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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Τη δεύτερη μεγαλύτερη υποχώρηση σε ολόκληρο 
τον κόσμο, μεταξύ 51 κρατών, κατέγραψαν στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2013 οι τιμές κατοικιών στην 
Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου το οποίο παρουσίασε το 
Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Τιμών Κατοικιών. 
Συγκεκριμένα η πτώση των τιμών κατοικιών στην 
Ελλάδα ξεπέρασε το 7%, ενώ τη μεγαλύτερη 
υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές των κατοικιών στην 
Ινδία με ποσοστό που ξεπέρασε το 8%.
Την ίδια στιγμή, όμως, που ανακοινώνονται αυτά 
τα στοιχεία - τα οποία σημειώνουμε είναι συνέχεια 
μιας πτώσης των τιμών κατοικιών επί πέντε 
χρόνια - η ηγεσία του ΔΝΤ, όχι μόνο αποδέχεται, 
αλλά και συνιστά στην ελληνική κυβέρνηση να 
να διατηρήσει τις απαράδεκτες και πέραν όποιας 
πραγματικότητας «αντικειμενικές τιμές» ακινήτων 
και επ’ αυτών να επιβάλει τους φόρους και τα 
«χαράτσια» !
Επιπροσθέτως, κατά το ΔΝΤ, η ανάκαμψη της 
αγοράς ακινήτων σε πολλές χώρες αποτελεί 
θετική εξέλιξη, αλλά πρέπει να ληφθούν μέτρα 
για να προφυλαχθεί η παγκόσμια οικονομία από 
ενδεχόμενη μη διατηρήσιμη άνοδο στις τιμές αυτές. 
Ακόμη, σημειώνεται πως οι φούσκες ακινήτων 
έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ανά χώρα 
και χρονική περίοδο, αλλά αυτό που έχουν κοινό 
είναι ότι προκαλούν ζημίες στη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και στην πραγματική οικονομία.
Μόνο που τις «φούσκες» τις δημιούργησε σε όλες 
τις χώρες, το τραπεζικό σύστημα, για το οποίο, πριν 
απ’ όλα ενδιαφέρεται τόσο η ηγεσία του ΔΝΤ, όσο 
και οι Ευρωπαίοι εταίροι τους, που υποχρεώνουν 
τους λαούς σε επαχθείς δανεισμούς, ιδίως σε 
ημέρες κρίσης, για να διασωθούν οι τραπεζίτες…

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ

Κλειστόν επ' αόριστον  
το Ε.Μ.Πολυτεχνείο

«Οι περιφερειακές και εθνικές πολιτικές: Οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας προγραμμα-
τικής περιόδου 2014-2020» είναι το θέμα, με το οποίο ανοίγουν σήμερα στις 10.30 το πρωί 
οι εργασίες της δεύτερης ημέρας της τελικής εθνικής εκδήλωσης 
για το Σύμφωνο των Δημάρχων. Το ΤΕΕ, το οποίο είχε και την ευθύνη συντονισμού του έρ-
γου «SEAP-PLUS» στην Ευρώπη, διοργανώνει την τελική εθνική εκδήλωση με θέμα: «Προ-
ώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: Περισ-
σότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη». Η εκδήλωση άρχισε χθες 
και ολοκληρώνεται σήμερα (12 και 13 Ιουνίου 2014), στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, 
Παλ. Φάληρο). Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιείται και Τεχνική Έκθεση  με ενδιαφέρουσες 
συμμετοχές.

Τελική εθνική εκδήλωση  
για το Σύμφωνο των Δημάρχων

Απόφαση για κλείσιμο του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για 
αόριστο χρονικό διάστημα πήραν οι 
διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύμα-
τος μετά από πολύωρη επεισοδιακή 
συνεδρίασή τους και εν αναμονή 
των σχετικών αποφάσεων της κυ-
βέρνησης για τη διαϊδρυματική κι-
νητικότητα του κλάδου. «Αποφασί-
ζουμε το οριστικό κλείσιμο του ΕΜΠ 
μέχρι να δικαιωθεί ο αγώνας μας. 
Καλούμε τους εργαζόμενους και 
στα υπόλοιπα πανεπιστήμια να συ-
νεχίσουν μαζικά τους αγώνες τους 
και με τον τρόπο που θεωρούν πιο 
αποτελεσματικό, όπως πολύ καλά 
έκαναν το προηγούμενο διάστημα» 
αναφέρεται στο ψήφισμα που εξέ-
δωσε η γενική συνέλευση των διοι-
κητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος. 
«Θεωρούμε απαράδεκτες και κα-
τάπτυστες τις απαντήσεις που έδω-
σαν οι εκπρόσωποι του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε ότι 
αφορά τα θέματα διαθεσιμότητας-
κινητικότητας στους εκπροσώπους 
των διοικητικών υπαλλήλων των 
πανεπιστημίων» τονίζουν στο ίδιο 
κείμενο. 
«Οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο αναστείλαμε 
την τρίμηνη απεργία μας με από-

φαση γενικής συνέλευσης καθώς 
δεχτήκαμε τη συμφωνία στην πρό-
ταση που κατέθεσε και εγγράφως 
το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα 
ιδρύματα, ώστε οι διαθέσιμοι να 
επιστρέψουν όλοι στις θέσεις τους 
μέσω της ενδοϊδρυματικής κινητι-
κότητας, εφόσον ολοκληρωθεί η 
αναγκαία αναδιάρθρωση σε αυτά» 
συνεχίζουν οι υπάλληλοι. «Η κυβέρ-
νηση μέσω του υπουργείου Παιδεί-
ας αφού εξάντλησε τα χρονικά πε-
ριθώρια της διαθεσιμότητας ενός 
μεγάλου αριθμού συναδέλφων μας, 
στην συνέχεια υπαναχώρησε από 
τα συμφωνηθέντα εμφανίζοντας 
μια "διαφωνία" μεταξύ υπουργείων 
Παιδείας και Μεταρρύθμισης, απει-
λώντας μας ξανά με απολύσεις» το-
νίζουν ακόμη.

Οι εργαζόμενοι 
καταγγέλλουν 
υπαναχώρηση 
της κυβέρνησης 
από τα συμφω-
νηθέντα
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

   Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, σε συνεργασία με την 
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης & Ανταγωνιστικότητας, διοργανώνει ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα την παρουσίαση του: «Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 
Ιουνίου 2014 και ώρα  18:00, στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης (Εμμ. Πορτάλιου 
23, Ρέθυμνο).    Ομιλητής θα είναι εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. απο-
τελεί μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσα από την  
οποία θα πραγματοποιείται το σύνολο των δημοσίων 
συμβάσεων στη χώρα. Η ηλεκτρονική επικοινωνία και 
διαχείριση των διαγωνισμών και συμβάσεων θα έχει 
ως κύριο αποτέλεσμα το μικρότερο κόστος συμμετο-
χής για τους υποψηφίους.

ΣΗΜΕΡΑ 13-06-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες της εκδήλωσης 
για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEAP – PLUS, με θέμα: 
«Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του 
Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: Περισσό-
τεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην 
Ευρώπη», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Παλ. 
Φάληρο).

➦ Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευ-
νών και Μελετών του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και 
Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ) διοργανώνει 
σήμερα στην Αθήνα (ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ), σε συνερ-
γασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, ημερίδα διαβούλευ-
σης με θέμα: "Βιώσιμος Σχεδιασμός των Αδρανών".

   Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος», θα διοργανώνει -από τις 7 έως τις 18 
Ιουλίου 2014- «Θερινό Σχολείο» προσανατολισμού και 
ενημέρωσης, που απευθύνεται σε πτυχιούχους και 
τελειόφοιτους ΑΕΙ- ΤΕΙ και θα καλύπτει τις παρακάτω 
θεματικές περιοχές: Περιβάλλον- Ενέργεια- Ασφάλεια, 
Προηγμένα Υλικά, Νανοτεχνολογία και Διατάξεις, 
Βασική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών , Επιστήμες Ζωής, 
Νέες Τεχνολογίες και Πολιτιστική Κληρονομιά.
  Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από διακε-
κριμένους επιστήμονες ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων της Ελλάδας, του εξωτερικού και του 
«Δημόκριτου». Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επισκέ-
ψεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου 
και πρακτική εξάσκηση σε επιλεγμένα εργαστήρια.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τρεις ημερίδες:
- Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας: Θα γίνουν ειση-

γήσεις από ειδικούς στην προώθηση και υλοποίηση 
καινοτομικών ιδεών για τη δημιουργία νέων επιχειρή-
σεων, ενώ ένα πάνελ ειδικών θα δέχεται και θα απαντά 
σε ερωτήσεις και σχόλια σπουδαστών.
- Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης: Εκπρόσωποι εκπαιδευ-
τικών φορέων και εκπαιδευτικοί ακόλουθοι πρεσβειών 
θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες μεταπτυχιακών 
σπουδών στα ιδρύματα που εκπροσωπούν.
- Σύνδεσης του σύγχρονου σχολείου με την επιστη-
μονική έρευνα. Στόχος, η ανάδειξη του ρόλου που 
μπορούν να αναλάβουν τα Πρότυπα Πειραματικά Σχο-
λεία στη διάδοση των νέων επιστημονικών γνώσεων 
στη μέση εκπαίδευση, σε συνεργασία με τα ελληνικά 
ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια.
 Η υποβολή των αιτήσεων για το «Θερινό Σχολείο» 
θα γίνεται (μέχρι τις 27 Ιουνίου 2014) μέσα από την 
ιστοσελίδα του Γραφείου Εκπαίδευσης: http://edu.
demokritos.gr

  Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Ποιότητας (Τυπο-
ποίηση – Αξιολόγηση Συμμόρφωσης – Μετρολογία)» 
διοργανώνει το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ, από τις 23 Ιουνίου ως τις 4 
Ιουλίου 2014.
Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες. Βασικός 
σκοπός του είναι:
- Η απόκτηση βασικών ουσιωδών τεχνικών γνώσεων 
για την τυποποίηση, την πιστοποίηση, τη διαπίστευση, 
τη μετρολογία και τη διαχείριση της ποιότητας .
- Η παροχή όλων των απαιτούμενων βασικών γνώσεων 
σχετικά με το σύστημα επίτευξης της ποιότητας στο 
πλαίσιο της υλοποίησης των έργων.
- Η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τις 
πραγματικές (τεχνικές και μη-τεχνικές) συνθήκες που 

επηρεάζουν την τελική ποιότητα του κατά περίπτωση 
προϊόντος μιας παραγωγικής διαδικασίας.
Πληροφορίες: http://goo.gl/r7uB28

Θερινά μαθήματα του Δημόκριτου

Σεμινάριο για τη διαχείριση ποιότητας 
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

16 
Ιουνίου
2014

ΗΜΕΡΙΔΑ: για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ: "Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη" 
ΑΘΗΝΑ

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης, Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας

20 
Ιουνίου
2014

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ:  για την επισκευή και ενίσχυση των 
κατασκευών
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης Μελών ΤΕΕ

26-27
Ιουνίου
2014



Σε ανακοίνωση Διασυλλογικής Επιτροπής με θέμα το «Θεσμικό 
Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού» αναλυτικά 
σημειώνονται τα παρακάτω: 
Με την ψήφιση του νόμου 4254/2014 με τίτλο: «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και άλλες διατάξεις», και με βάση τις υποπαραγράφους:  
ΣΤ.23: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.
ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ  το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού δύναται να 
αναθεωρηθεί ριζικά.
Για τις ρυθμίσεις που επαγγέλλονται και οι δύο υποπαράγραφοι, 
προβλέπεται η έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία προ-
κύπτουν μετά από εισήγηση (Υποπαράγραφος ΣΤ.23) ή σύμφωνη 
γνώμη (Υποπαράγραφος ΙΓ.12) του ΤΕΕ, γεγονός που δημιουργεί δι-
ακρίσεις μεταξύ των μηχανικών διαφόρων ειδικοτήτων και ελέγχε-
ται η συνταγματικότητά του. Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι των βασικών 
ειδικοτήτων των διπλωματούχων μηχανικών αποφάσισαν να συμ-
βάλλουν στο έργο του ΤΕΕ, προκειμένου να σταθεί στο ύψος του 
κύρους και του θεσμικού του ρόλου και να ανταποκριθεί στη βελτί-
ωση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Το ΤΕΕ, ως θεσμοθε-
τημένος σύμβουλος της Πολιτείας, οφείλει να επεξεργαστεί τάχιστα 
τις βελτιώσεις στην κατεύθυνση ενός συνολικού, σύγχρονου, απλού, 
ενιαίου και σαφούς πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος, το οποίο 
θα περιγράφει τις κοινές επαγγελματικές δραστηριότητες, και όπου 
κριθεί αναγκαίο (και αναλογικό με γνώμονα τον υπέρτερο λόγο του 
δημοσίου συμφέροντος) θα τεκμηριώνει τις αποκλειστικές επαγ-
γελματικές δραστηριότητες.  Οι Πανελλήνιοι Σύλλογοι, ως αρμόδιοι 
φορείς, συμφώνησαν και ήδη ξεκίνησαν τη διενέργεια διαλόγου, 
στοχεύοντας στην επεξεργασία και την επιστημονική τεκμηρίωση 
των θέσεων που θα προκύψουν από τη συνέργεια των επιμέρους ει-
δικοτήτων. Η συνέργεια των Συλλόγων θα αποδώσει τους βασικούς 
άξονες του πλαισίου και των ΠΔ, που πρέπει να διαμορφώσει το ΤΕΕ 
για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού. Η διεπιστημονι-
κή αυτή μελέτη/συμφωνία στο θέμα των νομοθετικά ρυθμιζόμενων 
δραστηριοτήτων είναι απαραίτητη, ώστε οι λύσεις να είναι διαρκείς 
και σταθερές, να υπηρετούν τις αρχές της συνταγματικής τάξης και 
να μην θέτουν σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον, την επιστημονική 
εγκυρότητα και την αξιοπρέπεια κατά την άσκηση του επαγγέλματος 
του μηχανικού. 

Στο 27,8% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στο α' τρίμηνο του 2014, παρα-
μένοντας σταθερό σε σχέση με το γ' τρίμηνο του 2013 και σημειώνο-
ντας άνοδο από το 27,6% του α' τριμήνου του 2013. Από τα στοιχεία που 
δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.342.299, 
σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο 
και κατά 0,5% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013. Η απασχόληση 
αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειώ-
θηκε 0,6% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2013, με τον αριθμό των 
απασχολούμενων να διαμορφώνεται στα 3.483.716 άτομα. Σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (31,4%) είναι σημαντι-
κά υψηλότερο από των ανδρών (25,0%). Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό 
ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (56,7%), το οποίο 
στις νέες γυναίκες φθάνει στο 61,5%. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το επίπεδο 
εκπαίδευσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους 
έχουν πάει Μερικές τάξεις Δημοτικού (45,0%), ενώ ακολουθούν τα άτομα 
που δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (38,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά 
παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (15,3%) και 
στους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (18,7%). Το ποσοστό 
των «νέων ανέργων», δηλαδή των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ 
στο παρελθόν, ανέρχεται στο 23,0% του συνόλου των ανέργων, ενώ οι 
μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που αναζητούν από 12 μήνες και 
άνω εργασία, ανεξάρτητα αν είναι «νέοι» ή «παλαιοί» άνεργοι, αποτελούν 

αντίστοιχα το 71,4%. Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότη-
τα είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων υπηκόων (36,5% ένα-
ντι 27,0%). Επίσης, το 73,0% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό, 
ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των Ελλήνων το οποίο 
είναι 50,6%. Σε επίπεδο Περιφέρειας, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας 
παρατηρείται στο Νότιο Αιγαίο με 30,3% και στην Κεντρική Μακεδονία με 
29,9%. Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στο 
Βόρειο Αιγαίο με 24,4% και στην Πελοπόννησο με 23,4%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Θεσμικό Πλαίσιο Άσκησης του Επαγγέλματος του Μηχανικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ

Στο 27,8% η ανεργία το α' τρίμηνο του 2014
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-Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων 
Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ).
-Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΠΣΔΜΗ).
-Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ).
-Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών 
(ΠΣΧΜ).
-Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονό-
μων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ).
-Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ).
-Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Μεταλλείων & 
Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΜΜΜΕ).
-Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών 
Ελλάδος (ΣΔΝΜΕ).



Τις απολύσεις 45 από τους 74 εργαζομένους στην Χαλυβουργία Ελ-
λάδος ενέκρινε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 4 υπέρ και 3 κατά, το 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).  Πρόκειται για την πρώτη από-
φαση ομαδικών απολύσεων μετά την μεταβίβαση της σχετικής αρ-
μοδιότητας από τον υπουργό Εργασίας, στον γενικό γραμματέα του 
Υπουργείου, και στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Μέχρι τώρα παρά 
το ότι προβλεπόταν η διαδικασία κανένας υπουργός Εργασίας δεν 
είχε εγκρίνει αιτήματα ομαδικών απολύσεων πέρα από το όριο που 
θέτει ο νόμος. Από εδώ και στο εξής εκτιμάται ότι θα υπάρχει σω-
ρεία αιτημάτων για ομαδικές απολύσεις κυρίως στην προβληματική 
βιομηχανία.  
-Για «ημέρα θλίψης και οργής» μιλά η Χαλυβουργία Ελλάδος μετά 
την έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) της ομαδι-

κής απόλυσης 45 εργαζομένων της, απόφαση που έχει προκαλέσει 
έντονες αντιδράσεις. Η εταιρεία αποποιείται την ευθύνη, δείχνοντας 
ως βασικό υπεύθυνο για τις απολύσεις την κυβέρνηση που παρά τις 
«αναρίθμητες υποσχέσεις» δεν έλαβε μέτρα για τη μείωση του ενερ-
γειακού κόστους και την επιβίωση των ελληνικών χαλυβουργιών.
-Η έλλειψη σταθερής βιομηχανικής πολιτικής και η διαχείριση των 
θεμάτων ενεργειακού κόστους με όρους πολιτικής επικοινωνίας 
προμηνύουν πολύ δυσάρεστες εξελίξεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) με 
αφορμή τις ομαδικές απολύσεις στη Χαλυβουργία Ελλάδος και επι-
σημαίνει ότι η  στήριξη της εξωστρέφειας, της διεθνούς ανταγωνιστι-
κότητας των επιχειρήσεων και των εξαγωγών παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό κενό γράμμα.

Πράσινο φως για ομαδικές απολύσεις

Τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά τα επεισό-
δια που σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέ-
μπτης έξω από το υπουργείο Οικονομικών, 
στην οδό Νίκης, όπου βρίσκονται συγκε-
ντρωμένες οι απολυμένες καθαρίστριες του 
υπουργείου.
Σύμφωνα με «Το Βήμα» όλα ξεκίνησαν όταν 
οι καθαρίστριες του ΥΠΟΙΚ μετά την ανακοί-
νωση της απόφασης του Αρείου Πάγου επι-
χείρησαν να διαδηλώσουν στην είσοδο του 
υπουργείου. Άνδρες των ΜΑΤ τις απώθησαν 
βίαια προς το πεζοδρόμιο χρησιμοποιώντας 
κλομπ.  Μια γυναίκα λιποθύμησε και εκλήθη 
ασθενοφόρο, ενώ άλλα δύο άτομα τραυμα-
τίστηκαν ελαφρά. Μεταξύ των τραυματιών 

είναι και η φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλα-
ρη. Οι καθαρίστριες δηλώνουν ότι είναι απο-
φασισμένες να συνεχίσουν τον αγώνα τους 
προκειμένου να επιστρέψουν στις δουλειές 
τους, από τις οποίες αισθάνονται ότι έχουν 
εκδιωχθεί άδικα και παράνομα. «Δεν πρό-
κειται να μας πάρουν τις δουλειές μας, δεν 
θα τους αφήσουμε» δήλωσε στο «Βήμα» η 
εκπρόσωπός τους κυρία Ευαγγελία Αλεξά-
κη. Εκφράζουν την απογοήτευσή τους για 
την απόφαση και επισημαίνουν ότι μετά την 
ανακοίνωση της Ένωσης Μελών του Νομι-
κού Συμβουλίου του Κράτους τη Δευτέρα 
είχαν προσδοκίες ότι η απόφαση του Αρείου 
Πάγου θα ήταν θετική γι' αυτές. Προσθέτουν 
επίσης ότι θα παραμείνουν στο πεζοδρόμιο 
καθώς θα μείνουν και χωρίς σπίτια αφού 
έχουν μείνει χωρίς δουλειές. «Μας αντι-
μετωπίζουν σαν εγκληματίες ενώ το μόνο 
που ζητάμε είναι να βγάλουμε το ψωμί μας» 
λένε. Το πολιτικό τμήμα του Αρείου Πά-
γου που συνεδρίασε υπό την προεδρία του 
αρεοπαγίτη κ. Χριστόφορου Κοσμίδη έκανε 

δεκτή την αίτηση του υπουργείου Οικονομι-
κών να ανασταλεί η απόφαση του Μονομε-
λούς Πρωτοδικείου Αθηνών που διέταζε την 
άμεση επαναπρόσληψη των καθαριστριών. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι καθαρίστριες 
μένουν εκτός έως την συζήτηση της αίτησης 
αναίρεσης του υπουργείου στις 23 Σεπτεμ-
βρίου. 
Στη δισέλιδη απόφαση του Αρείου Πάγου 
που εκδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης δεν 
υπάρχει σκεπτικό όπως προβλέπεται στις 
διαδικασίες αναστολής. Με την απόφαση 
αυτή πάντως συνεχίζεται η εκκρεμότητα 
για το καθεστώς διαθεσιμότητας των 397 
γυναικών, οι οποίες βρίσκονται έξω από το 
υπουργείο Οικονομικών και καθημερινά 
σημειώνονται επεισόδια με δυνάμεις των 
ΜΑΤ που επιχειρούν να τις απομακρύνουν. 
Αίσθηση έχει προκαλέσει βίντεο, όπου κα-
ταγράφεται άντρας των ΜΑΤ να χτυπάει στο 
κεφάλι 60χρονη καθαρίστρια κατά τα χθεσι-
νά επεισόδια. Για το βίντεο αυτό η ΕΛ.ΑΣ. 
διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση. 

Ένταση μετά την δικαστική απόφαση για τις καθαρίστριες
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Ολική διακοπή της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος στα διυλιστήρια Ασπροπύρ-
γου από το κεντρικό δίκτυο της ΔΕΗ 
σημειώθηκε χθες  λίγο πριν τις 2 το με-
σημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση των 
ΕΛΠΕ, με αποτέλεσμα την ολική διακο-
πή λειτουργίας του διυλιστηρίου. Σύμ-
φωνα με την εταιρεία η διακοπή έγινε με 
απόλυτη ασφάλεια, σημειώθηκε ωστόσο 
ολιγόλεπτη καύση υδρογονανθράκων 
στους πυρσούς του διυλιστηρίου, όπως 
προβλέπεται από τον σχεδιασμό του, 
για το ασφαλές σταμάτημα της λειτουρ-
γίας. Η εταιρεία ζητά την κατανόηση των 
κατοίκων της περιοχής για την όχληση 
και την ανησυχία που προκλήθηκε. Ανα-
φέρει ακόμη ότι έχει ξεκινήσει η στα-
διακή επαναφορά της λειτουργίας του 

διυλιστηρίου.

Black-out στο  
διυλιστήριο Ασπροπύργου 
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Μπορεί στην Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, τον «χρυσό λέοντα» να 
τον …έκλεψε το εθνικό περίπτερο της Κορέας, που τόλμησε μέσα από τη 
ματιά της αρχιτεκτονικής να ενώσει τη Νότια με τη Βόρεια Κορέα, ωστόσο, 
μια σειρά «ατομικών» συμμετοχών, συγκεντρώνουν (σ.σ. η έκθεση συνεχί-
ζεται ως το Νοέμβριο) το ζωηρό ενδιαφέρον των επισκεπτών της. Ανάμεσα 
σ’ αυτές και η παρουσίαση του διεθνούς αρχιτεκτονικού γραφείου MAD, για 
την τελευταία δουλειά τους, το «Nanjing Zendai Himalaya Center», το οποίο 
βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, με προοπτική να ολοκληρωθεί εντός 
του 2017.
Πρόκειται ουσιαστικά για τη «γέννηση» μιας πόλης, μια μητροπολιτική 
παρέμβαση μεγάλης έκτασης, όπου δημιουργούνται κτίρια συνολικής επι-
φάνειας 560.000 τ.μ,, τα οποία κατανέμονται άλλα σε υψηλούς πύργους και 
κάποια σε κτίρια χαμηλής δόμησης, όλα μέσα σ’ ένα πάρκο εμπνευσμένο 
από τα παραδοσιακά πάρκα της Κίνας, ώστε, κατά τους εμπνευστές του έρ-
γου να επιτευχθεί το «shanshui», δηλαδή μια πνευματική αρμονία ανάμεσα 
στη φύση και τον άνθρωπο.
Τα κτίρια-πύργοι χαρακτηρίζονται από τις κυματοειδείς κάθετες προσόψεις 
τους, με τα πτερύγια που λειτουργούν ως σκίαστρα και εξασφαλίζουν, σε 
σημαντικό βαθμό, τη βιοκλιματική λειτουργία των κτιρίων, ενώ σε συνδυα-
σμό με τις πλωτές «οδούς», εντός του συγκροτήματος, μιμούνται το περι-
βάλλον της Κίνας, με τα υψηλά βουνά και τα ποτάμια, που χαρακτηρίζουν 
την ιστορική αισθητική και φιλοσοφία της απέραντης χώρας.
Στο κέντρο της περιοχής βρίσκεται ένα «χωριό», μια κοινότητα χαμηλών 
κτιρίων, που συνδέεται με πεζογέφυρες με το υπόλοιπο συγκρότημα, και 
φέρνει μέσα στη σύγχρονη κατασκευή, την απλότητα των κινέζικων χωριών.
Μια αίσθηση που ενδυναμώνεται από του πυκνούς κήπους, τις λίμνες, τους 
καταρράκτες, τα ρυάκια, ακόμη και τις πισίνες, που συνδέουν τα κτίρια με 
το τοπίο τόσο οπτικά όσο και λειτουργικά, ενώ όλο αυτό το σύστημα χρησι-
μεύει και στη συλλογή και ανακύκλωση των ομβρίων υδάτων. 
Η περιοχή αποτελείται από έξι ζώνες, δύο από τις οποίες συνδέονται με μια 
κατακόρυφη δημόσια πλατεία, ενώ «μονοπάτια υφαίνουν» τους διαδρόμους 
ανάμεσα στα εμπορικά συγκροτήματα, οδηγώντας από τη μια στο πολύβουο, 
απ’ την άλλη στο πυκνό πράσινο, όπου οι πολίτες μπορούν να περιπλανη-
θούν και να ηρεμήσουν. 
Οι χρήσεις που θα φιλοξενηθούν σ’ αυτή τη νέα «πόλη» είναι εμπορικά κέ-
ντρα, γραφεία, κατοικίες και ξενοδοχείο.
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ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο απερχόμενος διοικητής καλεί τις τράπεζες 
να αναλάβουν δράσεις- Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ- Αναγκαίες οι ανακατατάξεις στον χώρο των 
επιχειρήσεων • EUROSTAT: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ •  ΕΛΣΤΑΤ: Στο 27,8% το 2014 έναντι 27,6% το 
ποσοστό των ανέργων- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» Η ΑΝΕΡΓΙΑ 
ΤΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ •  Προϋπολογισμός: Το ύψος των καθαρών εσόδων 
ανήλθε σε 19.605 εκατ., υπερβαίνοντας τους στόχους- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 
711 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ •  Συνεργασία: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΥΟ 
ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΟΥΒΕΪΤ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Συστάσεις από τη ΤτΕ για μείωση των αντικειμενικών 
αξιών- ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ •  Χάθηκαν 
400 εκατ. από τον ΦΠΑ, λόγω μείωσης κατανάλωσης- «Η ΤΡΟΪΚΑ 
ΕΚΑΝΕ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ»- Πλεόνασμα 711 
εκατ. στο πεντάμηνο •  Συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν χθες 

Άραβες αξιωματούχοι με τον πρωθυπουργό- ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ 
ΚΟΥΒΕΪΤ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛ.ΠΕ. •  Τριετές Ομόλογο: ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 3,5% 
ΑΝΤΛΗΣΕ 500 ΕΚΑΤ. Η ALPHA BANK •  Roadshow: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ FUNDS.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Στο πακέτο των ελαφρύνσεων που θα διαπραγματευθεί 
η Αθήνα με την τρόικα τον Σεπτέμβριο •  ΤΟ 2014 ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΟΝΙΑ 
ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΕΚΤΙΜΑ Η ΤτΕ- Γ. Προβόπουλος: Δεν 
υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού •  Η ΕΛΛΑΔΑ «ΧΑΝΕΙ» ΚΑΘΕ 
ΧΡΟΝΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 16,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ •  ΕΝΕΣΗ ΕΩΣ 21 ΔΙΣ. ΑΠΟ 
ΕΚΤ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ •  ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΣΤΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ- Στα 711 εκατ. ευρώ 
ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα •  ΜΟΛΙΣ 17% ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΑΠΟΚΤΟΥΝΤΑΙ  ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ- Για να πωληθεί ένα ακίνητο χρειάζονται 
περίπου 12 μήνες- Στο 20% η μέση έκπτωση επί της αρχικής τιμής.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ» ΣΤΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ- 
Τροπολογία επιμήκυνσης της διαθεσιμότητας διοικητικών ΑΕΙ με 
παρέμβαση Σαμαρά • ΘΕΜΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Θα τεθεί από την κυβέρνηση  •  ΑΝΕΚΑΜΨΑΝ ΤΑ 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ- Παρά το προεκλογικό κλίμα  •  Έκθεση 
Προβόπουλου- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΠΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΜΠΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟ ΔΕΞΙ ΑΛΛΑ… ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟ 
ΑΡΙΣΤΕΡΟ- (*Εξαιρούνται οι καθαρίστριες)- Μίνι κρίση στην κυβέρνηση 
καθώς η κόντρα Μητσοτάκη- Λοβέρδου για τις διαθεσιμότητες στο 
Παιδείας παίρνει παράταση ως την επόμενη εβδομάδα  •  Νέα τιμολόγια 
της ΔΕΗ- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΜΕΤΡΗΤΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέα παρέμβαση από τον συνήγορο του 
πολίτη- «ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  
•  ΨΑΧΝΟΥΝ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΑΕΙ  •  
ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 30.000 € ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ξύλο στις καθαρίστριες μετά 
την απόφαση του Αρείου Πάγου- ΝΤΡΟΠΗ!- Καταστολή και απολύσεις, 
το δόγμα και της νέας συγκυβέρνησης  • Αλέξης Τσίπρας: «ΔΕΝ ΘΑ 
ΥΠΑΡΞΕΙ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ»  •  Κυβέρνηση- υπουργεία- ΕΜΦΥΛΙΟΙ ΣΤΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  •  Δέσμευση Στουρνάρα σε Λαγκάρντ- ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ηττημένη κυβέρνηση ξέσπασε στις 

καθαρίστριες- ΤΙΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΑΝ» ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΤ  •  «ΜΑΧΗ» 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  • Το Taxis 
πέφτει- ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΘΝΟΣ: Πώς θα γίνει η αναδιανομή 20 δισ. ευρώ μέχρι το 2020- ΟΛΟ 
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ- Έξτρα πακέτο 240 εκατ. 
στους νέους- 3,5 δισ. για όσους αποκτήσουν τον τίτλο του «πράσινου» 
αγρότη- Πριμ 240 εκατ. για όσους καλλιεργούν όσπρια- 360 εκατ. στις 
ορεινές περιοχές  •  «Όχι» στις καθαρίστριες- ΔΑΚΡΥΑ ΚΑΙ ΟΡΓΗ  •  
Μαξίμου και διαθεσιμότητα- ΚΟΝΤΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΣΙΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ… ΑΝΑΠΤΥΞΗ!- Ξυλοδαρμός και 
τραυματισμοί καθαριστριών μπροστά στο υπ. Οικονομικών- «Καθαρίζει» 
ο Άρειος Πάγος για την κυβέρνηση.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ- ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗ 
ΘΡΑΚΗ!- Τι έχουν στα χέρια τους οι μυστικές υπηρεσίες  •  ΧΤΥΠΗΣΑΝ 
ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ ΧΘΕΣ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ  •  ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- Ο Λοβέρδος νίκησε τον Μητσοτάκη.

ΕΣΤΙΑ: ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΟΡΟΥ- Για να ανακάμψη 
επί τέλους η οικονομία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Σε δύο υποθέσεις στη Θεσσαλονίκη- «ΣΤΟ 
ΣΚΑΜΝΙ» 12 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Μία «άγνωστη» αμερικανική έκθεση επιβεβαιώνει 
τον Γεώργιο Γκιόλβα: «Νο 1 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΑ ΕΞΩΓΗΙΝΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ»!
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ΨΑΧΝΟΥΝ «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ  
ΣΤΑ ΑΕΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-8 | 13/06/2014

Τη χρυσή τομή στο θέμα της επανατοποθέτησης των 
διαθέσιμων διοικητικών υπαλλήλων του υπουργείου 
Παιδείας αναζητάει η κυβέρνηση.
Ως λύση για την εκτόνωση της επαπειλούμενης κρίσης 
μεταξύ του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, και του υπουργού Παιδείας, Ανδρέα 
Λοβέρδου, λίγα εικοσιτετράωρα μετά τον ανασχηματισμό, 
προκρίθηκε, αργά χθες το βράδυ, η παράταση κατά μία 
εβδομάδα της υπαγωγής στο καθεστώς της διαθεσιμότητας 
341 διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ. Αυτή έληγε την Κυριακή 
και τη Δευτέρα θα απολύονταν, καθώς θα συμπλήρωναν το 
οκτάμηνο παραμονής τους στο πρόγραμμα.
Η παράταση θα δοθεί μέσω τροπολογίας, που θα 
φέρει σήμερα στη Βουλή το υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης. «Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη 
προκειμένου να ενημερωθεί και να αξιολογήσει τα 
δεδομένα ο νέος υπουργός Παιδείας, καθώς και να δοθεί 
επαρκής χρόνος στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 
αιτήσεις μετά τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης», 
ανέφεραν στελέχη του υπουργείου.
Της απόφασης προηγήθηκαν δύο συσκέψεις, που 
εξελίχθηκαν σε θρίλερ. Στην πρώτη πρωινή σύσκεψη, που 
έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός 
Επικρατείας, Δημήτρης Σταμάτης, ο υπουργός Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός 
Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος.
Οι διαπραγματεύσεις απέβησαν άκαρπες, με τον κ. Λοβέρδο 
να εμμένει στη στάση του περί 883 επανατοποθετήσεων, 
από τους συνολικά 1.040 διοικητικούς που βρίσκονται σε 
διαθεσιμότητα.
Λίγο μετά το μεσημέρι, με την ολοκλήρωση της πρώτης 
σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπήρξαν διαρροές από το 
υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με τις οποίες υιοθετήθηκε 
η πρόταση Λοβέρδου. «Κάτι τέτοιο είναι ανακριβές. Καμία 
πρόταση δεν έγινε δεκτή», σχολίαζαν από το υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αφήνοντας να εννοηθεί 
πως εάν προχωρούσε μία τέτοια απόφαση, θα ξηλωνόταν 
το... πουλόβερ των υποχρεωτικών αποχωρήσεων και της 
διαθεσιμότητας. Η δεύτερη σύσκεψη, νωρίς το απόγευμα, 
πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του πρωθυπουργού, 
Αντώνη Σαμαρά, και των υπουργών Οικονομικών, Γκίκα 
Χαρδούβελη, και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου 
Μητσοτάκη.
«Δεν υπήρχε από την πλευρά μας κλειδωμένη πρόταση. 
Συζητούσαμε στο γενικότερο πλαίσιο επάνω στο οποίο 
έχουν κινηθεί μέχρι τώρα οι επανατοποθετήσεις 
«διαθέσιμων» υπαλλήλων. Περίπου ένας στους τρεις, που 
βρίσκονταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, επανατοποθετείτο 
σε υπηρεσία του Δημοσίου. Δηλαδή, ένα ποσοστό της τάξης 
του 40%. Εστιάζοντας, λοιπόν, στους 1.040 διοικητικούς 

υπαλλήλους, θα έπρεπε να επανατοποθετηθούν 500 
έως 550. Ο τέως υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος 
Αρβανιτόπουλος, απαιτούσε την επανατοποθέτηση 883 
διοικητικών υπαλλήλων και στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε τα δύο 
τελευταία εικοσιτετράωρα και ο νυν υπουργός, Ανδρέας 
Λοβέρδος», ανέφεραν στον Ελεύθερο Τύπο πηγές του 
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
«Η στάση αυτή δημιουργεί δύο ζητήματα. Το πρώτο 
σχετίζεται με την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει 
αναλάβει η χώρα απέναντι στην τρόικα, όσον αφορά στις 
υποχρεωτικές αποχωρήσεις προσωπικού. Το δεύτερο είναι 
ηθικό. Δε γίνεται την ημέρα που απολύονται οι καθαρίστριες 
του υπουργείου Οικονομικών να υπάρχει διακριτική 
μεταχείριση συγκεκριμένου κλάδου εργαζομένων.
Το υπουργείο επέμενε στην αρχική προσέγγιση για 500-
550 επανατοποθετήσεις. Οι επιπλέον 330 που ζητάει ο κ. 
Λοβέρδος σημαίνει πως θα πρέπει να απολυθεί ανάλογος 
αριθμός "διαθέσιμων" από άλλους κλάδους», σημείωναν.
Ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, είχε υποστηρίξει 
από την αρχή την επανατοποθέτηση περίπου 780 
διοικητικών υπαλλήλων στα Ιδρύματα και ενδοϊδρυματική 
κινητικότητα άλλων 102 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ανάλογα 
με τα κενά.
Η παράταση για τις διαθεσιμότητες των 341 υπαλλήλων 
των ΑΕΙ εκτόνωσε προσωρινά την ενδοκυβερνητική 
κρίση μεταξύ των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 
Κυριάκου Μητσοτάκη, και Παιδείας, Ανδρέα Λοβέρδου.
Αυτό άλλωστε είχε προτείνει με δύο επιστολές που είχε 
αποστείλει στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο 
προκάτοχος του, κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος.
Ο κ. Αρβανιτόπουλος είχε στηρίξει την πρότασή του 
στο γεγονός ότι τα Ιδρύματα, έπειτα από 30 χρόνια, 
είχαν ολοκληρώσει τους Οργανισμούς. Τα Πανεπιστήμια 
είχαν δεχτεί πιέσεις να στείλουν τους Οργανισμούς στο 
υπουργείο Παιδείας έως και τον Μάιο, κάτι που όντως 
έγινε, για να αποκαλυφθεί ότι, μέσω της διαθεσιμότητας 
1.040 διοικητικών υπαλλήλων, είχαν μείνει με λιγότερους 
εργαζόμενους απ' όσους πραγματικά είχαν ανάγκη. Αυτό 
άλλωστε προέκυψε έπειτα από τις μεταρρυθμίσεις που το 
υπουργείο είχε ζητήσει από τα Ιδρύματα να κάνουν, όπως 
οι μετατάξεις υπαλλήλων, αλλά και από τις παραιτήσεις για 
συνταξιοδότηση.
Χθες, εν μέσω της αναμονής για την προκήρυξη των θέσεων 
και σε μία θυελλώδη συνέλευση που πραγματοποίησαν 
οι διοικητικοί υπάλληλοι του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, αποφάσισαν το κλείσιμο επ' αόριστον του 
Ιδρύματος εξαιτίας των απαντήσεων που έλαβαν από το 
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σχετικά με το 
ζήτημα της διαθεσιμότητας. 

ΔΙΑΖΩΜΑ, Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-13 | 13/06/2014

Ωριμάζουν πολλά από τα έργα που σχεδιάζει, κινεί και 
διαχειρίζεται το «Διάζωμα». Αν ακούσει κανείς τον Σταύρο 
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Μπένο, τον άνθρωπο που κινεί αυτό το ευγενές σωματείο 
πολιτών, έχει την αίσθηση πως ο πηγαίος ενθουσιασμός 
του τροφοδοτείται διαρκώς από το όραμα της δημιουργικής 
σύνθεσης της κοινωνίας. Είναι η αρχή του «Διαζώματος» 
να φέρει κοντά τον ανθό των δημιουργικών Ελλήνων από 
διάφορες σφαίρες της κοινωνίας και να τους ενώσει σε ένα 
αναπτυξιακό όραμα με ραχοκοκαλιά τον πολιτισμό και τα 
διάσπαρτα αρχαία θέατρα.
Αυτές οι πέτρινες αχιβάδες, σε όλη την Ελλάδα, 
εξακτινώνουν ένα χάρτη με κοινό «αξιακό υπόβαθρο».
Αυτήν την έκφραση την αγαπά πολύ ο Σταύρος Μπένος, που 
επενδύει στη «γονιμοποίηση» των μνημείων με στόχο την 
ανάπτυξη ανά περιφέρεια χωρίς κρατικό χρήμα.
Φέτος, το «Διάζωμα» θα ρίξει τους προβολείς στη διαδρομή 
της Θεσσαλίας, όπου τον Σεπτέμβριο θα πραγματοποιήσει 
τη Ζ' γενική συνέλευση πάνω στον άξονα των Φθιωτίδων 
Θηβών ή Μικροθηβών, της Δημητριάδος, των Φερών, του 
μικρού και του μεγάλου θεάτρου της Λάρισας. Πέρυσι, η 
αντίστοιχη διαδρομή στην Ήπειρο στέφθηκε με απόλυτη 
επιτυχία και έφερε το πιλοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 
από τη Νικόπολη μέχρι τα ελληνοαλβανικά σύνορα στο νέο 
ΕΣΠΑ. Το έργο που οικοδομείται ανά περιφέρεια, εξηγεί ο 
Σταύρος Μπένος, δεν έχει πάντα άξονα τα αρχαία θέατρα, 
αλλά το ιδιαίτερο πολιτιστικό αποτύπωμα.
Στη Θεσσαλία, π .χ., με όχημα τα κλασικά και ελληνιστικά 
θέατρα αναδύονται παράλληλα τα βυζαντινά μνημεία αλλά 
και τα προϊστορικά κατάλοιπα της περιοχής. Στη Στερεά 
Ελλάδα, ο Ορχομενός προβάλλεται μαζί με την Ερέτρια και 
τους Δελφούς. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, η 
ανάδειξη του πολιτισμικού ανάγλυφου οργανώνεται κατά 
μήκος της Εγνατίας και περιλαμβάνει και τα οθωμανικά 
μνημεία.
Στην Κρήτη, κομβική θέση έχει ο μινωικός πολιτισμός που 
έχει ρόλο ενοποιητικού στοιχείου. «Μέσα από τις ιδιαίτερες 
ταυτότητες, υποδεικνύουμε δρόμους στη χώρα μας», λέει ο 
Σταύρος Μπένος.
Αυτό γίνεται μέσα από ιδιωτικές χορηγίες και την 
ενεργοποίηση «κοιμισμένων» δρόμων συνεργασίας.
Το «Διάζωμα» έχει ήδη επιτύχει εν πολλοίς τη 
«συμφιλίωση» των αρχαιολόγων με την κοινωνία. 
Τώρα, εστιάζει στην ανάδειξη του ρόλου της υγιούς 
επιχειρηματικότητας σε τομείς πολιτιστικής ανάπτυξης 
και τουριστικής εξειδίκευσης. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό, 
προωθούνται ιδέες που υποδεικνύουν μια «άλλη διαχείριση 
των μνημείων». Στην Επίδαυρο, π.χ., έχει υποτιμηθεί ο 
ρόλος του Ασκληπείου και της εμβέλειάς του σε όλη τη 
Μεσόγειο.
Με τη συνδρομή του καθηγητή κ. Β. Λαμπρινουδάκη 
προωθείται σχέδιο διασύνδεσης της Επιδαύρου με τη 
διεθνή ιατρική κοινότητα και τον θεματικό τουρισμό. Στους 
Δελφούς, ο συνθέτης Γιώργος Κουρουπός προτείνει την 
καθιέρωση Διεθνών Βραβείων Αριστείας υψηλού κύρους, 
και στην Αρχαία Μεσσήνη, ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης 
προτείνει την ανάπτυξη του ανασκαφικού τουρισμού σε 

συνεργασία με ξενοδοχειακές μονάδες. Στην Ερέτρια, όπου 
στις 21 Ιουνίου θα παρουσιαστεί η μελέτη αποκατάστασης 
του θεάτρου, προτείνεται ένα ολιστικό σχέδιο με όλους 
τους φορείς της κοινωνίας. «Δεν περισσεύει κανείς», 
υπογραμμίζει με έμφαση ο Σταύρος Μπένος. Και το εννοεί.
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Στο... εδώλιο του ευρωπαϊκού δικαστηρίου βρίσκονται τα 
«τραβηγμένα» ωράρια εργασίας των γιατρών στην Ελλάδα. 
Οι Έλληνες γιατροί εργάζονται πολύ περισσότερες ώρες 
από όσες οι συνάδελφοι τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
σε αντίθεση με όσα προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την ασφάλεια των ίδιων 
αλλά και των ασθενών τους.
Η χώρα μας απειλείται με καταδίκη από το ευρωπαϊκό 
δικαστήριο για υπέρβαση του εβδομαδιαίου ανώτατου 
ωραρίου εργασίας των γιατρών, μετά από προσφυγή 
της Κομισιόν. Η Ελλάδα κατηγορείται ότι παραβιάζει 
την κοινοτική οδηγία 2003/88/ΕΚ, που καθορίζει τις 
στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας όσον 
αφορά την οργάνωση του χρόνου εργασίας. Η οδηγία 
προβλέπει ότι οι ειδικευμένοι γιατροί μπορούν να 
απασχολούνται μέχρι και 48 ώρες την εβδομάδα και οι 
ειδικευόμενοι μέχρι 52 ώρες. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα 
έχει μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο τόσο για τους 
ειδικευμένους όσο και για τους ειδικευόμενους γιατρούς, 
στην πράξη φαίνεται πως αυτή καταστρατηγείται.
Όπως προκύπτει μετά από καταγγελίες που υπέβαλαν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέκα ελληνικές ιατρικές ενώσεις, οι 
γιατροί είναι υποχρεωμένοι βάση της εθνικής νομοθεσίας 
να εργάζονται από 60 μέχρι και... 93 ώρες! Συγκεκριμένα, οι 
ειδικευμένοι δουλεύουν κατά μέσο όρο από 60 έως 72 ώρες 
την εβδομάδα, ενώ οι ειδικευόμενοι από 71 έως 93 ώρες 
την εβδομάδα.
Το χειρότερο είναι ότι, σύμφωνα με τις ενώσεις των 
γιατρών, σε αρκετά νοσοκομεία οι γιατροί εργάζονται 
αδιάκοπα μέχρι και... 32 ώρες! Οι εκπρόσωποι των 
νοσοκομειακών γιατρών έχουν επανειλημμένα θέσει το 
ζήτημα στα ευρωπαϊκά όργανα, με αίτημα να γίνει σεβαστή 
και στην Ελλάδα η κοινοτική νομοθεσία. Επιπλέον, τονίζουν 
ότι τα εξαντλητικά ωράρια που ακολουθούν οι γιατροί, 
εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού, έχουν ως 
αποτέλεσμα να μην είναι πάντα σε θέση να εγγυηθούν την 
ασφάλεια των αρρώστων τους.
Στο μεταξύ, ανάλογη προσφυγή έχει κάνει και ο 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) για το θέμα 
του ωραρίου των φαρμακείων. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε 
χτες, επισημαίνει ότι «η προσφυγή της Κομισιόν στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της υπέρβασης των 48 
ωρών εργασίας των γιατρών, επιβεβαιώνει τα επιχειρήματα 
και τις θέσεις του ΠΦΣ, στο θέμα του ωραρίου λειτουργίας 
των φαρμακείων».


