
Αθροιστικές απώλειες άνω των 5 δισ. ευρώ κατέγραψε, στη διάρκεια του 2012, ο 

τζίρος 22 εκ των 24 βιοµηχανικών κλάδων της χώρας, εξαιρουµένου του κλάδου 

των παραγώγων πετρελαίου. Η ελληνική µεταποιητική βιοµηχανία κατέγραψε 

σηµαντική ποσοστιαία µείωση του τζίρου της περί το 10%, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

…ÓõíÝ÷åéá áðü ÷ôåò.

Ôï æÞôçìá äåí åßíáé ôé èÝëïõí ïé Üëëïé áðü ôç ÷þñá 

ìáò, áëëÜ ôé èÝëïõìå åìåßò áðü ôïõò Üëëïõò. 

Ìå äõï ëüãéá, ïé åðéóêÝøåéò ðïõ äå÷üìáóôå ãéá 

“óôÞñéîç” (êáé áíôßóôñïöá, ïé åðéóêÝøåéò ðïõ 

êÜíïõìå åðéæçôþíôáò ôç óôÞñéîç) èá ðñÝðåé 

íá ïäçãïýí óå ïõóéáóôéêÜ áðïôåëÝóìáôá óôçí 

êáôåýèõíóç ôçò áíÜðôõîçò êáé ü÷é áðëþò óå 

...Ýêöñáóç êáëþí ðñïèÝóåùí. ÁëëÜ êÜôé ôÝôïéï 

ðñïûðïèÝôåé üôé, ðñïçãïõìÝíùò, Ý÷ïõìå åìåßò 

ìåëåôÞóåé (ìå êÜèå óïâáñüôçôá êáé óå êÜèå ëå-

ðôïìÝñåéá - êüóôïò, ÷ñüíïò õëïðïßçóçò, èÝóåéò 

áðáó÷üëçóçò, ïéêïíïìéêÝò ðñïïðôéêÝò, åðéðôþóåéò 

óå Üëëïõò êëÜäïõò êëð.) Ýíá óáöÝò óôñáôçãéêü 

ó÷Ýäéï áíÜðôõîçò, ðïõ óôï÷åýåé óôçí áîéïðïßçóç 

ôùí üðïéùí ðëïõôïðáñáãùãéêþí ðçãþí êáé 

ðëåïíåêôçìÜôùí äéáèÝôïõìå ùò ÷þñá (óå ðñþôåò 

ýëåò êáé – êõñßùò – áíèñþðéíï äõíáìéêü), êáèé-

óôþíôáò óáöÝò üôé áõôü ðñïóöÝñïõìå ùò åõêáéñßá 

åðÝíäõóçò êé áõôü åðéæçôïýìå ùò ÷þñá.

¼óïé èåùñïýí üôé ç ðåñáéôÝñù éäéùôéêïðïßçóç 

õöéóôÜìåíùí åðé÷åéñÞóåùí, ôç äåäïìÝíç 

ðåñßïäï, êáôÜ ôçí ïðïßá ôá êõñßáñ÷á êáé ðéåóôéêÜ 

ðñïâëÞìáôÜ ìáò åßíáé ç ðñùôïöáíÞò áíåñãßá 

êáé ç êáôáóôñïöéêÞ ýöåóç, ìðïñåß íá èåùñçèåß 

óôñáôçãéêü ó÷Ýäéï ãéá ôçí áíÜðôõîç, ìáêñÜí 

áðÝ÷ïõí áðü ôçí áëÞèåéá. Ç éäéùôéêïðïßçóç, 

áò ìçí äéáöåýãåé áðü êáíÝíáí, äåí èá áõîÞóåé 

ôéò õöéóôÜìåíåò èÝóåéò áðáó÷üëçóçò (Ýóôù 

ìåóïðñüèåóìá), ïýôå èá áõîÞóåé ôá êñáôéêÜ Ýóïäá. 

ÁíôéèÝôùò, åßíáé ðéèáíüí íá ïäçãÞóåé óå óõññß-

êíùóç ôéò èÝóåéò êáé ôá Ýóïäá, Üñá üîõíóç ôùí 

êõñßáñ÷ùí ðñïâëçìÜôùí.

×ñåéáæüìáóôå Üìåóá íÝåò ðáñáãùãéêÝò ìïíÜäåò ìå 

åîáóöáëéóìÝíåò áãïñÝò ùò ðñïò ôçí áðïññüöçóç 

ôçò ðáñáãùãÞ ôïõò. ÍÝåò ðáñáãùãéêÝò åðåíäýóåéò 

êé ü÷é ðþëçóç õöéóôÜìåíùí.

ÅðéôÝëïõò áò êáôáëÜâïõìå ôé èÝëïõìå…

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Παράνομη και αντισυνταγματική κρίθη-

κε η πρώτη εφεδρεία στο δημόσιο που 

είχε προβλεφθεί στο πρώτο μνημόνιο 

που υπέγραψε η κυβέρνηση το 2011 με 

τους διεθνείς δανειστές, στην σχετική 

υπουργική απόφαση και στη ερμηνευ-

τική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δη-

μοσίευσε ο Τύπος, η ολομέλεια του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέληξε 

στην απόφαση αυτή, κατά πλειοψηφία. 

Οι σύμβουλοι επικρατείας έκριναν αντί-

θετο στο άρθρο 103 του Συντάγματος 

το μέτρο της προσυνταξιοδοτικής δια-

θεσιμότητας (εφεδρεία) για τους υπαλ-

λήλους του αμιγούς δημόσιου τομέα 

και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

που απασχολούνται αποκλειστικά με 

σχέση δημοσίου δικαίου. Οι δικαστές 

του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρί-

ου, έκριναν ότι πριν την εφαρμογή του 

μέτρου της εφεδρείας δεν προηγήθηκε 

από κυβερνητικής σκοπιάς η κατάλληλη 

οργάνωση του δημόσιου τομέα, όπως 

απαιτούν οι συνταγματικές επιταγές. 

Δηλαδή, δεν εξετάστηκε εάν πλήττεται 

ή όχι η οργανωτική δομή των δημο-

σίων υπηρεσιών και δεν ερευνήθηκε 

αν δημιουργούνται προβλήματα στην 

οργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών 

από την εφαρμογή του καθεστώτος της 

εφεδρείας, αλλά ούτε ερευνήθηκαν οι 

ανάγκες, οι οποίες θα δημιουργούνταν 

από τα κενά που θα υπάρξουν στο έμ-

ψυχο υλικό του δημοσίου τομέα. Στο 

Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν 

προσφύγει η ΑΔΕΔΥ και άλλες συνδι-

καλιστικές οργανώσεις υποστηρίζοντας 

ότι ο Ν. 4024/2011 (ενιαίο μισθολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία, κ.λπ.) όπως και η 

επίμαχη υπουργική απόφαση, είναι αντί-

θετη σε ένα πλέγμα διατάξεων του Συ-

ντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), 

του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμά-

των της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (ευρωπαϊκών 

οδηγιών). 

Οι δηµόσιοι υπάλ-

ληλοι υποστήριξαν 

ότι η προσυνταξι-

οδοτική διαθεσι-

µότητα (εφεδρεία) 

ουσιαστικά συνιστά 

παύση από τα 

καθήκοντά τους 

και ότι δεν µπο-

ρούν να παυθούν 

χωρίς προηγούµε-

νη απόφαση του 

υπηρεσιακού τους 

συµβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

Αντισυνταγµατική  
η εφεδρεία στο δηµόσιο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Αποτίµηση και 

ανασχεδιασµός υφισταµένων κτιρίων µε βάση τον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ»

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΤΕΕ/ Περιφερειακό Τµήµα 
Βορειοανατολικού Αιγαίου, 
ΟΑΣΠ, Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος και 
Τοπικού Τµήµατος Ν. Λέσβου

22-23
Φεβρουαρίου

2013

«Εφαρµογές Ενεργειακής Αναβάθµι-

σης και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας - Εξοικο-

νόµηση Ενέργειας , Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας , 

Συστήµατα Θέρµανσης» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Μηχα-
νολόγων–Ηλεκτρολόγων, 
Σύλλογος Μηχανολόγων – 
Ηλεκτρολόγων Β. Ελλάδος.

23
Φεβρουαρίου

2013

Με στόχο να µετατραπεί η σηµερινή κρίση σε 

ευκαιρία για επέκταση των τεχνικών εταιριών σε 

νέες δραστηριότητες και νέες αγορές, οι Σύνδεσµοι 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), Τεχνικών 

Εταιριών (ΣΑΤΕ) και  Ελληνικών Εταιριών-Γρα-

φείων Μελετών (ΣΕΓΜ), µε τη συνεργασία των 

Γραφείων της Αν. Γενικής Γραµµατέα ∆ΟΣ & ΑΣ του 

Υπουργείου Εξωτερικών Μάγδας Καρακόλη και του 

Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων Στράτου Σιµόπουλου, 

διοργανώνουν εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη µε 

θέµα: «Τεχνικές Εταιρίες – Όχηµα Εξωστρέφειας 

για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή 

& τη ΝΑ Ευρώπη». Η επιστηµονική εκδήλωση θα 

πραγµατοποιηθεί  την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 

και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης 

Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη).

Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, 

σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενδυνάµωση της 

εξωστρέφειας των τεχνικών εταιριών, όσο και 

των εταιριών παραγωγής δοµικών υλικών, µε την 

κινητοποίηση και συντονισµό όλων των φορέων 

του κλάδου παραγωγής τεχνικών έργων (Πολιτεία, 

τεχνικές εταιρείες, συλλογικοί φορείς, τραπεζικό 

σύστηµα). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν επιτυ-

χηµένα παραδείγµατα εξωστρέφειας ελληνικών τε-

χνικών εταιριών σε πολλές χώρες του εξωτερικού, 

µε τους οµιλητές να επικεντρώνονται στα προβλή-

µατα των ελληνικών τεχνικών και κατασκευαστικών 

εταιριών, τα οποία αντιµετώπισαν ή αντιµετωπίζουν 

στις συγκεκριµένες αγορές, καθώς και στις διαφαι-

νόµενες νέες επιχειρηµατικές προοπτικές.

Παράλληλα, για πρώτη φορά θα επιχειρηθεί η 

διασύνδεση των ελληνικών τεχνικών εταιριών µε 

εταιρίες παραγωγής δοµικών και άλλων συναφών 

προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να αξιοποιηθούν 

στο εξής ενδεχόµενες οικονοµίες κλίµακας από 

υφιστάµενες δοµές που έχουν ήδη αναπτυχθεί από 

ελληνικές τεχνικές εταιρίες σε χώρες του εξωτε-

ρικού, µε στόχο τις συνεργασίες και κατ’ επέκταση 

τις πολλαπλές θετικές συνέπειες στην ελληνική 

οικονοµία. 

Οι επιχειρηµατικές συναντήσεις θα πραγµατοποι-

ηθούν στο τέλος της εκδήλωσης, γι’ αυτό και οι 

διοργανωτές καλούν τους ενδιαφερόµενους να 

δηλώσουν την επιθυµία τους, καταγράφοντας το 

είδος της συνεργασίας που επιθυµούν.

 Πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

στις επιχειρηµατικές συναντήσεις, στις ιστοσελίδες 

του ΣΑΤΕ (www.sate.gr), του ΣΕΒΕ (www.seve.gr) 

και του ΣΕΓΜ (www.segm.gr).

Ηµερίδα, στη Θεσσαλονίκη, για  
την εξωστρέφεια των τεχνικών εταιριών

22
Φεβρουαρίου

2013

«Μετά τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. Ενεργειακές 

και περιβαλλοντικές απαιτήσεις από τα κτίρια του 

2020»  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύλλογος Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδος, Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών Θεσσαλονίκης

 Ενηµερωτική ηµερίδα για το ευρωπαϊκό πρόγραµ-

µα ThermoMap θα πραγµατοποιηθεί στην πόλη 

της Καλαµάτας την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2013, 

(Αµφιθέατρο "Αλέξανδρος Κουµουνδούρος ", 9.30 

- 13.45). 

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

άλλους 11 Ευρωπαίους Εταίρους από 8 χώρες 

συµµετέχει στο Ευρωπαϊκό Project “ThermoMap”, 

του οποίου ο πλήρης τίτλος είναι: “Area mapping 

of superficial geothermic resources by soil and 

groundwater data ” («Περιοχική χαρτογράφηση 

των ρηχών γεωθερµικών πόρων από δεδοµένα 

εδάφους και υπόγειων νερών»). Η διάρκεια του 

Project είναι 36 µήνες.

Τo “ΤhermoMap ” είναι ένα καινοτόµο συγχρηµατο-

δοτούµενο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα (FP7, κάτω από 

το Information and Communications Technologies 

(ICT) Policy Support Programme , ‘ICT-PSP’), που 

εστιάζει το ενδιαφέρον του στη χαρτογράφηση του 

δυναµικού της πολύ ρηχής γεωθερµικής ενέργειας 

στην Ευρώπη. ∆ίνει έµφαση στην οριζόντια ρηχή 

γεωθερµική ενέργεια µέσα στα πρώτα 10m κάτω 

από την επιφάνεια του εδάφους. Αποσκοπεί στην 

προώθηση ενός περιβάλλοντος πληροφόρησης για 

την ανάπτυξη γεωθερµικών συστηµάτων µικρού 

βάθους στην Ευρώπη.

Ηµερίδα για το 
ThermoMap 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Συνεργασία ∆ήµου Πειραιά µε την ΕΑΧΑ Α.Ε
Ξεκίνησε η συνεργασία ανάµεσα στο ∆ήµο 

Πειραιά µε την ΕΑΧΑ Α.Ε. (Ενοποίηση Αρ-

χαιολογικών Χώρων & Αναπλάσεις Α.Ε.), που 

είναι εποπτευόµενος φορέας του ΥΠΕΚΑ, 

µε στόχο την Ενοποίηση των Αρχαιολογικών 

Χώρων Πειραιά, το «ζωντάνεµα» των δηµο-

σίων χώρων (ιδιαίτερα αυτών που περιβάλ-

λουν σηµαντικές αρχαιότητες και µνηµεία), 

καθώς και τη δηµιουργία πολιτιστικών 

διαδροµών µε ανάδειξη των µνηµείων και 

ιστορικών τόπων της πόλης.

Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 πραγµα-

τοποιήθηκε η 2η συνάντηση του ∆ήµου 

Πειραιά και της ΕΑΧΑ Α.Ε., παρουσία εκ-

προσώπων ΥΠΕΚΑ & ΥΠΑΙΘΠΑ/Πολιτισµός, 

στο γραφείο του ∆ηµάρχου Πειραιά και στη 

συνέχεια έγινε αυτοψία στις περιοχές ιδιαι-

τέρου ενδιαφέροντος της πόλης του Πειραιά, 

µε παράλληλη ξενάγηση στους αρχαιολο-

γικούς χώρους από την Προϊσταµένη και 

αρχαιολόγους της ΚΣΤ’ ΕΠΚΑ.

Παρόντες ήταν ο ∆ήµαρχος Πειραιά Β. 

Μιχαλολιάκος, ο ΓΓ του ∆ήµου Στ. ∆ιαµαντί-

δης, στελέχη του ∆ήµου και συνεργάτες του 

∆ηµάρχου, η ΕΑΧΑ Α.Ε. δια της Προέδρου 

Ν. Γαλάνη, του ∆ιευθυντή Θ. Ψυχογιού µαζί 

µε την Υπευθ. Επικοινωνίας Μ. Βασιλάκη, 

από το ΥΠΑΙΘΠΑ η Προϊσταµένη ∆ΙΠΚΑ 

Ν. Βαλάκου µε την Προϊσταµένη της ΚΣΤ’ 

ΕΠΚΑ Σ. Χρυσουλάκη και οι σύµβουλοι 

του Υπουργού ΠΕΚΑ Χ. Κακαρούχας και Κ. 

Στεφανάκης.

Συζητήθηκαν θέµατα σχετικά µε την ανάδει-

ξη του Πειραιά ως µητροπολιτικού κέντρου 

και πόλου έλξης πολιτισµού, τουρισµού και 

αναψυχής και η δηµιουργία προϋποθέσε-

ων για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

της πόλης και του οικιστικού της πλούτου, 

καθώς και για την ανάσχεση των τάσεων 

υποβάθµισης.

Ως άµεση ενέργεια προτείνεται η δηµιουρ-

γία πολιτιστικών διαδροµών µε στόχο την 

ανάδειξη των διαφόρων ιστορικών περιόδων 

του Πειραιά και µε πρώτη υλοποίηση τη 

διαδροµή από το λιµάνι στην περιοχή της 

Τρούµπας έως και το αρχαιολογικό µουσείο 

της πόλης µε τα κατάλοιπα του αρχαίου 

θεάτρου της Ζέας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆Ε ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΤΕΕ ΒΑ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ηµιουργία Πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου
Το ΤΕΕ/ Τµήµα  ΒΑ Αιγαίου τεχνικός σύµβουλος της πολιτείας και αρ-

µόδιος φορέας για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική κατοχύρωση 

των µελών του εκφράζει την οµόφωνη απόφασή του και την πάγια θέση 

του για την ∆ηµιουργία Πολυτεχνικής σχολής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

σύµφωνα µε οµόφωνη απόφαση της ∆Ε του ΤΕΕ/ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου, που 

συνεδρίασε µε θέµα το «σχέδιο Αθηνά»

Σε ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος του Τµήµατος Παναγιώτης 

Πιττός σηµειώνεται ότι τα Τµήµατα Μηχανικών του Πανεπιστήµιο Αιγαίου:

-Το Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων,

-Το Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων και

-Το Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης,

∆ηµιουργήθηκαν για να καλύψουν αναγνωρισµένες, αλλά και αναδυόµε-

νες ανάγκες γνωστικών αντικειµένων και εξειδικευµένων επιστηµόνων 

στον Ελληνικό Χώρο. Ειδικότερα στην ανακοίνωση επισηµαίνεται ότι: 

“Η ενοποίηση της λειτουργίας των Τµηµάτων Μηχανικών υπό την Πολυτε-

χνική Σχολή Πανεπιστηµίου Αιγαίου αποτελεί ουσιαστικά µια αυτονόητη 

εξέλιξη της ακαδηµαϊκής διάρθρωσης του Πανεπιστηµίου Αιγαίου που 

συνάδει µε το κυρίαρχο µοντέλο της ενοποιηµένης Πολυτεχνικής Σχο-

λής, το οποίο αποτελεί κανόνα για τα Τµήµατα Μηχανικών σε Ελληνικά 

Πανεπιστήµια και Πολυτεχνεία, αλλά και διεθνώς.

Η ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αιγαίου θα αυξήσει 

σηµαντικά τις δυνατότητες συνεργασίας µεταξύ του διδακτικού και 

ερευνητικού προσωπικού των Τµηµάτων Μηχανικών, θα δηµιουργήσει 

τις ιδανικές προϋποθέσεις για την καλλιέργεια νέων ερευνητικών κα-

τευθύνσεων για τα Τµήµατα και τα Εργαστήριά τους, ενώ θα µπορεί να 

υποστηρίξει καινοτόµες διατµηµατικές ερευνητικές δράσεις και Μετα-

πτυχιακά Προγράµµατα Σπουδών.

Τα Τµήµατα, ενταγµένα υπό τη λειτουργική σκεπή της Πολυτεχνικής 

Σχολής Πανεπιστηµίου Αιγαίου, θα είναι σε θέση να διαµοιράζονται γνώ-

σεις και εµπειρίες σε θέµατα καινοτοµιών και σπουδών του Μηχανικού. 

Θα είναι γνωστικά συνεργαζόµενα, µε επιπρόσθετη αξία επενδύσεων 

εργαστηρίων. Η σύγχρονη προηγµένη υποδοµή Εργαστηρίων Τηλεκ-

παίδευσης σε κάθε Πανεπιστηµιακή Μονάδα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου, 

υποστηριζόµενη από τη λειτουργία άρτιας δικτυακής υποδοµής αιχµής, 

αναδεικνύει και υποστηρίζει τεκµηριωµένα τη δυνατότητα συνεργασίας 

σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό πλαίσιο.

Επί πλέον συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτηµα της απορρόφησης του Τµή-

µατος Μηχανικών Οικονοµίας και ∆ιοίκησης από το Τµήµα ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων.

Εκφράζουµε οµόφωνα την αντίθεση µας στην πρόταση του Σχεδίου 

ΑΘΗΝΑ που αφορά την απορρόφηση του Τµήµατος από το Τµήµα ∆ι-

οίκησης Επιχειρήσεων απόφαση που θα επηρεάσει το µέλλον και την 

εγκυρότητα των τίτλων σπουδών των αποφοίτων. Η απόφαση αυτή υπο-

βαθµίζει κατά πρωτοφανή τρόπο τις σπουδές όλων των µηχανικών του 

5ου έτους κύκλου σπουδών, το εν γένει επιστηµονικό υπόβαθρο των 

θετικών επιστηµών εξ ολοκλήρου διαφορετικό από ένα τµήµα ∆ιοίκη-

σης Επιχειρήσεων, ενώ και για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθµια 

Εκπαίδευση διαγωνίζονται σε διαφορετικά µαθήµατα κατεύθυνσης. Πι-

στεύουµε ότι η αναδιοργάνωση της Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης στην χώρα µας είναι επιβεβληµένη και απαιτεί ειλικρινή 

και πραγµατική διαβούλευση για τι η εποχή δεν επιτρέπει προσχηµατι-

κές και άλλων εποχών προτάσεις. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου προσέφερε 

πολλά νέα καινοτόµα αντικείµενα στον Ακαδηµαϊκό χάρτη της χώρας 

σε µια προσπάθεια µοναδική στο χώρο της λειτουργίας ενός ιδρύµατος 

που έχει και εθνικό σκοπό µε τον διεθνή προσανατολισµό δεν µπορεί να 

συρρικνωθεί αλλά να ενισχυθεί και να αντιµετωπισθεί σαν πολυνησιωτι-

κό πανεπιστήµιο µοναδικό στον Ελληνικό χώρο. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή 

του ΤΕΕ Τµήµα ΒΑ Αιγαίου διαβεβαιώνει τις πρυτανικές αρχές την πάγια 

θέση µας για αµέριστη συµπαράσταση µας για την από κοινού επεξερ-

γασία και προώθηση κατοχύρωσης Επαγγελµατικών δικαιωµάτων, νέων 

κλάδων και ειδικοτήτων της σύγχρονης εποχής.

Καλούµε τον Υπουργό Παιδείας να επανεξετάσει την πρόταση του και 

τους Βουλευτές του Αιγαίου να στηρίξουν µε κάθε τρόπο την ίδρυση της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου”.     



Όταν κατασκεύαζαν ένα από τα πλέον φιλόδοξα κατασκευαστικά έργα του 20ου αιώνα, τη διώρυγα 

του Παναµά, συνολικού µήκους 80 χιλιοµέτρων, οι δηµιουργοί του ασφαλώς δεν φαντάζονταν πως 

θα ερχόταν µια ηµέρα που το έργο τους θα φωτογραφιζόταν από ένα δορυφόρο και η αίσθηση που 

θα δινόταν θα ήταν πως πρόκειται για ένα φαινοµενικά ασήµαντο κατόρθωµα, όπως συµβαίνει µε τις 

φωτογραφίες του ευρωπαϊκού ESA.

∆ώδεκα µε δεκαπέντε χιλιάδες πλοία διασχίζουν κάθε χρόνο τη διώρυγα, διέλευση που διαρκεί, 

κατά µέσο όρο, οκτώ µε δέκα ώρες, αφού το πλοίο, περνώντας από τις διαδοχικές δεξαµενές «ανε-

βαίνει» ως 26 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, πριν κατέβει ξανά σε Ωκεανό. Περίπου 

στα µισά της διαδροµής, υπάρχει η τεράστια τεχνητή λίµνη Γκάτουν, η οποία εξασφαλίζει νερό στο 

κανάλι τους ξηρούς για τον Παναµά χειµώνες.

Θυµίζουµε ότι οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το 1881 και ολοκληρώθηκαν το 1914, επιτρέποντας 

στα πλοία να περνούν απευθείας από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, αντί να κάνουν το µακρύ γύρο της 

Νοτίου Αµερικής.
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Το ProtoHouse είναι µια κατοικία, που 

σχεδιάστηκε από το Αρχιτεκτονικό Γρα-

φείο Softkill (των Nicholette Chan, Gilles 

Retsin, Aaron Silver και Sophia Tang) στο 

Λονδίνο και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

Architectural Association Scool από το 

ερευνητικό εργαστήριο σχεδιασµού του 

Robert Stuart-Smith, η οποία προβλέπεται 

να κτιστεί µε …εκτύπωση, αξιοποιώντας 

τις δυνατότητες ενός εκτυπωτή 3D Laser 

Sintering, µεγάλης κλίµακας, µε βάση ένα 

πρόγραµµα αλγορίθµων. 

Τα µονώροφα ProtoHouse 2,0 – όπως 

ονοµάζονται – έχουν ύψος οκτώ και µήκος 

τέσσερα µέτρα. Το πρωτοποριακό αυτό κτί-

ριο θα τυπωθεί ανά τµήµα σε ένα εργοστά-

σιο και η συνολική κατασκευή θα διαρκέσει 

τρεις εβδοµάδες. Τα τµήµατα, αρκετά µικρά 

για να µεταφέρονται εύκολα µε µικρά οχή-

µατα, θα συναρµολογούνται σε 24 ώρες, στο 

τόπο εγκατάστασης, δίχως να χρειάζονται 

πρόσθετα υλικά ή εργαλεία !

Κατά τον σχεδιασµό, αλλά και τις δοκι-

µές, επιδιώχθηκε να προκύψει µια ειδική 

πυκνότητα στους εξωτερικούς «τοίχους», 

έτσι, ώστε, από τη µια να διαχέεται στο 

εσωτερικό το εξωτερικό φως, από την 

άλλη να λειτουργούν και ως µόνωση έναντι 

της βροχής και του κρύου ή ζέστης. Σε 

αντίθεση µε προηγούµενες εκτυπωµένες 

3D κατασκευές, οι οποίες χρησιµοποίησαν 

άµµο ή τσιµέντο, η Softkill επέµεινε σε 

ελαφριά υλικά, όπως το βιο-πλαστικό, που 

επιτρέπουν µεγάλο επίπεδο λεπτοµέρειας 

στην εκτύπωση όλων των αρχιτεκτονικών 

στοιχείων, σκάλες, έπιπλα και πρόσοψη.

Το ProtoHouse 2.0. Βασική διαφοροποί-

ηση µε την προηγούµενη µορφή που είχε 

παλιότερα παρουσιαστεί είναι ότι για την 

κατασκευή του χρησιµοποιείται η µικρότερη 

δυνατή ποσότητα υλικού για να επιτευχθεί η 

ισχυρότερη από άποψη αντοχής κατασκευή, 

ακόµη και στα ακραία «δαντελένια» δοµικά 

στοιχεία της.

ΕΚΤΥΠΩΣΤΕ ΤΟ …ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

Οι πωλήσεις κινητών τηλεφώνων σε παγκόσµιο 

επίπεδο, για πρώτη φορά από το 2009, παρουσίασαν 

µείωση των πωλήσεων, σύµφωνα µε την εταιρεία 

ερευνών Gartner και αυτή η εξέλιξη αποδόθηκε, κυ-

ρίως, στην οικονοµική κρίση.

Κατά τα στοιχεία οι πωλήσεις µειώθηκαν το 2012 

κατά 1,7% (ανήλθαν σε 1,75 δισεκατοµµύρια συσκευ-

ές !), αλλά αυτή η µείωση αφορά τα «απλά» κινητά, 

στα οποία οι καταναλωτές στρέφουν την πλάτη, ενώ 

αντίθετα οι πωλήσεις των «έξυπνων» Smartphone 

συνεχίζουν να αυξάνονται και για πρώτη φορά αντι-

στοιχούν σε πάνω από το µισό της αγοράς.

Πρώτη σε πωλήσεις κινητών σε όλες τις κατηγορίες ήρθε η Samsung µε 385 εκατοµµύρια κοµ-

µάτια, από τα οποία το 53,5% ήταν smartphone. ∆εύτερη η Apple, µε 130 εκατοµµύρια πωλήσεις. 

Στο τελευταίο τρίµηνο του 2012 η Apple και η Samsung είχαν από κοινού µερίδιο 52% στην αγορά 

smartphones, όταν ένα τρίµηνο νωρίτερα κατείχαν το 46% !

Στην τρίτη θέση, όσον αφορά τις πωλήσεις smartphone, ανέβηκε για πρώτη φορά η κινεζική 

Huawei µε πωλήσεις 27,2 εκατ. µονάδων το 2012, αυξηµένες σε ετήσια βάση κατά 74%.

Πάντως η οικονοµική κρίση επιδρά αρνητικά στη συγκεκριµένη αγορά, κι αυτό έγινε εµφανές και 

από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ρυθµιστική αρχή στην Ισπανία (CMT), σύµφωνα µε τα οποία οι 

συνδροµητές κινητής και οι χρήστες καρτοκινητής µειώθηκαν κατά 5% το 2012.
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Σήµερα ή αύριο θα κατατεθεί στη Βουλή ο νέος επενδυτικός νόµος µε στόχο τη 

βελτίωση του επιχειρηµατικού και επενδυτικού πλαισίου στη χώρα µας. Στο Μέγα-

ρο Μαξίµου πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά µε 

την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την οποία συζητηθήκαν οι επόµενες 

κινήσεις. Ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων, Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι τώρα ξεκινά η ώρα των πρωτοβουλιών και 

το επόµενο διάστηµα θα δούµε σηµαντικές πρωτοβουλίες σε επιµέρους ζητήµα-

τα, αλλά και θετικές εξελίξεις στις αποκρατικοποιήσεις και στις επενδύσεις. Ο κ. 

Χατζηδάκης θα µεταβεί τις επόµενες ηµέρες στο Παρίσι όπου θα συζητήσει µε τον 

υπουργό Οικονοµικών της Γαλλίας Πιέρ Μοσκοβισί, το ενδεχόµενο συµµετοχής 

της Γαλλίας στο ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Στην κυβέρνηση προκάλεσε έντονη 

ικανοποίηση το γεγονός ότι το Κατάρ επέστρεψε στο διαγωνισµό για το Ελληνικό, 

υπογράφοντας το σύµφωνο εµπιστευτικότητας µε το ΤΑΙΠΕ∆.

Óôç ÂïõëÞ ï íÝïò åðåíäõôéêüò íüìïò

Επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου στον τοµέα του υπουργείου ΠΕΚΑ 

ζήτησε χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς ζήτησε από τον 

υπουργό Περιβάλλοντος, Ευάγγελο Λιβιεράτο και την πολιτική ηγεσία του 

υπουργείου. Σύµφωνα µε πληροφορίες του Τύπου έγινε ιδιαίτερη ανα-

φορά στην ανάγκη επίσπευσης των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων για 

επενδύσεις, στην επιτάχυνση κατάρτισης του Κτηµατολογίου. Έγινε επί-

σης επισκόπηση των εξελίξεων αναφορικά µε τις σεισµικές έρευνες για 

τον εντοπισµό κοιτασµάτων υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και τη θαλάσσια 

περιοχή νότια της Κρήτης που βρίσκονται σε εξέλιξη και κοντά στο στάδιο 

ολοκλήρωσης. Τέθηκαν τέλος στη συνάντηση ζητήµατα συντονισµού µε 

άλλα υπουργεία, όπου υπάρχουν συναρµοδιότητες προκειµένου να αντι-

µετωπίζουν καθυστερήσεις που οφείλονται στη γραφειοκρατία.

Ένα βήµα πιο κοντά είναι πλέον η υλοποίηση της θαλάσσιας 

αστικής συγκοινωνίας, καθώς οι δήµοι Θεσσαλονίκης, Καλα-

µαριάς και Θερµαϊκού αναµένεται να υπογράψουν την προ-

γραµµατική σύµβαση µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας και την "Εγνατία Οδό ΑΕ" για να προχωρήσει το έργο. 

Το συγκεκριµένο θέµα θα συζητηθεί στις 25 Φεβρουαρίου, 

στην προσεχή συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Θεσ-

σαλονίκης. Ήδη το δηµοτικό συµβούλιο Καλαµαριάς ενέκρι-

νε την υπογραφή της προγραµµατικής σύµβασης, ενώ κάτι 

ανάλογο αναµένεται να γίνει και από το δηµοτικό συµβούλιο 

Θερµαϊκού. 

Οι στάσεις αυξάνονται από τέσσερις σε πέντε, καθώς προ-

στέθηκε µία στο ύψος του δηµαρχείου Θεσσαλονίκης. Οι 

άλλες στάσεις θα είναι στην πλατεία Ελευθερίας, στο Μέγαρο 

Μουσικής, στη µαρίνα Καλαµαριάς και στους Νέους Επιβά-

τες.

Ο απαιτούµενος αριθµός σκαφών είναι επτά πλοία, έξι σε 

λειτουργία και ένα εφεδρικό, µε χωρητικότητα 200 - 250 επι-

βατών. Όπως υπολογίστηκε, τα καραβάκια θα µπορούν να 

εξυπηρετούν καθηµερινά 15.000 επιβάτες.

Το τεχνικό κοµµάτι, που αφορά τις υποδοµές και τους σταθ-

µούς θα το αναλάβει η "Εγνατία Οδός ΑΕ", ενώ η χρηµατοδό-

τηση θα γίνει µε πόρους του ΕΣΠΑ.

¸ñãï èáëÜóóéáò óõãêïéíùíßáò 

óôçí «Åãíáôßá ÁÅ»

Επιτάχυνση έργου στο ΥΠΕΚΑ

Κατάρρευση των δεικτών υγείας στην 

Ελλάδα, λόγω της οικονοµικής κρίσης δι-

απιστώνει µελέτη που διενεργήθηκε από 

το London School of Economics (LSE) 

και στηρίζεται σε στοιχεία της ΕΕ για τις 

συνθήκες διαβίωσης και το εισόδηµα των 

Ευρωπαίων πολιτών. Η δυσκολία πρόσβα-

σης στις υπηρεσίες υγείας, η αύξηση της 

κατανάλωσης αλκοόλ και των περιστατι-

κών κατάθλιψης, είναι οι βασικότερες δια-

πιστώσεις της µελέτης. Η µελέτη του LSE 

επιβεβαιώνεται και από άλλες µελέτες, 

όπως εκείνη που εκπονήθηκε πρόσφατα 

από την Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας 

και το ΚΕΕΛΠΝΟ, η οποία κατάληγε στο 

συµπέρασµα ότι «η Ελλάδα είναι έθνος σε 

ψυχική ύφεση». Οι ειδικοί παρατηρούν ότι 

το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού έχει 

αναπτύξει συναισθήµατα παραµέλησης, 

εξαπάτησης και ασέβειας, θυµού απέναντι 

σε όσους συνέβαλαν στη σηµερινή κατά-

σταση της οικονοµικής κρίσης. Επιπλέον, 

παρουσιάζουν συναισθήµατα φόβου για 

τις αλλαγές, που επέρχονται στην καθη-

µερινότητά τους, ενοχών και ντροπής, 

καθώς και παράλογες, σε σχέση µε τις 

αντικειµενικές συνθήκες, αντιδράσεις, 

όπως ζήλεια, αυτοµοµφή και άρνηση, που 

δηµιουργούν αρνητικό και καταστροφικό 

αποτέλεσµα.

ÊáôÜññåõóç ôùí äåéêôþí õãåßáò

Πρόσκληση για σύναψη ΣΣΕ
Με κοινή τους επιστολή η ΟΣΕΤΕΕ και ο ΣΤΥΕ καλούν την Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου και τη Γενική Συνοµοσπονδία 

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας σε διαπραγµάτευση 

για τη συνοµολόγηση Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για 

τους ∆ιπλωµατούχους και Πτυχιούχους Μηχανικούς, τους Εργοδη-

γούς και Εµπειροτέχνες που εργάζονται στις βιοτεχνικές και εµπο-

ρικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.  Προτεραιότητα και πεποίθησή 

µας είναι οι συνοµιλίες µε την ΕΣΕΕ και τη ΓΣΕΒΕ να ξεκινήσουν 

και να ολοκληρωθούν ώστε µε βάση τις έως τώρα υπογραφείσες 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας να καλυφθούν οι όροι εργασίας 

των τεχνικών υπαλλήλων στο Εµπόριο και τις Βιοτεχνικές Επιχει-

ρήσεις

Νέο νοµοσχέδιο 
Μέτρα προστασίας υπέρ των ανασφάλιστων ανέργων, ρυθµίσεις για την επιτάχυνση της εξέ-

τασης των αναπηρικών συντάξεων, την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, την 

ισχυροποίηση της Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας αλλά και βαριές κυρώσεις για υπαλλή-

λους των ασφαλιστικών φορέων που εµπλέκονται σε παραβατικές συµπεριφορές, προβλέπει 

µεταξύ άλλων νοµοσχέδιο «σκούπα» 76 άρθρων του υπουργείου Εργασίας, που πρόκειται να 

κατατεθεί εντός των εποµένων ηµερών στη Βουλή.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Επενδύσεις και στήριξη της ΑΟΖ υποσχέθηκε 

ο Γάλλος πρόεδρος- ΙΣΧΥΡΟ ΓΑΛΛΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ-
Υστέρηση κατά 181 εκατ. καταγράφηκε από το υπ. Οικονοµικών το 

πρώτο δεκαπενθήµερο- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ 

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ  
ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ 2,5% Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Αναθερµαίνεται το κλίµα για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων στην Ελλάδα- ΚΑΤΑΡ ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΙ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥΣ- Η SUEZ για την ΕΥΑΘ, η EDF για τη 

τον Ραχόϊ- Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΕ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ
ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ- Πώς σχεδιάζει το 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΑ 1,30 ΕΩΣ 1,40 ∆ΟΛΑΡΙΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Παράθυρο» για ευρω-οµόλογο ανοίγει η συµφωνία 

Κοµισιόν-Ευρωβουλής- ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ- Θετικά σχόλια από Β. 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΓΙΑ 
ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ» ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΟΠΑΠ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΒΓΗΚΑΝ 26.000 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟ 2012- Ο αριθµός των πλειστηριασµών µειώθηκε πέρυσι 

ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ- 

∆ΙΑΨΕΥ∆ΕΙ 
ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ- Προβλέπεται 

 ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ- ΗΠΑ: Α∆ΕΙΕΣ ΑΝΕΥ 
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΑΝ ∆ΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΡΕΝ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Καθοριστική 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΟΛΑΝΤ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ- Υποσχέσεις 

και για επενδύσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: 

Κοµισιόν, ενώ το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επιµένει για τυφλές 

αποµακρύνσεις- ΘΟΛΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  ΗΧΗΡΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ… ΗΧΟ- Στήριξε (για άλλη µια φορά) την 

βουβή κάλυψη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το παρασκήνιο της επίσκεψης Ολάντ στην 

Αθήνα- ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΝΕΡΑ, ΕΡΓΑ
υπ. Εσωτερικών για τις θέσεις έως το 2016- ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ευνοούνται ασφαλισµένοι σε ∆ΕΚΟ- ∆ηµόσιο- Τράπεζες- 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΙΑ 160.000 ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
της κυβέρνησης- ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

στόχους- ΝΕΕΣ ΣΚΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πρόκριµα για τη διαθεσιµότητα 

η απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας- ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η 
ΕΦΕ∆ΡΕΙΑ 
∆ΝΤ- ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑ… ΤΥΦΛΑ  ΜΠΕΡ∆ΕΜΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ 
ΤΟΥ ΦΙΑΣΚΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το non paper που τάραξε τους Σαµαρά, Βενιζέλο 

και Κουβέλη- ΕΚΑΝΕ ΦΤΕΡΑ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΙΑ 
ΦΙΛΕΤΑ ΦΛΕΡΤΑΡΕΙ Ο ΟΛΑΝΤ.

6 ΜΕΡΕΣ: Εκχωρούν τα τουριστικά φιλέτα στο ελεγχόµενο από 

τους δανειστές ΤΑΙΠΕ∆- ∆ΩΡΟ ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ 

 ∆ΥΝΑΜΙΚΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗΝ 
ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ 2013  ΗΡΘΕ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ, ΝΑ 
«ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ» ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Εκτιµήσεις ξένων πρεσβειών για ραγδαίες 

εξελίξεις την άνοιξη- SOS ΓΙΑ ΘΕΡΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ
Μαζικές πορείες κατά του Μνηµονίου- ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ονόµατα- βόµβες στις offshore που µετέχουν στο 

fund που λειτουργούσε σαν «κουµπαράς» για να «εξαφανίζουν» οι 

µεγαλόσχηµοι τα χρήµατά τους- ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΤΑ 550.000.000 
ΤΟΥ ΣΑΜΠΙ ΜΙΟΝΙ  ΕΠΕΣΕ ΞΥΛΟ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ!- Μπουνιές και κλοτσιές 

µεταξύ βενιζελικών και παπανδρεϊκών χθες στον 4ο όροφο της 

Ο ΟΛΑΝΤ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΦΡΕΓΑΤΕΣ, ΣΦΥΡΙ∆Α ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ «ΦΙΛΕΤΑ».

ΕΣΤΙΑ: Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Προέχει η ανάκαµψις του 

ηθικού των πολιτών.

Η ΑΥΓΗ: ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΣ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ- Στα 461 εκατ. η 

στα 3 δισ. µέχρι το τέλος του έτους.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Τεράστιες οι απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ- 

Στη λαϊκή συµµαχία η προοπτική- ΕΡΓΑΤΙΑ- ΑΓΡΟΤΙΑ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΚΑΙ 
ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τα κριτήρια- παγίδες που πρέπει να προσέξουν οι 

ιδιοκτήτες- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: ΠΩΣ ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΦΟΡΟ
επιστολή Βρούτση προς διοικητές για εφαρµογή του συστήµατος 

«Αριάδνη»- ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΚΕΡ∆ΟΣ 478 
ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ρωσία και Αµερική κατέχουν όπλα, που «τηλε- 

κατευθύνουν» την σκέψη και τις πράξεις µας!!!- ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΑ 
ΥΠΕΡΟΠΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!
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ΠΡΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΡΑΤΩΝ 
ΤΗΣ E.E.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-23 | 21 /02/2013

Σε συµφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και Ευρωβουλή 

για τη λεγόµενη «δίπτυχη δέσµη µέτρων» οικονοµικής 

διακυβέρνησης  της  Ευρωζώνης (two pack). Σηµειώνεται ότι τα 

εν λόγω µέτρα είχαν αποφασιστεί από τους  Ευρωπαίους ηγέτες 

στο πλαίσιο των προσπαθειών αντιµετώπισης της κρίσης χρέους. 

Τα κυριότερα σηµεία του πακέτου είναι n ενισχυµένη εποπτεία 

των προϋπολογισµών των κρατών-µελών της Ευρωζώνης που 

έχουν υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και n ακόµη πιο 

στενή εποπτεία των προϋπολογισµών των κρατών που είναι σε 

πρόγραµµα προσαρµογής, όπως n Ελλάδα. Εφόσον n συµφωνία 

που επιτεύχθηκε χθες υπερψηφιστεί και από την Ολοµέλεια της 

Ευρωβουλής, κάτι που αναµένεται να γίνει στο τέλος Μαρτίου, 

τότε n Κοµισιόν θα έχει την εξουσία να ζητά συγκεκριµένες 

αναθεωρήσεις στον ελληνικό προϋπολογισµό κάθε φθινόπωρο. 

Επιπλέον, n Ελλάδα, όπως και οι άλλες χώρες που βρίσκονται 

σε πρόγραµµα, θα βρίσκεται υπό καθεστώς ενισχυµένης 

εποπτείας µέχρι να αποπληρώσει το 75% των δανείων που έχει 

λάβει από τον Μηχανισµό Σταθερότητας και τα κράτη-µέλη της 

Ευρωζώνης.

 Πάντως, κατά τις διαπραγµατεύσεις µε το Συµβούλιο, οι 

ευρωβουλευτές πέτυχαν σηµαντικές παραχωρήσει στο κατά τα 

άλλα ασφυκτικό πλαίσιο σιδηράς δηµοσιονοµικής πειθαρχίας 

που θα τεθεί εν ισχύ από φέτος. Ειδικότερα, από τις δραστικές 

περικοπές δαπανών στις οποίες θα εξαναγκάζονται να 

προβαίνουν τα κράτη που βρίσκονται σε πρόγραµµα, εξαιρούνται 

οι τοµείς της υγείας και της παιδείας, ενώ n διαδικασία µείωσης 

του ελλείµµατος θα είναι ευέλικτη σε περιπτώσεις σοβαρής 

και βαθιάς ύφεσης. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι θα έχουν 

το δικαίωµα να τοποθετηθούν επί των οδηγιών τα Κοµισιόν 

για τη µείωση του ελλείµµατος. Επίσης, τόσο τα αιτήµατα για 

υπαγωγή στον µηχανισµό στήριξης, όσο και το έργο της τρόικας, 

θα εποπτεύονται στο εξής και από τους κοινοτικούς θεσµούς, 

δηλαδή το Κοινοβούλιο και την Κοµισιόν, για τη λειτουργία 

τους, όπερ σηµαίνει ότι το Eurogroup δεν θα παίρνει µόνο 

του τις σχετικές αποφάσεις. Τέλος, n αρµόδια επιτροπή του 

Κοινοβουλίου συµφώνησε στη δίπτυχη δέσµη µέτρων, µόνο υπό 

την προϋπόθεση ότι n Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει «οµάδα 

ειδικών που θα διερευνήσει τα οφέλη, τους κινδύνους, τα 

εµπόδια και τις προϋποθέσεις για τη µερική υποκατάσταση της 

εθνικής έκδοσης χρέους, από την ενωσιακή έκδοση χρέους, υπό 

τη µορφή ενός Ευρωπαϊκού Ταµείου Αποπληρωµής ∆ηµοσίου 

Χρέους και της έκδοσης ευρωπαϊκών εντόκων γραµµατίων». 

Με άλλα λόγια, το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει συναπόφαση στον 

συγκεκριµένο τοµέα, απαιτεί να ανοίξει επισήµως n συζήτηση 

για την αµοιβαιοποίηση των εθνικών χρεών. Στο µεταξύ, ο 

Ευρωπαίος επίτροπος Απασχόλησης, Λάζλο Αντόρ, απηύθυνε 

χθες έκκληση προς τα κράτη-µέλη τα E.E. για ενίσχυση των 

κοινωνικών επενδύσεων, ώστε να αµβλυνθούν οι επιπτώσεις 

της κρίσης στους  Ευρωπαίους  πολίτες. Ερωτώµενος για την 

Ελλάδα, ο επίτροπος δήλωσε ότι «Οι υπηρεσίες της Κοµισιόν 

κάνουν ό,τι µπορούν για να διασφαλίσουν την άµεση αξιοποίηση 

των κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, ώστε 

n Ελλάδα να επωφεληθεί από αυτό, όπως n επιµήκυνση 

της χρηµατοδότησης για να στηρίξει τις ζωτικές κοινωνικές 

υπηρεσίες. Συνεργαζόµαστε µε τις ελληνικές αρχές για να 

οικοδοµηθεί n ανάπτυξη της κοινωνικής οικονοµίας και της 

κοινωνικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Υπενθυµίζω ότι 

σε 8 κράτη-µέλη τα E.E., συµπεριλαµβανοµένης της  Ελλάδας 

και τα Πορτογαλίας, όπου καταγράφεται n υψηλότερη ανεργία 

των νέων, n Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε πάνω από 10δισ. 

ευρώ, βοηθώντας πάνω από µισό εκατοµµύριο νέους σε αυτές 

τις χώρες». 

TO ΚΑΤΑΡ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΞΑΝΑ ΣΤΗ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 9 | 21 /02/2013

Επανακάµπτουν οι επενδυτές από το Κατάρ στη διεκδίκηση 

για το Ελληνικό, σε λιγότερο από έναν µήνα, αφότου άφησαν 

να εννοηθεί ότι αποχωρούν από την περαιτέρω διαδικασία. 

Προχώρησαν στην υπογραφή του συµφώνου εµπιστευτικότητας 

και πλέον θα µπορούν να έχουν πρόσβαση στα νοµικά και 

τεχνικά δεδοµένα του διαγωνισµού. Η εξέλιξη αυτή ήταν 

αναµφίβολα θετική έκβαση στην πορεία για την αξιοποίηση 

του Ελληνικού, αλλά και της εν γένει διαδικασίας των 

αποκρατικοποιήσεων, αφού ένας ακόµη «µεγάλος παίκτης» 

µπαίνει στο «παιχνίδι» δίνοντας µεγαλύτερη αίγλη. Ωστόσο αν 

και κατά πόσο το Κατάρ θα προχωρήσει µέχρι τέλους και θα 

υποβάλει δεσµευτική προσφορά θα φανεί τον Σεπτέµβριο, 

που όπως αναφέρουν οι πληροφορίες θα είναι n καταληκτική 

ηµεροµηνία για όλους ενδιαφεροµένους. Όπως σηµειώνουν 

πηγές από το Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων, το Κατάρ, µέσω της 

Qatari Diar, ουδέποτε είχε διαµηνύσει επίσηµα στην ελληνική 

πλευρά την απόσυρση του ενδιαφέροντός του για το εγχείρηµα 

της αξιοποίησης του Ελληνικού. Ωστόσο οι εκπρόσωποι fund 

δεν παρέλαβαν το σύµφωνο εµπιστευτικότητας (non-disclosure 

agreement), γεγονός που ερµηνεύθηκε ως απόσυρση από 

τη διαδικασία. Πλέον στη διαδικασία παραµένουν τέσσερις 

εταιρείες, το Qatati Diar, n Lamda Development, n ισραηλινή 

Elbit και n αγγλική London & Regional Properties. Να σηµειωθεί 

ότι ως λόγοι που είχαν ωθήσει το Κατάρ στην «απόσυρση» από 

το Ελληνικό ήταν το αίτηµά του για µειωµένη φορολογία, αλλά 

και για µεταφορά κυβερνητικών υπηρεσιών στην έκταση του 

Ελληνικού. Πάντως, τη δική του σηµασία έχει το γεγονός ότι ο 

υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης, ερωτηθείς χθες για την 

επιστροφή του Κατάρ στο Ελληνικό, παρέπεµψε στο ΤΑΙΠΕ∆. 

«Θα πληροφορηθείτε από το ΤΑΙΠΕ∆ όποιες εξελίξεις υπάρχουν. 

Η εντύπωση που έχουµε από την πλευρά της κυβέρνησης είναι 

ακριβώς αυτή, ότι το Κατάρ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση», 

ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω µεταξύ, το Κατάρ ανακοίνωσε 

ότι δηµιουργεί επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 12 δισ. δολαρίων 

που θα εξαγοράζει «προβληµατικά» περιουσιακά στοιχεία στο 

εξωτερικό και θα εισαχθεί στο εγχώριο χρηµατιστήριο. Η Qatar 

Holding LLC, βραχίονας του ταµείου επενδύσεων κρατικού 

πλούτου του εµιράτου, θα συµβάλει µε 3 δισ. δολ. στη νέα 

επιχείρηση, που θα ονοµάζεται Doxa Global Investment, και 

ουσιαστικά θα είναι destress fund. Θα επιδιώξει να αντλήσει 3 
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δισ. δολ. µε πώληση µετοχών σε πολίτες του Κατάρ µέσα σε 6-8 

εβδοµάδες, σύµφωνα µε στέλεχος της Credit Suisse AG που 

παρέχει υπηρεσίες συµβούλου στο νέο κεφάλαιο.

ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ» Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-19 | 21 /02/2013

∆εκάρα τσακιστή δεν έχει πάρει ο ΟΑΕ∆ από την «ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης για την καταπολέµηση της ανεργίας», 

παρόλο που αυτή παρακρατείται εδώ και δύο χρόνια, κάθε 

µήνα από τους µισθούς χιλιάδων υπαλλήλων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα και των τραπεζών. Τη στιγµή που n ανεργία στη 

χώρα µας έχει εκτιναχθεί στο πρωτόγνωρο ποσοστό του 27%, 

ανεπίσηµη έκθεση του ΟΑΕ∆, που απευθύνεται προς αρµόδιους 

της εισφοράς αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού, 

αποδίδει σχεδόν 300 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως και δεν έχει 

αποδοθεί ποτέ στον ΟΑΕ∆ οποιοδήποτε ποσό της εισφοράς 

αυτής».. Γεγονός που επιβεβαίωσε στην «E» και ο διοικητής 

του ΟΑΕ∆, Ηλίας Κικίλιας. «To ποσό της εισφοράς αποτελεί 

έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού. Από εκεί και πέρα, το 

πώς n κεντρική πολιτική διοίκηση αξιοποιεί αυτά τα χρήµατα, 

αυτό δεν µπορώ να το ξέρω. Είναι ζήτηµα του υπουργείου 

Οικονοµικών. Πάντως, αυτά τα χρήµατα θα µπορούσαν να 

δοθούν για την ανακούφιση της ανεργίας». Και πρόσθεσε, ότι 

«ο ΟΑΕ∆ επιχορηγείται µε 500 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, 

τα οποία καλύπτουν την πληρωµή των επιδοµάτων ανεργίας». 

To ποσό αυτό, όµως, δίνεται ούτως ή άλλως στον Οργανισµό 

Απασχόλησης. Ευλόγως, δηµιουργείται n απορία για ποιο 

λόγο νοµοθετήθηκε «n ειδική εισφορά αλληλεγγύης για την 

καταπολέµηση της ανεργίας» και στη συνέχεια δεν αξιοποιήθηκε 

σε πολιτικές αντιµετώπισής της, η οποία αυξάνεται καθηµερινά 

µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Να σηµειωθεί, ότι n εν λόγω ειδική 

εισφορά προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 38, νόµος 

3986/2011, και υπολογίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνόλου των 

τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών και αποζηµιώσεων 

όλου του µισθοδοτούµενου προσωπικού του ∆ηµοσίου, των 

ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, καθώς επίσης και του προσωπικού όλων 

ανεξαιρέτως των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων/Οργανισµών, των 

ΝΠΙ∆ αλλά και των τραπεζών. 

Στην προαναφερθείσα έκθεση παρουσιάζονται ανάγλυφα οι 

δραµατικές διαστάσεις που έχει πάρει n ανεργία στη χώρα 

µας. Ταυτόχρονα αποκαλύπτει, ότι οι υποτιθέµενες πολιτικές 

και δράσεις που έχουν εξαγγελθεί είναι γράµµα κενό, και 

απλώς µέχρι στιγµής χρυσώνουν το χάπι ενός δοµικού 

πια προβλήµατος της ελληνικής κοινωνίας. Αναφέρεται 

- Η οικονοµική ύφεση, εκτός από τις παραδοσιακές οµάδες 

(νέοι, γυναίκες, µακροχρόνια άνεργοι) πλήττει «νέες» οµάδες 

του πληθυσµού, ιδιαίτερα άνδρες και γυναίκες, αρχηγούς και 

µέλη οικογενειών στην παραγωγική ηλικία 30-55 ετών. 

-Χαρακτηριστικό είναι ότι το 75% των εγγεγραµµένων ανέργων 

στον ΟΑΕ∆ είναι ηλικίας άνω των 30 ετών. To γεγονός ότι 1 στους 

2 νέους είναι άνεργος, επισκιάζει το ότι οι 3 στους 4 ανέργους 

είναι άνω των 30 ετών. 

- Η µείωση των εισοδηµάτων, µισθών και κοινωνικών 

µεταβιβάσεων έχει ως συνέπεια την αδυναµία της παραδοσιακής 

διευρυµένης οικογένειας να στηρίξει τα µέλη της. Η «κρίση της 

οικογένειας» ενισχύεται από τη κρίση των πολύ µικρών -και 

κατά βάση- οικογενειακών επιχειρήσεων και την υπερχρέωση 

των νοικοκυριών. 

- Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostast, το 2011 καταγράφηκαν 

στη χώρα µας 1,5 εκατοµµύριο άτοµα που ζούσαν σε νοικοκυριά 

στα οποία δεν εργαζόταν κανείς ενήλικος. Ο αριθµός αυτός, που 

αντιστοιχεί σε περισσότερες από 400.000 οικογένειες, αυξήθηκε 

κατά 60% µεταξύ 2008 και 2011 και κατά 25% µεταξύ 2010-2011. 

- Η έλλειψη θεσµών και αποτελεσµατικών µηχανισµών 

minimum κοινωνικής προστασίας τεκµηριώνεται και από τo 

γεγονός ότι οι δικαιούχοι επιδόµατος ανεργίας αποτελούν µόλις 

το 25% - 35% των εγγεγραµµένων ανέργων. 

- To ύψος και n διάρκεια χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας 

κατατάσσει τη χώρα µας στην τελευταία θέση µεταξύ των χωρών 

της E.E., ως προς την επάρκειά του και την αναπλήρωση του 

µισθού. 

- To σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης εξακολουθεί να αφήνει 

ορισµένες κατηγορίες του πληθυσµού χωρίς υγειονοµική 

περίθαλψη.

- Οι λεγόµενες ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης 

εξακολουθούν να έχουν «παραδοσιακό» χαρακτήρα. Επί της 

ουσίας δεν αποτελούν συγκροτηµένες πολιτικές, αλλά άθροισµα 

ενός πλήθους κατακερµατισµένων και αποσπασµατικών 

δράσεων, χρηµατοδοτούµενων κυρίως από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο (EKT) του ΕΣΠΑ. 

υπουργείο Παιδείας, υπ. Ανάπτυξης) είναι δεσµευµένο 

σε αποσπασµατικές δράσεις εξαιρετικά αµφίβολης 

αποτελεσµατικότητας, καθώς επίσης και σε δράσεις που δεν 

απευθύνονται στις οµάδες υψηλού κινδύνου φτώχειας και δεν 

αντιστοιχούν µε τις προτεραιότητες αντιµετώπισης της οξείας 

κοινωνικής κρίσης.

- To πρόσφατα εξαγγελθέν «Σχέδιο ∆ράσης για τους Νέους» 

αποτελεί µια απλή συρραφή από 12 δράσεις που ήδη 

πραγµατοποιούνται (π.x. οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆) 

και 8 «νέες» δράσεις αµφίβολης αποτελεσµατικότητας. 

Σε κάθε περίπτωση, n αφιέρωση των όποιων διαθέσιµων 

πόρων αποκλειστικά σε προγράµµατα για νέους, αγνοεί 

µε προκλητικό τρόπο τις προτεραιότητες που επιβάλλει n 

κοινωνική πραγµατικότητα. Στο ανεπίσηµο έγγραφο γίνεται 

επίσης ειδική αναφορά «στην τεκµηριωµένη ανεπάρκεια του 

επιδόµατος ανεργίας», n οποία οξύνθηκε, όπως αναφέρεται, 

µετά τη µείωση του επιδόµατος κατά 22%, λόγω της σύνδεσής 

της ανεργίας διέπεται από δοµικά χαρακτηριστικά, µεταξύ των 

οποίων ξεχωρίζουν n έλλειψη οποιασδήποτε ανταποδοτικότητας 

ως προς τις καταβληθείσες εισφορές, ο αδύναµος ασφαλιστικός 

χαρακτήρας και τα δηµιουργούµενα κίνητρα για ανασφάλιστη 

εργασία». 


