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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç «þñá ÅëëÜäáò» Üëëáîå áðü ÷ôåò. ¢ëëáîáí 

êáé ðïëëÜ Üëëá áðü ÷ôåò, åîáéôßáò ôïõ íüìïõ 

«óêïýðá», ï ïðïßïò øçößóôçêå áðü ôçí (ïñé-

áêÞ) ðëåéïøçößá ôçò ÂïõëÞò, ïäçãþíôáò ôçí 

êáôÜóôáóç áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï óôç ÷þñá 

ôçò «öáéäñÜò ðïñôïêáëÝáò»[1].

Êáè’ üôé, ð.÷. ç êáôÜñãçóç ôçò õðï÷ñÝùóçò ôùí 

åôáéñåéþí öïñôçãþí Ä× íá äéáèÝôïõí ÷þñïõò 

óôÜèìåõóçò ãéá ôá ï÷ÞìáôÜ ôïõò – êáé Üñá íá 

óôáèìåýïõí åëåýèåñá óå äñüìïõò êáé Üëëïõò 

äçìüóéïõò ÷þñïõò, ìå üôé áõôü óõíåðÜãåôáé 

áêüìç êáé óôçí áóöÜëåéá ôçò êõêëïöïñßáò 

– äåí åßíáé ìåôáññýèìéóç ãéá ôï êáëü üëùí, 

üðùò äåí åßíáé ìåôáññýèìéóç ïé ðåëáôåéáêÞò 

áíôßëçøçò äéáôÜîåéò ðïõ åéóÞãáãå íý÷ôá ï Ê. 

Áñâáíéôüðïõëïò, ìå óõìðáñáóôÜôç ôïí Áð. 

ÊáêëáìÜíç, ïýôå åêåßíåò ðïõ áðïîåíþíïõí êé 

áðü íÝïõò ðüñïõò ôï ÔÓÌÅÄÅ.

Ç ÷þñá, äåí ðÜó÷åé áðü ðåëáôåéáêÝò «ôáêôïðïé-

Þóåéò», áëëÜ áðü ôçí áíåñãßá ôùí åêáôïíôÜäùí 

÷éëéÜäùí ðïëéôþí ôçò, ôç äéÜëõóç ôçò ðáñáãù-

ãéêÞò äïìÞò, ôçí áðáîßùóç ôçò ðáéäåßáò, ôçò 

õãåßáò, åí ôÝëåé áðü ìéá äéáêõâÝñíçóç ðïõ èá 

äßíåé, Ýóôù, ðñïïðôéêÝò áíÜðôõîçò, èá ðÜøåé 

íá ïäçãåß óôï ÷Üïò.

[1] óêùðôéêüò ÷áñáêôçñéóìüò ôçò ÅëëÜäáò, 

ùò ÷þñáò áðü ôçí ïðïßá áðïõóéÜæåé ç óïâá-

ñüôçôá óôçí áíôéìåôþðéóç êáôáóôÜóåùí êáé 

ðñïâëçìÜôùí. Ç öñÜóç ðñïÝñ÷åôáé áðü ôï 

ðïßçìá ôïõ ¢ãã. ÂëÜ÷ïõ «ç ãÞ ôçò ÅëëÜäïò», 

ðïõ äéáêùìþäçóå ôï ðåñéïäéêü ôçò åðï÷Þò 

ÑáìðáãÜò (Îåýñåéò ôÞí ÷þñáí ðïý áíèåß öáé-

äñÜ ðïñôïêáëÝá/ ðïý êïêêéíßæ’ Þ óôáöõëÞ/ êáé 

èÜëëåé Þ ëáßá;).

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσμα-

τικά απέναντι σε μία ακόμη προκλητική και πραξικοπηματική απόπειρα  του προέδρου του 

ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επιμένει να  κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχεί-

ων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αγνοώντας επιδεικτικά 

τη νομιμότητα.

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ

Οι κατασχέσεις δεν θα περάσουν!

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
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ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆. Ε. ΤΕΕ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΕΕ 

Το πολυνοµοσχέδιο  
θα µείνει στα χαρτιά!

Το ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους 

επιστημονικούς και παραγωγικούς 

φορείς της χώρας αναλαμβάνει 

σειρά πρωτοβουλιών και προχωρά 

στην διοργάνωση  κινητοποιήσεων 

και παρεμβάσεων, με στόχο να 

μην εφαρμοστούν στην πράξη και 

να ακυρωθούν οριστικά, οι ρυθμί-

σεις  του κυβερνητικού πολυνο-

μοσχεδίου, που υπερψηφίστηκαν  

με οριακές πλειοψηφίες χθες τα 

μεσάνυχτα στη Βουλή. Με πρω-

τοβουλία του προέδρου ΤΕΕ Χρή-

στου Σπίρτζη, το ΤΕΕ από το από-

γευμα της Παρασκευής και στη 

διάρκεια του Σαββατοκύριακου 

τέθηκε επί ποδός πολέμου.  Χω-

ρίς να έχει προηγηθεί απολύτως 

κανένας διάλογος των αρμοδίων 

υπουργείων με το ΤΕΕ και τους 

αρμόδιους φορείς  αλλά με ύπο-

πτες μεθοδεύσεις της τελευταίας 

στιγμής, τα συναρμόδια υπουρ-

γεία και συνολικά η κυβέρνηση,  

αιφνιδιάζοντας και παραπλανώ-

ντας κόμματα και φορείς επιδόθη-

κε στην κατεπείγουσα προώθηση 

του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. 

Με πρωτοβουλία του Χρ. Σπίρ-

τζη συγκλήθηκε το απόγευμα της 

Παρασκευής εκτάκτως συνεδρί-

αση της Διοικούσας Επιτροπής 

ΤΕΕ, η οποία έλαβε σημαντικές 

αποφάσεις αντίδρασης τόσο στις 

γενικές κατευθύνσεις του πολυ-

νομοσχεδίου, που καταστρέφουν 

τον εναπομείναντα παραγωγικό 

ιστό της χώρας και των επιστημό-

νων, οδηγώντας στο ξεπούλημα 

της χώρας σε ξένα και εγχώρια 

επιλεγμένα συμφέροντα, όσο και 

σε ειδικές ρυθμίσεις που συνθλί-

βουν τον επιστημονικό ρόλο και το 

επάγγελμα του μηχανικού.  

Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΤΕΕ 

συγκάλεσε διευρυμένη συνεδρία-

ση του διαπαραταξιακού οργάνου 

του ΤΕΕ, ώστε παρατάξεις και επι-

στημονικοί σύλλογοι να κινητοποι-

ηθούν άμεσα. Χθες το απόγευμα 

ο πρόεδρος του ΤΕΕ μαζί με  μέλη 

της ΔΕ ΤΕΕ, του προεδρείου της 

αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εκπροσώ-

πους των συλλογικοτήτων και 

συλλόγων μηχανικών και πλήθος 

μηχανικών μαζί με χιλιάδες δια-

δηλωτές βρέθηκαν στην  πρώτη 

γραμμή της κινητοποίησης κατά 

του πολυνομοσχεδίου στην πλα-

τεία Συντάγματος. 

Την ίδια ώρα μέσα στην Βουλή 

εξελισσόταν μία ακόμη πελατεια-

κή αθλιότητα εις βάρος του ΤΕΕ 

και των μηχανικών, με πρωταγω-

νιστές τον υπουργό Παιδείας Κ. 

Αρβανιτόπουλο και τον βουλευτή  

Απόστολο Κακλαμάνη. 

Με πρωτοβουλί-

ες του προέδρου 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη 

το ΤΕΕ τέθηκε επί 

ποδός πολέµου 

για να ανατραπούν 

οι ισοπεδωτικές 

ρυθµίσεις του πο-

λυνοµοσχεδίου.

ΟΛΟΙ  ΣΗΜΕΡΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ∆Ε,  

ΣΤΙΣ 11:00 ΠΜ, ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΑΡΝΗ 22
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Τα µέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αντισφαίρισης Μηχανικών θα πραγµατοποιήσουν την ετήσια Γενική 

Συνέλευσή τους στις εγκαταστάσεις τένις του Αττικού Οµίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης (∆άφνης και Καλλιγά, 

Φιλοθέη), στις 7 Απριλίου 2014 και ώρα 19:30 µµ µε θέµατα:

-Απολογισµός πεπραγµένων του ∆.Σ 

-Έγκριση πεπραγµένων

Σε περίπτωση µη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί οριστικά την Πέµπτη 14 Απριλίου στον 

ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ICRI 2014- 2ο ∆ιεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδοµές   

ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας
2-4

Απριλίου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’   

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του ∆ιεθνούς 

Πανεπιστηµίου της Ελλάδος διοργανώνει ∆ιεθνές 

Θερινό Σχολείο για την Αρχαία Μακεδονία (Summer 

School on Ancient Macedonia), στις εγκαταστάσεις του 

Πανεπιστηµίου στη Θέρµη της Θεσσαλονίκης, από τις 

30 Ιουνίου µέχρι τις 11 Ιουλίου 2014. 

Το Θερινό Σχολείο, στοχεύει να αναδείξει σηµαντικές 

πτυχές της ιστορικής πορείας των Μακεδόνων από 

την αρχαϊκή µέχρι το τέλος της ελληνιστικής εποχής, 

µε ένα σύνολο είκοσι µαθηµάτων-διαλέξεων, που θα 

γίνουν στην αγγλική γλώσσα, µε βασικούς άξονες την 

µελέτη των πηγών, την αρχαιολογική έρευνα, αλλά 

και την ιδιαίτερης σηµασίας µελέτη της µακεδονικής 

διαλέκτου.

Απευθύνεται σε έναν ευρύ κύκλο, φοιτητών (προπτυ-

χιακών ή µεταπτυχιακών), πτυχιούχων, ερευνητών ή 

εργαζοµένων, µε ενδιαφέρον στην αρχαιολογία, την 

αρχαία ιστορία, τη φιλολογία/γλωσσολογία και γενικά 

τις ανθρωπιστικές επιστήµες, µε έµφαση στη Μακεδο-

νία. Θα διδάξουν εξέχοντες ερευνητές από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν ειδικευθεί στη µελέτη 

της αρχαίας Μακεδονίας ή στην αρχαιολογική έρευνα 

στον χώρο αυτό.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα -εφόσον το 

επιθυµούν- να συνεχίσουν µε µία τρίτη εβδοµάδα 

(14 - 18 Ιουλίου) άσκησης σε αρχαιολογικό χώρο της 

Μακεδονίας. Το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει και 

ως προάγγελος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών για την Ιστορία και της Αρχαιολογία της Αρ-

χαίας Μακεδονίας (MA in the History and Archaeology 

of Ancient Macedonia), που ετοιµάζεται από τη Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστηµών.

Πληροφορίες και εγγραφές: Τηλ. 2310807529, e-mail: 

k.karaiskou@ihu.edu.gr

http://www.ihu.edu.gr/index.php/events/

item/402-1st-summer-school-on-ancient-

macedonia-30-6-11-7-2014.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

Θερινά µαθήµατα για την Αρχαία Μακεδονία

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

 «Περιφερειακή  
Ανάπτυξη και Κοινωνική  

Επιχειρηµατικότητα» 

  Στις 4 Απριλίου 2014 (στο Αµφιθέατρο του 

ΟΑΕ∆, Αριστοµένους 95, στην Καλαµάτα), θα 

διεξαχθεί συνέδριο µε τίτλο «Περιφερειακή 

Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα», 

το οποίο διοργανώνουν από κοινού ο ∆ήµος 

Καλαµάτας, το Επιµελητήριο Μεσσηνίας, η 

Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος και 

το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηµατικότητας και 

Αειφόρου Ανάπτυξης.

  «Το συνέδριο πραγµατεύεται την ευαισθη-

τοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας και 

των ∆ήµων διά µέσου των Επιµελητηρίων, 

για σχεδιασµό πολιτικών προώθησης της 

περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης 

και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, µε την 

ενεργό συµµετοχή των παραγωγικών δυνάµεων 

και των τοπικών κοινωνιών, υπογραµµίζεται σε 

ανακοίνωση.

Η θεµατολογία περιλαµβάνει την επίτευξη της 

βιώσιµης περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία 

αποκεντρώνεται, επεκτείνεται από την Κεντρική 

∆ιοίκηση προς τις Περιφέρειες, τους ∆ήµους 

και τα Επιµελητήρια, µε τη συνεργασία Πανε-

πιστηµίων, Οργανισµών, συλλογικών και κλαδι-

κών φορέων, µέσω της δηµιουργίας «έξυπνων» 

και βιώσιµων πόλεων, που λειτουργούν ως 

φυτώρια και επιταχυντές της καινοτοµίας και 

πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

που δρα ως καταλύτης για την επιχειρηµατική 

αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.

Επιδίωξη είναι το συνέδριο να συµβάλει στην 

ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 

ανάπτυξης της περιοχής της Μεσσηνίας και 

στην παρακίνηση των παραγωγικών φορέων, σε 

τοπικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα, για αναπτυ-

ξιακές πρωτοβουλίες».
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Το ΤΕΕ καλεί τους µηχανικούς να πάρουν µαζικά 

µέρος στο  συλλαλητήριο  καταγγελίας της πολιτι-

κής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, 1η Απρι-

λίου 2014 και  ώρα 6.00 µ.µ., στην πλατεία Κλαυθ-

µώνος, ηµέρα συνεδρίασης του ECOFIN, το οποίο 

αναµένεται να αποφασίσει νέες ανατροπές στα δι-

καιώµατα των εργαζοµένων.

Με πρωτοβουλίες του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, 

τέθηκε εγκαίρως σε κινητοποίηση το ΤΕΕ, µε βάση 

πληροφορίες ότι µέσω του πολυνοµοσχεδίου προ-

ωθούνται πολλές και σηµαντικές ρυθµίσεις που 

αφορούν σε θέµατα του ΤΕΕ και των µηχανικών .

Ξεπέρασε κάθε όριο η µεθόδευση των συναρµοδίων υπουργείων 

και της κυβέρνησης συνολικά, να προωθήσει στη Βουλή µέσω του 

πολυνοµοσχεδίου, ρυθµίσεις που είναι βέβαιο ότι ισοπεδώνουν 

εργασιακά, ασφαλιστικά  δικαιώµατα του παραγωγικού και επι-

στηµονικού δυναµικού της χώρας, εξυπηρετούν εκποιήσεις και 

οργανωµένα συµφέροντα, αλλά είναι άλλο τόσο βέβαιο, ότι κα-

νείς δεν ήταν σε θέση χθες το βράδυ ούτε οι βουλευτές που το 

υπερψήφισαν να γνωρίζουν το πραγµατικό του περιεχόµενο. Το  

αρχικό κείµενο του νοµοσχεδίου, που δόθηκε  το απόγευµα της 

Παρασκευής στη δηµοσιότητα, εξυπηρετώντας σκοπιµότητες πα-

ραπλάνησης των κοµµάτων και των ενδιαφερόµενων φορέων ήταν 

διαφορετικό από αυτό που τελικά κατατέθηκε προς ψήφιση στη 

Βουλή. Παράλληλα, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις από το 

βήµα της Βουλής,  πως καταργούνται «συντεχνιακά κεκτηµένα», 

την ίδια ώρα παιζόταν στους διαδρόµους της Βουλής ένα πρω-

τοφανές πελατειακό αλισβερίσι, µεταξύ προθύµων να εξυπηρε-

τήσουν την κυβέρνηση και την τρόικα οµάδων και κυβερνητικών 

παραγόντων, µε πρωταγωνιστές τους Κ. Αρβανιτόπουλο και Απ. 

Κακλαµάνη που  προωθούσαν ρυθµίσεις εξυπηρέτησης των ΤΕΙ 

και Κολεγίων.

 Στο µεταξύ ένα µεγάλο πλήθος διατάξεων έµπαιναν και έβγαιναν 

από τους αρµόδιους υπουργούς στο νοµοσχέδιο µέχρι την τελευ-

ταία στιγµή µε τη µέθοδο  των δήθεν «βελτιωτικών» τροποποιή-

σεων, οι περισσότερες από τις οποίες χωρίς καν να αναγνωστούν, 

ώστε να λάβει γνώσει το κοινοβουλευτικό σώµα. 

-Επί ποδός πολέµους το ΤΕΕ:  Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες 

κοινοβουλευτικού έργου, προωθήθηκαν ρυθµίσεις οι οποίες αφο-

ρούν και σε ειδικά κλαδικά θέµατα των µηχανικών για τα οποία το 

ΤΕΕ ουδέποτε έλαβε επισήµως γνώση ούτε προηγήθηκε διάλογος 

µε τα συναρµόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας. Με πρω-

τοβουλίες του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τέθηκε εγκαίρως σε 

κινητοποίηση το ΤΕΕ, µε βάση πληροφορίες ότι µέσω του πολυ-

νοµοσχεδίου προωθούνται πολλές και σηµαντικές ρυθµίσεις που 

αφορούν σε θέµατα του ΤΕΕ και των µηχανικών  και ισοπεδωτικές 

ρυθµίσεις που άπτονται θεµάτων τα οποία έχουν τεθεί από την 

Επιτροπή Ανταγωνισµού, όπως επίσης επαγγελµατικά δικαιώµατα 

των µηχανικών και τις αποκλειστικές δραστηριότητες των µηχανι-

κών. Η ∆ιοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ σε έκτακτη συνεδρίαση της απο-

φάσισε να κλιµακωθεί ο αγώνας και να γενικευτούν οι αντιδρά-

σεις του ΤΕΕ των συλλόγων και συλλογικοτήτων των µηχανικών. 

Ειδικότερα αποφασίστηκε: 

Το ΤΕΕ σε κοινό µέτωπο µε τους επιστηµονικούς και παραγωγι-

κούς φορείς (Α∆Ε∆Υ,  ΕΚΑ, ΠΦΣ ,ΦΣΑ κ.α.) συµµετέχει στις κι-

νητοποιήσεις  απέναντι στην κλιµακούµενη ένταση των αντικοι-

νωνικών, αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών κυβερνητικών 

– µνηµονιακών πολιτικών. 

Το ΤΕΕ καλεί τους µηχανικούς να πάρουν µαζικά µέρος σε  αγω-

νιστικές – απεργιακές δράσεις  και συγκεκριµένα: 

- Τη διοργάνωση Συλλαλητηρίου Καταγγελίας της πολιτικής  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, 1η Απριλίου 2014 και  ώρα 6.00 

µ.µ., στην πλατεία Κλαυθµώνος, ηµέρα συνεδρίασης του ECOFIN, 

το οποίο αναµένεται να αποφασίσει νέες ανατροπές στα δικαιώ-

µατα των εργαζοµένων. 

- Τη διοργάνωση Γενικής Απεργίας, την Τετάρτη, 9 Απριλίου 

2014. 

Το ΤΕΕ αποφάσισε ακόµη να προσφύγει σε όλα τα διεθνή και ευ-

ρωπαϊκά όργανα των µηχανικών και στα όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όπως επίσης στα εγχώρια δικαστήρια, ακολουθώντας συ-

στηµατική πορεία δικαστικών και θεσµικών παρεµβάσεων , ώστε 

να οδηγηθούµε σε ακύρωση εκείνων των ρυθµίσεων που προώ-

θησε η κυβέρνηση, οι οποίες στρεβλώνουν το επάγγελµα του µη-

χανικού και είναι αντίθετες ακόµη και µε πρόσφατες Κοινοτικές 

Οδηγίες. 

-Ρυθµίσεις και µεθοδεύσεις: Είναι εκπληκτικό, αν πράγµατι 

ισχύει στο τελικό κείµενο του νοµοσχεδίου,  ότι στις  ρυθµίσεις 

του πολυνοµοσχεδίου όχι µόνον δεν ακολουθήθηκαν οι θέσεις 

του ΤΕΕ για ενιαία αντιµετώπιση αλλά υιοθετήθηκε κατά διεθνές 

παράδοξο, να υπάρχουν γύρω από ειδικότητες αρµοδιότητας του 

υπουργείου Ανάπτυξης άλλες αρχές και διαδικασίες για Αρχιτέ-

κτονες,  Πολιτικούς µηχανικούς και Τοπογράφους και άλλες για 

τις άλλες ειδικότητες των µηχανικών. 

Με αποκορύφωµα του τραγέλαφου να µην προβλέπονται Π∆ που 

θα ορίζονται οι δραστηριότητες των µηχανικών αλλά Π∆ που θα 

ορίζουν τι δεν θα κάνει η κάθε ειδικότητα. Φτάνουν στο σηµείο 

να αναφέρουν τη λέξη  «µηχανική» ως ορισµό στο νοµοσχέδιο, 

κατακρεουργώντας το επιστηµονικό και επαγγελµατικό ρόλο των 

µηχανικών, κατά παρέκκλιση των διεθνών όρων της επιστήµης και 

του επαγγέλµατος.

Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί στο νοµοσχέδιο πλήθος διατάξεων 

που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά θέµατα των µηχανικών, 

ρυθµίσεις διάλυσης της διοίκησης πλήττουν τοµείς όπως της 

ενέργειας της χωροταξίας, αφορούν στα δοµικά υλικά και πλήθος 

άλλα που όλα θα αναδειχθούν από το ΤΕΕ, τους επιστηµονικούς 

και άλλους φορείς και θα ανατραπούν οι αντιαναπτυξιακές και 

ισοπεδωτικές τους  διαστάσεις. 

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ∆Ε ΤΕΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το πολυνοµοσχέδιο θα  µείνει στα χαρτιά

Νέο ισχυρό χτύπηµα στο Ταµείο των µηχανικών, µε 

κατάργηση σηµαντικών πόρων του ΤΣΜΕ∆Ε ψήφι-

σε νύχτα η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή
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Σηµαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες των νοικοκυριών σε θέρµανση, ηλεκτρικό ρεύµα, 

ύδρευση και τηλεπικοινωνίες έφερε η οικονοµική κρίση που µαστίζει τα τελευταία χρόνια 

τη χώρα. Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίηση το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας 

Καταναλωτών αποτυπώνεται ότι το 2013, ένα ποσοστό καταναλωτών της τάξης του 20,8% 

περιόρισαν τα έξοδα για θέρµανση, µε το 2014 το ποσοστό να εκτινάσσεται στο 49,4%. Αντί-

στοιχα, το 2013, το 17,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλε-

κτρικό ρεύµα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενώ το 2014, το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 38,6%

Ìåßùóç åîüäùí èÝñìáíóçò êáé çëåêôñéêïý 

Με 152 ΝΑΙ, ως προς το άρθρο 1 και 151, 

ως προς το άρθρο 2, ψηφίστηκε τα µε-

σάνυχτα το νοµοσχέδιο «σκούπα», επί 

σύνολο παρόντων 288.

Αµέσως µετά την ανακοίνωση του απο-

τελέσµατος, ο προεδρεύων του Σώµα-

τος Ιωάννης Τραγάκης, ανακοίνωσε επι-

στολή του πρωθυπουργού και προέδρου 

της Ν∆ Αντώνη Σαµαρά, σύµφωνα µε 

την οποία διαγράφηκε από την Κοινο-

βουλευτική Οµάδα της Ν∆ ο βουλευτής 

της Α΄ Αθηνών Νικήτας Κακλαµάνης.

Ìå éó÷íÞ  

ðëåéïøçößá  

õðåñøçößóôçêå  

ôï ðïëõíïìïó÷Ýäéï

Σε σταθερή πτώση βρίσκονται οι µισθοί στην 

Ελλάδα, από τα µέσα του 2010 και το πρώτο 

Μνηµόνιο έως σήµερα, µε πλέον χαρακτηρι-

στικό το γεγονός ότι στο τελευταίο τρίµηνο 

πέρυσι, µόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο 

υπήρξαν µειώσεις µισθών, ενώ στις υπό-

λοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 

µισθοί αυξήθηκαν. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 

τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-

χής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους µισθούς στο σύνολο 

της οικονοµίας, ο δείκτης µισθών µειώθηκε 

6,2% το δ΄ τρίµηνο πέρυσι σε σύγκριση µε 

τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2012, 

έναντι µείωσης 2,6% που σηµειώθηκε κατά 

την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 

2011. Παρατηρείται δε, ότι ο δείκτης µισθών 

στην Ελλάδα µειώνεται σταθερά από το γ΄ 

τρίµηνο 2010 (πτώση τότε 3,4%), όταν και 

άρχισαν οι περικοπές στον δηµόσιο και τον 

ιδιωτικό τοµέα, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό 

µείωσης (κατά 11,9%) καταγράφηκε στο α΄ 

τρίµηνο 2013. Επίσης, σύµφωνα µε την ΕΛ-

ΣΤΑΤ, ο δείκτης µισθών µε εποχική προσαρ-

µογή αλλά χωρίς προσαρµογή ως προς τον 

αριθµό των εργασίµων ηµερών, παρουσιάζει 

µείωση 9,1% το δ΄ τρίµηνο 2013, σε σύγκρι-

ση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 

2012, έναντι µείωσης 4,6% που σηµειώθηκε 

κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς 

το 2011. Για τη σύγκριση µε ό,τι συµβαίνει 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογί-

ζει την ετήσια µεταβολή των µισθών, µε δι-

όρθωση εργάσιµων ηµερών και χωρίς επο-

χική διόρθωση. Έτσι, οι µισθοί στην Ελλάδα 

µειώθηκαν 4,1% το δ΄ τρίµηνο 2013, ενώ 

µείωση 6,7% καταγράφηκε στους µισθούς 

στην Κύπρο. Σε όλες τις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συγκεκριµένη πε-

ρίοδο υπήρξαν αυξήσεις µισθών, ακόµα και 

στις χώρες σε Μνηµόνιο ή υπό επιτήρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ 

Óõíå÷Þ ðôþóç ôùí ìéóèþí óôçí ÅëëÜäá

Ιδιαίτερα σηµασία δίνεται στις δήθεν βελτιωτι-

κές τροποποιήσεις που προώθησε το υπουργείο 

Παιδείας, όπου στις αποκλειστικές δραστηριό-

τητες Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων και Πολιτικών 

µηχανικών διέγραψε τη φράση Πανεπιστηµια-

κής κατεύθυνσης θέτοντας στην ευχέρεια των 

Προεδρικών ∆ιαταγµάτων τη απονοµή επαγ-

γελµατικών δικαιωµάτων σε αποφοίτους ΤΕΙ 

και Κολεγίων. Έργο που χαρακτηρίστηκε  από 

πολλές πολιτικές και επιστηµονικές πλευρές,  

ως µεθόδευση υψίστης αθλιότητας µε πρωτα-

γωνιστές τον υπουργό Παιδείας Κ.  Αρβαντιτό-

πουλο σε αγαστή συνεργασία µε τον παλαιάς 

κοπής πολιτικό Απόστολο Κακλαµάνη.  Βούιξε ο 

τόπος εντός και εκτός Βουλής ότι πρόκειται για 

άθλια πελατειακή και εκλογική συναλλαγή των 

συγκεκριµένων πολιτικών µε οµάδες συµφερό-

ντων που εξυπηρετούνται από τη συγκεκριµένη 

ρύθµιση. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι 

υπήρξε έστω την τελευταία στιγµή κίνηση από 

την πλευρά του υπουργού ΠΕΚΑ να γίνει πρό-

σθετη διορθωτική τροπολογία επί του συγκεκρι-

µένου θέµατος, ώστε σχετικά µε τη διαδικασία 

έκδοσης Π∆ προβλέπεται όχι απλή γνώµη αλλά 

η σύµφωνη γνώµη του ΤΕΕ. Πράγµα που αποµέ-

νει να επιβεβαιωθεί από το τελικό κείµενο του 

νοµοσχεδίου και βεβαίως αν έτσι έχει συµβεί 

η παρέµβαση του ΥΠΕΚΑ είναι προς τη σωστή 

κατεύθυνση. 

Προς επιβεβαίωση είναι επίσης αν έχει διασω-

θεί ο πόρος 2% υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε, ο οποίος βε-

βαίως δεν υπάρχει απολύτως κανένα έρεισµα να 

καταργηθεί από την κυβέρνηση καθώς αποτελεί 

αποδεδειγµένα οιωνεί εργοδοτική εισφορά 

υπέρ των αυτοαπασχολούµενων µελετητών και 

τεχνικών εταιριών. Πάντως το φως της νέας ηµέ-

ρας αναµένεται να αποκαλύψει νέο ισχυρό χτύ-

πηµα στο Ταµείο των µηχανικών, µε κατάργηση 

σηµαντικών πόρων του ΤΣΜΕ∆Ε, που ψήφισε 

νύχτα η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. 

Η πελατειακή αθλιότητα χθες το βράδυ στ Βου-

λή έκανε και τους πιο καλόπιστους να διαπιστώ-

νουν, όπως λέγονταν χαρακτηριστικά ότι όποιος 

έχει «θείτσα στην Κορώνη» µπορεί να ικανοποι-

εί ακόµη και τα πιο ακραία αιτήµατα του φτά-

νει να είναι συνεργάσιµος µε την τρόικα και να 

προσφέρει εκλογική συναλλαγή και ψηφοθηρι-

κή στήριξη σε συγκεκριµένους κυβερνητικούς 

πολιτικούς. Οι µάσκες έπεσαν και αποκαλύφθη-

κε σε δηµόσια θέα η  χονδροειδής µεθόδευση  

εξυπηρέτησης των συµφερόντων ΤΕΙ και Κολλε-

γίων από τον υπουργό Κ. Αρβανιτόπουλο, σε σύ-

µπνοια µε τον υπουργό Οικονοµικών Γ. Στουρ-

νάρα, µία µικρή οµάδα γνωστών βουλευτών  και 

πρωταγωνιστή τον Α. Κακλαµάνη, ο οποίος προ-

φανώς για να δώσει διαπιστευτήρια στην εκλο-

γική πελατεία του και  να µην παρεκκλίνει από 

την παλαιολιθική πολιτική που ακολουθεί και 

υπηρετεί, για άλλη µια φορά εξαπέλυσε επίθεση 

εναντίον του ΤΕΕ και των διπλωµατούχων µηχα-

νικών αποφοίτων Πολυτεχνικών σχολών.   

Το ΤΕΕ σε συνεργασία µε τις δυνάµεις της παρα-

γωγής και της επιστήµης θα       αντιδράσει απέ-

ναντι στην κλιµακούµενη ένταση των αντικοινω-

νικών,  αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών 

κυβερνητικών – µνηµονιακών πολιτικών, που 

διαλύουν τα ∆ηµόσια Κοινωνικά Αγαθά  (Υγεία, 

Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση), αυξάνουν τη 

φτώχεια, την ανεργία, οδηγούν στην αφαίρεση 

µισθολογικών, ασφαλιστικών- συνταξιοδοτικών, 

κοινωνικών και δηµοκρατικών δικαιωµάτων, 

καθώς  και εγγυήσεων άσκησης επαγγελµατι-

κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τελικά 

αναπαράγουν καταστάσεις αγριότητας για τη  

συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, τα Συν-

δικάτα και οι Φορείς  απαντούν µε κλιµάκωση 

της έντασης, της δυναµικής, της διάρκειας  και 

της προοπτικής των κοινών αγώνων.

ΜΕΘΟ∆ΕΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πελατειακή αθλιότητα µε αποφοίτους ΤΕΙ και Κολεγίων
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Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Junya Ishigami, χτίζει 

µια ιδιωτική κατοικία για λογαριασµό ενός 

συλλέκτη έργων τέχνης στους βραχώδεις λόφους 

µιας άγνωστης περιοχής της Χιλής, πάνω από το 

νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. ∆εν είναι µια οποιαδήποτε 

κατοικία, αλλά ένα τεράστιο …πιάτο, το οποίο 

ακροπατά σε δυο βραχώδεις λόφους σε σηµαντι-

κό ύψος, προσφέροντας θαυµάσια θέα προς όλες 

τις γύρω περιοχές. Το σπίτι είναι προσβάσιµο από 

σχοινένια γέφυρα, που ακολουθεί το ανάγλυφο 

του ενός από τους δυο βραχώδεις λόφους και 

η οποία καταλήγει στο πάτωµα του κεντρικού 

καθιστικού.

Το εσωτερικό της µονώροφης κατοικίας έχει σχε-

διαστεί µε τρόπο γλυπτού, µε στρογγυλεµένους 

όλους τους εξωτερικούς τοίχους και κάποιους 

στο εσωτερικό. Η ιδιοµορφία της κατασκευής 

συνίσταται, κυρίως, στα µεγάλα ανοίγµατα που 

αφήνονται στο πάτωµα, αλλά και στους εξωτε-

ρικούς τοίχους, απ’ τα οποία εισέρχεται το φως 

που αντανακλάται στην τραχιά τοπογραφία της 

περιοχής, από συνεχώς µεταβαλλόµενες γωνίες. 

Ολόκληρη η οροφή της κατοικίας είναι µια µε-

γάλη βεράντα δίχως τοίχους και άλλα όρια, ώστε 

να προσφέρει την έννοια της ελευθερίας µε την 

απρόσκοπτη θέα προς κάθε κατεύθυνση.

Αν µη τι άλλο, πρόκειται για µια απολύτως ιδιόρ-

ρυθµη κατασκευή.

ΑΚΡΟΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΟΥΣ

Το νέο πολιτιστικό κέντρο της Taichung City, σχεδιασµένο από το Paris-based studio, είναι 

ως προς την όψη, αλλά και τη λειτουργία του, ένα αέρινο κτίριο. Προβλέπεται να στεγάσει µια 

δηµόσια βιβλιοθήκη και ένα δηµοτικό µουσείο καλών τεχνών, φέρνοντας στην περιοχή, την 

τέχνη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία µέσα στον ίδιο χώρο, στο βόρειο άκρο του πάρκου 

Taichung, σε µια αρµονική σχέση µε το γύρω τοπίο, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ένα βασικό 

ορόσηµο-είσοδο προς την περιοχή.

Οι αρχιτέκτονες προτείνοντας µια ελαφριά δοµή, είχαν ως βασική ιδέα τη διαπερατότητα, 

δηλαδή, µια µίξη µεταξύ φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος, που θα εξυπηρετεί όλες 

τις λειτουργίες, παράλληλα θα είναι ένα κτίριο ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς θα αξιοποιεί 

πλήρως τον άνεµο µε ένα σύστηµα invelox, διαφορετικό από τις συµβατικές ανεµογεννήτρι-

ες. Κάθε ένας από τους 15 κάθετους πύργους της κατασκευής θα είναι εφοδιασµένος µε µία 

κατευθυντική χοάνη, η οποία θα συλλαµβάνει τον άνεµο και µέσω λεπτής διόδου, ώστε να 

αυξάνεται η ταχύτητα ροής, θα τον κατευθύνει σε σύστηµα παραγωγής ενέργειας, το οποίο 

θα είναι εγκατεστηµένο στο επίπεδο του εδάφους.

Εικόνα, δίχως άλλο, εντυπωσιακή: ένα τρένο επιχειρεί να ανέβει σε µια κυλιόµενη σκάλα! 

Συνέβη την περασµένη ∆ευτέρα στο διεθνές αεροδρόµιο του Σικάγο O' Hare, όταν ο συρµός 

των οκτώ βαγονιών, δεν σταµάτησε στο τέλος της διαδροµής, αλλά συνέχισε, προσέκρουσε 

στην αποβάθρα κι από εκεί βρέθηκε ως τα µισά της κυλιόµενης σκάλας. Ευτυχώς, οι 32 

τραυµατίες είχαν επιπόλαια τραύµατα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, θα έχουν, ωστόσο, 

να λένε ότι µετείχαν σε ένα ατύχηµα που όµοιό του δεν έχει συµβεί κατά το παρελθόν. Όσο 

για την αιτία, αναζητείται µεταξύ της βλάβης των φρένων και του …ύπνου του µηχανοδηγού.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ταραχώδης συνεδρίαση µε πρόταση µοµφής 

κατά του υπουργού Οικονοµικών- 152 ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ-

ΧΕ∆ΙΟ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ- Παπανδρέου: Όχι στην 

ανακεφαλαιοποίηση " Προσδοκίες ότι το Eurogroup θα εγκρίνει 

την καταβολή από την Κοµισιόν και το ∆ΝΤ- ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡ-

∆ΟΣΗ 11,8 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

για το δηµόσιο χρέος- «ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ» ΓΑΛΑ: ΟΡΙΟ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: Η µάχη της Βουλής- Σκηνικό έντασης έστησε χθες ο 

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση πέρασε το τεστ του πολυνοµοσχεδίου- 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ- «Φάλ-

τσο» Γ. Παπανδρέου, Απόστολου Κακλαµάνη- ∆ιαγραφή Νικήτα 

ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η 

ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΑ-

ΡΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ρεσιτάλ… γκάφας από τον πρόεδρο του 

ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή- ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ 

ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ  ΓΚΑΛΟΠ: ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ- 

ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΣΤΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ∆ΟΣΗ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Κερδισµένοι Κεντροδεξιά και Λεπέν- ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο 

ΟΛΑΝΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ένταση και βαριές κουβέντες από Βενιζέλο και Τσίπρα- 

ΤΟ ΛΑΘΟΣ- Στο κενό η διπλή πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 

στη Βουλή- Αντ. Σαµαράς: Υπονοµεύει την αξιοπιστία της χώρας ο 

ΣΥΡΙΖΑ- Αλ. Τσίπρας: Ο Στουρνάρας βάζει την οικονοµία πιο βαθιά 

στον τάφο- Ευ. Βενιζέλος: Απαράδεκτη και αντισυνταγµατική η 

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΠΡΟΟΠΤΑ 

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ  ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ 

ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Απέρριψαν χωρίς συ-

ζήτηση την πρόταση δυσπιστίας κατά Στουρνάρα- ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- Αγνόησαν Σύνταγµα και Κανονισµό της Βουλής. 

Αλέξης Τσίπρας: Ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα- 

Απών ο πρωθυπουργός. Με 152 βουλευτές πλέον η κυβέρνηση. Ο 

Τουρκία- ΜΑΧΗ ΣΕ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ

Ελιάς- ΜΕ 90% ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ  ∆Ε-

ΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Υπερψηφίστηκε οριακά το πολυνοµοσχέ-

διο, αλλά…- ΤΡΕΚΛΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Έωλη η απόρριψη της 

πρότασης µοµφής ΣΥΡΙΖΑ κατά Στουρνάρα- Βολές από Βενιζέλο 

για το «όχι» Παπανδρέου- «Παρών» και διαγραφή για Νικήτα 

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 

«ΦΕΥΓΕΙ» Ο ΖΗΛΩΤΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παραιτήθηκε διαφωνώντας ο αναπλ. Υπουργός 

Αγροτικής Ανάπτυξης!- ΓΑΡΓΑΛΑΤΑ- Οι διατάξεις- φωτιά που 

ΠΡΟΤΑ-

ΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ! ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Με την απαράδεκτη 

«πρόταση δυσπιστίας».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

Πέταρ Ντένοφ πριν πολλές δεκαετίες: «Η ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ 

ΤΟ 2010»!

6
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152 ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 31/03/2014

Με βαρύ τίµηµα, που έφερε την κυβερνητική πλειοψηφία 

στο οριακό επίπεδο των 152 βουλευτών, λόγω της διαγραφής 

του διαφωνούντος βουλευτή της Ν∆ Νικήτα Κακλαµάνη, 

ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το πολυνοµοσχέδιο του υπουργείου 

Οικονοµικών µε τα προαπαιτούµενα της τρόικας. Ηχηρές 

διαφοροποιήσεις εκδηλώθηκαν, όµως, και στην πλευρά 

της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός 

Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής 

Απόστολος Κακλαµάνης δεν στήριξαν τις ρυθµίσεις για την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Ο Νικήτας Κακλαµάνης δήλωσε «παρών» στις ρυθµίσεις που 

αφορούν την «εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» και διαγράφηκε 

αµέσως από την Κοινοβουλευτική Οµάδα της Ν∆, µε απόφαση 

του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά. Ο κ. Παπανδρέου 

καταψήφισε τη ρύθµιση για τις τράπεζες, όπως είχε ουσιαστικά 

προαναγγείλει, ενώ ο Απόστολος Κακλαµάνης δήλωσε «παρών» 

στην ίδια ρύθµιση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 

ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος περιορίστηκε σε µια ανακοίνωση 

αποδοκιµασίας των επιλογών των δύο βουλευτών του κόµµατος.

Το σκέλος του πολυνοµοσχεδίου που περιλαµβάνει την 

εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ υπερψήφισαν κατόπιν ονοµαστικής 

ψηφοφορίας 152 βουλευτές (Ν∆, ΠΑΣΟΚ και οι ανεξάρτητοι 

βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ υπήρξε και το «παρών» του 

Ν. Κακλαµάνη. Το σκέλος του νοµοσχεδίου που περιλαµβάνει 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπερψήφισαν 151 

βουλευτές, «όχι» είπαν 135 και «παρών» δήλωσε ο Απ. 

Κακλαµάνης.

Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας χαιρέτισε ο πρωθυπουργός 

Αντώνης Σαµαράς και σηµείωσε ότι «διαψεύστηκαν οι 

καταστροφολόγοι». Αµέσως µετά τη διαγραφή του από τη Ν∆ 

ο Νικήτας Κακλαµάνης τόνισε: «∆εν υποκύπτω σε πολιτικούς 

εκβιασµούς και δεν συµβάλλω στην καταστροφή κοινωνικών 

οµάδων, για να ωφεληθούν µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα του 

εσωτερικού και του εξωτερικού». «Το άρθρο 1 είναι δόλιο, γιατί 

συνδυάζει την αποκατάσταση κάποιων αδικιών (πλεόνασµα) µε 

την καταστροφή της ραχοκοκαλιάς της οικονοµίας, που είναι οι 

µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις» πρόσθεσε.

Το πολιτικό θερµόµετρο ανέβηκε χθες κατακόρυφα, όταν ο 

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «εθνικό 

και κοινωνικό έγκληµα» τις ρυθµίσεις του νοµοσχεδίου για 

την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ανακοίνωσε την 

απόφαση του κόµµατος του να καταθέσει αµέσως πρόταση 

µοµφής κατά του υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα, 

υποστηρίζοντας ότι αν ψηφίζονταν οι διατάξεις που προτείνει, το 

∆ηµόσιο θα υφίστατο ζηµία πολλών δισ. ευρώ.

«∆εν έχουµε άλλη επιλογή από το να καταθέσουµε πρόταση 

δυσπιστίας κατά του εκτελεστή αυτού του συµβολαίου θανάτου» 

είπε ο κ. Τσίπρας και σε πολύ υψηλούς τόνους έκανε λόγο για 

περίπτωση «κακουργηµατικής απιστίας». Το «γάντι» σήκωσε εκ 

µέρους της κυβέρνησης ο παριστάµενος υπουργός Επικρατείας 

∆ηµήτρης Σταµάτης, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει 

να φοβηθεί τίποτε από µια τέτοια συζήτηση. Στηλίτευσε, όµως, 

την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, 

καθώς η συγκεκριµένη ενέργεια συνεπαγόταν τη διακοπή 

της κατεπείγουσας συζήτησης του πολυνοµοσχεδίου και τη 

διεξαγωγή τριήµερης συνεδρίασης που θα ανέβαλε την ψήφιση 

των κρίσιµων διατάξεων. «Αποδεχόµαστε την πρόκληση, 

αλλά σας καθιστούµε υπεύθυνους» είπε απευθυνόµενος στην 

αξιωµατική αντιπολίτευση ο κ. Σταµάτης και χαρακτήρισε την 

πρόταση «απονενοηµένο» διάβηµα, που είχε ως µόνο στόχο 

την καθυστέρηση της ψήφισης του νοµοσχεδίου και την 

επακόλουθη εκταµίευση των χρηµάτων της δόσης.

 «Βάλλετε εναντίον των εθνικών συµφερόντων» πρόσθεσε ο 

υπουργός Επικρατείας σε υψηλούς τόνους κατά του ΣΥΡΙΖΑ 

και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να απαντήσει «πού θα βρεθούν 

τα χρήµατα» αν λόγω της καθυστέρησης υπάρξει εµπλοκή 

στο Eurogroup της Τρίτης. Στη συνέχεια πήρε το λόγο η 

αντιπρόεδρος της Βουλής Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, η 

οποία ανακοίνωσε ότι µετά την απόφαση της κυβέρνησης να 

αποδεχτεί την πρόταση για άµεση συζήτηση της πρότασης, 

η Βουλή θα διέκοπτε διά ολίγον προκειµένου να ξεκινήσει η 

τριήµερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στο πρόσωπο του 

κ. Στουρνάρα.

Η απρόοπτη αυτή εξέλιξη σήµανε συναγερµό στο κυβερνητικό 

στρατόπεδο. Συγκλήθηκε, µάλιστα, έκτακτη σύσκεψη στο 

γραφείο του γενικού γραµµατέα της κυβέρνησης. Εκεί 

επικράτησαν δεύτερες σκέψεις ως προς τη δυνατότητα 

αναβολής της ψήφισης του πολυνοµοσχεδίου. Με αυτό το 

πρίσµα αποφασίστηκε να µη συζητηθεί η πρόταση µοµφής 

και να αναζητηθούν νοµικά ερείσµατα που θα καθιστούσαν 

άκυρη την πρόταση της ψήφισης. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε 

να αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το νοµικό βάρος 

της υπόθεσης και να ανασκευάσει ουσιαστικά τη θέση που είχε 

διατυπώσει λίγο νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας κ. Σταµάτης.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 

Ευάγγελος Βενιζέλος ανασκεύασε πλήρως ως προς την 

κυβερνητική θέση και υποστήριξε ότι από νοµική και 

συνταγµατική άποψη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απαράδεκτη 

και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή. «Η 

πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλεται κατά τρόπο απαράδεκτο και 

ως εκ τούτου καλώ τον Πρόεδρο της Βουλής να την απορρίψει 

ευθύς αµέσως ως απαράδεκτη» είπε και επικαλέστηκε το 

άρθρο 84 του Συντάγµατος, που προβλέπει ότι δεν µπορεί να 

υποβληθεί όµοια πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της 

κυβέρνησης ή µέλους της εάν δεν παρέλθει εξάµηνο από την 

υποβολή της προηγούµενης πρότασης δυσπιστίας. Υπενθύµισε, 

µάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά 

του συνόλου της κυβέρνησης στις 7 Νοεµβρίου, µε αφορµή 

την αστυνοµική επέµβαση στο Μέγαρο της ΕΡΤ. Ισχυρίστηκε δε 

ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της κυβέρνησης 

δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πρόταση κατά ενός υπουργού 

µεµονωµένα. «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται δήθεν κατά 

του υπουργού Οικονοµικών, για να προβάλει τον παιδαριώδη 

ισχυρισµό ότι αυτό δεν είναι πρόταση δυσπιστίας κατά της 
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κυβέρνησης και άρα δεν ισχύει ο περιορισµός του εξαµήνου» 

είπε ο κ. Βενιζέλος. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος 

της Βουλής, ο οποίος συµφώνησε µε την επιχειρηµατολογία 

του κ. Βενιζέλου ως προς το «απαράδεκτο» της πρότασης του 

ΣΥΡΙΖΑ. Απέφυγε, όµως, να αναλάβει την ευθύνη της απόρριψης 

της πρότασης και ζήτησε από τη Βουλή να αποφανθεί µε 

ψηφοφορία δι' εγέρσεως, µε αποτέλεσµα η πρόταση να 

απορριφθεί. Την πρόταση καταψήφισε η Ν∆, το ΠΑΣΟΚ και η 

∆ηµοκρατική Αριστερά, αντίθετα υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 

Η απόφαση του κ. Μεϊµαράκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση 

του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επισήµανε ότι τέτοια 

ζητήµατα δεν µπορεί να τίθενται σε ψηφοφορία, ειδάλλως 

η κυβερνητική πλειοψηφία θα µπορεί πάντα να αποτρέπει 

τις προτάσεις δυσπιστίας που στρέφονται εναντίον της. Ο κ. 

Τσίπρας, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα, προχώρησε σε 

κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής, 

η οποία αναµένεται να συζητηθεί εντός της εβδοµάδας. Στη 

συνέχεια, µάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση, 

καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτική εκτροπή». 
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ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ξεκινά σήµερα για αρκετούς 

επαγγελµατικούς κλάδους στη χώρα, ενώ κορύφωση των 

εργατικών κινητοποιήσεων αναµένεται την Τετάρτη 9 Απριλίου 

µε την πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, Α∆Ε∆Υ 

και ΠΑΜΕ. Για πέµπτη συνεχόµενη ηµέρα συνεχίζουν την 

απεργία τους οι φαρµακοποιοί αντιδρώντας στις ρυθµίσεις 

του πολυνοµοσχεδίου, οι οποίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο 

στην αγορά του φαρµάκου. Κρίσιµες αποφάσεις για το µέλλον 

των κινητοποιήσεών τους αναµένεται να λάβουν σήµερα, ενώ 

έχουν ήδη αποφασίσει συµµετοχή στη γενική απεργία της 9ης 

Απριλίου. Οι ασθενείς του λεκανοπεδίου θα εξυπηρετούνται από 

39 φαρµακεία ασφαλείας στην Αττική και 15 στον Πειραιά, τα 

οποία δηµοσιεύονται αναλυτικά στο «Εθνος» στη σελίδα µε τα 

«χρήσιµα». Στάση εργασίας πραγµατοποιούν σήµερα από τις 11 

το πρωί έως τις 3 το µεσηµέρι και οι εργαζόµενοι στα δηµόσια 

νοσοκοµεία αντιδρώντας στην εφαρµογή της κινητικότητας και 

προγραµµατίζουν συγκέντρωση στις 12 το µεσηµέρι έξω από το 

υπουργείο Υγείας.

Εκτός από τον χώρο της Υγείας, κινητοποιήσεις ξεκινούν 

σήµερα και οι ναυτεργάτες µε 48ωρες επαναλαµβανόµενες 

απεργίες σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλα τα λιµάνια 

της χώρας. Αιτία είναι άρθρο που περιλαµβάνεται στο 

πολυνοµοσχέδιο µε το οποίο καταργούνται οι συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας των ναυτεργατών και αντικαθίστανται από 

επιχειρησιακές συµβάσεις.

Για αύριο το απόγευµα, ηµέρα συνεδρίασης του Ecofin, η 

Α∆Ε∆Υ, το ΠΑΜΕ και άλλοι φορείς εργαζοµένων διοργανώνουν 

συλλαλητήρια διαµαρτυρίας, ενώ τη συµµετοχή τους στη γενική 

απεργία της επόµενης εβδοµάδας έχουν ήδη ανακοινώσει 

δεκάδες εργατικά σωµατεία.
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Κλειστή θα παραµείνει αύριο και µεθαύριο η εθνική οδός 

Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ύψος της κοιλάδας των Τεµπών, λόγω 

των έργων συντήρησης που έχει προγραµµατιστεί να εκτελεστούν, 

στο πλαίσιο των µέτρων προστασίας από την κατολίσθηση βράχων.

Σύµφωνα µε τη γενική αστυνοµική διεύθυνση της περιφέρειας 

Θεσσαλίας, οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 7.00 το πρωί έως τις 

8.00 το βράδυ, ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες η κοιλάδα των Τεµπών 

θα δίνεται στην κυκλοφορία για όλα τα οχήµατα. Κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των έργων η κίνηση των οχηµάτων θα απαγορεύεται στο 

κοµµάτι της εθνικής οδού από τον κόµβο της Γυρτώνης µέχρι και 

τη διασταύρωση του Στοµίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις που θα 

ισχύσουν έχουν ως εξής:

θα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη θα εκτρέπονται στο ύψος της 

Κατερίνης προς τον Άγιο ∆ηµήτριο και µέσω της επαρχιακής οδού 

Κατερίνης - Ελασσόνας -Τιρνάβου - Αµπελώνα - Γυρτώνης έως 

τον ανισόπεδο κόµβο της Γυρτώνης, από όπου θα εισέρχονται στον 

αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε.

κατευθύνονται προς Κατερίνη και θα ακολουθούν στη συνέχεια 

την παραπάνω διαδροµή. Όσα εισέλθουν στο νοµό Λάρισας θα 

αναστρέφονται από τον Α/Κ Αιγάνης και στη συνέχεια, επίσης µέσω 

Κατερίνης, θα εκτρέπονται κατάλληλα.

από τον ανισόπεδο κόµβο της Νίκαιας προς την περιφερειακή οδό 

Λάρισας - Τρικάλων και στη συνέχεια µέσω της επαρχιακής οδού 

Λάρισας - Τρικάλων - Καλαµπάκας - Γρεβενών θα εισέρχονται 

στην Εγνατία Οδό και από τον ανισόπεδο κόµβο της Γυρτώνης θα 

συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αµπελώνα - Τιρνάβου 

- Ελασσόνας - Κοζάνης - Εγνατία Οδό και θα εισέρχονται στον 

αυτοκινητόδροµο Π.Α.Ο.Ε. στο ύψος του Κλειδιού Ηµαθίας.

εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόµβο της Γυρτώνης, από όπου θα 

συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αµπελώνα -Τιρνάβου - 

Ελασσόνας Μικρού Ελευθεροχωρίου και από εκεί θα κατευθύνονται 

είτε µέσω της επαρχιακής οδού Ελασσόνας - Αγίου ∆ηµητρίου 

- Κατερίνης και θα εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε., είτε µέσω Κοζάνης 

στην Εγνατία οδό και στη συνέχεια θα εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε. 

στο Κλειδί Ηµαθίας. Επίσης, θα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο 

κόµβο της Νίκαιας προς την περιφερειακή οδό Λάρισας - Τρικάλων 

και στη συνέχεια µέσω της επαρχιακής οδού Λάρισας -Τρικάλων - 

Καλαµπάκας - Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

κατευθύνονται προς Αθήνα θα εκτρέπονται από το Κλειδί Ηµαθίας 

προς Βέροια (Εγνατία οδό) - Κοζάνη και από εκεί είτε µέσω της 

επαρχιακής οδού Κοζάνης Ελασσόνας-Τιρνάβου - Αµπελώνα 

- Γυρτώνης έως τον ανισόπεδο κόµβο της Γυρτώνης, από όπου θα 

εισέρχονται στον αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε., είτε µέσω της επαρχιακής οδού 

Κοζάνης - Γρεβενών - Καλαµπάκας -Τρικάλων - Λάρισας και στη συνέχεια 

µέσω της περιφερειακής οδού Λάρισας -Τρικάλων θα εισέρχονται στον 

αυτοκινητόδροµο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόµβο Νίκαιας.


