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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πολλές συνταγματικές διατάξεις έχουν καταπατηθεί 

τα τελευταία χρόνια στο όνομα της οικονομικής 

κρίσης και των εντολών της “τρόϊκα”. Θυμίζουμε 

την αναδρομικότητα των νόμων, που πλέον είναι 

συστηματική, ή το δικαίωμα στην εργασία και στη 

σύνταξη, που έχουν τσαλαπατηθεί.

Εσχάτως βρισκόμαστε ενώπιον μιας ακόμη καταρ-

ράκωσης συνταγματικής πρόβλεψης (και του ευρω-

παϊκού δικαίου): του τεκμηρίου της αθωότητας που 

έχει κάθε άτομο που κατηγορείται για οποιαδήποτε 

παράβαση νόμου. Και βεβαίως του δικαιώματος 

να μην θεωρείται ένοχος πλην τελεσιδικήσει στα 

δικαστήρια η υπόθεση.

Αφορμή η εντολή της “τρόϊκα” να απολυθούν 

άμεσα χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, λες και φταίνε 

αυτοί που δεν λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο. 

Η ενδοτικότητα της κυβέρνησης επιχειρείται να 

καλυφθεί πίσω από το “σενάριο των επίορκων”, 

στο οποίο συλλήβδην περιέρχονται, σκοπίμως, 

ακόμη και όποιος έχει μηνυθεί για επουσιώδεις 

παραλείψεις.

Το ΤΕΕ οπωσδήποτε δεν θα σταθεί με κανένα τρόπο 

πλάϊ σε πραγματικούς επίορκους, σε άτομα που πα-

ρανόμησαν σε βάρος των πολιτών και του κράτους. 

Άλλωστε, γνωρίζει πως αυτοί παραμένουν σε κρατι-

κές θέσεις, επειδή η πολιτική ηγεσία δεν επιτέλεσε 

(ή, έστω, αμέλησε να κάνει) το χρέος της.

Όμως, δεν θα δεχτεί να υποστούν την εξοντωτική 

απομάκρυνση από την εργασία τους, άτομα που 

είτε δεν ευθύνονται για λάθη και παραλείψεις 

της πολιτικής ηγεσίας, είτε γιατί διατηρούν επί 

μακρόν τον τίτλο του “κατηγορουμένου”, επειδή η 

πειθαρχική ή δικαστική εξέταση της υπόθεσής τους 

εκκρεμεί δίχως ευθύνη τους, αλλά με ευθύνη των 

κυβερνώντων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά στη 
σελ. 3 

ΣΗΜΕΡΑ

Συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος οργανώνει σήμερα στις 3:30 η ΑΔΕΔΥ, η οποία 
αντιδρά στις καταργήσεις και ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και στις απολύσεις. 
«Η επιμονή της τρόικας για 25.000 απολύσεις στο δημόσιο τομέα μέχρι το τέλος του έτους 
και η παθητική στάση που ακολουθεί η κυβέρνηση δρομολογούν νέα βίαιη συρρίκνωση των 
δημοσιών υπηρεσιών με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος», αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση. Το συλλαλητήριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, 
που διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC).

Συλλαλητήριο σήμερα από την ΑΔΕΔΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ 
αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης 
του προέδρου του ΤΕΕ, Χρήστος 
Σπίρτζη, και παρά τη συνεχιζό-
μενη κυβερνητική τακτική της μη 
λειτουργίας του ΤΕΕ, μέσω της 
αφαίρεσης των πόρων του και της 
καθυστέρησης έγκρισης του προ-
ϋπολογισμού του,  να αντισταθεί  
στην  απίστευτης αθλιότητας μνη-
μονιακή διάταξη, που σε πολλές 
περιπτώσεις θέτει σε «αυτοδίκαιη 
αργία»  τους δημόσιους υπαλλή-
λους που δεν χρηματίζονται, που 
ασκούν επιμελώς τα καθήκοντά 
τους προασπίζοντας το δημόσιο 
συμφέρον. Αυτά αναφέρονται σε 
δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΤΕΕ 
και υπογραμμίζεται ότι: 
Με την εφαρμογή αυτής της διάτα-
ξης, ο δημόσιος τομέας διαλύεται, 
δημόσιοι υπάλληλοι αναμφισβήτη-
της ηθικής υπόστασης και αξίας για 
τη δημόσια διοίκηση σπιλώνονται 
και τίθενται σε αργία.  Η ανθρώπι-
νη αξιοπρέπεια τσακίζεται. Για τους 
παραπάνω λόγους, το ΤΕΕ:
1.Συγκροτεί επιτροπή εξέτασης και 
καταγραφής κάθε περίπτωσης και 
2.Θα επικουρεί ή θα συμμετάσχει 
με τη νομική του υπηρεσία στη 
νομική κάλυψη διπλωματούχων 

μηχανικών που τίθενται σε αργία 
από τη διάταξη
Το ΤΕΕ δεν θα συνδράμει ούτε 
στη λογική της συγκάλυψης των 
αργυρώνητων, όπως για χρόνια 
το πολιτικό σύστημα έπραξε, ούτε 
στη λογική της συναίνεσης με μια 
κυβέρνηση που νομοθετεί ενάντια 
στο Σύνταγμα, της συγκάλυψης της 
κυβέρνησης και των αντισυνταγμα-
τικών νόμων.
Η ανατροπή της μνημονιακής πο-
λιτικής και της κάθε γραμμής του 
άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 
αποτελεί δημοκρατική ευθύνη 
της ελληνικής κοινωνίας και το 
αντίβαρο στις δήθεν διαθρωτικές 
αλλαγές των ανάλγητων κυβερνητι-
κών πολιτικών. 

«Ήδη συνάδελ-
φοι μηχανικοί, 
δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, έχουν 
τεθεί σε αργία από 
καταγγελίες που 
δεν ευσταθούν, 
από δικαστικές 
εμπλοκές που δεν 
έχουν ευθύνη, 
από δικαστικές 
δυσλειτουργίες 
και θεσμικά κενά 
που ευθύνεται η 
κυβέρνηση».

ΤΟ ΤΕΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Όχι στην αθλιότητα  της  
«αυτοδίκαιης αργίας» στο δημόσιο
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης 
Ενέργειας: Από τη θεωρία στην πράξη»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας 

15
Μαρτίου

2013

14
Μαρτίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ελληνικά Εργοστάσια: Βιομηχανική 
Αρχαιολογία ή Παραγωγικό Δυναμικό;»
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
- Επιμόρφωσης Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο / Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
/ Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας προσκαλεί τους νέους γεωτεχνικούς και μηχανικούς της Π.Ε. Δράμας να 
συμμετάσχουν σε ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας (Βεργίνας 218Α 
στην Δράμα), την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013 στις 10:00 π.μ. Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου στην Α.Σ. με διακριτικό τίτλο «ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ».
Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τα οφέλη και την διαδικασία ένταξης τους στο συγκεκριμένο πρόγραμ-
μα, καθώς και για να υποβάλουν τα ερωτήματα τους σχετικά με την ήδη εκδοθείσα πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ένταξη τους στο εν λόγω πρόγραμμα που λήγει στις 12 Απριλίου 2013.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η δράση αυτή «αποτελεί μια αξιόλογη προσπάθεια από όλους τους 
επιστημονικούς φορείς της περιοχής για την καταπολέμηση του φαινομένου της απώλειας επιστημονικού ερ-
γατικού δυναμικού (διαρροή εγκεφάλων –brain drain) το οποίο στερεί από την τοπική οικονομία ένα πολύτιμο 
κεφάλαιο σε ανθρώπινο δυναμικό».

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

Ο ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ παρουσιάζει την περιοδική έκδοση 
“αρχιτέκτονες”, που επανακυκλοφορεί με το πειρα-
ματικό τεύχος 00/Μάρτιος 2013. Το ιστορικό έντυπο 
εγκαινιάζει με αυτόν τον τρόπο την Γ΄ Περίοδο της 
κυκλοφορίας
του από το 1995.
Σχεδιασμένο από τη Συντακτική Επιτροπή, που έχει 
αναλάβει όλη την επικοινωνία και προβολή της έκδο-
σης, ευελπιστεί να εισχωρήσει σε πλατύτερα στρώμα-
τα της κοινωνίας. Να πλησιάσει, να ακουμπήσει, να 
μιλήσει, να πάρει θέση, να ενημερώσει για το χώρο, 
τον τόπο, την πόλη, την αρχιτεκτονική πράξη. Με 
ευθύνη και τόλμη οι “αρχιτέκτονες” στέκονται μέσα 
στην κοινωνία της κρίσης.
Η περιοδική έκδοση “αρχιτέκτονες” θα κυκλοφορεί 
10 τεύχη ετησίως και θα διανέμεται δωρεάν σε 
επιλεγμένα σημεία 10 ελληνικών πόλεων. 
Επιπλέον αποστέλλεται κατ’ οίκον κατόπιν συνδρο-
μής. 
Πληροφορίες: Τηλ: 210 3215146, fax: 210 3215147, 
e-mail: sadas-pea@tee.gr, ιστοσελίδα: www.sadas-
pea.gr

ΣΗΜΕΡΑ 13-03-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), 
το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
(ΕΒΕΑ) και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΓΓΒ) συνδιοργανώνουν 
σήμερα και ώρα 13:00, στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, 6ος 
όροφος), ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: «Αξιοποίη-
ση Τυποποίησης και Προτύπων από ΜμΕ».

➦ Σήμερα πραγματοποιείται -στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel- το συνέδριο με θέμα: «Ελληνικό Προϊόν! 
Δύναμη Ανάπτυξης και Εξωστρέφειας της Ελληνικής 
Οικονομίας», που διοργανώνει η Εταιρεία Ανάπτυξης 
και Προόδου ΕΒΕΑ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: “Η εκούσια μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
από το κράτος στον ελεύθερο επαγγελματία Α.Τ.Μ.”
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

16
Μαρτίου

2013

Περιοδική έκδοση “αρχιτέκτονες” 

Βραδιά αρχαιολογικής 
ταινίας

Η Διεθνής Συνάντηση Αρχαιολογικής Ταινίας ΑΓΩΝ, η 
Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα 
(ΑΣΚΣΑ) και το Πανεπιστήμιο Fairfield, διοργανώνουν 
Βραδιά Αρχαιολογικής Ταινίας στις 14 Μαρτίου 2013, 
17:00 - 22:00, στο Αμφιθέατρο Cotsen (Γεννάδειος Βιβλι-
οθήκη), Αναπήρων Πολέμου 9, στο Κολωνάκι. Είσοδος 
ελεύθερη. Ο James Wright, διευθυντής της ΑΣΚΣΑ, η 
Katherine Schwab, καθηγήτρια στο Fairfield University, 
η Μέμη Σπυράτου, πρόεδρος του Φεστιβάλ ΑΓΩΝ, και η 
Ναταλία Βογκέικωφ-Brogan, αρχειονόμος της ΑΣΚΣΑ, 
θα προλογίσουν τις ταινίες. Πληροφορίες: http://www.
arxaiologia.gr/agon, http:://www.ascsa.edu.gr
   

 Ανοιχτό το Μουσείο Ακρόπολης 
την 25η Μαρτίου

Ανοιχτό από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, με 
ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα είναι  τη Δευτέρα 
25η Μαρτίου το Μουσείο Ακρόπολης. Θα υποδεχθεί 
τους επισκέπτες του με παρουσιάσεις εργαστηριακών 
δράσεων, με μουσική, με ειδικές ξεναγήσεις και 
οικογενειακά παιχνίδια. 
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Το ΤΕΕ αντίθετο στην αθλιότητα  της «αυτοδίκαιης αργίας»  
στο δημόσιο

Μέτρα για τους μηχανικούς που στοχοποιούνται αποφάσισε η ΔΕ ΤΕΕ, με εισήγηση του Χ. Σπίρτζη 
Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του ΤΕΕ με τίτλο «δήθεν επίορκοι…», που αφορά 
στη ρύθμιση της «αυτοδίκαιης αργίας» στο δημόσιο έχει ως εξής: 
Παρακολουθούμε τις ανυποχώρητες θέσεις της τρόικας για απολύσεις από το 
Δημόσιο και τις επικοινωνιακές κορώνες για επίορκους δημόσιους λειτουρ-
γούς που ξαφνικά ανακαλύφθηκαν.
•Γιατί τόσος θόρυβος από το ένοχο και σε απολογία πολιτικό σύστημα;
•Ποιος ευθύνεται για τη σύνθεση και τη λειτουργία των πειθαρχικών των 
υπηρεσιακών Συμβουλίων του δημοσίου;
•Ποιος ψηφίζει τους Νόμους;
•Ποιος ήθελε και συνεχίζει να θέλει τον έλεγχο των υπηρεσιακών πειθαρχικών 
Συμβουλίων;
•Ποιος επέλεξε για δεκαετίες τα υπηρεσιακά και τα πειθαρχικά Συμβούλια να 
είναι κοινά, μέχρι τον προ διετίας Ν. 4057/ 2012 και ποιος ευθύνεται για τη μη 
λειτουργία του νέου Νόμου εδώ και έναν χρόνο;
•Ποιος ευθύνεται για την ελαστικοποίηση αξιολογήσεων, τοποθετήσεων και 
ποινών, για προστασία ημέτερων και πρόθυμων υπηρεσιακών παραγόντων;
Για μια ακόμη φορά, αντί να απολογούνται, κατηγορούν.
Για μια ακόμη φορά βαφτίζουν το κρέας ψάρι, για να αποφύγουν την εύλογη 
κριτική για τα όσα ψήφισαν στο μνημόνιο III, του άρθρου μόνου, του Ν. 
4093/2012. Η αλήθεια ως συνήθως είναι άλλη·  η ενοχή του πολιτικού συστή-
ματος για γενικότερη συγκάλυψη, οι ευθύνες για το τσαλάκωμα στοιχειωδών 
συνταγματικών επιταγών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άρθρου μόνου του 
Ν. 4093/2012 που προβλέπει στην παράγραφο Z.3 την «αργία» στο πλαίσιο της 
πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας και η προθυμία για τυφλή υπακοή στην 
τρόικα και τις απολύσεις επίορκων που έπρεπε να είχαν απολυθεί χρόνια και 
δήθεν επίορκων που θα καλύψουν τα επιβεβλημένα νούμερα απολύσεων. Για 
μια ακόμη φορά τα μέτρα της Κυβέρνησης έρχονται σε αντιδιαστολή με το Σύ-
νταγμα, αλλά και με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο καταργώντας το τεκμήριο 
της αθωότητας.
Η Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά βαφτίζοντας το κρέας, ψάρι  επιχειρεί 
να ικανοποιήσει τις ακραίες δογματικές θέσεις της τρόικας για απολύσεις, 
χρησιμοποιώντας το επικοινωνιακό άλλοθι των δήθεν επίορκων δημόσιων 
λειτουργών.
Δίνουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα άθλιων παράλογων αποφάσεων που 
θέτουν σε αυτοδίκαιη αργία μηχανικούς και δημόσιους Υπαλλήλους:
1.Για ατυχήματα σε λακκούβες οδοστρώματος.
2.Για ανάθεση έργου που βαφτίστηκε προμήθεια από διοίκηση Οργανισμού, 
επειδή η τεχνική Υπηρεσία, χωρίς καμιά εμπλοκή ή εισήγηση, δεν κατήγγειλε 
τη διοίκηση του Οργανισμού.
3.Για μήνυση ή καταγγελία πολιτών στους αρμόδιους μηχανικούς για νόμιμη 
άδεια ανέγερσης του νέου κτηρίου.
4.Για εκκρεμείς δικαστικές ποινικές αποφάσεις σε αντικείμενα άσχετα με την 
Υπηρεσία.
Σημειώνουμε ότι για τις παραπάνω «ασυγχώρητες αμαρτίες» οι συνάδελφοι 
δεν έχουν καταδικασθεί, ούτε πρωτόδικα ούτε τελεσίδικα, αλλά κατηγορούνται.
Σύμφωνα με το μνημόνιο III, το εκπληκτικό άρθρο μόνο του Ν.4093/2012, 
τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία, επειδή κατηγορούνται.
Σημειώνουμε, επίσης ότι η κατηγορία για παράβαση καθήκοντος με τον Ν. 
4057/2012 διευρύνθηκε για όλες τις παραβάσεις υπαλληλικού καθήκοντος, 
που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι 
κείμενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες.
Αγαπητοί υποστηρικτές του μνημονίου I, II, III και της τρόικας: 
•Θα έπρεπε στοιχειωδώς να γνωρίζατε ότι συνήθως οι δημόσιοι υπάλληλοι που 

καταγγέλλονται είναι αυτοί που δεν τα «παίρνουν».
•Θα έπρεπε να γνωρίζατε ότι για πολιτικές ευθύνες και ελλείψεις αναζητούνται 
ευθύνες σε δημόσιους λειτουργούς.
•Θα έπρεπε να γνωρίζατε ότι ο κάθε διαγωνιζόμενος ιδιώτης στην προσπάθεια 
να διεκδικήσει έναν διαγωνισμό στρέφεται είτε αιτιολογημένα είτε αναιτιολόγη-
τα ενάντια στους δημοσίους υπαλλήλους.
•Θα έπρεπε να γνωρίζατε ότι όποιος θέλει να εκβιάσει έναν δημόσιο λειτουργό, 
θα καταθέτει μια μήνυση εναντίον του.
Όλα αυτά βεβαίως τα γνωρίζετε.
Όπως γνωρίζετε τα στρεβλά φαινόμενα του δημόσιου τομέα που για χρόνια 
εκθρέψατε. Θα οφείλατε αν υπήρχαν ψήγματα ευθύνης να σκεφτείτε την ηθική, 
κοινωνική και οικονομική αποδόμηση ενός δημόσιου υπάλληλου που τίθεται 
«άδικα» σε αυτοδίκαιη αργία, όταν όλα τα ΜΜΕ και οι κυβερνητικοί αξιωμα-
τούχοι διαλαλούν για περιπτώσεις βιασμών, πορνογραφίας, ετεροδοσοληψίας, 
εκβιασμών, αθέμιτου πλουτισμού.  Όταν βάζετε στην ίδια μοίρα ισοπεδώνοντας 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και στην ίδια κατηγορία με τον παιδεραστή όποιον 
καταγγέλλεται πολλές φορές άδικα.
Τις περισσότερες φορές που καταγγείλαμε συγκεκριμένους δημόσιους υπάλ-
ληλους ή προτείναμε θεσμικές αλλαγές που βάζουν τέλος στην αδιαφάνεια και 
τη διαφθορά αντιμετωπίσαμε την βαριά αμέλεια των αρμοδίων Υπουργείων.
Εμείς έχουμε αναλάβει τις πρωτοβουλίες για την εξυγίανση και τη θεσμική 
θωράκιση του κλάδου μας.
Θα είμαστε συμμέτοχοι στην τιμωρία των πραγματικών επίορκων και στην 
υλοποίηση θεσμικών αλλαγών αποτροπής της αδιαφάνειας και της ετεροδοσο-
ληψίας και της αντιμετώπισης των στρεβλώσεων της γραφειοκρατίας.
Δεν θα επιτρέψουμε, όμως, ούτε τον διασυρμό συναδέλφων μας ούτε την ηθική 
και κοινωνική τους εξόντωση, μιας και η οικονομική έχει ήδη συντελεστεί, 
ούτε τη συνέχιση της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
συνταγματικών επιταγών.
Στο παραπάνω πλαίσιο η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ αποφάσισε, κατόπιν 
εισήγησης του Προέδρου του ΤΕΕ, Χ. Σπίρτζη, και παρά τη συνεχιζόμενη κυ-
βερνητική τακτική της μη λειτουργίας του ΤΕΕ, μέσω της αφαίρεσης των πόρων 
του και της καθυστέρησης έγκρισης του προϋπολογισμού του, ότι:
Έχουμε το χρέος να αντισταθούμε σε μια απίστευτης αθλιότητας διάταξη που σε 
πολλές περιπτώσεις θέτει σε «αυτοδίκαιη αργία»  τους δημόσιους υπαλλήλους 
που δεν χρηματίζονται, που ασκούν επιμελώς τα καθήκοντά τους προασπίζο-
ντας το δημόσιο συμφέρον. Ήδη Συνάδελφοι Μηχανικοί, Δημόσιοι Υπάλληλοι, 
έχουν τεθεί σε αργία από καταγγελίες που δεν ευσταθούν, από δικαστικές 
εμπλοκές που δεν έχουν ευθύνη, από δικαστικές δυσλειτουργίες και θεσμικά 
κενά που ευθύνεται η Κυβέρνηση. Με την εφαρμογή αυτής της διάταξης, ο 
Δημόσιος Τομέας διαλύεται, δημόσιοι Υπάλληλοι αναμφισβήτητης ηθικής υπό-
στασης και αξίας για τη δημόσια διοίκηση σπιλώνονται και τίθενται σε αργία.  Η 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια τσακίζεται. Για τους παραπάνω λόγους, το ΤΕΕ:
3.Συγκροτεί επιτροπή εξέτασης και καταγραφής κάθε περίπτωσης και 
4.Θα επικουρεί ή θα συμμετάσχει με τη Νομική του Υπηρεσία στη Νομική 
κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών που τίθενται σε αργία από τη διάταξη
Το ΤΕΕ δεν θα συνδράμει ούτε στη λογική της συγκάλυψης των αργυρώνητων, 
όπως για χρόνια το πολιτικό σύστημα έπραξε, ούτε στη λογική της συναίνεσης 
με μια Κυβέρνηση που νομοθετεί ενάντια στο Σύνταγμα, της συγκάλυψης της 
Κυβέρνησης και των αντισυνταγματικών Νόμων. Η ανατροπή της μνημονιακής 
πολιτικής και της κάθε γραμμής του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 αποτελεί 
δημοκρατική ευθύνη της ελληνικής κοινωνίας και το αντίβαρο στις δήθεν 
διαθρωτικές αλλαγές των ανάλγητων κυβερνητικών πολιτικών.
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Καθηγητής Raffaello D'Andrea και η ομάδα του συνερ-
γάζονται με το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας της Ζυρίχης (ETH Zurich) και επιδίδονται στην 
έρευνα αναφορικά με τα FMA (Flying Arena Machine), τις 
μικρές ρομποτικές συσκευές ικανές για αυτόνομη πτήση, 
που πλέον εκτελούν καταπληκτικά πράγματα.
Τα ιπτάμενα ρομπότ μπορούν πλέον να παραδώσουν 
πίτσες και burritos, να βάψουν ψηλούς τοίχους, να 
παρακολουθήσουν τις μεταβολές στο περιβάλλον, ή να 
μεταφέρουν στους “ώμους” τους κάμερες για λήψη φω-
τογραφιών ή και video από ψηλά !
Είναι απίστευτος ο κύκλος των εργασιών που μπορούν 
να προσφέρουν στους ανθρώπους και ο καθηγητής 
D’Andrea αφιερώνει το χρόνο του για να τον καταστήσει 

γνωστό σε ευρύτερες πληθυσμιακές ομάδες, ελπίζοντας 
ότι σε κάποιους θα γεννηθούν ιδέες για νέες υπηρεσίες, 
άρα επαγγελματική απασχόληση.
Το εκπληκτικό είναι ότι οι ιπτάμενες αυτές συσκευές 
μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά για να επιτελέσουν 
από κοινού ένα έργο, όσο και περίπλοκους ελιγμούς αν 
αυτό απαιτεί. Ακόμη και να κτίσουν ένα πύργο ύψους έξη 
μέτρων!
Η ταχύτητά τους μεταβάλλεται ανάλογα με τις ανάγκες, 
αλλά αυτό που τα καθιστά δημοφιλή είναι το μικρό μέγε-

θος και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος της τεχνολογίας τους.
Πρόσφατα, στο ETH Zurich, έγινε μια επίδειξη των δεξιοτήτων τους η οποία βιντεοσκοπή-
θηκε, προκαλώντας χιλιάδες mail θαυμασμού από όλο τον κόσμο.
Οι εντολές στα ιπτάμενα ρομπότ δίνονται μέσω ενός εσωτερικού συστήματος GPS και Wi-
Fi, ενώ οι πληροφορίες για τη θέση τους ανά πάσα στιγμή συγκεντρώνονται από κάμερες.
Ο καθηγητής D’Andrea θεωρεί ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η χρήση αυτών των συσκευών 
θα έχει πολλασιαστεί, ελπίζοντας, ωστόσο, ότι θα γίνει χρήση για το καλό και όχι για ...κακό 
σκοπό. Κι όταν αναφέρεται στο “καλό” έχιε κατά νου την εταιρεία Matternet, που λειτουργεί 
στην Καλιφόρνια και ίδρυσε ένας δικός μας, ο Ανδρέας Ραπτόπουλος, η οποία έχει στα 
φιλόδοξα σχέδια της την κατασκευή ενός δικτύου αυτόνομων οχημάτων, που θα παρέχει 
επισιτιστική βοήθεια σε δυσπρόσιτες περιοχές στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Παράλληλα, όμως, αναζητά τρόπους ώστε το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης να εμπορεύεται 
στις καινοτομίες, ενισχύντας τα οικονομικά του και κυρίως την έρευνα. Ο φόβος του, πά-
ντως, είναι, μήπως και αυτές τις συσκευές τις αγοράσουν κράτη για τελειοποιήσουν τους 
πολέμους ή, ακόμη χειρότερα, μήπως πέσουν σε χέρια τρομοκρατών.

Συν-ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Matternet, στο Palo Alto της Καλιφόρνια, 
εργάζεται για τη δημιουργία ενός δικτύου 
μεταφορών από μη επανδρωμένα εναέρια 
οχήματα. Η ιδέα είναι να δημιουργήσει ένα 
“στόλο” μικρών drones που θα μπορούν να με-
ταφέρουν πακέτα ή να αναμεταδίδουν κάποιο 
αγώνα, αλλά και να μεταφέρει διάφορα προϊ-
όντα, όπως φάρμακα ή προμήθειες έκτακτης 
ανάγκης, σε περιοχές χωρίς άμεση πρόσβαση 
σε αυτές τις ανάγκες - ας πούμε, λόγω της 
έλλειψης δρόμων ή άλλων υποδομών. 
Η ιδέα γεννήθηκε το 2011, σε ένα πρόγραμμα 
10 εβδομάδων για καινοτομίες, που φιλοξενεί-
ται κάθε καλοκαίρι στο NASA Research Park 
στη Silicon Valley. Ωστόσο, τους τελευταίους 
μήνες η ιδέα αναπτύχθηκε. Από το φθινόπωρο 
ως τώρα έχουν γίνει πολλές δημοσιεύσεις 
για τη δραστηριότητά του σε αναγνωρισμένα 
διεθνώς περιοδικά τεχνολογίας, αλλά και τον 
Economist. Πρόσφατα, ο ίδιος ο Ραπτόπουλος 
παρουσίασε την Matternet και το έργο της στο 
συνέδριο PopTech, όπου μετέχουν επιστήμο-
νες, στελέχη επιχειρήσεων, καλλιτέχνες, διε-
θνείς πολιτικοί και τεχνολόγοι, που επιδιώκουν 
συλλογικά να βελτιώσουν τον κόσμο. 
Για να διαπιστώσει ότι είναι ιδέα εφαρμόσιμη 
ταξίδεψε ως την Αϊτή και με ένα στόλο ιπτάμε-
νων συσκευών έκανε διανομή φαρμάκων και 
τροφής σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές. Η 
αντίδραση του κόσμου ήταν εκπληκτική.
Τώρα τα σχέδια του μελετούν και στη Δομινι-
κανή Δημοκρατία, μια χώρα που ανπτύσσεται 
με ταχείς ρυθμούς. Ο ίδιος θεωρεί ότι οι 
καινοτομίες είναι δυνατόν ν’ αξιοποιηθούν 
ταχύτερα σε αναπτυσσόμενες χώρες, παρά σε 
τεχνολογικά προηγμένες.
Το γεγονός ότι επέλεξε για την εταιρεία μια 
ονομασία που παραπέμπει στο Internet, αυτό 
οφείλεται στην επιθυμία του να συνδέσει το 
web με φυσικά αντικείμενα πολύ γρήγορα.

ΑΝΔΡΈΑΣ ΡΑΠΤΌΠΟΥΛΟΣ
ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ



Τρίωρη  Πανελλαδική Στάση Εργασίας για την Πέ-
μπτη 14 Μαρτίου 2013 από 09.00-12.00 αποφάσισε 
η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Αναλυτικά σε ανακοίνωση που 
υπογράφει ο πρόεδρος Π. Μούζιος και ο γενικός 
γραμματέας Κ. Σάσσαλος αναφέρεται αναλυτικά 
ότι:   Υλοποιώντας την απόφαση του 15ου Τακτικού 
μας Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από 26-28 
Φεβρουαρίου, προκηρύσσουμε την 3ωρη Πανελ-
λαδική Στάση Εργασίας για τις 14 Μαρτίου 2013, 
για να διεκδικήσουμε αγωνιστικά την επίλυση 
των μεγάλων ασφαλιστικών και συνταξιοδοτι-
κών προβλημάτων του Κλάδου καθώς και την 
επιβίωση του Ταμείου μας. Στην Στάση Εργασίας 
θα συμμετέχουν ήδη το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών με αντίστοιχη απόφασή του, γίνονται 
δε προσπάθειες να συμμετάσχει και το ΤΕΕ ώστε 
να λάβει παντεχνικό χαρακτήρα ή κινητοποίηση. 
Παράλληλα βρισκόμαστε σ΄ επαφή με το Σύλλογο 
των εργαζομένων στο ΕΤΑΑ ώστε να υπάρξει και η 
δική τους συμμετοχή.
Στην συγκέντρωση στην Αθήνα θα επιδιώξουμε 
συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας με την συμ-
μετοχή αντιπροσωπείας όλων των συμμετεχόντων 
Φορέων στην κινητοποίηση, διεκδικώντας : 
•Αναπλήρωση των αποθεματικών που μας "κού-
ρεψαν" που για το ΤΣΜΕΔΕ είναι πλέον του 1.5 δισ. 

€ και είναι αποκλειστικά χρήματα των Μηχανικών, 
για το ΕΤΑΑ δε συνολικά είναι πλέον των 2 δισ. €.
•Άμεση καταβολή των οφειλομένων από την 
τριμερή χρηματοδότηση του ν.2084/92, που για το 
ΤΣΜΕΔΕ ξεπερνούν τα 600 εκ. € και συνολικά για 
το ΕΤΑΑ πάνω από 1 δισ. €.
•Απόσυρση της διάταξης του ν.2469/97 που μας 
υποχρεώνει όπως και όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία 
και τα ΝΠΔΔ, να καταθέτουν τα αποθεματικά τους 
στην Τράπεζα της Ελλάδας που αποδείχθηκε στην 
πράξη μηχανισμός ληστείας αντί για θεματοφύλα-
κα διασφάλισης των χρημάτων των ασφαλισμένων.
•Απόσυρση της διάταξης του ν. 3986/2011 που 
επιβάλλει άδικες και βάρβαρες αυξήσεις στις 
εισφορές, ιδιαίτερα στους νέους ασφαλισμένους 
(μετά το 93) ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν 
σαν συνέπεια  την μείωση κατά 50% της εισροής 
νέων ασφαλισμένων στο Ταμείο, την τεράστια 
αύξηση αιτημάτων διαγραφής από το ΤΕΕ και το 
ΤΣΜΕΔΕ των ήδη ασφαλισμένων και την αύξηση 
κατά τουλάχιστον 50% των ασφαλισμένων που 
αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές τους, 
διευρύνοντας εκρηκτικά την εισφοροδιαφυγή 
και τις απώλειες στο Ταμείο και όλα τα παραπάνω 
καταγράφονται την διετία 2011-2012 συνεπώς η 
εκτίμηση ότι το Ταμείο οδηγείται στην κατάρρευση 
είναι απόλυτα ρεαλιστική. 
•Απόσυρση των διατάξεων της τελευταίας μνη-
μονικής διετίας που αφορούν στις μειώσεις των 
συντάξεων κατά 40%.
Ειδικά οι Μηχανικοί που καλύπτουν προσωπικά 
τις εισφορές τους χωρίς καμία συμμετοχή του 

Κράτους αλλά και των εργοδοτών (ακόμα και οι 
μισθωτοί του Δημοσίου κάλυπταν μόνοι τους την 
εισφορά για την Κ.Σ. μέχρι το 2006) καταλήγουν 
να χάνουν περίπου ολοκληρωτικά την Κ.Σ. αφού 
εξανεμίζεται το μεγαλύτερο μέρος της. 
•Ταυτόχρονα με την προσπάθεια κατάργησης 
της διάταξης για υποχρεωτική κατάθεση των 
αποθεματικών στην Τράπεζα Ελλάδας, απαιτείται 
η απαγκίστρωση από την Τράπεζα Αττικής με τους 
συμφερότερους δυνατούς όρους για τα χρήματα 
των ασφαλισμένων, καθώς και η δημιουργία 
οργανωμένου και διαφανούς σχεδίου αξιοποίησής 
των αποθεματικών του Ταμείου, με την χρήση 
οικονομικού συμβούλου και τον δημόσιο έλεγχο 
από τους Φορείς των Μηχανικών.
•Ενεργοποίηση του θεσμοθετημένου Κλάδου 
Εδικών Παροχών για την ουσιαστική κάλυψη 
της ανεργίας και του χαμηλού εισοδήματος των 
Μηχανικών.
•Αξιοπρεπής υγειονομική και ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη που να καλύπτει τις ανάγκες των ασφα-
λισμένων, έξω από τον χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ.
•Προσλήψεις, για τη στελέχωση με το απαιτούμενο 
προσωπικό του Ταμείου, για να αρθεί η απίστευτη 
ταλαιπωρία των ασφαλισμένων σε κάθε επίσκεψή 
τους στο Ταμείο και ταυτόχρονα να διασφαλιστούν 
αξιοπρεπείς όροι εργασίας για το υπάρχον προσω-
πικό του που πιέζεται και βασανίζεται και αυτό από 
τις σημερινές συνθήκες.  
•Επαναφορά της 35τίας ως υποχρεωτικού χρόνου 
ασφάλισης και του ηλικιακού ορίου των 60 που 
υπήρχε πριν τις μνημονιακές αλλαγές.

ΤΡΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΡΙΟ  ΚΗΡΥΣΣΕΙ Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ  

Κινητοποιήσεις των Μηχανικών του δημοσίου

Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα ολο-
κληρωθούν οι διαπραγματεύσεις με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής και θα ξεκινήσουν και πάλι, ίσως 
και μέσα στον Απρίλιο, τα έργα στους 
αυτοκινητοδρόμους, εξέφρασε ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, 
ενημερώνοντας τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας Κάρολο Παπούλια. «Κάναμε μια 
συμφωνία- πλαίσιο με τους παραχωρησι-
ούχους. Τώρα διαπραγματευόμαστε με 
τις Τράπεζες. Υπάρχουν ακόμα κάποιες 
λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές, 
νομίζω, ότι είμαστε σε καλό δρόμο», ση-
μείωσε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι 
θα προκύψουν 25.000 θέσεις εργασίας και 
αυτό θα σημάνει την επανεκκίνηση της ελ-
ληνικής οικονομίας. Ο κ. Παπούλιας ενδι-
αφέρθηκε να πληροφορηθεί για τη στάση 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
και ο υπουργός Ανάπτυξης του εξήγησε 
τις δύσκολες διαδικασίες που πρέπει να 

γίνουν.

Αισιοδοξία για την  
επανεκκίνηση  
των οδικών έργων
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Στο πλαίσιο της κινητοποίησης η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ καλεί τους Διπλ. Μηχανικούς της 
Αττικής στις 09.30 σε Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας Σταδίου 29. Για τους 

συναδέλφους στην υπόλοιπη Ελλάδα καλούμε τις Διοικήσεις των Α΄βάθμιων ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ να οργανώσουν αντίστοιχες εκδηλώσεις –συγκεντρώσεις είτε στα περιφερειακά 

ΤΣΜΕΔΕ συμβολικά, είτε σε χώρους που θα αποφασίσουν (Περιφέρειες, Δήμους 
κλπ.), παράλληλα να επιδιώξουν την συμμετοχή όλων των Διπλ. Μηχανικών σε συνερ-

γασία με τα περιφερειακά ΤΕΕ και τους Φορείς των Μηχανικών.  
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΚΕΡΔΟΣ: Ευρεία σύσκεψη στο Μαξίμου μετά την αναβολή για σήμερα 
του ραντεβού Σαμαρά-τρόικας- ΕΠΙΠΟΝΕΣ ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΔΟΣΗ- Δεν υπάρχει εμπλοκή, λέει ο υπουργός 
Οικονομικών, παραμένουν όμως τα “αγκάθια”- Σήμερα στις 19.00 το 
βράδυ η τρόικα θα επισκεφθεί το Μαξίμου • Η ΥΦΕΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΣΠΡΑΓΙΑ 
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ • Δύο εναλλακτικές προτάσεις εξετάζει το ΤΑΙΠΕΔ για 
την αξιοποίησή τους- ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΑ 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ • Οδηγία Ταγιάνι: ΕΝΤΟΣ 60 
ΗΜΕΡΩΝ ΝΑ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Από 16 Μαρτίου εφαρμόζεται η νομοθεσία 
για τόκους καθυστέρησης- ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΡΑ 
ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ- Η Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει σε 
προσαρμογή • Γιώργος Μαυραγάνης: ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ •Ανακεφαλαιοποίηση: ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Διαπραγματεύσεις: Η 
αθέτηση της συμφωνίας περί αποχωρήσεων από το Δημόσιο χαλάει 
το κλίμα- ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Αναβλήθηκε 
η προγραμματισμένη για χθες συνάντηση με τον πρωθυπουργό • 
Εμπορεύματα: ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ.

ΕΞΠΡΕΣ: Ανοικτά παραμένουν όλα τα επίμαχα ζητήματα για την 
εκταμίευση της δόσης των 2,8 δισ. ευρώ- ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ 
81,1% ΣΤΙΣ ΜμΕ • Όλι Ρεν: ΕΜΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ • ΑΛΜΑ 43,3% ΣΤΙΣ ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Ετήσια έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας • 
«ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ» GAZPROM ΓΙΑ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ 60 ΜΕΡΕΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Αλλιώς θα καταβάλλει 
τόκους σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. • ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΩΣΕΙ ΤΑ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ- Συνάντηση Σαμαρά-Μίλερ • ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ • ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Σε Αθήνα από Λευκωσία και Ευρώπη • 
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ 195.000 ΘΕΣΕΙΣ- Δραματική η κατάσταση 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Έντονο ενδιαφέρον των δύο χωρών για τις 
αποκρατικοποιήσεις- ΡΩΣΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ, ΚΙΝΕΖΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΑΤΑ • 
Αναβλήθηκε για σήμερα η συνάντηση με τον Αντ. Σαμαρά- ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ • Αρνητικά στοιχεία: ΣΕ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗ • Σχέδιο για 10 δισ.- «ΨΑΛΙΔΙ» ΔΝΤ ΣΤΟ 
ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΕΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Οι 
αστοχίες στα έσοδα και τις δαπάνες, ο επιμερισμός των δόσεων 
και η ανακεφαλαιοποίηση • ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ ΝΟΤΙΩΣ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ- Άμεση αντίδραση της 
Αθήνας.
ΤΑ ΝΕΑ: Δημόσιο: Τα ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τους ιδιώτες 
θα επιβαρύνονται με επιτόκιο πάνω από 8%- ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΙ 
ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΚΟ! • Σήμερα το ραντεβού- ΣΚΛΗΡΑ ΠΑΖΑΡΙΑ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑ 5’ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ • Βατικανό: 
ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΑΠΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τελεσίγραφο στο Δημόσιο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση- «ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΣΕ 60 ΗΜΕΡΕΣ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ» • «ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ- Σήμερα η κρίσιμη συνάντηση Σαμαρά- 
τρόικας- Στον αέρα Δημόσιο και χαράτσι ακινήτων • Στο «κόκκινο» 
500.000 νοικοκυριά- ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Διαφάνεια στο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ 
ζητάει η ρωσική «Gazprom»- ΜΟΣΧΑ ΣΤΡΙΜΩΧΝΕΙ ΑΘΗΝΑ- 
Έντονο ενδιαφέρον Πούτιν για το νέο ενεργειακό τοπίο- Υποσχέσεις 
για αντικειμενικότητα από τον Σαμαρά • Απόψε τρόικα- Σαμαράς 
μετά τις αναβολές- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ • ΜΑΥΡΟΣ ΚΑΠΝΟΣ, 
NON HABEMUS PAPAM.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο κύριος Gazprom συζητά 
για τη ΔΕΠΑ και Κινέζοι κοιτάζουν το «Ελ. Βενιζέλος»- ΓΙΑ ΨΩΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ- Μεγάλο ξεπούλημα με συνοπτικές διαδικασίες • 
Απόψε στο Μαξίμου η κρίσιμη συνάντηση- ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΣΤΑ ΤΥΦΛΑ.
ΕΘΝΟΣ: Νέα δεδομένα για τους υποψήφιους από τις αλλαγές 
στον αριθμό εισακτέων- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ • Σαμαράς με τρόικα σήμερα- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ 
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΑ • Συνάντηση Σαμαρά- 
Μίλερ- ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΕΠΑ- ΔΕΣΦΑ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ 
ΡΩΣΟΙ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Ψάχνει φως από τις Βρυξέλλες για το 
αδιέξοδο- ΔΑΝΕΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ- Timeout στο 
πρόγραμμα μέχρι τον Ιούνιο ώστε να προχωρήσουν ρυθμίσεις 
οφειλών, απολύσεις και αποκρατικοποιήσεις • ΔΕΠΑ: ΑΝΟΙΧΤΟ 
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ GAZPROM • Έκθεση ΓΣΕΒΕΕ: Κίνδυνος 
λουκέτου για 170.000 μικρομεσαίες- ΕΤΟΣ- ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟ 2013 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Το… μεγαλειώδες σχέδιο του Βενιζέλου για 
την καταπολέμηση της ανεργίας με 700.000 θέσεις- ΟΛΟΙ ΜΕ 
ΜΙΣΘΟ 430 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΜΗΝΑ- Η μεγάλη κοροϊδία για όσους 
καταστράφηκαν.
ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Η τρόικα θέλει 
να επιβάλη την λογική.
Η ΑΥΓΗ: ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- 
«Χωρίς ανάσα» οι συζητήσεις με την τρόικα, που φτάνουν μέχρι και 
σε νέα μέτρα. Το βράδυ η συνάντηση με Σαμαρά, κλυδωνισμοί στην 
κυβέρνηση.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΓΩΝΑΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΑ 
ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΤΡΟΪΚΑ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Το σχέδιο και τα κριτήρια μοριοδότησης του 
υπουργείου Εργασίας- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 400.000 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ • Καλώς… εχόντων των πραγμάτων- ΣΗΜΕΡΑ Η 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Για πρώτη φορά μετά το 1990 οι Ηνωμένες 
Πολιτείες απειλούν ευθέως μια χώρα με πυρηνικό πλήγμα- ΘΑ 
ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ… ΚΟΡΕΑΣ!
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ΟΙ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΘΑ ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ E.E. ΚΑΙ 
EUROGROUP 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17, 19 | 13/03/2013

Εγκρίθηκε χθες από την Ολομέλεια της Ευρωβουλής n 
λεγόμενη «δίπτυχη δέσμη μέτρων» (two pack) για την 
οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωζώνης. Η συμφωνία 
μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν 
από την επόμενη περίοδο κατάρτισης των εθνικών 
προϋπολογισμών, δηλαδή από το 2014. Με το νέο πλαίσιο 
που τίθεται σε ισχύ, κάθε κράτος οφείλει να υποβάλλει το 
προσχέδιο του προϋπολογισμού του προς έγκριση στην 
Κομισιόν και στο Eurogroup, πριν από την 15η Οκτωβρίου 
κάθε ημερολογιακού έτους. Εφόσον n Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κρίνει ότι το προσχέδιο δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και με 
τις συμβατικές υποχρεώσεις του κάθε κράτους, όπως 
προκύπτουν από τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος, 
θα μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση του σχεδίου 
προϋπολογισμού. Ακόμη πιο ισχυρή θα είναι n εποπτεία 
για χώρες που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, 
όπως είναι n Ελλάδα. Η εποπτεία μάλιστα δεν θα αίρεται 
με τη μείωση του ελλείμματος, αλλά θα συνεχίζεται μέχρι 
τα εν λόγω κράτη να αποπληρώσουν το 75% του πακέτου 
βοήθειας που έχουν λάβει από τους εταίρους τους. Επίσης, 
μέτρα που ελήφθησαν αρχικά μόνο για την Ελλάδα, το 2010 
και το 2011, όπως n παροχή τεχνικής βοήθειας (task force) 
και οι τριμηνιαίες αξιολογήσεις της οικονομίας, λαμβάνουν 
πλέον θεσμική και μόνιμη μορφή. Πάντως, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο πέτυχε ορισμένες παραχωρήσεις από την 
Κομισιόν και τα κράτη-μέλη, σε σχέση με την αρχική 
νομοθετική πρόταση για το two pack. Πιο συγκεκριμένα, 
n συμβιβαστική πρόταση που ψηφίστηκε προβλέπει ότι 
n Επιτροπή θα συστήσει ομάδα εμπειρογνωμόνων ως το 
πρώτο βήμα για την κοινή έκδοση χρέους με τη μορφή 
ενός ταμείου αποπληρωμής χρέους (redemption fund) και 
βραχυπρόθεσμων ευρωγραμματίων (eurobills) πριν από 
τη λήξη της θητείας της. Δεύτερον, οι αξιολογήσεις της 
Επιτροπής για τον προϋπολογισμό της εκάστοτε χώρας θα 
πρέπει να είναι αναλυτικότερες, ώστε να διασφαλιστεί ότι 
οι περικοπές στους προϋπολογισμούς δεν θα γίνονται σε 
βάρος των επενδύσεων που δύνανται να βοηθήσουν την 
ανάπτυξη. Τρίτον, το χρονοδιάγραμμα μιας χώρας για τη 
μείωση των ελλειμμάτων της θα πρέπει να εφαρμόζεται με 
μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες 
ή σοβαρή οικονομική ύφεση. Τέταρτον, n Επιτροπή ανέλαβε 
να διερευνήσει μέχρι το καλοκαίρι του 2013 πιθανούς 
τρόπους για τη δημιουργία μεγαλύτερης ευελιξίας εντός 
του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για ορισμένες 
έκτακτες δημόσιες επενδύσεις. Μέχρι το τέλος του 2013 θα 
πρέπει επίσης να αναπτύξει ένα σύστημα για την παροχή 
οικονομικής στήριξης στις χώρες που προχωρούν σε 
μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
τους.

ΟΛΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
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Πηγές του Μαξίμου υποστήριζαν πως n μετάθεση της 
συνάντησης πρωθυπουργού - τρόικας για σήμερα το 
απόγευμα δεν συνιστά εμπλοκή. «Δεν υπάρχει εμπλοκή, 
υπάρχουν αρκετά ζητήματα ακόμη ανοικτά, είναι πολλά 
αυτά τα ζητήματα και θεωρήσαμε σκόπιμο να συνεχιστούν 
οι τεχνικές συζητήσεις» και να δώσουμε ακόμη μία μέρα 
στις διαπραγματεύσεις, ώστε να γίνει μια συνάντηση, πιο 
αποτελεσματική, είπε χαρακτηριστικά και ο κ. Στουρνάρας. 
Για το εάν είναι εφικτό μέχρι σήμερα να κλείσουν ζητήματα, 
εκτίμησε πως θα κλείσουν αρκετά, ενώ αργότερα το βράδυ 
σημείωνε πως στόχος είναι να «κλείσουν» όσο το δυνατόν 
περισσότερα, χωρίς να αποκλείει ότι ορισμένα ζητήματα 
ίσως απαιτήσουν συνέχιση των διαπραγματεύσεων και την 
επόμενη εβδομάδα. Aπό νωρίς χθες το πρωί, μέχρι αργά το 
βράδυ επικρατούσε πυρετός συσκέψεων μεταξύ της τρόικας 
και των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. To απόγευμα ευρεία σύσκεψη 
έγινε και στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον πρωθυπουργό, με 
τη συμμετοχή των Γ. Στουρνάρα, Κ. Χατζηδάκη, Γ. Βρούτση, 
Αντ. Μανιτάκη και του Xρ. Σταϊκούρα. Είχε προηγηθεί τις 
πρώτες πρωινές ώρες, αιφνίδια ανατροπή του κλίματος, 
που είχε καλλιεργηθεί έως προχθές τα μεσάνυκτα περί 
επικείμενης συμφωνίας για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, με 
τον κ. Στουρνάρα να δηλώνει ότι  «είμαστε ακόμη πολύ μακριά 
από συμφωνία για τις δόσεις προς τις εφορίες και τα ταμεία». 
Κυβερνητικό στέλεχος σημείωνε παράλληλα τις πρώτες 
πρωινές ώρες n δόση των 2,8 δισ. θα έλθει στην ώρα της. 
Στο τραπέζι παραμένει η οριστική αξιολόγηση του σχεδίου 
Μανιτάκη για τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο.
Μεγάλο «αγκάθι» παραμένει n διατήρηση του ειδικού 
τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ και το 2013, καθώς n τρόικα 
εξακολουθεί να πιστεύει ότι δεν θα μπορέσει να «στηθεί» 
έγκαιρα αποτελεσματικός μηχανισμός είσπραξης. Κάτι που οι 
πιστωτές κρίνουν απαραίτητο για να μην απειληθεί ο στόχος 
για πρωτογενές πλεόνασμα φέτος. Ωστόσο, στη θέσπιση του 
νέου ενιαίου φόρου στα ακίνητα και στην επιβολή του από το 
δεύτερο εξάμηνο του έτους, επιμένουν τόσο ο Αντ. Σαμαράς 
όσο και οι Ευάγγ. Βενιζέλος και Φ. Κουβέλης. Στο τραπέζι 
παραμένει n οριστική αξιολόγηση του σχεδίου Μανιτάκη για 
τις αποχωρήσεις από το Δημόσιο, ενώ ης ώρες αυτές γίνεται 
προσπάθεια γεφύρωσης των διαφωνιών που χωρίζουν την 
κυβέρνηση με την τρόικα, για τον αριθμό των δόσεων για 
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία και το 
Δημόσιο και την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης για κοινή 
ρύθμιση. To τεχνικό κλιμάκιο της τρόικας επανέφερε στο 
τραπέζι την πρότασή της για διακανονισμό των οφειλών είτε 
σε 12 δόσεις για όσους ενταχθούν σε πάγια ρύθμιση (αντί των 
18 που είχαν τεθεί ως ανώτατο όριο προχθές) είτε σε 34 - 36 
δόσεις, ανάλογα με το ποσό της οφειλής, για την «ύστατη 
ευκαιρία». Για την επανένταξη των οφειλετών σε ρύθμιση 
το τεχνικό κλιμάκιο ζήτησε να ισχύει επιτόκιο 8% ζητώντας 
εγγυήσεις για την κάλυψη της «μαύρης τρύπας» στα ταμεία. 
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Διαρκής ήταν n ενημέρωση της τρόικας χθες από το 
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθώς με 
ανταλλαγή e-mail οι ελεγκτές ζητούσαν διευκρινίσεις 
για τον τρόπο υλοποίησης του σχεδίου και τήρησης των 
χρονοδιαγραμμάτων, χωρίς ωστόσο, όπως υποστήριζαν στο 
υπουργείο, να υπάρχει εμπλοκή. Ένα από τα κρίσιμα ζητήματα 
είναι ο ακριβής αριθμός των μάχιμων αποχωρήσεων από 
το Δημόσιο το 2014, μόλις δηλαδή ολοκληρωθεί το ένα έτος 
παραμονής των υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, με κυβερνητικό 
παράγοντα να σημειώ νει πως n τρόικα εμφανίζεται μεν 
ελαστική, λέγοντας όμως «πείτε μας εσείς τον αριθμό», αλλά 
τεκμηριώστε τον υπολογισμό σας. Σύγκλιση σε υψηλό βαθμό 
έχει σημειωθεί για το νομοσχέδιο που αφορά στη ρύθμιση των 
ενυπόθηκων δανείων νοικοκυριών. Τα θέματα εστιάζουν: 
- Στο διάστημα κατά το οποίο θα επανεξετάζεται n περίπτωση 
του δικαιούχου που εντάσσεται στην τετραετή περίοδο 
χάριτος. To νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης όριζε τα 
δύο χρόνια και n τρόικα ήθελε να γίνει ανά έτος. 
- Στο ύψος του επιτοκίου αποπληρωμής της μηνιαίας δόσης 
στη διάρκεια της τετραετούς περιόδου χάριτος. To υπουργείο 
πρότεινε σταθερό 1,5%, n τρόικα αντιτείνει να ακολουθεί τη 
διακύμανση του επιτοκίου της EKT. 
- Στο όριο της περιουσίας. To υπουργείο είχε βάλει τα 300.000 
ευρώ κινητής και ακίνητης περιουσίας, n τρόικα θέλει είτε 
ακριβής προσδιορισμό είτε αυτός ο πήχυς να κατέβει. 
- Στη δόση που θα πληρώνει ο δανειολήπτης από τη στιγμή 
που θα υποβάλει αίτηση στο νόμο Κατσέλη μέχρι την 
εκδίκαση της υπόθεσης. To υπουργείο ορίζει ως ελάχιστη 
καταβολή τα 40 ευρώ μηνιαίως, n τρόικα επιμένει σε αύξηση. 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ H ΒΟΥΤΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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Σε ελεύθερη πτώση εξακολουθεί να βρίσκεται n οικοδομική 
δραστηριότητα, n οποία τον περασμένο Δεκέμβριο 
υποχώρησε σε ολόκληρη τη χώρα κατά 40,2% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 32,9% στην επιφάνεια και 
κατά 32,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2011. Πρόκειται για αποτέλεσμα που αντικατοπτρίζει πλήρως 
τη μεγάλη ύφεση, n οποία πλήττει τη χώρα, επηρεάζοντας 
ευθέως το μέγεθος της απασχόλησης στο όλο οικοδομικό 
κύκλωμα γύρω από το οποίο δραστηριοποιούνται πάνω από 
250 διαφορετικά επαγγέλματα. Καταδεικνύει δε, ότι παρά τα 
θετικά μηνύματα που φτάνουν στην ελληνική οικονομία από 
το μέτωπο του πληθωρισμού και των εξαγωγών, ο δρόμος 
προς την ανάπτυξη είναι ακόμη μακρύς. To μέγεθος ιδιωτικής 
οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε συγκεκριμένα και 
σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής σε 
1.776 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 365,5 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 1.421,4 χιλιάδες m3. Από γεωγραφικής 
άποψης τα μεγαλύτερα ποσοστά οικοδομικής ύφεσης 
εμφανίζονται στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιονίου, στη Στερεά 
Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία. Σημαντικό ποσοστό μείωσης 
παρατηρείται και στον νομό Αττικής, όπου n οικοδομική 

δραστηριότητα υποχωρεί κατά 47% και ρίχνει σημαντικά 
τον μέσον όρο δεδομένης της μεγάλης κατασκευαστικής 
συγκέντρωσης που εμφανίζει. Εάν στην ιδιωτική προστεθεί 
και n δημόσια οικοδομική δραστηριότητα, τότε το σύνολο 
της οικοδομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σημειώνει σε 
ετήσια βάση τον Νοέμβριο μείωση κατά 40,0% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 
30,5% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011. 
Εκδόθηκαν συγκεκριμένα 1.798 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 387,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.532,4 
χιλιάδες μ3 όγκου. Μεμονωμένα το μέγεθος της δημόσιας 
οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθε τον ίδιο μήνα σε 22 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,8 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 111,1 χιλιάδες m3 όγκου. To ποσοστό 
συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στο 
συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Δεκέμβριο 2012, 
είναι 7,2%.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 29 | 13/03/2013

Δύο δήμοι (Ελληνικού - Αργυρούπολης και Αλίμου) 
προσέφυγαν χθες στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της 
μεταβίβασης στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας 
του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 30% της έκτασης του πρώην 
αεροδρομίου του Ελληνικού, της μαρίνας Ελληνικού και των 
αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγίου Κοσμά Αττικής. Είχε 
προηγηθεί (προχθές) προσφυγή 10 κατοίκων του Ελληνικού. 
Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι n μεταβίβαση είναι 
«αντισυνταγματική και μη νόμιμη». Επίσης, ότι: «Η μεταβίβαση 
των εκτάσεων στο ΤΑΙΠΕΔ είναι αντίθετη στις συνταγματικές 
αρχές της ελεύθερης ανάπτυξης, της προσωπικότητας, 
του κοινωνικού κράτους και της λαϊκής κυριαρχίας, ενώ 
παραβιάζει το συνταγματικό δικαίωμα στο περιβάλλον, 
καθώς και το άρθρο 43 του Συντάγματος που καθορίζει πότε 
εκδίδονται τα ΠΔ.»

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ TEE ΓΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ

Η ΒΡΑΔΥΝΗ |  Σελίδα 10 | 13/03/2013

 Κατά της διάταξης που προβλέπει την «αυτοδίκαιη αργία» 
για τους επίορκους δημοσίους υπαλλήλους τάσσεται το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, υποστηρίζοντας πως έρχεται 
σε αντίθεση με το Σύνταγμα και το διεθνές και ευρωπαϊκό 
Δίκαιο καταργώντας το τεκμήριο της αθωότητας. Σε χθεσινή 
του ανακοίνωση το TEE κάνει λόγο για δήθεν επίορκους, 
που θα καλύψουν τα επιβεβλημένα νούμερα απολύσεων, 
αλλά και για παράλογες αποφάσεις (όπως π.χ. για ατυχήματα 
σε λακκούβες οδοστρώματος), που θέτουν σε αυτοδίκαιη 
αργία μηχανικούς και δημόσιους υπαλλήλους. Ανακοίνωσε, 
παράλληλα, τη σύσταση επιτροπής εξέτασης και καταγραφής 
κάθε περίπτωσης υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε αργία, 
τονίζοντας πως θα επικουρεί ή θα συμμετάσχει με τη νομική 
του υπηρεσία στη νομική κάλυψη διπλωματούχων μηχανικών 
που τίθενται σε αργία από τη διάταξη.


