
Έκρηξη ληξιπρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΗ

Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη ∆ΕΗ έφθασαν τον περασµένο Σεπτέµ-

βριο στο 1,22 δις ευρώ, σύµφωνα µε τη ΓΕΝΟΠ. Από αυτά τα 696 εκατ. 

είναι ληξιπρόθεσµες οφειλές νοικοκυριών, µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 

όσων καταναλωτών τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαµηλής τάσης, οφειλές 

οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε διάστηµα µικρότερο του έτους, καθώς 

το Νοέµβριο του 2011 ήταν 388,9 εκατ. ευρώ.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï ðáíçãõñéêü êëßìá ôï ïðïßï 

åðå÷åßñçóáí êÜðïéïé íá äþóïõí ìåôÜ ôçí 

(áìöéóâçôïýìåíç) áðüöáóç ôïõ Eurogroup, 

Þñèå íá “ãåéþóåé” áðüôïìá ç áðïãïçôåõôéêÞ 

ãéá ôçí ÅëëÜäá, áëëÜ êáé ãéá ôïí õðüëïéðï 

êüóìï, öèéíïðùñéíÞ Ýêèåóç-ðñüâëåøç ôïõ 

Ïñãáíéóìïý ãéá ôçí ÏéêïíïìéêÞ Óõíåñãáóßá 

êáé ôçí ÁíÜðôõîç ãéá ôçí ðïñåßá ôçò 

ðáãêüóìéáò ïéêïíïìßáò ôï 2013. 

Ï ÏÏÓÁ áíáèåþñçóå óôï 1,4% ôï ìÝóï ñõèìü 

áíÜðôõîçò ôùí ÷ùñþí-ìåëþí ôïõ, Ýíáíôé ôïõ 

2,2% ôçò åáñéíÞò ôïõ ðñüâëåøçò. ÅéäéêÜ ãéá 

ôçí ÅëëÜäá, ç áðïãïÞôåõóç äåí Ý÷åé íá êÜíåé 

ôüóï ìå ôéò ðñïâëÝøåéò ôïõ Ïñãáíéóìïý ôçí 

åðüìåíç ÷ñïíéÜ áëëÜ ôçí ...ìåèåðüìåíç.

ÊáôÜ ôçí “ôñüéêá” êáé ôçí åëëçíéêÞ 

êõâÝñíçóç, ôá äéáëõôéêÜ ìÝôñá ðïõ 

ðñïâëÝöèçêáí êáé áðü ôï “Ìíçìüíéï 3”, 

áðïóêïðïýí (êáé ðñïûðïèÝôïõí) óôçí 

åðéóôñïöÞ ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò óå 

áíáðôõîéáêü ñõèìü ôï 2014. Ùóôüóï, ï ÏÏÓÁ, 

ðñïâëÝðåé êáé ãéá ôï 2014 óõññßêíùóç ôïõ 

åëëçíéêïý ÁÅÐ êáôÜ 1,3%, ùò óõíÝ÷åéá ôçò 

óõññßêíùóçò êáôÜ 6,3% åöÝôïò êáé 4,5% ôï 

2013.

ÐëÝïí áðïãïçôåõôéêÞ ç ðñüâëåøÞ ôïõ ãéá 

ôçí áãïñÜ åñãáóßáò óôçí ÅëëÜäá, êáèþò  

ðñïóäéïñßæåé ôçí áíåñãßá óôï 23,6% åöÝôïò 


Ãéá ôïí äéåèíÞ ïñãáíéóìü, åðéóôñïöÞ óå ñõèìü 

áíÜðôõîçò ãéá ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá äåí 

ðñïâëÝðåôáé ðñéí ôï ôÝëïò ôïõ 2014, ïðüôå 

êáé áíáìÝíåôáé âåëôßùóç ôùí óõíèçêþí ðïõ 

åðéêñáôïýí óôï ðáãêüóìéï åìðüñéï, ìå ôçí 

ðñïûðüèåóç üôé èá Ý÷åé áðïêáôáóôáèåß ç 

åìðéóôïóýíç êáé ç áíôáãùíéóôéêüôçôá. 

Êáé èá Ý÷ïõí äñïìïëïãçèåß Ýñãá êáé ìÝôñá 

áíÜðôõîçò, èá óõìðëñþóïõìå åìåßò.

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  

στις σελ. 3 - 4

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

«∆εν θέλουµε  δηµόσιο τοµέα 
υποτέλειας και ραγιαδισµού»

-«Δεν συμβιβαζόμαστε με την προοπτι-

κή ενός δημόσιου τομέα, με χαρακτη-

ριστικά υποτέλειας και ραγιαδισμού» 

τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης, ανοίγοντας τις εργασίες 

της διημερίδας, με θέμα «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση. Οι τεχνικές υπηρεσίες 

και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως 

μοχλός ανάπτυξης», που διοργανώνει 

το ΤΕΕ την Τρίτη και Τετάρτη 27 και 

28 Νοεμβρίου 2012, στην Αθήνα (Ν. 

Νικοδήμου 18-20).

Το ΤΕΕ είπε ο Χρ. Σπίρτζης αναλαμβά-

νει την πρωτοβουλία, μέσω ολοκλη-

ρωμένου διαλόγου με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς, να διατυπώσει 

συγκεκριμένες, επίκαιρες και υλοποι-

ήσιμες προτάσεις για την προώθηση 

μίας ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθ-

μισης. Ο Θανάσης Μπούμης, μέλος ΔΕ 

ΤΕΕ παρουσιάζοντας την εισήγηση της 

οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης 

αναφέρθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις 

«φιλέτων» της δημόσιας περιουσίας, 

όπως της ΕΥΔΑΠ, των λιμανιών και 

αεροδρομίων τονίζοντας ότι «αυτή η  

πολιτική, σε συνδυασμό με την αυξα-

νόμενη διαίρεση πλουσίων και φτωχών 

οδηγεί σε αδιέξοδα και θα πρέπει να 

σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί 

η αδικία, οι πλούσιοι να γίνονται πλου-

σιότεροι, και οι φτωχοί φτωχότεροι».  

Ο Αντώνης Πρωτονοτάριος  γενικός 

γραμματέας ΔΕ ΤΕΕ, ως συντονιστής 

της εναρκτήριας εκδήλωσης τόνισε ότι 

η πολιτεία διαχρονικά δεν ακούει τις 

προτάσεις του ΤΕΕ για μια ανεξάρτητη 

και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, 

υποκύπτοντας σε πολιτικές και πελα-

τειακές σκοπιμότητες. Κατά τη χθεσινή 

ημέρα τοποθετήσεις έγιναν από τους 

προέδρους της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ Γ. 

Παναγόπουλο και Κ. Τσικρικά και από 

τους εκπροσώπους των κομμάτων, ενώ 

αναπτύχθηκαν με ενδιαφέρουσες ει-

σηγήσεις και μεγάλη παρουσία κοινού 

τρείς ακόμη θεματικές ενότητες για το 

ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση 

των υπηρεσιών και τα ασφαλιστικά. Η 

εκδήλωση ολοκληρώνεται σήμερα το 

απόγευμα με συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης και έκδοση συμπερασμάτων. 

Συνεχίζεται  
σήµερα η διηµερί-
δα µε θέµα «∆ιοι-
κητική Μεταρρύθ-
µιση. Οι τεχνικές 
υπηρεσίες και οι 
διπλωµατούχοι 
µηχανικοί ως µο-
χλός ανάπτυξης», 
που διοργανώνει 
το ΤΕΕ. 



Συνολικά 98 έγκυρες εργασίες κατατέθηκαν για τον ετήσιο θεσµό 

«Ανάδειξης και ετήσιας βράβευσης διπλωµατικών εργασιών 2011» , 

που διοργάνωσε µε επιτυχία για 2η συνεχόµενη χρονιά το e-περιοδικό 

GreekArchitects.gr. Από τις 35 διπλωµατικές που πέρασαν στο δεύτερο 

γύρο επιλέχτηκαν τρείς που έλαβαν ισότιµο βραβείο, τρείς που έλαβαν 

ισότιµο έπαινο και τρείς που έλαβαν ειδική µνεία. 

Μιλώντας τα µέλη της κριτικής επιτροπής, Μ. Αναστασάκης, Νίκος 

Γεωργιάδης, ∆έσποινα Γουναροπούλου, Άντα ∆αµαλά και Πρόδροµος 

Νικηφορίδης, επικεντρώθηκαν στο υψηλό επίπεδο σύνθεσης και ανά-

λυσης των εργασιών, αλλά και στα σοβαρά προβλήµατα που αντιµε-

τωπίζουν σήµερα οι νέοι αρχιτέκτονες. Παράλληλα, ο ∆ιευθυντής του 

GreekArchitects.gr, αρχιτέκτονας  µηχανικός Βασίλης Μιστριώτης, 

µε δήλωση του εξήρε την προσπάθεια των φοιτητών, ενώ τόνισε ότι η 

εκπαιδευτική διαδικασία στα ελληνικά Πολυτεχνεία και παρά την οικο-

νοµική κρίση, χάρη στην προσπάθεια των καθηγητών, διατηρεί υψηλό 

επιστηµονικό επίπεδο.

Ο ετήσιος θεσµός βράβευσης διπλωµατικών εργασιών του 

GreekArchitects.gr, συνεχίζεται και φέτος για 3η χρονιά και έχει 

ως καταληκτική ηµεροµηνία για την αποστολή προτάσεων - διπλω-

µατικών την 31η Ιανουαρίου 2013 (πληροφορίες: στο http://www.

greekarchitects).

Τα τρία ισότιµα βραβεία απέσπασαν οι εργασίες:

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

29  Νοεµβρίου
1  ∆εκεµβρίου

2012

  "Νέες Εφαρµογές Πολυµερι-

κών Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηµατι-

κών ∆ραστηριοτήτων στην Ελλάδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Πολυ-
µερών

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

12-14 
∆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

Εργαστήρι κεραµικής και κέντρο χειροτεχνίας στη ∆ρυοπίδα της Κύθνου
∆ασκαλάκη Αικατερίνη-Ολυµπία

Park D - 
Ψαρράς 

Σταµάτιος

H.A.P.P_ Hydra's Art Platform Project - 
Ζαπαντιώτης Φώτης

 «Τέχνη και  
Τεχνολογία»

Το Μουσείο Επιστηµών και Τεχνολογίας 

του Πανεπιστηµίου Πατρών, σε  συνερ-

γασία µε την Ένωση Εικαστικών Πάτρας, 

διοργανώνει έκθεση µε θέµα: «Τέχνη και 

Τεχνολογία», στο Μουσείο Επιστηµών και 

Τεχνολογίας Π.Π., από σήµερα 28 Νοεµ-

βρίου 2012 ως τις 25 Ιανουαρίου 2013.

Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει 

τη δυνατή σχέση που ενώνει την τέχνη µε 

την τεχνολογία µέσα από σύγχρονα δείγ-

µατα τέχνης από τον χώρο  της Πάτρας. 

Η έκθεση υλοποιείται µε τη συµµετοχή 

µελών της Ένωσης  Εικαστικών Πάτρας 

και µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Αρχιτεκτό-

νων Π.Π.

Βράβευση ∆ιπλωµατικών Εργασιών 2011 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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«Η επιλογή ανεξάρτητης και αποτελεσµατικής διοίκησης  
συγκρούεται µε τις πολιτικές των µνηµονίων» 

Τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης στην εκδήλωση για την διοικητική µεταρρύθµιση, δηλώνοντας  

τέρµα στην συγκάλυψη νοσηρών φαινοµένων 

Η δηµιουργία µίας σύγχρονης και αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης αποτελεί µόνιµη 

επωδό όλων των µεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης στην εκδήλωση για τη διοικητική µεταρρύθµιση. Την έχουµε ακούσει  συνέχισε 

ως «αλλαγή», «εκσυγχρονισµό», «επανίδρυση» «ανασυγκρό-

τηση», «επανεκκίνηση» «επανασύσταση», µε αποτέλεσµα 

να εξαντλείται το λεξιλόγιο, ενώ παραµένει ανεκπλήρωτο το 

αίτηµα για την κοινωνία και η αναγκαιότητα για τη χώρα. Ο 

ίδιος πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος, όπως έγινε σε όλες τις 

περιπτώσεις στο παρελθόν για κοµµατικούς και πελατει-

ακούς λόγους, ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν από την 

κυβέρνηση και την επίσηµη πολιτεία για άλλη µία φορά 

οι ολοκληρωµένες προτάσεις του ΤΕΕ για τη δηµιουργία 

υγιούς, αποτελεσµατικής, σύγχρονης και ανεξάρτητης 

δηµόσιας διοίκησης. Εξήγησε ότι ο λόγος στη σηµερινή 

συγκυρία είναι πως η επιλογή για µία διοίκηση µε αυτά τα χαρακτηριστικά συγκρούεται 

ευθέως µε τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, που έχουν επιβληθεί στη χώρα, µέσω των 

µνηµονίων από τις δυνάµεις των ξένων δανειστών, της οικονοµίας και της αγοράς.

-«Ένας δηµόσιος τοµέας που έχει αξιόπιστους µηχανισµούς ελέγχου δεν µπορεί να 

επιτρέψει φωτογραφικές προδιαγραφές, στρεβλά τιµολόγια, διανοµή έργων, ψευδείς 

επιµετρήσεις και άλλες εκπληκτικές καταστάσεις κατασπατάλησης δηµόσιου χρήµατος», 

είπε ο κ Σπίρτζης αναφέροντας ως κορυφαίο παράδειγµα το «σκάνδαλο Siemens». 

Επίσης πρόσθεσε ότι «ένας δηµόσιος τοµέας που σχεδιάζει στρατηγικά, θεσπίζει κανόνες, 

πρότυπα, προδιαγραφές, λαµβάνει υπόψη του την εθνική παραγωγή, τη βέλτιστη σχέση 

ποιότητας- κόστους, την ασφάλεια, δεν θα επέτρεπε να εκδοθεί υπουργική απόφαση 

εναρµόνισης 254 προτύπων δοµικών υλικών, που αποκλείουν την ελληνική παραγωγή 

επιβάλλοντας φωτογραφικές προδιαγραφές υλικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως  συνέβη στο υπουργείο Ανάπτυξης επί Οικουµενικής και υπουργίας του κ 

Στουρνάρα».

Επίσης ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο των θεµάτων και τα 

ερωτήµατα, που θα απαντηθούν µε τη µορφή ολοκληρωµένων προτάσεων στη διηµερίδα 

του ΤΕΕ, µε αιχµή τις στρατηγικές επιλογές για τη διοίκηση, τις δοµές, τις προδιαγρα-

φές συγκρότησης και λειτουργίας των υπηρεσιακών µονάδων, υπογραµµίζοντας ότι η 

αξιολόγηση δεν µπορεί να είναι το άλλοθι προειληµµένων αποφάσεων συρρίκνωσης των 

υπηρεσιών ούτε µεθόδευση απολύσεων, µετακινήσεων και  διασυρµού των διπλωµατού-

χων µηχανικών. Ο Χρ. Σπίρτζης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισµού 

και απλοποίησης λειτουργιών, µε κανόνες αποτελεσµατικότητας και διαφάνειας, που έχει 

αναλάβει το ΤΕΕ, (όπως για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, την εφαρµογή του πλέγµατος των 

ενεργειακών επιµορφώσεων και επιθεωρήσεων κλπ), συµβάλλοντας στην αναβάθµιση 

λειτουργιών της διοίκησης και εξυπηρέτησης των µηχανικών και των πολιτών. Στο πλαίσιο 

αυτό είπε ότι τον ερχόµενο Ιανουάριο θα είναι έτοιµο να λειτουργήσει από το ΤΕΕ και το 

νέο ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης των οικοδοµικών αδειών. 

Παράλληλα µε τις προτάσεις, για τη διοικητική µεταρρύθµιση  ο Χρ. Σπίρτζης είπε ότι σε 

αυτή την προσπάθεια, όπως έχει αποδείξει και εµπράκτως ο ίδιος και το ΤΕΕ είναι ανυπο-

χώρητοι σε δύο βασικά προαπαιτούµενα, τα οποία είναι:

-«Πρώτον η ενιαία έκφραση του τεχνικού κόσµου, µε κατανόηση, στήριξη και αλληλεγγύη, 

χωρίς τεχνητές αντιπαλότητες και ανούσιες συγκρούσεις, µεταξύ των  επαγγελµατικών 

κλάδων και των γενεών τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα». 

-«∆εύτερον η απαίτηση µας να ανακτήσουµε το ηθικό µας πλεονέκτηµα,  ως µηχανικοί, 

ως συνδικαλιστές, ως υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αυτό σηµαίνει τέλος στην 

συγκάλυψη όλων των στρεβλών καταστάσεων. Τέλος στη συγκάλυψη όσων ντροπιάζουν 

και σπιλώνουν το χώρο µας είτε είναι εργολάβοι, είτε µελετητές, είτε δηµόσιοι υπάλληλοι 

είτε καθηγητές». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ συνέχισε υπογραµµίζοντας ότι: «Εµείς θα πρέπει 

να προτείνουµε µέτρα αντιµετώπισης, εµείς  θα πρέπει να σταµατήσουµε την αναζήτηση 

άλλοθι για όσους µας σπιλώνουν, µας διασπούν και τελικά µας αποµονώνουν από τον 

πολίτη και τον ελληνικό λαό. Μπορεί σε ορισµένους να φαντάζει δύσκολη η σύγκρουση µε 

µία κακώς εννοούµενη «συναδελφική νοοτροπία», µια νοοτροπία που τελικώς εξυπηρετεί 

τους λίγους και επιτηδείους, εις βάρος της προσωπικής επαγγελµατικής και επιστηµονι-

κής αξιοπρέπειας των πολλών, όµως πραγµατικά άδικό και επώδυνο είναι να διαιωνίζεται 

κάθε τέτοιο νοσηρό φαινόµενο». 

-Στις διαχρονικές θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας 

διοίκησης αναφέρθηκε ως συντονιστής της συζήτησης ο Αντώνης Πρωτονοτάριος γενικός 

γραµµατέας της ∆ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, τονίζοντας ότι «η πολιτεία διαχρονικά δεν 

ακούει τις προτάσεις του ΤΕΕ, φθάνοντας τα τελευταία χρόνια να το απαξιώνει συστηµατι-

κά, επειδή έχει ακηδεµόνευτη και αναπτυξιακή φωνή».

Οι µηχανικοί σηµαντικός συντελεστής µεταρρύθµισης
-«Η τεχνογνωσία των διπλωµατούχων µηχανικών αποτελεί σηµα-

ντικό συντελεστή για την επίτευξη του στόχου του προγράµµατος 

της διοικητικής µεταρρύθµισης, την αντιµετώπιση δηλαδή των 

δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται στο πεδίο της ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης», επεσήµανε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 

Γιάννης Παναγόπουλος, µιλώντας στην διηµερίδα του ΤΕΕ. Ο ίδιος 

υπογράµµισε: «Το περιβάλλον που διαµορφώθηκε τα τελευταία 

χρόνια, και δεν θα πω από χρόνο σε χρόνο αλλά από µνηµόνιο σε 

µνηµόνιο, κάθε άλλο παρά επιθυµία για αύξηση των ικανοτήτων 

της διοίκησης εκφράζει. Σταδιακά αφαιρούνται τα εργαλεία που 

έχει στα χέρια της η διοίκηση. Η ίδια η διοίκηση δεν λογίζεται 

πλέον ως εργαλείο ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται επιπλέον δυσκολίες 

ανόρθωσης της ελληνικής οικονοµίας». «Η ικανότητα της διοίκησης να αποκτά συνεχώς 

νέες ικανότητες εκφράζει µερικώς και το στόχο της διοικητικής µεταρρύθµισης και είναι 
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µια διαδικασία που οφείλει να κατακτήσει περαιτέρω η Ελλάδα προκειµένου να βγούµε 

από το τέλµα στο οποίο έχουµε εισέλθει».

  

Αξιοποίηση ικανών και άξιων στελεχών µε κανόνες
-Ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ Κώστας Τσικρικάς τόνισε κατά τη 

διάρκεια της εκδήλωσης πως «η επιχείρηση συρρίκνωσης των 

δηµοσίων δαπανών συνοδεύτηκε από µια ισοπεδωτική κριτική 

για το δηµόσιο και κατασυκοφάντηση, συλλήβδην, των δηµοσίων 

υπαλλήλων. Μιλούν για υπερδιογκωµένο δηµόσιο και για υψηλό 

µισθολογικό κόστος, παρότι µε την απογραφή αποκαλύφθηκε ότι 

ο όγκος απασχόλησης στο δηµόσιο και το συνολικό µισθολογικό 

κόστος βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα των χωρών του ΟΟΣΑ 

και της ΕΕ. Οι δηµόσιοι υπάλληλοι δεν ξεπερνούν τις 450.000 και 

σε ποσοστό επί του εργατικού δυναµικού της χώρας αποτελούν 

το 9-10% όταν στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης –και ιδιαίτερα 

µάλιστα σε αυτές που πιέζουν για απολύσεις ∆ηµοσίων Υπαλλήλων- τα αντίστοιχα ποσοστά 

κυµαίνονται από 15-17%. Και επίσης δήλωσε πως η Α∆Ε∆Υ θεωρεί πως η σηµερινή 

συγκυρία απαιτεί:

-Μια δηµόσια διοίκηση ανεξάρτητη, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της 

κοινωνίας

-Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Ενίσχυση του αισθήµατος κοινωνικής ευθύνης και 

εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο.

-Αξιοποίηση των ικανών και άξιων στελεχών µε την εφαρµογή κανόνων διαφάνειας, 

δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, µε διαδικασίες «δια βίου εκπαίδευσης» κλπ.

Η αναβάθµιση του ρόλου των µηχανικών οδηγεί στην ανάπτυξη
-Ο Θανάσης Μπούµης, µέλος της ∆Ε του ΤΕΕ, υπεύθυνος θεµάτων  Υπουργείου Εσω-

τερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, παρουσιάζο-

ντας την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής τόνισε ότι οι διπλωµατούχοι µηχανικοί 

που υπηρετούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δηµοσίου, στα ΝΠ∆∆, στην Τοπική Αυτο-

διοίκηση & στην Περιφέρεια, 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 να συµµε-

τέχουν αποφασιστικά στο Σχεδιασµό, στον Προγραµµατισµό, 

στα Πρότυπα και στις Προδιαγραφές, στα Τεύχη ∆ηµοπρά-

τησης, στην υπογραφή των Συµβάσεων, στην µονοσήµαντα 

καθορισµένη Εποπτεία της Μελέτης – Κατασκευής- Συντή-

ρησης & Λειτουργίας των Τεχνικών Έργων. 

Σήµερα 11.000 περίπου ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί όλων 

των ειδικοτήτων, απασχολούνται, ως στελέχη σε όλα τα 

Υπουργεία, σε Ν.Π.∆.∆., στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και 

στην Αυτοδιοίκηση (1ου & 2ου βαθµού). 

Οι διπλωµατούχοι µηχανικοί στη συντριπτική πλειοψηφία υπηρετούν σε ανεξάρτητες 

∆ιοικητικές ∆οµές, σε Τεχνικές Υπηρεσίες (ιδιαίτερα στη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων 

Έργων  (Γ.Γ.∆.Ε.) και στο ΥΠΕΚΑ τα 5/6 των δοµών είναι Τεχνικές Υπηρεσίες). 

Στους ∆ήµους και στις Περιφέρειες, οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι µικρότερης αναλο-

γίας, αλλά ποιοτικά παράγουν έργο πολύ µεγάλης σηµασίας, καθώς εµπλέκονται στο 

σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας των φορέων [δηµόσια έργα, Υπηρεσίες ∆όµησης 

(τέως Πολεοδοµίες), προµήθειες, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση Σχολείων – Αθλητι-

κών εγκαταστάσεων, υλοποίηση ΕΣΠΑ & Π∆Ε, αδειοδοτήσεις, κτλ.] 

Σε συνθήκες έντονης οικονοµικής κρίσης της χώρας, είναι επιτακτική ανάγκη να 

περάσουµε από την ύφεση, στην ανάπτυξη και στην πραγµατική οικονοµία. Στην νέα 

αυτή πορεία, οι τεχνικές υπηρεσίες και οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί διαδραµατί-

ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος δεν µπορεί να υποκατασταθεί από κανέναν 

άλλο κλάδο.

Εκπρόσωποι κοµµάτων 
Χαιρετισµούς στην εκδήλωση απηύθυναν εκπρόσωποι 

κοµµάτων, ως εξής; 

-Από τη Ν∆, ∆ιονύσης Σταµενίτης, βουλευτής Πέλλας, ο 

οποίος τόνισε ότι «πρώτη ανάγκη είναι η επανεκκίνηση 

της Οικονοµίας», ενώ πρόσθεσε ότι «η ανάπτυξη παίρνει 

πλέον τις διαστάσεις που της αναλογούν», συµπληρώνο-

ντας ότι «είναι καίριος ο ρόλος του ΤΕΕ και των µηχανικών 

για τη διέξοδο από τη κρίση». Ο κ. Σταµενίτης ζήτησε από 

το ΤΕΕ να συµβάλλει ακόµη περισσότερο στην απλοποίη-

ση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων και µελετών, 

µε στόχο την ανάπτυξη, τονίζοντας ότι «βρισκόµαστε 

πλέον αντιµέτωποι µε ένα µεγάλο στοίχηµα ως χώρα και 

κάθε κλάδος ξεχωριστά».

-Από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, βουλευτής 

Κεφαλληνίας, η οποία µίλησε και ως µηχανικός δηµόσιος 

υπάλληλος, τονίζοντας την απουσία µακροχρόνιου 

προγραµµατισµού και προτεραιοτήτων. Καυτηρίασε τη 

συλλήβδην ενοχοποίηση των εργαζόµενων στο δηµόσιο. 

Κατήγγειλε τη διαρκή µείωση του Π∆Ε, που επιβάλλει η 

κυβέρνηση και η τρόικα, ενώ µίλησε και για φαινόµενα 

διαπλοκής και εθνικών εργολάβων, τονίζοντας ότι οι 

µηχανικοί έχουν ευθύνη να αντιστέκονται και να τα καταγ-

γέλλουν. Παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντοµο χαιρετισµό 

και η Ευγενία Ουζουνίδου, βουλευτής Κοζάνης.

-Από το ΠΑΣΟΚ  ∆ηµήτρης Πανόπουλος, µέλος της Αντι-

προσωπείας ΤΕΕ, ο οποίος τόνισε ότι «επιβάλλεται πλέον 

να µπούµε στο δρόµο της ανάπτυξης» και υπογράµµισε 

την ανάγκη µιας αποτελεσµατικής διοίκησης για να 

επιτελεί τόσο κοινωνικό έργο όσο και αναπτυξιακό. Ο 

ίδιος µίλησε για τις σκληρές περικοπές που έχουν δεχθεί 

οι εργαζόµενοι στο δηµόσιο και ανέφερε την δέσµευση 

που ανέλαβε πρόσφατα ο πρόεδρος του κόµµατος του, 

«µόλις φανούν τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης να αρχίσει η 

αποκατάσταση όσων έχουν θιγεί». 

-Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο Κωνσταντίνος 
Μαρκόπουλος, βουλευτής Ευβοίας, γενικός γραµµατέας 

της κοινοβουλευτικής οµάδας του κόµµατος του, ο οποίος 

τόνισε ότι «διοικητική µεταρρύθµιση δεν είναι οι απολύ-

σεις και οι διαθεσιµότητες». Αποκάλυψε ως αποτέλεσµα 

του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί  το κόµµα του, 

επίσηµη κυβερνητική απάντηση στη Βουλή, ότι υπάρχει 

«µαύρη τρύπα» 2 δις ευρώ κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα οποία 

ζητείται από την Ελλάδα να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ο κ. Μαρκόπουλος αφού µίλησε για τις διαχρονι-

κές πολιτικές ευθύνες απαξίωσης της δηµόσιας διοίκησης 

τόνισε ότι «το ΤΕΕ πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη και εµείς οι πολιτικοί δουλεία µας είναι να 

το ακούµε καλά».

-Από τη ∆ηµοκρατική Αριστερά Νίκη Φούντα βουλευτής 

Αιτωλοακαρνανίας, η οποία µίλησε «για τις παθογέ-

νειες που πράγµατι υπάρχουν στη δηµόσια διοίκηση»,  

θέτοντας το ερώτηµα «εάν γίνεται αποδεκτή και ποιος 

µπορεί να πει ότι τον ικανοποιεί η υπάρχουσα δοµή στις 

πολεοδοµίες». Η κ Φούντα, όπως είπε ως νέα µηχανικός 

έθεσε το θέµα των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, 

που επιβάλλονται στους µηχανικούς και τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν. Η ίδια, όπως είπε ως βουλευτής της 

∆ΗΜΑΡ, υπεραµύνθηκε των πρωτοβουλιών του υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Αντώνη Μανιτάκη, λέγοντας 

ότι «έχει κάνει πολύ δουλεία για να µειώσει φαινόµενα 

που θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί από καιρό στο 

δηµόσιο».

-Από το ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής 

Αχαΐας, ο οποίος τόνισε ότι «διαφωνούµε µε το σύνθηµα 

ναι στη µεταρρύθµιση όχι στην αποδόµηση» εξηγώντας 

ότι είναι προσχηµατικό για να εξαπολύονται πολιτικές 

ισοπέδωσης των εργαζοµένων και απολύσεις. Πρόσθεσε 

ότι στην ίδια κατεύθυνση συζητάµε για την ανάπτυξη, 

χωρίς να συζητάµε ποιους ωφελεί και ποιους θίγει αυτή η 

ανάπτυξη. Ο κ.  Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε διεξο-

δικά στις πολιτικές απαξίωσης και διάλυσης της δηµόσιας 

διοίκησης και του ελεγκτικού παρεµβατικού ρόλου της, 

σε συνδυασµό µε τις προωθούµενες ιδιωτικοποιήσεις 

και εκποιήσεις στρατηγικών τοµέων και εθνικών πόρων 

αλλά όπως είπε και µεν τη διαρκή δραστική περιβαλλο-

ντική υποβάθµιση. Ο ίδιος κάλεσε τους εργαζόµενους σε 

διαρκή αγώνα ενάντια στις πολιτικές ισοπέδωσης τους 

αλλά και για την αναβάθµιση της θέσης τους στο δηµόσιο 

και ιδιωτικό τοµέα.               



Στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα οι αρχιτέκτονες (ντόπιοι και ξένοι) στον σχεδιασµό σύγχρονων και βιώσι-

µων κτιρίων, αντλούν όλο και συχνότερα ιδέες και αρχές της αρχαίας αραβικής αρχιτεκτονικής.

Χαρακτηριστικό, εν προκειµένω, είναι το υψηλής τεχνολογίας σύστηµα σκίασης που εγκαταστάθηκε 

στην  πρόσοψη του Al Bahar Towers στο Αµπού Ντάµπι και είναι εµπνευσµένο από την µοθολογία των 

“mashrabiya”, των καφασωτών παλισίων που παρατηρούνται στην ισλαµική αρχιτεκτονική, τα οποία επέ-

τρεπαν τα κρατούνται τα κτίρια δροσερά, δίχως να παρεµποδίζεται το φως του ήλιου.

Το νέο σύστηµα αποτελείται από κινούµενα πλαίσια, επαναλαµβανόµενα γεωµετρικά µοτίβα που προ-

σοµοιάζουν στα παλιά καφασωτά, τα οποία ελέγονται από υπολογιστή, ξεδιπλώνονται και αναδιπλώνο-

νται ως µια τεράστια “οµπρέλα” παρακολουθώντας την κίνηση του ήλιου και προστατεύοντας το κτίριο. 

Ο αυτοµατοποιηµένος µηχανισµός κλείνει τα “πλαίσια” σκίασης όταν ο ήλιος δύει.  Στο Αµπού Ντάµπι, 

ηλιακές ακτίνες είναι δυνατόν να θερµάνουν την εξωτερική επιφάνεια των παραθύρων µέχρι και 90 βαθ-

µούς Κελσίου ! Με τη συγκεκριµένη µέθοδο, τα κτίρια µπορούν να προστατευθούν σηµαντικά, χωρίς να 

στερούνται το φυσικό φως και ταυτόχρονα να απαιτούν 50% λιγότερο κλιµατισµό. Με την ίδια αντίληψη 

σχεδιάστηκε και ένας εντυπωσιακός “κυλινδρικός” ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. 

Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ένα δικτυωτό πολυεπίπεδο πλαίσιο, κατασκευα-

σµένο από αλουµίνιο και γυαλί.

Και οι δυο αυτές κατασκευές έχουν πιστοποιηθεί από αµερικανικές υπηρεσίες ως κτίρια αειφόρου αρχι-

τεκτονικής. Να σηµειωθεί ότι τα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα δεν θεωρούνται ως καλός “σύµµαχος” στην 

προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Κατά την Παγκόµσια Τράπεζα, τα κράτη του Κόλπου 

έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλή επίπεδα εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στον κόσµο, ωστόσο, 

το Abu Dhabi, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή σε καινοτόµα έργα ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας και εξοικονόµησης ενέργειας.

Στην κατεύθυνση αυτή το πιο αξιοσηµείωτο έργο είναι η Masdar City, µια πόλη που βρίσκεται στη φάση 

της κατασκευής και είναι σχεδιασµένη ως περιοχή µε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Τα πράσινα χαρακτη-

ριστικά της συνίστανται σε µια µονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναµικότητας 10 µεγαβάτ και ένα 

“ανεµόµυλο” ύψους 45 µέτρων, ο οποίος επιδρά στη ρύθµιση της θερµοκρασίας του αέρα στο πολεοδο-

µικό συγκρότηµα. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άµεσα θα απευθυνθεί δηµόσια πρόταση 

στους κατόχους των τίτλων- ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑ-
ΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι τράπεζες επιδιώκουν συζήτηση για το 

προσήλωση στους στόχους- ΟΟΣΑ: ΣΕ ΥΦΕΣΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟ 
2014  ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΥΣ 14 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ∆ΟΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Ο 
ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποµακρύνεται η αβεβαιότητα- Επιστρέφει η εµπι-

στοσύνη στην οικονοµία- ΤΑ ΚΛΕΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Στοίχηµα 

Αντ. Σαµαρά µετά τη συµφωνία- «ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α» ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 7 ∆ΙΣ. ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
µεγάλων επενδύσεων στο real estate- ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ-
∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Βίζα επ’ αόριστον σε όσους αγοράσουν κατοι-

ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Η κυβέρνηση καλείται εντός 15ηµέρου να τρέξει το εγχεί-

ρηµα από “δεξαµενή” 62 δισ. ευρώ- ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 
Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΟΣΑ: ΥΦΕΣΗ 1,3% ΓΙΑ ΤΟ 2014 

 EUROBANK: ΠΟΣΟ 1,9 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ  ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ∆ΙΣ.- Τόνισε ο Α. Σαµα-

«ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Σε 10 δισ. ευρώ εκτιµάται η αποµείωση 

κεφαλαίων εάν υπάρξει συµµετοχή στην επαναγορά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΙΣΤΑ 
Ο ΟΟΣΑ- Προβλέπει ύφεση έως το 2014 και ανεργία στο 27,2%- Ανά-

«ΑΚΡΙΒΗ» Η ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 
ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΝ 

ΝΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP-
δανεισµού σε Ιταλία και Ισπανία- Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα 

ΕΠΙΣΠΕΥ∆ΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ- ΜΕ ∆ΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΤΟ 
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ-

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ- 
Το ξέσπασµα του Μοσκοβισί- Ο Γιούνκερ σε ρόλο πυροσβέστη- Οι 

ΑΥΤΑ ΤΑ 7 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΙ; 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΛΕΙ∆Ι Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι 

εκκρεµότητες της συµφωνίας των Βρυξελλών- Παράθυρο από Γερµανία 

 ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο 
∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών σήµερα.

ΕΘΝΟΣ: Έρευνα για την επόµενη µέρα- Πώς δεν θα χαθούν ακόµη µια 

φορά οι θυσίες των πολιτών- ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ∆ΟΥΛΕΙΕΣ, 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ- Ανακούφιση στην αγορά και στα διεθνή ΜΜΕ µετά 

τη συµφωνία- Ρήτρες και µηναία τσεκάπ για την εφαρµογή των 

ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΜΟΚ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ- Πήγαν να κάψουν Πακιστανούς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το παρασκήνιο του Eurogroup και η 

επόµενη µέρα για την Ελλάδα- ΤΑ 4 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

για τη χώρα»- ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ- ΣΤΑΘΜΟ- 
Προσέλκυση επενδύσεων, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου- Ανοιχτός ο 

ανασχηµατισµός.

6 ΜΕΡΕΣ: ΟΙ 5 ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι τρεις αρχηγοί αποτιµούν τη 

«νίκη» και προετοιµάζουν τον ανασχηµατισµό- ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑΜΒΟΣ 
ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

«Ευαγγελισµό»- Αττικόν»- ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
εκτιµήσεις- ΑΠΟΦΑΣΗ EUROGROUP: ΤΙ ΚΕΡ∆ΙΣΑΜΕ- ΤΙ ΧΑΣΑΜΕ  

«ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΛΙΓΟ, ΚΕΡ∆ΙΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ…».

ΕΣΤΙΑ: ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- 
δαιδαλώδες σύστηµα.

Η ΑΥΓΗ: ∆ΕΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- Μηχανισµός 

αναπαραγωγής των οικονοµικών και κοινωνικών προβληµάτων ο 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συνέντευξη Τύπου της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τις 

αποφάσεις του Γιούρογκρουπ- Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΞΗΣ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Σήµερα αρχίζει ο κοινωνικός διάλογος για την 

αντιµετώπιση της ανεργίας- ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 66.930 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΣΩ 
14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ∆
Σαµαρά- ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για τις καταλήψεις και τα σκουπίδια- ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΣΤΟ ΑΠΘ ΖΗΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ EUROGROUP: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ρωσία στέκεται το «τελικό εµπόδιο» στα σχέδιά 

τους για την υποδούλωση της ανθρωπότητας- ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ 
Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΕ… ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-16 | 28/11/2012

µείωση της οικοδοµικής δραστηριότητας λόγω της οικονοµικής 

κρίσης n πολιτεία είχε την ευκαιρία για µια σχετικά ανώδυνη 

αναδιάταξη της πολεοδοµικής νοµοθεσίας. Οι µηχανικοί θα είχαν 

όλο τον (ελεύθερο, ελλείψει εργασίας) χρόνο να προσαρµοστούν 

ανασυντάξουν τις δυνάµεις τους. Αντ' αυτού, το χάος. Οι αλήθειες 

που ακούστηκαν χθες, κατά την πρώτη ηµέρα εκδήλωσης του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου (µε θέµα τον ρόλο των µηχανικών 

Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Γιάννη Γαβριλάκη, για την κατάσταση 

που δηµιούργησε το «τσουνάµι» πολεοδοµικών ρυθµίσεων της 

τελευταίας διετίας (από τον «Καλλικράτη», στον νέο νόµο για την 

έκδοση οικοδοµικών αδειών, τον νέο οικοδοµικό κανονισµό και 

τους δύο νόµους για «τακτοποίηση» ηµιυπαιθρίων και αυθαιρέτων). 

µεταβιβάστηκε στους δήµους. «Στην Αττική, οι 25 πολεοδοµικές 

υπηρεσίες νοµαρχιών και δήµων πρέπει να γίνουν 63, όσοι και 

οι δήµοι. Αν γινόταν σωστά n στελέχωσή τους, θα απαιτούσε 

το τετραπλάσιο προσωπικό, σε µια περίοδο που για κάθε 10 

αποχωρήσεις υπαλλήλων προσλαµβάνεται ένας. Καταλήγουµε 

µε πολεοδοµίες 15-20 υπαλλήλων, που όλοι ασχολούνται µε όλα, 

έχοντας ενταχθεί στην "τοπική πραγµατικότητα", δηλαδή τις άµεσες 

παρεµβάσεις τοπικών συµφερόντων».

δόµησης, n διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής άδειας χωρίστηκε 

στα δύο και οι περισσότεροι πολεοδοµικοί έλεγχοι ανατέθηκαν 

σε ιδιώτες ελεγκτές δόµησης. «Απλοποίηση της διαδικασίας 

δεν έγινε, απλά "έσπασε" στα δύο. Επιτάχυνση δεν υπήρξε, 

γιατί δεν µειώθηκαν οι εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, ούτε ο 

χρόνος για την εκπόνηση µελετών. Απλά n καθυστέρηση µέχρι 

σήµερα χρεωνόταν στην πολεοδοµία, ενώ τώρα... τη χρεώνεται 

ο µελετητής µηχανικός». Όσον αφορά την πρόθεση δηµιουργίας 

«ηλεκτρονικής πολεοδοµίας» ανήκει στο µήκος της επιστηµονικής 

αν χαλάσουν, αχρηστεύονται». Όσον αφορά τους ελέγχους από 

ιδιώτες µηχανικούς, «δεν έχουν άµεση εποπτεία, τη στιγµή που 

λόγω κρίσης είναι ευάλωτοι στη δωροδοκία». 

σύγχρονος, αλλά πάσχει στη σαφήνεια και την ακρίβεια». «Η 

κατανοµή καθηκόντων ανάµεσα στους ιδιώτες µηχανικούς και 

τους µηχανικούς των υπηρεσιών δόµησης είναι άνιση. Τα εύκολα 

στους ιδιώτες (υπογραφή µελετών χωρίς έλεγχο, ο έλεγχος των 

νέων οικοδοµών στους ελεγκτές δόµησης), τα προβληµατικά 

στους υπαλλήλους (έλεγχος σύννοµου αδειών δόµησης, έλεγχος 

υφισταµένων οικοδοµών έπειτα από καταγγελία», έκλεισε ο κ. 

Γαβριλάκης. Ανάλογες ήταν οι εκτιµήσεις και των µηχανικών 

- ελευθέρων επαγγελµατιών. «Με εµπειρία 30 χρόνων σε 

συναλλαγές µε τα πολεοδοµικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, µπορώ 

να πω µε ασφάλεια ότι n γραφειοκρατία και n διαφθορά βασίζονται 

και εκµεταλλεύονται την ασάφεια και τις αντικρουόµενες διατάξεις 

των νόµων», ανέφερε ο αρχιτέκτων Γιώργος Μαδεµοχωρίτης. 

«Η αθρόα παραγωγή νόµων χωρίς την κατάλληλη προετοιµασία, 

πιθανόν από ανθρώπους που δεν έχουν την εµπειρία του χώρου, 

δηµιουργεί επιπλέον αντιφάσεις και ασάφειες, µε συνέπεια... 

την ακόµα µεγαλύτερη γραφειοκρατία και τη µείωση της 

παραγωγικότητας». 

Όσον αφορά τη στελέχωση, ένα από τα προβλήµατα των 

πολεοδοµιών, αλλά και υπηρεσιών του κράτους, είναι n 

έλλειψη µηχανικών για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών. 

Κατεδαφίσεων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δύο, εκ των 

οποίων ο ένας συνταξιοδοτείται και ο άλλος θα φύγει, καθώς 

λήγει n απόσπαση του. Την ίδια στιγµή, ένα απόθεµα έµπειρων 

Πλ. Τριανταφυλλοπούλου, περίπου 200 «µάχιµοι» µηχανικοί από 

τους οργανισµούς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας 

καθώς κατέληξα στην τεχνική υπηρεσία. Κάποιοι µηχανικοί 

θεωρείται νέα πρόσληψη. Οπότε απλά µένουµε χωρίς αντικείµενο, 

περιµένοντας είτε να µας υποβαθµίσουν είτε να µας δείξουν την 

έξοδο...».

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 28/11/2012

«Παράθυρο» για τη σταθεροποίηση του ελληνικού χρέους και 

τη σταδιακή ανάσχεση της ύφεσης ανοίγει n συµφωνία στην 

οποία κατέληξε το Eurogroup,  νωρίς χθες τα ξηµερώµατα, 

αποφασίζοντας ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. 

ευρώ και τµηµατική αποδέσµευση δόσεων ύψους 43,7 δισ. 

ευρώ στην Ελλάδα στο επόµενο διάστηµα. «Κλειδί» για την 

οµαλή εκτέλεση της συµφωνίας συνιστά n υλοποίηση σχεδίου 

επαναγορών ελληνικών οµολόγων που αποτελεί τη ναυαρχίδα των 

µέτρων που αποφασίστηκαν χθες, καθώς εκτιµήσεις αναφέρουν 

πως µέσω αυτού θα µπορούσε να προκύψει καθαρή διαγραφή 

χρέους περίπου 20 δισ. ευρώ µε αρχικό κεφάλαιο 10 δισ. που θα 

χρηµατοδοτηθεί µε τρόπο που ακόµη δεν έχει καταστεί σαφής 

Παρασκευή να υπάρχουν επίσηµες ανακοινώσεις για τους όρους 

χθες ο Στ. Παπαδόπουλος, πρώην τραπεζικό στέλεχος. Ανάλογα µε 

µας θα «επικαιροποιήσουν» τα όσα συµφωνήθηκαν χθες, ώστε να 

καθοριστεί επακριβώς το εύρος των άλλων παρεµβάσεων, µε στόχο 
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την επίτευξη χρέους στο 124% του ΑΕΠ το 2020. «Η απόφαση κρατά 

την Ελλάδα στο ευρώ και δίνει µεγάλη ευκαιρία να βγει n ελληνική 

οικονοµία από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύφεσης 

µειώνοντας σηµαντικά το χρέος», εκτίµησε, µετά την ολοκλήρωση 

του Eurogroup, ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας. Τόνισε 

δε πως από εδώ και στο εξής προέχει να εφαρµοστούν τα µέτρα 

που έχει λάβει n ελληνική κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε µεγάλη 

πρόκληση την υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, 

ώστε να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις. Η συµφωνία στην οποία 

1. Προβλέπει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. ευρώ 

µε όχηµα τη µείωση των επιτοκίων στα διµερή δάνεια του πρώτου 

πακέτου στήριξης κατά 100 µονάδες βάσης, την επιστροφή των 

κερδών από οµόλογα που κατέχει n EKT, µείωση των προµηθειών 

ελληνικών οµολόγων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, 

θα επιχειρηθεί να γίνει σε εθελοντική βάση και σε ένα εύρος 

τιµής 30-35 λεπτά ανά ευρώ, παράµετροι που θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε αγορά χρέους κοντά στα 29 - 30 δισ. To Eurogroup 

ξεκαθάρισε πως n τιµή δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από εκείνη 

της 23ης Νοεµβρίου. 

Τότε οι µεγαλύτερες τιµές ήταν κοντά στα 34 λεπτά και οι 

µικρότερες κοντά στα 26 λεπτά. To καθαρό όφελος ωστόσο 

θα κριθεί από την προσέλευση, αν και n αίσθηση στην αγορά 

είναι πως τις τελευταίες εβδοµάδες έχουν γίνει εκτεταµένες 

όρους µε τους οποίους θα συµµετάσχουν τελικά οι διάφορες 

κατηγορίες επενδυτών, αλλά και από το εάν n χρηµατοδότηση του 

προγράµµατος θα συνιστά νέο δανεισµό. 

Πρέπει να σηµειωθεί πως πέραν της καθαρής απόσυρσης χρέους, 

όφελος για την Ελλάδα θα προκύψει και από την ακύρωση της 

υποχρέωσης πληρωµής κουπονιών για τα οµόλογα που θα 

ενταχθούν στο πρόγραµµα. 

2. Συνδέει την υλοποίηση των µέτρων ελάφρυνσης του χρέους 

µε τη συνέπεια της χώρας στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, 

ακόµη και από το 2016 και µετά, ενώ καθιστά σαφές πως ο έλεγχος 

της τήρησης των συµφωνηθέντων θα γίνεται κυριολεκτικά βήµα 

προς βήµα. Παράλληλα σκιαγραφεί έναν αυστηρό µηχανισµό 

αυτόµατων διορθώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων, ενώ 

ξεκαθαρίζει πως στον ειδικό λογαριασµό στον οποίο θα εισέρχονται 

οι δόσεις των δανείων, θα µπαίνουν τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων 

αλλά και το 30% των υπερβάλλοντων πρωτογενών πλεονασµάτων.

3. Ξεκαθαρίζεται πως θα εξεταστεί περαιτέρω µείωση των 

επιτοκίων δανεισµού της Ελλάδας για τα διµερή δάνεια του πρώτου 

Μνηµονίου, καθώς και µείωση της συµµετοχής της Ελλάδας στα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα από την Ε.Ε., όταν η χώρα επιτύχει 

πρωτογενή πλεονάσµατα.

4. Προβλέπει σταδιακή εκταµίευση της δόσης των 43,7 δισ. ευρώ 

έως το τέλος του πρώτου τριµήνου του 2013. Τα πρώτα 34,4 δισ. 

θα εκταµιευθούν αµέσως µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup 

το πρόγραµµα επαναγορών οµολόγων. Παράγοντες στην Αθήνα 

αποσυνδέουν τη χορήγηση αυτής της δόσης πάντως από την 

επιτυχή έκβαση των επαναγορών.

Πάντως στο ανακοινωθέν της Συνόδου γινόταν καθαρά αναφορά 

πως το Eurogroup θα είναι τυπικά σε θέση να αποφασίσει την 

αποδέσµευση ανάλογα µε τις ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια 

και αφού αποτιµήσει το αποτέλεσµα του προγράµµατος 

επαναγορών.

5. Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε τρεις δόσεις 

εντός του πρώτου τριµήνου, ανάλογα όµως µε το εάν n χώρα θα 

έχει εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται στο Μνηµόνιο. 

Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στην υλοποίηση της φορολογικής 

µεταρρύθµισης έως τον Ιανουάριο.

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο
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 «Βροχή» από προσφυγές προκάλεσε n µεταβίβαση της Εγνατίας 

Οδού στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς 

κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της σχετικής απόφασης στο Συµβούλιο 

της Επικρατείας και αγωγή στα αστικά δικαστήρια, ζητώντας 

ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί ο τρόπος αποπληρωµής του δανείου 

που είχε συνάψει µε την Εγνατία Οδό το 2006. Προσφυγές στο ΣτΕ 

κατέθεσαν επίσης εργαζόµενοι στην Εγνατία Οδό και το Ταµείο 

Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).Η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία είχε 

κατοχυρωθεί δικαστικά το δικαίωµα είσπραξης όλων των εσόδων 

από τα διόδια για την αποπληρωµή δανείου 250 εκατ. ευρώ, άνοιξε 

την αγωγή καταγγέλλει τη δανειακή σύµβαση και ζητεί να της 

αναγνωριστεί n ύπαρξη ενεχύρου στα διόδια.

διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων µε την οποία 

Στόχος της τράπεζας είναι να διασφαλιστεί ο τρόπος αποπληρωµής 

θεωρούν την κίνηση της τράπεζας αναµενόµενη και αποκαλύπτουν 

ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε επαφές για την εξεύρεση 

ανέρχονται στα 600 εκατ. ευρώ, µέρος των οποίων, σύµφωνα µε το 

την Τράπεζα Πειραιώς, κατατέθηκαν ακόµα δύο προσφυγές στο 

(που διατηρεί τον έλεγχο των διοδίων Μαλγάρων) είναι φορέας του 

της Εγνατίας.

(ΣΕΤΕΟ) και µεµονωµένους εργαζοµένους, στρέφεται ενάντια στη 

συνταγµατικότητα της µεταβίβασης. 


