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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Οι αγώνες δεν δίνονται χωρίς (προσωρινή) 
διακινδύνευση  (έστω θυσίες) κάποιων αμοιβών, 
όταν αυτοί αποσκοπούν στη διάσωση στοιχειωδων 
δικαιωμάτων, που με πολλούς κόπους και 
ακόμη περισσότερους αγώνες του παρελθόντος 
κατακτήθηκαν, όχι προς πλουτισμό (όπως 
κάποιοι θέλουν στις ημέρες μας να διασπείρουν 
ψευδώς), αλλά προς την ελάχιστη διασφάλιση ενός 
αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης εργαζομένων-
επιστημόνων.
Όσοι ισχυρίζονται το αντίθετο, προφανώς, είτε δεν 
γνωρίζουν από αγώνες, είτε είναι της άποψης «και 
τον σκύλο χορτάτο και την πίτα σωστή». Μόνο που, 
η συγκεκριμένη ρήση, ως εξόφθαλμα ανεδαφική 
χρησιμοποιείται και ουδείς και ουδέποτε φαντάζεται 
ότι μπορεί να μετουσιωθεί σε πραγματικότητα.
Τα αυτονόητα καλούμαστε να διατυπώσουμε, καθώς 
ορισμένοι – κινούμενοι από προσωπικό συμφέρον 
ή αποδεχόμενοι συγκεκριμένες (πολιτικές;) 
πιέσεις – επιχειρούν (από το παρασκήνιο) την 
ανατροπή αποφάσεων που ομόφωνα (και δημοσίως) 
ελήφθησαν, με στόχο την ενδυνάμωση του αγώνα 
της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, ενάντια 
στα μέτρα διάλυσης του ασφαλιστικού φορέα και 
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ισοπέδωσης κάθε 
εργασιακής σχέσης, δραματικής φορολόγησης 
του γλίσχρου εισοδήματος των εργαζομένων 
επιστημόνων. Το ΤΕΕ δεν συνομολόγησε με τους 
υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς της χώρας 
αγωνιστικές διαδικασίες με άγνοια των προσωρινών 
απωλειών εισοδήματος, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη 
περίοδο. Το ΤΕΕ μέτρησε το προσωρινό κόστος, 
το σύγκρινε με όσα ήδη χάθηκαν, αλλά και όσα 
μέλλουν να χαθούν μόνιμα, καταλήγοντας στο 
πανθομολογούμενο: δεν πάει άλλο.
Με αυτό και μόνο το σκεπτικό μπήκε στον αγώνα. 
Κάποιοι (και συγκεκριμένοι) άλλοι, με ποιό;

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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

Σκληρή αντίδραση εκδηλώθηκε από 
τον πρόεδρο του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη για 
τη στάση των συμβολαιογράφων, που 
τάχθηκαν κατά των κινητοποιήσεων 
του ΤΕΕ και των Μηχανικών. Στάση την 
οποία ο πρόεδρος του ΤΕΕ συνέδεσε 
αφενός μεν με σχετικές αντιδράσεις του 
ΥΠΕΚΑ αφετέρου δε με μεθοδεύσεις 
κατά της βεβαίωσης του μηχανικού στις 
μεταβιβάσεις ακινήτων, αποκαλύπτοντας 
υπονόμευση του μέτρου, που έβαλε 
φραγμό  στις μεταβιβάσεις αυθαιρέτων 
κτιρίων ή κτιρίων με αυθαίρετες κατα-
σκευές και υπερβάσεις. Χαρακτηριστικά 
η εφημερίδα «Το Βήμα» δημοσίευσε ότι: 

-«Εξηγήσεις από τους συμβολαιογρά-
φους για τη στάση τους στο θέμα των 
κινητοποιήσεων των μηχανικών ζητά 
από τον πρόεδρο της Συντονιστικής 
Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλό-
γων Ελλάδος Κωνσταντίνο Βλαχάκη ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. 
Με επιστολή που απέστειλε το απόγευμα 
της Πέμπτης φαίνεται να επιρρίπτει ευθύ-
νες στους συμβολαιογράφους για την 
αυξανόμενη αντίδραση του Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στις κινητοποιή-
σεις των μηχανικών.  Ο κ. Σπίρτζης στην 
επιστολή του δηλώνει έκπληκτος διότι 
πληροφορήθηκε τις έντονες διαμαρτυ-
ρίες των συμβολαιογράφων, σε σχέση 
με τις κινητοποιήσεις για την εξαθλίωση 
των διπλωματούχων μηχανικών και των 
επιστημόνων και την στοχοποίηση του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). 
Ζητά μάλιστα να μάθει εάν οι συμβολαι-
ογράφοι έχουν προτείνει στο ΥΠΕΚΑ 
ή την κυβέρνηση, την κατάργηση της 
βεβαίωσης δόμησης και την παράκαμψη 
του ηλεκτρονικού συστήματος η οποία 
θα οδηγήσει σε μαϊμού βεβαιώσεις. 
Επίσης τους ερωτά εάν συμφωνούν με 
την επιτάχυνση της έκδοσης Προεδρι-
κού Διατάγματος για την ηλεκτρονική 
ταυτότητα των κτηρίων. Όπως τονίζει σε 
άλλο σημείο της επιστολή του, το ΤΕΕ για 
τη διευκόλυνση των συμβολαιογράφων 
ενέταξε εφαρμογή πρόσβασης των με-
λών των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων 
Ελλάδος στο ηλεκτρονικό του σύστημα 
με στόχο την υπέρβαση πιθανών γραφει-
οκρατικών δυσχερειών».

«Το αποτέλεσμα 
ήταν η τήρηση 
του Νόμου, στην 
πραγματικότητα και 
όχι στα χαρτιά, σε 
σχέση με τις μεταβι-
βάσεις αυθαιρέτων 
κτηρίων ή κτηρίων 
με αυθαίρετες 
κατασκευές και 
υπερβάσεις» τονίζει 
ο Χρ. Σπίρτζης 
στην επιστολή του, 
αναφερόμενος στη 
λειτουργία του ηλε-
κτρονικού συστήμα-
τος του ΤΕΕ και το 
μέτρο της βεβαίω-
σης μηχανικού στις 
μεταβιβάσεις.

Ο ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΘΕΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ 

ΣΗΜΕΡΑ

Σκληρή αντίδραση για τη στάση των  
συμβολαιογράφων κατά των μηχανικών 

Το Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012 η κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ αποφασίζει τις κεντρικές κατευθύνσεις για την 
πορεία των κινητοποιήσεων. Στο μεταξύ νέο κύκλο κινητοποιήσεων των διπλωματούχων μηχανικών και του ΤΕΕ 
μέχρι και την Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2012 έχει αποφασίσει η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ, με εισήγηση του προέδρου 
ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη. Ειδικότερα  προβλέπεται μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2012 η συνέχιση της αναστολής λειτουργίας 
όλων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των υπηρεσιών  της Τράπεζας Πληροφοριών. Επίσης για το 
ίδιο διάστημα η συνέχιση της αποχής όλων των εκπροσώπων και των μελών του ΤΕΕ, (διπλ. μηχανικοί δημοσίου, 
εργολήπτες, μελετητές, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες), από όλες τις επιτροπές, τα συμβούλια και τις τεχνικές 
εκπροσωπήσεις σε όλη τη χώρα.

Η Αντιπροσωπεία ΤΕΕ αποφασίζει για  
τις κινητοποιήσεις 



Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α 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

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

30
Οκτωβρίου

2012

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:14ο Διεθνές Συνέδριο 
Τηλεπικοινωνιών InfoCom World 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 17ο Εθνικό Συνέδριο: «Ενέργεια & 
Ανάπτυξη '12»
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, του e-TEE 
και πολλών άλλων φορέων

Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. 
Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

30-31
Οκτωβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

12-14
Δεκεμβρίου

2012

Η Πρεσβεία της Ισπανίας, το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Αρχιτεκτονικής και το Μουσείο Μπενάκη 
διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Θερβάντες, τον κύκλο διαλέξεων «Πόλη Ευρώ-
πη. Ισπανοί αρχιτέκτονες στην Αθήνα». 
Μέσω των διαλέξεων, όπως τονίζεται σε 
σχετική ανακοίνωση, η Πρεσβεία της Ισπα-
νίας αποσκοπεί να γνωρίσει στην Ελλάδα τις 
προτάσεις μερικών από τους πιο διακεκρι-
μένους εκφραστές της σύγχρονης ισπανικής 
αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζονται από την 
ικανότητα να βρίσκουν λειτουργικές λύσεις, 
ενώ παράλληλα διαφυλάσσουν την προσωπικό-
τητά τους στην αναζήτηση της αρμονίας με το 
ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσουν τα έργα τους.
Οι αρχιτέκτονες και τα γραφεία που προσκλή-
θηκαν στον κύκλο αυτό, αποτελούν ένα παρά-
δειγμα αυτής της αρχιτεκτονικής που εισάγει 
ένα γόνιμο διάλογο με τον περίγυρό της και 
ένα δείγμα της διεθνούς αναγνώρισης που 
χαίρει η ισπανική αρχιτεκτονική τις τελευταίες 
δεκαετίες.

Ο κύκλος 
διαλέξεων θα 
ξεκινήσει την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στις 19:30 
στο Μουσείο Μπενάκη (οδός Πειραιώς) με τη 
διάλεξη της Benedetta Tagliabue του γραφείου 
Miralles Tagliabue-ΕΜΒΤ, η οποία θα μιλήσει 
για το έργο της και τη σχέση της αρχιτεκτο-
νικής με την ταυτότητα του τόπου. Ο αρχιτέ-
κτονας Ανδρέας Γιακουμακάτος, καθηγητής 
του ΑΠΘ, θα κάνει την παρουσίαση και θα 
συντονίσει τη συζήτηση. 
Θα ακολουθήσουν οι:
-5 Δεκεμβρίου 2012       Antonio Ortiz (Σεβίλλη) 
-30 Ιανουαρίου 2013      Alberto Campo Baeza 
(Μαδρίτη)
-20 Φεβρουαρίου 2013  Juan Navarro 
Baldeweg (Μαδρίτη)
-20 Μαρτίου 2013   Fuensanta Nieto y Enrique 
Sobejano (Μαδρίτη).
Συντονιστές: Pablo Berzal (αρχιτέκτονας), 
Μιλτιάδης Τζιτζάς (καθηγητής ΕΜΠ).

 «Μιλούν τα Μνημεία; 
Μνήμη και ζωή  

στην πόλη»

Ημερίδα με θέμα: «Από την εκπαίδευση στην πραγματικότητα της απασχόλησης» διοργανώνει το 
Πανεπιστήμιο Πατρών, αύριο 30 Οκτωβρίου 2012 (9:00 - 13:30), στο αμφιθέατρο του Μουσείου 
Επιστημών και Τεχνολογίας, στην Πανεπιστημιούπολη Ρίου.
Στόχος της ημερίδας είναι να μετατρέψει σε πράξεις τις θεωρητικές γνώσεις του κάθε φοιτητή 
και να συμβάλλει στην αξιοποίηση σε επαγγελματικό και επιχειρηματικό επίπεδο των γνώσεων 
και των δεξιοτήτων, που απέκτησαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

«Ισπανοί αρχιτέκτονες στην Αθήνα»

Σήμερα πραγμα-
τοποιούνται -στο 
Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης- τα 
εγκαίνια της έκθεσης 
με τίτλο «Μιλούν τα 
Μνημεία; Μνήμη και 
ζωή στην πόλη».
  H έκθεση γίνεται στο 
πλαίσιο του προ-
γράμματος «Αρχαιο-
λογία στη σύγχρονη 
Ευρώπη: Επαγγελ-
ματικές προοπτικές 
και υπερβάσεις», που 

χρηματοδοτείται  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
- Πρόγραμμα Culture 2007-2013 και υλοποι-
είται από τον Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με άλλους δώδεκα 
Ευρωπαίους εταίρους και με επιστημονικό 
υπεύθυνο τον καθηγητή αρχαιολογίας Κ. Κω-
τσάκη. Οι δεκατρείς φορείς που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα αποτελούν το δίκτυο με τίτλο 
ACE (Archaeology in Contemporary Europe), 
το οποίο έχει θέσει ως στόχο του την προώθη-
ση της σύγχρονης αρχαιολογίας σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, με έμφαση στις πολιτισμικές, επιστη-
μονικές και οικονομικές της διαστάσεις και 
στην πρόσβαση του κοινού στην αρχαιολογική 
πληροφορία.
  Ο σχεδιασμός της έκθεσης –η οποία και θα 
διαρκέσει ως την Κυριακή 11 Νοεμβρίου-  
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων, το Δ.Π.Μ.Σ. «Μουσειολογία» και 
την διευθύντριά του καθηγήτρια Μ. Σκαλτσά 
για να διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας με τα μνημεία της πόλης.
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«Κύριε Βλαχάκη, Φίλε Κώστα,

«Με έκπληξη πληροφορήθηκα για τις έντονες διαμαρτυρίες σας, σε 
σχέση με τις κινητοποιήσεις για την εξαθλίωση των διπλωματούχων 
μηχανικών και των επιστημόνων και την στοχοποίηση του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ). Ιδιαίτερη έκπληξη, δεδομένου ότι στο 
πλαίσιο της κοινής δράσης των επιστημονικών Φορέων και Συλλό-
γων έχετε συνυπογράψει και συμφωνήσει στις διαπιστώσεις και στα 
αιτήματα που μας αφορούν όλους.
Συνεχίζει να είναι, φαντάζομαι, κοινός ο αγώνας ενάντια στην ένταξή 
μας στον ΕΟΠΥΥ, στις αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, στην 
μη κάλυψη της ανεργίας, στις απώλειες από την κλοπή των αποθε-
ματικών από τους ασφαλιστικούς μας Φορείς, στις άδικες φορολο-
γικές ρυθμίσεις. Από ο, τι θυμάστε, όταν στελέχη του Συλλόγου σας 
αντιδρούσαν στη θεσμοθέτηση της βεβαίωσης για τον έλεγχο των 
υπερβάσεων στα κτήρια και στη μη ύπαρξη δόμησης στα οικόπεδα, 
το ΤΕΕ με πραγματική διάθεση συνεργασίας ενέταξε εφαρμογή πρό-
σβασης των Μελών σας στο ηλεκτρονικό του σύστημα για τον έλεγχο 
της γνησιότητας της και την υπέρβαση πιθανών γραφειοκρατικών 
δυσχερειών.
Το αποτέλεσμα ήταν η τήρηση του Νόμου, στην πραγματικότητα και 
όχι στα χαρτιά, σε σχέση με τις μεταβιβάσεις αυθαιρέτων κτηρίων ή 
κτηρίων με αυθαίρετες κατασκευές και υπερβάσεις.
Το αποτέλεσμα ήταν, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, να μην 
μεταβιβάζονται αυθαίρετα κτήρια και πλήθος ιδιοκτησιών με υπερ-
βάσεις, για τα οποία τα Μέλη σας καλούνταν να κλείνουν τα μάτια και 
να οδηγούνται σε συμβόλαια που υπέκρυπταν ολόκληρα αυθαίρετα 
κτίσματα και μεταβιβάζονταν ως αδόμητα οικόπεδα ή ιδιοκτησίες 
με υπερβάσεις και αυθαίρετες κατασκευές που δεν εμφανίζονταν. 
Επειδή διάφορες φήμες και η κυβερνητική τακτική δεν πρέπει να 
μας οδηγήσει στην υιοθέτηση συμπεριφορών κοινωνικού αυτοματι-
σμού, σας παρακαλώ για την απάντησή σας στις παρακάτω ερωτή-
σεις, ώστε να συνεχίσουμε τον κοινό μας αγώνα στα δίκαια αιτήματα 
των Μελών μας:

1. Έχετε προτείνει στο ΥΠΕΚΑ ή στην Κυβέρνηση την κατάργηση 
της βεβαίωσης δόμησης;
2. Έχετε προτείνει στο ΥΠΕΚΑ ή στην Κυβέρνηση την παράκαμψη 
του ηλεκτρονικού συστήματος που θα οδηγήσει σε μαϊμού βεβαι-
ώσεις; 
3. Συμφωνείτε με την παράκαμψη του ελέγχου των κρατήσεων και 
των αμοιβών μηχανικών στις ενεργειακές επιθεωρήσεις και στις 
βεβαιώσεις που οδηγεί σε πιθανές απώλειες κρατικών εσόδων;
4. Συμφωνείτε με την επιτάχυνση της έκδοσης του σχεδίου Προε-
δρικού Διατάγματος για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων;
5. Δεσμεύεστε, σε περίπτωση που η Κυβέρνηση προχωρήσει στις 
παραπάνω ενέργειες, για τη μερική ή τη μη εφαρμογή τους, που 
επαναφέρουν το προηγούμενο καθεστώς αδιαφάνειας και παρα-
βατισμού ή την πιθανή εμπλοκή Μελών σας και Μελών μας σε 
αδιαφανείς και αμφισβητήσιμες διαδικασίες, όπως στο παρελθόν;
Τις δύσκολες εποχές που ζούμε, θα ήταν έγκλημα η διάσπαση της 
κοινής στάσης των επιστημόνων και η προσπάθεια αντιπαροχής 
με κάποια ανταλλάγματα που θα ακύρωναν τους αγώνες όχι κάθε 
κλάδου, αλλά του ελληνικού Λαού που η κυβερνητική πολιτική και 
οι συνοδοιπόροι της δεν λαμβάνουν υπόψη, κατεβάζοντας ρολά 
ακόμη και στον στοιχειώδη κοινωνικό διάλογο.
Φαντάζομαι ότι αν αντιλαμβάνεστε τις αντιδράσεις στις ανάλγητες 
κυβερνητικές επιλογές ως κατάχρηση αρμοδιοτήτων της άσκησης 
δημόσιας λειτουργίας, θα ήθελα να το επιβεβαιώσετε για αντιδρά-
σεις όλων των κλάδων ενάντια στην κατάλυση του κράτους δικαίου, 
όπως της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Είμαι βέβαιος για την υπεύθυνη στάση, την τοποθέτηση και τις 
ενέργειές σας, σε σχέση με τις παραπάνω τακτικές που εφαρμόζει 
και επεξεργάζεται η Κυβέρνηση¬. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπίρτζης» 

Μεθοδεύσεις για «μαϊμού» βεβαιώσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων; 
Αμείλικτα ερωτηματικά θέτει ο Χρ. Σπίρτζης προς τον πρόεδρο των συμβολαιογράφων 

-«Το αποτέλεσμα ήταν η τήρηση του Νόμου, στην πραγματικότητα και όχι στα χαρτιά, σε σχέση με τις μεταβιβάσεις αυθαιρέτων κτηρίων ή κτηρίων 
με αυθαίρετες κατασκευές και υπερβάσεις» τονίζει ο Χρ. Σπίρτζης στην επιστολή του, αναφερόμενος στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος 
του ΤΕΕ και το μέτρο της βεβαίωσης μηχανικού στις μεταβιβάσεις. Στην ίδια επιστολή προς τον πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαι-
ογραφικών Συλλόγων Ελλάδος Κωνσταντίνο Βλαχάκη, με την οποία ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά εξηγήσεις για τη στάση των συμβολαιογράφων όσον 
αφορά στις κινητοποιήσεις των μηχανικών.   Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζητά μάλιστα να μάθει εάν οι συμβολαιογράφοι έχουν προτείνει στο ΥΠΕΚΑ ή την 
κυβέρνηση, την κατάργηση της βεβαίωσης δόμησης και την παράκαμψη του ηλεκτρονικού συστήματος η οποία θα οδηγήσει σε μαϊμού βεβαιώσεις. 
Επίσης τους ερωτά εάν συμφωνούν με την επιτάχυνση της έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτηρίων. 

Η επιστολή του προέδρου του ΤΕΕ
Το πλήρες κείμενο της επιστολής με αρ. πρωτοκόλλου ΤΕΕ 38421/25-10-2012 είναι το εξής:

Τι λένε οι συμβολαιογράφοι
Σχετικά με το θέμα, στις 19/10/2012 το ΑΠΕ δημοσίευσε ότι: «Την έντονη διαμαρτυρία του, αλλά και την αντίθεσή του, εκφράζει ο πρό-
εδρος της συντονιστικής επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, Κων. Βλαχάκης, για την απόφαση του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) να αναστείλει την λειτουργία  της Τράπεζας (πλατφόρμα) Πληροφοριών του Επιμελητηρίου. Όπως υπογραμμίζει 
ο ίδιος  με την αναστολή λειτουργίας της επίμαχης πλατφόρμας δεν μπορούν να υλοποιηθούν ούτε αυτές «οι λίγες συναλλαγές που 
έχουν απομείνει για τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητο». Ακόμη, ο πρόεδρος των συμβολαιογράφων 
επισημαίνει ότι «δεν μπορούμε να κατεβάζουμε τα ρολά και η ζωή του Έλληνα πολίτη όπως και η ρύθμιση των ιδιωτικών δικαιωμάτων 
του να εξαρτώνται από τα συμφέροντα κλάδων» και προσθέτει ότι «η άσκηση δημόσιας λειτουργίας δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση 
κατάχρηση αρμοδιοτήτων».



Η Intel έκανε την τύχη της, τα προηγούμενα χρόνια, χάρη στην κυριαρχία της σε όλες τις φίρμες των 
προσωπικών υπολογιστών και η Microsoft χάρη στο λογισμικό που χρησιμοποιούσαν. Η …μυστική συνταγή 
της επιτυχίας της Google ήταν το «ψαχτίρι» στο αχανές διαδίκτυο. Σήμερα οι «τιτάνες» της τεχνολογίας 
νιώθουν το «έδαφος» να μετατοπίζεται χάρη σε μια μεγάλη δύναμη: τις συσκευές κινητής επικοινωνίας. 
Οι μεγάλες (έως τώρα) εταιρείες τεχνολογίας ανακαλύπτουν ότι ο πελάτης τους δεν κάθεται πια σε ένα 
γραφείο, αλλά μετακινείται διαρκώς. Δεν περιορίζεται στην αγορά ενός βιβλίου ή μουσικής και στην 
κράτηση σε ένα ξενοδοχείο. Αναζητά τα πάντα, θέλει τα πάντα, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε βρεθεί. 
Υιοθετεί τα smartphones και τα tablets, γιατί μ’ αυτά μπορεί να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του οποτεδήποτε 
και οπουδήποτε.
Η στροφή των πελατών της τεχνολογίας αποτυπώθηκε ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα των γιγάντων 
της τεχνολογίας. Google, Microsoft, Intel είδαν τα έσοδά τους από τα παραδοσιακά τους προϊόντα να 
μειώνονται. Η ζήτηση για τσιπ της Intel για υπολογιστές - τα οποία είναι πολύ πιο κερδοφόρα από ό, τι 
για τα smartphones – βρίσκονται σε κατακόρυφη πτώση. Οι πωλήσεις του λογισμικού της Microsoft  
για προσωπικούς υπολογιστές, είναι, επίσης, έντονα πτωτική. Στην Google, η τιμή που πληρώνουν οι 
διαφημιστές, όταν οι χρήστες κάνουν κλικ στις διαφημίσεις, τον τελευταίο χρόνο έχει πέσει και την ίδια 
περίοδο οι διαφημίσεις για κινητές συσκευές εκρήγνυται, καθώς, μάλιστα, κοστίζουν λιγότερο και έχουν 
καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η νέα επικεφαλής της Yahoo, η Marissa Mayer, δήλωσε ότι η εταιρεία 
πρέπει να γίνει κατά κύριο λόγο, εταιρεία κινητής τεχνολογίας. Η μετοχή του Facebook έχασε το ήμισυ της 
αξίας της από την είσοδο της εταιρείας στη Wall Street, μετά τη διαπίστωση ότι 6 στους 10 κάνουν log in 
από τα τηλέφωνά τους.
Η Nvidia και η Qualcomm, δυο μικρότερες εταιρείες τεχνολογίας, κατασκευάζουν επεξεργαστές για 
φορητές συσκευές. Η Amazon και η eBay πωλούν τα προϊόντα σε μικρές οθόνες. Κάποιες άλλες εταιρείες 
έχουν βρει εξειδικευμένες υπηρεσίες για κατόχους κινητών τηλεφώνων: η Zillow για την ακίνητη 
περιουσία, η Yelp για τις τοπικές επιχειρήσεις και η OpenTable για κρατήσεις εστιατορίων. Όλες αυτές 
βλέπουν τα έσοδά τους να μεγεθύνονται.

Σήμερα, σχεδόν το ήμισυ των Αμερικανών 
κατέχουν ένα smartphone, σύμφωνα με την 
comScore και αυτό συνέβη χάρη στην Apple 
και του iPhone που παρουσίασε πριν πέντε 
χρόνια. Τα τελευταία δυο χρόνια, σύμφωνα με 
το eMarketer, οι χρήστες κινητών τηλεφώνων 
ξοδεύουν ως 82 λεπτά την ημέρα για πλοήγηση 
στο Web, χρήση διαφόρων εφαρμογών, για να 
παίξουν παιχνίδια και να ακούσουν μουσική. 
Χρόνος υπερδιπλάσιος απ’ ότι τα αμέσως 
προηγούμενα χρόνια. Αντίθετα ο χρόνος που 
διαθέτουν οι χρήστες υπολογιστών για τις ίδιες 
ενασχολήσεις θα αυξηθεί μόλις 3,6% εφέτος.
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ΔΥΣΚΟΛΗ Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΤΗΣΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ MOBILE WORLD

Με στόχο την ...ευχάριστη απελευθέρωση 
από τη βαρύτητα, οι αρχιτέκτονες της AZC, 
ενός γραφείου που εδρεύει στη γαλλική 
πρωτεύουσα, πρότειναν στον αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό «Archtriumph», μια φουσκωτή 
γέφυρα για να ενώσει τις όχθες του Σηκουάνα. 
Η κατασκευή προτείνεται να γίνει από 
σωλήνες PVC διαμέτρου 30 μέτρων, οι οποίο 
θα συγκρατούν τρία διαδοχικά …τραμπολίνο !
Κάθε κομμάτι της γέφυρας θα περιέχει 3.700 
κυβικά μέτρα αέρα και το πέρασμά της, μόνο 
από πεζούς, θα γίνεται, αναμφισβήτητα, με 
διασκεδαστικό τρόπο στην περίπτωση κατά την 
οποία η ιδέα υλοποιηθεί. «Σκεφτήκαμε πως 
το Παρίσι έχει τις γέφυρες και τα περάσματα 
που χρειάζονται για  να διασχίζουν άνθρωποι 
και οχήματα τον Σηκουάνα», αναφέρουν 
οι εμπνευστές του σχεδίου. «Πρόθεσή μας 
είναι να καλέσουμε τους επισκέπτες και 
τους κατοίκους να δοκιμάσουν ένα νέο και 
πιο παιχνιδιάρικο μονοπάτι πάνω στο νερό» 
υπογραμμίζουν.
Η κριτική επιτροπή του διαγωνισμού τους 
απένειμε το 3ο βραβείο. 

ΓΕΦΥΡΑ …ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
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Όλες οι οικοδομικές επιχειρήσεις 
είναι ανενεργές αυτή την περίο-
δο. Δηλαδή 13.000 εταιρείες δεν 
έχουν αυτή τη στιγμή αντικείμενο 
εργασιών. Αυτό τόνισε στο πρό-
σφατο Ελληνορωσικό Συνέδριο ο 
πρόεδρος των οικοδομικών επιχει-
ρήσεων Ελλάδας, Δ. Καψιμάλης ο 

οποίος περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση στην αγορά. Την 
περίοδο αυτή δεν ανεγείρεται απολύτως τίποτε αλλά ούτε υπάρχουν και 
πωλήσεις. Όπως είπε, πάντως, όταν έρθει η ώρα για να περάσει αυτή η 
μεγάλη κρίση τότε θα υπάρξει ανυπαρξία νεόδμητων ακινήτων. Ανέφε-
ρε ότι τα παλαιά ακίνητα που δεν έχουν καλή αντισεισμική θωράκιση, 
έχουν ήδη βγει εκτός αγοράς καθώς είναι απαξιωμένα και μόνο με 
εργασίες θωράκισής τους θα μπορέσουν να επανέλθουν. Τόνισε ωστόσο 
πως την τελευταία 3ετία όλα τα ακίνητα είναι πλήρως νόμιμα, μετά τις 
ρυθμίσεις για την τακτοποίηση ημιυπαίθριων και αυθαίρετων. Είπε, 
τέλος, ότι πολλά ακίνητα πλέον πωλούνται κάτω του κόστους και εκτιμά 
ότι δεν μπορούν να πουληθούν χαμηλότερα.

Χρεοκοπημένες 13.000  
οικοδομικές επιχειρήσεις

Να μειώσουν τα τιμολόγια ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου 
ζητά από τις διοικήσεις της ΔΕΗ και 
της ΔΕΠΑ ο υφυπουργός Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, Μάκης Παπαγεωργίου. 
Ο κ. Παπαγεωργίου στις επιστολές 
του προς τις διοικήσεις της ΔΕΗ 
και της ΔΕΠΑ επισημαίνει το υψηλό 
ενεργειακό κόστος για τις ελληνικές 
βιομηχανίες, που αποτελεί τροχοπέ-
δη στις τεράστιες προσπάθειες που 
καταβάλλουν εν μέσω οικονομικής 
ύφεσης, ώστε να παραμείνουν 
ανταγωνιστικές σε σχέση με τον 
διεθνή ανταγωνισμό και επομέ-
νως βιώσιμες. «Προκειμένου να 
μην διακοπεί η λειτουργία τους με 

συνακόλουθη την απώλεια πολλών 
θέσεων εργασίας, τόσο στις ίδιες 
όσο και σε ολόκληρους κλάδους», 
ζητά από τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ να 
εξετάσουν τη δυνατότητα μείωσης 
των τιμολογίων του ηλεκτρικού 
ρεύματος και του φυσικού αερίου 
αντίστοιχα, συνυπολογίζοντας και τις 
σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστι-
κής Αρχής Ενέργειας. Στο πλαίσιο 
αυτό, πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
του υφυπουργού, με τις Διοικήσεις 
της ΔΕΠΑ και των ΕΠΑ, Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, κατά 
τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε 
και το κόστος τιμολόγησης προς τους 
οικιακούς καταναλωτές.

Μείωση τιμολογίων από ΔΕΗ και ΔΕΠΑ 
ζητά το ΥΠΕΚΑ

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων 
των ιατρικών και δικηγορικών συλλόγων με τον υπουργό Οικο-
νομικών Γιάννη Στουρνάρα, στον οποίο έθεσαν φορολογικά και 
ασφαλιστικά ζητήματα, όπως η ένταξη του Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολούμενων στον ΕΟΠΥΥ, η περικοπή των ειδικών 
μισθολογίων, η απελευθέρωση του δικηγορικού επαγγέλματος 
και το φορολογικό νομοσχέδιο.  Σύμφωνα με τους εκπροσώπους 
των ιατρικών συλλόγων, το μόνο που έλαβαν από τον υπουργό 
Οικονομικών ήταν μια γενική υπόσχεση για συμψηφισμό των 
οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες γιατρούς. Χαρακτηριστι-
κή ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν: «τσάμπα ήρθαμε». Από την 
πλευρά τους, οι δικηγόροι τόνισαν ότι δεν πρέπει να καταργηθεί 
η υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου σε συγχωνεύσεις άνω των 
100.000 ευρώ, όπως προβλέπει το μνημόνιο, λέγοντας ότι τίθενται 
θέματα ασφάλειας, όπως και να μην καταργηθεί το αφορολόγητο 
όριο για τους χαμηλά αμειβόμενους δικηγόρους. Όμως, και αυτοί 
δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις του υπουργού.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το 
ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχουν 
από ελληνικής πλευράς στο ευρωπαϊκό ερευνη-
τικό πρόγραμμα Innwind.EU (Innovative Wind 
Conversion Systems (10-20MW) for Offshore 
Applications) για το σχεδιασμό πολύ μεγάλων 
υπεράκτιων ανεμογεννητριών, με στόχο τη 
μείωση του κόστους της παραγόμενης αιολικής 
ενέργειας. Το έργο ξεκινά την 1η Νοεμβρίου 
2012, χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα 
Πλαίσιο και ο συνολικός του προϋπολογισμός 
είναι 19,5 εκατ. ευρώ. Η ερευνητική κοινοπραξία 
αποτελείται από τους κορυφαίους βιομηχανι-
κούς εταίρους και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά 
ιδρύματα που είναι μέλη της EERA (European 
Energy Research Alliance). Συμμετέχουν συνο-
λικά 27 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες ενώ η 
Ελληνική συμμετοχή ξεπερνά τα 2,1 εκατ. ευρώ 
(το 11% του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου). Οι ελληνικοί φορείς θα ασχοληθούν, 
κατά κύριο λόγο, με τον καινοτόμο αεροδυνα-
μικό και δομικό σχεδιασμό του δρομέα και με 
την ανάλυση και το σχεδιασμό της υποθαλάσ-
σιας στήριξης της ανεμογεννήτριας. Επιπλέον, 
το ΚΑΠΕ συντονίζει και το πρώτο από τα πέντε 
πακέτα εργασίας, το οποίο αφορά στη διαδικα-
σία αποτίμησης και σύνθεσης των αποτελεσμά-
των από το επίπεδο του υποσυστημάτων της 
ανεμογεννήτριας στο επίπεδο της ολοκληρωμέ-

νης μηχανής.

Ελληνική συμμετοχή  
σε έρευνα για υπεράκτιες 
ανεμογεννήτριες

Συνάντηση γιατρών  
και δικηγόρων με Γ. Στουρνάρα, 

χωρίς αποτέλεσμα 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 26% και 33% για ελεύθερους επαγγελματίες, 
στο 33% για τις επιχειρήσεις- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  Προσπάθεια του Euroworking Group να 
υπάρξει συνολική απόφαση για την Ελλάδα- ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΕΔΑΦΟΣ Η 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ-Πιθανή η χρησιμοποίηση ενός μέρους της 
επόμενη δόσης του δανείου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Οι δανειστές λένε «όχι» στις προτάσεις της ΔΗΜΑΡ για 
τα εργασιακά και του ΠΑΣΟΚ για τις αποκρατικοποιήσεις- ΔΙΠΛΗ 
ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ  Γκρίζες ζώνες, κενά και ερωτηματικά 
έπειτα από τη δημοσιοποίηση- Η «ΔΙΚΗ» ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΛΑΓΚΑΡΝΤ .

ΕΘΝΟΣ: Την ίδια μέρα η κατάθεση του προϋπολογισμού στη Βουλή- 
ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΟ EUROGROUP  Το νέο σχέδιο του υπ. 
Οικονομικών- ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  
28η Οκτωβρίου: ΜΕ… ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ 
«ΟΧΙ»  Επιτροπή Ανταγωνισμού: ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΤΩΝ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το νέο σύστημα φορολόγησης για μισθωτούς- 
συνταξιούχους- ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 25.000 €  
ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΤΟΥ ΞΥΡΑΦΙΟΥ ΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ- Η τρόικα 
δεν δέχεται τις ρυθμίσεις για τις συμβάσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις 
μέσω Βουλής  Το ξέσπασμα Παπούλια και η ξυπόλητη σημαιοφόρος- 
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Εγκλωβισμένη εντός και εκτός συνόρων 
η χώρα- ΔΙΠΛΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΦΩΤΗ ΚΑΙ ΤΡΟΪΚΑ  ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΩΝΗ 
ΣΑΜΑΡΑ- Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια, προκειμένου να αυξηθούν 

οι δικαιούχοι- Όλες οι νέες ρυθμίσεις  ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΓΚΕΛΑ, 
ΑΟΡΑΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ… ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ- Μικροεπεισόδια 
στη Θεσσαλονίκη, αποδοκιμασίες στο Ηράκλειο και… ξυπόλητη- από 
ατύχημα- σημαιοφόρος στην Αθήνα.

ΕΣΤΙΑ: ΣΘΕΝΑΡΗ ΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΑΜΑΡΑ- Αντιπαρατάσσεται 
στο κλίμα καταστροφολογίας.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σε Εφορίες, Πολεοδομίες, Ασφαλιστικά 
Ταμεία και σε άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες- ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ 
ΟΥΡΕΣ!...  Οργασμός στην κυβέρνηση για το πακέτο των 31,5 δισ. ευρώ…
- ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ  
Σύμφωνα με το γερμανικό «Σπίγκελ»- ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ 
ΧΡΕΟΥΣ…

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ 
ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ  Όχι στο ρατσισμό και τον φασισμό από την πλειονότητα 
των ιεραρχών- ΕΝΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ  
Κρίσιμη εβδομάδα για τη δόση- ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Βρέθηκαν υπό τη μορφή συμβόλων σε ένα σπίτι 
στην Κύπρο- 18 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ: «ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ, ΜΑ… ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»!
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«ΕΡΧΕΤΑΙ» ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 29/10/2012

Νέα μέτρα ύψους 9,2 δισ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 
μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές και προσωπικές 
επιχειρήσεις και όλες οι εταιρείες, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» 
την Τετάρτη από το Eurogroup για την εκταμίευση της δόσης 31,5 δισ. Τα 
συγκεκριμένα μέτρα θα περιλαμβάνονται στο κείμενο του νέου κρατικού 
προϋπολογισμού του 2013 που έχει προγραμματιστεί να κατατεθεί το 
αργότερο έως την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου στη Βουλή. Ο προϋπολογισμός 
του 2013 στοχεύει στη δημοσιονομική σταθερότητα που είναι αναγκαία 
προϋπόθεση, όπως τονίζει n κυβέρνηση για τη σταδιακή ανάκαμψη 
της οικονομίας. Η δημοσιονομική στρατηγική για το 2013 θα βασιστεί, 
όπως επεσήμανε και ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, 
στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που ήδη συζητήθηκε στην αρμόδια 
Επιτροπή της Βουλής, κυρίως στους παρακάτω πυλώνες: 
•	Στην	υιοθέτηση	και	υλοποίηση	των	αναγκαίων	διαρθρωτικών	και	θεσμικών	
αλλαγών. 
•		Στη	δημιουργία	ενός	απλού,	δίκαιου	και	σταθερού	φορολογικού	
συστήματος. 
•		Στην	επιτάχυνση	των	αποκρατικοποιήσεων	και	του	προγράμματος	
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. 
•		Στην	περαιτέρω	αναδιάρθρωση	και	συγχώνευση	των	φορέων	του	δημοσίου	
τομέα.
Στο νέο προϋπολογισμό θα περιλαμβάνονται όλα τα πρόσθετα μέτρα που 
αναμένεται να συμβάλλουν, ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος των 9,2 δισ. 
ευρώ περικοπής δαπανών: 
-  Κλιμακωτές μειώσεις μισθών στα ειδικά μισθολόγια, οι οποίες τίθενται σε 
ισχύ αναδρομικά από 1n Αυγούστου 2012. Για αποδοχές έως 1.000 ευρώ 
το ποσοστό μείωσης ορίζεται στο 2%, από 1.001 έως και 1.500 ευρώ στο 
10%,από1.501 έως και 2.500 ευρώ στο 20%, από 2.501 μέχρι 4.000 στο 30% και 
για ποσά άνω των 4.000 η μείωση είναι 35%.
- Κατάργηση των δώρων (1.000 ευρώ μεικτά το χρόνο) των υπαλλήλων στο 
στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
- Διαθεσιμότητα 2.000 υπαλλήλων μέχρι το τέλος του 2012. Άλλες 25.000 
αποχωρήσεις εντός του 2013 (6.250 ανά τρίμηνο).
- Αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη (και στα ενδιάμεσα 
στάδια) από 1ης Ιανουαρίου 2013.
-   Κλιμακωτές μειώσεις στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ (άθροισμα 
κύριας και επικουρικής). Για συντάξεις από 1.000 έως 1.500 ευρώ το 
ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται στο 3%, από 1.501 έως και 2.000 ευρώ στο 
5% και για συντάξεις άνω των 2.000 ευρώ στο 12%. Για τα ειδικά μισθολόγια 
οι μειώσεις θα είναι αντίστοιχες με εκείνες που θα επιβληθούν στους εν 
ενεργεία υπαλλήλους.
-  Μείωση του εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων κατά 23% και επιβολή 
εισφοράς 3% στις κύριες συντάξεις όσων έλαβαν εφάπαξ από το 1995 και 
μετά. 
-  Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου και στις ΔΕΚΟ με πλαφόν στις αποδοχές τα 
1.900 ευρώ ανά μήνα (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών, 
υπερωριών, επιδομάτων). 
-  Επέκταση του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 αποχωρήσεις στη Γενική 
Κυβέρνηση έως το 2016. 
-  Περιστολή του μισθολογικού κόστους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά 75 
εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο του 2013. 
-  Καταργούνται τα επιδόματα επίτευξης δημοσιονομικών στόχων και 

απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. 
-  Υποχρεωτικές θα είναι οι μεταθέσεις προσωπικού εντός της Γενικής 
Κυβέρνησης και από περιοχή σε περιοχή. 
-  Μειώνεται ο αριθμός των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τις 15.226 στις 
2.000 ετησίως. Επίσης, μείωση του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού 
ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά 90%. 
-  Χάνεται το δικαίωμα πρόσληψης για συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του 
ΑΣΕΠ, αν αυτή δεν γίνει εντός τριετίας από την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.
-   Κατάργηση 13ης και 14ης σύνταξης σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
-  Αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και για ασφαλισμένους προ του 1993. 
-  Κατάργηση του ΕΚΑΣ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 64ο έτος 
ηλικίας τους. 
-  Μείωση του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων κατά 50 ευρώ ή 30 
ευρώ, ανάλογα με το αν διαθέτουν ή όχι ιδιόκτητη κατοικία.
-  Κατάργηση των ειδικών επιδομάτων ανεργίας. 
-  Περιορισμός όλων των λειτουργικού χαρακτήρα δαπανών με ιδιαίτερη 
έμφαση στις δαπάνες που αφορούν:  μετακινήσεις προσωπικού,  μισθώματα 
κτηρίων,  προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού κλπ. 

ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 2-3 | 29/10/2012

Διπλή εμπλοκή, που μετά τη ΔΗΜΑΡ μπορεί να παρασύρει και το ΠΑΣΟΚ 
σε μια αρνητική στάση για το τρίτο Μνημόνιο, σημειώθηκε χθες στον 
τελευταίο γύρο των διαπραγματεύσεων με την τρόικα, προκαλώντας έντονη 
ανησυχία στην κυβέρνηση n οποία ακροβατεί πλέον σε τεντωμένο σχοινί. 
Την ανησυχία αυτή εξέπεμψε αργά χθες το βράδυ και ο Γιάννης Στουρνάρας 
με την ολοκλήρωση της δεύτερης μέσα στο Σαββατοκύριακο πολύωρης 
σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι υπουργοί 
που διαχειρίζονται το πακέτο των προαπαιτούμενων διαρθρωτικών αλλαγών. 
Ο υπουργός Οικονομικών γνωστοποίησε ότι οι ελεγκτές της τρόικας 
αρνήθηκαν νέες υποχωρήσεις στα εργασιακά, απορρίπτοντας ουσιαστικά 
το αίτημα της ΔΗΜΑΡ για τη διάσωση του επιδόματος γάμου στους 
κατώτατους μισθούς και την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. 
Παράλληλα έκανε γνωστό ότι n τρόικα απορρίπτει και την πρόταση που 
προωθεί το ΠΑΣΟΚ (και βρήκε στήριξη από τη ΔΗΜΑΡ αλλά και αρκετούς 
βουλευτές της ΝΔ) να εγκρίνεται από τη Βουλή και όχι από το Ταμείο 
Αποκρατικοποιήσεων κάθε ιδιωτικοποίηση. Ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι 
n κυβέρνηση «θα επιμείνει έως την τελευταία στιγμή» για να υπάρξει σε 
κάποια από τα τελευταία αγκάθια αλλαγή πλεύσης από τους δανειστές. Από 
τις χθεσινές εξελίξεις, ωστόσο, είναι προφανές ότι έχουν σχεδόν εξαντληθεί 
τα περιθώρια για συμβιβαστική λύση που θα καλύπτει τη ΔΗΜΑΡ, με 
αποτέλεσμα n άρση του αδιεξόδου να περνά μέσα από αναδίπλωση του κ. 
Κουβέλη ή την οριστική απόφαση του Μαξίμου να προχωρήσει ανεξάρτητα 
από τις ρήξεις στην τρικομματική συνεργασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, 
στη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης στο Μαξίμου ο υπουργός Οικονομικών 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με τους κ.κ. Τόμσεν και Μορς, οι οποίοι άναψαν 
κόκκινο και στα τρία αιτήματα που προέρχονται από τους κυβερνητικούς 
εταίρους. Για την κατάργηση του επιδόματος γάμου τόνισαν ότι έχει 
ψηφισθεί επί κυβέρνησης Παπαδήμου, για την επεκτασιμότητα των 
συμβάσεων ανέφεραν ότι δεν ισχύει σχεδόν σε καμία δυτική χώρα, ενώ 
n αυτονομία του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) έχει επίσης την 
προγενέστερη έγκριση της Βουλής. Κατά την τρόικα, n Βουλή μπορεί να 
παρακολουθεί τη διαδικασία μιας ιδιωτικοποίησης και όχι να αποφασίζει 
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μια ιδιωτικοποίηση. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι μεθαύριο 
Τετάρτη, οπότε θα πραγματοποιηθεί n κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Eurogroup, 
εξαντλείται το χρονικό όριο που έχει n κυβέρνηση για να ανακοινώσει την 
τελική συμφωνία με τη τρόικα. To μήνυμα είναι ότι ο κ. Στουρνάρας δεν 
μπορεί να απευθυνθεί στους ομολόγους του και να ανοίξει η συζήτηση 
για την εκταμίευση της δόσης με ανοικτή τη διαπραγμάτευση με τους 
δανειστές. Η προεργασία, πάντως, για να προωθηθούν τα μέτρα στη Βουλή 
ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ κι αυτό θα μεταφέρει σήμερα το απόγευμα 
στην ομάδα εργασίας του Eurogroup ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
Πάνος Τσακλόγλου. Σε μία τελευταία προσπάθεια, εξάλλου, για άρση του 
αδιεξόδου, οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι θα υπάρξει σήμερα επικοινωνία του 
Πρωθυπουργού με τον κ. Κουβέλη αλλά και νέες επαφές του κ. Στουρνάρα 
με τους ελεγκτές της τρόικας. Η νομοπαρασκευαστική επεξεργασία 
του πακέτου με τις δημοσιονομικές περικοπές, τα εργασιακά και τις 
διαρθρωτικές αλλαγές θα έχουν ολοκληρωθεί στο τέλος της εβδομάδας 
και την προσεχή Δευτέρα θα κατατεθούν ως ένα άρθρο στη Βουλή για να 
ψηφισθούν με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ 
ΟΡΜΟΥ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 12 | 29/10/2012

Πιο κοντά στην υλοποίηση του βρίσκεται το έργο της ολοκληρωμένης 
ανάπλασης του φαληρικού όρμου, συνολικού προϋπολογισμού 330 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες προωθείται προς 
έγκριση στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Προεδρικό Διάταγμα της 
έγκρισης του, αφού έχει υπογραφτεί από τους συναρμόδιους υπουργούς και 
τo οποίο περιλαμβάνει τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
ώστε στη συνέχεια να δρομολογηθούν οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των 
επιμέρους έργων. Η χρηματοδότηση του Προγράμματος έχει συμφωνηθεί 
να προέλθει από το ΠΕΠ Αττικής (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα) 
και έχει προταθεί και στην επικείμενη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ (Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ώστε να εξασφαλιστεί το σύνολο των 
αναγκαίων κεφαλαίων. Τα έργα ανάπλασης κατανέμονται σε 4 εργολαβίες, 
2 για τα έργα υποδομής, συγκοινωνιακά - αντιπλημμυρικά και λιμενικά 
και 2 για τη διαμόρφωση του πάρκου. Ήδη έχει δημοσιευτεί n πρώτη 
πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων που αφορά στη ζώνη 1 του έργου. 
Η περιοχή του φαληρικού Όρμου καταλαμβάνει έκταση 760 στρεμμάτων 
κατά μήκος ακτογραμμής μήκους περίπου 2 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει 
την παραλιακή κατάντη των αστικών περιοχών Μοσχάτου, Καλλιθέας, από 
την εκβολή του Κηφισού ποταμού μέχρι το όριο με το υφιστάμενο Δημοτικό 
Αθλητικό Κέντρο (ΔΑΚ) του δήμου Παλαιού Φαλήρου. Η περιοχή εφάπτεται 
στο χώρο του παλαιού Ιπποδρόμου στο τέρμα της λεωφόρου Συγγρού όπου 
υλοποιείται το έργο της Λυρικής Σκηνής και της Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης 
από το Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» (ΚΠΙΣΝ) ενώ προς 
τα δυτικά εφάπτεται στην περιοχή του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. To 
masterplan για την ανάπλαση του φαληρικού Όρμου, όπως είναι γνωστό, 
μελετήθηκε από τον αρχιτέκτονα Renzo Piano και αποτελεί χορηγία του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 
Με βάση τo σχεδιασμό n λεωφόρος Ποσειδώνος μετατοπίζεται προς τη 
θάλασσα, υποβιβάζεται και καλύπτεται στο μεγαλύτερο μέρος της από το 
πάρκο. Προτείνεται n με κάθε τρόπο «διείσδυση» του πάρκου προς τους 
γειτονικούς δήμους με φυτεύσεις όλων των πιθανών διαθέσιμων χώρων. 
Οι δρόμοι εκτείνονται προς τη θάλασσα ως πεζόδρομοι και καταλήγουν σε 
προκυμαίες. Οι βασικοί από αυτούς τους άξονες αναφέρονται στις θεματικές 

ενότητες «φύση» και «πολιτισμός» που χαρακτηρίζουν την αισθητική και τη 
λειτουργία των περιοχών του πάρκου, καθώς και ης δραστηριότητες που θα 
αναπτυχθούν σε αυτές. To Πάρκο περιλαμβάνει τεράστια προστατευμένη 
πισίνα με θαλασσινό νερό σε συνέχεια της θάλασσας, αξιοποιώντας 
με κάθε τρόπο το υδάτινο στοιχείο για αθλητισμό και αναψυχή. Επίσης 
άλση, περιπάτους, ποδηλατοδρόμους, περιοχές απόλαυσης της φύσης με 
θεματικές ενότητες δραστηριοτήτων, καταδυτικό πάρκο. Ειδικότερα, με βάση 
το Προεδρικό Διάταγμα για το Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Ανάπλασης 
Φαληρικού Όρμου που παρουσιάζει σήμερα n «N» ο μέσος συντελεστής 
δόμησης ορίζεται σε 0,074 και το μέσο ποσοστό κάλυψης σε 8,8%, ενώ έχει 
χωριστεί στις εξής ζώνες:
 l. Ζώνη 1 οικολογικό πάρκο: Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται χρήσεις γης, 
μεταξύ άλλων, όπως ήπιες αθλητικές εγκαταστάσεις, ήπιες εγκαταστάσεις 
άσκησης και αναψυχής, πισίνες, εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λέμβων 
κωπηλασίας, υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων και εκθέσεων, θεματικές 
παιδικές χαρές, θερινός κινηματογράφος και πειραματικό θέατρο μικρής 
κλίμακας, εγκαταστάσεις ανάρτησης αεροστάτου, κλπ. Στη ζώνη αυτή 
προβλέπεται και n κατασκευή ενός τοπόσημου (landmark) στην κεντρική 
προβλήτα (στη ζώνη αυτή προβλέπονται τρεις προβλήτες και στη δυτικότερη 
επιτρέπονται και οι προσχώσεις μέσα crm θάλασσα για τη δημιουργία 
παραλίας). Όσο αφορά στο τοπόσημο ο στόχος είναι να κατασκευαστεί 
ένα κτίσμα που θα δώσει ταυτότητα στο χώρο, καθώς θα λειτουργήσει ως 
σημείο αναφοράς στην περιοχή. Συγκεκριμένα με βάση πάντα το ΠΔ επί της 
εξέδρας στην οποία καταλήγει n κεντρική προβλήτα επιτρέπεται n ανέγερση 
κατασκευής - τοπόσημου με συνολική κλειστή ωφέλιμη μεικτή επιφάνεια 
εμβαδού έως 550 τ.μ. και μέγιστο ύψος που θα καθοριστεί με απόφαση των 
υπουργών Περιβάλλοντος, Ναυτιλίας και Τουρισμού μετά από σύμφωνη 
γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου 
της Αθήνας χωρίς να εξετάζονται οι σχετικοί οικοδομικοί κανονισμοί κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις, λόγω του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού .χαρακτήρα της 
κατασκευής αυτής. 
2. Ζώνη 2 Πολιτισμού Αθλητισμού και Ναυταθλητικής Μαρίνας: Στη ζώνη 
αυτή επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, αθλητικές χρήσεις όπως γήπεδα μπάσκετ. 
βόλεϊ, γυμναστήρια και χώροι ευεξίας, χρήσεις εθνικού ναυταθληττκού 
κέντρου και εγκαταστάσεων ναυταθλητικών ομίλων αλιέων και 
συνοδευτικών εγκαταστάσεων υποστήριξης, εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού 
σκαφών κλπ. Στη ζώνη αυτή επιτρέπεται επίσης μια προβλήτα, κατ' επέκταση 
του άξονα ψυχαγωγίας. 
3. Ζώνη 3 Πολιτισμού και Συνεδρίων: Στη ζώνη αυτή στην οποία βρίσκεται 
και το Ολυμπιακό Ακίνητο, το κλειστό Ταε Κβο Ντο επιτρέπονται χρήσεις 
όπως συνεδριακοί χώροι δυναμικότητας άνω των 4.000 ατόμων (ο 
σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς 
εμβέλειας για την κάλυψη μεγάλων συνεδρίων και ο σχετικός διαγωνισμός 
είναι σε εξέλιξη) εκθεσιακοί χώροι, εμπορικά καταστήματα, γραφεία 
εξυπηρέτησης κοινού, χώροι εστίασης, αναψυκτήρια. Στη ζώνη αυτή θα 
κατασκευαστεί ελικοδρόμιο, καθώς και μικρό αλιευτικό καταφύγιο σε 
συνδυασμό με υπαίθρια αγορά αλιέων. 
4. Ζώνη 4: Η ζώνη IV εντός της ζώνης 3 περιλαμβάνει το Μουσείο της 
Αεροπορίας και n ζώνη ανάπλασης V είναι αυτή για τα Δημόσια έργα 
και τις υποδομές όπου επιτρέπονται, μεταξύ άλλων, υπαίθριες αθλητικές 
εγκαταστάσεις, αναψυκτήρια υπαίθριοι και υπόγειοι χώροι στάθμευσης, 
οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεις δημοσίων συγκοινωνιακών και τεχνικών 
υποδομών και συνοδευτικών λειτουργιών. Υπάρχει και n πρόσθετη ζώνη 
συγκοινωνιακών υποδομών Va.


