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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

¼óá áêïýóáìå áðü åðßóçìá êõâåñíçôéêÜ ÷åßëç 

óôï ðëáßóéï ôùí åãêáéíßùí ôçò ÄÅÈ, áìöéóâçôïýôáé 

áðü ôçí ðñáãìáôéêüôçôá êáé ôéò ðñÜîåéò ôçò 

êõâÝñíçóçò. ÐáñÜäåéãìá:

Ìå åãêýêëéï ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí, ç 

ïðïßá áíáöÝñåôáé óôç äéáìüñöùóç ôïõ íÝïõ 

ÌåóïðñïèÝóìïõ (2013-2017), ðåñéêüðôïíôáé 

ðåñáéôÝñù ôá ðïóÜ ôïõ ÐñïãñÜììáôïò Äçìïóßùí 

Åðåíäýóåùí. ÓõãêåêñéìÝíá, ãéá  ôï 2013  ôá 

êïíäýëéá ðåñéêüðôïíôáé êáôÜ  200 åêáô. åõñþ 

(6,65 äéó. åõñþ Ýíáíôé 6,85 äéó. åõñþ ðïõ 

áíáöÝñïíôáé  óôá ìçíéáßá äåëôßá åêôÝëåóçò ôïõ 

ðñïûðïëïãéóìïý ìå âÜóç ôï ðñïçãïýìåíï 

Ìåóïðñüèåóìï  - ÖåâñïõÜñéïò 2013). Ãéá ôï 

2014 ç ðåñéêïðÞ öôÜíåé óôá  300 åêáô. åõñþ 

(áðü 6,7 äéó. åõñþ, óôá 6,4 äéó. åõñþ), ôï 2015 

ðñïâëÝðåôáé (ðñïò ôï ðáñüí) áýîçóç (áðü ôá 

6,7 óôá 7 äéó. åõñþ), åíþ ãéá ôï 2016 êáé 2017 

ðñïâëÝðôåôáé åê íÝïõ ðåñéïñéóìüò óôá 6,7 äéó. 

åõñþ. Êé áõôÜ óå ìßá ðåñßïäï ðïõ ðñÝðåé íá 

õðÜñîåé åðéôÜ÷õíóç óôï ÅÓÐÁ áëëÜ êáé åêêßíçóç 

óôï íÝï «ðáêÝôï».

ÅììÝóùò, ðëçí, üìùò, óáöþò, ç åãêýêëéïò 

öáíåñþíåé üôé ìå ôï Ìåóïðñüèåóìï 2013- 

2017, ôï ïðïßï èá áðïôåëÝóåé áíôéêåßìåíï 

äéáðñáãìÜôåõóçò ìå ôïõò äáíåéóôÝò óôï 

áìÝóùò åðüìåíï äéÜóôçìá, öÝñíåé íÝá ìÝôñá. 

Ôï ÐÄÅ, áðïôåëåß, äéá÷ñïíéêÜ, ôï åýêïëï 

êáé ðñþôï «èýìá». Ôï ìïíáäéêü åñãáëåßï 

áíÜêáìøçò ôçò åëëçíéêÞò ïéêïíïìßáò êáé ôï 

ìïíáäéêü áíôéóôÜèìéóìá óôçí áäõíáìßá ôùí 

ôñáðåæþí íá åîáóöáëßóïõí ñåõóôüôçôá óôçí 

áãïñÜ, «ðåôóïêüâåôáé» óôï üíïìá ôçò (äÞèåí) 

äçìéïõñãßáò ðñùôïãåíïýò ðëåïíÜóìáôïò. ¸ôóé, 

üìùò, ðáãéþíåôáé ç ýöåóç êáé áöÞíåôáé ç áíåñãßá 

íá êáëðÜæåé. Êé áõôÜ ôá äõï åßíáé ðïõ ìåôñÜíå 

ðåñéóóüôåñï óôï ëáü…

Αναλυτικά  

στη σελ. 3 

Επίθεση προς την κυβέρνηση και την 

ακολουθούμενη πολιτική εξαπέλυσαν 

οι εκπρόσωποι των επιστημονικών, 

συνδικαλιστικών και παραγωγικών φο-

ρέων σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη 

ΔΕΘ, καταθέτοντας προτάσεις για την 

έξοδο της χώρας από την κρίση. ΤΕΕ: 

Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου ο 

πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 

ζήτησε να απεγκλωβιστεί αμέσως από 

τον έλεγχο και τις λογιστικές πρακτι-

κές των μνημονίων και των δανειστών 

το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-

ων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των δι-

ατιθέμενων πόρων, ώστε να αποτελέ-

σει ικανό και αναγκαίο  μοχλό για την 

ανάπτυξη  Το ΠΔΕ δεν είναι «κουβάς 

λογιστικών πράξεων» τόνισε ο πρόε-

δρος του ΤΕΕ . Ο Χρ. Σπίρτζης τόνι-

σε χαρακτηριστικά ότι:  «Η χώρα έχει 

πτωχεύσει κι όσοι επικαλούνται ότι 

θέλουν να τη σώσουν, ας τη σώσουν 

μαζί με τον ελληνικό λαό γιατί αλλιώς 

δεν έχει νόημα κι αυτό το λέω κυρίως 

για τον υπουργό Οικονομικών». Οι 

εκπρόσωποι  των φορέων ανέδειξαν 

τα σοβαρά προβλήματα των βασικών 

οικονομικών τομέων της ελληνικής οι-

κονομίας, ζήτησαν άμεσες λύσεις και 

προειδοποίησαν ότι «δεν θα καθίσουν 

ήσυχοι» με σταυρωμένα χέρια. Τη συ-

νέντευξη διοργάνωσαν από κοινού οι:  

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, 

ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, Ελληνική  Οδοντια-

τρική Ομοσπονδία, ΠΙΣ, Συντονιστική 

Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλό-

γων Ελλάδος και το ΤΕΕ, στα γραφεία 

του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. 

-«Όσοι επικαλού-
νται ότι θέλουν να 
σώσουν τη χώρα, 
ας τη σώσουν 
µαζί µε τον ελλη-
νικό λαό» τόνισε 
ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης 
σε συνέντευξη 
Τύπου στη ∆ΕΘ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

Επίθεση στην ασκούµενη πολιτική

Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία για τη συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επι-

θεωρητών. Σύμφωνα δελτίου τύπου, που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ στις 8/8/2013, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να υποβάλλουν, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ, 

αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, συνοδευόμενη 

από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού 

συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Στους υποψήφιους 

θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ ή/και της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας «buildingcert».

ÁéôÞóåéò ãéá ôï ïñéóôéêü ìçôñþï åíåñãåéáêþí åðéèåùñçôþí

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

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Πληροφορικής (PCI 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 "Innovative, Open 

and Economically Sustainable Models of 

Creative Production"

 ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Επι-
στηµόνων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., 
Παν. Μακεδονίας κ.ά. 
φορείς

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίω-
σης (ΕΚΤ) 

30
Σεπτεµβρίου

1
Οκτωβρίου

2013

 Συνέδριο για τις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων  

ΒΟΛΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανά-
πτυξης Παν. Θεσσαλίας, 
Τµήµα Χηµείας ΑΠΘ, κ.ά. 
φορείς

25-27
Οκτωβρίου

2013

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -σε συνερ-

γασία µε το ∆ήµο Τήνου- διοργανώνει διε-

θνές συνέδριο µε τίτλο “Water Is Necessary 

for Life, WIN4LIFE”, το οποίο θα πραγµα-

τοποιηθεί από τις 19 ως τις 21 Σεπτεµβρίου 

2013, στο Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού στην 

Τήνο.

Το συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη 

της σπουδαιότητας του νερού ως αγαθού, 

ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές και την 

ανταλλαγή απόψεων αναφορικά µε τη διαχεί-

ριση του νερού, καινοτόµες τεχνολογίες επε-

ξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση 

της άλµης από µονάδες αφαλάτωσης και την 

προώθηση ενεργειακά αυτόνοµων συστηµά-

των για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της έλλειψης του νερού, πάντοτε µε σεβασµό 

προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Τις εργασίες του συνεδρίου αναµένεται να 

ανοίξει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργει-

ας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης. Στην 

επιστηµονική εκδήλωση θα συµµετάσχει 

πλήθος αξιόλογων εισηγητών στον τοµέα της 

διαχείρισης υδάτινων πόρων και επεξεργα-

σίας υγρών αποβλήτων από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου 

θα πραγµατοποιηθεί επίσκεψη στο πιλοτικό 

σύστηµα που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά 

για την επεξεργασία της άλµης.

Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του 

έργου SOLBRINE (http://uest.ntua.gr/

solbrine), το οποίο χρηµατοδοτείται από το 

εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

H είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει 

µετάφραση στα ελληνικά σε όλη τη διάρκεια 

του συνεδρίου.

Πληροφορίες: http://www.uest.gr/win4life.

∆ιεθνές συνέδριο για το νερό, στην Τήνο

5ο Αντιπυρηνικό  
Φεστιβάλ Ρόδου

∆ιεθνές Φεστιβάλ  
Ποίησης Αθηνών

  Tο 5ο ∆ιεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου, 

θα πραγµατοποιηθεί από τις 15 έως τις 21 

Σεπτεµβρίου 2013. Με ένα πρόγραµµα γεµάτο 

εκδηλώσεις (εκθέσεις, ηµερίδες, προβολές ται-

νιών), το Φεστιβάλ θα κορυφωθεί το Σάββατο 21 

Σεπτεµβρίου, µε τον επίσηµο εορτασµό της ∆ι-

εθνούς Ηµέρας Ειρήνης το βράδυ στην Πλατεία 

∆ηµαρχείου, και θα λήξει µε τον εντυπωσιακό 

σχηµατισµό του Σήµατος της Ειρήνης.

Οι ηµερίδες που περιλαµβάνονται στο φετινό 

πρόγραµµα θα εξετάσουν κρίσιµα θέµατα όπως 

οι «Ενεργειακές Πολιτικές σε περίοδο οικονοµι-

κής και περιβαλλοντικής κρίσης: το µέλλον των 

Α.Π.Ε. στην Ελλάδα», οι «Γεωπολιτικές Εξελίξεις 

στη Μεσόγειο», µία σηµαντική παρέµβαση για 

την απόφαση εγκατάστασης «Εκπαιδευτικού 

Κέντρου του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ατοµικής 

Ενέργειας» στην Ελλάδα», ενώ θα αναλυθεί σε 

µεγαλύτερο βάθος το διεθνές νοµικό καθεστώς 

εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων και το 

αντιπυρηνικό κίνηµα στο σύνολο του.

  Αναγνώσεις και απαγγελίες ποιηµάτων, 

συζητήσεις, ηµερίδες και πλήθος χάπενινγκ 

περιλαµβάνει το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 

Αθηνών, που θα διοργανώσουν από τις 23 έως 

και τις 29 Σεπτεµβρίου ο Κύκλος Ποιητών, ο 

∆ήµος Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής Aθη-

νών και το Μουσείο Μπενάκη.

Στόχος του φεστιβάλ –που θα φιλοξενηθεί σε 

πολλούς χώρους της πρωτεύουσας- είναι να 

προβάλει τη σύγχρονη καλλιτεχνική εικόνα 

της Ελλάδας, παρακινώντας σε «ένα νέο είδος 

φιλελληνισµού», το οποίο θα κατορθώσει να 

αναστρέψει τα αρνητικά πρότυπα που έχει 

δηµιουργήσει η κρίση. Η κρίση µπορεί να 

αποτελέσει ευκαιρία για να αποκαλυφθεί µια 

άλλη Ελλάδα: η Ελλάδα, της αναζήτησης, της 

δηµιουργίας και της τέχνης, που καταφέρνει 

ενάντια στις εξαιρετικά αντίξοες περιστάσεις 

του παρόντος να θέσει µιαν ελπιδοφόρα υπο-

θήκη για το µέλλον, αλλάζοντας την οπτική της 

διεθνούς κοινότητας για τον πολιτισµό, αλλά 

και για την εθνική της ταυτότητα. 

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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ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων  
να γίνει µοχλός ανάπτυξης

Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης από τη ∆ΕΘ
-«Ποτέ, καµία κρίση, δεν ξεπεράστηκε µόνο µε ιδιωτικές 

επενδύσεις και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει γενναίο Πρόγραµ-

µα ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), τόνισε ανοίγοντας την κοινή 

συνέντευξη Τύπου των επιστηµονικών, συνδικαλιστικών και 

παραγωγικών φορέων στη ∆ΕΘ, ο πρόεδρος της ΤΕΕ, Χρήστος 

Σπιρτζής. «Το Π∆Ε δεν είναι ο κουβάς των λογιστικών πράξεων 

του υπουργείου Οικονοµικών. Πρέπει να εξαιρεθεί από το µνη-

µόνιο κι αυτά τα χρήµατα να πέσουν σε παραγωγικές δράσεις», 

είπε. Ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΕ υποστήριξε ότι «δεν 

υπάρχει περίπτωση καµία πολιτική δύναµη, ό,τι και αν επικα-

λείται, να βάλει τη χώρα σε άλλη πορεία σε ένα ή δύο χρόνια», 

ενώ πρόσθεσε: «η χώρα έχει πτωχεύσει κι όσοι επικαλούνται 

ότι θέλουν να τη σώσουν, ας τη σώσουν µαζί µε τον ελληνικό 

λαό γιατί αλλιώς δεν έχει νόηµα κι αυτό το λέω κυρίως για τον 

υπουργό Οικονοµικών». Πρόσθεσε ότι το 50% των µηχανικών 

σήµερα δεν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και 

δεν διαθέτουν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. 

-Για το ίδιο θέµα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, 

απεικόνισε την κρίση αυτή µε αριθµούς, αναφερόµενος στις 

διαρκώς µειούµενες εγγραφές στα µητρώα του ΤΕΕ: «το 2012 

είχαµε µόνο 2.220 εγγραφές πανελλαδικά και 367 στην Κ. Μα-

κεδονία, έναντι 3.309 (569 στην Κ. Μακεδονία) το 2011 και 4.117 

(731) το 2010».

Α∆Ε∆Υ: Η δηµόσια διοίκηση δεν είναι «παζλ της Lego»

Η δηµόσια διοίκηση δεν είναι παζλ Lego για να παίζει ο εκάστοτε υπουρ-

γός, επανατοποθετώντας κοµµάτια σηµείωσε ο πρόεδρος της Α∆Ε∆Υ, 

Οδυσσέας Ντριβαλάς. Η Α∆Ε∆Υ, είπε, καλεί τον υπουργό ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης «να πάψει να κρύβεται πίσω από τη βολική µονοµανία 

να µετράει ανθρώπους προς διαθεσιµότητα». Συµπλήρωσε ότι η Ελλάδα 

θα πρέπει να συνδυάσει άµεσα µέτρα µε µακροχρόνιες µεταρρυθµίσεις 

σχεδόν σε όλο το φάσµα των κοινωνικών πολιτικών. Υπενθύµισε ότι η 

Α∆Ε∆Υ θα αντισταθεί δυναµικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια µετονοµα-

σίας των απολύσεων των δηµόσιων υπαλλήλων σε κινητικότητα.

ΓΣΕΒΕΕ: ∆εν θα καθίσουµε ήσυχοι

Την πεποίθηση ότι µετά από µια πενταετία ύφεσης στην Ελλάδα, όλα τα 

στοιχεία κατατείνουν ότι η οικονοµία της χώρας δεν επανακάµπτει, εξέ-

φρασε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς. Ισχυρίστηκε ότι, 15 

µήνες µετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρωθυπουργός ακόµη 

δεν έχει δεχτεί τη ΓΣΕΒΕΕ, αλλά δέχεται άλλα συνδικαλιστικά µορφώ-

µατα, που µπαίνουν από πλά-

για πόρτα. «Καλούνται µόνο 

όσοι συµφωνούν», είπε 

χαρακτηριστικά. Υπενθύ-

µισε ότι, βάσει µελέτης 

του Ινστιτούτου Μικρών 

Επιχειρήσεων, στο εξά-

µηνο Ιουνίου-∆εκεµβρίου υπολο-

γίζεται ότι θα κλείσουν 40.000 επιχειρήσεις και 

θα χαθούν άλλες 90.000 θέσεις εργασίας. «∆εν θα µείνουµε 

απαθείς θεατές. Πιστεύω ότι στις κινητοποιήσεις της ∆ΕΘ η ΓΣΕΒΕΕ δεν 

θα καθίσει ήσυχη. Ας καθίσουν ήσυχοι αυτοί που διαβουλεύονται µε το 

Μαξίµου από την πλάγια πόρτα», υπογράµµισε.

ΓΕΩΤΕΕ: Ούτε ένα νοµοσχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη

∆ιπλό πλήγµα, τόσο προ κρίσης, όσο και στη διάρκειά της, έχει δεχτεί ο 

πρωτογενής τοµέας, µε αποτέλεσµα ο κλάδος της γεωργίας να πιέζεται 

ασφυκτικά, σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Σπύρο Μάµαλη. «Όταν µπήκαµε στην ΕΕ το 1981 εί-

χαµε πλεόνασµα 40 εκατ. ευρώ στο εµπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊ-

όντων, το οποίο το 2008 έγινε έλλειµµα 4 δισ. ευρώ και σήµερα πανηγυ-

ρίζουµε, που είναι πλέον 1 δισ. ευρώ», είπε. Έκανε λόγο για αδράνεια 

της πολιτείας σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τοµέα, υποστηρίζοντας ότι την 

τελευταία τριετία, το αρµόδιο υπουργείο δεν έχει καταθέσει ούτε ένα 

νοµοσχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, ενώ όλα τα εργαλεία στήριξης 

της αγροτικής παραγωγής έχουν αποδυναµωθεί.

ΠΑΣΕΓΕΣ: Οι αγρότες «σηκώνουν» το 20% των τελευταίων µέτρων

Έλλειµµα «πειστικής πολιτικής πρότασης» στην Ελλάδα, εντόπισε ο 

πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραµίχας και πρόσθεσε ότι «καµία 

πολιτική δύναµη δεν έχει σήµερα κοινωνική επιρροή» και γι' αυτό οι 

φορείς «θα επιχειρήσουν να διαµορφώσουν µια πρόταση ανασυγκρό-

τησης της χώρας». Συµπλήρωσε ότι «στους τελευταίους δύο νόµους για 

το µνηµόνιο, στα µέτρα των 14 δισ., οι αγρότες µετέχουν στο 20% και αν 

µπει και η νέα φορολογία στα ακίνητα το ποσοστό αυτό θα πάει στο 25%». 

Πηγή Το Βήµα.gr

Ανακοινώθηκε  ότι µέχρι το τέλος του έτους οµά-
δα εργασίας αποτελούµενη από ειδικούς των πα-
ραγωγικών, επιστηµονικών και συνδικαλιστικών 
φορέων της χώρας θα συγκεντρώσουν σε ένα ενι-
αίο κείµενο-πόρισµα τις θέσεις και τις προτάσεις 
τους και θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση για 
την παραγωγική δοµή της µεταµνηµονιακής Ελ-
λάδας και το νέο αναπτυξιακό µοντέλο της.
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Ο «Νηρέας», δηµιουργία του Mathias Koehler, είναι ένα 
«πράσινο» σκάφος, καθώς αξιοποιεί την αιολική ενέργεια. 
Τα περιστρεφόµενα πτερύγια στη βάση του, επιτρέπουν, 
επίσης, να χρησιµοποιηθεί και υποβρυχίως ! 

Το AQUA είναι ένα υποβρύχιο σκάφος του 
µέλλοντος, που µπορεί να µεταφέρει ένα 
άτοµο που θέλει να εξερευνήσει τις θάλασσες. 
Βρίσκεται στη φάση του σχεδιασµού. 

Ονοµάζεται Green Samba 
και είναι ένα ακόµη σκάφος-

σκι µε µηδενικές εκποµπές 
ρύπανσης, καθώς κινείται µε 

επαναφορτιζόµενες µπαταρίες.

Το Dolphin Hydrofoil ανυψώνεται και γλιστράει πάνω από 
την επιφάνεια του νερού, χάρη στα δύο υδροπτέρυγα, 
επιτρέποντας να αναπτύξει ακόµη µεγαλύτερες ταχύτητες 
απ’ ότι ένα παραδοσιακό «τζετ-σκι». Είναι ένα ατοµικό …
FlyingDolphin. 

Το Jetlev 
Pack Jet 

κατασκευάστηκε 
για µια ταινία 

του Χόλιγουντ. 
Χάρη στην υπό 

πίεση υψηλή 
στήλη νερού, 

ο χειριστής 
κρατιέται 

πάνω από την 
επιφάνεια 

του νερού και 
µπορεί να φτάσει 

σε περιοχές 
απρόσιτες από 

σωσίβια λέµβο.
Στην περίπτωση του Rescue, η υψηλή πίεση του 
νερού που παράγεται από µια αντλία, επιτρέπει 
στον χρήστη να πετά πάνω από το νερό, ενώ µε 
τα χειριστήρια ελέγχει την πίεση και αλλάζει 
κατεύθυνση πορείας.

Αν και τέλος του καλοκαιριού, θα παρουσιάσουµε µικρά σκάφη, τύπου «σκι-τζετ», στα οποία ο Βρετανός Ross Kemp, κατόρθωσε να δώσει νέα µορφή, 

ταυτόχρονα να µειώσει το κόστος απόκτησης στο 1/3, αλλά και, κατά βάση, να προσδώσει νέο σκοπό.

Η δηµιουργία του, το ASAP (που στην κυριολεξία σηµαίνει «Το συντοµότερο δυνατό»), είναι κατά ένα µέρος σκι, κατά το 
άλλο ιστιοσανίδα και κατά το τρίτο καταµαράν. Πάνω απ’ όλα είναι ενεργειακά αυτόνοµο, καθώς τροφοτείται από τον ήλιο.
Ο Kemp συνέλαβε την ιδέα κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος κατάρτισης ναυαγοσώστη, στο οποίο συµµετείχε, όταν 

διαπίστωσε την έλλειψη µικρών, φθηνών και γρήγορων πλωτών 
µέσων διάσωσης σε περίπτωση πνιγµού. Στο τελευταίο έτος του ως 
φοιτητής σχεδίου στο Loughborough University ανέπτυξε το αρχικό 
πρωτότυπο, σε µια σκηνή στον κήπο, στο πίσω µέρος του σπιτιού του.
Το σκάφος είναι ελαφρύ, µπορεί να µεταφερθεί από ένα άτοµο και 
να ξεκινήσει αµέσως. ∆ιαθέτει κεκλιµένη πλατφόρµα στο κέντρο, 
ώστε να σύρεται εύκολα και γρήγορα το άτοµο που κινδυνεύει, ενώ 
η γάστρα του, σχήµατος V του καταµαράν, µπορεί να κόβει τα κύµατα, 
αποφεύγοντας τα κτυπήµατα, γεγονός που το καθιστά πολύ πιο 
ασφαλές για τη µεταφορά τραυµατιών.
Η δηµιουργία του νεαρού Βρετανού είναι εξαιρετικά επίκαιρη, αφού 
σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), ο πνιγµός 
είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ατύχηµα σε όλο τον κόσµο.
“∆εν πρόκειται να έχει την υπερδύναµη ενός τζετ σκι, αλλά σίγουρα 

θα µεταφέρει το ναυαγοσώστη στο σηµείο του ατυχήµατος 
πολύ πιο γρήγορα από ό, τι αν κολυµπούσε», δηλώνει ο Kemp. Το ASAP µπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 15 µίλια την 
ώρα και ήδη έχει κερδίσει το Lloyds TSB Enterprise Awards για την καλύτερη νέα επιχείρηση στη Βρετανία. Ο Kemp 
σκέφτεται, πλέον, να εισάγει την ηλιακή ενέργεια και στα αντίστοιχα σκάφη αναψυχής.

Άλλες παρεµφερείς ιδέες…



Το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ανακοίνωσε ότι αποδί-

δεται σήµερα 9 Σεπτεµβρίου 2013 σε κυκλοφορία, ο Κάθετος Άξονας 75 

της Εγνατία Οδού «Κοµοτηνή – Νυµφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» 

µήκους 17 χλµ περίπου, ο οποίος δια µέσου του βελτιωµένου υφιστά-

µενου οδικού δικτύου της περιοχής συνδέεται µε την Κοµοτηνή και την 

Εγνατία Οδό. Θα παραστεί ο Σ.  Σιµόπουλος Γενικός Γραµµατέας ∆ηµο-

σίων Έργων. Ο Κάθετος Άξονας 75 αποτελεί µέρος του Πανευρωπαϊκού 

Άξονα ΙΧ και συνδέει την Εγνατία Οδό µε το συνοριακό σταθµό Μάκαζας 

(Βουλγαρία) και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας. Η βούληση υλο-

ποίησης του Άξονα εκφράσθηκε µέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου 

∆ιµερούς Συµφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας το οποίο καθόρισε για 

ολόκληρο τον άξονα, τόσο σε Ελληνικό όσο και Βουλγαρικό έδαφος, τα 

βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατοµή (πλάτους 

7,5µ./10,5µ.) και ταχύτητα µελέτης 80 km/h. Το τµήµα του άξονα που απο-

δίδεται στην κυκλοφορία περιλαµβάνει 2 Ισόπεδους Κόµβους, 3 τεχνικά 

κάτω διαβάσεων και 5 Σήραγγες συνολικού µήκους 1,75 χλµ. Το µεγα-

λύτερο µέρους του τµήµατος διασχίζει ορεινό ανάγλυφο µε αποτέλεσµα 

την κατασκευή δεκάδων υψηλών ορυγµάτων και επιχωµάτων. Το κόστος 

κατασκευής του τµήµατος αυτού ανέρχεται σε 90 εκ. €. ενώ χρηµατοδο-

τήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π./ΟΑΛΑΑ του Γ΄ΚΠΣ και στα πλαίσια του ΕΠ/

Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας του ΕΣΠΑ.

-Επίσης σήµερα αποδίδεται σε κυκλοφορία, το τελευταίο τµήµα µήκους 

500 µ. περίπου, «Μάνδρα-Ψαθάδες» του Κάθετου Άξονα 80 της Εγνατίας 

Οδού «Αρδάνιο- Ορµένιο» το οποίο συνδέεται µε την Παράκαµψη του ∆ι-

δυµότειχου.

Με την παράδοση του συγκεκριµένου τµήµατος αναµένεται η αναβάθµιση 

του επιπέδου της οδικής κυκλοφορίας τόσο στο θέµα της ασφάλειας όσο 

και της άνεσης της κυκλοφορίας.

-Εξάλλου αποδόθηκε στην κυκλοφορία την περασµένη Παρασκευή, το 

έργο του αριστερού παράπλευρου αυτοκινητοδρόµου ΠΑΘΕ στην περι-

οχή των Ραχών Φθιώτιδας.   Ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ι-

κτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, µεταξύ άλλων τόνισε σε δήλωση του ότι: 

«Προχωρούµε στην επιτάχυνση όλων των έργων ώστε να παραδοθούν 

γρηγορότερα στους πολίτες.»

Óôçí êõêëïöïñßá ïäéêÜ Ýñãá 

Αρχίζει από σήµερα η διαδικασία για τη συ-

γκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργει-

ακών Επιθεωρητών. Σύµφωνα δελτίου τύπου, 

που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ στις 8/8/2013.  Επίσης 

το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε σχετικά ότι  µε το άρθρο 

52 του νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης 

∆όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 

διατάξεις», που ψηφίστηκε πριν λίγες ηµέρες, 

το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην κατάρτιση «οριστικού» 

Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, δίνοντας 

τη δυνατότητα σε χιλιάδες µηχανικούς που έχουν 

ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευ-

τικό πρόγραµµα να δραστηριοποιηθούν άµεσα 

ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές.  Σύµφωνα µε την 

ανωτέρω ρύθµιση, αλλά και µε βάση το ευρύ-

τερο νοµικό πλαίσιο, ισχύουν τα παρακάτω:  Με 

την έναρξη ισχύος της ρύθµισης (δηλαδή από 

την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ΦΕΚ), όσοι 

διπλωµατούχοι και πτυχιούχοι µηχανικοί έχουν 

παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο 

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, µέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρµας (www.buildingcert.

gr).  H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας 

(ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτηµα εντός 

διαστήµατος δύο (2) µηνών.  Η προϋπόθεση της 

επιτυχούς συµµετοχής σε σχετικές εξετάσεις 

από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται 

προσωρινά για σύντοµο χρονικό διάστηµα. Μέσα 

σε διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία 

δηµοσίευσης του ΦΕΚ, όσοι έχουν εγγραφεί στο 

Μητρώο, προκειµένου να συνεχίσουν να ασκούν 

αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού 

Επιθεωρητή, πρέπει να συµµετάσχουν επιτυχώς 

στις σχετικές εξετάσεις. ∆ιαφορετικά, µετά την 

παρέλευση του ενός (1) έτους θα διαγράφονται 

αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθε-

ωρητών και θα απολλύουν τη δυνατότητα άσκη-

σης της δραστηριότητας έως την υποβολή του 

Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης. Ουσιαστικά 

µετά την παρέλευση διαστήµατος ενός (1) έτους 

από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ΦΕΚ, στο 

Μητρώο θα είναι ενταγµένοι µόνο όσοι έχουν επι-

τύχει και στις εξετάσεις. 

Η ισχύς του µέχρι τώρα «προσωρινού» Μητρώου 

λήγει την 6η Οκτωβρίου 2013, όπως προέβλεπε 

η τελευταία παράτασή του. Πρόθεση του ΥΠΕΚΑ 

είναι να µη δοθεί επιπρόσθετη παράταση, εκτός 

εάν ο αριθµός των «οριστικών» Ενεργειακών 

Επιθεωρητών δεν είναι αρκετός για να ικανοποι-

ήσει τις ανάγκες της αγοράς (περίπου 5.000). Η 

διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο θα είναι πλέον 

ανοιχτή, χωρίς προθεσµία για την υποβολή αίτη-

σης, σύµφωνα µε τα παραπάνω. Επισηµαίνεται 

ότι, η αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία 

δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή 

στο Μητρώο. Επίσης, το ΥΠΕΚΑ µε πλήρη συναί-

σθηση της δυσχερούς οικονοµικής κατάστασης 

της χώρας και των µηχανικών, ικανοποιώντας το 

αίτηµα των προέδρων των Επιστηµονικών Συλ-

λόγων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και 

Αρχιτεκτόνων προς τον Υπουργό Αναπληρωτή, 

Σταύρο Καλαφάτη, έχει προβεί σε σειρά ενερ-

γειών µε στόχο την επιδότηση της υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επι-

θεωρητών. 

Η σχεδιαζόµενη δράση, η οποία συγχρηµατοδο-

τείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) µέσω του Επιχειρησι-

ακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου ∆υ-

ναµικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.∆.) θα έχει και αναδροµική 

ισχύ, δηλαδή θα καλύπτει και όσους µηχανικούς 

έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Σύντοµα αναµένεται ανα-

κοίνωση µε αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή 

αιτήσεων, για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργει-

ακών Επιθεωρητών και την επιδότηση της εκπαί-

δευσης τους, µέσω της ηλεκτρονική πλατφόρµας 

(www.buildingcert.gr).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΚΑ 

Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εντός της εβδοµάδας τα τεχνικά κλιµάκια για 

προετοιµασία των συναντήσεων- ΜΕΤΡΑ 4 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ ΘΑ 
«ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ» Η ΤΡΟΪΚΑ 

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΙΚΗ.

ΤΑ ΝΕΑ: Αποφασίζουν σήµερα οι καθηγητές για κυλιόµενες 

πενθήµερες κινητοποιήσεις- ΜΑΘΗΜΑ 1ον: ΑΠΕΡΓΙΑ  ΟΜΠΑΜΑ: 
ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΟΙ ΤΟΜΑΧΟΚ ∆ΕΘ: ΠΡΩΤΕΣ 
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μείωση 6,4 δισ.- Σκληρές 

περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισµού 2014- ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

 ΤΙ ΕΙΠΑΝ, ΤΙ ΕΚΡΥΨΑΝ, ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΝ
ΠΑΙ∆ΕΙΑ: ΕΠΙ ΠΟ∆ΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 

υπαλλήλους!- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ- 6 πλασµατικά χρόνια χωρίς 

 ΤΑΖΕΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000  

 ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΡΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι ΗΠΑ- ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ ΓΙΑ 
ΕΠΙΘΕΣΗ- ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ- Συζήτηση- θρίλερ σήµερα στο 

 Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ… STORIES- Σαµαράς- 

 «ΛΙΦΤΙΝΓΚ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ανήλικα ή ενήλικα παιδιά- ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 50 ΓΙΑ 700.000 ΓΟΝΕΙΣ  

 Η ΕΛΛΗΝΙ∆Α «ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΑ ΤΟΥ ΣΤΑΪΝΜΠΡΟΥΚ 
πλεόνασµα, µετά αποκατάσταση των αδικιών»- ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ 
ΣΤΗ ∆ΕΘ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

κοινωνία- ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ!  ΟΜΠΑΠΑ: Η 
ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟ∆ΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΝΑΙ, ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ-
έχει πλήρη αίσθηση της πραγµατικότητος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

Στρατιώτες- Ροµπότ- ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΜΕ ΕΒΡΑΪΚΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ!
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1 -18 - 39 | 9/09/2013

Αρχίζουν τα δύσκολα για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα 

υπαχθούν στον νέο νόµο της τακτοποίησης, καθώς θα πρέπει να 

µηχανικού, όλα τα σχέδια και τα έγγραφα, πέραν της αίτησης 

υπαγωγής, που απαιτούνται για να προχωρήσει και να 

και η αεροφωτογραφία που θα αποδεικνύει πως το ακίνητο 

Σύµφωνα µε τον νέο νόµο, από τη στιγµή της υπαγωγής οι 

απαραίτητα έγγραφα στο πληροφοριακό σύστηµα.

τον Νόµο 4014 στον καινούργιο Νόµο 4178.

Από τον περασµένο Μάιο, που άρχισε αυτή η δεύτερη φάση 

της τακτοποίησης, µόνο λίγες εκατοντάδες ιδιοκτητών έχουν 

υποβάλει όλα τα σχέδια και τα έγγραφα στο πληροφοριακό 

καταβάλλουν παράβολα και πρόστιµα.

που κατασκευάστηκαν πριν από το 1975 και πριν από το 1983, 

καθώς σε αυτές τις κατηγορίες δεν απαιτούνται σχέδια και 

τοπογραφικά διαγράµµατα, επιβάλλεται όµως η προσκόµιση 

αεροφωτογραφιών. Ακόµα πιο εύκολη είναι η διαδικασία 

νοµιµοποίησης των µικρών πολεοδοµικών παραβάσεων, όπου 

ζητείται µόνο τεχνική έκθεση µηχανικού.

δουλειάς που τους περιµένει και πιστεύουν πως, µετά το πρώτο 

δίµηνο, όλα τα ενδεχόµενα προβλήµατα στο σύστηµα θα έχουν 

Μέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να εκδοθεί η 

απόφαση για τη συµπλήρωση του δελτίου δοµικής τρωτότητας, 

διευκρινίσεις και απαντήσεις για όλα τα θέµατα τα σχετικά µε 

την υποβολή του φακέλου. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 

Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου µε τα ατοµικά του 

το έτος της οικοδοµικής άδειας εφόσον υπάρχει, το εµβαδόν και 

τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής.

φωτογραφίες του κτίσµατος, αεροφωτογραφίες ή δηµόσιο 

έγγραφο που αποδεικνύει τον χρόνο κατασκευής.

δήλωση, τεχνική έκθεση µηχανικού και φωτογραφίες. 

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης µε υπέρβαση του 40% κάλυψης 

και δόµησης και του 20% του ύψους, πέραν της αίτησης 

µηχανικού, φωτογραφίες, σχέδια (στέλεχος οικοδοµικής 

άδειας, τοπογραφικό διάγραµµα, διάγραµµα κάλυψης, κάτοψη 

ορόφου όπου σηµειώνεται η αυθαιρεσία, τοµή της αυθαίρετης 

υλοποίησης, δελτίο δοµικής τρωτότητας και µελέτη στατικής 

επάρκειας όπου απαιτείται, τεχνική έκθεση µηχανικού για τον 

ηλεκτροµηχανολογικό έλεγχο.

αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, καθώς και στις περιπτώσεις που 

παρουσιάζονται µεγαλύτερες αυθαιρεσίες από τις ανωτέρω 

περιγραφόµενες.

σπεύσει να υπαχθούν στον νέο νόµο της τακτοποίησης 

όταν υποβλήθηκαν στο σύστηµα γύρω στις 4.500 δηλώσεις, 

ενδεχοµένως από ενδιαφεροµένους να προχωρήσουν σε 

µεταβιβάσεις, n κατάσταση δείχνει να οµαλοποιείται µε µέσο 

ηµερήσιο όρο δηλώσεων λίγο πάνω από τις 800. Πρόκειται για 

ιδιοκτήτες που πρώτη φορά εντάσσονται στην τακτοποίηση.

Σύµφωνα µε στοιχεία από το υπουργείο Περιβάλλοντος 

περασµένης Πέµπτης είχαν υποβληθεί 7.070 δηλώσεις, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε 360.000 τετραγωνικά µέτρα κτίσµατος 

της ολοκληρωµένης υπαγωγής, δηλαδή έχουν πληρώσει 

περιπτώσεις είναι σε προσωρινή υπαγωγή, έχουν δηλαδή 

καταβάλει το παράβολο,  691 σε αρχική υπαγωγή, έχουν δηλαδή 

λάβει κωδικό αριθµό για την καταβολή του παραβόλου, ενώ 

σύστηµα θα είναι έτοιµο να ανεβάσει τις δηλώσει και τους 

φακέλους που υποβλήθηκαν µε βάση το προηγούµενο 

η σχετική προθεσµία, είχαν υποβληθεί πάνω από 560.000 

αναγνωρίζονται, καθώς στις περιπτώσεις αυτές έχει πληρωθεί 

τουλάχιστον το παράβολο.

ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΧΕΤΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ 500.000

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-49 | 9/09/2013

πλεονάσµατος µπροστά από τις ανάγκες των πολιτών, η 

µείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρµανσης και αρκέστηκε να 

υποσχεθεί απλώς πιο ευέλικτα κριτήρια για το επίδοµα.

ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει θέµα µείωσης 

και αρκέστηκε να πει ότι το οικονοµικό επιτελείο ψάχνει τον 

τρόπο να διευρύνει τα κριτήρια του επιδόµατος, ώστε να γίνει 
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περισσότερο ελκυστικό και περισσότερο ευέλικτο.

επιδόµατος, καθώς πέρυσι η διαδικασία που εφαρµόστηκε 

δεν πέτυχε το σκοπό της. Συγκεκριµένα, πέρυσι διατέθηκαν 

µόλις 80 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 279 εκατ. ευρώ που είχε 

προϋπολογιστεί να δοθούν στους δικαιούχους.

καταναλωτές πρώτα να αγοράσουν το πετρέλαιο, στη συνέχεια 

επίδοµα.

διαδικασία παροχής του επιδόµατος, είναι η αποσύνδεσή 

του από την κατανάλωση, ώστε να µην επαναληφθεί και 

φέτος το φιάσκο της περσινής σεζόν, ενώ σύµφωνα µε 

πληροφορίες θα απαιτείται η υποβολή µιας απλής αίτησης ώστε 

να επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος είναι πραγµατικά 

δικαιούχος του επιδόµατος.

αφορά περισσότερους από 500.000 καταναλωτές, σε σχέση µε 

τους 278.489 που ήταν οι δικαιούχοι πέρυσι.

τα 200 εκατ. ευρώ που έµειναν αδιάθετα από την περσινή 

σεζόν, τα οποία θα προστεθούν στα 300 εκατ. ευρώ που έχει 

προϋπολογίσει η κυβέρνηση να διαθέσει φέτος για το επίδοµα.

θα καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι βάσει εισοδηµατικών, 

περιουσιακών και γεωγραφικών κριτηρίων, τα οποία όµως 

-σύµφωνα µε πληροφορίες- θα διευρυνθούν. Ωστόσο, το 

οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζει φέτος να απαιτείται µόνον 

η υποβολή µιας απλής αίτησης µέσω του TAXIS, ώστε να 

επιβεβαιώνεται ότι ο φορολογούµενος είναι πραγµατικά 

δικαιούχος του επιδόµατος θέρµανσης, χωρίς να προσκοµίσει 

Η πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγµή στο τραπέζι προβλέπει 

που ήταν πέρυσι για τους άγαµους και στα 40.000 ευρώ 

από 35.000 ευρώ του οικογενειακού εισοδήµατος για τους 

ευρώ για το κάθε παιδί.

µηνιαίες αποδοχές έως 2.100 ευρώ ή ένας έγγαµος µε µηνιαίο 

οικογενειακό εισόδηµα έως 2 .900 ευρώ, εάν δεν έχει παιδιά ή 

έως 3.100 ευρώ µε ένα παιδί και έως 3.300 ευρώ εάν έχει δύο 

παιδιά.

φτάσουν τα 180.000 ευρώ από 150.000 ευρώ που ήταν πέρυσι 

και για τους έγγαµους τα 250.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.

στην τελική απόφαση, καθώς το παραπάνω σενάριο διασφαλίζει 

αλλά αφήνει στην ευχέρεια των καταναλωτών το αν θα 

αγοράσουν πετρέλαιο µε αυτά τα χρήµατα, ώστε να επιτευχθεί ο 

∆ΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ ΠΝΟΗΣ 14,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ |  Σελίδα 43 | 9/09/2013

Άναψε πράσινο για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και 

βιολογικού καθαρισµού σε Σταυρό και Βρασνά του δήµου 

Βόλβης. Πρόκειται για ένα από τα µεγαλύτερα έργα στην 

ανακοίνωσε ότι άρχισε η διαδικασία δηµοπράτησης µε τη 

δηµοσίευση στην επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης 

του µεγάλου έργου διαχείρισης αστικών λυµάτων των οικισµών 

Σταυρού και Βρασνών του δήµου Βόλβης, η οποία θα γίνει στις 

κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, συνολικού µήκους 54 

χιλιοµέτρων, στους δύο οικισµούς, 4.500 ιδιωτικές συνδέσεις, 

που θα συνδέουν τα κτίσµατα των οικισµών µε το δίκτυο, 

υποέργου αυτού χρηµατοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ίδιους 

ανέρχεται σε 14.500.000 ευρώ.

αναµένεται να αρχίσει η διαδικασία δηµοπράτησης και 

του δεύτερου υποέργου, που θα αφορά την κατασκευή της 

όνειρο πολλών δεκαετιών για τους κατοίκους της περιοχής. Η 

υλοποίησή του θα συµβάλει ριζικά και µε πολλαπλό τρόπο στην 

αναβάθµιση όλου του παραλιακού µετώπου στο Στρυµονικό 

κόλπο, καθώς θα έχει θετική επίπτωση τόσο στην προστασία 

του υδάτινου περιβάλλοντος (υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, 

παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστηµα Στρυµονικού κόλπου, 

στην τουριστική κίνηση και κατ' επέκταση στην οικονοµική 

όπως το συγκεκριµένο, προϋποθέτει εκτός από συστηµατική 

προετοιµασία και τις απαραίτητες συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό 

ολοκλήρωση του µεγάλου και τόσο χρήσιµου έργου για την 


