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ΣΗΜΕΡΑ
Πίσω απ’ τη χτεσινή πρωτοφανή απόφαση να
μπει “λουκέτο” στη δημόσια ραδιοφωνία και
τηλεόραση - πράξη δίχως προηγούμενο στον
πλανήτη και οπωσδήποτε σε καμιά ευρωπαϊκή
χώρα - βρίσκεται η σκοπιμότητα της ...φυγής, από
το αδιέξοδο που δημιούργησε η “μνημονιακή”
πολιτική και, ιδίως, η ενδοτικότητα της σημερινής
κυβέρνησης, παράλληλα η αποτυχία στους χειρισμούς μιας σειράς μείζονος σημασίας θεμάτων
(ΔΕΠΑ, πιθανότατα ΟΠΑΠ, αύξηση δημόσιων
εσόδων, ακόμη και ουσιαστικής ανακεφαλαιοποίσης των τραπεζών κ.α.). Η σιγή που επιβλήθηκε
στα δημόσια ραδιοτηλεοπτικά μέσα, δεν καλύπτει
απλώς την απαίτηση της “τρόικα” για άμεσες
απολύσεις - 2.000 ως το τέλος του μήνα, που
θα πρέπει να φτάσουν τις 15.000 έως το τέλος
του 2014 - αλλά πυροδοτεί πολιτικές εξελίξεις,
τις οποίες, κατά την εκτίμηση των αναλυτών, θα
εξαναγκαστούν να υπαγορεύσουν οι κυβερνητικοί εταίροι, κάτι που ελπίζει να καρπωθεί στις
κάλπες ο ...βασικός μέτοχος της κυβέρνησης. Το
success story, διαλύθηκε, και τις αμέσως επόμενες ημέρες νέες ηχηρές κυβερνητικές αποτυχίες
θα έρθουν στο προσκήνιο, νέες υποσχέσεις θα
αναιρεθούν, νέα μέτρα, νέοι φόροι (ή αύξηση
των υφισταμένων) και νέα “λουκέτα” δημόσιων
οργανισμών έρχονται. Για όλα αυτά - κατά παράδοση - η κάλπη λειτουργεί ως “κολυμπήθρα του
Σιλωάμ”, υπενθυμίζουν οι αναλυτές και μέλλει να
αποδειχτεί αν έχουν δίκιο. Κι όταν, μάλιστα, δεν
υπάρχει δημόσια φωνή, τότε είναι πιθανόν πολλοί
να μην ακούσουν τι πράγματι συμβαίνει…
Υ.Γ.: Καθ’ υπερβολή, ασφαλώς, στη
διεύθυνση http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=S1Q5priRFdI μπορεί κανείς να
ακούσει τις τελευταίες φράσεις που εκφωνήθηκαν, την προηγούμενη φορά που σίγησε το
δημόσιο ΜΜΕ.
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
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Το ΤΕΕ συμπαραστέκεται στον αγώνα για την ΕΡΤ
Το ΤΕΕ συμπαραστέκεται στο αγώνα των εργαζομένων στην δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση και καταγγέλλει το αιφνίδιο λουκέτο με παράνομες και αντιδημοκρατικές αποφάσεις κατ΄ επιταγή της τρόικας των
δανειστών, που επέβαλε η κυβέρνηση τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ Σπίρτζης, που επισκέφθηκε χθες το
βράδυ τις εγκαταστάσεις του μεγάρου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, συμμετέχοντας στο κύμα συμπαράστασης που εκδηλώνεται από εκπροσώπους φορέων και πολιτών. «Το λουκέτο της ΕΡΤ είναι η σταγόνα
που ξεχειλίζει το ποτήρι», είπε ο Χρ. Σπίρτζης τονίζοντας την ανάγκη κοινού αγώνα των υγιών δυνάμεων
της χώρας για νέα πολιτική πορεία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Απαράδεκτο το νομοσχέδιο
για το κτηματολόγιο και
τους δασικούς χάρτες

Να διασφαλιστεί ο δημόσιος χαρακτήρας
του Κτηματολογίου και να μην παραδοθεί
βορά σε επιλεκτικά ιδιωτικά συμφέροντα
ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος
Σπίρτζης, χθες με παρέμβαση του στην
Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής, κατά τη διαδικασία ακρόασης
των εκπροσώπων των φορέων στη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ για το
κτηματολόγιο και τους δασικούς χάρτες.
Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ
-Πρότεινε την απόσυρση του σχεδίου
νόμου και επανάληψη της διαβούλευσης
στο σύνολο του, εστιάζοντας ιδιαίτερα
στις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας και
των διοικήσεων της «Κτηματολόγιο ΑΕ»
για την αρνητική πορεία του έργου. Στηλίτευσε τις ρυθμίσεις ανάθεσης των
μελετών, με απαξίωση των τεχνικών
προσφορών, επισημαίνοντας ότι «είναι η
αρχή για την πλήρη ασυδοσία στον τομέα
αναθέσεων μελετών».
-Για την προβλεπόμενη κατάργηση του
ΟΚΧΕ και την ίδρυση μία νέας εταιρίας
ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογραφήσεις
(ΕΚΧΑ ΑΕ), πρότεινε τη μη κατάργηση
του ΟΚΧΕ ή τη δημιουργία της ΕΚΧΑ με
μορφή ΝΠΔΔ.
-Αναφέρθηκε στον έλεγχο του ΣΔΟΕ,
που γίνεται με εντολή εισαγγελέα στην
Κτηματολόγιο ΑΕ για θέματα συμβάσεων

και οικονομικής διαχείρισης αναφέροντας ότι το ΤΕΕ κλήθηκε να συνδράμει
στην σχετική έρευνα, ενώ έθεσε υπόψη
της επιτροπής την ελεγχόμενη σύμβαση
μεταξύ ΟΤΕ και Κτηματολόγιο ΑΕ, τονίζοντας ότι τα αρνητικά δεδομένα διαχείρισης πρέπει να αποφευχθούν για να
προχωρήσει το έργο.
-Παρουσίασε αναλυτικά τις προτάσεις,
όπως επίσης τις πρωτοβουλίες, που έχει
αναλάβει το ΤΕΕ από το 1994 έως σήμερα για την προώθηση και ολοκλήρωση
του έργου, χωρίς να εισακούεται από
τους εκάστοτε αρμοδίους και
-Για το μέρος του σχεδίου νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση, ο πρόεδρος του
ΤΕΕ παρουσίασε στη Βουλή κατ’ άρθρον
παρατηρήσεις.

Ο Χρ. Σπίρτζης
κάλεσε την πολιτική
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ
να απαντήσει:
-«Υπάρχει κάποια
άλλη Χώρα στον κόσμο στην οποία οι
εθνικοί χάρτες και
το εθνικό Κτηματολόγιο να ανήκουν
σε ΝΠΙΔ;»

Αναλυτικά
στις σελ. 3 και 4 
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ΑΘΗΝΑ
➦ Συμπόσιο με θέμα: «Προσβασιμότητα των
Δημόσιων Χώρων» συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ, ο
ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ και το Ελληνικό Τμήμα της UIA,
σήμερα και ώρα 18:00, στην Αίθουσα συνεδριάσεων
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4, Σύνταγμα). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή
την παρουσίαση του προγράμματος «Εκπαιδευτικά
Εργαλεία για Προσβάσιμες Πόλεις».

KAΒΑΛΑ
➦ Το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ και
ο Δικηγορικός Σύλλογος Καβάλας στο πλαίσιο του
εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
οργανώνουν εκδήλωση με θέμα: «το Περιβάλλον σε
κρίση και ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις
7: 30 το απόγευμα στην αίθουσα του Αρχαιολογικού
Μουσείου Καβάλας. Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης και τιμώμενο πρόσωπο, ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τεχνητή Νοημοσύνη
στη Μηχανική Μάθηση
Το 3ο Πανελλήνιο Θερινό Σχολείο Τεχνητής Νοημοσύνης στη Μηχανική Μάθησης θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα με πρωτοβουλία του Ιονίου
Πανεπιστημίου και υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης (ΕΕΤΝ).
Οι διαλέξεις θα γίνουν στους χώρους του τμήματος Πληροφορικής, στην πόλη της Κέρκυρας
(26 - 30 Αυγούστου 2013) και απευθύνεται σε
τελειόφοιτους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς
φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και
σε όποιον ενδιαφέρεται να εμβαθύνει τις γνώσεις
του στους χώρους της Τεχνητής Νοημοσύνης, της
Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξης Δεδομένων.
Πληροφορίες: http://haiss2013learning.di.ionio.gr

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
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

14
Ιουνίου
2013

ΗΜΕΡΙΔΑ: «"Η συμβολή της έρευνας και της
καινοτομίας του αμυντικού τομέα, στην ανάπτυξη
της χώρας"
ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ, Σύλλογος Πολιτικού
Προσωπικού Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Εθν.
Άμυνας, Ε.ΕΛ.Ε.Α.Α.

18-21
Ιουνίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:Changing cities:
Spatial, morphological, formal & socio-economic
dimensions"
ΣΚΙΑΘΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν.
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με
το ΤΕΕ κ.ά. φορείς.

24-28
Ιουνίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: στη Διαχείριση, τη
Μηχανική, το Σχεδιασμό και την Οικονομική του
Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παν. Θεσσαλίας κ.ά. φορείς

Εθνικό συνέδριο Μετρολογίας
Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
συνδιοργανώνουν το 5ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και
10 Μαΐου 2014, στο κτίριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, το συνέδριο αποτελεί σταθερά τα τελευταία χρόνια μια μοναδική
ευκαιρία συνάντησης και γόνιμου προβληματισμού όλων όσοι δραστηριοποιούνται στο χώρο της μετρολογίας στην Ελλάδα, λειτουργώντας ως εφαλτήριο για την αναβάθμιση των εθνικών εργαστηριακών και
μετρολογικών υποδομών. Το συνέδριο «Μετρολογία 2014» είναι για την ελληνική επιστημονική κοινότητα
μια σημαντική ευκαιρία διεύρυνσης γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για όλους τους τομείς μετρολογικού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις μετρήσεις ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καθώς
και στα συναφή με αυτές θέματα προστασίας του πληθυσμού και του περιβάλλοντος. Παράλληλα με τις
εργασίες του συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Ημερίδα για τη Γεωλογική Αποθήκευση του CO2
Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: "Γεωλογική
Αποθήκευση του CO2: Επιστημονική γνώση - Παρούσα κατάσταση - Προοπτικές"
διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και
Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε.Κ.Β.Α.Α.) - Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
και Μελετών (Ι.Γ.Μ.Ε.M.), στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Έργου «CGS Europe» (" Pan
- European coordination action on CO2
Geological Storage ", "Πανευρωπαϊκή δράση
συντονισμού για τη γεωλογική αποθήκευση
του CO2"). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στις 26 Ιουνίου 2013 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο
των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Β.Α.Α. (Ι.Γ.Μ.Ε.),
στο Ολυμπιακό Χωριό.
Σκοπός της ημερίδας είναι να ενημερώσει
το ελληνικό κοινό για την τεχνολογία της
γεωλογικής αποθήκευσης του CO2 διευκρινίζοντας διάφορα θέματα που σχετίζονται με
τη γεωλογική αποθήκευση. Πρόκειται για μια
μοναδική ευκαιρία διασποράς γνώσης και
ενημέρωσης από προσκεκλημένους διακεκριμένους ομιλητές.

Πληροφορίες: http://www.cgseurope.net/
NewsData.aspx?IdNews=83&ViewType=Actu
al&IdType=478
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Να διατηρηθεί ο ΟΚΧΕ και ο δημόσιος χαρακτήρας
του Κτηματολογίου
Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης στη Βουλή
-«Το σχέδιο νόμου αγνοεί επιδεικτικά τις ευθύνες των πολιτικών ηγεσιών και της Κτηματολόγιο ΑΕ και φορτώνει όλες τις ευθύνες στον ν.
3316/2005 προβλέποντας μία ακόμη εξαίρεση της Κτηματολόγιο ΑΕ.
Είναι η αρχή για την πλήρη ασυδοσία στον τομέα αναθέσεων μελετών, μιας και ο έλεγχος, η διαφάνεια, ο ανταγωνισμός, οι υποχρεώσεις
του αναδόχου για χρηματοδότηση, η τεχνική αξιολόγηση ουσιαστικά
καταργούνται». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης
κατά την παρέμβαση, που άσκησε χθες στην Επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της ακρόασης των εκπροσώπων φορέων επί του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για το κτηματολόγιο και το
τους δασικούς χάρτες. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε την απόσυρση του
σχεδίου νόμου και επανάληψη της διαβούλευσης στο σύνολο του, ενώ
τόσο στην βασική του εισήγηση, όσο και απαντώντας στη συνέχεια σε
πλήθος ερωτήσεων, που του τέθηκαν από βουλευτές υπογράμμισε την
ανάγκη να υπάρχει δημόσιος έλεγχος στο κτηματολόγιο, να αντιμετω-

«Γιατί ο Υπουργός ΠΕΚΑ εδώ και 14 μήνες δεν συγκάλεσε την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας Δεδομένων ως Πρόεδρός της; Μήπως οι εγχώριοι ή ξένοι επενδυτές θα υπερασπίζονται καλύτερα τα
εθνικά μας θέματα;» Το ερώτημα έθεσε ο Χρ. Σπίρτζης προς τον κ
Ε. Λιβιεράτο στη Βουλή.
πιστούν ριζικά οι γκρίζες ζώνες διαχείρισης και συμβάσεων, όπως αυτές αναδεικνύονται από τον έλεγχο που διενεργεί το ΣΔΟΕ, με εντολή
Εισαγγελέα στην Κτηματολόγιο ΑΕ.
Έμφαση έδωσε ο Χρ. Σπίρτζης στην ανάγκη να διατηρηθεί ο ΟΚΧΕ ως
ΝΠΔΔ, η ακόμη και η νέα εταιρία που προωθείται με συγχώνευση ΟΚΧΕ
και Κτηματολόγιο ΑΕ να μην είναι ιδιωτικού αλλά δημοσίου δικαίου. Ειδικότερα για την κατάργηση του ΟΚΧΕ ο Χρ. Σπίρτζης αποδομώντας τις
διατάξεις του νομοσχεδίου και την επιχειρηματολογία των εισηγητών
του, κάλεσε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ να απαντήσει:
-Ως προς τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση κόστους Από πού
προκύπτει; Η μισθοδοσία ης διοίκησης του ΟΚΧΕ μήπως αντιδιαστέλλεται με τη θεσμοθέτηση 2 εκτελεστικών Αντιπροέδρων στη νέα Κτηματολόγιο ΑΕ;
-Ως προς τη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος επενδυτών. Μήπως υποκρύπτεται η ιδιωτικοποίηση και του Κτηματολογίου ΑΕ αλλά και των εθνικών
χαρτογραφικών δεδομένων με την παραχώρηση μετοχών της «Εθνικό

Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση – ΕΚΑ ΑΕ»; Γιατί πουθενά στον κατά
τα άλλα λαλίστατο Νόμο δεν αναφέρεται ότι δεν μπορεί να μεταβιβάσει
μετοχές της η ΕΚΧΑ ΑΕ;
-Ως προς την ενοποίηση – συντονισμό σε εθνικό επίπεδο των χαρτογραφικών δεδομένων της Χώρας. Σήμερα ο ΟΚΧΕ έχει οργανώσει και λειτουργεί ένα δίκτυο 2.500 λειτουργών δημόσιας διοίκησης. Με τι θα αντικαταστήσει η ΕΚΧΑ ΑΕ το δίκτυο αυτό; Μήπως με ιδιώτες ή ξένα funds;
-Ως προς την καλύτερη υποστήριξη εθνικών θεμάτων οροθετήσεων περιοχών. Μήπως ο ΟΚΧΕ λειτουργούσε για λογαριασμό τρίτων χωρών; Γιατί
ο Υπουργός ΠΕΚΑ εδώ και 14 μήνες δεν συγκάλεσε την Εθνική Επιτροπή
Γεωπληροφορίας Δεδομένων ως Πρόεδρός της; Μήπως οι εγχώριοι ή
ξένοι επενδυτές θα υπερασπίζονται καλύτερα τα εθνικά μας θέματα;
Στη συνέχεια ο Χρ. Σπίρτζης τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα
άσκησης δημόσιας λειτουργίας κατά ανάθεση στο Εθνικό Κτηματολόγιο
και έθεσε ερωτήματα όπως:
-Μήπως η λειτουργία του ΕΚ είναι ουσιαστικά ένα πλήθος διοικητικών
πράξεων, οι οποίες ασκούνται, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας αποκλειστικά από δημόσιους λειτουργούς, όπως η λειτουργία του συστήματος μεταγραφών και υποθηκών;
-Αλήθεια, γιατί οι διατάξεις περί κατάργησης του ΟΚΧΕ δεν τέθηκαν ποτέ
σε διαβούλευση;
-Υπάρχει κάποια άλλη Χώρα στον κόσμο στην οποία οι εθνικοί χάρτες και
το εθνικό Κτηματολόγιο να ανήκουν σε ΝΠΙΔ; Ρωτήστε τους Ολλανδούς
εμπειρογνώμονες ποιο μοντέλο έχουν στην Ολλανδία. Ρωτήστε τους αν
έχουν καθορισμένες τιμές. Εμάς, όταν μας ενημέρωσαν, τους ρωτήσαμε
αν είναι κουμουνιστές και κοιτούσαν απορημένοι.
-Γιατί η Κτηματολόγιο ΑΕ έκανε σύμβαση με τον ΟΤΕ για αποκλειστική
παραχώρηση των δεδομένων; Αυτή είναι η υπηρέτηση του υγιούς ανταγωνισμού, της εφαρμογής της Οδηγίας INSPIRE, της προστασίας του πολίτη; Μήπως πρέπει να καταργηθεί η Κτηματολόγιο ΑΕ και όχι ο ΟΚΧΕ;
Για τον καλύτερο συντονισμό αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας των μελετών ο κ Σπίρτζης έθεσε τα ερωτήματα:
Τα στοιχεία της Ταυτότητας του Κτηρίου θα διασταυρώνονται με του Κτηματολογίου; Είναι αλήθεια ότι πολύ μεγάλο ποσοστό (ακούγεται πάνω
από 70%) των στοιχείων των ενεργών τίτλων έχουν λάθη; Πώς θεραπεύεται; Θα περιλαμβάνει η Ταυτότητα του Κτηρίου τα συμβόλαια και τα
στοιχεία τους;

Αποκλεισμός του ελληνικού μελετητικού δυναμικού
και υποβάθμιση της ποιότητας των μελετών
«Αν η Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο κρίνει ότι απαιτείται άλλη μια
εξαίρεση, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, τότε οι λόγοι αυτοί πρέπει άμεσα να οδηγήσουν στην αναθεώρηση ή στην έκδοση νέου Νόμου περί ανάθεσης μελετών, αξιοποιώντας τη μέχρι σήμερα εμπειρία
όλων των Φορέων και όχι στη ψήφιση άλλης μια εξαίρεσης». Αυτό
τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης αναφερόμενος στις νέες εξαιρέσεις ανάθεσης
μελετών, που προβλέπει το νομοσχέδιο για το κτηματολόγιο, με συντελεστές επιλογής των μελετητών μόνο την οικονομική προσφορά και τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου.
-«Σας διαβεβαιώνουμε ότι καμία ελληνική μελετητική εταιρεία δεν
έχει να επιδείξει επαρκή οικονομικά δεδομένα την τελευταία τριετία,

όπως απαιτούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου» είπε ο πρόεδρος του
ΤΕΕ, συμπληρώνοντας: «Ερωτούμε στην Ελλάδα των 3 μνημονίων, του
μηδενικού προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, της Κτηματολόγιο ΑΕ με 6 χρόνια έως σήμερα αδυναμία αξιολόγησης και ανάθεση
των μελετών; Ποιος διαθέτει οικονομική επάρκεια εκτός από τράπεζες που έχουμε χρεωθεί τα ελλείμματα τους και ξένους οικονομικούς
καιροσκόπους».
Ο Χρ. Σπίρτζης τονίζοντας ότι η απαξίωση των τεχνικών προσφορών
οδηγεί σε πρόβλημα ποιότητας μελετών, ζητώντας απάντηση στο ερώτημα ποιοι θα υλοποιήσουν το έργο, εφόσον το ελληνικό μελετητικό
δυναμικό θα αδυνατεί να συμμετέχει.

3

NEWSLETTER
ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Βελτιώσεις για
τη δασική νομοθεσία

Ιστορικοί σταθμοί
για το Κτηματολόγιο

Για τη δασική νομοθεσία ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι «πράγματι απαιτούνται
βελτιώσεις» και ότι «προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου». Επισήμανε ωστόσο ότι «οι σχετικές ρυθμίσεις θα είναι ατελέσφορες και θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην αδυναμία οριοθέτησης των
δασικών εκτάσεων, κυρίως επειδή με τις προτεινόμενες διατάξεις η κύρωση
δασικών χαρτών δεν οριστικοποιείται μετά την έγκρισή του από τον Περιφερειάρχη». Ο ίδιος έθεσε τα ερωτήματα: «Μπορεί να αλλάξει η οριοθέτηση και 2η
και 3η φορά, ανάλογα με τις ορέξεις των αρμοδίων, αν και εν τω μεταξύ έχει
παράσχει έννομα αποτελέσματα; Τι υποκρύπτει αυτή η διάταξη; Ποτέ στη Χώρα
μας δεν θα ξέρουμε τα δάση μας;»

Το 1994, η μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ως βάση για ένταξη του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) στο Β’ ΚΠΣ
Το 1995, ο Ν. 2308/ 1995 για τη σύνταξη του Εθνικού
Κτηματολογίου (ΕΚ)
Το 1998, ο Ν. 2664/ 1998 για τη λειτουργία του ΕΚ και
Το 2002 η τροποποίηση του Συντάγματος (άρθρο 24,
παρ. 2) κατά την οποία η ύπαρξη του ΕΚ αποτελεί συνταγματική επιταγή.

Στοχοποιούν το τεχνικό επιστημονικό δυναμικό και το ΤΕΕ
Την στοχοποίηση του ΤΕΕ κατήγγειλε χθες στη Βουλή ο Χρ. Σπίρτζης,
με την ευκαιρία της παρέμβαση του για το κτηματολόγιο. Σχετικά τόνισε: «Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές, σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση, παρότι διανύουμε τον 6ο μήνα κατά τον οποίο το ΤΕΕ δεν έχει
ακόμη εγκεκριμένο προϋπολογισμό, έσοδα, σύντομα ούτε συνδέσεις
με δίκτυα κοινής ωφέλειας, τα Περιφερειακά Τμήματα κλείνουν το
ένα μετά το άλλο, ενώ συνεχίζεται η στοχοποίησή μας. Έχει ιδιαίτερη

σημασία, άλλωστε όταν το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας και ιδιαίτερα οι μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος έχει στοχοποιηθεί να έχει
στοχοποιηθεί και ο Φορέας τους, το ΤΕΕ». Ο Χρ. Σπίρτζης συνέχισε λέγοντας: «Και για αυτό είμαστε περήφανοι και θα συνεχίσουμε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, την ανάπτυξη της Χώρας και την ασφάλεια
του πολίτη και όχι της αρχής «να είμαστε αρεστοί στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία και στα εκάστοτε κυρίαρχα οικονομικά συμφέροντα».

Πτώση κίνησης και μείωση κερδοφορίας
στο «Ελ Βενιζέλος»
Σημαντική πτώση στα έσοδα, αλλά και στην
καθαρή κερδοφορία για το “Ελ. Βενιζέλος”
το 2012, απόρροια της συρρίκνωσης επιβατών και πτήσεων. Έτσι, σύμφωνα με το
δίκτυο «metaforespress» το 2012 τα έσοδα κατήλθαν στα 295,5 εκατ. ευρώ, έναντι
332,7 εκατ. το 2011(-11,1%), όπως και η
καθαρή κερδοφορία στα 76,7 εκατ., έναντι
103,9 εκατ. το 2011(-26,1%). Σχεδόν το σύνολο της καθαρής κερδοφορίας προτείνεται ως μέρισμα στους μετόχους (55% δημόσιο, 45% ιδιώτες).
Συνοπτικά, η κίνηση στο αεροδρόμιο της
Αθήνας ανήλθε πέρσι σε 153 χιλιάδες πτήσεις και 12,94 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας πτώση, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα
επίπεδα του 2011, κατά 11,5% και 10,4%
αντίστοιχα. Το cargo έπεσε, κι αυτό, 11%. Η
διεθνής κίνηση, τόσο σε αριθμό πτήσεων,
όσο και σε αριθμό επιβατών, ήταν εκείνη
που υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες. Συγκεκριμένα, η επιβατική κίνηση εξωτερικού μειώθηκε
κατά 11,7%, σε σύγκριση με την κίνηση εσωτερικού, που σημείωσε πτώση κατά 7,9%. Με τη διεθνή κίνηση να βασίζεται κυρίως στους εισερχόμενους επιβάτες (κατά 70%), το αποτέλεσμα αυτό
αντανακλά, σύμφωνα με τη διοίκηση του αεροδρομίου, πέρα από τη μείωση των Ελλήνων ταξιδιωτών, τη μείωση των ξένων επισκεπτών ως συνέπεια της μείωσης της ελκυστικότητας της Αθήνας
ως προορισμού. Συνολικά, το 2012, η Αθήνα συνδέθηκε απευθείας με τακτικά δρομολόγια με 109
προορισμούς (76 διεθνείς) σε 47 χώρες, που εξυπηρετήθηκαν από 64 αερομεταφορείς. To 60% των
αερομεταφορέων που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο επωφελήθηκαν από ένα ή περισσότερα
από τα ειδικά στοχευμένα κίνητρα του ΔΑΑ που τέθηκαν σε εφαρμογή κατά τη διάρκεια του 2012.

Η ΟΣΕΤΕΕ
χαιρετίζει
το διασυντονιστικό
όργανο των φορέων
H ΟΣΕΤΕΕ χαιρετίζει τη δημιουργία του
διασυντονιστικού οργάνου των κορυφαίων
επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων της χώρας. Θεωρούμε ότι υλοποιείται η
απαίτηση της κοινωνίας για κοινή αντίδραση στα μέτρα που επιτείνουν την ύφεση και
αποδυναμώνουν τον παραγωγικό ιστό της
χώρας, αλλά και σε όσα συνεχίζει να απεργάζεται σε βάρος των πολιτών η αποτυχημένη "μνημονιακή" πολιτική.
Στο όργανο συμμετέχουν οι: ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ,
ΤΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΘΗΝΩΝ, (δεν συμμετέχει ο ΣΕΒ). Βασικός
σκοπός του διασυντονιστικού οργάνου είναι
η αλληλεγγύη των φορέων της κοινωνίας,
της εργασίας και της επιστήμης, η σύγκλιση και ανάδειξη θεμάτων που άπτονται ενός
κοινωνικού κράτους δικαίου, ενόψει, μάλιστα, της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, το
πρώτο εξάμηνο του 2014.
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Η ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΤΟΥ DENVER

Στην περίπτωση του διεθνούς αεροδρομίου του
Denver, της πρωτεύουσας του Κολοράντο, ο
Σαντιάγκο Καλατράβα έχασε τον διαγωνισμό και
το έργο ριζικής ανάπλασης ανέλαβε η διεθνής
εταιρεία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού Gensler (με
γραφεία σε 43 πόλεις στον κόσμο !).
Το master plan της μετεξέλιξης του δέκατου
μεγαλύτερου, από άποψη κίνησης, αεροδρομίου
του κόσμου, σε μια νέα πύλη, αλλά κι αυτό καθ’
εαυτό προορισμό, έγινε το 1989, αλλά μόλις τώρα
υλοποιείται (σ.σ. οι μεγάλες καθυστερήσεις, ως
εκ τούτου, δεν είναι ...προνόμιο της Ελλάδας και
της Γερμανίας).
Η ανάπλαση αφορά μια συνολική έκταση 222.650
τ.μ. και προβλέπει την κατασκευή ενός 14όροφου
ξενοδοχείου, δυναμικότητας 500 δωματίων, τη
διαχείριση του οποίου θα αναλάβει η παγκόσμια
ξενοδοχειακή αλυσίδα Westin, συνεδριακό
κέντρο, ένα νέο σιδηροδρομικό σταθμό με 14
γραμμές, μέσω του οποίου θα συνδέεται το αεροδρόμιο με το κέντρο της πόλης και μια πλατεία
επιφάνειας περίπου 18.500 τ.μ., στην οποία θα
φιλοξενούνται μεγάλες δημόσιες εκδηλώσεις.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 500 εκατ. δολάρια,
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015, να δημιουργήσει 600-700 θέσης εργασίας κατά τη φάση
του σχεδιασμού και της κατασκευής, αλλά και
200 μόνιμες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία,
κυρίως στο ξενοδοχείο.
Ως προς την κατασκευή, βασικά υλικά είναι το
σκυρόδεμα και ο χάλυβας, που προσφέρουν μια
εύπλαστη αισθητική, με φόντο το καταπράσινο
τοπίο του Κολοράντο. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τη βελτίωση των συστημάτων μεταφοράς
αποσκευών και τα σημεία ελέγχου ασφαλείας.
Το ξενοδοχείο, με το συνεδριακό κέντρο και ένα
σύγχρονο spa, σε συνδυασμό με την εύκολη
πρόσβαση από και προς το κέντρο της πόλης,
υποστηρίζουν οι εμπνευστές του, θα συμβάλουν
ώστε το αεροδρόμιο να γίνει αυτό καθ’ εαυτό
προορισμός.

5

NEWSLETTER
Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

πρωτοσέλιδα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤΠροσωπική απόφαση Σαμαρά παρά τη διαφωνία Βενιζέλου και Κουβέλη •
ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Λόγω διαφοροποιήσεων του ΠΑΣΟΚ και της
ΔΗΜΑΡ • ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΑΞΙΜ •
Αύξηση μόνο στα Πανεπιστήμια- ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ 8,94% ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
ΣΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.
ΤΑ ΝΕΑ: Πολιτική θύελλα μετά το λουκέτο στην ΕΡΤ- Τριγμοί στην τρικομματική
κυβέρνηση από την απόφαση- Εξέπεμψε για τελευταία φορά λίγο πριν από τα
μεσάνυχτα- «Μονόδρομος λόγω τρόικας» υποστηρίζει το Μαξίμου- Ανοίγει ξανά
τον Σεπτέμβριο με λιγότερο προσωπικό- ΔΟΓΜΑ- ΣΟΚ ΜΕ 2.656 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σκληρή επίδειξη πυγμής από την κυβέρνηση, «μοντέλο»
για το Δημόσιο- «ΒΟΜΒΑ» ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕ 2.656 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! • Σχέδιο τρόικαςΜΙΣΘΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 586 € ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ.
ΕΘΝΟΣ: Σεισμικές δονήσεις στην κυβέρνηση από την επίδειξη πυγμής στην
ΕΡΤ- Λουκέτο- σοκ με 2.907 απολύσεις, άνοιγμα μετά από 3 μήνες- ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΞΑΦΝΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟ- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ: Να ακυρωθεί η πράξη νομοθετικού
περιεχομένου- Οι δραματικοί διάλογοι Σαμαρά με Βενιζέλο και Κουβέλη για το
κλείσιμο της ΕΡΤ • 69.288 ο συνολικός αριθμός- ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ ΤΕΙ- Έρχεται πτώση βάσεων σε 4 επιστημονικά πεδία.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Με αντισυνταγματική απόφαση η
κυβέρνηση Σαμαρά έκλεισε την ΕΡΤ- ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΑντώνης Σαμαράς προς ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ: «Ή συμμορφώνεστε ή πάμε σε
εκλογές»- Παραίτηση του πρωθυπουργού ζητούν στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΕΡΤ: Παραλογισμός Σαμαρά και διαφωνία- μέχρι πούΒενιζέλου, Κουβέλη- ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕ ΔΥΟ ΘΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ2.656 εργαζόμενοι στο δρόμο σε μια στιγμή- Η δημόσια ραδιοτηλεόραση
καταδικάζεται στη σιωπή- Μετά το φιάσκο της ΔΕΠΑ η κυβέρνηση προσπαθεί
να κάνει επίδειξη πυγμής- Ικανοποιούν τους δανειστές δίνοντας άμεσα το πρώτο

«πακέτο» απολύσεων • ΨΑΛΙΔΙ 9% ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΚΤΕΟΥΣ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: ΕΡΤ: Σαμαράς: Κλείνουμε το νοσηρό κατασκεύασμα για να
ανοίξουμε μια σωστή δημόσια τηλεόραση- ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΜΕ
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Θύματα οι 3.000 εργαζόμενοι στον οργανισμό- «Λεονταρισμοί»
από Βενιζέλο και Κουβέλη που είχαν συμφωνήσει πριν από ενάμιση μήνα! •
Φάμπρικα 39 εκατομμυρίων ευρώ με το πρόγραμμα Voucher- ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΚΕΚ- ΜΚΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ • «ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ» ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΜΕ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΜ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αποφασισμένος ο Σαμαράς να προχωρήσει το σχέδιο για
«καθαρή» δημόσια τηλεόραση- ΓΡΟΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ!- Αδιαπραγμάτευτο
δίλημμα προς Κουβέλη- Βενιζέλο: ή αποδέχεστε το λουκέτο ή στήνονται αμέσως
κάλπες • ΧΑΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ- Δεν
έχει φτάσει ακόμα η εγκύκλιος Θεοχάρη για τον έλεγχο όσων παίρνουν χρήματα
πίσω.
ΕΣΤΙΑ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΡΤ- Οξύτατες αντιδράσεις
από την αντιπολίτευση.
Η ΑΥΓΗ: Ώρα 11.11 μ.μ. σίγησε η ΕΡΤ- Τελευταία φράση: «Θυμίζει μέρες
Πολυτεχνείου…»- ΕΡΤΠΥΣΤΡΙΕΣ… ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Λαϊκή
κατακραυγή για το πραξικόπημα Σαμαρά με τη συμπαιγνία Βενιζέλου- Κουβέλη.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Με απαράδεκτη πράξη νομοθετικού περιεχομένου καταργούν
δημόσιους οργανισμούς- ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΕΡΤ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜ.ΑΡ. αντιτίθενται στο κλείσιμο- ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΡΤ • Με ρύθμιση στο σχέδιο νόμου για το ΚτηματολόγιοΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Γιατί 1 στους 4 Αμερικανούς θεωρεί ότι ο Αμερικανός
Πρόεδρος ίσως είναι ο «ψευτομεσσίας»- «ΚΩΔΙΚΑΣ» ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ- ΕΙΝΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ Ο ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ… Ο «ΝΕΟΣ» ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υιοθετείται νέο αυστηρό πλαίσιο κατάργησης
ή συγχώνευσης φορέων- ΕΥΡΥ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟ
ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΗΝ ΕΡΤ- Απολύονται τα 2.656 άτομα του φορέα • Πλειστηριασμοί:
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΑΓΩΜΑ» ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ • Συνεδρίαση: Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στις 895,86 μονάδες, με υποχώρηση 22% από τα υψηλά του
Μαΐου- ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ • Αποκρατικοποιήσεις:
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • Ελληνικοί Τίτλοι: ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Επιχείρηση απόσεισης ευθυνών από την Κομισιόν μετά τον
σάλο- ΕΚΘΕΤΗ Η Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΕΠΑ- Αντ. Σαμαράς και Ζ. Κ. Γιούνκερ “έδειξαν”
Βρυξέλλες για τη ματαίωση της ιδιωτικοποίησης • Συζητήσεις στο παρασκήνιο
με Deutsche Telekom- ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 6% ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
• Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και τους εργαζομένουςΞΑΦΝΙΚΟ ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ «ΜΙΚΡΗ» ΕΡΤ- «Όχι» από ΠΑΣΟΚ,
ΔΗΜΑΡ στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου • Ανακεφαλαιοποίηση:
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ.
ΚΕΡΔΟΣ: Μετά το ναυάγιο του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ- ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Λουκέταεξπρές σε ΔΕΚΟ- Η αρχή έγινε από την ΕΡΤ- Στο τραπέζι και η πώληση
επιπλέον ποσοστού 6% του ΟΤΕ- Κομισιόν: Επαναπροκηρύξτε το συντομότερο
νέο διαγωνισμό για τη ΔΕΠΑ • Στο συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας η

αγορά κρατικών ομολόγων- Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ «ΔΙΚΗ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΤΡΑΠΕΖΑΣ
• Τι συζήτησε και σε τι συμφώνησε η τρόικα με τον κ. Χατζηδάκη- ΤΟΝ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ
•Τράπεζες: ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ.

ΕΞΠΡΕΣ: Σε δοκιμασία η κυβερνητική συνοχή, εν μέσω ισχυρών κοινωνικών
αντιδράσεων- ΤΕΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ… ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ 2.600
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ • ΚΑΘΙΖΗΣΗ 55,5% ΥΠΕΣΤΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟΥποχώρηση κατά 43,5% του όγκου κατασκευών σημειώθηκε στο πρώτο
τρίμηνο εφέτος • Η ΤΡΟΪΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΝΘΑΣΤΗ • ΝΕΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΠΑ- Ζητεί αμέσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή • ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ALPHA- Για διασφάλιση του ιδιωτικού χαρακτήρα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Στην τελική ευθεία το σχέδιο- Επιφυλάξεις από
το ΔΝΤ • ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΘΕΙ Η ΑΡΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ- Ακρίβεια και γραφειοκρατία στο στόχαστρο της τρόικας
• ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ WARRANTS ΤΗΣ ALPHA BANK • ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 500
ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΕΤΕπ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ • ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ- Σήμερα ανοίγει η πρόσφορα
της SOCAR για τον ΔΕΣΦΑ • ΣΤΑ 104,7 ΔΙΣ. ΟΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣΜόλις 200.000 οι λογαριασμοί άνω των 100.000 ευρώ.
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Λουκέτο στην ΕΡΤ σε... απευθείας μετάδοση
ΚΕΡΔΟΣ | Σελίδα 4 | 12/06/2013
Η κυβερνητική σταθερότητα δοκιμάζεται για μία ακόμη φορά
λόγω της αιφνιδιαστικής απόφασης της κυβέρνησης να βάλει
λουκέτο στην ΕΡΤ και οι δύο κυβερνητικοί εταίροι, ΠαΣοΚ και
ΔημΑρ, διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να υπερψηφίσουν την
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου. Σε μία κίνηση υψηλού
ρίσκου για τη συνοχή της κυβέρνησης αλλά και την απήχηση
που θα έχει στην κοινή γνώμη ο τερματισμός της λειτουργίας
του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, το Μέγαρο Μαξίμου
επιλέγει τον δρόμο του πολιτικού διλήμματος: Συνέχιση της
χρηματοδότησης και της «νοοτροπίας» της ΕΡΤ ή νέο μικρότερο
και για τους καλόπιστους - ανεξάρτητο και μικρότερο δίκτυο;
Ωστόσο από τις αντιδράσεις των δύο κυβερνητικών εταίρων,
του ΠαΣοΚ και της ΔημΑρ, αλλά και από τη συγκέντρωση
εκατοντάδων ατόμων από την πρώτη στιγμή της ανακοίνωσης
στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, φαίνεται ότι οι
εξελίξεις δεν θα είναι καθόλου εύκολες. Με ζητούμενο τη
συνεχιζόμενη εκπομπή των κρατικών καναλιών, καθώς οι
εκπομπές συνεχούς ροής αποτελούν πεδίο σκληρής κριτικής
για την κυβέρνηση, επαναλαμβάνοντας παλαιότερες δηλώσεις
του νυν κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Σίμου Κεδίκογλου, που
κατακεραύνωνε τα σχέδια της κυβέρνησης Παπανδρέου περί
συρρίκνωσης της ΕΡΤ. Την επιχειρηματολογία του Μεγάρου
Μαξίμου συνόψισε με την ανακοίνωση της απόφασης ο κ.
Κεδίκογλου. «Σε μία περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται
θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για
δισταγμούς, όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για «ιερές
αγελάδες» που παραμένουν άθικτες, όταν επιβάλλονται
περικοπές παντού. Όταν πρέπει να τελειώνουμε με τα
ελλείμματα και να βγούμε από την κρίση, δεν μπορούμε να
ανεχόμαστε θύλακες αδιαφάνειας και δημόσιας σπατάλης»,
δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επισημαίνοντας ότι
«η ΕΡΤ είναι μία χαρακτηριστική περίπτωση μοναδικής
αδιαφάνειας και απίστευτης σπατάλης». Τόνισε ότι n ΕΡΤ:
- Έχει τριπλάσιο ως επταπλάσιο κόστος από άλλους
τηλεοπτικούς σταθμούς.
- Τετραπλάσιο ως εξαπλάσιο προσωπικό.
- Με πολύ μικρή τηλεθέαση τη μισή σχεδόν και για τα τρία
δημόσια κανάλια μαζί, απ' ότι ένα μέσο εμπορικό κανάλι.
- Έχει τεράστια περιουσία, n οποία παραμένει αδρανής, αν δεν
λεηλατείται υπέρ του ανταγωνισμού.
- Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση της: Μιλάμε για
μία εταιρία με έξι λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ
τους.
- Μοιράζει τεράστια ποσά σε ιδιωτικές παραγωγές που θα
μπορούσε να κάνει με πολύ λιγότερα, χρησιμοποιώντας τα δικά
της μέσα.
- Συντηρεί περιοδικό χωρίς αναγνώστες, ενώ διαθέτει δεκάδες
τοπικούς σταθμούς που ουσιαστικά αναμεταδίδουν, τις
περισσότερες ώρες της ημέρας, το κεντρικό πρόγραμμα.
Ο κ. Κεδίκογλου είπε ότι «στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί
ένας σύγχρονος, δημόσιος - αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά
ελεγχόμενος - Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης, στα πρότυπα των

πιο επιτυχημένων δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών
της Ευρώπης». Οι εργαζόμενοι θα αποζημιωθούν, ενώ για τη
λειτουργία του νέου φορέα οι πολίτες δεν θα πληρώνουν το
χαράτσι που πληρώνουν έως σήμερα.
«Κατάρρευση» κατά 54,3 % της οικοδομής
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα 12 | 12/06/2013
Νέα σημαντική πτώση, άνω του 50% κατέγραψε το Μάρτιο n
οικοδομική δραστηριότητα στο σύνολο της χώρας, με τον όγκο
των νέων οικοδομών να έχει συρρικνωθεί αισθητά. Σύμφωνα
με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,
το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας
(ιδιωτικής και δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε
1218 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 203,9 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 797,1 χιλιάδες m3 όγκου. Σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσίασε μείωση κατά
50,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 51,8% στην
επιφάνεια και κατά 54,3% στον όγκο. Η ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα τον ίδιο μήνα, στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε
1.206 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,9 χιλιάδες
m2 επιφάνειας και 745,7 χιλιάδες m3 όγκου, σημειώνοντας
μείωση κατά 50,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά
52,5% στην επιφάνεια και κατά 55,5% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Στο τρίμηνο Ιανουαρίου
Μαρτίου 2013, n συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει
στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 44,4 % , κατά 45,1%στην
επιφάνεια και κατά 44,9% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2012. Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα,
εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 44,2% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,6% στην επιφάνεια
και κατά 43,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2012. Παράλληλα, κατά την περίοδο των τελευταίων
δώδεκα μηνών, από τον Απρίλιο 2012 έως το Μάρτιο 2013,
το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας στο
σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 19.526 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 3.698,3 χιλιάδες m2 επιφάνειας και
14.366,0 χιλιάδες m3 όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση
κατά 46,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 39,2%
στην επιφάνεια και κατά 38,7% στον όγκο σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2011-Μαρτίου 2012. Κατά την ίδια
σύγκριση n ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει
στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 46,1% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, κατά 39,8% στην επιφάνεια και κατά 39,4%
στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου
2011 - Μαρτίου 2012. Η οικοδομή βρίσκεται σε πτώση από τα
μέσα του 2006. Λόγω της αναμονής της επιβολής του ΦΠΑ στα
νεόδμητα ακίνητα, από την 1-1-2006, επιταχύνθηκε δραματικά
ο αριθμός έκδοσης των οικοδομικών αδειών, ενώ γενικά n
οικοδομική δραστηριότητα ευνοήθηκε από τη μείωση των
επιτοκίων και την υπερπροσφορά στεγαστικών δανείων από
τις τράπεζες. Ακολούθησε n κρίση που έκλεισε τις στρόφιγγες
του δανεισμού αρχικά, οι τιμές των κατοικιών και γενικά των
ακινήτων μειώθηκαν περίπου κατά 30% την τελευταία τετραετία,
ενώ υπάρχει και απόθεμα κατοικιών. Οι συνθήκες αυτές, σε
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συνδυασμό με την αβεβαιότητα, εμποδίζουν την ανάκαμψη της
οικοδομής ενός τομέα που συντηρεί δεκάδες επαγγέλματα.
Έκθετη n Κομισιόν για τη ΔΕΠΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ | Σελίδα 4 | 12/06/2013
Σε μία συντονισμένη προσπάθεια να αντιστρέψουν την εικόνα
που δημιουργήθηκε σε βάρος τους για τις παρεμβάσεις
στο θέμα της ΔΕΠΑ επιδίδονται οι Βρυξέλλες. Μετά την
κατακραυγή για τις υπόγειες κινήσεις που οδήγησαν σε ναυάγιο
τον διαγωνισμό, n Κομισιόν προσπάθησε χθες να πείσει ότι δεν
είχε καμία ανάμειξη στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ.
Η Επιτροπή νίπτει τας χείρας της, μεταθέτοντας μάλιστα την
ευθύνη εξ ολοκλήρου στη ρωσική πλευρά και την Αθήνα, από
την οποία ζητά να ξαναρχίσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησης το
συντομότερο δυνατόν. Με το επιχείρημα ότι πρέπει να καλυφθεί
το κενό, n Επιτροπή δεν κλείνει την πόρτα για αναθεώρηση
προς τα κάτω των προσδοκώμενων εσόδων για το 2013, ώστε
να αποφευχθεί n λήψη πρόσθετων μέτρων. Πάντως επισήμως ο
Ολι Ρεν χαρακτήρισε «πρώιμη» τη συζήτηση περί αναθεώρησης
των στόχων για το 2013. Σε μια προσπάθεια να αποποιηθεί
πλήρως των ευθυνών της n Κομισιόν, διά του εκπροσώπου του
αντιπροέδρου της και αρμόδιου για τον ανταγωνισμό Χοακίν
Αλμούνια, δήλωσε ότι «n Επιτροπή δεν είχε καμία εμπλοκή
στη διαδικασία, αλλά ούτε και επαφές με την Gazprom για
το συγκεκριμένο ζήτημα». «Φωτογραφίζοντας» τις ελληνικές
αρχές για τη ματαίωση της συμφωνίας, ο Αντουάν Κολομπανί
υπογράμμισε ότι «n διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα
είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ. Οι αποφάσεις και οι διαδικασίες για τις
ιδιωτικοποιήσεις λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ, σε συμφωνία με το ελληνικό και το ευρωπαϊκό
δίκαιο. Ανάλογη ήταν και n δήλωση του εκπροσώπου του Ολι
Ρεν, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός και n εκτέλεση
των ιδιωτικοποιήσεων είναι αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών.
Ο Σάιμον Ο' Κόνορ υποστήριξε ότι ο ρόλος της Κομισιόν
περιορίζεται στην παρακολούθηση και μέσα από την Ομάδα
Δράσης υπάρχει συντονισμός της τεχνικής βοήθειας. Για το
γεγονός ότι δεν υπήρξε προσφορά είπε ότι οι ελληνικές αρχές
θα πρέπει να αξιολογήσουν τι συνέβη και να προχωρήσουν
στα επόμενα βήματα. Βέβαια ο Κομισιόν διεμήνυσε ότι δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο εκπρόσωπος του Ολι Ρεν τόνισε
την ανάγκη να επαναληφθεί «το συντομότερο δυνατόν» n
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, προκειμένου «να
ελαχιστοποιηθούν πιθανές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμα
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Όπως σημείωσε, το
αποτέλεσμα της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης στον τομέα
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό τόσο
σε ό,τι αφορά τα έσοδα που είναι καθοριστικό στοιχείο του
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής αλλά και για τις
επιπτώσεις του στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα. Χωρίς
να υπεισέλθει στην ουσία της υπόθεσης n Κομισιόν, διά
τρίτου εκπροσώπου, του Ολιβιέ Μπαγί, οχυρώθηκε πίσω
από το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης, επισημαίνοντας
όμως με νόημα ότι «ο ρόλος μας είναι να βεβαιωθούμε ότι

σε περιπτώσεις ανοίγματος της αγοράς γίνονται σεβαστοί οι
κανόνες ανταγωνισμού για κάθε περίπτωση και n αξιολόγηση
γίνεται την κατάλληλη στιγμή». Τόνισε ότι θα πρέπει να
εξετάζουμε το ειδικό βάρος της συγκεκριμένης επιχείρησης
στην αγορά, το θέμα των ενδεχόμενων κρατικών ενισχύσεων
και της συμβατότητας με το δίκαιο σε θέματα ανταγωνισμού.
«Και σε αυτή την περίπτωση, όπως σε όλες τις άλλες, θα
έχουμε τον ίδιο ρόλο, όταν επιλεγεί ο πλειοδότης. Για την ώρα
δεν έχουμε να εξετάσουμε τίποτα από την δική μας πλευρά»,
ήταν η θέση της Κομισιόν.
Από Σεπτέμβριο τα «νεότερα» για την αναστολή
απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας
ΕΞΠΡΕΣ | Σελίδα 4 | 12/06/2013
ΡΑΝΤΕΒΟΥ το Σεπτέμβριο φαίνεται ότι έδωσε ο υπουργός
Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης με την τρόικα για το θέμα της
αναστολής απαγόρευσης των πλειστηριασμών ακινήτων, αφού
κατά τη χθεσινή συνάντηση το ζήτημα δεν ετέθη από τους
δανειστές, αλλά σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου
«θα συζητηθεί από το Σεπτέμβριο και μετά». Σύμφωνα με το
ίδιο στέλεχος, «βούληση της κυβέρνησης είναι να εξαντληθούν
τα περιθώρια για κοινωνική ευαισθησία». Πάντως κατά τη
χθεσινή συνάντηση, από την οποία απουσίαζε ο εκπρόσωπος
του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν (στη θέση του συμμετείχε ο μόνιμος
εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα Μπομπ Τράα), συζητήθηκε
n ρύθμιση για τα δάνεια των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, n
οποία ψηφίστηκε προχθές από τη Βουλή. Εξάλλου την επόμενη
εβδομάδα, σύμφωνα με το ίδιο στέλεχος του υπουργείου
Ανάπτυξης, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον
Αγορανομικό Κώδικα στο οποίο περιλαμβάνεται και n ρύθμιση
για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Η πρόταση
νόμου θα περιλαμβάνει το άνοιγμα όλων των καταστημάτων
πανελλαδικά για επτά Κυριακές το χρόνο και 52 Κυριακές
σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Όπως παραδέχθηκε
ο ίδιος παράγοντας, τη λύση για το θέμα των Κυριακών, το
οποίο έχει προκαλέσει την αντίδραση του εμπορικού κόσμου
αλλά και του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ που στηρίζουν την
κυβέρνηση, θα δοθεί στη Βουλή. Στη συνάντηση, n οποία
διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά, συζητήθηκε επίσης το θέμα
των τιμών και οι προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης
για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, μεταξύ των οποίων είναι
και n δημιουργία του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου αλλά
και n απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα και
σε ό,τι αφορά τις τιμές, στόχος είναι n μελέτη του ΟΟΣΑ να
αποτελέσει τo πλαίσιο για παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους
κλάδους ώστε να μειωθούν οι τιμές. Αναφορικά με την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων n προσπάθεια είναι n πρώτη
δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων να έρθει το φθινόπωρο. Σχετικά
με τους αυτοκινητοδρόμους, τo ίδιο στέλεχος ανέφερε ότι n
κυβέρνηση αναμένει τo «πράσινο φως» από την Κομισιόν για το
θέμα, το οποίο όπως είπε θα συζητηθεί στη συνάντηση που θα
έχει το οικονομικό επιτελείο με τους επιτρόπους Μπαρνιέ και
Χαν αύριο Πέμπτη.
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