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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τόκους τόσους, όσο και τα χρεολυσία θα πληρώσου-
με ως το 2030, για να ξεπληρώσουμε τους δανει-
στές μας. Συγκεκριμένα, 158,3 δισ. ευρώ σε τόκους 
και 163,8 σε χρεολύσια, συνολικά 322,1 δισ. ευρώ. 
Βοήθεια με το αζημίωτο για τους δανειστές μας.
Στο μεταξύ, όπως βεβαιώνει το ΔΝΤ, στην Ελλάδα 
στην 5ετία 2008-2012 καταγράφηκε η μεγαλύτερη 
μείωση διαθεσίμου εισοδήματος στην ΕΕ. Όπως 
αναφέρει, εξαιτίας της μείωσης μισθών στον 
δημόσιο τομέα, τω περικοπών συντάξεων και της 
αύξησης φορολογίας εισοδήματος, το φτωχότερο 
10% των Ελλήνων έχασε το 15% του διαθέσιμου 
εισοδήματός του τη συγκεκριμένη περίοδο. Ακόμη 
περισσότερο, προστίθεται, μειώθηκε το διαθέσιμο 
εισόδημα του 30% των πλουσιότερων Ελλήνων, 
ισχυριζόμενο, κατόπιν αυτών, ότι τελικά η αναδιανο-
μή του εισοδήματος έγινε σε σημαντικό βαθμό υπέρ 
των Ελλήνων με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα !
Η πραγματικότητα, όμως, άλλα δείχνει. Ίσως γιατί το 
excel μπορεί να είναι ένα διεθνώς χρησιμοποιού-
μενο πρόγραμμα λογιστικής ανάλυσης, αλλά στην 
ελληνική περίπτωση δεν είναι ικανό να αποτιμήσει 
ορθά τα πράγματα. Για παράδειγμα: το 15% του 
διαθέσιμου εισοδήματος που έχασε το 10% των 
φτωχότερων Ελλήνων, ήταν ακριβώς το ποσό που 
διασφάλιζε τη φοροδοτική ικανότητα, άρα την ευστά-
θεια των δημοσίων εσόδων. Όσο και για τους θεω-
ρούμενους πλούσιους, τους αφαίρεσε την (όποια) 
ικανότητα επιστροφής των τραπεζικών δανείων, που 
κατά βάση τους είχαν εντάξει στην κατηγορία των 
πλουσίων…
Η ιδιαιτερότητα των ελληνικών δεδομένων ουδόλως 
έγινε αντιληπτή από τους εκπροσώπους του ΔΝΤ, 
γι’ αυτό και οδηγηθήκαμε στην δίχως προηγούμενο 
παρατεταμένη ύφεση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Ο Γιάννης  
Κυριακόπουλος

ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»
Κατά την πρώτη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, υπό τη νέα 
σύνθεσή της που προέκυψε από τις 
εκλογές της 24ης Νοεμβρίου, νέος 
πρόεδρος της εξελέγη ο Γιάννης Κυ-
ριακόπουλος, της παράταξης «Ελεύ-
θεροι Επαγγελματίες».
Η εκλογή επιτεύχθηκε κατά την 3η 
ψηφοφορία, καθώς στην πρώτη ψη-
φοφορία κανείς από τους τρεις υπο-
ψήφιους δεν εξασφάλισε την απόλυτη 
πλειοψηφία (100 +1), ενώ κατά τη δεύ-
τερη υπήρξε ισοψηφία μεταξύ των δυο 
πρώτων εκ των διεκδικητών !
Κατά την 3η ψηφοφορία οι υποψήφι-
οι αυξήθηκαν από τρεις σε τέσσερις 
(προβλέπεται καταστατικά), καθώς 
έθεσε υποψηφιότητα και ο έως τώρα 
πρόεδρος του σώματος Γιάννης Θεο-
δωράκης. 
Ο Γιάννης Κυριακοπουλος γεννήθηκε 
στις 19-3-1961 και είναι Διπλωματού-
χος Πολιτικός Μηχανικός (Τεχνικού 
Πανεπιστημίου του Δυτικού Βερολίνου 

–  T.U. Berlin), με εξειδίκευση στις 
αντισεισμικές μελέτες. Εργάζεται ως 
ελεύθερος επαγγελματίας σε μελέτες 
και κατασκευές ιδιωτικών έργων. 
Μακρά και δραστήρια είναι η συνδι-
καλιστική του δράση στο χώρο των 
μηχανικών. Στην προηγούμενη Αντι-
προσωπεία του ΤΕΕ ήταν Γενικός 
Γραμματέας, έχοντας κατά το πα-
ρελθόν διατελέσει και αναπληρωτής 
Γενικού Γραμματέα του σώματος. 
Υπήρξε, επίσης, αντιπρόεδρος του 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, 
πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθέρων 
Επαγγελματιών Διπλωματούχων Μη-
χανικών Αθήνας (Σ.Ε.Ε.ΔΙ.Μ.Α) και 
ιδρυτικό μέλος της ΕλΕΜ (Ελεύθεροι 
Επαγγελματίες Μηχανικοί). Από το 
1997 εκλέγεται συνεχώς στα όργανα 
διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας. 
Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ψη-
φοφοριών έχουν ως εξής:

Σε νέα συνεδρίαση 
της Αντιπροσω-
πεία του ΤΕΕ θα 
συμπληρωθεί το 
προεδρείο με την 
εκλογή των υπολοί-
πων μελών του, ενώ 
θα ακολουθήσει η 
εκλογή των μελών 
της Διοικούσας 
Επιτροπής και του 
προεδρείου της.

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

Ψηφοφορίες 1η 2η 3η

Ψήφισαν 183 183 181

Λευκά 7 2 3

Άκυρα 1 0 0

Κυριακόπουλος  
Ιωάννης

77 80 80

Μοροπούλου Αντωνία 76 80 77

Μπάκιντας 
Κωνσταντίνος

22 21 17

Θεοδωράκης Γιάννης 0 0 4
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Αποτελέσματα αρχαιρεσιών ΣΕΤΕΕ

«Σώζουμε τη Μεσόγειο»

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαΐου
2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’ 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαρτίου

2014

Η Κεντρική Εφορευτική 
Επιτροπή που εξελέγη από τη 
Εκλογο-Απολογιστική
Γενική Συνέλευση της 24ης 
Φεβρουαρίου 2014 προκειμέ-
νου να διενεργήσει τις
εκλογές για την ανάδειξη των 
νέων μελών του Δ.Σ. και της 
Εξελεγκτικής
Επιτροπής του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας – ΣΕΤΕΕ (που 
έγιναν στις 11 Μαρτίου 2014), 
ανακοίνωσε ότι:

•Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Εγγεγραμμένοι : 232
Ψήφισαν : 201
Λευκά : 8
Άκυρα : 5
Έγκυρα : 188
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη:
Γεωργίου Δημήτριος (67 )
Καμπόσου Αναστασία ( 56)
Ψαραδέλης Αναστάσιος (53)
Ζαρκάδας Πέτρος  (38)
Λαδικός Ηλίας (41)
Μελέτη Σοφία (33)
Αβραμίδης Κωνσταντίνος (25)

•Για την Εξελεγκτική  
Επιτροπή:
Εγγεγραμμένοι : 232
Ψήφισαν : 201
Λευκά : 28
Άκυρα : 11
Έγκυρα : 162
Εκλέγονται ως τακτικά μέλη:
Καπελλάκου Σταυρούλα (113)
Δουβή Ευγενία (96)
Δαμιανάκη Ειρήνη (81).

Πληροφορίες:  
setee@central.tee.gr

Στις 23 Μαρτίου 2014, στις 18.00, στο 
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί 
ημερίδα με θέμα: «Σώζουμε τη Μεσόγειο», 
ως κεντρική εκδήλωση της έκθεσης «Μικρο-
απορρίμματα στη Μεσόγειο» και «Το πορτραί-
το του θαλάσσιου πλαγκτόν». 
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Μου-
σείο Επιστημών και Τεχνολογίας και  το Τμή-
μα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και 
το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας - Παράρτημα 
της Πάτρας στο πλαίσιο του Εορτασμού της 
Γαλλοφωνίας  και της Παγκόσμιας Ημέρας 
Νερού. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας 
θα μιλήσουν οι: Γιώργος Παπαθεοδώρου, 
Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήμα Γεωλογίας ΠΠ 
και Σταυρούλα Κορδέλλα, Περιβαντολλόγος, 
Ωκεανογράφος, υποψήφια Διδάκτωρ Τμήμα 
Γεωλογίας ΠΠ,Χ. Καραπαναγιώτη, Επ. Καθη-
γήτρια Τμήμα Χημείας, Ναταλία Ρουμελιώτη, 
Υπεύθυνη θεμάτων παράκτιας διαχείρισης 
του Δικτύου Μεσόγειος SOS, Χρήστος 

Ιωακειμίδης, Yποψήφιος Διδάκτωρ Παν/
μίου Πατρών, ΕΛΚΕΘΕ, Ιωάννα Παπαϊωάννου, 
υπεύθυνη Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Αχαϊας.
«Η Μεσόγειος αποτελεί την μεγαλύτερη και 
βαθύτερη ημίκλειστη θάλασσα στον κόσμο, 
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση. Η επικοινωνία 
της με άλλες θάλασσες είναι περιορισμένη, γι’ 
αυτό είναι ευάλωτη στη ρύπανση. Η θαλάσσια 
βιοποικιλότητα είναι υψηλή και πολλά από τα 
είδη που συναντάμε είναι ενδημικά.
Η υπερβολική συγκέντρωση ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση 
του φυσικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα 
πολλά από τα θαλάσσια είδη και οικοσυστήμα-
τα να απειλούνται».
Η είσοδος και η συμμετοχή στην ημερίδα και 
στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.
Πληροφορίες: Τηλ. 2610 969973, 969972, 
996732, email:
stmuseum@upatras.gr, http://www.upatras.
gr/index/page/id/68

Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στο πλαίσιο του 
25ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UIA με τίτλο 
«ARCHITECTURE OTHERWHERE» -που θα πραγ-
ματοποιηθεί στην πόλη του Durban της South 
Africa, 3 - 7 Αυγούστου 2014- θα διοργανώσει  
Έκθεση Σπουδαστικών Εργασιών.
Γι α το λόγο αυτό καλεί τους απόφοιτους ή 
τελειόφοιτους αναγνωρισμένων στην Ελλάδα 
Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες 
απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτο-
νικών Σχολών του εξωτερικού, να υποβάλλουν 
διπλωματικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 
2011-2014 σχετικές με το θέμα του συνεδρίου.
Θα απονεμηθούν επτά (7) τιμητικές διακρίσεις (και 
κατά την κρίση της επιτροπής έως 7) σε ειδική 
εκδήλωση που θα οργανώσει το Ελληνικό Τμήμα 
της UIA, οι οποίες και θα εκτεθούν στο Ελληνικό 
Περίπτερο κατά τη διάρκεια του συνεδρίου στο 
Durban. Η υποβολή των εργασιών πρέπει να γίνει 
το αργότερο μέχρι τις 30/04/2014.
Η υποβολή των συμμετοχών είναι ελεύθερη. 
Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο ΤΕΕ (Νίκης 
4 Αθήνα -Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό 
Τμήμα της UIA) ή να αποσταλεί μέσω ταχυδρομεί-
ου ή υπηρεσίας αποστολών το αργότερο μέχρι τις 
30/04/2014.
Πληροφορίες: kpipin@tee.gr, http://www.uia-
architectes.org

Πρόσκληση για  
υποβολή εργασιών 
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Σε έκτακτη συνεδρίαση, αναφορικά με την ιδιωτικοποίηση των ΔΕΗ 
και ΑΔΜΗΕ, η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ αποφάσισε -μεταξύ άλλων- να προχω-
ρήσει σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις 
από την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη «μικρή ΔΕΗ»  
Αναλυτικότερα, η ΓΕΝΟΠ αποφάσισε να προχωρήσει σε:
-Ενημέρωση όλων των κοινωνικών φορέων (Περιφερειακή - Το-
πική Αυτοδιοίκηση, Ενώσεις Πολιτών - Καταναλωτών, Επιστημονι-
κούς Συλλόγους, Επιμελητήρια) σε όλη τη χώρα και ιδιαίτερα στους 
νομούς όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις και δραστηριότητες της 
ΔΕΗ, για τις αρνητικές επιπτώσεις στην Ελληνική κοινωνία που θα 
προκύψουν από τις απαράδεκτες κυβερνητικές αποφάσεις.
-Εφαρμογή απεργιακών μέτρων.

-Έναρξη επαναλαμβανόμενων 48ωρων απεργιακών κινητοποιήσε-
ων με την κατάθεση και έναρξη της συζήτησης του ν/σχ στην αρμό-
δια Επιτροπή της Βουλής.
-Πραγματοποίηση Συλλαλητηρίων σε επιλεγμένα γεωγραφικά δι-
αμερίσματα.
-Διοργάνωση συνέντευξης τύπου στα γραφεία της Ομοσπονδίας.
-Διοργάνωση διάφορων εκδηλώσεων.
-Ανάδειξη και προώθηση του αιτήματος για τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος με θέμα: "Να λειτουργήσει η Δημοκρατία στη χώρα μας 
- Να αποφασίσει ο πραγματικός ιδιοκτήτης (ο Ελληνικός λαός) της 
Δημόσιας Περιουσίας και συνεπώς και της ΔΕΗ, για το εάν θέλει να 
πωληθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού".

Την Υπουργική Απόφαση Τροποποίησης-Αναθεώρησης του 
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Κε-
ρατσινίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας υπέγραψε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιάννης Μανιάτης. Με την υπογραφή έκλεισε μια εκκρεμότητα 
που υπήρχε από το 
2006. Με την έγκριση 
του συγκεκριμένου 
σχεδίου οργανώνεται 
η εδαφική έκταση της 
Ενότητας Κερατσινίου 
σε τέσσερις βασικές  
ομάδες σχεδιασμού 
σύμφωνα με το Ν. 
2508/97, ως εξής:
1. Περιοχές Ειδικής 
Προστασίας
2. Περιοχές Οικιστι-
κής Ανάπτυξης
3. Περιοχές Ζωνών 
Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων
4. Περιοχή Μητρο-
πολιτικής Ανάπλασης 
Κερατσινίου- Δραπε-
τσώνας με το θεσμό 
της Ζώνης Ελεγχόμενης Ανάπτυξης (ΖΕΑ)
Η οργάνωση των χρήσεων και του οικιστικού δικτύου του Δήμου 
προωθείται χωρίς νέες επεκτάσεις του σχεδίου για κατοικία.
Ο χώρος μητροπολιτικής ανάπλασης (ΖΕΑ) αφορά σε έκταση 
περίπου 650 στρ., όπου καθορίζονται χρήσεις Δευτερογενούς 
Τομέα μη οχλούσας βιομηχανίας - βιοτεχνίας, τριτογενούς 
τομέα, κατοικίας, καθώς και χώροι κοινόχρηστου πράσινου και 
αναψυχής. Προβλέπεται επίσης ευρύς Κοινόχρηστος Χώρος 
κατά μήκος της ακτογραμμής. Η περιοχή αναπτύσσεται με μέσο 
Σ.Δ. 0,6.

Η ανάπλαση της πρώην λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώ-
νας - Κερατσινίου είναι ζωτικής σημασίας πρόγραμμα. Με την 
ανάπτυξη υπερτοπικών δραστηριοτήτων σε υψηλής ποιότητας 
περιβάλλον, θα εξασφαλίσει τόσο την αναβάθμιση της ποιότη-
τας ζωής του δυτικού λεκανοπεδίου και την διέξοδο αναψυχής 

προς το θαλάσσιο 
μέτωπο, όσο και για 
την ενίσχυση της 
αναπτυξιακής πορείας 
της μητροπολιτικής 
περιοχής Αθήνας - 
Πειραιά.
Σχετικά ο κ. Μανιάτης 
δήλωσε ότι, «Προω-
θήσαμε και κλείνουμε 
εκκρεμότητες του 
πολεοδομικού σχε-
διασμού στο Λεκα-
νοπέδιο. Με αυτό το 
Γενικό πολεοδομικό 
Σχέδιο οργανώνονται 
οι χρήσεις στο σύνολο 
της έκτασης του Κε-
ρατσινίου, τόσο στις 
εντός όσο και στις 
εκτός σχεδίου περιο-

χές. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η Μητροπολιτική Παρέμβαση που 
προβλέπεται στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου. Με την παρέμβαση 
αυτή δίνεται επίσης η δυνατότητα αναπλάσεων στον οικιστικό ιστό 
της Πόλης του Κερατσινίου. Σε περιοχή εκτός σχεδίου 70 περίπου 
στρεμ., δίνεται η δυνατότητα να προωθηθεί οργανωμένος υποδο-
χέας οικονομικών - παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ κεντρι-
κές λειτουργίες της πόλης οργανώνονται σε πρώην βιομηχανική 
περιοχή μετά από μελέτη ανάπλασης. Όλα τα παραπάνω είναι 
εξειδικεύσεις του Ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας - Αττικής 2021 
που πολύ σύντομα κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή».

Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες κινητοποιήσεις  
προχωρά η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου στο Κερατσίνι
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Άμεση ήταν για μία ακόμη φορά η κινητοποίηση 
που διοργάνωσε την περασμένη Παρασκευή το 
ΤΕΕ, για να αποτραπούν, οι κατασχέσεις περιου-
σιακών στοιχείων -μέσω του Κέντρου Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)- χιλιάδων επιστη-
μόνων, λόγω ασφαλιστικών εισφορών, καθώς επί-
σης για να μην επιβληθούν οι εξοντωτικές αυξήσεις 
ασφαλιστικών εισφορών. Εξαιτίας της δυναμικής 
κινητοποίησης αναβλήθηκε και πάλι η συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, που είχε εκτάκτως συγκληθεί 
στα γραφεία του πρώην ΤΣΑΥ (Αχαρνών 27).
Το παρόν στην τελευταία κινητοποίηση έδωσαν 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, μέλη της Δ.Ε. 
του ΤΕΕ, εκπρόσωποι συλλόγων και συλλογικοτή-
των μηχανικών, μηχανικοί, αλλά και δικηγόροι, στο 
πλαίσιο του διεπιστημονικού μετώπου που έχει 

δημιουργηθεί για τα ανοιχτά θέματα των επιστη-
μόνων.

Νέα δυναμική  
κινητοποίηση των μηχανικών

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάν-
νης Μανιάτης, υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
(ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του οδικού έργου βελτίωσης 
της υφιστάμενης Εθνικής 
Οδού Τρίπολης - Σπάρ-
της, στο Τμήμα Τρίπολη 
(από Α/Κ Σπάρτης) μέχρι 
την αρχή της παράκαμψης 
Μανθυρέας (Καμάρι) Αρ-
καδίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου συνολικού 
μήκους 7,7 χλμ. περίπου. 
Με την παρούσα Απόφαση 
ολοκληρώνεται η περιβαλ-
λοντική αδειοδότηση ενός 
σημαντικού οδικού τμήματος της εθνικής οδού Τρίπολης, συμβάλλοντας στη 
βελτίωση των οδικών μετακινήσεων διανομαρχιακού χαρακτήρα. Το έργο 
θα συμβάλλει στην αρτιότερη σύνδεση της υπόλοιπης Πελοποννήσου με την 
ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας, αποτελώντας σημαντικό οδικό άξονα πρό-
σβασης σε αυτήν. Επίσης, αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά τις εμπορικές 
μετακινήσεις, αφού ο κύριος εμπορευματικός όγκος που διέρχεται από την 
Τρίπολη προς άλλους προορισμούς διακινείται στον άξονα Αθήνα - Κόριν-
θος - νοτιοδυτική Πελοπόννησος καθώς και των τουριστικών μετακινήσεων 
προς άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Βελτίωση του οδικού δικτύου  
Τρίπολης-Σπάρτης

Πτώση 3,5% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο 
Λιανικό Εμπόριο το δ' τρίμηνο του 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
Ειδικότερα,  ο δείκτης της ομάδας καταστημά των ειδών διατροφής παρου-
σίασε μείωση 2,6%, ενώ ο δείκτης της ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός 
διατροφής και καυσίμων παρουσίασε μείωση 4,8%. Σε σύγκριση με το γ' 
τρίμηνο του 2013, ο Γενικός Δείκτης Απασχολουμένων Ατόμων στο Λιανικό 
Εμπόριο,  υποχώρησε το δ' τρίμηνο κατά 1,9%. Ο δείκτης της ομάδας κα-
ταστημάτων ειδών διατροφής παρουσίασε μείωση 3,7%, ενώ ο δείκτης της 
ομάδας καταστημάτων ειδών εκτός διατροφής και καυσίμων παρουσίασε 
αύξηση 0,6%.

Μείωση  απασχόλησης

Πολύ μεγάλες ποσότητες επικίν-
δυνων μολυσματικών αποβλήτων 
εντόπισαν οι επιθεωρητές περιβάλ-
λοντος σε παράνομη χωματερή δί-
πλα στον ποταμό Αλφειό στην Ηλεία. 
Το skai.gr μετέδωσε ότι  σύμφωνα 
με το πόρισμα των επιθεωρητών, 
τα μολυσματικά απόβλητα προέρ-
χονται από το Γενικό Νοσοκομείο 
του Πύργου ενώ υπάρχει μεγάλη 
συγκέντρωση βαρέων μετάλλων 

στην περιοχή. Σε δείγματα εδάφους 
που εξετάστηκαν, διαπιστώθηκε ότι 
ανιχνεύονται έως και 18 βαρέα μέ-
ταλλα με συγκεντρώσεις πολύ πάνω 
από τα όρια. Από αρχές του μήνα 
έχει ξεκινήσει η μεταφορά αστι-
κών αποβλήτων από την παράνομη 
χωματερή του Πύργου Ηλείας προς 
τον ΧΥΤΑ Φυλής. Προβλέπεται ότι θα 
μεταφερθούν συνολικά 2.500 τόνοι 
αποβλήτων στον ΧΥΤΑ.

Επικίνδυνα απόβλητα σε χωματερή 
της Ηλείας

Άτυπο «δημοψήφισμα» που θα αποτυπώσει τη βούληση των 
κατοίκων της Θεσσαλονίκης για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ 
διοργανώνεται από τους δήμους της περιοχής, εργαζόμενους 
της ΕΥΑΘ και κατοίκους. Προγραμματίζεται να διενεργηθεί 
στις 18 Μαΐου, πρώτη Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών, 
σε κάλπες που θα στηθούν έξω από τα εκλογικά κέντρα. Σε 
καθέναν από τους 11 δήμους της Θεσσαλονίκης στους οποί-
ους παρέχονται οι υπηρεσίες της ΕΥΑΘ θα δημιουργηθεί τρι-
μελής επιτροπή για τη διεξαγωγή της διαδικασίας σε συνερ-
γασία με το συντονιστικό όργανο «Σώστε το νερό». Η επιτροπή 
θα αποτελείται από εκπροσώπους του δημάρχου κάθε περιο-
χής, των εργαζομένων της EΥΑΘ και της «Κίνησης 136» που 
εναντιώνεται στην ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.
-«Συμφωνήσαμε να μην αναδείξουμε τις διαφωνίες μας για 
επιμέρους ζητήματα διαχείρισης του νερού αλλά το κοινό μας 
αίτημα να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό αλλά ούτε και η Εται-
ρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης» ανέφερε ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων  Κεντρικής Μακεδονίας, Σί-
μος Δανιηλίδης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης. Κατά 
τη συνεδρίαση αναφέρθηκε ότι, παρά την έλλειψη θεσμοθέ-
τησης του εγχειρήματος με την έκδοση σχετικού Προεδρικού 
Διατάγματος, θα γίνει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της 
ακεραιότητας της διαδικασίας, την οποία θα επιτηρούν δικη-
γόροι του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον δεν 
θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση των δήμων.
«Το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό και σοβαρό. Είναι πρω-
τόγνωρο, όχι για μας αλλά για τη χώρα και νομίζω θα τύχει 
στενής παρακολούθησης και ενδιαφέροντος όχι μόνο από την 
αυτοδιοίκηση και τους πολίτες της χώρας αλλά και από διεθνή 
μέσα και ευρωπαϊκούς φορείς που ενδιαφέρονται πραγματι-
κά για το μέλλον και τη διαχείριση του νερού» τόνισε από την 
πλευρά του ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος.

«Δημοψήφισμα»  
για την ιδιωτικοποίηση 

της ΕΥΑΘ
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ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 3D ΕΚΤΥΠΩΤΗ!

Η σχεδόν άπνοια και οι υψηλές θερμοκρασίες 
(19 βαθμοί Κελσίου την Παρασκευή), έφεραν 
στην ηλιόλουστη Πόλη του Φωτός ρύπανση σε 
επίπεδα ρεκόρ, εξαφανίζοντας από τον ορίζο-
ντα ακόμη και τον Πύργο του Άιφελ. 

Σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το κακό 
και φυσικά η κυκλοφορία των οχημάτων που 
συμβάλλει σ’ αυτό, αποφασίστηκε η δωρεάν 
μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς 
στο Παρίσι την Παρασκευή και το Σαββατο-
κύριακο.

Και επειδή το κακό, κατά βάση, πηγάζει από 
την αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, 
αποφασίστηκε να επιβληθεί από σήμερα - και 
για όσες ημέρες χρειαστεί - η εκ περιτροπής 
κυκλοφορία (μονά-ζυγά), με πρόστιμο, όμως, 
22 ευρώ για κάθε παράβαση και φυσικά η πα-
ράταση της δωρεάν μετακίνησης με τα ΜΜΜ.

6,2 ΡΙΧΤΕΡ…
…έπληξαν δυτικές περιοχές της Ιαπωνίας, τα 
ξημερώματα της Παρασκευής, με συνέπεια 
τουλάχιστον 14 τραυματίες και κάπου 8.000 
σπίτια δίχως ρεύμα για κάποιες ώρες στην 
περιοχή της Χιροσίμα. Με εστιακό βάθος 78 
χλμ., ο σεισμός δεν προκάλεσε τσουνάμι, 
αλλά ούτε ζημιές στον πυρηνικό σταθμό της 
Ικάτα.

ΤΟ ΦΩΣ ΕΦΕΡΕ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Οι 3D εκτυπωτές, ομολογουμένως, κάνουν θαύματα: εκτυπώνουν 
παιχνίδια, ανταλλακτικά αυτοκινήτων και άλλων μηχανών, ρούχα, 
τρόφιμα, αλλά και προσθετικά ανθρώπινα άκρα που χρησιμοποι-
ούνται στην επανορθωτική ιατρική. Έχουν διευρύνει τον ορίζοντα 
της φαντασίας, σε βαθμό που επιστήμονες προσπαθούν να τους 
αξιοποιήσουν για να δημιουργήσουν ως και ζωντανά κύτταρα που θα 
χρησιμοποιηθούν σε μεταμοσχεύσεις οργάνων και ιστών!
Ο Δρ Anthony Atala είναι διευθυντής του Wake Forest Institute το 
οποίο ειδικεύεται στην Αναγεννητική Ιατρική, στο Winston-Salem, 
στη Βόρεια Καρολίνα. Επιβλέπει μια ομάδα με περισσότερους 
από 300 γιατρούς και ερευνητές που εργάζονται, πλέον, και στην 
ανάπτυξη θεραπειών με χρήση εργαστηριακών κυττάρων, για την 
αντικατάσταση ιστών και οργάνων. Ωστόσο, ο ίδιος επισημαίνει ότι 
οι 3D εκτυπωτές δεν είναι «μαγικά» μηχανήματα, αλλά ένα «όχημα» 

στην αλυσίδα μιας αυτοματοποιημένης διαδικασίας, που πρέπει να ξεκινήσει από τον πάγκο του 
ιατρικού εργαστηρίου.
Πριν κατασκευαστεί κάθε όργανο, είτε με το χέρι, είτε με την εκτύπωση, υπογραμμίζει, πρέπει 
να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια μεγάλη προεργασία, για την οποία ζωτικής σημασίας είναι μια 
εις βάθος κατανόηση της κυτταρικής βιολογίας. Οι επιστήμονες πρέπει να καθορίσουν τους 
τύπους των κυττάρων, τον τρόπο που θα τα δημιουργήσουν στο εργαστήριο, αλλά και πώς θα τα 
κρατήσουν βιώσιμα σε όλη τη διαδικασία της μηχανικής δημιουργίας. Να εξετάσουν αν πρέπει να 
ενσωματωθούν σε βιοσυμβατό υλικό και σ’ αυτή την περίπτωση να βρουν πιο βιοϋλικό είναι πιο 
κατάλληλο.
Έως τώρα οι επιστήμονες πολλών ομάδων έχουν ήδη αποδείξει ότι το εργαστήριο κατασκευής 
οργάνων μπορεί να λειτουργήσει αρκετά καλά σε ασθενείς. Προκατασκευασμένοι αεραγωγοί, 
κύστεις, αιμοφόρα αγγεία και ουροδόχοι σωλήνες, έχουν εμφυτευθεί με επιτυχία. Όλα αυτά, 
ωστόσο, έγιναν με χειρωνακτική εργασία. Οι εκτυπωτές 3-D, κατά την άποψή του, προσφέρουν 
την ευκαιρία να συνδυάσει με μεγάλη ακρίβεια τα κύτταρα και τα υλικά στο επιθυμητό σχήμα. Ο 
ιστός ή το όργανο αντικατάστασης μπορούν να σχεδιαστούν σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας 
ιατρικές σαρώσεις του ασθενούς, ο οποίος στη συνέχεια ελέγχει τον εκτυπωτή ώστε να εκτυπώ-
νει ακριβώς το επιθυμητό σχήμα και να καθορίζει την τοποθέτηση των κυττάρων. Οι εκτυπωτές, 
αναφέρει, έχουν σχεδιάσει να μας δώσουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε δύο ή περισ-
σότερους διαφορετικούς τύπους κυττάρων και την ακριβή τοποθέτησή τους, κάτι που δεν είναι 
δυνατό να γίνει με το χέρι. Οι εκτυπωτές 3-D έχουν, επίσης, την ευελιξία, χρησιμοποιώντας μια 
ποικιλία βιοϋλικών, να μπορούν τα κύτταρα να εκτυπωθούν είτε σαν γέλη ή άκαμπτο ικριώματα, 
ή ακόμη και χωρίς ικριώματα. Επιπλέον, οι δομές μπορούν να εκτυπωθούν χωρίς κύτταρα, όπως 
ήταν η περίπτωση ενός τυπωμένου νάρθηκα αεραγωγών που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο 
του Michigan, που έσωσε τη ζωή ενός μικρού παιδιού.
Ένας απώτερος στόχος της bioprinting, φυσικά, είναι να μπορεί να δημιουργήσει πολύπλοκες δο-
μές, όπως τα νεφρά, κάτι που θα βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος της έλλειψης οργάνων 
για μεταμοσχεύσεις. «Αν και πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό, υπάρχουν πολλές προκλήσεις που 
πρέπει να ξεπεραστούν πριν αυτό γίνει πραγματικότητα» υπογραμμίζει ο Dr Anthony Atala.
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άρχισε η πληρωμή χρεολυσίων από δόσεις που 
εκταμιεύτηκαν το 2010 και το 2011- ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ 7,4 ΔΙΣ. ΣΤΟ 
ΔΝΤ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ- Μονόδρομος η λήψη νέων δανείων για 

κάλυψη παλαιών • Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονταν έως τις πρώτες 
πρωινές ώρες- ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ- Παραμέ-
νουν εμπόδια το κοινωνικό μέρισμα, οι απολύσεις, τα εργασιακά θέματα 
• Φορολογία- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΓΙΑ 1.000.000 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Θρίλερ με την τρόικα αλλά και ρευστότητα στο πολιτικό 
σκηνικό- ΠΑΖΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ • Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΨΗΦΙΣΕ ΠΟΥΤΙΝ 
• Πτήση ΜΗ370- ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
• Ματέο Ρέντσι- ΜΕΤΩΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΑΝΤ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ… ΣΤΗ ΔΑΣ-
ΚΑΛΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αναβάλλουν για το καλοκαίρι 
τις δύσκολες αποφάσεις- ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Με 
αρκετά «κενά» το νέο κείμενο της συμφωνίας- Το ΔΝΤ δεν επιθυμεί 
έξοδο στις αγορές το 2014, παρά τις κυβερνητικές επιδιώξεις για δανει-
σμό φέτος- Επιμένει η τρόικα να μοιράσει εκείνη το πλεόνασμα • ΕΥ-
ΡΩΕΚΛΟΓΕΣ: ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ν.Δ. • Κριμαία- δημοψήφισμα: 
ΨΗΦΙΣΑΝ ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Έως 50%- Οι συνταξιούχοι του υπ. Οικονομικών 
«πρώτοι»- ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ • ΝΕΑ ΑΝΕΜΠΟ-
ΔΙΣΤΗ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ • 93% «ΝΑΙ» ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ, 100% 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ  • Ανακεφαλαιοποίηση- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΞΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Παράθυρο εξόδου για 12+1 κατηγορίες υπαλ-
λήλων- ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΑ 50! • ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ 4 ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2015   •  Πούτιν προς 

Ομπάμα! «Παρά τις διαφορές μας πρέπει να τα βρούμε»- ΠΡΟΣΑΡΤΗ-
ΣΗ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ ΜΕ 65% ΨΗΦΙΣΕ Η ΚΡΙΜΑΙΑ   •  ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.
ΕΘΝΟΣ: Αποχωρήσεις, καταγγελίες και μαχαιρώματα στη Χρυσή 
Αυγή- ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΗ «ΜΑΥΡΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ»- Βουλευτής τούς κα-
τηγορεί για «εγκληματική οργάνωση»- Ποια άλλα στελέχη σχεδιάζουν 
την έξοδό τους- Οι μισοί εγκαλούν τους άλλους μισούς για προδοσία- Η 
δημοσκοπική καθίζηση και η διάλυση των πυρήνων   •  Λύση για τις 
τράπεζες- ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ   •  Δημο-
ψήφισμα- Η επόμενη μέρα- ΨΗΦΙΖΕΙ ΡΩΣΙΑ Η ΚΡΙΜΑΙΑ   •  Ρέντσι- 
Μέρκελ- ΔΙΑΒΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η τρόικα δεν δέχθηκε κανένα μέτρο που θα βοηθού-
σε την κοινωνία να ανασάνει- ΠΙΚΡΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Μόνο 400.000.000 
€ το κοινωνικό μέρισμα- Ομιχλώδες το φλέγον θέμα των ομαδικών 
απολύσεων • Η ΚΡΙΜΑΙΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ- Συντριπτικά τα ποσοστά υπέρ 
της προσάρτησης.
ΕΣΤΙΑ: ΠΟΛΛΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ- Πού οφείλεται ο 
καταγραφόμενος κατακερματισμός.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Αγιορείτης Πατέρας προειδοποιεί- ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: 
«ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ»!
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ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ TEE 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 18 | 17/03/2014

Εκπλήξεις και ανατροπές επιφύλαξε ο πρώτος γύρος των 
διαδικασιών για την εκλογή των κεντρικών οργάνων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, συνεδρίασε η 
Αντιπροσωπεία (ή Βουλή) του TEE προκειμένου 
να εκλέξει το νέο της προεδρείο. Κατά την εκλογή 
«κονταροχτυπήθηκαν» η Τώνια Μωροπούλου, 
υποστηριζόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά -σιωπηρά- και 
από τη Νέα Δημοκρατία και ο Γιάννης Κυριακόπουλος, 
υποστηριζόμενος από την κεντροαριστερή συμμαχία τού 
μέχρι σήμερα προέδρου Χρήστου Σπίρτζη. H αναμέτρηση 
εξελίχθηκε σε θρίλερ κατά τη δεύτερη ψηφοφορία όταν οι 
δύο υποψήφιοι ισοψήφησαν με 80 ψήφους ο καθένας.
Τελικά, στην τρίτη ψηφοφορία εκλέχθηκε ο κ. 
Κυριακόπουλος με 80 ψήφους έναντι 77 της κ. Μωροπούλου, 
ενώ υποψήφιος κατέβηκε και ο προηγούμενος πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας Γιάννης Θεοδωράκης, προερχόμενος 
από τη συνδικαλιστική παράταξη της ΝΔ, ο οποίος έλαβε 4 
ψήφους...
Το σώμα της Αντιπροσωπείας είναι πολύ σημαντικό 
αφού αυτό εκλέγει τη Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου και τελικά τον πρόεδρο του TEE. Τις 
επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθούν οι κρίσιμες 
ψηφοφορίες για την ανάδειξη της κεντρικής διοίκησης του 
Επιμελητηρίου.
Ο νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Γιάννης 
Κυριακόπουλος, πολιτικός μηχανικός, ανήκει στην παράταξη 
«Ελεύθεροι Επαγγελματίες», η οποία συνεργάστηκε 
με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, 
Οικολόγοι κ.λπ.) στις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου 
με υποψήφιο πρόεδρο τον Χρήστο Σπίρτζη. Η παράταξη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη ήρθε δεύτερη με ποσοστό 23%, 
μετά τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών της ΝΔ που έλαβε 
ποσοστό άνω του 26%. Ο Χρ. Σπίρτζης εξελέγη πρώτος 
σε σταυρούς πανελλαδικά με περισσότερους από 1.700 
σταυρούς.
Κατά την εκλογική διαδικασία του Σαββατοκύριακου, την 
Τώνια Μωροπούλου πρότεινε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 
στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
Πέτη Πέρκα. Η κ. Μωροπούλου ανήκε στο παρελθόν στην 
ΠΑΣΚ, Μηχανικών, από χρόνια όμως έχει ανεξαρτητοποιηθεί 
και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της παράταξης ΔΗΠΑΜ.

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΣΤΟ TEE

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 22 | 17/03/2014

Νίκη του μετώπου της Κεντροαριστεράς, επικεφαλής 
του οποίου είναι ο σημερινός πρόεδρος του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) Χρήστος Σπίρτζης, και των 
ανεξάρτητων δυνάμεων και ήττα της σύμπραξης ΣΥΡΙΖΑ 
και ΝΔ καταγράφηκε το Σαββατοκύριακο στις ψηφοφορίες 
που διεξήχθησαν για την εκλογή του προέδρου της 

Αντιπροσωπείας του TEE.
Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας (της «Βουλής» του TEE) 
αναδείχθηκε - κατά την τρίτη ψηφοφορία - ο Γιάννης 
Κυριακόπουλος, που προέρχεται από τους Ελεύθερους 
Επαγγελματίες Μηχανικούς και στηρίχθηκε από τη 
Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (στην οποία έχουν 
ενσωματωθεί η ΠΑΣΚ, εκπρόσωποι από τον χώρο των 
οικολόγων, του συνδυασμού των εργοληπτών και της 
Ανανεωτικής Συνεργασίας).
Στην Αντιπροσωπεία του TEE μετέχουν 200 μέλη-εκλεγμένοι 
αντιπρόσωποι των περιφερειακών τμημάτων του. Η ανάδειξη 
του προεδρείου στην Αντιπροσωπεία είναι το πρώτο βήμα 
στην εκλογική διαδικασία που ολοκληρώνεται με την εκλογή 
του προέδρου του ΤΕΕ.
Οι ψηφοφορίες έγιναν το Σαββατοκύριακο στο ξενοδοχείο 
Κάραβελ με βασικές υποψηφιότητες για τη θέση του 
προέδρου της Τώνιας Μοροπούλου, αντιπρυτάνεως του ΕΜΠ 
που επισήμως στηρίχθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ψηφίστηκε 
από μεγάλη μερίδα της παράταξης ΔΚΜ Ανανέωση 
Πρωτοπορία, (επικεφαλής Γιώργος Στασινός), που στηρίζεται 
από τη Νέα Δημοκρατία, και του Γιάννη Κυριακόπουλου που 
στηρίχθηκε από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών 
και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες (ανεξάρτητοι).
Στην πρώτη ψηφοφορία η Τώνια Μοροπούλου έχασε για μία 
ψήφο, αφού συγκέντρωσε 76 ψήφους έναντι 77 του Γιάννη 
Κυριακόπουλου. Στη δεύτερη υπήρξε ισοπαλία με ψήφους 
80-80, ενώ στην τρίτη ψηφοφορία ο Γιάννης Κυριακόπουλος 
κέρδισε με 80 ψήφους έναντι 77 της Τώνιας Μοροπούλου.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι ήταν επίσης ο πρώην πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας Γιάννης Θεοδωράκης που προέρχεται 
από τη ΝΔ και πήρε 4 ψήφους στην τρίτη ψηφοφορία και ο 
ανεξάρτητος Κωνσταντίνος Μπάκιντας που συγκέντρωσε 17 
ψήφους.
Από εδώ και πέρα, μέχρι την εκλογή του προέδρου 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου, η διαδικασία έχει ως 
εξής: θα ακολουθήσουν ψηφοφορίες για την ανάδειξη 
του αντιπρόεδρου και του γενικού γραμματέα της 
Αντιπροσωπείας.
Στη συνέχεια, θα εκλεγούν τα 15 μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής και στο τέλος τα μέλη της Αντιπροσωπείας 
θα κληθούν να εκλέξουν τον πρόεδρο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου. Η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει 
ολοκληρωθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το τέλος 
Απριλίου.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΟΥΛΗ» ΤΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 4 | 17/03/2014

Μοντέλο Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας επικράτησε και 
στις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων οργάνων 
διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, που έγιναν 
το Σαββατοκύριακο.
Στην πρώτη αναμέτρηση για την εκλογή προέδρου 
της αντιπροσωπείας TEE, της λεγόμενης «Βουλής των 
Μηχανικών», όπως συνέβη πρόσφατα στους δικηγόρους, 
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έτσι και από την κάλπη των μηχανικών πέτυχαν νίκη 
οι δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, με τη σφραγίδα του 
σημερινού προέδρου του TEE Χρ. Σπίρτζη. Ταυτοχρόνως 
μετρούν τις πρώτες απώλειες οι προσκείμενες παρατάξεις 
σε Ν.Δ. και ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες μάλιστα ακολούθησαν κοινή 
συνδικαλιστική τροχιά.
Νέος πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του TEE αναδείχθηκε 
ο Γιάννης Κυριακόπουλος, προερχόμενος από την 
επαγγελματική παράταξη των ελεύθερων επαγγελματιών 
μηχανικών (ΕΛΕΜ), ο οποίος μονομάχησε για τη θέση του 
προέδρου της κεντρικής αντιπροσωπείας του TEE με την 
Τόνια Μοροπούλου, αντιπρύτανη του ΕΜ Πολυτεχνείου, 
επικεφαλής της ΔΗΠΑΜ, ανεξάρτητης δημοκρατικής 
παράταξης στο TEE, που ανήκει στο δημοκρατικό χώρο.
Τη «Βουλή των Μηχανικών» αποτελούν συνολικά 200 
αντιπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν από την πανελλαδική 
ψηφοφορία του περασμένου Νοεμβρίου από τις κάλπες των 
100.000 μηχανικών.
Τις δύο ανεξάρτητες υποψηφιότητες κατά κύριο λόγο 
υποστήριξαν αφ' ενός μεν του Γ. Κυριακόπουλου η παράταξη 
ΔΗΣΥΜ (ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, Οικολόγοι, ανένταχτοι κλπ ), 
με επικεφαλής τον πρόεδρο του TEE, Χρ. Σπίρτζη, αφ' 
ετέρου δε της Τ. Μοροπούλου η παράταξη Ριζοσπαστική 
Πρωτοβουλία Μηχανικών του ΣΥΡΙΖΑ, η επικεφαλής της 
οποίας Π. Πέρκα κατέθεσε επισήμως την υποψηφιότητα της 
κ. Μοροπούλου.
Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ) της Ν.Δ., που 
στις πρόσφατες εκλογές ήρθε πρώτη δύναμη στο TEE, 
δεν κατέβασε δικό της υποψήφιο για τη νευραλγική 
θέση του προέδρου της «Βουλής των Μηχανικών». Όλες 
οι αναγνώσεις των εκλογικών αριθμών δείχνουν ότι η 
παράταξη της Ν Δ. συντάχθηκε με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ 
και τουλάχιστον μεγάλο μέρος των αντιπροσώπων της 
στήριξε την υποψηφιότητα της κ. Μοροπούλου.
Η εκλογική αναμέτρηση σε τρεις διαδοχικές ψηφοφορίες 
μετατράπηκε σε θρίλερ. Στην πρώτη αναμέτρηση 
δεν συγκέντρωσε κανένας από τους διεκδικητές την 
απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία.
Οι κ.κ. Κυριακόπουλος και Μοροπούλου ισοψήφισαν με 
80 ψήφους στην δεύτερη ψηφοφορία, ενώ το αποτέλεσμα 
κρίθηκε στην τρίτη ψηφοφορία, όπου προστέθηκε 
(προβλέπεται από το καταστατικό) και η υποψηφιότητα 
του απερχόμενου προέδρου της «Βουλής των Μηχανικών» 
Γιάννη Θεοδωράκη της Ν.Δ., ο οποίος πήρε μόλις 4 
ψήφους. Η Τ. Μοροπούλου ήρθε δεύτερη με 77 ψήφους, 
ενώ αναδείχθηκε νικητής ο Γ. Κυριακόπουλος με 80 
ψήφους.
Στις τρεις ψηφοφορίες συμμετείχε και ο Κ. Μπάκιντας 
από το χώρο των αριστερών συσπειρώσεων, ο οποίος 
συγκέντρωσε 1 7, 20 και 21 ψήφους αντίστοιχα. Σε νέα 
συνεδρίαση της αντιπροσωπείας του TEE θα συμπληρωθεί 
το προεδρείο με την εκλογή των υπόλοιπων μελών του, 
ενώ θα ακολουθήσει η εκλογή των μελών της Διοικούσας 
Επιτροπής και του προεδρείου της.

ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  Σελίδες 1-10-11 | 17/03/2014

Σε σημείο μηδέν βρίσκεται πλέον το πολύπαθο έργο 
κατασκευής του μετρό Θεσσαλονίκης, το οποίο εισήλθε σε 
επικίνδυνες ράγες, που το οδηγούν σε πλήρη εκτροχιασμό 
ως προς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του αλλά και ως 
προς το συνολικό κόστος κατασκευής.
Η επόμενη κίνηση στη σκακιέρα στην οποία εξελίσσεται 
αυτή η πολυετής παρτίδα ανήκει στην κυβέρνηση. 
Το υπουργείο Υποδομών καλείται να απαντήσει στην 
αιφνιδιαστική κίνηση στην οποία προχώρησε το βράδυ 
της περασμένης Πέμπτης η κατασκευάστρια κοινοπραξία 
(ΑΕΓΕΚ-Impregilo - Ansaldo – Seli- Ansaldobreda), 
αποστέλλοντας με δικαστικό επιμελητή στην επιβλέπουσα 
του έργου "Αττικό Μετρό Α. Ε." ειδική δήλωση διακοπής 
έργων, με την οποία γνωστοποίησε ότι υπό τις υφιστάμενες 
συνθήκες δεν μπορεί να συνεχίσει τις εργασίες.
Η κοινοπραξία επικαλείται γνωστά προβλήματα του 
έργου, όπως η εμπλοκή με τις αρχαιότητες στο σταθμό 
της Βενιζέλου, οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις στο 
σταθμό της Βούλγαρη, η καθυστέρηση στη μεταφορά του 
μετροπόντικα από την Ανάληψη στη Νέα Ελβετία. Βεβαίως 
στην επιστολή δεν γίνεται κανένας λόγος στο πλέον 
ακανθώδες θέμα, αυτό των εξωσυμβατικών απαιτήσεών της, 
οι οποίες υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ, όταν ο αρχικός 
προϋπολογισμός του έργου ήταν περίπου 1.1 δισ. ευρώ.
Αιτία αυτών των εξωσυμβατικών επιπλέον απαιτήσεων δεν 
είναι άλλη από την προχειρότητα με την οποία σχεδιάστηκε 
και υλοποιείται το έργο. Η μέθοδος "μελέτη - κατασκευή", 
την οποία είχε προκρίνει στα μέσα της δεκαετίας του 
2000 ο τότε υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, 
αποδείχθηκε εξαιρετικά προβληματική, καθώς κάθε τόσο 
προκύπτουν ζητήματα που δεν είχαν εκτιμηθεί σωστά και 
τα οποία διαφοροποιούν το κόστος και το χρονοδιάγραμμα 
εκτέλεσης του έργου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για τις 
αρχαιολογικές έρευνες προβλεπόταν κονδύλι 15 εκατ. ευρώ 
και ολοκλήρωσή τους σε έναν χρόνο (2007) και έως τώρα, 
οκτώ χρόνια μετά, η αντίστοιχη δαπάνη έχει ανέλθει στα 
142 εκατ. Σημειώνεται ότι με τη συμπλήρωση των πρώτων 
τριών χρόνων κατασκευής του έργου είχαν απορροφηθεί 
περίπου 100 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα οι εξωσυμβατικές 
απαιτήσεις του αναδόχου είχαν φτάσει στα 240 εκατ! 
Απέναντι σε αυτές τις απαιτήσεις της κοινοπραξίας οι 
αρμόδιοι απέφευγαν να δώσουν λύση, με αποτέλεσμα να 
οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Μόλις στο τέλος του 2012 η τότε 
τριμερής κυβέρνηση αποφάσισε να παραπέμψει τη διαφορά 
στη διαιτησία ψηφίζοντας σχετικό νόμο, που προέβλεπε 
τη συγκρότηση τριμερούς επιτροπής, στην οποία οριζόταν 
επιδιαιτητής ανώτατος δικαστικός του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. Όμως για άγνωστους λόγους, επικαλούμενο 
φόρτο εργασίας, το ΣτΕ δεν έχει ορίσει ακόμη τον 
εκπρόσωπο του, ενώ στο μεταξύ οι απαιτήσεις του αναδόχου 
ανήλθαν στα περίπου 400 εκατ. ευρώ.


