευρωπαϊκή οικονοµική 

πραγµατικότητα και µε το βλέµµα στις εξελίξεις, 

που συντελούνται  στον ενεργειακό τοµέα, µε 

αιχµή τις  νέες επενδυτικές και γεωπολιτικές 

συνθήκες , που διαµορφώνονται για τη χώρας 

και την ευρύτερη περιοχή µας, µε χαρακτη-

ριστικό και κυρίαρχο γεγονός την ενεργειακή 

διασύνδεση Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Με αυ-

τές τις κατευθύνσεις προσδιόρισε ο υπουργός 

ΠΥΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, το ρόλο της ∆ΕΗ στο 

παρόν και το µέλλον  ανοίγοντας µε χαιρετισµό 

του τις εργασίες της εκδήλωσης.

 «Η οµάδα που κερδίζει αλλά και προσαρµόζε-

ται ευκολότερα στις συνθήκες  είναι το ζητού-

µενο της νέας εποχής» είπε χαρακτηριστικά ο 

υπουργός,  αναφερόµενος σε µεγάλα ζητήµατα, 

που ανακύπτουν στο ενεργειακό  γίγνεσθαι σε 

εποχή οικονοµικής κρίσης, ενώ έκανε εκτενή 

αναφορά στα  63 χρόνια από την ίδρυση της 

∆ΕΗ, λέγοντας ότι είχε εκπληκτική πορεία και 

µεγάλη συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας, 

µε στρατηγική επιλογή την αξιοποίηση του 

λιγνίτη, που είναι εγχώριο καύσιµο. Επίσης ο κ 

Μανιάτης αναφέρθηκε στην ανάγκη αναπτυξια-

κής πορείας της ∆ΕΗ,  επισηµαίνοντας ότι ενώ 

υπάρχει πρόβληµα ρευστότητας στην αγορά 

είναι αναγκαίος το 2015,  ο εκσυγχρονισµός και 

η αντικατάσταση µε νέες τεχνολογίες επεξεργα-

σίας του λιγνίτη,  των µονάδων της εταιρίας που 

συµπληρώνουν διάρκεια λειτουργίας άνω των 

30 ετών.  Ο υπουργός ΠΕΚΑ κάλεσε την ∆ΕΗ να 

στρέψει το βλέµµα της επίσης στον τοµέα της 

εξοικονόµησης ενέργειας, λέγοντας χαρακτη-

ριστικά ότι αποτελεί «ένα τεράστιο παράθυρο 

επενδυτικών δραστηριοτήτων»,  στις οποίες 

µία εταιρία όπως η ∆ΕΗ δεν µπορεί παρά να 

συµµετέχει, προσθέτοντας ότι στο συγκεκριµέ-

νο τοµέα έχουν επενδυθεί κονδύλια άνω των 2 

δις ευρώ και  ότι αποτελεί σηµαντικό πυλώνα, 

που µπορεί να στηρίξει την απασχόληση, τον 

κατασκευαστικό τοµέα και τις ελληνικές βιοµη-

χανίες παραγωγής υλικών. Ιδιαίτερη αναφορά 

επιφύλαξε ο κ Μανιάτης στον κοινωνικό ρόλο 

της ∆ΕΗ, τονίζοντας ότι είχε την ευκαιρία πριν 

τρία χρόνια να είναι ο πρώτος υπουργός σ ολό-

κληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που καθιέρωσε 

για τους έλληνες καταναλωτές του Κοινωνικό 

Οικιακό Τιµολόγιο ηλεκτρικού ρεύµατος, 

µε βάση το ποίο  περισσότερες από 430.000 

οικογένειες έχουν έκπτωση της τάξης του 40%. 

Η έκπτωση αυτή επεκτείνεται µε νέα ρύθµιση 

και στη λειτουργία εγκαταστάσεων κοινωνικών 

δοµών και αλληλεγγύης (κοινωνικά ιατρεία, 

φαρµακεία, παντοπωλεία κλπ). Ο υπουργός είπε 

ακόµη ότι η ελληνική προεδρία της ΕΕ θα θέσει 

και θα προωθήσει το θέµα της καταπολέµησης 

της ενεργειακής φτώχειας, όπως επίσης την 

ενίσχυση µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 

βιοµηχανιών, µε φθηνότερο κόστος ενέργειας. 

Τέλος ο κ Μανιάτης µίλησε µε θερµά λόγια, για 

το ρόλο των διπλωµατούχων µηχανικών στην 

ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και την εφαρµογή 

καινοτοµίας στην ∆ΕΗ. 

«Το πείραµα εις βάρος της 
χώρας και της ζωής µας έλαβε 
τέλος και δεν µπορεί να συνε-
χιστεί» τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ∆ΕΗ ΑΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, Α∆ΜΗΕ ΑΕ ΚΑΙ ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

Επενδύσεις εκσυγχρονισµού και ανάπτυξης  
οι πρώτες προτεραιότητες 

Στις επενδύσεις και την αναπτυξιακή προοπτική της ∆ΕΗ, µε αιχµή την προώθηση των επενδύσεων του τοµέα παραγωγής της ∆ΕΗ, που αναµένεται 

να καταστήσει το σύνολο του λιγνιτικού δυναµικού της ∆ΕΗ βιώσιµο και µετά το 2020 αναφέρθηκε κατά την οµιλία του ο πρόεδρος και διευθύνων 

σύµβουλος της ∆ΕΗ Αρθούρος Ζερβός. Προβλέπεται  µεταξύ άλλων ότι  θα υλοποιηθεί ένα εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων της τάξης των 400 

εκατ. ευρώ, προκειµένου οι λιγνιτικές µονάδες της ∆ΕΗ που δεν περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα αποσύρσεων ή πωλήσεων, να συµµορφωθούν µε τις 

πιο αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ε.Ε. για τις ειδικές εκποµπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και οξειδίων του θείου (Sox).  Το πρόγραµµα 

που αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί µέχρι το 2018. Αναλυτική παρουσίαση για την πορεία των επενδυτικών έργων της παραγωγής έκανε ο Ιωάννης 

Κοπανάκης γενικός διευθυντής παραγωγής ∆ΕΗ.  Επίσης µε αναλυτικές εισηγήσεις τους οι πρόεδροι και διευθύνοντες  σύµβουλοι Γεώργιος Κόλλιας 

της ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, Ιωάννης Γιαρέντης της Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ∆ιαµαντής Βαχτσιαβάνος της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ΑΕ  παρουσίασαν  τα αναπτυξιακά προγράµµατα 

των επιχειρήσεων τους

Σ∆Μ ∆ΕΗ: «Νέα αρχή» 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών  Γρηγόρης Μπαρ-

µπαγιάννης αφού έκανε µία σύντοµη ιστορική αναφορά στην ίδρυση, το 

έργο και τη δράση του Ιστορικού Συλλόγου του, που ιδρύθηκε το 1956 

παράλληλα µε την ίδρυση της ∆ΕΗ αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και 

την ενεργό δράση που ανέλαβε το νέο ∆Σ του Συλλόγου για να αναδεί-

ξει µε νέο τρόπο τη σηµαντικότητα του έργου των εταιρειών του Οµίλου 

και την αξία της προσφοράς του στην Ελληνική κοινωνία. Επισήµανε ότι 

έχουν γίνει συνδικαλιστικά λάθη στους χώρους της Οµοσπονδίας και των 

πρωτοβαθµίων σωµατείων αλλά και διαχρονικά λάθη από την  Πολιτεία σε 

νοµοθετικό επίπεδο όπως και από τις ∆ιοικήσεις σε επίπεδο στρατηγικής. 

Ο ίδιος τόνισε τη βαρύτητα της ηµερίδας µε τη συµµετοχή πλήθους σηµα-

ντικών οµιλητών και παραγόντων και ευχήθηκε  η ηµερίδα να γίνει η αρχή 

µιας νέας πιο ολοκληρωµένης προσέγγισης στην επίλυση των προβλη-

µάτων που έχουν δηµιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, µέσα από γόνιµο και 

παραγωγικό διάλογο.

ΡΑΕ: «Έλεγχος της ανταγωνιστικότητας»
 «Οι σηµερινές συνθήκες στον ευρωπαϊκό χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας 

αλλά και οι ιδιαίτερες συνθήκες στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας της 

Ελλάδας απαιτούν έλεγχο και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων όλων των 

συµµετεχόντων, έτσι  ώστε να διαπιστωθεί η στάθµη ανταγωνιστικότητα 

τους» είπε ο Ευάγγελος ∆ιαλυνάς απευθύνοντας χαιρετισµό στην εκδήλω-

ση εκ µέρους της Ολοµέλειας της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο 

ίδιος είπε ότι από τη ΡΑΕ βρίσκεται σε εξέλιξη έργο για τον κοστολογικό 

έλεγχο, την συγκριτική αξιολόγηση του κόστους και της αποδοτικότητας 

της ∆ΕΗ ΑΕ, Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ, το οποίο ξεκίνησε τον περασµένο 

Σεπτέµβριο µε χρονοδιάγραµµα πεντάµηνης ολοκλήρωσης, όπως επίσης 

ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο για θέµατα µεθοδολογιών και καθορισµού 

τιµολογίων πρόσβασης σύνδεσης και χρήσης χρηστών στα δίκτυα µεταφο-

ράς και  διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.    

CIGRE: «Υψηλό κόστος επενδύσεων»
«Η ∆ΕΗ όπως και οι άλλες αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρίες έχουν να 

παίξουν σηµαντικό ρόλο πρώτον στη διασφάλιση ακόµη και ως τελευταίο 

καταφύγιο, της ηλεκτρικής τροφοδοσίας των καταναλωτών σε όλο το 

24ωρο και σε όλες τις καιρικές συνθήκες και δεύτερον να προβούν στις 

απαραίτητες επενδύσεις για την ανανέωση του συστήµατος παραγωγής, 

µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας» είπε ο  ∆ηµήτρης Μίχος  

εκ µέρους της Ελληνικής Επιτροπής του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Μεγάλων 

Ηλεκτρικών ∆ικτύων (CIGRE) . Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι απαραίτητες αυτές 

επενδύσεις είναι µεγάλου  ύψους και το κόστος για τους τελικούς κατα-

ναλωτές και η κατανοµή του θα είναι ο «µήλο της έριδος» για όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς».   

ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ: «Όχι στο ξεπούληµα»
Κατηγορηµατικά κατά της ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ, του ξεπουλήµατος 

όπως είπε χαρακτηριστικά  τάχθηκε απευθύνοντας χαιρετισµό στην 

εκδήλωση ο Σταµάτης Ρέλιας εκ µέρους της ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ. Τόνισε  ότι οι 

τεράστιας έκτασης, σηµασίας και αξίας υποδοµές της επιχείρησης,  που 

χτίστηκαν µε τη συµβολή του έλληνα πολίτη και των εργαζοµένων της 

∆ΕΗ µε πολύ κόπο και αγώνα επί 60 και πλέον έτη σήµερα αποφασίστηκε 

να ιδιωτικοποιηθούν. Ο κ Ρέλιας ανάπτυξε επιχειρηµατολογία, σύµφωνα 

µε την οποία από την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, που προωθεί η κυβέρνηση 

κατ΄ επιταγή των µνηµονίων  δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της επιχείρησης, 

όφελος για την οικονοµία και φθηνότερο ρεύµα για τους καταναλωτές 

αλλά το αντίθετο θα εκποιηθεί σε µικρή τιµή και οι καταναλωτές θα επιβα-

ρυνθούν µε µεγάλες αυξήσεις στο τιµολόγιο του ηλεκτρικού ρεύµατος.  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΤΕΕ:

«Μειώσεις αποδοχών  50 έως 80%»
Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί  είναι οι µεγάλοι χαµένοι της πολιτικής 

περικοπών που ακολουθείται στη ∆ΕΗ, καθώς τα τελευταία χρόνια στο 

πλαίσιο της µεσοσταθµικής  µείωσης των αποδοχών του προσωπικού της 

επιχείρησης κατά 35% έχουν υποστεί µειώσεις, που φθάνουν από 50 έως 

80%, ενώ οι αποδοχές τους είναι πολύ κάτω από τις ισχύουσες στην αγορά 

ενέργειας.  Αυτό τόνισε η Ελένη Μπονατάκη,  σε σύντοµη παρέµβαση της 

κατά την οποία εκ µέρους της οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης 

παρουσίασε τα ζητήµατα και τους άξονες προβληµατισµού και διαλόγου 

για το παρόν και το µέλλον της ∆ΕΗ.  

Η ίδια αναφέρθηκε στο σχέδιο αποκρατικοποίησης κατ΄ επιταγή της τρόι-

κας και ζήτησε οι αποφάσεις για τη ∆ΕΗ να ληφθούν µε βάση τα ελληνικά 

δεδοµένα, δηλαδή µε βάση τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ενέργειας, 

που είναι πλήρως ρυθµιζόµενη, τη γεωγραφική ιδιαιτερότητα του δικτύου 

και την µειωµένη ζήτηση ισχύος σε σχέση µε την εγκατεστηµένη λόγω της 

ύφεσης.



Μεσαίου µεγέθους χαρακτηρίζεται από την Εθνική 

Υπηρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος (NASA) 

ο σπειροειδής γαλαξίας NGC 6946, που βρίσκεται 

µόλις ...22 εκατοµµύρια έτη φωτός µακριά από τη 

Γη. Επονοµάζεται 

και “Γαλαξίας 

πυροτέχνηµα”, 

εξαιτίας των οκτώ 

υπερκαινοφανών 

αστέρων (ή 

supernova), δηλαδή, 

των εκρήξεων που 

συµβαίνουν στο 

τέλος της ζωής των 

αστέρων, κατά τις 

οποίες παράγουν 

εξαιρετικά φωτεινά 

αντικείµενα, αποτελούµενα από πλάσµα (ιονισµένη 

ύλη) και των οποίων η αρχική φωτεινότητά τους 

στη συνέχεια αδυνατίζει µέχρι του σηµείου της 

αφάνειας µέσα σε λίγους µήνες. Μεταξύ αυτών, 

ανακοίνωσε η NASA, καταγράφηκαν τρία από 

τα παλαιότερα σουπερνόβα που έχουν ποτέ 

εντοπιστεί µε ακτίνες X.

∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΗ  

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ∆Α∆Α

22 ΕΚΑΤ. ΕΤΗ ΦΩΤΟΣ 

ΜΑΚΡΙΑ

Γύρω από τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό ISS 

και στα χέρια του Ρώσου κοσµοναύτη Oleg 

Kotov η δάδα των Χειµερινών Ολυµπιακών 

Αγώνων του Σότσι έκανε το Σάββατο τον 

διαστηµικό περίπατό της, που είναι και 

ο πρώτος στην ιστορία της Ολυµπιακής 

Λαµπαδοδροµίας. Ένας περίπατος που 

µεταδόθηκε απευθείας στο  Κέντρο Ελέγχου 

στο Korolyov, κοντά στη Μόσχα, κι απ' εκεί, 

µέσω της τηλεόρασης σε όλο τον κόσµο.
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Ούτε τους νεκρούς δεν µπορούν ακόµη να µετρήσουν στις Φιλιππίνες. Ο τυφώνας 

Haiyan που έπληξε µε πρωτοφανή σφοδρότητα τη χώρα τις προηγούµενες ηµέρες, 

προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, κινήθηκε από χτες προς το Βιετνάµ όπου έφτασε 

τις πρωϊνές ώρες σήµερα ως τροπική καταιγίδα, ενώ ήδη, από τις επικίνδυνες περιοχές 

είχαν µετακινηθεί περίπου ένα εκατοµµύριο άνθρωποι.

Πίσω στις Φιλιππίνες, ο Ερυθρός Σταυρός εκτιµά σε τουλάχιστον 1.200 τους νεκρούς. 

Μόνο ο κυβερνήτης της επαρχίας Samar, ανέφερε 370 νεκρούς και 2.000 αγνοούµενους 

στην περιοχή ευθύνης του. Στο Tacloban, µια εξαιρετικά πυκνοκατοικηµένη πόλη, νότια 

της Μανίλα, ο δήµαρχος δήλωσε ότι είναι «απολύτως πιθανό» 10.000 άνθρωποι να έχουν 

χαθεί εξαιτίας της καταιγίδας.

Ο τυφώνας έπληξε µε ταχύτητα ανέµου που έφτασε ως και τα 235 χιλιόµετρα την ώρα, 

36 επαρχίες, όπου ζουν περίπου 4,3 εκατοµµύρια άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 

800.000 είχαν µετακινηθεί 

υπακούοντας τις προεδιοποιήσεις 

της Εθνικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης Κινδύνων.

Σύµφωνα µε τις περιγραφές όσων 

βρέθηκαν στο “µάτι του τυφώνα” 

οι άνεµοι ήταν τόσο ισχυροί, ώστε 

άρπαξαν παιδιά από τα χέρια των 

γονιών τους !

Οι καταστροφές σε σπίτια και 

άλλα κτίρια, όπως νοσοκοµεία, 

είναι τροµακτικές, ενώ το 

αεροδρόµιο της Tacloban 

υπέστη τέτοιες ζηµιές, ώστε να 

µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί. 

Σε πολλές περιοχές τα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν ως ...τραπουλόχαρτα από τους 

ισχυρούς ανέµους, ενώ ολόκληρα δάση από µεγάλα φοινικόδενδρα ισοπεδώθηκαν. 

∆ρόµοι, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα ηλεκτρισµού και νερού έχουν καταστραφεί σχεδόν 

ολοσχερώς.

Από τον ΟΗΕ και τον ∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό καταβάλλονται προσπάθειες για να φτάσει 

στις πληγείσες περιοχές επισιτιστική βοήθεια, ώστε να κρατηθούν στη ζωή εκατοντάδες 

χιλιάδες άνθρωποι. Ήδη, έχουν εµφανιστεί φαινόµενα λεηλασίας, καθώς οι κάτοικοι 

προσπαθούν να επιζήσουν.

Ο Haiyan είναι ενδεχόµενο, κατά τους µετεωρολόγους, να αποτελεί το πιο ισχυρό 

τροπικό ξέσπασµα που έχει καταγραφεί στην ιστορία, οπωσδήποτε 3,5 φορές 

ισχύροτερος από τον τυφώνα Κατρίνα, που έπληξε το 2005 τις Ηνωµένες Πολιτείες, 

στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν 1.833 άτοµα, ενώ οι ζηµιές έφτασαν στα 108 δισ. 

δολάρια, οι µεγαλύτερες στην ιστορία των ΗΠΑ από φυσική καταστροφή.



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έντονη αντιπαράθεση, χωρίς οριστικές απαντήσεις 

κατά της κρίσης- Η ∆ΥΣΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ 

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
διαβούλευση τις επόµενες ηµέρες- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Μετωπική σύγκρουση µε βαρείς χαρακτηρισµούς και 

προσωπικές επιθέσεις- «Πολιτικό οξυγόνο» η απόρριψη της πρότασης 

δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ- ΨΗΦΟΣ- ΑΝΑΣΑ!- 153 «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Σαµαράς: ∆εν θα σας κάνουµε τη χάρη- Εκλογές το 

ΕΠΑΙΞΕ ΚΑΙ 
ΕΧΑΣΕ- Απογοήτευση για την ψηφοφορία και την… πλατεία.

ΕΘΝΟΣ: ΜΟΝΟΜΑΧΙΕΣ ΜΕ ΚΑΡΦΩΜΑΤΑ- ∆ηλητηριώδη µηνύµατα 

Η 
ΤΡΟΪΚΑ «ΠΑΙΖΕΙ» ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Βουλευτές της συγκυβέρνησης 

καταψήφισαν την πρόταση δυσπιστίας και…- ΨΗΦΙΣΑΝ «ΝΑΙ»  

 ΙΚΑ: ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ- ΟΑΕΕ: 
∆ΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πλήρης οδηγός για το ∆ηµόσιο- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 
ΜΠΟΝΟΥΣ 7 ΕΤΩΝ ΕΧΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ, 
∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- 153 ψήφοι εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση, 

«παρών» από ∆ΗΜ.ΑΡ.- Μπούµερανγκ για τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση 

µοµφής που στήριξαν Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή, ΚΚΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα µέχρι τις 31 

∆εκεµβρίου- ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ- Στα 50-55 µε ανήλικο- Από 

ΨΗΦΙΣΑΝ  ΤΑ ΑΚΟΜΑ ΣΚΛΗΡΟΤΕΡΑ ΜΕΤΡΑ- 153 

την κυβέρνηση.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΗ ΟΠΕΡΕΤΑ- Η όλη εξέλιξις της προτάσεως 

δυσπιστίας.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η κυβέρνηση κέρδισε χθες τη µάχη στο Κοινοβούλιο, 

αλλά οι δανειστές συνεχίζουν τον πόλεµο στη χώρα- ΠΑΛΙ ΣΤΑ 
ΣΑΓΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ∆Ε∆ΗΛΩΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ 
ΠΑΣΟΚ- 154 κατά- 125 υπέρ- Απορρίφθηκε η πρόταση µοµφής του 

βουλευτές!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Αληθινός Μαρµαρωµένος Βασιλιάς και η 

«προφητεία» του αµερικανικού «Κέντρου Πολιτικής»- ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 18 
ΜΗΝΕΣ!
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ΑΓΡΙΑ ΠΟΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΦΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΧΗΓΩΝ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 11 /11/2013

πόλωσης και προσωπικών επιθέσεων µε καρφιά-δηλητήριο 

από την άλλη, η κυβέρνηση µε ψήφους 153 κατά, 124 υπέρ και 

17 «παρών» πέρασε τις πρώτες πρωινές ώρες τον σκόπελο της 

πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε την Πέµπτη ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Α. Σαµαράς αµέσως µετά το τέλος της ψηφοφορίας δήλωσε 

πως «η κυβέρνηση από τη διαδικασία βγήκε ενισχυµένη 

κοινοβουλευτικά» (εξηγώντας µε νόηµα πως... υπάρχουν 

και τα 17«παρών»). Στην ψηφοφορία συµµετείχαν 294 

σε εγχείρηση), Μ. Ανδρουλάκης, M. Γλέζος (είναι στο 

νοσοκοµείο) και οι τρεις προφυλακισµένοι χρυσαυγίτες. Στην 

κορύφωση της πολιτικής αντιπαράθεσης οι Α. Σαµαράς και 

πολλές φορές µε ακραίες εκφράσεις και προσωπικές βολές, 

δείγµα της έντασης που κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή της 

χώρας.

Σαµαρά: «Πώς αισθάνεστε, κ. πρωθυπουργέ; Επιτυχηµένος; 

Αναρωτιέµαι... Κοιτάξτε µε, δεν είναι κακό... Κοιµάστε 

ήσυχος;». Ο πρωθυπουργός τού απάντησε: «Έχετε οίηση και 

αµετροέπεια και τώρα το ρίξατε στο ψυχογράφηµα. Κοιτάω 

από την άλλη, για να µη γελάσω». «∆εν είστε για γέλια, αλλά 

της αξιωµατικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «γελοίους» τους 

του.

Αναλόγως πολύ έντονη στιχοµυθία ακολούθησε µε τον Ευ. 

Στην οµιλία του ο πρωθυπουργός, εκτός από την επίθεση στον 

επικεφαλής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, ξεκαθάρισε 

πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2016 

και εγκάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ πως κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας 

για να καλύψει τα εσωκοµµατικά του προβλήµατα. Εκλογές 

ως µόνη λύση για «τη σωτηρία της πατρίδας» ζήτησε ο Αλ. 

τα µέλη της κυβέρνησης «ηθικούς αυτουργούς της δυστυχίας 

του λαού».

Ο Ευ. Βενιζέλος, από την πλευρά του, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ 

δεν είναι παράταξη, αλλά «κόµµα διαµαρτυρίας και όχηµα 

ευκαιρίας».

Κόντρα είχε ο Ευ. Βενιζέλος και µε τον Φ. Κουβέλη για το 

θέµα της Κεντροαριστεράς, µε τον πρώτο να εγκαλεί τον 

δεύτερο ότι η ∆ΗΜΑΡ προσχώρησε στη λογική των δύο πόλων 

και σηµείωσε: «Μόνο που δεν υπάρχουν δύο πόλοι. Υπάρχουν 

η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση». 

«Όταν αναφέρεται στους πόλους, καλά κάνει να συναριθµείται 

µαζί µε την κυβέρνηση, αφού έτσι θέλει», του απάντησε 

ο Φ. Κουβέλης και πρόσθεσε: «Αλλά έτσι δεν γίνεται η 

Κεντροαριστερά».  

ΑΙΡΟΝΤΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-10-11 | 11 /11/2013

απάντησης στο ερώτηµα «που µπορώ να κάνω τι» καλείται 

να κερδίσει η πολεοδοµική και χωροταξική µεταρρύθµιση 

που κυοφορείται στο υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ). 

Στο νέο νοµοσχέδιο που πρόκειται να δοθεί σε δηµόσια 

διαβούλευση τις επόµενες ηµέρες, µεταξύ άλλων, σύµφωνα 

το πλαίσιο που διέπει τις Χρήσεις Γης, ώστε να πάψει η όλη 

διαδικασία να τελεί στη... διακριτική ευχέρεια των δηµάρχων 

και των πολεοδοµιών.

Γης, µειώνονται τα επίπεδα σχεδιασµού και τα νέα αποκτούν 

χρονοδιαγράµµατα, ώστε η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 3 

µε 7 χρόνια, αντί των 8 έως 25, ενώ ως πολιτική επιλέγεται ο 

περιορισµός της εκτός σχεδίου δόµησης, αν και φιλοδοξία των 

συντακτών του νέου πλαισίου είναι η κατάργηση της έννοιας 

της εκτός σχεδίου δόµησης.

Αναφορικά µε τις αρτιότητες, ένα θέµα που αφορά πολλούς 

διατηρούνται. Αυτό που εξετάζεται στο πλαίσιο του 

περιορισµού της δόµησης κατοικιών είναι ο περιορισµός 

του συντελεστή δόµησης από τα 200 τ.µ. στα 150 τ.µ. ή 

ακόµα και στα 100 τ.µ. Οι οριστικές αποφάσεις για το θέµα 

αυτό δεν έχουν ληφθεί. Οι περιορισµοί θα αφορούν µόνο 

την ανέγερση κατοικιών, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες 

κτηρίων (ξενοδοχεία, βιοµηχανίες, εµπορικές επιχειρήσεις 

κλπ.) διατηρείται το καθεστώς που προβλέπει το διάταγµα του 

1985. Ωστόσο, προωθείται η κατάργηση των παρεκκλίσεων, 

όπως είναι η αρτιότητα οικοπέδων 750 τ.µ. εφόσον το ακίνητο 

βρίσκεται στα 200 µέτρα από τον οικισµό, αν και επίσης δεν 

έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις.

Επίσης, στο νέο πλαίσιο σηµαντικό ρόλο έχει το επίπεδο 

σχεδιασµού, µε την ονοµασία ∆ηµοτικά Πολεοδοµικά 

Σχέδια Ανάπτυξης (∆ΗΠΟΣΑ), που αντιστοιχεί στα Γενικά 

Πολεοδοµικά Σχέδια και εκπονείται από την κάθε δηµοτική 

καλλικρατικούς δήµους-υποχρεωτικά θα καθορίζει όλες τις 

κατηγορίες χρήσης γης µέσα στην έκταση που του ανήκα, µε 

στόχο, µεταξύ άλλων, να µην υπάρχουν δήµοι που αρνούνται 

να χωροθετήσουν, π.χ., χώρους για την απόθεση ή την 

την έννοια του «εκτός σχεδίου», γιατί θα περιλαµβάνουν όλη 

την έκταση που ανήκει σε έναν καλλικρατικό δήµο, µε τους 

χάρτες τους να αποτυπώνονται σε ψηφιακά υπόβαθρα της 

ΕΚΧΑ ΑΕ (Εθνικό Κτηµατολόγιο και Χαρτογράφηση).

Σύµφωνα µε τη σχετική αναφορά χθες στη Βουλή του 

αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Καλαφάτη, 

υπό την εποπτεία και την πολιτική ευθύνη του οποίου 

συντάσσονται οι αλλαγές στο πολεοδοµικό και χωροταξικό 

πλαίσιο της χώρας, κύριος στόχος είναι η απλοποίηση των 

διαδικασιών για να διευκολύνονται οι επενδύσεις.
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Όπως πρόσθεσε, το νέο νοµοσχέδιο επίσης στοχεύει:

- Στην ελάφρυνση του κεντρικού κράτους από τον τεράστιο 

όγκο χωροταξικών και πολεοδοµικών ρυθµίσεων, µέσω της 

αποκέντρωσης του σχεδιασµού σης Περιφέρειες και της 

ανάθεσης εκπόνησης και έγκρισης των Πολεοδοµικών Σχεδίων 

σης αποκεντρωµένες διοικήσεις.

- Στην επικαιροποίηση όπου χρειάζεται -και µετά από 3 

δεκαετίες είναι λογικό να χρειάζεται- της κατηγοριοποίησης των 

Χρήσεων Γης.

χωροταξική µεταρρύθµιση, είχε απευθυνθεί σε επιχειρηµατίες 

και άλλα στελέχη της αγοράς του real estate, οι οποίοι, µεταξύ 

άλλων, αναφέρθηκαν στο πώς το υφιστάµενο πλαίσιο και κυρίως 

οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των σχεδιασµών εµποδίζουν 

τις επενδύσεις. Ο επιχειρηµατίας Θεόδωρος Χαραγκιώνης, 

εκτελεστικός πρόεδρος της Ακροπόλ Χαραγκιώνης, είχε 

επισηµάνει χαρακτηριστικά ότι «είναι γεγονός ότι διεθνείς 

επενδυτές που µελετούν το ενδεχόµενο να επενδύσουν στη χώρα 

µας είναι έτοιµοι να αναλάβουν υψηλά ρίσκα, προσδοκώντας 

υψηλές αποδόσεις. Εάν όµως ψάχνοντας βαθύτερα διαπιστώσουν 

ότι εκτός των ρίσκων που οφείλονται στην οικονοµική κρίση, 

υπάρχουν και ρίσκα που σχετίζονται µε το θεσµικό πλαίσιο 

των αδειοδοτήσεων λόγω αναποτελεσµατικής λειτουργίας του 

κράτους - η αναποτελεσµατικότητα αυτή έχει ήδη απογοητεύσει 

ιδιαίτερα σοβαρούς επενδυτές που ήρθαν την περίοδο των 

"παχιών αγελάδων" στη χώρα- πολύ φοβάµαι ότι θα αποσύρουν 

το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις στην Ελλάδα, εκτός αν 

αλλάξουµε τάχιστα».

Αναλυτικότερα, µε το νέο νοµοσχέδιο για την πολεοδοµική και 

χωροταξική µεταρρύθµιση οι Χρήσεις Γης εµπλουτίζονται µε 

κατηγορίες που δεν υπήρχαν. Αποτελεί πολιτική απόφαση οι 

Χρήσεις Γης να καθοριστούν µε νόµο που θα συζητηθεί στη 

Βουλή. Ο στόχος είναι να πάψει το θέµα των Χρήσεων Γης να 

βρίσκεται ολοσχερώς στην ευχέρεια των δηµάρχων και των 

πολεοδοµιών.

Σε κάθε ∆ΗΠΟΣΑ θα υπάρχει υποχρέωση να ορίζονται όλες 

οι βασικές κατηγορίες των χρήσεων. ∆εν θα είναι δυνατόν 

να εξαιρούνται ούτε οι βιοµηχανίες ούτε, π.χ., οι χώροι που 

αφορούν τα απορρίµµατα. Οι δήµοι θα χωροθετούν υποχρεωτικά 

το σύνολο των χρήσεων της κάθε κατηγορίας και δεν θα µπορούν 

να κάνουν εξαιρέσεις. Οι κατηγορίες Χρήσεων Γης θα αναλύονται 

και σε Κωδικούς Αριθµούς ∆ραστηριότητας (πιο κοντά δηλαδή 

στον ορισµό της κάθε δραστηριότητας).

Ειδικότερα, τα ∆ΗΠΟΣΑ θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν τις 5 

βασικές κατηγορίες Χρήσεων Γης: 

1. Περιοχές προστασίας απόλυτης ή ειδικής, πλ., δάση, περιοχές 

nature κλπ., καθώς και περιοχές ελέγχου της δόµησης.

2. Περιοχές πολεοδοµηµένες ή προς πολεοδόµηση: Οικιστικές, 

περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης παραγωγικών και 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ ΕΣΧΑ∆Α κλπ.), 

περιοχές στρατηγικών επενδύσεων και χωρικών παρεµβάσεων, 

τοπικά ρυµοτοµικά σχέδια για κοινωφελείς λειτουργίες 

(πανεπιστήµια, σιδηροδροµικούς σταθµούς κλπ.).

3. Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Εδώ σχεδιάζεται 

µια σηµαντική αλλαγή, καθώς θα επιτραπεί η δηµιουργία στην 

κατηγορία αυτή και δραστηριοτήτων µεταποίησης αγροτικών 

προϊόντων καθώς και χρήσεις υποστήριξης της γεωργικής 

εκµετάλλευσης (π.χ., µε το υπάρχον θεσµικό πλαίσιο δεν 

επιτρέπεται η δηµιουργία συνεργείου τρακτέρ).

4. Περιοχές ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων (αυτών 

που δεν εντάσσονται στις άλλες τρεις κατηγορίες), όπου θα 

επιτρέπονται οι δραστηριότητας χαµηλής και µέσης όχλησης.

5. Περιοχές εγκαταστάσεων υψηλής όχλησης και µονάδων 

κοινής ωφέλειας αστικών υποδοµών (εγκαταστάσεις για τα 

απορρίµµατα, βιολογικοί σταθµοί κλπ.) καθώς και βιοµηχανιών.

Γης, ένα εργαλείο που θεσµοθετήθηκε µε το νόµο για την 

τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Μεταξύ άλλων, καθορίζονται οι 

υπάρχουν θα ορίζεται από τα ∆ΗΠΟΣΑ Ωστόσο, οι κατηγορίες σης 

οποίες θα µπορούσαν να καθοριστούν ζώνες υποδοχής είναι: 

1. Εγκαταλειµµένοι οικισµοί.

2. Οικισµοί µε πληθυσµό άνω των 200 κατοίκων ή µε 

περισσότερες από 300 οικίες.

3. Μικρότεροι οικισµοί µε λιγότερους από 200 κατοίκους.

4. Ορισµένες άλλες περιπτώσεις που θα καθορίζονται µε 

απόφαση του ΥΠΕΚΑ.

 Επίσης, εµπεριέχονται ρυθµίσεις για το από που θα προκύπτει 

Γης: Από χώρους οι οποίοι θα καταστούν κοινόχρηστοι, 

χωρίς να είναι να δυνατό να αποζηµιωθούν οι ιδιοκτήτες 

τους. Αυτό δύναται να βοηθήσει τους δήµους που θέλουν να 

δηµιουργήσουν ελεύθερους χώρους, αλλά δεν έχουν κεφάλαια 

να χρηµατοδοτήσουν τις απαλλοτριώσεις. Υπολειπόµενοι 

συντελεστές δόµησης από διατηρητέα κτήρια και οικόπεδα 

αρχαιολογικού και γενικότερα πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Πρώην στρατόπεδα που αποδίδονται σε κοινή χρήση. Κτήρια 

ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου προς απόσυρση (µε στόχο από 

την πλευρά του ∆ηµοσίου τη δηµιουργία ελεύθερου χώρου). 

∆ηµόσιες εκτάσεις ή παλιές υποδοµές στα όρια των πόλεων 

προκειµένου να γίνει ανάσχεση των πόλεων. Εγκαταλειµµένα 

τουριστικά και βιοµηχανικά ακίνητα, δηµόσια και ιδιωτικά. 

Ακίνητα (οικόπεδα) εντός οικοδοµικών συνεταιρισµών που 

βρίσκονται ολόκληρα ή εν µέρει εντός ιδιωτικών δασικών 

εκτάσεων.

Από τις Ζώνες Συγκέντρωσης Συντελεστή ∆όµησης θα 

εξαιρούνται οι περιοχές που, σύµφωνα µε τις υπαγωγές στο νόµο 

για τα αυθαίρετα, θα προκύπτει υψηλή πολεοδοµική επιβάρυνση 

και σίγουρα η Αττική, η Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης. 

Η Ζώνη Συγκέντρωσης θα έχει ως αποκλειστική χρήση την 

κατοικία και θα πολεοδοµείται µε ειδικό καθεστώς. Η αρτιότητα 

των οικοπέδων θα οριστεί στα 400 τ.µ. και ο µεγαλύτερος 

συντελεστής δόµησης 0,5. Ως ελάχιστο εµβαδό της Ζώνης 

Υποδοχής ορίζονται τα 5.000 στρέµµατα. Σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις του ΥΠΕΚΑ οι εγκαταλειµµένοι οικισµοί ή αυτοί µε 

ελάχιστους κατοίκους ξεπερνούν τους 2.000.


