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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά τη διάρκεια 
της οποίας καλλιεργούνται προσδοκίες 
για έξοδο της οικονομίας από την ύφεση, 
η πραγματική οικονομία εκπέμπει σήματα 
κινδύνου, προκαλώντας βαθιά ανησυχία. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η βιομηχα-
νική παραγωγή συρρικνώθηκε περαιτέρω 
τον Οκτώβριο, λόγω μείωσης της ζήτησης 
από το εσωτερικό και από το εξωτερικό και 
ήδη βρίσκεται κατά 30% χαμηλότερα από το 
μέσο επίπεδο του 2005. Η πορεία των εξα-
γωγών, η οποία, κατά την τελευταία τριετία, 
εμφάνιζε στοιχεία δυναμισμού, αιφνιδίως, 
τον Οκτώβριο ανακόπηκε, καθώς τον συ-
γκεκριμένο μήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία υποχώρηση της τελευταίας 
τετραετίας (κατά 12%). Όσο για την οικοδο-
μική δραστηριότητα συνέχισε τον κατήφορο, 
που θυμίζουμε πως έχει ξεκινήσει από τα 
μέσα του 2006. 
Οι αρνητικές εξελίξεις που καταγράφουν οι 
δείκτες όλων αυτών των τομέων και ιδιαίτε-
ρα η πτώση των εξαγωγών, προς τις οποίες 
πολλοί εναπόθεταν ελπίδες ανάκαμψης 
της οικονομίας, συνιστούν πηγή έντονης 
ανησυχίας για την πορεία του ΑΕΠ του δ’ 
τριμήνου του 2013, ενώ απειλούν το στόχο 
για την επάνοδο της οικονομίας σε αναπτυ-
ξιακή τροχιά το 2014.
Όμως, η πραγματική οικονομία, δεν θα πρέ-
πει να μας διαφεύγει, είναι ο «καθρέφτης» 
της οικονομικής πολιτικής που ασκείται από 
την κυβέρνηση και του κλίματος που έχουν 
διαμορφώσει οι τράπεζες στην αγορά. 
Όπερ, έδει, δείξε...
Ή, όταν σπέρνεις ανέμους, θερίζεις θύελ-
λες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ  
ΤΕΕ ΚΑΙ  ΥΠΟΜΕΔΙΣΗΜΕΡΑ

Τέσσερις νομοθετικές ρυθμίσεις 
για τους Μηχανικούς και το ΤΕΕ

Αναλυτικά στις 
σελ. 3 και 4 

Κατατέθηκε χθες τη Βουλή νομο-
σχέδιο του υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων, στο 
οποίο περιλαμβάνονται σε τέσσε-
ρα ξεχωριστά άρθρα, ρυθμίσεις , 
που δίνουν άμεση λύση σε πάγια 
αιτήματα, πολλών ετών, των Μηχα-
νικών και του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας. Οι ρυθμίσεις,  που  
παρουσιάστηκαν στις αρχές Νοεμ-
βρίου 2013, σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου του υπουργού Υποδομών 
Μιχάλη Χρυσοχοίδη και του προέ-
δρου ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, όπως 
ήταν αναμενόμενο παίρνουν το 
δρόμο της υλοποίησης, καθώς το 
νομοσχέδιο για την «Εθνική Αρχή 
Συντονισμού Πτήσεων και άλλες 
διατάξεις», όπου περιλαμβάνονται 
οι σχετικές διατάξεις  προγραμμα-
τίζεται να ψηφιστεί άμεσα και από 
τις αρχές του νέου χρόνου να είναι 
νόμος του κράτους. Οι νέες ρυθ-
μίσεις αφορούν στη στήριξη του 
τεχνικού κόσμου της χώρας, τον 
εξορθολογισμό κρίσιμων τομέων 
του συστήματος παραγωγής έρ-
γων, την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος και τον έλεγχο όλων 
των συντελεστών παραγωγής έρ-
γων. Ειδικότερα οι νέες ρυθμίσεις 
προβλέπουν:
-Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης 
των τεχνικών επαγγελμάτων: 
Eίναι το πρώτο βήμα για τη δημι-
ουργία μητρώων όλων των τεχνι-
κών επαγγελμάτων σε δημόσια και 
ιδιωτικά έργα, καθώς επίσης ότι το 
μέτρο θα συμβάλει στην ποιότητα  
των κατασκευών, την ασφάλεια των 
πολιτών και στην αντιμετώπιση πα-
θογενειών, όπως η φοροδιαφυγή 
και η εισφοροδιαφυγή.
-Το ΤΕΕ φορέας τιμολογίων και 
τιμών τεχνικών έργων: H λειτουρ-

γία από το ΤΕΕ, ενός αξιόπιστου 
μηχανισμού τιμολόγησης των έρ-
γων είναι το πρώτο βήμα για ενιαίες 
προδιαγραφές, προϋπολογισμούς 
και διαφάνεια στα δημόσια έργα. 
- Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας 
μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ: Αντιμε-
τωπίζεται η γραφειοκρατία, ενώ θα 
μειωθούν τα διοικητικά βάρη  τόσο 
για τον τεχνικό κόσμο, όσο και για 
τις δεκάδες υπηρεσίες, αφού η δι-
εκπεραίωση θα γίνεται  με ταχύτη-
τα, οικονομία και διαφάνεια. 
-Ίδρυση νέων τμημάτων εντός 
ΤΕΕ: Απόφοιτοι ανωτάτων σχολών 
Πληροφορικής, Περιβαλλοντολό-
γοι κλπ θα μπορούν  να συμμετέ-
χουν από κοινού και ισότιμα με 
τους Μηχανικούς σε επαγγελμα-
τικά και επιστημονικά τμήματα, με 
αιρετή διοίκηση.  

Στη Βουλή οι 
νέες ρυθμίσεις 
που συμφώνησαν 
ο υπουργός Υπο-
δομών,  Μεταφο-
ρών και Δικτύων, 
Μ. Χρυσοχοΐδης 
και ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ, Χ. Σπίρ-
τζης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Αρχαία Ολυμπία, θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός – λιμάνι Κατάκολου» 
διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Δήμο 
Πύργου, το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, το Επιμελητήριο Ηλείας και το Λιμενικό Ταμείο Κατακόλου. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στον Πύργο, την Αρχαία Ολυμπία και το Κατάκολο, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 
Δεκεμβρίου 2013.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕΔΡΙΟ 

Το Ινστιτούτο των Ελληνικών Μύλων (Ι.τ.Ε.Μ.) διοργανώ-
νει- από το Δεκέμβριο 2013 ως το Μάρτιο 2014- σειρά 
παρουσιάσεων σημαντικών μύλων-μνημείων καθώς και των 
προτάσεων επαναλειτουργίας τους, ξεκινώντας με το 1ο επι-
στημονικό διήμερο σε συνεργασία με την τοπική κοινότητα 
Μεσοτόπου (Ερεσσού Μυτιλήνης) στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 
2013.  Οι παρουσιάσεις θα συνεχισθούν με  το σημαντικό 
νερόμυλο Κλοκανά στην Ηλεία, τον νερόμυλο στους Κορυ-
σχάδες Ευρυτανίας και δύο ανεμόμυλους στη Νάξο.

ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ ΜυΛΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ 12-12-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Ενημερωτική ημερίδα για το επιδοτούμενο πρό-
γραμμα ΤΟΠΣΑ με τίτλο: «Απασχόληση Μηχανικών 
σε Καινοτομικές Τεχνολογίες Διαδικτύου» θα πραγ-
ματοποιηθεί σήμερα και ώρα 17.00 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(Νίκης 4, Σύνταγμα). 

 Ημερίδα με θέμα: «Διάλογος με τους φορείς για 
τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων» 
διοργανώνει  το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο 
ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστημίου 52) την Τρίτη 17 
Δεκεμβρίου 2013, με ώρα έναρξης 12:30.
  Κατά τη διάρκεια της επιστημονικής εκδήλωσης 
θα γίνει συνοπτική παρουσίαση της εργασίας για 
τη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων της 
Θεματικής Ομάδας της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής του ΤΕΕ και θα επακολουθήσουν τα 
παρακάτω τέσσερα Στρογγυλά Τραπέζια, στα οποία 
θα κληθούν εκπρόσωποι φορέων, για να συζητηθούν 
σχετικά θέματα, με έναυσμα την μελέτη αυτή. 
-«To Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων και η εφαρμογή του» 
-«Η Δημιουργία ενός αποτελεσματικού, λειτουργικού, 
διαφανούς πλαισίου αρμοδιοτήτων της Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων» 
-«Οικονομικές πολιτικές  για  την ενίσχυση της Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων»
-«Ο Ρόλος της Κοινωνίας και των πολιτών στην 
Υλοποίηση Έργων και στόχων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων» 
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες: τηλ.:210 3291252-4, 
e-mail: sci-work@central.tee.gr, ιστοσελίδες: http://
web.tee.gr/event/hmerida-tee-apoblhta/
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_
WORK/EKDILOSEIS_P/EPISTHMONIKES_EVENTS/
ASTIKA%20STEREA%20APOVLITA/Tab

Ημερίδα για τη διαχείριση αστικών στερών αποβλήτων  

Άνοιξε τις πύλες της εγκαίνια η φωτογραφι-
κή έκθεσης με τίτλο: «40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1973-2013», που διοργανώνεται 
από το τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία 
με το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Mέσα από σαράντα (40) φωτογραφίες απεικο-
νίζεται όλη η πορεία του τμήματος Γεωλογίας 
του ΑΠΘ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. 
Τα Εργαστήρια Γεωλογίας, Πετρολογίας και 
Ορυκτολογίας και Μετεωρολογίας– Κλιμα-
τολογίας ιδρύθηκαν τo 1926 και ήταν από 
τα πρώτα Εργαστήρια τoυ Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, τα oπoία 
λειτούργησαν στο πλαίσιο της τότε Σχολής 
των Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών. 
Το Τμήμα Γεωλογίας ιδρύθηκε και άρχισε να 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1973-
1974 και σήμερα περιλαμβάνει τους τομείς: 
Γεωλογίας, Γεωφυσικής, Μετεωρολογίας και 
Κλιματολογίας, Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-
Κoιτασματoλoγίας, Φυσικής και Περιβαλλο-
ντικής Γεωγραφίας. Περιλαμβάνει επίσης τα 
Μουσεία Παλαιοντολογίας και Ορυκτολογί-
ας-Πετρολογίας καθώς και τον Σεισμολογικό 
Σταθμό και τo Επιστημονικό Κέντρο Ολύμπου.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜΠΟΣΙΑ

13
Δεκεμβρίου

2013

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 1ο ετήσιο συνέδριο του Παρατηρητηρί-
ου για την Κρίση 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διάλογος με τους φορείς για τη διαχεί-
ριση των αστικών στερεών αποβλήτων» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & 
Εξωτερικής Πολιτικής

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
17 

Δεκεμβρίου
2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Στρατηγικές Περιφερειακής Αναπτυξι-
ακής Εξειδίκευσης -Συνέχεια στον Σχεδιασμό κ' Συνέπεια 
στον Προγραμματισμό και την Υλοποίηση: Ανάλυση κ' 
Συμπεράσματα από την Θράκη». ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας

18 
Δεκεμβρίου

2013

Φωτογραφική έκθεση
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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

	  



Οι νέες ρυθμίσεις που συμφώνησαν ο υπουργός Υποδομών,  Με-
ταφορών και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, 
Χ. Σπίρτζης αφορούν στη στήριξη του τεχνικού κόσμου της χώ-
ρας, τον εξορθολογισμό κρίσιμων τομέων του συστήματος παρα-
γωγής έργων, την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και τον 
έλεγχο όλων των συντελεστών παραγωγής έργων. Αναλυτικά οι 
νέες ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για 
την «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» 
του ΥΠΟΜΕΔΙ, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομο-
σχεδίου προβλέπουν:

Το ΤΕΕ φορέας πιστοποίησης των τεχνικών επαγγελμάτων

Άρθρο 24.Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1943/1991. Σκοπός 

της προτεινόμενης διάταξης είναι η παροχή δυνατότητας στο 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας να συμμετέχει σε ανώνυμες 
εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Νομικά Πρόσω-
πα Ιδιωτικού Δικαίου, από κοινού με φορείς του Δημοσίου ή 
του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, με ερευνητικά και εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, με επαγγελματικούς φορείς, με σκοπούς:
•�Την�πιστοποίηση,� την� τήρηση�μητρώων�μελών�και�μη�μελών�

του, τα οποία όμως έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το τε-
χνικό δυναμικό της χώρας, την  τεχνική, επιστημονική, κα-
τασκευαστική και σχετική βιομηχανική δραστηριότητα, τα 
τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία
•�Τη�λειτουργία�και�την�αναβάθμιση�ψηφιακών�συστημάτων�με-

γάλης κλίμακας
•��την� υποστήριξη� κρατικών� � υπηρεσιών� σε� θέματα� ελέγχων,�
αδειοδοτήσεων,�μηχανισμών�πρόληψης�ή�αντιμετώπισης�φυ-
σικών καταστροφών και
•τη�σύνταξη�κανονισμών�και�προδιαγραφών
•τη�μεταφορά�τεχνογνωσίας
•�τη� διασύνδεση� της� έρευνας�και� καινοτόμων� τεχνολογιών�με�

την παραγωγή
•τη�σύνταξη�προδιαγραφών�και�κανονισμών�
•τη�σύνταξη�αναλυτικών�τιμολογίων�
•τη�συγκέντρωση�τιμών�αγοράς
Στόχος είναι να αναληφθούν ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες 
για την ανάπτυξη της Χώρας από όλους τους Φορείς που είναι 
δυνατόν να συνεισφέρουν σε αυτή.

Το ΤΕΕ φορέας τιμολογίων και τιμών τεχνικών έργων

Άρθρο 27. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3669/2008.Για τη σχε-

τική διάταξη στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι: 
1. Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αναλαμ-

βάνει τη δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος των Μητρώ-
ων που αναφέρονται στον νόμο 3639/2008, υπό την εποπτεία 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων. Προς τούτο θα 
ορισθεί μία Υπηρεσία ως ο Διαχειριστής του συστήματος. 
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων να καθορίσει με απόφασή του όλα τα σχετικά θέματα 
για τη διαχείριση της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων και 
τον διαχειριστή.

2. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Έργων στην οποία υπάγονται τα Μητρώα θα συνεργαστεί με 
το Διαχειριστή.

3. Για εξοικονόμηση χρόνου και εκσυγχρονισμό των διαδικα-

σιών, με το παρόν δίνεται η δυνατότητα στο Διαχειριστή να 
συλλέγει και να καταχωρεί στοιχεία στο ηλεκτρονικό σύστη-
μα, εφόσον συμφωνούν οι ενδιαφερόμενοι. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν κυρίως έγγραφα και παραστατικά που απαιτούνται 
για την ενημερότητα των πτυχίων και την α΄ φάση των δια-
γωνισμών μελετών και έργων, όπως ενδεικτικά και όχι περι-
οριστικά φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότη-
τα, πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως ποινικά μητρώα κλπ. 
Εφόσον ανατεθεί στο Διαχειριστή η συλλογή των στοιχείων 
αυτών απαλλάσσονται οι κατασκευαστές, οι μελετητές και 
τα φυσικά πρόσωπα από την υποχρέωση προσκόμισης των 
στοιχείων αυτών. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων να καθορίσει επακριβώς το είδος 
των στοιχείων που συλλέγονται και καταχωρούνται, στην 
ηλεκτρονική βάση, ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων η 
αμοιβή που θα καταβάλλεται προς το διαχειριστή του συστή-
ματος από τους ενδιαφερόμενους που θα του αναθέσουν να 
κάνει τη συγκέντρωση των στοιχείων για λογαριασμό τους, η 
οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται αναλόγως, η ημερομη-
νία έναρξης ισχύος της απαλλαγής των ενδιαφερόμενων από 
την προσκόμιση των στοιχείων καθώς και κάθε άλλη σχετική 
λεπτομέρεια.

 Ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας μιας στάσης στο Γ.Ε.ΜΗ

Άρθρο 26. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2081/1992 και ν. 

3419/2005. Στην αιτιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι: 
Στο μητρώο τεχνικών επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. γίνεται αναγγελία 
από το 1926 όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων συντελε-
στών έργων, καθώς και των εταιρειών που ασχολούνται τόσο ως 
μελετητές όσο και ως κατασκευαστές δημόσιων και ιδιωτικών 
έργων και εγγράφονται οι ασκούντες το επάγγελμα του μελε-
τητή και του κατασκευαστή, φυσικά και νομικά πρόσωπα, σε 
ειδικό μητρώο. Η νομοθεσία περί δημοσίων έργων θέτει ασυμ-
βίβαστα στους ασκούντες το επάγγελμα του μελετητή και των 
μετόχων μελετητικών εταιρειών στην κατεύθυνση της διασφά-
λισης της διαφάνειας, της προστασίας του δημοσίου συμφέρο-
ντος, της ασυμβατότητας στην μελετητική επιστημονική εργα-
σία και της μη εμπλοκής που δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού μελετητών και εργοληπτών στα δημόσια έργα. 
Είναι προφανές ότι τόσο για λόγους που άπτονται των ελέγχων 
στελέχωσης όσο και για πειθαρχικούς λόγους των ασκούντων 
το τεχνικό επάγγελμα πρέπει το αρμόδιο επιμελητήριο για τις 
τεχνικές εταιρείες τόσο να ελέγχει τη στελέχωση σε σχέση με 
τις δραστηριότητες των φυσικών και νομικών προσώπων που 
ασκούν τεχνικά έργα όσο και να ασκεί τον προβλεπόμενο πει-
θαρχικό έλεγχο. Με τη θέσπιση του ΓΕΜΗ τα φυσικά πρόσωπα 
αλλά και οι εταιρείες αυτές παρότι είναι μέλη του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος δεν μπορούν να απογραφούν γιατί 
δεν έχει δοθεί πρόσβαση στο Τ.Ε.Ε. να λειτουργεί ως υπηρε-
σία μιας στάσης. Με την παρούσα τροπολογία επιχειρείται να 
αρθεί αυτή η στρέβλωση. Αντίστοιχο πρόβλημα υπήρξε με το 
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και ξεπεράστηκε με τη 
θέσπιση αντίστοιχης διάταξης.

Ίδρυση νέων τμημάτων εντός ΤΕΕ

Άρθρο 25. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1486/1984. Στην αι-

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Σ/Ν 

Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις 
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τιολογική έκθεση του ν/σ αναφέρεται ότι: Σε πολλά πεδία της 
επιστήμης και επιστημονικές δραστηριότητες τεχνικού αντικει-
μένου εμπλέκονται ειδικότητες επιστημόνων, που δεν είναι δι-
πλωματούχοι μηχανικοί. Τις περισσότερες φορές δεν υπάρχει 
ένας ενιαίος φορέας τόσο για την επιστημονική όσο και την επαγ-
γελματική προώθηση θεμάτων αλλά και για θέματα που αφορούν 
την αδειοδότηση, την πιστοποίηση, την κατάρτιση και γενικότερα 
θέματα του κάθε επιστημονικού και επαγγελματικού χώρου.
Συνέπεια των παραπάνω είναι η μη συμμετοχή μεγάλου πλή-
θους επιστημόνων σε έναν επιστημονικό φορέα και η δημιουργία 
στρεβλώσεων�και�παραλείψεων,�με�χαρακτηριστικά�παραδείγμα-
τα την μη ενιαία επιστημονική έκφραση στους χώρους της πλη-

ροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της χωροταξίας, του περιβάλ-
λοντος κα.
Η�προσθήκη�έρχεται�να�καλύψει�αυτά� τα�κενά�συμμετοχής,�έκ-
φρασης και εκπροσώπησης με την δυνατότητα ίδρυσης επιστη-
μονικών και επαγγελματικών τμημάτων από το Τ.Ε.Ε.
Στόχοι:
•�Η�συνολική�έκφραση�εντός�του�Τ.Ε.Ε.Ε�της�εκπροσώπησης,�συμ-

μετοχής και παρακολούθησης της προόδου των τεχνικών και τε-
χνολογικών εφαρμογών στη χώρα
•�Η� διασφάλιση� της� λειτουργίας� τμημάτων� χωρίς� αποκλεισμούς�

όλων των επιστημόνων, που δεν είναι μέλη αντίστοιχου επιστη-
μονικού φορέα.
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Σε κοινή συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υποδομών,  Μεταφορών 
και Δικτύων, Μ. Χρυσοχοΐδης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χ. Σπίρ-
τζης στις αρχές Νοεμβρίου παρουσίασαν τα δεδομένα και τις 
κατευθύνσεις εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων επισημαίνοντας 
ιδιαίτερα ότι:

1.Η ίδρυση ενός φορέα πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων 
στο πλαίσιο του ΤΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Υποδομών Μιχά-
λης Χρυσοχoϊδης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 3982/2011, για 
την αδειοδότηση και πιστοποίηση των τεχνικών επαγγελμάτων 
(υδραυλικοί,�ηλεκτρολόγοι,�ψυκτικοί�κτλ),�τον�οποίο�είχε�ο�ίδιος�
προωθήσει ως υπουργός Ανάπτυξης. Ο νόμος αυτός, αφού έχουν 
ετοιμαστεί τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα μπορεί τώρα να 
προχωρήσει στο στάδιο της εφαρμογής. Από την πλευρά του ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης τόνισε στις δηλώσεις του 
ότι «η δυνατότητα ίδρυσης του φορέα πιστοποίησης τεχνικών 
επαγγελμάτων είναι το κύριο βήμα για τη δημιουργία Μητρώου 
Συντελεστών Ιδιωτικών Έργων και συνδέεται με το στόχο που 
έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο για ενιαίες προδιαγραφές σε δη-
μόσια και ιδιωτικά έργα. Ο στόχος μας είναι συνέχισε ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ «να συνεργαστούμε και με άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς, τη ΓΣΕΒΕΕ, τη ΓΣΕΕ, και τις εργοληπτικές οργανώσεις, 
ώστε κανείς να μην έχει δεσπόζουσα θέση και να διασφαλίζεται 
η�αμεροληψία�και�η�διαφανής�λειτουργία�των�φορέων».

2. «Ο στόχος είναι τα δημόσια έργα να μην κοστίζουν παραπάνω 
από ό,τι πραγματικά πρέπει, αλλά να μην κοστίζουν και λιγότε-
ρο καταστρέφοντας το τεχνικό δυναμικό», τόνισε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης αναφερόμενος στη λειτουργία από 
το ΤΕΕ ενός αξιόπιστου μηχανισμού τιμολόγησης των έργων. Ο 
υπουργός πρόσθεσε ότι «δυστυχώς, τα τιμολόγια των δημοσίων 
έργων είναι αναχρονιστικά, βασίζονται σε υπολογισμούς, που 
αναφέρονται σε χρόνους που δεν έχουν σχέση με τις σημερινές 
τεχνολογικές εξελίξεις, ούτε με τις επιστημονικές εξελίξεις, με 
αποτέλεσμα όλη η διαδικασία κοστολόγησης των έργων να μην 
είναι επίκαιρη και πολλές φορές να δημιουργεί τεράστια προ-
βλήματα στο δημόσιο και στους εργολάβους».

3. «Η δημιουργία ηλεκτρονικού συστήματος για την  τήρηση των 
μητρώων δημοσίων έργων και η ένταξη του ΤΕΕ ως υπηρεσίας 
μιας� στάσης� στο� Γ.Ε.ΜΗ.� (Γενικό� Εμπορικό�Μητρώο)� εξυπηρε-
τεί την  καταπολέμηση της γραφειοκρατίας» τόνισε ο υπουργός 
Μ. Χρυσοχοίδης. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε από την πλευρά του 

ότι «είναι  πολύ σημαντική η υλοποίηση του ηλεκτρονικού συ-
στήματος για την τήρηση των Μητρώων Δημοσίων Έργων». Ο 
Χρ. Σπίρτζης σημείωσε ακόμη ότι «η υλοποίηση τέτοιων μηχα-
νισμών από το Τεχνικό Επιμελητήριο συμβάλει σε μία ισχυρή, 
διαφανή και παραγωγική δημόσια διοίκηση, βοηθώντας ουσι-
αστικά τις υπηρεσίες του υπουργείου και ταυτόχρονα μειώνει 
τα διοικητικά βάρη στον τεχνικό κόσμο, όσο και στις δεκάδες 
δημόσιες υπηρεσίες». 

4. Από κοινού ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ο υπουργός Υποδομών 
ανακοίνωσαν ότι συμφωνήθηκε να θεσμοθετηθεί  η δυνατότη-
τα ίδρυσης επιστημονικών και επαγγελματικών τμημάτων εντός 
του ΤΕΕ. Η νέα ρύθμιση αναφέρθηκε ότι  δίνει τη δυνατότητα 
σε επιστήμονες που δεν είναι μηχανικοί, έχουν τελειώσει Πα-
νεπιστήμια, να ενταχθούν σε κάποιο φορέα που δεν μπορούν να 
ενταχθούν, όπως είναι οι απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών πληροφο-
ρικής, περιβαλλοντολόγοι, να μπορούν να συμμετάσχουν  από 
κοινού και ισότιμα με τους μηχανικούς στο πλαίσιο λειτουργίας 
στο ΤΕΕ, με αιρετή διοίκηση στο τμήμα τους που θα ενταχθούν, 
αυτό εξοστρακίζει συντεχνιακές λογικές του παρελθόντος και 
εντός του ΤΕΕ και δίνει την ευκαιρία συνεργασιών σε επιστημο-
νικό και επαγγελματικό πεδίο, θέσπισης κανόνων, ορθολογικών 
προτάσεων και διαδικασιών, ώστε το ΤΕΕ να παίξει πιο ουσια-
στικά το ρόλο του ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ

Πως θα εφαρμοστούν στην πράξη τα νέα μέτρα 



4

Την Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010, ο κόσμος παρακολουθούσε με φρίκη την Αϊτή μετά το κτύπημα 
του καταστροφικού σεισμού, που ως συνέπεια είχε τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι να χάσουν 
τη ζωή τους, οι περισσότεροι επειδή ήσαν παγιδευμένοι στα ερείπια για 48 ώρες !
Το τραγικό αυτό γεγονός στάθηκε αφορμή για τον Francisco Aguilar, απόφοιτο του MIT Sloan 
και του Harvard Kennedy School, να καθίσει στο γραφείο του και να προσπαθήσει να μετου-
σιώσει τις γνώσεις τους σε αντικείμενα που θα απέτρεπαν στο μέλλον να επαναληφθούν τέ-
τοια τραγικά γεγονότα από καταστροφές. Κατέληξε να εφεύρει την Bounce Imaging Explorer, 
μια μικρή μπάλα, μεγέθους όσο και του μπέιζ-μπώλ, στην οποία είναι προσαρμοσμένες έξι 
κάμερες και πολλοί ειδικοί αισθητήρες, η οποία μπορεί να ριχτεί μέσα από τα στενά περά-
σματα σε ένα επικίνδυο περιβάλλον, όπως είναι π.χ. τα συντρίμα ενός κτιρίου, και να διαπι-
στώσει αφενός αν υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο, αλλά και τις συνθήκες που επικρατούν στο 
συγκεκριμένο σημείο. Η ίδια «μπάλα» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις ομηρίας 
ατόμων από εγκληματίες ή πυρκαγιές, ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιος έχει τα-
μπουρωθεί και αρνείται να παραδοθεί. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί ή πυροσβέστες 
μπορούν να κατοπτεύσουν το χώρο και να εισέλθουν με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια. Τα 

στοιχεία της «μπάλας» μεταφέρονται 
άμεσα σε ένα smartphone.
Η εφεύρεση κέρδισε πριν λίγο καιρό 
χρυσό βραβείο στον διεθνή διαγωνι-
σμό   MassChallenge, ενώ χαρακτη-
ρίστηκε μια από καλύτερες εφευρέ-
σεις της χρονιάς από το  περιοδικό 
Time.  Ήδη, ο Aguilar συνεργάζεται 
με τον David Young, έναν επιχειρη-
ματία, πρώην αξιωματικό του πεζικού 
του Στρατού των ΗΠΑ, για την παρα-
γωγή και διάθεση του προϊόντος, που 
υπολογίζεται να πωλείται μεταξύ 500 
και 1.000 δολαρίων.
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΓΕΝΝΑ ΕΜΠΝΕυΣΗ

Μια παραγκούπολη, στο Bloemfontein της Νότιας 
Αφρικής, πλασσάρεται στο διαδίκτυο τον τελευταίο 
καιρό, ως ξενοδοχείο πολυτελείας που μπορεί να 
προσφέρει «την πλήρη αφρικανική εμπειρία» και 
παράλληλα «φανταχτερά θεματικά πάρτι που θα είναι 
εμπειρία ζωής». Η ονομασία του Emoya. 
«Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε αυθαίρετους οι-
κισμούς σε όλη τη Νότια Αφρική», γράφουν οι ιδι-
οκτήτες της παραγκούπολης-ξενοδοχείου. «Τώρα 
μπορείτε να απολαύσετε την διαμονή τους σε μια πα-
ράγκα, μέσα στο ασφαλές περιβάλλον ενός ιδιωτικού 
καταφυγίου θηραμάτων», προστίθεται στην ιστοσε-
λίδα. «Αυτή είναι η μόνο παραγκούπολη στον κόσμο 
που είναι εξοπλισμένη με ενδοδαπέδια θέρμανση και 
ασύρματη πρόσβαση στο internet !». Κάθε παράγκα 
κοστίζει 82 δολάρια τη βραδιά, μπορεί να φιλοξενή-
σει τέσσερα άτομα και φυσικά διαθέτει ρεύμα και 
τρεχούμενο νερό, σε αντίθεση με τις παράγκες της 
φτώχειας.
Πρόκειται, ασφαλώς, για μια, πέρα από κάθε όριο, 
εμπορία της πραγματικής φτώχειας, η οποία έχει 
προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στα social media. 
«Έχουν γνωρίσει ποτέ τη φτώχεια, την έζησαν ποτέ 
οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου; Είναι ένα χαστούκι 
στο πρόσωπο όποιου ζει στην πραγματικότητα σε μια 
παραγκούπολη», σημειώνει στο Facebook ένας από 
τους επικριτές του εγχειρήματος.

ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΑ...

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από το 1980 στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, σημειώθη-
κε μόλις το 9% των μεγάλων καταστροφών του κόσμου, αλλά σ’ αυτές καταγράφηκε το 48% των 
θανάτων που προέκυψαν απ’ αυτές. Αιτία, κατά τους ειδικούς, το μεγάλο κόστος της τεχνολογίας 
έκτακτης ανάγκης, η οποία, ωστόσο, χρησιμοποιείται σε πλουσιότερες χώρες.
Με τα δεδομένα αυτά είναι περίπου ευνόητο πολλοί επιστήμονες να έχουν στραφεί στην εφεύρε-
ση νέας, φθηνότερης και πλέον εύχρηστης τεχνολογίας αντιμετώπισης μεγάλων καταστροφών ή 
εγκληματικών ενεργειών.

ΑΥΡΙΟ: ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σύμπτωση απόψεων με τους ελεγκτές για 
μεταβατικό στάδιο προστασίας- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ- Πρόβλεψη για κόκκινα δάνεια από 
το 2015 • Οκτώβριος: Τα νέα χρέη έφθασαν στα 6,8 δισ. ευρώ και τι 
συσσωρευμένο μέγεθός τους στα 63 δισ. ευρώ- ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ Ο ΟΓΚΟΣ 
ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ • Ευρωπαϊκές Τράπεζες: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ • Γ. Βρούτσης: ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΠΑΓΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ 
101.425 ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ- Τον Οκτώβριο δημιουργήθηκαν 
νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες ύψους 381 εκατ. 
ευρώ • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 390 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ- 
Στο ρεκόρ του 27,4% εκτινάχθηκε η ανεργία τον Σεπτέμβριο • ΜΕ 
«ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΥΠΡΟΥ» ΟΙ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ- 
Χωρίς ρεύμα 2.000 δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου • ΜΑΖΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ- Ενόψει απελευθέρωσης 
πλειστηριασμών- Με βήμα σημειωτόν οι επαφές τρόικας-
κυβέρνησης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επικίνδυνοι ερασιτεχνισμοί χωρίς ουσιαστικό όφελος 
για το Δημόσιο- ΔΙΠΛΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟ ΧΑ- Σφοδρές αντιδράσεις 
για τον φόρο υπεραξίας στις μετοχές και την τήρηση βιβλίων 
από τους επενδυτές • Κατηγορηματική δήλωση Γ. Προβόπουλου- 
ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ HAIRCUT ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΤτΕ • 
Νέα συνάντηση με Γ. Στουρνάρα και Γ. Βρούτση- ΒΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ • Υπαναχώρηση του 
υπουργού Εσωτερικών Γ. Μιχελάκη για αλλαγή του εκλογικού νόμου- 
ΣΤΙΣ 18 ΚΑΙ 25 ΜΑΪΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Με τον 
δεύτερο γύρο για την ανάδειξη των δημάρχων οι Ευρωεκλογές.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 18.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 390 ΘΕΣΕΙΣ- Υπεβλήθησαν 
μέχρι χθες στον ΟΤΕ, ενώ η ανεργία διαμορφώθηκε στο 27,4% • ΜΕ 
ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΤΟΝ ΟΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Σε απόσταση 
και για τα ΕΑΣ • ΑΠΩΛΕΙΑ 70,7 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΕΚΠΑ- Έκθεση Σ.Ι. 
κατά Πελεγρίνη • ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΟΠΥΥ- Θα κληθούν 
να επιλέξουν μεταξύ του ΕΣΥ και του ιδιωτικού ιατρείου τους.

ΤΑ ΝΕΑ: ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ 75.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ- Προσφέρεται 
τετράμηνη απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα- Η συνολική αμοιβή για το 
διάστημα αυτό θα είναι € 3.700 • ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: 58 ΥΠΟ ΣΚΙΑΝ 
ΣΤΗ ΔΗΜΑΡ • Η ΜΑΦΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αναπάντητα ερωτήματα μετά τις αποκαλύψεις 
του Ελεύθερου Τύπου- «ΘΥΕΛΛΑ» ΜΕ ΤΟ E- MAIL ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ • ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Μικρά βήματα προσέγγισης- Σε σκληρή γραμμή οι δανειστές- 
ΑΓΡΙΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ- Πλειστηριασμοί: Συμφωνούν 
για μεταβατική ρύθμιση, αγκάθι τα κριτήρια προστασίας- Φόρος 
ακινήτων: Πράσινο φως για το νομοσχέδιο, ενστάσεις για την τρύπα των 
200 εκατ.- ΕΑΣ- ΦΠΑ: Σε εκκρεμότητα ο αριθμός των απολύσεων και 
το 13% στην εστίαση • Σε βουλευτές της Χρυσής Αυγής- ΔΙΩΞΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΚΑΤΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ • Προτείνει μοντέλο Κύπρου- 
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΤΑΪΣΕΛΜΠΛΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 60% του ενεργού πληθυσμού εκτός εργασίας- 
ΔΕΝ ΕΧΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ- 3.183.477 οφειλέτες του 

Δημοσίου- 62,8 δισ. € τα ληξιπρόθεσμα χρέη • ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΙΝ ΤΑ «ΚΟΡΑΚΙΑ» • Από τον Ιανουάριο- Ο 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΖΕΙ «ΚΟΦΤΗ» ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πετάνε στον δρόμο χιλιάδες 
μαθητές από τα ΕΠΑΛ- ΚΛΕΙΝΟΥΝ 1.676 ΣΧΟΛΕΙΑ! • ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ: 
ΟΧΙ ΚΟΥΡΕΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ • Ξεκινά σήμερα το 2ο 
συνέδριο- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ • ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ: 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Νέος ρόλος για τον ΕΟΠΥΥ- ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ 
ΥΓΕΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Κατώτερο των περιστάσεων το πολιτικό σύστημα την 
ώρα που η απελπισμένη κοινωνία διψάει για θετικά πρότυπα- ΒΟΥΛΗ 
ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ! • 27,4%- ΠΑΛΙ ΡΕΚΟΡ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- Προ 80ετίας οι 
αρχηγοί συνεργάζοντο!

Η ΑΥΓΗ: Η τεκμηριωμένη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ- ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ • Ο Αλ. Τσίπρας στην Ευρωβουλή: Η 
ΤΡΟΪΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΤΩΝ 
ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η «εξίσωση» που θα φέρει την Επανάσταση- 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΕΣ= ΜΑΡΜΑΡΩΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ + ΡΩΣΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΑ!
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«ΧΑΡΙΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΝΑ ΖΕΣΤΑΝΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΜΟΥ»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14-15 | 5/12/2013

«Παρακαλώ, ζητώ να μου χαρίσουνε αερόθερμο. Υπάρχει 
μεγάλη ανάγκη. Είμαι άνεργος με δύο παιδιά και δεν έχω 
θέρμανση».
Μέσα σε δύο αράδες η απόγνωση. Μία αγγελία που 
αναγκάστηκε να δημοσιεύσει σε αθηναϊκή εφημερίδα ο 
42χρονος Γιώργος Πιτσουλάκης, άνεργος εδώ και ένα χρόνο, 
προκειμένου να απευθύνει έκκληση να του δωρίσουν μία 
συσκευή θέρμανσης. Άλλωστε αυτός είναι ο πρώτος χειμώνας 
που περνά χωρίς καλοριφέρ: «Δεν το κάνω για μένα. Αλλά δεν 
μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου να ξεπαγιάζουν».
Πρόκειται για μια από τις πολλές «αγγελίες φτώχειας» που 
κυκλοφορούν στις εφημερίδες και στο Διαδίκτυο. Άνθρωποι 
που ζουν κάτω από το όριο της ανέχειας φτάνουν στο σημείο 
να ζητήσουν μέσω αγγελίας σόμπες, ξύλα για το τζάκι, μέχρι 
και σπίτι για να κατοικήσουν προσωρινά αναλαμβάνοντας την 
πληρωμή της ΔΕΗ και των κοινοχρήστων.
Όπως λέει στον «Ε.Τ.» ο κ. Πιτσουλάκης, τις καλές εποχές που 
έβγαζε ως επαγγελματίας οδηγός νταλίκας 1.500 ευρώ το μήνα 
έβαζε αγγελίες με τις οποίες χάριζε οικιακές συσκευές που 
του περίσσευαν. Τώρα, όμως, έχουν έρθει τα πάνω κάτω στη 
ζωή του.
Η εταιρία που τον απασχολούσε επί 15 χρόνια έκλεισε, η 
γυναίκα του εργάζεται περιστασιακά και έπρεπε πάση θυσία να 
βρει τρόπο να ζεστάνει το σπίτι του στο Περιστέρι, όπου ζει με 
τα δύο ανήλικα παιδιά του.
 «Έβαλα την αγγελία πριν από 10 ημέρες ύστερα από 
παρότρυνση φίλου. Έκανα στην άκρη το δισταγμό μου όταν ο 
χειμώνας άρχισε να δείχνει για τα καλά τα δόντια του και το 
σπίτι πάγωσε.
Ήμουν τυχερός και βρέθηκε τελικά ένας άνθρωπος να μου 
δώσει το αερόθερμο που χρειαζόμουν. Πράξη που φαντάζει 
μικρή αλλά που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ», προσθέτει ο 
Γιώργος.
Όσο η θερμοκρασία πέφτει τόσο περισσότεροι άνθρωποι 
ζητούν να τους χαριστεί μια σόμπα, ένα αερόθερμο, ένα μικρό 
κλιματιστικό που περισσεύει. Και αυτό γιατί -όπως λένε- η 
τιμή του πετρελαίου είναι απαγορευτική.
Ξεφυλλίζοντας σελίδες με αγγελίες και διαβάζοντας ανάλογες 
ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο το στομάχι σου δένεται κόμπος. Μια 
μητέρα ζητά σπίτι για τα παιδιά της: «Ελληνίδα, μητέρα δύο 
μεγάλων παιδιών, μετά από οικονομική ζημιά, ζητεί ευγενικά 
να της παρέχουν σπίτι να κατοικήσουν».
Στο τηλέφωνο η φωνή της ακούγεται ήρεμη αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν επιθυμεί να μοιραστεί την ιστορία της.
«Πρόκειται για κάτι πάρα πολύ προσωπικό. Θα σας 
παρακαλούσα να μου επιτρέψετε να μη σας πω οτιδήποτε», 
λέει χαμηλόφωνα και ευγενικά η κυρία.
Άλλη, παρόμοια αγγελία γράφει: «Πέραμα, Καμίνια, Νίκαια, 
Κερατσίνι, Σαλαμίνα και γύρω περιοχές, οικία ζητείται από 
οικογένεια τριμελή με παιδί ΑμεΑ να της παραχωρηθεί. 
Χαράτσι, ΔΕΗ, νερό αναλαμβάνεται από την οικογένεια».

Οι οικογένειες που αντί να ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν 
αναζητούν οικία που έχει μείνει για χρόνια ανοίκιαστη με 
σκοπό να αναλάβουν τα πάγια έξοδά της και να ζήσουν σε 
αυτήν έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Μαζί με τους ανθρώπους 
που καταφεύγουν σε αυτή τη λύση αυξάνονται και οι 
ιδιοκτήτες των σπιτιών που παραχωρούν τα διαμερίσματά τους, 
καθώς βλέπουν ότι αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι και 
τις υπόλοιπες υποχρεώσεις του ακινήτου.
Εντύπωση προκαλούν και οι αγγελίες ατόμων που 
αναλαμβάνουν το κόψιμο ή το κλάδεμα δέντρων με 
αντάλλαγμα λίγα καυσόξυλα για να ζεστάνουν το σπίτι τους.
Παλιότερα τέτοιου είδους ανταλλαγές ειδών και υπηρεσιών 
γίνονταν μόνο στην επαρχία. Τώρα, ωστόσο, όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται να κάνουν το ίδιο στην 
Αττική. «Είναι ένας τρόπος που βρήκα για να εξασφαλίσω 
ξύλα για το τζάκι. Τα οικονομικά μου άλλωστε δεν είναι καλά. 
Πηγαίνω όπου με καλέσουν, κόβω δέντρα που μπορεί να 
έχουν πέσει από τον αέρα ή που έχουν μείνει απεριποίητα και 
χρειάζονται κλάδεμα. Η συμφωνία είναι να κρατήσω μερικές 
κάσες με ξύλα. Έτσι και εγώ είμαι ευχαριστημένος και αυτός 
που με κάλεσε που δεν πλήρωσε τίποτα για τη δουλειά που 
του έκανα», λέει στον «Ε.Τ.» ο Γιάννης, που κόβει δέντρα με 
αυτόν τον τρόπο τους τελευταίους δύο χειμώνες.
Το ίδιο αξιοπρόσεκτη και επίκαιρη είναι αγγελία που 
γράφει: «Χριστουγεννιάτικο δένδρο για στολισμό τμήματος 
νοσοκομείου ζητώ να μου χαρίσουν».
Εκτός από την ανάρτηση των υπαλλήλων νοσοκομείου, που 
δεν βρήκαν μάλλον άλλον τρόπο για να δώσουν εορταστικό 
κλίμα στον εργασιακό τους χώρο, στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν 
ανάλογες αναρτήσεις για το στολισμό δημόσιων χώρων.

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-18 | 5/12/2013

Η Πολιτεία, η ΔΕΗ και η ΡΑΕ σπεύδουν τώρα εν είδει 
κοινωνικής πολιτικής και «φιλανθρωπίας» να πράξουν αυτό 
που η νομοθεσία τούς επιβάλλει από τον Απρίλιο του 2013.
Σήμερα 2.000 νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) παραμένουν χωρίς ρεύμα από 
το 2011 και το 2012. Η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα καθώς δεν 
υπήρχε ακόμη η προστατευτική νομοθεσία περί ευάλωτων 
καταναλωτών, που για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε μέσω των 
κωδίκων της ΡΑΕ τον Απρίλιο του 2013 και εξειδικεύθηκε με 
υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ δύο μήνες 
αργότερα. Η νομοθεσία που ενσωμάτωσε με καθυστέρηση 
Οδηγία του 2009 απαγορεύει τη διακοπή ηλεκτροδότησης για 
ευάλωτους καταναλωτές τους τρεις χειμερινούς μήνες και 
τους τρεις θερινούς μήνες. Στο πλαίσιο της προστασίας τους 
από αυθαίρετες πρακτικές των παρόχων και αναγνωρίζοντας 
την άγνοια ατόμων αυτής της κατηγορίας λόγω αδυναμίας 
πρόσβασης στην ενημέρωση, καθιστά τις αρμόδιες αρχές 
(ΡΑΕ, υπουργείο κ.λπ.) υπεύθυνους για την υποχρέωση των 
παρόχων να ενημερώνουν με φυλλάδια και άλλους τρόπους 
(καμπάνιες κ.λπ.) για τα δικαιώματά τους. Στο πλαίσιο 
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αυτό η ΔΕΗ, που ενέταξε στους ευάλωτους καταναλωτές 
όσους είχαν εγγραφεί στο ΚΟΤ, θα έπρεπε να φροντίσει 
για την ηλεκτροδότηση τους τουλάχιστον τους 6 μήνες που 
προβλέπει ο νόμος, και η ΡΑΕ και το αρμόδιο υπουργείο να 
ελέγξουν εάν προχώρησε στην επανασύνδεση του ρεύματος. 
Μόλις χθες η ΔΕΗ με εντολή του υφυπουργού ΠΕΚΑ Μάκη 
Παπαγεωργίου άρχισε να αποκαθιστά την ηλεκτροδότηση των 
2.000 ενταγμένων στο ΚΟΤ καταναλωτών. Από χθες, σύμφωνα 
με πληροφορίες, και μετά την παραίνεση του πρωθυπουργού 
Αντώνη Σαμαρά, πρωτοβουλία για τον επανασχεδιασμό της 
προσπάθειας διασφάλισης ηλεκτροδότησης σε ευπαθείς 
ομάδες αναλαμβάνει και ο υφυπουργός Μάκης Παπαγεωργίου, 
καθώς διαπιστώθηκε προχειρότητα και αδυναμία ελέγχου 
των πραγματικά απόρων. Το Μαξίμου φαίνεται να ανησυχεί 
από την εμπλοκή των δήμων στην υπόθεση, αναγνωρίζοντας 
τον κίνδυνο μικροκομματικής αξιοποίησης ενόψει των 
δημοτικών εκλογών. Αναζητώντας πιο ασφαλείς πηγές και 
εργαλεία ελέγχου των αναξιοπαθούντων, ο κ. Παπαγεωργίου 
ζήτησε χθες και αναμένεται να την έχει σήμερα από το 
υπουργείο Εργασίας λίστα ατόμων που είναι ενταγμένα στα 
προγράμματα προνοίας. Η λίστα αυτή θα δοθεί στη ΔΕΗ για να 
διασταυρωθούν τα στοιχεία των ατόμων που έχουν πραγματικά 
ανάγκη. Παράλληλα εξετάζεται ο επανασχεδιασμός συνολικά 
του ΚΟΤ και του μητρώου ευάλωτων καταναλωτών.
Συνεργάτες του υπουργού Γιάννη Μανιάτη μετέφεραν χθες 
την προώθηση από τον υπουργό σε ειδική κατηγορία του ΚΟΤ 
συνολικά των περίπου 30.000 ατόμων που είναι γραμμένοι στα 
κοινωνικά συσσίτια και όχι μόνο των ΙΟΙ 5 χιλιάδων που έχουν 
ενταχθεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου. Αυτοί θα έχουν συμβολική 
χρέωση της κατανάλωσης τους αφού θα τους παρέχεται 
έκπτωση της τάξης του 99%.
Το κόστος ηλεκτροδότησης υπολογίζεται στα 7-8 εκατ. 
ευρώ ετησίως και θα επιμεριστεί στο σύνολο των 7,5 εκατ. 
καταναλωτών της ΔΕΗ μέσω των ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής 
Ωφέλειας) με ένα ποσό της τάξης του ενός ευρώ ετησίως. To 
κόστος  για την ηλεκτροδότηση μόνο των εγγεγραμμένων στα 
συσσίτια μέχρι την 1η Νοεμβρίου, όπως δήλωσε ο κ. Μανιάτης 
σε τηλεοπτικό σταθμό χθες, θα είναι 50 λεπτά ετησίως για 
τους εκτός ΚΟΤ καταναλωτές. Από το υπουργείο διευκρινίζουν 
ότι για τις επανασυνδέσεις των καταναλωτών αυτής της 
κατηγορίας, δεν θα πληρωθούν τέλη. Ο Δήμος Αθηναίων 
καλεί τους πολίτες στις  οικίες των οποίων έχει διακοπεί η 
ηλεκτροδότηση, λόγω οφειλών προς τη ΔΕΗ, να προσέρχονται 
από σήμερα Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Τετάρτη 
18 Δεκεμβρίου, από 9 το πρωί μέχρι 7 το βράδυ, σε ένα από 
τα επτά Σημεία Εξυπηρέτησης του Δημότη, για να υποβάλουν 
αίτηση επανασύνδεσα προς την αρμόδια επιτροπή.

ΑΓΡΙΟ ΠΑΖΑΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ 
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Ενδοκυβερνητικό πρόβλημα, οι διαστάσεις του οποίου δεν 
μπορούν να υπολογιστούν σε αυτή τη φάση, προκαλεί το θέμα 
των αμυντικών βιομηχανιών, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες 
απόψεις μεταξύ μελών του υπουργικού συμβουλίου, όχι για 

τον αριθμό των εργαζομένων στα ΕΑΣ (Αμυντικά Συστήματα) 
που θα απομακρυνθούν, αλλά στον τρόπο με τον οποίο θα 
γίνουν οι απολύσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το ότι η κυβέρνηση φέρεται 
να έχει συμφωνήσει με την τρόικα για την παράταση της 
λειτουργίας ενός εργοστασίου των ΕΑΣ (Λαύριο), εν τούτοις 
η κυρία Φ. Γεννηματά επιμένει πως οι όποιες αποχωρήσει 
θα πρέπει να γίνουν μέσω εθελουσία εξόδου. Με την άποψη 
αυτή, που κάθε άλλο παρά βέβαιο είναι ότι την αποδέχονται 
οι δανειστές, διαφωνούν τόσο ο υπουργός Οικονομικών 
όσο και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης.
H αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, που χειρίστηκε από την 
πρώτη στιγμή το θέμα, κατέθεσε την πρότασή της τόσο στον 
πρωθυπουργό όσο και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, 
η οποία προέβλεπε τη διατήρηση δύο εργοστασίων και την 
απόλυση -μέσω εθελουσίας- των 350 από τους 900 συνολικά 
εργαζομένους. Ο υπουργός Οικονομικών, από την πρώτη 
στιγμή είχε σημειώσει ότι μια τέτοια πρόταση θα ήταν πολύ 
δύσκολο να γίνει αποδεκτή, ενώ -πολύ πιο έντονες- ήταν οι 
αντιδράσεις από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
στελέχη του οποίου έκαναν λόγο για «χρυσές εθελούσιες». 
Τακτικοί συνομιλητές του κ. Κυρ. Μητσοτάκη μάλιστα, 
ανέφεραν ότι «με την πρόταση της κ. Γεννηματά είναι σαν η 
ίδια η κυβέρνηση να χωρίζει τους δημοσίους υπαλλήλους σε 
πατρικίους και πληβείους».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης δεν έθεσε σε 
καμιά φάση της διαπραγμάτευσης θέμα αριθμού απολύσεων.
Αντιθέτως, διεμήνυσε ότι είναι έτοιμος, εάν αποφασιστεί 
να μειωθεί ο αριθμός εκείνων που θα φύγουν από τις 
Αμυντικές Βιομηχανίες, να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα 
τα θέματα που αφορούν τις προσφυγές συμβασιούχων κατά 
του Δημοσίου, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που έχει 
τεθεί μετά την αρχική συμφωνία κυβέρνησης - τρόικας για τις 
απομακρύνσεις από το Δημόσιο.
Ωστόσο, η κ. Γεννηματά δηλώνει αμετακίνητη από το δικό 
της σχέδιο και σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες που δεν 
επιβεβαιώνονται από τους συνεργάτες της, έφτασε στο σημείο 
να απειλήσει και με παραίτηση σε περίσωση υπαναχώρησης 
της κυβέρνησης.
Το θέμα των Αμυντικών Βιομηχανιών ήταν στο επίκεντρο 
της μίνι σύσκεψης που είχαν χθες το μεσημέρι (λίγο πριν 
από την επίσκεψη της πρόεδρου της Λιθουανίας στην 
Ελλάδα) οι κ. Σαμαράς και Βενιζέλος με τον κ. Στουρνάρα. Ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Οικονομικών 
συνέχισαν τη συζήτησή τους και μετά την αποχώρηση του 
πρωθυπουργού για την έναρξη των επισήμων συνομιλιών με 
τη Λιθουανή πρόεδρο. Ο πρωθυπουργός και o αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης έχουν συμφωνήσει στη «γραμμή» που θα 
πρέπει να ακολουθηθεί έναντι των δανειστών, όπως επίσης και 
στην ανάγκη να βρεθεί λύση έτσι ώστε να μην καθυστερήσει 
περαιτέρω n εκταμίευση της δόσης του 1,1 δισ ευρώ, με 
δεδομένο ότι το μοναδικό προαπαιτούμενο που δεν έχει 
υλοποιηθεί είναι αυτό των αμυντικών βιομηχανιών.


