
Έκρηξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ έφθασαν τον περασμένο Σεπτέμ-
βριο στο 1,22 δις ευρώ, σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ. Από αυτά τα 696 εκατ. 

είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοικοκυριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
όσων καταναλωτών τροφοδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης, οφειλές 
οι οποίες σχεδόν διπλασιάστηκαν σε διάστημα μικρότερο του έτους, καθώς 

το Νοέμβριο του 2011 ήταν 388,9 εκατ. ευρώ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το πανηγυρικό κλίμα το οποίο 
επεχείρησαν κάποιοι να δώσουν μετά την 
(αμφισβητούμενη) απόφαση του Eurogroup, 
ήρθε να “γειώσει” απότομα η απογοητευτική 
για την Ελλάδα, αλλά και για τον υπόλοιπο 
κόσμο, φθινοπωρινή έκθεση-πρόβλεψη του 
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 
και την Ανάπτυξη για την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας το 2013. 
Ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε στο 1,4% το μέσο ρυθμό 
ανάπτυξης των χωρών-μελών του, έναντι του 
2,2% της εαρινής του πρόβλεψης. Ειδικά για 
την Ελλάδα, η απογοήτευση δεν έχει να κάνει 
τόσο με τις προβλέψεις του Οργανισμού την 
επόμενη χρονιά αλλά την ...μεθεπόμενη.
Κατά την “τρόικα” και την ελληνική 
κυβέρνηση, τα διαλυτικά μέτρα που 
προβλέφθηκαν και από το “Μνημόνιο 3”, 
αποσκοπούν (και προϋποθέτουν) στην 
επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε 
αναπτυξιακό ρυθμό το 2014. Ωστόσο, ο ΟΟΣΑ, 
προβλέπει και για το 2014 συρρίκνωση του 
ελληνικού ΑΕΠ κατά 1,3%, ως συνέχεια της 
συρρίκνωσης κατά 6,3% εφέτος και 4,5% το 
2013.
Πλέον απογοητευτική η πρόβλεψή του για 
την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, καθώς  
προσδιορίζει την ανεργία στο 23,6% εφέτος 
στο 26,7% το 2013 και στο 27,2% το 2014 !
Για τον διεθνή οργανισμό, επιστροφή σε ρυθμό 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία δεν 
προβλέπεται πριν το τέλος του 2014, οπότε 
και αναμένεται βελτίωση των συνθηκών που 
επικρατούν στο παγκόσμιο εμπόριο, με την 
προϋπόθεση ότι θα έχει αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη και η ανταγωνιστικότητα. 
Και θα έχουν δρομολογηθεί έργα και μέτρα 
ανάπτυξης, θα συμπλρώσουμε εμείς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

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  
στις σελ. 3 - 4

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 

«Δεν θέλουμε  δημόσιο τομέα 
υποτέλειας και ραγιαδισμού»

-«Δεν συμβιβαζόμαστε με την προοπτι-
κή ενός δημόσιου τομέα, με χαρακτη-
ριστικά υποτέλειας και ραγιαδισμού» 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης, ανοίγοντας τις εργασίες 
της διημερίδας, με θέμα «Διοικητική 
Μεταρρύθμιση. Οι τεχνικές υπηρεσίες 
και οι διπλωματούχοι μηχανικοί ως 
μοχλός ανάπτυξης», που διοργανώνει 
το ΤΕΕ την Τρίτη και Τετάρτη 27 και 
28 Νοεμβρίου 2012, στην Αθήνα (Ν. 
Νικοδήμου 18-20).
Το ΤΕΕ είπε ο Χρ. Σπίρτζης αναλαμβά-
νει την πρωτοβουλία, μέσω ολοκλη-
ρωμένου διαλόγου με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, να διατυπώσει 
συγκεκριμένες, επίκαιρες και υλοποι-
ήσιμες προτάσεις για την προώθηση 
μίας ουσιαστικής διοικητικής μεταρρύθ-
μισης. Ο Θανάσης Μπούμης, μέλος ΔΕ 
ΤΕΕ παρουσιάζοντας την εισήγηση της 
οργανωτικής επιτροπής της εκδήλωσης 
αναφέρθηκε στις ιδιωτικοποιήσεις 
«φιλέτων» της δημόσιας περιουσίας, 
όπως της ΕΥΔΑΠ, των λιμανιών και 
αεροδρομίων τονίζοντας ότι «αυτή η  

πολιτική, σε συνδυασμό με την αυξα-
νόμενη διαίρεση πλουσίων και φτωχών 
οδηγεί σε αδιέξοδα και θα πρέπει να 
σταματήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί 
η αδικία, οι πλούσιοι να γίνονται πλου-
σιότεροι, και οι φτωχοί φτωχότεροι».  
Ο Αντώνης Πρωτονοτάριος  γενικός 
γραμματέας ΔΕ ΤΕΕ, ως συντονιστής 
της εναρκτήριας εκδήλωσης τόνισε ότι 
η πολιτεία διαχρονικά δεν ακούει τις 
προτάσεις του ΤΕΕ για μια ανεξάρτητη 
και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση, 
υποκύπτοντας σε πολιτικές και πελα-
τειακές σκοπιμότητες. Κατά τη χθεσινή 
ημέρα τοποθετήσεις έγιναν από τους 
προέδρους της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ Γ. 
Παναγόπουλο και Κ. Τσικρικά και από 
τους εκπροσώπους των κομμάτων, ενώ 
αναπτύχθηκαν με ενδιαφέρουσες ει-
σηγήσεις και μεγάλη παρουσία κοινού 
τρείς ακόμη θεματικές ενότητες για το 
ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση 
των υπηρεσιών και τα ασφαλιστικά. Η 
εκδήλωση ολοκληρώνεται σήμερα το 
απόγευμα με συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης και έκδοση συμπερασμάτων. 

Συνεχίζεται  
σήμερα η διημερί-
δα με θέμα «Διοι-
κητική Μεταρρύθ-
μιση. Οι τεχνικές 
υπηρεσίες και οι 
διπλωματούχοι 
μηχανικοί ως μο-
χλός ανάπτυξης», 
που διοργανώνει 
το ΤΕΕ. 



Συνολικά 98 έγκυρες εργασίες κατατέθηκαν για τον ετήσιο θεσμό 
«Ανάδειξης και ετήσιας βράβευσης διπλωματικών εργασιών 2011» , 
που διοργάνωσε με επιτυχία για 2η συνεχόμενη χρονιά το e-περιοδικό 
GreekArchitects.gr. Από τις 35 διπλωματικές που πέρασαν στο δεύτερο 
γύρο επιλέχτηκαν τρείς που έλαβαν ισότιμο βραβείο, τρείς που έλαβαν 
ισότιμο έπαινο και τρείς που έλαβαν ειδική μνεία. 
Μιλώντας τα μέλη της κριτικής επιτροπής, Μ. Αναστασάκης, Νίκος 
Γεωργιάδης, Δέσποινα Γουναροπούλου, Άντα Δαμαλά και Πρόδρομος 
Νικηφορίδης, επικεντρώθηκαν στο υψηλό επίπεδο σύνθεσης και ανά-
λυσης των εργασιών, αλλά και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν σήμερα οι νέοι αρχιτέκτονες. Παράλληλα, ο Διευθυντής του 
GreekArchitects.gr, αρχιτέκτονας  μηχανικός Βασίλης Μιστριώτης, 
με δήλωση του εξήρε την προσπάθεια των φοιτητών, ενώ τόνισε ότι η 
εκπαιδευτική διαδικασία στα ελληνικά Πολυτεχνεία και παρά την οικο-
νομική κρίση, χάρη στην προσπάθεια των καθηγητών, διατηρεί υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο.
Ο ετήσιος θεσμός βράβευσης διπλωματικών εργασιών του 
GreekArchitects.gr, συνεχίζεται και φέτος για 3η χρονιά και έχει 
ως καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προτάσεων - διπλω-
ματικών την 31η Ιανουαρίου 2013 (πληροφορίες: στο http://www.
greekarchitects).
Τα τρία ισότιμα βραβεία απέσπασαν οι εργασίες:
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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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

29  Νοεμβρίου
1  Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:   "Νέες Εφαρμογές Πολυμερι-
κών Υλικών: Μοχλός Ανάπτυξης Επιχειρηματι-
κών Δραστηριοτήτων στην Ελλάδα"
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Πολυ-
μερών

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

12-14 
Δεκεμβρίου

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

	  
Εργαστήρι κεραμικής και κέντρο χειροτεχνίας στη Δρυοπίδα της Κύθνου
Δασκαλάκη Αικατερίνη-Ολυμπία

Park D - 
Ψαρράς 

Σταμάτιος

H.A.P.P_ Hydra's Art Platform Project - 
Ζαπαντιώτης Φώτης

 «Τέχνη και  
Τεχνολογία»

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, σε  συνερ-
γασία με την Ένωση Εικαστικών Πάτρας, 
διοργανώνει έκθεση με θέμα: «Τέχνη και 
Τεχνολογία», στο Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας Π.Π., από σήμερα 28 Νοεμ-
βρίου 2012 ως τις 25 Ιανουαρίου 2013.
Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει 
τη δυνατή σχέση που ενώνει την τέχνη με 
την τεχνολογία μέσα από σύγχρονα δείγ-
ματα τέχνης από τον χώρο  της Πάτρας. 
Η έκθεση υλοποιείται με τη συμμετοχή 
μελών της Ένωσης  Εικαστικών Πάτρας 
και μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων Π.Π.

Βράβευση Διπλωματικών Εργασιών 2011 
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«Η επιλογή ανεξάρτητης και αποτελεσματικής διοίκησης  
συγκρούεται με τις πολιτικές των μνημονίων» 

Τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης στην εκδήλωση για την διοικητική μεταρρύθμιση, δηλώνοντας  
τέρμα στην συγκάλυψη νοσηρών φαινομένων 

Η δημιουργία μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης αποτελεί μόνιμη 
επωδό όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, είπε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης στην εκδήλωση για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Την έχουμε ακούσει  συνέχισε 
ως «αλλαγή», «εκσυγχρονισμό», «επανίδρυση» «ανασυγκρό-
τηση», «επανεκκίνηση» «επανασύσταση», με αποτέλεσμα 
να εξαντλείται το λεξιλόγιο, ενώ παραμένει ανεκπλήρωτο το 
αίτημα για την κοινωνία και η αναγκαιότητα για τη χώρα. Ο 
ίδιος πρόσθεσε ότι είναι βέβαιος, όπως έγινε σε όλες τις 
περιπτώσεις στο παρελθόν για κομματικούς και πελατει-
ακούς λόγους, ότι δεν πρόκειται να εισακουστούν από την 
κυβέρνηση και την επίσημη πολιτεία για άλλη μία φορά 
οι ολοκληρωμένες προτάσεις του ΤΕΕ για τη δημιουργία 
υγιούς, αποτελεσματικής, σύγχρονης και ανεξάρτητης 
δημόσιας διοίκησης. Εξήγησε ότι ο λόγος στη σημερινή 
συγκυρία είναι πως η επιλογή για μία διοίκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά συγκρούεται 
ευθέως με τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές, που έχουν επιβληθεί στη χώρα, μέσω των 
μνημονίων από τις δυνάμεις των ξένων δανειστών, της οικονομίας και της αγοράς.
-«Ένας δημόσιος τομέας που έχει αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου δεν μπορεί να 
επιτρέψει φωτογραφικές προδιαγραφές, στρεβλά τιμολόγια, διανομή έργων, ψευδείς 
επιμετρήσεις και άλλες εκπληκτικές καταστάσεις κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος», 
είπε ο κ Σπίρτζης αναφέροντας ως κορυφαίο παράδειγμα το «σκάνδαλο Siemens». 
Επίσης πρόσθεσε ότι «ένας δημόσιος τομέας που σχεδιάζει στρατηγικά, θεσπίζει κανόνες, 
πρότυπα, προδιαγραφές, λαμβάνει υπόψη του την εθνική παραγωγή, τη βέλτιστη σχέση 
ποιότητας- κόστους, την ασφάλεια, δεν θα επέτρεπε να εκδοθεί υπουργική απόφαση 
εναρμόνισης 254 προτύπων δομικών υλικών, που αποκλείουν την ελληνική παραγωγή 
επιβάλλοντας φωτογραφικές προδιαγραφές υλικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως  συνέβη στο υπουργείο Ανάπτυξης επί Οικουμενικής και υπουργίας του κ 
Στουρνάρα».
Επίσης ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε αναλυτικά το πλαίσιο των θεμάτων και τα 
ερωτήματα, που θα απαντηθούν με τη μορφή ολοκληρωμένων προτάσεων στη διημερίδα 
του ΤΕΕ, με αιχμή τις στρατηγικές επιλογές για τη διοίκηση, τις δομές, τις προδιαγρα-
φές συγκρότησης και λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων, υπογραμμίζοντας ότι η 
αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι το άλλοθι προειλημμένων αποφάσεων συρρίκνωσης των 
υπηρεσιών ούτε μεθόδευση απολύσεων, μετακινήσεων και  διασυρμού των διπλωματού-
χων μηχανικών. Ο Χρ. Σπίρτζης αναφέρθηκε επίσης στις πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού 
και απλοποίησης λειτουργιών, με κανόνες αποτελεσματικότητας και διαφάνειας, που έχει 
αναλάβει το ΤΕΕ, (όπως για τις δηλώσεις αυθαιρέτων, την εφαρμογή του πλέγματος των 
ενεργειακών επιμορφώσεων και επιθεωρήσεων κλπ), συμβάλλοντας στην αναβάθμιση 
λειτουργιών της διοίκησης και εξυπηρέτησης των μηχανικών και των πολιτών. Στο πλαίσιο 
αυτό είπε ότι τον ερχόμενο Ιανουάριο θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει από το ΤΕΕ και το 

νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης των οικοδομικών αδειών. 
Παράλληλα με τις προτάσεις, για τη διοικητική μεταρρύθμιση  ο Χρ. Σπίρτζης είπε ότι σε 
αυτή την προσπάθεια, όπως έχει αποδείξει και εμπράκτως ο ίδιος και το ΤΕΕ είναι ανυπο-
χώρητοι σε δύο βασικά προαπαιτούμενα, τα οποία είναι:
-«Πρώτον η ενιαία έκφραση του τεχνικού κόσμου, με κατανόηση, στήριξη και αλληλεγγύη, 
χωρίς τεχνητές αντιπαλότητες και ανούσιες συγκρούσεις, μεταξύ των  επαγγελματικών 
κλάδων και των γενεών τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα». 
-«Δεύτερον η απαίτηση μας να ανακτήσουμε το ηθικό μας πλεονέκτημα,  ως μηχανικοί, 
ως συνδικαλιστές, ως υπάλληλοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό σημαίνει τέλος στην 
συγκάλυψη όλων των στρεβλών καταστάσεων. Τέλος στη συγκάλυψη όσων ντροπιάζουν 
και σπιλώνουν το χώρο μας είτε είναι εργολάβοι, είτε μελετητές, είτε δημόσιοι υπάλληλοι 
είτε καθηγητές». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ συνέχισε υπογραμμίζοντας ότι: «Εμείς θα πρέπει 
να προτείνουμε μέτρα αντιμετώπισης, εμείς  θα πρέπει να σταματήσουμε την αναζήτηση 
άλλοθι για όσους μας σπιλώνουν, μας διασπούν και τελικά μας απομονώνουν από τον 
πολίτη και τον ελληνικό λαό. Μπορεί σε ορισμένους να φαντάζει δύσκολη η σύγκρουση με 
μία κακώς εννοούμενη «συναδελφική νοοτροπία», μια νοοτροπία που τελικώς εξυπηρετεί 
τους λίγους και επιτηδείους, εις βάρος της προσωπικής επαγγελματικής και επιστημονι-
κής αξιοπρέπειας των πολλών, όμως πραγματικά άδικό και επώδυνο είναι να διαιωνίζεται 
κάθε τέτοιο νοσηρό φαινόμενο». 
-Στις διαχρονικές θέσεις και προτάσεις του ΤΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης αναφέρθηκε ως συντονιστής της συζήτησης ο Αντώνης Πρωτονοτάριος γενικός 
γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, τονίζοντας ότι «η πολιτεία διαχρονικά δεν 
ακούει τις προτάσεις του ΤΕΕ, φθάνοντας τα τελευταία χρόνια να το απαξιώνει συστηματι-
κά, επειδή έχει ακηδεμόνευτη και αναπτυξιακή φωνή».

Οι μηχανικοί σημαντικός συντελεστής μεταρρύθμισης
-«Η τεχνογνωσία των διπλωματούχων μηχανικών αποτελεί σημα-
ντικό συντελεστή για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος 
της διοικητικής μεταρρύθμισης, την αντιμετώπιση δηλαδή των 
δυσλειτουργιών που παρουσιάζονται στο πεδίο της Δημόσιας 
Διοίκησης», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ 
Γιάννης Παναγόπουλος, μιλώντας στην διημερίδα του ΤΕΕ. Ο ίδιος 
υπογράμμισε: «Το περιβάλλον που διαμορφώθηκε τα τελευταία 
χρόνια, και δεν θα πω από χρόνο σε χρόνο αλλά από μνημόνιο σε 
μνημόνιο, κάθε άλλο παρά επιθυμία για αύξηση των ικανοτήτων 
της διοίκησης εκφράζει. Σταδιακά αφαιρούνται τα εργαλεία που 
έχει στα χέρια της η διοίκηση. Η ίδια η διοίκηση δεν λογίζεται 
πλέον ως εργαλείο ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπλέον δυσκολίες 
ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας». «Η ικανότητα της διοίκησης να αποκτά συνεχώς 
νέες ικανότητες εκφράζει μερικώς και το στόχο της διοικητικής μεταρρύθμισης και είναι 
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μια διαδικασία που οφείλει να κατακτήσει περαιτέρω η Ελλάδα προκειμένου να βγούμε 
από το τέλμα στο οποίο έχουμε εισέλθει».
  

Αξιοποίηση ικανών και άξιων στελεχών με κανόνες
-Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Κώστας Τσικρικάς τόνισε κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης πως «η επιχείρηση συρρίκνωσης των 
δημοσίων δαπανών συνοδεύτηκε από μια ισοπεδωτική κριτική 
για το δημόσιο και κατασυκοφάντηση, συλλήβδην, των δημοσίων 
υπαλλήλων. Μιλούν για υπερδιογκωμένο δημόσιο και για υψηλό 
μισθολογικό κόστος, παρότι με την απογραφή αποκαλύφθηκε ότι 
ο όγκος απασχόλησης στο δημόσιο και το συνολικό μισθολογικό 
κόστος βρίσκονται στα κατώτερα επίπεδα των χωρών του ΟΟΣΑ 
και της ΕΕ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν ξεπερνούν τις 450.000 και 
σε ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού της χώρας αποτελούν 
το 9-10% όταν στις χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης –και ιδιαίτερα 

μάλιστα σε αυτές που πιέζουν για απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων- τα αντίστοιχα ποσοστά 
κυμαίνονται από 15-17%. Και επίσης δήλωσε πως η ΑΔΕΔΥ θεωρεί πως η σημερινή 
συγκυρία απαιτεί:
-Μια δημόσια διοίκηση ανεξάρτητη, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της 
κοινωνίας
-Καλύτερη διαχείριση του προσωπικού. Ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης και 
εμπέδωση κλίματος ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο.
-Αξιοποίηση των ικανών και άξιων στελεχών με την εφαρμογή κανόνων διαφάνειας, 
δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, με διαδικασίες «δια βίου εκπαίδευσης» κλπ.

Η αναβάθμιση του ρόλου των μηχανικών οδηγεί στην ανάπτυξη
-Ο Θανάσης Μπούμης, μέλος της ΔΕ του ΤΕΕ, υπεύθυνος θεμάτων  Υπουργείου Εσω-
τερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρουσιάζο-

ντας την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής τόνισε ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί 
που υπηρετούν στις Τεχνικές Υπηρεσίες του δημοσίου, στα ΝΠΔΔ, στην Τοπική Αυτο-
διοίκηση & στην Περιφέρεια, με την Τεχνογνωσία που διαθέτουν είναι εκείνοι, που ως 
μοχλός θα καθοδηγήσουν κάθε φορέα στην υλοποίηση του σκοπού του (παραγωγή του 
Τεχνικού σκέλους του ΕΣΠΑ, του Π.Δ.Ε. κτλ) 
   Σήμερα, περισσότερο παρά ποτέ, θα πρέπει να γίνουν 
τομές, προκειμένου οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί να συμμε-
τέχουν αποφασιστικά στο Σχεδιασμό, στον Προγραμματισμό, 
στα Πρότυπα και στις Προδιαγραφές, στα Τεύχη Δημοπρά-
τησης, στην υπογραφή των Συμβάσεων, στην μονοσήμαντα 
καθορισμένη Εποπτεία της Μελέτης – Κατασκευής- Συντή-
ρησης & Λειτουργίας των Τεχνικών Έργων. 
Σήμερα 11.000 περίπου Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων 
των ειδικοτήτων, απασχολούνται, ως στελέχη σε όλα τα 
Υπουργεία, σε Ν.Π.Δ.Δ., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 
στην Αυτοδιοίκηση (1ου & 2ου βαθμού). 
Οι διπλωματούχοι μηχανικοί στη συντριπτική πλειοψηφία υπηρετούν σε ανεξάρτητες 
Διοικητικές Δομές, σε Τεχνικές Υπηρεσίες (ιδιαίτερα στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Έργων  (Γ.Γ.Δ.Ε.) και στο ΥΠΕΚΑ τα 5/6 των δομών είναι Τεχνικές Υπηρεσίες). 
Στους Δήμους και στις Περιφέρειες, οι Τεχνικές Υπηρεσίες είναι μικρότερης αναλο-
γίας, αλλά ποιοτικά παράγουν έργο πολύ μεγάλης σημασίας, καθώς εμπλέκονται στο 
σύνολο σχεδόν της δραστηριότητας των φορέων [δημόσια έργα, Υπηρεσίες Δόμησης 
(τέως Πολεοδομίες), προμήθειες, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση Σχολείων – Αθλητι-
κών εγκαταστάσεων, υλοποίηση ΕΣΠΑ & ΠΔΕ, αδειοδοτήσεις, κτλ.] 
Σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης της χώρας, είναι επιτακτική ανάγκη να 
περάσουμε από την ύφεση, στην ανάπτυξη και στην πραγματική οικονομία. Στην νέα 
αυτή πορεία, οι τεχνικές υπηρεσίες και οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί διαδραματί-
ζουν πρωταγωνιστικό ρόλο, ο οποίος δεν μπορεί να υποκατασταθεί από κανέναν 
άλλο κλάδο.

Εκπρόσωποι κομμάτων 
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν εκπρόσωποι 
κομμάτων, ως εξής; 
-Από τη ΝΔ, Διονύσης Σταμενίτης, βουλευτής Πέλλας, ο 
οποίος τόνισε ότι «πρώτη ανάγκη είναι η επανεκκίνηση 
της Οικονομίας», ενώ πρόσθεσε ότι «η ανάπτυξη παίρνει 
πλέον τις διαστάσεις που της αναλογούν», συμπληρώνο-
ντας ότι «είναι καίριος ο ρόλος του ΤΕΕ και των μηχανικών 
για τη διέξοδο από τη κρίση». Ο κ. Σταμενίτης ζήτησε από 
το ΤΕΕ να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην απλοποίη-
ση των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων και μελετών, 
με στόχο την ανάπτυξη, τονίζοντας ότι «βρισκόμαστε 
πλέον αντιμέτωποι με ένα μεγάλο στοίχημα ως χώρα και 
κάθε κλάδος ξεχωριστά».
-Από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, βουλευτής 
Κεφαλληνίας, η οποία μίλησε και ως μηχανικός δημόσιος 
υπάλληλος, τονίζοντας την απουσία μακροχρόνιου 
προγραμματισμού και προτεραιοτήτων. Καυτηρίασε τη 
συλλήβδην ενοχοποίηση των εργαζόμενων στο δημόσιο. 
Κατήγγειλε τη διαρκή μείωση του ΠΔΕ, που επιβάλλει η 
κυβέρνηση και η τρόικα, ενώ μίλησε και για φαινόμενα 
διαπλοκής και εθνικών εργολάβων, τονίζοντας ότι οι 
μηχανικοί έχουν ευθύνη να αντιστέκονται και να τα καταγ-
γέλλουν. Παραβρέθηκε και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό 
και η Ευγενία Ουζουνίδου, βουλευτής Κοζάνης.
-Από το ΠΑΣΟΚ  Δημήτρης Πανόπουλος, μέλος της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ, ο οποίος τόνισε ότι «επιβάλλεται πλέον 
να μπούμε στο δρόμο της ανάπτυξης» και υπογράμμισε 
την ανάγκη μιας αποτελεσματικής διοίκησης για να 
επιτελεί τόσο κοινωνικό έργο όσο και αναπτυξιακό. Ο 
ίδιος μίλησε για τις σκληρές περικοπές που έχουν δεχθεί 
οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ανέφερε την δέσμευση 

που ανέλαβε πρόσφατα ο πρόεδρος του κόμματος του, 
«μόλις φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης να αρχίσει η 
αποκατάσταση όσων έχουν θιγεί». 
-Από τους Ανεξάρτητους Έλληνες ο Κωνσταντίνος 
Μαρκόπουλος, βουλευτής Ευβοίας, γενικός γραμματέας 
της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος του, ο οποίος 
τόνισε ότι «διοικητική μεταρρύθμιση δεν είναι οι απολύ-
σεις και οι διαθεσιμότητες». Αποκάλυψε ως αποτέλεσμα 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου που ασκεί  το κόμμα του, 
επίσημη κυβερνητική απάντηση στη Βουλή, ότι υπάρχει 
«μαύρη τρύπα» 2 δις ευρώ κονδυλίων του ΕΣΠΑ, τα οποία 
ζητείται από την Ελλάδα να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Ο κ. Μαρκόπουλος αφού μίλησε για τις διαχρονι-
κές πολιτικές ευθύνες απαξίωσης της δημόσιας διοίκησης 
τόνισε ότι «το ΤΕΕ πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη και εμείς οι πολιτικοί δουλεία μας είναι να 
το ακούμε καλά».
-Από τη Δημοκρατική Αριστερά Νίκη Φούντα βουλευτής 
Αιτωλοακαρνανίας, η οποία μίλησε «για τις παθογέ-
νειες που πράγματι υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση»,  
θέτοντας το ερώτημα «εάν γίνεται αποδεκτή και ποιος 
μπορεί να πει ότι τον ικανοποιεί η υπάρχουσα δομή στις 
πολεοδομίες». Η κ Φούντα, όπως είπε ως νέα μηχανικός 
έθεσε το θέμα των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, 

που επιβάλλονται στους μηχανικούς και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν. Η ίδια, όπως είπε ως βουλευτής της 
ΔΗΜΑΡ, υπεραμύνθηκε των πρωτοβουλιών του υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, λέγοντας 
ότι «έχει κάνει πολύ δουλεία για να μειώσει φαινόμενα 
που θα έπρεπε να έχουν εξαλειφθεί από καιρό στο 
δημόσιο».
-Από το ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, βουλευτής 
Αχαΐας, ο οποίος τόνισε ότι «διαφωνούμε με το σύνθημα 
ναι στη μεταρρύθμιση όχι στην αποδόμηση» εξηγώντας 
ότι είναι προσχηματικό για να εξαπολύονται πολιτικές 
ισοπέδωσης των εργαζομένων και απολύσεις. Πρόσθεσε 
ότι στην ίδια κατεύθυνση συζητάμε για την ανάπτυξη, 
χωρίς να συζητάμε ποιους ωφελεί και ποιους θίγει αυτή η 
ανάπτυξη. Ο κ.  Καραθανασόπουλος αναφέρθηκε διεξο-
δικά στις πολιτικές απαξίωσης και διάλυσης της δημόσιας 
διοίκησης και του ελεγκτικού παρεμβατικού ρόλου της, 
σε συνδυασμό με τις προωθούμενες ιδιωτικοποιήσεις 
και εκποιήσεις στρατηγικών τομέων και εθνικών πόρων 
αλλά όπως είπε και μεν τη διαρκή δραστική περιβαλλο-
ντική υποβάθμιση. Ο ίδιος κάλεσε τους εργαζόμενους σε 
διαρκή αγώνα ενάντια στις πολιτικές ισοπέδωσης τους 
αλλά και για την αναβάθμιση της θέσης τους στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα.               



Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι αρχιτέκτονες (ντόπιοι και ξένοι) στον σχεδιασμό σύγχρονων και βιώσι-
μων κτιρίων, αντλούν όλο και συχνότερα ιδέες και αρχές της αρχαίας αραβικής αρχιτεκτονικής.
Χαρακτηριστικό, εν προκειμένω, είναι το υψηλής τεχνολογίας σύστημα σκίασης που εγκαταστάθηκε 
στην  πρόσοψη του Al Bahar Towers στο Αμπού Ντάμπι και είναι εμπνευσμένο από την μοθολογία των 
“mashrabiya”, των καφασωτών παλισίων που παρατηρούνται στην ισλαμική αρχιτεκτονική, τα οποία επέ-
τρεπαν τα κρατούνται τα κτίρια δροσερά, δίχως να παρεμποδίζεται το φως του ήλιου.
Το νέο σύστημα αποτελείται από κινούμενα πλαίσια, επαναλαμβανόμενα γεωμετρικά μοτίβα που προ-
σομοιάζουν στα παλιά καφασωτά, τα οποία ελέγονται από υπολογιστή, ξεδιπλώνονται και αναδιπλώνο-
νται ως μια τεράστια “ομπρέλα” παρακολουθώντας την κίνηση του ήλιου και προστατεύοντας το κτίριο. 
Ο αυτοματοποιημένος μηχανισμός κλείνει τα “πλαίσια” σκίασης όταν ο ήλιος δύει.  Στο Αμπού Ντάμπι, 
ηλιακές ακτίνες είναι δυνατόν να θερμάνουν την εξωτερική επιφάνεια των παραθύρων μέχρι και 90 βαθ-
μούς Κελσίου ! Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, τα κτίρια μπορούν να προστατευθούν σημαντικά, χωρίς να 
στερούνται το φυσικό φως και ταυτόχρονα να απαιτούν 50% λιγότερο κλιματισμό. Με την ίδια αντίληψη 
σχεδιάστηκε και ένας εντυπωσιακός “κυλινδρικός” ουρανοξύστης στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. 
Η εξωτερική επιφάνεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ένα δικτυωτό πολυεπίπεδο πλαίσιο, κατασκευα-
σμένο από αλουμίνιο και γυαλί.
Και οι δυο αυτές κατασκευές έχουν πιστοποιηθεί από αμερικανικές υπηρεσίες ως κτίρια αειφόρου αρχι-
τεκτονικής. Να σημειωθεί ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν θεωρούνται ως καλός “σύμμαχος” στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Κατά την Παγκόμσια Τράπεζα, τα κράτη του Κόλπου 
έχουν από τα υψηλότερα κατά κεφαλή επίπεδα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον κόσμο, ωστόσο, 
το Abu Dhabi, τα τελευταία χρόνια έχει στρέψει την προσοχή σε καινοτόμα έργα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας.
Στην κατεύθυνση αυτή το πιο αξιοσημείωτο έργο είναι η Masdar City, μια πόλη που βρίσκεται στη φάση 
της κατασκευής και είναι σχεδιασμένη ως περιοχή με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Τα πράσινα χαρακτη-
ριστικά της συνίστανται σε μια μονάδα παραγωγής ηλιακής ενέργειας δυναμικότητας 10 μεγαβάτ και ένα 
“ανεμόμυλο” ύψους 45 μέτρων, ο οποίος επιδρά στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του αέρα στο πολεοδο-
μικό συγκρότημα. 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άμεσα θα απευθυνθεί δημόσια πρόταση 
στους κατόχους των τίτλων- ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑ-
ΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι τράπεζες επιδιώκουν συζήτηση για το 
θέμα • Προτείνονται μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής χωρίς τυφλή 
προσήλωση στους στόχους- ΟΟΣΑ: ΣΕ ΥΦΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ 
2014 • Υπ. Ανάπτυξης: ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΟΥΣ 14 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • Δάνειο: 
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΔΟΣΗΣ • ΣΑΜΑΡΑΣ: Ο 
ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Απομακρύνεται η αβεβαιότητα- Επιστρέφει η εμπι-
στοσύνη στην οικονομία- ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Στοίχημα 
τώρα η ανάπτυξη με «όπλο» 44 δισ. • Μήνυμα αισιοδοξίας από τον 
Αντ. Σαμαρά μετά τη συμφωνία- «ΕΚΛΕΙΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΓΚΡΙΖΑ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» • ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ 7 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ • Fast truck δικαστικές αποφάσεις για την απεμπλοκή 
μεγάλων επενδύσεων στο real estate- ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝ-
ΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Βίζα επ’ αόριστον σε όσους αγοράσουν κατοι-
κία στην Ελλάδα • Βαθιά ανάσα: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Η κυβέρνηση καλείται εντός 15ημέρου να τρέξει το εγχεί-
ρημα από “δεξαμενή” 62 δισ. ευρώ- ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ 
Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ • ΟΟΣΑ: ΥΦΕΣΗ 1,3% ΓΙΑ ΤΟ 2014 
• EUROBANK: ΠΟΣΟ 1,9 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ 
ΙΔΙΩΤΕΣ • ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7 ΔΙΣ.- Τόνισε ο Α. Σαμα-
ράς για τη συμφωνία στο Eurogroup • «ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ» 
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- Σε 10 δισ. ευρώ εκτιμάται η απομείωση 
κεφαλαίων εάν υπάρξει συμμετοχή στην επαναγορά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΙΣΤΑ 
Ο ΟΟΣΑ- Προβλέπει ύφεση έως το 2014 και ανεργία στο 27,2%- Ανά-
καμψη από το 2015 • «ΑΚΡΙΒΗ» Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- 
Υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές επιβαρύνσεις • ΑΝΑΣΑ ΣΤΟΝ 
ΝΟΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP- Υποχώρησε το κόστος 
δανεισμού σε Ιταλία και Ισπανία- Ανοδικά κινήθηκαν τα περισσότερα 
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια • ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ- ΜΕ ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟ 
ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ- Κυβέρνηση: Τα σχέδια του Σαμαρά για την ανάπτυξη 
και τα «ευχαριστώ» σε Βενιζέλο και Κουβέλη • ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ- 
Το ξέσπασμα του Μοσκοβισί- Ο Γιούνκερ σε ρόλο πυροσβέστη- Οι 
ελληνογερμανικοί ασπασμοί • ΑΥΤΑ ΤΑ 7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΑ 
ΠΑΡΕΙ; 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΛΕΙΔΙ Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ- Οι 
εκκρεμότητες της συμφωνίας των Βρυξελλών- Παράθυρο από Γερμανία 
για μεγαλύτερη μείωση του χρέους • ΣΑΜΑΡΑΣ: ΑΝΟΙΓΕΙ ΠΛΕΟΝ Ο 
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών σήμερα.

ΕΘΝΟΣ: Έρευνα για την επόμενη μέρα- Πώς δεν θα χαθούν ακόμη μια 
φορά οι θυσίες των πολιτών- ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΟΥΛΕΙΕΣ, 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ- Ανακούφιση στην αγορά και στα διεθνή ΜΜΕ μετά 
τη συμφωνία- Ρήτρες και μηναία τσεκάπ για την εφαρμογή των 
μέτρων- Αντίστροφη μέτρηση για σαρωτικές αλλαγές στην κυβέρνηση • 
ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΑΜΟΚ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ- Πήγαν να κάψουν Πακιστανούς.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το παρασκήνιο του Eurogroup και η 
επόμενη μέρα για την Ελλάδα- ΤΑ 4 ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ • 
«Διασφαλίστηκε η παραμονή στο ευρώ, έκλεισε μια σκοτεινή περίοδος 
για τη χώρα»- ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ- ΣΤΑΘΜΟ- 
Προσέλκυση επενδύσεων, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου- Ανοιχτός ο 
ανασχηματισμός.

6 ΜΕΡΕΣ: ΟΙ 5 ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ • Ο λογαριασμός- 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι τρεις αρχηγοί αποτιμούν τη 

«νίκη» και προετοιμάζουν τον ανασχηματισμό- ΠΑΝΩΛΕΘΡΙΑΜΒΟΣ • 
Ευ. Βενιζέλος: ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Κλιμάκια της task force του Ράιχενμπαχ σε 
«Ευαγγελισμό»- Αττικόν»- ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ •  Θετικό σοκ για την αγορά δείχνουν οι πρώτες 
εκτιμήσεις- ΑΠΟΦΑΣΗ EUROGROUP: ΤΙ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ- ΤΙ ΧΑΣΑΜΕ  • 
Διάγγελμα Σαμαρά: «ΜΙΛΟΥΣΑΜΕ ΛΙΓΟ, ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ…».

ΕΣΤΙΑ: ΛΑΘΟΣ ΣΥΝΤΑΓΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Δεν απλουστεύεται το 
δαιδαλώδες σύστημα.

Η ΑΥΓΗ: ΔΕΚΑ ΚΑΡΦΙΑ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Μηχανισμός 
αναπαραγωγής των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων ο 
συμβιβασμός Γερμανών- ΔΝΤ για το ελληνικό πρόβλημα.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συνέντευξη Τύπου της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ για τις 
αποφάσεις του Γιούρογκρουπ- Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΡΗΞΗΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Σήμερα αρχίζει ο κοινωνικός διάλογος για την 
αντιμετώπιση της ανεργίας- ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 66.930 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΣΩ 
14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ • Βαρυσήμαντο μήνυμα του Αντώνη 
Σαμαρά- ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για τις καταλήψεις και τα σκουπίδια- ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ 
ΣΤΟ ΑΠΘ ΖΗΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ • EUROGROUP: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ρωσία στέκεται το «τελικό εμπόδιο» στα σχέδιά 
τους για την υποδούλωση της ανθρωπότητας- ΜΑΥΡΗ ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ 
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΕ… ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-16 | 28/11/2012

Θα μπορούσε να αποτελεί ακόμη και ιδανική συγκυρία. Με τη 
μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας λόγω της οικονομικής 
κρίσης n πολιτεία είχε την ευκαιρία για μια σχετικά ανώδυνη 
αναδιάταξη της πολεοδομικής νομοθεσίας. Οι μηχανικοί θα είχαν 
όλο τον (ελεύθερο, ελλείψει εργασίας) χρόνο να προσαρμοστούν 
και αντιστοίχως οι υπηρεσίες του Δημοσίου το περιθώριο να 
ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Αντ' αυτού, το χάος. Οι αλήθειες 
που ακούστηκαν χθες, κατά την πρώτη ημέρα εκδήλωσης του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου (με θέμα τον ρόλο των μηχανικών 
στη διοικητική μεταρρύθμιση), ήταν αναμφίβολα πικρές: για 
παράδειγμα, n μαρτυρία του διευθυντή της Υπηρεσίας Δόμησης 
Ελληνικού - Αργυρούπολης κ. Γιάννη Γαβριλάκη, για την κατάσταση 
που δημιούργησε το «τσουνάμι» πολεοδομικών ρυθμίσεων της 
τελευταίας διετίας (από τον «Καλλικράτη», στον νέο νόμο για την 
έκδοση οικοδομικών αδειών, τον νέο οικοδομικό κανονισμό και 
τους δύο νόμους για «τακτοποίηση» ημιυπαιθρίων και αυθαιρέτων). 
Όπως ανέφερε: 
• Με τον «Καλλικράτη» n αρμοδιότητα για τα πολεοδομικά γραφεία 
μεταβιβάστηκε στους δήμους. «Στην Αττική, οι 25 πολεοδομικές 
υπηρεσίες νομαρχιών και δήμων πρέπει να γίνουν 63, όσοι και 
οι δήμοι. Αν γινόταν σωστά n στελέχωσή τους, θα απαιτούσε 
το τετραπλάσιο προσωπικό, σε μια περίοδο που για κάθε 10 
αποχωρήσεις υπαλλήλων προσλαμβάνεται ένας. Καταλήγουμε 
με πολεοδομίες 15-20 υπαλλήλων, που όλοι ασχολούνται με όλα, 
έχοντας ενταχθεί στην "τοπική πραγματικότητα", δηλαδή τις άμεσες 
παρεμβάσεις τοπικών συμφερόντων».
 • Με τον ν.4030/11 οι πολεοδομίες μετετράπησαν σε υπηρεσίες 
δόμησης, n διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας χωρίστηκε 
στα δύο και οι περισσότεροι πολεοδομικοί έλεγχοι ανατέθηκαν 
σε ιδιώτες ελεγκτές δόμησης. «Απλοποίηση της διαδικασίας 
δεν έγινε, απλά "έσπασε" στα δύο. Επιτάχυνση δεν υπήρξε, 
γιατί δεν μειώθηκαν οι εγκρίσεις από άλλες υπηρεσίες, ούτε ο 
χρόνος για την εκπόνηση μελετών. Απλά n καθυστέρηση μέχρι 
σήμερα χρεωνόταν στην πολεοδομία, ενώ τώρα... τη χρεώνεται 
ο μελετητής μηχανικός». Όσον αφορά την πρόθεση δημιουργίας 
«ηλεκτρονικής πολεοδομίας» ανήκει στο μήκος της επιστημονικής 
φαντασίας: «στην υπηρεσία μου οι υπολογιστές είναι 7-10 ετών και 
αν χαλάσουν, αχρηστεύονται». Όσον αφορά τους ελέγχους από 
ιδιώτες μηχανικούς, «δεν έχουν άμεση εποπτεία, τη στιγμή που 
λόγω κρίσης είναι ευάλωτοι στη δωροδοκία». 
• Ο νέος οικοδομικός κανονισμός (ν.4067/12) «επιχειρεί να είναι 
σύγχρονος, αλλά πάσχει στη σαφήνεια και την ακρίβεια». «Η 
κατανομή καθηκόντων ανάμεσα στους ιδιώτες μηχανικούς και 
τους μηχανικούς των υπηρεσιών δόμησης είναι άνιση. Τα εύκολα 
στους ιδιώτες (υπογραφή μελετών χωρίς έλεγχο, ο έλεγχος των 
νέων οικοδομών στους ελεγκτές δόμησης), τα προβληματικά 
στους υπαλλήλους (έλεγχος σύννομου αδειών δόμησης, έλεγχος 
υφισταμένων οικοδομών έπειτα από καταγγελία», έκλεισε ο κ. 
Γαβριλάκης. Ανάλογες ήταν οι εκτιμήσεις και των μηχανικών 

- ελευθέρων επαγγελματιών. «Με εμπειρία 30 χρόνων σε 
συναλλαγές με τα πολεοδομικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, μπορώ 
να πω με ασφάλεια ότι n γραφειοκρατία και n διαφθορά βασίζονται 
και εκμεταλλεύονται την ασάφεια και τις αντικρουόμενες διατάξεις 
των νόμων», ανέφερε ο αρχιτέκτων Γιώργος Μαδεμοχωρίτης. 
«Η αθρόα παραγωγή νόμων χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία, 
πιθανόν από ανθρώπους που δεν έχουν την εμπειρία του χώρου, 
δημιουργεί επιπλέον αντιφάσεις και ασάφειες, με συνέπεια... 
την ακόμα μεγαλύτερη γραφειοκρατία και τη μείωση της 
παραγωγικότητας». 
Όσον αφορά τη στελέχωση, ένα από τα προβλήματα των 
πολεοδομιών, αλλά και υπηρεσιών του κράτους, είναι n 
έλλειψη μηχανικών για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 
Για παράδειγμα, n υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (που θα 
ελέγχει τους Ελεγκτές Δόμησης) στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
έχει σήμερα προσωπικό... μόλις ένα άτομο, ενώ n Υπηρεσία 
Κατεδαφίσεων των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος δύο, εκ των 
οποίων ο ένας συνταξιοδοτείται και ο άλλος θα φύγει, καθώς 
λήγει n απόσπαση του. Την ίδια στιγμή, ένα απόθεμα έμπειρων 
μηχανικών του Δημοσίου «αχρηστεύεται». Όπως ανέφερε n κ. 
Πλ. Τριανταφυλλοπούλου, περίπου 200 «μάχιμοι» μηχανικοί από 
τους οργανισμούς Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας 
οδηγήθηκαν στον ΟΑΕΔ... χωρίς αντικείμενο. «Εγώ είμαι τυχερή, 
καθώς κατέληξα στην τεχνική υπηρεσία. Κάποιοι μηχανικοί 
εκτελούν πλέον χρέη σεκιούριτι στον ΟΑΕΔ, άλλοι δίνουν χαρτάκια 
προτεραιότητας στο κοινό. Δεν μπορούν να μας στείλουν σε άλλες 
υπηρεσίες του Δημοσίου γιατί με το νέο πλαίσιο n μετάταξη 
θεωρείται νέα πρόσληψη. Οπότε απλά μένουμε χωρίς αντικείμενο, 
περιμένοντας είτε να μας υποβαθμίσουν είτε να μας δείξουν την 
έξοδο...».

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 28/11/2012

«Παράθυρο» για τη σταθεροποίηση του ελληνικού χρέους και 
τη σταδιακή ανάσχεση της ύφεσης ανοίγει n συμφωνία στην 
οποία κατέληξε το Eurogroup,  νωρίς χθες τα ξημερώματα, 
αποφασίζοντας ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. 
ευρώ και τμηματική αποδέσμευση δόσεων ύψους 43,7 δισ. 
ευρώ στην Ελλάδα στο επόμενο διάστημα. «Κλειδί» για την 
ομαλή εκτέλεση της συμφωνίας συνιστά n υλοποίηση σχεδίου 
επαναγορών ελληνικών ομολόγων που αποτελεί τη ναυαρχίδα των 
μέτρων που αποφασίστηκαν χθες, καθώς εκτιμήσεις αναφέρουν 
πως μέσω αυτού θα μπορούσε να προκύψει καθαρή διαγραφή 
χρέους περίπου 20 δισ. ευρώ με αρχικό κεφάλαιο 10 δισ. που θα 
χρηματοδοτηθεί με τρόπο που ακόμη δεν έχει καταστεί σαφής 
από τον EFSF. Σύμφωνα δε με πληροφορίες είναι πιθανόν έως την 
Παρασκευή να υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για τους όρους 
από τον ΟΔΔΗΧ, στον οποίο σημειώνεται πως επικεφαλής ορίστηκε 
χθες ο Στ. Παπαδόπουλος, πρώην τραπεζικό στέλεχος. Ανάλογα με 
την αποτελεσματικότητά του, στις αρχές Δεκεμβρίου οι πιστωτές 
μας θα «επικαιροποιήσουν» τα όσα συμφωνήθηκαν χθες, ώστε να 
καθοριστεί επακριβώς το εύρος των άλλων παρεμβάσεων, με στόχο 
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την επίτευξη χρέους στο 124% του ΑΕΠ το 2020. «Η απόφαση κρατά 
την Ελλάδα στο ευρώ και δίνει μεγάλη ευκαιρία να βγει n ελληνική 
οικονομία από το φαύλο κύκλο της υπερχρέωσης και της ύφεσης 
μειώνοντας σημαντικά το χρέος», εκτίμησε, μετά την ολοκλήρωση 
του Eurogroup, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Τόνισε 
δε πως από εδώ και στο εξής προέχει να εφαρμοστούν τα μέτρα 
που έχει λάβει n ελληνική κυβέρνηση, ενώ χαρακτήρισε μεγάλη 
πρόκληση την υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, 
ώστε να προσελκυστούν ξένες επενδύσεις. Η συμφωνία στην οποία 
κατέληξαν E.E. και ΔΝΤ: 
1. Προβλέπει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους κατά 40 δισ. ευρώ 
με όχημα τη μείωση των επιτοκίων στα διμερή δάνεια του πρώτου 
πακέτου στήριξης κατά 100 μονάδες βάσης, την επιστροφή των 
κερδών από ομόλογα που κατέχει n EKT, μείωση των προμηθειών 
προς τον EFSF, 10ετές «πάγωμα» της πληρωμής τόκων προς τον 
EFSF, 15ετή επέκταση των λήξεων των δανείων και επαναγορές 
ελληνικών ομολόγων. Ειδικά για το τελευταίο, όπως όλα δείχνουν, 
θα επιχειρηθεί να γίνει σε εθελοντική βάση και σε ένα εύρος 
τιμής 30-35 λεπτά ανά ευρώ, παράμετροι που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αγορά χρέους κοντά στα 29 - 30 δισ. To Eurogroup 
ξεκαθάρισε πως n τιμή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη 
της 23ης Νοεμβρίου. 
Τότε οι μεγαλύτερες τιμές ήταν κοντά στα 34 λεπτά και οι 
μικρότερες κοντά στα 26 λεπτά. To καθαρό όφελος ωστόσο 
θα κριθεί από την προσέλευση, αν και n αίσθηση στην αγορά 
είναι πως τις τελευταίες εβδομάδες έχουν γίνει εκτεταμένες 
προπαρασκευαστικές διαδικασίες από τον ΟΔΔΗΧ, τους 
όρους με τους οποίους θα συμμετάσχουν τελικά οι διάφορες 
κατηγορίες επενδυτών, αλλά και από το εάν n χρηματοδότηση του 
προγράμματος θα συνιστά νέο δανεισμό. 
Πρέπει να σημειωθεί πως πέραν της καθαρής απόσυρσης χρέους, 
όφελος για την Ελλάδα θα προκύψει και από την ακύρωση της 
υποχρέωσης πληρωμής κουπονιών για τα ομόλογα που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα. 
2. Συνδέει την υλοποίηση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους 
με τη συνέπεια της χώρας στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, 
ακόμη και από το 2016 και μετά, ενώ καθιστά σαφές πως ο έλεγχος 
της τήρησης των συμφωνηθέντων θα γίνεται κυριολεκτικά βήμα 
προς βήμα. Παράλληλα σκιαγραφεί έναν αυστηρό μηχανισμό 
αυτόματων διορθώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων, ενώ 
ξεκαθαρίζει πως στον ειδικό λογαριασμό στον οποίο θα εισέρχονται 
οι δόσεις των δανείων, θα μπαίνουν τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων 
αλλά και το 30% των υπερβάλλοντων πρωτογενών πλεονασμάτων.
3. Ξεκαθαρίζεται πως θα εξεταστεί περαιτέρω μείωση των 
επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας για τα διμερή δάνεια του πρώτου 
Μνημονίου, καθώς και μείωση της συμμετοχής της Ελλάδας στα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα από την Ε.Ε., όταν η χώρα επιτύχει 
πρωτογενή πλεονάσματα.
4. Προβλέπει σταδιακή εκταμίευση της δόσης των 43,7 δισ. ευρώ 
έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2013. Τα πρώτα 34,4 δισ. 
θα εκταμιευθούν αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup 
στις 13 Δεκεμβρίου, της οποίας βέβαια θα έχει προηγηθεί λογικά 

το πρόγραμμα επαναγορών ομολόγων. Παράγοντες στην Αθήνα 
αποσυνδέουν τη χορήγηση αυτής της δόσης πάντως από την 
επιτυχή έκβαση των επαναγορών.
Πάντως στο ανακοινωθέν της Συνόδου γινόταν καθαρά αναφορά 
πως το Eurogroup θα είναι τυπικά σε θέση να αποφασίσει την 
αποδέσμευση ανάλογα με τις ψηφοφορίες στα εθνικά κοινοβούλια 
και αφού αποτιμήσει το αποτέλεσμα του προγράμματος 
επαναγορών.
5. Τα υπόλοιπα 9,3 δισ. ευρώ θα διατεθούν σε τρεις δόσεις 
εντός του πρώτου τριμήνου, ανάλογα όμως με το εάν n χώρα θα 
έχει εκπληρώσει τους όρους που προβλέπονται στο Μνημόνιο. 
Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στην υλοποίηση της φορολογικής 
μεταρρύθμισης έως τον Ιανουάριο.

ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ
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 «Βροχή» από προσφυγές προκάλεσε n μεταβίβαση της Εγνατίας 
Οδού στο Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων. Η Τράπεζα Πειραιώς 
κατέθεσε αίτηση ακύρωσης της σχετικής απόφασης στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας και αγωγή στα αστικά δικαστήρια, ζητώντας 
ουσιαστικά να ξεκαθαριστεί ο τρόπος αποπληρωμής του δανείου 
που είχε συνάψει με την Εγνατία Οδό το 2006. Προσφυγές στο ΣτΕ 
κατέθεσαν επίσης εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό και το Ταμείο 
Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ).Η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία είχε 
κατοχυρωθεί δικαστικά το δικαίωμα είσπραξης όλων των εσόδων 
από τα διόδια για την αποπληρωμή δανείου 250 εκατ. ευρώ, άνοιξε 
τον «χορό» των προσφυγών: 
• Κατέθεσε αγωγή στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ενάντια 
στην Εγνατία Οδό, το ΤΑΙΠΕΔ και το ελληνικό Δημόσιο. Με 
την αγωγή καταγγέλλει τη δανειακή σύμβαση και ζητεί να της 
αναγνωριστεί n ύπαρξη ενεχύρου στα διόδια.
 • Κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης της απόφασης της 
διυπουργικής επιτροπής αποκρατικοποιήσεων με την οποία 
μεταβιβάστηκε n Εγνατία Οδός στο ΤΑΙΠΕΔ. 
Στόχος της τράπεζας είναι να διασφαλιστεί ο τρόπος αποπληρωμής 
των 200 εκατ. ευρώ που απομένουν. Πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, πάντως, 
θεωρούν την κίνηση της τράπεζας αναμενόμενη και αποκαλύπτουν 
ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε επαφές για την εξεύρεση 
λύσης. Υπενθυμίζεται ότι το σύνολο των δανείων της Εγνατίας  
ανέρχονται στα 600 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων, σύμφωνα με το 
ΤΑΙΠΕΔ, μπορεί να καλυφθεί από την επιστροφή ΦΠΑ. Εκτός από 
την Τράπεζα Πειραιώς, κατατέθηκαν ακόμα δύο προσφυγές στο 
ΣτΕ: 
• Η πρώτη, από την ΤΕΟ A.E., αφορά τη μεταβίβαση στο ΤΑΙΠΕΔ του 
άξονα Θεσσαλονίκης - Ευζώνων. To αξιοσημείωτο είναι ότι το ΤΕΟ 
(που διατηρεί τον έλεγχο των διοδίων Μαλγάρων) είναι φορέας του 
υπουργείου Υποδομών, το οποίο είναι ταυτόχρονα και εποπτεύων 
της Εγνατίας.
 • Η δεύτερη, από τον Σύλλογο Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού 
(ΣΕΤΕΟ) και μεμονωμένους εργαζομένους, στρέφεται ενάντια στη 
συνταγματικότητα της μεταβίβασης. 


