
1

01|11|2012ΤΕΥΧΟΣ 297

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τούτη την ώρα δεν θα μιλήσουμε για νίκη. 
Απλώς για επικράτηση της κοινής λογικής. 
Η Βουλή απάντησε με ένα ηχηρό ΟΧΙ - τόσο 
στην ένταξη του ΕΤΑΑ στο ΕΟΠΠΥ. 
Η ...μάχη κερδήθηκε, όχι, πάντως, 
ο πόλεμος. Και τούτο δεν εδράζεται, 
απλώς, στις διαρροές από την πλευρά του 
υπουργείου Οικονομικών, που ακολούθησαν 
την ονομαστική ψηφοφορία, σύμφωνα με τις 
οποίες η διάταξη θα επανέλθει προς ψήφιση 
– την ερχόμενη εβδομάδα -, αλλά, κυρίως, 
στην δεδηλωμένη ισοπεδωτική αντίληψη περί 
του ...προαπαιτούμενου για το κλείσιμο της 
συμφωνίας με την “τρόικα” που διακατέχει το 
οικονομικό επιτελείο.
Είναι η χαρακτηριστική και πέρα από κάθε 
λογική ενδοτικότητα των “διαπραγματευτών” 
μας που μας ανησυχεί και μας προτρέπει 
να παραμένουμε σε αγωνιστική εγρήγορση. 
Στάση η οποία μεταφράζεται στα βασικά 
δεδομένα του προϋπολογισμού που 
κατατέθηκε στη Βουλή αμέσως μετά την 
ψηφοφορία, σύμφωνα με τα οποία το 2013 
θα είναι ένας ακόμη χρόνος ύφεσης, 
με την αναθεωρημένη προς τα πάνω 
πρόβλεψη στο 4,5% και την ανεργία (την 
επίσημη) να ανεβαίνει στο 22,8%, παρά 
την περαιτέρω μείωση των δαπανών και 
αφαίμαξη των πολιτών κατά 10,983 δισ. 
ευρώ και τις επιπλέον περικοπές (σε 
μισθούς και συντάξεις) που επέρχονται με τις 
“μνημονιακές” διατάξεις οι οποίες θα τεθούν 
σε ψηφοφορία στις αρχές της επόμενης 
εβδομάδας.
Είναι αυτά και πολλά άλλα απέναντι στα οποία 
οφείλουμε να σταθούμε όρθιοι και ενάντιοι.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3-4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα

Δεν πέρασε χθες στη Βουλή η τροπολογία που 
προώθησε ο υπουργός Οικονομίας Γ. Στουρ-
νάρας για ένταξη των κλάδων Υγείας του ΕΤΑΑ 
στον ΕΟΠΥΥ. Η τροπολογία  προωθήθηκε 
εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης συμπερι-
λαμβάνοντας πρόβλεψη ένταξης επίσης στον 
ΕΟΠΥΥ των κλάδων Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ 
των δημοσιογράφων όπως επίσης και των 
τραπεζοϋπαλλήλων.  Επίσης καταψηφίστηκε στη 
Βουλή  η ρύθμιση που επέβαλλε την κατάργηση 
εισφορών 2% και 2 τοις χιλίοις υπέρ του ΤΕΕ, 
επί των αμοιβών των μηχανικών και των κατα-
βαλλόμενων ποσών στους αναδόχους για την 
εκτέλεση δημοσίων έργων. Μάλιστα το αποτέ-
λεσμα της ψηφοφορίας επί του συγκεκριμένου 
άρθρου, που αφορά στους πόρους λειτουργίας 
του ΤΕΕ πυροδότησε πολιτική ένταση μεγάλης 
κλίμακας. Αρχικά ανακοινώθηκε από από τον 
προεδρεύοντα Ι. Τραγάκη ότι έγινε δεκτό. Λίγη 
ώρα αργότερα ανακοινώθηκε από το γραφείο 
του προέδρου της Βουλής Ευ. Μεϊμαράκη ότι 
έγινε λάθος και το άρθρο αυτό δεν ψηφίστηκε. 
Η επίσημη ανακοίνωση-διόρθωση θα γίνει 
σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια της Βουλής. Η 
διαπίστωση του λάθους έγινε από τον πρόεδρο 
των Ανεξάρτητων Ελλήνων Π. Καμμένο, ο οποί-

ος στη συνέχεια έκανε λόγο για «πραξικόπημα» 
και ζήτησε την άμεση παραίτηση του κ. Τραγάκη, 
ενώ λίγο αργότερα δήλωσε δικαιωμένος από τη 
διαπίστωση του λάθους. Οι συγκεκριμένες ρυθ-
μίσεις απορρίφθηκαν στο πλαίσιο ονομαστικής 
ψηφοφορίας που ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς συ-
γκέντρωσαν τη θετική ψήφο βουλευτών της ΝΔ, 
ενώ καταψηφίστηκαν από το σύνολο των κομ-
μάτων της αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι 
Έλληνες, Χ.Α, ΚΚΕ). Επίσης βουλευτές ΠΑΣΟΚ 
και  ΔΗΜΑΡ καταψήφισαν ή δήλωσαν παρών. 
Για την ένταξη των κλάδων Υγείας του ΕΤΑΑ στον 
ΕΟΠΥΥ το  ΤΕΕ έχει ασκήσει παρεμβάσεις προς 
τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς 
τους συναρμόδιους υπουργούς και το σύνολο των 
βουλευτών της Βουλής, ενώ η ακύρωση της συγκε-
κριμένης ρύθμισης αποτελεί κορυφαίο αίτημα του 
διεκδικητικού αγώνα του ΤΕΕ και των μηχανικών, 
σε κοινό μέτωπο με τους άλλους επιστημονικούς 
συλλόγους. Με οριακή πλειοψηφία των παρό-
ντων και 148 ψήφους, υπερψηφίστηκε το βασικό 
άρθρο για τις αποκρατικοποιήσεις του επίμαχου 
νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας, που 
δοκιμάστηκε χθες στη Βουλή, προκαλώντας  
νέα πολιτικά δεδομένα. 

Αναλυτικά στη σελ 3 και 4.  

Σε ό,τι αφορά 
την τροπολογία 
για το ΕΟΠΥΥ 
υπάρχουν  τα 
θέματα ανοικτά 
και για τα ταμεία 
που θα πρέπει 
να τους δοθεί η 
δυνατότητα να 
αποδείξουν αν 
έχουν βιωσιμό-
τητα μέχρι το 
τέλος του έτους 
τονίστηκε  στη 
Βουλή.

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΑ ΣΤΟΝ ΕΟΠΠΥ 

ΣΗΜΕΡΑ

Έδωσε λύσεις η Βουλή! 
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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 01-11-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

27-28
Νοεμβρίου

2012

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Διοικητική μεταρ-
ρύθμιση – Οι Τεχνικές Υπηρεσίες και οι Διπλω-
ματούχοι Μηχανικοί ως μοχλός ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  "Νέες Εφαρμογές Πολυμερικών 
Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

Ελληνική Εταιρεία Πολυ-
μερών

29
Νοεμβρίου

1
Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»   
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

12-14
Δεκεμβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ
➦ Ξεκινούν σήμερα -και ολοκληρώνονται 
στις 3 Νοεμβρίου-  στο Μουσείο Μπενάκη της 
οδού Πειραιώς, οι εργασίες του 3ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου Αναστηλώσεων που διοργα-
νώνει η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης 
της Επιστημονικής Αναστήλωσης Μνημείων-
ΕΤΑΠΑΜ.

Αποτελέσματα διεθνούς διαγωνισμού φωτογραφίας

Τα τρία από τα δέκα βραβεία του διαγωνισμού 
International Mensa Photographer of the Year 
2012 με θέμα: «Uniques Structures» απέσπα-
σε η χώρα μας…
Στο διαγωνισμό συμμετείχαν δέκα οκτώ 
εθνικές Mensa, που μέσα από τοπικούς δια-
γωνισμούς απέστειλαν συνολικά 52 φωτογρα-
φίες. Το αποτέλεσμα ήταν θριαμβευτικά για 
την Mensa Greece που- παρ' όλο ότι έλαβε 
για πρώτη φορά μέρος στο διαγωνισμό της 
Mensa- πέτυχε τρεις από τις φωτογραφίες 

μελών της να καταλάβουν θέσεις στην πρώτη 
δεκάδα!  
Νικητής του διαγωνισμού και φωτογράφος 
της χρονιάς 2012 για την International Mensa, 
αναδείχτηκε ο Βαγγέλης Φελέρης  με την 
φωτογραφία Seascape! Την δεύτερη θέση 
πήρε η Mensa Spain και την τρίτη η Mensa 
Sweden, ενώ την τέταρτη και δέκατη θέση 
κέρδισε η Ελένη Σωτηριάδου με τις φωτογρα-
φίες Removes the colors from our sight και 
Stand by me.

Επενδύσεις στις ΑΠΕ  
και στον ενεργειακό τομέα               
Το 7ο διεθνές συνέδριο ENERTECH 2012 με θέμα: 
«Επενδύσεις στις ΑΠΕ & στον Ενεργειακό Τομέα. Προ-
βλήματα – Προοπτικές» διοργανώνεται από σήμερα 
ως τις 4 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, παράλληλα 
με τη διεθνή έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2012. 
Στόχος του συνεδρίου -την επιστημονική οργάνωση 
του οποίου έχει αναλάβει το ΕΒΕΑ- είναι να ενημερώ-
σει την αγορά και τους εκπροσώπους του Δημοσίου, 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιστημονικού 
κόσμου για τις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και 
τα πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία 
από την διείσδυση των Α.Π.Ε., αλλά και τις εξελίξεις 
στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα. Ομιλητές θα είναι 
διακεκριμένοι επιστήμονες και ειδικοί του ενεργεια-
κού κλάδου καθώς και του κλάδου των ΑΠΕ από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Θεματολογία
•Επενδύσεις ΑΠΕ και Ενέργεια στην Ελλάδα: Διέξοδος 
για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση- Προοπτικές 
Διακρατικών συνεργασιών •Εφαρμογές ΑΠΕ σε μεγάλη 
κλίμακα: Διείσδυση των τεχνολογιών ΑΠΕ και Συμπα-
ραγωγής στο Ενεργειακό σύστημα •Χρηματοδότηση 
Ενεργειακών Επενδύσεων •Προτεραιότητα στη Πράσινη 
Επιχειρηματικότητα-Προσέλκυση ξένων επενδύσε-
ων & Διεθνείς συνεργασίες •Δράσεις βελτίωσης της 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας • Εξόρυξη Φυσικού 
Αερίου & Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων: Διακρα-
τικές Συμφωνίες – Επενδύσεις •Νομοθετικό πλαίσιο 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων αξιοποίησης 
Υδρογονανθράκων •Εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε κτήρια και 
υποδομές- Πιστοποιήσεις προϊόντων, έργων και εγκα-
ταστατών •Βιομάζα- Βιοενέργεια & Γεωθερμία.

Seascape

Removes the colors from our sight

Stand by me
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Έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το 
σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τις αποκρατικοποιή-
σεις, με τρείς σημαντικές πολιτικές και κοινοβουλευτικές  εξελί-
ξεις, όπως είναι:  
1. H καταψήφιση της τροπολογία που προώθησε ο υπουργός 
Οικονομίας Γ. Στουρνάρας για ένταξη των κλάδων Υγείας του ΕΤΑΑ 
στον ΕΟΠΥΥ, όπως  προωθήθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Τρίτης 
συμπεριλαμβάνοντας πρόβλεψη ένταξης επίσης στον ΕΟΠΥΥ των 
κλάδων Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ των δημοσιογράφων όπως επίσης 
και των τραπεζοϋπαλλήλων.
2. Η καταψήφιση της ρύθμισης, που επέβαλλε την κατάργηση 

εισφορών 2% και 2 τοις χιλίοις υπέρ του ΤΕΕ, επί των αμοιβών των 
μηχανικών και των καταβαλλόμενων ποσών στους αναδόχους για 
την εκτέλεση δημοσίων έργων.
3. Η υπερψήφιση, με σχετική πλειοψηφία των παρόντων και τις 
θετικές ψήφους 148 βουλευτών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ του βασικού άρθρου 
του νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις.
-Παρέμβαση Προέδρου ΤΕΕ: Σημειώνεται ότι και τα τρία αυτά 

θέματα βρίσκονται στην αιχμή του ενδιαφέροντος του ΤΕΕ και των 
Μηχανικών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης ασκώντας παρέμβα-
ση κατά την διαδικασία  ακρόασης εκπροσώπων φορέων επί του 
νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομίας για την επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ είχε επισημάνει στη Βουλή: 
-Για τις αποκρατικοποιήσεις ότι:  «Η θέση του ΤΕΕ είναι ότι οι 
εταιρείες και οι οργανισμοί που έχουν κοινωνικούς σκοπούς, έχουν 
κοινωνικά αγαθά και είναι στρατηγικών τομέων για τη χώρα και για 
τον πολίτη, πρέπει να είναι δημόσιου χαρακτήρα. 
Ακόμη, όμως και αν πάμε στη λογική της απόλυτης φιλελευθερο-
ποίησης, θα πρέπει να γνωρίζει το Ελληνικό Κοινοβούλιο διάφορα 
κρίσιμα θέματα». 
Είναι αξιοσημείωτο ότι σχετικό αίτημα να ενημερώνεται η Βουλή για 
τις αποκρατικοποίησης τέθηκε από βουλευτές και κόμματα της συ-
μπολίτευσης και αποτέλεσε στη συνέχεια σημείο υποχώρησης του 
υπουργείου Οικονομικών, ώστε να επιτευχθεί η οριακή υπερψήφιση 
της επίμαχης διάταξης.
-Για την κατάργηση των πόρων του ΤΕΕ ότι: «η συγκεκριμένη ρύθ-
μιση στοχοποιεί το ΤΕΕ για τις αναπτυξιακές δράσεις και προτάσεις 
του». Παράλληλα ο κ Σπίρτζης είχε εξηγήσει στους βουλευτές σε 
σε όλους του τόνους ότι το ΤΕΕ δεν είναι επαγγελματικός φορέας 
αλλά από το 1923, ένα χρόνο μετά την μικρασιατική καταστροφή, 
μέχρι σήμερα έχει οπλιστεί με ευρύτατες αρμοδιότητες και επιτελεί  
λειτουργικό και αναπτυξιακό έργο, ως θεσμοθετημένος τεχνικός 
σύμβουλος της πολιτείας, παρουσιάζοντας το ευρύτατο φάσμα των 
ανταποδοτικών δραστηριοτήτων, που ασκεί το ΤΕΕ υπέρ των Μηχα-
νικών και της πολιτείας.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Καταλυτική η παρέμβαση του ΤΕΕ στη Βουλή  
και τα μέτωπα των εξελίξεων

 Αποκρατικοποιήσεις με προστασία του δημόσιου και 
κοινωνικού συμφέροντος είχε ζητήσει ο Χρ. Σπίρ-
τζης στη Βουλή, θέτοντας πλήθος ερωτημάτων για το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που πέρα-
σε χθες από σκληρή κοινοβουλευτική δοκιμασία. 

Τα άρθρα του νομοσχεδίου και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών
Στις χθεσινές ψηφοφορίες οι οποίες κρίθηκαν με βάση την πλειοψηφία 
των παρόντων συνολικά ψήφισαν 293 βουλευτές. Αναλυτικά τα επτά άρθρα, 
συμπεριλαμβανομένης και της τροπολογίας περι ΕΟΠΠΥ, του επίμαχου 
νομοσχεδίου για τις αποκρατικοποιήσεις και τα αποτελέσματα των ψηφο-
φοριών έχουν ως εξής
Άρθρο 1: Αφορά την κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου με 
την οποία τροποποιείται ο νόμος 3986/2011 (Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου) για να αντιμετωπιστούν κατεπείγοντα θέματα λειτουρ-
γίας του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ). 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Δεκτό κατά πλειοψηφία με 173 ναι, 120 όχι.
Άρθρο 2: Κυρώνεται η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την κατάρ-
γηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, 
ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, 
Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας. 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Δεκτό κατά πλειοψηφία με 148 ναι, 139 όχι 
και 6 παρών.
Άρθρο 3: Ρυθμίσεις για την προώθηση του προγράμματος αποκρατικοποι-
ήσεων καθώς και την εν γένει αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του 
Δημοσίου. Μεταξύ άλλων περιέχονται ρυθμίσεις για την εκτός σχεδίου 
δόμηση, την παραχώρηση αιγιαλού, την αναγκαστική απαλλοτρίωση 
εκτάσεων. 

-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Δεκτό κατά πλειοψηφία με 156 ναι, 135 όχι 
και 2 παρών.
Άρθρο 4: Κατεπείγουσες ρυθμίσεις των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Υγείας. Μεταξύ 
των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται και η κατάργηση εισφορών 2% και 2 τοις 
χιλίοις υπέρ του ΤΕΕ επί των αμοιβών των μηχανικών και των καταβαλλό-
μενων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων. 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Καταψηφίστηκε με 146 ναι, 121 όχι και 26 
παρών.
Άρθρο 5: Τροποποιήσεις του ΠΔ 237/1986 για το Επικουρικό Κεφάλαιο των 
ασφαλιστικών εταιρειών για τον κλάδο των αυτοκινήτων. 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Δεκτό κατά πλειοψηφία με 158 ναι, 135  όχι.
Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των 
ν.2386/1996, ν.2753/1999, ν.2836/2000. Τροποποιήσεις του πδ 191/2008. 
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εξίσωση του φόρου πετρελαίου θέρμανσης 
και κίνησης στα 330 ευρώ στο χιλιοστόλιτρο. 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Δεκτό κατά πλειοψηφία με 173 ναι, 120  όχι 
και 2 παρών.
Άρθρο 7: Καθορίζεται η ισχύς του νόμου από τη δημοσίευσή του στην εφη-
μερίδα της κυβερνήσεως. (Σε αυτό το άρθρο προστέθηκε και η τροπολογία 
για ένταξη των κλάδων υγείας ΕΤΑΑ,  ΕΤΑΠ-ΜΜΕ κλπ στο ΕΟΠΥΥ. 
-Αποτέλεσμα Ψηφοφορίας: Καταψηφίστηκε με 136 ναι και 143 όχι.
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Νέος προϋπολογισμός μεγαλύτερης 
ύφεσης

Αποπληθωρισμό και ύφεση σημαντικά μεγαλύτερη της μέχρι πρότινος προβλεπόμενης θεωρεί 
ως δεδομένα ο κρατικός προϋπολογισμός του 2013 που κατατέθηκε στη Βουλή, μαζί με άλλες 
αρνητικές  προβλέψεις. Βάσει του προϋπολογισμού, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το 2013 
η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει αρνητικό πληθωρισμό (-0,8%), ενώ η μείωση του ΑΕΠ θα είναι 
της τάξεως του 4,5%, έναντι 3,8% που προέβλεπε το προσχέδιο. Για την ιδιωτική και τη δημόσια 
κατανάλωση προβλέπεται μείωση κατά 7% και 7,2% αντίστοιχα και για τις επενδύσεις κάμψη 3,7% 
-μετά τη βουτιά 19,6% του 2011 και την αντίστοιχη κατά 15% φέτος. Σε πτωτική τροχικά θα συνεχίσει 
και η απασχόληση, με προβλεπόμενη μείωση 2,1%, μετά από υποχώρηση 5,6% το 2011 και 7,9% 
φέτος), ενώ η επίσημη ανεργία τοποθετείται στο 22,8% του εργατικού δυναμικού.  Το έλλειμμα της 
γενικής κυβέρνησης προβλέπεται στο 5,2% του ΑΕΠ (έναντι 4,2% στο προσχέδιο) και το δημόσιο 
χρέος στο 189,1% του ΑΕΠ έναντι προηγούμενης εκτίμησης στο 179,3%. Μειωμένη σε σχέση με 
τις εκτιμήσεις του προσχεδίου είναι και η πρόβλεψη για το πρωτογενές πλεόνασμα, στο 0,4% του 
ΑΕΠ, έναντι 1,1% που αναμενόταν. Πάντως, ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο πρώτος με πρόβλεψη 
πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2020.

Πώς ψήφισαν τα κόμματα
Στις ονομαστικές ψηφοφορίες επί των άρθρων του νομοσχεδίου για 
τις αποκρατικοποιήσεις που προκάλεσε με πρόταση του ο ΣΥΡΙΖΑ 
αναλυτικά τα κόμματα ψήφισαν ως εξής: 
-ΝΔ: Υπέρ όλων των άρθρων. 
-ΠΑΣΟΚ: Δεκαπέντε βουλευτές διαφοροποιήθηκαν από την επίσημη 
γραμμή, που ήταν «παρών» στο άρθρο 4 , όχι στην τροπολογία για το 
ΕΟΠΥΥ και «ναι» σε όλα τα υπόλοιπα άρθρα του νομοσχεδίου. Συγκε-
κριμένα ψήφισαν:  Δημήτρης Κρεμαστινός – Ναι στην τροπολογία. 
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Ναι σε όλα.. Συμεών Κεδίκογλου – Ναι σε 
όλα εκτός τροπολογίας. Μιχάλης Κασσής -όχι στο 2. Άντζελα Γκε-
ρέκου – όχι στο 3. Πύρρος Δήμας – Ναι σε όλα (εν συνεχεία ζήτησε 
να αλλάξει την ψήφο του). Παραστατίδης – Παρών στο 2. Λεωνίδας 
Γρηγοράκος – ναι στην τροπολογία. Θεοδώρα Τζάκρη – όχι στο 2 ναι 
στην τροπολογία. Μάρκος Μπόλαρης – όχι στο 2 ναι στην τροπολογία. 
Γιάννης Δριβελεγκας – όχι στο 2 παρών στο 3. Κώστας Τριαντάφυλλος 
- παρών στο 2. Κώστας Σκανδαλίδης – παρών στο 2.

Θάνος Μωραΐτης – Παρών στο 2 ναι στην τροπολογία. Χατζί Οσμαν 
Αχμέτ – Παρών στο 2 ναι στην τροπολογία.
-ΔΗΜΑΡ: Η πλειοψηφία των βουλευτών της ΔΗΜΑΡ καταψήφισε τα 
άρθρα 2,3,5 ενώ στην τροπολογία για τον ΕΟΠΥΥ δήλωσαν «παρών». 
Διαφοροποιήθηκε ο βουλευτής Βασίλης Οικονόμου ψηφίζοντας την 
τροπολογία που αφορά τον ΕΟΠΥΥ.
-Κατά τάχθηκαν σύσσωμοι οι βουλευτές της Αντιπολίτευσης: ΣΥΡΙΖΑ, 
Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χ.Α. ΚΚΕ.
-Απόντες: Επτά βουλευτές, ανάμεσά τους οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ και 
της ΔΗΜΑΡ, Ευάγγελος Βενιζέλος και Φώτης Κουβέλης απουσίασαν 
από τις ψηφοφορίες. Οι επτά βουλευτές που δεν πήγαν στην ψηφοφο-
ρία είναι οι εξής: Ευάγγελος Βενιζέλος (ΠΑΣΟΚ). Μίμης Ανδρουλάκης 
(ΠΑΣΟΚ). Φώτης Κουβέλης (ΔΗΜΑΡ). Νίκος Νικολόπουλος (Δια-
γραμμένος βουλευτής της ΝΔ). Νίκος Σταυρογιάννης (Διαγραμμένος 
βουλευτής της ΝΔ). Κώστας Μπάρκας (ΣΥΡΙΖΑ). Χρήστος Κατσιώτης 
(ΚΚΕ).

Σαρανταοκτάωρη απεργία στις 6 και 7 Νοεμβρίου  
από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Σαρανταοκτάωρη απεργία για τις 6 και 7 Νοεμβρίου προκηρύσσουν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κατά των νέων μέτρων λιτότητας που αναμένονται να 
ψηφιστούν στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Αναλυτικά η ΓΣΕΕ ανακοίνωσε το παρακάτω απεργιακό πρόγραμμα:
1.  48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ 6 και 7 ΝΟΕΜΒΡΗ 2012.
2.   Απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων την Τρίτη 6/11 και ώρα 11:00 στο Πεδίο του Άρεως.
3.   Απεργιακό συλλαλητήριο των συνδικάτων την Τετάρτη 7/11 και ώρα 17:00 στο Σύνταγμα.
Στην ανακοίνωση της ΓΣΕΕ τονίζεται ότι  «Κεντρικό αίτημα και απαίτηση των συνδικάτων είναι η ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ των απαράδεκτων, εξοντωτικών 
και εκβιαστικών μέτρων που επιβάλλουν οι Τροϊκανοί και αποδέχεται η κυβέρνηση.
Μέτρα που εξαθλιώνουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και γενικά τους απλούς πολίτες της χώρας, «μονιμοποιούν» τη 
λιτότητα, τη φοροαφαίμαξη πολιτικές που εκποιούν – ξεπουλούν τη δημόσια περιουσία και τις επιχειρήσεις του δημοσίου. Μέτρα και πολιτικές 
που εκτινάσσουν την ΑΝΕΡΓΙΑ και την ΥΦΕΣΗ χωρίς να εξασφαλίζουν τη σωτηρία της οικονομίας και της χώρας».

Εικοσιτετράωρη 
απεργία της  

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προκηρύσσει 24ωρη Πανελ-
λαδική Απεργία για τις 2 Νοεμβρίου 2012, κι-
νητοποίηση που εντάσσεται στις αγωνιστικές 
κινητοποιήσεις των Διπλωματούχων Μηχανι-
κών που έχουν ξεκινήσει από τις 8-10-2012. 
Καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς να 
συμμετάσχουν την ίδια ημέρα στην  Παντεχνι-
κή  Συγκέντρωση στο Υπουργείο Οικονομίας 
(Σύνταγμα) στις 12.00, με κεντρικά συνθήματα: 
Να σταματήσουμε την εξαθλίωση του Κλάδου. 
Να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική που συ-
ντρίβει και την κοινωνία και τη χώρα.

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΘΕΣΙΝΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΔΕΝ 
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ NEWSLETTER ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ.



Ο ήχος των 20 τετράκις εκατομμύρια υπολογισμών που γίνονται κάθε 
δευτερόλεπτο είναι επικίνδυνα εκκωφαντικός. Όποιος βρεθεί για 
περισσότερα από 15 λεπτά στον ίδιο χώρο με τον υπερυπολογιστή “Τιτάν” 
πρέπει να φορά ωτοασπίδες, διαφορετικά κινδυνεύει με μόνιμη βλάβη 
στην ακοή. Ο θόρυβος στο χώρο δεν θα προέρχεται από τα 40.000 
στριφογυρίσματα των επεξεργαστών του υπολογιστή, αλλά και από τα 
συστήματα ψύξης, που αν θα σιγούσαν, θα έλιωναν στα ράφια τους εξαιτίας 
της θερμότητας η οποία δημιουργείται από τις χιλιάδες τρισεκατομμύρια 
υπολογισμούς που πραγματοποιούν στον απειροελάχιστο χρόνο !
Ο “Τιτάν”, στο τέλος του χρόνου ή στια αρχές του επομένου, αναμένεται 
να είναι ο πιο ισχυρός υπερυπολογιστής του κόσμου, όταν θα τεθεί σε 
λειτουργία στο Oak Ridge National Laboratory, κοντά στο Τενεσί, στα τέλη 
του 2012 ή στις αρχές του 2013. Επί της ουσίας πρόκειται για μια γενναία 
αναβάθμιση του υπερυπολογιστή Jaguar, τον οποίο διαθέτει το αμερικανικό 
Υπουργείο Ενέργειας (DoE) από το 2005 και ήταν ο πρώτος μη στρατιωτικός 
υπερυπολογιστής που έσπασε το «φράγμα petaflop», 
δηλαδή το ένα τετράκις εκατομμύριο υπολογισμούς 
ανά δευτερόλεπτο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Νοέμβριο του 2009, για 
πρώτη φορά, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναβρίσκονται 
στην κορυφή της λίστας TOP500 των κορυφαίων 
υπερυπολογιστών του κόσμου. Και το κάνουν με έναν 
ομολογουμένως εντυπωσιακό τρόπο.
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ΤΙΤΑΝ-ΟΜΑΧΙΑ

Οι μηχανικοί βάζουν ...τις τελευταίες 
πινελιές στον “Τιτάνα” - ένα σύστημα 
που αναμένεται να γίνει ο ισχυρότερος 
υπερυπολογιστής του πλανήτη.

Ο “Τιτάν”, που βρίσκεται στο Oak Ridge National Laboratory στις ΗΠΑ, 
δεν είναι μια εντελώς νέα μηχανή, αλλά μια αναβάθμιση του υπάρχοντος 
υπερυπολογιστή Jaguar. 

Η νέα μηχανή χτίστηκε με την προσθήκη ενός 
επεξεργαστή γραφικών - απ’ αυτούς που συνήθως 
χρησιμοποιούνται στις κονσόλες video games 
κονσόλες - σε κάθε ένα από του υφιστάμενους 18.688 
επεξεργαστές της Jaguar. 

Τα τσιπ γραφικών, 
χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο 
σε υπερυπολογιστές, 
καθώς είναι σε θέση 
να πραγματοποιήσουν 
ταυτόχρονα 
εκατοντάδες 
υπολογισμούς. 

Με την προσθήκη των τσιπ ο “Τιτάνας” αποκτά μια θεωρητική μέγιστη ταχύτητα 
20 petaflops - ή 20 τετράκις εκατομμύρια υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο. 


