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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Απ’ την μια το «τελεσίγραφο» του Eurogroup 
«βρείτε τα ως την Κυριακή με την τρόικα», 
απ’ την άλλη η αύξηση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς την εφορία περίπου κατά 10 δισ. 
ευρώ τον τελευταίο χρόνο, διαμορφώνουν το 
«τοπίο» της οικτρής ελληνικής πραγματικότη-
τας, στην οποία έχει περιέλθει η χώρα. Ενδιά-
μεσα, η μεγάλη απειλή κατασχέσεων περιουσι-
ακών στοιχείων εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών 
για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, 
τις οποίες αδυνατούν να πληρώσουν, εξαιτίας 
των αποφάσεων και μέτρων που έχουν λάβει οι 
«μνημονιακής» αφετηρίας κυβερνήσεις.
Στο φόντο, ακόμη χειρότερες ημέρες, καθώς 
η «τρόικα» απαιτεί - με τη …λογική του «πονάει 
δόντι, κόψει κεφάλι» - νέα περικοπή μισθών 
και προπαντός απελευθέρωση (ουσιαστικά) των 
απολύσεων, κάτι που εφόσον συμβεί θα οδηγή-
σει σε περαιτέρω ύφεση την οικονομία.
Το χειρότερο, όμως, όλων, η αντίληψη την 
οποία εκφράζουν, άμεσα και έμμεσα οι εκπρό-
σωποι των δανειστών μας: θεωρούν ανάξιο 
και ανίκανη την πολιτική ηγεσία, αλλά και το 
υπηρεσιακό προσωπικό της χώρας ότι θα πάρει 
εκείνες τις αποφάσεις και θα προωθήσει εκεί-
να τα μέτρα, που θα οδηγήσουν σε έξοδο από 
την κρίση. Ασκούν πίεση σε όλα τα ζητήματα, 
ακόμη και σε λεπτομέρειες, επιδεικνύοντας μια 
ακραία αποικιακή αντίληψη, η οποία ξεπερνά 
κάθε προηγούμενο στην ιστορία του τόπου και 
είναι εξαιρετικά προσβλητική, όχι μόνο για την 
κυβέρνηση, αλλά για όλους τους Έλληνες. 
Στους οποίους αυτό το «συμμορφωθείτε ως 
προς τας υποδείξεις» θυμίζει αλήστου μνήμης 
εποχές… 
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Άμεση και αποτελεσματική  
κινητοποίηση των μηχανικών

Κίνδυνος εμπλοκής στα έργα  
και τις μελέτες 

Σε εκδήλωση του ΣΑΤΕ τονίστηκε ο  κίνδυνος 
να μπλοκαριστούν τα επόμενα χρόνια  έργα και 
μελέτες και να χαθούν αναπτυξιακές ευκαιρίες 
και πόροι από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 
2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), εξαιτίας του σχεδίου 
νόμου, περί «διαμόρφωσης ενός ενιαίου κα-
νονιστικού και νομοθετικού πλαισίου σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών», που προωθεί επειγόντως και χω-
ρίς την αναγκαία προετοιμασία, το υπουργείο 
Ανάπτυξης, κατ εναρμονισμό της εγχώριας με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και κατ΄ επιταγή της 
“τρόικας των δανειστών”. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρ. Σπίρτζης αφού υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ και 
ο τεχνικός κόσμος είναι υπέρ των μεταρρυθμί-
σεων επισήμανε ότι εισάγεται η κοινοτική στην 
ελληνική νομοθεσία, με τη μέθοδο της τυφλής 

μετάφρασης, οδηγώντας σε αποδόμηση  την 
ελληνική κοινωνία, τον τεχνικό κόσμο και τα 
τεχνικά επαγγέλματα. Ο  Δημήτρης Ράικος, 
πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) τόνισε ότι: 
“ήρθε η Πολιτεία και απαίτησε από τους τε-
χνοκράτες, μέσα σε λίγους μήνες, να κάνουν 
τη δουλειά, που έπρεπε να γίνει επί τριάντα 
χρόνια».  Οι διοργανωτές της εκδήλωσης τόνι-
σαν ότι τάσσονται υπέρ των μεταρρυθμίσεων, 
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι  το σχέδιο νό-
μου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων δεν τις 
εισάγει, αφήνει τεράστια κενά στην νομοθεσία, 
δημιουργεί σημαντικότατες νέες συνθήκες αδι-
αφάνειας και φαλκίδευσης του ανταγωνισμού.

Άμεση και αποτελεσματική ήταν για μία ακόμη 
φορά η κινητοποίηση που διοργάνωσε χθες 
το ΤΕΕ, για να αποτραπούν, οι κατασχέσεις 
περιουσιακών στοιχείων, μέσω του Κέντρου 
Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ),  
χιλιάδων επιστημόνων, λόγω ασφαλιστικών ει-
σφορών, όπως επίσης για να μην επιβληθούν 
οι εξοντωτικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφο-
ρών. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, μέλη 
της ΔΕ ΤΕΕ, εκπρόσωποι συλλόγων και συλ-
λογικοτήτων μηχανικών, μηχανικοί από όλες 
τις γενιές αλλά και δικηγόροι, στο πλαίσιο του 

διεπιστημονικού μετώπου που έχει δημιουρ-
γηθεί για τα ανοιχτά θέματα των επιστημόνων 
έδωσαν το παρόν  στη χθεσινή κινητοποίηση. 
Ασκήθηκαν παρεμβάσεις στη συνεδρίαση του 
ΔΣ του ΕΤΑΑ που είχε εκτάκτως συγκληθεί 
από τον πρόεδρο του Ταμείου Α. Σελλιανάκη, 
στα γραφεία του πρώην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27). 
Τονίστηκε η απόφαση του τεχνικού κόσμου 
να τηρηθεί η νομιμότητα και να ακυρωθούν οι 
πραξικοπηματικές και ισοπεδωτικές μεθοδεύ-
σεις της κυβέρνησης και του  προέδρου του 
Ταμείου, εις βάρος των ασφαλισμένων. 

Αναλυτικά στις σελ 3 και 4  

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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ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο  - Σύγχρονες  
Τάσεις και Προοπτικές 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμέ-
νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης

13-14 
Μαρτίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Διάσωση της κατοικίας ως βασικού 
πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως επενδυτικού 
αποθέματος της ελληνικής κοινωνίας"  
ΑΘΗΝΑ

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ13 
Μαρτίου

2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Διακρατική ημερίδα της Νότιας Ευρώ-
πης για τα απόβλητα τροφίμων»
ΜΑΡΟΥΣΙ

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία 
ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Ελληνική 
Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

14 
Μαϊου
2014

Το 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας θα πραγματο-
ποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου 2014 στην πόλη 
της Πάτρας, με θέμα: «Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. 
Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές». 
Θεματολογία
• Διαδίκτυο και Ιστορικοί χάρτες
• Υποδομές – Σχεδιασμός – Ανάπτυξη
• Χαρτογραφικά Προϊόντα
• Ερευνητικά θέματα
• Διεθνείς δια-δράσεις
• Πρότυπα, προδιαγραφές και κατάλληλες πρακτικές 
στη συλλογή, διαχείριση και χαρτογραφική απόδοση της 
χωρικής πληροφορίας στο διαδίκτυο
• Διαδικτυακές υπηρεσίες Χαρτοσύνθεσης (Web 
Services)
• Διασφάλιση ποιότητας χωρικών δεδομένων και χαρτών
• Εθνική, περιφερειακή και τοπική υποδομή χωρικών
δεδομένων και χαρτών – ΕΥΓΕΠ
• Δημοσίευση χαρτών στο διαδίκτυο
• Ζητήματα χρήσης
• Ζητήματα επιμόρφωσης
• Πολιτική διάθεσης χαρτογραφικών προϊόντων
• Ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, ανωνυμίας και
επωνυμίας στη χαρτογραφική δημιουργία από την
αξιοποίηση των χωρικών πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Το συνέδριο της ΧΕΕΕ έχει στόχο να αναδείξει:
• Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγήσουν στην 
ανάπτυξη μιας πολιτικής συγκρότησης ενός αποτελε-
σματικού συστήματος συλλογής, διαχείρισης, διάθεσης 
και χαρτογραφικής αξιοποίησης της χωρικής πληροφο-
ρίας σε περιβάλλον διαδικτύου.
• Την αναγκαιότητα υιοθέτησης των νέων δυνατοτή-
των της ψηφιακής τεχνολογίας όπως οι υπηρεσίες 
διαδικτύου (Web Services) στο σύνολο των φάσεων 
της συλλογής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, απόδοσης 

και διάθεσης της χωρικής πληροφορίας με πυρήνα τα 
ενοποιημένα συστήματα πληροφοριών για τη Γη και το 
περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή ανοικτά πρότυπα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε συνεργασία με την 
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, θα οργανωθεί 
έκθεση Χαρτών και Ρυμοτομικών Διαγραμμάτων του 
Σχεδίου Πόλεως Πατρών για την περίοδο 1826 – 1940.
Κρίσιμες ημερομηνίες
11.5.2014: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων εισηγή-
σεων.
27.6 2014: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων.
19.9.2014: Προεγγραφή στο συνέδριο (σε συνεννόηση με 
τη Γραμματεία του συνεδρίου).
19.9.2014: Προθεσμία υποβολής κειμένων εισηγήσεων.
Πληροφορίες: Τηλ: 2310 996138 / 2310 996095, fax: 2310 
996415, email:
 xeee-conf@topo.auth.gr , http://xeee.web.auth.gr/

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολο-
γίας (ΕΜΑΕΤ) έχει προγραμματίσει για το επόμενο 
χρονικό διάστημα τις παρακάτω ομιλίες, οι οποίες 
και θα διεξαχθούν στην αίθουσα του Συλλόγου των 
Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα) με ώρα έναρξης 
6.30 μ.μ.
-  31 Μαρτίου 2014
Π. Καρύδης
«Η εξέλιξη της κατασκευής του πλοίου και η 
συμβολή της ελληνικής ναυπηγικής»
-7 Απριλίου 2014
Αμ. Καραπασχαλίδου
«Αρχαιολογικά ευρήματα τεχνολογικού ενδιαφέ-
ροντος στην πόλη της Χαλκίδας »
-28 Απριλίου 2014
Φρ. Τερζής
«Ζητήματα αντοχής και κατασκευής του Τριγώνου 
της Δάφνης»
- 5 Μαΐου 2014
Α. Αρχοντίδου
«Εργαστήριο εφυαλωμένης κεραμικής στη Μυτιλή-
νη των ελληνιστικών χρόνων»
Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: e-mail : emaet.tee@gmail.com, 
ιστοσελίδα: www.emaet.tee.gr

Εκδηλώσεις της ΕΜΑΕΤ

 Ημερίδα με θέμα: «Η ανάκτηση της ιστο-
ρικής αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης 
του Πειραιά» διοργανώνει στις 14 Μαρτίου 
2014 ο Δήμος Πειραιά,  έχοντας ως κεντρικό 
θέμα συζήτησης το ιστορικό ρολόι της πόλης. 
Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η δρομολό-
γηση για την επαναφορά ενός εμβληματικού 
κτηρίου του Πειραιά, του ιστορικού ρολογιού 
της πόλης, που θα κατασκευαστεί στο λιμάνι 
απέναντι από την εκκλησία της Αγίας Τριάδας, 
εκεί όπου βρισκόταν ως το 1968 που γκρεμί-
στηκε.
Στην εκδήλωση, η οποία θα διεξαχθεί στο 
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά αναμένεται να 
μιλήσουν, μεταξύ άλλων, η αντιπρύτανης του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Τόνια Μο-
ροπούλου, η Ευαγγελία Μπαφούνη, διευθύ-
ντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά, ο συνθέτης 
Γιώργος Κουρουπός, η Στέλλα Χρυσουλάκη, 
έφορος κλασσικών και προϊστορικών αρχαιο-
τήτων, ο ζωγράφος Παναγιώτης Τέτσης, και οι 
αρχιτέκτονες: Γιάννης Βεντουράκης, Νικόλαoς 
Ντόριζας, Αγνή Πικιώνη και Πόπη Παπαντωνί-
ου. Παράλληλα, ο Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντσο 
Πιάνο, θα συμμετάσχει  με μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμα.

Ημερίδα για το ιστορικό  
ρολόι του Πειραιά
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Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Ο τεχνικός και εργοληπτικός κόσμος τάσσεται υπέρ των μεταρ-
ρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι  το σχέδιο νόμου 
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων δεν τις εισάγει, αφήνει τε-
ράστια κενά στην νομοθεσία, δημιουργεί σημαντικότατες νέες 
συνθήκες αδιαφάνειας και φαλκίδευσης του ανταγωνισμού. 
Αυτό τονίστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος 
Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών, όπως επίσης ο σοβαρός κίνδυνος 
να μείνουν τα έργα μετέωρα για μεγάλο διάστημα. Αναλυτικά:
« Ένας τέτοιος νόμος, ακόμη κι αν ήταν τέλειος, στην πράξη 
θα δημιουργούσε προβλήματα. Ένας τέτοιος νόμος, θα έπρεπε 
να γίνει με τη συμμετοχή Πανεπιστημιακών, των ανθρώπων της 
αγοράς, δικαστών και μετά από πολύ κόπο και χρόνο, προκει-
μένου να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα.  Στην περίπτωση, όμως, 
τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Ήρθε η Πολιτεία και απαίτησε από 
τους τεχνοκράτες, μέσα σε λίγους μήνες, να κάνουν τη δουλειά 
που έπρεπε να γίνει επί τριάντα χρόνια». Με αυτή την δήλω-
ση/παρέμβασή του στην Ημερίδα για το «Νέο Νομοθετικό και 
Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων» που 
οργάνωσε ο ΣΑΤΕ, ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), Εφέτης της Διοικητικής Δι-
καιοσύνης και Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Δημήτρης Ράϊκος, ξε-
καθάρισε το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εμφανίστηκε αιφνιδια-
στικά στα τέλη Δεκεμβρίου το σχέδιο νόμου, το οποίο τέθηκε 

σε δημόσια διαβούλευση επί ένα μήνα τονίζοντας ότι μέχρι να 
υπάρξει τελικό ικανοποιητικό αποτέλεσμα «θέλει δουλειά ακό-
μη». Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ αναφέρθηκε στα αμέσως επόμε-
να βήματα: «Αυτό που κοιτάμε τώρα να κάνουμε, είναι να βελτι-
ώσουμε το σ/ν και να μην κάνουμε ζημιά. Γι’ αυτό οι διατάξεις 
είναι απλές, λιτές και το κέντρο βάρους θα πέσει – έτσι το έχω 
αντιληφθεί κι αυτό έχω ζητήσει από τις Επιτροπές που θα εργα-
στούν μαζί με τις Υπηρεσίες του ΥΠΥΜΕΔΙ και άλλες Υπηρεσί-
ες -, να ρίξουν το βάρος στη δευτερεύουσα νομοθεσία. Κι αυτό 
μέσα σε στενό χρονικό πλαίσιο. Η Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
θα πρέπει να εργαστεί πάρα πολύ σκληρά, όπως και άλλοι, για 
να φέρουν εις πέρας το έργο που τους ζητάει η Πολιτεία, ως το 
τέλος του έτους. Εγώ δεν το βλέπω καθόλου εύκολο και δεν το 
βλέπω καθόλου χωρίς προβλήματα». 
Τις σημαντικότερες ρυθμίσεις του σ/ν είχε παρουσιάσει η 
προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών της Δ/νσης Νομικών Υπη-
ρεσιών της ΕΑΑΣΗΣΥ Μίνα Καλογρίδου, η οποία, μεταξύ άλλων, 
υπογράμμισε ότι με αυτό επιχειρείται «μια πρώτη απάντηση σε 
αδυναμίες και παθογένειες του συστήματος εκτέλεσης των δη-
μόσιων έργων» και ότι βασικός στόχος είναι «η απλούστευση 
και ο εξορθολογισμός» των διαδικασιών και της υλοποίησης του  

προγράμματος κατασκευής έργων».  
Ο Νομικός Σύμβουλος του ΣΑΤΕ, Σταμάτης Σταμόπουλος, είπε 
ότι  το σ/ν «ουσιαστικά δεν ρυθμίζει τίποτα», ενώ αμέσως μετά 
την ισχύ του νόμου (έξι μήνες μετά την ψήφισή του) καταργείται 
το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και αφήνονται «περιθώρια για 
αδιαφάνεια», αλλά και τον κίνδυνο να μείνουν οι μελέτες και 
τα έργα μετέωρα. Μείζον ζήτημα αντισυνταγματικότητας, όπως 
τόνισε ο κ. Σταμόπουλος, εγείρεται από το γεγονός ότι κατά την 
πρόβλεψη του σ/ν τα περισσότερα και πλέον ουσιαστικά ζητήμα-
τα για τους διαγωνισμούς, την ανάθεση και εκτέλεση των έργων, 
θα εξειδικευτούν με ΠΔ ή υπουργικές αποφάσεις.
Για γενικευμένη ανασφάλεια στον κλάδο, έκανε λόγο ο Γενι-
κός Γραμματέας του ΣΑΤΕ, Δημήτρης Κωνσταντινίδης τονίζοντας, 
ότι «όλοι οι εργολάβοι θέλουν να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο» 
και χαρακτήρισε «εξαιρετικά θετικό το γεγονός ότι επιβάλλεται 
ενιαία νομοθεσία και πρακτική για όλες τις Αναθέτουσες Αρχές. 
Πρόσθεσε ότι «το σ/ν επαναφέρει διατάξεις,  με τις οποίες η 
κάθε αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιλέγει αυθαίρετα τους ερ-
γολάβους για τα έργα της και οι οποίες διατάξεις, όταν είχαν 
ισχύσει στο παρελθόν, είχαν δημιουργήσει τρομερή διαφθορά 
και αδιαφάνεια. Αντίθετα  σήμερα είναι σε ισχύ διατάξεις, με 
τις οποίες κρίνεται κεντρικά από το ΥΠΥΜΕΔΙ η καταλληλότητα 
των εργολάβων, με αντικειμενικά κριτήρια (ΜΕΕΠ), όπου επίσης 
εξετάζονται  τυχόν πρόσθετα κριτήρια μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις για ιδιόμορφα έργα, διατάξεις υπέρ της διαφάνειας 
κατακτήσεις του κλάδου που δεν διατηρούνται στο σ/ν και που 
θα έπρεπε να διατηρηθούν με βελτιώσεις. Περαιτέρω  τόνισε 
«την αναγκαιότητα ενίσχυσης της επίβλεψής των έργων, που 
με τις σημερινές συνθήκες, μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με την 
θεσμοθέτηση της δυνατότητας αποφασιστικής συμμετοχής στην 
επίβλεψη πιστοποιημένων ιδιωτικών φορέων». 
Στο ίδιο «μήκος κύματος» κινήθηκε κατά την παρέμβασή του και 
ο πρ. πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, ο οποίος, μάλιστα, 
υπερθεμάτισε τονίζοντας την αναγκαιότητα των μεταρρυθμίσε-
ων.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 

Τεράστια κενά αφήνει το σχέδιο νόμου  
για τις δημόσιες συμβάσεις έργων 

«Ήρθε η Πολιτεία και απαίτησε από τους τεχνο-
κράτες, μέσα σε λίγους μήνες, να κάνουν τη 
δουλειά που έπρεπε να γίνει επί τριάντα χρό-
νια»  Δημήτρης Ράϊκος  πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ
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«Ναι» στις μεταρρυθμιστικές αλλαγές είπε από το βήμα της ημερίδας και ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, υπογραμμίζοντας ότι «εμείς δεν εί-
μαστε από την άλλη όχθη, που δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα, δεν 
θέλουμε να γίνουν αλλαγές, να γίνουν τομές, να διορθώσουμε τα κακώς 
κείμενα. Η κοινωνία είναι έτοιμη να τα δεχθεί αυτά. Το πολιτικό σύστημα 
δεν είναι έτοιμο να τα δεχθεί».  Ο κ. Σπίρτζης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο 
και όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται, «ως επιστροφή στις 3 Φεβρου-
αρίου του 1830, όταν ιδρύθηκε επίσημα το Ελληνικό Κράτος με τον Καπο-
δίστρια» και αναρωτήθηκε: «Δηλαδή από το 1830 έως σήμερα, κανείς δεν 
έχει καταλάβει τι έχει γίνει στη Χώρα; Είναι σαν να μην υπήρξε η Χώρα, 
σαν να μην έχει εμπειρίες, σαν να μην έχει τεχνικό δυναμικό, σαν να μηδε-
νίζουμε το κοντέρ, για να κάνουμε κάτι άλλο 
από την αρχή». Για να συνεχίσει: «Σε αυτό το 
πλαίσιο κινείται και το συγκεκριμένο σχέδιο 
νόμου, αλλά αυτό τον παραλογισμό, δυστυ-
χώς, τον ζούμε τα τελευταία χρόνια με συνεχή 
νομοθετήματα, που έχουν αποδομήσει και την 
Ελληνική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο και 
κυρίως τα επιστημονικά επαγγέλματα. Αντί να 
εισφέρουν στην διόρθωση των διαπιστωμέ-
νων στρεβλώσεων από όλους, στη μείωση της 
γραφειοκρατίας, σε έναν οριστικό σχεδιασμό 
για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας, να στηρίξουμε την ποιότητα και τις υγιείς 
παραγωγικές δυνάμεις που σηματοδοτούν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, ερχό-
μαστε ακριβώς στην αντίθετη όχθη, να συνεχίσουμε σε ένα δογματισμό περί 
ανταγωνιστικότητας και να αποδομούμε τα πάντα». Ο  Πρόεδρος του ΤΕΕ 
υπενθύμισε ότι τα ζητήματα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια 
έργα, έχουν συζητηθεί με τρεις διαδοχικούς Υπουργούς εξαντλητικά, αλλά 
κανείς  δεν έφερε ένα σχέδιο νόμου που να θεραπεύει τα κακώς κείμενα. 
Έναντι αυτού, αιφνιδίως, εμφανίστηκε το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις 
έργων, που δεν αντιμετωπίζει κανένα από τα προβλήματα, αλλά γεννά άλλα. 
Υπέρ της ουσιαστικής μεταρρύθμισης σε ότι αφορά τις μελέτες και τα 
έργα τάχθηκε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελε-
τών (ΣΕΓΜ) Γεώργιος Κάζος, ο οποίος διαψεύδοντας το στόχο περί ενιαίου 
τρόπου και Αρχής δημόσιων συμβάσεων, αποκάλυψε πως στις 26 Φεβρου-
αρίου, με υπουργική απόφαση δόθηκε δικαίωμα στο ΤΑΙΠΕΔ να προχωρά 
σε συμβάσεις με δικούς του κανόνες.
Ως μια ευκαιρία χαρακτήρισε το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις ώστε να 
αλλάξει, επιτέλους, το θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια έργα, ο Πρόεδρος 
του Συνδέσμου Μελετητών Ελλάδας (ΣΜΕ) Κώστας Αλεξόπουλος, ο οποίος, 
όμως, τόνισε ότι αυτό «δεν μπορεί να γίνει υπό τη δαμόκλειο σπάθη του 
χρόνου», απαιτούνται τρεις νόμοι και περίπου ένας χρόνος για να εφαρ-
μοστούν.
ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελετητών Υδραυλικών Έργων (ΣΜΥΕ) Χρή-
στος Δαμβέργης χαρακτήρισε ως «εκ των ων, ουκ, άνευ» την αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου, κάτι, όμως, που δεν επιτυγχάνεται με το συγκεκριμένο 
σ/ν, το οποίο απειλεί με διακοπή τις μελέτες και τα έργα.
«Ο κλάδος χρειάζεται ένα πραγματικό σοκ, όμως έναν εκσυγχρονισμό 
με όραμα, το οποίο δεν προκύπτει από το συγκεκριμένο σ/ν» τόνισε ο Α’ 
αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Γραφείων Μελετών, Κώστας Καλ-
λέργης.

Από την πλευρά της, η προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και 
Θεμάτων ΕΟΚ της ΓΓΔΕ του ΥπΥΜΕΔΙ Τζούλια Τσαλίκη, αναφέρθηκε στο 
ιστορικό της τροποποίησης των Κοινοτικών Οδηγιών του 2004, που διέπουν 
τα δημόσια έργα, και της ψήφισης τον Ιανουάριο των νέων, τις οποίες και 
θα πρέπει να ενσωματώσουμε στο ελληνικό δίκαιο στο αμέσως επόμενο 
διάστημα.
Για πολλή και σκληρή δουλειά που πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και να 
ολοκληρωθεί - κατά την πρόβλεψη του σ/ν - σε έξι μήνες, έκανε λόγο η 
σύμβουλος του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Στεφανία 
Τρέζου, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ.
Για την ανάγκη να υπάρξει «άνεση χρόνου» πριν εφαρμοστεί ο νέος 

νόμος έκανε λόγο ο τ. Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων Έργων και υπεύθυνος του Τομέα 
Υποδομών του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Οικονομίδης..
ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Στέφανος 
Κομνηνός  αναφέρθηκε στο Εθνικό Σύστη-
μα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων το 
οποίο ήδη λειτουργεί, από 1/1/2014 για τους 
διαγωνισμούς μελετών και υπηρεσιών και 
από 1/7/2014 για τα έργα. 
ο τεχνικός σύμβουλος του ΣΑΤΕ Δημοσθέ-
νης Τουλιάτος, αναφερόμενος και στο Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσε-
ων, αλλά και στις άλλες ηλεκτρονικές βάσεις 

που έχουν δημιουργηθεί, έκανε λόγο για ασυμβατότητα και έλλειψη δια-
λειτουργικότητας. 
Για «διάσπαρτα στοιχεία σε διάφορα ηλεκτρονικά συστήματα που είναι 
ανάγκη να συγκεντρωθούν» έκανε λόγο και ο διευθυντής της Διεύθυνσης 
Βάσεων Δεδομένων της ΕΑΑΔΗΣΥ Αθανάσιος Πανταζής, ο οποίος παραδέ-
χθηκε ότι σήμερα «δεν υπάρχει ενοποίηση ούτε στα ηλεκτρονικά συστήμα-
τα δημοσιότητας των προκηρύξεων»!

Στρογγυλό τραπέζι 
Βασικά συμπεράσματα του στρογγυλού τραπεζιού που συντόνισε ο δημοσι-
ογράφος Γ. Καραλής ήταν:
 Σύσσωμος ο τεχνικός κλάδος συμφώνησε στην απαίτηση πρόβλεψης 
ρητής εφαρμογής του υφιστάμενη πλαισίου που ρυθμίζεται από τους 
Ν.3316/2005 και Ν.3669/2008 για τις μελέτες και τα έργα, αντίστοιχα, μέχρι 
να εγκριθούν τα απαιτούμενα Π.Δ. και Υ.Α. που προβλέπει το σ/ν της ΕΑΑ-
ΔΗΣΥ, ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα παραγωγής δημοσίων έργων 
στην Χώρα, και να μην δημιουργηθεί ανασφάλεια, ασάφεια και εν τέλει 
ανάσχεση στην υλοποίηση του ΣΕΣ (νέο ΕΣΠΑ). 
 Απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή του τεχνικού κλάδου για την προώθηση 
και σύνταξη των νέων Κανονισμών (ΠΔ) Σύναψης και Εκτέλεσης Δημοσί-
ων Συμβάσεων Μελετών και Έργων σε συνεργασία της ΕΑΑΔΗΣΥ, για την 
αποφυγή της δημιουργίας συνθηκών αδιαφάνειας και διαφθοράς και την 
αποτελεσματική και διαφανή ανάθεση, επίβλεψη και εκτέλεση ποιοτικών 
μελετών και κατασκευών στα δημόσια έργα  
 Αναγκαιότητα προώθησης της σύστασης του κλαδικού επιχειρησιακού  
σχήματος, που θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συ-
στήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων.

«Ναι στις μεταρρυθμίσεις, όχι στην ισοπέδωση  
του τεχνικού επιστημονικού κόσμου»

Τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, ζητώντας ουσιαστικές αλλαγές  
στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής έργων και μελετών  
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ΜΕΣΑ - ΕΞΩ ΘΕΑΤΡΟ

Η εντυπωσιακή Place Mohammed V στην Καζαμπλάνκα, με την 
κλασική ορθογώνια σύνθεση του 1920, γαλλο-αποικιακού ρυθμού, 
έργο του πολεοδόμου Henri Prost, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής 
στους κατοίκους της Καζαμπλάνκα, που καθημερινά συγκεντρώ-
νονται γύρω από το σιντριβάνι της. Στην πλευρά που παρέμενε 
ελεύθερη οι τοπικές αρχές αποφάσισαν να χτίσουν το «CasArts», 
το μεγαλύτερο πολιτιστικό κτίριο στην Αφρική. 
Ο διεθνής διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2009. 
Η πρόσκληση είχε ως στόχο να δώσει ζωή σ’ αυτή την τεράστια 
πλατεία, ταυτόχρονα να δώσει μια σύγχρονη πινελιά στην κλασική 
εμφάνισή της. Η λύση που δόθηκε από τον γεννημένο στην Καζα-
μπλάνκα αρχιτέκτονα και πολεοδόμο Christian Portzamparc, δίνει 
την αίσθηση ενός αυτόνομου σύγχρονου έργου, το οποίο, ωστόσο, 
έρχεται να σταθεί αρμονικά με τα κλασικά χαμηλού ύψους δημό-
σια κτίρια αποικιακού ρυθμού που κυριαρχούν στην πλατεία. Με 
δυο λόγια, ενώ η πρόταση αψηφά τη συμμετρία, προσελκύει το 
κοινό να μπει στο ευρύ χώρο της πλατείας, να καθίσει στις καφε-
τέριες και στις σκιάδες που υπάρχουν εκεί, φυσικά να μπει στο 
θέατρο ή να και να δει το θέατρο να βγαίνει στην πλατεία !
Γιατί το CasArts, είναι ένα μοναδικό κτίριο: μια αστική σκηνο-
γραφική έκφραση, την αποκαλεί ο εμπνευστής της, καθώς είναι 
ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων 1.800 θέσεων, που περιλαμβάνει 
ένα κλασικό θεατρικό χώρο 600 θέσεων. Η διαρρύθμιση και ο 
εξοπλισμός του κτίριου επιτρέπουν τη φιλοξενία μουσικών συ-
ναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και διάφορων άλλων μεγάλων 
εκδηλώσεων. Δίπλα στην είσοδο υπάρχει μια μεγάλη γκαλερί, ενώ 
αυτή καθ’ εαυτή η είσοδος του κτίριου, δίχως ιδιαίτερο κόπο και 
φροντίδα, μετατρέπεται σε σκηνή με το κοινό να παρακολουθεί τις 
παραστάσεις από τη μεγάλη πλατεία της πόλης. 
Στο συνολικής επιφάνειας 24.700 τ.μ. κτίριο, προβλέπονται, επί-
σης, αίθουσες για πρόβες και συνέδρια, καταστήματα, εστιατόριο, 
καφετέρια, αίθουσα internet, χώρος για διάβασμα, βιβλιοθήκη και 
αρκετοί εκθεσιακοί χώροι.
Ιδιοκτήτες του κτίριου είναι η πόλη της Καζαμπλάνκα και το Ίδρυ-
μα Τεχνών livings. Στην μελέτη του έργου συνεργάστηκε ο Μαρο-
κινός αρχιτέκτονας Rachid Andaloussi, ενώ τη μελέτη ακουστικής 
έκανε η Xu Acoustique (Xu Ya Ying)/Ακουστικές και Αρχιτεκτονι-
κές Μελέτες. Σύμβουλος της θεατρικής λειτουργίας και εξοπλι-
σμού είναι η Theatre Projects Consultants, Ltd / Gotlibovitch.



N E W S L E T T E R
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Παροχές μόνο με υιοθέτηση ισοδύναμων μέ-
τρων δέχονται οι ελεγκτές- Η ΤΡΟΪΚΑ ΔΙΝΕΙ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΔΗΓΟ 
ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ- Προωθείται η μείωση υπερωριών και 
οδοιπορικών στο Δημόσιο • Χ. Θεοχάρης: Ο γ. γ. Εσόδων απέκλεισε  
παρέμβαση παρά τη συσσώρευση καινούργιων οφειλών- «ΟΧΙ» ΣΕ 
ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ- «Κόκκινος συναγερμός» στο 
υπουργείο εν όψει προστίμων και εκκαθαριστικών • ECOFIN: ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ • Απολογισμός: BAD BANKS: 14,7 
ΔΙΣ. ΚΟΣΤΙΣΑΝ ΣΤΟ ΤΧΣ.
ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ: Τα καλά νέα από την οικονομία και τις τράπεζες προ-
καλούν ευφορία- ΕΝΤΟΝΕΣ ΦΗΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΛΙΑΝ 
ΠΡΟΣΕΧΩΣ- Προσδοκίες ανάκαμψης το 2014 από τη μικρότερη ύφεση 
του 2013- Ανάπτυξη από το δεύτερο κιόλας τρίμηνο προβλέπει η Εθνική 
Τράπεζα • Εκτιμήσεις με προειδοποιήσεις- ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ • 
Στα 4,4 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο οι ανεξόφλητες απαιτή-
σεις των προμηθευτών- ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΟ ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, 
ΑΛΛΑ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ • Αγορές: ΤΟ ΣΕΝΑ-
ΡΙΟ ΓΙΑ ΟΜΟΛΟΓΟ 2 ΔΙΣ. ΞΥΠΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΡΑΪ-
ΧΕΝΜΠΑΧ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- Στα 9 δισ. ευρώ οι 
απώλειες από ΦΠΑ- Διαφωνία με τρόικα για τις κυρώσεις • Η ΤΡΟΪΚΑ 
«ΨΑΛΙΔΙΖΕΙ» ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ • 
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ • ΣΤΡΟ-
ΦΗ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΑ ΙΧ- Στα “αζήτητα” όχι μόνο τα 
πολυτελή, αλλά και τα απλά μεσαία οικογενειακά αυτοκίνητα • ΑΠΟ ΤΟ 
«ΚΟΣΚΙΝΟ» ΤΗΣ Ε.Ε. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΣΦΑ-SOCAR- Η εξαγορά μπο-
ρεί να καθυστερήσει μέχρι τον Οκτώβριο • ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Επαφές Πειραιώς και Alpha σε ΗΠΑ, 
Ευρώπη και Ασία.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Προσδοκίες για ανασύνταξη των τραπεζών και ευνοϊκή 
λύση για Eurobank- ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ «ΠΥΡΕΤΟΣ»- Θετικές εξελίξεις 
προδιαγράφει το ΧΑ • Ζωηρό ενδιαφέρον για τον Οργανισμό και από τη 
Μόσχα- ΡΩΣΟ-ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- Στο 
ΤΑΙΠΕΔ 168 κρατικά ακίνητα • Συστάσεις τρόικας: «ΕΞΟΦΛΗΣΤΕ ΤΑ 
ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» • Παρά την υστέρηση 
εσόδων: ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,1 ΔΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ-
ΤΟΣ- Το πρώτο 1,5 δισ. ευρώ θα καλύψει δημοσιονομικά κενά, ενώ 
το υπόλοιπο θα μπορεί να διανεμηθεί  ΡΑΪΧΕΝΜΠΑΧ: 9 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ 
ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ- Εξωπραγματικά τα πρόστιμα.
ΤΑ ΝΕΑ: ΜΠΛΟΚΟ ΤΟΥ ΣτΕ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ  ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΤΟ 
ΠΟΤΑΜΙ- 37 ερωτήσεις- απαντήσεις  ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΟΡΓΑΝΩ-
ΝΕΤΑΙ Η ΕΛΙΑ, ΓΚΡΙΝΙΑ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΤΗΣΗΣ 
ΜΗ370.
ΕΘΝΟΣ: Μαχαίρι σε οδοιπορικά, εκτός έδρας, συμμετοχές σε επι-
τροπές, υπερωρίες- ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΟΙ ΕΞΤΡΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Πρόταση για μπόνους στους υπαλλήλους που πιάνουν 
τους στόχους τους  Ενεργειακός πόλεμος της Δύσης στη Ρωσία- Η 
ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ SOUTH STREAM  ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 
2014: Ο ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η τρόικα μπλοκάρει το 
προεκλογικό μοίρασμα του πλεονάσματος- ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΕ ΤΗ ΣΟΥ-
ΠΑ- Εμποδίζουν την κυβέρνηση που ήθελε να δώσει το 70% του 
πλεονάσματος για προεκλογικούς λόγους- Εκτεθειμένος βρίσκεται ο 
πρωθυπουργός που είχε υποσχεθεί παροχές εδώ και αρκετούς μήνες  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ: ΔΙΠΛΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αντισυνταγματική η καθιέρωση ειδικών κα-
τηγοριών- ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ  
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ, ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απαγόρευσαν συμμετοχή σε δράσεις για δημι-
ουργία Πάρκου στο Ελληνικό- ΜΑΣ ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΧΟΥ-
ΝΤΑΣ- Πρωτοφανής παρέμβαση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  «ΤΑ ΚΟΡΑΚΙΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ»  Μετά το Eurogroup- ΑΝΟΙΞΕ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  Προσφυγικά Αλεξάνδρας- Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ!
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πάγωσαν τα χαμόγελα μετά την εντολή του 
Eurogroup να κλείσουν επειγόντως οι εκκρεμότητες- ΠΑΝΤΟΥ ΑΠΟ-
ΤΥΧΙΕΣ- Ο ΤΟΜΣΕΝ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΥΝ ΤΩΡΑ ΚΑΤΑ 
ΠΟΛΥ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.
ΕΣΤΙΑ: Η ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ- Θεσμικό 
λάθος η πρόωρη διάλυσις της Βουλής.
Η ΑΥΓΗ: Στο σφυρί τα διατηρητέα της Λ. Αλεξάνδρας- «ΚΟΡΑΚΙΑ» 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ- Έγκλημα της κυβέρνησης Σαμαρά εις 
βάρος των τελευταίων ελεύθερων χώρων και τόπων ιστορικής μνήμης 
της Αθήνας.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ: ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ 
ΛΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άγιος Μεθόδιος, Άγιος Ανδρέας ο Σαλός, Άγιος 
Αγαθάγγελος, Πατροκοσμάς και επιγραφή επί του τάφου του Μ. Κων-
σταντίνου- 5 ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ… ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΡΩΣΙΑ: «ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΡ-
ΧΟΣ ΤΟΥ Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ»!
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΒΛΕΠΕΙ Η TASK FORCE 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 12/03/2014

 «Η ανάπτυξη αναμένεται ότι θα είναι αδύναμη. Είναι 
αναμενόμενο λοιπόν να συνεχιστούν η αβεβαιότητα και οι 
αναταραχές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, με δεδομένο ότι 
τα ουσιαστικά αποτελέσματα στον τομέα της ανεργίας θα πάρουν 
χρόνια».
Με τα λόγια αυτά περιέγραψε χθες κορυφαίος κοινοτικός 
αξιωματούχος την εικόνα που έχει για την πορεία της ελληνικής 
κοινωνίας και της οικονομίας, κατά τη χθεσινή παρουσίαση της 
6ης έκθεσης της Ομάδας Δράσης νια την Ελλάδα (Task Force 
for Greece). Παρ' όλα αυτά, όμως, δεν δίστασε να πει ότι για την 
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία θα μπορούσε 
κάποιος να πουλήσει το σπίτι του, αν η αγορά ακινήτων περνούσε 
καλύτερες μέρες.
Από την έκθεση δεν λείπουν τα εύσημα για την προώθηση των 
διαρθρωτικών αλλαγών που επιβάλλονται από το μνημόνιο, 
αλλά σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει τα ίδια σημεία κριτικής 
για τις ελληνικές αρχές, όπως και στις προηγούμενες εκθέσεις: 
Την αδυναμία αντιμετώπισης της πιστωτικής ασφυξίας για την 
πραγματική οικονομία, αλλά και το συνεχιζόμενο πρόβλημα στην 
είσπραξη των φόρων.
Κατά τη χθεσινή παρουσίαση των βασικών σημείων, ο 
προβληματικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός σκιαγραφείται με 
την παράθεση της εξέλιξης τεσσάρων ενδεικτικών παραμέτρων 
που αποτελούν στοιχεία τα οποία έχει συγκεντρώσει η Ομάδα 
Δράσης αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Συγκεκριμένα:
- Η φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ αυξάνεται σταθερά από το 2000, 
ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν νια το 2011, τα οποία 
δημοσιεύτηκαν τον περασμένο μήνα, το ύψος της φοροδιαφυγής 
φτάνει το 4,7% του ΑΕΠ.
- Η είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προηγούμενων 
οικονομικών ετών (έφτασαν στο τέλος του 2013 τα 62 δισ. ευρώ) 
έχει επίσης πολύ αργή εξέλιξη και έφτασε το 1,51 δισ. ευρώ το 
2013 από 1,1 δισ. ευρώ το 2012 και 947 εκατ. ευρώ το 2011.
- Οι πλήρεις έλεγχοι για πολίτες - μεγάλους φοροοφειλέτες 
έφτασαν τους 325 στο τέλος του 2013 από 76 που ήταν το 2012 
και 44 το 2011.
- Οι έλεγχοι για πολίτες μεγάλου πλούτου έφτασαν τους 454 το 
2013, από 444 το 2012 και 404 το 2011, αποδεικνύοντας ότι και σε 
αυτό το πεδίο η πρόοδος δεν είναι σπουδαία.
Όταν τέθηκε ως ερώτημα η αναντιστοιχία της υψηλής 
φορολόγησης με την πολύ χαμηλή φοροδοτική ικανότητα των 
Ελλήνων πολιτών λόγω της μείωσης των εισοδημάτων αλλά και 
της υψηλής ανεργίας, το στέλεχος της Κομισιόν εμφανίστηκε 
απολογητικό, λέγοντας ότι έχουν γίνει μια σειρά από ρυθμίσεις 
και πάντα τα στοιχεία αφορούν τα έσοδα που είναι εισπράξιμα.
Μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του, μεταφέροντας και όσα 
έχει ακούσει από το ελληνικό οικονομικό επιτελείο, τόνισε: «Μια 
λύση θα ήταν η αξιοποίηση των κατοικιών. Αλλά βεβαίως στην 
παρούσα φάση δεν υπάρχει αγορά ακινήτων...».
Από την έκθεση προκύπτει ότι περίπου 3 δισ. ευρώ που 
διατίθενται μέσω διαφόρων χρηματοοικονομικών εργαλείων 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε., παραμένουν στα αζήτητα 
λόγω δυσκολιών που δημιουργεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Συγκεκριμένα, η έκθεση αναφέρει ότι από τον Οκτώβριο του 
2013 μέχρι και τα τέλη Ιανουαρίου 2014 τα δάνεια προς την 
πραγματική οικονομία φτάνουν τα 145,2 εκατ. ευρώ έναντι 
συνόλου διαθεσίμων 3,2 δισ. ευρώ.
Από τα χρήματα αυτά τα 500 εκατ. ευρώ διατίθενται μέσω 
της πρωτοβουλίας JEREMIE, 1 δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ, 226 
εκατ. από το ταμείο επιχειρηματικότητας, 80 εκατ. ευρώ από 
το πρόγραμμα «θαλάσσιος τουρισμός», 500 εκατ. ευρώ από το 
πρόγραμμα παροχής κεφαλαίου κίνησης, 150 εκατ. ευρώ από το 
πρόγραμμα εγγυήσεων του ΥΠΑΑΝ, και 480 εκατ. ευρώ από το 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον».
Σε ανακοίνωση - απάντηση το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας αμφισβητούσε χθες τα στοιχεία της 
Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, τονίζοντας ότι περιλαμβάνει 
στοιχεία που οδηγούν σε εσφαλμένα συμπεράσματα ως 
προς τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω των 
χρηματοδοτικών εργαλείων του υπουργείου. Σύμφωνα με 
το ΥΠΑΑΝ από τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των 
επιμέρους προγραμμάτων προκύπτει ότι στο τέλος Ιανουαρίου 
τα εγκεκριμένα δάνεια διαμορφώθηκαν σε 1,257 δισ. ευρώ, τα 
συμβασιοποιημένα σε 1,02 δισ. και οι εκταμιεύσεις σε 824 εκατ. 
ευρώ.
• Ανεργία και κτηματολόγιο οι μεγάλες αποτυχίες 
 Στην έκθεση αναφέρεται ότι η Ελλάδα είχε καλές επιδόσεις 
στις αναλήψεις υποχρεώσεων για τη χρήση των πόρων των 
διαρθρωτικών ταμείων. Έως τις 31/12/2013, η Ελλάδα είχε 
δεσμεύσει (με συμβάσεις) το 113,5% (ήτοι 27,2 δισ. ευρώ) των 
συνολικών κεφαλαίων που έχει στη διάθεσή της (23,9 δισ. ευρώ).
Έχει καταβάλει ποσό 15,9 δισ. ευρώ, ήτοι το 58,6% των ποσών των 
αναλήψεων υποχρεώσεων (το 66,5% του διαθέσιμου ποσού). Στο 
τέλος του Φεβρουαρίου του 2014 το «ποσοστό απορρόφησης» 
για την Ελλάδα (77,11 %) είναι σαφώς πάνω από το μέσο όρο της 
Ε Ε. (64,08%), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα στην 4η θέση σε 
επίπεδο Ε.Ε.
Ωστόσο, ούτε και σε αυτό σημείο απουσιάζει η κριτική, αφού 
παρά την πολύ υψηλή θέση για το σύνολο της απορρόφησης, 
η Ελλάδα βρίσκεται ακόμη στην 20ή θέση στην απορρόφηση 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, το οποίο -ως γνωστόν- 
διαθέτει χρήματα για προγράμματα απασχόλησης.
Όπως τονίζεται, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι λιγότερο 
ενθαρρυντική όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης για το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), 
εφόσον η Ελλάδα κατατάσσεται σε θέση κατά πολύ κατώτερη 
από το μέσο όρο της Ε.Ε. (με ποσοστό για την Ελλάδα περίπου 
57%).
Στο Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) το συνολικό ποσοστό των αναλήψεων 
υποχρεώσεων και των πληρωμών είναι 75% και 56% αντίστοιχα.
Στο κείμενο της έκθεσης γίνεται και αναφορά στα έργα 
προτεραιότητας, ενώ τονίζεται η αποτυχία της υλοποίησης του 
εθνικού κτηματολογίου, το οποίο θα ολοκληρωθεί με τα χρήματα 
της περιόδου 2014-2020. Κατά τη χθεσινή παρουσίαση της 
έκθεσης ο εκπρόσωπος της Task Force, απαντώντας σε ερώτηση 
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για το υψηλό κόστος που επωμίστηκε το Δημόσιο για την 
επανεκκίνηση των αυτοκινητόδρομων, τόνισε ότι τα έργα αυτά θα 
δημιουργήσουν έως και 20.000 νέες θέσεις εργασίας και ότι όλα 
τα πράγματα -ειδικά σε περιόδους κρίσης- έχουν υψηλό κόστος. 

ΤΑ ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 16-17 | 12/03/2014

Στέγασαν μεγάλο αριθμό Μικρασιατών προσφύγων και φέρουν 
πάνω τους τα σημάδια μίας από τις πλέον επώδυνες στιγμές της 
νεοελληνικής ιστορίας, των αιματηρών γεγονότων του Δεκεμβρίου 
του '44. Ωστόσο, οι προσφυγικές κατοικίες της Λεωφόρου 
Αλεξάνδρας εδώ και χρόνια είναι αφημένες στην τύχη τους, 
δεχόμενες πλέον μόνο τα χτυπήματα του αδυσώπητου χρόνου.
Η είδηση για τη μεταβίβαση τους από το Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ με 
σκοπό την αξιοποίηση τους, τις έφερε ξανά στην επικαιρότητα. Τα 
σχέδια του ΤΑΙΠΕΔ δεν έχουν πάρει ακόμη συγκεκριμένη μορφή. 
Η διοίκηση του Ταμείου θα εξετάσει όλα τα εναλλακτικά σενάρια 
για την αξιοποίηση τους, ωστόσο οι πρώτες απόψεις συγκλίνουν, 
σύμφωνα με πληροφορίες, σε παραχώρηση των κτιρίων και όχι 
ενοικίαση τους.
Πηγή του ΤΑΙΠΕΔ εκτιμά ότι μερικές από τις προσφυγικές 
κατοικίες θα μπορούσαν να «μεταμορφωθούν» σε σύγχρονη -ως 
προς τη λειτουργικότητά τους- φοιτητική εστία, πολιτιστικό κέντρο 
κλπ. Οι εικαστικές παρεμβάσεις στις προσφυγικές κατοικίες 
ως προς την εξωτερική τους όψη θα πρέπει ωστόσο να είναι 
συμβατές με την ιστορική τους μορφή, καθώς έχει χαρακτηριστεί 
ως ιστορικός χώρος. Γι αυτό, στην προκήρυξη που θα αφορά την 
παραχώρηση τους θα υπάρχουν περιορισμοί ως προς τον τρόπο 
ανακαίνισης τους.
Τα προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας εκτείνονται σε 14,5 στρέμματα, 
αποτελούμενα από οκτώ πολυκατοικίες με 228 διαμερίσματα, 
50 τ.μ. το καθένα. Από αυτά, τα 40 ανήκουν στο ΥΠΕΚΑ, τα 51 σε 
ιδιοκτήτες και τα υπόλοιπα 137 στο Δημόσιο.
Τα διαμερίσματα που ανήκουν στο Δημόσιο, στην πλειονότητά τους 
τελούν σήμερα υπό κατάληψη. Κάποια στεγάζουν μετανάστες, 
κυρίως από το Αφγανιστάν. Σε άλλα έχουν βρει καταφύγιο 
τοξικομανείς ή άτομα του «αντιεξουσιαστικού» χώρου. Η εικόνα 
που κυριαρχεί συμπυκνώνεται στα εξής: Πολυμελείς οικογένειες 
στοιβαγμένες σε 50 τ.μ., σοβάδες που πέφτουν από τους τοίχους, 
αιωρούμενα καλώδια κλπ. Μοναδική νότα αισιοδοξίας τα δεκάδες 
παιδιά που ανεβοκατεβαίνουν τις σκάλες και παίζουν στις αυλές 
που έχουν μετατραπεί σε πάρκινγκ αυτοκινήτων.
Ο Ρέζα από το Αφγανιστάν, με τα λιγοστά ελληνικά του, μας 
εξήγησε ότι στο διαμέρισμα του διαμένουν δύο οικογένειες. 
Τέσσερις ενήλικοι και οκτώ παιδιά. Ο ίδιος -λέει- πληρώνει 
ενοίκιο 80 ευρώ σε κάποιον που τον έβαλε στο διαμέρισμα. 
Ανάλογο καθεστώς, υποστηρίζει, ισχύει και για άλλους ομοεθνείς 
του. Πολλοί μιλούν για διακίνηση ναρκωτικών. Στους ιδιοκτήτες 
διαμερισμάτων, παρότι η ΓΑΔΑ είναι σε απόσταση αναπνοής, η 
ανασφάλεια βασιλεύει.
Σύμφωνα με το Αρχείο Νεοτέρων Μνημείων του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙE), οι πολυκατοικίες κτίστηκαν την περίοδο 
1933-1935. Οι πρώτες τέσσερις πολυκατοικίες κοντά στην 

Αλεξάνδρας, σχεδιάστηκαν από τον Δημήτριο Κυριακό και οι 
υπόλοιπες τέσσερις από τον Κίμωνα Λάσκαρι.
Το 2009, με απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
(ΚΑΣ), ολόκληρο το συγκρότημα χαρακτηρίστηκε ως μνημείο λόγω 
της ιστορικής, αρχιτεκτονικής και κοινωνικής του σημασίας.
Είχε προηγηθεί απόφαση του ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγε 
πλήθος φορέων κατά προηγούμενης απόφασης του υπουργείου 
Πολιτισμού για τον χαρακτηρισμό μόνο δύο πολυκατοικιών ως 
διατηρητέων, σε συνέχεια σχετικού σχεδίου του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, 
που επιδίωκε την αξιοποίηση του χώρου.
Το 2009, ΤΕΕ και Δήμος Αθηναίων εισηγήθηκαν από κοινού την 
ανταλλαγή οικοπέδου του Επιμελητηρίου στα Εξάρχεια με τμήμα 
των Προσφυγικών για τη στέγαση των γραφείων του φορέα... 
Αργότερα προτάθηκε να δημιουργηθούν στο συγκρότημα Μουσείο 
για τον Ελληνισμό της Ανατολής, Κέντρο Βιωματικής Εκπαίδευσης 
Ανηλίκων, κοινωνική κατοικία, ή ξενώνας συνοδών των ασθενών 
του νοσοκομείου «Αγιος Σάββας».
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Έργα ύψους 316,2 εκατ. ευρώ αναμένεται να δημοπρατηθούν 
εντός του 2014 από την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η 
συζήτηση για το ποια έργα θα μπορέσουν να ενταχθούν στην 
επόμενη προγραμματική περίοδο προκειμένου να εξασφαλιστεί 
χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους.
Το έργο «Κατασκευή έργων υποδομής της νέας διπλής 
σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Ροδοδάφνη», της γραμμής 
Αθήνα - Πάτρα, είναι το μεγαλύτερο από τα έργα που πρόκειται 
να δημοπρατηθούν το επόμενο διάστημα. Η δημοπράτηση του 
έργου τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο 
προϋπολογισμός του φτάνει στα 150 εκατ. ευρώ. Εξίσου σημαντικό 
είναι το έργο που αφορά στην ολοκλήρωση των εργασιών στο 
τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Τρεις Γέφυρες, προϋπολογισμού 90 
εκατ. ευρώ. Σε πρώτη φάση πρόκειται να γίνει, μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του έτους, η δημοπράτηση του έργου που σχετίζονται 
με τις υπολειπόμενες εργασίες ανακαίνισης της σιδηροδρομικής 
γραμμής και την κατασκευή της ηλεκτροκίνηση στο τμήμα 
Σ.Σ. Πειραιά - Σ.Σ. Αθηνών. Ακολούθως, στο τρίτο τρίμηνο 
αναμένεται ότι θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου για την 
ολοκλήρωση των εργασιών σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και 
τηλεπικοινωνιών από τον Πειραιά ως τις Τρεις Γέφυρες.
Το ίδιο διάστημα, το τρίτο τρίμηνο του 2014, θα δημοπρατηθεί 
το έργο της εγκατάστασης ηλεκτροκίνησης στη νέα διπλή 
σιδηροδρομική γραμμή στο τμήμα Κιάτο- Ροδοδάφνη, 
προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο του 
έτους, θα δημοπρατηθεί το έργο που αφορά στην ολοκλήρωση 
των υπολειπόμενων εργασιών υποδομής της παραλλαγής της 
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης - Ειδομένης και η 
κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών στο τμήμα Πολύκαστρο 
- Ειδομένη, προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο 
τέταρτο τρίμηνο έχει προγραμματιστεί η δημοπράτηση για την 
εγκατάσταση σύγχρονης σηματοδότησης ETCS-LEVEL I στη 
γραμμή Θεσσαλονίκη (ΤΧ-1) - Ειδομένη.


