
Ανακοινώθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι ο ΟΤΕ και η κοινοπρα-

ξία των Intracom Holdings, Intrakat και hellas online κατέθεσαν προσφορές  για 

το έργο της ανάπτυξης ευρυζωνικών υποδοµών σε αγροτικές «λευκές» περιοχές, ο 

συνολικός προϋπολογισµός του οποίου ανέρχεται σε 161 εκατ. ευρώ. 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«Ôï ðáé÷íßäé ãéá Ýíá íÝï ãåùðïëéôéêü «ðüêåñ» Ý÷åé 

îåêéíÞóåé åäþ êáé êáéñü … Ç Ïõêñáíßá åßíáé ç 

ôåëåõôáßá ðáñôßäá, ðëçí, üìùò, áõôÞ ðïõ, ìÜëëïí, 

ìüëéò Üñ÷éóå êáé åßíáé åíäå÷üìåíï íá äïýìå ùò 

êáé ôá ... ‘ñÝóôá’ ôùí ðáéêôþí ðÜíù óôï ôñáðÝæé» 

ãñÜöáìå ôçí ðåñáóìÝíç ÔåôÜñôç êáé äõóôõ÷þò ïé 

åîåëßîåéò äéêáßùóáí ôçí åêôßìçóç.

¼óïé, üìùò, áãíïïýí ôçí éóôïñßá ôïõ ðáñåëèüíôïò, 

äåí ìðïñïýí íá äéáíïçèïýí ôçí éóôïñßá ôïõ ìÝëëï-

íôïò êáé áõôü áðïäåéêíýåôáé ãéá áêüìç ìéá öïñÜ.

Ï Êñéìáúêüò Ðüëåìïò (Ïêôþâñéïò 1853 - Öåâñïõ-

Üñéïò 1856) õðÞñîå ç Ýíïðëç óýãêñïõóç ìåôáîý 

ôçò ÑùóéêÞò Áõôïêñáôïñßáò áðü ôç ìßá ðëåõñÜ 

êáé áð’ ôçí Üëëç ôùí óõììá÷éêþí äõíÜìåùí ôçò 

ÂñåôáíéêÞò ôçò ÃáëëéêÞò êáé ôçò ÏèùìáíéêÞò 

Áõôïêñáôïñßáò, üðùò, åðßóçò ôïõ Âáóéëåßïõ ôçò 

Óáñäçíßáò. Ç óýññáîç, õðÞñîå ôï áðïôÝëåóìá 

åíüò ìáêñü÷ñïíïõ áíôáãùíéóìïý óõìöåñüíôùí 

áíÜìåóá óôéò êýñéåò åõñùðáúêÝò äõíÜìåéò, ãéá 

åðéññïÞ êáé åêìåôÜëëåõóç ôùí áíáôïëéêþí åäáöþí 

ôçò ðáñáðáßïõóáò ÏèùìáíéêÞò Áõôïêñáôïñßáò. Ïé 

ðåñéóóüôåñåò ìÜ÷åò Ýëáâáí ÷þñá óôç ÷åñóüíçóï 

ôçò Êñéìáßáò, üìùò ðñáãìáôïðïéÞèçêáí êáé ìéêñü-

ôåñçò Ýíôáóçò åêóôñáôåßåò óôç äõôéêÞ Áíáôïëßá, ôïí 

Êáýêáóï, ôç ÂáëôéêÞ ÈÜëáóóá, ôç ËåõêÞ ÈÜëáóóá 

êáé ôïí Åéñçíéêü Ùêåáíü. ¸÷åé ìåßíåé óôçí éóôïñßá 

ùò ðüëåìïò óöáëìÜôùí åöïäéáóôéêÞò êáé óôñá-

ôçãéêÞò öýóåùò. Áðü Üðïøç ôå÷íïëïãßáò Þôáí ï 

ðñþôïò ðïõ åéóÞãáãå ìåãÜëï áñéèìü ôå÷íïëïãéêþí 

êáéíïôïìéþí: Þôáí ç ðñþôç óýññáîç êáôÜ ôçí ïðïßá 

ïé áíôéìá÷üìåíïé Ýêáíáí åêôåôáìÝíç ÷ñÞóç óå 

ôáêôéêü åðßðåäï ôïõ óéäçñïäñüìïõ êáé ôïõ ôçëÝãñá-

öïõ êáé ï ðñþôïò ðïõ êáôáãñÜöçêå ëåðôïìåñþò 


ÊÜèå ïìïéüôçôá ôïõ ôþñá ìå ôï ÷ôåò, äéüëïõ ôõ÷áßá 

åßíáé…

ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Έρχονται τα «πάνω-κάτω»

Τρεις ταυτόχρονες και από διαφορετικές 

κατευθύνσεις πρωτοβουλίες, σε νομοθετικό 

και κανονιστικό πλαίσιο, προδιαγράφουν, 

στο άμεσο μέλλον, ένα εντελώς διαφορετικό 

«τοπίο» στις συμβάσεις για την ανάθεση δη-

μόσιων έργων. Ειδικότερα, 

-

ση επί της πρότασης σχεδίου νόμου που 

διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και 

νομοθετικού πλαισίου σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη-

ρεσιών»,

στις 15/1/2014, δυο νέων οδηγιών για τις 

διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσε-

ων, οι οποίες αντικαθιστούν τις ισχύουσες 

που αφορά ειδικά στις διαδικασίες σύνα-

ψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και 

υπηρεσιών, καθώς και

-

αρχής έως τέλους για τον εκσυγχρονισμό 

της δημόσιας διοίκησης»,

φέρνουν τα «πάνω-κάτω» στον τομέα των 

δημόσιων κατασκευών, γεγονός που δεν 

βρίσκει αντίθετο τον εργοληπτικό κόσμο 

στην πλειοψηφία του, προκαλεί, ωστόσο, 

ανησυχία για τον τρόπο και το χρόνο που θα 

απαιτηθεί για αυτές τις ριζικές αλλαγές.

Όπως υπογραμμίζεται από την πλευρά του 

-

μορφώνεται ένα απολύτως νέο πεδίο, τόσο 

στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σε 

κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο και 

στον τρόπο δραστηριοποίησης των κατα-

σκευαστικών και ευρύτερα τεχνικών εταιρει-

των συναρμόδιων υπουργείων, κρατικών 

φορέων και υπηρεσιών, με τον τεχνικό και 

ειδικότερα τον εργοληπτικό κόσμο. 

πρωτοβουλία της διοργάνωσης μιας ειδικής 

μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός του 

θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημόσιων έρ-

γων, οφείλει να γίνει με τη διατύπωση  προ-

τάσεων υπό το τρίπτυχο: εναρμονισμένες 

διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης συμβά-

σεων ΔΕ, σύγχρονες τεχνικές προδιαγρα-

φές, νέο σύστημα αναλυτικών τιμολογίων.

Την Πέµπτη,  

6 Μαρτίου,  

9:00 π.µ.,  

ο ΣΑΤΕ καλεί στο 

ΕΒΕΑ αρµόδιους 

και ενδιαφερόµε-

νους σε διάλογο.

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
1

Περισσότερα  

στη σελ. 2 

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του 

ΤΕΕ Γιάννης Θεοδωράκης καλεί τα µέλη 

της «Α» σε ειδική συνεδρίαση, που θα 

πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαρτί-

ου 2014 και ώρα 09.30 π.µ. στο Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας (Νίκης 4, 7ος 

όροφος), µε θέµατα:

1. Εκλογή Προέδρου, Α' Αντιπροέδρου, 

Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα 

και Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

2. Εκλογή της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

του Τ. Ε. Ε.

3. Εκλογή Προέδρου, A ' Αντιπροέδρου, 

Β ' Αντιπροέδρου, Γενικού Γραµµατέα 

και Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα της 

∆ιοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

Στη συγκεκριµένη ειδική συνεδρίαση 

απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων 

(2/3) του όλου αριθµού των µελών 

της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Αν δεν 

επιτευχθεί απαρτία, η Αντιπροσωπεία 

του Τ.Ε.Ε. θα συνέλθει το Σάββατο 15 

Μαρτίου 2014 και ώρα 11:00 π.µ. στο 

ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. 

Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή), οπότε 

αρκεί για την απαρτία η παρουσία πάνω 

από το µισό των µελών. Αν δεν εξαντλη-

θούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάτα-

ξης, η συνεδρίαση θα συνεχισθεί την 

Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 και ώρα 09:30 

π.µ. στον ίδιο χώρο.

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

1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 

στην Ελλάδα  

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση ∆ιαπιστευµέ-

νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-

στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

Εσπερίδα µε τίτλο: «Η θέση της γυναί-

κας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή» 

ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσµος Ελληνίδων Επιστη-

µόνων (ΣΕΕ)
9 

Μαρτίου
2014

«Νέο Νοµοθετικό και Κανονιστικό Πλαίσιο 
για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων»

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

Πέμπτη, 6 Μαρτίου, 9:00 π.μ.,

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών,

 Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, Ακαδημίας 7, Αθήνα  

Ο ΣΑΤΕ, κινητοποιήθηκε εγκαίρως, ανάλυσε 

σε λεπτοµέρειες τόσο το σχέδιο νόµου της 

ΕΑΑ∆ΗΣΥ, αλλά και τις νέες Κοινοτικές Οδη-

γίες, κατέθεσε τις απόψεις του στη διαβού-

λευση και ενηµέρωσε τα µέλη του, τόσο µε 

αλλεπάλληλες αναρτήσεις στην ιστοσελίδα 

του, όσο και µε την οργάνωση ειδικών ενη-

µερωτικών συναντήσεων στην Περιφέρεια.

Στην εκδήλωση της Πέµπτης έχουν κλη-

θεί να συµµετέχουν µε εκπροσώπους τους 

τόσο τα συναρµόδια υπουργεία (ΥΠΑΑΝ, 

ΥΠΥΜΕ∆Ι) όσο και οι εµπλεκόµενοι φορείς 

(ΕΑΑΣ∆Υ,  ΤΕΕ, Σύνδεσµοι Εργοληπτών και 

Μελετητών), ώστε να γίνει µια ουσιαστική 

συζήτηση και οι ειληµµένες αποφάσεις να 

γίνουν αφορµή στην δροµολόγηση συνερ-

γειών και παρεµβάσεων του κλάδου, ώστε να 

διασφαλιστεί η ουσιαστική συµµετοχή του 

στη διαµόρφωση του νέου νοµοθετικού και 

κανονιστικού πλαισίου, µέσω της κατάρτισης 

των προβλεπόµενων Κανονισµών Σύναψης 

και Εκτέλεσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Έργων 

καθώς και της ανάπτυξης και λειτουργικής 

υποστήριξης του Εθνικού Συστήµατος Τεχνι-

κών Προδιαγραφών και Τιµολόγησης Τεχνι-

κών Έργων.

Μεταξύ των οµιλητών που έχουν οριστικο-

ποιήσει τη συµµετοχή τους, είναι ο Γενικός 

Γραµµατέας Εµπορίου Στ. Κοµνηνός, η Προ-

ϊσταµένη του Τµήµατος Μελετών της ∆/νσης 

Νοµικών Υπηρεσιών της ΕΑΑ∆ΗΣΥ Μίνα Κα-

λογρίδου, η Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιεθνών 

Σχέσεων και Θεµάτων ΕΟΚ της ΓΓ∆Ε / ΥπΥ-

ΜΕ∆Ι Τζούλια Τσαλίκη, ο Γενικός Γραµµατέ-

ας του ΣΑΤΕ ∆ηµ. Κωνσταντινίδης και αναπλ. 

µέλος του ∆Σ του ΣΑΤΕ Γ. Κυριακόπουλος,  

ο Νοµικός και ο Τεχνικός Σύµβουλος του 

ΣΑΤΕ Στ. Σταµόπουλος και ∆. Τουλιάτος, κα-

θώς και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ, οι οποίοι θα 

αναλύσουν το νέο θεσµικό και κανονιστικό 

πλαίσιο, ενώ θα ακολουθήσει «στρογγυλό 

τραπέζι», µε συµµετοχή εκπροσώπων του 

ΥΠΑΑΝ και ΥΠΟΜΕ∆Ι, των προέδρων του 

ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου  

και ΣΜΥΕ Χρ. ∆αµβέργη, µε συντονιστή τον 

δηµοσιογράφο Γιώργο Καραλή.

Η παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι 

ελεύθερη, ενώ για οποιαδήποτε πρόσθετη 

πληροφορία, µπορεί κανείς να απευθύνεται 

στα Κεντρικά Γραφεία του ΣΑΤΕ  

(τηλ.: 210-3301814 / info@sate.gr / 

 fax: 210-3824540).
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To Συνδικάτο των Εργαζοµένων ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ) εξέδωσε 

ενηµερωτικό υπόµνηµα µε θέµα «οι τελευταίες ανησυχητικές 

εξελίξεις στο ΙΓΜΕ», ενώ αύριο Τετάρτη 5 Μαρτίου διοργανώνει 

συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει στους εκπροσώπους του 

Τύπου τις θέσεις του. Ειδικότερο στο αναλυτικό ενηµερωτικό υπό-

µνηµα µεταξύ άλλων σηµειώνεται η σηµερινή πραγµατικότητα για 

το ΙΓΜΕ ενώ για το µέλλον του αναφέρεται ότι «η «αξιολόγηση»  

του ΙΓΜΕ από κάποιους «αξιολογητές» του EGS περιλαµβάνει τις 

ακόλουθες ανησυχητικές για τη µελλοντική πορεία του ΙΓΜΕ ει-

σηγήσεις: 

-Βασική γεωλογική έρευνα: Παραγνωρίζεται η βασική έρευνα 

υποδοµής, που το βασικότερο καθήκον της είναι η γεωλογική 

χαρτογράφηση του Ελλαδικού χώρου κάτω από µια ενιαία αντί-

ληψη ενός συνολικού γεωλογικού µοντέλου. Ακόµα και αυτή τη 

βασική ερευνητική δραστηριότητα υποδεικνύουν την ανάθεσή 

της σε εξωτερικούς συνεργάτες. ∆εν αναγνωρίζεται η ουσιαστική 

ανάγκη αλλαγής κλίµακας της γεωλογικής χαρτογράφησης (πχ σε 

1:25000) όπως ισχύει σε όλες σχεδόν της χώρες της ΕΕ, παραµέ-

νοντας µόνο σε εκτενείς αναφορές περί ψηφιοποιήσεων.

-Μεταλλευτική έρευνα: Υποδεικνύεται µετατόπιση, από την µε-

ταλλευτική έρευνα, σε περιβαλλοντικά θέµατα και στους φυσι-

κούς κινδύνους, αγνοώντας τις εθνικές και κοινοτικές προτεραι-

ότητας σε σχέση µε την αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου. Στο 

πλαίσιο αυτό θεωρούν ότι οι µεταλλευτικές, οι γεωφυσικές και 

οι γεωχηµικές έρευνες, όπως και οι γεωτρητικές δραστηριότη-

τες κλπ, είναι παρωχηµένες, και πολλές από αυτές τις υπηρεσί-

ες µπορούν να ανατεθούν σε ιδιωτικές εµπορικές επιχειρήσεις, 

παρά το ότι οι ίδιοι αποδέχονται ότι αυτό δεν ισχύει για όλα τα 

ευρωπαϊκά ινστιτούτα, ενώ είναι προφανές ότι αγνοούν εάν υφί-

σταται τέτοιες δυνατότητες στην ελληνική αγορά, όπως και εάν 

υπάρχει δυνατότητα µη-δηµόσιων επενδύσεων στην έρευνα του 

ορυκτού πλούτου της χώρας, στις παρούσες συνθήκες της τερά-

στιας οικονοµικής ύφεσης.

-Εφαρµοσµένη υδρογεωλογική έρευνα: Απαξιώνεται ένα απ’ τα 

κυριότερα αντικείµενα του ΙΓΜΕ, της έρευνας και µελέτης για την 

αξιοποίηση και προστασία των υπόγειων υδροφόρων συστηµάτων, 

καθώς και η καθοριστικής σηµασίας συµβολή του ΙΓΜΕ στο έργο 

της διαχείρισης των υδατικών πόρων, υποδεικνύοντας τη στροφή 

του σε µια περιορισµένη γραφειοκρατική υπηρεσία καταγραφής, 

αποσιωπώντας τον τοµέα των Ιαµατικών Φυσικών Πόρων. 

-Ενεργειακές Πρώτες Ύλες: ∆εν κρίνεται άξιος οποιουδήποτε 

σχολίου από τους αξιολογητές ο τοµέας των Ενεργειακών Πρώ-

των Υλών συνολικά, ιδίως σε ότι αφορά στα στερεά καύσιµα, ενώ 

υποτιµάται η συµβολή του ΙΓΜΕ στην έρευνα και εντοπισµό των 

Γεωθερµικών Πεδίων της χώρας και οι τεράστιες δυνατότητες 

περαιτέρω συµβολής του στις ανάγκες εντατικοποίησης της προ-

σπάθειας σχετικών εφαρµογών, ενώ δεν αποδίδεται ουσιαστική 

σηµασία και απουσιάζει αναφορά σε σηµαντικούς τοµείς όπως ο 

ηφαιστειακός κίνδυνος και γενικότερα τα συνδεόµενα µε γεωλο-

γικά αίτια καταστροφικά φαινόµενα.

-Εκτέλεση Έργων / Περιφερειακές Μονάδες / Εργαστήρια: Υπο-

δεικνύεται η εκποίηση εργαστηρίων, αυτοκινήτων και εξοπλισµού 

γεωτρήσεων, η κατάργηση ολόκληρων περιφερειακών µονάδων, 

ενώ παραπέµπονται σε εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρείες ακό-

µα και οι µελέτες που αφορούν σε γεωλογικές, γεωφυσικές και 

γεωτεχνικές έρευνες, παραγνωρίζοντας τη σηµασία που έχει η 

διεπιστηµονική προσέγγιση της έρευνας, και η επιβαλλόµενη συ-

νεκτική διεκπεραίωσή της, που µπορεί να υπάρχει στο πλαίσιο 

ενός αντίστοιχα διεπιστηµονικού φορέα.     

-Προσωπικό: Παράλληλα, µε βάση τις παραπάνω προτάσεις, οι 

τρεις εξωτερικοί σύµβουλοι εισηγούνται επί της ουσίας δραστικές 

µειώσεις στον αριθµό του επιστηµονικού, τεχνικού και διοικητι-

κού προσωπικού του Ινστιτούτου, βασιζόµενοι σε αυθαίρετους 

"βέλτιστους λόγους" προσωπικού, παραποιώντας κατά περίπτωση 

τη σηµερινή σχέση επιστηµονικού/τεχνικού /διοικητικού προσω-

πικού, απαξιώνοντας το µεγαλύτερης ηλικίας επιστηµονικό προ-

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΓΜΕ (νυν ΕΚΒΑΑ) 

Ανησυχητικές εξελίξεις στο ΙΓΜΕ

Η συνέντευξη Τύπου πραγµατοποιείται την Τετάρτη, 
5 Μαρτίου 2014 στις  11:30 πµ, στην αίθουσα συσκέ-
ψεων του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, 
3ης Σεπτεµβρίου 48-Β & Μάρνη.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Για τις εξελίξεις στην ΕΚΧΑ ΑΕ, µε επίκεντρο τις διαδικασίες αλ-

λαγής διοίκησης στην εταιρία  εξέδωσαν ξεχωριστές ανακοινώσεις 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων Τοπογράφων 

Μηχανικών (ΠΣ∆ΑΤΜ) και ο Σύνδεσµος Εταιρειών Γεωπληροφορι-

κής και Κτηµατολογίου (ΣΕΓΕΚ). Μεταξύ άλλων στις ανακοινώσεις 

σηµειώνεται ότι:

-ΠΣ∆ΑΤΜ: « ….Σε µια περίοδο όπου το πρόγραµµα φαίνεται να ξε-

περνά αγκυλώσεις του παρελθόντος  και να βρίσκεται σε πορεία 

υλοποίησης και εκπλήρωσης των στόχων που έχουν τεθεί,  δηµι-

ουργώντας προσδοκίες για δηµιουργία θέσεων εργασίας σε χιλιά-

δες ανέργους ή  υποαπασχολούµενους συναδέλφους Α.Τ.Μ. και 

όχι µόνο, την ώρα όπου µετά από  χρόνια διαµορφώνεται ένα κλίµα 

συνεννόησης και εµπιστοσύνης ανάµεσα στους  επιστηµονικούς 

φορείς που εµπλέκονται µε το έργο, την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕ-

ΚΑ και  την Κτηµατολόγιο Α.Ε., δηµιουργείται για ακόµα µια φορά 

ένας θόρυβος γύρω από το έργο που µόνο ανασχετικά µπορεί να 

λειτουργήσει στην πορεία του.  Επειδή η ολοκλήρωση του Εθνικού 

Κτηµατολογίου αποτελεί εθνικό στόχο που  υπερβαίνει πρόσωπα 

και καταστάσεις και αντανακλά στην αναπτυξιακή προοπτική της  

Χώρας. Επειδή οι εδώ και χρόνια χιλιάδες άνεργοι θύµατα των 

εκουσίων ή ακουσίων  καθυστερήσεων και λαθών δεν φταίνε σε 

τίποτα να περιµένουν πότε θα τελειώσουν οι  ανούσιες διενέξεις για 

να µπορέσουν να εργασθούν.  Επειδή οι εργαζόµενοι στην Κτηµα-

τολόγιο Α.Ε. που αποτελούν στυλοβάτες της όλης  προσπάθειας δεν 

µπορεί να γίνονται διαρκώς θεατές σε ένα θέατρο του παραλόγου.  

Επειδή η Ελληνική κοινωνία έχει κουραστεί να παρακολουθεί το 

παραπολιτικό µέχρι τα  όρια του κουτσοµπολιού σκέλος του έργου 

και επιθυµεί τη διασφάλιση της ακίνητης  περιουσίας της µέσω της 

ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηµατολογίου, αλλά και τη  υλοποίηση 

ενός έργου το οποίο έχει τεράστια σηµασία για την οικονοµία και 

την  ανάπτυξη της χώρας.  Επειδή το 2020 φαντάζει πολύ κοντά 

µπροστά στο έργο που αποµένει να εκτελεσθεί. Καλούµε όλα τα 

εµπλεκόµενα µέρη να επιδείξουν τη δέουσα σοβαρότητα, να αφή-

σουν  στην άκρη µικροπολιτικές ή προσωπικές σκοπιµότητες και να 

προχωρήσουν στις  απαραίτητες ενέργειες, ώστε το έργο να συνε-

χιστεί χωρίς καθυστερήσεις και εµπόδια. Με  αρτιότητα, διαφάνεια, 

συνέπεια και συνεργασία όλων των φορέων που συµµετέχουν στην  

υλοποίηση, αλλά και όλων των υπευθύνων του έργου». 

-ΣΕΓΕΚ: «…… Σε κάθε περίπτωση θυµίζουµε ότι το Κτηµατολόγιο 

είναι το µεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο που  τρέχει στην Ελλάδα, 

εντελώς απαραίτητο για την ανάπτυξη της χώρας και πρόκειται να  

απασχολήσει περίπου 12.000 εργαζόµενους.  ∆εδοµένου ότι το 

έργο είναι εξαιρετικά απαιτητικό και οι οικονοµικές συνθήκες δεν 

ευνοούν  την υλοποίησή του, τόσο οι εταιρείες που εµπλέκονται 

σε αυτό όσο και οι εργαζόµενοι σε αυτές  στηρίζουν την προσπά-

θεια αυτή µε τεράστιες προσωπικές θυσίες.  Καλούµε λοιπόν όλους 

τους υπευθύνους να εργαστούν σκληρά και να µην επιτρέψουν  

προσωπικές αντιθέσεις να σταθούν εµπόδιο στην υλοποίηση του 

Κτηµατολογίου». (Αναλυτικά οι ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες των 

συλλόγων).  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΣ∆ΑΤΜ ΚΑΙ ΣΕΓΕΚ 

Εξελίξεις στην ΕΚΧΑ ΑΕ 

σωπικό του Ινστιτούτου και παραβλέποντας το σηµαντικό ρόλο 

και προσφορά του τεχνικού προσωπικού.

Με προφανή την προχειρότητα των εκτιµήσεων και την ελλιπή 

προσέγγιση του όλου θέµατος, είναι φανερό ότι τα συµπεράσµατα 

των αξιολογητών οδηγούν σε πλήρη αποδυνάµωση του ΙΓΜΕ από 

κάθε δυνατότητα υλοποίησης του ερευνητικού του έργου. Επί της 

ουσίας προτείνεται για το ΙΓΜΕ ένας ρόλος διαχειριστή των γεω-

δεδοµένων, µε µόνη ενεργή δυνατότητα την επικαιροποίησή τους. 

Ένα µοντέλο γεωλογικού φορέα που ενδεχόµενα αντιστοιχεί σε 

µια χώρα η οποία έχει ήδη αντιµετωπίσει σε πολύ µεγάλο βαθ-

µό όλα τα βασικά γεωλογικά προβλήµατά της και το αναπτυξιακό 

της επίπεδο είναι ιδιαίτερα υψηλό (µεταβιοµηχανικό), όχι όµως 

στην Ελλάδα.  Το ΙΓΜΕ που προτείνουν αντιστοιχεί σε έναν φορέα 

γραφειοκρατικό, που δεν θα µπορεί να αντιµετωπίσει την υστέρη-

ση της χώρας στη βασική έρευνα υποδοµής και να ανταποκριθεί 

σε ένα αξιόπιστο σχέδιο έρευνας και αξιοποίησης του Ορυκτού 

Πλούτου της χώρας.  Είναι εποµένως δικαιολογηµένο ότι τα συ-

µπεράσµατα µιας τέτοιας «αξιολόγησης» δεν µπορούν να γίνουν 

αποδεκτά όχι µόνο από τους εργαζόµενους του ΙΓΜΕ αλλά και 

από ολόκληρη την επιστηµονική κοινότητα των γεωεπιστηµόνων, 

ούτε καν ως βάση συζήτησης, αφού στην ουσία αλλοιώνουν πλή-

ρως τον Ερευνητικό χαρακτήρα του ΙΓΜΕ ως φορέα εφαρµοσµέ-

νης έρευνας και µελέτης του γεωπεριβάλλοντος και του Ορυκτού 

Πλούτου της Χώρας».

Κάλεσµα για την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ
Το Συνδικάτο αφού παρουσιάζει αναλυτικές προτάσεις απευθύνει 

κάλεσµα για την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ τονίζοντας ότι: «Το Συνδι-

κάτο µε παραστάσεις στα Υπουργεία και στα Κόµµατα, συνεντεύ-

ξεις τύπου, επαφές µε ερευνητικούς φορείς, φορείς της Τοπικής 

Αυτoδιοίκησης, ΑΕΙ και Επιστηµονικά Επιµελητήρια προσπαθεί 

να φέρει το θέµα του ρόλου και του µέλλοντος του ΙΓΜΕ στο 

επίκεντρο των συζητήσεων που αφορούν στην ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πι-

στεύουµε ότι ήρθε πλέον η ώρα, όλοι αυτοί οι φορείς να στηρί-

ξουν ενεργά µια ΚΑΜΠΑΝΙΑ για την αναβάθµιση του ΙΓΜΕ, που 

αν αφεθεί στην µοίρα του θα οδηγηθεί στον αργό αλλά σίγουρα 

θάνατο του, µε ό’τι αυτό συνεπάγεται για το µέλλον αυτής της χώ-

ρας, αλλά και τη νέα γενιά Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων που 

σπουδάζουν σήµερα και ονειρεύονται ένα καλλίτερο µέλλον για 

αυτόν τόπο».
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Μπάζα, σκόνη και κινδύνους ασφάλειας στις κατεδαφίσεις εξα-

λείφει το ροµπότ αποδόµησης ERO, το οποίο σχεδίασε ο Τούρκος 

Omer Haciomeroglu και έχει ήδη προσελκύσει το διεθνές 

ενδιαφέρον βιοµηχανικών κολοσσών. Μάλιστα, η βιοµηχανία κατα-

σκευής µηχανηµάτων Atlas Copco AB Rockdrills, του πρόσφερε 

περίπου 7.600 δολάρια και τεχνική υποστήριξη, προκειµένου να 

αναπτύξει την ιδέα του και να την επιδείξει στην πράξη. 

Ο ταλαντούχος Τούρκος σχεδιαστής, ο οποίος κέρδισε το χρυσό 

µετάλλιο της Industrial Designers Society of America (IDSA), όπως 

υπογραµµίζει, συνδύασε υπαρκτά στην αγορά, εδώ και χρόνια, 

εξαρτήµατα και µεθόδους για να καταλήξει στην δική του ιδέα, η 

οποία ακολουθεί την ακριβώς αντίθετη διαδικασία του κτισίµατος 

για να αποδοµήσει µια κατασκευή από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

εξασφαλίζοντας την πλήρη ανακύκλωση των υλικών.

Η µέθοδος µπορεί να ονοµαστεί «υδροκατεδάφιση», αφού κατά 

βάση χρησιµοποιεί το νερό για να επιτύχει την επανα-ρευστο-

ποίηση του σκυροδέµατος, το οποίο αφαιρεί µε τις παραλλαγές 

των µηχανηµάτων που εµπνεύστηκε για κάθε κατασκευή. Εντός 

του µηχανήµατος, σε έναν κάδο, χάρη στη φυγόκεντρη δύναµη, 

διαχωρίζει τα υλικά και τα προωθεί µέσω διαφορετικών σωλήνων 

σε ξεχωριστές «σακούλες», όπου συσκευάζονται, ώστε να 

µεταφερθούν στις αντίστοιχες βιοµηχανικές µονάδες οι οποίες και 

θα τα ανακυκλώσουν. Μετά απ’ αυτό ο απογυµνωµένος οπλισµός 

αφαιρείται εύκολα και επαναχρησιµοποιείται ως πρώτη ύλη από τη 

βιοµηχανία.

Το ERO, µειώνει κατά τρόπο αποτελεσµατικό τα απόβλητα των 

κατεδαφίσεων, ελαχιστοποιεί τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 

και αυξάνει την ασφάλεια, έναντι της συµβατικής κατεδάφισης. Τα 

αποδοµούµενα υλικά, κατά την άποψη του, είναι κατάλληλα για νέα 

προκατασκευασµένα κτίρια από µπετόν.

Ο Omer Haciomeroglu παραδέχεται ότι η ιδέα του δεν είναι δίχως 

προβλήµατα (και πια νέα ιδέα δεν έχει προβλήµατα, λέει), αλλά 

πιστεύει ότι όλα µπορούν να ξεπεραστούν στο επόµενο διάστηµα, 

τονίζοντας ιδιαίτερα τη σηµασία της ανακύκλωσης υλικών!

Who is who 
Σχεδιαστής προϊόντων, µε εξειδίκευση στον βιοµηχανικό σχεδια-

σµό είναι ο Omer Haciomeroglu, που έχει την έδρα των γραφείων 

του στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος δίνει το πορτρέτο του στο 

Internet.

«Από τότε που ‘µολύνθηκα’ από τη γοητεία της τέχνης, έχω στη φαντασία µου µόνιµα το 

σκίτσο και τη γλυπτική. Μετά την ειδίκευση στην καλλιτεχνική διεύθυνσης για ένα χρόνο, 

αποφάσισα να σπουδάσω βιοµηχανικό σχεδιασµό, απλώς και µόνο επειδή το βρήκα να είναι ο 

τέλειος τρόπος για να µάθεις την τέχνη της επίλυσης καθηµερινών προβληµάτων. Μετακόµισα 

στις ΗΠΑ, όπου επί δυο έτη σπούδασα σχεδιασµό στο California State University στο Long 

Beach, στην Καλιφόρνια.  Επέστρεψα και κατά την περίοδο 2003-2007 σπούδασα στο Τεχνικό 

Πανεπιστήµιο της Κωνσταντινούπολης, απ’ όπου έλαβα πτυχίο στο Βιοµηχανικό Σχεδιασµό. 

Εργάστηκα στη βιοµηχανία για ένα-δύο χρόνια πριν µετακοµίσω στο Umea, µια µικρή πόλη 

της Βόρειας Σουηδίας, ακριβώς κάτω από τον πολικό κύκλο. Η πόλη αυτή είναι γεµάτη από 

πολύ ωραία και ταλαντούχα άτοµα και ένα πολύ εντυπωσιακό ακαδηµαϊκό περιβάλλον, τόσο 

στον τοµέα του σχεδιασµού, όσο και άλλων ακαδηµαϊκών κλάδων. Πρόσφατα αποφοίτησα µε 

Μάστερ στο Advanced Design, από το Umea Institute of Design. Στην Umea, είχα την ευκαι-

ρία να εργαστώ µε µια ταλαντούχα πολυεθνική οµάδα στην αλληλεπίδραση των προϊόντων. 

Πιστεύω ακράδαντα στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία, µε συνεγείρει η µελέτη του 

Πολιτισµού και της Ιστορίας. Προσπαθώ να κατανοήσω βαθύτερα το νόηµα της ζωής, της 

αλληλοεπίδρασης. Μου  αρέσει να προκαλώ τον εαυτό µου, αµφισβητώντας τις σκέψεις µου. 

Να ακούω και να µαθαίνω από τους άλλους. Παρατηρώντας τα πλέον ετερόκλητα πράγµατα, 

µπορώ να φτάσω σε νέες δηµιουργίες. Ως σχεδιαστής επικεντρώνοµαι σε ιδέες και προϊόντα 

που θα µας χαρίσουν ένα καλύτερο και βιώσιµο µέλλον».

Omer Haciomeroglu
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Βυθίζονται στο κόκκινο τα χρηµατιστήρια- 

Έκτακτη σύνοδος στις Βρυξέλλες- ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 
Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ- Ανοδικά κινήθηκαν γιεν, χρυσός και 

µέχρι την προσεχή ∆ευτέρα- ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΗ Η ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΑ ∆Ι-
ΑΡΘΡΩΤΙΚΑ- Ανοιχτά µέτωπα η υιοθέτηση της λίστας του ΟΟΣΑ 

και οι απολύσεις.

ΤΑ ΝΕΑ: Ουκρανία: Ρωσικές στρατιωτικές δυνάµεις έχουν ανα-

λάβει τον έλεγχο στη Χερσόνησο της Κριµαίας παρά τις δυτικές 

αντιδράσεις- ΝΕΟΣ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  ΕΥΡΩΠΗ: ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ.
ΕΘΝΟΣ: Ο Πούτιν αγνοεί τη ∆ύση και προελαύνει- ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ∆Υ-
ΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ- Συναγερµός σε Ευρώπη- ΗΠΑ- Οµπάµα: 

Η Ρωσία παραβίασε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο- Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ 

την Πέµπτη- Ξεσηκώνονται οι ρωσόφωνοι της Ουκρανίας- Ταραχή 

 ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ 
ΦΡΕΝΑΡΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αλληλοκατηγορίες ∆ύσης 

και Ρωσίας για την Ουκρανία- ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ- Έκτακτη 

-

λυψαν ότι δεν υπάρχει δηµοσιονοµικό κενό- ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αναλυτικός οδηγός για 600.000 ασφαλι-

σµένους- ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 58 ΣΕ ΙΚΑ, ∆ΗΜΟ-
ΣΙΟ, ∆ΕΚΟ, ΕΤΑΑ  ΑΓΚΑΘΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΟΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
περιοχή της Κριµαίας- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ- 

Σκληρή απάντηση από Οµπάµα που απειλεί µε κυρώσεις.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ- Πολι-

τική σταθερότης εν µέσω Συµπληγάδων.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σήµερα: Το πιο πλήρες ένθετο για την αγορά 

εργασίας- 1.361 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
ίδια και χειρότερα- ΜΙΑ… ΣΤΑΓΟΝΑ (ΑΠΟ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ 14 
∆ΙΣ.) ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Προς εκπλήρωση φοβερή «προφητεία» Ρώ-

σων σαµάνων από το 2011- «ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΤΣΙ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Ο Γ’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ»!
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ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-32 | 4/03/2014

Η κλιµάκωση της κρίσης στην Ουκρανία «κλόνισε» χθες τις 

διεθνείς αγορές, βυθίζοντας στο «κόκκινο» τα χρηµατιστήρια και 

στρέφοντας τους επενδυτές προς ασφαλή καταφύγια, όπως το 

γιεν, ο χρυσός και το κρατικό χρέος χωρών υψηλής πιστοληπτικής 

αξιολόγησης.

Η κρίση στην Ουκρανία θα µπορούσε να επηρεάσει την 

Ευρωζώνη, αν και η οικονοµική εξάρτηση της Ευρώπης από 

τη χώρα αυτή είναι «σχετικά περιορισµένη», προειδοποίησε ο 

πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, 

µιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. «Από οικονοµική και 

δηµοσιονοµική άποψη, οι συναλλαγές της Ευρωζώνης (µε την 

Ουκρανία) είναι µικρές... οι οικονοµικές επιπτώσεις θα είναι 

λοιπόν σχετικά περιορισµένες», δήλωσε ο Ντράγκι. «Παρ' όλα 

αυτά οι γεωπολιτικές παράµετροι της κατάστασης αυτής είναι 

εντελώς διαφορετικές, θα µπορούσαν να έχουν µια δύναµη και µια 

ικανότητα να επηρεάσουν τα γεγονότα, οι οποίες ξεπερνούν τους 

υπάρχοντες δεσµούς και τα στατιστικά δεδοµένα που µόλις σας 

παρέθεσα», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος κεντρικός τραπεζίτης.

«Πρέπει να παρακολουθήσουµε την κατάσταση µε πολλή προσοχή 

γιατί πρόκειται για ένα πρόβληµα ευρύτερο από τη νοµισµατική 

πολιτική, το οποίο όµως θα µπορούσε επίσης να έχει επίδραση 

στην οικονοµία», κατέληξε ο κ. Ντράγκι.

Η γεωπολιτική ένταση και το πολεµικό κλίµα προκάλεσαν µίνι 

κραχ στις ρωσικές αγορές, µε το γενικό δείκτη στο Χρηµατιστήριο 

της Μόσχας να υφίσταται τις µεγαλύτερες ρευστοποιήσεις από το 

2008, την ώρα που το ρούβλι άγγιξε ιστορικά χαµηλά τόσο έναντι 

του δολαρίου όσο και έναντι του ευρώ, παρά τη «γενναία» αύξηση 

επιτοκίων που ανακοίνωσε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας. Με το 

ρούβλι να υποχωρεί στα 37 έναντι του δολαρίου και στα 51,2 έναντι 

του ευρώ, η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 150 

µονάδες βάσης, στο 7%. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι παρενέβη 

στην αγορά συναλλάγµατος µετά τη µεγάλη πτώση που υπέστη 

το ρωσικό ρούβλι, τονίζοντας ότι θα συνεχίσει τις παρεµβάσεις 

µέχρις ότου σταθεροποιηθεί το εθνικό νόµισµα, ενώ θα στρέψει 

την προσοχή της στη συγκράτηση του πληθωρισµού αφότου η 

κατάσταση στις αγορές σταθεροποιηθεί. Παράγοντες της αγοράς 

εκτιµούν ότι η κεντρική τράπεζα πώλησε πάνω από 10 δισ. δολάρια 

σε συνάλλαγµα για να στηρίξει το ρούβλι. Στο µεταξύ, ο Αντρέι 

Κλέπατς, υφυπουργός Οικονοµικών της Ρωσίας, επισήµανε ότι 

η δραµατική υποχώρηση του ρουβλιου θα έχει αξιοσηµείωτες 

συνέπειες στον πληθωρισµό, διαβεβαίωσε όµως ότι το ρούβλι δεν 

πρόκειται να καταρρεύσει.

Παρά τις παρεµβάσεις, η εικόνα στο χρηµατιστήριο της Μόσχας 

ήταν δραµατική. Ο γενικός δείκτης Micex έκανε «βουτιά» 10,79%, 

υποχωρώντας στα χαµηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο, ενώ 

µε ακόµη µεγαλύτερες απώλειες, 12%, έκλεισε ο δείκτης RTS. 

Μέσα σε µία µόλις συνεδρίαση, η κεφαλαιοποίηση του ρωσικού 

χρηµατιστηρίου υποχώρησε κατά 58.4 δισ. δολάρια, στα 18,4 τρισ. 

ρούβλια (512,03 δισ. δολάρια).

Το «σφυροκόπηµα» που υπέστη το ρωσικό χρηµατιστήριο 

παρέσυρε τις περισσότερες αναδυόµενες αγορές, τόσο σε 

Ευρώπη όσο και στην Ασία. Ο γενικός δείκτης στο Χρηµατιστήριο 

της Κωνσταντινούπολης υποχώρησε 2,8%, ενώ ο ευρύτερος 

δείκτης MSCI αναδυοµένων αγορών έχει υποχωρήσει κοντά στα 

χαµηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2012. Σχεδόν κανένα 

χρηµατιστήριο δεν κατάφερε να «ξεφύγει» από την άτακτη φυγή 

των επενδυτών, µε αρνητικά πρόσηµα τόσο στην Ευρώπη όσο και 

στη Νέα Υόρκη. Ιδιαίτερα έντονες ήταν οι πιέσεις που ασκήθηκαν 

στο δείκτη DAX της Φραγκφούρτης, ο οποίος υπέστη τις 

µεγαλύτερες απώλειες από το Μάιο του 2012, υποχωρώντας 3,44%.

Με πτώση 2,66% έκλεισε ο CAC του Παρισιού, ενώ ακόµη 

µεγαλύτερες ήταν οι εκροές από Μαδρίτη και Ρώµη.

Στις αγορές εµπορευµάτων, η τιµή του αργού πετρελαίου 

ενισχύθηκε περισσότερο από δύο δολάρια το βαρέλι, την ώρα που 

η τιµή του χρυσού κατέγραψε κέρδη 2%. Ο δείκτης S&P GSCI 24 

πρώτων υλών άγγιξε τα υψηλότερα επίπεδα σχεδόν έξι µηνών, ενώ 

η τιµή στα προθεσµιακά συµβόλαια φυσικού αερίου έκανε «άλµα» 

2,8%  αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες µήπως η αντιπαράθεση 

Ρωσίας-Ουκρανίας οδηγήσει σε προβλήµατα στην ενεργειακή 

τροφοδοσία.

Αλλά και η τιµή του σιταριού στο Χρηµατιστήριο Εµπορευµάτων του 

Σικάγου ενισχύθηκε 4,7%, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από το 

∆εκέµβριο.

Στο µεταξύ, ενδεχόµενη στρατιωτική επέµβαση της Ρωσίας στην 

Ουκρανία απειλεί να αποσταθεροποιήσει την εκµετάλλευση των 

ενεργειακών κοιτασµάτων σε µία περιοχή που ελέγχει το ένα 

τέταρτο των παγκόσµιων αποθεµάτων φυσικού αερίου, να ασκήσει 

πιέσεις σε νοµίσµατα χωρών, από τη Βαλτική έως τη Μεσόγειο, και 

να αναγκάσει τις επιχειρήσεις από Αµερική, ∆. Ευρώπη και Ρωσία 

να λάβουν µέτρα για να αντιµετωπίσουν πιθανές ζηµίες.

Η διένεξη ανάγκασε για παράδειγµα τη Chevron να αυξήσει τα 

µέτρα ασφαλείας για τους εργαζοµένους της σε σχιστολιθικό 

κοίτασµα φυσικού αερίου στην Ουκρανία. Επίσης, και άλλες 

πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στη Ρωσία, όπως Exxon 

Mobil, Royal Dutch Shell, Siemens, McDonalds's και PepsiCo, θα 

µπορούσαν να επηρεαστούν από την πολιτική κρίση στην Ουκρανία.

Από την άλλη πλευρά, οι ρωσικές επιχειρήσεις, µεταξύ των οποίων 

Gazprom και Rosneft, τροφοδοτούν το µεγαλύτερο µέρος της 

ενέργειας στην Ευρώπη.

Οιεσδήποτε κυρώσεις που θα απαγόρευαν ή θα µείωναν τις 

εξαγωγές θα είχαν οικονοµικές συνέπειες για την κυβέρνηση του 

Ρώσου προέδρου Βλαντιµιρ Πούτιν.

Ένας ακόµη κλάδος που θα µπορούσε να πληγεί από την κρίση 

είναι των µετάλλων, που αποτελεί µεγάλη εξαγωγική βιοµηχανία 

της Ρωσίας. Σύµφωνα µε αναλυτές, οι ρωσικές µεταλλευτικές 

εταιρείες θα µπορούσαν να πληγούν σε περίπτωση στρατιωτικής 

δράσης που θα οδηγούσε στην επιβολή κυρώσεων, απαγορεύοντάς 

τους τις εξαγωγές σε Ευρώπη και ΗΠΑ.

ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 23 | 4/03/2014

Σηµαντική ανάσα για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις αποτελούν 

οι εκπτώσεις στα τιµολόγια ρεύµατος, ύψους 35% για τις 

χαλυβουργίες εφόσον δουλεύουν τα βράδια και 20% για 

Αλουµίνιον και ΛΑΡΚΟ, τις οποίες αποφάσισε την Παρασκευή η 

εξ αναβολής Γενική Συνέλευση της ∆ΕΗ, έπειτα από παρέµβαση 
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του βασικού της µετόχου, δηλαδή του υπουργείου Οικονοµικών.

Ύστερα από πρόταση του εκπροσώπου του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

που διάβασε στη Γενική Συνέλευση της ∆ΕΗ επιστολή των Γ. 

Στουρνάρα και Χρ. Σταϊκούρα για την  αναγκαιότητα της παροχής 

εκπτώσεων, τα µέτρα εγκρίθηκαν µε αυξηµένη πλειοψηφία των 

µετόχων, µε εξαίρεση το Ταµείο εργαζοµένων της επιχείρησης.

Πρόκειται για τρία προσωρινά µέτρα διετούς διάρκειας (από 

1/1/2014 ως 31/12/2015), ύψους 70-75 εκατ. ευρώ, που µειώνουν 

αισθητά το χάσµα που χωρίζει τη βαριά ελληνική βιοµηχανία από 

οµοειδείς επιχειρήσεις ανταγωνιστριών χωρών, όπως ιταλικές και 

ισπανικές, και τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα µπροστά και στον 

«πάγο» που φαίνεται να βάζει η τρόικα στη διακοψιµότητα.

Το πρώτο µέτρο αφορά την παροχή έκπτωσης 10% στα τιµολόγια της 

∆ΕΗ για όλες τις βιοµηχανίες υψηλής τάσης, όπως χαλυβουργίες, 

τσιµεντοβιοµηχανίες, αλουµινίου.

Επιπλέον έκπτωση 10% (έκπτωση όγκου, όπως ονοµάζεται) 

παρέχεται µόνο για τις επιχειρήσεις υψηλής τάσης των οποίων η 

ετήσια κατανάλωση είναι µεγαλύτερη από 100.000 MWh, δηλαδή 

την Αλουµίνιον και τη ΛΑΡΚΟ. ∆ιαµορφώνεται έτσι µια συνολική 

έκπτωση 20% για τις παραπάνω βιοµηχανίες.

Επιπρόσθετη έκπτωση 25% επί του τιµολογίου Α4 παρέχεται 

σε όλες τις επιχειρήσεις υψηλής τάσης (χαλυβουργίες, 

µεταλλουργίες), εκτός από όσες έχουν ετήσια κατανάλωση πάνω 

από 100.000 MWh (δηλαδή Αλουµίνιον - ΛΑΡΚΟ), ως κίνητρο 

για αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη νύχτα και τα 

Σαββατοκύριακα, όπου υπάρχει χαµηλή ζήτηση. Εποµένως, η 

συνολική έκπτωση για τις χαλυβουργίες φτάνει το 35% εφόσον 

δουλεύουν το βράδυ.

«Η παροχή εκπτώσεων είναι αναγκαία λόγω των έκτακτων 

συνθηκών κρίσης που επικρατούν και λόγω του γεγονότος ότι 

πιθανή απειλή στη βιωσιµότητα της ελληνικής βιοµηχανίας θα 

έθετε σε κίνδυνο τη συνολικότερη προσπάθεια ανάκαµψης της 

ελληνικής οικονοµίας και κατά συνέπεια και την προσπάθεια 

εξόδου από την κρίση της ίδιας της ∆ΕΗ» αναφέρει στην επιστολή 

του ο υπ. Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας.

Κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι το κόστος αυτό των 70-75 εκατ. 

ευρώ δεν πρόκειται να µετακυλισθεί στους οικιακούς καταναλωτές, 

καθώς θα καλυφθεί από την εκτιµώµενη αύξηση της κατανάλωσης 

ενέργειας από τις βιοµηχανίες.

Παράλληλα, µόνο από τη µείωση στην τιµή φυσικού αερίου 

που προκύπτει από τη συµφωνία ∆ΕΠΑ - Gazprom (που ισχύει 

αναδροµικά από 1 /7/2013) η ∆ΕΗ θα έχει για φέτος όφελος 50 

εκατ. ευρώ.

 «Είναι η πρώτη ουσιαστική κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση, 

στηρίζει τη βιωσιµότητα της βαριάς βιοµηχανίας και µέσω αυτής 

και τη συνεχή λειτουργία των λιγνιτικών µονάδων της ∆ΕΗ, οι 

µοναδικοί πελάτες των οποίων τα βράδια είναι οι χαλυβουργίες» 

σχολιάζουν κύκλοι της βιοµηχανίας, «θα προσφύγουµε στη 

∆ικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού αφού η 

απόφαση ισοδυναµεί µε κρατική επιδότηση» αναφέρουν από την 

πλευρά τους ΓΕΝΟΠ και Σπάρτακος.

Απαντώντας στις αντιδράσεις, κυβερνητικές πηγές εξηγούν ότι τα 

µέτρα αυτά δεν µπορούν να θεωρηθούν κρατική βοήθεια, γι' αυτό 

άλλωστε και δεν χρειάζονταν την έγκριση της τρόικας. Κι αυτό 

καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο αλλαγής της εµπορικής πολιτικής 

της ∆ΕΗ έτσι όπως υιοθετήθηκε και ψηφίσθηκε από τη Γενική της 

Συνέλευση. 

ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 7 | 4/03/2014

Η µείωση κατά 3,9 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλιστικών 

εισφορών -όπου υπάρχει κατ' αρχήν συµφωνία και οι οµαδικές 

απολύσεις κυριαρχούν στη σηµερινή κρίσιµη συνάντηση του 

υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση µε την τρόικα. Σύµφωνα µε 

τελευταίες πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των δανειστών δέχονται 

το σχέδιο για µείωση εργοδοτικών αλλά και εργατικών εισφορών, 

ενώ όσον αφορά στις οµαδικές απολύσεις υπογράφηκε από τον Γ. 

Βρούτση η σχετική απόφαση.

Στο «µέτωπο» των εισφορών φαίνεται πως έγινε δεκτή η πρόταση 

για µείωση κατά 2,9 ποσοστιαίες µονάδες των εργοδοτικών 

εισφορών και κατά µία ποσοστιαία µονάδα της εργατικής εισφοράς.

Αυτό θα οδηγήσει στην κατάργηση των οικογενειακών επιδοµάτων 

του ΟΑΕ∆, που χορηγούνται σε 360.000 δικαιούχους (και οι οποίοι 

θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΓΑ για την αντίστοιχη παροχή).

Σηµειώνεται πως οι δανειστές περνούν από... κόσκινο τα στοιχεία 

για το πώς θα καλυφθεί το οικονοµικό κενό που υπολογίζεται σε 

350 εκατοµµύρια το εξάµηνο. Με βάση την ελληνική πρόταση, τα 

120 εκατοµµύρια θα προέλθουν από το υπουργείο Οικονοµικών 

και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από το υπουργείο Εργασίας 

(δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µείωση της εισφοροδιαφυγής).

Αναλυτικά στο «µέτωπο» των εισφορών σχεδιάζεται η κατάργηση:

 " Της εργοδοτικής εισφοράς στον ειδικό λογαριασµό του ΟΑΕ∆ 

(∆ΑΟΕΜ) που είναι 1%.

" Της εργατικής εισφοράς στον ειδικό αυτόν λογαριασµό που 

επίσης είναι 1%. Για το θέµα αυτό διατυπώθηκαν ενστάσεις από 

τους δανειστές που επεσήµαναν πως πρόκειται για εργατική και όχι 

εργοδοτική εισφορά.

Ωστόσο, η ελληνική πλευρά θέλει να περάσει η ρύθµιση, καθώς 

κατάργηση της εισφοράς θα οδηγήσει σε αύξηση του µισθού (π.χ. 

ποσό 13 ευρώ σε µισθό 1.300 ευρώ).

" Της εργοδοτικής εισφοράς 1% για το επίδοµα στράτευσης.

" Ποσοστού 0,35% από την εισφορά στον ΑΑΕΚ.

" Ποσοστού 0,5 5% σε εισφορές που πηγαίνουν για παροχές σε 

είδος.

Σχετικά µε τις οµαδικές απολύσεις µε απόφαση του Γ. Βρούτση 

η τελική υπογραφή περνά πλέον στη γενική γραµµατέα του 

υπουργείου και πρόεδρο του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας. 

Το θέµα αυτό θα συζητηθεί στη σηµερινή συνάντηση, καθώς η 

τρόικα είχε ζητήσει να υπάρξει νοµοθετική ρύθµιση για να µην 

απαιτείται πλέον η υπογραφή του υπουργού (η οποία µέχρι τώρα 

παραδοσιακά δεν δίνεται).

Με την προωθούµενη ρύθµιση η επιχείρηση θα καταθέτει 

ολοκληρωµένο φάκελο (οικονοµικά στοιχεία, αριθµό εργαζοµένων) 

στο Ανώτατο Συµβούλιο. Το Συµβούλιο θα αποφασίζει για το αν 

µπορεί να γίνουν οµαδικές απολύσει και η γενική γραµµατέας 

του υπουργείου (που είναι πρόεδρος του ΑΣΕ) θα βάζει την τελική 

υπογραφή.


