
Συνολικό έλλειμμα 1,750 δις  θα έχουν φέτος τα Ταμεία στους κλάδους των συ-
ντάξεων και των εφάπαξ σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των προϋπολογισμών για 
το 2014 που ενέκρινε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
Αναμένονται μειώσεις επικουρικών και των εφάπαξ, σε εφαρμογή της «ρήτρας» 

μηδενικού ελλείμματος αν δεν «πιαστούν» οι στόχοι για τα έσοδα. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Όταν οι εργαζόμενοι γίνονται … αριθμητικά 
ποσοστά !
Έτσι μπορεί να τιτλοφορηθεί η ιστορία του 
νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε στη Βουλή 
και προβλέπει την κατάργηση ή συγχώνευση 
23 φορέων, αλλά και τον προκαθορισμένο και 
οριοθετημένο τρόπο άμεσης (εντός μηνός από 
την ψήφιση του σχεδίου νόμου !) αξιολόγησης 
των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να προκύψουν 
οι 12.500 που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα 
«κινητικότητας» (κι ας αρνείται το συσχετισμό 
αξιολόγησης-κινητικότητας το υπουργείο). 
Φυσικά, όλα αυτά, κατ’ απαίτηση της «τρόικα» που 
κυβερνά αυτό τον τόπο.
Η «τράπουλα είναι σημαδεμένη», αφού ο 
νομοθέτης (;) επιθυμεί με το νέο σύστημα 
αξιολόγησης το οποίο θα ισχύει στο εξής, 
υποχρεωτικά μόνο το 25% των υπαλλήλων να 
λαμβάνει «άριστα», το 60% να παίρνει ένα … 
«προβιβάσιμο» βαθμό και το 15% να μένει «κάτω 
από τη βάση» ! Με άλλα λόγια, περίπου 73.000 
εργαζόμενοι της γενικής κυβέρνησης (δηλαδή το 
15% των σημερινών 736.000 απασχολουμένων  
σε όλο το δημόσιο) θα μείνουν … μεταξεταστέοι. 
Τα ποσοστά είναι απαράβατα και αν συμβεί π.χ. 
το «άριστα» να το δικαιούνται περισσότεροι ή 
το «κάτω από τη βάση» λιγότεροι, αυτό, κατά το 
γράμμα του νόμου δεν θα γίνεται αποδεκτό !
Οι εμπνευστές-εισηγητές του νέου συστήματος 
αξιολόγησης, αλλά και εκείνοι που εισηγούνται 
την ψήφισή του, αγνοούν πως με ποσοστώσεις 
δεν αποκτάς καλύτερη δημόσια διοίκηση και 
πάνω απ’ όλα πως οι εργαζόμενοι δεν είναι 
αριθμοί, απ’ αυτούς που πληκτρολογείς σε ένα 
calculator και κάνεις προσθέσεις, αφαιρέσεις, 
πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΑΤΕ

Με αφανισμό απειλούνται μικροί 
και μεσαίοι εργολήπτες

Αναλυτικά στις 
σελ. 3 και 4 

 «Με μια απόφαση η οποία προβλέ-
πει αρνητική αναθεώρηση τιμών για 
εργασίες που ήδη έχουν εκτελεστεί 
σε δημόσια έργα, οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες ετοιμάζονται να βάλουν «τα-
φόπλακα», κυρίως στους μικρούς και 
μεσαίους εργολήπτες». Αυτά τονίζει 
ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών 
Εταιριών (ΣΑΤΕ) σε χθεσινό δελτίο 
Τύπου, στο οποίο αναλυτικά αναφέ-
ρεται ότι: «Με την απόφαση, η οποία 
έχει αναδρομική ισχύ, θα κληθούν 
χιλιάδες εργολήπτες να επιστρέψουν 
χρήματα τα οποία ήδη έχουν δαπανή-
σει σε υλικά και μεροκάματα, ασφα-
λιστικές εισφορές, απόδοση ΦΠΑ, 
λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις, 
τη στιγμή, μάλιστα, που ένα τέτοιο, 
δίχως προηγούμενο, ενδεχόμενο, 
δεν είχε προβλεφθεί όταν κατέθεταν 
τις προσφορές τους για τα συγκεκρι-
μένα έργα. Να σημειωθεί ότι από μια 
τέτοια απόφαση εξαιρούνται οι εται-
ρείες-παραχωρησιούχοι που έχουν 

αναλάβει τα πολύ μεγάλα έργα (αυτο-
κινητόδρομους κλπ.). Παράλληλα, σε 
μια περίοδο κατά την οποία ο κλάδος 
των κατασκευαστικών επιχειρήσε-
ων βιώνει τις χειρότερες συνθήκες 
και προσπαθεί να επιβιώσει, με άλλη 
απόφαση επιβάλλεται η αναδρομική 
φορολόγηση των έως τώρα αφορο-
λόγητων αποθεματικών των εργολη-
πτικών εταιρειών. Η απόφαση αυτή, 
πέρα από αντισυνταγματική, είναι 
και καταστροφική, καθώς – εφόσον 
ισχύσει – θα κληθούν οι εταιρείες να 
καταβάλλουν ποσά υπέρμετρα των 
δυνατοτήτων τους, τα οποία και δεν 
διαθέτουν. Ο ΣΑΤΕ καλεί τους αρμό-
διους να παρέμβουν και να αναστεί-
λουν κάθε απόπειρα καταστροφής 
της πλειοψηφίας των εργοληπτών, σε 
μια περίοδο, μάλιστα, κατά την οποία 
οι ίδιοι διατείνονται ότι θα χρειαστούν 
τον κλάδο για να υλοποιήσουν το νέο 
ΕΣΠΑ και να οδηγήσουν σε αναθέρ-
μανση την οικονομία.

Εργοληπτικές ορ-
γανώσεις πήραν 
θέση για το νέο 
θεσμικό πλαίσιο 
σύναψης δημο-
σίων συμβάσεων 
έργων, προμη-
θειών και υπηρε-
σιών.

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

  Συνέδριο με θέμα την αυτοβιογραφική γραφή  ως μέσο στήριξης κακοποιημένων γυναικών και 
τίτλο "Γράφοντας μετά τη Σιωπή...", διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας την Παρασκευή, 
28 Φεβρουαρίου (09:30 - 18:00) στο ξενοδοχείο Stratos Vassilikos (Μιχαλακοπούλου 114, Αθήνα), 
Αίθουσα "Ολυμπία". Η συμμετοχή στις διεργασίες του συνεδρίου είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται 
προεγγραφή (δηλώσεις συμμετοχής στην ιστοσελίδα: www.antiviolence-net.eu)

"ΓΡΑφΟΝΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΙΩπΗ..."

ΣΗΜΕΡΑ 13-2-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομη-
χανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής διοργανώνει 
σήμερα και ώρα 18.30- διάλεξη του πολιτικού 
μηχανικού Νίκου Βλαχόπουλου, με θέμα: 
«Performance of Forepole Support Elements 
used in Tunneling within Weak Ground». Η ομιλία 
θα πραγματοποιηθεί στην  αίθουσα εκδηλώσεων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 
1ος όροφος). 
 
➦ Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής διοργα-
νώνει σήμερα στις 19.00 διάλεξη της Α.Μ.  Δήμη-
τρας Νικολάου με θέμα: «Τομές», στο αμφιθέατρο 
Αντώνη Τρίτση, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Αθηναίων (Ακαδημίας 50).

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜπΟΣΙΑ

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και 
την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 
ΠΑΤΡΑ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 
Πανεπιστημίου Πατρών

26-27 
Φεβρουαρίου

2014

   Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα " Έρευνα, 
Καινοτομία και Πρότυπα" διοργανώνουν το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και ο Ελληνικός Οργα-
νισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), την Παρασκευή 
21 Φεβρουαρίου (10.00-14.30), στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48).  Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
Στόχος της ημερίδας, να ενημερώσει για τον 
ρόλο και τη συμβολή των προτύπων στην έρευνα 
και καινοτομία, τους τρόπους αξιοποίησης των 
εργαλείων της τυποποίησης στα ερευνητικά έργα 
και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των ερευνητι-
κών και τυποποιητικών έργων. Απευθύνεται στην 
ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και 
στη νέα και καινοτόμο επιχειρηματική κοινότητα, 
αποσκοπώντας στην καλύτερη αξιοποίηση της τυ-
ποποίησης και των προτύπων στα ερευνητικά έργα 
και τις δραστηριότητες καινοτομίας και λαμβάνο-
ντας υπόψη τον τελικό σκοπό, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας οικονομίας. 
Οι ερευνητικές προτεραιότητες και ανάγκες 
τυποποίησης, σύμφωνα με τα δεδομένα εθνικού 
σχεδιασμού, περιλαμβάνουν τους παρακάτω τομείς 
ενδιαφέροντος: αγρο/βιο/διατροφή, τουρισμός, 
ενέργεια, υγεία, τεχνολογίες των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών (ΤΠΕ), μεταφορές και logistics, 

βιώσιμη ανάπτυξη-περιβάλλον- οικοκαινοτομί-
ες, γαλάζια οικονομία και δια βίου μάθηση. Οι 
ειδικότεροι θεματικοί τομείς είναι: διαχείριση 
των αποβλήτων, γενόσημα φάρμακα (παραγωγή), 
ιατρικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας, ιχθυο-
καλλιέργειες, εξειδικευμένες κατηγορίες τροφίμων, 
φροντίδα για την τρίτη ηλικία, έρευνα στον τομέα 
της υγείας, περιφερειακοί διαμετακομιστικοί 
κόμβοι, πολιτιστική κληρονομιά και προγράμματα 
κλασικών σπουδών, επαγγελματικά προσόντα, 
δεξιότητες και κατάρτιση. 
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά 
απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης 
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύ-
ου στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live 
Πληροφορίες: www.ekt.gr
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

«Παιδεία, Νέες Θέσεις 
Εργασίας και Ανάπτυξη»

  Το καυτό πρόβλημα της ανεργίας, σε συνάρτηση 
με τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης του, θα 
απασχολήσει το 2ο Οικονομικό Συνέδριο «Παιδεία, 
Νέες Θέσεις Εργασίας και Ανάπτυξη» που θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 
2014 στην Αθήνα, στην  Αίγλη Ζαππείου.
Το συνέδριο διοργανώνει η FMW Financial Media 
Way, ενώ είναι υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων Ελλάδας ( Κ.Ε.Ε.Ε ).
Στη θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνονται 
οι ενότητες :
- Τα σημερινά δεδομένα για την ανεργία και την 
απασχόληση
- Ο ρόλος της παιδείας στην εξεύρεση εργασίας
- Η απασχόληση και η ανάπτυξη.

Έρευνα, Καινοτομία και Πρότυπα

	  



Ως σημαντική πρωτοβουλία, η οποία, ωστόσο, χρειάζεται να 
εμπλουτιστεί και συμπληρωθεί από μια σειρά διατάξεων και άρα 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επανάληψης αντιλήψεων και επιλο-
γών που έχουν, επί σειρά ετών, δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 
στους εμπλεκόμενους στο σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων, 
χαρακτηρίζει ο ΣΑΤΕ το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας για την πλήρη ανατροπή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και την αντικατάστασή της από ένα νέο ενοποιημένο 
νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει όλα τα ζητήματα που αφορούν 
στην ανάθεση και στην εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων (έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών) ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.
Σημειώνουμε ότι το σχέδιο νόμου, με τίτλο «Για την διαμόρφωση 

ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημο-
σίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση ως τις 30 Ιανουαρίου, ενώ ήδη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ενέκρινε στις 15 Ιανουαρίου δυο νέες Οδηγίες για τις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, που αντικαθιστούν τις 
ισχύουσες, καθώς και μια νέα οδηγία που αναφέρεται ειδικά στις 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων παραχώρησης έργων 
και υπηρεσιών. Με αυτές τις νέες οδηγίες επέρχονται σημαντικές 
αλλαγές στους διαγωνισμούς και στην ανάθεση των δημόσιων συμ-
βάσεων.  Ο ΣΑΤΕ, που έχει δηλώσει προ πολλού τη θέση του για την 
αναγκαιότητα ριζικών μεταρρυθμίσεων στο θεσμικό πλαίσιο παρα-
γωγής δημοσίων έργων, με στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικό-
τητα των δράσεων και τη βέλτιστη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων, 
μέσω της διαφάνειας, αφού μελέτησε συστηματικά – με ειδική 
ομάδα εργασίας – το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, κατέθεσε στη δι-
αβούλευση και έστειλε στους συναρμόδιους υπουργούς και εμπλε-
κόμενους φορείς, συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις. 
Παράλληλα, επειδή το θέμα είναι μείζον, αποφάσισε να οργανώσει 
ειδικές ενημερωτικές συναντήσεις ανά την Ελλάδα (ήδη οργάνωσε 
ενημερωτική συνάντηση των εργοληπτών – μελών του στην Πάτρα 
στις 6.2.2014 και μεθαύριο, Παρασκευή, 14.2.2014, αντίστοιχη συ-
νάντηση οργανώνεται στη Λάρισα) ενώ έχει προγραμματίσει ειδική 
Ημερίδα στην Αθήνα, για τις 6 Μαρτίου. Όπως υπογραμμίζει προς 
τους αρμόδιους υπουργούς το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ενώ 
μπορεί να θεωρηθεί σημαντική πρωτοβουλία προς την ορθή κα-
τεύθυνση, «δεν συνιστά μία άρτια, σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα 
παρεμβάσεων στο χώρο των δημοσίων έργων αφού η συντριπτική 
πλειοψηφία των κομβικών ζητημάτων λειτουργίας του συστήματος 
παραγωγής δημοσίων έργων θα εξειδικευθεί με την έκδοση μελλο-
ντικών προεδρικών διαταγμάτων, γεγονός που, κατά τη γνώμη μας, 
δεν δικαιολογείται, αφού προκαλεί υψηλή αβεβαιότητα και ανησυ-
χία σε όλους τους μετέχοντες στο σύστημα παραγωγής δημοσίων 
έργων.   Συγκεκριμένα, η πλήρης απουσία σχεδίων των προβλε-
πόμενων Κανονισμών περί των έργων, αφήνει πλήθος ζητημάτων 

ανοικτά με πιθανό ενδεχόμενο την επανάληψη αντιλήψεων και 
επιλογών που έχουν, επί σειρά ετών, δημιουργήσει σοβαρά προ-
βλήματα στους εμπλεκόμενους στο σύστημα παραγωγής δημοσίων 
έργων. Περαιτέρω, καθιστά ελλιπές το συνολικό θεσμικό πλαίσιο, 
αφήνοντας τεράστια κενά και απορίες σχετικά με τον τρόπο που 
θα εξειδικευθούν οι ρυθμίσεις στα σημαντικότατα αυτά ζητήματα, 
τα οποία παραμένουν παντελώς αρρύθμιστα από τον νόμο».  Όπως 
επισημαίνει ο ΣΑΤΕ, παραμένουν «μετέωρα», αφού δεν ρυθμίζονται 
από το προτεινόμενο σχέδιο νόμου:
•Το Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και γενικότερα η 
οργάνωση του εργοληπτικού επαγγέλματος.
•Τα Συστήματα Δημοπράτησης. 
•Το στάδιο εκτέλεσης των Έργων. 
•Η έννομη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης των Έργων.
•Οι αναλύσεις τιμών και αναθεώρηση τιμών δ.ε.  
•Οι επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις κλπ.
«Οι ανωτέρω κρισιμότατοι τομείς πρέπει να ρυθμίζονται με τον 
νόμο και όχι με την έκδοση μελλοντικών Προεδρικών Διαταγμάτων 
/ Κανονισμών / Υπουργικών Αποφάσεων» τονίζει ο ΣΑΤΕ.

Συναντίληψη 
Τις απόψεις αυτές, όπως προέκυψε από την συνάντηση που ορ-
γάνωσε την περασμένη εβδομάδα στην Πάτρα το Περιφερειακό 
Γραφείο ΣΑΤΕ Δυτικής Ελλάδας, ασπάζεται η πλειοψηφία των ερ-
γοληπτών. Κατά την εκτενή ενημέρωση και συζήτηση, στην οποία 
μετείχε αντιπροσωπεία της Διοίκησης του ΣΑΤΕ με επικεφαλής τον 
Πρόεδρο Γιώργο Βλάχο, εκφράστηκε η ανησυχία για «το άγνωστο 
τμήμα του νομοσχεδίου», το οποίο αφορά σημαντικά ζητήματα. 
Ομόφωνη, ωστόσο, ήταν η άποψη πως ο ΣΑΤΕ θα πρέπει να συμμε-
τάσχει ενεργά στη διαμόρφωση ενός νέου ολοκληρωμένου και ενι-
αίου θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τα έργα, που θα προβλέπει 
διαφάνεια και υγιή ανταγωνισμό. Αντίστοιχη ανοικτή ενημερωτική 
συνάντηση οργανώνει ο ΣΑΤΕ, μεθαύριο Παρασκευή 14.2.2014, στη 
Λάρισα (ώρα 19:00, ξενοδοχείο Divani Palace), στην οποία θα με-
τέχει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, στην προ-
σπάθεια να ενημερώσει ψύχραιμα και αναλυτικά τους εργολήπτες 
της Περιφέρειας, αλλά και να συμπληρώσει τις θέσεις του με τις 
απόψεις τους. Κι αυτό, ενόψει της ειδικής Ημερίδας που έχει προ-
γραμματίσει για τις 6 Μαρτίου στην Αθήνα (αίθουσα συνεδρίων του 
ΕΒΕΑ), στην οποία έχει καλέσει να συμμετάσχουν οι συναρμόδιοι 
υπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστής Χατζηδάκης 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οι 
εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου και εκπρόσωποι του τεχνικού 
κόσμου. Στόχος του ΣΑΤΕ είναι να υπάρξει ουσιαστική και πλή-
ρης διαβούλευση, δίχως καθυστερήσεις, τόσο για το σχέδιο νόμου 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όσο και για 
τις επερχόμενες αλλαγές από τις αντίστοιχες Κοινοτικές Οδηγίες, 
ώστε η σημαντική πρωτοβουλία, να μην εξελιχθεί σε ένα «μετέω-
ρο» βήμα, στην κατεύθυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο 
νομοθετικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, τις οποίες επιμόνως έχει 
ζητήσει τα τελευταία χρόνια, διερμηνεύοντας την άποψη της συ-
ντριπτικής πλειοψηφίας των εργοληπτών.

«Σημαντική πρωτοβουλία, πλην, όμως, με πολλά  
και καθοριστικά μετέωρα βήματα»

Τονίζει ο ΣΑΤΕ για  το προτεινόμενο νέο θεσμικό πλαίσιο  
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
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 Ο ΣΑΤΕ ενημερώνει τους εργολήπτες στην πε-
ριφέρεια, ενώ οργανώνει ημερίδα στην Αθήνα 
στις αρχές Μαρτίου



Ασάφειες, αντικρουόμενες διατάξεις και επιστροφή σε τακτικές του 
παρελθόντος με την ανάθεση έργων σε ημέτερους διαπιστώνει η ΠΕ-
ΣΕΔΕ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης (μετά από πρόταση 
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, «Για τη δια-
μόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Με δελτίο 
Τύπου ανακοινώθηκε ότι σε επιστολή της  Πανελλήνιας Ένωσης Συν-
δέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων προς τον Υπουργό Ανάπτυξης 
κ. Χατζηδάκη και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
σημειώνεται πως «παρά την επίκληση των ευρωπαϊκών οδηγιών, (η 
πρόταση σχεδίου νόμου) αποτελεί ένα «συνονθύλευμα ασαφών διατά-
ξεων που προάγουν ευθέως την αυθαιρεσία, την αδιαφάνεια και την 
διαφθορά, εις βάρος του Κοινωνικού αγαθού «Δημόσιο Έργο» και εις 
βάρος του τελικού αποδέκτη, δηλαδή του Πολίτη, αλλά υπέρ των ισχυ-
ρών συμφερόντων που εν πολλοίς ευθύνονται για την κατάρρευση της 
Πατρίδας μας». Πιο αναλυτικά η ΠΕΣΕΔΕ διαπιστώνει έλλειψη αντικει-
μενικών κριτηρίων, ασαφείς και γενικόλογες διατυπώσεις σε μια σειρά 
άρθρα και επαναφορά  διατάξεων που έχουν εφαρμοσθεί στο παρελθόν 

και έχουν καταδικαστεί στην πράξη ως απαράδεκτες (πχ αιτιολόγηση 
υπερβολικά χαμηλών προσφορών, συμπλήρωση δικαιολογητικών μετά 
το διαγωνισμό, παραμονή οικονομικών προσφορών στα συρτάρια κα).  
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το άρθρο 127 καθώς σύμφωνα με την ΠΕ-
ΣΕΔΕ «εναποθέτει στα χέρια ενός «Δημοσίου», που πρωταγωνιστεί σε 
σκάνδαλα διαφθοράς, την ευχέρεια να διενεργεί κατά βούληση «κλει-
στούς» διαγωνισμούς, δηλαδή να μοιράζει τα έργα (προμήθειες και 
υπηρεσίες), όπου αυτό θέλει, άρα σε αρεστούς και ημέτερους» αλλά 
και το άρθρο 129 που θεσμοθετεί εκ νέου τις ελεύθερες απ' ευθεί-
ας αναθέσεις, χωρίς ουδεμία προϋπόθεση. Το νομοσχέδιο επιτρέπει 
και τις κατάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις στις προσφορές καθώς 
καταργεί το αυθημερόν άνοιγμά τους!  «Σας καλούμε, όσον αφορά το 
σκέλος των Δημόσιων Έργων, να καλέσετε εκ νέου, τόσο το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), όσο και την Ομοσπονδία μας (ΠΕΣΕΔΕ), 
σε διαβούλευση και κατάθεση προτάσεων, προκειμένου να διορθω-
θούν πλήθος ασαφών και αναχρονιστικών διατάξεων, επικίνδυνων για 
την Χώρα και τους Πολίτες, τις οποίες επισημαίνουμε παραπάνω» κα-
ταλήγει η ΠΕΣΕΔΕ.

«Ασάφειες, αντικρουόμενες διατάξεις και επιστροφή  
σε τακτικές του παρελθόντος»

Διαπιστώνει η ΠΕΣΕΔΕ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγρα-
ψε χθες την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την ανάπλαση της οδού 
Πανεπιστημίου, την επέκταση του Τραμ και τις σχετικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαί-
σιο της ανασυγκρότησης του κέντρου της Αθήνας, έργου συνολικού προϋπολογισμού ύψους 
78.500.000 ευρώ. Το προς υλοποίηση Έργο αποτελείται από ένα σύνολο έργων τα οποία χω-
ρίζονται, σύμφωνα με το θεματικό τους αντικείμενο, σε δυο διακριτές ενότητες, οι οποίες θα 
χρηματοδοτηθούν αντίστοιχα, από το ΥΠΕΚΑ με 37.974.000 ευρώ (μέσω του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ) και την Περιφέρεια Αττικής 
με 40.526.00 ευρώ. (μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΠ Αττικής).

Ανάπλαση Πανεπιστημίου – Πατησίων

Στον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφά-
τη, φαίνεται πως καταλήγει η ΝΔ για το Δήμο Θεσσα-
λονίκης, όπως μεταδίδει το protothema.gr. Σύντομα 
αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τη θέση του 
στο ΥΠΕΚΑ .

Δήμος Θεσσαλονίκης

Μεγάλο τεχνικό έργο, που ουσιαστικά θα 
προστατεύσει τον αρχαιολογικό χώρο της 
Ολυμπίας, θα υλοποιηθεί στο σημαντικό-
τερο θρησκευτικό και αθλητικό κέντρο της 
αρχαιότητας. Πρόκειται για προληπτικά 
έργα αντιστήριξης των πρανών τόσο του 
αναλήμματος των Θησαυρών του Κρονίου 
λόφου όσο και του Ιερού της Δήμητρας 
Χαμύνης, μνημεία τα οποία κινδυνεύουν 
λόγω των κλιματικών και γεωλογικών φαι-
νομένων που αναπτύσσονται στην περιοχή. 
«Τα φυσικά φαινόμενα που συνέβησαν 
πρόσφατα σε γειτονικές περιοχές της Μεσ-
σηνίας, όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις 
και άνοιξε η γη, δεν αφήνουν περιθώρια.  
Πρέπει να επέμβουμε με δυναμικά μέτρα 

ώστε να μην χρειαστεί στο μέλλον να αντι-
μετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα και στην 
Ολυμπία.  Στην ουσία πρόκειται για μέτρα 
πρόληψης», τόνισε η γγ του ΥΠΠΟΑ Λ. Μεν-
δώνη στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο, που έδωσε χτες ομόφωνα το πράσινο 
φως στις σχετικές μελέτες προστασίας και 
ανάδειξης των δύο μνημείων.  Οι μελέτες εί-
ναι ενταγμένες στο ΕΣΠΑ από τον περασμέ-
νο Μάρτιο και στοχεύουν στην εξασφάλιση 
της αποστράγγισης και της στατικότητας του 
πρανούς του ιερού της Δήμητρας Χαμύνης 
και του αναλήμματος των Θησαυρών -των 
οικοδομημάτων που αφιέρωναν οι ελληνι-
κές πόλεις με σκοπό τη στέγαση των πλού-
σιων αναθημάτων τους στον Δία.

Έργο στην Ολυμπία 

Στη Βουλή κατατέθηκε χθες  το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που προβλέπει το κλείσιμο 23 
φορέων του Δημοσίου, αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης 
των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και απλοποίηση ορισμέ-
νων διοικητικών διαδικασιών. Στους φορείς που καταργού-
νται, περιλαμβάνονται το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (ΤΕΟ), το 
Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙ-
ΕΑΔ) και η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας ΑΕ, το 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ), δύο ινστιτούτα του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ινστιτούτο Συνταγ-
ματικών Ερευνών και Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών 
Μελετών), οι οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστα-
σίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας και 
της Θεσσαλονίκης και ο Οργανισμός Κωπαΐδας.

Κατάργηση φορέων  
του δημοσίου 



Στο πάρκο του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 
Τεχνών της Βιέννης, δημιουργείται αυτό το 
«Τεχνολογικό Κέντρο Εγκεφάλου», σε σχέδιο 
του Vojtech Geryk του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Sfera. Πρόκειται για ένα πειραματικό ερευνητικό 
κέντρο που ασχολείται με τις νευροεπιστήμες και 
έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα διαδραστικό 
περιβάλλον το οποίο θα προσφέρει τρόπους για 
τη βελτίωση ή την αναγέννηση της δραστηριότη-
τας του εγκεφάλου. 
Ο σχεδιασμός του δημιουργεί ένα ορόσημο στο 
πάρκο, καθώς η γεωμετρία του κτιρίου ακολουθεί 
την τοπολογία και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του εδάφους. Οι όροφοι είναι σαν συνέχεια στις 
κορυφές των δένδρων, ενώ το ισόγειο βρίσκεται 
σε άμεση συνάρτηση με το περιβάλλον, εμφα-
νίζεται ως μια μεγάλη τέντα που εξασφαλίζει 
υπαίθριες δραστηριότητες για τους επισκέπτες 
του πάρκου, όπως η «θεραπεία» με ήχους του 
κήπου, βεράντες για γιόγκα και άλλες αθλητικές 
εκδηλώσεις. 

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟ ΩΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
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ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Ονομάζεται Messner Mountain Museum Corones, βρίσκεται στο Kronplatz, στο Νότιο 
Τιρόλο, στην Ιταλία, είναι υπό κατασκευή (ολοκληρώνεται το καλοκαίρι) και είναι ένα 
ακόμη έργο του αρχιτεκτονικού γραφείου της Zaha Hadid. Αφιερωμένο, όπως λένε οι 
συντελεστές του στις μεγάλες επιφάνειες των βράχων και στην πειθαρχημένη ορειβασία, 
η κατασκευή του διασυνδέεται άμεσα με το περιβάλλον, καθώς έχει λαξευτεί σε μεγάλο 
βαθμό μέσα στους βράχους. Ένα κοφτερό γυαλί, που μοιάζει με πάγο, κάνει θόλο πάνω 
από την είσοδο την οποία και προστατεύει.  Μια ράμπα συνδέει τους εκθεσιακούς χώρους 
και δημιουργεί δυναμικούς διαδρόμους κυκλοφορίας στα τρία επίπεδα των εκθέσεων, 
τους χώρους παρουσιάσεων και ένα αμφιθέατρο.
Το νέο μουσείο προσφέρει θέα 240 μοιρών προς το Zillertal, τους Δολομίτες και τον πα-
γετώνα Marmolada στις Άλπεις. Σκοπός του μουσείου είναι προβάλει με εκπαιδευτικό και 
πολιτιστικό τρόπο τον δημοφιλή προορισμό των Άλπεων. Τα μεγάλα τζαμωτά ανοίγματα και 
ο πρόβολος-μπαλκόνι είναι προσανατολισμένα κατά τρόπο που διασφαλιστεί τον φυσικό 
φωτισμό των εσωτερικών χώρων, ενώ, χάρη στην ενσωμάτωση της κατασκευής στο έδα-
φος, σχεδόν σταθερή εσωτερική θερμοκρασία. Η συνολική επιφάνειά του είναι 1.000 τ.μ.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙ-
ΑΣ ΤΟΚΟΙ, ΚΑΡΤΕΣ, ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΕΚΟ- Τα στοιχεία 
θα αποστέλλονται από τράπεζες και εταιρείες στο ΚΕΠΥΟ για να 
γίνουν διασταυρώσεις • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 130 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗ LIDL ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ  • «ΛΙΩΝΕΙ» Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΩ ΥΨΗΛΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  • ΕΚΛΕΙΣΑΝ 700 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Ο 
αριθμός των εργαζομένων μειώθηκε κατά 10.000 άτομα σε σχέση με 
τα προ κρίσης επίπεδα  • ΤΡΙΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Κεφάλαια ΤΧΣ, απολύσεις και μεταρρυθμίσεις ΟΟΣΑ  
• ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ- Τα σε-
νάρια για επιτόκια και πρόγραμμα αγοράς ομολόγων.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αναμένεται έως το τέλος Μαρτίου η κατα-
γραφή όλων των κινήσεων- ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΔΙΧΤΥ» 
ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ- Σχεδιάζεται διασταύρωση με τις δηλώσεις  • Υπ. 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Κατατέθηκε έπειτα από τέσσερα χρόνια 
σχεδιασμών στη Βουλή το ν/σχ- ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ 23 ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ- Καταργούνται “οργανισμοί-σφραγίδα” με περιορισμένο 
αριθμό 135 απολύσεων  • ΕΛΣΤΑΤ: ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  • Academy Gardens: ΠΡΟΧΩΡΕΙ Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΩΝ 
240 ΕΚΑΤ.  • Χρεόγραφα: ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟ-
ΛΟΓΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αμερικάνικο σύστημα για έλεγχο των δαπανών διαβίω-
σης- Η ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ «ΒΛΕΠΕΙ» ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ  • Ρεκόρ πα-
ραγγελιών το 2013- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13 ΔΙΣ. ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΠΛΟΙΑ 
ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ  • Άνοδος 2,58%, στις 1.278,22 μονάδες 
ο Γενικός Δείκτης- ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ- 
Ράλι τον Ιανουάριο στα ομολογιακά συμβόλαια  • Τι δείχνουν οι μελέ-
τες της DEUTSCHE BANK και του Γερμανικού Ινστιτούτου IFO- ΣΤΑ 
26 ΔΙΣ. ΤΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Αν χρειαστεί, 
είμαστε εδώ για νέο δάνειο, λέει ο Β. Σόιμπλε  • Τον Νοέμβριο- ΑΥΞΗ-
ΣΗ-ΕΚΠΛΗΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.
ΚΕΡΔΟΣ: Θα αφορά στο διάστημα 2014-2017 σύμφωνα με γερμανι-
κές πηγές- ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ «ΠΑΚΕΤΟ» ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘ-
ΜΙΣΕΩΝ- Εννέα δισ. θα κοστίσει στους Ευρωπαίους η ρύθμιση του 
χρέους- Για αναγκαίο νέο “κούρεμα” μιλάει το πρακτορείο Bloomberg  
• EUROBANK: ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «ΚΛΕΙΔΙ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ 
ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ  • Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 
27 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  • Στοιχεία από 
τράπεζες, ΔΕΚΟ, Χρηματιστήριο, Ταμεία έως το τέλος Μαρτίου- ΟΛΗ 
Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ  • Χρημα-
τιστήριο: ΤΑ ΤΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΦΟΡΙΑΣ: ΞΕΡΩ ΤΙ ΞΟΔΕΥΕΙΣ!-  Καταθέσεις, 
κάρτες, ακόμα και λογαριασμοί της ΔΕΗ θα καταγράφονται και θα 
συγκρίνονται με τα εισοδήματα • Φάκελος ΕΟΠΥΥ: ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ  • ΝΕΑ ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ: ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΧΤΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Στο 
ΚΕΠΥΟ τα στοιχεία συναλλαγής φορολογουμένων με τράπεζες, ΔΕΚΟ, 
σχολεία κ.ά.  •  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 23 ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Τι προ-
βλέπει το νομοσχέδιο •  ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΙΤΑΛΙΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
ΕΘΝΟΣ: ΣΤΟ ΑΣΕΠ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ 35.000 ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΟΥ 
2006- Πώς θα γίνει το ξεσκόνισμα στις αποφάσεις των υπηρεσιακών 
συμβουλίων- Απολύσεις- εξπρές για όσους έχουν καταθέσει πλαστά 
στοιχεία  •  Αλλάζει ο χάρτης- ΜΕ ΝΕΑ ΟΠΛΑ Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ   
• ΔΕΚΟ- Καταθέσεις- νοσήλια- δίδακτρα- Η ΕΦΟΡΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Δημόσιο: Απόρριψη εκ των… προτέρων για 
100.000 υπαλλήλους- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΝ!- Τρεις κα-
τηγορίες υπαλλήλων με τις καινούργιες διατάξεις- Το 5% υποχρεωτικά 
κάτω από τη βάση- Εγκαθιδρύεται πλέον «δικτατορία» προϊσταμένων  • 
ΓΗΝ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μέγας χορηγός του Μεγάρου 
Μουσικής ο Έλληνας πολίτης- ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ- Χαρίζουν 
τουλάχιστον 230 εκατ. ευρώ από παλαιότερα δάνεια  • Εισαγωγή σε 
ΑΕΙ- ΤΕΙ- 75.000 «ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ» ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ  •  

ΕΥΑΘ: ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΡΙΩΝ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ…
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Επισπεύδεται η καταβολή για το βοήθημα του 
2014- 5 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ  •  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣ-
ΤΗΡΙΟ: ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ  •  
Για δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεφαλλονιά- ΚΑΜΙΑ 
ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ-
ΤΗΤΑ • Αυτοδιοικητικές εκλογές- ΑΡΧΙΣΕ Η ΜΑΧΗ ΑΡΗ- ΝΙΚΗΤΑ, 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ.
ΕΣΤΙΑ: ΙΔΟΥ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Με εφαλτήριο το 
πρωτογενές πλεόνασμα.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για το δήμο Θεσσαλονίκης από τη ΝΔ- «ΚΛΕΙ-
ΔΩΝΕΙ» Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Καταιγισμός ύβρεων κατά της δημοκρατίας από τον 
υφυπουργό Ανάπτυξης, ο οποίος δεν απαντά σε τίποτα επί της ουσίας- 
ΙΔΟΥ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ •  Μέγα 
σκάνδαλο- ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ.
Η ΑΥΓΗ: Αποκάλυψη- ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!- 
Μαθητές Λυκείου του Κερατσινίου κλήθηκαν στο Τμήμα «δι’ υπόθεσίν 
τους». Απειλούνται με δίωξη για κακούργημα λόγω συμμετοχής σε 
κατάληψη.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Αγρότες- ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΚΟ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικές αποκαλύψεις του ερευνητή- 
ΓΚΙΟΛΒΑΣ: ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ «ΑΡΤΕΜΙΣ», «ΜΠΕΒΑ-
ΤΡΟ» ΚΑΙ «ΗΧΗΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙ»!
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ΕΛΣΤΑΤ:  ΣΥΓΚΥΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 13 /02/2014

Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας καταγράφηκε 
τον περασμένο Νοέμβριο, η οποία όμως χαρακτηρίζεται 
συγκυριακή τόσο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή όσο και 
από παράγοντες της κτηματαγοράς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, το Νοέμβριο του 2013, το 
μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο 
σύνολο της χώρας ανήλθε σε 1.554 οικοδομικές άδειες, που 
αντιστοιχούν σε 308,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.280,4 
χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 
35,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 62,7% 
στην επιφάνεια και κατά 89,2% στον όγκο, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του 2012.
Με την προσθήκη και της δημόσιας, η συνολική οικοδομική 
δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, μετρούμενη με 
βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.575 
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 320,8 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 1.336,1 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, 
δηλαδή, αύξηση κατά 36,2% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 62.8% στην επιφάνεια και κατά 89,0% στον όγκο, 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012.
Για «εικονική πραγματικότητα» μιλούν στελέχη της 
κτηματαγοράς, ενώ μια υποσημείωση της ΕΛΣΤΑΤ 
αναδεικνύει το συγκυριακό χαρακτήρα της θεαματικής 
μεταβολής της οικοδομής.
Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ υπογραμμίζει: «Σημειώνουμε ότι στην 
ανάλυση των αποτελεσμάτων αναφορικά με τις εκδόσεις 
των οικοδομικών αδειών κατά το μήνα Νοέμβριο 2013, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί η πιθανή συμβολή της λήξης της προθεσμίας 
έκδοσης (25-11-2013) των οικοδομικών αδειών για τις 
οποίες υποβλήθηκε φάκελος υπό το νομικό καθεστώς του 
Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ, Ν.1577/1985) όπως 
ίσχυε προ της έναρξης εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού (ΝΟΚ, Ν.4067/2012), σύμφωνα με το άρθρο 47Α 
του Ν.4067/2012, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 
27 του Ν.4122/2013».
Το στοιχείο αυτό εξηγεί εν μέρει και την αύξηση που 
σημειώθηκε στην οικοδομική δραστηριότητα τον αμέσως 
προηγούμενο μήνα Οκτώβριο, κατά 4,1% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, κατά 3,6% στην επιφάνεια και κατά 8,7% 
στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, από 
ενδιαφερόμενους να προλάβουν την προθεσμία για το ΓΟΚ 
της 25ης Νοεμβρίου 2013.
Στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου -Νοεμβρίου 2013 η συνολική 
οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας 
μείωση κατά 27,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 
κατά 26,5% στην επιφάνεια και κατά 23,7% στον όγκο, 
σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του έτους 2012. 
Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει 
στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 27,5% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 26,7% στην επιφάνεια και 

κατά 23,8% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012.
Επίσης στο τρέχον δωδεκάμηνο (Δεκέμβριος 2012 
- Νοέμβριος 2013), κατά την ίδια χρονική περίοδο, 
Δεκεμβρίου 2012-Νοεμβρίου 2013, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση 
κατά 29,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 27,5% 
στην επιφάνεια και κατά 24.9% στον όγκο, σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο Δεκεμβρίου 2011-Νοεμβρίου 2012.
Σημειώνεται πως η οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε 
σημαντική άνοδο μέχρι και το έτος 2006, λόγω της πτώσης 
των επιτοκίων και της ευκολίας δανεισμού των νοικοκυριών. 
Επίσης η επιβολή του ΦΠΑ στα νεόδμητα από την 1-1-2006 
οδήγησε σε επίσπευση έκδοσης οικοδομικών αδειών μέχρι 
και τα μέσα του 2006 (υπήρχε μεταβατικό καθεστώς για 
εξαίρεση αδειών που κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά έως 
31-12-2005, αλλά δεν πρόλαβε να εκδοθεί η άδεια).
Στη συνέχεια, όταν η αγορά προσαρμόστηκε στο ΦΠΑ, 
ξέσπασε η κρίση και η αβεβαιότητα, σταμάτησαν οι 
χορηγήσεις δανείων και σε συνδυασμό και με το υψηλό 
απόθεμα των κατοικιών που υφίσταται, ο όγκος των νέων 
οικοδομών έχει συρρικνωθεί, ενώ έχουν μειωθεί και οι τιμές 
των ακινήτων.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως πως η οικοδομή έχει μεγάλη 
συμβολή στο ΑΕΠ, ενώ επηρεάζει τη δραστηριότητα 
περισσότερων από 40 επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
Μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο, στην περίοδο της 
κρίσης έχουν χαθεί περισσότερες από 200.000 θέσεις 
απασχόλησης. 

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΙΑ, ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-16 | 13 /02/2014

Ήταν οι δύο μεγάλες αναπλάσεις, οι οποίες υπόσχονταν να 
φέρουν μέχρι το τέλος του 2015 κάτι ολότελα νέο στη ζωή 
στην πρωτεύουσα, πυροδοτώντας τη νέα αστική αισιοδοξία. 
Κοινό τους χαρακτηριστικό ότι με προτροπή της Πολιτείας, 
προκειμένου να εξοικονομηθούν χρόνος και πόροι, όλες 
οι απαραίτητες μελέτες θα υλοποιούνταν με ευθύνη και 
χρηματοδότηση δύο σημαντικών ιδρυμάτων. Το πρώτο 
έργο, η ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, ανακοινώθηκε 
χθες ότι βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη δημοπράτηση, 
παραμένοντας έστω και με κάποια καθυστέρηση εντός 
χρονοδιαγράμματος. Το δεύτερο έργο, η ανάπλαση του 
Φαληρικού Όρμου, δεν εντάχθηκε ποτέ σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα και εγκαταλείφθηκε σιωπηρά, παρά την τεράστια 
επίδραση που εκτιμάται ότι θα είχε στο παραμελημένο 
παραλιακό μέτωπο της Αθήνας.
Χθες, λοιπόν, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης 
ανακοίνωσε ότι υπέγραψε την απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) για την ανάπλαση της οδού 
Πανεπιστημίου.
Τώρα η Αττικό Μετρό, που είναι ο φορέας υλοποίησης 
του έργου, πρέπει να λάβει πρόσκληση από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και την Περιφέρεια Αττικής να υποβάλει 
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αίτηση στην Ε.Ε. για τη χρηματοδότηση του έργου. Μόλις 
αυτή εγκριθεί (εκτιμάται πως αυτό μπορεί να συμβεί μέσα 
στον Μάρτιο), το έργο είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί.
Το έργο χωρίζεται σε δύο διακριτά τεχνικά αντικείμενα: 
την επέκταση του τραμ από τη λεωφόρο Αμαλίας μέχρι την 
πλατεία Αιγύπτου (συμβολή Πατησίων και Αλεξάνδρας) και 
τον ανασχεδιασμό του δημόσιου χώρου μεταξύ των οδών 
Ακαδημίας και Σταδίου, με κριτήριο την προτεραιότητα στον 
πεζό. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπλαστούν οι πλατείες 
Ομονοίας και Δικαιοσύνης, καθώς και ο πεζόδρομος 
της Κοραή, μπροστά από την αθηναϊκή τριλογία. Όλες οι 
απαραίτητες μελέτες χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα 
Ωνάση και θα εκτεθούν από τις 18 Φεβρουαρίου στη στοά 
του Αρσακείου (νυν Συμβούλιο της Επικρατείας), σε 19 κενά 
καταστήματα που ενοικιάστηκαν για τον σκοπό αυτό. Το έργο 
θα χρηματοδοτηθεί με 39,9 εκατ. ευρώ από το ΕΠΠΕΡΑΑ και 
40,5 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ Αττικής.
Δυστυχώς, η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου δεν είχε 
την ίδια τύχη. Η δημιουργία της «αθηναϊκής Ριβιέρας» 
μελετήθηκε με πόρους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(περίπου 3,5 εκατ. ευρώ) και μάλιστα υπό την εποπτεία του 
διάσημου Ιταλού αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο, προκειμένου 
ο χώρος να «δένει» με το παρακείμενο, υπό κατασκευήν, 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Ως 
τεχνικό αντικείμενο, η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου 
χωρίστηκε σε τρία αλληλένδετα έργα: το συγκοινωνιακό/
αντιπλημμυρικό (προϋπ. 120 εκατ. ευρώ), τα έργα ανάπλασης 
και δημιουργίας μητροπολιτικού πάρκου (προϋπ. 140 εκατ. 
ευρώ) και τα λιμενικά έργα (προϋπ. 14 εκατ. ευρώ).
Ωστόσο, υπήρξε μια σειρά από ανεξήγητες καθυστερήσεις. 
Οι μελέτες μέχρι και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου 
παραδόθηκαν στην Πολιτεία πριν από ενάμισι έτος. Όμως 
το έργο ουδέποτε εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ. 
Επίσης το απαραίτητο Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε 
τον Δεκέμβριο με πολύμηνη καθυστέρηση, ενώ η μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων δόθηκε μόλις πριν από 
λίγες ημέρες για διαβούλευση. Τι θα συμβεί, λοιπόν, στο 
Φάληρο; Κανείς δεν γνωρίζει. Οι λόγοι της απραξίας της 
Πολιτείας είναι άγνωστοι. Και δυστυχώς, ακόμη και αν 
συμβεί ένα θαύμα και η Πολιτεία αποφασίσει να θέσει σε 
απόλυτη προτεραιότητα το έργο, είναι πλέον αδύνατο να 
δημοπρατηθεί και να κατασκευαστεί έως το τέλος του 2015, 
δηλαδή να εγκαινιαστεί ταυτόχρονα με το ΚΠΙΣΝ. Μία ακόμη 
ευκαιρία για την Αθήνα έχει χαθεί.
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Να δέσουν... χειροπόδαρα τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, 
τον αντιπρόεδρο Ε. Βενιζέλο και σύσσωμη την κυβέρνηση, 
με την έκδοση ειδικής πράξης του υπουργικού συμβουλίου, 
που παράλληλα με το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. θα δεσμεύει απευθείας το 
Ελληνικό Δημόσιο για τις επόμενες δεκαετίες στη σύμβαση 
του Ελληνικού, ζητούν τώρα οι υποψήφιοι επενδυτές, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για να καταθέσουν έως τις 27 
Φεβρουαρίου δεσμευτική προσφορά για την αγορά των 
6.240 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου μαζί με το γκολφ 
Γλυφάδας και το παραλιακό μέτωπο του Αγίου Κοσμά.
Ασφαλείς πληροφορίες της «Ε» αναφέρουν ότι οι επενδυτές 
απαιτούν άμεση σύγκληση του υπουργικού συμβουλίου υπό 
τον Α. Σαμαρά, προκειμένου να εκδοθεί ειδική νομοθετική 
πράξη για το Ελληνικό, ως πρόσθετη εγγύηση υπέρ των 
συμφερόντων τους. Στο μεταξύ απαίτησαν, και πέτυχαν ήδη να 
περάσει στην ελληνική Βουλή τροπολογία στο νομοσχέδιο για 
τον ΕΟΠΥΥ, την οποία υπερψήφισαν στη βραδινή ονομαστική 
ψηφοφορία της Τρίτης όλοι οι βουλευτές της συγκυβέρνησης.
Η τροπολογία, που έγινε ήδη νόμος του κράτους, προβλέπει 
ότι το Δημόσιο θα συνυπογράφει τις συμβάσεις μαζί με 
το ΤΑΙΠΕΔ και θα είναι υπόλογο αποζημίωσης για κάθε 
καθυστέρηση της επένδυσης από πράξεις δημόσιας 
υπηρεσίας (Αρχαιολογίας, Πολεοδομίας κ.ά ).
Πράξεις όχι μόνο παράνομου χαρακτήρα, αλλά και για 
κάθε καθυστέρηση που θα προκύπτει λόγω εφαρμογής της 
υπάρχουσας νομοθεσίας από μεριάς δημοσίων υπηρεσιών.
Παράλληλα επιβεβαιώνεται ότι έπειτα από παρασκηνιακές 
συνεννοήσεις η κυβέρνηση συμφώνησε και το ΤΑΙΠΕΔ 
αποδέχθηκε ότι θα κατασκευαστεί οπωσδήποτε καζίνο στο 
χώρο του πρώην αεροδρομίου ή στην παραλιακή ζώνη του 
Αγίου Κοσμά, με ξεχωριστό διαγωνισμό και σε συνεργασία 
με το σχήμα που θα επικρατήσει. Λύση που προωθούν 
παράλληλα οι όμιλοι Μπόμπολα και Λασκαρίδη με έκδοση 
νέας άδειας, είτε τη μεταφορά του καζίνο που διαχειρίζονται 
από την Πάρνηθα στην παραλία.
Δύο εβδομάδες πριν από την εκπνοή της ημερομηνίας που 
έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την κατάθεση δεσμευτικών 
προσφορών πώλησης του Ελληνικού, οργιάζει το πολιτικό και 
επιχειρηματικό παρασκήνιο, προσδίδοντας στην πολύκροτη 
πώληση του Ελληνικού χαρακτηριστικά «κυοφορούμενου 
σκανδάλου».
Η κυβέρνηση νομοθετεί νύχτα χωρίς να υπολογίζει τις 
μελλοντικές νομικές και οικονομικές συνέπειες. Παράλληλα 
δίνει εικόνα άμεσης υποταγής στις νέες επενδυτικές 
απαιτήσεις, παρ' ότι έχουν χαρακτηριστικά ενός ωμού 
επιχειρηματικού εκβιασμού και αμφισβήτησης της αξιοπιστίας 
της ίδιας της κυβέρνησης και του Ελληνικού Δημοσίου για 
κάθε είδους αναπτυξιακές επενδύσεις.
Στο μεταξύ δεν λένε να κοπάσουν οι πληροφορίες που 
καλλιεργούν το κλίμα ότι από τα τρία ενδιαφερόμενα σχήματα, 
που έχουν παραμείνει στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ, μόνο ένα, 
αυτό του ομίλου Λάτση, με τη Lamda Development, θα φτάσει 
στο τελικό στάδιο της κατάθεσης δεσμευτικής προσφοράς, με 
οικονομικό τίμημα της τάξης των 500 εκατ. ευρώ.
Οι δύο άλλοι μνηστήρες λέγεται ότι τελικά δεν θα καταθέσουν 
προσφορές, καθώς η ισραηλινή Elbit αντιμετωπίζει σοβαρά 
προβλήματα ρευστότητας, ενώ η London & Regional 
Properties έχει ρίξει το ενδιαφέρον της σε οικιστικό έργο 
στον Παναμά.


