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ΣΗΜΕΡΑ

Αποκαλυπτικός ως ...ισολογισμός, ο Προϋπο-
λογισμός του 2012 ο οποίος κατατέθηκε την Πα-
ρασκευή στη Βουλή και οδεύει προς ψήφιση.
Αποδεικνύει την απουσία οποιασδήποτε ανα-
πτυξιακής προοπτικής των κυβερνητικών 
χειρισμών και αιτιολογεί πλήρως και μη επι-
δεχόμενης αμφισβήτησης της καταστροφικής 
πορείας του κλάδου των κατασκευών στη χώρα 
μας, ενός κλάδου που έδωσε κατά το παρελθόν 
συστηματικά και αξιόπιστα τους υψηλούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης. Ταυτόχρονα αναδεικνύει την 
βασική αιτία της πέρα από κάθε προηγούμενο 
εκτόξευσης των ποσοστών ανεργίας σε πολλούς 
κλάδους εργαζομένων που συνδέονται άμεσα 
και έμμεσα με τις κατασκευές και οπωσδήποτε 
στους διπλωματούχους μηχανικούς, έναν επι-
στημονικό κλάδο για τον οποίο οικογένειες και 
κράτος έχουν δαπανήσει τεράστια ποσά για την 
κατάρτισή τους !
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολο-
γισμού για το 2012, το αρχικώς συρρικνωμένο 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και προσ-
διορισμένο στα 8.500 εκ. € ΠΔΕ για το 2011 (με 
βάση τον Προϋπολογισμό του 2011), τελικώς 
θα συρρικνωθεί περαιτέρω στα 6.890 εκ. € !
Η ...μοίρα των ελληνικών Προϋπολογισμών, 
ωστόσο, είναι να πέφτουν πάντα έξω και στην 
προκειμένη περίπτωση, μάλλον, θα πέσει πολύ 
έξω ο ...ισολογισμός του 2011 καθώς: το τε-
λευταίο δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2011) 
θα πρέπει να  πραγματοποιηθούν επί πλέον 
πληρωμές 3.104 εκ. €, δηλαδή, σχεδόν όσα το 
προηγούμενο δεκάμηνο κατά το οποίο έγιναν 
πληρωμές ύψους 3.786 εκ. € !
Με αυτά τα δεδομένα εξηγείται γιατί δεν διακρί-
νουμε “φως στο τούνελ”...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
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ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, 
έπειτα από εισήγηση του Προ-
έδρου της Χρήστου Σπίρτζη, 
αποφάσισε:

Α. Την προσφυγή ενάντια 
σε όσες αντισυνταγματικές 
διατάξεις συμπεριελήφθησαν 
στο νόμο για το «Νέο Τρόπο 
Έκδοσης Αδειών», ο οποίος 
ψηφίστηκε την Τετάρτη από την 
Ολομέλεια της Βουλής και δεν 
τηρούν ούτε τις αποφάσεις του 
ΣτΕ.

Β. Την αποχή των εκπροσώ-
πων του ΤΕΕ από όλες τις 
επιτροπές του ΥΠΕΚΑ, και 
την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την ανάδειξη και διόρθωση των 
τροπολογιών.

Γ. Την κλιμάκωση των κινητο-
ποιήσεων και των αντιδράσε-
ων, με διάφορες μορφές, που 
θα καθορίζονται κάθε Τρίτη από 
τη Δ.Ε.

Όπως επισημαίνεται στην 
απόφαση, η Δ.Ε. του ΤΕΕ είναι 
αποφασισμένη:

Πρόσθετα μέτρα λιτότητας 10,38 δισ. ευρώ φέρνει ο Προϋπολογισμός  
του 2012 που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί  
με διαδικασίες - εξπρές στις 7 Δεκεμβρίου, ώστε, μεταξύ άλλων,  

να ανοίξει ο δρόμος για την εκταμίευση της έκτης δόσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΕΕ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Αντισυνταγ-
ματικές και 
απαράδεκτες 
τροπολογίες – 
της τελευταίας 
στιγμής – εντά-
χθηκαν και 
ψηφίστηκαν στο 
νόμο για το νέο 
τρόπο έκδοσης 
των οικοδομικών 
αδειών.

 Να μην αφήσει να συνεχι-
στεί η πολιτική της ρουσφετο-
λογίας, η οποία έχει οδηγήσει 
το χώρο των μηχανικών στο ση-
μερινό νομοθετικό «μπάχαλο».

 Να μην αφήσει να συνεχι-
στεί η πολιτική της συστηματι-
κής αγνόησης της ολομέλειας 
του ΣτΕ και των συνταγματικών 
διατάξεων.

 Να μην αφήσει να συνε-
χίζουν να λασπώνουν και να 
βρίζουν τους Μηχανικούς και 
το ΤΕΕ εκπρόσωποι του Κοι-
νοβουλίου, αναδεικνύοντας τις 
ευθύνες και τις παρανομίες που 
διαπράττουν, ιδίως κείνων που 
επιχειρούν να υπερασπιστούν 
το ατομικό συμφέρον και τις 
διασυνδέσεις τους. Αφορμή για 
την σκληρή αντίδραση του ΤΕΕ 
υπήρξε η κατάθεση και ψήφιση 
την τελευταία στιγμή σειράς 
απαράδεκτων τροπολογιών, οι 
οποίες αγνοούν νόμους, απο-
φάσεις του ΣτΕ, αλλά προπα-
ντός την ασφάλεια του πολίτη. 

Συνέχεια  
στη 3 σελ. 

Σκληρή αντίδραση του ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-11-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

24-25
Νοεμβρίου

2011

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ: των Ομάδων του Δικτύου Συνεργα-
σίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Χωρών του Κόλπου για 
την προώθηση της Καθαρής Ενέργειας
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουρ-
γίας των πλοίων
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

http://www.eugcc-cleanergy.net

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας5
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   Ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Ξενοδοχεία της Λακωνίας» θα πραγματοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο MENELAION στη Σπάρτη αύριο 22 Νοεμβρίου στις 14:00 το μεσημέρι.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας –την οποία και διοργανώνει  Ένωση Ξενοδοχείων Λακωνίας- θα παρουσια-
στούν στοιχεία της EUROSTAT για το πόσο σπάταλα είναι τα κτήρια στην Ελλάδα  σε σχέση με άλλες χώρες και 
τα μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στα ξενοδοχεία.
Μεταξύ άλλων θα αναλυθούν τα θέματα:
-Σύστημα ηλιοθερμίας στα ξενοδοχεία 
- Αλλαγή λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητών και εξοικονόμησης ενέργειας 
- Αυτοματισμοί συστημάτων θέρμανσης – κλιματισμού – ζεστών νερών χρήσης για ξενοδοχεία.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Εκπαίδευσης Υποψηφίων Συμβού-
λων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων 
Εμπορευμάτων
ΑΘΗΝΑ

Εργαστήριο Οχημάτων του 
Ε.Μ.Π.

5-9
Δεκεμβρίου

2011

ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ξΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ
  Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα φαρμακεία της 
Αθήνας και του Πειραιά, ύστερα από κοινή απόφαση 
των Φαρμακευτικών Συλλόγων Αττικής και Πειραιά. 

ΑΘΗΝΑ
  Αρχίζει σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή Οικονομι-
κών της Βουλής η επεξεργασία του Προϋπολογισμού 
του έτους 2012.

H ανάπτυξη της βιομηχανίας οργανικών ηλεκτρο-
νικών στην Ελλάδα που δίνει σημαντικές ευκαιρίες 
στους βιομηχανικούς φορείς της Μακεδονίας και 
στοχεύει στην περιφερειακή και οικονομική ανάπτυ-
ξη, είναι το αντικείμενο της εκδήλωσης που  πραγμα-
τοποιείται σήμερα στο ξενοδοχείο «ElectraPalace», 
στη Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση υλοποιείται στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ROleMak .
Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση της ερευνητι-
κής και τεχνολογικής δυναμικής της Μακεδονίας στα 
οργανικά ηλεκτρονικά που αποτελούν ένα επαναστα-
τικό τεχνολογικό πεδίο, με απεριόριστες εφαρμογές. 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, τα οργανικά ηλεκτρο-
νικά αποτελούν τα τελευταία χρόνια έναν από τους 
ταχύτατα αναπτυσσόμενους τομείς της νανοτεχνο-
λογίας. Η τεχνολογία των οργανικών ηλεκτρονικών 
παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα συγκριτικά με 
την παραδοσιακή τεχνολογία του πυριτίου. Έτσι, εμ-
φανίζονται νέα πεδία εφαρμογών που αναμένεται να 
βελτιώσουν και να αλλάξουν τους τρόπους επικοινω-
νίας, ενημέρωσης, παραγωγής ενέργειας, φωτισμού 
κα. Στόχος του Stakeholder Meeting είναι η συνά-
ντηση των επιστημόνων, μηχανικών, εκπροσώπων, 
βιομηχανικών φορέων (σε υλικά & χημικά, ενέργεια 
& φωτοβολταϊκά, κλωστοϋφαντουργία, συσκευασία 
τροφίμων, βιο-ιατρική), τελικοί χρήστες, εκπρόσωποι 
περιφερειακών και εθνικών αρχών που έχουν ενδια-
φέρον για συνεργασία, ενημέρωση και δράσεις εμπο-
ρικής αξιοποίησης των οργανικών ηλεκτρονικών. 

Η βιομηχανία οργανικών 
ηλεκτρονικών

Ζωές στο δρόμο
«Ζωές στο δρόμο» είναι ο τίτλος της ξεχωριστής 
και –δυστυχώς- επίκαιρης έκθεσης φωτογραφίας 
που φιλοξενείται στην «Τεχνόπολις» του Δήμου 
Αθηναίων και εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώ-
σεων της πρωτοβουλίας «Γκολ στη Φτώχεια» και της 
ελληνικής ποδοσφαιρικής ομάδας αστέγων. 
Πέντε σύγχρονοι έλληνες φωτογράφοι στρέφουν το 
φακό τους στην πιο ακραία έκφραση της φτώχειας: Το 
φαινόμενο των αστέγων, που πλέον παίρνει εκρηκτικές 
διαστάσεις και στη χώρα μας.
Ο Δημήτρης Μιχαλάκης, η Μυρτώ Παπαδοπούλου, 
ο Νίκος Πηλός, ο Άγγελος Τζωρτζίνης, ο Ιάκωβος 
Χατζησταύρου και ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστε-
φάνου εστιάζουν στους συμπολίτες μας εκείνους που 
η ζωή τους έβγαλε εκτός εστίας. 
Ακολουθούν τις διαδρομές τους, αποτυπώνουν τις 
αγωνίες, τον αγώνα και, εν τέλει, την αξιοπρέπεια 
ανθρώπων της διπλανής πόρτας κάποτε, που σήμερα 
αναζητούν τον δρόμο της επιστροφής σε μια ζωή 
φυσιολογική. 
Η έκθεση  -που φιλοξενείται στην αίθουσα «Άγγελος 
Σικελιανός» (Δ4) στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθη-
ναίων, στο Γκάζι- θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 23 
Νοεμβρίου 2011.

    
  
 

!

!

!



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Και προπαντός με ποια ουσιαστική και νομική προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιο έργο;

β.  Οι τεχνολόγοι θα μπορούν να είναι υποχρεωτικά, όπως λέει η τροπο-
λογία, μέλη της ΕΕΤΕΜ.

Αδιανόητη και καθ’ όλα αντισυνταγματική διάταξη, η οποία, εκτός των 
άλλων, καταστρατηγεί το άρθρο 23 του Συντάγματος  περί της συνδικαλι-
στικής ελευθερίας.

Γιατί κάποιος υποχρεωτικά να είναι μέλος της ΕΕΤΕΜ;

Το σωματείο ΕΕΤΕΜ, η μετεξέλιξη σύμφωνα με το πρωτοδικείο του Σω-
ματείου «Σύλλογος Υπομηχανικών Πτυχιούχων ΕΜΠ», ποια διασφάλιση 
δίνει στον πολίτη;

Ποιες είναι οι πειθαρχικές ποινές; Ποιες είναι οι διοικητικές ποινές αφαί-
ρεσης άδειας άσκησης επαγγέλματος;

Και γιατί κάποιος απόφοιτος των ΤΕΙ δεν μπορεί να μην εγγραφεί ή να 
εγγραφεί σε άλλο σωματείο (όπως πολλοί έχουν κάνει έως σήμερα);

Αντιλαμβανόμαστε απολύτως γιατί η συγκεκριμένη κοινοβουλευτική τρι-
άδα απαιτεί, αντίθετα από το Σύνταγμα, να πρέπει κάποιος να είναι μέλος 
της ΕΕΤΕΜ. Προφανώς δεν προέχει η νομιμότητα και η ασφάλεια των 
πολιτών, κάτι που οφείλει να έχει ως πρώτη προτεραιότητα η Πολιτεία.

Επισημαίνουμε, ακόμη – προστίθεται στην ανακοίνωση της Δ.Ε. του ΤΕΕ 
– ότι εντάθηκαν και ψηφίστηκαν στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου την 
τελευταία στιγμή και άλλες τροπολογίες, όπως:

Ότι οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί - και μόνο - θα είναι υπεύθυνοι για τις 
Αρχιτεκτονικές μελέτες στους Παραδοσιακούς οικισμούς, Παραδοσιακό 
ή Ιστορικό Τμήμα Πόλης, Οικ. Σύνολο, κλπ.

Δε νομίζουμε ότι αυτό έγινε, γιατί ο Υπουργός δεν έχει γνώση ότι Παραδο-
σιακοί Οικισμοί και οι υπόλοιποι προσδιορισμοί έχουν γίνει αυθαίρετα, 
αντιεπιστημονικά, πρόχειρα, με άλλα κριτήρια από τους τίτλους των χα-
ρακτηρισμών. Σίγουρο είναι ένα: οι αποσπασματικές επιμέρους ρυθμίσεις 
επαγγελματικών δικαιωμάτων προκαλούν μόνο σύγχυση και όχι εξορθο-
λογισμό, ιδιαίτερα σε μικρές κοινωνίες και χωρίς εξέταση των επιπτώσε-
ων και τελικά οι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί θα είναι Διπλωματούχοι ή και οι 
βαφτιζόμενοι από διάφορους νόμους ως Αρχιτέκτονες από τα ΚΑΤΕΕ;

Στον νόμο (πλέον) αναφέρεται, επίσης, ότι στατιστικές μελέτες θα 
γίνονται μόνο από αρμόδιους Πολιτικούς Μηχανικούς. Ποιοι είναι οι 
αρμόδιοι Πολιτικοί Μηχανικοί, κύριοι της κοινοβουλευτικής τριάδας της 
ΕΕΤΕΜ; Δεν είναι οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί;  Μήπως είναι 
οι απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ;

Η αντισεισμική θωράκιση, δηλαδή η ασφάλεια του πολίτη, είναι ή δεν 
είναι στις προτεραιότητές σας;

Και αν το ΥΠΕΚΑ επιθυμεί να κινηθεί στη λογική του εξορθολογισμού των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων, από πότε αυτό γίνεται επιλεκτικά και χωρίς 
διάλογο; Το ΥΠΕΚΑ έχει εδώ και μήνες στα συρτάρια του γνωμοδότηση 
για τα εξαρτημένα τοπογραφικά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 
Γιατί δεν εκδίδεται Υπουργική Απόφαση; Μήπως γιατί κάποιοι παράνομα 
σήμερα ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού ως μελετητές;

Στο Νόμο υπάρχουν, ακόμη, πλήθος άλλων τροπολογιών, οι οποίες θα 
εξετασθούν για τη συνταγματικότητα τους και για τις συνέπειες που θα 
φέρουν στο αστικό περιβάλλον, όπως η διάταξη δόμησης σε δασικές 
εκτάσεις για τουριστική αξιοποίηση.

Το ΤΕΕ, χωρίς δογματισμούς, χωρίς συντεχνιακές αντιλήψεις, ενιαία, με 
γνώμονα το δημόσιο συμφέρον - καταλήγει η ανακοίνωση της Δ.Ε. του 
ΤΕΕ - δεν πρόκειται να δεχθεί όλες τις παραπάνω αντισυνταγματικές 
διατάξεις και αποσπασματικές.

Η ΔΕ ΤΕΕ με εισήγηση του Προέδρου της Χ. Σπίρτζη αποφάσισε την 
προσφυγή κατά των αντισυνταγματικών ρυθμίσεων, που περιλαμβάνο-
νται στο νέο νόμο για τις οικοδομικές άδειες, την αποχή των εκπροσώπων 
του ΤΕΕ από όλες τις επιτροπές του ΥΠΕΚΑ και την κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων,  με αφορμή όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του 
ΤΕΕ την  κατάθεση και ψήφιση την τελευταία στιγμή σειράς απαράδεκτων 
τροπολογιών, οι οποίες αγνοούν νόμους, αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά προ-
παντός την ασφάλεια του πολίτη. Κι αυτό, συνεχίζει η ανακοίνωση, μετά 
από μια μακρά περίοδο συζητήσεων με το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ, με 
το οποίο το ΤΕΕ συνεργάστηκε, αλλά και τις διορθωτικές διατυπώσεις 
στο σχέδιο νόμου τις οποίες κατέθεσε στην αρμόδια κοινοβουλευτική 
επιτροπή, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα οδηγούσαν σε ένα καλύτερο νομο-
θετικό πλαίσιο που θα αναβάθμιζε τους Μηχανικούς και θα εξορθολόγιζε 
τις διαδικασίες έκδοσης αδειών, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια του 
πολίτη, στην ποιότητα του επιστημονικού έργου, στην ανάληψη ευθύνης 
από τους Μηχανικούς, αλλά και στον απαραίτητο και αξιόπιστο μηχανισμό 
ελέγχου. Δυστυχώς, όμως – επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Δ.Ε. του 
ΤΕΕ – παρεμβάσεις των γνωστών πολέμιων του επιστημονικού κόσμου 
που βρίσκονται εντός του Κοινοβουλίου και τροπολογίες της τελευταίας 
στιγμής, ακύρωσαν όλη αυτή την πραγματικά σημαντική προσπάθεια.
Οι κ. Απόστολος Κακλαμάνης, Χρήστος Πρωτόπαππας (βουλευτές ΠΑ-
ΣΟΚ Β΄ Αθήνας) και ο … εκτάκτως επιστρατευθείς Θανάσης Μπούρας 
(βουλευτής ΝΔ, Περιφ. Αττικής, πρώην καθηγητής ΤΕΙ) έδιναν τυχαία 
μάχη για την εκλογική τους πελατεία, την ίδια ώρα που ο Γιώργος Πα-
πανδρέου, δήλωνε την παραίτησή του, βγάζοντας το τελευταίο διάγγελμά 
του ως Πρωθυπουργός.
Μάχη σε πλήρη αντίθεση με το Σύνταγμα, τις αποφάσεις της Ολομέλειας 
του ΣτΕ, τις θέσεις του ΤΕΕ και δυστυχώς τις θέσεις, ως εκείνη τη στιγμή, 
του αρμόδιου Υπουργείου.
Το δυστύχημα είναι ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ, κ. Σηφουνάκης, 
υπαναχώρησε από τις θέσεις του και δέχθηκε τις τροπολογίες των τριών 
βουλευτών, που εντελώς τυχαία ταυτίζονταν σε όλα. Ακόμη και στην 
διατύπωση.
Δεν θα σχολιάσουμε τους χαρακτηρισμούς του κ. Κακλαμάνη που 
εκστόμισε κατά του ΤΕΕ και του Προέδρου του, οι οποίοι έφεραν σε 
δύσκολη θέση την προεδρεύουσα εκείνη την ώρα συνάδελφο Ροδούλα 
Ζήση, προκαλώντας την κομψή και θεσμική παρέμβασή της.
Οφείλουμε να εξάρουμε τη στάση του βουλευτή κ. Ηλία Πολατίδη 
και ταυτόχρονα να εκφράσουμε τη λύπη μας διότι ήταν ο μοναδικός 
συνάδελφος Βουλευτής που εναντιώθηκε στην ισοπεδωτική στάση της 
τριάδας.
Οι τροπολογίες τις οποίες πρότεινε η Κοινοβουλευτική τριάδα της ΕΕΤΕΜ, 
που είναι αντισυνταγματικές, αλλά παρόλα αυτά έγιναν αποδεκτές, είναι 
οι εξής: 
α.  Η παροχή δυνατότητας στους τεχνολόγους να γίνονται Ελεγκτές 

Δόμησης (!)
Θυμίζουμε ότι έπειτα από αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ οι απόφοιτοι 
των ΤΕΙ δεν μπορούν  να είναι μελετητές ή επιβλέποντες, αυτοδύναμα. 
Αλλά ούτε ο «έγκριτος» νομικός, κ. Κακλαμάνης, ούτε το Υπουργείο λαμ-
βάνει υπόψη οποιαδήποτε απόφαση του ΣτΕ. Προηγείται η συντεχνία της 
ΕΕΤΕΜ και η επιθυμία του κ. Κακλαμάνη και των υπολοίπων βουλευτών, 
προς συλλογή ψήφων. 
Βεβαίως θα κληθούν και αυτοί να απαντήσουν στις προσφυγές που θα 
καταθέσει το ΤΕΕ, για το  ποιοι θα ελέγχουν τα κτίρια, ποιες κατηγορίες 
κτιρίων, με ποια άδεια άσκησης επαγγέλματος, με ποιες γνώσεις; Οι 
απόφοιτοι ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ ή ΑΤΕΙ; 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ  

Πελατειακές διατάξεις αντίθετες με το Σύνταγμα 



Με περιεκτικότητα 0,01% σε μέταλλο και 99,9% σε ...άδειο χώρο, Αμερικανοί 
ερευνητές παρουσίασαν το ελαφρύτερο στερεό υλικό του κόσμου. Αποτελεί-
ται από μικροσκοπικούς μεταλλικούς σωλήνες σε δικτυωτή διάταξη, παρό-
μοια με εκείνη που χαρίζει σταθερότητα αλλά και ελαφρότητα στον Πύργο του 
Άιφελ και άλλες αντίστοιχες μεταλλικές κατασκευές.
«Πρτόκειται για κατασκευή ενός δικτύου από κούφιους σωλήνες με τοιχώ-
ματα πάχους 100 νανόμετρων, χίλιες φορές λεπτότερα από μια ανθρώπινη 
τρίχα» αναφέρει στο περιοδικό Science ο Δρ Τομπίας Σέντλερ της εταιρείας 
HRL Laboratories, η οποία συνεργάστηκε με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της 
Καλιφόρνια και το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Άιρβινγκ.
Tο νέο υλικό έχει πυκνότητα 0,9 χιλιοστογραμμαρίων ανά κυβικό εκατοστό. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι πάνω από 1.100 φορές ελαφρύτερο από το νερό και 
100 φορές λιγότερο πυκνό από τον αφρό Styrofoam, ο οποίος χρησιμοποιεί-
ται, μεταξύ άλλων, στις θερμομονωτικές συσκευασίες των χάμπουργκερ. Η 
αρχιτεκτονική του νέου υλικού προσφέρει εξαιρετική ικανότητα απορρόφη-
σης ενέργειας και άλλες μηχανικές ιδιότητες, ασυνήθιστες για τα μεταλλικά 
υλικά. Μεταξύ άλλων, μπορεί να ανακτά το σχήμα του όταν δεχθεί δυνάμεις 
που αντιστοιχούν στο 50% του ορίου αντοχής.
Το γεγονός ότι απορροφά εξαιρετικά αποτελεσματικά την ενέργεια καθιστά 
το υλικό ιδανικό για αντικραδασμικά συστήματα, ηλεκτρόδια μπαταριών και 
συστήματα απορρόφησης ακουστικών και ωστικών κυμάτων. Το πιθανότερο 
είναι ότι οι πρώτες εφαρμογές θα έχουν στρατιωτικού χαρακτήρα, αφού το 
υλικό δημιουργήθηκε για λογαριασμό της DARPA, της Υπηρεσίας Προηγ-
μένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας του αμερικανικού υπουργείου 
Άμυνας.
Ως σήμερα, το ελαφρύτερο στερεό του κόσμου ήταν η «αερογέλη», ή «αερο-
τζέλ», το οποίο αποτελείται από τζελ πυριτίου στο οποίο το υγρό έχει αντικα-
τασταθεί από αέρα. Η πυκνότητά του κυμαίνεται γύρω στο 1,0 mg ανά κυβικό 
εκατοστό.
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Επί ημέρες, στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον έξη ευρωπαϊκών κρατών (Πολωνία, 
Σλοβακία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τσεχία, Γαλλία) ανιχνευόταν ραδιενεργό “ιώδιο 
-131” θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες. Τελικά, η Διεθνής Υπη-
ρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) ανακοίνωσε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, το 
ραδιενεργό ισότοπο απελευθερώθηκε από την Izotop Intezet, μια εταιρεία που 
εδρεύει στη Βουδαπέστη και παράγει ραδιοϊσότοπα για απεικονιστικές και άλ-
λες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις ουγγρικές αρχές, η διαρροή συνεχιζόταν 
από τις 8 έως τις 16 Νοεμβρίου και προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής 
αιτία, αλλά η ποσότητα ήταν πολύ μικρή ώστε να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία 
του πληθυσμού. 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  
ΓΙα ...ΓΚΙΝΕΣ

Δυο τραμ, στην Piazza Porta Maggiore 
στη Ρώμη, συγκρούστηκαν με σφοδρότη-
τα, αλλά, πέρα από τις ζημιές, μόλις ένας 
επιβάτης τραυματίστηκε πολύ ελαφρά !
Αντίθετα, μια γυναίκα και δυο άνδρες 
νεκροί και άλλα 35 άτομα τραυματισμέ-
να - εκ των οποίων 14 σοβαρά - είναι ο 
απολογισμός ενός δυστυχήματος στον 
αυτοκινητόδρομο Α31 (μεταξύ Heek και 
Gronau-Ochtrup) στην Γερμανία, στο 
οποίο ενεπλάκησαν 52 αυτοκίνητα !
Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις το δυστύχημα 
αποδίδεται στην πυκνή ομίχλη, η οποία, 
ας σημειωθεί, έχει κάνει τις τελευταίες 
ημέρες σε πολλές βορειοευρωπαϊκές 
χώρες σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, 
λόγω των ασυνήθιστα υψηλών, για την 
εποχή θερμοκρασιών που επικρατούν 
την ημέρα.
Και οι δυο συγκρούσεις σημειώθηκαν το 
Σάββατο.

ΕΛΑΦΡΥ ΣΑΝ ΠΟΥΠΟΥΛΟ

ΛΥΘΗΚΕ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ

Μέταλλο 1.100 φορές 
ελαφρύτερο  
από το νερό και 100 
φορές λιγότερο πυκνό 
από τον αφρό
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Η διασύνδεση ελληνικών νησιών με ηλεκτρικά δίκτυα της Τουρκίας 
θα μπορούσε να συμβάλλει στο να ξεπεραστούν τα πρόσφατα πολιτικά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, δήλωσε ο κ. Γ. Παπα-
κωνσταντίνου, στην Hurriyet Daily News. 
-«Έχουμε συζητήσει και παλαιότερα το θέμα με Τούρκους αξιωματού-
χος και ακόμη το εξετάζουμε», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος στο 
περιθώριο οικονομικού forum που διεξήχθη την προηγούμενη εβδο-
μάδα στην Κωνσταντινούπολη.  Πάντοτε θέλαμε να διασυνδέσουμε τα 
νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά υπάρχει η πιθανότητα να τα δια-
συνδέσουμε με τουρκικά δίκτυα", ανέφερε ο κ. Παπακωνσταντίνου. Σε 
ό,τι αφορά τις επικείμενες ιδωτικοποιήσεις στον τομέα της ενέργειας 
διευκρίνισε πως μπορούν να συμμετάσχουν και τουρκικές εταιρίες.

 Την ανάγκη να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις με αποφασιστικότητα, 
ώστε η Ελλάδα να επιστρέψει στην ανάπτυξη τόνισε στο «Έθνος», ο 
επικεφαλής της task force στην Ελλάδα Χορστ Ράιχενμπαχ. Υπογραμ-
μίζει ότι χρειάζεται για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πολιτική 
βούληση σημειώνοντας ότι «το σχετικό σχέδιο δράσης υπάρχει και 
έχει συμφωνηθεί από τον Μάιο του 2011 με τις ελληνικές αρχές». Ο 
κ. Ράιχενμπαχ σημειώνει μεταξύ άλλων πως «η καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής δεν θα είναι αρεστή σε όλους αλλά είναι μια αναγκαιό-
τητα για την κοινωνία στο σύνολό της από την άποψη της δικαιοσύνης 
και της δίκαιης κατανομής των βαρών». Υπογραμμίζει δε, πως και 
κράτη -μέλη της ΕΕ και το ΔΝΤ παρέχουν τα καλύτερα εργαλεία και τις 
καλύτερες μεθόδους για να εντοπιστούν οι φοροφυγάδες.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 

Προς παράταση προθεσμίας

Αναστέλλει η ΔΕΗ για μερικές ημέρες τις διαδικασίες διακο-
πής της ηλεκτροδότησης στους καταναλωτές που δεν πλήρω-
σαν το τέλος ακινήτων, ύστερα από αίτημα του υπουργείου 
Οικονομικών, προκειμένου να θεσπιστούν οι ρυθμίσεις που 
έχουν αναγγελθεί για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες. Αυτό 
προκύπτει από δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του διευθυντή δημο-
σίων σχέσεων της ΔΕΗ Κίμωνα Στεριώτη. Οι εντολές αποκο-
πής θα εκδίδονται μεν από τη ΔΕΗ και θα αποστέλλονται στο 
Διαχειριστή του δικτύου, αλλά δεν θα εκτελούνται προσωρινά. 
Αναλυτικά ο κ. Στεριώτης επεσήμανε τα εξής:

-«Ύστερα από αίτημα του υπουργείου Οικονομικών ο Διαχειρι-
στής του Δικτύου Διανομής θα αναστείλει για μερικές ημέρες 
τις εντολές αποκοπών που έχουν σχέση με το τέλος ακινήτων 
(ΕΕΤΗΔΕ), προκειμένου να υπάρξουν ορισμένες ρυθμίσεις για 
τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

Ωστόσο, η ΔΕΗ ως πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεού-
ται από το νόμο - όπως και οι άλλοι εναλλακτικοί προμηθευ-
τές - να συνεχίσει να αποστέλλει εντολές έκδοσης αποκοπών 
προς το Διαχειριστή του Δικτύου, εφόσον δεν έχει καταβληθεί 
το τέλος ακινήτων μαζί με το λογαριασμό ρεύματος, μετά 
την παρέλευση 40 ημερών απο την ημερομηνία έκδοσης του 
τιμολογίου»

Αλλαγές στο τέλος ακινήτων 

Διασύνδεση με Τουρκία 

Συστάσεις Ράιχενμπαχ

Προς το τέλος της εβδομάδας το υπουργείο Περιβάλλοντος ετοιμάζεται 
να ανακοινώσει παράταση της προθεσμίας για την υποβολή δήλωσης 
τακτοποίησης αυθαίρετου.
« Με βάση τα δεδομένα και την πληροφόρηση που θα συλλέξου-
με αυτή την εβδομάδα θα αποφασίσουμε οποιαδήποτε αλλαγή στις 
προθεσμίες», δήλωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ στην Ημερησία απαντώντας σε 
σχετική δημοσιογραφική ερώτηση.
Το υπουργείο λοιπόν θα εξετάσει το ενδεχόμενο παράτασης των προθε-
σμιών της ρύθμισης για τα αυθαίρετα πέραν της 30ής Νοεμβρίου, ανά-
λογα με την ανταπόκριση του κόσμου τις επόμενες ημέρες. Ειδικότερα ο 
υπουργός απάντησε για το θέμα αναφέροντας ότι: 
«Ξέρουμε όλοι καλά ότι αυτού τους είδους οι ρυθμίσεις έχουν την 
τάση να κορυφώνονται όσο πλησιάζουμε στην καταληκτική προθε-
σμία. Η ρύθμιση τρέχει περίπου έξι εβδομάδες. Την πρώτη εβδομάδα 
είχαμε κατά μέσο όρο περίπου 1.000 αιτήσεις την ημέρα, τώρα είμαστε 
στις 2.500 αιτήσεις την ημέρα. Σύνολο μέχρι σήμερα περί τις 60.000 
δηλώσεις και 20 εκατ. ευρώ εισπράξεις από παράβολα. Πολύ καλύτε-
ρη ανταπόκριση από αυτή στους ημιυπαίθριους σε ανάλογη περίοδο, 

και αυτό παρά το γεγονός ότι έχουν μαζευτεί ταυτόχρονα πολλές 
πληρωμές στα νοικοκυριά. Στην αρχή αυτής της εβδομάδας ξεκινάει 
και μια ευρεία επικοινωνιακή εκστρατεία». Σημειώνεται ότι οι στόχοι 
που έχουν τεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα του μνημονίου προβλέπουν εισπράξεις από τα αυθαίρετα 600 
έως 700 εκατομμυρίων ευρώ για το 2011. 
Εξάλλου το ΤΕΕ, με δηλώσεις του προέδρου του Χρ. Σπίρτζη εγκαίρως 
έχει επισημάνει την ανάγκη να ληφθεί  υπόψη η οικονομική συγκυρία 
και να ληφθούν άμεσα μέτρα, ώστε να διευκολυνθεί η υπαγωγή στη 
ρύθμιση του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ιδιοκτητών αυθαιρέτων. 

Κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ
Την πραγματοποίηση 48ωρων επαναλαμβανόμενων 
απεργιών αποφάσισε χθες σε έκτακτη συνεδρίαση το 
ΔΣ της ΓΕΝΟΠ, κατά της απόφασης για πώληση λιγνι-
τικών μονάδων της ΔΕΗ και για δημιουργία «μικρής 
ΔΕΗ». Η ημερομηνία έναρξης των κινητοποιήσεων, 
όπως αναφέρεται «θα καθοριστεί από την Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ομοσπονδίας αμέσως μόλις η κυβέρνη-

ση προχωρήσει σε συγκεκριμενοποίηση των απαρά-
δεκτων προτάσεών της».
Η ΓΕΝΟΠ υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αυτές δεν 
έχουν σχέση με επενδύσεις, δεν δημιουργούν προ-
στιθέμενη αξία και δεν θα προσφέρουν τίποτα στους 
ανέργους, τους καταναλωτές και την κοινωνία. Σημει-
ώνεται ότι η πρόσβαση ιδιωτών στη λιγνιτική παραγωγή 
ρεύματος επιβάλλεται από την ΕΕ στο πλαίσιο της απε-
λευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 

περιλαμβάνεται ως όρος και στο μνημόνιο. Η ΓΕΝΟΠ 
περλαμβάνει στην ανακοίνωση και συνθήματα για τις 
μονάδες ("Μολών λαβέ, κύριε Παπαδήμο έλα να τις πά-
ρεις, σε περιμένουμε") και καταλήγει αναφέροντας ότι:
 «Η κυβέρνηση των συμφερόντων που επιβλήθηκε 
παρά τη θέληση του λαού, να γνωρίζει από τώρα ότι για 
να καταφέρει να ξεπουλήσει την περιουσία του Ελλη-
νικού λαού θα χρειαστεί να ξεπεράσει (πέρα από τα 
ανυπέρβλητα νομικά) πολλά εμπόδια».
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ΝαΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Βρυξέλλες: Ο πρωθυπουργός συναντάται 
σήμερα με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- ΚΡΙΣΙΜΕΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  •  
Blackrock: Θα καθοριστούν αυστηρότερες πρακτικές για τις 
διασφαλίσεις που ζητούνται- «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ- Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 
θα στερηθούν της δυνατότητας διευκολύνσεων.

ΗΜΕΡΗΣΙα: Ο Λ. Παπαδήμος συναντά σήμερα Χ. βαν 
Ρομπάι και Ζ. Μπαρόζο- ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ 8 ΔΙΣ.- Επιχείρηση 
απεμπλοκής της 6ης δόσης   •  Σκληρές διαπραγματεύσεις 
του Δημοσίου με τους τραπεζίτες- «ΚΛΕΙΔΙ» ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ HAIRCUT 50% ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Τα ΝΕα: Μαραθώνιος επαφών του Πρωθυπουργού στις Βρυ-
ξέλλες για την έκτη δόση- Αγκάθι παραμένει η απαίτηση για 
έγγραφη διαβεβαίωση από τον Α. Σαμαρά- ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 
ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΜΙΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ • Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΠΕΥΔΕΙ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ 
ΤΗ ΦΩΤΙΑ • ΔΕΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΡΑΧΟΪ ΣΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙα: Δεν κόβουν το ρεύμα μετά την κατακραυ-
γή- Ψάχνουν εξαιρέσεις- ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ  •  
ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΛΑΝΔΟΙ ΕΜΜΕΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 3 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ.

αΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η επιτροπή οικονομικών άρχισε την 
επεξεργασία του προϋπολογισμού- ΑΛΛΑ 3,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΡΟ-
ΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!...  •  Οριστικό «όχι» 
του Αντ. Σαμαρά στην απαίτηση της τρόικας για την υπογραφή 
του…- «ΕΠΑΡΚΕΙ Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ».

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι φεύγουν και πώς στις 28 
Νοεμβρίου- ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ  • ΠΑ-
ΣΟΚ: ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ  •  Κρίσιμα 
ραντεβού με ΕΕ- ΣΚΛΗΡΟ ΠΑΖΑΡΙ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΚΤΗ ΔΟΣΗ  •  Οι Γερμανοί επιμένουν: ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Προκλητικά αντεθνικές δηλώσεις του 
Γ. Παπακωνσταντίνου- ΤΟΥΡΚΙΚΗ «ΑΠΟΒΑΣΗ» ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΡΕΥΜΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ • ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΕ ΦΟΡΟΑ-
ΠΑΛΛΑΓΕΣ 6,1 ΔΙΣ. €- Επανεξετάζονται για να… καταργηθούν 
876 ευνοϊκές ρυθμίσεις- Στα 42 δισ. € τα ανείσπρακτα έσοδα  • 
Συναντήσεις Παπαδήμου με Μπαρόζο, Ρομπέι, Γιούνκερ για την 
6η δόση- ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΙΕΖΟΥΝ ΠΑΛΙ, ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΔΕΝ… 
ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ, Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ!

ΕΣΤΙα: ΨΕΥΔΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ- Η κύρια αιτία του δημο-
σιονομικού αδιεξόδου.

αΥΡΙαΝΗ: Απειλεί ο Σόιμπλε για μπλοκάρισμα της 6ης δόσης, 
αν δεν υπογράψουν δηλώσεις υποταγής Παπαδήμος μαζί με 
τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ- ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΕΥΤΕΛΙ-
ΣΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η βΡαΔΥΝΗ: Μεγάλα ελλείμματα δείχνουν οι αναλογιστικές 
μελέτες- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ 50% ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΠΑΞ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡα: Ο Πατροκοσμάς για τον Πάπα της Ρώμης: 
«ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΑΣΘΕ, ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ»!
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ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 

ΝαΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 21/11/2011

Σημαντικές συναντήσεις με κορυφαίους κοινοτικούς 
αξιωματούχους θα έχει, σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες και 
στο Λουξεμβούργο, ο πρωθυπουργός, Λουκάς Παπαδήμος. 
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη εκτός Ελλάδας με τη νέα 
του ιδιότητα και ο προορισμός δεν θα μπορούσε να είναι άλλος 
από τις Βρυξέλλες. Η εκταμίευση της έκτης δόσης πρώτη 
προτεραιότητα, καθώς και n εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα 
των γραπτών δεσμεύσεων που ζητούν οι εταίροι από τους 
αρχηγούς των δύο μεγάλων κομμάτων.
 Ο κ. Παπαδήμος θα παρακαθίσει, το μεσημέρι, σε γεύμα με 
τον πρόεδρο της Κομισιόν, Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, παρουσία 
ενδεχομένως και του αντιπροέδρου, Ολι Ρεν, ενώ, το απόγευμα, 
θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της E.E., Χέρμαν Βαν Ρόμπεϊ. 
Την Τρίτη, θα επισκεφθεί το Λουξεμβούργο, για να συναντήσει 
τον πρόεδρο του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Η διήμερη επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο 
ραγδαίων εξελίξεων στην Ευρωζώνη, με την κρίση δημόσιου 
χρέους να έχει επιδεινωθεί σημαντικά και να επεκτείνεται στην 
αγορά ομολόγων όλων των χωρών, πλην Γερμανίας. Μάλιστα, 
την Τετάρτη, n Κομισιόν θα παρουσιάσει νέες προτάσεις για την 
ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά και «επιλογές» 
για ενδεχόμενη εισαγωγή ευρωομολόγου στην Ευρωζώνη. 
Φυσικά, n πρώτη προτεραιότητα του κ. Παπαδήμου μέσα σε 
αυτήν την κρίση δεν είναι άλλη, από την άμεση αποδέσμευση 
της έκτης δόσης των 8 δισ. ευρώ, ώστε να μπορέσει να 
λειτουργήσει το κράτος. Η επίσκεψη της τρόικας στην Αθήνα, 
τις προηγούμενες μέρες, δεν έδειξε να υπάρχει κάποιο 
εμπόδιο στην εκταμίευση, δεδομένου ότι n κυβέρνηση 
κινείται εντός το χρονοδιαγράμματος. Ωστόσο, αυτό που θα 
μπορούσε να εμποδίσει την αποδέσμευση των χρημάτων 
είναι n επιμονή των εταίρων στο νέο όρο που έθεσαν στις 7 
Νοεμβρίου (συνεδρίαση Eurogroup) περί γραπτής δέσμευσης 
της κυβέρνησης και των αρχηγών των δύο μεγαλύτερων 
πολιτικών κομμάτων στην εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης 
Οκτωβρίου για τη νέα στήριξη της Ελλάδας. Και φαίνεται ότι 
n απαίτηση αυτή είναι γερμανικής προέλευσης και, φυσικά, 
υποστηρίζεται από τον υπόλοιπο κοινοτικό Βορρά. To Σάββατο, 
σε δήλωσή του στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, ο 
υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, προειδοποίησε 
ότι, όσο δεν υπάρχουν αυτές οι γραπτές εγγυήσεις, δεν 
πρόκειται να εκταμιευθεί n έκτη δόση. Ανάλογη δήλωση έκανε, 
την Παρασκευή, και ο Ολλανδός ομόλογος του. Είναι προφανές 
ότι n ενέργεια αυτή του Βερολίνου έχει καθαρά πολιτικά 
κίνητρα, δηλαδή πρόκειται για μια επίδειξη ισχύος, διότι, επί 
της ουσίας, n γραπτή δέσμευση δεν χρειάζεται, αφού ο κ. 
Σαμαράς στηρίζει στη Βουλή μια κυβέρνηση που ο μοναδικός 
της στόχος είναι να τηρήσει τις αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. 
 Στις συναντήσεις στις Βρυξέλλες και Λουξεμβούργο, ο κ. 
Παπαδήμος θα αναζητήσει μια φόρμουλα και ενδεχομένως 
πρωτοβουλία των κοινοτικών, έναντι του Βερολίνου, ώστε να 
ξεπεραστεί αυτή n εκκρεμότητα, που μπορεί να καθυστερήσει 
επικίνδυνα την εκταμίευση της έκτης δόσης. Στις Βρυξέλλες, 

κρατούν χαμηλούς τόνους από την αρχή αυτής της υπόθεσης 
και αυτό μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο για τη συνέχεια. 
Ο πρωθυπουργός θα συζητήσει, επίσης, με τους κοινοτικούς 
αξιωματούχους και για τις παραμέτρους της απόφασης της 
26ης Οκτωβρίου, δηλαδή τις συζητήσεις με τους εκπροσώπους 
των ιδιωτών επενδυτών για το κούρεμα του 50% της αξίας των 
ομολόγων, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για το μνημόνιο της 
νέας στήριξης.
  Ο κ. Παπαδήμος θα ενημερωθεί από πρώτο χέρι, δηλαδή τον 
πρόεδρο Μπαρόζο, για τις προτάσεις που δώσει την Τετάρτη 
στη δημοσιότητα n Κομισιόν, σχετικά με την ενίσχυση της 
οικονομικής διακυβέρνησης. Στην ουσία πρόκειται για μια 
απαίτηση των Γερμανών, προκειμένου να αρχίζουν να συζητούν 
μια γενικευμένη λύση, ώστε να καθησυχάσουν οι αγορές. 
Δηλαδή είτε την εισαγωγή ευρωομολόγου είτε την πιο ενεργό 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΦΕΔΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙα |  Σελίδα 3 | 21/11/2011

«Κανένας δεν θα υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία αν μέχρι 
το τέλος του 2013 δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις για να 
πάρει πλήρη σύνταξη είτε από το Δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό 
τομέα».
 Τη διευκρίνιση αυτή έκανε στην «Η» ο υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Κουτρουμάνης, εξηγώντας ότι οι 
ασφαλισμένοι του Δημοσίου πρέπει να έχουν συμπληρώσει 
το 2010 τα 33 χρόνια υπηρεσίας (συνταξιοδοτούνται στα 35 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας) και οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και 
τα άλλα Ταμεία να έχουν τα απαιτούμενα όρια ηλικίας, δηλαδή 
από 58 - 60 ετών με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο (το 2011 
απαιτούνται 36 έτη και ηλικία 58 ετών, το 2012 χρειάζονται 37 
έτη και ηλικία 59 ετών και το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν 
38 έτη και να έχουν ηλικία 60 ετών). Για τις προϋποθέσεις 
αυτές το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα 
εκδώσει ειδική εγκύκλιο έτσι ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα 
στη συμπλήρωση των ορίων συνταξιοδότησης για κανέναν 
εργαζόμενο που θα τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

YΠΟΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΘΑΡΧΗ Η ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 32 | 21/11/2011

Πάνω από 400 είναι οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε βάρος της 
ελληνικής πολιτείας που παραμένουν ανεκτέλεστες. 
Σωρεύονται οι υποχρεώσει καταβολής αποζημιώσεων και 
αργεί η λήψη μέτρων για συμμόρφωση της χώρας προς τις 
αποφάσεις του ΕΑΔΑ.
 Δεν είναι μόνο η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης 
που μας φέρνει σε μία από τις πρώτες θέσεις των ευρωπαϊκών 
χωρών σε «ευρωκαταδίκες» αυτού του είδους. Ταυτόχρονα 
διεκδικούμε και μία από τις πρώτες θέσεις στην εξίσου 
αρνητική λίστα των χωρών που δεν εφαρμόζουν για μεγάλο 
διάστημα τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που 
καταδικάζουν το Ελληνικό Δημόσιο. 
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Μολονότι έχει συμφωνηθεί σε κορυφαίο επίπεδο ότι η 
εκτέλεση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποτελεί πρωταρχική 
υποχρέωση των κρατών, η Ελλάδα διατηρεί ένα σημαντικό στοκ 
«ανεκτέλεστων αποφάσεων» που ξεπερνά τις 400, γεγονός 
που τη φέρνει στην 7η θέση. To ανεκτέλεστο των αποφάσεων 
δεν αφορά μόνο το ζήτημα της καταβολής σημαντικών 
αποζημιώσεων για ηθική βλάβη όσων προσφεύγουν κατά του 
Ελληνικού Δημοσίου στο Ευρωδικαστήριο του Στρασβούργου, 
αλλά αφορά κυρίως την υποχρέωση της  Ελλάδας να πάρει 
γενικά μέτρα για να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ και τα οποία απαιτούνται υποχρεωτικά, στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκτέλεσης.
 Η ελληνική πολιτεία ακολουθεί περίπου την ίδια τακτική που 
έχει υιοθετήσει για την εναρμόνιση προς τις κοινοτικές οδηγίες. 
Αφήνει, δηλαδή, σχεδόν πάντα να εξαντληθούν οι σχετικές 
προθεσμίες και να κινηθεί από την EE διαδικασία παραπομπής 
της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αρκετές φορές μετά 
την καταδίκη μας. 
Στη λίστα των ανεκτέλεστων αποφάσεων στην Ευρώπη 
προηγείται η Ιταλία με 2.482 αποφάσεις και ακολουθούν η 
Τουρκία(1.570 αποφάσεις), η Ρωσία (946), η Πολωνία (759), η 
Ουκρανία (714), η Ρουμανία (584), η Ελλάδα κ.λπ. 
 Σε έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης επισημάνθηκε πολύ 
πρόσφατα ότι τα καίρια προβλήματα αναφορικά με την Ελλάδα 
είναι η υπερβολική διάρκεια των δικών (το πρώτο 6μηνο του 
2011 είχαμε 32 «ευρωκαταδίκες» που υποχρέωσαν τη χώρα 
να καταβάλει 2,6 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη σε διάφορους 
διαδίκους, ακόμα και σε βαρυποινίτες για ναρκωτικά!), η 
απουσία αποτελεσματικής προσφυγής, η χρήση θανατηφόρας 
βίας και κακομεταχείριση από όσους υπηρετούν στα σώματα 
ασφαλείας σε συνδυασμό με την ανεπαρκή διερεύνηση τέτοιων 
περιστατικών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν «ευρωκαταδίκες» ακόμα 
και από το 2003-04 που επισήμαιναν την αδικαιολόγητη 
απουσία ενός διοικητικού μηχανισμού που να προστατεύει τους 
νομοταγείς πολίτες από την αυθαίρετη δόμηση, π.χ. με σύστημα 
άμεσης απαγόρευσης  δόμησης ή κατεδάφισης κ.λπ.
 To ζήτημα παραμένει ακόμα άλυτο, όπως άλλωστε και η 
τεράστια καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνη παρά τους 
αλλεπάλληλος νόμους για επιτάχυνση που υπόσχονται «δίκες 
- εξπρές». Για να προωθηθούν επιτέλους οι ανεκτέλεστες 
αποφάσεις και να περιοριστούν οι νέες αναμενόμενες 
«ευρωκαταδίκες» εξετάζεται το ενδεχόμενο να δημιουργηθεί 
ένα νέο συντονιστικό όργανο, που θα ασχολείται ειδικά με 
το ζήτημα με άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
υπουργείων.

ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

αΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 11 | 21/11/2011

Σε σαθρά θεμέλια οικοδομήθηκε το θνησιγενές κατασκεύασμα 
που ακούει στο όνομα «Καλλικράτης» και ως εκ τούτου 
αναμένεται ανά πάσα στιγμή η κατάρρευσή του. Έντεκα 
μήνες μετά την εφαρμογή του, ο νέος θεσμός παραπαίει 

αφού δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ' όσα 
έλυσε, δικαιώνοντας όλους όσοι μιλούσαν για πρωτοφανή 
προχειρότητα στον σχεδιασμό του. 
Η περιβόητη «προίκα» των τεσσάρων και πλέον δισ. ευρώ που 
είχε υποσχεθεί ο κ. Ραγκούσης, προκειμένου να πεισθεί η 
«νύφη» (εν προκειμένω η Τοπική Αυτοδιοίκηση) να συναινέσει 
στις συνενώσεις των δήμων, απεδείχθη τελικά μια ακόμη 
μεγαλοστομία του πρώην υπουργού Εσωτερικών.
 Αντιθέτως, μειώθηκε κατά 40% η κρατική επιχορήγηση προς 
τους ΟΤΑ την ίδια ώρα που τα υπουργεία ξεφορτώθηκαν 
πλήθος χρηματοβόρων δραστηριοτήτων. Αποτέλεσμα είναι οι 
δήμοι να μη μπορέσουν να εκτελέσουν κανένα αναπτυξιακό 
έργο, αρκούμενοι μόνο v" αναζητούν κονδύλια για την 
πληρωμή του πολυάριθμου προσωπικού τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής αδυναμίας 
τους είναι ότι δεν προχώρησαν στις αναγκαίες επισκευές των 
σχολικών κτιρίων, την ευθύνη των οποίων ανέλαβαν χωρίς να 
λάβουν την απαραίτητη κρατική συνδρομή.
 Παράλληλα, συνεχίζουν να μένουν απλήρωτες οι 
καθαρίστριες των σχολείων τη μισθοδοσία των οποίων 
ανέλαβαν οι ΟΤΑ. Τα στοιχεία για την υστέρηση των πόρων της 
Τ/Α είναι αποκαλυπτικά. To 2009 οι αποδόσεις από τα κρατικά 
ταμεία στους δήμους ήταν 4 δισ. ευρώ. To 2010 μειώθηκαν 
στα 2,7 δισ. ευρώ, ήτοι μείωση πάνω από 30%. To ίδιο έτος, 
επίσης, έκλεισε και ο «Θησέας» με ανεκτέλεστα έργα ύψους 
1 δισ. ευρώ. 
 Ο προϋπολογισμός του 2011 παρά τις εκατοντάδες πρόσθετες 
αρμοδιότητες είναι στα ίδια επίπεδα με το 2010. Ειδικότερα, οι 
αποδόσεις για το τρέχον έτος είναι -στα χαρτιά- 4,4 δισ. ευρώ. 
Πλην όμως, το 1,1 δισ. ευρώ αφορά προνοιακά επιδόματα 
και μεταφορά μαθητών, ενώ μόλις 400 εκατ. αφορούν τη 
χρηματοδότηση μεταφερθείσων αρμοδιοτήτων. Είναι επίσης 
χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μείωση των λειτουργικών 
δαπανών για τα σχολεία και 50% και των επισκευαστικών 
κατά 70%. To τραγικότερο όμως είναι ότι βάσει του 
επικαιροποιημένου μνημονίου θα υπάρξει μέχρι το 2013 
επιπλέον περικοπή τους κρατικής επιχορήγησης 3 δισ. ευρώ. 
Όσο για τις κοινωνικές και επενδυτικές δαπάνες, προβλέπεται 
η μείωση τους μέσα στην επόμενη τετραετία, κατά 685 εκατ. 
Εερώ, κάτι που σημαίνει ότι εγκαταλείπονται όλες οι δράσεις 
προνοιακού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.
 Είναι ολοφάνερο ότι οι δήμοι εξωθούνται στο άγριο 
χαράτσωμα των πολιτών τους, αφού θα (εξ)αναγκασθούν 
v' αυξήσουν την τοπική φορολογία για να καλύψουν την 
απουσία του κεντρικού κράτους. Επ' αυτού το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα, είναι απολύτως σαφής. «Παρεμβάσεις που 
στοχεύουν στην αύξηση των εσόδων από από διόδια, τέλη, 
δικαιώματα καθώς και εκμετάλλευση της περιουσίας των 
ΟΤΑ».
 Σε απλά ελληνικά έρχεται νέα φοροεπιδρομή, αυτή τη 
φορά από τους δήμους της χώρας, αφού στόχος είναι να 
εισπραχθούν από δημοτικά τέλη 2.670 δισ. ευρώ για φέτος 
και 3.369 δισ. ευρώ για το 2015. Όσο για το πρόγραμμα 
«ΕΛΛΑΔΑ» αυτό είναι ένα σχέδιο αόριστο και ανεδαφικό.


