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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η «ώρα Ελλάδας» άλλαξε από χτες. Άλλαξαν 
και πολλά άλλα από χτες, εξαιτίας του νόμου 
«σκούπα», ο οποίος ψηφίστηκε από την (ορι-
ακή) πλειοψηφία της Βουλής, οδηγώντας την 
κατάσταση από το κακό στο χειρότερο στη χώρα 
της «φαιδράς πορτοκαλέας»[1].
Καθ’ ότι, π.χ. η κατάργηση της υποχρέωσης των 
εταιρειών φορτηγών ΔΧ να διαθέτουν χώρους 
στάθμευσης για τα οχήματά τους – και άρα να 
σταθμεύουν ελεύθερα σε δρόμους και άλλους 
δημόσιους χώρους, με ότι αυτό συνεπάγεται 
ακόμη και στην ασφάλεια της κυκλοφορίας 
– δεν είναι μεταρρύθμιση για το καλό όλων, 
όπως δεν είναι μεταρρύθμιση οι πελατειακής 
αντίληψης διατάξεις που εισήγαγε νύχτα ο Κ. 
Αρβανιτόπουλος, με συμπαραστάτη τον Απ. 
Κακλαμάνη, ούτε εκείνες που αποξενώνουν κι 
από νέους πόρους το ΤΣΜΕΔΕ.
Η χώρα, δεν πάσχει από πελατειακές «τακτοποι-
ήσεις», αλλά από την ανεργία των εκατοντάδων 
χιλιάδων πολιτών της, τη διάλυση της παραγω-
γικής δομής, την απαξίωση της παιδείας, της 
υγείας, εν τέλει από μια διακυβέρνηση που θα 
δίνει, έστω, προοπτικές ανάπτυξης, θα πάψει 
να οδηγεί στο χάος.

[1] σκωπτικός χαρακτηρισμός της Ελλάδας, 
ως χώρας από την οποία απουσιάζει η σοβα-
ρότητα στην αντιμετώπιση καταστάσεων και 
προβλημάτων. Η φράση προέρχεται από το 
ποίημα του Άγγ. Βλάχου «η γή της Ελλάδος», 
που διακωμώδησε το περιοδικό της εποχής 
Ραμπαγάς (Ξεύρεις τήν χώραν πού ανθεί φαι-
δρά πορτοκαλέα/ πού κοκκινίζ’ ή σταφυλή/ και 
θάλλει ή λαία;).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς, να αντιδράσουν άμεσα και αποτελεσμα-
τικά απέναντι σε μία ακόμη προκλητική και πραξικοπηματική απόπειρα  του προέδρου του 
ΔΣ ΕΤΑΑ, ο οποίος επιμένει να  κινήσει τη διαδικασία κατασχέσεων περιουσιακών στοιχεί-
ων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), αγνοώντας επιδεικτικά 
τη νομιμότητα.

ΝΕΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΑΑ
Οι κατασχέσεις δεν θα περάσουν!

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

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ. Ε. ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΕΕ 

Το πολυνομοσχέδιο  
θα μείνει στα χαρτιά!

Το ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους 
επιστημονικούς και παραγωγικούς 
φορείς της χώρας αναλαμβάνει 
σειρά πρωτοβουλιών και προχωρά 
στην διοργάνωση  κινητοποιήσεων 
και παρεμβάσεων, με στόχο να 
μην εφαρμοστούν στην πράξη και 
να ακυρωθούν οριστικά, οι ρυθμί-
σεις  του κυβερνητικού πολυνο-
μοσχεδίου, που υπερψηφίστηκαν  
με οριακές πλειοψηφίες χθες τα 
μεσάνυχτα στη Βουλή. Με πρω-
τοβουλία του προέδρου ΤΕΕ Χρή-
στου Σπίρτζη, το ΤΕΕ από το από-
γευμα της Παρασκευής και στη 
διάρκεια του Σαββατοκύριακου 
τέθηκε επί ποδός πολέμου.  Χω-
ρίς να έχει προηγηθεί απολύτως 
κανένας διάλογος των αρμοδίων 
υπουργείων με το ΤΕΕ και τους 
αρμόδιους φορείς  αλλά με ύπο-
πτες μεθοδεύσεις της τελευταίας 
στιγμής, τα συναρμόδια υπουρ-
γεία και συνολικά η κυβέρνηση,  
αιφνιδιάζοντας και παραπλανώ-
ντας κόμματα και φορείς επιδόθη-
κε στην κατεπείγουσα προώθηση 
του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή. 
Με πρωτοβουλία του Χρ. Σπίρ-
τζη συγκλήθηκε το απόγευμα της 
Παρασκευής εκτάκτως συνεδρί-
αση της Διοικούσας Επιτροπής 
ΤΕΕ, η οποία έλαβε σημαντικές 
αποφάσεις αντίδρασης τόσο στις 

γενικές κατευθύνσεις του πολυ-
νομοσχεδίου, που καταστρέφουν 
τον εναπομείναντα παραγωγικό 
ιστό της χώρας και των επιστημό-
νων, οδηγώντας στο ξεπούλημα 
της χώρας σε ξένα και εγχώρια 
επιλεγμένα συμφέροντα, όσο και 
σε ειδικές ρυθμίσεις που συνθλί-
βουν τον επιστημονικό ρόλο και το 
επάγγελμα του μηχανικού.  
Το Σάββατο ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
συγκάλεσε διευρυμένη συνεδρία-
ση του διαπαραταξιακού οργάνου 
του ΤΕΕ, ώστε παρατάξεις και επι-
στημονικοί σύλλογοι να κινητοποι-
ηθούν άμεσα. Χθες το απόγευμα 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ μαζί με  μέλη 
της ΔΕ ΤΕΕ, του προεδρείου της 
αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εκπροσώ-
πους των συλλογικοτήτων και 
συλλόγων μηχανικών και πλήθος 
μηχανικών μαζί με χιλιάδες δια-
δηλωτές βρέθηκαν στην  πρώτη 
γραμμή της κινητοποίησης κατά 
του πολυνομοσχεδίου στην πλα-
τεία Συντάγματος. 
Την ίδια ώρα μέσα στην Βουλή 
εξελισσόταν μία ακόμη πελατεια-
κή αθλιότητα εις βάρος του ΤΕΕ 
και των μηχανικών, με πρωταγω-
νιστές τον υπουργό Παιδείας Κ. 
Αρβανιτόπουλο και τον βουλευτή  
Απόστολο Κακλαμάνη. 

Με πρωτοβουλί-
ες του προέδρου 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη 
το ΤΕΕ τέθηκε επί 
ποδός πολέμου 
για να ανατραπούν 
οι ισοπεδωτικές 
ρυθμίσεις του πο-
λυνομοσχεδίου.

ΟΛΟΙ  ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ,  
ΣΤΙΣ 11:00 ΠΜ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΡΝΗ 22
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αντισφαίρισης Μηχανικών θα πραγματοποιήσουν την ετήσια Γενική 
Συνέλευσή τους στις εγκαταστάσεις τένις του Αττικού Ομίλου Αντισφαίρισης Φιλοθέης (Δάφνης και Καλλιγά, 
Φιλοθέη), στις 7 Απριλίου 2014 και ώρα 19:30 μμ με θέματα:
-Απολογισμός πεπραγμένων του Δ.Σ 
-Έγκριση πεπραγμένων
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Πέμπτη 14 Απριλίου στον 
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ

ΣυΝΕΔΡΙΟ: ICRI 2014- 2ο Διεθνές συνέδριο για 
ερευνητικές υποδομές   
ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας

2-4
Απριλίου

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 
Μαϊου
2014

H Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει Διεθνές 
Θερινό Σχολείο για την Αρχαία Μακεδονία (Summer 
School on Ancient Macedonia), στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, από τις 
30 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου 2014. 
Το Θερινό Σχολείο, στοχεύει να αναδείξει σημαντικές 
πτυχές της ιστορικής πορείας των Μακεδόνων από 
την αρχαϊκή μέχρι το τέλος της ελληνιστικής εποχής, 
με ένα σύνολο είκοσι μαθημάτων-διαλέξεων, που θα 
γίνουν στην αγγλική γλώσσα, με βασικούς άξονες την 
μελέτη των πηγών, την αρχαιολογική έρευνα, αλλά 
και την ιδιαίτερης σημασίας μελέτη της μακεδονικής 
διαλέκτου.
Απευθύνεται σε έναν ευρύ κύκλο, φοιτητών (προπτυ-
χιακών ή μεταπτυχιακών), πτυχιούχων, ερευνητών ή 
εργαζομένων, με ενδιαφέρον στην αρχαιολογία, την 
αρχαία ιστορία, τη φιλολογία/γλωσσολογία και γενικά 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες, με έμφαση στη Μακεδο-
νία. Θα διδάξουν εξέχοντες ερευνητές από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό, οι οποίοι έχουν ειδικευθεί στη μελέτη 
της αρχαίας Μακεδονίας ή στην αρχαιολογική έρευνα 
στον χώρο αυτό.
Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα -εφόσον το 
επιθυμούν- να συνεχίσουν με μία τρίτη εβδομάδα 
(14 - 18 Ιουλίου) άσκησης σε αρχαιολογικό χώρο της 

Μακεδονίας. Το Θερινό Σχολείο θα λειτουργήσει και 
ως προάγγελος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την Ιστορία και της Αρχαιολογία της Αρ-
χαίας Μακεδονίας (MA in the History and Archaeology 
of Ancient Macedonia), που ετοιμάζεται από τη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Πληροφορίες και εγγραφές: Τηλ. 2310807529, e-mail: 
k.karaiskou@ihu.edu.gr
http://www.ihu.edu.gr/index.php/events/
item/402-1st-summer-school-on-ancient-
macedonia-30-6-11-7-2014.html
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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

Θερινά μαθήματα για την Αρχαία Μακεδονία

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

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014

 «Περιφερειακή  
Ανάπτυξη και Κοινωνική  

Επιχειρηματικότητα» 
  Στις 4 Απριλίου 2014 (στο Αμφιθέατρο του 
ΟΑΕΔ, Αριστομένους 95, στην Καλαμάτα), θα 
διεξαχθεί συνέδριο με τίτλο «Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», 
το οποίο διοργανώνουν από κοινού ο Δήμος 
Καλαμάτας, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, η 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος και 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.
  «Το συνέδριο πραγματεύεται την ευαισθη-
τοποίηση και κινητοποίηση της Πολιτείας και 
των Δήμων διά μέσου των Επιμελητηρίων, 
για σχεδιασμό πολιτικών προώθησης της 
περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης 
και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με την 
ενεργό συμμετοχή των παραγωγικών δυνάμεων 
και των τοπικών κοινωνιών, υπογραμμίζεται σε 
ανακοίνωση.
Η θεματολογία περιλαμβάνει την επίτευξη της 
βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, η οποία 
αποκεντρώνεται, επεκτείνεται από την Κεντρική 
Διοίκηση προς τις Περιφέρειες, τους Δήμους 
και τα Επιμελητήρια, με τη συνεργασία Πανε-
πιστημίων, Οργανισμών, συλλογικών και κλαδι-
κών φορέων, μέσω της δημιουργίας «έξυπνων» 
και βιώσιμων πόλεων, που λειτουργούν ως 
φυτώρια και επιταχυντές της καινοτομίας και 
πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
που δρα ως καταλύτης για την επιχειρηματική 
αλλαγή και την αειφόρο ανάπτυξη.
Επιδίωξη είναι το συνέδριο να συμβάλει στην 
ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
ανάπτυξης της περιοχής της Μεσσηνίας και 
στην παρακίνηση των παραγωγικών φορέων, σε 
τοπικό επίπεδο αλλά και ευρύτερα, για αναπτυ-
ξιακές πρωτοβουλίες».
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Το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να πάρουν μαζικά 
μέρος στο  συλλαλητήριο  καταγγελίας της πολιτι-
κής  της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, 1η Απρι-
λίου 2014 και  ώρα 6.00 μ.μ., στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος, ημέρα συνεδρίασης του ECOFIN, το οποίο 
αναμένεται να αποφασίσει νέες ανατροπές στα δι-
καιώματα των εργαζομένων.

Με πρωτοβουλίες του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, 
τέθηκε εγκαίρως σε κινητοποίηση το ΤΕΕ, με βάση 
πληροφορίες ότι μέσω του πολυνομοσχεδίου προ-
ωθούνται πολλές και σημαντικές ρυθμίσεις που 
αφορούν σε θέματα του ΤΕΕ και των μηχανικών .

Ξεπέρασε κάθε όριο η μεθόδευση των συναρμοδίων υπουργείων 
και της κυβέρνησης συνολικά, να προωθήσει στη Βουλή μέσω του 
πολυνομοσχεδίου, ρυθμίσεις που είναι βέβαιο ότι ισοπεδώνουν 
εργασιακά, ασφαλιστικά  δικαιώματα του παραγωγικού και επι-
στημονικού δυναμικού της χώρας, εξυπηρετούν εκποιήσεις και 
οργανωμένα συμφέροντα, αλλά είναι άλλο τόσο βέβαιο, ότι κα-
νείς δεν ήταν σε θέση χθες το βράδυ ούτε οι βουλευτές που το 
υπερψήφισαν να γνωρίζουν το πραγματικό του περιεχόμενο. Το  
αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, που δόθηκε  το απόγευμα της 
Παρασκευής στη δημοσιότητα, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες πα-
ραπλάνησης των κομμάτων και των ενδιαφερόμενων φορέων ήταν 

διαφορετικό από αυτό που τελικά κατατέθηκε προς ψήφιση στη 
Βουλή. Παράλληλα, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις από το 
βήμα της Βουλής,  πως καταργούνται «συντεχνιακά κεκτημένα», 
την ίδια ώρα παιζόταν στους διαδρόμους της Βουλής ένα πρω-
τοφανές πελατειακό αλισβερίσι, μεταξύ προθύμων να εξυπηρε-
τήσουν την κυβέρνηση και την τρόικα ομάδων και κυβερνητικών 
παραγόντων, με πρωταγωνιστές τους Κ. Αρβανιτόπουλο και Απ. 
Κακλαμάνη που  προωθούσαν ρυθμίσεις εξυπηρέτησης των ΤΕΙ 
και Κολεγίων.

 Στο μεταξύ ένα μεγάλο πλήθος διατάξεων έμπαιναν και έβγαιναν 
από τους αρμόδιους υπουργούς στο νομοσχέδιο μέχρι την τελευ-
ταία στιγμή με τη μέθοδο  των δήθεν «βελτιωτικών» τροποποιή-
σεων, οι περισσότερες από τις οποίες χωρίς καν να αναγνωστούν, 
ώστε να λάβει γνώσει το κοινοβουλευτικό σώμα. 
-Επί ποδός πολέμους το ΤΕΕ:  Σε αυτές τις πρωτοφανείς συνθήκες 
κοινοβουλευτικού έργου, προωθήθηκαν ρυθμίσεις οι οποίες αφο-
ρούν και σε ειδικά κλαδικά θέματα των μηχανικών για τα οποία το 
ΤΕΕ ουδέποτε έλαβε επισήμως γνώση ούτε προηγήθηκε διάλογος 
με τα συναρμόδια υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας. Με πρω-
τοβουλίες του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, τέθηκε εγκαίρως σε 
κινητοποίηση το ΤΕΕ, με βάση πληροφορίες ότι μέσω του πολυ-
νομοσχεδίου προωθούνται πολλές και σημαντικές ρυθμίσεις που 
αφορούν σε θέματα του ΤΕΕ και των μηχανικών  και ισοπεδωτικές 
ρυθμίσεις που άπτονται θεμάτων τα οποία έχουν τεθεί από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως επίσης επαγγελματικά δικαιώματα 

των μηχανικών και τις αποκλειστικές δραστηριότητες των μηχανι-
κών. Η Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ σε έκτακτη συνεδρίαση της απο-
φάσισε να κλιμακωθεί ο αγώνας και να γενικευτούν οι αντιδρά-
σεις του ΤΕΕ των συλλόγων και συλλογικοτήτων των μηχανικών. 
Ειδικότερα αποφασίστηκε: 
Το ΤΕΕ σε κοινό μέτωπο με τους επιστημονικούς και παραγωγι-
κούς φορείς (ΑΔΕΔΥ,  ΕΚΑ, ΠΦΣ ,ΦΣΑ κ.α.) συμμετέχει στις κι-
νητοποιήσεις  απέναντι στην κλιμακούμενη ένταση των αντικοι-
νωνικών, αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών κυβερνητικών 
– μνημονιακών πολιτικών. 
Το ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να πάρουν μαζικά μέρος σε  αγω-
νιστικές – απεργιακές δράσεις  και συγκεκριμένα: 
- Τη διοργάνωση Συλλαλητηρίου Καταγγελίας της πολιτικής  της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης την Τρίτη, 1η Απριλίου 2014 και  ώρα 6.00 
μ.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος, ημέρα συνεδρίασης του ECOFIN, 
το οποίο αναμένεται να αποφασίσει νέες ανατροπές στα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων. 
- Τη διοργάνωση Γενικής Απεργίας, την Τετάρτη, 9 Απριλίου 
2014. 
Το ΤΕΕ αποφάσισε ακόμη να προσφύγει σε όλα τα διεθνή και ευ-
ρωπαϊκά όργανα των μηχανικών και στα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως επίσης στα εγχώρια δικαστήρια, ακολουθώντας συ-

στηματική πορεία δικαστικών και θεσμικών παρεμβάσεων , ώστε 
να οδηγηθούμε σε ακύρωση εκείνων των ρυθμίσεων που προώ-
θησε η κυβέρνηση, οι οποίες στρεβλώνουν το επάγγελμα του μη-
χανικού και είναι αντίθετες ακόμη και με πρόσφατες Κοινοτικές 
Οδηγίες. 
-Ρυθμίσεις και μεθοδεύσεις: Είναι εκπληκτικό, αν πράγματι 
ισχύει στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου,  ότι στις  ρυθμίσεις 
του πολυνομοσχεδίου όχι μόνον δεν ακολουθήθηκαν οι θέσεις 
του ΤΕΕ για ενιαία αντιμετώπιση αλλά υιοθετήθηκε κατά διεθνές 
παράδοξο, να υπάρχουν γύρω από ειδικότητες αρμοδιότητας του 
υπουργείου Ανάπτυξης άλλες αρχές και διαδικασίες για Αρχιτέ-
κτονες,  Πολιτικούς μηχανικούς και Τοπογράφους και άλλες για 
τις άλλες ειδικότητες των μηχανικών. 
Με αποκορύφωμα του τραγέλαφου να μην προβλέπονται ΠΔ που 
θα ορίζονται οι δραστηριότητες των μηχανικών αλλά ΠΔ που θα 
ορίζουν τι δεν θα κάνει η κάθε ειδικότητα. Φτάνουν στο σημείο 
να αναφέρουν τη λέξη  «μηχανική» ως ορισμό στο νομοσχέδιο, 
κατακρεουργώντας το επιστημονικό και επαγγελματικό ρόλο των 
μηχανικών, κατά παρέκκλιση των διεθνών όρων της επιστήμης και 
του επαγγέλματος.
Μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί στο νομοσχέδιο πλήθος διατάξεων 
που αφορούν φορολογικά, ασφαλιστικά θέματα των μηχανικών, 
ρυθμίσεις διάλυσης της διοίκησης πλήττουν τομείς όπως της 
ενέργειας της χωροταξίας, αφορούν στα δομικά υλικά και πλήθος 
άλλα που όλα θα αναδειχθούν από το ΤΕΕ, τους επιστημονικούς 
και άλλους φορείς και θα ανατραπούν οι αντιαναπτυξιακές και 
ισοπεδωτικές τους  διαστάσεις. 

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕ ΤΕΕ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟΥΛΗΣ

Το πολυνομοσχέδιο θα  μείνει στα χαρτιά

Νέο ισχυρό χτύπημα στο Ταμείο των μηχανικών, με 
κατάργηση σημαντικών πόρων του ΤΣΜΕΔΕ ψήφι-
σε νύχτα η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή
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Σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες των νοικοκυριών σε θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, 
ύδρευση και τηλεπικοινωνίες έφερε η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια 
τη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίηση το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας 
Καταναλωτών αποτυπώνεται ότι το 2013, ένα ποσοστό καταναλωτών της τάξης του 20,8% 
περιόρισαν τα έξοδα για θέρμανση, με το 2014 το ποσοστό να εκτινάσσεται στο 49,4%. Αντί-
στοιχα, το 2013, το 17,2% των καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει τα έξοδα για ηλε-
κτρικό ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενώ το 2014, το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 38,6%

Μείωση εξόδων θέρμανσης και ηλεκτρικού 

Με 152 ΝΑΙ, ως προς το άρθρο 1 και 151, 
ως προς το άρθρο 2, ψηφίστηκε τα με-
σάνυχτα το νομοσχέδιο «σκούπα», επί 
σύνολο παρόντων 288.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση του απο-
τελέσματος, ο προεδρεύων του Σώμα-
τος Ιωάννης Τραγάκης, ανακοίνωσε επι-
στολή του πρωθυπουργού και προέδρου 
της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με 
την οποία διαγράφηκε από την Κοινο-
βουλευτική Ομάδα της ΝΔ ο βουλευτής 

της Α΄ Αθηνών Νικήτας Κακλαμάνης.

Με ισχνή  
πλειοψηφία  
υπερψηφίστηκε  
το πολυνομοσχέδιο

Σε σταθερή πτώση βρίσκονται οι μισθοί στην 
Ελλάδα, από τα μέσα του 2010 και το πρώτο 
Μνημόνιο έως σήμερα, με πλέον χαρακτηρι-
στικό το γεγονός ότι στο τελευταίο τρίμηνο 
πέρυσι, μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο 
υπήρξαν μειώσεις μισθών, ενώ στις υπό-
λοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
μισθοί αυξήθηκαν. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής (ΕΛΣΤΑΤ) για τους μισθούς στο σύνολο 
της οικονομίας, ο δείκτης μισθών μειώθηκε 
6,2% το δ΄ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2012, 
έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς το 
2011. Παρατηρείται δε, ότι ο δείκτης μισθών 
στην Ελλάδα μειώνεται σταθερά από το γ΄ 
τρίμηνο 2010 (πτώση τότε 3,4%), όταν και 
άρχισαν οι περικοπές στον δημόσιο και τον 
ιδιωτικό τομέα, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

μείωσης (κατά 11,9%) καταγράφηκε στο α΄ 
τρίμηνο 2013. Επίσης, σύμφωνα με την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθών με εποχική προσαρ-
μογή αλλά χωρίς προσαρμογή ως προς τον 
αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσιάζει 
μείωση 9,1% το δ΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκρι-
ση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 
2012, έναντι μείωσης 4,6% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2012 προς 
το 2011. Για τη σύγκριση με ό,τι συμβαίνει 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ΕΛΣΤΑΤ υπολογί-
ζει την ετήσια μεταβολή των μισθών, με δι-
όρθωση εργάσιμων ημερών και χωρίς επο-
χική διόρθωση. Έτσι, οι μισθοί στην Ελλάδα 
μειώθηκαν 4,1% το δ΄ τρίμηνο 2013, ενώ 
μείωση 6,7% καταγράφηκε στους μισθούς 
στην Κύπρο. Σε όλες τις άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη συγκεκριμένη πε-
ρίοδο υπήρξαν αυξήσεις μισθών, ακόμα και 
στις χώρες σε Μνημόνιο ή υπό επιτήρηση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ 

Συνεχή πτώση των μισθών στην Ελλάδα

Ιδιαίτερα σημασία δίνεται στις δήθεν βελτιωτι-
κές τροποποιήσεις που προώθησε το υπουργείο 
Παιδείας, όπου στις αποκλειστικές δραστηριό-
τητες Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων και Πολιτικών 
μηχανικών διέγραψε τη φράση Πανεπιστημια-
κής κατεύθυνσης θέτοντας στην ευχέρεια των 
Προεδρικών Διαταγμάτων τη απονομή επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων σε αποφοίτους ΤΕΙ 
και Κολεγίων. Έργο που χαρακτηρίστηκε  από 
πολλές πολιτικές και επιστημονικές πλευρές,  
ως μεθόδευση υψίστης αθλιότητας με πρωτα-
γωνιστές τον υπουργό Παιδείας Κ.  Αρβαντιτό-
πουλο σε αγαστή συνεργασία με τον παλαιάς 
κοπής πολιτικό Απόστολο Κακλαμάνη.  Βούιξε ο 
τόπος εντός και εκτός Βουλής ότι πρόκειται για 
άθλια πελατειακή και εκλογική συναλλαγή των 
συγκεκριμένων πολιτικών με ομάδες συμφερό-
ντων που εξυπηρετούνται από τη συγκεκριμένη 
ρύθμιση. Πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι 
υπήρξε έστω την τελευταία στιγμή κίνηση από 
την πλευρά του υπουργού ΠΕΚΑ να γίνει πρό-
σθετη διορθωτική τροπολογία επί του συγκεκρι-
μένου θέματος, ώστε σχετικά με τη διαδικασία 
έκδοσης ΠΔ προβλέπεται όχι απλή γνώμη αλλά 
η σύμφωνη γνώμη του ΤΕΕ. Πράγμα που απομέ-
νει να επιβεβαιωθεί από το τελικό κείμενο του 
νομοσχεδίου και βεβαίως αν έτσι έχει συμβεί 
η παρέμβαση του ΥΠΕΚΑ είναι προς τη σωστή 
κατεύθυνση. 
Προς επιβεβαίωση είναι επίσης αν έχει διασω-
θεί ο πόρος 2% υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ, ο οποίος βε-
βαίως δεν υπάρχει απολύτως κανένα έρεισμα να 
καταργηθεί από την κυβέρνηση καθώς αποτελεί 
αποδεδειγμένα οιωνεί εργοδοτική εισφορά 
υπέρ των αυτοαπασχολούμενων μελετητών και 
τεχνικών εταιριών. Πάντως το φως της νέας ημέ-

ρας αναμένεται να αποκαλύψει νέο ισχυρό χτύ-
πημα στο Ταμείο των μηχανικών, με κατάργηση 
σημαντικών πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, που ψήφισε 
νύχτα η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. 
Η πελατειακή αθλιότητα χθες το βράδυ στ Βου-
λή έκανε και τους πιο καλόπιστους να διαπιστώ-
νουν, όπως λέγονταν χαρακτηριστικά ότι όποιος 
έχει «θείτσα στην Κορώνη» μπορεί να ικανοποι-
εί ακόμη και τα πιο ακραία αιτήματα του φτά-
νει να είναι συνεργάσιμος με την τρόικα και να 
προσφέρει εκλογική συναλλαγή και ψηφοθηρι-
κή στήριξη σε συγκεκριμένους κυβερνητικούς 
πολιτικούς. Οι μάσκες έπεσαν και αποκαλύφθη-
κε σε δημόσια θέα η  χονδροειδής μεθόδευση  
εξυπηρέτησης των συμφερόντων ΤΕΙ και Κολλε-
γίων από τον υπουργό Κ. Αρβανιτόπουλο, σε σύ-
μπνοια με τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρ-
νάρα, μία μικρή ομάδα γνωστών βουλευτών  και 
πρωταγωνιστή τον Α. Κακλαμάνη, ο οποίος προ-
φανώς για να δώσει διαπιστευτήρια στην εκλο-
γική πελατεία του και  να μην παρεκκλίνει από 

την παλαιολιθική πολιτική που ακολουθεί και 
υπηρετεί, για άλλη μια φορά εξαπέλυσε επίθεση 
εναντίον του ΤΕΕ και των διπλωματούχων μηχα-
νικών αποφοίτων Πολυτεχνικών σχολών.   
Το ΤΕΕ σε συνεργασία με τις δυνάμεις της παρα-
γωγής και της επιστήμης θα       αντιδράσει απέ-
ναντι στην κλιμακούμενη ένταση των αντικοινω-
νικών,  αντι-εργασιακών και αντι-ασφαλιστικών 
κυβερνητικών – μνημονιακών πολιτικών, που 
διαλύουν τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά  (Υγεία, 
Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση), αυξάνουν τη 
φτώχεια, την ανεργία, οδηγούν στην αφαίρεση 
μισθολογικών, ασφαλιστικών- συνταξιοδοτικών, 
κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, 
καθώς  και εγγυήσεων άσκησης επαγγελματι-
κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων και τελικά 
αναπαράγουν καταστάσεις αγριότητας για τη  
συντριπτική πλειονότητα της κοινωνίας, τα Συν-
δικάτα και οι Φορείς  απαντούν με κλιμάκωση 
της έντασης, της δυναμικής, της διάρκειας  και 
της προοπτικής των κοινών αγώνων.

ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ  ΤΩΝ Κ.ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ Α. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πελατειακή αθλιότητα με αποφοίτους ΤΕΙ και Κολεγίων
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ΕΝΑ ΑΕΡΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

Ο Ιάπωνας αρχιτέκτονας Junya Ishigami, χτίζει 
μια ιδιωτική κατοικία για λογαριασμό ενός 
συλλέκτη έργων τέχνης στους βραχώδεις λόφους 
μιας άγνωστης περιοχής της Χιλής, πάνω από το 
νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε 
κατοικία, αλλά ένα τεράστιο …πιάτο, το οποίο 
ακροπατά σε δυο βραχώδεις λόφους σε σημαντι-
κό ύψος, προσφέροντας θαυμάσια θέα προς όλες 
τις γύρω περιοχές. Το σπίτι είναι προσβάσιμο από 
σχοινένια γέφυρα, που ακολουθεί το ανάγλυφο 
του ενός από τους δυο βραχώδεις λόφους και 
η οποία καταλήγει στο πάτωμα του κεντρικού 

καθιστικού.
Το εσωτερικό της μονώροφης κατοικίας έχει σχε-
διαστεί με τρόπο γλυπτού, με στρογγυλεμένους 
όλους τους εξωτερικούς τοίχους και κάποιους 
στο εσωτερικό. Η ιδιομορφία της κατασκευής 
συνίσταται, κυρίως, στα μεγάλα ανοίγματα που 
αφήνονται στο πάτωμα, αλλά και στους εξωτε-
ρικούς τοίχους, απ’ τα οποία εισέρχεται το φως 
που αντανακλάται στην τραχιά τοπογραφία της 
περιοχής, από συνεχώς μεταβαλλόμενες γωνίες. 
Ολόκληρη η οροφή της κατοικίας είναι μια με-
γάλη βεράντα δίχως τοίχους και άλλα όρια, ώστε 
να προσφέρει την έννοια της ελευθερίας με την 
απρόσκοπτη θέα προς κάθε κατεύθυνση.
Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια απολύτως ιδιόρ-
ρυθμη κατασκευή.

ΑΚΡΟΠΑΤΩΝΤΑΣ ΣΕ ΒΡΑΧΟΥΣ

ΤΡΕΝΟ ΣΕ ΚυΛΙΟΜΕΝΗ ΣΚΑΛΑ

Το νέο πολιτιστικό κέντρο της Taichung City, σχεδιασμένο από το Paris-based studio, είναι 
ως προς την όψη, αλλά και τη λειτουργία του, ένα αέρινο κτίριο. Προβλέπεται να στεγάσει μια 
δημόσια βιβλιοθήκη και ένα δημοτικό μουσείο καλών τεχνών, φέρνοντας στην περιοχή, την 
τέχνη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία μέσα στον ίδιο χώρο, στο βόρειο άκρο του πάρκου 
Taichung, σε μια αρμονική σχέση με το γύρω τοπίο, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα βασικό 
ορόσημο-είσοδο προς την περιοχή.
Οι αρχιτέκτονες προτείνοντας μια ελαφριά δομή, είχαν ως βασική ιδέα τη διαπερατότητα, 
δηλαδή, μια μίξη μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, που θα εξυπηρετεί όλες 
τις λειτουργίες, παράλληλα θα είναι ένα κτίριο ενεργειακής αυτάρκειας, καθώς θα αξιοποιεί 
πλήρως τον άνεμο με ένα σύστημα invelox, διαφορετικό από τις συμβατικές ανεμογεννήτρι-
ες. Κάθε ένας από τους 15 κάθετους πύργους της κατασκευής θα είναι εφοδιασμένος με μία 
κατευθυντική χοάνη, η οποία θα συλλαμβάνει τον άνεμο και μέσω λεπτής διόδου, ώστε να 
αυξάνεται η ταχύτητα ροής, θα τον κατευθύνει σε σύστημα παραγωγής ενέργειας, το οποίο 
θα είναι εγκατεστημένο στο επίπεδο του εδάφους.

Εικόνα, δίχως άλλο, εντυπωσιακή: ένα τρένο επιχειρεί να ανέβει σε μια κυλιόμενη σκάλα! 
Συνέβη την περασμένη Δευτέρα στο διεθνές αεροδρόμιο του Σικάγο O' Hare, όταν ο συρμός 
των οκτώ βαγονιών, δεν σταμάτησε στο τέλος της διαδρομής, αλλά συνέχισε, προσέκρουσε 
στην αποβάθρα κι από εκεί βρέθηκε ως τα μισά της κυλιόμενης σκάλας. Ευτυχώς, οι 32 
τραυματίες είχαν επιπόλαια τραύματα και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν, θα έχουν, ωστόσο, 
να λένε ότι μετείχαν σε ένα ατύχημα που όμοιό του δεν έχει συμβεί κατά το παρελθόν. Όσο 
για την αιτία, αναζητείται μεταξύ της βλάβης των φρένων και του …ύπνου του μηχανοδηγού.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ταραχώδης συνεδρίαση με πρόταση μομφής 
κατά του υπουργού Οικονομικών- 152 ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣ-
ΧΕΔΙΟ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ- Παπανδρέου: Όχι στην 
ανακεφαλαιοποίηση  Προσδοκίες ότι το Eurogroup θα εγκρίνει 

την καταβολή από την Κομισιόν και το ΔΝΤ- ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡ-
ΔΟΣΗ 11,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ • Γ. Στουρνάρας: Διευκολύνεται η συζήτηση 
για το δημόσιο χρέος- «ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ» • ΓΑΛΑ: ΟΡΙΟ ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Η μάχη της Βουλής- Σκηνικό έντασης έστησε χθες ο 
ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η κυβέρνηση πέρασε το τεστ του πολυνομοσχεδίου- 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ- «Φάλ-
τσο» Γ. Παπανδρέου, Απόστολου Κακλαμάνη- Διαγραφή Νικήτα 
Κακλαμάνη από τη ΝΔ • ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η 
ΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ • Γαλλία- Δημοτικές εκλογές- ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ ΠΑ-
ΡΗΓΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ρεσιτάλ… γκάφας από τον πρόεδρο του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή- ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ 
ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ • ΓΚΑΛΟΠ: ΝΤΕΡΜΠΙ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ- 
ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ • Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο- 
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΔΟΣΗ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ • 
Κερδισμένοι Κεντροδεξιά και Λεπέν- ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ Ο 
ΟΛΑΝΤ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΤΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΕΘΝΟΣ: Ένταση και βαριές κουβέντες από Βενιζέλο και Τσίπρα- 
ΤΟ ΛΑΘΟΣ- Στο κενό η διπλή πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Βουλή- Αντ. Σαμαράς: Υπονομεύει την αξιοπιστία της χώρας ο 
ΣΥΡΙΖΑ- Αλ. Τσίπρας: Ο Στουρνάρας βάζει την οικονομία πιο βαθιά 
στον τάφο- Ευ. Βενιζέλος: Απαράδεκτη και αντισυνταγματική η 
πρόταση μομφής • Χθες τη νύχτα- ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΑΠΡΟΟΠΤΑ 
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ • Δημοτικές εκλογές: ΣΑΡΩΤΙΚΗ ΝΙΚΗ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Απέρριψαν χωρίς συ-
ζήτηση την πρόταση δυσπιστίας κατά Στουρνάρα- ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- Αγνόησαν Σύνταγμα και Κανονισμό της Βουλής. 
Αλέξης Τσίπρας: Ένα πρωτοφανές κοινοβουλευτικό πραξικόπημα- 
Απών ο πρωθυπουργός. Με 152 βουλευτές πλέον η κυβέρνηση. Ο 
Α. Σαμαράς διέγραψε τον Ν. Κακλαμάνη • Δημοτικές εκλογές στην 
Τουρκία- ΜΑΧΗ ΣΕ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ • Ευρωψηφοδέλτιο της 
Ελιάς- ΜΕ 90% ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ • Δημοτικές εκλογές- ΔΕ-
ΞΙΑ ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Υπερψηφίστηκε οριακά το πολυνομοσχέ-
διο, αλλά…- ΤΡΕΚΛΙΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Έωλη η απόρριψη της 
πρότασης μομφής ΣΥΡΙΖΑ κατά Στουρνάρα- Βολές από Βενιζέλο 
για το «όχι» Παπανδρέου- «Παρών» και διαγραφή για Νικήτα 
Κακλαμάνη • Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΤΤΑ Ο ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ ΕΡΝΤΟΓΑΝ • Γιάννης Στουρνάρας: 
«ΦΕΥΓΕΙ» Ο ΖΗΛΩΤΗΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παραιτήθηκε διαφωνώντας ο αναπλ. Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης!- ΓΑΡΓΑΛΑΤΑ- Οι διατάξεις- φωτιά που 
εξαφανίστηκαν πίσω από τον καβγά για την παστερίωση • ΠΡΟΤΑ-
ΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΚΑΤΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ! ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ.
ΕΣΤΙΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΙΣΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Με την απαράδεκτη 
«πρόταση δυσπιστίας».
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ψευδοπροφήτης της «Λευκής Αδελφότητας»- 
Πέταρ Ντένοφ πριν πολλές δεκαετίες: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΕΙ 
ΤΟ 2010»!
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152 ΝΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΝΤΑΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 31/03/2014

Με βαρύ τίμημα, που έφερε την κυβερνητική πλειοψηφία 
στο οριακό επίπεδο των 152 βουλευτών, λόγω της διαγραφής 
του διαφωνούντος βουλευτή της ΝΔ Νικήτα Κακλαμάνη, 
ψηφίστηκε χθες στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών με τα προαπαιτούμενα της τρόικας. Ηχηρές 
διαφοροποιήσεις εκδηλώθηκαν, όμως, και στην πλευρά 
της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός 
Γιώργος Παπανδρέου και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής 
Απόστολος Κακλαμάνης δεν στήριξαν τις ρυθμίσεις για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
Ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε «παρών» στις ρυθμίσεις που 
αφορούν την «εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ» και διαγράφηκε 
αμέσως από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με απόφαση 
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο κ. Παπανδρέου 
καταψήφισε τη ρύθμιση για τις τράπεζες, όπως είχε ουσιαστικά 
προαναγγείλει, ενώ ο Απόστολος Κακλαμάνης δήλωσε «παρών» 
στην ίδια ρύθμιση. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος περιορίστηκε σε μια ανακοίνωση 
αποδοκιμασίας των επιλογών των δύο βουλευτών του κόμματος.
Το σκέλος του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει την 
εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ υπερψήφισαν κατόπιν ονομαστικής 
ψηφοφορίας 152 βουλευτές (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και οι ανεξάρτητοι 
Ανδρέας Λοβέρδος και Χρήστος Αηδόνης) και καταψήφισαν 135 
βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ υπήρξε και το «παρών» του 
Ν. Κακλαμάνη. Το σκέλος του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπερψήφισαν 151 
βουλευτές, «όχι» είπαν 135 και «παρών» δήλωσε ο Απ. 
Κακλαμάνης.
Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χαιρέτισε ο πρωθυπουργός 
Αντώνης Σαμαράς και σημείωσε ότι «διαψεύστηκαν οι 
καταστροφολόγοι». Αμέσως μετά τη διαγραφή του από τη ΝΔ 
ο Νικήτας Κακλαμάνης τόνισε: «Δεν υποκύπτω σε πολιτικούς 
εκβιασμούς και δεν συμβάλλω στην καταστροφή κοινωνικών 
ομάδων, για να ωφεληθούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού». «Το άρθρο 1 είναι δόλιο, γιατί 
συνδυάζει την αποκατάσταση κάποιων αδικιών (πλεόνασμα) με 
την καταστροφή της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας, που είναι οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις» πρόσθεσε.
Το πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε χθες κατακόρυφα, όταν ο 
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «εθνικό 
και κοινωνικό έγκλημα» τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για 
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ανακοίνωσε την 
απόφαση του κόμματος του να καταθέσει αμέσως πρόταση 
μομφής κατά του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, 
υποστηρίζοντας ότι αν ψηφίζονταν οι διατάξεις που προτείνει, το 
Δημόσιο θα υφίστατο ζημία πολλών δισ. ευρώ.
«Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να καταθέσουμε πρόταση 
δυσπιστίας κατά του εκτελεστή αυτού του συμβολαίου θανάτου» 
είπε ο κ. Τσίπρας και σε πολύ υψηλούς τόνους έκανε λόγο για 
περίπτωση «κακουργηματικής απιστίας». Το «γάντι» σήκωσε εκ 
μέρους της κυβέρνησης ο παριστάμενος υπουργός Επικρατείας 

Δημήτρης Σταμάτης, ο οποίος δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν έχει 
να φοβηθεί τίποτε από μια τέτοια συζήτηση. Στηλίτευσε, όμως, 
την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, 
καθώς η συγκεκριμένη ενέργεια συνεπαγόταν τη διακοπή 
της κατεπείγουσας συζήτησης του πολυνομοσχεδίου και τη 
διεξαγωγή τριήμερης συνεδρίασης που θα ανέβαλε την ψήφιση 
των κρίσιμων διατάξεων. «Αποδεχόμαστε την πρόκληση, 
αλλά σας καθιστούμε υπεύθυνους» είπε απευθυνόμενος στην 
αξιωματική αντιπολίτευση ο κ. Σταμάτης και χαρακτήρισε την 
πρόταση «απονενοημένο» διάβημα, που είχε ως μόνο στόχο 
την καθυστέρηση της ψήφισης του νομοσχεδίου και την 
επακόλουθη εκταμίευση των χρημάτων της δόσης.
 «Βάλλετε εναντίον των εθνικών συμφερόντων» πρόσθεσε ο 
υπουργός Επικρατείας σε υψηλούς τόνους κατά του ΣΥΡΙΖΑ 
και κάλεσε τον κ. Τσίπρα να απαντήσει «πού θα βρεθούν 
τα χρήματα» αν λόγω της καθυστέρησης υπάρξει εμπλοκή 
στο Eurogroup της Τρίτης. Στη συνέχεια πήρε το λόγο η 
αντιπρόεδρος της Βουλής Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά, η 
οποία ανακοίνωσε ότι μετά την απόφαση της κυβέρνησης να 
αποδεχτεί την πρόταση για άμεση συζήτηση της πρότασης, 
η Βουλή θα διέκοπτε διά ολίγον προκειμένου να ξεκινήσει η 
τριήμερη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας στο πρόσωπο του 
κ. Στουρνάρα.
Η απρόοπτη αυτή εξέλιξη σήμανε συναγερμό στο κυβερνητικό 
στρατόπεδο. Συγκλήθηκε, μάλιστα, έκτακτη σύσκεψη στο 
γραφείο του γενικού γραμματέα της κυβέρνησης. Εκεί 
επικράτησαν δεύτερες σκέψεις ως προς τη δυνατότητα 
αναβολής της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Με αυτό το 
πρίσμα αποφασίστηκε να μη συζητηθεί η πρόταση μομφής 
και να αναζητηθούν νομικά ερείσματα που θα καθιστούσαν 
άκυρη την πρόταση της ψήφισης. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε 
να αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης το νομικό βάρος 
της υπόθεσης και να ανασκευάσει ουσιαστικά τη θέση που είχε 
διατυπώσει λίγο νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας κ. Σταμάτης.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
Ευάγγελος Βενιζέλος ανασκεύασε πλήρως ως προς την 
κυβερνητική θέση και υποστήριξε ότι από νομική και 
συνταγματική άποψη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν απαράδεκτη 
και κατά συνέπεια δεν ήταν δυνατό να γίνει αποδεκτή. «Η 
πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υποβάλλεται κατά τρόπο απαράδεκτο και 
ως εκ τούτου καλώ τον Πρόεδρο της Βουλής να την απορρίψει 
ευθύς αμέσως ως απαράδεκτη» είπε και επικαλέστηκε το 
άρθρο 84 του Συντάγματος, που προβλέπει ότι δεν μπορεί να 
υποβληθεί όμοια πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της 
κυβέρνησης ή μέλους της εάν δεν παρέλθει εξάμηνο από την 
υποβολή της προηγούμενης πρότασης δυσπιστίας. Υπενθύμισε, 
μάλιστα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά 
του συνόλου της κυβέρνησης στις 7 Νοεμβρίου, με αφορμή 
την αστυνομική επέμβαση στο Μέγαρο της ΕΡΤ. Ισχυρίστηκε δε 
ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά του συνόλου της κυβέρνησης 
δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πρόταση κατά ενός υπουργού 
μεμονωμένα. «Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται δήθεν κατά 
του υπουργού Οικονομικών, για να προβάλει τον παιδαριώδη 
ισχυρισμό ότι αυτό δεν είναι πρόταση δυσπιστίας κατά της 



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

8

κυβέρνησης και άρα δεν ισχύει ο περιορισμός του εξαμήνου» 
είπε ο κ. Βενιζέλος. Τη σκυτάλη πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος 
της Βουλής, ο οποίος συμφώνησε με την επιχειρηματολογία 
του κ. Βενιζέλου ως προς το «απαράδεκτο» της πρότασης του 
ΣΥΡΙΖΑ. Απέφυγε, όμως, να αναλάβει την ευθύνη της απόρριψης 
της πρότασης και ζήτησε από τη Βουλή να αποφανθεί με 
ψηφοφορία δι' εγέρσεως, με αποτέλεσμα η πρόταση να 
απορριφθεί. Την πρόταση καταψήφισε η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και η 
Δημοκρατική Αριστερά, αντίθετα υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι 
Ανεξάρτητοι Έλληνες, η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ.
Η απόφαση του κ. Μεϊμαράκη προκάλεσε την έντονη αντίδραση 
του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επισήμανε ότι τέτοια 
ζητήματα δεν μπορεί να τίθενται σε ψηφοφορία, ειδάλλως 
η κυβερνητική πλειοψηφία θα μπορεί πάντα να αποτρέπει 
τις προτάσεις δυσπιστίας που στρέφονται εναντίον της. Ο κ. 
Τσίπρας, όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα, προχώρησε σε 
κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής, 
η οποία αναμένεται να συζητηθεί εντός της εβδομάδας. Στη 
συνέχεια, μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε από τη συζήτηση, 
καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτική εκτροπή». 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΟΝΟ 54 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 18 | 31/03/2014

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ξεκινά σήμερα για αρκετούς 
επαγγελματικούς κλάδους στη χώρα, ενώ κορύφωση των 
εργατικών κινητοποιήσεων αναμένεται την Τετάρτη 9 Απριλίου 
με την πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ 
και ΠΑΜΕ. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν την 
απεργία τους οι φαρμακοποιοί αντιδρώντας στις ρυθμίσεις 
του πολυνομοσχεδίου, οι οποίες αλλάζουν ριζικά το τοπίο 
στην αγορά του φαρμάκου. Κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον 
των κινητοποιήσεών τους αναμένεται να λάβουν σήμερα, ενώ 
έχουν ήδη αποφασίσει συμμετοχή στη γενική απεργία της 9ης 
Απριλίου. Οι ασθενείς του λεκανοπεδίου θα εξυπηρετούνται από 
39 φαρμακεία ασφαλείας στην Αττική και 15 στον Πειραιά, τα 
οποία δημοσιεύονται αναλυτικά στο «Εθνος» στη σελίδα με τα 
«χρήσιμα». Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα από τις 11 
το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι και οι εργαζόμενοι στα δημόσια 
νοσοκομεία αντιδρώντας στην εφαρμογή της κινητικότητας και 
προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι έξω από το 
υπουργείο Υγείας.
Εκτός από τον χώρο της Υγείας, κινητοποιήσεις ξεκινούν 
σήμερα και οι ναυτεργάτες με 48ωρες επαναλαμβανόμενες 
απεργίες σε όλες τις κατηγορίες πλοίων σε όλα τα λιμάνια 
της χώρας. Αιτία είναι άρθρο που περιλαμβάνεται στο 
πολυνομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται οι συλλογικές 
συμβάσεις εργασίας των ναυτεργατών και αντικαθίστανται από 
επιχειρησιακές συμβάσεις.
Για αύριο το απόγευμα, ημέρα συνεδρίασης του Ecofin, η 
ΑΔΕΔΥ, το ΠΑΜΕ και άλλοι φορείς εργαζομένων διοργανώνουν 
συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, ενώ τη συμμετοχή τους στη γενική 
απεργία της επόμενης εβδομάδας έχουν ήδη ανακοινώσει 
δεκάδες εργατικά σωματεία.
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Κλειστή θα παραμείνει αύριο και μεθαύριο η εθνική οδός 
Θεσσαλονίκης-Αθηνών στο ύψος της κοιλάδας των Τεμπών, λόγω 
των έργων συντήρησης που έχει προγραμματιστεί να εκτελεστούν, 
στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την κατολίσθηση βράχων.
Σύμφωνα με τη γενική αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας 
Θεσσαλίας, οι εργασίες θα εκτελούνται από τις 7.00 το πρωί έως τις 
8.00 το βράδυ, ενώ κατά τις νυχτερινές ώρες η κοιλάδα των Τεμπών 
θα δίνεται στην κυκλοφορία για όλα τα οχήματα. Κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης των έργων η κίνηση των οχημάτων θα απαγορεύεται στο 
κομμάτι της εθνικής οδού από τον κόμβο της Γυρτώνης μέχρι και 
τη διασταύρωση του Στομίου. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα 
ισχύσουν έχουν ως εξής:
 • Τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα και τα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων που 
θα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη θα εκτρέπονται στο ύψος της 
Κατερίνης προς τον Άγιο Δημήτριο και μέσω της επαρχιακής οδού 
Κατερίνης - Ελασσόνας -Τιρνάβου - Αμπελώνα - Γυρτώνης έως 
τον ανισόπεδο κόμβο της Γυρτώνης, από όπου θα εισέρχονται στον 
αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε.
• Τα οχήματα που θα προέρχονται από Κατερίνη - Πλαταμώνα θα 
κατευθύνονται προς Κατερίνη και θα ακολουθούν στη συνέχεια 
την παραπάνω διαδρομή. Όσα εισέλθουν στο νομό Λάρισας θα 
αναστρέφονται από τον Α/Κ Αιγάνης και στη συνέχεια, επίσης μέσω 
Κατερίνης, θα εκτρέπονται κατάλληλα.
• Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και τα λεωφορεία θα εκτρέπονται 
από τον ανισόπεδο κόμβο της Νίκαιας προς την περιφερειακή οδό 
Λάρισας - Τρικάλων και στη συνέχεια μέσω της επαρχιακής οδού 
Λάρισας - Τρικάλων - Καλαμπάκας - Γρεβενών θα εισέρχονται 
στην Εγνατία Οδό και από τον ανισόπεδο κόμβο της Γυρτώνης θα 
συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αμπελώνα - Τιρνάβου 
- Ελασσόνας - Κοζάνης - Εγνατία Οδό και θα εισέρχονται στον 
αυτοκινητόδρομο Π.Α.Ο.Ε. στο ύψος του Κλειδιού Ημαθίας.
• Τα Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα και τα φορτηγά έως 3,5 τόνων θα 
εκτρέπονται από τον ανισόπεδο κόμβο της Γυρτώνης, από όπου θα 
συνεχίζουν στην επαρχιακή οδό Γυρτώνης - Αμπελώνα -Τιρνάβου - 
Ελασσόνας Μικρού Ελευθεροχωρίου και από εκεί θα κατευθύνονται 
είτε μέσω της επαρχιακής οδού Ελασσόνας - Αγίου Δημητρίου 
- Κατερίνης και θα εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε., είτε μέσω Κοζάνης 
στην Εγνατία οδό και στη συνέχεια θα εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε. 
στο Κλειδί Ημαθίας. Επίσης, θα εκτρέπονται από τον ανισόπεδο 
κόμβο της Νίκαιας προς την περιφερειακή οδό Λάρισας - Τρικάλων 
και στη συνέχεια μέσω της επαρχιακής οδού Λάρισας -Τρικάλων - 
Καλαμπάκας - Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.
• Τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων και όλα τα λεωφορεία που 
κατευθύνονται προς Αθήνα θα εκτρέπονται από το Κλειδί Ημαθίας 
προς Βέροια (Εγνατία οδό) - Κοζάνη και από εκεί είτε μέσω της 
επαρχιακής οδού Κοζάνης Ελασσόνας-Τιρνάβου - Αμπελώνα 
- Γυρτώνης έως τον ανισόπεδο κόμβο της Γυρτώνης, από όπου θα 
εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., είτε μέσω της επαρχιακής οδού 
Κοζάνης - Γρεβενών - Καλαμπάκας -Τρικάλων - Λάρισας και στη συνέχεια 
μέσω της περιφερειακής οδού Λάρισας -Τρικάλων θα εισέρχονται στον 
αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. από τον ανισόπεδο κόμβο Νίκαιας.


