
Με ψήφους 153 υπέρ, 120 «όχι» και 18 «παρών» υπερψηφίστηκε τις πρώ-
τες πρωινές ώρες της Πέμπτης το πολυνομοσχέδιο με τα νέα επώδυνα 

μέτρα, έπειτα από 14ωρη θυελλώδη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής 
και εν μέσω κινητοποιήσεων πολιτών και σωματείων έξω από το Κοινο-
βούλιο. Το τρίτο μνημόνιο στοίχισε στο ΠΑΣΟΚ έξι βουλευτές και στη 
ΝΔ άλλον έναν, οι οποίοι διαγράφηκαν λόγω διαφοροποίησης από την 
επίσημη γραμμή των δύο κομμάτων για στήριξη του πολυνομοσχεδίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με το ΝΑΙ των 153 βουλευτών χτες βράδυ στο 
υφεσιακό “Μνημόνιο 3”, οδηγούμαστε, πλέον, 
υπό συνθήκες υποτελούς (γιατί έτσι θέλησαν 
οι εταίροι μας και η “τρόικα”), σε μια μακρά 
περίοδο δραματικής υποβάθμισης της ζωής της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών αυτής της 
χώρας. Ταυτόχρονα εμπεδώνεται η αβεβαιότητα 
για την έξοδο από την κρίση, την οποία “έκτισαν” 
τα δυο προηγούμενα και πανθομολογουμένως 
αποτυχημένα “μνημόνια”.
Με το ΝΑΙ των 153 βουλετών, κανείς, σ’ αυτό τον 
τόπο, δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι καλύτερο, 
καθώς «οι βασικές κινητήριες δυνάμεις 
της ύφεσης παραμένουν ως επί το πλείστον 
αμετάβλητες», όπως επισημαίνει στην (μόλις 
χτεσινή) έκθεσή της η Κομισιόν (σ.65), αφού το 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών συνεχίζει να 
συρρικνώνεται, λόγω της αυξανόμενης ανεργίας 
και της μείωσης μισθών στο δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα και τα μέτρα εξοικονόμησης για 
τη συγκράτηση των δημοσιονομικών ισορροπιών 
«ενισχύουν τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης», 
ενώ η επενδυτική δραστηριότητα συνεχίζει να 
υφίσταται έντονες πιέσεις λόγω της περιορισμένης 
πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση και των 
πολιτικών αβεβαιοτήτων.
Με το ΝΑΙ των 153 βουλευτών, καταπατήθηκε 
βάναυσα το Σύνταγμα, όπως γνωμάτευσαν 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Άρειος Πάγος και η 
Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και επικράτησε 
η απειλή του “αρχηγού” για διαγραφή των 
ανυπάκουων.
Μετά απ’ όλα αυτά, δυστυχώς, θα μιλάμε για την 
Δημοκρατία των 153 ΝΑΙ και των εκατομμυρίων 
ΟΧΙ...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΖΟΦΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΗΜΕΡΑ

Νέος κύκλος ύφεσης  
και ανεργίας 

Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ εξαγγέλλοντας  νέο 
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα την ερχόμενη Κυριακή -ημέρα ψήφισης του προϋπολογι-
σμού 2013- στις 5 μμ, ενώ την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής 
κινητοποίησης, η ΓΣΕΕ θα πραγματοποιήσει τρίωρη στάση εργασίας από τις 12 έως 
τις 3 το απόγευμα και συλλαλητήριο στη 1 το μεσημέρι στην πλατεία Κλαυθμώνος. Κε-
ντρικό αίτημα της ΓΣΕΕ, είναι «να μην ψηφιστούν τα μέτρα και να αλλάξει η οικονομική 
πολιτική σε Ελλάδα και Ευρώπη».

Νέες κινητοποιήσεις από ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ 

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

Δοκιμασιών συνέχεια για την Ελλάδα σκιαγραφεί η 
οικονομική πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δημοσιοποιήθη-
κε χθες στις Βρυξέλλες. Αναλυτικά, η Κομισιόν 
προβλέπει ύφεση της τάξης του 6% του ΑΕΠ 
για τη χώρα μας το 2012, περαιτέρω πτώση της 
οικονομικής δραστηριότητας κατά 4,2% το 2013, 
και επιστροφή στην ανάπτυξη 0,6% το 2014. 
Παρά ταύτα, η Κομισιόν προειδοποίησε πως η 
προβλεπόμενη «ανάκαμψη βασίζεται στην κρίσιμη 
υπόθεση έγκαιρης και αυστηρής του προγράμμα-
τος προσαρμογής».Στον τομέα της ανεργίας, οι 
προβλέψεις των Βρυξελλών είναι ζοφερές, καθώς 
το ποσοστό των άνεργων αναμένεται να διαμορ-
φωθεί στο 23,6% για εφέτος, να ανέλθει στο 24% 

το 2013 προτού καταπέσει στο 22,2% το 2014.
Εξίσου αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις της Κομισιόν 
για το δημόσιο χρέος που επιβαρύνει τη χώρα μας. 
Συγκεκριμένα, το χρέος αναμένεται να διαμορφω-
θεί στο 176,7% του υπό συρρίκνωση ελληνικού 
ΑΕΠ το 2012 (16 ποσοστιαίες μονάδες πάνω σε 
σχέση με την αντίστοιχη εαρινή πρόβλεψη), προτού 
αυξηθεί στο 188,9% το 2013 και «σκαρφαλώσει» 
στο δυσθεώρητο 191,6% το 2014.Υπενθυμίζεται 
πως, σύμφωνα με τις έως τώρα ισχύουσες συμ-
φωνίες, η Ελλάδα οφείλει να μειώσει το δημόσιο 
χρέος της σε 120% του ΑΕΠ έως το 2020, μολο-
νότι αυτός ο στόχος βρίσκεται υπό επανεξέταση, 
καθώς η Αθήνα έχει ζητήσει διετή επιμήκυνση του 
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.



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

13
Νοεμβρίου
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΗΜΕΡΙΔΑ:  
«Εφαρμογή σύνθετων συστημάτων εξωτερικής 
για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού 
περιβλήματος» ΛΑΡΙΣΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: παρουσίασης της «Βάσης Δεδομέ-
νων Εδαφοτεχνικών Πληροφοριών»
ΑΘΗΝΑ

Π.Σ.Δ.Μ-Η / Τμήμα Κεντρι-
κής και Δυτικής Θεσσα-
λίας, υπό την αιγίδα του 
ΤΕΕ-Κεντρικής & Δυτικής 
Θεσσαλίας

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος

21
Νοεμβρίου

2012

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

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος

27-28
Νοεμβρίου

2012

Συνέδριο του ΤΕΕ για  
το περιβάλλον και  

την ανάπτυξη
Συνέδριο με θέμα: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με 
στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων περιβαλλοντικά, 
οικονομικά και κοινωνικά προτάσεων για το νέο 
μοντέλο εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, 
διοργανώνει 12 - 14 Δεκεμβρίου 2012, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας.
  Σκοπός του τριήμερου συνεδρίου –που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 
387 Π. Φάληρο)- είναι η παρουσίαση αναπτυξιακών 
προτάσεων, που θα οδηγήσουν σε μια πραγματικά 
βιώσιμη ανάπτυξη την εθνική μας οικονομία, με 
έμφαση σε τομείς στους οποίους η χώρα μας έχει 
συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να δημιουρ-
γήσει προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης 
αξίας με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού της.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αυτού, έχει 
συσταθεί Επιτροπή Υποστήριξης της Διοργάνωσης 
με συμμετοχή 20 και πλέον φορέων του τεχνικού 
κόσμου, εργασιακούς/κλαδικούς φορείς, φορείς 
επιχειρήσεων προστασίας περιβάλλοντος, φορείς 
επιστημονικού/ακαδημαϊκού αντικειμένου,  καθώς 
και κλαδικούς συλλόγους μηχανικών. Οι φορείς θα 
προτείνουν και την διενέργεια-  παράλληλων με το 
συνέδριο-  εργαστηρίων. 

Θεματικές ενότητες:
-Τεχνικοί τομείς και δυνατότητες ανάπτυξης στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέρ-
γειας (δυναμικό της Ελλάδας, τεχνολογίες, πρότυ-
πα) 
-Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων 
επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περι-
βαλλοντικής πολιτικής 
-Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές 
στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής 
ενέργειας.
-Περιφερειακή ανάπτυξη -Ειδικότερα περιβαλλο-
ντικά και θέματα καθαρής ενέργειας που αφορούν 
στην ανάπτυξη στην Περιφέρεια.

 Η ΙΖ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων/
Πολυκεντρικό Μουσείο των Αιγών διοργανώνει (15-17 
Νοεμβρίου 2012)  διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ανακαλύ-
πτοντας τον Κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου» και εκδή-
λωση (18/19 Νοεμβρίου 2012) για το ανάκτορο των Αιγών, 
στην οποία θα παρουσιαστεί το μνημείο, αλλά και τα νέα 
στοιχεία της επιστημονικής έρευνας που προέκυψαν από 
το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ έργο της συντήρησης, αναστήλω-
σης και ανάδειξης του μνημείου. Το συνέδριο και η ειδική 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθούν στο Πολιτιστικό Κέντρο 
του Δήμου Νάουσας που βρίσκεται στον αρχαιολογικό 
χώρο της Σχολής του Αριστοτέλη (αρχαία Μίεζα). Στόχος 
του διεθνούς συνεδρίου είναι να προβληθεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, αλλά και στο ευρύτερο 
κοινό το ‘’Εικονικό Μουσείο Μέγας Αλέξανδρος: από τις Αιγές στην Οικουμένη’’.

“ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑ ΑΛΕξΑΝΔΡΟΥ” 

"Ανοιχτή" η έκθεση μινωικών τοιχογραφιών
 Άνοιξε η αίθουσα της έκθεσης των μινωικών τοιχο-
γραφιών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου επανέκθεσης 
των Συλλογών του Μουσείου, που συγχρηματοδο-
τείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με 
ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Οι τοιχογραφίες από τα μινωικά ανάκτορα και τις 
επαύλεις, που παρουσιάζονται στη νέα έκθεση 
με σύγχρονη 
μουσειολογική 
και μουσειο-
γραφική άποψη, 
συγκαταλέγονται 
στα σημαντικό-
τερα εκθέματα 
του μουσείου. 
Πρόκειται για 
ζωγραφικά 

έργα υψηλής τέχνης που αποτυπώνουν εικόνες του 
μινωικού κόσμου από την κοινωνική και θρησκευτική 
ζωή, το περιβάλλον της ανακτορικής Αυλής και την 
πλούσια κρητική φύση.
Η έκθεση τοιχογραφιών στο κεντρικό κτίριο του 
μουσείου θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο, όπως 
και η έκθεση της συλλογής γλυπτών που άνοιξε τον 
Αύγουστο. Παράλληλα, εξακολουθεί να λειτουρ-
γεί στο κτίριο επέκτασης η προσωρινή έκθεση με 
επιλεγμένα εκθέματα από τις συλλογές του μουσείου. 

Οι αρχαιολόγοι του 
μουσείου θα πραγ-
ματοποιούν δωρεάν 
ξεναγήσεις για το 
κοινό, στα ελληνικά 
και αγγλικά, στη νέα 
έκθεση τοιχογραφι-
ών κάθε Πέμπτη και 
Παρασκευή, έως το 
τέλος Νοεμβρίου.

	  



Παρέμβαση για το θέμα του περιφερειακού 
οδικού άξονα του Πολεοδομικού Συγκροτή-
ματος Βόλου άσκησε το Τμήμα Μαγνησίας 
του ΤΕΕ. Σε επιστ6ολή, που υπογράφουν 
ο πρόεδρος Σωκράτης Αναγνώστου και η 
γενική γραμματέας Βίκυ Μήτρου    προς 
τον υπουργό και τον αναπληρωτή υπουργό 
Ανάπτυξης και Υποδομών κκ Κ. Χατζηδά-
κη και Σ. Καλογιάννη τονίζεται ότι:  «Με 
αλλεπάλληλα υπομνήματά  του, το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Μαγνησίας έχει παρέμβει στο 
θέμα της ολοκλήρωσης της κατασκευής της 
Περιφερειακής οδού του Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Βόλου. Μετά το ξεμπλοκά-
ρισμα των διαδικασιών για την κατασκευή 
του έργου που αφορά το κομμάτι Γορίτσα 
– Αγριά, δεν έχουμε καμία ενημέρωση για 
τις μελέτες που αφορούν στη συνέχιση του 
Περιφερειακού δρόμου μετά την παράκαμψη 
της Αγριάς, αλλά και από το τμήμα από Σωρό 
μέχρι τον κόμβο Λαρίσης. Για τις συγκεκρι-
μένες μελέτες, έχουμε ζητήσει ως Τεχνικό 
Επιμελητήριο Μαγνησίας ενημέρωση τόσο 
για το σε ποια φάση βρίσκονται (Προμελέτη ή 
Οριστική κ.τ.λ), τα ονόματα των αναδόχων και 
της προβλεπόμενες προθεσμίες αποπερά-
τωσης ,όσο και την παρουσίαση της μελέτης 
πριν από την σύνταξη της οριστικής, χωρίς 

να έχουμε μέχρι στιγμής καμία εξέλιξη επί 
του συγκεκριμένου θέματος. Σας ενημε-
ρώνουμε ότι θεωρούμε ύψιστης σημασίας 
την παρουσίαση των μελετών, τόσο στο ΤΕΕ 
όσο και στην τοπική κοινωνία, προκειμένου 
να αποφευχθούν τυχόν αντιδράσεις που θα 
καθυστερήσουν την ολοκλήρωση του έργου. 
Και δυστυχώς στη χώρα μας ουκ ολίγες 
φορές έχουμε γίνει μάρτυρες αντίστοιχων 
καταστάσεων. Τη μόνη ενημέρωση που 
είχαμε από την πλευρά του Υπουργείου είναι 
ότι αρμόδια υπηρεσία για τις μελέτες από την 
Αγριά και μετά,  είναι η Διεύθυνση Μελε-
τών του υπουργείου σας. Παράλληλα, ενώ 
έχει περάσει ένας και πλέον μήνας από την 
ανάδειξη της κατασκευαστικής εταιρείας που  
αναδείχθηκε μειοδότης του έργου αποπερά-
τωσης του τμήματος Α/Κ Λαρίσης - Γορίτσα 
του Περιφερειακού δρόμου του Βόλου, δεν 
έχουμε καμία ενημέρωση για την εγκατά-
σταση του ή το ξεκίνημα των σημαντικότατων 
έργων, ώστε ο αυτοκινητόδρομος να καταστεί 
επιτέλους ασφαλής και λειτουργικός για 
τους χρήστες του. Με τη συγκεκριμένη 
εργολαβία θα δοθεί λύση στα περισσότερα 
τα προβλήματα που παρουσιάζονται σήμερα 
στο συγκεκριμένο τμήμα (ηλεκτροφωτισμός, 
αντιολισθητική στρώση, ηχοπετάσματα, 

παράπλευροι οδοί, αντιπλημμυρικά έργα, 
σήμανση). Ορισμένες από τις παραπάνω 
κατασκευές είναι τελείως απαραίτητες 
προκειμένου να είναι ασφαλέστερη η χρήση 
της οδού. Τέλος, όπως έχουμε πληροφορη-
θεί έχει κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος της 
εργολαβίας που αφορά τον κόμβο της Αγριάς 
και τη σύνδεση του Περιφερειακού με τη 
παραλιακή οδό  και ότι δεν έχουν επιλυθεί 
όλα τα προβλήματα».
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Λαοθάλασσα και επεισόδια στο Σύνταγμα Αντισυνταγματικές  
οι περικοπές  

αποδοχών

Ακινητοποιημένοι θα μείνουν και σή-
μερα Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012, οι 
συρμοί του Μετρό, του Ηλεκτρικού Σι-
δηροδρόμου και του Τραμ εξαιτίας της 
νέας απεργίας των εργαζομένων στη 
ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες).

Μία μεγάλη λαοθάλασσα πολλών δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών σχηματίστηκε από νωρίς 
χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που οργάνωσαν από κοινού 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, με κεντρικό αίτημα να μην περάσουν τα νέα σκληρά εισοδηματικά, φορο-
λογικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και άλλα μέτρα, του λεγόμενου τρίτου μνημονίου. Μεγάλη 
ένταση επικράτησε από το πρωί στην Βουλή, με αλλεπάλληλα επεισόδια σύγκρουσης με-
ταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για τα νέα μέτρα. Οι διαδηλωτές παρέμεναν στο Σύ-
νταγμα υπό βροχή χθες το βράδυ μέχρι που ξέσπασαν επεισόδια, που έδωσαν την αφορμή 
εκκένωσης της πλατείας. Έπεσαν μολότοφ μπροστά από το κτίριο της Βουλής. Διμοιρίες των 
ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, φωτοβολίδων και του υδροφόρου οχήματος  «Αίαντας». Με 
αλλεπάλληλες επιθέσεις και κυρίως με εκτεταμένη χρήση χημικών επιχειρήθηκε η συρρί-
κνωση του όγκου και διάλυση της συγκέντρωσης των διαδηλωτών. 

Αντισυνταγματικές έκρινε ομόφωνα (44 
δικαστές) τις νέες περικοπές των απο-
δοχών των δικαστικών λειτουργών, που 
ανέρχονται από 19 έως 24%, η Ολομέλεια 
του Αρείου Πάγου, δεχόμενη την εισή-
γηση του αρεοπαγίτη Βασίλη Λυκούδη. 
Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε 
ότι τα όσα περιλαμβάνονται στο μνημόνιο 
θίγουν σωρεία συνταγματικών διατάξεων 
και συνεπώς δεν θα πρέπει να εφαρμο-
στούν. 
Τα επίμαχα μέτρα έχουν προκαλέσει 
ιδιαίτερη αναστάτωση και στους κόλ-
πους της δικαιοσύνης καθώς οι δικαστές 
θεωρούν ότι είναι από τους κλάδους που 
έχουν πληγεί περισσότερο οικονομικά 
καθώς μόλις εφαρμοστούν τα νέα μέτρα, 
οι περικοπές στους μισθούς τους την 
τελευταία διετία θα αγγίζει το 60%

Απεργία  
στις συγκοινωνίες 

Παρέμβαση ΤΕΕ Μαγνησίας   
για τον περιφερειακό άξονα Βόλου 



Το “σπίτι του μέλλοντος / Haus der 
Zukunft", δημιουργία των αρχιτεκτόνων 
Dietmar Köring, Simon Takasaki και 
EyeTry, ανταποκρίνεται στο αυστηρό 
αστικό πλαίσιο του Βερολίνου. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται 
για ένα “αστικό μπλοκ”, το οποίο 
ενσωματώνεται στα υπάρχοντα. Το 
ισόγειο χαρακτηρίζεται από μεγάλους 
ανοιχτούς χώρους που επιτρέπουν 
την άμεση και δυναμική κυκλοφορία 
των πολιτών και λειτουργεί ως 
ουδέτερη ζώνη, ανάμεσα στο γειτονικό 
νοσοκομείο και το λιμάνι στον 
ποταμό Spree. Η διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος προσφέρει μια εκτεταμένη πράσινη ζώνη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της εμφάνισης του κτιρίου. Οι εξωτερικοί χώροι προκαλούν τους ανθρώπους 
να παραμείνουν στο χώρο και ένα μικρό υπαίθριο θέατρο προσφέρει επιπλέον τέτοιες 
δυνατότητες. 
Το ανοιχτό ισόγειο του κτιρίου επιτρέπει τη δυναμική κίνηση μέσα-έξω, καταρρίπτοντας τα 
όρια μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
Στο ισόγειο υπάρχει το λόμπι του κτιρίου που βλέπει στην λεωφόρο Alexanderufer, το 
καφέ που βλέπει προς το πάρκο και η εμπορική ζώνη προς την πολυσύχναστη Margarete-
Steffin Street. Το λόμπι βρίσκεται σε ένα ανοικτό και υψηλό αίθριο, το οποίο επιτρέπει την 
οπτική επαφή με τους πάνω ορόφους, όπου βρίσκονται ένας χώρος εκδηλώσεων, χώρος 
εκθέσεων και τέλος γραφεία. Πρόσθετος φωτισμός στο κτίριο παρέχεται από φεγγίτες που 
βρίσκονται στην οροφή, ενώ οι “διάτρητοι” τοίχοι, προσφέρουν μια θαυμάσια θέα πάνω 
από την πόλη.
Όλη η πρόσοψη του κτιρίου καλύπτεται από ένα μεταλλικό πλέγμα, το οποίο δίνει μια 
ομιογενή εμφάνιση. Στο πλέγμα αυτό που συμπληρώνεται από γυαλί, είναι ενσωματωμένοι 
ηλιακοί συλλέκτες μέσω των οποίων τροφοδοτείται το σύστημα ενέργειας του κτιρίου, ενώ 
είναι δυνατή και η 
αποθήκευση του. 
Αυτό το πλέγμα, 
υποστηρίζουν οι 
δημιουργοί του, 
εκτεθειμένο στις 
σκληρές καιρικές 
συνθήκες στις 
όχθες του ποταμού, 
με την πάροδο 
του χρόνου θα 
αποκτήσει μια 
συναρπαστική 
πατίνα.
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ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Το Λάος έδωσε το “πράσινο φως” για την 
κατασκευή ενός μεγάλου υδροηλεκτρικού 
φράγματος στο Xayaburi, στο κάτω μέρος 
του ποταμού Μεκόνγκ, του 10ου σε μήκος 
στον κόσμο και του 7ου στην Ασία, παρά τις 
σοβαρές αντιρρήσεις των γειτονικών χώρων 
και των περιβαντολόγων.
Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 3,5 
δισ. δολαρίων, το οποίο χρηματοδοτείται 
και κατασκευάζεται από εταιρεία της 
Ταϋλάνδης, προς την οποία έχει προ-
πωληθεί η παραγωγή ενέργειας. Ωστόσο, η 
Καμπότζη και το Βιετνάμ, πριν ένα χρόνο 
είχαν ζητήσει το έργο να καθυστερήσει, 
ώστε να διερευνηθούν οι περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, κάτι το οποίο είχε αποδεχτεί 
το Λάος, αποδεχόμενο στην ουσία τις 
ανησυχίες ότι θα επηρεάσει σοβαρά τα 
αποθέματα ψαριών, από τα οποία ζουν 
εκατομμύρια άνθρωποι στη νοτιο-ανατολική 
Ασία και κατά τεκμήριο στις φτωχότερες 
περιοχές του πλανήτη. 
Το περίεργο είναι ότι η κυβέρνηση της 
χώρας επέλεξε να ανακοινώσει την έναρξη 

των έργων την ημέρα κατά την οποία 
φιλοξενούσε μια από τις μεγαλύτερες 
συνόδους κορυφής στην ιστορία της, στην 
οποία μετείχαν και οι πρωθυπουργοί των 
δύο χωρών που αντιτίθενται στο φράγμα.
Οι επικριτές του έργου υποστηρίζουν ότι 
πολλές από τις τροποποιήσεις στα αρχικά 
σχέδια δεν έχουν δοκιμαστεί και ότι επί της 
ουσίας πρόκειται για ένα τεράστιο πείραμα 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ποτάμια του 
κόσμου. Σημειώνουμε ότι ήδη λειτουργούν 
τέσσερα φράγματα στον Άνω Μεκόνγκ, εντός 
της Κίνας, αλλά κανένα στο κάτω μέρος 
του ποταμού. Στο μεταξύ, το υπουργείο 
Εξωτερικών των ΗΠΑ εξέδωσε ανακοίνωση 
με την οποία εκφράστηκε η ανησυχία για 
την απόφαση προώθησης του έργου, παρά 
την αναγνώριση του «σημαντικού ρόλου» 
που παίζουν τα φράγματα στην οικονομική 
ανάπτυξη μιας περιοχής.

ΕΝΑ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕ ...ΟΥΡΑ
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Την έντονη αντίδραση του ΣΑΤΕ προκαλούν 
πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η 
ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, στο πλαίσιο των προσπαθειών 
επιτάχυνσης των έργων του ΕΣΠΑ σκοπεύ-
ει, μεταξύ άλλων, να λάβει μέτρα «για τον 
περιορισμό της καταχρηστικής συμπερι-
φοράς ορισμένων υποψήφιων αναδόχων 
μέσα από την κατάθεση ενστάσεων» και ότι 
«προτίθεται να θεσπίσει την υποχρέωση 
καταβολής παραβόλου από μέρους όσων 
επιθυμούν να προσβάλουν τον εκάστοτε 
διαγωνισμό» (δημοσιεύματα με βάση τη 
συνέντευξη Τύπου του υπουργού Κωστή 
Χατζηδάκη στις 11/10).
Σε επιστολή προς τον υπουργό ο ΣΑΤΕ 
δέχεται ότι πράγματι τα έργα, και ειδικό-
τερα οι διαγωνισμοί ανάθεσης των έργων, 
υποφέρουν από χρονοβόρες και γραφειο-
κρατικές διαδικασίες, ωστόσο, επισημαίνει 
ότι «σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να 
αποδεχθούμε ότι η λύση βρίσκεται στον 
περιορισμό των δικαιωμάτων άμυνας των 
πολιτών ή των επαγγελματιών απέναντι σε 
αυθαιρεσίες και εκτροπές των Οργάνων 
της Διοίκησης.
Θεωρούμε, επίσης ότι, πέραν από εσφαλ-
μένο, είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο να 
επιχειρείται ο περιορισμός των δικαιωμά-
των των διαγωνιζομένων, αντί να ‘χτυπιέται 
το κακό στη ρίζα του’».
Κατά την άποψη του ΣΑΤΕ «η ρίζα του 
κακού» βρίσκεται:
�Στο πολυδαίδαλο και πολλές φορές 

αντικρουόμενο και αντιφατικό νομικό 
πλαίσιο το οποίο συνθέτουν νόμοι, προε-
δρικά διατάγματα, εγκύκλιοι, αποφάσεις 
ΣτΕ και Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς 
και γνωμοδοτήσεις νομικών συμβούλων.

�Στην επιλογή, πολλές φορές, ακατάλλη-
λων ή και διαβλητών συστημάτων ανά-
θεσης έργων, όπως μελέτη-κατασκευή, 
μεικτό σύστημα, πρόσκληση περιορισμέ-
νου αριθμού εργοληπτών κλπ.

�Στην αδράνεια ή καθυστέρηση λήψης 
αποφάσεων ή γνωμοδότησης από πολυ-
μελείς Επιτροπές και Συμβούλια. Πολλές 
φορές απαιτούνται μήνες για να καθαρο-
γραφεί μία εισήγηση ή απόφαση.

�Στην ακατάλληλη, πολλές φορές, στε-
λέχωση επιτροπών και συμβουλίων με 
κομματικά ή, άλλα, μη διαφανή, κριτήρια.

«Συνεπώς το όντως υπαρκτό πρόβλημα 
της καθυστέρησης των έργων στη δια-
δικασία ανάθεσης μπορεί και πρέπει να 
αντιμετωπισθεί» σημειώνει ο ΣΑΤΕ, με:
1. τη δημοσιότητα-ανάρτηση στο διαδίκτυο 
όλων των στοιχείων των έργων από τη 
φάση της δημοπράτησης έως την οριστική 
παραλαβή.
2. την κατάργηση συστημάτων ανάθεσης 
που ευνοούν την αδιαφάνεια και γενικά 
δικαιολογημένες αντιδράσεις και αιτήματα 
δικαστικής προστασίας, διαμαρτυρίας, 
ασφαλιστικά μέτρα κλπ.
3. την επιλογή των μελών των επιτρο-
πών δια δημόσιας κληρώσεως μέσα από 
σχετικό μητρώο όπως ακριβώς προέβλεπε 
Σχέδιο Νόμου (άρθρο 41, παράγραφοι 4, 5, 
6 και 7) που επεξεργάσθηκε το Υπουργείο 
τα τρία τελευταία χρόνια.
Επιπροσθέτως με την:
•�απλοποίηση των διαδικασιών για τους 

διαγωνισμούς
• προτυποποίηση όλων των συμβατικών 

τευχών διακηρύξεων
•ηλεκτρονική ενημερότητα πτυχίων
•μείωση δικαιολογητικών συμμετοχής
• υποχρεωτική ανάρτηση τευχών δημοπρά-

τησης στο διαδίκτυο
•�άμεση αποδοχή συστήματος έγκυρης, 

αντικειμενικής και σύμφωνης με τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα και κανονισμούς 

ανάλυσης τιμών των εργασιών δημοσίων 
έργων και αναθεώρησής τους (σ.σ. οι 
εργοληπτικές οργανώσεις έχουν ολο-
κληρωμένη έτοιμη πρόταση, η οποία έχει 
κατατεθεί στο υπουργείο)
•�οριστική λύση των προβλημάτων που 

προκύπτουν από τη δαιδαλώδη και πολύ-
πλοκη υφιστάμενη νομοθεσία δημοσίων 
έργων με την αποδοχή και γενίκευση της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού 
FIDIC, ο οποίος εφαρμόζεται επιτυχώς σε 
πολλές χώρες της ΕΕ και άλλα κράτη.

Προτάσεις που, όπως τονίζεται στην 
επιστολή, έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο 
αλλεπάλληλες φορές τα τελευταία χρόνια 
και στις διαδοχικές πολιτικές ηγεσίες του.
Όπως σημειώνει στην επιστολή ο ΣΑΤΕ 
«δεν περνά εβδομάδα που ο Σύνδεσμός 
μας να μη γίνεται αποδέκτης καταγγελιών 
για απαράδεκτες μεθοδεύσεις σε διακη-
ρύξεις και διαγωνισμούς, πολλές από τις 
οποίες δικαιώνονται στα αρμόδια όργανα», 
αποδεικνύοντας ότι η «δυνατότητα υποβο-
λής ενστάσεων και προσφυγών αποτελεί 
σήμερα τη μόνη ασπίδα προστασίας του 
Δημοσίου Συμφέροντος απέναντι σε αδια-
φανείς πρακτικές τμημάτων της Δημόσιας 
Διοίκησης που νοθεύουν τον υγιή ανταγω-
νισμό».

Αντίδραση για τον περιορισμό των ενστάσεων  
στις αναθέσεις έργων 

Ο ΣΑΤΕ τονίζει ότι δεν θα διασφαλιστεί η ταχύτερη και αρτιότερη εκτέλεση τους 



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

6

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επεισοδιακή συνεδρίαση με ένταση μέσα και έξω από 
τη Βουλή- ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ- «Ναι» στα μέτρα από 153 βουλευτές 
• Ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα νέου haircut- ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΡΕΝ • ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ 
ΤΑ 31,5 ΔΙΣ.- Κάλεσε την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις • 
Τα σενάρια περικοπών και αύξησης φόρων “έριξαν” τη Wall Street- 
ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Η ΕΚΛΟΓΗ ΟΜΠΑΜΑ- Το σύνδρομο 
«δημοσιονομικού γκρεμού» πάνω από τις αγορές • Προβλέψεις 
Κομισιόν- ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ ΤΟ Β’ 6ΜΗΝΟ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Δραματική αύξηση- ΣΤΑ 53,841 ΔΙΣ. ΟΙ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έξι βουλευτές τέθηκαν εκτός ΠΑΣΟΚ και ένας 
εκτός Νέας Δημοκρατίας- ΜΕ 153 «ΝΑΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ 
ΤΩΝ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ- Σαμαράς: Ελπίδες ανάκαμψης- Τσίπρας: Ολική 
καταστροφή • Αναθεώρηση των εκτιμήσεων για την Ελλάδα- Ύφεση 6% 
φέτος, 4,2% το 2013- ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ- 
Ιδιαίτερα επώδυνο το 2013 για τους πολίτες, λόγω ανεργίας και 
περικοπών • ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Όλι Ρεν: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ EUROGROUP 
ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ • Άνγκελα Μέρκελ: ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ.

ΚΕΡΔΟΣ: Τα μέτρα πέρασαν με 153 ψήφους- 7 διαρροές και ισάριθμες 
διαγραφές- ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ- Η δόση, η επιμήκυνση, 
η μείωση των επιτοκίων, το νέο κούρεμα- Σε υψηλούς τόνους η 

συζήτηση στη Βουλή- Ενστάσεις και πολιτικοί ελιγμοί • ΜΠΑΡΑΚ 
ΟΜΠΑΜΑ: ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΘΗΤΕΙΑ • Το δραματικό 
χρονικό της ασφυξίας από τον τραπεζικό στραγγαλισμό- ΤΕΛΟΣ 
ΕΠΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ • Έρευνα της FOCUS BARI- ΠΩΣ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ • Οι 
φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία- 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 2014!- Χειρότερες οι εκτιμήσεις από τις εαρινές, 
καλύτερες από το μεσοπρόθεσμο.

ΕΞΠΡΕΣ: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τερματισμό της «ταμειακής 
ασφυξίας» στην οικονομία- ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΕ 153 «ΝΑΙ» 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 • ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΗ ΔΟΣΗ • Για τις 
καταθέσεις των Ελλήνων- ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΛΒΕΤΙΑ • Των 
φορολογουμένων προς το Δημόσιο- ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 53,8 
ΔΙΣ. • ΑΠΟ 25%-30% Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ- Επιβάλλεται 
ειδική φορολογία 10% σε αιολικά, υδροηλεκτρικά και στις υπόλοιπες 
τεχνολογίες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Σε δύο μήνες αυξήθηκαν κατά 6,3 δισ. 
ευρώ- Στα 53,8 δισ. το σύνολό τους • ΟΧΙ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΑΝΕΙΩΝ • ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ, ΛΕΕΙ Ο ΟΛΙ 
ΡΕΝ- Αμφίβολη η απόφαση για εκταμίευση της δόσης στο Eurogroup 
της Δευτέρας, καθώς οι δανειστές παραμένουν διχασμένοι • ΥΦΕΣΗ 6% 
ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ 176,7% ΤΟΥ ΑΕΠ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΦΕΤΟΣ Η Ε.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: 153 ΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ- Τραυματισμένο το 
ΠΑΣΟΚ με έξι διαγραφές- Ένας βουλευτής από τη ΝΔ εκτός  • ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΝΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ  • Μπαράκ Ομπάμα: ΝΕΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΗ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:  «ΝΑΙ» ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ 153 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ- 
Θυελλώδης συνεδρίαση στη Βουλή- Έξι διαγραφές στο ΠΑΣΟΚ και μία 
στη ΝΔ • ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΚΛΗΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ- Θριαμβευτική 
όμως η επανεκλογή Ομπάμα • ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Μόνο το δίμηνο Αυγούστου- Σεπτεμβρίου διογκώθηκαν 
κατά 6,3 δισ. ευρώ.

ΕΘΝΟΣ: 153 «ναι» σε μια από τις πιο δραματικές συνεδριάσεις του 
Κοινοβουλίου- ΨΗΦΟΣ ΘΡΙΛΕΡ • ΝΥΧΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣ- Ανταρσία 
από τους υπαλλήλους της Βουλής για τα προνόμιά τους- Βροχή 
από διαδηλωτές και μολότοφ στο Σύνταγμα • Θρίαμβος Ομπάμα- ΟΙ 
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΘΗΤΕΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με 153 «ναι» ψηφίστηκαν τα επώδυνα μέτρα- 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΕ ΒΑΡΥ ΤΙΜΗΜΑ • Διπλό μήνυμα: ΟΛΙ ΡΕΝ: 
«ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ»- ΑΝΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ: 
«ΚΑΝΤΕ ΤΩΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ» 
•Αμερικανικές εκλογές: ΣΟΥΠΕΡ ΟΜΠΑΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Με αύρες και χημικά 
επιχείρησαν να διαλύσουν το μαχητικό συλλαλητήριο- ΕΧΘΡΟΣ ΛΑΟΣ- 
153 «ναι» στο μνημόνιο απέναντι σε μυριάδες «όχι».

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ενώ είπαν «ναι» με κομμένη την ανάσα- 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ- «Αποκεφαλίστηκαν» 
για τη διαφορετική τους ψήφο ο Γ. Κασαπίδης, ο Κ. Σκανδαλίδης και 

άλλοι 5 του ΠΑΣΟΚ • Λίγο μετά τις 6 χθες το πρωί επισημοποιήθηκαν τα 
αποτελέσματα- Ο ΟΜΠΑΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Με 153 ψήφους πέρασε το μνημόνιο Νο 3- «ΝΑΙ» 
ΜΕΣΑ ΑΓΩΝΙΑ ΕΞΩ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Με οριακή πλειοψηφία και 7 διαγραφές πέρασαν 
οι διαταγές της Μέρκελ- 153 ΜΑΧΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΔΟΣΗ…

Η ΑΥΓΗ: Η λαοθάλασσα στο Σύνταγμα πνίγει την κυβέρνηση του 
μνημονίου- ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 153 ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ- Οριακή 
πλειοψηφία 153 βουλευτών διαθέτει πλέον η τρικομματική κυβέρνηση 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Η χθεσινή υπερψήφισις του 
πολυνομοσχεδίου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ομιλία της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ στη Βουλή- 
ΦΙΛΟΛΑΪΚΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ- ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Υπερψήφιση των μέτρων αλλά και διαγραφές σε ΠΑΣΟΚ 
και Ν.Δ.- Η ΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ • 
Δεκάδες χιλιάδες πλημμύρισαν το Σύνταγμα- ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ιρανοί, Ρώσοι και «σύμμαχοι» με το δάκτυλο στη 
σκανδάλη, την ώρα που εμείς ασχολούμαστε με τις «γραφικότητες» των 
βουλευτών «μας» και τη λίστα Λαγκάρντ- ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ Η ΝΑΥΑΡΧΙΔΑ 
ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ!
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ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 4-5 | 8/11/2012

 Σε μια ψηφοφορία-θρίλερ και σε μια θυελλώδη 
συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε -και δικαίως- ως 
μια από τις πιο δραματικές από τη Μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα και n οποία περιελάμβανε σφοδρές 
αντιπαραθέσεις, επεισόδια εντός της Βουλής, δύο 
ονομαστικές ψηφοφορίες, αλλά και διαγραφές επτά 
βουλευτών από τις ΚΟ των κομμάτων τους, πέρασε 
τελικά με 153 ψήφους υπέρ, 128 κατά και 18 «παρών» το 
πολυνομοσχέδιο με το πακέτο των μέτρων. Έξι βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ και ένας από τη ΝΔ δεν ακολούθησαν τη 
γραμμή των κομμάτων τους και αμέσως μετά το πέρας 
της ψηφοφορίας διαγράφηκαν. Συγκεκριμένα από 
το ΠΑΣΟΚ με απόφαση του Eυ. Βενιζέλου τέθηκαν 
εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος οι Γ. 
Κουτσούκος, Άντζελα Γκερέκου και M. Μπόλαρης που 
ψήφισαν «παρών», οι M. Kασσής, Θ. Παραστατίδης που 
ψήφισαν «όχι», αλλά και ο Κ. Σκανδαλίδης που ήταν απών, 
ενώ από τη ΝΔ διαγράφηκε με απόφαση του A. Σαμαρά ο 
Γ. Κασαπίδης, που ψήφισε «παρών». «Όχι» ψήφισαν δύο 
από τη ΔΗΜΑΡ.
 Χαρακτηριστική ήταν n δήλωση του πρωθυπουργού 
κατά την έξοδό του από το Κοινοβούλιο. Ο A. Σαμαράς 
είπε ότι «σήμερα έγινε ένα αποφασιστικό βήμα για την 
αναστροφή του κλίματος και την ανάκαμψη», προέβλεψε 
ότι «και ο προϋπολογισμός θα πάει καλά (ψηφίζεται την 
προσεχή Κυριακή)» και κατέληξε λέγονται ότι «από τη 
Δευτέρα αρχίζει n μεγάλη προσπάθεια ώστε να δώσουμε 
το δικαίωμα της ανάπτυξης στον ελληνικό λαό, να του 
ξαναδώσουμε το χαμόγελο με συντονισμένη δουλειά, με 
επενδύσεις, με αποκρατικοποιήσει και γενικά με κινήσεις 
που θα δώσουν προς τα μέσα την αλλαγή της ψυχολογίας 
και προς τα έξω το μήνυμα ότι n Ελλάδα έχει αλλάξει 
σελίδα».
 Η συνεδρίαση επί του επίμαχου νομοσχεδίου φάνηκε 
από την αρχή ότι θα έχει πολλές εντάσεις και ανατροπές, 
με τον ΣΥΡΙΖΑ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες να θέτουν 
ζήτημα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, με 
αποτέλεσμα να προκληθούν έντονες αντιπαραθέσεις 
μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και να ακολουθηθεί ονομαστική ψηφοφορία από 
την οποία απερρίφθη το αίτημα. Ήδη από το πρωί τα 
«πηγαδάκια» στο περιστύλιο της Βουλής «άναψαν», 
όπου βουλευτές -κυρίως του ΠΑΣΟΚ- προσπαθούσαν 
να «ψαρέψουν» προθέσεις από τους .. επικίνδυνους να 
ψηφίσουν εκτός γραμμής, ενώ τα επιτελεία των κομμάτων 
της συγκυβέρνησης δούλευαν πυρετωδώς, τόσο στο 
προσκήνιο όσο και στο παρασκήνιο. Στην ομιλία του ο 
A. Σαμαράς έθεσε το δίλημμα «ψήφιση των μέτρων ή 
χρεοκοπία, χάος και αποσταθεροποίηση», ξεκαθάρισε 
ότι τα επώδυνα αυτά μέτρα θα είναι τα τελευταία και 
επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ λέγονται ότι κάποιοι θέλουν να 
μας πάνε πίσω στη διεθνή απομόνωση και έξω από το 

ευρώ. Βολές προς τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Eυ. Βενιζέλος, 
κατηγορώντας τον για φτήνια και ένδεια επιχειρημάτων, 
αλλά και ότι «επενδύει με όρους... κηδείας στον 
θάνατο της χώρας». Από την πλευρά του ο Φ. Κουβέλης 
επανέλαβε την πρόθεση του κόμματός του να ψηφίσει 
«παρών» εξαιτίας της θέσης του για τα εργασιακά. Ο Αλ. 
Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «συνεχίζει τον 
καταστροφικό εκβιασμό για την επιστροφή στη δραχμή», 
ενώ για μέτρα που χαρακτηρίζονται από τη βαρβαρότητα 
και την επιλεκτική ευαισθησία έκανε λόγο n γ.γ. του ΚΚΕ 
Αλ. Παπαρήγα. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων 
Π. Καμμένος επιτέθηκε στην κυβέρνηση λέγοντας 
ότι ««συμπράττει στην εξαθλίωση των ελληνικών 
οικογενειών», ενώ ο επικεφαλής της Χρυσής Αυγής N. 
Μιχαλολιάκος δήλωσε ότι τα μέτρα οδηγούν σε περαιτέρω 
φτωχοποίηση τον Έλληνα. 

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 8/11/2012

Την πρώτη και ισχυρότερη δόση των μέτρων που περιέχει 
το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2013-2016 θα εφαρμόσει 
ο προϋπολογισμός του 2013, ο οποίος σήμερα εισάγεται 
προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Η επιτυχία του 
νέου προϋπολογισμού στηρίζεται στην απόδοση μέτρων 
ύψους 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 9 δισ. αφορούν 
σε μειώσεις δαπανών και τα 2 δισ. θα προέλθουν 
από την αύξηση των εσόδων. Συνολικά δηλαδή από 
τα μέτρα ύψους 14,2 δισ. ευρώ, που ενσωματώνει το 
μεσοπρόθεσμο, το 77,5% θα εφαρμοστεί τον πρώτο χρόνο 
και τα υπόλοιπα μέχρι το 2016. 
Υπενθυμίζεται όμως ότι για την περίοδο 2013-2016 
το υπουργείο Οικονομικών διαπιστώνει και ένα 
δημοσιονομικό κενό ύψους 4,7 δισ. ευρώ, το οποίο θα 
μετουσιωθεί σε νέα μέτρα που θα αφορούν στη διετία 
2015-2016. Στην παρούσα φάση αποκαλούνται «μη 
προσδιοριζόμενα μέτρα» και ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ 
για το 2015 και σε 2,8 δισ. ευρώ, για το 2016. Παράλληλα, 
ο προϋπολογισμός του 2013 δεν αντιμετωπίζει ούτε το 
πρόβλημα του δημόσιου χρέους το οποίο θα αυξηθεί τόσο 
σε ποσό όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ.
To 2013, το χρέος προβλέπεται ότι θα ανέλθει στα 346.200 
εκατ. ευρώ ή 189,1% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 13,5% του ΑΕΠ έναντι του 2012. Εντός του επόμενου 
έτους προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 5.600 εκατ. ευρώ 
κυρίως λόγω της κάλυψης του ελλείμματος της Γενικής 
Κυβέρνησης.
Σε υψηλά επίπεδα, στο ποσό των 68,7 δισ. ευρώ, 
θα παραμείνουν οι χρηματοδοτικές ανάγκες του 
προϋπολογισμού του 2013, ενώ για την κάλυψή τους 
απαιτείται n συνδρομή και του μηχανισμού στήριξης.
Ειδικότερα, από δάνεια της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ το 
Δημόσιο υπολογίζει να αντλήσει ποσό ύψους 26,1 δισ. 
ευρώ, ενώ σε 40 δισ. ευρώ θα ανέλθουν οι εκδόσεις 
εντόκων γραμματίων, 2,5 δισ. ευρώ θα εισπραχθούν από 
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αποκρατικοποιήσεις και 100 εκατ. ευρώ θα αναζητηθούν 
με ειδικές εκδόσεις ομολόγων.
Κεντρικός στόχος του προϋπολογισμού του 2013 είναι 
n μείωση του ελλείμματος Γενικής Κυβέρνησης στο 
ποσό των 9.442 εκατ. ευρώ ή στο 5,2% του ΑΕΠ, από 
6,6% του ΑΕΠ που θα διαμορφωθεί το έλλειμμα του 
2012, σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, αλλά και 
επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 748 εκατ. 
ευρώ, ή 0,4% του ΑΕΠ, από πρωτογενές έλλειμμα ύψους 
2.396 εκατ. ευρώ ή 1,2% του ΑΕΠ το 2012. To 2013 ο 
κρατικός προϋπολογισμός (της κεντρικής διοίκησης) θα 
παρουσιάσει έλλειμμα ύψους 12.752 εκατ. ευρώ, το οποίο 
όμως μειώνεται κατά: 
- 589 εκατ. ευρώ, από το πλεόνασμα των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
- 2.721 εκατ. ευρώ, από το πλεόνασμα των ασφαλιστικών 
ταμείων. Δηλαδή το έλλειμμα μειώνεται κατά 3.310 
εκατ. ευρώ, λόγω των πλεονασμάτων των ασφαλιστικών 
ταμείων και των ΟΤΑ. Επίσης, οι πληρωμές τόκων Γενικής 
Κυβέρνησης (κράτους, Ταμείων και ΟΤΑ) μειώνονται 
σε 10.189 εκατ. ευρώ, από 10.486 εκατ. ευρώ το 2012, 
οπότε για το 2013 προκύπτει το πρωτογενές πλεόνασμα 
ύψους 748 εκατ. ευρώ. Από τα αναλυτικά στοιχεία της 
Εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού προκύπτει 
πως n μείωση του ελλείμματος αλλά και το πρωτογενές 
πλεόνασμα θα προκύψουν από τη θεαματική βελτίωση των 
οικονομικών αποτελεσμάτων των ασφαλιστικών ταμείων. 
Δηλαδή, ενώ το 2012 τα Ταμεία θα εμφανίσουν έλλειμμα 
2.223 εκατ. ευρώ, το 2013 θα εμφανίσουν πλεόνασμα 
ύψους 2.721 εκατ. ευρώ. Προφανώς σε ένα έτος το 
αποτέλεσμα των ασφαλιστικών ταμείων θα βελτιωθεί 
σχεδόν κατά 5 δισ. ευρώ. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στη 
δραστική περικοπή των συντάξεων, από τον Ιανουάριο 
του 2013, των εφάπαξ, την κατάργηση των δώρων και των 
επιδομάτων. 
Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, οι πρόσθετοι φόροι 
για το 2013 είναι 1,99 δισ. To ποσό θα προκύψει από τα 
ακόλουθα μέτρα: 
- Τη μείωση των επιστροφών του ΦΠΑ στους αγρότες, 
λόγω της μείωσης του συντελεστή επιστροφής από 11 % σε 
6%, που θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα 152,1 εκατ. ευρώ. 
- Την κατάργηση από τα εισοδήματα του 2012, που θα 
φορολογηθούν το 2013, του αφορολόγητου για τα παιδιά 
που θα αποφέρει στο Δημόσιο  πρόσθετα μέτρα έσοδα 
379 εκ. ευρώ.
- Τη μείωση της επιδότησης του ΕΦΚ στους αγρότες από 
το 95% στο 80% n οποία θα αποφέρει έσοδα 129,5 εκατ. 
ευρώ. 
- Η αύξηση της φορολόγησης της χωρητικότητας των 
πλοίων που θα αποφέρει πρόσθετα έσοδα 80 εκατ. ευρώ. 
- Τη φορολόγηση τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ με 
προσδοκώμενη αύξηση εσόδων κατά 388,5 εκατ. ευρώ. 
- Την αύξηση εσόδων από την αναπροσαρμογή κατά δύο 
έτη των ορίων συνταξιοδότησης.

 - Την αύξηση των εισφορών για παλαιότερους και νέους 
ασφαλισμένους, που θα αποφέρει έσοδα στα ασφαλιστικά 
ταμεία ύψους 817 εκατ. ευρώ.
 Συνολικά τα έσοδα από την άμεση φορολογία 
προβλέπεται να διαμορφωθούν το 2013 σε 19.877 εκατ. 
ευρώ εμφανίζοντας μείωση 4,6%, σε σχέση με το 2012, 
παρά την επιβολή και νέων φόρων. Μάλιστα, τα έσοδα από 
το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται 
να διαμορφωθούν σε 7.890 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από 
φόρους στην περιουσία προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται και θα διαμορφωθούν σε 3.176 εκατ. ευρώ. 
Από τα ληξιπρόθεσμα, άμεσους φόρους ΠΟΕ προβλέπεται 
να εισπραχθούν 3.307 εκατ. ευρώ. Οι έμμεσοι φόροι το 
2013 θα μειωθούν κατά 6,8% και θα διαμορφωθούν σε 
24.430 εκατ. ευρώ, έναντι του 2012. Τα έσοδα από φόρους 
κατανάλωσης αναμένεται να ανέλθουν σε 9.336 εκατ. 
ευρώ.
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Ο,τι δεν κατάφερε n αντιπολίτευση, να ανατρέψει δηλαδή 
την ψήφιση των μέτρων, παρ' ολίγο να το καταφέρουν 
οι υπάλληλοι της Βουλής! Ήρκεσε μία τροποποίηση της 
τελευταίας στιγμής από τον υπουργό Οικονομικών κ. 
Γιάννη Στουρνάρα, με την οποία οι υπάλληλοι της Βουλής 
εντάσσονταν στις μειώσεις των υπόλοιπων ειδικών 
μισθολογίων κατά παράβαση του Συντάγματος, που 
προβλέπει ότι τα ζητήματα της Βουλής ρυθμίζονται από 
τον Κανονισμό της, n οποία λίγο έλειψε να τινάξει τα πάντα 
στον αέρα και να απειλήσει αυτήν την ψήφιση των μέτρων. 
Με το που το πληροφορήθηκαν οι υπάλληλοι της Βουλής 
αντέδρασαν έντονα. Αποσύρθηκαν από την καταγραφή 
των πρακτικών, απείλησαν να διακόψουν τη λειτουργία 
του καναλιού της Βουλής, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει 
σοβαρά n εξέλιξη της συζήτησης και αυτή καθαυτή n 
ψηφοφορία. ΣυΡιζΑ και Ανεξάρτητοι Έλληνες υπέβαλαν 
αίτηση αντισυνταγματικότητας της συγκεκριμένης ρύθμισης 
στηριζόμενοι και σε ανάλογη αναφορά στην έκθεση του 
επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής. Ο πρόεδρος 
του Κοινοβουλίου κ. Eυ. Μεϊμαράκης δήλωνε άγνοια για 
τη ρύθμιση και άρχισε τις υπόγειες συνεννοήσεις με το 
Μαξίμου, τον υπουργό Οικονομικών και τους υπόλοιπους 
κυβερνητικούς εταίρους. Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι της 
Βουλής φανερά οργισμένοι και με απειλητικές διαθέσεις 
είχαν συγκεντρωθεί στο περιστύλιο της Βουλής και 
απειλούσαν ακόμη και με το να εισέλθουν στην αίθουσα 
της Ολομέλειας. Ο κίνδυνος μίας έκρυθμης κατάστασης, 
που απειλούσε να διασύρει διεθνώς τη χώρα, οδήγησε 
σε ψυχραιμότερες ενέργειες. Έπειτα από διαβουλεύσεις 
στο κυβερνητικό στρατόπεδο ο υπουργός Οικονομικών 
ανακοίνωσε την απόσυρση της διάταξης επιτιθέμενος 
παράλληλα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που 
υιοθέτησαν τις αντιδράσεις των εργαζομένων της Βουλής. 


