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ΣΗΜΕΡΑ
Κάποια στιγμή ο σεισμός θα έρθει και οι συνέπειές του
θα είναι αντιστρόφως ανάλογες από την προετοιμασία
που κάναμε για την …υποδοχή του.
Ο σεισμός των 7,8 Ρίχτερ στο Νεπάλ, ήταν
αναμενόμενος από τους επιστήμονες, είναι θέμα
χρόνου να ξανασυμβεί, πιθανότατα ακόμη πιο ισχυρός
υποστηρίζουν, αλλά πότε ακριβώς αυτό θα συμβεί
παραμένει φυσικά απρόβλεπτο. Σύμφωνα με την
ιστορική στατιστική ανάλυση ίσως μετά από τέσσερις ή
πέντε δεκαετίες, αλλά η Γη αρέσκεται στις εκπλήξεις,
συνεπώς κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ήσυχος στην
περιοχή, όπως, επίσης, στην Τεχεράνη, στην Αϊτή,
στην Λίμα, στην Παντάνγκ της Ινδονησίας και στην
Κωνσταντινούπολη, περιοχές πυκνοκατοικημένες που
βρίσκονται κοντά σε μεγάλα τεκτονικά ρήγματα, λένε.
Η τεκτονική ενέργεια που απελευθερώθηκε από τον
σεισμό του Σαββάτου ισοδυναμούσε τουλάχιστον με
20 βόμβες υδρογόνου, κάθε μια πολύ ισχυρότερη
από την ατομική βόμβα που κατέστρεψε την Χιροσίμα.
Σύμφωνα με τον αμερικανικό μη κερδοσκοπικό
οργανισμό εκτίμησης γεωκινδύνων GeoHazards
International, κατά μέσο όρο, μετά το 1255,
ένας ισχυρός σεισμός της τάξης των 8 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει κάθε 75 χρόνια το
Νεπάλ και τις γύρω περιοχές. Όταν ξανασυμβεί
ένας ανάλογος σεισμός, οι νεκροί μπορεί να είναι
σημαντικά περισσότεροι επειδή η περιοχή είναι πλέον
πυκνοκατοικημένη. Η συνεχής αστικοποίηση διεθνώς
είναι ένας από τους μεγάλους κινδύνους.
Ο άλλος είναι η απουσία συστηματικού ελέγχου
και συντήρησης των κατασκευών, ιδίως των
κτιρίων συγκέντρωσης κοινού. Ο σεισμός είναι
αναπόδραστος, τα έργα των ανθρώπων επιτακτικά.
Αυτή η σχέση μετριέται, παντού και πάντα, με θύματα.

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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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

Να δοθεί τέλος στις υπερβολικές
ασφαλιστικές εισφορές
Να δώσουν λύση, ώστε οι μηχανικοί να μην βρεθούν σε ακόμη
δυσκολότερη θέση αντιμετωπίζοντας άδικες και υπερβολικές αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές με σχεδόν σίγουρη συνέπεια
να βρεθεί ανασφάλιστο το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων
Μηχανικών, καλεί η διοίκηση του
Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, με
επιστολή που απέστειλε προς τον
υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παναγιώτη Σκουρλέτη,
τις αναπληρώτριες υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ
Φωτίου και Ουρανία Αντωνοπούλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτριο Στρατούλη.
Όπως επισημαίνεται στην επιστολή –που υπογράφει ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/Ηπείρου Χρίστος Παπαβρανούσης- «σας είναι γνωστό
ότι οι Έλληνες Μηχανικοί είναι ο
κλάδος των επαγγελματιών που
πλήγηκε περισσότερο από την
οικονομική κρίση και ύφεση και
οι συνάδελφοι σε ποσοστό 60%
δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις σημερινές ασφαλιστικές τους
υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να
μένουν ανασφάλιστοι και αυτοί και οι οικογένειες τους, ο δε

ασφαλιστικός μας φορέας να στερείται πόρων.
Επίσης σας είναι γνωστή η αυθαίρετη και εγωιστική συμπεριφορά
του μέχρι πρότινος Προέδρου του
ΕΤΑΑ κ. Σελιανάκη που σε πλήρη
αντίθεση με τις αποφάσεις της ΔΕ
του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να βεβαιώσει τις αναδρομικές αυξήσεις
στο σύνολο των Μηχανικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ με αποτέλεσμα το 100% των Μηχανικών να
βρίσκεται αντιμέτωπο με ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες μάλιστα
επιβαρύνονται και με προσαυξήσεις και πρόστιμα».

«Οι Έλληνες
Μηχανικοί είναι
ο κλάδος των
επαγγελματιών
που πλήγηκε
περισσότερο από
την οικονομική
κρίση»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2 α τζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4 θ έματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5 δ ιεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6 π ρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8 α ποκόμματα εφημερίδων

Τη συμμετοχή της στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά,
με 24ωρη πανελλαδική απεργία των πληρωμάτων σε όλες τις κατηγορίες πλοίων την Παρασκευή 1 Μαΐου, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή της η Διοίκηση
της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).
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ΑΘΗΝΑ
➦ Το 4o συνέδριο με θέμα: "Ενέργεια και
Ναυτιλία: Προκλήσεις και Προοπτικές» πραγματοποιείται σήμερα (18:00 - 21:00), στο ξενοδοχείο
Royal Olympic Hotel, στην Αθήνα, από το Energy
& Sustainability Club και το MBA International του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΞΑΝΘΗ
➦ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει σήμερα -στις 18:00 μμ- την Ημέρα Καριέρας,
στο Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης
(Καπναποθήκη Π, Καπνεργατών 9, Ξάνθη).

Διεθνές
Βραβείο Σχεδιασμού
και Αρχιτεκτονικής
Νέοι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές από όλο
τον κόσμο καλούνται να καταθέσουν τις
προτάσεις τους, με καινοτόμα σχέδια και
ιδέες για αθλητικές εγκαταστάσεις και
εγκαταστάσεις αναψυχής και ψυχαγωγίας.
Το βραβείο προκηρύσσεται από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΙΟC), τη Διεθνή
Επιτροπή Παραολυμπιακών Αγώνων (IPC)
και τη Διεθνή Ένωση για τις εγκαταστάσεις αθλητισμού και αναψυχής (IAKS).
Καταληκτική ημερομηνία: 30 Απριλίου
2015.
Πληροφορίες: http://www.iaks.org/
en/award/iocipciaks-architectureand -design-award-students-andyoung-professionals-2015 ή στο email:
diekhans@iaks.org (Johannes Diekhans).

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Γεώργιος Π. Καραλής
Αργύρης Δεμερτζής
Φρόσω Καβαλάρη
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

13
Μαΐου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο: “Αερομεταφορές –
Παρόν και Μέλλον”
ΑΘΗΝΑ

“iForce Επικοινωνίες”,
Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου
Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας Δημοσίων Υπηρεσιών,
Πανελλήνια Ένωση Πιλότων

4-6
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής
Μηχανικής
ΠΑΤΡΑ

Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Παν. Πατρών, Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

10-12
Ιουνίου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 6ο Διεθνές συνέδριο: "Ασφαλτικά
Μίγματα και Οδοστρώματα" (6th ICONFBMP)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργαστήριο Οδοποιίας Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Α.Π.Θ., σε συνεργασία με
ξένα Πανεπιστήμια

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα: «Αναστύλωση του Ιστορικού Ναού του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο και του Υποκείμενου Ρωμαϊκού Πύργου» διοργανώνεται στις 29 Απριλίου 2015 και ώρα 11:00, στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της Μονάδας Έρευνας ΙΤΣΑΚ (Τέρμα Οδού Δασυλλίου στους Ελαιώνες, Δήμου
Πυλαίας, Θεσσαλονίκη), με ομιλητές τους: Γεώργιο Γ. Πενέλη, Ομότιμο Καθηγητή ΑΠΘ και Γρηγόριο
Γ. Πενέλη, Δρ Πολιτικό Μηχανικό ΑΠΘ.
Η ομιλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων που διοργανώνει η Μονάδα Έρευνας
ΙΤΣΑΚ του ΟΑΣΠ, με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες σε θέματα Τεχνικής Σεισμολογίας ή/και
Εδαφοδυναμικής ή/και Αντισεισμικής Μηχανικής, τα οποία σχετίζονται με τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στον άνθρωπο & στο δομημένο περιβάλλον (νέες ή υφιστάμενες κατασκευές και
μνημειακές κατασκευές).

Ημερίδα
Εκδήλωση με τίτλο: «Infocycle – Όλη η γνώση για τη
διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού… σε μια Ημερίδα», θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων (Ananti City Resort) στις
29 Απριλίου 2015. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «η
ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της
διαχειριστικής αλυσίδας για την ορθή διαχείριση των
Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(ΑΗΗΕ), αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο ενεργό &
ευαισθητοποιημένο πολίτη. Στοχεύει να επισημάνει το

περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκύπτει από τη μη
ορθή διαχείριση των ΑΗΗΕ, να αναδείξει τις σωστές
πρακτικές διαχείρισης και να ενημερώσει για αυτές
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
LIFE 13 INF/GR/1342 με διακριτικό τίτλο Infocycle
«Ανάπτυξη επικοινωνιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας για την ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού
και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)».

Επετειακή εκδήλωση
Επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την
ίδρυση της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μαΐου 2015 και ώρα
17:30, στην Αίθουσα Τελετών του Κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Θ. Τάσιος, Ομότιμος
Καθηγητής του ΕΜΠ.
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, στόχος της ΕΕΜΦ
είναι «να αναδείξει τη συμβολή των φραγμάτων

στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της βιώσιμης
διαχείρισης των υδατικών πόρων και την παραγωγή
πράσινης υδροηλεκτρικής ενέργειας και να θέσει
τη σωστή περιβαλλοντική διάσταση της κατασκευής
και λειτουργίας των φραγμάτων και ταμιευτήρων,
καλύπτοντας τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών,
οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ανεπαρκώς
πληροφορημένες».
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Όχι στις άδικες και υπερβολικές εισφορές των μηχανικών
Η επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/Ηπείρου Χρίστος Παπαβρανούσης προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Παναγιώτη Σκουρλέτη, τις αναπληρώτριες
υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και Ουρανία Αντωνοπούλου και τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δημήτριο Στρατούλη, αναλυτικά, έχει ως εξής:
«Κύριε Υπουργέ
Σας είναι γνωστός ο νόμος 3986/2011 που επέβαλε υποχρεωτικά την
αύξηση των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ από το 2011 ανά τριετία επαγγελματικής δραστηριότητας. Επιχείρημα η ένταξη υποχρεωτικά ανά τριετία
σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Ειδικά για το ταμείο μας δεν ισχύει η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας όπως προβλέπεται
στο ΟΑΑΕ. Την διάταξη προσέβαλε ως αντισυνταγματική το ΤΕΕ όμως
η απόφαση του ΣΤΕ δεν το δικαίωσε. Έτσι αναδρομικά από το 2011
οι ασφαλισμένοι του ΤΜΕΔΕ παρά τις διαμαρτυρίες τους για την άδικη
αυτή επιβάρυνση βρίσκονται μπροστά σε απόλυτα δυσβάστακτες οφειλές στο ΤΜΕΔΕ όταν μάλιστα αυτό είναι πλεονασματικό χωρίς προβλήματα ρευστότητας και οι αναλογιστικές μελέτες δείχνουν ότι και χωρίς
τις αυξήσεις αυτές είναι ένα υγιές ταμείο με προοπτική αυτάρκειας για
τα επόμενα 17 χρόνια στο δυσμενέστερο σενάριο.
Σας είναι γνωστό ότι οι Έλληνες Μηχανικοί είναι ο κλάδος των
επαγγελματιών που πλήγηκε περισσότερο από την οικονομική κρίση

και ύφεση και οι συνάδελφοι σε ποσοστό 60% δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να μένουν ανασφάλιστοι και αυτοί και οι οικογένειες τους, ο δε
ασφαλιστικός μας φορέας να στερείται πόρων.
Επίσης σας είναι γνωστή η αυθαίρετη και εγωιστική συμπεριφορά
του μέχρι πρότινος Προέδρου του ΕΤΑΑ κ. Σελιανάκη που σε πλήρη
αντίθεση με τις αποφάσεις της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να βεβαιώσει τις αναδρομικές αυξήσεις στο σύνολο των Μηχανικών ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ με αποτέλεσμα το 100% των Μηχανικών να βρίσκεται
αντιμέτωπο με ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες μάλιστα επιβαρύνονται και με προσαυξήσεις και πρόστιμα.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις και την εκφρασμένη βούληση της κυβέρνησης να άρει την αδικία αυτή της υποχρεωτικής ένταξης σε ανώτερη
ασφαλιστική κατηγορία η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να αναστείλει την
έκδοση των ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών για το Α΄ εξάμηνο του 2015 μέχρι την 15η Μαΐου 2015 ώστε να δοθεί χρόνος για την
νομοθετική ρύθμιση του θέματος.
Κατόπιν αυτού παρακαλούμε και εμείς εκφράζοντας τους χειμαζόμενους Μηχανικούς της Ηπείρου για τις δικές σας έγκαιρες ενέργειες ώστε οι συνάδελφοι να μην βρεθούν σε ακόμη δυσκολότερη θέση
αντιμετωπίζοντας άδικες και υπερβολικές αυξήσεις στις ασφαλιστικές
εισφορές με σχεδόν σίγουρη συνέπεια να βρεθεί ανασφάλιστο το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων Μηχανικών».

Το ΕΣΤΕΚ για το Εθνικό Κτηματολόγιο
Το Επαγγελματικό Σωματείο Τεχνικών Επιστημόνων Κτηματολογίου με ανακοίνωση που εξέδωσε επισημαίνει:
«Αντιλαμβανόμαστε την έκτακτη οικονομική κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η Χώρα, πλην όμως, σχετικά με την αναφερόμενη στο
ΦΕΚ 41Α/20-4-2015 «μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας», οφείλουμε
να επισημάνουμε τα εξής:
α) τα χρήματα αυτά όσον αφορά στην ΕΚΧΑ ΑΕ έχουν καταβληθεί
και εξακολουθούν να καταβάλλονται από τους Έλληνες πολίτες
ως «πάγιο τέλος κτηματογράφησης» για συγκεκριμένο σκοπό που
δεν είναι άλλος από την συνέχιση και ολοκλήρωση του Έργου του
Εθνικού Κτηματολογίου και
β) η εταιρία ΕΚΧΑ ΑΕ έχει δεσμεύσει το κεφάλαιο της σε προθεσμιακές καταθέσεις το πρόωρο σπάσιμο των οποίων θα επιφέρει
ζημία άνω των 3.600.000 ευρώ.
Θεωρούμε ότι η Πολιτική Ηγεσία θα πρέπει να δεσμευθεί ότι τελικώς τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον
οποίο έχουν συλλεχθεί από τους πολίτες και ότι θα συνεχισθεί
απρόσκοπτα η χρηματοδότηση του Έργου με στόχο την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης της Χώρας».

Πρωτομαγιά: Η απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων
Απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία
Κλαυθμώνος θα πραγματοποιήσουν τα συνδικάτα στις 11 το πρωί της Πρωτομαγιάς. Οι
εργαζόμενοι θα διαδηλώσουν για να ζητήσουν μεταξύ άλλων επαναφορά του κατώτα-

του μισθού και συλλογικές συμβάσεις. Στη
σχετική διακήρυξη των συνδικάτων αναφέρεται ότι με τη φετινή Πρωτομαγιά συμπληρώνονται «πέντε χρόνια οικονομικής και
κοινωνική κατακρήμνισης δημοκρατικών,

εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων με διαρκείς επιθέσεις
ενάντια στους εργαζόμενους, στους ανέργους, στους συνταξιούχους, τους νέους και
τις νέες».
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«Φωτογραφική» προκήρυξη προσλήψεων στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τμήματος Δυτικής
Μακεδονίας ΤΕΕ, Δημήτριος Μαυροματίδης,
με επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,
Ιωάννη Καραβοκύρη, εκφράζει την αντίθεσή
του στην προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση-πρόσληψη, εκατόν δέκα (110) θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ
Α.Ε., θεωρώντας την «φωτογραφική».

Συγκεκριμένα, η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Με αφορμή την υπ. αριθμ. 1Κ/2015 Προκήρυξη (Αρ. Φύλλου 1, 11/03/2015), με την
οποία προκηρύσσεται διαγωνισμός, για την
πλήρωση-πρόσληψη, με σειρά προτεραιότητας, εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ
Α.Ε.), το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει την εντονότατη αντίθεσή του σε σχέση με τις προϋποθέσεις «Απαραίτητων Πρόσθετων Προσόντων» που απαιτούνται από
τους υποψηφίους.
Στο άρθρο της προκήρυξης περί «Απαραίτητων Πρόσθετων Προσόντων» και όσον αφορά
την επαγγελματική εμπειρία, η περιγραφή
της είναι «φωτογραφική», διότι θέτει προϋποθέσεις που αποκλείουν εκ των πραγμάτων
πολλούς υποψήφιους και ευνοούν προκλητικά συγκεκριμένους.
Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι πλειάδα εκ
των απαραίτητων πρόσθετων προσόντων που
αναφέρονται σε επαγγελματική εμπειρία,

Από την 1η Μαΐου
το θερινό νυχτερινό
οικιακό τιμολόγιο
Και φέτος θα ισχύσει, όπως κάθε χρόνο, από 1 Μαΐου 2015 έως 31 Οκτωβρίου
2015, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00). Όπως
επισημαίνει ο ΔΕΔΔΗΕ, καταναλωτές
που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση
για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν
πληροφορίες από τον προμηθευτή
τους.

μπορούν ν’ αποκτηθούν κατ’ ουσίαν ΜΟΝΟ
στη Δ.Ε.Η. Α.Ε.
Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι αποκλείονται
από το διαγωνισμό όσοι δεν έχουν προϋπηρεσία στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. και ότι ο εν λόγω διαγωνισμός στερείται αντικειμενικότητας και
αξιοκρατίας στους όρους προκήρυξής του.
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/Τμήματος
Δυτικής Μακεδονίας, εκτιμά ότι πρόκειται
για «φωτογραφική» προκήρυξη, που καθιστά
διαβλητό το διαγωνισμό λόγω αποκλεισμών
και εκφράζει την εντονότατη αντίθεση της,
τόσο σε κάθε προσπάθεια υποβάθμισης των
Διπλωμάτων των συναδέλφων όσο και σε περιπτώσεις καταστρατήγησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και της ισοτιμίας μεταξύ
των Διπλωματούχων Μηχανικών.

Προς τούτο, ταυτιζόμενοι με τη σχετική παρέμβαση του ΤΕΕ/τμήματος Δυτικής Ελλάδος, καταγγέλλουμε την με αριθμ. 1Κ/2015
Προκήρυξη (Αρ. Φύλλου 1, 11/03/2015) και
ζητούμε την ακύρωση της καταφανέστατα
«φωτογραφικής» προκήρυξης και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, σύμφωνα
με το σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία.
Επιπροσθέτως, η παρούσα παρέμβαση ζητείται να λαμβάνεται υπόψη για το σύνολο των
προκηρύξεων των επιχειρήσεων του Ομίλου
της Δ.Ε.Η. Α.Ε.».
Η επιστολή κοινοποιείται προς τον Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτη Λαφαζάνη
και τον Α’ Αντιπρόεδρο Δ.Ε. Τ.Ε.Ε. και εκτελών χρέη προέδρου, Θεόδωρο Σεραφίδη.

Διεθνή διάκριση
Η Μαριάνθη Λιάπη-επιστημονική συνεργάτιδα στο Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης
Αρχιτεκτονικής, Κινητικών Συστημάτων
και Ευφυών Περιβαλλόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Έλλη Γκολογκίνα- απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Πολυτεχνείου Κρήτης και ο ΚωνσταντίνοςΑλκέτας Ουγγρίνης Επίκουρος Καθηγητής
στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Πολυτεχνείου Κρήτης είναι οι Ασημένιοι
Νικητές (Silver Winners) στα International
Design Awards IDA 14 στην κατηγορία:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ANTIKEIMENΩΝ / Άλλα
Αντικείμενα για το έργο τους «Many Happy
re¬Turns».

Φέτος, οι επίτιμοι κριτές των Βραβείων IDA
14 αξιολόγησαν περισσότερες από 1000
συμμετοχές που κατατέθηκαν από αρχιτέκτονες, σχεδιαστές εσωτερικών χώρων,
μόδας, αντικειμένων καθώς και γραφίστες
από 52 χώρες σε όλον τον κόσμο. Η επιτροπή, μέσα από μια ενδελεχή διαδικασία
αξιολόγησης, ανέδειξε τους καλύτερους
επαγγελματίες και αναδυόμενους σχεδιαστές βασιζόμενη στη δημιουργικότητα,
χρησιμότητα και καινοτομία των έργων
τους. Η απονομή των τίτλων "Σχεδιαστής
της Χρονιάς" θα πραγματοποιηθεί στις 04
Μαΐου στο Λος Άντζελες.
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Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ
Ακόμη και με γυμνά χέρια σκάβουν οι διασώστες για να βρουν επιζώντες
μετά από τον καταστροφικό σεισμό των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που
κτύπησε το μεσημέρι του Σαββάτου το Νεπάλ. Οι μετασεισμοί συνεχίζονται, με
τον μεγαλύτερο, 6,7 Ρίχτερ, να έχει καταγραφεί την Κυριακή. Ο κατάλογος των
θυμάτων μακραίνει διαρκώς, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 4.500 και οι τραυματίες τους 8.000. Η πρωτεύουσα Κατμαντού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα και
χωριά έχουν ισοπεδωθεί.
Ιστορικά κτίρια και ναοί, μνημεία του παγκόσμιου πολιτισμού καταστράφηκαν,
ενώ στο Έβερεστ, θανατηφόρες χιονοστιβάδες σκότωσαν τουλάχιστον 18 άτομα
και τραυμάτισαν ακόμη 60, σε μια από τις χειρότερες καταστροφές που έχουν
σημειωθεί στο πανύψηλο βουνό. Αρκετοί από τους ορειβάτες είναι αλλοδαποί.
Οι εικόνες αποτυπώνουν την τραγική κατάσταση που έχει περιέλθει η φτωχή
αυτή χώρα της κεντρικής Ασίας, από έναν σεισμό που οι ειδικοί τον ανέμεναν,
καθώς από το 1934, οπότε σημειώθηκε ο καταστροφικός σεισμός 8,4 Ρίχτερ
στην γειτονική επαρχία Μπιχάρ της Ινδίας, το έδαφος της μεγάλης χώρας έχει
προχωρήσει πάνω από 3,5 μέτρα κάτω από το Νεπάλ και το Θιβέτ!

Στο Κατμαντού ο ιστορικός πύργος Dharahara, ύψους 60 μέτρων, που χτίστηκε
το 1832 για την βασίλισσα του Νεπάλ, έχει μετατραπεί σε ερείπια. Τα τελευταία
10 χρόνια ήταν επισκέψιμος από το κοινό και η αστυνομία ανέφερε ότι έως και
200 άνθρωποι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του όταν κατέρρευσε.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων στην Κατμαντού κατέρρευσαν ή έπαθαν
σοβαρές ζημιές, πολλά θα πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ οι δρόμοι έχουν καταστεί αδιάβατοι από τα μπάζα.
Αδιάβατοι και οι δρόμοι που
οδηγούν σε χωριά της περιοχής όπου ήταν το επίκεντρο,
καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο το έργο της διάσωσης
επιζώντων και της παροχής
της στοιχειώδους πρώτης
βοήθειας.

Στις υψηλές πλαγιές του
Έβερεστ, κατασκηνώσεις
ορειβατών σαρώθηκαν από
τις χιονοστιβάδες που προκάλεσαν οι ισχυρότατες δονήσεις. Οι διασώστες αναζητούν
επιζώντες.

Ο Βούδας …εγκλωβισμένος
στα ερείπια!

Ο Χάρτης της περιοχής και το
επίκεντρο του καταστροφικού
σεισμού.

Ο ναός Maju Deval, στην Κατμαντού, χτισμένος 1690, ένα Μνημείο Παγκόσμιας
Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είναι ένα από τα πολλά μνημεία του
Νεπάλ που καταστράφηκαν κατά το σεισμό.

NEWSLETTER
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

πρωτοσέλιδα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΑΔΕΙΑΣΜΑ» ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΑνασχηματισμός στη διαπραγματευτική ομάδα, ανοιχτή γραμμή
Τσίπρα με Μέρκελ και νομοσχέδιο- σκούπα για τα μέτρα • ΤΣΙΠΡΑΣ:
ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ, ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ- Απέκλεισε διεξαγωγή εκλογών •
ΛΕΙΠΟΥΝ 400 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ- Μέσα στις επόμενες μέρες •
ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΝΕΠΑΛ •
Πρόεδρος της Δημοκρατίας: ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΟ GREXIT ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΜΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΩΣ ΞΥΡΙΣΑΝ ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ- Μυστικά και ψέματα της
μεγάλης σύσκεψης στο Μαξίμου που έθεσε τον υπουργό Οικονομικών
υπό επιτροπεία του Ευκλείδη Τσακαλώτου- Το χρηματιστήριο πήρε
τα πάνω του, αλλά χωρίς μέτρα δεν θα υπάρξει συμφωνία με τους
δανειστές • Νεπάλ: Η επομένη της καταστροφής- ΚΑΙΝΕ ΝΕΚΡΟΥΣ
ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Με τροπολογία «σηκώνουν» 2,6 δισ. € και από
το ΑΚΑΓΕ- ΣΠΑΝΕ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
• Βόμβα Τσίπρα: «Αν οι Ευρωπαίοι ξεπεράσουν τα όρια, θα πάμε σε
δημοψήφισμα, όχι σε εκλογές»- «ΚΟΥΡΕΨΑΝ» ΤΟΝ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ,
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΛΙΣΤΑ ΜΕ… ΗΜΙΜΕΤΡΑ.

ΕΘΝΟΣ: Στον Τσακαλώτο ο συντονισμός της διαπραγμάτευσης με στόχο
την άμεση συμφωνία- ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΡΙΓΑ- Ο
εκτροχιασμός των διαπραγματεύσεων έφερε τις αλλαγές- Καθοριστικός
ο ρόλος του Δραγασάκη και του επιτελείου του • Συνέντευξη Τσίπρα:
«ΟΧΙ» ΕΚΛΟΓΕΣ, ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ- Παραμένουν οι
κόκκινες γραμμές για εργασιακά, ΦΠΑ και ασφαλιστικό- Στόχος
ενδιάμεση συμφωνία και νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα • Την Πέμπτη
στο υπουργικό συμβούλιο- ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΕΞΠΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ • Νεπάλ: ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Πλήρης κάλυψη του

πρωθυπουργού στον Γιάνη Βαρουφάκη- ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ- «Στη διαπραγμάτευση όποιος φοβάται, χάνει» • Την
Πέμπτη στο υπουργικό συμβούλιο η λίστα προς τους δανειστέςΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΝΑΝΤΙ ΡΕΥΣΤΟΥ • Νεπάλ- Σεισμός: ΤΡΑΓΩΔΙΑ
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ • Φορολογικές δηλώσεις- ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΑΓΕΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αγωνία έως τις 11 Μαΐου! Συντάσσουν άρον άρον
νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα- ΔΙΑΤΑΓΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ!- Αλλάζει όλη
η ομάδα διαπραγμάτευσης. «Στρατηγός» ο Τσακαλώτος. Ο «κουρεμένος»
Βαρουφάκης απλώς θα προεδρεύει. Αγνοείται η… τύχη της Έλενας
Παναρίτη- Προς υποχώρηση τώρα η κυβέρνηση για τα μέτρα που
απαιτούνται.
Η ΑΥΓΗ: Αναδιάταξη της ομάδας διαπραγμάτευσης για ένταση
της προσπάθειας και άμεσα αποτελέσματα- ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΡΑ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ- Πυρετώδεις διαβουλεύσεις για ενδιάμεση
συμφωνία στις αρχές Μαΐου, με χαλάρωση της χρηματοπιστωτικής
ασφυξίας και παραπομπή των διαφορών με τους δανειστές στη
συνολική διαπραγμάτευση • Με πολυνομοσχέδιο στη Βουλή- ΟΙ 7
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΝΕΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Η Ευρώπη να μας
θυσιάσει προς παραδειγματισμό.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: 5.341 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν
λουκέτο σε ένα τρίμηνο!- 150 ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ! • Κυβέρνηση:
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΝΕΟ ΡΟΛΟ
ΣΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ- «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ»
ΤΟ ΛΑΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ!
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Προφητεία- σοκ από τον αγιορείτη παπα- Στέφανο
Σέρβο: «ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΜΕΙΣ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ορίστηκαν νέοι ρόλοι αλλά και πρόσωπα στην
ομάδα διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς- ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣ
ΑΓΚΑΘΙΑ- Με διαδικασίες εξπρές πρόταση νόμου για ενδιάμεση
συμφωνία με τους εταίρους • 100 δόσεις: ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
ΕΩΣ ΤΙΣ 27/5 • Κυβέρνηση: ΞΑΝΑΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ • Γιώργος Χουλιαράκης:
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ •
Σπύρος Σαγιάς: ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ •
Νίκος Θεοχαράκης: ΕΚΠΟΝΕΙ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΞΠΡΕΣ» ΚΑΙ ΣΤΟΧΟ ΑΜΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Εξετάζεται
και έκτακτη εισφορά σε «υψηλά» εισοδήματα ή περιουσίες •
«ΤΑΧΥΤΑΤΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΟΣΟΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Η
ΣΥΜΦΩΝΙΑ» • ΠΑΝΩ ΑΠΟ 190.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 32.000 ΘΕΣΕΙΣ
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ • ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ • ΣΕ ΔΥΟ

ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ- Ανοιχτές στις 3
Μαΐου οι αλυσίδες λιανεμπορίου • ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 700.000
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ- Μείωση 35% στις τιμές ασφαλίστρων την
τελευταία 5ετία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Χάθηκαν τρεις μήνες- Αλλαγή πορείας, τώρα, αποφασίζει
το Μαξίμου- ΟΜΑΔΑ ΑΠΕΜΠΛΟΚΗΣ- Στον «πάγο» ο Βαρουφάκης- Τις
διαπραγματεύσεις αναλαμβάνουν Τσακαλώτος και Χουλιαράκης • Οι
επενδυτές προβλέπουν συμφωνία με τους εταίρους- ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΟ
Χ.Α.- Άνοδος 4,37% με οδηγό τις τράπεζες- Συνολικά κέρδη 12,78% σε
τέσσερις συνεδριάσεις • Αποκρατικοποιήσεις: ΝΕΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΦΑΝΤΟΥ • Θετική η ανταπόκριση
των φορολογουμένων- Σχεδιάζεται να δοθεί παράταση για ακόμη
έναν μήνα- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 170.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝΑφορούν συνολικές οφειλές που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ • Ταμείο
Αλληλεγγύης Γενεών: «ΣΠΑΝΕ» ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ.
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Επιστροφή στο Δημόσιο απολυμένων επί μνημονίου
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα 26 | 28/04/2015
Μια πρώτη ένδειξη γραφής της κυβέρνησης χαρακτήρισαν το
νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση, το οποίο εκτιμάται ότι θα έχει
ψηφιστεί έως τις 5 Μαΐου, οι υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Νίκος Βούτσης και Γιώργος Κατρούγκαλος,
μιλώντας χθες στους δημοσιογράφους.
Πρόκειται, όπως είπαν, για ένα νομοσχέδιο που έρχεται να
αποκαταστήσει αδικίες που προκάλεσαν η «αντιμεταρρύθμιση
του μνημονίου» και το «πελατειακό κράτος των προηγούμενων
κυβερνήσεων». «Το νομοσχέδιο αφορά τον καθένα που αδικήθηκε
τα τελευταία 15 χρόνια...», επισήμανε ο κ. Κατρούγκαλος,
τονίζοντας ότι αδικίες υπήρχαν και πριν από το μνημόνιο. «Με
τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία ανοίγει σοβαρά ο
δρόμος νια να διορθωθούν οι αδικίες... Προετοιμάζουμε ήδη
και άλλο νομοσχέδιο για να διορθώσουμε αδικίες, μέσα στους
επόμενους μήνες», συμπλήρωσε. Το νομοσχέδιο, εκτός από
την επαναπρόσληψη των απολυμένων του Δημοσίου, περιέχει
τρία ακόμη σημαντικά κεφάλαια, που αφορούν τη βελτίωση της
καθημερινότητας των πολιτών. Οι διατάξεις του μάλιστα όσον αφορά
το ζήτημα αυτό ψηφίστηκαν ομόφωνα στην αρμόδια επιτροπή της
Βουλής. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ως παράδειγμα ότι θα
αναζητούνται πλέον αυτεπάγγελτα από τις ίδιες τις υπηρεσίες του
Δημοσίου όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση,
με στόχο, όπως είπε, «να περάσουμε από την εποχή του αραμπά
στην ηλεκτρονική επικοινωνία».
Πρόσθεσε ακόμη ότι δύο άλλα κεφάλαια του νομοσχεδίου
αφορούν βαθύτατες δημοκρατικές αλλαγές, όπως και «μέτρα που
επιδιώκουν να μας φέρουν πίσω στον ευρωπαϊκό νομικό πολιτισμό»,
αναφέροντας χαρακτηριστικά την κατάργηση της πολιτικής
επιστράτευσης. Ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε ότι το επόμενο νομοσχέδιο
θα ακολουθήσει σε διάστημα περίπου ενός μηνός: «Επιδιώκουμε να
δώσουμε ένα χτύπημα στις πελατειακές λογικές πατρωνίας, με το
σύστημα επιλογής προϊσταμένων και την αξιολόγηση προσωπικού».
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για την αφαίρεση από το
νομοσχέδιο διατάξεων που αφορούν την επαναφορά των
συλλογικών διαπραγματεύσεων, τη μετατροπή των συμβασιούχων
αορίστου χρόνου σε μόνιμους υπαλλήλους και την κάρτα του
πολίτη, ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι νια το πρώτο θέμα η
ΑΔΕΔΥ ζήτησε να γίνει πρώτα ένας εκτεταμένος διάλογος, ενώ
νια τα υπόλοιπα δύο θέματα είπε ότι προέκυψαν καθαρά τεχνικά
προβλήματα. Απαντώντας σε άλλη ερώτηση που αφορούσε τη
δημοτική αστυνομία, οι κ.κ. Βούτσης και Κατρούγκαλος διευκρίνισαν
ότι δίδεται η δυνατότητα επιλογής στα «θύματα» της διαθεσιμότητας
να επιλέξουν αν θα επιστρέψουν στους δήμους ή να παραμείνουν σε
υπηρεσίες που έχουν ελλείψεις, όπως τα καταστήματα κράτησης ή
στην ΕΛΑΣ.
«Κουρεύουν» το χαράτσι σε συνεπείς οφειλέτες
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ | Σελίδα 44 | 28/04/2015
Αλλάζει με διορθωτική απόφαση του υπουργείου Εργασίας ο
νόμος για τις 100 δόσεις, καθώς διαγράφεται από τα «κατάστιχά
του» το αναδρομικό «χαράτσι» 50% με το οποίο επιβαρύνθηκαν,

για το υπόλοιπο του χρέους τους, χιλιάδες συνεπείς οφειλέτες,
οι οποίοι μεταφέρθηκαν υποχρεωτικά από το διακανονισμό
χρεών του 2011 στις καινούργιες δόσεις. Ωστόσο, και με αυτή την
απόφαση δεν εξαλείφεται πλήρως η αναδρομική επιβάρυνση,
καθώς το υπόλοιπο της οφειλής επαναϋπολογίζεται με πρόσθετα
τέλη έως 31 Δεκεμβρίου του 2012. Από την ημερομηνία αυτή και
μετά δεν επιβάλλεται καμία άλλη επιβάρυνση.
Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψαν χθες ο υπουργός
Εργασίας, Πάνος Σκουρλέτης, και ο αναπληρωτής υπουργός
Κοινωνικής Ασφάλισης, Δημήτρης Στρατούλης, οι αναδρομικές
προσαυξήσεις που είχαν προβλεφθεί στο νόμο 4321/2015 και
επιβάρυναν κατά 50% το υπόλοιπο της οφειλής τους διαγράφονται
οριστικά και αμετάκλητα!
Η Υπουργική Απόφαση ήρθε μετά την αποκάλυψη του
Ελεύθερου Τύπου (10/4/2015) για την άδικη αυτή μεταχείριση
που επεφύλασσαν οι διατάξεις του νόμου σε χιλιάδες συνεπείς
οφειλέτες, οι οποίοι είδαν σε μια νύχτα το υπόλοιπο της οφειλής
τους να αυξάνεται κατά 50%, και μάλιστα χωρίς να έχουν καμία
δυνατότητα επιλογής να μείνουν στην παλιά τους ρύθμιση
έτσι ώστε και να πληρώσουν όπως έκαναν μέχρι τώρα και να
αποφύγουν αυτή την «παράλογη» επιβάρυνση! Η δημοσιογραφική
αποκάλυψη του «Ε.Τ.» ήταν καταλυτική καθώς το υπουργείο
ακύρωσε το νόμο ως προς αυτό το σημείο αλλάζοντας τη διάταξη.
Με τη νέα απόφαση, το υπόλοιπο οφειλής όσων είχαν υπαχθεί
σε διακανονισμό χρεών κεφαλαιοποιείται μέχρι τις 31.12.2012,
και έκτοτε, δηλαδή για τα έτη 2013,2014 και μέχρι τον Απρίλιο
του 2015, δεν θα έχουν καμία άλλη επιβάρυνση. Με την αρχική
διάταξη, το υπόλοιπο της οφειλής τους επιβαρυνόταν αναδρομικά
από το 2011 ως και τον Απρίλιο του 2015 κατά 50%.
Η διαφορά είναι ότι:
• με την αρχική διάταξη του νόμου 4321/15 ένας συνεπής
οφειλέτης με υπόλοιπο χρέους 24.000 ευρώ καλούνταν να
πληρώσει σε 100 δόσεις 33.550 ευρώ, δηλαδή 335 ευρώ το
μήνα,
• με τη διόρθωση που γίνεται στο νόμο, και την κατάργηση της
επιβάρυνσης, ο ίδιος οφειλέτης θα έχει να πληρώσει 30.800
ευρώ, απ' τα οποία θα του αφαιρεθούν και 1.900 ευρώ από τις
εκπτώσεις που είχε όταν εντάχθηκε στο διακανονισμό του 2011.
Στην πράξη θα καταβάλλει 308 ευρώ το μήνα, αλλά λόγω της
έκπτωσης θα εξοφλήσει σε 94 αντί 100 δόσεις.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή, το υπόλοιπο της οφειλής
μειώνεται κατά 4.650 ευρώ.
Το κέρδος είναι μεγαλύτερο για κάποιον που έχει μεγαλύτερο
υπόλοιπο οφειλής. Για παράδειγμα, αν χρωστά υπόλοιπο 50.000
ευρώ, τότε χωρίς την αλλαγή του νόμου το νέο υπόλοιπο θα
διαμορφωνόταν στις 75.000 ευρώ, ενώ με την επανόρθωση
του υπουργείου θα είναι 65.000 ευρώ. Φεύγουν δηλαδή 10.000
ευρώ χρέους. Το ποσό των 65.000 ευρώ, αν ρυθμιστεί σε 100
δόσεις, θα έχει επιπλέον έκπτωση κατά 7.500 ευρώ και η τελική
ρυθμιζόμενη οφειλή θα είναι 57.500 ευρώ, με δόση 575 ευρώ
το μήνα.
Στη ρύθμιση των 100 δόσεων έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα 86.900
οφειλέτες και έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 2.319.443.308,44
ευρώ, ενώ έχουν εισπραχθεί 52.588.086,91 ευρώ από τα Ταμεία.
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Τραγικές στιγμές μετά τα 7,9 Ρίχτερ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα 9 | 28/04/2015
ΚΑΤΜΑΝΤΟΥ: Σε τουλάχιστον 3.904 ανέρχονται οι νεκροί του
σεισμού των 7,9 Ρίχτερ που έπληξε το Σάββατο το Νεπάλ.
Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 7.200, ενώ ο αριθμός των
θυμάτων αναμένεται να ανέβει δραματικά. Σύμφωνα με
ανώτατο αξιωματούχο του υπουργείου Εσωτερικών, οι νεκροί
ενδέχεται να φτάσουν τους 5.000. Οι αρχές της σεισμόπληκτης
χώρας κατέβαλαν χθες προσπάθειες για να παραλάβουν τη
βοήθεια που καταφθάνει στο αεροδρόμιο και να τη διανείμουν
στον κόσμο που έχει μείνει ανέστιος και χωρίς τρόφιμα.
Ωστόσο, η κατάσταση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπουβάν
του Κατμαντού είναι χαοτική. Ο αερολιμένας υπολειτουργεί,
καθώς πολλοί εργαζόμενοι δεν προσήλθαν στην εργασία
τους, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί εκεί,
αναζητώντας μέσο για να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ λόγω
των μετασεισμών το αεροδρόμιο κλείνει κατά διαστήματα.
Ο υπουργός Εσωτερικών, Μπαν Ντεβ Γκαουτάμ επόπτευε τη
διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας και βοηθούσε όσους
αναζητούσαν εισιτήριο «διαφυγής)». Σε πολλές χιλιάδες
ανέρχονται οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, που κουρασμένοι
από την πολυήμερη αναμονή για βοήθεια, εγκατέλειψαν το
κατεστραμμένο Κατμαντού και κατέφυγαν στις κοιλάδες.
Όλοι οι δρόμοι που οδηγούσαν στην ύπαιθρο κατακλύστηκαν
από χιλιάδες ανθρώπους, πολλοί εκ των οποίων βρέφη και
νήπια, που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα λιγοστά
λεωφορεία ή σε αυτοκίνητα και φορτηγά. Την ίδια στιγμή,
κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισήμαναν ότι υπάρχει μεγάλη
ανάγκη τροφίμων, φαρμάκων, σάκων μεταφοράς σορών
και σωστικών συνεργείων, ενώ μέλος του πρωθυπουργικού
γραφείου υπογράμμισε ότι τα νεκροτομεία είναι πλέον
υπερπλήρη.
Πολλές οικογένειες θυμάτων του σεισμού άναβαν χθες
νεκρικές πυρές για να αποτεφρώσουν αγαπημένους τους που
χάθηκαν.
Στην πόλη του Κατμαντού, η κατάσταση είναι δραματική. Η
συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων, περισσότερο από
ένα εκατ. άνθρωποι, κοιμήθηκαν το βράδυ της Κυριακής
στην ύπαιθρο, είτε επειδή τα σπίτια τους καταστράφηκαν είτε
επειδή φοβόντουσαν να μείνουν μέσα λόγω των μετασεισμών.
Ανάμεσά τους υπήρχαν άρρωστοι και τραυματίες, καθώς δεν
κατέστη δυνατό να βρουν ελεύθερα κρεβάτια στα ρημαγμένα
νοσοκομεία της πόλης. Ουρές δημιουργήθηκαν στα σημεία
διανομής νερού, ενώ τα ράφια των ελάχιστων καταστημάτων
που απέμεναν ανοικτά ήταν άδεια. Οι χειρουργοί έστησαν
κινητό χειρουργικό νοσοκομείο στους χώρους της Ιατρικής
Σχολής του Κατμαντού.
Ελάχιστη είναι η ανθρωπιστική βοήθεια που έφτασε έως
χθες το απόγευμα στους σεισμόπληκτους, ενώ εμφανίστηκαν
κάποια οχήματα του ΟΗΕ να μεταφέρουν τρόφιμα και
φάρμακα. Σύμφωνα με τη Unicef, τουλάχιστον ένα εκατ.
παιδιά επηρεάστηκαν σημαντικά από τον Εγκέλαδο και πλέον
κινδυνεύουν από λοιμώδη νοσήματα.
Πολλοί επιζήσαντες κατηγορούν την κυβέρνηση ότι

ήταν απούσα τις επόμενες ώρες της σεισμικής δόνησης.
Χαρακτηριστικά η Σαρκά Νταουμπαντέλ δήλωσε «η κυβέρνηση
δεν ήρθε να μας προσφέρει ούτε ένα ποτήρι νερό. Κανείς
δεν ήρθε να ελέγξει τι κάνουμε. Είμαστε ολομόναχοι και το
μοναδικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε».
Στα Ιμαλάια, εκατοντάδες ορειβάτες παρέμεναν στην
κατασκήνωση βάσης του Εβερεστ, όπου πελώρια χιονοστιβάδα
που προκλήθηκε από τη σεισμική δόνηση σκότωσε 17
ανθρώπους. Τα σωστικά συνεργεία, χάρη στην καλοκαιρία
που επικρατούσε στην περιοχή, χρησιμοποίησαν ελικόπτερα
για την αεροδιακομιδή δεκάδων ανθρώπων που παρέμεναν
αποκλεισμένοι σε υψηλότερο υψόμετρο.
Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη του αναλυτή
σεισμικού κινδύνου, Χάρι Κουμάρ που εργάζεται για τη μη
κερδοσκοπική οργάνωση GeoHazards International, ο οποίος
τόνισε ότι αναμένεται ακόμα μεγαλύτερος σεισμός, άνω των 8
Ρίχτερ, για το Νεπάλ.
Νέο «μπλόκο» από δημάρχους
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα 27 | 28/04/2015
Απόφαση για να μη μεταφέρουν οι δήμοι τα ταμειακά τους
διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος μέχρι τη νομοθετική
τακτοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, έλαβε κατά πλειοψηφία χθες το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Επίσης ζητά να διασαφηνιστεί άμεσα και ο
μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων
των δήμων μέσω της Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον αυτά
κατατεθούν.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΕΔΕ στη νέα πολύωρη έκτακτη
συνεδρίαση η οποία ήταν διευρυμένη με τη συμμετοχή
προέδρων Περιφερειακών Ενώσεων και άλλων δημάρχων, έκανε
αποτίμηση της συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της με τον
πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου, το περασμένο Σάββατο.
Καθώς και της σχετικής συζήτησης που διεξήχθη στην αρμόδια
επιτροπή αλλά και στην Ολομέλεια της Βουλής επί της σχετικής
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Παράλληλα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, στην απόφαση του, δηλώνει
τη στήριξη του στην εθνική διαπραγματευτική προσπάθεια,
με προϋπόθεση την παραμονή της χώρας μας στο ευρώ και
την Ευρωζώνη, ως ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ειδικότερα το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ «και συνεκτιμώντας τη διαβεβαίωση
του πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει άμεσος οικονομικός κίνδυνος
για τη χώρα» αναμένει «άμεσα να προχωρήσει η νομοθετική
τακτοποίηση των ζητημάτων που τέθηκαν στον πρωθυπουργό,
όπως μεταξύ άλλων η εξαίρεση των ανταποδοτικών τελών από
ης προβλέψεις του Νόμου, η εξαίρεση των προϋπολογισμών των
Δήμων που έχουν οικονομικές δεσμεύσεις, η ανάληψη από το
Δημόσιο της ευθύνης να καλύψει νομικά ζητήματα που αφορούν
πληρωμή από ρήτρες ή ευθύνες Δήμων και Δημάρχων, να
διασαφηνιστεί ο μηχανισμός με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση
των χρημάτων μας μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος, εφόσον αυτά
κατατεθούν, να εξασφαλιστεί η άμεση ταμειακή διαχείριση όπως
γίνεται σήμερα από τις εμπορικές τράπεζες, να εξαιρεθούν τα
διαθέσιμα που είναι στις συνεταιριστικές τράπεζες».
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