
Η προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής του Ε9 φυσικών προσώπων  

παρατείνεται µέχρι και τη 15η Σεπτεµβρίου 2013, ενώ για τα νοµικά πρόσωπα  

έως και την 30ή Νοεµβρίου 2013, σύµφωνα µε απόφαση του υφυπουργού  

Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

To υπουργείο Υποδομών, και πιο 

συγκεκριμένα η Γενική Γραμμα-

τεία Δημοσίων Έργων προτείνει 

την ανάληψη έργων που αφορούν 

στην ενεργειακή αναβάθμιση των 

Δημοσίων κτιρίων από εργολη-

πτικές εταιρείες με το σύστημα 

παραχώρησης ΣΔΙΤ. Πιο συγκε-

κριμένα ο Στράτος Σιμόπουλος, 

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 

Έργων, απευθύνοντας χαιρετισμό 

στο επενδυτικό φόρουμ : «Η Ανά-

πτυξη που θέλουμε» αποκάλυψε 

ότι θα προτείνει στον νέο Υπουργό 

Υποδομών και Μεταφορών Μιχάλη 

Χρυσοχοϊδη, η Ειδική Υπηρεσία 

Κτιριακών Έργων, που υπάρχει στο 

Υπουργείο να αναλάβει την επίβλε-

ψη όλου αυτού του προγράμματος 

για την αναβάθμιση των κτιρίων 

του Δημοσίου σε συνεργασία με 

όλους τους εμπλεκόμενους φο-

ρείς. Ο ίδιος επισήμανε  ότι οι 

συμβάσεις αυτές θα έχουν ως 

κύριο αποδέκτη τις μικρές και με-

σαίες επιχειρήσεις στον τομέα του 

κατασκευαστικού κλάδου, σε μια 

προσπάθεια να δοθεί και το πολυ-

πόθητο «φιλί ζωής» σε έναν κλάδο 

που έχει πληγεί περισσότερο ίσως 

από οποιονδήποτε άλλον από την 

οικονομική κρίση. Ο κ Σιμόπου-

λος  αναφερόμενος στο θέμα της 

εξοικονόμησης ενέργειας στα 

ιδιαίτερα ενεργοβόρα κτίρια του 

Δημοσίου τόνισε ότι η γραφειο-

κρατία δεν έχει θέση. Όπως είπε 

χαρακτηριστικά οι υπηρεσίες του 

Υπουργείου έχουν 2.000 στελέχη 

κατανεμημένους σε 16 παλαιά κτί-

ρια για τα οποία δεν υπάρχει καμία 

πρόβλεψη για εξοικονόμηση ενέρ-

γειας, θυμίζοντας ότι έως το 2021 

πρέπει να συμμορφωθούμε με την 

κοινοτική οδηγία που επιβάλλει κτί-

ρια με σχεδόν καθόλου κατανάλω-

ση ενέργειας. Αξιοσημείωτο είναι 

ότι ο παριστάμενος Ε. Κασσελάς, 

Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔΜΕ-

ΔΕ  τόνισε την αναγκαιότητα η ανα-

βάθμιση των Δημοσίων κτιρίων να 

μην γίνει με πόρους από το ΕΣΠΑ, 

οι οποίοι πρέπει να κατευθυνθούν 

σε άλλα έργα.

Μόλις 150 εκα-

τοµµύρια ευρώ θα 

διατεθούν από τον 

κρατικό προϋπο-

λογισµό µέσω του 

Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Έργων 

συνολικά για τις 

υποδοµές στη 

χώρα µας απο-

κάλυψε ο ΓΓ ∆. 

Έργων. 

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Ενεργειακή αναβάθµιση  
των δηµοσίων κτιρίων µέσω Σ∆ΙΤ 

Áð’ üðïéá ðëåõñÜ êáé áí êïéôÜîåé êáíåßò 

ôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá, ôï áðïôýðùìá 

ôçò áðïôõ÷ßáò ôçò åöáñìïæüìåíçò 

ðïëéôéêÞò âëÝðåé. ×ôåò Þôáí ïé ìéóèïß 

ôïõ éäéùôéêïý ôïìÝá êáé ç óõíå÷éæüìåíç 

ìåßùóÞ ôïõò, óÞìåñá ïé éóïëïãéóìïß åíüò 

åõÜñéèìïõ ôìÞìáôïò ôùí åðé÷åéñÞóåùí, 

ðïõ áíáäåéêíýïõí (êáôÜ ôçí áíÜëõóç ôçò 

ICAP) üôé ïé óõíèÞêåò óôï åðé÷åéñçìáôéêü 

ðåñéâÜëëïí ôï 2012 Þôáí Ýíôïíá áñíçôéêÝò, 

üðùò êáé ôï ðñïçãïýìåíï Ýôïò, êáèþò ï 

«éóïëïãéóìüò» 4.462 åðé÷åéñÞóåùí äåß÷íåé 

üôé ïé ðùëÞóåéò ðáñÝìåéíáí óôáèåñÝò óôï 

82,8 äéó. åõñþ, ïé óõíïëéêÝò ôïõò æçìßåò 

îåðÝñáóáí ôá 900 åêáô. (ìåéùìÝíåò êáôÜ 

-5,6% óå ó÷Ýóç ìå åêåßíåò ôïõ 2011), 

åíþ ôá êÝñäç EBITDA, ìåôÜ ôç äñáóôéêÞ 

ðôþóç ðïõ êáôÝãñáøáí ôï ðñïçãïýìåíï 

Ýôïò, ðáñÝìåéíáí ïõóéáóôéêÜ áìåôÜâëçôá 

óôá 6,27 äéó. åõñþ. Óå ìßá åðï÷Þ ðïõ üëïé 

ðñïóâëÝðïõí üôé ç áíÜêáìøç èá ðñïÝëèåé 

áðü ôïí Éäéùôéêü ÔïìÝá, ôï âáñý ðëÞãìá 

ðïõ Ý÷åé äå÷èåß ç êåñäïöïñßá ôùí åôáéñåéþí 

äåí ìðïñåß ðáñÜ íá ðñïâëçìáôßæåé Ýíôïíá, 

ó÷ïëßáóå ï åðéêåöáëÞò ôçò ICAP. 

Ôï 2012, ç åðéäåßíùóç öáßíåôáé ðùò Þôáí 

äéÜ÷õôç, áöïý ôá áðïôåëÝóìáôá ðáñÝìåéíáí 

æçìéïãüíá ó÷åäüí óå üëïõò ôïõò ôïìåßò (ìå 

åîáßñåóç åêåßíïí ôïõ åìðïñßïõ), ãåãïíüò 

ðïõ áðïäßäåôáé áðü ôïõò áíáëõôÝò óôçí 

ðáñáôåôáìÝíç – åðß ðåíôáåôßá - ýöåóç. 

Êáé äõóôõ÷þò, «öùò óôï ôïýíåë» äåí 

äéáöáßíåôáé, êáèþò ïé ðñþôåò åíäåßîåéò ãéá 

ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò ÷ñÞóçò 2013 (âÜóç 

ôùí óôïé÷åßùí á´ ôñéìÞíïõ ôùí åéóçãìåíùí 

óôï ×ÁÁ åôáéñåéþí) äåß÷íïõí ìåßùóç 

ôùí ðùëÞóåùí êáôÜ 9% êáé ðôþóç óôá 

ëåéôïõñãéêÜ êÝñäç, ôçò ôÜîçò ôïõ 23%. 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

5-7
Ιουλίου

2013

«Οι ∆ρόµοι του Καπνού: 

Μεταφορά τεχνολογίας από τη Βιέννη  στην 

Καβάλα στις αρχές του 20ου αιώνα»

ΚΑΒΑΛΑ

«Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης": Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα 

της Περιφέρειας της Ευρώπης;»

ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο,  ∆ήµος Καβάλας 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και  
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

17
Ιουλίου

2013

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

2013

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης (ΕΚΤ) διοργα-

νώνει στην Αθήνα (16-18 Οκτωβρίου 2013) το 

διεθνές συνέδριο µε θέµα: "Ανοικτή Πρόσβα-

ση @ ΕΚΤ", το τρίτο κατά σειρά ενός κύκλου 

διεθνών συνεδρίων µε αντικείµενο την Ανοικτή 

Πρόσβαση στην επιστηµονική γνώση. 

Το συνέδριο, που πραγµατοποιείται από το 2008 

στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Βασ. Κωνστα-

ντίνου 48), αποτελεί σηµείο συνάντησης για 

ειδικούς σε θέµατα Ανοικτής Πρόσβασης, για 

εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται 

στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, 

για φοιτητές, καθώς και για όσους ενδιαφέ-

ρονται να ενηµερωθούν για τις τρέχουσες 

εξελίξεις σχετικά µε την Ανοικτή Πρόσβαση σε 

Ελλάδα και Ευρώπη. Το συνέδριο χωρίζεται σε 

δύο θεµατικές ενότητες, η πρώτη αφορά την 

Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα και η δεύτερη 

είναι το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου 

MedOANet.

-

Η ενότητα αυτή εξετάζει τις τελευταίες τάσεις 

και εξελίξεις στην Ανοικτή Πρόσβαση στην 

Ελλάδα. Επικεντρώνεται στο έργο και σε σχετι-

κές πρωτοβουλίες φορέων από την Ελλάδα µε 

αντικείµενο τα ανοικτά δηµόσια δεδοµένα και 

τις εφαρµογές τους, την ανοικτή διακυβέρνηση, 

την ανοικτή εκπαίδευση και την ανοικτή έρευνα. 

Στην ενότητα αυτή γίνονται δεκτές περιλήψεις 

για παρουσιάσεις ή/και πόστερ που θα υποβλη-

θούν σε διαδικασία αξιολόγησης. Η καταληκτι-

κή ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων είναι η 

31η Ιουλίου.

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου (17-18 Οκτω-

βρίου) περιλαµβάνει το τελικό συνέδριο του ευ-

ρωπαϊκού έργου MedOANet (www.medoanet.

eu). Το έργο συντονίζεται από το Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης και προωθεί την εφαρµογή 

εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση 

ανάµεσα στα κράτη της Μεσογείου. Το τελικό 

συνέδριο του MedOANet θα παρουσιάσει τα 

αποτελέσµατα του έργου, εντάσσοντάς τα στο 

ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο των πολιτικών για 

την Ανοικτή Πρόσβαση και θα αποτελέσει βήµα 

για συζήτηση της προόδου της εφαρµογής των 

πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση στην Ευ-

ρώπη. Ειδικότερα, το συνέδριο του MedOANet 

θα εστιάσει στις καλές και αποτελεσµατικές 

πρακτικές σχετικά µε την εφαρµογή πολιτικών 

Ανοικτής Πρόσβασης από φορείς χρηµατοδότη-

σης και διεξαγωγής έρευνας στην Ευρώπη και 

αλλού στον κόσµο, καθώς και στην συµβολή 

της Ανοικτής Πρόσβασης στον Ευρωπαϊκό 

Χώρο Έρευνας. Η είσοδος στο συνέδριο είναι 

ελεύθερη, απαιτείται όµως online εγγραφή.

Πληροφορίες: www.ekt.gr

Περισσότερες από 700 παρουσιάσεις και 

2.500 συµµετοχές καινοτόµων επιχειρή-

σεων, από κάθε γωνιά του πλανήτη, θα 

περιλαµβάνει το µεγάλο επιστηµονικό 

πολυγεγονός “Nanotexnology 2013” που δι-

εξάγεται στη Θεσσαλονίκη από τις 6 έως τις 

13 Ιουλίου 2013, στο Βελλίδειο Συνεδριακό 

Κέντρο. 

Το Nanotexnology 2013”, το οποίο 

εµπλουτίζεται κάθε χρόνο και προσελκύει 

ερευνητές, επιχειρηµατίες και επιστήµο-

νες από όλο τον κόσµο, περιλαµβάνει το 

10ο διεθνές συνέδριο Νανοεπιστηµών και 

Νανοτεχνολογιών µε τέσσερα παράλληλα 

εργαστήρια καινοτοµίας, το 6ο διεθνές 

Συµπόσιο για τα Οργανικά Ηλεκτρονικά και 

τις εύκαµπτες οθόνες µε εννέα παράλληλα 

επιστηµονικά γεγονότα, όπου θα παρουσι-

αστούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις στην 

έρευνα και την εφαρµογή των οργανι-

κών ηλεκτρονικών, το 7ο διεθνές θερινό 

σχολείο Νανοτεχνολογίας, Νανουλικών, 

Οργανικών Ηλεκτρονικών και Νανοϊατρικής 

και την 3η ∆ιεθνή Έκθεση Νανοτεχνολογι-

ών και Οργανικών Ηλεκτρονικών.

Πληροφορίες: http://www.nanotexnology.

com/

"Nanotexnology 2013": 
 

επιστηµονική  
εκδήλωση 

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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Χωρίς ξεκάθαρο πλάνο για το πώς θα αναπροσαρµοστούν οι αντικειµενικές 

-

-

-

-

-

-

-

-

δίου τουριστικές περιοχές και νησιά. Πρόθεση του οικονοµικού επιτελείου 

-

περάσουν το 100%.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
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Το περασµένο Σάββατο γιορτάστηκε η Παγκόσµια Ηµέρα Βιοµηχανικού Σχεδιασµού και το CNN είχε την ιδέα 

να θέσει σε µερικούς από τους µεγαλύτερους σχεδιαστές του κόσµου το ερώτηµα ποιό ήταν το σηµαντικότερο 

σχέδιο κατά τα τελευταία 100 χρόνια. Τις απαντήσεις τους φιλοξενούµε (χτες και σήµερα) στο Newsletter.

Ένα ορόσηµο στον οικονοµικό σχεδιασµό 
της σοβιετικής εποχής, χαρακτηρίζει το 

οργανωµένο, εντός πόλεων έγκληµα, θα 

 
 

 
 

 

-

ακόµη και σήµερα, δίχως να έχω βαρεθεί 
-

-

-
-

-

-

-
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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-

επεξεργασίας των δεδοµένων από τις σεισµικές 

-

-

λέξει δισδιάστατα σεισµικά δεδοµένα στη θαλάσσια 

για λογαριασµό του ΥΠΕΚΑ και τα πρώτα ενδεικτι-

-

-

-

-

-

-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΚΑ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ 

Μέσα στις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται 

να έρθει στη Βουλή το νέο νοµοσχέδιο για 

τα αυθαίρετα, επισήµανε ο αναπληρωτής 

υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλα-

φάτης.

Όπως είπε ο ίδιος χθες στη Θεσσαλονίκη 

στόχος είναι να τοποθετηθεί το «τελευταίο 

σύνορο» στην αυθαίρετη δόµηση, προκει-

µένου να υπάρξει αποτρεπτική και αποτελε-

σµατική καταπολέµηση της στο µέλλον µε 

βασικό εργαλείο την «ταυτότητα κτιρίου».

Íïìïó÷Ýäéï  

ãéá áõèáßñåôá 

Τη δυνατότητα µακροχρόνιας µίσθωσης έως και 

για τουριστικούς σκοπούς αλλά και τη δυνατότη-

-

-

-

εγκατάστασης σκηνών σε αρχαιολογικούς χώ-

του αιγιαλού σε ξενοδοχεία έµπροσθεν των µο-

εισάγεται ο θεσµός των οργανωµένων υποδοχέων 

νοµοθεσία για κάθε κατηγορία οργανωµένου 

οργανωµένων υποδοχέων σε ορεινές περιοχές 

-

-

Οµάδας ΙΙ του άρθρου 5 του Ειδικού Χωροταξικού 

για τον Τουρισµό του 2009 υπό την προϋπόθεση 

-

18 οπών τουλάχιστον το ποσοστό των δυνάµε-

τουριστικών κατοικιών προσαυξάνεται σε 55% 

-

η δηµιουργία ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας κατη-

γορίας 4 και 5 αστέρων. Η µίσθωση επιτρέπεται 

Ìßóèùóç áêéíÞôùí Åêêëçóßáò - ÄÞìùí  

ãéá ôïõñéóôéêïýò óêïðïýò
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πιέσεις για συµφωνία, ώστε να αποδεσµευθούν τα 

8,1 δισ. ευρώ- ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ∆ΟΣΗ- Στο Μαξίµου σήµερα η τρόικα, 

και προχειρότητα- ∆ΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΟΥΤΕ 24 ΩΡΕΣ ΤΟ… ΝΕΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ΙΣΧΥΡΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

Πειραιώς: 

ΚΕΡ∆ΟΣ:

προλάβουν το Eurogroup- ΑΝΕΝ∆ΟΤΗ ΓΙΑ ΟΛΑ Η ΤΡΟΪΚΑ
για περισσότερες απολύσεις από το ∆ηµόσιο- Πώς θα καλύψουν 

τις υποχρεώσεις σε περίπτωση τµηµατικής καταβολής της δόσης 

Η 

Η ΜΕΓΑΛΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συναγερµός από τους πορτογαλικούς 

τριγµούς και την ελληνική δόση- 

- Τα spreads του ευρωπαϊκού Νότου 

 ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΙΣ 

συµφωνία µέχρι την Παρασκευή µε απειλή τρίµηνου παγώµατος 

δανειοδότησης- Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΑ 
Βερολίνο: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΛΙΣΣΑΒΩΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ- Μεγάλες απώλειες στα 

ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια και άνοδος αποδόσεων οµολόγων, λόγω 

ΟΙ ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ 

ΤΑ ΝΕΑ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 

Ανετράπη ο ισλαµιστής πρόεδρος Μόρσι- ∆ιαδηλώσεις υπέρ και κατά 

 Προτείνει στην 

τρόικα η κυβέρνηση.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέα απαίτηση της τρόικας για να εγκρίνει 

τη δόση- 
- Ο Α. 

καθαίρεσε τον πρόεδρο Μόρσι- Στα πρόθυρα εµφυλίου η χώρα- 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στην Αίγυπτο η λαϊκή εξέγερση 

και η παρέµβαση των ενόπλων δυνάµεων- 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αίγυπτος: Στρατιωτικό πραξικόπηµα- Φόβοι για 

άλµα της χώρας στο άγνωστο-  
- Οι δανειστές απειλούν: Συµφωνία ή 

τρίµηνο χρηµατοδοτικό πάγωµα.

ΕΘΝΟΣ: Σηµαντικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων δείχνει το πόρισµα 

των Νορβηγών- - «Μεγάλες 

βήµατα του Μουµπάρακ ο Μόρσι- 

των 8,1 δισ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Στο στόχαστρο της τρόικας και πάλι η πρώτη 

κατοικία- 

Μόρσι-

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η συνοµιλία του Αντώνη Σαµαρά µε την καγκελάριο 

Η ΤΡΟΪΚΑ; 

ΕΣΤΙΑ: Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΙΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΧΩΡΑ- Ανθίσταται λυσσαλέα 

σε κάθε µεταρρύθµιση.

Η ΑΥΓΗ:  

εκπληρώσει τις δεσµεύσεις της προς την τρόικα µέχρι το Eurogroup της 

∆ευτέρας, για να µην βρεθεί προ αναστολής χρηµατοδότησης για τρεις 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

κεφαλαίου- 

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 

αποχωρήσεις από το ∆ηµόσιο- 

Τι προβλέπει η απόφαση Μαυραγάνη για τους φορολογικά ενήµερους- 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τι προβλέπει ο Γέροντας για τα γεγονότα 

πριν από την Έβδοµη Σφραγίδα της Αποκαλύψεως-
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ΜΗΝΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 |

 Τελεσίγραφο στην Αθήνα να ολοκληρωθούν, έως την 

Παρασκευή, οι διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα απευθύνει η 

«παγώνουν» οι δόσεις για τρεις µήνες.

αξιωµατούχος στις Βρυξέλλες απέκλεισε το ενδεχόµενο 

να υπάρξει κι άλλο Eurogroup µέσα στον Ιούλιο για την 

υπάρξει «συµφωνία δεν θα υπάρξει και δόση». Όπως είπε, 

αυξηµένες εκδόσεις εντόκων γραµµατίων, που πάντως δεν 

είναι η πιο βιώσιµη λύση.

αξιωµατούχος του υπουργείου Οικονοµικών, µιλώντας 

στο Reuters, που είπε πως το χειρότερο αυτό σενάριο δεν 

θα αποτελέσει «το τέλος του κόσµου», εκτιµώντας πως 

δύσκολα θα επέλθει συµφωνία για το ∆ηµόσιο.

προσεχές Eurogroup είναι προς όφελος όλων, ενώ ο 

χαρακτήρισε, επίσης, εξαιρετικά απίθανο το σενάριο µη 

ολοκλήρωσης των διαπραγµατεύσεων.

στις Βρυξέλλες προέκυψε ότι µε δεδοµένο το «αγκάθι» 

εντός των προσεχών ηµερών, το πλέον πιθανό σενάριο είναι 

η τµηµατική καταβολή της δόσης των 8,1 δισ., ανάλογα µε 

την εκπλήρωση ενδιάµεσων προαπαιτούµενων, κυρίως για 

την κινητικότητα.

βρίσκεται σε εκκρεµότητα τόσο καιρό.

Όπως είπε, εάν δεν ολοκληρωθεί τώρα η τρίτη αξιολόγηση, 

υπάρχει η δυνατότητα «συγχώνευσής» της µε την τέταρτη 

αξιολόγηση, στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Προειδοποίησε, όµως, πως η αξιολόγηση του Σεπτεµβρίου 

βασικό λόγο το ότι το ∆ΝΤ αναµένεται να θέσει το 

της χρηµατοδότησης και πολλά θέµατα τελικά να 

επανεξεταστούν εξ αρχής.

της δόσης στο τρέχον δίµηνο και εάν απαιτηθεί υπάρχει 

πάντα η λύση του πρόσθετου δανεισµού µε έντοκα, λύση 

εναλλακτική.

Την ίδια ώρα αξιωµατούχος του υπουργείου Οικονοµικών 

στην Αθήνα έλεγε χθες πως στη χειρότερη περίπτωση θα 

πρέπει να αυξηθούν οι εκδόσεις εντόκων γραµµατίων, να 

καθυστερήσουν οι αποπληρωµές ληξιπρόθεσµων οφειλών 

του ∆ηµοσίου, που θα µπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 

καθυστερήσεις πληρωµών, εκτιµώντας πως θα υπάρξει 

συµφωνία, έως τη ∆ευτέρα, σε όλα, πλην ∆ηµοσίου.

Οι διαρροές ότι ίσως παγώσουν οι πληρωµές προς την 

τρόικα, είχαν άµεσο αντίκτυπο στα ελληνικά οµόλογα. Η 

αποτέλεσµα η καµπύλη των αποδόσεων να διευρυνθεί στα 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 3 |

κατά σειρά, συνάντηση του υπουργού ∆ιοικητικής 

εκπροσώπους της τρόικας. Σηµείο αιχµής της ηγεσίας του 

υπουργείου µε τους εκπροσώπους των πιστωτών είναι οι 

απολύσεις, καθώς η τρόικα δεν δέχεται ως «οριστικές» τις 

εφαρµογή του προγράµµατος της κινητικότητας.

Η εκκρεµότητα µε τις παρεµβάσεις στο ∆ηµόσιο προκαλεί 

και ενδοκυβερνητικές αναταράξεις, καθώς στο θέµα της 

κινητικότητας εµπλέκονται και άλλα υπουργεία, που δεν 

γίνονται πιο φορτικές από το γεγονός ότι υπάρχουν ανοικτά 

θέµατα και στα δηµοσιονοµικά. Όπως παραδέχθηκε ο 

υπαλλήλους δεν έχει τεθεί σε κινητικότητα», εξ ου και 

την εκπλήρωση της δέσµευσης.

Μετά το πέρας της χθεσινής συνάντησης του κ. Μητσοτάκη 

µε την τρόικα όλα τα ενδεχόµενα παρέµεναν «ανοιχτά», 

ωστόσο, όπως επισήµανε στέλεχος του υπουργείου ∆ιοικ. 

συνάντηση εξετάστηκαν διάφορα εναλλακτικά σενάρια 

προκειµένου να δοθεί νέα πίστωση χρόνου και η κυβέρνηση 

να είναι σε θέση να τηρήσει τις προαπαιτούµενες για 

την εκταµίευση της δόσης µνηµονιακές δεσµεύσεις που 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των πιστωτών 

πρότειναν να γίνει «συµψηφισµός» µεταξύ απολύσεων 

και κινητικότητας, δηλαδή να αυξηθεί ο αριθµός των 

ο αριθµός των υπαλλήλων που θα πρέπει να τεθούν σε 

κινητικότητα. «Σε καµία περίπτωση δεν θα δεχθούµε 

αύξηση των απολύσεων στο σύνολο του προγράµµατος» 

φέρεται να ήταν η απάντηση του υπουργού και το εν λόγω 

σενάριο εγκαταλείφθηκε.



N E W S L E T T E R

8

σηµερινή συνάντηση και προκρίνεται ως λύση στο θέµα 

της κινητικότητας, είναι να υπολογιστούν σε αυτήν οι 

υπάλληλοι θα είναι διαθέσιµοι από τους 12 µήνες που ισχύει 

«ανεβάσει» το χρονικό όριο στους 9 µήνες. «Πρόκειται για 

βιώσιµη λύση» επεσήµαινε αρµόδια πηγή, σηµειώνοντας 

ότι «µε αυτόν τον τρόπο υπάρχει δυνατότητα συµπλήρωσης 

άλλοις , εφόσον µειωθεί ο χρόνος της διαθεσιµότητας, οι 

διαδικασίες θα συντελούνται ταχύτερα, ικανοποιώντας το 

αίτηµα της τρόικας για άµεση αναδιάρθρωση του ∆ηµοσίου. 

Πάντως, κατά άλλες πηγές, η σύντµηση του χρόνου της 

διαθεσιµότητας ισοδυναµεί µε αύξηση των υπαλλήλων που 

δεν θα αξιοποιηθούν και οι οποίοι τελικώς θα οδηγηθούν σε 

απόλυση. «Για τη µετακίνηση των πρώτων 2.000 υπαλλήλων 

πλάνου προσλήψεων για τη δηµιουργία του νέου κρατικού 

ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επισηµαίνοντας ότι ο τελικός 

θα προκύψει εφόσον οριστικοποιηθεί ο αριθµός των... 

επαναπροσλήψεων και µάλιστα αυτών που αφορούν 

δηµοσιογράφους. Σηµειωτέον ότι η αναλογία 1 προς 1 

οποίο ωστόσο εξαιρούνται οι δηµοσιογράφοι.

άµεσα, µέχρι τα τέλη του µήνα, στη Βουλή το νοµοσχέδιο 

στο οποίο θα αποτυπώνονται τα κριτήρια αξιολόγησης 

βάσει των οποίων υπάλληλοι θα υπάγονται σε καθεστώς 

διαθεσιµότητας/κινητικότητας.

ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 29 |

Ανοίγει και πάλι ο δρόµος για τη δόµηση στα χωριά και 

τους οικισµούς κάτω των 2.000 κατοίκων µε τη νέα ρύθµιση 

που ψηφίστηκε από τη Βουλή, στο νοµοσχέδιο για το 

τις νέες άδειες δόµησης γενικότερα, εδώ και τρία 

χρόνια δεν εκδίδονται άδειες δόµησης στους µικρούς 

οικισµούς και γιατί απαγορεύτηκε η έκδοσή τους, µε µόνη 

προϋπόθεση την παραχώρηση λωρίδας για τη διάνοιξη των 

απαιτούµενων δρόµων.

αναιρέθηκε το δικαίωµα χιλιάδων πολιτών να οικοδοµήσουν 

στα χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων, επειδή δεν υπήρχε 

εγκεκριµένο δίκτυο δρόµων. Για την έγκριση στο µεταξύ 

υπάρχει µια δαιδαλώδης διαδικασία, την οποία ούτε οι 

πολίτες µπορούν να αντέξουν, αλλά ούτε οι υπηρεσίες του 

κράτους. Οι περισσότεροι οικισµοί, δηλαδή, δεν πληρούν 

αυτή την προϋπόθεση και συνεπώς χιλιάδες οικογένειες 

έχαναν το περιουσιακό τους δικαίωµα. Με τη ρύθµιση 

που ψηφίστηκε στη Βουλή µειώνεται η γραφειοκρατία και 

µπαίνουν αποκλειστικές προθεσµίες στη διοίκηση.

τα αναγκαία έγγραφα τα συντάσσουν οι ιδιώτες και τα 

συγκεντρώνει η αποκεντρωµένη διοίκηση για κάθε οικισµό.

και άλλες ρυθµίσεις» που επιγράφεται «άδειες δόµησης 

µε παραχώρηση λωρίδας σε κοινή χρήση»: Για τη δόµηση 

σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά και 

µόνο σε λωρίδα που έχει παραχωρηθεί σε κοινή χρήση 

προηγούµενη κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων.

επιτρέπεται πριν από την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων 

χώρων εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 

προϋποθέσεις: 

Α) Η εδαφική λωρίδα που έχει παραχωρηθεί έχει τεθεί σε 

κοινή χρήση και έχει γίνει η σχετική µεταγραφή της στον 

οικείο δήµο.

Β) Ο κοινόχρηστος χώρος της παραχωρηµένης εδαφικής 

λωρίδας συνδέεται λειτουργικά µε κοινόχρηστο χώρο του 

οικισµού που δεν δηµιουργήθηκε.

Γ) Έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 

τριών µηνών από την υποβολή στην αρµόδια διεύθυνση 

Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού της οικείας 

αποκεντρωµένης διοίκησης ο φάκελος µε τα στοιχεία και 

η πρόταση για την κύρωση του δικτύου κοινόχρηστων 

χώρων του οικισµού ή τµήµατος αυτού στην οποία 

συµπεριλαµβάνεται και η ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται 

άδεια δόµησης.

Στην περίπτωση αυτή, πέραν των λοιπών απαιτούµενων 

στοιχείων για την έκδοση της έγκρισης δόµησης, υποβάλλεται 

και αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράµµατος ή του 

ορθοφωτοχάρτη της πρότασης για την κύρωση του δικτύου 

κοινόχρηστων χώρων µε ειδική ένδειξη της συγκεκριµένης 

ιδιοκτησίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την 

έκδοση έγκρισης ή άδειας δόµησης.

Στον ίδιο νόµο επιχειρείται να δοθεί τέλος στην ασάφεια που 

υπάρχει αναφορικά µε τα όρια των δασικών περιοχών, καθώς 

η εκπόνηση και κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας 

χάρτης µετά την κατάρτισή του θεωρείται από την αρµόδια 

Ο στόχος των νέων ρυθµίσεων για τους δασικούς χάρτες 

είναι να προκηρυχθούν άµεσα οι διεθνείς διαγωνισµοί για την 

εκτέλεση του έργου για το σύνολο της χώρας, να µειωθούν οι 

διαδικασίες και συνεπώς και οι χρόνοι κύρωσης των δασικών 

χαρτών, καθώς και να διασφαλιστούν να µην επιτρέπεται σε 

οποιονδήποτε να µεταβάλλει το περιεχόµενο τους. 


