
Κλειστές σήµερα Θηβών και Καβάλας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το µεσηµέρι από κινητοποιή-

σεις που πραγµατοποιούν αντίστοιχα οι σύλλογοι εργαζοµένων στα ΤΕΙ Αθηνών και Πειραιά.

Το ΤΕΕ συµπαραστέκεται στους αγώνες της Α∆Ε∆Υ και ΠΟΕ ΟΤΑ, για να αποτραπούν 

οι διαθεσιµότητες και απολύσεις υπαλλήλων στο δηµόσιο και την αυτοδιοίκηση και 

καλεί τα µέλη του να συµµετάσχουν στις συνεχιζόµενες και σήµερα κινητοποιήσεις. 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¼ôé ç Ãåñìáíßá Ý÷åé êåñäßóåé ÷Üñç óôçí 

ïéêïíïìéêÞ êñßóç äéøÞöéï áñéèìü 

äéóåêáôïììõñßùí (êõñßùò ìÝóù ôùí ÷áìçëþí 

åðéôïêßùí äáíåéóìïý ôçò) åßíáé åõñÝùò 

ãíùóôü. Ðáñüëá áõôÜ ç õðåíèýìéóç ôçò 

ðëçñïöïñßáò áîßæåé üôáí ôçí áíáöÝñåé óå 

ëüãï äçìüóéï ï êáèçãçôÞò Ïéêïíïìéêþí 

êáé ìÝëïò ôïõ Óõìâïõëßïõ Ïéêïíïìéêþí 

Åìðåéñïãíùìüíùí ðïõ óõìâïõëåýïõí ôçí 

ãåñìáíéêÞ êõâÝñíçóç, ÐÝôåñ Ìðüöéíãêåñ. Êáé 

åðéðëÝïí üôáí ôçí áíáöÝñåé óå óõíäõáóìü ìå 

ôï “êüóôïò” ðïõ èá Ý÷åé ãéá ôï Âåñïëßíï (17,5 

äéó. åõñþ), Ýíá íÝï “êïýñåìá” ôïõ åëëçíéêïý 

÷ñÝïõò, ôçò ôÜîçò ôïõ 50%, áõôÞ ôç öïñÜ óôá 

äÜíåéá ôùí êõâåñíÞóåùí ôçò Åõñùæþíçò. 

Ìéá áðüöáóç ôçí ïðïßá ÷áñáêôÞñéóå áäÞñçôç, 

ãéá íá öôÜóåé ç ÅëëÜäá óôï óçìåßï íá 

áíá÷ñçìáôïäïôåßôáé óôçí êåöáëáéáãïñÜ, äß÷ùò 

íá ëáìâÜíåé ïéêïíïìéêÞ âïÞèåéá.

Ôçí áíôßèåóÞ ôïõ óå ìéá ôÝôïéá ëýóç 

åðáíÝëáâå ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ôçò 

Ãåñìáíßáò Â. Óüéìðëå, ìå ôï åðé÷åßñçìá ðùò 

«áí áðïöáóßóïõìå íá ðñï÷ùñÞóïõìå óå 

'êïýñåìá', äåí èá ìðïñïýìå íá äþóïõìå íÝåò 

åããõÞóåéò ãéá ôçí ÅëëÜäá, êáèþò óýìöùíá ìå 

ôïõò êáíüíåò ôçò ÅÅ ìðïñïýìå íá äþóïõìå 

åããõÞóåéò ìüíï åöüóïí ðéóôåýïõìå üôé ôï 

÷ñÝïò èá áðïðëçñùèåß. ÊáôÜ óõíÝðåéá, äåí 

ìðïñïýìå íá êÜíïõìå êáé ôá äýï» åßðå.

Ãéá íá ëÜâåé, åììÝóùò, ðëçí, üìùò, óáöþò 

ôçí áðÜíôçóç áðü ôï ìÝëïò ôïõ ÄÓ ôçò 

ÅõñùðáúêÞò ÊåíôñéêÞò ÔñÜðåæáò Ãéïñãê 

¢óìïõóåí, üôé «üðïéïò èÝëåé íá áðïöýãåé 

‘êïýñåìá’ ãéá ôïõò åðßóçìïõò ðéóôùôÝò êáé ôï 

èåùñåß áõôü ùò êüêêéíç ãñáììÞ, èá ðñÝðåé 

íá åßíáé Ýôïéìïò íá õðáíá÷ùñÞóåé óå Üëëá 

èÝìáôá».

Ôï …ðßíãê-ðïíãê óõíå÷ßæåôáé êáé ç ÄåõôÝñá 

Ýöôáóå…

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

Αναλυτικά  

στη σελ. 3

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ ΤΕΕ 

Τράπεζα Εδαφοτεχνικών  
∆εδοµένων δηµιούργησε το ΤΕΕ

Ένα ισχυρό «εργαλείο» θέτει στην 

υπηρεσία των διπλωματούχων 

μηχανικών, αλλά και όλων εκείνων 

που επιλέγουν και προγραμματί-

ζουν τα μεγάλα δημόσια έργα με 

πρωτοβουλία του το ΤΕΕ. Πρόκειται 

για την Τράπεζα Εδαφοτεχνικών 

Δεδομένων, η οποία θα αναρτηθεί 

άμεσα ως «πιλοτικό» πρόγραμμα 

στη ηλεκτρονική σελίδα του ΤΕΕ. 

Προς το παρόν, περιέχει πρω-

τογενή στοιχεία συγκεκριμένων 

γεωτεχνικών ερευνών από διάφορα 

σημεία της Αττικής και γίνεται 

αφορμή για μια ευρύτερη συζήτηση 

μεταξύ των μηχανικών, ώστε να 

εμπλουτιστεί και διαμορφωθεί κατά 

τρόπο που να καλύπτει με επάρκεια 

τους στόχους της, που είναι κατά 

βάση, η:

-Στήριξη χωροταξικού σχεδιασμού

-Διευκόλυνση αρχικού προγραμμα-

τισμού μεγάλων έργων και δικτύων

-Υποστήριξη της εκτίμησης της σει-

σμικής διακινδύνευσης ανά ΟΤΑ, 

συνδυάζοντας τις εδαφοτεχνικές 

με τις δομητικές και χρηστικές 

πληροφορίες

-Προεκτίμηση του κόστους και των 

δυσκολιών κατασκευής έργων Πο-

λιτικού Μηχανικού, σε συνδυασμό 

και με την εκτίμηση της έκτασης 

των απαιτούμενων γεωτεχνικών 

ερευνών.

-Ρεαλιστική σύνταξη φακέλων 

έργου από τις αναθέτουσες Υπηρε-

σίες (κατά τα πρότυπα του νόμου 

3316/2005) που θα περιλαμβάνουν 

αξιόπιστες πληροφορίες για τις 

συνθήκες εδάφους στην ευρύτερη 

περιοχή των έργων.

Όπως τόνισε ο εμπνευστής της, 

ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Θεο-

δόσης Τάσιος, σε καμιά περίπτωση 

η Τράπεζα Γεωτεχνικών Δεδομέ-

νων δεν αναιρεί την υποχρέωση 

εκπόνησης γεωτεχνικής έρευνας 

& μελέτης, σύμφωνα με τους 

κανονισμούς και τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήμης, ούτε, 

φυσικά, μπορούν τα στοιχεία που 

καταχωρούνται σ’ αυτή να χρησι-

μοποιηθούν απ’ ευθείας σε κάποια 

μελέτη. Είναι ένα «εργαλείο» που 

υποβοηθά το μηχανικό ως μέσω 

αρχικής του πληροφόρησης για τις 

συνθήκες εδάφους, διευκολύνο-

ντας τον και στον σχεδιασμό της 

δικής του έρευνας και μελέτης, 

όπως αυτή απαιτείται για κάθε θέση 

και για κάθε έργο διαφοροποιούμε-

νη όμως ανά περίπτωση.

Γνώµονας και 

διαρκής στόχος 

του ΤΕΕ η ανά-

πτυξη της χώρας 

µε αξιοποίηση 

της επιστηµο-

νικής γνώσης, 

δήλωσε ο πρό-

εδρος του ΤΕΕ 

Χρήστος Σπίρ-

τζης, στην ειδική 

εκδήλωση που 

παρουσιάστηκε 

η νέα δραστηρι-

ότητα.



Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας διοργανώνει -την 
Τρίτη 27 και Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012- διηµερίδα 
µε θέµα: «∆ιοικητική µεταρρύθµιση – Οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες και οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί ως 
µοχλός ανάπτυξης». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 
στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο ELECTRA PALACE  (Ν. 
Νικοδήµου 18-20), µε ώρα έναρξης  9:30 π.µ. Όπως 
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «τις σηµερινές συν-
θήκες της έντονης οικονοµικής κρίσης είναι επιτακτική 
ανάγκη να γίνει η ουσιαστική διοικητική µεταρρύθµιση. 
Στόχος-σκοπός της διηµερίδας, είναι να προσεγγίσουµε 
το εγχείρηµα της µεταρρύθµισης στο τοµέα των διπλω-
µατούχων  µηχανικών.  Ποιο είναι όµως το αντικείµενο 
του διπλωµατούχου µηχανικού στο δηµόσιο; Για να 
απαντηθεί η παραπάνω ερώτηση, πρέπει να οριοθετή-
σουµε µε σαφήνεια και µονοσήµαντα το αντικείµενό 

τους (job description), δηλαδή να περιγράψουµε την 
«διαδροµή» που ακολουθεί ένα δηµόσιο έργο και να 
οριοθετήσουµε το ρόλο του ∆ιπλωµατούχου Μηχανικού 
σε αυτήν». Για την παραγωγή ενός «έργου» από έναν 
φορέα του δηµοσίου, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι :

στόχο την ανάπτυξη (ανάπτυξη σηµαίνει πραγµατική οι-
κονοµία, ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 
και προστασία του περιβάλλοντος)

την πολιτική ηγεσία όσο και από το προσωπικό του), 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες της χώρας 
και του λαού στη διαχρονική ύφεση, που δυστυχώς 
συνεχίζεται

-
µικά δεδοµένα (σηµερινά και µελλοντικά)

και δράσεις που να εξυπηρετούν την εκπλήρωση του 
σκοπού του φορέα.

οικονοµία στην  κατασκευή, την έγκαιρη περαίωση, την 
βέλτιστη ποιότητα και την ελαχιστοποίηση του κόστους 
λειτουργίας και συντήρησης.
Στο πλαίσιο αυτό, οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί που 
υπηρετούν στις τεχνικές υπηρεσίες του δηµοσίου, στα 
ΝΠ∆∆ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθµού, 
µε την τεχνογνωσία που διαθέτουν είναι εκείνοι, που ως 
µοχλός θα καθοδηγήσουν κάθε φορέα στην υλοποίηση 
του σκοπού του (παραγωγή του τεχνικού σκέλους του 
ΕΣΠΑ, του Π.∆.Ε. κτλ) 
Σήµερα, περισσότερο παρά ποτέ, θα πρέπει να γίνουν 
τοµές, προκειµένου οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί, ως 
Μηχανικοί managers, να συµµετέχουν αποφασιστικά 
στο σχεδιασµό, στον προγραµµατισµό, στην εκπόνηση 
των προτύπων και των προδιαγραφών, στη σύνταξη των 
τευχών δηµοπράτησης, στην υπογραφή των συµβά-

σεων, στην µονοσήµαντα καθορισµένη εποπτεία της 
µελέτης – κατασκευής- συντήρησης & λειτουργίας των 
τεχνικών έργων. Βασικές θεµατικές ενότητες:
1.Ανθρώπινο δυναµικό (Αξιολόγηση, Κρίσεις, Βαθµολό-
γιο, Μισθολόγιο, ∆ιυπουργικός κλάδος ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανικών)
2.Οργάνωση Τεχνικών Υπηρεσιών
3.Ασφαλιστικά Θέµατα
4.Αποκέντρωση και Ανάπτυξη
5.∆ράσεις ∆ιοίκησης - Προστασίας περιβάλλοντος και 
Αειφόρος Ανάπτυξη
6.Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – ∆ιαφάνεια –Εξυπηρέ-
τηση του Πολίτη
7.Στρογγυλό Τραπέζι
Πληροφορίες: ∆ιεύθυνση Επιστηµονικής και Αναπτυ-
ξιακής ∆ραστηριότητας- Τµήµα Επιστηµονικού και 
Αναπτυξιακού Έργου (e-mail: sci-work@central.tee.gr, 
τηλ.:210 3291252-4),www.tee.gr

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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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

26
Νοεµβρίου

2012

«Κτίρια Χαµηλής Κατανάλωσης 

Ενέργειας».
ΑΘΗΝΑ

«Ψυκτικά 

µέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας υψηλών 

θερµοκρασιών» 
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας, Πανελλήνιος 
Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων

Ελληνικό Παράρτηµα της 
Αµερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρµανσης, Ψύξης και 
Κλιµατισµού – ASHRAE

11
 ∆εκεµβρίου

2012

1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιµης 

Κινητικότητας 
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύµατος ∆εληγεώργη

14 
∆εκεµβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ
Ο καθηγητής Θ. Π. Τάσιος, Πρόεδρος της 

ΕΜΑΕΤ, θα µιλήσει σήµερα το πρωί στο 15ο 

θεµατικό συνέδριο «Εντατική Θεραπεία και Επεί-

γουσα Ιατρική - Μηχανική Υποστήριξη Οργανικών 

Συστηµάτων» µε θέµα: «Άνθρωπος και Μηχανή». 

Το συνέδριο πραγµατοποιείται στο Αµφιθέατρο του 

251 Γενικού Νοσοκοµείου Αεροπορίας. Πληροφο-

ρίες στα τηλέφωνα: 210 3501698, 6945 172860 (κ. 

∆. Καραµπάτσου).

«∆ιοικητική µεταρρύθµιση - Οι Τεχνικές  
Υπηρεσίες και οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί  

ως µοχλός ανάπτυξης» 

Συνέδριο
Το 2ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο της Ελ-

ληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών 

(Ε.Ε.Ε.Ε.) θα πραγµατοποιηθεί από τις 13 ως 

τις 15 ∆εκεµβρίου 2012. Θέµα του συνεδρίου: 

«Πράσινη Επιχειρηµατικότητα & Εταιρική Κοι-

νωνική Ευθύνη» και συνδιοργανώνεται από το 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα Πει-

ραιά – Τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και την 

Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευνών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ 

Στην τελική ευθεία η Τράπεζα Εδαφοτεχνικών ∆εδοµένων ΤΕΕ
«Η Τράπεζα Εδαφοτεχνικών ∆εδοµένων 

αποτελεί άλλο ένα απτό δείγµα του αποτε-

λεσµατικού έργου, που εκπληρώνει το ΤΕΕ 

στις σηµερινές εξαιρετικά δύσκολες για τη 

χώρα και τους πολίτες της συνθήκες, παρότι 

το ίδιο το ΤΕΕ και το τεχνικό επιστηµονικό 

δυναµικό, όπως και το σύνολο των επιστηµο-

νικών και παραγωγικών δυνάµεων της χώρας 

έχουν στοχοποιηθεί και υφίστανται ανηλεή 

ισοπέδωση από τις πολιτικές της κυβέρ-

νησης και της τρόικας», είπε ο πρόεδρος 

του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, απευθύνοντας 

χαιρετισµό στην εκδήλωση, που οργανώθη-

κε στο ΤΕΕ για την πρώτη παρουσίαση της 

Τράπεζας. 

Ο ίδιος συνέχισε τονίζοντας ότι «το ΤΕΕ θα 

επιµείνει στην προώθηση πλήθους τέτοιων 

δραστηριοτήτων, στους τοµείς των αδει-

οδοτήσεων, της εφαρµογής κανονισµών, 

εξοικονόµησης ενέργειας, µε εφαρµογές 

σύγχρονων τεχνολογιών και κανόνων διαφά-

νειας και αποτελεσµατικότητας, προς όφελος 

της ανάπτυξης και της κοινωνίας, κόντρα σε 

κάθε συντεχνιακή λογική». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφερόµενος στις 

πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες του 

υπουργείου Οικονοµικών και της τρικοµµα-

τικής κυβέρνησης, που αφορούν στο ΤΕΕ 

αφενός µεν καυτηρίασε το γεγονός ότι προω-

θήθηκαν «κατά τρόπο που παραβιάζει τη Συ-

νταγµατική και Κοινοβουλευτική τάξη, αφού 

καταψηφίστηκαν και επανήλθαν  αυτούσιες 

για να ψηφιστούν στη Βουλή εντός λίγων 

εικοσιτετραώρων» αφετέρου δε κατήγγειλε 

ότι «πλήττουν την οικονοµική αυτοτέλεια και 

βάλλουν κατά του ΤΕΕ, επειδή έχει ακηδε-

µόνευτο και αναπτυξιακό λόγο και έργο και 

συγκρούεται µε τις σηµερινές κυρίαρχες 

επιλογές της ύφεσης, της εκποίησης και της 

ισοπέδωσης, των ξένων δανειστών και των 

εγχώριων εκπροσώπων τους». 

Ο Χρ. Σπίρτζης τόνισε ακόµη ότι. «δεν 

πρόκειται να περάσουν στην πράξη τα σχέδια 

που επιδιώκουν να µετατρέψουν το ΤΕΕ σε 

απλή επαγγελµατική ένωση και συνέχισε 

υπογραµµίζοντας ότι  «µέσα στη κρίση θα 

επιµένουµε να προωθούµε πραγµατικές 

αναπτυξιακές δραστηριότητες, αντιπαλεύ-

οντας τις κατ΄ ευφηµισµό µεταρρυθµίσεις 

που επιβάλλουν οι δανειστές» και ότι «παρά 

τις µεθοδεύσεις του κ. Στουρνάρα να µας 

προκαλέσει οικονοµική ασφυξία, στο ΤΕΕ 

θα βρίσκουµε κάθε φορά τη χρηµατοδότηση 

που απαιτείται για να επιτελούµε τον καθιε-

ρωµένο εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια,  

καταστατικό, θεσµοθετηµένο και κατοχυρω-

µένο ρόλο του ΤΕΕ, ως τεχνικού επιστηµονι-

κού συµβούλου της ελληνικής πολιτείας». 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε στην 

εκδήλωση ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 

αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει την επέκταση 

της Τράπεζα Εδαφοτεχνικών ∆εδοµένων, για 

κάλυψη πέραν της Αττικής ολόκληρης της 

επικράτειας, ενώ αναφέρθηκε στις ωφέλειες 

που θα έχει η συγκεκριµένη δραστηριότητα, 

τονίζοντας ότι η απουσία εδαφοτεχνικών 

δεδοµένων αλλά και η παράκαµψη των συ-

γκεκριµένων ερευνών αποτελεί µία από τις 

βασικές αιτίες που επιβαρύνεται το κόστος 

των έργων και κατασκευών, πολλές φορές 

για να καλύπτονται εκ των υστέρων τεχνικές 

αστοχίες και υπερβάσεις.   

-Έργο ύψιστης αναπτυξιακής σηµασίας 

χαρακτήρισε την Τράπεζα Γεωτεχνικών ∆ε-

δοµένων ο Γενικός Γραµµατέας του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας Γιάννης Κο-

τσαµπασάκης. «Εκείνο που σήµερα, µεταξύ 

άλλων, χρειάζεται η Ελλάδα, είναι σχεδι-

ασµός σε στέρεες βάσεις – κυριολεκτικά 

και µεταφορικά – µε στόχο ό,τι φτιάχνουµε 

από ‘δω και στο εξής να εδράζεται σε, όσο 

το δυνατόν πληρέστερα, χαρτογραφηµένο 

υπέδαφος. Να ξέρουµε δηλαδή πού πατάµε» 

υποστήριξε. Επεσήµανε ότι «αν τα εδαφοτε-

χνικά δεδοµένα (της Τράπεζας) συνδυαστούν 

µε τα δεδοµένα του οικιστικού αποθέµατος 

και των λοιπών κατασκευών της χώρας, είναι 

προφανές ότι µπορούµε να εκτιµήσουµε κα-

λύτερα το επίπεδο  σεισµικής διακινδύνευ-

σης ανά περιοχή», άρα να αξιοποιηθεί στο 

τεράστιο έργο της αντισεισµικής θωράκισης 

της χώρας.

Πιλοτικό πρόγραµµα
Το «πιλοτικό» πρόγραµµα της Τράπεζας 

Γεωτεχνικών ∆εδοµένων παρουσίασαν 

κατά την εκδήλωση ο ∆ρ Πολιτικός 

Μηχανικός ΕΜΠ Ανδρέας Α. Αντωνίου, 

ο MSc, DIC Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

Γιάννης Φίκιρης και ο Πέτρος Φορτσά-

κης, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, οι 

οποίοι, µεταξύ άλλων, επεσήµαναν ότι 

οι διαθέσιµες πληροφορίες έως σήµερα 

αφορούν σε γεωτεχνικές πληροφορίες 

εντός του Νοµού Αττικής και κυρίως 

στην περιοχή του Λεκανοπεδίου Αθη-

νών (εξαίροντας την συµβολή της Αττικό 

«Θα βρίσκουµε κάθε φορά τη χρηµατοδότηση που απαιτείται για να 
επιτελούµε τον καθιερωµένο εδώ και περισσότερα από 90 χρόνια,  κα-
ταστατικό, θεσµοθετηµένο και κατοχυρωµένο ρόλο του ΤΕΕ, ως τεχνι-
κού επιστηµονικού συµβούλου της ελληνικής πολιτείας»                 
  Χρ. Σπίρτζης, πρόεδρος ΤΕΕ 

«Εκείνο που σήµερα, µεταξύ άλλων, χρειάζεται η Ελλάδα, είναι σχε-
διασµός σε στέρεες βάσεις - κυριολεκτικά και µεταφορικά»
Γιάννης Κοτσαµπασάκης γενικός γραµµατέας του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Ελλάδας. 
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Καθίζηση της τάξεως των 5,4 δισ. ευρώ καταγράφει το διαθέσιµο ει-

σόδηµα των νοικοκυριών σε ετήσια βάση, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

δευτέρου τριµήνου του 2012 που παρουσίασε η ΕΛΣΤΑΤ, λόγω της µεί-

ωσης των αποδοχών και των κοινωνικών παροχών και της αύξησης των 

φορολογικών βαρών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία για τους τριµηνιαίους µη 

χρηµατοοικονοµικούς λογαριασµούς θεσµικών φορέων, το διαθέσιµο ει-

σόδηµα του τοµέα των νοικοκυριών και των µη κερδοσκοπικών ιδρυµά-

των που εξυπηρετούν νοικοκυριά, µειώθηκε το β΄ τρίµηνο εφέτος κατά 

13,6% σε σχέση µε το β΄ τρίµηνο 2011 (σε 34,1 δισ. ευρώ εφέτος από 39,5 

δισ. ευρώ πέρυσι). Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση, 

κατά 15,1% των αποδοχών των εργαζοµένων, στη µείωση κατά 9,5% των 

κοινωνικών παροχών που εισπράττουν τα νοικοκυριά και στην αύξηση 

κατά 37,3% των φόρων στο εισόδηµα και την περιουσία που πληρώνουν 

τα νοικοκυριά.

ÅËÓÔÁÔ: «×Üèçêáí» 5,4 äéó. åõñþ 

áðü ôï åéóüäçìá ôùí íïéêïêõñéþí 

Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέρ-

γειας από βιοµάζα θα δηµιουργήσει η ∆ΕΗ εντός του 

Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας. Σύµφωνα µε 

το χρονοδιάγραµµα, οι διαδικασίες αδειοδότησης του 

έργου θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2013 οπότε 

τοποθετείται η έναρξη των εργασιών κατασκευής. Η τε-

λευταία εκτιµάται ότι θα τελειώσει στις αρχές του 2015 

και µετά από µια περίοδο δοκιµών, η έναρξη της παρα-

γωγής ενέργειας τοποθετείται στα µέσα του έτους. Τα 

παραπάνω ανακοίνωσε ο µηχανολόγος µηχανικός του 

τµήµατος βιοµάζας της «∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.» Γεώρ-

γιος Καρλατίρας, στο διεθνές συνέδριο που φιλοξενεί 

στην Κοζάνη η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, για την 

Περιφερειακή Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη 

Βιοενέργεια. Συγκεκριµένα, η µονάδα θα χρησιµοποιεί 

βιοµάζα από ξύλο, ενεργειακά φυτά και υπολείµµατα 

αγροτικών καλλιεργειών για να παράγει ενέργεια ενώ η 

ισχύς της µονάδας παραγωγής ρεύµατος θα είναι 25 Με-

γαβάτ και της µονάδας παραγωγής θερµικής ενέργειας 

75 Μεγαβάτ. Από την θερµική ενέργεια εκτιµάται ότι θα 

ωφεληθούν 30.000 οικογένειες που θα ενταχθούν στο 

υπάρχον σύστηµα τηλεθέρµανσης της περιοχής. Υπο-

λογίζεται, εξάλλου, ότι θα προκύψουν διακόσιες νέες 

θέσεις εργασίας και συγκεκριµένα 15 στη µονάδα και 185 

στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή στην διαδικασία 

παραγωγής βιοµάζας. 

ÌïíÜäá ðáñáãùãÞò  

çëåêôñéêÞò êáé èåñìéêÞò 

åíÝñãåéáò áðü âéïìÜæá

Μετρό µε το πλούσιο υλικό που παρείχε για τη δηµιουργία 

της Τράπεζας) και ότι η εισαγωγή των πληροφοριών στη Βάση 

∆εδοµένων έγινε χωρίς καµία παρέµβαση αξιολόγησης. Κατά 

συνέπεια κάθε παρεχόµενη πληροφορία αφορά µόνον πρωτο-

γενές δεδοµένο και, άρα, αποκλειστικά υποβοηθητικό υλικό 

για τους µηχανικούς και τις δηµόσιες υπηρεσίες. 

Οι εισηγητές  περιέγραψαν τον τρόπο ανάκτησης των στοιχεί-

ων, που µπορεί να γίνει µέσω τριών τρόπων: την αναζήτηση 

µε βάση τα γεωγραφικά όρια των ∆ήµων, την αναζήτηση µέσω 

εύρους συντεταγµένων και την αναζήτηση µέσω δορυφορικού 

χάρτη, διευκολύνοντας απόλυτα τους χρήστες. 

Έγινε επίσης η παρουσίαση της µεθοδολογίας που τηρή-

θηκε κατά την εισαγωγή των δεδοµένων και που θα πρέπει 

να ακολουθηθεί και εις το µέλλον για τον εµπλουτισµό της 

Βάσης από εξουσιοδοτηµένους  µηχανικούς, ακόµα και µέσω 

διαδικτύου. 

¸íá ðñüóèåôï åñãáëåßï ãéá ôïí ìç÷áíéêü

Η συντονίστρια της Εσπερίδας, ∆ρ Πολιτικός Μηχανικός 

Αντιόπη Τζιρίτα πάντως, τόνισε ότι τα δεδοµένα της Τράπεζας 

είναι µια πρόσθετη σηµαντική πληροφορία – εργαλείο για 

τον µηχανικό ή την εκάστοτε Υπηρεσία που αναλαµβάνει να 

µελετήσει ή να προγραµµατίσει αντίστοιχα ένα συγκεκριµένο 

έργο, χρησιµοποιώντας τα όµως µε ιδία τους ευθύνη, όπως 

ρητά αναφέρεται στους όρους αποδοχής χρήσης της Τράπεζας 

Γεωτεχνικών ∆εδοµένων. Και αυτό διότι τα στοιχεία που έχουν 

εισαχθεί στη Βάση ∆εδοµένων προέρχονται από γεωτεχνικές 

έρευνες που έχουν γίνει, σε διαφορετικούς χρόνους, από 

διαφορετικούς ανθρώπους και διαφορετικά τεχνικά µέσα, 

δίχως την οποιαδήποτε επέµβαση των δηµιουργών της βάσης 

δεδοµένων.

«Η Τράπεζα Εδαφοτεχνικών ∆εδοµένων ΤΕΕ είναι 
ένα «εργαλείο» που υποβοηθά το µηχανικό ως 
µέσω αρχικής του πληροφόρησης για τις συνθήκες 
εδάφους, διευκολύνοντας τον και στον σχεδιασµό 
της δικής του έρευνας και µελέτης, όπως αυτή 
απαιτείται για κάθε θέση και για κάθε έργο» 
Θεοδόσης Τάσιος, οµότιµος καθηγητής του ΕΜΠ.



Το νησί Σάντι, στη Θάλασσα των Κοραλλιών, 

ανάµεσα στην Αυστραλία και τη Νέα 

Καληδονία, υπάρχει στους χάρτες της 

Google,  του Παγκόσµιου Άτλαντα των 

βρετανικών Tines (αναφέρεται ως 

Σέιµπλ), στους µετεωρολικούς χάρτες 

που χρησιµοποιεί το Southern Surveyor, 

αλλά όταν, µετά από 25 ηµέρες ταξιδιού, 

ένα αυστραλιανό ερευνητικό σκάφος, 

οι ερευνητές το µόνο που βρήκαν στη 

θέση του ήταν η …απέραντη θάλασσα. 

«Μας προκάλεσε κατάπληξη. Είναι 

πολύ παράξενο» σχολίασε στο Γαλλικό 

Πρακτορείο η ∆ρ Μαρία Σέτον του 

Πανεπιστηµίου του Σίδνεϊ, µέλος της 

αποστολής.

Στο εξής, όταν στέκεστε µπροστά σε µια 

βιτρίνα και χαζεύετε τα προϊόντα ενός 

καταστήµατος, θα πρέπει να ξέρετε ότι 

είναι πιθανόν να σας …κατασκοπεύουν. Το 

µάτι της κούκλας που φορά το ρούχο που 

σας ενδιαφέρει, ενδεχοµένως να µην είναι 

ψεύτικο, αλλά …βιονικό και η απόληξή 

του ένας «σέρβερ» 

όπου καταγράφονται, 

µε κάθε λεπτοµέρεια, 

πληροφορίες για εσάς 

(φύλο, χρώµα δέρµατος, 

ποιότητα ντυσίµατος) 

ακόµη και η φωτογραφία 

σας.

Τις κούκλες µε τις 

κατασκοπευτικές ικανότητες παράγει και 

διαθέτει έναντι 5.000 δολαρίων τη κάθε µια, 

η ιταλική εταιρεία Almax, προσφέροντας 

στους πελάτες της την ευκαιρία να 

έχουν από «πρώτο χέρι» στοιχεία που αν 

αξιοποιηθούν σωστά, µπρεί να αυξήσουν 

τις πωλήσεις τους. Οι καταναλωτές, πάντως, 

διχάζονται σε εκείνους που «αγκάλιασαν» 

τη νέα τεχνολογία και σε εκείνους που 

εκφράζουν φόβους για παραβίαση των 

προσωπικών δεδοµένων. 

Έως τώρα «κούκλες - κατάσκοποι» 

υπάρχουν σε βιτρίνες εµπορικών 

καταστηµάτων στις Ηνωµένες Πολιτείες 

και σε τρεις χώρες της Ευρώπης όπως 

υποστηρίζουν οι κατασκευαστές τους, αλλά 

ευελπιστούν πως σύντοµα θα υπάρχουν 

παντού, µια το έργο τους είναι ανεπανάληπτο 

και, προπαντός, απολύτως αξιόπιστο.

Μια πύλη “άνθος” για τον µεγαλύτερο 

κήπο µυρτιάς στην πόλη Xiangyiang της 

Κίνας, εµπνεύστηκαν οι µελετητές του 

Designhouse Prechteck της Βιένης. 

Την ιδέα ξέκλεψαν από την κινέζικη 

καλλιγραφία, σε µια προσπάθεια να 

ανακαλύψουµε εκ νέου την πύλη ως αρχιτεκτονική τυπολογία, προσδίδοντας στην 

συγκεκριµένη κατασκευή τα χαρακτηριστικά της σύνδεσης και όχι της διαίρεσης.

Κατά τους µελετητές η πύλη ως τυπολογία, από τη φύση της είναι ένα 

διαχωριστικό σηµείο, χωρίζει το εσωτερικό από το εξωτερικό. Από την άλλη 

πλευρά, µια πύλη είναι, επίσης, από µόνη της ένα συνδετικό στοιχείο, ενώ 

ταυτόχρονα είναι ένα σηµείο στο οποίο εσωτερικό και εξωτερικό ενοποιούνται και 

οι άνθρωποι, είτε φθάνουν, είτε αναχωρούν, συναντώνται. Με αυτό το σκεπτικό οι 

αρχιτέκτονες θέλησαν να την καταστήσουν και ως χώρο συγκέντρωσης, αντί για 

ένα σηµείο απλής διέλευσης. 

Η συγκεκριµένη πύλη στον κήπο της Xiangyiang, µια πόλη γνωστή για τη φύση, 

την παράδοση και τους συγγραφείς της, επιδιώκει από το σχεδιασµό της να είναι 

και ένας φόρο τιµής σε όλα αυτά. Εµπνευσµένη από το σχήµα ενός λουλουδιού, 

δύο πέταλα σχηµατίζουν την πύλη, τιµώντας το πανέµορφο τοπίο της περιοχής. 

Καθώς η δοµή της κατασκευής είναι από µπαµπού, τα πάνω τόξα δηµιουργούν ένα 

όγκο. ταυτόχρονα επιτρέπουν να περνά απ’ αυτά ένα µαγευτικό φως. Ο ενδιάµεσος 

χώρος, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένα απάνεµο σηµείο για τους επισκέπτες, 

αλλά µπορεί να εξυπηρετήσει τη διοργάνωση συναυλιών και διαλέξεων.

Κοιτάζοντας από σχετική απόσταση η “πύλη-άνθος” δίνει την αίσθηση ενός 

συµβόλου ενότητας, αλλά και την αρµονία και βεβαιότητα ως το επιθυµητό φόντο 

για τις φωτογραφίες του γάµου στον κήπο λουλουδιών (κάτι που συνηθίζουν οι 

Κινέζοι) !

Το τέλος του κάθε τόξου καταλήγει ως µια ...βούρτσα σβήνει, προσφέροντας στην 

πύλη µια υπαρκτή οµορφιά, αλλά όχι την τελειότητα, κάτι που συµβαίνει συχνά και 

µε την καλλιγραφία.

ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ

ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΥΚΛΑΣ

N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5



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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σηµεία σύγκλισης ∆ΝΤ-Βερολίνου µε αµοιβαίες 

υποχωρήσεις- ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ- Βήµατα για λύση στο χρέος 

ΣΕ 
ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 
ΞΑΝΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΛ.ΣΤΑΤ.- ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
5,4 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ 
Ε.Ε.: «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:

 ΒΑΘΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ- 

ΘΕΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ Ε.Ε.-∆ΝΤ ΓΙΑ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ

ΧΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΡΑΛΙ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ 4,7% ΤΟ 2013.

ΕΞΠΡΕΣ:

«∆ΙΧΑΣΜΕΝΗ» Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ 2014-

20 ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ

 ΜΕΙΩΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

 ΚΥΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ- 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΨΑΛΙ∆Ι» ΕΩΣ 27% ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 50.473 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ  ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΣΕ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΧΑΣΑΝ 5,4 

∆ΙΣ.- 

ΤΑ ΝΕΑ: 

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ 
…ΑΛΛΑ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΕΠΙΜΕΝΕΙ  ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ  ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΕΡΓΙΑ 33% ΣΤΟΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- 
ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΕΙ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ», ΠΛΗΡΗ ∆ΟΣΗ-
ΣΕ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Τα στελέχη 

ΕΘΝΟΣ:

ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ 
 ΠΙΕΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ 

ΒΟΜΒΑ- ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΣΤΕΣ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ 
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ∆ΕΚΟ
Η ΛΑΓΚΑΡΝΤ ΠΕΤΑΕΙ 

ΤΟ ΓΑΝΤΙ ΣΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ: 
«∆ΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΟΙ ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

 ΚΟΥΡΕΜΑ 5,4 ∆ΙΣ. ΣΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ 
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ-

ΛΑΙΛΑΠΑ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΑ ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ  
ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

6 ΜΕΡΕΣ: ΑΡΠΑΞΑΝ 32 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ-

ΤΙ ΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

ΜΑΧΑΙΡΙ ΕΩΣ 30% ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ
«∆ΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΤΙΣ 

ΘΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΧΑΜΕΝΕΣ»!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ:

ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΘΡΥΨΑΛΛΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ  Η ΚΥΠΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ «ΒΟΛΕΜΕΝΩΝ»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΣΕ ΡΗΞΗ 
ΜΕ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΜΙΑ ΚΩΜΟΠΟΛΗ 
ΧΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ-

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΝΣΤΟΛΩΝ, ΓΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ- ΘΡΙΛΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ:  ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΟΑΣΘ ΚΑΙ ΚΤΕΛ 7 ΛΥΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΥΣ 
∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ  ΠΩΣ ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΕΙ∆ΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

 Η 
«ΛΕΥΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ… ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΙ 
«ΑΡΜΑΓΕ∆∆ΩΝΑ»!!!
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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 23/11/2012

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ 4 Ο∆ΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ 650 ΕΚΑΤ. 
ΤΗΣ ΕΤΕΠ 

 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 23/11/2012
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«∆ΕΝ ΒΑΖΩ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ» 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 37 | 23/11/2012

και υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική των 

ΚΟΥΡΕΜΑ... ΜΕ ΤΗΝ ΨΙΛΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟ |  Σελίδα 12 | 23/11/2012


