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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΣΗΜΕΡΑ

Υπάρχουν κάποιες αλήθειες:
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί δεν υπήρξαν και 
δεν θα γίνουν ποτέ κλειστό επάγγελμα. Όποιος 
σπουδάζει, αποκτά τις αναγκαίες γνώσεις, ασκεί 
το επάγγελμα σε όποιο σημείο της χώρας θέλει.
Για τους διπλωματούχους μηχανικούς δεν 
ισχύουν ελάχιστες αμοιβές, όπως, αντίθετα, 
συμβαίνει στην Γερμανία.
Ισχύουν οι νόμιμες αμοιβές, όπως, άλλωστε, 
ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
με βάση τις οποίες υπολογίζονται οι φόροι, 
αλλά και οι εισφορές που καταβάλλονται στο 
ασφαλιστικό Ταμείο.
Αν καταργηθούν κι αυτές, τότε θα προστεθεί ένας 
πονοκέφαλος στο κράτος σε ότι αφορά την είσπραξη 
των φόρων και ένας ακόμη (και μεγαλύτερος) από 
το γεγονός ότι το ΕΤΑΑ θα καταστεί ελλειμματικό 
και θα πρέπει στο εγγύς μέλλον να επιδοτείται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό.
Υπάρχουν και δεδομένα που καθιστούν τις 
επιδιώξεις κάποιων “θέατρο σκιών”:
Τον Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 3919 ο οποίος 
δεν εφαρμόστηκε, αλλά παρόλα αυτά τώρα 
κάποιοι θέλουν να αλλάξει !
Τον Ιούνιο, το ΤΕΕ, διαπιστώνοντας αδιαφορία στην 
εφαρμογή του νόμου, συνέταξε το προβλεπόμενο 
από το νόμο Προεδρικό Διάταγμα, αλλά και την 
Υπουργική Απόφαση, ώστε να διευκολύνει την 
εφαρμογή του νόμου, αλλά έκτοτε δεν έγινε τίποτα.
Οι αλλαγές στο νόμο που σήμερα προτείνονται, 
είναι ακριβώς αυτές στις οποίες επικέντρωσε τις 
παρατηρήσεις του το ΤΕΕ τον περασμένο Μάρτιο, 
αλλά στο Κοινοβούλιο ουδείς ενστερνίστηκε τις 
απόψεις του, επειδή το ακριβώς αντίθετο εισηγήθηκε 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Αυτά, για όσους δεν αντιλαμβάνονται γιατί το ΤΕΕ 
αντιδρά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλευρό των σκληρά δοκιμα-
ζόμενων διπλωματούχων μηχα-
νικών εξαιτίας της οικονομικής 
κρίσης, αλλά και τις διαδοχικές 
αιφνιδιαστικές αποφάσεις της 
κυβέρνησης, στέκεται το ΤΕΕ, το 
οποίο, με επιστολή του προέ-
δρου του Χρήστου Σπίρτζη, θέτει 
υπόψη, τόσο του προέδρου του 
ΕΤΑΑ Αργύριου Ζαφειρόπουλου, 
όσο και του προέδρου του Τομέα 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, Ιωάννη 
Γαβρίλη, σειρά συγκεκριμένων 
μέτρων, που θα εξασφαλίζουν 
την κοινωνική δικαιοσύνη και 
θα βοηθήσουν τους οικονομικά 
ασθενέστερους Μηχανικούς να 
αντέξουν στις δυσχέρειες της 
κρίσης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ με 
την επιστολή του, επί της ουσίας 
καλεί σε μία ανοιχτή συνεργασία 
την διοίκηση του ΕΤΑΑ και του 
ΤΣΜΕΔΕ αλλά και το αρμόδιο 
υπουργείο Εργασίας και Κοινω-

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης η Διεθνής 
Πρόσκληση για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης 

δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης  
στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΠΡΟΣ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

νικής Ασφάλισης, να μελετήσουν 
τα προτεινόμενα μέτρα και να 
δρομολογήσουν άμεσα την εφαρ-
μογή τους.   

-«Ο σκοπός της πρωτοβουλίας, 
όπως τον περιγράφει ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ στην επιστολή του 
είναι να υπάρξουν κινήσεις που 
θα εξασφαλίζουν την κοινωνική 
δικαιοσύνη, θα βοηθήσουν τους 
οικονομικά ασθενέστερους Μη-
χανικούς να αντέξουν στις δυσχέ-
ρειες της κρίσης, να καταφέρουν 
να βγουν από αυτή και να διεκδι-
κήσουν κάτι καλύτερο για αυτούς 
και το μέλλον της χώρας».

Στις κατηγορίες των μηχανι-
κών που προτείνει ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ να τύχουν ευνοϊκών 
ρυθμίσεων αναφέρονται οι νέοι 
μηχανικοί, 5ετίας, οι μηχανικοί 
που έχουν εισόδημα κάτω από 
12.000 ευρώ το χρόνο, ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή μισθωτοί, όσοι 
μηχανικοί έχουν απολυθεί κ.α. 

Το πλήρες κείμενο 
των ευνοϊκών  
προτάσεων στη  
στη σελ 3. 

Προτάσεις του ΤΕΕ για ευνοϊκές 
ασφαλιστικές ρυθμίσεις  

Ο Χρ. Σπίρτζης  
προτείνει άμεσες 
ευνοϊκές ρυθμί-
σεις και διευ-
κολύνσεις των 
ασφαλισμένων, 
που βιώνουν εξαι-
ρετικά σκληρές 
συνθήκες στην 
εργασία τους.
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 06-12-2011 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

7
Δεκεμβρίου

2011

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Οι προβλε-
πόμενες προοπτικές αξιοποίησης του ορυκτού 
πλούτου»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Τα Επιτεύγματα του ΕΜΠ ως 
Συμβολή στην Αειφόρο Ανάπτυξη, Ενέργεια, 
Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής»
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Αποφοίτων  
Αμερικάνικων Πανεπιστη-
μίων Βορείου Ελλάδος.

Εθνικό Μετσόβιο  
Πολυτεχνείο

7
Δεκεμβρίου

2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ελληνικός 
Συνεδριακός Τουρισμός: Συμβολή στην Ανά-
πτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Σύνδςσμος Ελλήνων 
Επαγγελματιών Οργανω-
τών Συνεδρίων – HAPCO.
www.hapco.gr

8-9
Δεκεμβρίου

2011

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
 Σήμερα πραγματοποιείται στην Καλαμάτα 
(αίθουσα διαλέξεων του Δημοτικού Πνευ-
ματικού Κέντρου, στις 5 μ.μ.) η εκδήλωση: 
«ΕΥΓΕΠ: Τα πρώτα βήματα» που διοργανώνει 
ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογρα-
φήσεων Ελλάδας (Ο.Κ.Χ.Ε).

1ο Συνέδριο Ευρωπαίων Μηχανικών 
 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχα-
νικών (European Council of Civil Engineers 
– ECCE) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των 
Επιμελητηρίων των Μηχανικών (European 
Council of Engineering Chambers – ECEC) 
συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 
2011 (στο ξενοδοχείο Stanhope Hotel, Rue 
du Commerce 9, στις Βρυξέλλες) το 1ο Συνέ-
δριο Ευρωπαίων Μηχανικών (1st European 
Engineers’ Day).
Η εκδήλωση στοχεύει στην προβολή και 
ανάδειξη του ρόλου και του έργου των 
Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη, 
στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέ-
ροντος, στην κοινωνική προσφορά και στην 
κρίσιμη συμβολή τους στην βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της Ευρώπης. 
Ιδιαίτερη επικέντρωση θα δοθεί στα θέματα 
οργάνωσης και άσκησης του επαγγέλματος 
του Μηχανικού στις Χώρες Μέλη της Ε.Ε., 
στα θέματα αμοιβαίας επαγγελματικής 
αναγνώρισης και κινητικότητας (σε εξέλιξη 
η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αναθεώρηση της Κοινοτικής Οδηγίας 
2005/36) και στα θέματα δημοσίων συμ-
βάσεων έργων και μελετών (σε εξέλιξη η 
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την αναθεώρηση των Κοινοτικών Οδηγιών 
2004/18 και 2004/17). Επίσης, θα αναλυθούν 
και θέματα της συμβολής του κατασκευαστι-
κού τομέα με υλοποίηση έργων και υποδο-
μών στις παρούσες κρίσιμες συνθήκες της 
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Την έναρξη των εργασιών θα κηρύξει η 
Επίτροπος, κ. Μ. Δαμανάκη.
Σημειώνεται ότι και στους δύο πανευρωπα-
ϊκούς φορείς ECCE και ECEC, η Ελληνική 

συμμετοχή και δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική (από ιδρύσεώς τους) με θέσεις 
στα Προεδρεία των δύο Οργανισμών, αλλά 
και σημαντικές πρωτοβουλίες και ενερ-
γοποίηση των Ελληνικών Φορέων-Μελών 
τους (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και 
Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος). 
Η συγκεκριμένη εκδήλωση στις Βρυξέλλες 
αποτελεί πρόταση των  Ελληνικών Φορέων, 
που κατέχουν τις γραμματείες των δύο αυ-
τών ευρωπαϊκών οργανισμών και έχουν την 
οργανωτική ευθύνη και αρμοδιότητα.
Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πολιτικών Μηχα-
νικών συμμετέχουν 24 εθνικά Επιμελητήρια 
και επαγγελματικοί φορείς Πολιτικών Μη-
χανικών εκπροσωπώντας πάνω από 250.000 
Πολιτικούς Μηχανικούς στην Ευρώπη. Στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Επιμελητηρίων 
των Μηχανικών συμμετέχουν 16 εθνικά 
Επιμελητήρια Διπλωματούχων Μηχανικών 
από χώρες - μέλη της Ε.Ε.    
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 8623992 και 210 
3291608 , e-mail: ecce_sps@otenet.gr , 
ececsecretariat@central.tee.gr

To Μουσείο Μπενάκη, σε συνεργασία με 
το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
και τη Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα, 
παρουσιάζει -από τις 14 Δεκεμβρίου 2011 
ως τις 29 Ιανουαρίου 2012- την έκθεση 
«LAND ENDS. ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΑΚΗΣ».
O Π. Φυσάκης, ξεκίνησε το 2006 να ιχνηλα-
τήσει τα 4 γεωγραφικά άκρα της Ευρώπης: 
Γαύδος – νοτιότερο σημείο (Ελλάδα), 
Finnmark – βορειότερο σημείο (Νορβηγία), 
Ουράλια – ανατολικότερο σημείο (Ρωσία) 
και Sintra – δυτικότερο σημείο (Πορτο-
γαλία). Το ταξίδι διήρκεσε 2 χρόνια και 
εκτός της γεωγραφικής περιελάμβανε και 
αισθητική αναζήτηση. Η σειρά βραβεύτηκε 
το 2008 από 24 επιμελητές από όλον τον 
κόσμο στη Φωτομπιενάλε της Θεσσαλο-
νίκης. Το 2010, το βιβλίο «Land Ends» 
βραβεύτηκε ως το καλύτερο ελληνικό 
φωτογραφικό λεύκωμα.

Τα… άκρα  
της Ευρώπης         
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-Να μην ελέγχονται από το ΤΕΕ οι πολύ χαμηλές τιμές, με συ-
νέπεια να προκληθεί στον κλάδο χάος, εξαιτίας της επιβολής ενός 
απαράδεκτου ανταγωνισμού σε ένα έργο καθαρά επιστημονικό, 
αλλά και σε ποιότητα εργασίας που δεν διασφαλίζει τους πολίτες.
-Να αποσυνδεθούν από τις νόμιμες αμοιβές οι εισφορές των 
μηχανικών προς το ασφαλιστικό Ταμείο, με προφανή στόχο, στο 
πλαίσιο ενός ανάλγητου και άδικου ασφαλιστικού συστήματος, 
να αυξηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα οι πάγιες εισφορές 
τους.
Ο Χρήστος Σπίρτζης εξήγησε ιδιαίτερα ότι οι ελάχιστες αμοιβές 
έχουν στην πράξη καταργηθεί και ισχύει η διαμόρφωση τους με 
ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ μηχανικών και των ιδιωτών. 
Ταυτοχρόνως επισήμανε ότι υπάρχει πλαίσιο που διαμορφώνει τις 
νόμιμες αμοιβές των μηχανικών, ως βάση υπολογισμού ασφαλι-
στικών και άλλων εισφορών. 
Οποιαδήποτε σκέψη για ανατροπή των νόμιμων αμοιβών πρόσθε-
σε ο ίδιος θα πρέπει να συνδυάζεται με συγκεκριμένες προτάσεις 
διασφάλισης των πόρων του ασφαλιστικού ταμείου. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε ακόμη ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 
θα αποτρέψουν τα σχέδια ισοπέδωσης των ταμείων και της κοινω-
νικής ασφάλισης αλλά και κάθε απόπειρα να καθιερωθούν συνθή-
κες ανεξέλεγκτου και αθέμιτου ανταγωνισμού στο επιστημονικό 
έργο των μηχανικών. 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

«Δεν θα μας ισοπεδώσουν οι πραιτοριανοί  
των συμφερόντων»

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η επιστολή του Χρ. Σπίρτζη προς ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Η Βουλή καλείται να ψηφίσει αλλαγές σε ένα νόμο που δεν εφαρμό-
στηκε με ευθύνη της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα να νομοθετήσει πρό-
σθετες απαράδεκτες διατάξεις, όπως την κατάργηση των πολύ χα-
μηλών τιμών και την αποδέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών από 
τις νόμιμες αμοιβές. Αυτά επισήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης, μιλώντας στην τηλεόραση του «Σκάι», στην εκπομπή της 
μεσημεριανής ζώνης, με θέμα τις εξελίξεις περί απελευθέρωσης των 
αμοιβών και των επαγγελμάτων. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε σε 
«πραιτοριανούς συμφερόντων» οι οποίοι επιδιώκουν την ισοπέδω-
ση των δυνάμεων της επιστήμης και της ανάπτυξης παραβιάζοντας 
κάθε έννοια λογικής, δημοσίου συμφέροντος αλλά και πρακτικής 
που ισχύει στο σύγχρονο κόσμο αναφέροντας παραδείγματα από την 
Ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Ο Χρ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στην απα-
ράδεκτη τακτική της Επιτροπής Ανταγωνισμού, απέναντι στο ΤΕΕ και 
το σύνολο του τεχνικού κόσμου. Οι προτάσεις της Επιτροπής Ανταγω-
νισμού που είχαν διατυπωθεί πριν την ψήφιση του νόμου 3919/2011 
ανασύρονται τώρα για νέες μεθοδεύσεις. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι 
ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στο σύνολό του, επειδή η κυβέρνηση δεν 
εξέδωσε ούτε το Προεδρικό Διάταγμα, ούτε την Υπουργική Απόφαση 
που προβλέπονταν, αν και το ΤΕΕ έστειλε τα σχέδιά τους στο αρμόδιο 
υπουργείο από τον περασμένο Ιούνιο !
Ταυτόχρονα η Βουλή καλείται σήμερα να νομοθετήσει πρόσθετες 
απαράδεκτες διατάξεις, όπως:

«… Συνάδελφοι, νέοι και παλαιότεροι, βλέπουν καθημερινά τις  
προσφορές για δουλειά να ελαχιστοποιούνται, ενώ οι μισθωτοί 
ζουν με τον φόβο της απόλυσης ή τελικά τη βιώνουν…»

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του προ-
έδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, προς τους 
προέδρους του ΕΤΑΑ Αργύριου Ζαφειρό-
πουλου και του Τομέα Μηχανικών και Εργο-
ληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, Ιωάννη 
Γαβρίλη, με το οποίο προτείνει άμεσες ευνο-
ϊκές ρυθμίσεις και διευκολύνσεις των ασφα-
λισμένων μηχανικών λόγω κρίσης αναλυτικά 

έχει ως εξής: «Τους τελευταίους μήνες η 
χώρα μας υπομένει μια από τις κρισιμότερες 
στιγμές της ιστορίας της. Η οικονομική κρίση 
έχει εξαπλωθεί σε όλους τους τομείς δρα-
στηριοτήτων και έχει καταστήσει την καθη-
μερινότητα των πολιτών δυσβάσταχτη και το 
μέλλον τους αβέβαιο.  Οι τομείς δράσης των 
Διπλωματούχων Μηχανικών δεν αποτελούν 
φυσικά εξαίρεση, αλλά τουναντίον ο κλάδος 
τη κατασκευής έχει τελματώσει και εκατοντά-
δες συνάδελφοι, νέοι και παλαιότεροι, βλέ-
πουν καθημερινά τις προσφορές για δουλειά 

να ελαχιστοποιούνται, ενώ οι μισθωτοί ζουν με τον 
φόβο της απόλυσης ή τελικά τη βιώνουν.  Επιπρο-
σθέτως, οι επιβληθέντες νέοι φόροι και οι σκληρές 
μισθολογικές ρυθμίσεις, αφήνουν μικρά περιθώρια 
αξιοπρεπούς διαβίωσης των συναδέλφων.
Για τους παραπάνω λόγους το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας καλείται να προασπίσει το δικαίωμα των 
Μελών μας στο μέλλον.  Ο σκοπός είναι να υπάρ-

ξουν κινήσεις που θα εξασφαλίζουν την κοινωνική 
δικαιοσύνη, θα βοηθήσουν τους οικονομικά ασθε-
νέστερους Μηχανικούς να αντέξουν στις δυσχέρει-
ες της κρίσης, να καταφέρουν να βγουν από αυτή 
και να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για αυτούς και 
το μέλλον της χώρας.  
Παρακαλούμε να προωθήσετε τις προτάσεις μας 
και να μας ενημερώσετε αν οι παρακάτω προτά-
σεις μπορούν να υλοποιηθούν από αποφάσεις των 
Οργάνων Διοίκησης του ΕΤΑΑ, από Υπουργικές 
Αποφάσεις ή από νομοθετικές πρωτοβουλίες προς 
αυτήν την κατεύθυνση.  

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε: 
 Οι νέοι μηχανικοί, 5ετίας
  Οι μηχανικοί που έχουν εισόδημα κάτω 

από 12.000,00€ το χρόνο, ελεύθεροι επαγ-
γελματίες ή μισθωτοί 
 Όσοι μηχανικοί έχουν απολυθεί 
  Να τυγχάνουν άλλης αντιμετώπισης από το 

Ταμείο και πιο συγκεκριμένα για 3 χρόνια:
 Να χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα
  Να μην χρεώνονται επιβαρύνσεις στις 

εισφορές τους, σε περίπτωση καθυστέ-
ρησης
  Να εξασφαλίζεται η ιατρικοφαρμακευτική 

περίθαλψη
  Να δίνεται η δυνατότητα αύξησης του 

αριθμού δόσεων διακανονισμού των οφει-
λών τους
  Να αυξηθεί το ποσό συμψηφισμού από 

20.000 ευρώ σε 40.000, ευρώ, σε όσους 
έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίω-
μα. Θα θέλαμε, επίσης, να επαναφέρουμε 
το θέμα ίδρυσης Κλάδου Πρόνοιας του 
Τομέα Μηχανικών του ΕΤΑΑ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι στη 
διάθεσή σας για κάθε συνεργασία προς αυ-
τήν την κατεύθυνση. Παρακαλούμε για τις 
ενέργειές σας το συντομότερο δυνατόν».
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Υπό το κράτος του φόβου των τεράστιων συνεπειών που μπορεί να έχει η 
παρατεταμένη ξηρασία, ζει απ’ άκρου, σ’ άκρο η κεντρική Ευρώπη. Μετά από 
ένα ιδιαίτερα ξηρό καλοκαίρι και ένα ασυνήθιστο θερμό φθινόπωρο, το επίπεδο 
του νερού σε λίμνες και ποτάμια από το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, ως 
την Σερβία (απ’ όπου και η φωτογραφία) την Ρουμανία και την Βουλγαρία έχει 
κατέβει σε επικίνδυνο βαθμό. Η ανησυχία αυξάνεται, ιδίως για τη λειτουργία των 
υδροηλεκτρικών σταθμών, αλλά και τις επιπτώσεις στη συγκομιδή αγροτικών 
προϊόντων το επόμενο έτος και τις τιμές των προϊόντων.
Στον Δούναβη, το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι της Ευρώπης – μετά τον Βόλγα 
- η στάθμη του νερού έχει κατέβει σχεδόν στο ιστορικό χαμηλό του 2003, με 
συνέπεια οι ποτάμιες μεταφορές να έχουν μειωθεί αναγκαστικά κατά 75%, ενώ 
στην Αυστρία ο Νοέμβριος ήταν ο ξηρότερος μήνας από το 1858 !
Στην Ελβετία, η ανησυχία επικεντρώνεται, κυρίως, στα μεγάλα και φημισμένα 
χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, τα οποία παραμένουν δίχως χιόνι ή 
υπολειτουργούν με τεχνητό χιόνι, το οποίο, όπως και να το κάνει κανείς, δεν 
αντικαθιστά το πραγματικό. Ο κίνδυνος η περίοδος των Χριστουγέννων, περίοδος 
τουριστικής αιχμής, να πάει χαμένη είναι ορατός, αφού οι μετεωρολόγοι δεν 
προβλέπουν βροχές στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής η 17η Σύνοδος του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, με 
συμμετοχή εκπροσώπων από 194 κράτη συνεχίζεται, αλλά παράλληλα συνεχίζονται και 
οι διαδηλώσεις και τα happening από όσους απαιτούν τη λήψη αποφάσεων. Στο πλαίσιο 
αυτό, ακτιβιστές της Greenpeace, ντυμένοι ως δένδρα, περπάτησαν στην παραλία της 
αφρικανικής πόλης, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν τους συνέδρους απέναντι 
στο ζήτημα της αποψίλωσης του τροπικού δάσους της Βραζιλίας.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΑΠ’ ΑΚΡΟΥ, Σ’ ΑΚΡΟ

ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΠΗΡΑΝ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ

Και νόμιμο, αλλά και συμφέρον για τους 
κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων κρίνει 
σουηδική έκθεση την «πειρατεία» στο 
διαδίκτυο σε ότι αφορά τη μουσική, τις 
ταινίες και τα παιχνίδια. Το Downloading 
για προσωπική χρήση, στο οποίο επιδίδεται 
κατά την έκθεση ένας στους τρεις Σουηδούς, 
είναι και θα παραμείνει νόμιμο στη χώρα, 
όπως, επίσης, στην Ολλανδία, καθώς,  
αναφέρεται στη μελέτη για λογαριασμό της 
κυβέρνησης, η βιομηχανία του θεάματος 
δεν χάνει κατ' ανάγκη απ’ αυτό. Η πειρατεία 
δεν σημαίνει ότι ξοδεύουν λιγότερα για 
ψυχαγωγία οι …«πειρατές»: πηγαίνουν 
σε συναυλίες, αγοράζουν περισσότερα 
παιχνίδια και στην μουσική, λιγότερο 
γνωστά συγκροτήματα κερδίζουν, αφού με 
τον τρόπο αυτό προβάλλεται και διαδίδεται 
η δουλειά τους (sampling).
Η Σουηδία, να σημειωθεί, απορρίπτει 
άλλα μέτρα, όπως το φιλτράρισμα ή 
το μπλοκάρισμα της πρόσβασης σε 
ιστοσελίδες, καθώς θεωρεί ότι βλάπτουν 
την ελευθερία του λόγου και παραβιάζουν 
τη νομοθεσία περί ιδιωτικότητας. Το 2010 
το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας έκρινε 
ότι δεν επιτρέπεται να καταγράφεται η 
διεύθυνση IP και ως εκ τούτου δεν είναι 
εφικτό να συγκεντρωθούν αποδείξεις για 
την παραβίαση.

ΤΟ DOWNLOADING  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ 
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-«Το υπουργείο Περιβάλλοντος είναι διατεθειμένο να εξετάσει θετι-
κά την προοπτική να δημιουργηθεί στο χώρο της παλιάς χωματερής 
της Κερατέας, όπως προτείνει ο δήμος Λαυρεωτικής η Ολοκλη-
ρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) 
Νοτιοανατολικής Αττικής εφόσον φυσικά κατατεθεί και εγκριθεί 
περιβαλλοντική μελέτη».  Τη δήλωση αυτή έκανε χθες ο υπουργός 
ΠΕΚΑ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, μετά τις επισκέψεις του σε 
επίκαιρα σημεία στην Φυλή και την Κερατέα, δίνοντας το μήνυμα 
ότι θα προχωρήσει ο ολοκληρωμένος περιφερειακός σχεδιασμός 
για την διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής. Ο υπουργός 
συνοδευμένος από τον γενικό γραμματέα του ΥΠΕΚΑ Άρη Αλεξό-
πουλο επισκέφθηκε, τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων 
στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων 
(Ο.Ε.Δ.Α.) Δυτικής Αττικής, που βρίσκεται στα διοικητικά όρια του 
Δήμου Φυλής, καθώς και το χώρο της παλιάς χωματερής του πρώ-
ην Δήμου Κερατέας στον Δήμο Λαυρεωτικής. 

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής 
(Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α) και Δήμαρχο Κηφισιάς, Ν. Χιωτάκη, και τον δήμαρχο 
Φυλής, Δ. Μπουραΐμη, οι οποίοι του παρουσίασαν τις εγκαταστά-
σεις της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής.  Ο υπουργός ΠΕΚΑ ενημερώ-
θηκε διεξοδικά για την λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που 
περιλαμβάνονται στο χώρο της Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής, όπως του 
Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης–Κομποστοποίησης (ΕΜΑΚ 
Ι), του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων, τη μονάδα παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιαέριο, που παράγεται από το 
αποκατεστημένο τμήμα του ΧΥΤΑ, καθώς και του Κέντρου Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.).  Επιπλέον, ενημερώθηκε από 
τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής, Κ. Λεβαντή, για την πρόταση του Δήμου 
Λαυρεωτικής σχετικά με την αξιοποίηση της παλιάς χωματερής ως 
χώρου κατασκευής της Ο.Ε.Δ.Α. Νοτιανατολικής Αττικής αντί του 
χώρου που προτείνεται από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Αττικής.

5

Με επιστολή στην Εγνατία Οδό Α.Ε. ο Υπ. ΠΕΚΑ ζήτησε την επίλυση του 
προβλήματος της πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων με θύματα αρ-
κούδες. Συγκεκριμένα ζήτησε, μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2012 να έχει 
τοποθετηθεί ειδική σήμανση σχετικά με την διέλευση άγριας πανίδας 
και αντίστοιχες ειδικές συσκευές ήχου για την απομάκρυνση των ζώων 
στην περίπτωση διέλευσης οχημάτων. Το κόστος θα πρέπει να αναλη-
φθεί από την Εταιρεία. Μέχρι το τέλος Μαϊου 2012 να έχει τοποθετηθεί 
ειδική περίφραξη με τις προτεινόμενες από τις Περιβαλλοντικές Οργα-
νώσεις Αρκτούρος και Καλλιστώ προδιαγραφές. Στην περίπτωση που 
η εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει εξ’ολοκλήρου το κόστος αυτό, θα 
διερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της δράσης το ΕΠΠΕΡΑΑ.

Ατυχήματα με θύματα αρκούδες

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα που αφορά στους όρους δόμη-
σης οικισμών έως 2000 κατοίκων δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με 
τα στοιχεία ΠΔ289ΑΑ/4.11.2011. Ταυτοχρόνως από το αρμόδιο 
τμήμα ΓΟΚ του ΤΕΕ επισημαίνεται ότι σε συγκεκριμένη διά-
ταξη (άρθρο 4 παρ.3) του Προεδρικού Διατάγματος υπάρχει 
διατύπωση-πρόβλεψη, που εμπεριέχει στοιχεία αντίφασης και 
αν δεν γίνει σχετική διόρθωση αναμένονται προβλήματα στην 
εφαρμογή.  

Η συγκεκριμένη παράγραφος αναφέρει ότι:  « Οικοδομική 
άδεια υφισταμένου κτηρίου ή αποπερατωμένου τμήματός του, 
η οποία εκδόθηκε κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, αναθεω-
ρείται εντός του χρόνου ισχύος της σύμφωνα με τις προϊσχύ-
ουσες διατάξεις υπό την προϋπόθεση ότι με την αναθεώρηση 
δεν επέρχεται αύξηση του συντελεστή δόμησης, του συντελε-
στή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, του ποσοστού κάλυψης και του 
επιτρεπόμενου ύψους που καθορίζονται από τις διατάξεις του 
παρόντος».

Δόμηση σε οικισμούς  
έως 2000 κατοίκων

Προωθείται ο περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα 
Επισκέψεις του Γιώργου Παπακωσταντίνου σε Φυλή και Κερατέα 

Η Εγνατία Οδός ΑΕ  
στη Βουλγαρία 

Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.», ως επικεφαλής της κοινοπραξίας 
«Egnatia Odos S.A./PLANET S.A.» ανέλαβε μεγάλο οδι-
κό έργο στη Βουλγαρία, το οποίο χρηματοδοτείται από 
την Παγκόσμια Τράπεζα.  Η ανάληψη του παραπάνω έρ-
γου αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας της εταιρείας για 
ανάπτυξη στο εξωτερικό, καθώς η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» 
δραστηριοποιείται, τα τελευταία χρόνια, στο πεδίο παρο-
χής υπηρεσιών συμβούλου για την μελέτη, διαχείριση και 
επίβλεψη μεγάλων έργων υποδομής των μεταφορών στην 
ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.  Η εταιρεία έχει ήδη 
ανειλημμένες σχετικές συμβάσεις στην Αλβανία, στη Σερ-
βία και στην Ρουμανία.  Επίσης, από το 2007, συμμετέχει 
ενεργά ως Μόνιμη Τεχνική Γραμματεία στον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας των Χωρών του Ευξείνου Πό-
ντου (ΟΣΕΠ), που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η Γερμανία επέβαλε τους όρους της για αυστηρή 

πειθαρχία- ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Ιστορικός συμβι-

βασμός Μέρκελ-Σαρκοζί.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρόταση για νέα ευρωπαϊκή συνθήκη 

που καταργεί την ομοφωνία- ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ 

ΜΕ «ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ» ΚΥΡΩΣΕΙΣ- Μεμονωμένη περίπτωση το 

ελληνικό «κούρεμα».

ΚΕΡΔΟΣ: Μέρκελ-Σαρκοζί με κοινή θέση στην επικείμενη 

Σύνοδο Κορυφής- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΕΝΟ ΧΡΕΟΥΣ- Αυ-

τόματες κυρώσεις, δικαστική «δίωξη» των δημοσιονομικών 
παραβατών και ασφυκτικός έλεγχος των εθνικών προϋπολο-
γισμών- Τέλος στην αρχή της ομοφωνίας, με πλειοψηφία οι 
αποφάσεις.  

ΕΞΠΡΕΣ: Έλεγχοι σε μηνιαία βάση, δεσμευτικό όριο για το 
χρέος και αυτόματες κυρώσεις- ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩ-
ΝΟ ΓΙΑ ΑΠΑΡΕΓΚΛΙΤΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Προειδοποίηση από την S&P ακόμη 
και στη Γερμανία παρά τη συμφωνία Μέρκελ και Σαρκοζί.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.- 
Για υποβάθμιση όλης της Ευρωζώνης προειδοποιεί η S&P μετά 
τη συνάντηση Μέρκελ- Σαρκοζί • ΝΑΤΟ: ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ- Μερική δικαίωση της ΠΓΔΜ 
στη Χάγη  •  ΑΝΑΤΑΡΑΞΕΙΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- Αντιδρά-
σεις μετά τη δήλωση Χρυσοχοΐδη κατά Παπανδρέου  •  ΨΗΦΟΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μέρκελ- Σαρκοζί ετοιμάζουν μια Ευρώπη 
ανελεύθερη και συγκεντρωτική- ΤΟ ΝΕΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙ-
ΝΟΥ- ΔΝΤ: Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, κλειδί για τη 
βοήθεια  •  STANDARD & POOR’S: ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘ-
ΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ!  •  ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ Η ΧΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΣΚΟΠΙΑΝΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μέρκελ- Σαρκοζί: «Όχι» σε ευρωομόλο-
γο και τύπωμα χρήματος- ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΣΕ ΑΙΦΝΙ-
ΔΙΟ… ΘΑΝΑΤΟ • Η ΧΑΓΗ ΕΒΑΛΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΣΚΟΠΙΩΝ- Ικανοποίηση στο υπουργείο Εξωτερικών- «Χαστούκι» 
από το ΝΑΤΟ στον Γκρούεφσκι  •  Γενική σύρραξη στο ΠΑΣΟΚ 
μετά τις βόμβες Χρυσοχοΐδη- ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΠΑΠΑΝ-
ΔΡΕΪΚΟΥΣ, ΑΛΛΑΓΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΔΕΛΦΙΝΟΥΣ  •  -20% σε 
ένστολους, δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, γιατρούς ΕΣΥ- ΣΤΟ 
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ» ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Επτά φορές στο ταμείο θα πάνε οι φορολογούμενοι- 
ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΑ… ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ  •  Απέραντο… 
σκοπευτήριο- ΟΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- Ο ένας «πυ-
ροβολεί» τον άλλον στο ΠΑΣΟΚ τα τελευταία 24ωρα  •  Ρουκέτα 
S&P κατά Ε.Ε.- ΝΕΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΜΕΡΚΕΛ  •  Μετά τη Χάγη- ΠΑΓΟ ΑΠΟ ΗΠΑ, ΕΕ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Απίστευτες περιπτώσεις ατιμωρησίας για παραπτώματα 
εκπαιδευτικών- ΠΟΙΝΕΣ- ΧΑΔΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ!  

•  Δημόσιο: ΜΙΣΟ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ… ΒΛΕΠΟΥΜΕ  •  ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΗΣ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ (;)- Σαρκοζί και Μέρκελ συμφώνησαν για μεγαλύτερη 
λιτότητα.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κρίση, φόροι, «κουρέματα» η αιτία…- 
60.000 ΛΟΥΚΕΤΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ- Οι επιχειρήσεις γονατίζουν και 
η κυβέρνηση σπέρνει χαράτσια!  •  Μιλώντας στη Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου- «ΚΑΤΗΓΟΡΩ» ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗ ΦΟΡΟ-
ΔΙΑΦΥΓΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΡΑΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ- Η χθεσινή καταδίκη 
από το Δικαστήριο της Χάγης.

Η ΑΥΓΗ: Δραματικές εξελίξεις σε οικονομία και κοινωνία- ΜΑΥ-
ΡΟ 2012- 60.000 λουκέτα αναμένονται στο εμπόριο το προσεχές 
έτος σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, όσα την τριετία 2009- 2011- 28.000 
θέσεις εργασίας χάθηκαν στο εμπόριο το 2011- ΙΟΒΕ: Ένα στα δύο 
νοικοκυριά «μόλις που τα βγάζει πέρα».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΜΑΧΗ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΑ 
ΧΑΡΑΤΣΙΑ- ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ- ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΙΑΔΗΛΩ-
ΝΟΥΜΕ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στην ουρά 50.000 συνταξιούχοι- ΕΦΑΠΑΞ, 
ΑΛΛΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ…  •  «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΓΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ, ΦΡΕ-
ΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ.

ΑΥΡΙΑΝΗ: Αποκαλυπτική έκθεση της «Deutsche Bank»- ΕΞΟ-
ΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 2012.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Βόμβα για τη δημόσια υγεία- ΑΣΩΠΟΣ: ΕΝΑ 
ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΚΑΙ Η ΠΡΟΦΗ-
ΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑ.
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ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΣΥΝΘΗΚΗ ΜΕ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 23 | 6/12/2011

Την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών συνθηκών μέχρι 
τοv ερχόμενο Μάρτιο, ώστε να επιβάλλονται αυτόματα 
οικονομικές κυρώσεις σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης 
που παραβιάζουν τα δημοσιονομικά όρια για έλλειμμα 
και χρέος, ζήτησαν χθες από κοινού n Γερμανίδα 
καγκελάριος κ. Αγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος 
κ. Νικολά Σαρκοζί. Οι δυο ηγέτες θα επιδιώξουν οι 
αλλαγές στις Συνθήκες να εγκριθούν από όλα τα κράτη-
μέλη της Ευρωπαικής Ένωσης, ωστόσο δηλώνουν 
αποφασισμένοι να προχωρήσουν ακόμη και μόνο με 
τα 17 μέλη της Ευρωζώνης. Η κ. Μέρκελ απέσπασε τη 
συμφωνία του κ. Σαρκοζί σε όλες τις απαιτήσεις, ωστόσο 
φαίνεται ότι προέβη σε μια πολύ σημαντική υποχώρηση, 
αναγνωρίζοντας ότι στο μέλλον δεν θα απαιτηθεί, ούτε θα 
επιδιωχθεί, αναδιάρθρωση χρέους σε κράτος-μέλος της 
Ευρωζώvns, εκτός από την Ελλάδα. 
Παρουσιάζοντας ενιαίο μέτωπο έπειτα από αρκετές 
εβδομάδες προστριβών, οι Μέρκελ και Σαρκοζί θα στείλουν 
αύριο επιστολή με τις προτάσεις τους στον πρόεδρο της 
Ευρωπαικής Ένωσης κ. Χέρμαν Βαν Ρομπέι και στη σύνοδο 
κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή θα επιδιώξουν 
να αποσπάσουν τη σύμφωνη γνώμη ολόκληρης της 
Ευρωπαικής Ένωσης. Πρώτος στόχος θα είναι η αυτόματη 
επιβολή κυρώσεων σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης 
που παραβιάζουν το όριο 3% για έλλειμμα. Σύμφωνα 
με τη γερμανογαλλική πρόταση n επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων θα μπορεί να αποτρέπεται μόνο με τη σύμφωνη 
γνώμη του 85% των ψήφων των κρατών-μελών. Σήμερα τα 
κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν πρόταση της Κομισιόν 
για επιβολή οικονομικών κυρώσεων, κάτι που δεν έχει 
γίνει ούτε μια φορά. Επίσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει 
να εισάγουν στη νομοθεσία τους, κατά προτίμηση στο 
Σύνταγμα, πρόβλεψη για «φρένο χρέους», δηλαδή την 
απαγόρευση στα κράτη μέλη να καταθέτουν επί μακρόν 
ελλειμματικούς προϋπολογισμούς. To Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καλείται να κρίνει κατά πόσο 
κάθε κράτος-μέλος έχει μεταφέρει ικανοποιητικά στο 
εσωτερικό του δίκαιο τον εν λόγω κανόνα. «To Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορεί αμέσως να 
ακυρώνει τους προϋπολογισμούς... θα διερευνά κατά πόσο 
το "φρένο χρέους" εφαρμόζεται στην εθνική νομοθεσία 
έτσι ώστε... να τηρείται τα Σύμφωνο Σταθερότητας 
και Ανάπτυξης», διευκρίνισε n κ. Μέρκελ. Toυς νέους 
κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας θα ήταν προτιμότερο 
να υπογράψουν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (σ.σ. οικονομικές κυρώσεις ισχύουν μόνο για την 
Ευρωζώνη), δήλωσαν οι κ. Σαρκοζί και Μέρκελ. Ωστόσο και 
οι δύο ηγέτες είναι αποφασισμένοι στην περίπτωση που οι 
εκτός Ευρωζώνης χώρες αρνηθούν να προσυπογράψουν 
την αναθεώρηση της Συνθήκης να προχωρήσουν μόνο οι 17 
της Ευρωζώνης.

TO TEE ΑΝΤΙΔΡΑ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 23 | 6/12/2011

Την έντονη διαμαρτυρία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος προκάλεσαν οι διατάξεις που προτίθεται να 
προωθήσει n κυβέρνηση και αφορούν τους μηχανικούς.   
Όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος του TEE κ. Χρ. Σπίρτζης, 
«n Βουλή καλείται σήμερα να νομοθετήσει πρόσθετες 
απαράδεκτες διατάξεις, όπως να μην ελέγχονται από το 
TEE οι πολύ χαμηλές τιμές, με συνέπεια να προκληθεί 
στον κλάδο χάος, εξαιτίας της επιβολής ενός απαράδεκτου 
ανταγωνισμού σε ένα έργο καθαρά επιστημονικό, αλλά και 
σε ποιότητα εργασίας, που δεν διασφαλίζει τους πολίτες».
 Επίσης, προωθείται n διάταξη με βάση την οποία «δεν θα 
αποσυνδεθούν από τις νόμιμες αμοιβές οι εισφορές των 
μηχανικών προς το ασφαλιστικό ταμείο, με προφανή στόχο, 
στο πλαίσιο ενός ανάλγητου και άδικου ασφαλιστικού 
συστήματος, να αυξηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα 
οι πάγιες εισφορές τους». Παράλληλα, ο κ. Σπίρτζης 
αναφέρεται στην κόντρα, που είχε ξεσπάσει προ καιρού 
με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αφορμή τον τρόπο 
υπολογισμού των αμοιβών και σε επιστολή του προς τον 
πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής κ. Αθ. Τσούρα ζητεί να κληθεί το 
TEE στην Επιτροπή, προκειμένου να αναλύσει τις θέσεις 
του, αλλά και «να καταδειχθεί στα μέλη του Κοινοβουλίου το 
έλλειμμα δημοκρατίας και, ουσιαστικά, των προσβολών που 
δέχονται, όταν καλούνται εντός λίγων μηνών να ακυρώσουν 
το νομοθετικό έργο που ψήφισαν, πριν καν αυτό εφαρμοστεί, 
εξαιτίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού».
 Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του TEE, «έχει ξεκινήσει 
συζήτηση για την κατάργηση διατάξεων που ψηφίστηκαν 
με τον Νόμο 3919/2011, σύμφωνα με παρατηρήσεις της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι αλλαγές συνίστανται τόσο στην 
κατάργηση του ελέγχου του αθέμιτου ανταγωνισμού στις 
αμοιβές των μηχανικών από το TEE, αρμοδιότητα που προς 
έκπληξη όλων δεν εμπίπτει και αυτή στις αρμοδιότητες 
της ΕΑ, όσο και στην κατάργηση της αναλογικότητας των 
εισφορών των μηχανικών σε σχέση με τον κύκλο εργασιών 
τους. Ο ισχυρισμός είναι ότι οι εν λόγω διατάξεις του Νόμου 
3919/2011 δεν λειτουργούν προς όφελος του ανταγωνισμού. 
Δηλαδή, πριν εκδοθούν οι κανονιστικές διατάξεις για την 
οριστική και πλήρη εφαρμογή του Νόμου 3919/2011 από την 
κυβέρνηση και, ενώ υπάρχουν πλήθος στοιχείων για αμοιβές 
μηχανικών χαμηλότερες από τις νόμιμες αμοιβές, έχει βγει 
το συμπέρασμα ότι δεν έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός 
στις αμοιβές των μηχανικών».

ΥΠΕΚΑ: ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ 146 ΕΡΓΑ ΥΨΟΥΣ 450 ΕΚ. ΣΤΟ 
ΕΠΠΕΡΑΑ 

ΕΞΠΡΕΣ |  Σελίδα 6 | 6/12/2011

Την ένταξη 146 έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη τον Νοέμβριο 2011, 
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προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται 
σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 
100% το τελευταίο πεντάμηνο (1,44 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 
2011). Αντίστοιχα, οι δαπάνες ανέρχονται σε 409 εκατ. ευρώ 
(19,3% του προϋπολογισμού του προγράμματος), με αύξηση 
κατά 100% το τελευταίο πεντάμηνο (9,7% τον Ιούνιο του 2011). 
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΠΠΕΡΑΑ είναι από τα μεγαλύτερα σε 
προϋπολογισμό τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του 
ΕΣΠΑ, που στοχεύει στη σύγκλιση της χώρας μας και των 
περιφερειών της με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και περιφέρειες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα από την προώθηση και 
ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, έχοντας ως μοχλό την 
προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

ΛΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΙΜΑΛΑΪΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 12 | 6/12/2011

Με φόντο την κλιματική διάσκεψη στο Ντέρμπαν, όπου οι 
μεγάλοι παίκτες δεν φαίνονται διατεθειμένοι v' αναλάβουν 
δεσμεύσεις που θα έπλητταν τα συμφέροντά τους, νέες 
μελέτες αποκαλύπτουν το ρεκόρ που σημείωσαν το 2010 
οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από ορυκτά καύσιμα, 
αλλά και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στους 
παγετώνες των Ιμαλαΐων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
παρουσιάστηκαν την Κυριακή στο Ντέρμπαν, οι παγετώνες 
του Νεπάλ υποχώρησαν τα τελευταία 3O χρόνια κατά 21% και 
του Μπουτάν κατά 22%. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη 
επιβεβαίωση (έπειτα από πολλές εμπειρικές δηλώσεις) ότι οι 
παγετώνες της περιοχής λιώνουν, γεγονός που αποκαλύπτει 
το σοβαρότατο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα Ιμαλάια. 
Οι συνολικά 54.000 παγετώνες των Ιμαλαΐων τροφοδοτούν 
με νερό τούς οκτώ μεγαλύτερους ποταμούς της Ασίας, πέντε 
εκ των οποίων (Ινδός, Γάγγης, Βραχμαπούτρα, Γιναγκτσέ 
και Κίτρινος Ποταμός) κινδυνεύουν v' αντιμετωπίσουν 
σοβαρότατες ελλείψεις τις επόμενες δεκαετίες, με επιπτώσεις 
για 1,3 δισεκατομμύρια κατοίκους. Μελέτη που δημοσιεύεται 
στην επιθεώρηση Nature Climate Change δείχνει παράλληλα 
ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται 
από ορυκτά καύσιμα αυξήθηκαν το 2010 κατά 5,9% σε 
σύγκριση με το 2009, φτάνοντας στο επίπεδο ρεκόρ των 9,1 
δισεκατομμυρίων τόνων.
 Η διεθνής οικονομική κρίση είχε τελικώς πολύ μικρό 
αντίκτυπο στην παγκόσμια αύξηση των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και οι σημερινές τάσεις κατανάλωσης ορυκτών 
καυσίμων δεν προμηνύουν αίσια έκβαση της μάχης κατά της 
κλιματικής αλλαγής. 
Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που στο Ντέρμπαν 
αναπτυγμένες χώρες και αναδυόμενες οικονομίες συνεχίζουν 
v' ανθίστανται σε ουσιαστικές δεσμεύσεις για τη μείωση των 
εκπομπών άνθρακα, ρίχνοντας η μία το μπαλάκι στην άλλη.
 Η E.E. προσπαθεί να πετύχει μια συμφωνία με δεσμευτικούς 
όρους για όλες τις μεγάλες χώρες και τη θέτει ως 

προϋπόθεση για να ανανεώσει τις δικές της δεσμεύσεις βάσει 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο.
 Οι ΗΠΑ δηλώνουν θεωρητικώς «ανοιχτές», αλλά δεν θα κάνουν 
τίποτα χωρίς αντίστοιχη δέσμευση των αναδυόμενων χωρών, η 
Βραζιλία παραμένει σιωπηλή και η Κίνα φέρεται να έχει δηλώσει 
ανεπισήμως στους Ευρωπαίους ότι δεν σκοπεύει στη φάση αυτή 
να δεχτεί δεσμευτικούς στόχους. 
Εν τω μεταξύ, οι κινεζικές εκπομπές άνθρακα έχουν καταστήσει 
την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Πεκίνο «επικίνδυνη», κατά το 
χαρακτηρισμό της εκεί αμερικανικής πρεσβείας. Η «ομίχλη» 
όπως αποκαλούν τη ρύπανση οι αρχές, προκάλεσαν την Κυριακή 
και τη Δευτέρα την ακύρωση τουλάχιστον 650 πτήσεων.

ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ  
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ έχει εκδηλωθεί για το φυσικό 
αέριο νοτίως της Κρήτης, περιοχή για την οποία αρκετοί 
γεωλόγοι θεωρούν ότι παρουσιάζει συγγένεια με τη λεκάνη 
του «Λεβιάθαν», που περιλαμβάνει τόσο το ομώνυμο κοίτασμα 
(στο Ισραήλ) όσο και το κοίτασμα «Αφροδίτη» (Οικόπεδο 12 
της Κύπρου). Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της εβδομάδας 
καταφθάνουν στην Αθήνα στελέχη της ισραηλινής εταιρείας 
Anver Oil Exploration, του ομίλου DELEK, που ειδικεύεται 
στον τομέα των ερευνών υδρογονανθράκων και ο οποίος είναι 
συνέταιρος με την αμερικανική Noble Energy σχεδόν σε όλα 
τα επιβεβαιωμένα και μη κοιτάσματα φυσικού αερίου της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
To μοναδικό κοίτασμα στο οποίο δεν μετέχουν οι Ισραηλινοί 
είναι το περίφημο Οικόπεδο 12 της Κύπρου, στο οποίο n Noble 
είναι ο μοναδικός διαχειριστής. To τελευταίο διάστημα έχουν 
διατυπωθεί αρκετές εκτιμήσεις σε σχέση με το δυναμικό σε 
υδρογονάνθρακες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου και ειδικότερα της Κρήτης. Κάποιες εξ αυτών μιλούν 
για μυθικά νούμερα. Μεγαλύτερη δημοσιότητα έχουν πάρει οι 
αναλύσεις του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης 
A. Φώσκολου ο οποίος έχει μιλήσει για πιθανό δυναμικό 20 
τρισ. κυβικών μέτρων στην ευρύτερη περιοχή, όταν τα συνολικά 
αποδεδειγμένα αποθέματα της Ρωσίας φτάνουν τα 47 τρισ. 
κυβικών μέτρων.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗ PAE 
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ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ενιαίου τιμοκαταλόγου για το 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (K0T) ηλεκτρικού ρεύματος με 
συγκεκριμένο ύψος επιδότησης, σε ευρώ ανά κιλοβατώρα, 
εισηγείται n Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προς το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 
Συγκεκριμένα, n PAE εισηγείται ένα νέο σύστημα, όπου 
το Δημόσιο αντί να ορίζει το τιμολόγιο, θα αποφασίζει ένα 
συγκεκριμένο ύψος επιδότησης, σε ευρώ ανά κιλοβατώρα, για 
κάθε κατηγορία δικαιούχων του ΚΟΤ. Την επιδότηση αυτή θα 
εισπράττουν οι προμηθευτές ρεύματος ως αποζημίωση για την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
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