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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας


Êáé ìüíï áõôü, áñêåß ãéá íá áãáíáêôÞóåé ï êáèÝíáò 

ãéá ôï êáèåóôþò ðïõ Ý÷åé åãêáèéäñõèåß óôéò ó÷Ýóåéò 

êõâÝñíçóçò – «ôñüúêáò».

Ïé åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí áðáéôïýí íá 

êëåßóïõí ïé åôáéñåßåò ÅÁÓ, ÅËÂÏ, êáé ËÁÑÊÏ 

êáé íá áðïëõèïýí ïé åñãáæüìåíïé ÷ùñßò êáí íá 

áðïæçìéùèïýí. Ìå äõï ëüãéá áðáéôïýí áðü ôçí 

ÅëëÜäá íá áðïãõìíùèåß áðü ôéò üðïéåò áìõíôéêÝò 


Ïé ïðïßåò, üíôùò, åßíáé ïéêïíïìéêÜ ðñïâëçìáôéêÝò 

åäþ êáé ðïëëÜ ÷ñüíéá, üðùò ðåñßðïõ åßíáé åðüìåíï 

íá óõìâáßíåé ìå âéïìç÷áíßåò ðïõ ìüíï óå êáéñü 


Ìå äõï ëüãéá, ôéò äéáôçñåßò ãéá ðåñßðôùóç 

(áðåõêôáßáò) ýøéóôçò åèíéêÞò áíÜãêçò êáé äåí 

ìðïñïýí íá ìðáßíïõí óå óõæÞôçóç ìå ôçí «ôñüúêá», 

äß÷ùò ôïí (âÜóéìï) êßíäõíï íá ÷áñáêôçñéóôåß 

«åèíéêÞ ìåéïäïóßá» ç åðéâïëÞ ôïõ «ëïõêÝôïõ».

Áð’ ôï óçìåßï áõôü êáé ýóôåñá, áíáìöéóâÞôçôá 

õðÜñ÷åé Ýíá êáêü ðáñåëèüí, ðïõ èá ðñÝðåé íá 

óõæçôçèåß (ü÷é, ùóôüóï, êáé íá óôáèïýìå ó’ áõôü) 

êáé Ýíá áäÞñçôï ìÝëëïí. ÊáìéÜ êõâÝñíçóç êáôÜ 

ôçí ðåñßïäï ôçò ìåôáðïëßôåõóçò äåí åíäéáöÝñèçêå 

ãéá ôï «ìÜíáôóìåíô» ôùí áìõíôéêþí âéïìç÷áíéþí 

(óõóôçìáôéêÜ ôïðïèåôïýóáí áðüóôñáôïõò êáé 

áðïôõ÷üíôåò óôéò åêëïãÝò ðïëéôåõôÝò), åíþ áíôßèåôá, 

óõóôçìáôéêÜ åíäéáöÝñïíôáí (ðñùôïâïõëéáêÜ Þ 

êáôüðéí Ýîùèåí ðéÝóåùí) ãéá ôçí áãïñÜ áìõíôéêïý 

õëéêïý áðü …óõììÜ÷ïõò, ïé ïðïßïé öñïíôßæïõí 

íá äéáôçñïýí êáé ìåãåèýíïõí ôéò áìõíôéêÝò 

âéïìç÷áíßåò ôïõò.

Êáôüðéí üëùí áõôþí, ç êõâÝñíçóç âñßóêåôáé 

áíôéìÝôùðç ìå Ýíá åèíéêÜ êñßóéìï æÞôçìá, êé áð’ 

ôçí áðÜíôçóç ðïõ èá äïèåß, ðïëëÜ èá êñéèïýí óôï 

áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá.

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

Τελεσίγραφο έστειλε η τρόικα στην 

ελληνική κυβέρνηση, να κλείσει άμε-

σα τις αμυντικές βιομηχανίες και να 

απολύσει τους εργαζομένους χωρίς 

αποζημίωση, καθώς δεν εγκρίνει 

τα σχέδια της κυβέρνησης για την 

αναδιάρθρωση ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ 

εν λειτουργία.  Την αποκάλυψη για 

την αρνητική εξέλιξη με την τρόικα 

έκανε η αναπληρωτής υπουργός 

Άμυνας, Φώφη Γεννηματά, μιλώ-

ντας στο περιθώριο της εκδήλωσης 

του ΠΑΣΟΚ για την επέτειο της 3ης 

Σεπτέμβρη. «Στείλαμε την  περασμέ-

νη εβδομάδα πρόταση που ετοιμά-

σαμε – την είχε κάνει αποδεκτή το 

υπουργείο Οικονομικών και έδωσε 

"πράσινο φως" ο Αντώνης Σαμαράς 

να σταλεί στην τρόικα» είπε η Φώφη 

Γεννηματά και εξήγησε πως την πε-

ρασμένη Πέμπτη έγινε τηλεδιάσκε-

ψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων 

των δανειστών. «Ανέβαλαν την απά-

ντηση λέγοντας ότι θέλουν λίγο χρό-

νο να επεξεργαστούν την πρόταση. 

Χθες, συνέχισε η ίδια  λάβαμε email 

αναφερόμενο στις τρεις εταιρείες - 

ΛΑΡΚΟ, ΕΑΣ και ΕΛΒΟ - που απέρ-

ριπτε τις προτάσεις ως "μη ρεαλιστι-

κές" και "μη βιώσιμες». Σύμφωνα με 

τη Φώφη Γεννηματά, η τρόικα ζήτη-

σε από την κυβέρνηση να εξετάσει 

το κλείσιμο επιχειρήσεων ακόμη και 

χωρίς να υπάρξουν αποζημιώσεις 

στους εργαζόμενους. Η τρόικα προ-

κρίνει το μοντέλο της πτώχευσης. 

Η αναπληρωτής υπουργός Άμυνας 

τόνισε ότι σε συνομιλία της με τον 

Πρωθυπουργό, ο Αντώνης Σαμαράς 

της απάντησε: «Είναι πάρα πολύ δύ-

σκολα τα πράγματα αλλά πάμε για 

μάχη». Η κυβέρνηση επεξεργάζεται 

μια «τεχνοκρατική απάντηση» όπως 

είπε η Φώφη Γεννηματά ενώ η ίδια 

επιμένει στα πολιτικά επιχειρήματα 

υπέρ της αρχικής πρότασης της κυ-

βέρνησης.

Η περίπτωση της 

ΛΑΡΚΟ είναι δια-

φορετική σηµεί-

ωναν  αρµόδιες 

πηγές, σύµφωνα 

µε δηµοσιεύµατα 

του Τύπου, καθώς 

επίσης ότι  για 

την τύχη της εται-

ρίας οι διαπραγ-

µατεύσεις µεταξύ 

κυβέρνησης και 

τρόικας βρίσκο-

νται σε εξέλιξη.

ΛΟΥΚΕΤΟ ΣΕ ΛΑΡΚΟ, ΕΒΟ, ΕΛΒΟ ΖΗΤΑ Η ΤΡΟΙΚΑ

Τελεσίγραφο  
για την αµυντική βιοµηχανία 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

23-26
Σεπτεµβρίου

2013

8ο διεθνές επιστηµονικό συνέδριο 

Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends 

and Applications (IMA 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  Ευκαιρία 

ή απειλή για την Ελλάδα της περιφέρειας της 

Ευρώπης;

 ΑΘΗΝΑ

Τµήµατα Χηµικών Μηχανι-
κών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π. 

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και 
Επιµόρφωσης Μελών ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο 

Σηµειωτικής: «Κόσµοι που αλλάζουν & Σηµεία των 

καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας 

4-6
Οκτωβρίου

2013

 Ανοίγει τις πύλες του στις 19 Σεπτεµβρίου το 

∆ηµοτικό Θέατρο του Πειραιά, το εξαιρετικής 

αρχιτεκτονικής κτήριο του 19ου αιώνα, που 

φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα υπερσύγχρονο 

πολιτιστικό κέντρο διεθνών προδιαγραφών, το 

οποίο θα µπορεί να υποστηρίζει τον προ-

γραµµατισµό υψηλού επιπέδου θεατρικών, 

µουσικών, χορευτικών, λυρικών, πολιτιστικών 

και συνεδριακών εκδηλώσεων. 

Πρόκειται για ένα νεοκλασικό κτήριο, που βρί-

σκεται στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης του 

Πειραιά. Αποτελεί το αξιολογότερο επίτευγµα 

της ∆ηµοτικής δραστηριότητας από της εποχής 

της σύστασης του ∆ήµου (1835) µέχρι και 

σήµερα, ενώ θεωρείται το κορυφαίο σωζόµενο 

ελληνικό θεατρικό κτήριο του 19ου αιώνα. Τις 

τελευταίες δεκαετίες, έχουν γίνει αρκετές προ-

σπάθειες αναστήλωσης. Το 1980, ανακηρύχθη-

κε, µε υπουργική απόφαση, προστατευόµενο 

µνηµείο ως «έργο τέχνης».

Υπέστη ζηµιές από τους σεισµούς του 1981 και 

του 1999. Τον Ιανουάριο του 2006, ξεκίνη-

σε το έργο της συνολικής εκ βάθρων -για 

πρώτη φορά- αποκατάστασης, ενώ το κόστος 

ανακαίνισης εκτιµήθηκε ότι θα ανέλθει στα 39 

εκατοµµύρια ευρώ, ποσό που καλύφθηκε από 

το Γ' ΚΠΣ και το ΕΣΠΑ. Κατά την επισκευή του 

θεάτρου εντοπίστηκαν αρχαιότητες όπως και η 

αρχική ξύλινη σκηνή, µία εντυπωσιακή κατα-

σκευή από τις λίγες σωζόµενες στην Ευρώπη. 

Μεταξύ άλλων, έχουν γίνει εργασίες αποκάλυ-

ψης των ζωγραφικών έργων που υπήρχαν στις 

οροφές. Το θέατρο θα έχει χωρητικότητα 600 

θέσεων.

Το ∆ηµοτικό Θέατρο Πειραιά επαναλειτουργεί 
από τις 19  Σεπτεµβρίου 

Εικαστική έκθεση µε συµµετοχή 40 καλλιτεχνών και έκθεση βραβευµένων φωτογραφιών λειτουργεί 

ήδη -και µέχρι τις 14 Σεπτεµβρίου- στο Μέγαρο Τριανόν (Ηρώων Πολυτεχνείου 43) στην περιοχή των 

∆ικαστηρίων στα Χανιά Κρήτης.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «συµµετέχοντας στις δράσεις του προγράµµατος 

'ΧΑΝΙaRT 2013 - Εικαστικές ∆ιαδροµές στο Νοµό Χανίων' η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή 

Ενότητα Χανίων, το Μέγαρο Τριανόν, η "Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου Χανίων" και το 

'Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Ελαιουργείον' παρουσιάζουν: 

α) Tην οµαδική εικαστική έκθεση «∆ιάλογοι της Αριάδνης και της Πηνελόπης» µε συµµετοχή 40 

Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών και 

β) Τις 25 βραβευµένες φωτογραφίες από το 'Photometria Festival 2013' στην οµαδική έκθεση φωτο-

γραφίας «Αλλαγή;». Είσοδος ελεύθερη. 

Η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία -σε συ-

νεργασία µε τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών 

Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και µε τη 

συνδροµή ερευνητικών φορέων της Κρή-

της- διοργανώνει το 13ο διεθνές συνέδριο 

της εταιρείας, στις εγκαταστάσεις του Με-

σογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων 

(Μ.Α.Ι.Χ.) από 5 έως 8 Σεπτεµβρίου 2013. 

Το συνέδριο έχει θέµα: «Αναζήτηση και 

Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων» και ευελ-

πιστεί να αποτελέσει µοχλό για τη σύζευξη 

βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας στον 

χώρο των Γεωεπιστηµών, µε µια ευρύτατη 

θεµατολογία.

   Στην επιστηµονική εκδήλωση έχουν 

δηλώσει συµµετοχή έγκριτοι επιστήµονες 

από την Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες. 

Ιδιαίτερα νέοι επιστήµονες και ερευνητές 

θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν 

στις 215 εργασίες που έγιναν αποδεκτές τα 

αποτελέσµατα των ερευνών τους στα θέµα-

τα που πραγµατεύεται το συνέδριο.

Η έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα 

γίνει στο Αµφιθέατρο του Κτηρίου Επι-

στηµών την Πέµπτη 5 Σεπτεµβρίου, στις 

7.30 µ.µ., µε θέµα: «Από τις µυθολογικές 

περιπλανήσεις στη σύγχρονη τεχνολογία 

στις γεωεπιστήµες» θα περιλαµβάνει δύο 

οµιλίες εξαίρετων επιστηµόνων: 

- «Μεταλλευτική & Μεταλλουργική ∆ραστη-

ριότητα των Προϊστορικών Κατοίκων του 

Αιγαιακού & Περι-Αιγαιακού Χώρου - Μια 

Γεωµυθολογική Προσέγγιση»

- «Είµαστε µόνοι στο Σύµπαν; οι µετεωρίτες 

δίνουν απαντήσεις;».

«Αναζήτηση  
και Εκµετάλλευση  
Ορυκτών Πόρων»
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Χρηµατοδότηση  
επιχειρήσεων 

Μελέτες  
για τηλεθέρµανση 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/Τ∆Μ ΣΤΗ ∆ΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΚ∆Μ

Μικτές µηνιαίες αποδοχές κάτω  από τα 586 €  
σε ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς!

Αυστηρό µήνυµα προς τις τράπεζες να ξεκινήσουν τη χρηµατοδότηση των 

επιχειρήσεων «τώρα», µέσα από τα προγράµµατα του ΕΣΠΑ, του ΕΤΕΑΝ, της 

ΕΤΕπ και το Jeremie, έστειλε ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης. Ο κ. 

Χατζηδάκης µετά από συνάντηση που είχε µε τη διοίκηση της Ελληνικής Ένω-

σης Τραπεζών έκανε γνωστό ότι οι δύο πλευρές συµφώνησαν στο να τεθούν 

στόχοι και χρονοδιαγράµµατα, αρχής γενοµένης από τον Σεπτέµβριο. Όπως 

είπε ο υπουργός Ανάπτυξης «ζητάµε από την Ένωση Τραπεζών να δράσει και 

να δράσει τώρα. ∆εν προτιθέµεθα να παραµείνουµε θεατές. Είµαστε εδώ για να 

ελέγχουµε τις τράπεζες γιατί κι εµάς µας ελέγχει ο ελληνικός λαός». Ο πρόε-

δρος της ΕΕΤ Γιώργος Ζανιάς εκτίµησε ότι µέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν 

συµβασιοποιηθεί από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες 2 δισ. ευρώ από τα δι-

αρθρωτικά ταµεία. Σύµφωνα µε τον ίδιο µαζί µε την επιστροφή των ληξιπρόθε-

σµων οφειλών στις επιχειρήσεις, έως το τέλος του χρόνου θα έχει διοχετευτεί 

ρευστότητα στην αγορά ίση µε το 5% του ΑΕΠ, ήτοι 8 δισ. ευρώ.

Σε µια σειρά µελετών για εγκατάσταση τηλεθέρµανσης σε όλα τα χω-

ριά του ∆ήµου Αµυνταίου, µε συστήµατα βιοµάζας, προχωρά η δηµοτική 

αρχή. Πρόκειται για ένα σχέδιο της διοίκησης του ∆ήµου που στοχεύει 

στην κάλυψη του συνόλου των αναγκών των κατοίκων της περιοχής µε 

τηλεθέρµανση. 

Ήδη έχουν υπογραφεί οι συµβάσεις µε τους εργολάβους για την ολοκλήρωση 

των τηλεθερµάνσεων σε Αµύνταιο, Λεβαία και Φιλώτα, ένα έργο προϋπο-

λογισµού 13.000.000 ευρώ, που θα ζεστάνει κάθε σπίτι αυτών των οικισµών.  

Η θέρµανση του συνόλου των χωριών του ∆ήµου Αµυνταίου µε συστή-

µατα τηλεθέρµανσης µε βιοµάζα αναµένεται από τη µια να µειώσει το 

κόστος για όλους τους κατοίκους, ιδιαίτερα τους χειµερινούς µήνες, 

κατά τους οποίους η θερµοκρασία πέφτει αρκετούς βαθµούς κάτω από 

το µηδέν, και από την άλλη να δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Στο θέµα της «µισθοδοσίας  ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών & τεχνικού 

Προσωπικού, ως έκτακτων µισθωτών Σύµβασης Εργασίας 8µηνης δι-

άρκειας στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας (ΛΚ∆Μ)»  αναφέ-

ρεται ο Αθανάσιος Κακάλης πρόεδρος της ∆ιοικούσας επιτροπής ΤΕΕ/

Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας µε επιστολή-παρέµβαση του προς τον 

Αρθούρο Ζερβό, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ ΑΕ. Ει-

δικότερα στην επιστολή σηµειώνεται ότι: «Εδώ και δύο µήνες περίπου, 

παρακολουθούµε τουλάχιστον «αµήχανα» τις εξελίξεις αναφορικά µε 

τη µισθοδοσία των έκτακτων µισθωτών σας, που προσλήφθηκαν στις 

10.07.2013 µε Συµβάσεις οκτάµηνης διάρκειας εργασίας στο Λιγνιτικό 

Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας (ΛΚ∆Μ), στους οποίους περιλαµβάνονται 

και συνάδελφοι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί. Πριν από οτιδήποτε άλλο, 

εκφράζουµε την ικανοποίησή µας ότι µετά από πάρα πολύ καιρό και 

µε δεδοµένη την παρούσα συγκυρία, έστω και µε αυτόν τον τρόπο, η 

∆ΕΗ Α.Ε. δίνει ευκαιρία απασχόλησης και σε ∆ιπλωµατούχους Μηχα-

νικούς. Στη συνέχεια όµως, οφείλουµε να διατυπώσουµε την έντονη 

διαµαρτυρία µας για το µισθολογικό καθεστώς που διέπει όλο το τεχνι-

κό Προσωπικό αυτών των Συµβάσεων (σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012), 

µε προεξάρχοντες και πλέον θιγόµενους, τους ∆ιπλωµατούχους Μη-

χανικούς. Για τους τελευταίους ειδικότερα, δεν είναι απλά ισχυρισµός, 

αλλά αποτελεί γεγονός επιεικώς απαράδεκτο, όταν:

-Η συγκεκριµένη παροχή υπηρεσίας αφορά επιστήµονες, που δι-

αθέτουν αυξηµένα τυπικά και ακαδηµαϊκά προσόντα (ανώτατες πα-

νεπιστηµιακές – πολυτεχνικές σπουδές, σε πολλές περιπτώσεις και 

µεταπτυχιακού επιπέδου),

-Εργάζονται στις επικίνδυνες, ανθυγιεινές και περιβαλλοντικά επι-

βαρυµένες συνθήκες στην «πρώτη γραµµή της ηλεκτροπαραγωγής», 

όπως είναι τα Ορυχεία του ΛΚ∆Μ,

-Προσφέρουν την εξειδικευµένη επιστηµονική τους γνώση και τη δι-

αθέσιµη εργοταξιακή εµπειρία τους,

-Άσχετα από τη Σύµβαση που έχουν υπογράψει, σύµφωνα µε την 

επαγγελµατική τους άδεια, έχουν συγχρόνως όλες τις ποινικές και 

διοικητικές ευθύνες που αναλογούν στη θέση που κατέχουν στο ερ-

γοτάξιο ως Μηχανικοί.

Η µεγαλύτερη βιοµηχανική Επιχείρηση της Χώρας «επιτρέπει στον 

εαυτό της», καταβολή µηνιαίων µισθών που κινούνται αρκετά κάτω, 

ακόµη και από τα 586 € (µικτές αποδοχές).  Και αυτό, διότι πέραν των 

άλλων, οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί δεν ασφαλίζονται απευθείας στο 

Ι.Κ.Α., αλλά στο Ε.Τ.Α.Α. / Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., µε ιδιαίτερα επιβαρυντικές 

εισφορές που δεν λαµβάνονται υπόψη στη συγκεκριµένη Σύµβαση 

Εργασίας, οπότε ο µεν µηνιαίος µισθός τους είναι σαφώς µειωµένος 

συγκριτικά µε το νοµικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό, η δε εργα-

σία ευτελιζόµενη πλέον, καταλήγει ουσιαστικά «να γίνεται εθελοντι-

κή»!  Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούµε όπως άµεσα εξαντλήσετε 

όλες τις δυνατότητες που έχετε ως Επιχείρηση στα πλαίσια της θε-

σπισµένης διαβούλευσης που υπάρχει µε την Ελληνική Κυβέρνηση 

(Ερµηνευτική Εγκύκλιος - Περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 

του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012), προκειµένου οι εν λόγω έκτα-

κτοι µισθωτοί (∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί και το τεχνικό Προσωπικό) 

να πληρώνονται «αξιοπρεπώς» και όπως «αρµόζει» για την εργασία 

που προσφέρουν, όπως επίσης να αρθούν οι ανισότητες και η περαι-

τέρω δηµιουργία µισθωτών της ίδιας κατηγορίας / θέσης, µε διάφορες 

στάθµες οικονοµικών απολαβών και άλλων κινήτρων».



Καθόλου µακρινού µέλλοντος, όπως αποδεικνύεται από τις πάρα πολλές καινοτοµίες που 

παρουσιάζονται τα τελευταία χρόνια, χάρη στην ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Μια µικρή ιδέα 

αυτού που έρχεται, δίνουµε σήµερα, ατλώντας τα δεδοµένα από τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο 

πλαίσιο των βραβείων INDEX.
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Τα πάνω-κάτω στην οικοδοµή θα φέρουν οι 3D 

εκτυπώσεις. Επιτρέπουν, να σχεδιάσει ο καθένας 

το σπίτι που θέλει, να µεταφέρει στον τόπο της 

κατασκευής εκτυπωτή και υλικά, να εκτυπώνει 

τα κοµµάτια και να τα συναρµολογεί παρόµοια µε 

τα µπλοκ της Lego, να αποφεύγονται τα ακριβά 

logistics, να ελαχιστοποιούνται τα απόβλητα και να 

εξασφαλίζεται η …βιώσιµη λύση της στέγασης.

Το Βρετανικό αρχιτεκτονικό γραφείο Homes 

Facit είναι υπέρµαχος του D-Process, ένα 

προκατασκευασµένο σπίτι. Έχει σχεδιαστεί σε έναν 

υπολογιστή, µε κάθε µικρή λεπτοµέρεια, ακόµη 

και της θέσης που θα τοποθετηθούν οι πρίζες. Ένα 

κοντέινερ εφοδιασµένο µε 3D-εκτυπωτές φτάνει 

στον τόπο «ανέγερσης» του σπιτιού, εκτυπώνει 

τα ξύλινα κοµµάτια µε ταχύτητα και ακρίβεια. 

Μια κατοικία τεσσάρων υπνοδωµατίων µπορεί να 

συναρµολογηθεί σε λιγότερο από µια εβδοµάδα. 

Χρειάζεται λιγότερα υλικά, που σηµαίνει ότι είναι 

ουσιαστικά πιο οικολογική. Απαιτεί ένα µικρότερο 

εργατικό δυναµικό, που σηµαίνει ότι είναι σηµαντικά 

φθηνότερη.

Η προκατασκευή, στην ανέγερση κατοικιών ασφαώς 

δεν είναι άγνωστη. Χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα 

στην πρώην Σοβιετική Ρωσία, µετά το τέλος του Β 

Παγκοσµίου Πολέµου, για να καλυφθούν οι τεράστιες 

ανάγκες στέγασης. Η βρετανική κυβέρνηση 

επιχείρησε, επίσης, να περιορίσει το έλλειµµα 

στέγης µε την κατασκευή 150.000 κατοικιών από 

προκατασκευασµένα στοιχεία σκυροδέµατος. Η 

κρίσιµη διαφορά είναι ότι η 3D-εκτύπωση έχει την 

ικανότητα να κατασκευάζει µοναδικά και όχι όµοια 

σπίτια. 

Ως το 2050, το 75% του παγκόσµιου πληθυσµού 

εκτιµάται ότι θα ζει σε πόλεις. Η 3D-εκτύπωση δεν 

προσφέρει µόνο µια λογική λύση στην αντιµετώπιση 

της στεγαστικής κρίσης, αλλά και τη δυνατότητα να 

καθορίσουµε απόλυτα και σε λεπτοµέρειες τον τρόπο 

κατά τον οποίο θα ζούµε, λένε οι εµπνευστές της 

ιδέας.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ, ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, 

ΣΤΕΓΑΣΗ 

Η Lowline είναι µια 
(οµολογουµένως εντυπωσιακή) 
πρόταση για τη µετατροπή ενός 
εγκαταλελειµµένου υπόγειου 
χώρου στάθµευσης τρόλεϊ, στο 
Terminal Williamsburg στη 
Νέα Υόρκη. Ένα πάρκο κάτω 
από τα πόδια µας, όπου τα φυτά 
και τα δέντρα ζουν από το φως 
του ήλιου, το οποίο, ωστόσο, 
διοχετεύεται από την επιφάνεια 
στους υπόγειους χώρους µε 
καλώδια οπτικών ινών!

Μνήµη παντού ! Οι ετικέτες περιλαµβάνουν 
έναν αισθητήρα και το chip µνήµης τυπωµένο 
επάνω σε µια αυτοκόλλητη ταινία. Μία πιθανή 
χρήση είναι η παρακολούθηση και η εµφάνιση 
πληροφοριών σχετικά µε τη θερµοκρασία στην 
οποία τα τρόφιµα πρέπει να αποθηκευτούν 
για να διατηρηθούν για µακρύτερο διάστηµα. 
Αντίστοιχα, στα φάρµακα, οι αντενδείξεις και η 
διάρκεια ζωής τους.

Από γκρίζα, πράσινη, η 
τσιµεντούπολη. Ένας απλός, 

χαµηλής τεχνολογίας τρόπος 
– υποστηρίζουν οι εµπνευστές 
του - για να σπάσει η µονοτονία 
του αστικού τοπίου. Ανοίγοντας 

τρύπες στις πέτρες, από 
τις οποίες βγαίνουν στην 

επιφάνεια ανθεκτικά φυτά, 
τα πεζοδρόµια εµφανίζονται 

κατάσπαρτα µε κάποιο πράσινο.

Το Hiriko είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 
που "διπλώνει" σε µια κάθετη θέση, 
καταλαµβάνοντας ελάχιστο χώρο στάθµευσης. 
Αναµένεται να τεθεί σε εµπορική παραγωγή 
το 2014 !

Το Ecoline είναι το φορτηγό πλοίο του µέλλοντος, 
χρησιµοποιώντας τα µεγάλα πανιά µειώνει την 
κατανάλωση καυσίµων στο ήµισυ. Έτσι, περιορίζει 
δραστικά την ατµοσφαιρική ρύπανση, ιδίως στις 
πόλεις-λιµάνια, µειώνει το µεταφορικό κόστος 
των προϊόντων, κατ’ επέκταση τις τιµές στον τελικό 
καταναλωτή. ∆ιαθέτει πάντως και ένα συµβατικό 
κινητήρα, για εφεδρική ισχύ, όταν, για παράδειγµα ο 
άνεµος πέφτει.
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∆έκα βασικές υπηρεσίες µε συγκεκριµένες χρονικές δεσµεύσεις περιλαµβά-

νει ο «Χάρτης Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές». µεταξύ αυτών περιλαµ-

βάνεται η καταβολή αποζηµίωσης για καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών ρεύµατος από το ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) - θυγατρική της ∆ΕΗ. Σύµφωνα µε την εισήγηση της 

Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας ο «χάρτης» σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κά-

ποια από τις προθεσµίες αυτές, ο ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. καταβάλλει στον καταναλωτή 

συγκεκριµένο ποσό, ως οικονοµική ρήτρα (αποζηµίωση), µετά από αίτηση του 

καταναλωτή προς την εταιρεία. Οι 10 καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

καταναλωτών αφορούν διακοπή και επανασύνδεση µετά από αίτηµα, επανα-

σύνδεση µετά από εξόφληση χρέους, τοποθέτηση - σύνδεση µετρητή, µελέτη 

απλής ηλεκτροδότησης, επέµβαση για τήξη ασφάλειας µετρητή, κατασκευή 

απλής παροχής ρεύµατος, τήρηση συµφωνηµένης συνάντησης, απάντηση 

σε γραπτά αιτήµατα-παράπονα χωρίς επίσκεψη, µελέτη ηλεκτροδότησης µε 

δίκτυο και απάντηση σε γραπτά αιτήµατα-παράπονα µε επίσκεψη. Η ΡΑΕ θε-

ωρεί ότι η ρήτρα αυτή πρέπει να καταβάλλεται αυτόµατα στον πελάτη µέσα 

σε συγκεκριµένη προθεσµία (π.χ. µε πίστωση σε επόµενο λογαριασµό του), 

χωρίς την απαιτούµενη µέχρι σήµερα υποβολή σχετικής αίτησης από τον κα-

ταναλωτή. Τα ποσά της αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέρ-

γειας µπορούν να διαφοροποιούνται ανά κατηγορία πελατών (π.χ. οικιακών/

επαγγελµατικών), αλλά και µε βάση την αναµενόµενη επίπτωση της αστοχίας 

της συγκεκριµένης υπηρεσίας. Στο µεταξύ, δόθηκε παράταση της δηµόσιας 

διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Κανονισµού Τήρησης Αποθεµάτων 

Έκτακτης Ανάγκης σε Αργό Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή, µετά από αιτήµατα 

φορέων. Η Αρχή ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους ότι η εν λόγω προθεσµία 

παρατείνεται έως τις 20 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα Παρασκευή. Υπενθυµίζεται 

ότι οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ µε 

ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, 

µε κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ/Γενική Γραµµατεία ΕΚΑ/∆ιεύθυνση Πετρελαϊκής 

Πολιτικής, εφ' όσον το επιθυµούν.

 «×Üñôçò Õðï÷ñåþóåùí  

ðñïò ôïõò ÊáôáíáëùôÝò» ôçò ÄÅÇ

Αίτηση χορήγησης Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, συνολικής ισχύος 200 MW, υπέβαλε στην 

ΡΑΕ η εταιρεία SENTRADE. Όπως σηµειώνει η Αρχή 

σε ανακοίνωσή της, η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 

έτη µε δυνατότητα παράτασης, σύµφωνα µε τον Κα-

νονισµό Αδειών Προµήθειας και Εµπορίας Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας. Τυχόν ενστάσεις από ενδιαφερόµενα 

µέρη µπορούν να υποβληθούν στην Ρ.Α.Ε. εντός 15 

ηµερών, σύµφωνα µε τα άρθρα 6 και 7 του Κανονι-

σµού Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρι-

κής Ενέργειας. (∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων 

µέχρι 18/09/2013).

ÍÝá åôáéñßá 

Εγκρίθηκε από την Ενδιάµεση ∆ι-

αχειριστική Αρχή της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 

η ένταξη της πράξης «Εκπαιδευτι-

κός Φωτισµός» του ∆ήµου Αλεξαν-

δρούπολης στο Επιχειρησιακό Πρό-

γραµµα «Μακεδονία – Θράκη 2007 

– 2013» (ΕΣΠΑ). Ο ∆ήµος Αλεξαν-

δρούπολης επέτυχε την ένταξη της 

πράξης συνολικού προϋπολογισµού 

δηµοσίας δαπάνης 129.637,57 ευρώ.

Με την αντικατάσταση των φωτιστι-

κών σωµάτων µε νέας τεχνολογίας 

χαµηλής εκποµπής διόδου (LED) και 

την τοποθέτηση αυτόνοµων υβριδι-

κών αιολικών – φωτοβολταϊκών στύ-

λων, ο ∆ήµος Αλεξανδρούπολης, δια 

της Αντιδηµαρχίας Ενέργειας & Φυ-

σικών Πόρων, µε την υποστήριξη της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού 

Οργάνωσης και Πληροφορικής, επι-

χειρούν να συνδυάσουν την εξοικο-

νόµηση ενέργειας µε την ενηµέρω-

ση και την εκπαίδευση των πολιτών, 

µαθητών και λοιπών επισκεπτών του 

πάρκου Εθνικής Ανεξαρτησίας της 

πόλης.

ÍÝïò öùôéóìüò óôçí Áëåîáíäñïýðïëç

Άγονος κηρύχθηκε, σήµερα, καθώς δεν κατατέθηκαν προσφορές 

και ο δεύτερος διαγωνισµός, που είχε προκηρύξει ο Οργανισµός 

Λιµένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) για την κατασκευή και λειτουργία µα-

ρίνας αναψυχής, ελλιµενισµού 218 σκαφών, στην πρώτη προβλήτα. 

Σύµφωνα µε το  ΑΠΕ-ΜΠΕ πλέον, η ΟΛΘ ΑΕ εξετάζει το ενδεχό-

µενο να πραγµατοποιήσει η ίδια το έργο, καθώς λίγους µήνες µετά 

το "ναυάγιο" του πρώτου διαγωνισµού, τον περασµένο Απρίλιο, το 

επενδυτικό ενδιαφέρον για τη µαρίνα εξακολουθεί να παραµένει 

αδρανές. Κι αυτό παρότι η µαρίνα χωροθετείται σε εξαιρετικά προ-

νοµιακό σηµείο του λιµανιού (στην πλευρά που "κοιτάζει" προς την 

πλατεία Αριστοτέλους), ενώ ο ιδιώτης που θα την αναλάµβανε θα 

είχε τη διαχείρισή της για µια περίοδο 35 ετών. Με µια λιτή ανακοί-

νωση, ο ΟΛΘ ενηµερώνει ότι "η προθεσµία έληξε σήµερα στις 2.30 

το µεσηµέρι, χωρίς να εµφανιστεί κάποιος ενδιαφερόµενος, παρά 

το γεγονός ότι κάποιοι είχαν προµηθευτεί τα σχετικά τεύχη. Τις επό-

µενες εβδοµάδες, το ∆Σ της ΟΛΘ ΑΕ θα αποφασίσει για το µέλλον 

του έργου. Θα εξετάσει, δηλαδή, τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει 

η ίδια το έργο, που εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην βελτίωση του 

τουριστικού προϊόντος της Θεσσαλονίκης και την αισθητική ανα-

βάθµιση του κέντρου της πόλης". Η απουσία ενδιαφέροντος φαίνε-

ται ότι σχετίζεται την οικονοµική κρίση. Ο  πρόεδρος και διευθύνων 

σύµβουλος του ΟΛΘ Στέλιος Αγγελούδης, στη διάρκεια πρόσφατης 

συνέντευξης Τύπου σχολιάζοντας το "ναυάγιο" του πρώτου διαγω-

νισµού, είχε τότε επισηµάνει ότι αντιλαµβάνεται πως η οικονοµική 

συγκυρία είναι δύσκολη, µε αποτέλεσµα να αποτρέπεται το επεν-

δυτικό ενδιαφέρον. Επιπρόσθετα, όπως σχολιάζουν παράγοντες της 

αγοράς, η συνολικότερη κινητικότητα, που καταγράφεται από το 

ΤΑΙΠΕ∆, για τις ελληνικές µαρίνες και τουριστικά λιµάνια, φαίνεται 

ότι κάνει τους υποψήφιους επενδυτές να τηρούν στάση αναµονής, 

πριν αποφασίσουν τις επόµενες κινήσεις τους, καθώς υπάρχουν 

πολλοί διαθέσιµοι "στόχοι".

  Άγονος διαγωνισµός  
σε έργο του ΟΛΘ 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η κυβέρνηση θα εξετάσει το άµεσο κλείσιµο 

ακόµη και χωρίς αποζηµιώσεις- ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΜΕΣΟ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΙΣ 
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- Μη ρεαλιστικό το µοντέλο εκκαθάρισης 

τις επιχειρήσεις αρχίζει από την 1η/12/2013- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΜΕ ΝΕΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ-

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΤΟΥ 2014
∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 2 ∆ΙΣ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ:

ξένων επενδυτών- ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ- Κέρδη 2,37% στο 

διαπραγµατεύσεις της κυβέρνησης µε την τρόικα- ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ 
«ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΕ ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ- 

∆εκεµβρίου- ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ… 
ΑΦΑΝΤΟΙ ΤΟΥ ΦΠΑ

«ΠΑΚΕΤΟ» ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ, ΕΦΑΠΑΞ, ΣΥΝΤΑΞΗ- 

∆ΑΝΕΙΑ 2 ∆ΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΦΟΒΟΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΕΣ, ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΙΣ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ- 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
EUROBANK ΕΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014-

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΑΣ- 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΩΝ ∆ΕΝ 
∆ΗΛΩΣΑΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ, ΦΠΑ 
Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ ΓΙΑ ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΥΡΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΜΕ «ΚΑΥΤΟ» MAIL ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ  

.500 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ 
ΕΝΑ 24ΩΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆εν δέχονται κατάργηση της ελάχιστης αµοιβής και της 

υποχρεωτικής παράστασης στα συµβόλαια- ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ- 

Ο ΗΛΙΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑΣ  
∆ΕΥΤΕΡΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΣΑΚΩΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
απαιτήσεις- ΤΟΡΠΙΛΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΕΑΣ, ΕΛΒΟ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ζητούν πτώχευση χωρίς 

καταβολή αποζηµιώσεων- ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΤ ΕΛΒΟ, ΕΑΣ, ΛΑΡΚΟ  

 ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΗΤΑΝ 
ΕΚΕΙ…  ΑΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ, 
ΜΗΝΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΜΕ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η κυβέρνηση αλλάζει σύστηµα εκλογής για 

να ακυρώσει την ισχύ της αντιπολίτευσης- COLPO GROSSO ΣΤΙΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ! 
 ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ 2.250 ΨΥΧΕΣ  

ΡΩΣΙΚΟΣ ΠΥΡΑΥΛΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ…

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

έχοντες- ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΣΕ 12 ∆ΟΣΕΙΣ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ  
 ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΥΠΟΥ… ΝΕΡΙΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ- 

κοντά στη σύνταξη- ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΣ ΓΙΑ 2.200 ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

λουκέτο χωρίς αποζηµιώσεις στους εργαζοµένους- ΣΦΑΓΗ ΓΙΑ 
ΛΑΡΚΟ ΕΛΒΟ, ΕΑΣ!  ΠΑΓΩΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ- ΣΑΜΑΡΑΣ: ∆ΥΣΚΟΛΗ Η 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΘΑ ∆ΩΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΧΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
υπέρµετρα υψηλό κόστος ενεργείας. 

Η ΑΥΓΗ: ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

στην τρόικα για το β’ εξάµηνο του έτους. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΠΕΛΑΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΠΑΞ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ 
ΣΤΙΣ… 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.
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«ΠΥΡΕTOΣ» ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- 4.500 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΕΝΑ 24ΩΡ0 

ΕΘΝΟΣ |  | 4/09/2013

κατατέθηκαν πάνω από 170 δηλώσεις, κάτι που δείχνει πως 

πολλοί βιάζονται να ρυθµίσουν την περίπτωσή τους - ίσως µε 

σκοπό την πώληση του ακινήτου.

συστήµατος αναµένονται σήµερα - αύριο, ωστόσο τόσο από 

κανένα ουσιαστικό πρόβληµα.

στον ιδιοκτήτη (και στον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό) να 

παρακολουθεί όλη την πορεία τακτοποίησης του ακινήτου του 

καθώς, µε την πληρωµή του παραβόλου, η δήλωση αποκτά 

έτσι η ενηµέρωση για την πορεία υπαγωγής στη ρύθµιση, την 

καταβολή των δόσεων, την καταχώριση των πληρωµών έως 

για ενηµέρωση επί των στοιχείων έχουν επίσης το υπουργείο 

∆ιοίκησης, οι υπηρεσίες δόµησης των δήµων και οι αρµόδιες 

∆υνατότητα ενηµέρωσης παρέχεται και σε τρίτα πρόσωπα 

είναι έτοιµο να δεχτεί τις παλαιές περιπτώσεις σε έναν µήνα.

ΟΙ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ... ΟΠΛΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  | 4/09/2013

∆εκατρείς ηµέρες πριν από την έναρξη του νέου δικαστικού 

έτους, οι δικηγόροι ετοιµάζονται για κινητοποιήσεις δηλώνοντας 

µε τον τρόπο αυτό τις σοβαρές ενστάσεις τους για τον νέο Κώδικα 

∆ικηγόρων που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Βουλή. Η 

συνεδριάζει εκτάκτως σήµερα για να καθορίσει τη στάση της, ενώ 

Οι προωθούµενες ρυθµίσεις που αποτελούν για τους δικηγόρους 

χώρας µας, είναι η κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης 

δικηγόρων στα συµβόλαια, o προσδιορισµός ελάχιστης 

η παράσταση των δικηγόρων σε όλα τα συµβόλαια είναι 

υποχρεωτική µόνο για τον αγοραστή και όχι για τον πωλητή και 

την 1η Ιανουαρίου 2014, η παράσταση των δικηγόρων δεν θα είναι 

πλέον αναγκαία σε κανένα συµβόλαιο και για κανένα από τα δύο 

αντισυµβαλλόµενα µέρη.

Η δική τους παρουσία, όπως λένε οι δικηγόροι, κατά την 

λένε, η απουσία Κτηµατολογίου θα καταστήσει επιβεβληµένη 

αλλά επειδή δεν θα υπάρχει η υποχρέωση της παράστασής 

τους, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι αµοιβές στους παριστάµενους 

δικηγόρους να µην αποτυπώνονται στα χαρτιά, αλλά να δίνονται 

χέρι µε χέρι.

Κόκκινο πανί, όµως, αποτελεί για τους δικηγόρους και η 

εταιρείες και εν γένει επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα. Οι 

ενστάσεις τους ως προς αυτό το σηµείο έχουν να κάνουν µε 

την ενδεχόµενη υπαλληλοποίηση - όπως λένε - των δικηγόρων, 

οι οποίοι θα είναι υποχρεωµένοι µε πολύ χαµηλές αµοιβές να 

ασκούν τα καθήκοντά τους.

Κατά τη διάρκεια της σηµερινής έκτακτης συνεδρίασης της 

θα τεθεί στο τραπέζι και η αλλαγή του τρόπου υπολογισµού 

των κρατήσεων επί των γραµµατίων προείσπραξης, τα οποία 

είναι υποχρεωµένοι να κόβουν οι δικηγόροι ως αµοιβή για την 

παράστασή τους ενώπιον των δικαστηρίων και ανακριτών.

Με βάση τα νέα δεδοµένα, οι κρατήσεις τους που θα 

αποδίδονται στους κατά τόπους δικηγορικούς συλλόγους και 

και δεν θα υπολογίζονται πλέον µε βάση την ονοµαστική αξία 

ότι µε αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να γίνει το πρώτο βήµα για 

Κώδικα ∆ικηγόρων θα συζητηθεί και το πάγιο εδώ και χρόνια 

πρόβληµα στην καθυστέρηση απονοµής της δικαιοσύνης.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  | 4/09/2013

θα περιλαµβάνει το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που επεξεργάζεται 

εµπορικές µισθώσεις ούτε καν η σταδιακή απελευθέρωσή τους, 

όπως ζητούν οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών. Με άλλα λόγια, το 
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καθεστώς να παραµείνει το ίδιο, δηλαδή µε διάρκεια συµβολαίων 

τα 12 χρόνια.

εµπορικών µισθώσεων. ∆εν είναι λίγοι, µάλιστα, αυτοί που 

απελευθέρωση των εµπορικών µισθώσεων, ενώ ο δεύτερος 

απελευθέρωσης.

Ο κ. Χατζηδάκης, πάντως, έχει ζητήσει από τα µέλη της ειδικής 

επιτροπής που έχει συσταθεί µε αντικείµενο την κατάρτιση νέου 

θεσµικού πλαισίου για τις εµπορικές µισθώσεις να καταλήξουν 

µείωσης της διάρκειας των συµβολαίων από τα 12 χρόνια που 

να είναι ακόµη µικρότερη, για παράδειγµα στα τρία χρόνια, να 

χρονικό διάστηµα της σύµβασης.

πρέπει να απελευθερωθούν άµεσα, χωρίς κανένα περιορισµό, 

προκειµένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην αγορά, 

σε κάθε περίπτωση. 

απελευθέρωση µέχρι την εξάντληση της 12ετίας, προκειµένου να 

σηµερινό καθεστώς που διέπει τις εµπορικές µισθώσεις 

προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε εµπορικά σηµεία. 

Γι' αυτό και υιοθετήθηκε η 12ετής υποχρεωτική µίσθωση, κατά 

τη διάρκεια της οποίας ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται να προβεί 

δικαίωµα να καταγγείλουν το συµβόλαιο τους µε τη συµπλήρωση 

12 µηνών από τη σύναψή του, καταβάλλοντος µόλις ένα ενοίκιο 

ακόµα κι αν τα ακίνητά τους είναι κενά.

είσοδο περισσότερων επενδυτών του εξωτερικού στην αγορά 

επαγγελµατικών ακινήτων, καθώς το καθεστώς θα πάψει να 

είναι τόσο ανισοµερές και να ευνοεί σχεδόν αποκλειστικά τους 

ενοικιαστές.

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ 17.000 Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  | 4/09/2013

εντόπισε το υπουργείο Οικονοµικών, που απειλεί µε κατασχέσεις 

και ανακλητικές δηλώσεις E9, προκειµένου να εντοπιστούν όσοι 

170.000 ιδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας 

άνω των 400.000 ευρώ ο καθένας.

τις απαραίτητες ενέργειες γα να µπορέσουν να αποσπαστούν 

το 2014 θα αποτελέσουν τη µεγάλη πηγή εσόδων για τον κρατικό 

περιλαµβάνεται η αποστολή ατοµικών ειδοποιητηρίων σε 

αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή σε κινητή ή ακίνητη περιουσία 

την οποία ήδη κατέχουν ή σε εισοδήµατα που πρόκειται να 

εισπράξουν στο µέλλον.

σύνταξη ή το βοήθηµα υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 1.000 

ότι το ποσό που αποµένει δεν είναι µικρότερο από 1.0000 ευρώ. 

είσπραξης είναι το ληξιπρόθεσµο χρέος να υπερβαίνει τα 300 

ληξιπρόθεσµο χρέος προς το ∆ηµόσιο από κάθε αιτία, 

συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, 

πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από τρίτα 

διαθέτουν ακίνητη περιουσία.


