
Σε στάση εργασίας από τις 12.00 το μεσημέρι έως τη λήξη του ωραρίου και σε συγκέ-
ντρωση έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης (Βασ. Σοφίας 15) με αίτημα, «να μην υλοποιηθούν διαδικασίες ένταξης σε διαθεσι-
μότητα ή απόλυσης εργαζομένων» καλεί  σήμερα Τρίτη τους εργαζόμενους στο Δημόσιο 
η ΑΔΕΔΥ. Σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ αναφέρει ότι προσανατολίζεται και σε επιμέρους 
κινητοποιήσεις «σ’ όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες» ώστε να υπάρξει «συνδικαλιστική 

κάλυψη όλων των εργαζομένων που θα αρνηθούν να καταρτίσουν και να αποστείλουν 
τους σχετικούς πίνακες».  
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το ΤΕΕ ανέστειλε από χτες και επί ένα 10ήμερο 
τις κινητοποιήσεις του, μεταξύ των οποίων και 
την άρση του αποκλεισμού των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών, με σκοπό να αμβλύνει τις επιπτώσεις 
που είχαν αυτές σε πολίτες και μηχανικούς και 
όχι υποχωρώντας απέναντι στην απαράδεκτη 
κυβερνητική αδιαλλαξία. Αυτό θα πρέπει να 
αντιληφθούν όσοι, ενδεχομένως, θελήσουν να 
“διαβάσουν διαφορετικά” την απόφαση της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ.
Τούτη την ώρα είναι περισσότερο αναγκαίο να 
αντιληφθούν οι πολίτες ότι ο αγώνας που δίνεται 
από το ΤΕΕ, ουδεμία σχέση έχει με ...συντεχνιακής 
αφετηρίας αντιλήψεις και επιδιώξεις, όπως 
κάποιοι ισχυρίζονται. Η διάλυση του παραγωγικού 
ιστού, δεν έχει στόχο μόνο τους μηχανικούς, αλλά 
το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας. 
Εξαιτίας της στάσης των διαδοχικών κυβερνήσεων 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ένας στους δυο 
εργαζόμενους στις κατασκευές (στην πλειοψηφία 
τους εργοδηγοί, τεχνίτες, εργάτες, υπάλληλοι 
εμπορικών επιχειρήσεων) έχει μείνει άνεργος, με 
περίπου αντίστοιχη άμεση και έμμεση επίπτωση 
σε όλο το φάσμα της οικονομίας, γεγονός που 
συναντά την πλήρη αδιαφορία των κυβερνώντων.
Τούτη την ώρα είναι “εκ των ων, ουκ άνευ” να 
αντιληφθούν οι μηχανικοί ότι οι βραχυπρόθεσμες 
απώλειες (στην πράξη η χρονική υστέρηση) στη 
δουλειά τους, ουδεμία σύγκριση έχουν με τις 
τεράστιες μόνιμες απώλειες στο εξής, οι οποίες 
εκτός από θέσεις εργασίας, βάλουν ευθέως κατά 
της αξιοπρέπειας τους, του κράτους δικαίου, των 
πραγματικών διαρθρωτικών αλλαγών και της 
εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.
Ο αγώνας, κατά συνέπεια, δεν είναι του ΤΕΕ, 
αλλά όλων των μηχανικών και του συνόλου της 
κοινωνίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 14 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ

Ο αγώνας των μηχανικών  
συνεχίζεται 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 - 4

«Ο αγώνας ενάντια στην πιο σκληρή 
και αδιάλλακτη κυβέρνηση, που έχει 
θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της 
την ισοπέδωση των Μηχανικών και 
τη διάλυση του ΤΕΕ θα συνεχιστεί», 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης παρουσιάζοντας το πλαίσιο 
αποφάσεων, με συνολικά 14 δράσεις 
που αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή 
ΤΕΕ για το αμέσως προσεχές διάστη-
μα, δίνοντας νέα ώθηση στις κινητοποι-
ήσεις του ΤΕΕ και των Διπλωματούχων 
Μηχανικών, με πολύμορφες παρεμβά-
σεις σε πολλά επίπεδα. Παράλληλα ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ με την δήλωση του:
-Ζητά ξανά συγνώμη από τους πολίτες 
που καθυστέρησαν τις δραστηριότητες 
τους, αναγγέλλει την αναστολή έως 
και την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 τις 
κινητοποιήσεις με τη μορφή που είχαν.
-Προαναγγέλλει τη συνέχιση τους 
από την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012, 
εφόσον η Κυβέρνηση συνεχίζει να μην 
ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των Μηχανικών και στην 
εξέταση των εναλλακτικών προτάσεων 
του ΤΕΕ. 
-Καλεί τους μηχανικούς να συμμετά-
σχουν μαζικά και στις πρωτοβουλίες 
και στις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και των 
συλλόγων των Μηχανικών, με στόχο 
την ανάδειξη των αντισυνταγματικών 
ρυθμίσεων και την εξυπηρέτηση συμ-
φερόντων του «Άρθρου Μόνου», που 
βαφτίστηκαν διαρθρωτικές αλλαγές, 
για την ανατροπή αυτής της ανάλγητης 
και αντιαναπτυξιακής πολιτικής.
Απευθυνόμενος, τέλος, προς την 
κυβέρνηση τονίζει:  «Δεν τρομοκρατού-
μαστε όποιο αντιδημοκρατικό μέσο και 
αν χρησιμοποιήσετε, όποια μεθόδευση 
και αν σχεδιάσετε, όποια φθηνή επικοι-
νωνιακή τακτική κι αν ακολουθήσετε.  
Θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα 
της αξιοπρέπειας μας, του κράτους 
δικαίου, των πραγματικών διαρθρω-
τικών αλλαγών και της εξυπηρέτησης 
του δημόσιου συμφέροντος».

 Το ΤΕΕ συμμετέ-
χει  αύριο 14 Νο-
εμβρίου 2012 στην 
πανευρωπαϊκή 
κινητοποίηση κατά 
των πολιτικών 
λιτότητας, μαζί 
με τους φορείς 
της εργασίας, της 
επιστήμης και 
των παραγωγικών 
δυνάμεων.



Το 3ο διεθνές επιστημονικό  συνέδριο "ELCAS" 
-που προέρχεται από τα αρχικά των όρων Exergy, 
Life Cycle Assessment, and Sustainability (Εξέρ-
γεια, Ανάλυση Κύκλου Ζωής και Αειφορία)- διορ-
γανώνεται στη Νίσυρο, το τριήμερο 7 - 9 Ιουλίου 
2013. 
Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό διεθνές φόρουμ 
για  επιστήμονες, ερευνητές, μηχανικούς και 
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο,  με σκοπό 
την ανταλλαγή πληροφοριών και την παρουσίαση 
υψηλής ποιότητας  ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Το Συμπόσιο διεξάγεται υπό την αιγίδα της  Ευ-
ρωπαϊκής Συνέργειας Επιστήμης και Τεχνολογίας 
- COST και της διεθνούς  Συνεργασίας Life Cycle 
Initiative, μέλη της οποία είναι το  Περιβαλλοντικό 
Πρόγραμμα Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και η Κοι-
νότητα  Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Χημείας 
(SETAC).
Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης θα 
παρουσιαστούν οι νέες εξελίξεις στην ευρύτερη 
περιοχή που καλύπτεται από τα εργαλεία ανάλυ-
σης εξέργειας,  ανάλυσης κύκλου ζωής, καθώς 
και θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και 
την αειφορία.
  Η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμων πηγές 
ενέργειας (ΑΠΕ), τα βιώσιμα 
συστήματα ενέργειας και τα ευφυή συστήματα 
ενέργειας είναι ζητήματα που 
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τη βιωσιμότητα των 
χωρών, των Περιφερειών και 
των πόλεων. Όπως έχει φανεί από τις προηγούμε-
νες διοργανώσεις του Συμποσίου ELCAS, 

το 2009 και το 2011, όλοι οι συμμετέχοντες θα 
έχουν την ευκαιρία να  συζητήσουν για τις μελλο-
ντικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που  
τίθενται παγκοσμίως στους τομείς αυτούς.
Το διεθνές Συμπόσιο ELCAS θα διεξαχθεί στο 
ηφαιστειακό νησί του  Αιγαίου, τη Νίσυρο και πιο 
συγκεκριμένα στη "Ζωσιμοπούλειο"  Συνεδρι-
ακή Αίθουσα. Σ αυτό μπορούν να συμμετέχουν 
φοιτητές, μεταπτυχιακοί καθώς και υποψήφιοι 
διδάκτορες αποστέλλοντας περίληψη της εργασίας 
που θέλουν  να παρουσιάσουν. 
Κρίσιμες ημερομηνίες:
- Προθεσμία υποβολής abstract (μία σελίδα): 25 
Φεβρουαρίου 2013
 - Ειδοποίηση αποδοχής εργασίας (μέσω e-mail): 
5 Μαρτίου 2013
  - Υποβολή ολόκληρης της εργασίας: 22 Απριλίου 
2013
 - Ειδοποίηση αποδοχής εργασίας (μέσω e-mail): 
6 Μαΐου 2013
Πληροφορίες: www.elcasnet.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

15
Νοεμβρίου

2012

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Τα πράσινα επαγγέλματα στην 
Ελλάδα και οι νέες απαιτούμενες δεξιότητες» 
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: “Μέτρα πυρασφάλειας σε γραφεία 
και εργοτάξια” 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Εθνικός Οργανισμός 
Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανα-
τολισμού

Σύλλογος Ελευθέρων Επαγ-
γελματικών Διπλωματούχων 
Μηχανικών Νομού Καρδίτσας 

16
Νοεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Συνέδριο Αστικής Βιώσιμης 
Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
του Ιδρύματος Δεληγεώργη

14
Δεκεμβρίου

2012

Η Παιδεία στην Ευρώπη
 Η ανεργία των νέων και n αναζήτηση νέων 
μεθόδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, που θα 
οδηγούν σε πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης 
στην αγορά θα συζητηθούν την Παρασκευή 16 
Νοεμβρίου στις 5:30 μ.μ. στο Ινστιτούτο Γκαίτε 
(Ομήρου 14-16, Αθήνα) κατά τη διάρκεια εκδή-
λωσης με θέμα «Eυρωπαϊκός διάλογος για την 
εκπαίδευση».
Οι ομιλητές θα προσεγγίσουν, μεταξύ άλλων, 
τις παρακάτω δύο βασικές ενότητες: Τι είδους 
επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να προσφέρει 
κανείς στους νέους, έτσι ώστε να αποκτήσουν 
προσόντα που θα τους παρέχουν μια πραγμα-
τική ευκαιρία απασχόλησης στην τοπική αγορά 
εργασίας". «Ποιες εναλλακτικές λύσεις προς τα 
υπάρχοντα μοντέλα επαγγελματικής κατάρτισης 
μπορούν να εφαρμοστούν σε περιόδους οικονο-
μικής κρίσης για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης 
εξόδου ανθρώπινου δυναμικού από τη χώρα;».

Διάλεξη του Θ. Τάσιου
   Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 
και το Ελληνικό Τμήμα IABSE (International 
Association for Bridge and Structural 
Engineering), συνδιοργανώνουν την Τρίτη 4 
Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 18.00 -στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Τ.E.E. (Νίκης 4, 1ος όροφος)- 
διάλεξη του καθηγητή Θεοδόση Τάσιου με θέμα: 
«Διαδικασίες Ανάθεσης & Εκτέλεσης Δημοσίων 
Έργων στην Αρχαία Ελλάδα». 

Στη Νίσυρο το διεθνές συνέδριο "ELCAS" 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΑΓΩΝΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Οι 14 νέες δράσεις που αποφάσισε η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ 

«Η μάχη ενάντια στην πιο σκληρή και αδιάλλακτη κυβέρνηση που 
έχει γνωρίσει μεταπολιτευτικά η χώρα και η ελληνική κοινωνία, με 
μια κυβέρνηση που έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής της την 
ισοπέδωση των Μηχανικών και τη διάλυση του ΤΕΕ» θα συνεχιστεί 
έως ότου «βρουν λύση τα δίκαια αιτήματα μας, που αφορούν τις 
απαράδεκτες αυξήσεις των εισφορών, την κάλυψη της ανεργίας μας, 
την μη ένταξη μας στον ΕΟΠΥΥ, την επιστροφή των κλεμμένων απο-
θεματικών μας, την υιοθέτηση πολιτικών ανάπτυξης, τον σεβασμό 
του Συντάγματος, την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος του 
κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου», τονίζει σε δήλωση 
του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης. 
Όπως επισημαίνει «δεν έχει ξανασυμβεί σε δημοκρατική περίοδο, 
να επανέρχονται εκβιαστικά διατάξεις που απέρριψε το κοινοβούλιο, 
όπως αυτή της ένταξης μας στον ΕΟΠΥΥ, σε τρεις μέρες, ξεφτιλίζο-
ντας ακόμη και τους Βουλευτές και την κοινοβουλευτική δεοντολο-
γία, σε ένα άρθρο με διατάξεις που προβλέπουν τη δυστυχία μας, την 

φτωχοποίηση, το ξεπούλημα της χώρας και την σκανδαλώδη εύνοια 
συμφερόντων». Στο μεταξύ, η Δ.Ε. του ΤΕΕ σε συνεδρίασή της, μετά 
από την ψήφιση και του Προϋπολογισμού της χώρας, αποφάσισε 
συνολικά 14 δράσεις για το αμέσως επόμενο διάστημα και συγκεκρι-
μένα:
1. Σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές, τη δυνατότητα προσω-
ρινής αναστολής της ιδιότητας του τακτικού Μέλους του ΤΕΕ, μετά 
από αίτησή του έως τρία χρόνια είτε τμηματικά είτε συνολικά, όπως 
συνολικά εξειδικεύτηκε από προηγούμενη απόφαση της ΔΕ και θα 
ανακοινωθεί αναλυτικά τις επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του 
ΤΕΕ.
Η προσωρινή αναστολή της ιδιότητας δεν καλύπτει τις θέσεις του 

ΤΕΕ και ενέχει πλήθος προβλημάτων για την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, για επιβλέψεις και έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.  
Είναι, όμως, η απόφαση που μπορεί να λάβει το ΤΕΕ αντιμετωπίζο-
ντας κυρίως για τους άνεργους τις άδικες αυξήσεις, τις υπέρογκες 
ασφαλιστικές εισφορές και την κυβερνητική αδιαλλαξία που δεν 
συζητά καν τις εναλλακτικές προτάσεις μας.
2. Σε σχέση με τον ΕΟΠΥΥ: Η απόφαση υλοποίησης του Κλάδου 
Υγείας ως ΝΠΙΔ έχει ήδη ληφθεί, με τον προηγούμενο Νόμο σε 
ισχύ.  Η απόφαση του Άρθρου Μόνου είναι αντισυνταγματική.  Αν η 
Κυβέρνηση συνεχίσει την πρακτική αναστολής της υλοποίησης της 
απόφασής μας, θα διεκδικήσουμε με προσφυγές την αποτροπή της 
ένταξης μας.
3. Την καταγγελία της Χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για όσες διατάξεις είναι αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και 
για όσες οδηγίες δεν τηρούνται ή τηρούνται πλημμελώς, όπως δια-
τάξεις στο Άρθρο Μόνο, η  εξοικονόμηση ενέργειας, οι περιβαλλο-
ντικές οδηγίες, τα ψευδή τιμολόγια δημόσιων έργων, η αναγνώριση 
επαγγελματικών ισοτιμιών εκ νέου από το Υπουργείο Παιδείας.
4. Την προσφυγή στο ΣτΕ και στα ελληνικά δικαστήρια, με αφορ-
μή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη της κρατικής διοίκησης που 
βασίζεται στο: 
-Στο Άρθρο Μόνο
-Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου και τις συνέπειες αυτής
-Στους διαγωνισμούς ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας 
και σε όσα νομοθετήματα και κυβερνητικές πράξεις διαλύουν το 
κράτος δικαίου, την κοινωνική συνοχή, την ανάπτυξη, τη Χώρα
5. Τη διεκδίκηση των εισφορών υπέρ του Ταμείου Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και την πάνω από 1200 εκ. χρέος του Κράτους στο ΕΤΑΑ.
6. Την αναστολή των κινητοποιήσεων και την επαναλειτουργία των 
υπηρεσιών του ΤΕΕ από τη Δευτέρα 12/11/2012 έως και την Τετάρτη 
21/11/2012, λόγω των κοινωνικών προβλημάτων που έχουν δημι-
ουργηθεί στους πολίτες και στους συναδέλφους μας και τη συνέχιση 
τους από την Πέμπτη 22/11/2012, εφόσον η Κυβέρνηση συνεχίζει να 
μην ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Μηχα-
νικών και την εξέταση των εναλλακτικών προτάσεων του ΤΕΕ. 
7. Την παρουσίαση των εναλλακτικών προτάσεων του ΤΕΕ και των 
προβλημάτων των Μηχανικών, στους αρχηγούς των κομμάτων και 
στις αρμόδιες Επιτροπές του Κοινοβουλίου

«Ο αγώνας ενάντια στην πιο σκληρή και αδιάλλακτη 
κυβέρνηση που έχει θέσει στο επίκεντρο της πολιτικής 
της την ισοπέδωση των Μηχανικών και τη διάλυση του 
ΤΕΕ θα συνεχιστεί», 
δήλωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

8. Την αποκάλυψη γραμμή – γραμμή για:
-τι περιλαμβάνει το Άρθρο Μόνο, 
-ποιες πολιτικές υπηρετεί, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί, 
-ποιους ευνοεί και ποιους καταστρέφει, 
-ποια ρουσφέτια περιλαμβάνει και ποιους καλύπτει.
Γραμμή – γραμμή, μέχρι να ανατραπεί και η τελευταία λέξη από ό,τι 
εκβιαστικά, ανάλγητα, αντισυνταγματικά, αντιδεοντολογικά, μπόρε-
σαν οριακά να περάσουν.
9. Την ενεργή στήριξη και συμμετοχή των Φορέων των Μηχανικών 
που κινητοποιούνται.
10. Εκδηλώσεις ανάδειξης στους πολίτες και στους Μηχανικούς 
κάθε σκοπιμότητας εξυπηρέτησης συμφερόντων της Κυβέρνησης.
11. Τη συγκρότηση εθελοντικών ομάδων επιστημόνων για τη σύ-
νταξη ενός σχεδίου Ανάπτυξης και ενός σχεδίου επιβίωσης μας στη 
βεβαιότητα πτώχευσης της Χώρας, ως επακόλουθο της πολιτικής της 
Κυβέρνησης.
12. Διοργάνωση από κοινού με τις επαγγελματικές οργανώσεις των 
Μηχανικών συμβολικών καταλήψεων Δημόσιων Υπηρεσιών για την 
ανάδειξη θεματικών αθλιοτήτων του Άρθρου Μόνου, της κυβερνητι-
κής πολιτικής και της εξυπηρέτησης συμφερόντων.
13. Συγκρότηση μηχανισμού νομικής στήριξης του ΤΕΕ, των συνα-
δέλφων μας στον δημόσιο τομέα που βρίσκονται σε διωγμό από την 
Κυβέρνηση και βιώνουν καθημερινά τον τρόπο της απόλυσης τους.  
Σημειώνουμε προς τους λασπολόγους ότι επίορκοι Συνάδελφοι, όχι 
μόνο δεν θα τυγχάνουν της συμπαράστασης του ΤΕΕ αλλά της καταγ-
γελίας μας και της παραπομπής τους στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.
14. Τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην Πανευρωπαϊκή απεργία στις 14 
Νοεμβρίου 2012.

Όπως υπογραμμίζεται στην απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ «σε πείσμα 
της στοχοποίησης και της συνεχιζόμενης αντιδημοκρατικής απόπει-
ρας διάλυσης από την Κυβέρνηση που λειτουργεί ως εντολοδόχος 
της τρόικας και εκπρόσωπος του ΣΕΒ Θα κρατήσουμε όρθιο και με 
εντονότερη δράση το ΤΕΕ.
Θα συνεχίσουμε τις ακηδεμόνευτες και αιτιολογημένες θέσεις μας 
για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος.
Θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε:
> Την πολιτική φτωχοποίησης των Ελλήνων και ανυπαρξίας του 

κράτους δικαίου
> Την πολιτική διάλυσης του εναπομείναντα ελληνικού παραγωγι-

κού ιστού.
> Την πολιτική εξυπηρέτησης συμφερόντων, αδιαφανών πρακτικών 

και εξάρτησης της Χώρας.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για τον εξορθολογισμό των διαδι-
κασιών, τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα, την οικοδόμηση ενός 
νέου κώδικα αξιών που θα τον τηρούμε, επειδή τον πιστεύουμε.
Θα συνεχίσουμε, σε πείσμα των δυνάμεων της ύφεσης, της φτώ-
χειας, της εξάρτησης, του ψεύδους, του ραγιαδισμού, της παράδο-
σης, να υπηρετούμε τις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής 
κοινωνίας, τη Δημοκρατίας, την υπερηφάνεια, την ευθύνη και το 
κύρος των Μηχανικών, την ανάπτυξη, το κράτος δικαίου και το 
κοινωνικό κράτος». 

Σημείωση: Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του προέδρου ΤΕΕ Χρ. 
Σπίρτζης και της απόφασης της ΔΕ ΤΕΕ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ 
στην ηλ. διεύθυνση www.tee.gr

Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση κατά των πολιτικών λιτότητας
Τρίωρη στάση και συλλαλητήριο οργανώνουν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ

Με τρίωρη στάση εργασίας, από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3.00 το 
απόγευμα και συλλαλητήριο στις 1.30 μετά το μεσημέρι στην πλατεία 
Κλαυθμώνος, συμμετέχουν αύριο η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ στην πανευρωπαϊκή 
κινητοποίηση κατά των πολιτικών λιτότητας. Οι κινητοποιήσεις οργανώνο-
νται μετά από απόφαση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και 
θα πραγματοποιηθούν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ισπανία και την 
Πορτογαλία έχει εξαγγελθεί 24ωρη γενική απεργία, ενώ στάσεις εργασί-
ας και συλλαλητήρια θα πραγματοποιηθούν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες. Στην Ιταλία, η GGIL διοργανώνει τετράωρη στάση εργασίας και 
διαδηλώσεις. Στη Γαλλία οι CGT, CFDT και FO έχουν προγραμματίσει 25 δι-
αδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Η DGB Γερμανίας θα πραγματοποιήσει, το με-
σημέρι της Τετάρτης, συλλαλητήριο στο Βερολίνο, ενώ έχει αναρτήσει και 
σημαίες της ΓΣΕΕ στα κεντρικά γραφεία της γερμανικής συνομοσπονδίας. 
Ανάλογες δράσεις θα γίνουν και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, τη 
Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Στην 
Αυστρία, η αυστριακή συνομοσπονδία έχει εκδώσει καρτ-ποστάλ με τίτλο 
«Είμαστε όλοι Έλληνες», οι οποίες θα διανεμηθούν στους πολίτες, ενώ έχει 
αναρτήσει και στο διαδίκτυο διακήρυξη συμπαράστασης για τους Έλληνες, 
Ισπανούς και Ιταλούς εργαζόμενους. 

«Όσοι σπέρνουν λιτότητα θα θερίσουν ύφεση» τονίζει, σε δήλωσή της, 
η γενική γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, 
Μπερναντέτ Σεγκόλ και προσθέτει ότι «οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να 
ακούσουν την οργή των ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους».  Εξάλ-
λου, οι Νέοι Συνδικαλιστές της Νότιας Ευρώπης προχώρησαν, μετά από 
πρωτοβουλία της ΓΣΕΕ, στη δημοσίευση ενός κοινού μανιφέστου κατά των 
πολιτικών που εφαρμόζονται και έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτίναξη σε 
υψηλά επίπεδα της ανεργίας μεταξύ των νέων. Στη διακήρυξή τους, οι νέοι 
συνδικαλιστές ζητούν να προστατευθεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο 
το οποίο διασφάλιζε στις μεταπολεμικές γενεές τα πλεονεκτήματα του 
κράτους πρόνοιας και της ειρήνης. Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχει 
φθάσει το 55,6%, στην Ισπανία το 54%, στην Πορτογαλία το 37,4%, στην Ιταλία 
το 35% και στην Κύπρο το 27%.

 «Όσοι σπέρνουν λιτότητα θα θερίσουν ύφεση» τονίζει, 
σε δήλωσή της, η γενική γραμματέας της Συνομοσπον-
δίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Μπερναντέτ Σεγκόλ 
και προσθέτει ότι «οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να 
ακούσουν την οργή των ανθρώπων που βγαίνουν στους 
δρόμους».



Ονομάζεται “Orsos Island", η 
επιφάνειά τους είναι 20 μέτρα 
πλάτος και 37 μήκος, διαθέτει 1.000 
τετραγωνικά μέτρα χώρων πολυτελούς 
διαβίωσης σε τρία επίπεδα, που 
μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν 
στις ανάγκες σας, είναι πλήρως 
αυτάρκες  σε ενέργεια χάρη στα 
160 τ.μ. ηλιακών συλλεκτών και 
τις ανεμογεννήτριες που συνολικά 
παράγουν 28-30 κιλοβατώρες 
ηλεκτρικής ενέργειας, κοστίζει 5,2 
εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να 

φιλοξενήσει 12 άτομα συν το πλήρωμα. 
Γιατί είναι ένα νησί που πλέει (έστω με μικρή ταχύτητα), χάρη στους δυο μικρούς κινητήρες 
ντίζελ που διαθέτει, προσφέροντας σε όποιον το αγοράσει την δυνατότητα να αλλάζει 
περιβάλλον και εντυπώσεις. Ενσωματωμένο είναι και ένα σύστημα αφαλάτωσης (αντίστροφης 
όσμωσης), ικανό να μετατρέψει 12.000 λίτρα θαλασσινού νερού σε πόσιμο νερό, στην 
περίπτωση που οι ένοικοι γίνουν “ναυαγοί” στον ωκεανό.  Πρόκειται για έμπνευση αυστριακής 
εταιρείας, η οποία διαφημίζει ότι προσφέρει  την κινητικότητα ενός γιοτ με την άνεση ενός 
σπιτιού. Διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, αλλά και μια μεγάλη αίθουσα παιχνιδιών στο «κύτος» 
(μακριά από αδιάκριτα μάτια), μια υποθαλάσσια “σουίτα καραόκε” (ιδανική για εκείνους 
των οποίων η φωνή καλό είναι να διατηρείται σε ασφαλή απόσταση από τον πολιτισμό), 
όπως, επίσης, τζακούζι, μπάρμπεκιου, ξαπλώστρες, μίνι μπαρ, “αρχοντική” τραπεζαρία και  
ενυδρείο. Φυσικά και ένα ...φοινικόδασο, κάτι σαν παραλλαγή, ώστε να μην αντιλαμβάνονται 
όσοι το βλέπουν ότι πρόκειται για σκάφος.  Το “νησί” είναι έργο του πάθους του ουγγρικής 
καταγωγής πρώην ξενοδόχου Gabor Orsos, ο οποίος θέλησε να συνδυάσει τα χαρακτηριστικά 
των ξενοδοχείων πολυτελείας, με την ευελιξία που παρέχει ένα superyacht. Ταυτόχρονα να 
πετύχει τιμή αγοράς σημαντικά κάτω από το μέσο κόστος των gigayacts ή μια αντίστοιχης 
επιφάνειας έπαυλης στα νησιά της Καραϊβικής. Το αξιοσημείωτο είναι πως αυτή η κατασκευή, 
κατά τα λεγόμενα της υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον 
υποψήφιων αγοραστών από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Μέση Ανατολή και την Κίνα, οι οποίο 
αναζητούν ένα πολυτελές ιδιωτικό καταφύγιο!

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

5

ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ ΚΙΤΣ

ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΑΟΡΑΤΑ

Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις χωρών 
όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, και η 
Ινδία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε 
την αναστολή της επιβολής φόρου στα 
καυσαέρια των αεροσκαφών, ελπίζοντας,  
έως το φθινόπωρο του 2013, να επιτευχθεί 
συμβιβαστική συμφωνία στη Διεθνή 
Ένωσης Πολιτικής Αεροπορία. 
«Πρότεινα τη διακοπή, επειδή έχουμε 
ενδείξεις ότι μπορεί να συναφθεί μια 
συμφωνία σε διεθνές επίπεδο» ανέφερε 
η Ευρωπαία επίτροπος για την Κλιματική 
Αλλαγή, Κόνι Χέντεγκαρτ. «Εάν δεν 
επιτευχθεί συμφωνία έως τότε, θα 
ξαναρχίσουμε από το σημείο στο οποίο 
βρισκόμασταν. Δεν θα υπάρξει νέα 
πρόταση» για την οποία ενημέρωσε τα 27 
κράτη-μέλη της ΕΕ και περιμένει τώρα την 
έγκρισή τους προειδοποίησε.
 Ο ευρωπαϊκός φόρος για τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, ο οποίος 
εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια κατά 
της κλιματικής αλλαγής, και τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιανουαρίου του 2012, υποχρεώνει 
όλες τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν 
από και προς την ΕΕ να πληρώνουν για το 
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν τα 
αεροπλάνα τους. Οι αεροπορικές εταιρείες 
θα ενημερωθούν για τις οφειλές τους 
το 2013, όταν θα έχουν υπολογιστεί οι 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για το 
2012. Ως τώρα, πάντως, μόνο οι ευρωπαϊκές 
αεροπορικές εταιρείες έχουν συμμορφωθεί 
με τον κανονισμό αυτόν. Από τις 36 χώρες-
μέλη της Διεθνούς Ένωσης Πολιτικής 
Αεροπορία, οι 26 αντιτίθενται στο ευρωπαϊκό 
μέτρo, με βασικό επιχείρημα ότι η ΕΕ δεν 
μπορεί να φορολογεί τις εκπομπές των 
αεροπλάνων όταν βρίσκονται και έξω από 
τον εναέριο χώρο της. Σημειώνεται ότι οι 
πτήσεις ευθύνονται σήμερα για ένα σχετικά 
μικρό αλλά σταθερά αυξανόμενο ποσοστό 
των συνολικών εκπομπών άνθρακα.

Αμερικανοί ερευνητές του πανεπιστημίου 
Ντιουκ, πέτυχαν να δημιουργήσουν ένα 
«μανδύα» που καθιστά αόρατο στα μάτια 
των παρατηρητών κάθε αντικείμενο, 
κάνοντας ένα σημαντικό βήμα στην 
τεχνολογία της «αορατότητας». Ως 
τώρα, τα προς εξαφάνιση αντικείμενα 
αντανακλούσαν έστω ελάχιστο μέρος 
φωτός, ενώ αυτή τη φορά ένας κύλινδρος 
διαμέτρου 7,5 εκατοστών και ύψους ενός 
εκατοστού έγινε τελείως αόρατος υπό το 
φάσμα των μικροκυμάτων (και όχι του 
ορατού φωτός, το οποίο έχει μικρότερο μήκος κύματος από τα μικροκύματα). Σύμφωνα 
με τη δημοσίευση στο περιοδικό για τα νέα υλικά Nature Materials, πέτυχαν το φως (των 
μικροκυμάτων) να «γλιστράει» τελείως γύρω από το καλυμμένο αντικείμενο, χωρίς να αφήνει 
καμία αντανάκλαση, άρα και κανένα ίχνος του τελευταίου. Η αορατότητα, έστω και στο φάσμα 
των μικροκυμάτων, μπορεί να έχει διάφορες σημαντικές πρακτικές εφαρμογές, κυρίως στις 
τηλεπικοινωνίες και στα ραντάρ. 

ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ  
ΕΙΝΑΙ ...ΔΙΚΟΙ ΤΟΥΣ
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ΚΕΡΔΟΣ: Πολιτική στήριξη εξασφάλισε χθες η Αθήνα από το 
Eurogroup- ΛΥΣΗ- ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ, 
ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΑΙ ΔΟΣΗ- Έκτακτη σύνοδος και ταυτόχρονη υλοποίηση 
όλων των  προαπαιτούμενων- Η σύγκρουση ΔΝΤ- Βερολίνου κυριάρχησε 
στη χθεσινή συνεδρίαση • Αναδιάρθρωση δανείων- χορήγηση 
κεφαλαίων κίνησης- απεμπλοκή κονδυλίων- ΜΕΤΡΑ- ΑΝΑΣΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ • Ξεκαθάρισαν με πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης- ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΒΑΘΙΑ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ!..

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε καλό κλίμα η συζήτηση για την Ελλάδα- 
Παραμένει το «αγκάθι» του χρέους- ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ 32,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ • Θα υπάρξουν επιπλέον περικοπές αν δεν 
επιτευχθούν οι στόχοι αξιοποίησης περιουσίας- ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ 
ΡΗΤΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Έκθεση Κομισιόν: «Λογαριασμός» ύψους 6,6 
δισ. ευρώ για τη διετία 2015-2016 • Ανακεφαλαιοποίηση: ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΡΙΞΑΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ.

ΕΞΠΡΕΣ: «Πράσινο φως» από την έκθεση της Επιτροπής που 

υποβλήθηκε στο Eurogroup- ΣΤΑ 32,6 ΔΙΣ. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ • ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ 
• Ανακεφαλαιοποίηση: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Δημοσιοποιήθηκαν οι όροι, που προκάλεσαν πτώση 14,40% 
του τραπεζικού δείκτη στο ΧΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η δημοσιοποίηση της απόφασης «γκρέμισε» το 
Χρηματιστήριο- ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Πρόκληση οι σκληροί 
όροι ανακεφαλαιοποίησης • ΔΝΤ και Βερολίνο αναζητούν χρυσή 
τομή για το χρέος- ΕΚΤΑΚΤΟ EUROGROUP ΣΤΙΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ • 
ΔΙΕΤΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΛΑΒΕ Η ΕΛΛΑΔΑ • Τι προβλέπει το σχέδιο για τη 
φορολογία εισοδήματος, ακινήτων και επιχειρήσεων- ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ 
10% Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ- Στην τελική ευθεία οι αλλαγές στο 
φορολογικό σύστημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:  ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ- Θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ- Οι νέοι 
συντελεστές για τους μισθωτούς και τις επιχειρήσεις • ΜΕ ΚΟΙΝΕΣ 
ΜΕΤΟΧΕΣ Η ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ, ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- 
Νέο Eurogroup για τη δόση στις 20 Νοεμβρίου- Προαπαιτούμενο οι 
αυστηρότεροι μηχανισμοί εποπτείας • ΚΥΜΑ ΑΠΕΙΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΩΝ- Για τις λίστες διαθεσιμότητας.

ΤΑ ΝΕΑ: ΒΓΗΚΕ ΓΚΡΙΖΟΣ ΚΑΠΝΟΣ- Θετικό σήμα (χωρίς απόφαση) 
για τη δόση •  Για μισθωτούς και επαγγελματίες- Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- 
Προβλέπονται ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως € 25.000- Ούτε ευρώ φόρος 
έως τις €9.000- Κρυφά βάρη με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών- Χωρίς 
αφορολόγητο οι ελεύθεροι επαγγελματίες- Φόρος 10% για τα μερίσματα.

ΕΘΝΟΣ: «Πράσινο φως» από το Eurogroup για δόση και επιμήκυνση- ΔΥΟ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Σύγκρουση Σόιμπλε- Λαγκάρντ για 
τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Προσπάθεια για συμβιβασμό- Νέα 
συνεδρίαση του Eurogroup στις 20 Νοεμβρίου, με στόχο οριστική λύση- 
πακέτο για την Ελλάδα • Ανακεφαλαιοποίηση: ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι Γερμανοί παίζουν άμυνα στην επίθεση του ΔΝΤ 
για βιώσιμη λύση- ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • ΕΝΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 
Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό- Πώς θα ξεμπλοκαριστούν 
κονδύλια ΕΣΠΑ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τους Μπαρόζο, Ρομπάι και ίσως Γιούνκερ και 
Σουλτς κ.ά. θα συναντήσει ο πρωθυπουργός στις Βρυξέλλες- ΑΓΩΝΑΣ 
ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ- Θετική η έκθεση της Τρόικας, 2ετή 
επιμήκυνση «βλέπει» το Eurogroup με κόστος 32,6 δισ. ευρώ για 
το 2014-2016- Σε έκτακτο Eurogroup το πράσινο φως για τη δόση • 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Αιτία οι 
όροι ανακεφαλαιοποίησης • Συνέντευξη της Ντόρας στο Ρόιτερς: «ΔΕΝ 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΩ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ»!...- Οι Γερμανοί μάς ζητούσαν να 
είμαστε αξιόπιστοι. Ήλθε η ώρα να τους ζητήσουμε κι εμείς το ίδιο»!...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ:  Τις δεσμεύσεις Γιώργου για ξεπούλημα απαιτεί 
τώρα το Βερολίνο- ΘΥΜΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΔΝΤ- ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ • 
ΟΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΟΙ ΕΙΠΑΝ «RAUS» ΣΤΗ ΦΡΑ(ΟΥ)ΝΚΕΝΣΤΑΙΝ ΜΕΡΚΕΛ 
• ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΠΑΡΑΖ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ- Στο στόχαστρο μισθοί, συντάξεις, 
ενοίκια, τραπεζικές καταθέσεις ακόμη και Ι.Χ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Eurogroup: Τι αποκαλύπτει η 
έκθεση- βόμβα της τρόικας για την Ελλάδα- ΚΡΥΦΑ ΜΕΤΡΑ 6,4 ΔΙΣ.- 
Πρόσθετοι φόροι 1 δισ. και κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ 
• ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ 
• Σύσκεψη για την ανάπτυξη- ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
10ΗΜΕΡΟ.

Η ΑΥΓΗ: Για τη δόση των 31,5 δισ. ευρώ- ΚΡΥΦΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ- 
Μυστική διαπραγμάτευση στο Eurogroup για εκταμίευση δόσης και διετή 
επιμήκυνση Μνημονίου.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό- Ο ΛΑΟΣ ΝΑ 
ΕΠΙΛΕΞΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Η Χρυσή Αυγή 
απειλεί εργοδότες, απαιτώντας να απολύσουν τους ξένους εργάτες και να 
προσλάβουν άλλους από τις δικές της λίστες.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΑΡΜΟΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ- Τι προβλέπει ο 
Κανονισμός της Βουλής. 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κεντρική Μακεδονία: ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΣΤΑ 
ΑΖΗΤΗΤΑ • EUROGROUP: ΔΙΕΤΗΣ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ 
6,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εντολή του πρωθυπουργού στην ηγεσία του υπουργείου 
Ανάπτυξης- ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • Ικανοποίηση στην Ευρώπη για μνημόνιο 3 και 
προϋπολογισμό- ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 13/11/2012

Η απόφαση εκταμίευσης για την Ελλάδα θα ληφθεί σε έκτακτη 
συνεδρίαση του Eurogroup, πιθανότατα στις 20 Νοεμβρίου, 
δήλωσε χθες ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, διαβεβαιώνοντας 
παράλληλα ότι έχει βρεθεί λύση για την αποπληρωμή 
των ελληνικών ομολόγων που λήγουν στις 16 Νοεμβρίου. 
Παραμένουν οι διαφωνίες με το ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του 
ελληνικού χρέους. 
Σήμερα, το Συμβούλιο Ecofin θα εγκρίνει και επίσημα τη 
χορήγηση της διετούς επιμήκυνσης στην Ελλάδα για τη 
δημοσιονομική προσαρμογή, ανέφεραν, μετά τη συνεδρίαση 
του Eurogroup, πηγές προσκείμενες στον υπουργό 
Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι n 
εκταμίευση της επόμενης δόσης των 31,3 δισ. ευρώ θα γίνει 
στο τέλος Νοεμβρίου ή το αργότερο σης αρχές Δεκεμβρίου, 
αφού προηγουμένως ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, και 
γίνει n επικύρωση από τα εθνικά κοινοβούλια. Οι ίδιες πηγές 
χαρακτήριζαν επίσης ως ιδιαίτερη θετική εξέλιξη το γεγονός 
ότι δεν προβλέπεται εξωτερικός (δεσμευμένος) λογαριασμός 
για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Θα κάνουμε τα 
πάντα ώστε να ληφθεί απόφαση στις 20 Νοεμβρίου, τόνισε ο 
κ. Γιούνκερ. Ο πρόεδρος του Eurogroup χαιρέτισε την πρόοδο 
που έχει σημειώσει n Ελλάδα, καθώς και την αποφασιστικότητα 
των ελληνικών Αρχών να επαναφέρουν το δημοσιονομικό 
πρόγραμμα σε τροχιά με την ψήφιση των νέων μέτρων και 
του προϋπολογισμού. Ο κ. Γιούνκερ ανέφερε ότι οι υπουργοί 
Οικονομικών της Ευρωζώνης θεωρούν κατάλληλους τους 
αναθεωρημένους δημοσιονομικούς στόχους του ελληνικού 
προγράμματος. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στην ελληνική 
κυβέρνηση για την εκπλήρωση ορισμένων ακόμα prior actions 
και πρόσθεσε ότι το Eurogroup θα συνεχίσει στις 20 Νοεμβρίου 
τη συζήτηση για την Ελλάδα.
 Ο αντιπρόεδρος Ολι Ρεν διευκρίνισε ότι έχει βρεθεί λύση 
για την εξυπηρέτηση, από την Ελλάδα, των 3,4 δισ. ευρώ 
των ομολόγων διάρκειας 16 εβδομάδων, που λήγουν στις 
16 Νοεμβρίου. Οι χώρες της Ευρωζώνης ξεκινούν μέσα 
στις επόμενες μέρες τη διαδικασία επικύρωσης της νέας 
συμφωνίας, ενώ, σύμφωνα με τον κ. Γιούνκερ, για το θέμα 
της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους οι Ευρωπαίοι εταίροι 
υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να μετατεθεί n συμφωνία για 
την επαναφορά στο 120% του ΑΕΠ για το 2022, αντί το 2020. 
Πάντως, n κα Λαγκάρντ, που ήταν δίπλα του, επιβεβαίωσε τη 
διαφωνία της με τους Ευρωπαίους, ζητώντας αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, ώστε το χρέος να καταστεί 
βιώσιμο. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Ολι 
Ρεν, n τρόικα διαπίστωσε σημαντική πρόοδο, που επιτρέπει 
την αποδέσμευση της επόμενης δόσης. Οι προσπάθειες της 
κυβέρνησης, της Βουλής και του λαού ήταν σημαντικές, όπως 
είπε, ενώ μίλησε για πολύ μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή 
της Ελλάδας, με μείωση του ελλείμματος κατά 13 -μονάδες 
την περίοδο 2010-2013, καλώντας όσους ειρωνεύθηκαν στο 
παρελθόν τη χώρα μας, να επαναξιολογήσουν τη στάση τους. 
Θετική εμφανίστηκε και n κα Λαγκάρντ, n οποία χαιρέτισε την 

υιοθέτηση των διαρθρωτικών μέτρων και του προϋπολογισμού 
από το Βουλή. Απομένουν, όπως είπε, λίγα προαπαιτούμενα 
για την ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης. 
Στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της βιωσιμότητας, τονίζοντας ότι 
για το ΔΝΤ είναι βασική n διασφάλιση της εξυπηρέτησης του 
χρέους από την Ελλάδα. 

ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΑΝ ΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 | 13/11/2012

Επιπλέον 1 δισ. ευρώ μέτρα θα πρέπει να υιοθετήσει n Ελλάδα 
στη διετία 2015 - 2016 για να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της 
στόχους, σύμφωνα με το προσχέδιο της έκθεσης της Κομισιόν 
για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, αντί των 2,8 
δισ. ευρώ που προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, 
θα πρέπει να εξειδικευθούν μέτρα συνολικής απόδοσης 3,8 
δισ. ευρώ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι εάν δεν δινόταν n 2ετής 
παράταση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής τα 
μέτρα στη διετία 2013 - 2014 θα έπρεπε να ήταν 20,7 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα, στο προσχέδιο του κειμένου του νέου Μνημονίου 
(MoU), που έχει στη διάθεσή της n «K», περιγράφεται ο 
τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει τελικά ο μηχανισμός 
αυστηρότερης επιτήρησης της εφαρμογής του Μνημονίου. 
Μάλιστα, περιγράφεται και διαδικασία σύνδεση των εσόδων 
από τις αποκρατικοποιήσεις με τα πρωτογενή πλεονάσματα, 
n οποία προβλέπει ότι όση είναι n υστέρηση στα έσοδα από 
ιδιωτικοποιήσεις τόση θα είναι και n περικοπή δαπανών για 
να αυξάνεται το πρωτογενές πλεόνασμα. Στο προσχέδιο του 
ΜοU περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσει 
n ενισχυμένη εποπτεία της ελληνικής οικονομίας και της 
εφαρμογής του Μνημονίου. Ειδικότερα, προβλέπονται: 
1. Η θέσπιση πλαφόν στις δαπάνες των φορέων του Δημοσίου 
και ιδίως της κεντρικής κυβέρνησης (υπουργεία) και των 
νοσοκομείων. Τα πλαφόν θα είναι σε βάθος τριετίας. Ο ακριβής 
τρόπος λειτουργίας θα εξειδικευτεί στην επικαιροποίηση του 
Μνημονίου τον Ιανουάριο του 2013.
2. Η εισαγωγή «κανόνα εσόδων». Θα προβλέπει ότι τα 
επιπλέον των στόχων έσοδα θα αξιοποιούνται κατά 30% για την 
αποπληρωμή του χρέους και κατά 70% για αναπτυξιακές και 
κοινωνικές πολιτικές. 
3. Η υιοθέτηση αυτόματων περικοπών (όχι σε μισθούς, 
συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα) σε περίπτωση αστοχίας. 
4. Η εφαρμογή αυτόματου μηχανισμού διόρθωσης σε 
περίπτωση απόκλισης των εσόδων των αποκρατικοποιήσεων. 
Εάν υπάρχει υστέρηση θα αυξάνεται αντιστοίχως το 
πρωτογενές πλεόνασμα, με την προώθηση περικοπών στις 
τρέχουσες δαπάνες των φορέων της γενικής κυβέρνησης. Αυτό 
ενδεχομένου να σημαίνει κλείσιμο φορέων, αν και θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι το συγκεκριμένο μέτρο είναι ακόμα υπό 
συζήτηση.
 5. Η εκταμίευση των δόσεων στον ειδικό λογαριασμό 
αποπληρωμής του χρέους θα γίνεται λίγο πριν από την ανάγκη 
πληρωμής των υποχρεώσεων.
 6. Η ταχύτερη εφαρμογή των κανόνων του δημοσιονομικού 
συμφώνου της E.E.
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 7. Η ενίσχυση του ρόλου του υπ. Οικονομικών, με δικαίωμα 
βέτο στις δαπάνες που θα κάνουν άλλα υπουργεία. Πάντως, 
n Κομισιόν αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι κίνδυνοι στο 
πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλοι και αφορούν: 
1. Τη συνολική εφαρμογή των μέτρων, δεδομένων των 
«εύθραυστων» ισορροπιών στην κυβέρνηση συνεργασίας 
και ιδίως των αντιδράσεων ορισμένων στελεχών των τριών 
κομμάτων. 
2. Την ενδεχόμενη μεγαλύτερη ύφεση λόγω των μέτρων 
λιτότητας που θα εφαρμοστούν το 2013. Αντισταθμιστικά 
μπορεί να λειτουργήσει n αποπληρωμή μέρους των χρεών του 
Δημοσίου. 
3. Την ακύρωση ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων από τα 
δικαστήρια.
 4. Τη μη πλήρη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στις αγορές 
προϊόντων, όπου θα πρέπει να υπάρξει σύγκρουση με τα 
κατεστημένα συμφέροντα.
 Επιπλέον, στο νέο Μνημόνιο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι 
θα πρέπει να εισαχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας 
2.000 δημόσιοι υπάλληλοι φέτος και 25.000 το 2013, 
ενώ επισημαίνεται ότι πολύ λίγοι θα είναι εκείνοι που θα 
επιστρέφουν στον δημόσιο τομέα.
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Ενεργοποιείται και πάλι για δέκα ημέρες η ρύθμιση για την 
τακτοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς το Τεχνικό Επιμελητήριο 
ανέστειλε προσωρινά την αποχή των μηχανικών, που έχει 
παγώσει τη διαδικασία εδώ και περίπου ένα μήνα. Σε 
ανακοίνωση του, το TEE προαναγγέλλει τη συνέχιση των 
κινητοποιήσεων από την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, εφόσον η 
κυβέρνηση συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων των Μηχανικών και στην εξέταση των 
εναλλακτικών προτάσεων του TEE, κυρίως όσον αφορά στο 
ασφαλιστικό του κλάδου. Η αναστολή της κινητοποίησης 
σημαίνει ότι θα λειτουργήσει και πάλι το ηλεκτρονικό σύστημα 
που ελέγχει το Επιμελητήριο και στο οποίο υποβάλλονται οι 
αιτήσεις για την ένταξη στη ρύθμιση. «Ο αγώνας ενάντια στην 
πιο σκληρή και αδιάλλακτη κυβέρνηση που έχει θέσει στο 
επίκεντρο της πολιτικής της την ισοπέδωση των Μηχανικών 
και τη διάλυση του TEE θα συνεχιστεί», δήλωσε ο πρόεδρος 
του TEE Χρήστος Σπίρτζης. Η Διοικούσα Επιτροπή του TEE, μετά 
και την ψήφιση του Προϋπολογισμού, αποφάσισε 14 δράσεις 
μεταξύ των οποίων είναι η δυνατότητα προσωρινής αναστολής 
της ιδιότητας του τακτικού Μέλους του TEE, μετά από αίτηση του 
έως τρία χρόνια είτε τμηματικά είτε συνολικά, όσον αφορά στις 
εισφορές, καθώς και προσφυγές εάν η Κυβέρνηση συνεχίσει την 
πρακτική ένταξης του ταμείου των μηχανικών στον ΕΟΠΥΥ.

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
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Τη μεταρρύθμιση της χωροταξικής και πολεοδομικής 
νομοθεσίας, με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προωθεί 

το υπουργείο Περιβάλλοντα. Στο πλαίσιο αυτό μελετάται n 
αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον σχεδιασμό 
και n απαλοιφή των κανόνων εκείνων που περιορίζουν τη 
χωροθέτηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, 
το υπουργείο επεξεργάζεται τρόπους πλήρους νομιμοποίησης 
σειράς πολεοδομικών αυθαιρεσιών, δημιουργώντας για ακόμα 
μια φορά στους υπάρχοντες ή δυνάμει αυθαιρετούντες την 
προσδοκία «δικαίωσης». Οι κατευθύνσεις αυτές δόθηκαν 
το Σάββατο στη Βουλή από τον αναπληρωτή υπουργό 
Περιβάλλοντος Σταύρο Καλαφάτη. Όπως ανέφερε ο κ. 
Καλαφάτης, το υπουργείο προωθεί πέντε μεταρρυθμίσεις στην 
ισχύουσα χωροταξική - πολεοδομική νομοθεσία: 
• Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης, 
έγκρισης, αναθεώρησης πολεοδομικών και χωροταξικών 
σχεδίων, με στόχο τη μείωση στο μισό του απαιτούμενου χρόνου. 
• Την αποκέντρωση του σχεδιασμού, ανάλογα με το επίπεδο 
αυτού. To υπουργείο θα διατηρήσει επιτελικό ρόλο (πιθανότατα 
τα σχέδια εκείνα που αφορούν τον σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο) 
και την ανάθεση στις περιφέρειες των κατωτέρων επιπέδων 
σχεδιασμού (από τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και 
«κάτω»). 
• Την επεξεργασία τρόπων ώστε να διευκολύνεται n διαδικασία 
χωροθέτησης επενδύσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό προφανώς εντάσσεται n δημιουργία ενός πιo 
«ευέλικτου», άρα και μη δεσμευτικού, σχεδιασμού προκειμένου 
να υπάρχει δυνατότητα παρεκκλίσεων από τα ισχύοντα σε μια 
περιοχή (λ.χ. χρήσεις γης, όριο δόμησης). Πρόκειται για ένα 
ιδιαίτερα δύσκολο έργο, καθώς n δημιουργία ενός πλαισίου 
που θα τροποποιείται ανάλογα με τις ανάγκες μιας επένδυσης 
αντιστρατεύεται τη βασική αρχή του σχεδιασμού, δηλαδή τη 
δημιουργία ενός σταθερού ενιαίου πλαισίου για όλους, με 
κατευθύνσεις που θα ισχύουν σε βάθος χρόνου.
 • Την αναθεώρηση των 12 περιφερειακών χωροταξικών 
πλαισίων. Τα ισχύοντα εκπονήθηκαν το 2003-2004, με σκοπό 
να καμφθούν οι αντιρρήσεις του ΣτΕ και θεωρούνται ασαφή, 
γενικόλογα και εκτός σημερινής πραγματικότητας. 
• Τέλος, την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού για τον 
τουρισμό. To ισχύον θεσμοθετήθηκε μόλις προ τριετίας (2009), 
ωστόσο, κρίνεται ότι χρήζει περαιτέρω φιλελευθεροποίησης. 
Ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε και σε άλλες πρωτοβουλίες του 
υπουργείου, ανάμεσα στις οποίες n τροποποίηση της νομοθεσίας 
για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και n δημιουργία 
«τράπεζας γης». 
Για τα αυθαίρετα εξήγγειλε μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση τα 
οριστικής νομιμοποίησης σειράς πολεοδομικών παραβάσεων, 
χωρίς ωστόσο να αναφέρει τις προθέσεις του υπουργείου για την 
αποτροπή της δημιουργίας μιας ακόμα γενιάς αυθαιρέτων (όπως 
συνέβη με τον ν.4014/11, που οδήγησε σε αύξηση της αυθαίρετης 
δόμησης). Τέλος, ανέφερε ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία 
θεσμικό πλαίσιο «που θα περιλαμβάνει κανόνες και διαδικασίες 
περιβαλλοντικού ισοζυγίου για τις περιοχές που υφίστανται 
μεγάλη πολεοδομική επιβάρυνση».


