
Εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., µετά και την έκδοση  

από το ΥΠΕΚΑ των περιβαλλοντικών όρων, η εκτέλεση κατασκευής του έργου 

«Επέκταση Επιβατικού Λιµένα Πειραιώς - Νότια Πλευρά Κρουαζιέρας», που  

θα χρηµατοδοτηθεί κατά 95% από την ΕΕ και θα καταστήσει τον Πειραιά,  

∆ιεθνές Κέντρο Κρουαζιέρας της Μεσογείου.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 

ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α∆Ε∆Υ-ΓΣΕΕ

Κοινός αγώνας για την Ανάπτυξη 
και τη ∆ηµοκρατία 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Äõï ìçíýìáôá ìå ðÜñá ðïëëïýò áðïäÝêôåò 

ìÝóá óå ëßãá åéêïóéôåôñÜùñá:

Ï èñßáìâïò (üðùò Ýãñáøå óýóóùìïò ï ðá-

ãêüóìéïò Ôýðïò) ôçò ¢ãêåëá ÌÝñêåë, åßíáé ç 

Ýìðñáêôç áíôáìåéâÞ ôçò áðü ôïõò Ãåñìáíïýò 

ãéá ôç äéáöýëáîç ôçò ÷þñáò áðü ôçí ïéêïíï-

ìéêÞ êñßóç, åíþ äßíïõí øÞöï åìðéóôïóýíçò 

óôçí ïéêïíïìéêÞ ôçò ðïëéôéêÞ êáé óôç óôÜóç 

ôçò áðÝíáíôé óôéò õðüëïéðåò ÷þñåò óôçí 

Åõñùæþíç. ¢ëëç åñìçíåßá äåí ìðïñåß íá 

åìöéëï÷ùñÞóåé. 

Ôï äåýôåñï ìÞíõìá Þñèå áðü ôï íÝï âáóéëéÜ 

ôçò Ïëëáíäßáò, Âßë÷åì ÁëåîÜíôåñ, ï ïðïßïò 

óôçí ðñþôç ôïõ åìöÜíéóç óôï êïéíïâïýëéï ôçò 

÷þñáò ôïõ, ìåôÝöåñå ðñïò ôïõò Ïëëáíäïýò 

(ðñïöáíþò êáé óôïõò õðüëïéðïõò Åõñùðáß-

ïõò), ôï ìÞíõìá ôçò êõâÝñíçóçò ôïõ ðñùèõ-

ðïõñãïý Ìáñê Ñïýôå: «Îå÷Üóôå ôï êïéíùíéêü 

êñÜôïò ôïõ 20ïý áéþíá», åßðå. Óôç èÝóç ôïõ, 

õðïóôÞñéîå ï âáóéëéÜò, áíáäýåôáé «ç êïéíù-

íßá ôçò óõììåôï÷Þò» ìéá óôñïöÞ ðïõ «åßíáé 

éäéáßôåñá ïñáôÞ óôçí êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç êáé 

ôç ìáêñü÷ñïíç öñïíôßäá. [...] Ôï êëáóéêü 

êïéíùíéêü êñÜôïò ôïõ äåýôåñïõ ìéóïý ôïõ 

20ïý áéþíá, éäßùò óå áõôïýò ôïõò ôïìåßò ðñï-

Ýâëåðå ñõèìßóåéò ðïõ äåí åßíáé âéþóéìåò óôçí 

ðáñïýóá ìïñöÞ ôïõò» õðïãñÜììéóå, ôïíßæï-

íôáò üôé ìÝñïò áðü ôï êüóôïò ãéá ôç öñïíôßäá 

çëéêéùìÝíùí, ãéá õðçñåóßåò ãéá ôïõò íÝïõò, 

êáèþò êáé ôçí åðáíåêðáßäåõóç áíÝñãùí, èá 

ìåôáôïðéóôåß óå ôïðéêü åðßðåäï, ðñïêåéìÝíïõ 

íá åßíáé êáëýôåñá ðñïóáñìïóìÝíï óôéò óõí-


Áðü ôçí Åõñþðç ôùí ëáþí, óôçí Åõñþðç ôùí 

áñ÷çãþí, ôá ìçíýìáôá ôùí ïðïßùí ìïéÜæïõí 

ìå «óêïýñá óýííåöá» óôïí ïñßæïíôá, ìå üôé 

áõôü óõíåðÜãåôáé ãéá ôï Üìåóï êáé áðüôåñï 

ìÝëëïí…

Χαρακτήρα πανεργατικής απεργίας 

προσλαμβάνει η σημερινή κινητοποίη-

ση, καθώς παράλληλα με την 48ωρη 

απεργία που πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ 

την Τρίτη και Τετάρτη αποφασίστηκε 

στην σημερινή κινητοποίηση και η συμ-

μετοχή της ΓΣΕΕ. Οι κινητοποιήσεις 

κλιμακώνονται λόγω της παρουσίας της 

τρόικας, ενώ παράλληλα προγραμματί-

ζονται απεργιακές συγκεντρώσεις και 

συλλαλητήρια.

Στο μεταξύ το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας δηλώνει την αμέριστη συμπα-

ράσταση του και καλεί τους Διπλωμα-

τούχους Μηχανικούς μέλη του να συμ-

μετάσχουν μαζικά και δυναμικά στους 

συνεχιζόμενους και κλιμακούμενους 

αγώνες των υγειών παραγωγικών δυνά-

μεων της χώρας για την υπεράσπιση των 

εργασιακών, κοινωνικών  και των Δημο-

κρατικών δικαιωμάτων των πολιτών, των 

εργαζομένων και του λαού. Σε δελτίο 

Τύπου του ΤΕΕ, που εκδόθηκε χθες το-

νίζεται ότι:

-«Η σταθερή και αποτελεσματική συνερ-

γασία, που έχει εμπεδωθεί με κοινές 

δραστηριότητες και πρωτοβουλίες των  

επιστημονικών και παραγωγικών φο-

ρέων της χώρας, με τη συμμετοχή του 

προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη,  συν-

δέεται άρρηκτα με τον διαρκή αγώνα 

των  δυνάμεων της επιστήμης, της εργα-

σίας, της ανάπτυξης και της Δημοκρατί-

ας  εναντίον των πολιτικών οικονομικής 

ισοπέδωσης, παραγωγικής διάλυσης και 

κοινωνικού κατακερματισμού, που επι-

βάλλονται από τις ακραίες επιταγές της 

τρόικας των δανειστών και τις πρακτικές 

αλαζονείας των εγχώριων εκφραστών 

της,   καλλιεργώντας παράλληλα τις συν-

θήκες, που  εκτρέφουν τις δυνάμεις του 

φασισμού και της βίας».

Στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδικής 

Απεργίας, που οργανώνει η ΑΔΕΔΥ την 

Τρίτη 24/9  και Τετάρτη 25/9, το ΤΕΕ κα-

λεί  τους Διπλωματούχους  Μηχανικούς 

μέλη του να συμμετάσχουν στην απεργι-

ακή κινητοποίηση και να πάρουν μέρος:

- Την Τρίτη στο Πανεργατικό Συλλα-

λητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος 

10.30. 

-Την Τετάρτη στο Αντιφασιστικό 

Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στο        

Σύνταγμα στις  18.00.

Το ΤΕΕ καλεί τους 

Μηχανικούς µέλη 

του στη πρώτη 

γραµµή των αγώ-

νων για τα εργα-

σιακά κοινωνικά 

και ∆ηµοκρατικά 

δικαιώµατα.



  Με πληθώρα δράσεων θα εορταστεί στη Ναύπα-

κτο -από τις 5 µέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2013- η 442η 

επέτειος της Ναυµαχίας της Ναυπάκτου από τον 

∆ήµο Ναυπακτίας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Τουρισµού. 

Τον Οκτώβριο του 1571, εκατοντάδες γαλέρες από 

τη Βενετία, τη Γένοβα, το παπικό κράτος και την 

Ισπανία, χιλιάδες άντρες, µεταξύ των οποίων και ο 

κορυφαίος ισπανός συγγραφέας Μιγκέλ ντε Θερ-

βάντες, συµµετείχαν στη Ναυµαχία της Ναυπάκτου, 

πολεµώντας τους Οθωµανούς. 

Σάββατο 5 Οκτωβρίου: έναρξη εκδηλώσεων µε 

ιστιοπλοικό αγώνα.

5-13 Οκτωβρίου: Στο Φετιχέ τζαµί µέσα στο 

µεσαιωνικό λιµάνι: Έκθεση µικροναυπηγικής του 

Ευάγγελου Γρυπιώτη. Μοντέλα ιστορικών πλοίων, 

ζωντανεύουν µε τρόπο µαγικό την ιστορία των 

πλοίων από το 5ο π.Χ. έως τον 19ο µ.Χ. αιώνα.

Την εβδοµάδα που θα ακολουθήσει, ο ∆ήµος 

Ναυπακτίας σε συνεργασία µε το Κέντρο Μελετών 

Ιονίου και το ερευνητικό πρόγραµµα «Βυζάντιο 

και ∆ύση» του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών 

του Ε.Ι.Ε. διοργανώνει την Β΄ Εβδοµάδα Μελέτης 

Μεσαιωνικής Ιστορίας της Μεσογείου" µε µελέτες, 

οµιλίες και διαλέξεις διακεκριµένων µελών της 

ερευνητικής και ακαδηµαϊκής κοινότητας.

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου το βράδυ και ώρα 20.30 

στο ενετικό λιµάνι της Ναυπάκτου θα ακολουθήσει 

µία φαντασµαγορική αναπαράσταση της Ναυµα-

χίας. 

Ο εορτασµός ολοκληρώνεται την Κυριακή 13 

Οκτωβρίου µε την εντυπωσιακή κωδωνοκρουσία, 

την αρχιερατική λειτουργία και την καθιερωµένη 

ποµπή από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγ. 

∆ηµητρίου στο ιστορικό λιµάνι της Ναυπάκτου. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

25
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο 

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου

25-27
Σεπτεµβρίου

2013

και έκθεση Ναυτικής Τεχνο-

λογίας

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Ινστιτούτο 
Ναυτικής Τεχνολογίας

26-27
Σεπτεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Αρχίζουν σήµερα και ολοκληρώνονται 

αύριο, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 

οι εργασίες του 2ου ετήσιου Balkans Oil 

& Gas 2013 Summit. Η εκδήλωση, που 

αφορά στον ενεργειακό ρόλο των Βαλκα-

νίων, πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Οικονοµίας της Κροατίας, του 

υπουργείου Οικονοµίας του Μαυροβουνίου, 

του οµοσπονδιακού υπουργείου Ενέργειας, 

Εξόρυξης και Βιοµηχανίας της Βοσνίας 

- Ερζεγοβίνης και υποστηρίζεται από την 

Albanian Energy Association και Romanian 

Association of Petroleum.

Εκδηλώσεις Ναυµαχίας Ναυπάκτου 2013 
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 Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει το διεθνές συνέδριο "Innovative, Open and 

Economically Sustainable Models of Creative Production" στην Αθήνα (30 Σεπτεµβρίου - 1 Οκτωβρί-

ου 2013). Η επιστηµονική εκδήλωση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου "Creativity: 

Innovative Models of Production and Access" (CIMPA) και αφορά νέα µοντέλα καινοτόµων και οικονοµικά 

βιώσιµων δοµών δηµιουργικής παραγωγής και επιχειρηµατικότητας, τα οποία προκύπτουν από την επιτυ-

χηµένη συνεργασία φορέων από τον επιστηµονικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό τοµέα. 

Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη, απαιτείται όµως online εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρί-

ου: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2013-09-30/index.html 

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

  Την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 θα ξεκινήσει στην πόλη 

της Χαλκίδας -για έβδοµη συνεχή χρονιά- η µεγάλη 

γιορτή του Ελληνικού Ντοκιµαντέρ.

 «Μέσα από 52 ιστορίες ταινιών όπου ξεχώρισαν για 

την ιδιαιτερότητα των θεµάτων και τον τρόπο γραφής 

τους θα ταξιδέψουµε φέτος στο πολυπρισµατικό σύ-

µπαν του ντοκιµαντέρ, αναφέρεται σε σχετική ανακοί-

νωση. Με φόντο τη σύγχρονη οικονοµική, κοινωνική 

και πολιτισµική πραγµατικότητα σε συνθήκες κρίσης, 

το Φεστιβάλ συνεχίζει να στηρίζει και να αναδεικνύει 

το δηµιουργικό ντοκιµαντέρ προσφέροντας στους 

Έλληνες κινηµατογραφιστές µια οδό έκφρασης των 

καλλιτεχνικών τους ανησυχιών».

 Tην επίσηµη πρεµιέρα τους θα κάνουν φέτος στο 

φεστιβάλ 34 ντοκιµαντέρ, ενώ συνολικά θα προβλη-

θούν πάνω από 75 ταινίες. Ακόµη θα προβληθούν 

20 ταινίες ντοκιµαντέρ, στο πλαίσιο αφιερωµάτων 

και τιµητικών εκδηλώσεων σε σηµαντικούς Έλληνες 

κινηµατογραφιστές. 

 Όπως κάθε χρόνο στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγ-

µατοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις -ηµερίδες, 

παρουσιάσεις βιβλίων, µουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις 

φωτογραφίας και ζωγραφικής κ.ά.

7ο Φεστιβάλ Ελληνικού 
Ντοκιµαντέρ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το ΤΕΕ καταγγέλλει µε τον πιο απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο, τις µεθοδεύ-

σεις διάλυσης και ισοπέδωσης του δηµόσιου τοµέα, υπογραµµίζοντας παράλληλα  

ότι ο αγώνας για την προάσπιση του δηµοσίου τοµέα συνδέεται µε την συνολική 

ανάπτυξη της χώρας. Αυτά τονίζονται σε δελτίο Τύπου, που εξέδωσε χθες το ΤΕΕ, 

µε το οποίο παράλληλα καλεί τους Μηχανικούς µέλη του στη πρώτη γραµµή των 

αγώνων για τα εργασιακά κοινωνικά και ∆ηµοκρατικά δικαιώµατα. Ειδικότερα 

στο δελτίο Τύπου σηµειώνεται ότι: 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας δηλώνει την αµέριστη συµπαράσταση του και 

καλεί τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς µέλη του να συµµετάσχουν µαζικά και 

δυναµικά στους συνεχιζόµενους και κλιµακούµενους αγώνες των υγειών παρα-

γωγικών δυνάµεων της χώρας για την υπεράσπιση των εργασιακών, κοινωνικών  

και των ∆ηµοκρατικών δικαιωµάτων των πολιτών, των εργαζοµένων και του λαού.

Η σταθερή και αποτελεσµατική συνεργασία, που έχει εµπεδωθεί µε κοινές δρα-

στηριότητες και πρωτοβουλίες των  επιστηµονικών και παραγωγικών φορέων της 

χώρας, µε τη συµµετοχή του προέδρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη,  συνδέεται άρρη-

κτα µε τον διαρκή αγώνα των  δυνάµεων της επιστήµης, της εργασίας, της ανά-

πτυξης και της ∆ηµοκρατίας  εναντίον των πολιτικών οικονοµικής ισοπέδωσης, 

παραγωγικής διάλυσης και κοινωνικού κατακερµατισµού, που επιβάλλονται από 

τις ακραίες επιταγές της τρόικας των δανειστών και τις πρακτικές αλαζονείας των 

εγχώριων εκφραστών της,   καλλιεργώντας παράλληλα τις συνθήκες, που  εκτρέ-

φουν τις δυνάµεις του φασισµού και της βίας.

Το ΤΕΕ καταγγέλλει µε τον πιο απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο, τις µεθοδεύ-

σεις διάλυσης και ισοπέδωσης του δηµόσιου τοµέα. Υπογραµµίζει ότι η εξυγίαν-

ση, αναµόρφωση και βελτίωση της λειτουργίας του δηµόσιου τοµέα, µε ανάδειξη 

του ιδιαίτερου ρόλου των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων 

στην επιτελική λειτουργία και των αναπτυξιακό σχεδιασµό της χώρας αποτελεί 

πάγια και διαχρονική θέση του ΤΕΕ. Παράλληλα το ΤΕΕ επισηµαίνει ότι  οι κυ-

βερνητικές  επιλογές κατ΄ εντολή της τρόικας και των µνηµονίων, που άρχισαν 

µε την εφεδρεία, την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και τώρα προχωρούν µε 

τη διαθεσιµότητα, την κινητικότητα, και τις απολύσεις έχουν κεντρικό στόχο να 

καταργηθεί ο επιτελικός, παραγωγικός, αναπτυξιακός, ρόλος του ελληνικού δη-

µόσιου τοµέα και των υπηρεσιών του, και ότι εντάσσονται στην προδιαγεγραµµέ-

νη κατεύθυνση της οικονοµικής καταβαράθρωσης, της ύφεσης και της ανεργίας. 

Το ΤΕΕ επισηµαίνει επίσης ότι ο αγώνας για την προάσπιση του δηµοσίου τοµέα 

συνδέεται µε την συνολική ανάπτυξη της χώρας. Συνδέεται µε τους αγώνες για 

την προάσπιση της λειτουργίας και των εργασιακών δικαιωµάτων σε επιχειρή-

σεις στρατηγικής σηµασίας όπως της ΛΑΡΚΟ, της µεγαλύτερης µεταλλευτικής 

- µεταλλουργικής εταιρείας της Ευρώπης, της ελληνικής αµυντικής βιοµηχανίας 

(ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ). Επίσης είναι αναγκαία η ανόρθωση των βασικών κλαδών της 

ελληνικής βιοµηχανίας, που ακολουθεί διαρκή πορεία συρρίκνωσης, ενώ ιστορι-

κές µονάδες του κλάδου µεταφέρονται στο εξωτερικό. Την ανάγκη, το Πρόγραµµα 

∆ηµοσίων Επενδύσεων, όπως έχει προτείνει το ΤΕΕ, να αποσυνδεθεί από τα µνη-

µόνια και να αξιοποιηθεί για την ανόρθωση της οικονοµίας και του κατασκευα-

στικού τοµέα, που καταγράφει ιστορικά χαµηλά στα δηµόσια και ιδιωτικά έργα. 

Αναγκαία είναι επίσης η στήριξη και των άλλων βασικών κλάδων της οικονοµίας 

του εµπορίου και της αγροτικής παραγωγής, που έχουν µπει σε τροχιά διάλυσης 

και αποσύνθεσης. 

-Στο πλαίσιο της 48ωρης Πανελλαδικής Απεργίας, που οργανώνει η Α∆Ε∆Υ 
την Τρίτη 24/9  και Τετάρτη 25/9, το ΤΕΕ καλεί  τους ∆ιπλωµατούχους  Μη-
χανικούς µέλη του να συµµετάσχουν στην απεργιακή κινητοποίηση και να 
πάρουν µέρος:

- Την Τρίτη στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθµώνος 10.30. 

-Την Τετάρτη στο Αντιφασιστικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στο Σύνταγ-
µα στις  18.00.

Το υπουργείο ΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε το πρόγραµµα ενίσχυσης 

υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 

αντικείµενο του Προγράµµατος είναι η ενίσχυση υποψήφιων Ενεργει-

ακών Επιθεωρητών (Φυσικά πρόσωπα - ∆ιπλωµατούχοι και Πτυχιούχοι 

Μηχανικοί), µέσω καταβολής προκαθορισµένου ποσού ανά κατηγορία 

Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: Κατηγορία 1. Ενί-

σχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών κτηρίων: ποσό ενίσχυσης ύψους 400 

ευρώ. Κατηγορία 2. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων 

θέρµανσης: ποσό ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ. 

Κατηγορία 3. Ενίσχυση Ενεργειακών Επιθεωρητών συστηµάτων κλιµα-

τισµού: ποσό ενίσχυσης ύψους 200 ευρώ. Το ποσό της ενίσχυσης δεν 

µπορεί να είναι µεγαλύτερό από 400 ευρώ συνολικά, ανεξάρτητα από το 

κόστος της κατάρτισης που αυτοί καταβάλλουν. Το Πρόγραµµα συγχρη-

µατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 

(ΕΚΤ)) µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπί-

νου ∆υναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.) και από Εθνική ∆ηµόσια χρηµατοδότη-

ση. Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη του Προγράµµατος ανέρχεται σε οχτώ 

εκατοµµύρια ευρώ (8.000.000 €). 

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται µε αυστηρή σειρά κατάταξης, βά-

σει κατάλληλης µοριοδότησης, που προκύπτει από την αξιολόγηση των 

παρακάτω κριτηρίων: α) Εισοδηµατικά: µε βάση το δηλωθέν εισόδηµα, 

του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σηµειώµατος.  β) Ηλικιακά: µε 

βάση τα έτη από την ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου ή του διπλώµα-

τος.  Επισηµαίνεται ότι, από το πρόγραµµα µπορούν να ωφεληθούν όσοι 

ανήκουν στο µητρώο προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών. 

Ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί στις αιτήσεις των µη προσωρινών 

Ενεργειακών Επιθεωρητών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατα-

βολή του ποσού στο δικαιούχο, είναι η επιτυχής παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος που επέλεξε και η αντίστοιχη επιτυχής 

απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή από την αρµό-

δια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 31 του 

Νόµου 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄ 18) και στο άρθρο 52 του Νόµου 4178/2013 

(ΦΕΚ Α΄174).  Σηµειώνεται ότι το Πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους 

όσοι έχουν ολοκληρώσει ή πρόκειται να ολοκληρώσουν την εξειδι-

κευµένη κατάρτιση για να αποκτήσουν την ιδιότητα του Ενεργειακού 

Επιθεωρητή. 

Το Πρόγραµµα υλοποιείται σε κύκλους ανά συγκεκριµένα και τακτά 

χρονικά διαστήµατα. Η αίτηση για τη συµµετοχή στο Πρόγραµµα, γίνεται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, µέσω της υφιστάµενης ηλεκτρονικής πλατ-

φόρµας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.

gr) και σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία της πρόσκλησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α∆Ε∆Υ ΚΑΙ  ΓΣΕΕ

Συµµετοχή στην 48ωρη απεργία  και το αντιφασιστικό συλλαλητήριο 

Πρόγραµµα ενίσχυσης υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών
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Η µεγάλη πυραµίδα
Επί 3.800 χρόνια υπήρξε το υψηλότερο κτίσµα στον κόσµο. Η πυραµίδα της Γκίζας έχει 

δηµιουργηθεί από 2,3 εκατοµµύρια ογκόλιθους. Οι µεγαλύτεροι από αυτούς, που βρέ-

θηκαν στο θάλαµο του βασιλιά, ζυγίζουν µεταξύ 25 και 80 τόνων και µεταφέρθηκαν στο 

χώρο από το Ασουάν, 800 χιλιόµετρα µακριά. Συνολικά στην κατασκευή χρειάστηκαν, 

5,5 εκατοµµύρια τόνοι ασβεστόλιθου, 8.000 τόνοι γρανίτη και 500.000 τόνοι κονιάµατος. 

Οι µελετητές ακόµη δεν έχουν καταλήξει στον τρόπο µε τον οποίο τα µεµονωµένα 

ογκώδη στοιχεία τοποθετήθηκαν στη θέση τους. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2504 π.Χ..

Teotihuacan
Η ακριβής µετάφραση σηµαίνει «το µέρος 

όπου οι άνδρες γίνονται Θεοί».  Υπήρξε η 

µεγαλύτερη πόλη στην προ-Κολοµβιανή 

Αµερική. Από τις πιο γνωστές κατασκευές 

της είναι η Πυραµίδα του Ήλιου, η οποία 

χτίστηκε σε δύο φάσεις. Κατά τη δεύτερη 

φάση έφτασε στο ύψος των 224 µ., καθι-

στώντας την την τρίτη υψηλότερη πυραµίδα 

του κόσµου. Ολόκληρη η πόλη απλωνόταν, 

αρχικά, σε περίπου 20 τετραγωνικά χιλιό-

µετρα και διέθετε 2.200 κατοικίες, χτισµένη 

εξολοκλήρου από πέτρα και ασβεστοκονία-

µα. Ολοκληρώθηκε το 100 π.Χ.. 

Colosseum
Η χωρητικότητά του ήταν για 50.000 θεατές. Είναι το µεγαλύτερο αµφιθέατρο που 

χτίστηκε από την ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Υπολογίζεται ότι το εξωτερικό τοίχωµα, το 

οποίο έχει 189 µέτρα µήκος και 156 µέτρα πλάτος, χτίστηκε αρχικά µε 100.000 κυβικά 

µέτρα πέτρας τραβερτίνη. Μέρος αυτής της πέτρας χρησιµοποιήθηκε αργότερα για 

την κατασκευή της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, καθώς και για άλλα κοντινά µνηµεία. 

Ολοκληρώθηκε το 80 µ.Χ.. 

Η µεγάλη πυραµίδα Colosseum

Teotihuacan

Taj Mahal
Χρειάστηκαν 20 χρόνια για την κατασκευή του µνηµείου της γυναίκας του αυτοκράτο-

ρα Shah Jahan, της Mughal. Για την εξωτερική διακόσµησή του χρησιµοποιήθηκαν 28 

διαφορετικές ποικιλίες από ηµιπολύτιµους και πολύτιµους λίθους. Είναι κατασκευα-

σµένο από λευκό µάρµαρο από τα λατοµεία του Rajasthan, το οποίο έχει την ιδιότητα 

να φαίνεται ροζ το πρωί, λευκό κατά τη διάρκεια της ηµέρας και το χρυσό στο φως του 

φεγγαριού. Ολοκληρώθηκε το 1653 µ.Χ. 

Παρθενών
Χρειάστηκαν 10 χρόνια για 

την κατασκευή του και επι-

πλέον 5 για την ολοκλήρωση 

των γλυπτών του. Για την 

κατασκευή του χρησιµοποιή-

θηκε λευκό µάρµαρο από την 

Πεντέλη, στο λατοµείο της 

οποίας λαξεύτηκε κάθε κοµµάτι, βάρους 80 µέχρι 100 τόνους, τα οποία στη συνέχεια 

µεταφέρθηκαν 19 χιλιόµετρα για να συναρµολογηθούν. Στο κτίσµα δεν υπάρχει ούτε 

µία ευθεία γραµµή αλλά παντού συναντάµε απαλές καµπύλες. Το οπτικό αποτέλεσµα 

είναι εκτός από αρµονικό πολλές φορές και απροσδόκητο, µιας και ο Παρθενώνας 

καταφέρνει να δείχνει εντυπωσιακά µεγαλύτερος από το πραγµατικό του µέγεθος 

(69,54µ. µήκος, 30,78µ. πλάτος, 20µ. ύψος). Οι κίονες του δεν είναι κάθετοι, αλλά αν 

προεκταθούν νοητά προς τα επάνω θα µπορούσαν να συναντηθούν στα 1852 µέτρα. 

Ολοκληρώθηκε το 438 π.Χ και το 433 π.Χ. τα γλυπτά του.

Taj 

Mahal

Great-wall
Έχει µήκος 8.850 µέτρων και κατασκευάστηκε σταδιακά σε µια περίοδο 2.000 ετών, 

µε έναρξη το 475 π.Χ. και σκοπό να προστατευθεί η Κίνα από την εισβολή των Ούννων. 

Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Μινγκ, µεταξύ 1368 και 1644 µ.Χ., έγινε µια εκτεταµέ-

νη ανακατσκευή και προσθηκες επάλξεων, παρατηρητηρίων και θέσεων για κανόνια, 

κάποια από τα οποία βρίσκονται σε ύψος 980 µέτρων πάνω από την επιφάνεια της 

θάλασσας. Το κονίαµα που χρησιµοποιήθηκε για να δεσµεύσει τις πέτρες του τείχους, 

έγινε από αλεύρι ρυζιού. Το βασικό τείχος ολοκληρώθηκε το 204 π.Χ..

Great-wall

Η µηχανική, διαχρονικά, εξέπληττε την ανθρωπότητα µε τα έργα της. Τις προηγούµενες ηµέρες αναφερθήκαµε σε ορισµένες εντυπωσιακές κατασκευές του τελευταίου 

αιώνα. Σήµερα, πάµε πίσω στην ιστορία για να θυµηθούµε.



Ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) µε ανακοί-

νωση του (υπογράφει ο πρόεδρος Π. Ρήγας και η 

γενική γραµµατέας Σ. Καπελλάκου) δηλώνει τη 

συµµετοχή του στην 48ωρη απεργία της Α∆Ε∆Υ την 

Τρίτη και Τετάρτη 24 και 25 Σεπτεµβρίου και στην 

απεργιακή συγκέντρωση στη ΓΓ∆Ε (Χαριλάου Τρι-

κούπη 182), σήµερα στις 730 πµ Στην ανακοίνωση 

του Συλλόγου αναφέρεται ότι «για την κυβέρνηση 

είµαστε όλοι υποψήφιοι σε διαθεσιµότητα. Ήδη 

οι πύλες της κόλασης άνοιξαν για άλλους τριακό-

σιους σαράντα πέντε Συναδέλφους της Γ.Γ.∆.Ε. Θα 

περιµένουµε τη σειρά µας; Η διάλυση του ∆ηµο-

σίου αποτελεί συνειδητή πολιτική της κυβέρνησης, 

προς όφελος των οργανωµένων συµφερόντων» Η 

ανακοίνωση καταλήγει τονίζοντας χαρακτηριστικά 

«∆ε θα σταµατήσουν αν δεν τους σταµατήσουµε».

Áðåñãßá ÓÅÔÅÅ 

 «Οι µάσκες έπεσαν! «Οι πύλες της κόλασης» άνοιξαν 

για άλλους 345 συναδέλφους µας της Γ.Γ.∆.Ε» τονί-

ζεται σε ανακοίνωση της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε  σχετικά 

µε τροπολογία που κατατέθηκε ήδη  στη Βουλή και 

θέτει σε διαθεσιµότητα από της 31 Οκτωβρίου 2013, 

345 υπαλλήλους της Γ.Γ.∆.Ε. αδιαφορώντας πλήρως 

για το τεράστιο κόστος που θα προκληθεί τόσο στους 

συναδέλφους όσο και στις υπηρεσίες, στις οποίες θα 

επικρατήσει το απόλυτο «µπάχαλο» µε απρόβλεπτες 

συνέπειες στην ασφάλεια των πολιτών και την πορεία 

εκτέλεσης των έργων. 

Η οµοσπονδία δηλώνει τη συµµετοχή της στην 48ωρη 

απεργία  της Α∆Ε∆Υ στις 24 και 25 Σεπτεµβρίου και 

στην απεργιακή συγκέντρωση του Συλλόγου της 

Αθήνας στις 24 Σεπτεµβρίου στις 7:30 το πρωί (Χαρ. 

Τρικούπη 182). Παράλληλα καλεί την πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου να απαντήσει στα παρακάτω ερωτή-

µατα:

αριθµός των 450 ατόµων ότι δήθεν πλεονάζει στη 

Γ.Γ.∆.Ε, αφού το ίδιο το Κυβερνητικό Συµβούλιο τον 

Απρίλη του 2013, για όλο το Υπουργείο Ανάπτυξης 

προσδιόριζε το πλεονάζον προσωπικό σε 100 άτοµα; 

Τονίζουµε ότι η απόφαση του Κυβερνητικού Συµβου-

λίου προσδιόριζε το αναγκαίο προσωπικό σε 3.330 

υπαλλήλους, ενώ τον Ιούνιο υπηρετούσαν 3.430. 

-

λώνει το Υπουργείο ∆οικ. Μεταρρύθµισης, στη Γ.Γ.∆.Ε 

-

τάστασης αφού το προσωπικό των ΤΑΣ και της ΥΑΣΒΕ 

δεν µεταφέρεται αλλά µπαίνει στη διαθεσιµότητα χω-

ρίς καµία απολύτως εγγύηση ότι µπορεί να επανέλθει 

έστω και µετά από κάποιο διάστηµα;

-

γάλου σεισµού στους επόµενους µήνες όταν το πιο 

εξειδικευµένο προσωπικό των 300 και πλέον ατόµων 

βρίσκεται σε διαθεσιµότητα; 

παραµένουν ουσιαστικά στο Υπουργείο, γιατί το προ-

σωπικό «µετακινείται» στις Αποκεντρωµένες ∆ιοική-

σεις; Μήπως για να ικανοποιηθεί µόνο ο στόχος να 

αποτελέσει η Γ.Γ.∆.Ε την Ιφιγένεια του Υπουργείου;

-

ξης των έργων µε την µεταφορά των αρµοδιοτήτων 

των Ε.Υ.∆.Ε. στις Περιφέρειες και της επιστροφής 

εκατοντάδων εκατ. ευρώ στην Ε.Ε. ή ποιος θα έχει 

την ευθύνη για τα ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν 

λόγω µη συντήρησης των έργων τα οποία συνοδεύο-

νται πάντα µε ποινικές ευθύνες και αγωγές αποζηµι-

ώσεων κατά του ∆ηµοσίου;

µπει το προσωπικό του σε διαθεσιµότητα κατά ποσο-

µετά την κινητικότητα θα φτάσει τα 1000 άτοµα πε-

ρίπου (χωρίς τη διοικητική υποστήριξη) και µέχρι το 

2015 θα µειωθεί σε 800 µόνο λόγω φυσικής αποχώ-

ρησης;

-

τωση των έργων της Γ.Γ.∆.Ε. που ανέρχεται σήµερα 

στο ποσό των 11,98 δις ευρώ όταν το προσωπικό που 

θα αποµείνει θα είναι απαξιωµένο και φοβισµένο για 

το επόµενο κύµα κινητικότητας; Εκτός εάν υπάρχει 

ειληµµένη απόφαση για µεταφορά αρµοδιοτήτων σε 

Α.Ε. που λειτουργούν έξω από το δηµόσιο λογιστικό 

έλεγχο και το λειτουργικό τους κόστος είναι κατά 

πολύ µεγαλύτερο. 

-

ωση του προσωπικού της Γ.Γ.∆.Ε: Ο ελληνικός λαός ή 

τα οργανωµένα συµφέροντα;

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι: «Είναι 

ολοφάνερο πια ότι η Γ.Γ.∆.Ε. δέχεται µια στοχευµένη 

και ενορχηστρωµένη επίθεση, µε το προκάλυµµα της 

κινητικότητας και απώτερο στόχο την πλήρη αποδυ-

νάµωσή της, ώστε να ανοίξει εντελώς ο δρόµος όχι 

µόνο για την ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων έργων 

αλλά και του ελέγχου αυτών προκειµένου να εξα-

σφαλιστεί η εγγύηση του δηµοσίου για την κάλυψη 

κάθε επιχειρηµατικού κινδύνου. Τρανό παράδειγµα 

είναι η επιχειρουµένη µεθόδευση της κυβέρνησης 

να χρηµατοδοτήσει όχι τις ζηµιές αλλά τα διαφυγόντα 

κέρδη των παραχωρησιούχων και των τραπεζιτών 

τους από τη πρόσφατη οικονοµική κρίση, µε αστεία 

επιχειρήµατα που θα δούµε στις επόµενες πράξεις».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε

«Ενορχηστρωµένη επίθεση στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Έργων»
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Για νέες κινητοποιήσεις προετοιµάζονται οι ερ-

γαζόµενοι στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Με-

ταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), οι οποίοι εντός 

της εβδοµάδας θα προχωρήσουν σε "λειτουρ-

γική κατάληψη", προσερχόµενοι στην εργασία 

και µη επιτρέποντας την είσοδο στα µέλη της 

διοίκησης, ενώ εξετάζουν και το ενδεχόµενο 

να κάνουν διαµαρτυρία µαζί µε τις οικογένειές 

τους στο υπουργείο Περιβάλλοντος.Ο πρόε-

δρος του συνδικάτου των εργαζοµένων στο 

ΙΓΜΕ Χάρης Σµυρνιώτης διαµαρτυρήθηκε για 

τη συστηµατική συρρίκνωση και "απαξίωση" 

του Ινστιτούτου τα τελευταία χρόνια και εξέ-

φρασε την ανησυχία για το µέλλον του, µήπως 

ακολουθήσουν διαθεσιµότητες και απολύ-

σεις.

ÍÝåò êéíçôïðïéÞóåéò 

óôï ÉÃÌÅ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Με νέο ενδιαφέρον αντιµετωπίζονται οι 

προοπτικές των εγχώριων αγορών- ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ 
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΞΕΝΩΝ- Goldman Sachs: Οι ελληνικοί 

οι πολιτικές παρεµβάσεις στην αξιοποίηση της περιουσίας- 
Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΚΕΦΑΛΟ ΤΑΙΠΕ∆- Προτάθηκε η 

επιτάχυνση του προγράµµατος µε ευέλικτη λήψη αποφάσεων 

 ΣΥΓΧΥΣΗ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ 
Προϋπολογισµός: ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κίνηση εµπιστοσύνης από JP MORGAN και 

GOLDMAN SACHS- ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Η 
ΕΛΛΑ∆Α 
καγκελαρίου- ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
ΜΕΡΚΕΛ

σε καλό κλίµα- ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ 
∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟ 2014- Επιφυλάξεις από την 

τρόικα για την επίτευξη των στόχων- Πιέσεις για επιτάχυνση 

ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΡΗ Η 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ- Λέει ο πρόεδρος της ΕΚΤ 

ΦΘΗΝΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΣΤΗ ∆ΕΗ ΜΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Η ΜΕΡΚΕΛ ∆ΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΝΟΤΟ- ΠΡΩΤΕΣ 
Α∆ΕΙΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Σε 

Ρώσους, Ουκρανούς- Έντονο ενδιαφέρον Κινέζων.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΠΑΝΕ ΘΥΛΑΚΟΥΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛ.ΑΣ.- Αφορµή η ολιγωρία στο Α.Τ. Χαλκίδας- Αποµακρύνθηκαν 

ΠΙΕΣΗ ΜΕΡΚΕΛ ΣΤΟ ΝΟΤΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡ-
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Στάινµπρουκ: Στην ηµερησία διάταξη σύντοµα και 

∆ΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟ 2014 Η ΤΡΟΪΚΑ-  

Πρόβληµα η απόδοση φόρων.

ΤΑ ΝΕΑ: Εντολή ∆ένδια στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 

για ελέγχους- ∆όγµα µηδενικής ανοχής για τους φασιστικούς 

θυλάκους στην Αστυνοµία- ΣΚΟΥΠΑ- ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.  ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Η ΕΛΛΑ∆Α ΒΓΑΖΕΙ… ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
Ο Στάινµπρουκ βάζει την ελληνική κρίση στην ατζέντα των 

διαπραγµατεύσεων για τον σχηµατισµό κυβέρνησης µε τη Μέρκελ.

ΕΘΝΟΣ: Αποκάλυψη: Χρυσαυγίτης εν δράσει µαζί µε τα ΕΚΑΜ 

στο Κερατσίνι- ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ΑΠΟ «ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΑ» ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛ.ΑΣ.  ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΑΝ 
∆ΥΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ, ΣΤΟ ΨΥΓΕΙΟ 8 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
επόµενη µέρα- ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ Η … ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ 
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ∆εν αρκούν 14 

παραιτήσεις- µεταθέσεις για να λυθεί το πρόβληµα- ΣΤΑΓΟΝΙ∆ΙΑ 
ΣΤΟΝ ΩΚΕΑΝΟ «ΠΑΖΑΡΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΤΟΥ ΣΟΪΜΠΛΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εκκαθαρίσεις ∆ένδια στην ΕΛ.ΑΣ.- Σε 

 ΞΗΛΩΣΕ 13 ΑΠ’ ΤΑ ΨΗΛΑ 
ΜΕΝΕΙ Ο ΟΓΚΟΣ ΑΠ’ ΤΑ ΨΙΛΑ ΨΑΧΝΟΥΝ 20 ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ, 
ΑΚΟΜΗ Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  ΣΕ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.000 
ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αποκλειστικό: Όλη η προκήρυξη 

µε τη µοριοδότηση των υποψηφίων- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ 10.000 ΕΠΟΧΙΚΟΥΣ ΣΕ ΟΤΑ  «ΤΡΕΞΤΕ 
ΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- 

Μητσοτάκης: Αίτηµα δίµηνης παράτασης για το 2ο κύµα 

συνταγή λιτότητας- ΠΑΝΙΣΧΥΡΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, «ΣΚΛΗΡΗ» 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
στελεχών στην ΕΛ.ΑΣ.- Ο ∆ΕΝ∆ΙΑΣ «ΞΗΛΩΝΕΙ» ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Υπέκυψε ο Άδωνις- Από τα 5 στα 25 ευρώ το 

εισιτήριο, το 60% των φαρµάκων γενόσηµα- ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΑ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΘΡΙΑΜΒΟ Η FRAU ΜΕΡΚΕΛ: ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ 
«ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΜΟΙ» ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΥΣΗ 
ΑΥΓΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟ TAXISNET- Παραβιάσθηκε εκ 

λάθους το φορολογικό απόρρητο.

Η ΑΥΓΗ: Εκκαθαρίσεις «σταγονιδίων» στην ΕΛ.ΑΣ. για τη Χρυσή 

Αυγή- Ο ∆ΕΝ∆ΙΑΣ ΤΡΩΕΙ… ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ- Οµολογία ενοχής από 

την κυβέρνηση για την ανοχή στη Χρυσή Αυγή επί έναν χρόνο.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Η οµιλία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στο 39ο 

 Η ∆ΙΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ ΘΑ ΕΡΘΕΙ 
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Επίκεντρο των παγκοσµίων εξελίξεων η 

Ελλάδα!- ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ Γ.Α.Π. ΚΑΙ… ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ!
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ΑΣΦΥΚΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 24/09/2013

Χαλαρότερο πολιτικό έλεγχο και ταχύτερες διαδικασίες 

ζητεί η τρόικα προκειµένου να επιταχυνθεί το 

πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων για τους µήνες που 

αποµένουν µέχρι και το τέλος του χρόνου αλλά και για 

το 2014, διάστηµα στο οποίο αναµένονται έσοδα ύψους 

3,5 δισ. ευρώ.

τρόικα «λογιστικά» έσοδα ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. 

Από τα χρήµατα αυτά, τα 712 εκατ. ευρώ θα έρθουν 

από την πώληση του 33% του ΟΠΑΠ (652 εκατ. ευρώ 

+ 60 εκατ. ευρώ από το µέρισµα), την παραχώρηση 

της άδειας διαχείρισης των κρατικών λαχείων για 12 

χρόνια (190 εκατ. ευρώ), την πώληση τριών από τα 

πέντε ακίνητα του εξωτερικού (28 εκατ. ευρώ), ενώ αν 

υπάρξουν σύντοµα οι εγκρίσεις των ρυθµιστικών αρχών 

στα 400 εκατ. ευρώ), τότε το Ταµείο θα έχει επιτύχει 

σχεδόν απόλυτα το αναθεωρηµένο στόχο του µνηµονίου 

για έσοδα στο 1,5 δισ. ευρώ µέχρι και το τέλος του 2013.

Η ένσταση των εκπροσώπων των δανειστών ήταν ότι 

δεν τηρήθηκε το αρχικό χρονοδιάγραµµα που είχε 

συµφωνηθεί από την αρχή του χρόνου, µε αποτέλεσµα 

τα έσοδα να µπουν στα δηµόσια ταµεία µε µεγάλη 

καθυστέρηση. Τα 2,5 δισ. που υπολογίζονταν στην 

αρχή του χρόνου ως έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα 

τροφοδοτούσαν τον ειδικό λογαριασµό για το χρέος. 

Η υστέρηση στα έσοδα αλλάζει έστω και οριακά 

το χρονοδιάγραµµα µείωσης του χρέους και -το 

κυριότερο- καθυστερεί πολύτιµες επενδύσεις που θα 

συνεισέφεραν στην ανάπτυξη της οικονοµίας.

Στη συζήτηση στο κεφάλαιο του σχεδιασµού, οι 

εκπρόσωποι των δανειστών άκουσαν για περισσότερο 

από µια ώρα τη διοίκηση του Ταµείου να αναλύει την 

πορεία διαγωνισµών οι οποίοι έχουν ξεκινήσει αλλά 

έχουν µείνει µετέωροι εδώ και περίπου 40 ηµέρες, από 

την παραίτηση στις 18 Αυγούστου του τέως προέδρου 

σύγκλησης του διοικητικού συµβουλίου, έχουν µείνει 

στον αέρα ο διαγωνισµός για την παραχώρηση του 

φάση για το διαγωνισµό της ΕΥΑΘ, ο οποίος έχει 

ξεκινήσει από τα τέλη του 2012. Βεβαίως για την 

ΕΥΑΘ δεν έφταιγε µόνο το «ακέφαλο» του Ταµείου. 

Η εξέλιξη του διαγωνισµού έπρεπε να περιµένει την 

ίδρυση της εποπτικής αρχής υδάτων και στη συνέχεια 

τη διευθέτηση των χρεών του ∆ηµοσίου µαζί µε την 

ΕΥ∆ΑΠ. Και οι δύο διαγωνισµοί είναι δύσκολο να 

προχωρήσουν χωρίς απόφαση του δ.σ. του Ταµείου.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης και σε µια σειρά 

από κοµµάτια της ακίνητης περιουσίας, οι διαγωνισµοί 

των οποίων έχουν περάσει από το στάδιο της αρχικής 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

αυτά βρίσκονται σε κατάσταση αναµονής λόγω της 

καθυστέρησης της κάλυψης της θέσης του προέδρου, 

η απάντηση των εκπροσώπων της τρόικας ήταν 

ξεκάθαρη: «Προχωρήστε και χωρίς πρόεδρο και φέρτε 

αποτελέσµατα».

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι εκπρόσωποι των 

δανειστών τόνισαν ότι θα πρέπει να ληφθούν µέτρα 

ώστε το Ταµείο να µπορεί να λειτουργήσει ταχύτερα 

και αποτελεσµατικότερα στο άµεσο µέλλον. Στην 

κατεύθυνση αυτή τόνισαν ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος 

ώστε να συµπτυχθεί ο χρόνος που χρειάζονται οι 

εποπτικές αρχές να εγκρίνουν µια αποκρατικοποίηση, 

αλλά και να µειωθεί δραστικά ο αριθµός των 

διαδικασιών µέχρι ένα κοµµάτι της δηµόσιας περιουσίας 

να πάρει το δρόµο της αξιοποίησης.

Μάλιστα, αναφέρθηκαν εµµέσως πλην σαφώς και στις 

καθυστερήσεις που παρατηρούνται κατά το πολιτικό 

έλεγχο που επιβάλλεται πριν, κατά τη διάρκεια και µετά 

την ολοκλήρωση µιας αποκρατικοποίησης.

Τόνισαν, τέλος, ότι η ευελιξία θα βοηθήσει σηµαντικά 

τους επόµενους διαγωνισµούς, που θα αφορούν τα 

δύο µεγάλα λιµάνια (ΟΛΠ, ΟΛΘ) και τα υπόλοιπα 10 

µεγάλα περιφερειακά λιµάνια. Μάλιστα, εξέφρασαν και 

την ικανοποίησή τους για την απόφαση της ελληνικής 

κυβέρνησης να προχωρήσει άµεσα στην αξιοποίηση 

τους µέσω της πώλησης πακέτου µετοχών.

ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-36 | 24/09/2013

κατασχέσεις οφειλετών µέσω του Κέντρου Είσπραξης 

Ασφαλιστικών Οφειλών, στη δηµιουργία του οποίου 

προχωρεί µε γοργά βήµατα, µε σκοπό να εισπράξει 

τουλάχιστον 2 δις. ευρώ από τα 8 δις., ενώ στο 

συγκεκριµένο κέντρο θα συγκεντρώνει τις οφειλές άνω 

των 5.000 ευρώ από τα άλλα δύο Ταµεία (ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ) 

µε στόχο την απόσβεση µεγαλύτερων ποσών εκ των 15 

δισ. ευρώ που συνολικά οφείλονται.

Η κυβέρνηση και το αρµόδιο υπουργείο Εργασίας θα 

επιδιώξουν στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα την 

«ελάφρυνση» της ρύθµισης, καθώς οι υπάρχουσες δύο 

ρυθµίσεις δεν «περπατούν» όπως θα έπρεπε εξαιτίας 

των απαιτήσεων που συνεπάγονται. Μόλις 14.000 

έχουν υποβάλει αιτήσεις για ρύθµιση των χρεών τους.

Το υπουργείο Εργασίας θα επιδιώξει νέα ρύθµιση που 

θα περιλαµβάνει τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών 

για τους συνεπείς εργοδότες της προ κρίσης περιόδου.

Σύµφωνα µε εγκύκλιο του ιδρύµατος, στο ΚΕΑΟ 

διαβιβάζονται οι ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές 

αντίστοιχες οφειλές του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Οι οφειλές 

που διαβιβάζονται πρέπει να είναι µη ρυθµισµένες 
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και άνω των 5.000 ευρώ (κύρια οφειλή και τυχόν 

επιβαρύνσεις). Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές 

που κατέστησαν απαιτητές λόγω µη τήρησης 

προηγούµενων ρυθµίσεων.

Οι λοιπές οφειλές παραµένουν στους οικείους φορείς 

και εξακολουθούν να εισπράττονται από αυτούς.

συνολικά χρωστούν πάνω από 5 δισ. ευρώ. Στον 

ΟΑΕΕ έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση πάνω από 5.500 

άτοµα, αλλά χρωστούν 370.000 ενεργοί ασφαλισµένοι 

και 196.000 άτοµα που έχουν πλέον διακόψει την 

επαγγελµατική τους δραστηριότητα.

Πάντως, πρέπει να σηµειωθεί ότι πρόκειται κυρίως για 

µικροοφειλέτες, καθώς το 65% χρωστά ποσά κάτω από 

15.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, η ρύθµιση χρεών στα Ταµεία οδηγείται 

σε «ναυάγιο» και ειδικοί στο θέµα επισηµαίνουν 

ότι πρέπει να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις. Για 

παράδειγµα, θα µπορούσε να απαλειφθεί ο όρος που 

προβλέπει ότι για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να 

έχουν καταβληθεί οι εισφορές του 2013.

Ωστόσο, εκτιµάται ότι ανάλογες προτάσεις είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να γίνουν δεκτές από τους 

δανειστές, οι οποίοι άλλωστε είχαν θέσει εξαιρετικά 

αυστηρούς όρους για την υπαγωγή στη ρύθµιση.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΜΠ 
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 «Λουκέτο» µπαίνει στα δύο ιστορικότερα και 

Αθηνών και το ΕΜΠ- µετά την απόφαση του υπ. 

Παιδείας να προχωρήσει σε διαθεσιµότητα του 37% και 

38%, αντίστοιχα, των διοικητικών τους υπαλλήλων. «Η 

Σύγκλητος του Παν. Αθηνών µε λύπη της ενηµερώνει 

την κοινή γνώµη ότι το Πανεπιστήµιο εξαναγκάζεται 

χωρίς τη θέλησή του σε αδυναµία εγγραφής των 

νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγής εξετάσεων, 

ορκωµοσίας πτυχιούχων και, γενικώς κάθε άλλης 

ακαδηµαϊκής λειτουργίας και παροχής κοινωνικού 

έργου, καθώς και ανταπόκρισης στις διεθνείς 

υποχρεώσεις του» ανέφερε η σχετική ανακοίνωση 

του ιδρύµατος, που προχώρησε σε επ' αόριστον 

«λουκέτο» καθώς λόγω διαθεσιµότητας «χάνει» τους 

498 από τους 1.337 διοικητικούς υπαλλήλων του - το 

37%. Από την πλευρά της η Σύγκλητος του ΕΜΠ (χάνει 

399 από 883 υπαλλήλους - 38%) αποφάσισε χθες 

διήµερη αναστολή λειτουργίας του ιδρύµατος και 

επανεξέταση της κατάστασης αύριο. Σε αναστάτωση 

του Παν. Κρήτης αποφάσισαν επ' αόριστον αναστολή 

λειτουργίας του - που «συνεισφέρουν» στο σύνολο 

των 1.369 διοικητικών υπαλλήλων που θα τεθούν 

σε διαθεσιµότητα, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη 

εβδοµάδα η απεργία των διοικητικών υπαλλήλων. 

Το µέτρο της διαθεσιµότητας θα κριθεί, πάντως, 

στο Συµβούλιο της Επικρατείας καθώς σύσσωµη η 

πανεπιστηµιακή κοινότητα βάλλει κατά της απόφασης 

«που αναµένεται να οδηγήσει σε κλείσιµο ολόκληρες 

διευθύνσεις διοικητικών υπηρεσιών» όπως ανέφερε 

απόφαση έχει διχάσει τους διοικητικούς υπαλλήλους 

σε οµάδες, µε κριτήριο τη θέση εργασίας και το 

επίπεδο εκπαίδευσης. «Γιατί το υπ. Παιδείας εξαίρεσε 

τους διοικητικούς υπαλλήλους πανεπιστηµιακής 

εκπαίδευσης του κλάδου Μηχανικών, η συντριπτική 

πλειονότητα των οποίων προσελήφθη από το 2004 

έως το 2008;» αναρωτήθηκε άµεσα ενδιαφερόµενος, 

µιλώντας χθες στην «Κ», αφήνοντας υπονοούµενα για 

επιλογές µε κοµµατικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το τριµελές προεδρείο της Συνόδου 

Πρυτάνεων συναντήθηκε χθες µε τον πρόεδρο της 

Τσίπρα. Η πρόθεση των πρυτάνεων είναι να πιέσουν 

σε πολιτικό επίπεδο για την άρση της απόφασης, όµως 

είναι δεδοµένο ότι θα κινηθούν δικαστικά κατά της 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που θα καταργήσει 

τις οργανικές θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. «Το 

πρώτο βήµα είναι να στραφούµε κατά της εφαρµογής 

της ΚΥΑ µε αίτηση αναστολής εκτελέσεως και αίτηση 

ακυρώσεως στο Συµβούλιο της Επικρατείας» ανέφερε 

χθες στην «Κ» το µέλος της τριµελούς γραµµατείας 

της Συνόδου Πρυτάνεων και πρύτανης του Παν. 

Αιγαίου κ. Πάρις Τσάρτας. Η σύνοδος πρυτάνεων 

σε οµόφωνο ψήφισή της θεωρεί ότι το µέτρο της 

διαθεσιµότητας δεν µπορεί να εφαρµοστεί από το 

υπ. Παιδείας καθώς προσκρούει στο αυτοδιοίκητο 

Συντάγµατος.

Επίσης, αφήνονται υπόνοιες για µεροληπτική 

αντιµετώπιση κατηγοριών διοικητικών υπαλλήλων, 

του κλάδου Π.Ε. Μηχανικών θα φύγουν υπάλληλοι 

που εξυπηρετούν αµιγώς διοικητικές δοµές των 

Παιδείας προχωρά σε οριζόντιες και επιλεκτικές 

διαθεσιµότητες» τόνισε στην «Κ» ο πρόεδρος 

της οµοσπονδίας των διοικητικών υπαλλήλων κ. 

ρωτά: «Πριν καλά καλά στεγνώσει το µελάνι για 

το ανεκδιήγητο σχέδιο "Αθηνά", µας πρόλαβε η 

κατεπείγουσα ανάγκη της διαθεσιµότητας.

Και ναι µεν είναι και το ένα και το άλλο απόρροια 

της οικονοµικής κρίσης και πίεσης των δανειστών 

της χώρας, αλλά πώς δικαιολογείται να έχουν 

της χώρας;».


