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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η σημερινή πρωτοβουλία του ΤΕΕ να συμπτύξει 
“μέτωπο” με τους σημαντικότερους επιστημονι-
κούς και συνδικαλιστικούς φορείς της χώρας, 
ώστε από κοινού να κινηθούν και να βάλουν 
τέλος στην απαξίωσή τους στην οποία σκοπεύει, 
κατά τρόπο συστηματικό, αντιδημοκρατικό και 
απαράδεκτο η κυβέρνηση, και επιβεβλημένη εί-
ναι και έρχεται σε μια κατάλληλη στιγμή. 
Επιβεβλημένη, καθώς δεν είναι δυνατόν να γίνει 
αποδεκτός ο μηδενισμός κάθε φωνής, απέναντι 
στα όσα αντιλαϊκά και ανάλγητα μέτρα παίρνονται 
στο “όνομα των μνημονίων” και διαλύουν την κοι-
νωνία και τον παραγωγικό της ιστό.
Κατάλληλη η στιγμή, διότι, ακόμη και οι “θύτες” 
αυτής της προκρούστειας πολιτικής έχουν αρχίσει 
να αντιλαμβάνονται πως όσα απαίτησαν από τις 
κυβερνήσεις σε βάρος των λαών, έχουν αποτύχει 
και ο κίνδυνος κοινωνικής ανάφλεξης ενυπάρχει 
από άκρου σε άκρο της ΕΕ. Θέλοντας και μη, συ-
νειδητοποιούν ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία, αν 
δεν θέλουν να συγκρουστούν με τους πολίτες.
Το ΤΕΕ βιώνει εδώ και αρκετούς μήνες έναν δί-
χως προηγούμενο οικονομικό “στραγγαλισμό”, 
καθώς η κυβέρνηση αρνείται να εγκρίνει τον 
προϋπολογισμό του, ενώ προχώρησε με “μνη-
μονιακό” νόμο στην κατάργηση των εσόδων του, 
που δεν προέρχονταν από τον “κρατικό κορβανά” 
και άρα δεν επιβάρυναν το δημόσιο χρέος, αλλά 
ήταν η εισφορά των μηχανικών στην λειτουργία 
του επιστημονικού τους φορέα, που προάσπισε 
την επιστημονική αρτιότητα και την ασφάλεια των 
κατασκευών στη χώρα μας.
“Στραγγαλίζεται” για να πάψει να ακούγεται η αντι-
μνημονιακή φωνή του, η οποία, ωστόσο, δικαιώ-
νεται απολύτως από τις τραγικές εξελίξεις στην 
οικονομία και την κοινωνία.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σήμερα πραγματοποιείται με πρωτο-
βουλία του ΤΕΕ η συνάντηση των εκ-
προσώπων των φορέων των υγειών 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας: 
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, 
ΕΣΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Οικονομικό Επιμελητή-
ριο, ΠΟΕΣΥ,ΔΣΑ , Πανελλήνιο Ιατρικό 
Σύλλογο, Πανελλήνιο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο, Σύλλογο Συμβολαιογράφων. 
Η συνάντηση πραγματοποιείται στη 1 το 
μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων 
της ΔΕ. του ΤΕΕ - Νίκης 4 - 8ος όρο-
φος. Πρόκειται για πρωτοβουλία, που 
ανέλαβε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 
Σπίρτζης για να συμφωνηθεί το πλαίσιο 
και οι συγκεκριμένες ενέργειες κοινής  
αντίδρασης των παραγωγικών δυνάμε-
ων στη συνολική αποδόμηση της χώρας. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ στην πρόσκληση 
του,  που απεύθυνε στους προέδρους 
των άλλων παραγωγικών και επιστημο-
νικών φορέων  υπογράμμισε: «Οφεί-
λουμε να αναλάβουμε τις ιστορικές 
μας ευθύνες δίνοντας από κοινού έναν 

αγώνα που θα φέρει στο προσκήνιο την 
αλληλεγγύη, την προστασία του δημόσι-
ου συμφέροντος, την υπεράσπιση των 
κοινωνικών και συνδικαλιστικών Φορέ-
ων και του Ρόλου τους. Οφείλουμε να 
αναδείξουμε τις πραγματικές προθέσεις 
των μνημονιακών δογματικών πολιτικών 
της αποδόμησης του εργασιακού πλαισί-
ου και των εργασιακών κεκτημένων, της 
ληστείας του ασφαλιστικού συστήματος, 
της εντεινόμενης ύφεσης, του χαρίσμα-
τος της δημόσιας περιουσίας και των 
μεταπρατικών συμφερόντων που ωφε-
λούνται και αισχροκερδούν. Οφείλουμε 
να συντονίσουμε τις δράσεις μας, τις 
προτάσεις μας για την οικοδόμηση πα-
ραγωγικής δομής, για την επανάκτηση 
στοιχειωδών εργασιακών θεσμών και 
κοινωνικών παροχών, για την υπερά-
σπιση του Έλληνα εργαζόμενου και των 
μεταναστών, για την προάσπιση της Δη-
μοκρατίας μας. Οφείλουμε όλοι μαζί να 
αντισταθούμε στη συνολική αποδόμηση 
της κοινωνίας μας». 

Η σημερινή  
συνάντηση, θα 
είναι η πρώτη 
μιας σειράς, 
κατά την οποία 
θα συμφωνηθεί 
το κοινό πλαίσιο 
δράσης, αλλά και 
θα αποφασιστούν 
οι αντιδράσεις οι 
οποίες θα εξελι-
χθούν σε βάθος 
χρόνου.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΕ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Πρωτοβουλία ευθύνης  
και κοινής δράσης

Διάλεξη με θέμα: «Πλημμέλειες οικοδομικής άδειας» και εισηγητή τον κ.
Δημήτρη Βασιλειάδη, Πάρεδρο Συμβουλίου Επικρατείας, πραγματοποιείται σήμερα στις 6 το 
απόγευμα, στην  Αίθουσα Εκδηλώσεων του  ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος). Η ομιλία διεξάγεται 
στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα δικαίου περιβάλλοντος, χω-
ροταξίας και πολεοδομίας», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σήμερα η διάλεξη για τις οικοδομικές άδειες 

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Αερομεταφορές- Παρόν και 
Μέλλον» 
ΑΘΗΝΑ

iForce Επικοινωνίες, 
Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ. , Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων 
και Ασφάλειας Πτήσεων

30
Μαΐου
2013

30
Μαΐου
2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: “H έξυπνη εξειδίκευση’’ στην προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
Ι.ΕΚ.Ε.Μ.- Τ.Ε.Ε. 

 Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πανόραμα Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει ο Σύλ-
λογος Αρχιτεκτόνων Λάρισας, την Πέμπτη 30 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ – Κεντρικής και Δυτικής Ελλάδας (Καλλιθέας 7) διάλεξη από τα μέλη του αρχιτεκτονικού 
γραφείου «ΜΟΒ αρχιτέκτονες» Βασίλη Μπασκόζο και Δαρεία Τσαγκαράκη. Η ομιλία έχει 
τίτλο «Παρουσίαση έργου» και θα διεξαχθεί στις 19:30 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο.

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:" Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

ΣΗΜΕΡΑ 28-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Σήμερα στις 6 μ. μ. -στην  Αίθουσα Εκδη-
λώσεων του  Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(Νίκης 4, 1ος όροφος)- θα πραγματοποιηθεί 
η ομιλία με θέμα: «Πλημμέλειες οικοδομικής 
άδειας» (με εισηγητή τον κ. Δημήτρη Βασι-
λειάδη, Πάρεδρο Συμβουλίου Επικρατείας). Η 
διάλεξη οργανώνεται στο πλαίσιο του κύκλου 
διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα θέματα δικαίου 
περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας», 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. 

ΒΟΛΟΣ
➦ Σήμερα στις 6 το απόγευμα πραγματοποιείται 
εκδήλωση με θέμα «Οι επαγγελματικές προο-
πτικές των μηχανικών-Νέοι τομείς ανάπτυξης», 
που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Μαγνησίας, σε συνεργασία με την Κοσμητεία 
της Πολυτεχνικής σχολής του  Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ Μαγνη-
σίας).

Την Παρασκευή 31 Μαΐου πραγματοποιείται το 
συνέδριο «Shaping the future of Healthcare 
in Greece: «Surviving Uncertainty, Building 
Sustainability», στην Αθήνα, για τρίτη χρονιά 
από τους Financial Times, σε συνεργασία με την 
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.
Θέματα που θα καλύψει το συνέδριο:
•Πολιτικές Υγείας και οικονομική κρίση στην 
Ευρώπη και στην Ελλάδα 

•Πορίσματα των πλέον πρόσφατων μελετών 
για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη 
Δημόσια Υγεία 
•Η οργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
ο ρόλος των Παρόχων Υγείας
•Η Διοίκηση των νοσοκομείων σε ευρωπαϊκό και 
σε εθνικό επίπεδο
•Οι αναπτυξιακές δυνατότητες του τομέα Υγείας 
στην Ελλάδα.

Διήμερη εκδήλωση με θέμα: «Έργα μεταφορικών 
υποδομών ως μοχλός ανάπτυξης και ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας» διοργανώνει στις 3 και 
4 Ιουνίου 2013 το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. 
Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέ-
ατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε – Παπάγου), με ώρα 
έναρξης: 9:30 π.μ.
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν με προσφώνηση του 
Προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, ενώ ανα-
μένεται ν απευθύνουν χαιρετισμούς ο υπουργός 
ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός 
ΠΕΚΑ Ευάγγελος Λιβιεράτος, ο αν. υπουργός 
ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ Σταύρος Καλογιάννης και ο Γ.Γ. 

Μεταφορών Νίκος Σταθόπουλος.
Θα ακολουθήσουν  ομιλίες που θα καλύπτουν τις 
παρακάτω βασικές ενότητες:
-Έργα υποδομής και επιπτώσεις στην οικονομία 
και στην ανάπτυξη. Κριτήρια, ιεράρχηση, αξιολό-
γηση και επιλογή επενδύσεων σε έργα υποδομής 
-Υλοποίηση των έργων και ιδιαιτερότητες στις 
Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτών και  Έργων 
παραχώρησης
-Χρήση, λειτουργία και συντήρηση έργων μετα-
φορικών υποδομών
-Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου – αλλαγές.
Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυ-
ξιακού Έργου ΤΕΕ (e–mail: sci–work@central.
tee.gr, τηλ.:210 3291252–4).

Υγεία και οικονομική κρίση

Έργα μεταφορικών υποδομών ως μοχλός ανάπτυξης 
και ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 

Οι εξελίξεις στην αναπτυξια-
κή αμπελουργία στο πλαίσιο 
της κλιματικής αλλαγής, η 
πρόοδος και οι καινοτόμες 
αλλαγές στην οινοποίηση, οι 
νέες στρατηγικές προώθησης 
των οινικών προϊόντων στις 
νέες οικονομικές συνθήκες 

που διαμορφώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, 
οι θεσμικές αλλαγές, καθώς και οι νέες τάσεις 
στην εφαρμογή της ορθής αμπελουργικής και 
οινοποιητικής πρακτικής, αποτελούν τα αντι-
κείμενα του 3ου Διεθνούς Συμποσίου Άμπελος 
2013, που θα πραγματοποιηθεί 30 και 31 Μαΐου 
2013, στο νησί της Σαντορίνης.

Διεθνές Συμπόσιο  
Άμπελος 2013  



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ 

Στο χείλος της αβύσσου οι μικροί και μεσαίοι εργολήπτες  
δημοσίων έργων

Στο χείλος της αβύσσου βρίσκεται σήμερα ο κλάδος των μικρών και μεσαίων 
εργοληπτών δημοσίων έργων της χώρας, ο οποίος σταθερά καταστρέφεται 
τα τελευταία χρόνια και ήδη συμπαρασύρει δεκάδες βιομηχανικές και άλλες 
παραγωγικές δραστηριότητες του τόπου που συνδέονται με αυτόν, όπως η πα-
ραγωγή τσιμέντου, σιδήρου, ορυκτών, ηλεκτρολογικού υλικού, ξύλου, μετα-
φορών, εμπορίου, κλπ., αλλά και χιλιάδες εργαζόμενους που οδηγούνται στην 

ανεργία. Τη θέση αυτή διατύπωσε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της 
ΠΕΣΕΔΕ Κώστας  Σαββίδης. Ο ίδιος τόνισε ότι  με τον τρόπο αυτό ακυρώνονται 
οι όποιες εξαγγελίες για την ανάκαμψη - αναθέρμανση της εθνικής οικονομί-
ας, αν και είναι αποδεκτό από όλους τους αρμόδιους παράγοντες τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε., ότι είναι αναγκαίο η χώρα μας να ολοκληρώσει 
τις υποδομές της, οι οποίες παραμένουν ημιτελείς. Από μελέτες που έχουν 
γίνει για την πορεία των κατασκευών στη χώρα και στατιστικά στοιχεία που 
υπάρχουν, προκύπτει ότι η κρίση στην οποία βρίσκεται σήμερα ο κλάδος ση-
ματοδοτεί και την κρίση σε ολόκληρη την οικονομία της χώρας. Ειδικότερα:
-Ο δείκτης παραγωγής στο σύνολο των κατασκευών συρρικνώνεται σταθερά 

τα πέντε τελευταία χρόνια.
-Η συνολική απασχόληση στο σύνολο του κλάδου εμφανίζεται μειωμένη πάνω 
από 200.000 περίπου θέσεις εργασίας από την αρχή της οικονομικής κρίσης 
έως σήμερα.
-Η συμμετοχή του κλάδου στο ΑΕΠ επίσης μειώνεται σταθερά έχοντας 
κατέλθει στο 4,1% από περίπου 7% που ήταν στην περίοδο 2000-2004, ενώ 
η συνολική συμβολή του κλάδου -άμεση και έμμεση μαζί- υπερβαίνει το 
15% του ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης.
-Ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού στα δημόσια έργα και 
ο δείκτης παραγωγής ιδιωτικών οικοδομικών έργων παρουσιάζουν τις 

χαμηλότερες τιμές από το 2000.
-Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές, τον οποίο καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ, 
αναδεικνύει διαρκή πτωτική τάση της συνολικής κατασκευαστικής δρα-
στηριότητας, με τη μείωση να φθάνει σήμερα στην χαμηλότερη τιμή από 
το έτος 2000».
Αιτίες είναι:
-Η έλλειψη δημοπράτησης μικρών και μεσαίων έργων στην Αθήνα και 
κυρίως στην περιφέρεια, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, ώστε να κινηθεί 
εκ νέου η οικονομία.
-Οι διαρκώς μειούμενοι πόροι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων μέχρι μηδενισμού, καθώς αντί να παίξει τον αναπτυξιακό του ρόλο, 
τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί, δυστυχώς, σε έναν λογαριασμό 
αποθεματικού, που στο μόνο που χρησιμεύει είναι να καλύπτει τα καθη-
μερινά ελλείμματα κάθε άλλου κωδικού του Κρατικού Προϋπολογισμού. 
Ιδιαίτερα το λεγόμενο «εθνικό σκέλος» του ΠΔΕ καταβαραθρώνεται, με 
αποτέλεσμα να γίνονται ακόμη λιγότερα μικρά και μεσαία έργα, που κυ-
ρίως τροφοδοτεί. Εφέτος τα κονδύλια του ΠΔΕ έφτασαν στο χαμηλότερο 
σημείο της τελευταίας δεκαετίας (ο Κρατικός Προϋπολογισμός προβλέ-
πει μόλις 6,85 δισ. ευρώ), γεγονός στο οποίο αποδίδεται και η υστέρηση 
στην απορρόφηση πόρων του ΕΣΠΑ του οποίου, ενώ η κανονική διάρκεια 
έχει λήξει, η συνολική απορροφητικότητα δεν έχει φτάσει ούτε στο 60%.

Τη δημιουργία υφυπουργείου ή γενικής γραμματείας «παρά 
τω Πρωθυπουργώ»  για τα μικρά και μεσαία έργα, που θα επο-
πτεύει και συντονίζει όλα τα  έργα της κατηγορίας αυτής τα 
οποία σήμερα είναι κατακερματισμένα στην ευθύνη  πολλών 
άλλων υπουργείων και φορέων, πρότεινε η ΠΕΣΕΔΕ 

«Ενώ  οι Βρυξέλλες συζητούν την τόνωση των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων, η ελληνική πραγματικότητα εμφανί-
ζεται αντίθετη. Τα αρμόδια υπουργεία περιορίζονται σε εξαγ-
γελίες, για την τόνωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων, οι οποίες  δεν εφαρμόζονται» κατήγγειλε ο πρόεδρος της 
ΠΕΣΕΔΕ.

«Μικρές και μεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώ-
ρας, που άλλοτε υπήρξαν η ατμομηχανή της οικονομικής 
ανάπτυξης, σήμερα καταστρέφονται συστηματικά, ενώ η 
ελληνική κυβέρνηση μοιράζει αδικαιολόγητα και αφειδώς 
δημόσιο χρήμα στις μεγάλες εργοληπτικές επιχειρήσεις, 
για την επανέναρξη των μεγάλων έργων, τα οποία εξελίσσο-
νται σε μαγική εικόνα, άνευ έργων!» τόνισε ο Κ. Σαββίδης 
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Σύμφωνα με τον κ. Σαββίδη, οι μικρές και με-
σαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας τα 
τελευταία χρόνια μένουν απλήρωτες για έργα 
που έχουν ολοκληρώσει και παραδώσει, ενώ 
καταγράφεται η αθέτηση -μέχρι στιγμής- της 
υπόσχεσης της κυβέρνησης που δόθηκε δια 
στόματος Πρωθυπουργού τον περασμένο Δε-
κέμβριο 2012, ότι θα εξοφληθούν οι οφειλές 
του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα προς τους μικρούς και μεσαίους εργολή-
πτες δημοσίων έργων. Σήμερα, οι οφειλές του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
προς τους εργολήπτες δημοσίων έργων ανέρ-
χονται σε περίπου €1,5 δισ.
Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί η άρνηση 
του τραπεζικού συστήματος για την στήριξη και 
τον δανεισμό των μικρών και μεσαίων εργολη-
πτικών επιχειρήσεων αλλά και η μη εφαρμογή 
του συμψηφισμού των υποχρεώσεων των μι-
κρών και μεσαίων εργοληπτών με τις οφειλές 
του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΕΔΕ υποστηρίζει ότι υπάρ-
χει «πριμοδότηση» των μεγάλων κατασκευα-
στικών ομίλων με την καταβολή αφειδώς δημό-
σιου χρήματος σε αυτούς, προκειμένου να γίνει 
«επανέναρξη» των μεγάλων έργων της χώρας 
(οδικοί άξονες, κλπ.), γεγονός που δείχνει ότι 
λεφτά υπάρχουν, αλλά μόνον για μερικούς. 
Εμείς δεν λέμε να μην προχωρήσουν τα μεγάλα 
έργα, τα οποία θεωρούμε ότι είναι αναγκαία για 
τον τόπο, αρκεί «να μην ξαναγίνουν οι Ολυμπια-
κοί Αγώνες του 2004...».

Το δημόσιο οφείλει στους εργολήπτες 1,5 δις ευρώ 



Ένα επίχρυσο (24 καρατίων) iPad, αξίας 10.000 
δολαρίων, προσφέρει στους πελάτες του, κατά 
τη διάρκεια της παραμονής τους, το ξενοδο-
χείο ουρανοξύστης Burj Al Arab στο Ντουμπάι. 
Ως περιεχόμενο, κατά βάση, έχει ένα «εικονικό 
οδηγό», που παρέχει πληροφορίες για τα εστι-
ατόρια του ξενοδοχείου, τις υπηρεσίες καθα-
ριότητας και άλλες ανέσεις που διαθέτει στους 
πελάτες του. Οι εμπνευστές της ιδέας αισθάνο-
νται υπερήφανοι για την προσφορά, που έρ-
χεται να προστεθεί στις πολυτελείς σουίτες με 
παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή και 
με θέα στην ακτή του Εμιράτου, ενώ τρέφουν 

την ελπίδα να προσελκύσουν και νέους, όσο το 
δυνατόν πιο απαιτητικούς, πελάτες.
Με ύψος 321 μ. είναι το τέταρτο υψηλότερο 
ξενοδοχείο στον κόσμο, βρίσκεται επί τεχνητής 
νήσου, σε απόσταση 280 μ. από την παραλία 
Τζουμέιρα, με την οποία συνδέεται με τοξωτή 
γέφυρα. Διακρίνεται για το σχήμα ιστίου που 
έχει όλη η κατασκευή, αλλά ο χαρακτηρισμός 
του ως «το μοναδικό επτάστερο ξενοδοχείο 
στον κόσμο» έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση.
Πάντως, εάν οι πελάτες επιθυμούν να αναχω-
ρήσουν με το επίχρυσο iPad, θα το βρουν στη 
μπουτίκ του ξενοδοχείου, διευκρινίζεται.

Φθάνει να έχει ηλιοφάνεια όταν γίνει χρήση της τουαλέ-
τας, ώστε να βάλει ο ήλιος σε κίνηση το σύστημα, κι αυτό, 
στη συνέχεια θα παράξει ως και υδρογόνο, αρκετό για να 
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες μιας κατοικίας. Αυτά 
από μια τουαλέτα, που είναι απόλυτα κλειστό σύστημα 
ανακύκλωσης, και μπορεί να τοποθετηθεί στις πλέον 
απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη και οπωσδήποτε 
σε περιοχές όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν λόγω έλλειψης 
τουαλέτας.
Κατασκευάστηκε από τον μηχανικό Michael Hoffmann, 
τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Επιστήμης James Irvine 
και την ομάδα τους, στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Κα-
λιφόρνια και απέσπασε το πρώτο από τα χρηματικά βρα-
βεία για την εναλλακτική τουαλέτα, που έχει θεσπίσει το 
ίδρυμα Bill και Melinda Gates (του ιδρυτή της Microsoft), 
ύψους 100.000 δολαρίων.
Ο στόχος ήταν να κατασκευαστεί μια τουαλέτα που δεν 
μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα σηπτικό σύστημα ή μια 
εξωτερική πηγή νερού, κι οπωσδήποτε να μην παράγει 
επ’ ουδενί απόβλητα. Στόχος που αποτελεί μέρος ενός 
ευρύτερου προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτείται 
με 40 εκατομμύρια δολάρια από το Ίδρυμα Gates και 
αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων νερού, 
αποχέτευσης και υγιεινής, σε όλο τον αναπτυσσόμενο κό-
σμο. Εκεί όπου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε υγιεινά αποχωρητήρια, με συνέπεια 
την εξάπλωση των θανατηφόρων ασθενειών, απ’ τις οποίες, κάθε χρόνο, χάνουν τη ζωή τους 1,5 
εκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως, ηλικίας κάτω των πέντε ετών.
Η ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται για να τθεί σε λειτουργία ο ηλεκτροχημικός αντιδραστήρας, ο οποί-
ος διασπά το νερό και τα ανθρώπινα απόβλητα σε λίπασμα και υδρογόνο, το οποίο μπορεί να απο-
θηκευτεί σε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου και να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τις ενεργειακές 
ανάγκες του σπιτιού. Το επεξεργασμένο νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί στο καζανάκι της 
τουαλέτας ή για άρδευση.
Για να δοκιμαστεί το σύστημα, το Ίδρυμα Gates συνεισέφερε 50 γαλόνια κατασκευασμένων περιτ-
τωμάτων, τα οποία δημιουργούνται από σόγια και ρύζι και χρησιμοποιούνται στις ...διαδηλώσεις 
(κατά των αστυνομικών) !
Το δεύτερο βραβείο, ύψους 60.000 δολαρίων, απέσπασε η τουαλέτα που δημιουργήθηκε στο 
Loughborough University στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία παράγει βιολογικό κάρβουνο, μέταλλα 
και καθαρό νερό και το τρίτο (40.000 δολάρια) η Σχολή Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου του Τορόντο, 
για μια τουαλέτα η οποία απολυμαίνει τα περιττώματα και τα ούρα, πριν την ανάκτηση πόρων και 
καθαρού νερού. 
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Το Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. ανακοί-
νωσε αναστολή λειτουργίας του από σήμερα 
Τετάρτη 29 Μαΐου έως και την ερχόμενη Πα-
ρασκευή 31 Μαΐου 2013, σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας για τον οικονομικό στραγγαλισμό του 
ΤΕΕ, που επιβάλλει η κυβέρνηση. Αναλυτικά 
σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε (υπογράφει ο 
Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΕ Δρ. Αθανάσιος Ε. Γιαν-
ναδάκης Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός 
Μηχανικός) αναλυτικά σημειώνεται ότι:  «Με 
την παρούσα ανακοίνωση ενημερώνουμε τα 
Μέλη του Τμήματός μας καθώς και τους πολί-
τες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την προειδο-
ποιητική αναστολή λειτουργίας του Τμήματος 
Δυτικής Ελλάδας του Τ.Ε.Ε. κατά το χρονικό 
διάστημα 29/05/2013 έως και 31/05/2013 
κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τμήματος. Βρισκόμαστε στη 
δυσάρεστη θέση να προβούμε σε αυτήν την 
κίνηση μιας και η παρελκυστική τακτική της 
Κυβέρνησης έχει οδηγήσει το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας να μην έχει εγκεκριμέ-
νο Προϋπολογισμό, έξι μήνες μετά την κα-
τάθεσή του από την Κεντρική Διοίκηση στα 
συναρμόδια Υπουργεία και κατά συνέπεια, 
στην αδυναμία του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
να ικανοποιήσει ακόμα και τις στοιχειώδεις 

ανάγκες λειτουργίας του. Υπενθυμίζουμε ότι 
το Τ.Ε.Ε. δεν λαμβάνει ούτε ένα ευρώ από τον 
κρατικό προϋπολογισμό και ότι οι πρόσφα-
τες νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης 
αποστέρησαν από το Τεχνικό Επιμελητήριο 
το 60-70% των εσόδων του. Η Κυβέρνηση 
οφείλει να αποδείξει αμέσως και εμπράκτως, 
εάν πιστεύει στην ανεξαρτησία και ακηδεμό-
νευτη τοποθέτηση των Επιστημονικών Φορέ-
ων, ως βασικό συστατικό της Δημοκρατίας. 

Απευθύνουμε, μάλιστα, προειδοποίηση προς 
την Κυβέρνηση πως εάν θεωρεί ότι μέσω 
της απαξίωσης και του κατακερματισμού του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου θα μπορέσει να φι-
μώσει τη φωνή των ελεύθερα σκεπτόμενων 
Επιστημόνων, κάνει λάθος. Η δράση του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου μέχρι τώρα αποτελεί 
την πιο τρανταχτή απόδειξη σε αυτό. Έστω 
και τώρα, καλούμε την Κυβέρνηση και τους 

αρμόδιους Υπουργούς να δείξουν το σεβα-
σμό που αναλογεί σε ένα φορέα ο οποίος 
μετά από ενενήντα χρόνια λειτουργίας έχει 
συνδέσει την ύπαρξη του με την ανάπτυξη 
της Χώρας και την επαγγελματική καταξίωση 
χιλιάδων Επιστημόνων εντός και εκτός Ελλά-
δας. Έστω και τώρα, καλούμε την Κυβέρνηση 
να κάνει ουσιαστικό και χωρίς προσχήματα 
διάλογο με τη Διοίκηση του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου. Σε αυτήν την κατεύθυνση καλούμε 
τους φορείς της περιοχής να τοποθετηθούν 
δημόσια για το εάν πιστεύουν στη συνέχιση 
της υπόστασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας ως Ανεξάρτητου Θεσμοθετημένου 
Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας ή συναι-
νούν στην παύση της λειτουργίας του μιας 
και δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει, στοιχει-
ωδώς, στις λειτουργίες που προκύπτουν από 
το ρόλο του.  
Η σιωπή εκ μέρους των φορέων της συντε-
ταγμένης Πολιτείας και κυρίως, των Βουλευ-
τών που στηρίζουν την Κυβέρνηση αποτελεί 
πλέον, συναίνεση και σαφής απαξίωση της 
συνεισφοράς του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
στην ανάπτυξη της Χώρας και στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και ως τέτοια θα αντι-
μετωπίζεται από εδώ και στο εξής». 

Νέες αντιδράσεις για την οικονομική ασφυξία του ΤΕΕ 
Τριήμερη αναστολή λειτουργίας του Τμήματος ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας 

Επτά υποψήφιοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
χθες  Τρίτη, 28 Μαΐου 2013, για την εγκα-
τάσταση επεξεργασίας αστικών στέρε-
ων αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοί-
νωση, οι υποψήφιοι, με τη σειρά που 
υπέβαλαν τους φακέλους εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, είναι: 1. ΜΕΤΚΑ – ΧΡ. Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ. 2. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ. 3. ΕΡΕΤΒΟ – ΔΟΜΟΣΠΟΡT – 
ΕΓΝΩΝ. 4. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – 
ΗΛΕΚΤΩΡ. 5. ARCHIRODON GROUP 
NV – INTRAKAT – ENVITEC. 6. ΤΟ-
ΞΟΤΗΣ. 7. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ - J&P ΑΒΑΞ.  Ο 
ανάδοχος θα επιλεγεί μέσω δημόσιου 
διεθνούς διαγωνισμού με ανταγωνιστικό 
διάλογο, και θα αναλάβει τη μελέτη, χρη-
ματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση, 
και λειτουργία της εγκατάστασης επε-
ξεργασίας απορριμμάτων για διάστημα 
27 ετών. 
Οι υποδομές που θα υλοποιηθούν θα 
διαχειρίζονται περίπου 150 χιλ. τόνους 

απορριμμάτων ετησίως.

Υποψήφιοι για ΣΔΙΤ  
Ηπείρου Αρνητική εμφανίστηκε η ΓΣΕΕ στην πρό-

θεση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
να επιβληθούν περιορισμοί στην πραγ-
ματοποίηση διαδηλώσεων, στις οποίες 
συμμετέχει μικρός αριθμός ατόμων. 
Κατόπιν της συνάντησης που είχε με τα 
προεδρεία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ο 
υπ. Δημόσιας Τάξης, Ν. Δένδιας, αφού 
δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα το δικαίωμα 
του Έλληνα πολίτη στη διαδήλωση και 
στη διαμαρτυρία, τόνισε ότι «κάθε δια-
μαρτυρία, κάθε δικαίωμα πρέπει να έχει 
ένα όριο». Ακολούθως αναφέρθηκε σε 
στατιστικά της Ελληνικής Αστυνομίας, 
σύμφωνα με τα οποία το 2012 υπήρξαν 
στο κέντρο της Αθήνας 796 διαδηλώσεις, 
στις οποίες συμμετείχαν λιγότερα από 
200 άτομα, αλλά παρόλο αυτά έκλεισαν 
οι δρόμοι της Αθήνας. Ο ίδιος τόνισε πως 
ο διάλογος αυτός θα συνεχιστεί. Από την 
πλευρά του ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Πα-
ναγόπουλος υποστήριξε πως «ο νόμος 
και η τάξη δεν επιβάλλονται με διατάγ-
ματα», υπογραμμίζοντας πως «συζητού-
με με την κοινωνία των πολιτών και τη 

δημοτική αρχή, δεν δεχόμαστε όμως μο-
νομερείς νομοθετικές πρωτοβουλίες και 
διατάγματα που πλήττουν θεμελιώδη δι-
καιώματα ατομικά και συλλογικά». «Θέ-
λουμε να συνεννοούμαστε, αλλά χωρίς 
την πυγμή και την ποδηγέτηση από το 
κράτος και τις δυνάμεις της εκτελεστι-
κής εξουσίας», δήλωσε χαρακτηριστικά 
ο κ. Παναγόπουλος, συμπληρώνοντας ότι 
«οι ελεύθεροι δημοκρατικοί άνθρωποι 
γνωρίζουν και ξέρουν να αυτοπεριορί-
ζονται».

Στο τραπέζι περιορισμοί για τις διαδηλώσεις
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«Η Κυβέρνηση οφείλει να αποδείξει 
αμέσως και εμπράκτως, εάν πιστεύ-
ει στην ανεξαρτησία και ακηδεμό-
νευτη τοποθέτηση των Επιστημονι-
κών Φορέων, ως βασικό συστατικό 

της Δημοκρατίας». 
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ΚΕΡΔΟΣ: Σήμερα αναμένονται οι συστάσεις της επιτροπής για κάθε χώρα- 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ- Από τη λιτότητα στις μεταρρυθμίσεις- 
Διατήρηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης με ήπιους ρυθμούς • 
Διευκρινίσεις από τον γενικό Γραμματέα Εσόδων Χ. Θεοχάρη- ΜΟΝΟ ΤΟΚΟΙ 
ΑΝΩ ΤΩΝ 250 ΕΥΡΩ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗ • Την Παρασκευή 
ολοκληρώνεται το εγχείρημα της ALPHA- ΕΝΤΟΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • Υπάρχει έλλειμμα 
εμπειρίας και δεξιοτήτων παρά την υψηλή ανεργία- ΔΥΣΚΟΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ 
ΒΡΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ!.. 

ΕΞΠΡΕΣ: Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ανάγουν σε προτεραιότητα την 
αντιμετώπιση του προβλήματος- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ • ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Με βάση τους αριθμούς των μετρητών της ΔΕΗ που θα 
συμπληρωθούν στις φορολογικές δηλώσεις • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΚΡΗΞΕΙΣ • ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ- Για κατάθεση του 
αντιρατσιστικού νομοσχεδίου.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στο 31% η μεταβολή της τιμής των τίτλων στο 
δεύτερο τρίμηνο- ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΟΜΟΛΟΓΑ- Οι συναλλαγές βρίσκονται στο υψηλότερο της διετίας • Σύνοδος 
Κορυφής: Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ • Κομισιόν: Συστάσεις 
προς τα κράτη-μέλη να αλλάξουν το μείγμα της ακολουθούμενης πολιτικής- 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ- Ανοίγει ο δρόμος για χαλάρωση των 
προγραμμάτων στις χώρες των μνημονίων • Τράπεζες: ΣΚΛΗΡΑ ΤΑ STRESS 
TESTS ΤΟΥ 2014 • Δημοσιεύματα: ΟΙ ΑΖΕΡΟΙ ΠΡΟΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ TAP; 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τις επόμενες εβδομάδες μεταβάλλεται το χρηματιστηριακό 
τοπίο- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟ ΧΑ- Οι επενδυτές στοιχηματίζουν στις τράπεζες 
και στις αλλαγές των δεικτών του Χρηματιστηρίου • Εφιάλτης για την Ε.Ε. η 
κατάρρευση του κοινωνικού κράτους- «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΩΡΑ Ο 
Β. ΣΟΪΜΠΛΕ • Δηλώσεις Ράιχενμπαχ: ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ • Ευρωζώνη: ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ • Εκτιμήσεις: ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ Η ΕΚΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΣΤΙΣ 
ΑΓΟΡΕΣ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Έχουν αντλήσει ρευστότητα 15 δισ. ευρώ από τη 
διατραπεζική • ΚΩΔΙΚΟΣ-ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Υποχρεωτικά στη δήλωση ο αριθμός παροχής ρεύματος • 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ • ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΟΙ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΕΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ • ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ- Καθυστερεί η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων • ΦΟΒΟΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ • ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ- Το 37% των εργοδοτών δεν βρίσκει κατάλληλο 
προσωπικό.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Ευρωπαϊκή επίθεση στην ανεργία των νέων- Ολάντ: «Είναι 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης»- ΣΧΕΔΙΟ SOS ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ • 
Το παρασκήνιο με το αντιρατσιστικό- ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ, ΔΥΟ ΑΤΖΕΝΤΕΣ, 
ΕΝΑΣ… ΦΟΒΟΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ- Απουσία υπουργικών αποφάσεων • ΜΠΑΙΝΕΙ «ΦΡΕΝΟ» 
ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ- Από μικρές διαδηλώσεις.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι φόροι έχουν ήδη… προεισπραχθεί μέσω 
κρατήσεων- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ • ΘΑ ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ 
ΠΤΥΧΙΑ- ΜΑΪΜΟΥ- Στο μικροσκόπιο τα πανεπιστημιακά διπλώματα 
και οι τίτλοι γλωσσομάθειας • Για απιστία σε βαθμό κακουργήματος- 
ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΤΟ ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΤΣΑΡΟ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εμπλοκή στη φορολόγηση αγροτεμαχίων λόγω 
αντιδράσεων βουλευτών- ΟΥΔΕΝ ΜΟΝΙΜΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥ… ΧΑΡΑΤΣΙΟΥ- 
Σιγή ιχθύος από το υπουργείο Οικονομικών, ενώ η Κομισιόν είναι υπέρ 
της διατήρησης των έκτακτων μέτρων • ΦΛΕΡΤ Ν.Δ. ΜΕ ΤΟ ΑΒΓΟ 
ΤΟΥ… ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ- Ο Σαμαράς «ξέχασε» τη δέσμευσή του στην 
επίτροπο Μάλστρεμ- ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ καταθέτουν στη Βουλή το 
νομοσχέδιο Ρουπακιώτη.

ΕΘΝΟΣ: Εγκύκλιος Μανιτάκη για καταγραφή προσόντων σε 622.000 
υπαλλήλους- ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Κυνήγι για 
πλαστά στοιχεία και επίορκους- Διασταύρωση πανεπιστημιακών τίτλων, 
γλωσσομάθειας, οικογενειακής κατάστασης και περιουσιακών στοιχείων 
• Παρουσίαση στο Παρίσι- ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ • Κοινή πρωτοβουλία- ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μαζική έξοδο καθηγητών από 
τη δημόσια εκπαίδευση ετοιμάζει η κυβέρνηση- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΝ 
ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ- 5.000 απολύσεις τα επόμενα δύο χρόνια- 

12.000 μετακινήσεις από τον Σεπτέμβριο- 10.000 αναπληρωτές δεν 
θα επαναπροσληφθούν • ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ δεν βάζουν θέμα 
κυβερνητικής πλειοψηφίας- ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ… 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα «κόκκινα δάνεια» βόμβα για τις τράπεζες- Η 
«περίεργη» δήλωση του ευρωεπιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ: 
ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ «ΚΟΥΡΕΜΑ» • ΚΑΙ ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ (ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΕΙΣΦΟΡΑ!)- Η παγίδα του υπ. Οικονομικών ακόμα και με τα έσοδα που 
φορολογούνται αυτοτελώς ή απαλλάσσονται • ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Συνωστισμός… αντιδράσεων στις εμπρηστικές 
δηλώσεις για τη γενοκτονία Ποντίων- Μικρασιατών- ΟΥΤΕ Η ΔΗΜΑΡ 
ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗ ΡΕΠΟΥΣΗ • Η επίτροπος Μάλστρομ απαιτεί εδώ και 
τώρα το αντιρατσιστικό- ΕΥΡΩΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΙΡΙΑΛ 
ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ. 

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΠΝΕΕΙ ΤΑ ΛΟΙΣΘΙΑ- Επινοεί τερτίπια για να 
επιβιώση.

Η ΑΥΓΗ: Για τον ενταφιασμό του αντιρατσιστικού- ΨΑΧΝΟΥΝ 
ΦΥΛΛΟ ΣΥΚΗΣ ΟΙ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΣΑΜΑΡΑ- Με πρόταση νόμου που 
συγκεντρώσει μηδαμινές πιθανότητες ψήφισης στη Βουλή επιχειρούν 
ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ να συγκαλύψουν την υποχώρησή τους έναντι της 
απόρριψης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου από τον Σαμαρά.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Δίνουν τζάμπα εργαζόμενους στους επιχειρηματικούς 
ομίλους- ΥΠΕΡΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ανακαλύφθηκε στην Καραϊβική (!) και στην 
επιγραφή του αναφέρει το όνομα του Φερδινάρδου Παλαιολόγου, γιο 
του Θεόδωρου της δυναστείας των τελευταίων αυτοκρατόρων του 
Βυζαντίου- ΙΔΟΥ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ… ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ!
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ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΤΟ TEE ΚΑΙ 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-5 | 29/05/2013

Πρόβλημα επιβίωσης αντιμετωπίζει πλέον το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και τα 17 παραρτήματά του στην 
περιφέρεια. Αιτία είναι σε πρώτο επίπεδο n κατάργηση, 
το 2012, των δύο εκ των τριών πόρων μέσω των 
οποίων χρηματοδοτούνταν το TEE, αλλά και n σιωπηρή 
άρνηση του υπουργείου Ανάπτυξης και Υποδομών να 
εγκρίνει εδώ και ένα εξάμηνο τους προϋπολογισμούς 
του κεντρικού και των περιφερειακών τμημάτων. 
Μάλιστα το παράρτημα Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων προχωρά από σήμερα έως τις 31 Μαΐου σε 
προειδοποιητική αναστολή λειτουργίας, καθώς αδυνατεί 
να καλύψει τις βασικές υποχρεώσεις του. To Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Έργων του υπουργείου Ανάπτυξης και 
Υποδομών. To κεντρικό TEE στην Αθήνα απασχολεί περί 
τα 220 άτομα προσωπικό και τα περιφερειακά τμήματα 
περί τα 100. «To TEE είχε τρεις πόρους: την ετήσια 
εισφορά των μελών του, που κυμαίνεται από 25 έως 65 
ευρώ, μια εισφορά 2% από τις αμοιβές των μηχανικών 
για μελέτες και ένα 1 %ο από το εργολαβικό κέρδος. 
Πέρυσι οι τελευταίοι δύο πόροι καταργήθηκαν» λέει 
στην «K» ο πρόεδρος του, κ. Χρήστος Σπίρτζης. «To TEE 
περιέκοψε την τελευταία τριετία τον προϋπολογισμό του 
κατά 45%, φθάνοντας το 2013 στα 20 εκατ. ευρώ. Όμως 
τα έσοδα από τις συνδρομές των μελών είναι περί τα 11 
εκατομμύρια. Αν μας εγκρίνουν έναν προϋπολογισμό 
11 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να μας προτείνουν τι να 
"κόψουμε". Ήδη ο ιδιοκτήτης του κτιρίου μας στην 
Αθήνα μας έχει κάνει εξώδικο καθώς έχουμε 5 μήνες 
απλήρωτους. Όλα αυτά όταν το ΥΠΕΚΑ μας οφείλει 
600.000 από τη λειτουργία του συστήματος για τα 
αυθαίρετα. Αυτή τη φορά όμως δεν θα διακόψουμε 
εμείς τη λειτουργία του, θα τη διακόψει n ΔΕΗ».

ΣΤΟΝ ΟΟΣΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 29/05/2013

To σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για την 
καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, που είναι n 
υψηλότερη στην Ευρώπη, αλλά και τις προοπτικές 
για την επαναφορά της ανάπτυξης από το 2014, θα 
παρουσιάσει σήμερα στην σύνοδο των υπουργών 
Οικονομικών του ΟΟΣΑ στο Παρίσι ο κ. Γιάννης 
Στουρνάρας. Ο υπουργός Οικονομικών, ο οποίος 
θα συνοδεύεται και από το γενικό γραμματέα του 
υπουργείου Ανάπτυξης, Σεραφείμ Τσόκα, αναμένεται 
να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με μια σύντομη 
ανασκόπηση της δημοσιονομικής προσαρμογής της 
Ελλάδας τον τελευταίο χρόνο, καθώς και τις επιπτώσεις 
που είχαν τα μέτρα λιτότητας στην πραγματική οικονομία 

και την απασχόληση. Θα επισημάνει το γεγονός ότι n 
τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή των τελευταίων 
τριών ετών είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο χιλιάδων 
επιχειρήσεων και την απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων 
θέσεων εργασίας. Σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων, 
ο κ. Στουρνάρας αναμένεται να παρουσιάσει τις βασικές 
αρχές του σχεδίου για την αύξηση της απασχόλησης των 
νέων, που περνά μέσα από την αύξηση των κοινοτικών 
κονδυλίων για την περίοδο 2014-2020 και την 
ανακατανομή των κονδυλίων για την περίοδο 2007-2013. 
Ο Έλληνας υπουργός θα τονίσει ότι την αναπτυξιακή 
δυναμική από τα μέσα του 2013 και μετά θα τονώσουν 
n πρόοδος των αποκρατικοποιήσεων σε εταιρείες 
του Δημοσίου και ακίνητη περιουσία, n καλύτερη 
αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, n ολοκλήρωση 
της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών 
και φυσικά n άνοδος του τουριστικού ρεύματος για το 
καλοκαίρι πού ακολουθεί. Σε ό,τι αφορά την αναγκαία 
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα, θα 
τονίσει το κεντρικό σχέδιο για την αλλαγή αυτού, που θα 
ξεκινήσει με την έκθεση που ετοιμάζουν από κοινού το 
IOBE και το ΚΕΠΕ και την αναθεώρηση της φορολογίας 
εισοδήματος και κεφαλαίου, και της αντιμετώπισης 
της γραφειοκρατίας . To φετινό εαρινό συνέδριο του 
ΟΟΣΑ, με θέμα «Όλα αφορούν τους ανθρώπους: 
δουλειές, ισότητα, εμπιστοσύνη», ξεκίνησε χθες και 
ολοκληρώνεται σήμερα με την παρουσίαση και των 
αναθεωρημένων προβλέψεων του Οργανισμού για όλες 
τις χώρες-μέλη. Οι θεματικές ενότητες αφορούν στις 
νέες αντιλήψεις για την ανάπτυξη των κρατών-μελών 
του Οργανισμού αλλά και ης απαραίτητες πολιτικές για 
τη μείωση της ανεργίας. Εκτός από τις αναθεωρημένες 
μακροοικονομικές προβλέψεις του Οργανισμού για 
όλες τις χώρες, που θα δημοσιοποιηθούν, ο διεθνής 
Οργανισμός θα παρουσιάσει και το νέο δείκτη 
ευημερίας που καταρτίζει με βάση συγκεκριμένες 
κοινωνικές παραμέτρους, όπως το μέσο εισόδημα, το 
επίπεδο μόρφωσης, το ποσοστό ιδιοκατοίκησης και 
το επίπεδο υγείας και περιβάλλοντος. Περισσότερες 
ώρες εργασίας, με μικρότερη αμοιβή, εισοδηματικό 
χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, και χαμηλότερα 
επίπεδα εκπαίδευσης, διαπιστώνει για την Ελλάδα 
n έκθεση για τους δείκτες ευημερίας των κρατών-
μελών του ΟΟΣΑ που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. (Ο 
δείκτης ευημερίας δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με στόχο 
να μετρηθεί n ανάδραση των οικονομικών πολιτικών 
που υλοποιούν τα μέλη του στην πραγματική ζωή των 
νοικοκυριών). Συγκεκριμένα: 
1. Σε επίπεδο εισοδήματος να κερδίζουν πια 20.444 
δολάρια (περίπου 14.300 ευρώ) το χρόνο, έναντι 23.047 
δολαρίων (περίπου 17.100 ευρώ) που είναι το μέσο 
εισόδημα εντός του ΟΟΣΑ. Υπάρχει όμως τεράστιο 
χάσμα μεταξύ των εισοδημάτων μεταξύ πλούσιων και 
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φτωχών. Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι το 20% των 
πλουσίων κερδίζει μέχρι και 6 φορές περισσότερο από 
αυτούς που βρίσκονται πάνω από τα όρια της φτώχειας.
 2. Με κριτήριο την ευκολία εξεύρεσης εργασίας, n 
έκθεση τονίζει ότι το ποσοστό απασχόλησης στην 
Ελλάδα δεν ξεπερνά το 56%, έναντι μέσου ποσοστού 66% 
στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τον Οργανισμό, 
το 66% των ανδρών έχει μια αμειβόμενη θέση εργασίας 
έναντι ανάλογου ποσοστού για τις γυναίκες που δεν 
ξεπερνά το 45%. Ο Οργανισμός τονίζει ότι οι Έλληνες 
δουλεύουν κατά μέσο όρο 2.032 ώρες, αρκετά 
περισσότερες από τις 1.776 ώρες που είναι ο μέσος όρος 
των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ.
 3. Σε επίπεδο εκπαίδευσης, οι Έλληνες που έχουν 
ολοκληρώσει τον κύκλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
φτάνουν το 65%, έναντι ποσοστού 74% στο μέσο όρο των 
κρατών μελών του ΟΟΣΑ. Μάλιστα διαπιστώνεται μια 
θετική διαφορά 14 ποσοστιαίων μονάδων σε επίπεδο 
εκπαίδευσης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών.
 4. To προσδόκιμο ζωής για την Ελλάδα φτάνει τα 
81 χρόνια και είναι οριακά υψηλότερο από το μέσο 
όρο των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ που το προσδόκιμο 
ζωής είναι 80 χρόνια. To επίπεδο μόλυνσης σε όρους 
μικροσωματιδίων του αέρα (31 μικρογραμμάρια ανά 
κυβικό μέτρο) αφήνει σημαντικές πιθανότητες για 
βλάβες των πνευμόνων, ενώ στο μέσο όρο των κρατών-
μελών του ΟΟΣΑ τα μικροσωματίδια δεν ξεπερνούν τα 
20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα. Χαμηλότερη 
είναι και n ποιότητα των πόσιμων υδάτων, με το ποσοστό 
ικανοποίησης των πολιτών να φτάνει το 69% στην Ελλάδα 
έναντι 84% σε μέσα επίπεδα στις χώρες του Οργανισμού.
 5. Χαμηλότερη του μέσου όρου του ΟΟΣΑ είναι και n 
αίσθηση της κοινότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων 
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες δίνουν σε ποσοστό 
81% την απάντηση ότι γνωρίζουν κάποιον στον οποίο 
μπορούν να απευθυνθούν σε περίοδο ανάγκης έναντι 
αντίστοιχου ποσοστού 90% στο μέσο όρο των κρατών-μελών 
του ΟΟΣΑ. Η έρευνα διαπιστώνει επίσης ότι n συμμετοχή 
στα κοινά, παρά την περί του αντιθέτου αντίληψη, είναι 
χαμηλότερη από αυτή του μέσου όρου του ΟΟΣΑ.
 Συγκεκριμένα, n συμμετοχή στην Ελλάδα κατά τις 
τελευταίες εκλογές έφτασε το 62%, έναντι 74% του μέσου 
όρου των κρατών-μελών του Οργανισμού.

ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 29/05/2013

Μέχρι και σήμερα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές 
για τα περιφερειακά αεροδρόμια να υποβάλουν 
ερωτήματα για διευκρινίσεις που αφορούν στον 
διαγωνισμό που διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για 
την τελευταία προθεσμία, καθώς οι ηλ. δεσμευτικές 
προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την 
Παρασκευή 31 Μαΐου. Πάντως το ενδιαφέρον των 
επενδυτών φαίνεται ιδιαίτερα αυξημένο, αν σκεφτεί 

κανείς ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναγκαστεί τέσσερις φορές 
να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον 
σχετικό διαγωνισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι 
ενδιαφέρον εκδηλώνουν ο γαλλικός κατασκευαστικός 
όμιλος Vinci, που πρόσφατα πλειοδότησε στον αντίστοιχο 
διαγωνισμό που διεξήγαγε n κυβέρνηση της Πορτογαλίας 
αναλαμβάνοντας τη διαχείριση αεροδρομίων της χώρας, 
n γερμανική εταιρεία Fraport, που είναι n διαχειρίστρια 
του αεροδρομίου της Φραγκφούρτης, αλλά και n 
Corporation America, n οποία, με έδρα την Αργεντινή, 
διαχειρίζεται ένα σύνολο 49 αεροδρομίων στη Λατινική 
Αμερική και την Ευρώπη. Επίσης να αναφέρουμε ότι 
ενδιαφέρον για συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό έχει 
εκδηλωθεί από την πλευρά του Αερολιμένα Αθηνών, ενώ 
και Κινέζοι επενδυτές δείχνουν καταρχήν ενδιαφέρον. 
To ενδιαφέρον των επενδυτών συγκεντρώνουν κυρίως τα 
μεγάλα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία διακινούν και 
τον κύριο όγκο της επιβατικής κίνησης. Πρόκειται για τους 
αερολιμένες Ρόδου, Θεσσαλονίκης, Κω, Κέρκυρας και 
Χανίων, τα οποία υπολογίζεται ότι την τρέχουσα χρονιά θα 
εξυπηρετήσουν πάνω από το 70% της επιβατικής κίνησης. 
Υπενθυμίζεται ότι n αποκρατικοποίηση των περιφερειακών 
αεροδρομίων προχωρεί σε δύο σχήματα, στο καθένα εκ 
των οποίων έχουν ενταχθεί από 7 έως 10 αεροδρόμια. 
Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια 
Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας, Χανίων, Κεφαλλονιάς, 
Ζακύνθου, Ακτίου, Καβάλας, ενώ δίνεται n δυνατότητα στον 
υποψήφιο επενδυτή να εντάξει στην ομάδα και κάποιο 
από τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου, 
της Καλαμάτας και της Νέας Αγχιάλου. Η παραχώρηση 
του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και 
εκμετάλλευσης είναι για 30 + 10 έτη.

ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 19 | 29/05/2013

ΤΑΛΕΝΤΑ σε πωλήσεις, έμπειρους μάνατζερ, τεχνικούς, 
εξειδικευμένο προσωπικό στην εξυπηρέτηση πελατών 
και άλλες έξι ειδικότητες αναζητούν οι εργοδότες, 
αλλά δυσκολεύονται σε ποσοστό 38% να βρουν τους 
κατάλληλους εργαζόμενους. Οι εν λόγω ειδικότητες 
καταγράφονται στην ετήσια έρευνα της Manpower για 
την έλλειψη ταλέντων στην ελληνική αγορά εργασίας. 
Μάλιστα, το 54% των εργοδοτών πιστεύει ότι n έλλειψη 
προσωπικού με ταλέντο επηρεάζει από μέτριο ως υψηλό 
βαθμό την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες των πελατών της. Στις πιο περιζήτητες 
ειδικότητες ανήκουν οι επαγγελματίες πωλητές, τα 
υψηλόβαθμα στελέχη, οι τεχνικοί, το προσωπικό 
εξυπηρέτησης πελατών, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, Οι 
«οικονομικοί» μάνατζερ, οι διευθυντές πωλήσεων, Οι 
μηχανικοί. Για να προσελκύσουν ή για να κρατήσουν 
σι επιχειρήσεις αυτές τις ειδικότητες εφαρμόζουν 
πρακτικές εσωτερικής ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού και κυρίως υψηλές αμοιβές.


