
Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ:  Οι απεργοί 
πραγματοποιούν σήμερα: Στις 7.30 το πρωί  συγκέντρωση στην είσοδο του ΤΕΕ 

και στη συνέχεια, στις 9.30 το πρωί συγκέντρωση στη Γ.Γ. Δ.Ε. Χαριλάου Τρικούπη  
182 και απαίτηση συνάντησης με τον αρμόδιο υπουργό. Στις 12 το μεσημέρι Γενική 

Συνέλευση, που θα εκτιμήσει την κατάσταση και θα πάρει αποφάσεις για παραπέρα 
ενέργειες. Tα αιτήματα του Συλλόγου σχετίζονται με τις απολύσεις και διαθεσιμό-

τητες στο δημόσιο και την διασφάλιση της οικονομικής λειτουργίας του ΤΕΕ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Με τη συνοπτική – και αμφισβητούμενη για 
τη νομιμότητά της - διαδικασία των Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου, ολοκληρώθηκε 
η πρακτική της υποταγής στα κελεύσματα της 
“τρόικα”, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης 
του Eurogroup. Παρόλη την ενδοτικότητα 
της κυβέρνησης, ωστόσο, η αναβολή για 
την τελική απόφαση και κατ’ επέκταση της 
εκταμίευσης της περιώνυμης δόσης, είναι 
δεδηλωμένη, προκαλώντας περαιτέρω ταραχή 
στην ελληνική κυβέρνηση.
Ο εμπαιγμός συνεχίζεται και αυτό 
γίνεται φανερό από τις πληροφορίες που 
διοχετεύτηκαν χτες βράδυ από την Ουάσιγκτον, 
σύμφωνα με τις οποίες η κ. Λαγκάρντ φέρεται 
να επιμένει μεν στην επίτευξη του στόχου ώστε 
το ελληνικό χρέος να βρίσκεται στο 120% 
του ΑΕΠ έως το 2020, αλλά μπροστά στον 
κίνδυνο μιας ευρύτερης αποσταθεροποίησης 
που θα προκαλούσε η ευθεία σύγκρουση 
με την Ευρώπη και μια νέα αποτυχία στη 
λήψη απόφασης για την Ελλάδα, συζητεί 
την αποδοχή μιας λύσης που, σε πρώτη 
φάση, δεν θα περιλαμβάνει «κούρεμα» του 
χρέους. Εκτιμάται ότι αυτό το ενδεχόμενο – 
υπογραμμιζόταν από τους πληροφοριοδότες 
- θα επανεξετασθεί μετά τις γερμανικές 
εκλογές, όταν θα είναι πολιτικά εφικτό, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα έχει αρχίσει 
να εφαρμόζει με επιτυχία τις μεταρρυθμίσεις !
Με απλά λόγια: οι θυσίες του ελληνικού 
λαού (αν όχι η εξαθλίωσή του) ελάχιστα 
υπολογίζονται εμπρός στην επιθυμία της κ. 
Μέρκελ να εξασφαλίσει την επανεκλογή της το 
επόμενο φθινόπωρο. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΕΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΣΗΜΕΡΑ

Με διαγωνισμούς του ΤΕΕ  
οι εγγραφές στα μητρώα  
ενεργειακών επιθεωρητών

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ

Άγονος ο διαγωνισμός ηλεκτρικής 
διασύνδεσης των Κυκλάδων

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

Προσδιορίζονται τα προσόντα και οι  διαδικασίες 
εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς 
επιθεωρητές, με εξετάσεις, που θα διενεργούνται 
δύο φορές το χρόνο από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, με ρύθμιση η οποία συμπεριλαμβάνεται 
στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου («Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του 
ν.4093/2012»), όπως εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο.   Στον τομέα αρμοδιότητας του ΥΠΕΚΑ, 
με την ίδια Πράξη Νομοθετικού Περιεχόμενου:
   - Περιορίζεται σε 2,5% (από 5%) το ποσοστό των 
διαθεσίμων του Πράσινου Ταμείου με τα οποία θα 
καλύπτονται οι λειτουργικές του δαπάνες. Τα υπόλοι-

πα, δηλαδή το 97,5% των διαθεσίμων, θα μπορούν 
αν διατίθενται στον κρατικό προϋπολογισμό.
-Ρυθμίζονται θέματα των ΔΕΠΑ/ΔΕΣΦΑ ενόψει της 
διαδικασίας αποκρατικοποίησής τους. 
-Δύο φορές τον χρόνο (Ιούνιο και Δεκέμβριο) θα 
επανεξετάζεται το τέλος υπέρ των ανανεώσιμων 
πηγών (ΕΤΜΕΑΡ) που πληρώνουν οι καταναλωτές 
μέσω των λογαριασμών ρεύματος, «προκειμένου να 
εκτιμώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα έσοδα 
και τα έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαρια-
σμού και να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία 
μέτρα για την ισοσκέλιση αυτού». 

Αναλυτικά στη σελ. 3

 Άγονη ήταν τελικά η διαγωνιστική διαδικασία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων με 
το Ηπειρωτικό Σύστημα. Ειδικότερα, η ΔΕΗ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:  «Μετά την ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών από τη θυγατρική της εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ανοίχτηκε ο 
φάκελος της οικονομικής προσφοράς του μοναδικού τεχνικά αποδεκτού συμμετέχοντος, της σύμπρα-
ξης των εταιρειών «Siemens AE-Prysmian Powerlink Srl-Nexans Norway AS». Η οικονομική προσφορά 
της διαγωνιζόμενης σύμπραξης έθετε όρους και προϋποθέσεις, που οδηγούσαν σε σοβαρές οικονο-
μικές αποκλίσεις από τους προβλεπόμενους στη διακήρυξη όρους, το δε προσφερόμενο τίμημα δεν 
θεωρήθηκε εύλογο. Για τον λόγο αυτόν, η πρόσφορά της δεν έγινε αποδεκτή και ο διαγωνισμός κηρύ-
χθηκε άγονος». Υπενθυμίζεται ο αποκλεισμός εταιρίας ελληνικών συμφερόντων από την τελική φάση 
του διαγωνισμού προκάλεσε τις προηγούμενες εβδομάδες αντιδράσεις σε επιχειρηματικό και πολιτικό 
επίπεδο, ενώ διατάχθηκε δικαστική διερεύνηση.  
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-11-2012 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

21
Νοεμβρίου

2012

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

HΜΕΡΙΔΑ: «Κτίρια Χαμηλής Κατανάλωσης 
Ενέργειας».
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σύλλογος Πολιτικών Μηχα-
νικών Ελλάδας, Πανελλήνιος 
Σύλλογος Διπλωματούχων 
Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

26 
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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Ημερίδα με θέμα «Φωτισμός σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους» διοργανώνει σήμερα το Τμήμα 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στο αμφιθέατρο 
του Επιμελητηρίου (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Ώρα 
έναρξης: 17:00.

Ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Γιάννης Θεοδωράκης ενημερώνει τα μέλη της «Α» ότι οι 
εργασίες της έκτακτης Αντιπροσωπείας θα συνεχιστούν το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2012, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα αναπτυχθούν τα δύο θέματα της ημερή-
σιας διάταξης για τα οποία  δεν ολοκληρώθηκε  η συζήτησή τους το Σαββατοκύριακο 3- 4 Νοεμβρίου 
και συγκεκριμένα των: «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Μηχανικών και ΕΔΕ 
(ένταξη στον ΕΟΠΥΥ, ασφαλιστικές εισφορές, κλάδος προνοιακών παροχών κλπ.)» και «Διαχείριση 
Αποθεματικών Ασφαλισμένων Μηχανικών – Τράπεζα Αττικής». Όπως επίσης γνωστοποιήθηκε,  η 11η 
Τακτική Αντιπροσωπεία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 8-9 Δεκεμβρίου 2012.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ «Α» 

Το Εθνικό Κέντρο Εθνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), σε 
συνεργασία με την Ένωση Ακολούθων Τύπου 
(ΕΝΑΤ) και την Ένωση Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ (ΕΝΑΠ), 
διοργανώνουν εκδήλωση με τίτλο: «Η Ελλάδα στη 
δίνη της κοινωνικής κρίσης», αύριο 21 Νοεμβρίου 
2012 και ώρα 15.00, στην Αίθουσα Συνεδρίων της 
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας 
(Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα).
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι θέσεις για 
την κρίση πέντε έγκυρων πανεπιστημιακών (Ν. 
Μουζέλης, Β. Παναγιωτόπουλος, Στ. Μπαμπανάσης, 
Α. Φραγκουδάκη και Η. Κατσούλης), με μακρά πείρα 

στο γνωστικό τους αντικείμενο, των οποίων ζητή-
θηκε η γνώμη σχετικά με τις διάφορες εκφάνσεις 
της κρίσης στη χώρα μας. Στο δεύτερο μέρος οι 
συγγραφείς, ερευνητές του ΕΚΚΕ με μακροχρόνια 
ενασχόληση με τα θέματα κοινωνικής πολιτικής και 
απασχόλησης, επιχειρούν μέσα από τα άρθρα τους 
ν’ αποτυπώσουν με νέες αναλύσεις και δεδομένα τις 
εξελίξεις της τελευταίας διετίας στην αγορά εργασί-
ας, την ανεργία, τη μετανάστευση, τη φτώχεια και τις 
κοινωνικές ανισότητες, καθώς και να διερευνήσουν 
τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις των μετασχη-
ματισμών που δρομολόγησε η κρίση.

Το «Ελληνικό Παράρτημα της Αμερικάνικης Ένωσης 
Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και Κλιματισμού 
– ASHRAE» διοργανώνει στην Αθήνα εκδήλωση 
τεχνικής ενημέρωσης με θέμα: «Ψυκτικά μέσα νέας 
γενιάς & Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρα-
σιών» την Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012 (ξενοδοχείο 
Ledra Marriott).  Κατά τη διάρκεια των εργασιών –
που θα ξεκινήσουν στις 17.00- θα γίνουν  οι ομιλίες:
-Refrigerants and their Application (Ψυκτικά και 
η εφαρμογή τους) Εισηγητής: Thomas E. Watson, 
ASHRAE President

-Αντλίες Θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών 
και οι εφαρμογές τους (High temperature Heat 
Pumps and their applications) Εισηγητής: Βασίλης 
Κοκκίνης, Μηχανικός Πωλήσεων. Η είσοδος είναι 
ελεύθερη, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση δήλωσης 
συμμετοχής και η αποστολή της στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: dimitris@ashrae.gr 
Πληροφορίες: www.ashrae.gr

 «Η Ελλάδα στη δίνη της κοινωνικής κρίσης» 

Εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης  

Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών στην 
Εκπαίδευση διοργανώνεται στο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας στο Βόλο (26-28 Απριλίου του 2013), 
από την «Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές 
Επιστήμες και την Τεχνολογία ΝΩΣΗ - ΕΝΕΦΕΤ», 
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής 
Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   

Θεματολογία
-Διδασκαλία και Μάθηση Φυσικών Επιστημών  
-Μοντέλα και Μοντελοποίηση στη Διδασκαλία και 
Μάθηση ΦΕ
-  Άτυπες προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και 
Μάθηση ΦΕ
- Διεπιστημονικές, διαθεματικές και διαπολιτισμι-
κές προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και Μάθηση ΦΕ 
-Εκπαίδευση ειδικών ομάδων / Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες
-Επιστημονικός και τεχνολογικός εγγραμματισμός
-Η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία ΦΕ  
-Φύση, Ιστορία και Φιλοσοφία των ΦΕ στην 
Εκπαίδευση
-Εκπαίδευση και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΦΕ
- Αναλυτικά Προγράμματα και Βιβλία ΦΕ
- Οικολογικές και  Περιβαλλοντικές  εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις
-Διδακτικές Προσεγγίσεις.
Πληροφορίες: http://www.8sefepet.uth.gr/  

Συνέδριο διδακτικής  
Φυσικών Επιστημών

	  



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθμίσεις για τους ενεργειακούς επιθεωρητές 

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις της ΑΔΕΔΥ 

Στάση εργασίας και πορεία των εργαζομένων στην Αυτοδιοίκηση 
Περισσότεροι από 240 δήμοι τελούν υπό κατάληψη με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Στάση εργασίας, κατά της εφαρμογής τού μέτρου τής διαθεσιμό-
τητας, από τις 11 το πρωί έως τη λήξη τού ωραρίου, την ερχόμενη 
Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου, αποφάσισε -κατά τη χθεσινή της συνε-
δρίαση- η Εκτελεστική Επιτροπή τής ΑΔΕΔΥ. Την ίδια ημέρα, θα 
γίνει συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12.30 μετά 
το μεσημέρι, και θα ακολουθήσει πορεία στο υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
ΑΔΕΔΥ προσανατολίζεται στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων 

και στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιηθεί σήμερα σύσκεψη 
των Ομοσπονδιών- μελών τής ΑΔΕΔΥ, ενώ στις 5 Δεκεμβρίου θα 
συγκληθεί το Γενικό Συμβούλιο τής Ένωσης, που θα λάβει συγκε-
κριμένες αποφάσεις, για τη μορφή και το εύρος των κινητοποιή-
σεων. Τέλος, η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να πάρει μέρος στο σημερινό 
συλλαλητήριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ - ΟΤΑ), στην πλατεία 
Κλαυθμώνος.

Για σήμερα η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει προκηρύξει 
στάση εργασίας από τις 11 το πρωί έως 
τη λήξη της βάρδιας και πορεία δια-
μαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι από την 
Πλατεία Καραϊσκάκη προς το υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Από τους 
325 δήμους της Ελλάδας μόνο 20-30 
απέστειλαν σήμερα -ημέρα λήξης της 
προθεσμίας για την υποβολή καταλόγων 
με εργαζόμενους- διαπιστωτικές πράξεις 
διαθεσιμότητας και κατάργησης θέσε-
ων. Αυτό είπε, μεταξύ άλλων ο γγ της 
ΠΟΕ-ΟΤΑ, Γ. Τσούνης, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης Τύπου, συμπληρώνοντας 
ότι αυτοί οι 20-30 δήμοι είναι όσοι δεν 
θίγονται από το μέτρο της διαθεσιμό-
τητας, αφού δεν καλούνται από την 
κεντρική Διοίκηση να μετακινήσουν 
υπαλλήλους.  Κατά τα άλλα, 240-250 δή-

μοι τελούν υπό κατάληψη με αποφάσεις 
Δημοτικών Συμβουλίων. Κι αυτό διότι, 
όπως λένε οι εργαζόμενοι, η μείωση 
της χρηματοδότησης των ΟΤΑ κατά 80% 
σχεδόν, συγκριτικά με τα επίπεδα του 
2009, καθιστά αδύνατον για οποιονδήποτε 
δήμο να παραμείνει εκτός Εποπτείας και 
Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέ-
λειας των ΟΤΑ. Είναι μοιραίο να προκύ-
ψουν αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% 
για δυο συνεχόμενα τρίμηνα, οπότε θα 
κινητοποιηθεί ο αυτόματος μηχανισμός 
περικοπής δαπανών από τις λειτουργικές 
δαπάνες, τις επιχορηγήσεις, ακόμη και 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. 
Η συνέντευξη, που έγινε προκειμένου 
να εκφρασθεί η συμπαράσταση στους 
τρεις συλληφθέντες στη Θεσσαλονίκη. 
Επίσης εκδηλώθηκε έντονη αγωνία για 

την αποσάθρωση του δημοσίου τομέα, 
αλλά και των εργασιακών σχέσεων. Όπως 
χαρακτηριστικά σημείωσε η Δ. Σπανού 
εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ, αναφερόμενη στην 
αυριανή συγκέντρωση των εργαζομένων, 
«εκατό χρόνια μετά την κατοχύρωση της 
μονιμότητας πάμε για μια νέα πλατεία 
Κλαυθμώνος».

*Σε νέα εικοσιτετράωρη απεργία 
αποφάσισαν να προχωρήσουν σήμερα, 
Τρίτη, οι εργαζόμενοι στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι 
οποίοι βρίσκονται σε κινητοποιήσεις από 
την περασμένη Πέμπτη. Οι εργαζόμενοι 
θα συγκεντρωθούν από νωρίς το πρωί 
έξω από το κτίριο του υπουργείου στην 
πλατεία Βάθη και θα πραγματοποιήσουν 
εκ νέου γενική συνέλευση.

«Η εξεταστική διαδικασία πραγματοποιείται από το ΤΕΕ, τουλάχιστον 
δύο (2) φορές το χρόνο, με την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή 
ηλεκτρονικώς, επί θεμάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράμ-
ματος και με ανωνυμία των εξεταζομένων έως την έκδοση των απο-
τελεσμάτων. Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις 
καταβάλλεται παράβολο εκατόν πενήντα (150) ευρώ στο φορέα 
που τις διενεργεί». Αυτό προβλέπεται στις ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
ΥΠΕΚΑ, που περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου («Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του 
ν.4093/2012») που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις ίδιες 
ρυθμίσεις με τις οποίες προσδιορίζονται τα προσόντα και η διαδι-
κασία εγγραφής στα μητρώα για τους ενεργειακούς επιθεωρητές 
αναφέρεται ακόμη ότι «Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειμένου να εξασφαλίζεται το 
αδιάβλητο, η ισοτιμία και η διαφάνεια της διαδικασίας. Η εξεταστική 
επιτροπή  είναι εννεαμελής και αποτελείται από: α) πέντε (5) εκπρο-
σώπους του ΤΕΕ, οριζόμενους από το ΤΕΕ,   β) δύο (2) εκπροσώπους 
της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών 

(ΕΕΤΕΜ), οριζόμενους από την ΕΕΤΕΜ,  γ) δύο (2) εκπροσώπους 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
(ΥΠΕΚΑ)». Η ίδια ρύθμιση αναφέρει αναλυτικά όλες τις προυπο-
θέσεις και τα προσόντα των υποψήφιων για την εγγραφή τους στα 
μητρώα των ενεργειακών επιθεωρητών. Επίσης αναφέρει ότι «η 
ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με 
σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».



Πρόκειται για το πρώτο έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου Studio Gang (με έδρα το Σικάγο) στη Νέα Υόρκη. 
Ένας ουρανοξύστης συνολικής επιφάνειας 180.000 τετραγωνικών ποδιών, με εξολοκλήρου κρυστάλλινη 
πρόσοψη, διαμορφωμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην παρεμβαίνει στο φως και στον αέρα, δυο στοιχεία  
αναγκαία για το παρακείμενο “γραμμικό” πάρκο της πόλης High Line*.
Οι μελετητές του κτιρίου επεδιώκουν να δημιουργήσουν μια …διαφανή κατασκευή, καθώς – όπως λένε – 
θέλουν να υπάρξουν οι μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στην περιοχή απ’ όπου «διέρχεται» και το «εξαιρετι-
κό αστικό πράσινο» του High Line, το οποίο «ενισχύουν» με το εσωτερικό πάρκο που δημιουργούν στην δική 
τους κατασκευή. Βασικό “εργαλείο” σ’ αυτή την επιδίωξη είναι η γεωμετρική μορφή του κτιρίου (το “ξύρισμα” 
στο σχήμα του) σε συνδυασμό με την πορεία του ήλιου, καθώς και η οπτική επαφή μεταξύ του πάρκου και 
του Hudson. Το αποτέλεσμα, υποστηρίζουν ορισμένοι, είναι ένα κόσμημα, μια αρχιτεκτονικά συναρπαστική 
πρόσοψη, που ασφαλώς αναδεικνύεται και αναδεικνύει την περιοχή του West Side του Μανχάταν. Το Solar 
Carve Tower, όπως έχουν ονομάσει το έργο τους, συνορεύει ανατολικά με τη 10η λεωφόρο και την οδό Λίν-
κολν, ενώ δυτικά με τον ποταμό Hudson. 
Η κατασκευή, για την οποία έχει τεθεί στόχος ολοκλήρωσης το 2015, προς το παρόν, αναμένει την έγκριση 
των αρχών της πόλης για τους νέους όρους δόμησης που απαιτεί. «Οι υφιστάμενοι δεν προστατεύουν το 
πράσινο που έχει δημιουργηθεί» υποστηρίζουν οι εμπνευστές του έργου, αφού στηρίζονται σε οπισθοδρομι-
κά, με τα σημερινά δεδομένα, πρότυπα προηγούμενων δεκαετιών.
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ΕΝΑΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Χωρίς την άμεση λήψη μέτρων, η μέση θερ-
μοκρασία του πλανήτη θα ανέβει κατά ακόμη 
τέσσερις βαθμούς Κελσίου αυτόν τον αιώνα και 
η ανθρωπότητα θα αναγκαστεί να αντιμετωπίσει 
«κατακλυσμιαίες αλλαγές», οι οποίες θα πλήξουν 
κυρίως τους φτωχότερους, προειδοποιεί έκθεση 
για λογαριασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η νέα 
έκθεση συντάχθηκε για την Παγκόσμια Τράπεζα 
από το Ινστιτούτο Έρευνας για τις Κλιματικές 
Επιπτώσεις του Πότσνταμ στη Γερμανία και από 
την Climate Analytics, επίσης με έδρα το Πό-
τσνταμ.
«Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ, πάρα πολύ 
στενά» σχολίασε ο πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Τράπεζας Τζιμ Γιονγκ Κιμ, ο οποίος ανέλαβε τα 
ηνία του οργανισμού τον Ιούλιο, έπειτα από πρό-
ταση του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπά-
μα. «Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βάλουμε ένα 
τέλος στη φτώχια αν δεν αντιμετωπίσουμε την 
κλιματική αλλαγή. Είναι μια από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα όσον 
αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη» επισήμανε. 
Οι 190 και πλέον χώρες που συμμετέχουν στη 
Συνθήκη-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή του 
ΟΗΕ έχουν συμφωνήσει να καταλήξουν έως το 
2015 μια νέα δεσμευτική συμφωνία κατά της πα-
γκόσμιας θέρμανσης, η οποία θα θέτει ως στόχο 
να περιοριστεί στους δύο βαθμούς Κελσίου η 
άνοδος της θερμοκρασίας έως το 2100, σε σχέ-
ση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο επόμενος 
γύρος συνομιλιών ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου στο 
Κατάρ, ωστόσο η παγκόσμια οικονομική κρίση 
δείχνει να έχει φέρει το θέμα σε δεύτερη μοίρα.

*Το High Line είναι ένα γραμμικό πάρκο το 
οποίο στην τελική του ανάπτυξη θα έχει μήκος 
2.330 μέτρα. Πρόκειται για ένα υπερυψωμένο 
πάρκο, καθώς έχει δημιουργηθεί στο τμήμα 
του πρώην εμπορικού σιδηρόδρομου, που βρί-
σκεται στο low West Side του Μανχάταν. Η ιδέα 
ξεκίνησε όταν οι κάτοικοι της υποβαθμισμένης 
τα προηγούμενα χρόνια περιοχής, αντέδρασαν 
στην απόφαση του Δήμου να κατεδαφίσει τις 
γραμμές. Αντίθετα πρότειναν τη μετατροπή τους 
σε ένα αστκό πάρκο, ιδέα η οποία γεννήθηκε 
και από το γεγονός ότι η χρόνια εγκατάλειψη 
είχε “γεννήσει” μια άγρια φυσική βλάστηση. 
Τελικά η άποψη των κατοίκων επικράτησε, 
το πάρκο άρχισε να διαμορφώνεται σταδιακά 
και βοήθησε στην ανάπτυξη ολόκληρης της 
περιοχής, ενώ έγινε σημείο αναφοράς για τους 
κατοίκους, τους τουρίστες και τους επαγγελ-
ματίες της Νέας Υόρκης. Η διαμόρφωση του 
πάρκου επιτρέπει στους επισκέπτες του να 
περπατήσουν, να καθίσουν, να σταθούν και να 
παρατηρήσουν τη θέα.

ΟΠΟΥ ΦΤΩΧΟΣ ΚΑΙ…



Ολοκληρώθηκε χθες η διαδικασία απορρύπανσης στον 
υπό κατασκευή σταθμό του Μετρό στη Βενιζέλου, όπου τον 
Μάρτιο είχε εντοπιστεί ποσότητα υδραργύρου. Όπως δήλωσε 
στο ΑΜΠΕ, ο διευθυντής του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργος 
Κωνσταντινίδης, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
διασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων. Εξάλλου, τις επό-
μενες μέρες θα υπογραφεί συμφωνία που θα προβλέπει ότι ο 
δήμος Θεσσαλονίκης θα παραδώσει τμήμα του σταθμού του 
Μετρό στη Νέα Ελβετία στον ανάδοχο.  Ολοκληρώθηκαν οι 
αρχαιολογικές ανασκαφές στο σταθμό της Αγίας Σοφίας, ενώ 
παραδόθηκε από την Αττικό Μετρό στον ανάδοχο ο σταθμός 
του Παπαφείου, μετά τη συμφωνία με το ΔΣ του ιδρύματος. 

Εκτεταμένη κατολίσθηση, σημειώθηκε στο ορυχείο Κυπα-
ρισσίων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, ενώ τη συγκεκριμένη στιγμή 
συνεργείο εργολάβου, μετέφερε λιγνίτη στις αποθήκες του 
ενεργειακού κέντρου. Το φαινόμενο εξελίχθηκε αργά το 
μεσημέρι του Σαββάτου, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, ενώ 
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, για τα εργοστάσια παραγωγής 
ρεύματος. 

Απορρύπανσης σε υπό κατασκευή 
σταθμό του Μετρό

Κατολίσθηση σε ορυχείο  
της ΔΕΗ

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχου Περγαντά 
εντάχθηκε  για συγχρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους και το Ταμείο 
Συνοχής, , το έργο με τίτλο: «Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 
(ΜΕΑ) 2ης Δ.Ε. Ν. Βοιωτίας», συνολικού προϋπολογισμού 21.445.336,51 
€, στο πλαίσιο της εκχώρησης προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» για υλοποίηση δράσεων 
διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) και εφαρμογής του 
«Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων» (ΠεΣΔΑ). Το 
έργο αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία της ΜΕΑ στην 
περιοχή της Θήβας δυναμικότητας 35.000 τόνων/έτος ΑΣΑ και 7.000 
τόνων/έτος λυμματολάσπης από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων 
(ΕΕΛ). Περιλαμβάνει την εκπόνηση όλων των προπαρασκευαστικών 
μελετών για την κατασκευή της, την απόκτηση μέρους της γης όπου 
θα εγκατασταθεί η μονάδα, την προμήθεια του απαιτούμενου κινητού 
εξοπλισμού για τη λειτουργία της και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού 
συμβούλου, ο οποίος θα συνδράμει τον φορέα υλοποίησης του έργου 

από τον σχεδιασμό της έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής της.
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Στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης 
των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας 
απορριμμάτων στην Αττική που θα υλο-
ποιηθούν με τη μέθοδο ΣΔΙΤ προχώρησε η 
εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ. Με τον 
τρόπο αυτό ξεκινά η πρώτη φάση του δια-
γωνισμού που περιλαμβάνει το στάδιο του 
ανταγωνιστικού διαλόγου και αναμένεται να 
προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον ελληνι-
κών και ξένων κατασκευαστικών ομίλων 
που ήδη έχουν μπει για τα καλά στη «μάχη 
των σκουπιδιών» διεκδικώντας τους άλλους 
έξι διαγωνισμούς που «τρέχουν» αυτή τη 
στιγμή σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τα 
τέσσερα εργοστάσια στην Αττική υπολο-
γίζεται ότι θα κοστίσουν περίπου 350 εκ. 
ευρώ. Σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης 
που εγκρίθηκαν χτες, η αναθέτουσα αρχή 
(ΕΔΣΝΑ) θα συμμετέχει με την καταβολή 
ποσού που θα ανέρχεται από 40%-60% της 
κατασκευαστικής αξίας του έργου. Το ποσό 

Δημοπράτηση των τεσσάρων εργοστασίων  
επεξεργασίας απορριμμάτων 

Αποφάσεις για την Αττική έλαβε η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ

αυτό θα προέρχεται από κοινοτική ή και 
εθνική χρηματοδότηση. Οι δεσμευτικές 
προς επεξεργασία ποσότητες των απορ-
ριμμάτων ανέρχονται σε 1,35 εκατομμύρια 
τόνους το χρόνο. Ο χρόνος της σύμβασης θα 
είναι 27 χρόνια. Οι χώροι στους οποίους θα 
υλοποιηθούν τα έργα είναι η Φυλή, τα Άνω 
Λιόσια και το Γραμματικό, «με τη ρητή επι-
φύλαξη της χωροθέτησης της εγκατάστασης 
στη Κερατέα» όπως αναφέρεται στο τεύχος 
δημοπράτησης του έργου.  Κατά τη διάρκεια 

του Ανταγωνιστικού Διαλόγου θα εξετασθεί 
από την Αναθέτουσα Αρχή η δυνατότητα να 
περιληφθεί στο αντικείμενο του Έργου και 
η κομποστοποίηση προδιαλεγμένου ορ-
γανικού υλικού. Στο διαγωνισμό θα γίνουν 
δεκτές όλες οι δόκιμες τεχνολογίες. Βασικό 
κριτήριο επιλογής του αναδόχου θα είναι 
το χαμηλότερο τέλος χρήσης που θα κληθεί 
να καταβάλλει ο δημότης, παράλληλα με 
την επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών 
στόχων.

Στο ΕΣΠΑ η μονάδα επεξεργασίας 
απορριμμάτων στη Θήβα
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ΚΕΡΔΟΣ: Με δύο Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου έκλεισαν 
όλα τα προαπαιτούμενα- ΕΦΘΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ- Η Αθήνα 
έκανε ό,τι έπρεπε. Τώρα πρέπει να δώσουν τα λεφτά!- Επιβάλλεται 
αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία στους δήμους και ρυθμίζονται όλες 
οι εκκρεμότητες του τρίτου μνημονίου • Παρά τις πιέσεις της Κριστίν 
Λαγκάρντ- ΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ «ΚΟΥΡΕΜΑ» • Οι προτάσεις της κυβέρνησης 
για τη ρύθμιση των δανείων- ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013 • Ισχυρή άνοδος με 3,85%- ΟΙ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΣΤΑ ΥΨΗ ΤΟΥΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Καθοριστικές αποφάσεις στη σημερινή συνεδρίαση του 
Eurogroup- ΣΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ «ΕΡΧΕΤΑΙ» Η ΔΟΣΗ- Συνδυασμός 
λύσεων για βιώσιμο χρέος • Τις απόψεις των αρχηγών για το κυβερνητικό 
σχήμα ζήτησε ο Πρωθυπουργός- Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
ΤΩΝ «3»- Ανοίγει ο δρόμος για αλλαγές μετά την εκταμίευση της δόσης • 
Συμφωνία με τις τράπεζες- ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ 
ΝΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ • Financial Times: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΓΑΛΛΟ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ • Ειδικά Μισθολόγια: ΣΕ 12 
ΔΟΣΕΙΣ Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ.

ΕΞΠΡΕΣ: Με προσδοκίες ο Γ. Στουρνάρας στο Eurogroup μετά την 
ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων- ΠΡΑΞΕΙΣ… ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΟΣΗ ΤΩΝ 44 ΔΙΣ. • ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ 63.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • «ΠΑΓΩΜΑ» 
ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 2013 • Από ΠΟΕ-ΟΤΑ για 
τις διαθεσιμότητες- ΜΠΑΡΑΖ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΔΗΜΩΝ • Στο “σκιώδες” 
τραπεζικό σύστημα- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΕΡΑΣ 67 ΤΡΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συμφωνία κυβέρνησης-τραπεζών για πληρωμή 
μόνο τόκων με επιτόκιο 1,5%- ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 4 ΕΤΩΝ ΓΙΑ 200.000 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ- Εντάσσονται συμβάσεις που φθάνουν τα 20 δισ. • 
Παραμένουν οι διαφορές ανάμεσα στους πιστωτές για οριστική λύση 
στο ελληνικό χρέος- ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP- Οι 
ενδείξεις παραπέμπουν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία για εκταμίευση • 
Εξωτερικές συναλλαγές: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ • 
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου: «ΣΚΟΥΠΑ» ΑΛΛΑΓΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΕ 
ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ- Τετραετής περίοδος χάριτος σε μισθωτούς και 
συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα • ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 76,5% ΤΟ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ • «ΡΗΤΡΑ ΔΡΑΧΜΗΣ» ΖΗΤΟΥΣΕ Η 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ SIEMENS • ΣΕ 12 ΜΗΝΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝ 96.500 ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ- Επικρατούν ολοένα και περισσότερο οι ευέλικτες σχέσεις 
εργασίας • ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΡΙΛΕΡ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ- 
Προσδοκίες για «ξεπάγωμα» της δόσης στο Eurogroup- Διαβουλεύσεις 
για το χρέος • ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ- Αφορούν 
χαμηλά εισοδήματα • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- Το 
Σεπτέμβριο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είχε πλεόνασμα 774,6 
εκατ. ευρώ. 

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΕΩΣ ΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ!- Επιμένει ο Σόιμπλε για 
την εποπτεία του ειδικού λογαριασμού- 22.000 απολύσεις ζήτησε το ΔΝΤ 
• ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες 
προχωρά η κυβέρνηση- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΚΑΡΤΕΣ, 
«ΤΕΙΡΕΣΙΑ» • Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΝΕΟ PSI, ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙ 
ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ- Σήμερα η μεγάλη μάχη ΔΝΤ- Ε.Ε. για το ελληνικό χρέος 
στο Eurogroup.

ΕΘΝΟΣ: «Πράσινο φως» σήμερα στο Eurogroup για το 
χρονοδιάγραμμα- ΣΕ ΔΥΟ ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΩΝ 44 ΔΙΣ. • 
Συσκέψεις στο Μαξίμου- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ • Έως 12 δόσεις τα αναδρομικά- ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ολική ανατροπή στις 
εργασιακές σχέσεις με το Γ’ Μνημόνιο- Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΛΑΣΗ • EUROGROUP: ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΠΕΡΑΣΤΕ ΑΡΓΟΤΕΡΑ- Στον 
αέρα η δόση των 44 δισ. ευρώ, παρότι η κυβέρνηση τα έδωσε όλα με 
τις δύο τελευταίες νομοθετικές  πράξεις • ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ: ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: ΑΠΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ- Το νέο φορολογικό στρώνει 
χαλί με φθηνή ανασφάλιστη εργασία σε πολυεθνικές, αφού προηγήθηκε 
ο στραγγαλισμός των ελληνικών επιχειρήσεων.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με ορόσημο την ημερομηνία καταβολής 
της δόσης- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ- Συγκροτείται 
Διακομματική Επιτροπή για τον καλύτερο συντονισμό της κυβέρνησης- 
Ανάβει σήμερα το πράσινο φως για τη δόση- Στις αρχές Δεκεμβρίου η 
εκταμίευσή της.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ:  Νέα τάξη διαπλοκής προσπαθεί να στήσει το 
Βερολίνο- ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ ΕΛΕΓΧΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ • 
Πνίγει τους ΟΤΑ ο δεκαπλασιασμός των δημοτικών τελών- ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΑΖΕΙ Ο ΦΟΥΧΤΕΛ • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ» 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Πράξη νομοθετικού περιεχομένου- 6 ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ 
ΔΟΣΗ ΤΩΝ 44 ΔΙΣ. €.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟ 80 ΕΤΩΝ- «Τιμία πολιτική» 
συνιστούσε η Εστία.

Η ΑΥΓΗ: ΦΟΡΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ- 
Φορολογούμενοι, δημότες, Υγεία και Παιδεία καλούνται να πληρώσουν 
εκ νέου τις «αστοχίες» των Μνημονίων με τις Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου που προώθησε η κυβέρνηση παρακάμπτοντας τη Βουλή.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ 
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ: ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, 
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ • Καταρχήν συμφωνία μεταξύ 
κυβέρνησης και τραπεζών- ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 
ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Καιροφυλακτούν οι Αλβανοί, προδίδουν οι Γραικοί!- 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΩΝ ΝΑΖΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΤΟΥ 
ΙΟΝΙΟΥ!
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Με δεδηλωμένη την πρόθεση όλων των πλευρών για πολιτική 
συμφωνία αλλά και με ανοιχτή έως την τελευταία στιγμή την κόντρα 
ΔΝΤ-ΕΕ για τη βιωσιμότητα του χρέους, κρίνεται απόψε στις 
Βρυξέλλες και τη συνεδρίαση του Eurogroup n χρηματοδότηση 
της Ελλάδας κατά την επόμενη - τουλάχιστον - διετία. Σύμφωνα 
με τις τελευταίες πληροφορίες από Βρυξέλλες, Βερολίνο και 
Ουάσιγκτον, το πιθανότερο σενάριο για να ξεπεραστεί, έστω προς το 
παρόν, n διαφωνία και να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμίευση 
της δόσης είναι να συμφωνηθεί μία ενδιάμεση, προσωρινή λύση 
«ανακούφισης» του χρέους με ήπια μέσα και να παραπεμφθούν 
οι πιο ριζικές πρωτοβουλίες - όπως το «κούρεμα» που ζητεί το 
ΔΝΤ σε χρόνο μεταγενέστερο των γερμανικών εκλογών, δηλαδή 
μετά τον Σεπτέμβριο του 2013. Όπως μετέδωσε, πάντως, χθες 
n «Deutsche Welle», n επικεφαλής του Ταμείου κυρία Κριστίν 
Λαγκάρντ προσέρχεται στην αποψινή συνεδρίαση αποφασισμένη 
να διεκδικήσει οριστική λύση για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πληροφορίες n κυρία Λαγκάρντ φέρεται να επιμένει μεν 
στην επίτευξη του στόχου το ελληνικό χρέος να βρίσκεται στο 
120% του ΑΕΠ έως το 2020, αλλά μπροστά στον κίνδυνο μιας 
ευρύτερης αποσταθεροποίησης που θα προκαλούσε n ευθεία 
σύγκρουση με την Ευρώπη και μία νέα στη λήψη απόφασης για 
την Ελλάδα, συζητεί την αποδοχή μιας λύσης που, σε πρώτη φάση, 
δεν θα περιλαμβάνει «κούρεμα» του χρέους. To «κούρεμα», κατά 
τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, είναι πιθανό να επανεξετασθεί μετά τις 
γερμανικές εκλογές, υπό την προϋπόθεση ότι n Ελλάδα θα έχει 
δώσει απτά δείγματα γραφής στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. 
Εάν n πολιτική συμφωνία κλείσει απόψε, τότε το Εκτελεστικό 
Συμβούλιο του ΔΝΤ θα συνεδριάσει για να εκταμιεύσει την επόμενη 
δόση στις αρχές Δεκεμβρίου,

«ΠΑΓΩΜΑ» ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
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Η τετραετής περίοδος χάριτος για τους δανειολήπτες που 
δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα στεγαστικά ή 
καταναλωτικά τους δάνεια, είναι n κορωνίδα των μέτρων που 
προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο της βελτίωσης των 
όρων αποπληρωμής των δανείων για ένα μεγάλο ποσοστό του 
πληθυσμού που έχει πληγεί από την κρίση. Οι παρεμβάσεις γα 
τη ρύθμιση των δανείων συζητήθηκαν χθες μεταξύ της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ελληνικής Ένωσης 
Τραπεζών και στη συνέχεια, ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης 
παρουσίασε τις βασικές πτυχές της μεταξύ τους συμφωνίας, 
που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά τουλάχιστον 200.000 
δανειολήπτες. To πακέτο των ευνοϊκών μέτρων που δομείται σε 
πέντε βασικούς άξονες, υπολογίζεται ότι θα κοστίσει στις τράπεζες 
περί τα 2 δισ. ευρώ και γα το λόγο αυτό, n συμφωνία εναπόκειται 
στην έγκριση της τρόικας, καθώς θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι 
δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σήμερα το ύψος των ενυπόθηκων 
στεγαστικών και των καταναλωτικών δανείων ανέρχεται στα 100 
δισ. ευρώ. Από τους πρώτους, πρόχειρους υπολογισμούς του 

υπουργείου Ανάπτυξης εκτιμάται ότι στην ευνοϊκή ρύθμιση της 
τετραετούς περιόδου χάριτος, θα υπαχθεί το 1/5 αυτών των δανείων 
(δηλαδή δάνεια αξίας 20 δισ. ευρώ) τα οποία αφορούν περίπου 
200.000 χορηγήσεις. Ωστόσο, από την πλευρά των τραπεζών 
εκτιμάται ότι το ύψος των δανείων που θα ρυθμιστούν δεν θα 
ξεπερνούν τα 14 δισ. ευρώ. Αν και το «άνοιγμα» και στις δύο 
περιπτώσεις φαίνεται μεγάλο, ανώτατα στελέχη του υπουργείου 
Ανάπτυξης εμφανίζονται αισιόδοξα δεν θα υπάρξει εμπλοκή από την 
πλευρά τη τρόικας. Σ' αυτή την περίπτωση, το νέο πλαίσιο θα ισχύσει 
από τις αρχές του 2013.
 Οι άξονες των προτάσεων - συμφωνίας της κυβέρνησης και των 
τραπεζών: 
- Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενυπόθηκες απαιτήσεις: Η εν 
λόγω ρύθμιση προβλέπει τη θέσπιση περιόδου χάριτος 4 ετών με 
επανεξέταση στα 2 έτη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο δανειολήπτης 
καταβάλλει μόνο τόκους (τοκοπληρωμή) που υπολογίζονται με 
σταθερό επιτόκιο 1,5%. Εάν το ποσό της παραπάνω τοκοπληρωμής 
υπερβαίνει το 30% του φορολογητέου εισοδήματος, n μηνιαία 
καταβολή περιορίζεται στο ύψος αυτό. Σε περίπτωση μηδενικών 
εισοδημάτων, προβλέπεται n δυνατότητα μηδενικών καταβολών. 
Η συμβατική διάρκεια του δανείου παρατείνεται ισόχρονα με 
την περίοδο χάριτος και n εξόφληση του μετά το πέρας αυτής 
συνεχίζεται με τους όρους της αρχικής σύμβασης. Η εν λόγω 
ρύθμιση αφορά μισθωτούς και συνταξιούχους ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα, καθώς και όσους έχουν τεκμαιρόμενη σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (n δραστηριότητά τους παρέχεται 
αποκλειστικά σε ένα νομικό πρόσωπο) με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 25.000 ευρώ και εφόσον αυτό έχει μειωθεί 
περισσότερο από 35% από 01.01.2010. Επιπλέον αφορά ανέργους, 
πάσχοντες από βαριά ασθένεια ή και μόνιμη αναπηρία και 
πολύτεκνους. Τα δάνεια που υπάγονται σ' αυτή τη ρύθμιση αφορούν 
μόνο στην κύρια κατοικία του δανειολήπτη με αντικειμενική αξία 
έως 180.000 ευρώ. Για τους πολύτεκνους, άνεργους και πάσχοντες 
από βαριά ασθένεια ή μόνιμη αναπηρία n αξία διαμορφώνεται στις 
200.000 ευρώ 
- Βελτίωση του ν. 3869/2010: Πρόκειται γα το γνωστό νόμο Κατσέλη. 
Με το νέο πλαίσιο θα αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής του 
νόμου με ρητή υπαγωγή και όσων έχουν τεκμαιρόμενη σχέση 
εξαρτημένης εργασίας (μπλοκάκια), ενώ θα επιδιωχθεί και n 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του. Σύμφωνα με το υπουργείο 
Ανάπτυξης, το υφιστάμενο πλαίσιο καλλιεργεί μακροχρόνιες 
δικαστικές εκκρεμότητες οι οποίες αποδεικνύεται ότι έχουν 
θέσει σε ομηρία πολλούς δανειολήπτες και με τον τρόπο αυτό 
καθυστερεί n επάνοδος τους στην οικονομική δραστηριότητα. 
Για την άμβλυνση αυτών των φαινομένων, το υπουργείο 
προσανατολίζεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητα του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού με πρόβλεψη ότι θα αρκεί n συμφωνία 
των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50% + 1 των απαιτήσεων 
της οφειλής (όχι n πλήρης ομοφωνία 100%, που απαιτείτο μέχρι 
σήμερα). Επίσης θα προβλέπεται n καταβολή δόσης από την 
υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις 
εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, εφόσον n προσδιοριζόμενη δικάσιμος 
υπερβαίνει ης προθεσμίες που θέτει ο νόμος. To καταβληθέν ποσό 
θα συμψηφίζεται με τη ρύθμιση που τελικώς θα αποφασίσει το 
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δικαστήριο, αποδεσμεύοντας τον οφειλέτη ακόμα και με την έκδοση 
της απόφασης. Η ελάχιστη καταβολή ορίζεται στο 10% της τρέχουσας 
δόσης με ελάχιστο ποσό καταβολής τα 40 ευρώ μηνιαίως.
- Τειρεσίας: Στη συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών 
προβλέπεται n βελτίωση του υφιστάμενου πλαισίου, έτσι ώστε να 
αναγνωρίζονται οι συνέπειες της δυσχερούς οικονομικής περιόδου 
και να δίνεται n δυνατότητα μιας πιο ευέλικτης αντιμετώπισης 
των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με 
το συνολικό τους προφίλ και όχι με βάση μεμονωμένα ατυχή 
περιστατικά.
- Πλειστηριασμοί: Για μια χρονιά, ανακοινώνεται n παράταση των 
υφιστάμενων διατάξεων αναστολής των πλειστηριασμών έως 31-
12-2013. Η απαγόρευση αφορά την πρώτη κατοικία δανειολήπτη 
αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ. Στην περίπτωση ωστόσο 
που n τρόικα δώσει το πράσινο φως γα τη υλοποίηση των 
παρεμβάσεων αυτών, εκτιμάται ότι το 2013 θα είναι το τελευταίο έτος 
στο οποίο δεν θα πραγματοποιηθούν πλειστηριασμοί.

ΠΙΘΑΝΗ Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΓΙΑ 3 ΣΤΙΣ 5 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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Μια στις δέκα μεγάλες επιχειρήσεις (A.E. και ΕΠΕ) και δύο στις δέκα 
μικρές (O.E., E.E. και ΑτΕ) προβλέπεται να κλείσουν σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση της ΕΣΕΕ. Στην 
περσινή έρευνα, οι αντίστοιχες εκτιμήσεις ήθελαν να βάζουν λουκέτα 
τρεις στις δέκα μεγάλες και περισσότερες από μία στις δύο μικρές, 
δηλαδή φέτος τα λουκέτα θα είναι λιγότερα κατά 20% περίπου. To 
εμπόριο μετρά τεράστιες επιπτώσεις από την ύφεση. Σύμφωνα 
με την έκθεση της ΕΣΕΕ στη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 
2011 - 2012 χάθηκαν 93.503 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ενώ 
στη χρονική περίοδο Ιανουαρίου 2011 - Σεπτεμβρίου 2012 έκλεισαν 
περίπου 68.000 εμπορικές επιχειρήσεις. Οι έμποροι εφάρμοσαν 
ελαστικές μορφές εργασίας. To διάστημα δεύτερου τριμήνου 2011 
-2012 αυξήθηκαν κατά 6.629 οι θέσεις μερικές απασχόλησης, ενώ 
μειώθηκαν κατά 100.132 οι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Εξάλλου, 
οι εμπορικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα 
ρευστότητας. Η «στάση πληρωμών», αποτελεί πλέον ένα πραγματικό 
ενδεχόμενο αφού 3 στις 5 εμπορικές επιχειρήσεις αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα τα μεγαλύτερα 
προβλήματα φαίνεται να έχουν οι επιχειρήσεις του κλάδου του 
αυτοκίνητου (54,6%), ενώ ακολουθούν οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις 
(49,5%) και οι χονδρεμπορικές (42,8%). Λόγω της αδυναμίας 
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και άρα και στην εισαγωγή πρώτων 
υλών ή εμπορευμάτων, οι μικρές κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις 
έχουν στραφεί στην προμήθεια ελληνικών προϊόντων. Έτσι, για 
δεύτερο συνεχόμενο έτος οι ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, 
σε ποσοστό 55,5% επιδεικνύουν την προτίμηση τους στη διάθεση 
εγχωρίως παραγομένων προϊόντων, μία τάση n οποία είναι 
αντιστρόφως ανάλογη για ης A.E. και ΕΠΕ, οι οποίες εμφανίζουν 
σημάδια μείωσης της εμπιστοσύνης τους στα εγχώρια προϊόντα. Στην 
διάρκεια εκδήλωσης για την παρουσίαση της έκθεσης της ΕΣΕΕ ο 
υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης έκανε γνωστό ότι αυτές 
τις μέρες πρόκειται να ανακοινώσει πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ύψους 
500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΒΕΛΤΗΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ! 
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Αυξήσεις - φωτιά στα δημοτικά τέλη, στο Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας καθώς και στα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 
που καταβάλλουν οι καταστηματάρχες και παρεπιδημούντων 
που καταβάλλουν οι ξενοδόχοι θα υποχρεωθούν να επιβάλουν οι 
δήμοι σε περίπτωση που n εκτέλεση του προϋπολογισμού τους 
παρουσιάζει απόκλιση άνω του 10% για δύο συνεχόμενα τρίμηνα 
από τους δημοσιονομικούς στόχους που θα τεθούν.
Τον έλεγχο, σύμφωνα με τη σχετική Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, αναλαμβάνει το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας ΟΤΑ που συστήνεται στο υπουργείο Εσωτερικών, 
το οποίο θα ελέγχει σε μηνιαία βάση την πορεία εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών προσώπων 
τους, καθώς και των οικονομικών τους γενικότερα, όπως θα 
αποτυπώνονται σε 5ετές ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. To εν λόγω 
πλαίσιο θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους 
στόχους, δράσεις και προθεσμίες αλλά και μνημόνια συνεργασίας. 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις άνω του 10% στους 
τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους, προβλέπεται ότι το 
Παρατηρητήριο εισηγείται μέτρα για τη διόρθωση της απόκλισης. 
Εάν ωστόσο οι δήμοι δεν συμμορφωθούν και n απόκλιση 
συνεχίζεται για δύο τρίμηνα, θα ενταχθούν υποχρεωτικά σε 
πρόγραμμα εξυγίανσης, με αυστηρότατους περιορισμούς: Δαπάνες 
μόνο για μισθοδοσία και ανελαστικές χρήσεις, είσπραξη απαιτήσεων 
από τρίτους, αναστολή προσλήψεων, υποχρεωτικές μετατάξεις 
προσωπικού, αύξηση ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα 
και εισφορές. Επιπλέον, μέχρις ότου εξυγιανθούν, θα υποχρεωθούν 
να αυξήσουν τον ανώτατο συντελεστή του ΤΑΠ έως και 3 τοις χιλίοις, 
καθώς και τον συντελεστή στα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 
και παρεπιδημούντων από 0,5% έως και 2%. 
Η απόφαση για ένταξη στο πρόγραμμα εξυγίανσης εκδίδεται από 
τον υπουργό Εσωτερικών, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση 
του Παρατηρητηρίου. To δε Παρατηρητήριο, όπως προβλέπεται, 
αποτελείται από έναν σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως 
πρόεδρο, τον γενικό διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
υπουργείου Εσωτερικών, τον αρμόδιο διευθυντή της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Εσωτερικών, 
έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) 
ή της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΠΕΔΑ) προκειμένου για 
Περιφέρειες, έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, έναν 
εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονομικών και τον γενικό διευθυντή 
θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, του οποίου μάλιστα απαιτείται n σύμφωνη γνώμη 
για να εκδοθεί απόφαση του Παρατηρητηρίου. Οι σχετικές 
διατάξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους κόλπους της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς, όπως υποστηρίζουν οι δήμαρχοι, 
οι δήμοι βρίσκονται ήδη «στο κόκκινο» λόγω των περικοπών 
στους πόρους τους με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εκτελέσουν 
προϋπολογισμούς, Επιπλέον, δηλώνουν ότι στις σημερινές συνθήκες 
είναι αδύνατο να επιβάλλουν αυξήσεις σε δημοτικά τέλη αλλά και 
να εκτελέσουν νέες αρμοδιότητες που τους εκχωρούνται, χωρίς να 
συνοδεύονται από τους αντίστοιχους πόρους.


