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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

“ÊÜíáìå ëÜèïò…” äÝ÷åôáé êáé åðéóÞìùò 

Ýêèåóç ôïõ ÄÍÔ, áëëÜ èá óõíå÷ßóïõìå óôçí 

ßäéá êáôåýèõíóç, åßðå, ðåñßðïõ áðåñßöñáóôá, 

ï åðéêåöáëÞò ôïõ êëéìáêßïõ ôïõ ÄÍÔ Ðüë 

Ôüìóåí ìéëþíôáò óå äçìïóéïãñÜöïõò ìÝóù 

ôçëåäéÜóêåøçò, Ý÷ïíôáò äõï (ðñïöáíåßò) 

óôü÷ïõò: íá ôá ñßîåé óôçí “áðåßèáñ÷ç” ÅÅ, íá 

ðñïåôïéìÜóåé ôï Ýäáöïò ãéá íÝá óêëçñÜ ìÝôñá 

ôïõò ¸ëëçíåò.

Ï ê. Ôüìóåí Üöçóå áíïéêôü ôï èÝìá ôïõ 

“êïõñÝìáôïò” ôïõ ÷ñÝïõò óå äõï äüóåéò 

(áñ÷Ýò 2014 êáé 2015), äåí Ýêáíå ôï ßäéï 

êáé ìå ôçí áðüêëçóç ôïõ äçìïóéïíïìéêïý 

êåíïý ôçò ðåñéüäïõ 2015-2016, ãéá ôï ïðïßï 

åîÝöñáóå ôç âåâáéüôçôá üôé “åÜí õðÜñ÷åé 

ïðïéïäÞðïôå êåíü ãéá ôï 2015 êáé 2016, ôüôå 

ïé ¸ëëçíåò èá ðñÝðåé íá ëÜâïõí ðñüóèåôá 


Óôçí Ýêèåóç ôïõ …”êÜíáìå ëÜèïò” 

õðïäåéêíýïíôáé åììÝóùò ôá íÝá ìÝôñá ðïõ 

èá ðñÝðåé íá ëçöèïýí ãéá íá êëåßóåé ôï 

äçìïóéïíïìéêü êåíü: ïé åëëçíéêÝò áñ÷Ýò 

èá ìðïñïýóáí íá áêïëïõèÞóïõí áñêåôÝò 

óôñáôçãéêÝò, óõìðåñéëáìâáíïìÝíçò ôçò 

âåëôßùóçò ôùí åóüäùí ìå äéåýñõíóç ôçò 

öïñïëïãéêÞò âÜóçò, ìÝóù ðåñáéôÝñù ìåßùóçò 

ôùí öïñïáðáëëáãþí, ôçí åðÝêôáóç ìÝôñùí 

ðïõ èá ëÞîïõí, ð.÷. üðùò ç åéäéêÞ åéóöïñÜ 

áëëçëåããýçò êáé óôï÷åõìÝíåò ðåñéêïðÝò óôéò 

ôñÝ÷ïõóåò äáðÜíåò. Õðåíèõìßæåôáé, ìÜëéóôá, 

ðùò ôï åëëçíéêü ðñüãñáììá åßíáé ðëÞñùò 

÷ñçìáôïäïôçìÝíï ùò ôï ðñþôï åîÜìçíï ôïõ 

2014, áëëÜ óôï äåýôåñï åîÜìçíï ôïõ 2014 

ðñïâëÝðåôáé ÷ñçìáôïäïôéêü êåíü 4,6 äéó. 

åõñþ, ðïõ áõîÜíåôáé óå 6,5 äéó. åõñþ ôï 

2015. ÁõôÜ êïñíéïôïðïéþíôáò êáé ôá üðïéá 

õðïëåßììáôá ôïõ ðåñßöçìïõ success story... 

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Νέο χωροταξικό  
για τον Τουρισµό

«Σήμα κινδύνου», ταυτόχρονα και προσκλητήριο προς τους πρυτάνεις, τους κοσμήτο-

ρες και τους προέδρους τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, για κοινή στά-

ση και δράση απέναντι στην μεθοδευόμενη, κατ’ επιταγή της «τρόϊκας», απορρύθμιση 

και, εν τέλει, ισοπέδωση του επαγγέλματος του διπλωματούχου μηχανικού στη χώρα 

μας, απηύθυνε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης, κατά τη διάρκεια κοινής σύσκε-

ψης με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΣΕ ΚΟΙΝΗ ∆ΡΑΣΗ ΚΑΛΕΣΕ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΗΝ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Να µην περάσουν οι «µνηµονιακές» εντολές   
ισοπέδωσης του επαγγέλµατος του µηχανικού

Αναλυτικά στη 

σελ. 5 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθη-

κε  η υπουργική απόφαση για το 

νέο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού 

σχεδιασμού και αειφόρου ανά-

πτυξης για τον τουρισμό και την 

αλληλένδετη στρατηγική μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

διαδικασία η οποία αναμένεται 

και να ολοκληρωθεί τον επό-

μενο ενάμιση μήνα. Το πλαίσιο 

προβλέπει τον περιορισμό της 

διάσπαρτης δόμησης τουριστι-

κών εγκαταστάσεων σε περιοχές 

εκτός σχεδίων πόλεων και ορί-

ων οικισμών μέσω της θεσμο-

θέτησης ζωνών με χρήση γης 

«τουρισμός - αναψυχή» και ορ-

γανωμένων υποδοχέων. Επίσης, 

προβλέπεται η άμβλυνση της 

εποχικότητας του τουρισμού της 

χώρας και η αύξηση της μέσης 

δαπάνης ανά επισκέπτη μέσω 

της προώθησης ξενοδοχειακών 

καταλυμάτων υψηλής ποιότητας 

υπηρεσιών και υποδομών και της 

προώθησης σύγχρονων τουριστι-

κών προϊόντων, όπως η τουριστι-

κή κατοικία. Ακόμη εισάγονται 

νέες κατηγορίες όπως ο τουρι-

σμός κρουαζιέρας και ο τουρι-

σμός με σκάφη αναψυχής ενώ 

προβλέπεται η τουριστική αξιο-

ποίηση της ακίνητης περιουσίας 

του Δημοσίου. Το πλαίσιο δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στην ενίσχυ-

ση λιγότερο τουριστικά αναπτυγ-

μένων περιοχών, που έχουν ση-

μαντικές προοπτικές ανάπτυξης, 

σε συνδυασμό με την αξιοποίηση 

ειδικών - εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού. Σημαντικές παρεμβά-

σεις αναμένονται επίσης για την 

προστασία και την αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος και του τοπί-

ου με την αναγνώριση και συνδυ-

ασμένη προβολή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών κάθε περιοχής 

και τη διαφύλαξη και ανάδειξη 

του φυσικού και πολιτιστικού πε-

ριβάλλοντος. 

Αλλάζουν οι 
κανόνες τουρι-
στικής δόµησης, 
ενώ παράλληλα 
προβλέπονται 
κίνητρα αναβάθ-
µισης παλαιών 
µονάδων και 
απόσυρσης 
εγκαταλειµµέ-
νων ξενοδοχεί-
ων.

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

στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 

Πολεοδοµίας και Περιφερεια-

κής Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας 

κ.ά. φορείς

24-28
Ιουνίου
2013

12
Ιουνίου
2013

«Προσβασιµότητα των ∆ηµόσιων 

Χώρων»  

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΕ,  ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ , Ελληνικό 

Τµήµα της UIA

Το Εργαστήριο ∆ιαπολιτισµικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.∆ΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

διοργανώνει -από τις 5 ως τις 7 Ιουλίου 2013- διεθνές συνέδριο µε θέµα: «Μεταναστευτικές ροές και 

διασπορές στον 21ο αιώνα: η περίπτωση της Ελλάδας». Στόχος του συνεδρίου είναι η επιστηµονική ανάλυση 

και συζήτηση σχετικά µε τις µετακινήσεις των πληθυσµών, τη δηµιουργία δικτύων στη διασπορά, τη δόµηση 

ταυτότητας στη διασπορά, την εκπαίδευση και τη γλωσσική διατήρηση/µετατόπιση στις µεταναστευτικές/

διασπορικές Κοινότητες, µε φόντο τις  σύγχρονες πολιτικές οικο¬νοµι¬κές, πολιτισµικές και τεχνολογικές  

εξελίξεις.

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο “on Experiments/

Process/System Modeling/Optimization/Simulation”

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Μάθησης στη 

Μηχατρονική 
3-6

Ιουλίου
2013

Παγκόσµιο συνέδριο για  
τα γλυπτά του Παρθενώνα στο Σίδνεϊ 

Το 2ο παγκόσµιο συνέδριο για 

την επιστροφή των Γλυπτών 

του Παρθενώνα µε τίτλο 

«Parthenon, an Icon of Global 

Citιzenship», θα διεξαχθεί στις 

16 και 17 Νοεµβρίου 2013 

στο Πανεπιστήµιο Σίδνεϊ και 

θα προσελκύσει επιστήµονες, 

οµιλητές και ακτιβιστές από 

όλον τον κόσµο.

  Τα θέµατα του συνεδρίου θα 

αποτελούνται από τέσσερις 

βασικές ενότητες: Εκπαίδευση, 

Ακτιβισµός, Οικονοµία και Νο-

µικά/∆ικαστικά. Στην ενότητα της 

εκπαίδευσης, θα εξεταστεί ο ρόλος 

της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 

κατανόηση της σηµασίας του Παρ-

θενώνα. Στο θέµα του ακτιβισµού 

θα εξετασθούν πώς θα µπορούσε η 

παγκόσµια εκστρατεία να βελτιωθεί 

(τί εργαλεία και µέθοδοι θα µπο-

ρούσαν να χρησιµοποιηθούν για τη 

µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων 

της). Επίσης, θα αναδειχθούν επι-

τυχή παραδείγµατα από το χώρο. 

Στην ενότητα της οικονοµίας θα 

εξετασθούν τόσο ο Παρθενώνας, 

όσο και άλλες αρχαιότητες, στο 

πλαίσιο της εµπορικά προσανατο-

λισµένης κοινωνίας του σήµερα. 

Ποια θα µπορούσαν να είναι τα 

οφέλη της επιστροφής των γλυ-

πτών για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη. 

Τέλος, στην τέταρτη ενότητα θα 

αναλυθεί ο ρόλος της δικαιοσύνης 

στην εκστρατεία της επανένωσης. 

∆ηλαδή, ποια επιχειρήµατα θα 

µπορούσαν να συµβάλλουν σε µια 

επιτυχηµένη διαδικασία, µέσω της 

νοµικής οδού.

Η Ελληνική Εταιρεία Επιστηµόνων Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας και 

άλλοι φορείς, συνδιοργανώνουν το 17ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2013) στο ξενοδοχείο 

MET Hotel στη Θεσσαλονίκη, από τις 19 ως τις 

21 Σεπτεµβρίου 2013. Το συνέδριο θα διεξαχθεί 

ταυτόχρονα µε το 6ο Βαλκανικό Συνέδριο Πληρο-

φορικής - BCI 2013.

Το PCI 2013 σκοπό έχει να αποτελέσει έναν απο-

τελεσµατικό δίαυλο επικοινωνίας ανάµεσα στους 

φορείς λήψης αποφάσεων (κυβέρνηση, υπουρ-

γεία και δηµόσιες υπηρεσίες), τους ερευνητές 

(πανεπιστήµια, κέντρα ερευνών και ανάπτυξης, 

κέντρα start-up και "θερµοκοιτίδες επιχειρήσε-

ων - incubators"), τους επαγγελµατίες του χώρου 

(επικεφαλής και διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ) και 

σε όσους ασχολούνται µε τις τελευταίες εξελίξεις 

στην έρευνα, την επιστηµονική ανάπτυξη και την 

πρακτική εφαρµογή των ΤΠΕ για να συζητήσουν 

επίκαιρα θέµατα µε συνάφεια και σηµασία για την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας, καθώς και για την 

αειφόρο, υγιή και ισότιµη περιφερειακή ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του PCI 2013 θα διεξαχθούν 

παράλληλες συνεδριάσεις µε κεντρικές οµιλί-

ες, παρουσίαση ερευνών και ανάλυση µελετών 

περιπτώσεων, συµπόσιο διδακτόρων, κ.λπ. Το PCI 

ενθαρρύνει την υποβολή υψηλής ποιότητας εργα-

σιών στις οποίες θα παρουσιάζονται πρωτότυπα 

και µη δηµοσιευµένα αποτελέσµατα διανοητικού, 

εµπειρικού, πειραµατικού και θεωρητικού έργου 

σε όλους τους τοµείς της επιστήµης της πληροφο-

ρικής. Επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η 

Αγγλική.

Πληροφορίες: http://pci2013.epy-mathra.gr/

Πανελλήνιο Συνέδριο  
Πληροφορικής 



ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΠΕ ΝΑ ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ

Έβαλαν στόχο την κατάργηση της άδειας  
άσκησης επαγγέλµατος

Αδιαφορώντας για τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχει για τη χώρα µια 
ενδεχόµενη κατάργηση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του µηχανικού, η 
κυβέρνηση έχει ζητήσει από το ΚΕΠΕ να αιτιολογήσει µια τέτοια απόφαση στο 
πλαίσιο, δήθεν, της απαίτησης της «τρόικα» για «άνοιγµα των κλειστών επαγ-
γελµάτων».
Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ακόµη και το ΚΕΠΕ, σε πρόσφατη έκθεσή του 
(Φεβρουάριος 2013), επισηµαίνει ότι «δικαιολογείται κάποιος βαθµός περιο-
ριστικών ρυθµίσεων», ιδίως στην εισαγωγή στο επάγγελµα, για ορισµένους 
κλάδους (νοµικά επαγγέλµατα, υπηρεσίες µηχανικών, ιατρικά επαγγέλµατα 
και υπηρεσίες) «λόγω της απαιτούµενης επιστηµονικής εξειδίκευσης και της 
ιδιαίτερης φύσης των παρεχοµένων υπηρεσιών» (σελ. 48).
Την αποκάλυψη-καταγγελία έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
κατά τη συνάντηση µε εκπροσώπους της ακαδηµαϊκής κοινότητας, που πραγ-
µατοποιήθηκε χτες στο ΤΕΕ.
«Πρόκειται για µια παγκόσµια πρωτοτυπία, ακόµη µια επιβεβαίωση ότι στην 
‘πλάτη της χώρας’ συνεχίζουν οι εκπρόσωποι των διεθνών δανειστών µας και 
η ενδοτική κυβέρνηση να κάνουν επικίνδυνα πειράµατα, αδιαφορώντας για 

τις καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονοµία και την κοινωνία» υπογράµµισε.
Ότι πρόκειται για «πείραµα» επιβεβαιώνεται από την ίδια την προαναφερόµε-
νη έκθεση του ΚΕΠΕ (σελ. 17), στην οποία σηµειώνεται πως «υψηλά επίπεδα 
κανονιστικής έντασης» σε ότι αφορά τα τεχνικά επαγγέλµατα, εφαρµόζουν η 
Αυστρία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Γερµανία, Γαλλία και σε «µεσαία επίπεδα» οι 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Συνολικά, σε 24 από τα 27 κράτη-µέλη της ΕΕ 
υφίστανται κανονιστικές διατάξεις για την άσκηση επαγγέλµατος του µηχανι-
κού, επεσήµανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.
Κατά τη σύσκεψη, στην οποία τέθηκε και το θέµα της γενικότερης δοµής της 
τεχνικής εκπαίδευσης, συµφωνήθηκε το θέµα να γίνει αντικείµενο κοινής 
οµάδας εργασίας, η οποία, µε δική της µελέτη, θα «αποδοµήσει» την έκθεση 
του ΚΕΠΕ, ταυτόχρονα θα διατυπώσει συγκεκριµένες προτάσεις, τόσο προς 
την κυβέρνηση, όσο και προς την ΕΕ και τα διεθνή φόρα των µηχανικών.
Στην κατεύθυνση ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού «µετώπου», ήδη κινείται το 
ΤΕΕ, που προετοιµάζει για τον Ιούλιο συνάντηση των εκπροσώπων των οργα-
νώσεων των µηχανικών της νότιας Ευρώπης και για τον Οκτώβριο, διεθνή συ-
νάντηση µε θέµα «ένας αιώνας ρύθµισης του επαγγέλµατος του µηχανικού».
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Μεγάλη ανατροπή στον τρόπο φορολόγησης των ακινήτων από το 2014 φέρνει 
η νέα πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών. Στη σύσκεψη της διακοµµατικής 
επιτροπής ο Γ. Στουρνάρας παρουσίασε την εντελώς διαφορετική πρόταση η 
οποία προβλέπει την επιβολή φόρου, όχι µε βάση την αξία της ακίνητης πε-
ριουσίας αλλά µε βάση την αξία του ακίνητου τιµολογώντας το τετραγωνικό 
µέτρο για τα εντός σχεδίου κτίρια και οικόπεδα και το στρέµµα για τα εκτός 
σχεδίου αγροτεµάχια. Έτσι, δεν θα εξαιρεθούν ούτε τα αγροτεµάχια των κατ' 
επάγγελµα αγροτών ενώ η πρόταση ουσιαστικά καταργεί κάθε αφορολόγητο 
όριο αλλά θα υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις για συγκεκριµένες κατηγορίες, 
όπως ανάπηρους, άνεργους κ.λπ. Πρόκειται ουσιαστικά για µια παραλλαγµένη 
εφαρµογή του γνωστού «χαρατσιού» µέσω της ∆ΕΗ, δηλαδή του ΕΕΤΗ∆Ε. Η 
πρόταση που κατατέθηκε αναφέρει ακόµη ότι ο φόρος ανά τετραγωνικό θα 
επιβληθεί µε βάση 33 κριτήρια που θα είναι από την περιοχή που βρίσκεται το 
ακίνητο, τον όροφο, την τιµή ζώνης, αν έχει πρόσοψη, αν είναι κοντά σε θάλασ-
σα, ο συντελεστής εµπορικότητας κ.λπ. Για τα αστικά ακίνητα, δηλαδή σπίτια, 
καταστήµατα, γραφεία, µπορεί να ξεκινά από 1,8 µε 2 ευρώ ανά τετραγωνικό 
µέτρο και να αυξάνεται αναλόγως των κριτηρίων. Όσο για τα χωράφια, που 
δεν θα εξαιρεθεί κανένα, θα επιβληθεί φόρος πιθανότατα 1 ευρώ ανά στρέµµα 
που θα κλιµακώνεται και για τις τουριστικές περιοχές µπορεί να φτάνει τα 20-
30 ευρώ ανά στρέµµα.  Οι κατ' επάγγελµα αγρότες θα πληρώσουν µε βάση 

τη χαµηλότερη κλίµακα, δηλαδή 1-2 ευρώ το στρέµµα. Το υπουργείο εκτιµά 
ότι έτσι δεν κινδυνεύει ο στόχος για είσπραξη γύρω στα 3 δις ευρώ συνολικά 
ήτοι 1,7 δις από κτίσµατα και οικόπεδα σε εντός σχεδίου περιοχές, 500 εκατ. 
από νοµικά πρόσωπα και 800 εκατ. από εκτός σχεδίου εκτάσεις και κτίρια.  
Πρόκειται κατ' ουσίαν για µια διεύρυνση της φορολογικής βάσης όπου όλοι θα 
πληρώνουν έστω κι από λίγο. 
Ωστόσο, σε σχέση µε το χαράτσι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο είναι οι 
κάτοχοι οικοπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και ειδικά σε νησιά και παρα-
θεριστικά µέρη.  
Οι κάτοχοι διαµερισµάτων σε αστικές περιοχές εκτιµάται ότι θα πληρώσουν 
πολύ λιγότερα χρήµατα σε σχέση µε το ΕΕΤΗ∆Ε, ειδικά όσοι βρίσκονται σε 
περιοχές µε τιµή ζώνης 2.000 ευρώ/τ.µ. και κάτω.  Στη σύσκεψη που πραγ-
µατοποιήθηκε υπό τον αρµόδιο υπουργό κ. Γιάννη Στουρνάρα, παρουσία του 
υφυπουργού Οικονοµικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη και του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, βρέθηκαν και οι εκπρόσωποι των τριών 
κοµµάτων που συµµετέχουν στην κυβέρνηση, δηλαδή οι βουλευτές της Νέας 
∆ηµοκρατίας κκ. Αντώνης Παναγόπουλος και Απόστολος Βεσυρόπουλος, οι 
εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ µε τον βουλευτή κ.Φίλιππο Σαχινίδη και τον κ. Αντρέα 
Μακρυπίδη και οι εκπρόσωποι της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς κκ. ∆ηµήτρης 
Χατζησωκράτης και Γιώργος Ιωαννίδης.

Νέο σχέδιο για την φορολογία ακινήτων 
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Το ρωµαϊκό σκυρόδεµα είναι καλύτερο από πολλές απόψεις σε σχέση µε 

το σύγχρονο: αντέχει στο χρόνο, παραµένει αναλλοίωτο ακόµη και κάτω 

από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, επιβαρύνει ελάχιστα το περιβάλλον.

Από τα µέσα του 20ού αιώνα, χάρη στο σύγχρονο σκυρόδεµα, σχεδιάζο-

νται κτίρια που θα ζήσουν 100-120 χρόνια. Οι Ρωµαίοι, ωστόσο, είχαν κα-

ταφέρει να δηµιουργήσουν σκυρόδεµα, µε το οποίο οι κατασκευές ζουν 

αιώνια. Χαρακτηριστικό παράδειγµα (όχι το µόνο) το Πάνθεον (Ρώµη) µε 

τον εντυπωσιακό τρούλο, κατασκευασµένο εξ‘ ολοκλήρου µε σκυρόδεµα 

το 118 µ.Χ. !

Η συνταγή του ρωµαϊκού σκυροδέµατος είναι γνωστή από το 30 π.Χ. και 

την περιγραφή του Μάρκου Βιτρούβιου Πολλίωνα, µηχανικό του αυτο-

κράτορα Οκταβιανού, αλλά η επιστηµονική επιβεβαίωση της ανωτερότη-

τας του ήρθε αυτές τις ηµέρες µε δηµοσίευση των αναλύσεων της οµά-

δας του καθηγητή της περιβαλλοντικής µηχανικής Πάουλο Μοντέριο από 

το Berkeley Lab, οι οποίες έγιναν σε κοµµάτια ενός κυµατοθραύστη που 

παραµένει για περισσότερα από 2.000 χρόνια βυθισµένος στον κόλπο της 

Νάπολης και παρά τη δράση των κυµάτων και τη χηµική επίδραση της 

θάλασσας, παρέµειναν αναλλοίωτα. Με τεχνικές φασµατοσκοπίας και 

περίθλασης ακτίνων Χ, διαπιστώθηκε ότι η ανθεκτικότητα του οφείλεται 

στα ηφαιστειακά συστατικά, ενώ η περιβαλλοντική ανωτερότητα στο γε-

γονός ό,τι η παραγωγή του απαιτούσε πολύ λιγότερη ενέργεια, καθώς οι 

Ρωµαίοι χρησιµοποιούσαν ασβέστη, που προερχόταν από τη θέρµανση 

ασβεστόλιθου στη σχετικά χαµηλή θερµοκρασία των 900 βαθµών.

Σήµερα, το τσιµέντο Πόρτλαντ, βασικό συστατικό των περισσότερων σκυ-

ροδεµάτων, είναι υπεύθυνο για το 7% του διοξειδίου του άνθρακα που 

εκλύει στην ατµόσφαιρα η βιοµηχανία, επειδή παράγεται από τη θέρ-

µανση ενός µείγµατος ασβεστόλιθου και αργίλου στους 1.450 βαθµούς 

Κελσίου.

Από τις αναλύσεις, που δηµοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση Journal of 

the American Ceramic Society, τεκµηριώθηκε και η ειδική τεχνική που 

εφάρµοζαν οι Ρωµαίοι σε υποθαλάσσιες κατασκευές: ο ασβέστης ανα-

µειγνυόταν µε ηφαιστειακή τέφρα και έµπαινε σε ξύλινα καλούπια. Με τη 

βύθιση, το θαλασσινό νερό πυροδοτούσε µια εξώθερµη χηµική αντίδρα-

ση, στην οποία ο ασβέστης ενσωµάτωνε µόρια νερού στη δοµή του και 

αντιδρούσε µε τη στάχτη για να συγκρατήσει όλα τα υλικά του τσιµέντου 

στη θέση τους. Παράλληλα, η χρήση ηφαιστειακής στάχτης, η οποία πε-

ριείχε αλουµίνιο, προσέφερε µια ασυνήθιστα σταθερή κρυσταλλική δοµή 

στο σκυρόδεµα.

Εµµέσως, πλην, όµως, σαφώς, δικαιώνονται όσοι χαρακτηρίζουν φιλι-

κά προς το περιβάλλον τα σύγχρονα σκυροδέµατα, τα οποία βασίζονται 

στην ηφαιστειακή τέφρα ή την τέφρα από σταθµούς λιθάνθρακα (πτη-

τική τέφρα) και υποστηρίζουν την υποκατάσταση του ενεργοβόρου τσι-

µέντου Πόρτλαντ έως και κατά 40%, από ηφαιστειακή τέφρα, δηλαδή το  

pozzolan (Ποζολάνη), η οποία υπάρχει σε µεγάλες ποσότητες σε όλο τον 

κόσµο (π.χ. στη Σαουδική Αραβία δεν υπάρχει πτητική τέφρα, υπάρχουν, 

ωστόσο, βουνά από ποζολάνη).
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Τα δείγµατα ρωµαϊκού σκυροδέµατος που αναλύθηκαν, προέρχονται από τον 

λιµενοβραχίονα  του αρχαίου λιµανιού της Baiae, στο Pozzuloi Bay της Νάπολης.

Στην εγκάρσια τοµή του αρχαίου 

σκυροδέµατος διακρίνονται: 

ελαφρόπετρα µε κιτρινωπό 

χρώµα, πετρώδη θραύσµατα 

λάβας µε σκούρο χρώµα, άλλα 

ηφαιστειακά κρυσταλλικά υλικά 

µε γκρίζο χρώµα και ασβέστης 

µε λευκό χρώµα. Στην σάρωση 

του ηλεκτρονικού µικροσκόπιου 

διακρίνονται οι κρύσταλλοι 

Al-tobermorite (συνέπεια της 

επίδρασης του θαλασσινού νερού), 

που κατά τους αναλυτές είναι το 

κλειδί για την ανώτερη ποιότητα του 

ρωµαϊκού σκυροδέµατος.

Η ανάλυση των δειγµάτων του 

ρωµαϊκού σκυροδέµατος, που 

επιδεικνύει η Marie Jackson, 

µέλος της οµάδας του Berkeley 

Lab, επιβεβαίωσε την ανωτερότητα 

του σε σχέση µε τα περισσότερα 

σύγχρονα σκυροδέµατα, υποδεικνύει 

ταυτόχρονα και τις βελτιώσεις που 

µπορούν να υιοθετηθούν στο εξής.

Το Πάνθεον στη Ρώµη, είναι ένα εξαιρετικό δείγµα κατασκευής 

µε ρωµαϊκό σκυρόδεµα, ταυτόχρονα και δείγµα για κτίρια, 

γέφυρες και άλλες κατασκευές, ισχυρότερα και µακροβιότερα 

απ’ αυτά που δηµιουργούνται µε το σύγχρονο σκυρόδεµα.



«Ο περιορισµός της διάσπαρτης δόµησης του-
ριστικών εγκαταστάσεων σε περιοχές εκτός 
σχεδίων πόλεων και ορίων οικισµών µέσω της 
θεσµοθέτησης ζωνών µε χρήση γης «τουρι-
σµός-αναψυχή» και οργανωµένων υποδοχέων 
τουριστικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση 
προστασίας του περιαστικού και παράκτιου χώ-
ρου». Αυτός είναι ένας από τους βασικούς σκο-
πούς, σύµφωνα µε το ΥΠΕΚΑ του τροποποιηµέ-
νου Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισµό. 
Εξάλλου σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ναυτε-
µπορικής» βασικές αλλαγές που προβλέπονται 
είναι:
-Σε αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, επιτρέ-
πεται η αναβάθµιση των καταλυµάτων σε 4 και 
5 αστέρων και για δυνατότητα επέκτασης και 
συµπληρώσεις, ενώ λαµβάνεται µέριµνα και για 
µετατροπή παραδοσιακών και διατηρητέων κτι-
ρίων σε ξενοδοχειακές µονάδες, καθώς επίσης 
και η δυνατότητα µετατροπής ξενοδοχειακών 
καταλυµάτων σε σύνθετα τουριστικά καταλύ-
µατα. Στις ίδιες περιοχές, σε εκτός σχεδίου και 
εκτός ορίων οικισµών περιοχές, η δόµηση κύ-
ριων τουριστικών καταλυµάτων είναι δυνατή σε 
γήπεδα ελάχιστης επιφάνειας 20 στρεµµάτων 
και µε µέγιστη πυκνότητα για ξενοδοχεία πέντε 
και τεσσάρων αστέρων µε 8 και 9 κλίνες ανά 
στρέµµα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αντι-
στοίχως, ενώ προβλέπεται η χωροθέτηση οργα-
νωµένων κατασκηνώσεων (camping).
-Για τις αναπτυσσόµενες τουριστικά περιοχές, 
προωθούνται οργανωµένοι υποδοχείς, γίνε-
ται αύξηση της αρτιότητας στην εκτός σχεδίου 
δόµηση από 15 σε 20 στρέµµατα, ενώ γίνεται 
ειδική αναφορά και σε µέτρα εξοικονόµησης 
ενέργειας.
-Για παράκτιες περιοχές και νησιά γίνεται λόγος 

για βελτίωση της προσβασιµότητας, ενώ λαµ-
βάνονται µέτρα για περιορισµό της υπέρµετρης 
τουριστικής ανάπτυξης, µε παράλληλη παροχή 
κινήτρων για εκσυγχρονισµό υφισταµένων του-
ριστικών µονάδων.
-Ταυτόχρονα, αίρεται ο περιορισµός του 5% και 
ισχύουν οι προϋποθέσεις της εντός σχεδίου και 
στην εκτός σχεδίου αρτιότητα 15 στρέµµατα και 
µέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλίνες/στρέµµα 
για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων αντιστοίχως.  
-Για ορεινές περιοχές που εκτείνονται σε υψό-
µετρο άνω των 800 µέτρων, προβλέπεται η 
αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσµατος των 
φθινόντων και εγκαταλελειµµένων οικισµών και 
προβολή των προορισµών. Επίσης, επιτρέπονται 
οι οργανωµένοι υποδοχείς και τα σύνθετα του-

ριστικά καταλύµατα µε ήπιους όρους δόµησης 
και µε περιορισµούς για την προστασία των χα-
ρακτηριστικών των περιοχών αυτών. 
-Στο πλαίσιο για το νέο χωροταξικό για τον του-
ρισµό προβλέπεται η επίσπευση της κατάρτισης 
και θεσµοθέτησης των διαχειριστικών σχεδίων 
των περιοχών του Εθνικού Συστήµατος Προ-
στατευόµενων Περιοχών, ενώ στους παραδο-
σιακούς οικισµούς περιλαµβάνονται πλέον και 
οι εγκαταλελειµµένοι στο πλαίσιο της αναγέν-
νησης της περιφέρειας. Τέλος υπάρχει ειδική 
µέριµνα για το τοπίο µε τις προβλέψεις ειδικής 
κατηγορίας, ιδιαίτερα και αξιόλογα τοπία, ενώ 
καταργούνται οι διατάξεις για τον περιορισµό 
της διατιθέµενης για την ανάπτυξη των υποδο-
µών επιφάνειας των νήσων.

Νέοι κανόνες τουριστικής δόµησης 
Στόχος ο περιορισµός των διάσπαρτων εγκαταστάσεων
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υποστηρίζει ότι οι τράπεζες πρέπει πρώτα να 

ξεκαθαρίσουν τα “κόκκινα” δάνεια- ΑΓΚΑΘΙ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Αποκλείει τη σύσταση “κακής 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ

που θα εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο- ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ∆ΕΝ ΠΑΡΑ∆ΕΧΕΤΑΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΥΣ 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ 

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ- Ποια µέτρα εξετάζουν κυβέρνηση και 

ΑΝΟΙΓΜΑ-ΕΞΠΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ- Όσων 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 

1,5 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 ΚΟΜΙΣΙΟΝ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ∆ΝΤ- Για την έκθεση µε τα λάθη 

 ΣΤΟΝ «ΠΑΓΟ» ΒΑΖΕΙ Η ΕΚΤ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ- Μαζική ρευστοποίηση οµολόγων του Νότου.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκαθίσταται η εµπιστοσύνη των επενδυτών στην 

οικονοµία- ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ- Έντονο ενδιαφέρον ξένων 

∆ΙΑΜΑΧΗ 

Ε.Ε.-∆ΝΤ ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΝΕΟ HAIRCUT 

ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΞΠΡΕΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΤΑΞΗ 

ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ ΟΡΙΑΚΗ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 26,8% ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Η έκθεση, τα λάθη, το haircut που δεν έγινε εγκαίρως 

και οι αντιδράσεις- ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ- Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο πιέζει για νέο κούρεµα και 

ALPHA BANK: 

ΕΧΑΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΟΝΤΑΡΑΝ ΣΤΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι- ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ 

ΕΠΙΤΟΚΙΑ 

µονάδων φυσικού αερίου- ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΦΘΗΝΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κοµισιόν και Γερµανία κατά ∆ΝΤ- ∆ιαφωνούν µε την 

έκθεσή του για την Ελλάδα- Σαµαράς: Σε αυτά τα λάθη ασκούσα κριτική 

 ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ Π.∆. ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ- Μόνο σε τµήµατα 

ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Η αστάθεια 

µπορεί να διώξει επενδυτές- Ανυποχώρητος ο Ερντογάν έναντι των 

διαδηλωτών». 

ΤΑ ΝΕΑ: Ευρώπη εναντίον ∆ΝΤ- ΚΑΒΓΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ 6.000.000 ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ- 

ΠΟΙΟΣ ΤΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ;

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Παραδέχονται το λάθος. 

Επιµένουν στο πρόγραµµα «σωτηρίας» της χώρας- Α∆ΙΟΡΘΩΤΟΙ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ∆ΕΝ∆ΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Γ. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ ΜΕ 234 ΨΗΦΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ∆ΝΤ- Ε.Ε. αλληλοκατηγορούνται για το 

«πειραµατόζωον Ελλάς»- Ο «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ- Η 

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ 

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Η ΕΛ.ΑΣ.» ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπ. Εργασίας- 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΦΑΠΑΞ ΕΩΣ 20% ΑΠΟ ΤΟ 2014  ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ 

ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Με 234 ψήφους η Βουλή 

αποφάσισε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου µε το αδίκηµα της 

∆ΝΤ- ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ 19-21% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Οι µάσκες έπεσαν, η Χρυσή Αυγή αρνείται και το ολοκαύτωµα- 

ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΟΤΕ; 

της Ελλάδας- ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ- Η ΕΕ «ΑΦΟΡΙΖΕΙ» ΤΟ ∆ΝΤ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Με ευθύνη της Γενικής Γραµµατείας Κοινοτικών 

Πόρων του υπ. Εργασίας- ΚΟΜΠΙΝΑ 39 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ 

ΑΝΕΡΓΩΝ- Κύκλωµα πέντε Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

λυµαίνεται τα ευρωκονδύλια- Πώς έστησαν υποκλοπές και παγίδευσαν 

 ΤΟΥΡΚΙΑ: Α∆ΙΑΛΛΑΚΤΟΣ Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ, ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΙ ΟΙ 

∆ΙΑ∆ΗΛΩΤΕΣ ∆ΝΤ: ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ, ΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ. 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παπακωνσταντίνου- Ολοταχώς για το Ειδικό 

∆ικαστήριο (µετά την απόφαση της Βουλής) ο πρώην υπουργός- ΗΡΘΕ 

Η… ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΟ ∆ΝΤ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Η κυβερνητική πρότασις 

για τον ενιαίο φόρο.

Η ΑΥΓΗ: Παρά την οµολογία λάθους, το ∆ΝΤ επιµένει στη σκληρή 

λιτότητα: ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΩΣ 12,6% ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΝΕΡΟ, 

ΡΕΥΜΑ, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙ-

ΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

Γιώργος Πάλµος!- ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΤΟΣ- ΣΙΩΝΙΣΜΟ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

«ΡΙΖΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΑ» ΚΟΜΙΣΙΟΝ - ∆ΝΤ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 7/06/2013

Την έντονη δυσαρέσκεια και τη «ριζική διαφωνία» 

της µε την Έκθεση-Αποτίµηση του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου για το ελληνικό Πρόγραµµα 

Προσαρµογής εξέφρασε χθες n Κοµισιόν. Ο Σάιµον 

Ο' Κόνορ εκπρόσωπος Τύπου του αντιπροέδρου 

Ολι Ρεν, επιχείρησε να υποβαθµίσει το ζήτηµα, 

χαρακτηρίζονται την έκθεση «εσωτερικό έγγραφο 

και όχι επίσηµη θέση του Ταµείου». Απαντώντας στις 

αιτιάσεις του εν λόγω «εσωτερικού εγγράφου» ότι η 

Κοµισιόν δεν είχε εµπειρία και τεχνογνωσία, ο κ. Ο' 

Κόνορ απάντησε ότι n Επιτροπή «υπήρξε n κινητήριος 

δύναµη, ώστε να δοθεί έµφαση στις διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα». Έπειτα 

από βροχή ερωτήσεων δηµοσιογράφων χθες, 

παραδέχθηκε ότι «κάποια πράγµατα θα µπορούσαν να 

έχουν γίνει διαφορετικά», αλλά επέρριψε την κύρια 

ευθύνη για τις αποτυχίες του Προγράµµατος στην 

παρατεταµένη πολιτική αστάθεια, την αδυναµία των 

ελληνικών αρχών να υλοποιήσουν το διαρθρωτικό 

σκέλος του Μνηµονίου, καθώς και τις εικασίες για 

έξοδο της Ελλάδος από το ευρώ, οι οποίες είχαν 

καταστρεπτικές επιπτώσεις στην πραγµατοποίηση 

επενδύσεων και ιδιωτικοποιήσεων στη χώρα. Αργότερα, 

κύκλοι της Επιτροπής έλεγαν στην «K» ότι απόδειξη 

της επιχειρηµατολογίας τους είναι το γεγονός ότι 

τώρα που το Πρόγραµµα εφαρµόζεται και οι δόσεις 

καταβάλλονται κανονικά, όλοι οι οικονοµικοί δείκτες 

της Ελλάδας παρουσιάζουν σταδιακή βελτίωση και τα 

σηµείωσε ότι το ελληνικό Μνηµόνιο πέτυχε τον βασικό 

του στόχο, που ήταν n παραµονή της Ελλάδας στο ευρώ, 

ενώ έγιναν τεράστια βήµατα προς την κατεύθυνση της 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της αναδιάρθρωσης 

του συστήµατος ασφάλισης και της αγοράς εργασίας. 

Στους στόχους αυτούς είχαν δεσµευθεί όλοι οι εταίροι 

της τρόικας, υπενθύµισε ο κ. Ο'Κόνορ, αφήνοντας 

έτσι αιχµές για την τωρινή µεταστροφή του Ταµείου. 

Σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση του ελληνικού 

χρέους, ο κ. Ο' Κόνορ εξέφρασε την εκτίµηση ότι n 

άποψη του ∆ΝΤ πως έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα 

είναι απολύτως εσφαλµένη. Η Ευρωζώνη, σύµφωνα 

πάντα µε τον εκπρόσωπο της Κοµισιόν, δεν είχε τότε 

τα µέσα να αντιµετωπίσει ένα τέτοιο ενδεχόµενο, 

ούτε µηχανισµούς προστασίας να περιορίσει την 

«επιµόλυνση» της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Ως εκ 

τούτου, µία ελληνική χρεοκοπία θα είχε «καταστροφικά 

αποτελέσµατα για τη συστηµική σταθερότητα του 

ευρώ». Την ίδια άποψη εκφράζει φυσικά και το 

Ταµείο, υπονοώντας ότι τα συµφέροντα της Ελλάδας 

και τα συµφέροντα της Ευρωζώνης δεν ταυτίζονταν 

εκείνη την περίοδο και n Κοµισιόν προστάτευσε 

την Ευρωζώνη, όχι την Ελλάδα. Όµως, σε σχετική 

ερώτηση της «K» ο κ. Ο' Κόνορ αντέτεινε ότι δεν 

είναι δυνατόν να γίνει διαχωρισµός µεταξύ των 

ελληνικών και των ευρωπαϊκών συµφερόντων, καθώς 

αποσταθεροποίηση της Ευρωζώνης θα οδηγούσε 

και σε αποσταθεροποίηση της Ελλάδας. Σε ιδιωτικές 

συζητήσεις, πάντως, Ευρωπαίοι αξιωµατούχοι 

αναφέρουν ως παράγοντα λήψης αποφάσεων εκείνη 

την περίοδο και το γεγονός ότι τυχόν διαγραφή χρέους 

«θα λειτουργούσε ως αντικίνητρο για τους Έλληνες, 

καθώς δεν θα υπήρχε µέσο πίεσης για την εξυγίανση 

των δηµόσιων οικονοµικών και την υλοποίηση 

αναγκαίων µεταρρυθµίσεων». Παράγοντες της Κοµισιόν 

τόνιζαν αργότερα πως εκ των υστέρων φαίνεται 

ότι n αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους ήταν 

αναπόφευκτη. Ο κ. Ο' Κόνορ αποκάλυψε ότι n Επιτροπή 

θα συντάξει τη δική της «αποτίµηση»- απάντηση στο 

Ταµείο. Ο επικεφαλής της EKT, Μάριο Ντράγκι, δήλωσε 

ότι είναι λάθος να κρίνουµε γεγονότα του παρελθόντος 

µε σηµερινά κριτήρια και τη γνώση που έχουµε στο 

παρόν. «∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι πριν από 4 χρόνια τα 

πράγµατα ήταν πολύ χειρότερα και οι φόβοι µετάδοσης 

της κρίσης µεγάλοι, ούτε και να υποτιµούµε την πρόοδο 

που έχει συντελεστεί», υπογράµµισε χαρακτηριστικά.

υπερασπίστηκε χθες τις επιλογές που έκανε κατά τον 

σχεδιασµό των ελληνικών Μνηµονίων, επιρρίπτοντας 

την ευθύνη για τις αστοχίες στην ελληνική πλευρά. 

«Πιθανότατα είχαν εναποτεθεί υπερβολικά µεγάλες 

προσδοκίες στην προσωπική ευθύνη των Ελλήνων», 

αναφέρεται σε ανακοίνωση του γερµανικού υπουργείου 

Οικονοµικών, στην οποία τονίζεται ότι n αιτία των 

προβληµάτων της Ελλάδας είναι n χρόνια παραµέληση 

των δηµοσίων οικονοµικών. «Η συνεχής καθυστέρηση 

στην εφαρµογή των όρων του προγράµµατος, ειδικά 

σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 

είναι σίγουρα ένας βασικός λόγος που ένα δεύτερο 

πρόγραµµα κατέστη σύντοµα απαραίτητο». Παράλληλα, 

στην ανακοίνωση Τύπου υπενθυµίζεται ότι n γερµανική 

κυβέρνηση ήταν από τις πρώτες που υποστήριξαν την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

 Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ |  Σελίδα 3 | 7/06/2013

Συντελεστές πολλών ταχυτήτων προωθεί για την 

οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, προκειµένου 

να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και να αποφύγει 

νέες αναταράξεις εντός και εκτός του κυβερνητικού 

σχήµατος. Ειδικότερα, µε βάση το σχέδιο που 

προωθείται στα κόµµατα της συγκυβέρνησης, 

προκειµένου να το µελετήσουν και στην επόµενη 

συνεδρίαση της διακοµµατικής επιτροπής να ληφθούν, 

εάν αυτό καταστεί δυνατό, οι τελικές αποφάσεις, 

προβλέπονται τα εξής: 
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- ο φόρος για τα αστικά ακίνητα θα ξεκινά από 1,8 

ευρώ/τ.µ. και θα φθάνει µέχρι και 30 ευρώ/τ.µ., µέσω 

από τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, όπως:  τιµή 

ζώνης , ο όροφος ή αν έχει πρόσοψη , ο συντελεστής 

εµπορικότητας , το εάν είναι µισθωµένο , απόσταση 

από τη θάλασσα , αν βρίσκεται σε τουριστική περιοχή. 

Υπενθυµίζεται ότι αφορολόγητο όριο δεν θα ισχύει 

ούτε για τα φυσικά ούτε για τα νοµικά πρόσωπα, ενώ 

θα υπάρξει πρόβλεψη για τις ευπαθείς οµάδες του 

πληθυσµού (άνεργοι, πολύτεκνοι κ.ά.). 

- ο φόρος στα αγροτεµάχια των κατ' επάγγελµα 

αγροτών θα διαµορφωθεί ως εξής: 1 ευρώ/στρέµµα 

για τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις αλλά σε µειονεκτικές 

περιοχές της χώρας , 2 ευρώ/στρέµµα για τις εκτάσεις 

που βρίσκονται στα ορεινά, 3 ευρώ/στρέµµα για 

εκτάσεις σε πεδινές περιοχές. 

- για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις που δεν ανήκουν σε 

κατ' επάγγελµα αγρότες ο φόρος θα είναι διπλάσιος 

σε σχέση µε αυτόν που προκύπτει για τις εκτάσεις 

που ανήκουν σε αγρότες - για τα αγροτεµάχια που δεν 

είναι καλλιεργήσιµα και δεν ανήκουν σε αγρότες ο 

συντελεστές υπολογισµού του, από 30, 40 και 50 ευρώ/

στρέµµα.

 Βαρόµετρο πάντως για τις επιβαρύνσεις που θα 

δεχτούν και πάλι όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων και 

αγροτεµαχίων θα είναι οι τελικές αυξήσεις στις 

αντικειµενικές αξίες των ακινήτων. To νέο τοπίο στις 

τιµές των ακίνητων αναµένεται να οριστικοποιηθεί 

εντός του καλοκαιριού, αφού τον επόµενο µήνα θα 

πρέπει να «κλειδώσουν» οι αυξήσεις που θα πρέπει να 

έχουν και το «πράσινο φως» της τρόικας. Οι δανειστές 

επιµένουν σε αυξήσεις που φθάνουν έως και 40%, 

αγνοώντας ότι n κτηµαταγορά βρίσκεται στον «πάγο» 

εδώ και τρία χρόνια, καθώς και ότι περισσότερες από 

40 επαγγελµατικές δραστηριότητες δέχονται το χτύπηµα 

της ύφεσης, λόγος για τον οποίο πάντως το οικονοµικό 

επιτελείο της κυβέρνησης αντιπροτείνει αυξήσεις 

κατά µέσο όρο, όπως έχει ήδη αποκαλύψει n «N», 

20%. Σε κάθε περίπτωση, µε τις επικείµενες αλλαγές 

θα προκύψουν µεγάλες επιβαρύνσεις για χιλιάδες 

ιδιοκτήτες ακινήτων, εξαιτίας της επέκτασης του 

συστήµατος των αντικειµενικών αξιών σε όλη τη χώρα. 

Η τρόικα πάντως έχει ήδη ζητήσει από την πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, πριν αναχωρήσει 

από την Αθήνα, να λάβει γνώση των προθέσεων όσον 

αφορά, τις νέες τιµές που θα ισχύσουν, καθώς έχουν 

διαµηνύσει ότι ζητούµενο είναι να µην υπάρξουν 

κενά στις εισπράξεις του ∆ηµοσίου προκειµένου να 

συζητήσει στην επόµενη επίσκεψή της οποιαδήποτε 

ελάφρυνση στις µεταβιβάσεις, όπως σχεδιάζει n 

κυβέρνηση. Οι δανειστές υπενθυµίζουν µάλιστα 

ότι είναι µνηµονιακή δέσµευση να δηµιουργηθεί 

ένας µηχανισµός που θα επικαιροποιεί συνεχώς τις 

αντικειµενικές αξίες, ούτως ώστε να είναι πάντα 

ευθυγραµµισµένες µε τις εµπορικές τιµές. Κυβέρνηση 

και τρόϊκα συµφωνούν πάντως ότι πρέπει να 

προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν n εξίσωση των τιµών, 

αντικειµενικών και εµπορικών, για να υπάρξει ένα 

ενιαίο καθεστώς που θα διευκολύνει τις επενδυτικές 

πρωτοβουλίες και θα απλοποιήσει τις φορολογικές 

διαδικασίες, λόγος για τον οποίο υπάρχει και ταύτιση 

µεταξύ των δύο πλευρών για τη δηµιουργία ενός νέου 

«δείκτη πληθωρισµού ακινήτων». Σε κάθε περίπτωση, 

στόχος και του νέου συστήµατος υπολογισµού του 

τις εισπράξεις, αφού πρέπει να εισρεύσουν στα ταµεία 

του ∆ηµοσίου 1,7 δισ. ευρώ από κτίσµατα και εντός 

σχεδίου εκτάσεις, 500 εκατ. ευρώ από νοµικά πρόσωπα 

και 800 εκατ. ευρώ από εκτός σχεδίου εκτάσεις. 
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Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόµενο για αυξήσεις στα 

εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών τον ερχόµενο 

Σεπτέµβριο n ηγεσία του υπουργείου Υποδοµών σε 

περίπτωση που n τρόικα, ύστερα από έλεγχο που 

θα πραγµατοποιήσει στα οικονοµικά των αστικών 

συγκοινωνιών, δεν βρει ικανοποιητικά τα αποτελέσµατα. 

Προκειµένου να αποµακρυνθεί µία τέτοια εξέλιξη το 

υπουργείο αποφάσισε χθες νέα δέσµη µέτρων για την 

λαθρεπιβίβαση και την αύξηση των εσόδων. 

Την ίδια στιγµή, στην εφορία έχουν πάει τα πρόστιµα 

των λαθρεπιβατών που ξέχασαν να τα... πληρώσουν. 

Στην περίπτωση που το πρόστιµο δεν πληρωθεί µέσα 

σε είκοσι ηµέρες το πρόστιµο πάει στην εφορία 

και δεκαπλασιάζεται! Πρόσφατα οι υπηρεσίες του 

ΟΑΣΑ απέστειλαν ενηµερωτικά σηµειώµατα σε 

όσους είχαν πρόστιµα τα οποία είχαν βεβαιωθεί 

και είχαν πάει στην εφορία. Η κίνηση αυτή είχε ως 

αποτέλεσµα να αυξηθούν οι εισπράξεις από πρόστιµα 

καθώς σηµαντικός αριθµός οφειλετών έσπευσε 

να ανταποκριθεί. Όπως τόνισε, χθες, ο γενικός 

γραµµατέας Μεταφορών N. Σταθόπουλος, ύστερα από 

σύσκεψη µε τις διοικήσεις των αστικών συγκοινωνιών, 

τα µέτρα που άρχισαν να λαµβάνονται από πέρυσι τον 

Σεπτέµβριο έχουν αποδώσει, ωστόσο n προσπάθεια 

πρέπει να συνεχιστεί προκειµένου να αποφευχθεί n 

αύξηση στα εισιτήρια τον ερχόµενο Οκτώβριο. Στελέχη 

του υπουργείου Υποδοµών υποστηρίζουν ότι n αύξηση 

δεν θα είναι της τάξης του 25% που προβλέπει το 

µνηµόνιο αλλά σε µικρότερο ποσοστό.


