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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

 ãéá íá äéáôçñÞóïõìå éó÷õñü ôï ÔÅÅ 

 ãéá íá êÜíïõìå ðéï äõíáôÞ ôç öùíÞ ìáò

  ãéá íá îáíáöÝñïõìå ôçí åëðßäá  

óôç äïõëåéÜ êáé óôç æùÞ ìáò

Η ψήφος είναι δύναµη και δικαίωµα µας

Στις 24 Νοεµβρίου ψηφίζουµε µαζικά
“Äþóå èÜññïò óôïí ÷ùñéÜôç, íá ó' áíÝâåé óôï 

êñåâÜôé” ëÝåé ç ëáúêÞ óïößá, áëëÜ ïé óçìåñéíïß 

êõâåñíþíôåò äåí êáôÝ÷ïõí ïýôå áðü ...ëáúêÞ, 

ïýôå áðü óïößá.

Áãáíáêôïýí ìå  – ôéò Ýôóé, êé áëëéþò – 

åðáßó÷õíôåò äçëþóåéò ôïõ áíþíõìïõ 

Åõñùðáßïõ áîéùìáôïý÷ïõ “ðåñß 

äéóåêáôïììõñßùí êáé ìéëßùí ðïõ ÷ùñßæïõí ôçí 

ÅëëÜäá êáé ôïõò äáíåéóôÝò áðü ìßá óõìöùíßá” 

êáé “ðåñß åðáíÜëçøçò ôùí óõíïìéëéþí ìåôÜ 

ôï óêé ôùí ÷åéìåñéíþí äéáêïðþí” (áðÜíôçóç 

êýêëùí ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí – êé 

áõôïß áíþíõìïé), æçôïýí – ôþñá – “Ýãêõñïõò 

ðïëéôéêïýò óõíïìéëçôÝò ãéá íá êÜíïõìå 

ìéá ïéêïíïìéêÞ äéáðñáãìÜôåõóç, ðïõ íá 

êáôáëáâáßíïõí ôá ðñáãìáôéêÜ äåäïìÝíá êáé 

ôçí äõíáìéêÞ ôùí áñéèìþí” (÷ôåóéíÞ äÞëùóç 

ÅõÜããåëïõ ÂåíéæÝëïõ), áëëÜ ðáñáâëÝðïõí 

ðùò åðß ôñåéóßìéóé ÷ñüíéá, ôï “èÜññïò” óå 

üëïõò áõôïýò ôïõò ...“÷ùñéÜôåò” ôï Ýäùóáí 

ïé ßäéïé, ìå ôïí ôñüðï ðïõ äéá÷åéñßóôçêáí üëç 

áõôÞ ôçí éóôïñßá, ðñïðáíôüò ìå ôçí åíäïôéêüôçôá 

ðïõ åðÝäåéîáí óôéò óõíå÷þò áíáíåïýìåíåò 

áðáéôÞóåéò ãéá öôù÷ïðïßçóç ôùí ÅëëÞíùí êáé 

äéÜëõóç ôïõ êñÜôïõò êáé ôùí èåóìþí.

Ôçí ßäéá ðåñßïäï, ðïõ ïõäåßò áðü ôïõò 

óçìåñéíïýò “áãáíáêôéóìÝíïõò” êõâåñíçôéêïýò 

ðáñÜãïíôåò áðïäå÷üôáí íá óõæçôÞóåé ìå 

ôïõò ãçãåíåßò “÷áñïêáììÝíïõò”, ðñïôÜóåéò 

ãéá ìÝôñá, ôá ïðïßá åíþ äåí Ý÷ïõí êáíÝíáí 

ïéêïíïìéêü êüóôïò ãéá ôï äçìüóéï ôáìåßï, 

åßíáé âÝâáéï üôé èá ïäçãÞóïõí óå ïõóéáóôéêÞ 

áíáäéÜñèñùóç êñÜôïõò, õðçñåóéþí êáé 

äéáäéêáóéþí, óôéò ìåôáññõèìßóåéò ðïõ Ý÷åé (êáé 

åß÷å) áíÜãêç ï ôüðïò, ãéá íá áíáóôñáöåß ü÷é 

ìüíï ôï êëßìá, áëëÜ êáé ç ãåíéêÞ ðïñåßá ôïõ 

ôüðïõ, áîéïðïéþíôáò ôéò õãéåßò ðáñáãùãéêÝò 

äõíÜìåéò ôçò ÷þñáò óôçí êáôåýèõíóç ôçò 

áíÜôáîçò êáé áíÜðôõîçò.

Ôï êáêü åßíáé üôé ïýôå ôï “óôåñíÞ ìïõ ãíþóç” 

ìðïñïýìå óÞìåñá íá åìðéóôåõèïýìå...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

ΣΤΗ ΣΕΛ. 3

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ∆Α  
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

«Μνηµείο στησίµατος» µέσα στην 
κρίση το πρόγραµµα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Για “πάρτι που κάποιοι συνεχίζουν” 

με αθέμιτες πολιτικές και πρακτικές, 

επικαλούμενοι την κρίση και τις 

στρεβλώσεις του συστήματος που 

έχτισαν και που συντηρούν, έκανε 

λόγο ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης κατά την ομιλία του στην 

Ημερίδα με θέμα “η οικονομική 

κρίση και το σύστημα παραγωγής 

δημοσίων έργων”, προκαλώντας 

ιδιαίτερη αίσθηση μεταξύ των 

συνέδρων.

Δεν μπορεί “προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από το Ε.Σ.Π.Α. 

(γιατί από το Π.Δ.Ε. έχουν μηδε-

νιστεί τα πάντα) να συνεχίζουν να 

είναι «μνημεία στησίματος» έργων 

και μελετών. Και θέλω να κάνω 

ειδική μνεία στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.: 

πρόκειται για «μνημείο στησίματος» 

μέσα στην κρίση και σε ότι αφορά 

τις μελέτες και τις κατασκευές” είπε 

συγκεκριμένα, προκαλώντας το 

αρμόδιο υπουργείο (σ.σ. ΥΠΕΚΑ) 

“να αναλάβει τις ευθύνες του”.

Σε μια Ημερίδα, κατά την διάρκεια 

της οποίας, σχεδόν το σύνολο 

των ομιλητών αναφέρθηκαν στις 

στρεβλώσεις του συστήματος 

παραγωγής δημοσίων έργων και 

διατύπωσαν συγκεκριμένες προτά-

σεις για άρση τους, ο κ. Σπίρτζης 

υπογράμμισε: 

“Είναι πλέον φανερή η ανεπάρκεια 

του πολιτικού συστήματος για την 

σύνταξη ενός εθνικού σχεδίου 

παραγωγικής ανασυγκρότησης της 

χώρας. Δυστυχώς ούτε η Κυβέρνη-

ση ούτε η Αντιπολίτευση δεν έχουν 

δώσει μια αξιόπιστη, ρεαλιστική 

και οραματική πρόταση για την 

παραγωγική ανασυγκρότηση της 

χώρας” και κάλεσε τους “φορείς 

των υγειών παραγωγικών δυνάμε-

ων” να πάρουν πρωτοβουλίες και 

την κατάσταση στα χέρια τους “να 

συμβάλουμε για να συντάξουμε 

ένα ιεραρχημένο σχέδιο δημόσιων 

υποδομών για την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας”.

Από την πλευρά του, ο Γενικός 

Γραμματέας Δημοσίων Έργων 

Στράτος Σιμόπουλος τόνισε ότι 

“υπάρχει μια Ελλάδα που παρά την 

κρίση προσπαθεί και παράγει” και 

πρόσθεσε πως αυτή “την Ελλάδα 

πρέπει να τη βοηθήσουμε”. Στην 

κατεύθυνση αυτή είναι λογικό, να 

θέλουμε να βελτιώσουμε το σύστη-

μα υλοποίησης των έργων” είπε.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
κάλεσε το αρµόδιο 
υπουργείο να αναλά-
βει τις ευθύνες του

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7 - 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí



Ηµερίδα µε θέµα: «Τέχνη – Χώρος – Όψεις 

Ανάπτυξης» διοργανώνεται στις 23 Νοεµβρίου 

2013 (στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

και Αυτοδιοίκησης, Πειραιώς 211, Ταύρος), 

από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.

«Πολιτισµός και τέχνη αποτελούν από τα δυ-

νατότερα αλλά εν πολλοίς αναξιοποίητα χαρτιά 

για την εθνική ανάταξη, ανάπτυξη και ανασυ-

γκρότηση, υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση. Το δυναµικό αυτό χρειάζεται διερεύνηση 

και ανάδειξη. Προτείνοντας την αντιµετώπιση 

της ανάπτυξης και της απελευθέρωσης της 

χώρας από την κρίση σαν πνευµατική διαδι-

κασία αυτογνωσίας, δηµιουργικού και ηθικού 

µετασχηµατισµού εκτός από υλική και αριθ-

µητική, ως είθισται, η ηµερίδα Τέχνη – Χώρος 

– Όψεις Ανάπτυξης του Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) έχει αυτόν ακριβώς το 

στόχο: Να συµβάλει σε επαναπροσέγγιση και 

ανάδειξη δυνατοτήτων µέσω της τέχνης και του 

πολιτιστικού γίγνεσθαι γενικότερα”. 

Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Κεντρικός άξο-

νας της ηµερίδας είναι οι τέχνες στην Ελλάδα 

και το αναπτυξιακό τους πρόσηµο εν καιρώ 

κρίσης και αστικής παρακµής. Απευθυνόµαστε 

στους φοιτητές και αποφοίτους του ΕΑΠ αλλά 

και στο αθηναϊκό κοινό, ακαδηµαϊκό, δηµιουρ-

γικό, και ευρύτερο». 

  Η «Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων για την 

Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕ-

ΠΡΟΤ) διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Συνέ-

δριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την 

Ποιότητα» στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014, 

στη Θεσσαλονίκη. Θεµατικές ενότητες:

Κεντρική: Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότη-

τα στις Επικοινωνίες-∆ιακίνηση-Κατανάλωση 

Ποιοτικές κατασκευές

Παραγωγή

Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα 

Κύριο θέµα: Τηλεπικοινωνίες

Πληροφορίες: email: protypation@auth.gr, 

ιστοσελίδα:  www.eneprot.gr 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

15-16
Νοεµβρίου

2013

«Εκπαίδευση και 

Βιβλιοθήκες στον Ψηφιακό Κόσµο» 

ΑΘΗΝΑ

"Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020"

ΑΘΗΝΑ

Οργανωτική Επιτροπή 
Ενίσχυσης Βιβλιοθηκών  

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρί-
ωσης19

Νοεµβρίου
2013

και έκθεση Ναυτικής Τεχνολο-

γίας

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Ινστιτούτο Ναυτι-
κής Τεχνολογίας

26-27
Νοεµβρίου

2013

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

Ως εξαιρετικά σηµαντικό εύρηµα, λόγω του περί-

τεχνου διακόσµου του αλλά και της πολύ καλής 

διατήρησής του, χαρακτήρισαν τα µέλη του Κεντρικού 

Αρχαιολογικού Συµβουλίου τον ρωµαϊκό τάφο που 

αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην αρχαία Κόρινθο. Ο 

καµαροσκεπής θαλαµοειδής υπόγειος τάφος, που 

χρονολογείται γύρω στον 1ο µε 2ο αι. µ. Χ., ίσως 

και παλαιότερα, ανακαλύφθηκε στο πλαίσιο των 

εργασιών διάνοιξης της εθνικής οδού Κορίνθου-Πα-

τρών, που εντάσσεται στο έργο «Μελέτη, κατασκευή, 

χρηµατοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλ-

λευση του αυτοκινητόδροµου Ελευσίνα-Κόρινθος-

Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα» της Ολυµπίας Οδού.

Ρωµαϊκός τάφος,  
στην αρχαία Κόρινθο

Τέχνη – Χώρος – Όψεις Ανάπτυξης 

Συνέδριο για την τυποποίηση, τα πρότυπα 
και την ποιότητα  

Την 1η ∆εκεµβρίου 2013 αναµένεται η παράδοση 

του έργου της ανακαινισµένης Νέας Παραλίας 

στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι 

πλέον θα µπορούν να περπατούν ελεύθερα από το 

Μέγαρο Μουσικής µέχρι το λιµάνι.

Η ανακαινισµένη Νέα Παραλία περιλαµβάνει γραµ-

µικό πάρκο τριών χιλιοµέτρων, συνολικής έκτασης 

238 στρεµµάτων. Κεντρική ιδέα είναι η δηµιουργία 

ενός συνεχόµενου γραµµικού χώρου µε επιλογές 

ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, χαλάρωσης, εκπαίδευσης 

και πολιτισµού. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται 

η δηµιουργία µιας σειράς 16 «πράσινων δωµατί-

ων» - κήπων, ως θεµατικών χώρων αναψυχής.

Για την ίδια ηµέρα σχεδιάζεται και η πεζοδρόµηση 

της Λεωφόρου Νίκης (η πιλοτική πεζοδρόµηση 

έγινε στις 3 Νοεµβρίου), µε αποτέλεσµα οι περιπα-

τητές να έχουν στη διάθεσή τους όλο το παραλιακό 

µέτωπο.

Την 1η ∆εκεµβρίου ο δήµος θα δώσει εορταστικό 

χαρακτήρα στην πεζοδρόµηση µε δραστηριότητες 

πολιτιστικού και αθλητικού περιεχοµένου.

Η Νέα Παραλία  
της Θεσσαλονίκης
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Να ανοίξει το “κλειστό επάγγελµα του τραπεζίτη” !
Κριτική στον πλήρως αδιαφανή και 

“θεόκλειστο χώρο” των τραπεζών και 

το “κλειστό επάγγελµα του τραπεζίτη” 

έκανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ. “Απορώ 

µε τον κ. Στουρνάρα. Βάφτισε κλειστό 

το επάγγελµα των Μηχανικών και των 

∆ικηγόρων, αλλά όχι την δραστηριό-

τητα του Τραπεζίτη και των Τραπεζών, 

που µαζεύουν όλο το σύστηµα σε τρείς 

οµίλους µε αδιαφάνεια στην εγγυοδοσία, 

στην δανειοδοσία, σε όλα” είπε χαρακτη-

ριστικά. Και πρόσθεσε:

“ Όλοι µας έχουµε χρεωθεί για να ανα-

κεφαλαιοποιηθεί το Τραπεζικό σύστηµα. 

Απαιτούµε τα λεφτά µας να τα διαχειρί-

ζονται κάποιοι µε διαφάνεια”.

Ο κ. Σπίρτζης υπογράµµισε ότι “για πολλά χρόνια διαπιστώ-

νουµε τις στρεβλώσεις του συστήµατος παραγωγής έργων στη 

χώρα. Συζητάµε και προτείνουµε µέτρα, νόµους και πρακτικές, 

για την αντιµετώπιση φαινοµένων που δεν είναι τιµή ούτε για 

τον κλάδο, ούτε για τη χώρα. Μετά από τρεισήµισι χρόνια που 

µας οδήγησαν στο σηµερινό αδιέξοδο, πρέπει να δούµε το 

χώρο µας -την παραγωγή έργων- όχι ως ένα διακριτό, ξεκοµ-

µένο κλάδο που αντιµετωπίζει µόνος του τα προβλήµατα και 

την κρίση, αλλά ενταγµένο στο συνολικό πρόβληµα που έχει η 

χώρα”.

Στην κατεύθυνση αυτή το ΤΕΕ θα πρέπει να προχωρήσει στην 

υλοποίηση δράσεων, που αδυνατούν και πολιτικά και επιχει-

ρησιακά να προωθήσουν οι κρατικές δοµές. Ανακοίνωσε ότι το 

ΤΕΕ προτίθεται να υλοποιήσει ηλεκτρονικό σύστηµα για αυτό-

µατη λήψη επάρκειας πτυχίου, για να στηριχτούν οι ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες, αλλά και να βοηθηθούν οι 60-70.000 µηχανικοί που 

δυο φορές το χρόνο υποχρεώνονται να συγκεντρώνουν χαρτιά 

γι' αυτό και µόνο το λόγο.

Μίλησε για την αναγκαιότητα ενός κοινού πλαισίου παραγωγής 

δηµόσιων και ιδιωτικών έργων, αλλά και µιας “τράπεζα ιεραρ-

χηµένων έργων” ώστε να σταµατήσει η πρακτική της προώθη-

σης των “ώριµων” έργων. Υπενθύµισε ότι η ∆Ε συζήτησε πριν 

λίγο καιρό ένα “ώριµο” έργο, την πεζοδρόµηση της Πανεπι-

στηµίου, ένα έργο πολυτελές, µε καλές µελέτες που χρηµατο-

δοτήθηκαν από το Ωνάσειο Ίδρυµα - “είχαµε καταγγείλει τον 

θεσµό της δωρεάς µελετών, τότε, γιατί κάτι 

τέτοιο κρύβει και άλλα πράγµατα  πίσω 

του” είπε χαρακτηριστικά - αλλά δεν είναι 

δυνατόν να εντάσσονται έργα στο πρόγραµ-

µα κατασκευής, µόνο και µόνο επειδή είναι 

“ώριµα”, αλλά δεν τα έχει ανάγκη η χώρα, 

ιδιαίτερα µέσα στην κρίση.

Σε ότι αφορά τις τεράστιες εκπτώσεις που 

δίνονται κατά την ανάθεση των µελετών, ο κ. 

Σπίρτζης κάλεσε τους τελευταίους υπουρ-

γούς Οικονοµικών (κ.κ. Στουρνάνα και 

Παπακωνσταντίνου) να αιτιολογήσουν πώς 

δέχεται το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπτώσεις 

στις µελέτες 75% και 80%; “Πώς µπορούµε 

να έχουµε ένα σοβαρό ποιοτικό αποτέλεσµα 

για τις µελέτες, για να µην έχουµε και τις 

άλλες στρεβλώσεις στα έργα, όταν πρόχειρα αποδόµησαν έναν 

κλάδο και έναν χώρο, µε τους δογµατισµούς που υπηρετού-

σαν;” ανέφερε συγκεκριµένα.

Επίσης, ο κ. Σπίρτζης ζήτησε:

- να τεθούν εκτός “µνηµονίου” οι δηµόσιες υποδοµές και το 

πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, “ώστε να απελευθερωθούν 

οι παραγωγικές δυνάµεις από την υποταγή στους µεταπράτες 

και στο τραπεζικό σύστηµα”,

- να δηµιουργηθούν πρότυπα π.χ. για τις συµβάσεις των δηµό-

σιων έργων, των παραχωρήσεων των Σ.∆.Ι.Τ., “µέσα στην κρίση 

χρειάζονται τρία χρόνια διαπραγµάτευσης για να προχωρήσουν 

τα έργα οδοποιίας εξαιτίας των κακών συµβάσεων που είχαν 

γίνει”, είπε,

- να σταµατήσει ο τεχνικός κλάδος να αποτελεί “πάρεργο” και 

άλλοθι στο τραπεζικό σύστηµα, υπενθυµίζοντας ότι το ΤΕΕ 

κατέθεσε πρόταση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για αποπληρωµή 

των “κουρεµένων” αποθεµατικών του ΤΣΜΕ∆Ε (1,5 δισ. ευρώ), 

που µαζί µε τα υπόλοιπα του ΕΤΑΑ φτάνουν στα 3 δισ. ευρώ, µε 

ένα µακροχρόνιο οµόλογο, ώστε να µπορούν να χρηµατοδοτη-

θούν δηµόσια έργα από ένα consortium Τραπεζών, µε εγγύηση 

αυτό το οµόλογο,

- να δηµιουργηθεί ένας φορέας που θα συντάσει τα τιµολόγια 

και τις προδιαγραφές, µε βάση τα διεθνή πρότυπα,

- να προωθηθεί, επιτέλους, το Μητρώο Ιδιωτικών Έργων στο 

πρότυπο και στη λειτουργία των Μητρώων ∆ηµοσίων Έργων 

και να δηµιουργηθεί ένας φορέας πιστοποίησης των τεχνικών 

επαγγελµάτων, ακόµη και για τους Τεχνίτες,

- να µετακυληθεί το κόστος µελετών στην φάση της κατασκευ-

ής και της χρηµατοδότησης από το Ε.Σ.Π.Α.,

- να υπάρξει συνολικός εθνικός σχεδιασµός για τα λιµάνια και 

τις µαρίνες της χώρας, τα έργα µεταφορών, τους βιολογικούς, 

τα έργα περιβάλλοντος, ώστε να πάψουν να εντάσσονται και να 

απεντάσσονται κατά το δοκούν.

- Και τέλος, να γίνουν τα πάντα για να απλοποιηθούν οι διαδι-

κασίες. 

“∆εν είναι δυνατόν για να ωριµάσουν κάποια έργα να θέλου-

µε δέκα, δεκαπέντε και είκοσι χρόνια από τη στιγµή που θα 

συλληφθεί η πρόταση για ένα έργο µέχρι τη στιγµή που θα 

βγει η προκήρυξη για την εκτέλεσή του. Αυτό δεν συνάδει µε 

καταστάσεις σαν τη σηµερινή. ∆εν είναι δυνατόν να βγούµε 

από την κρίση αν δεν έχουµε ένα γενναίο πρόγραµµα δηµοσί-

ων επενδύσεων” είπε χαρακτηριστικά. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αναγνωρίζω τα δίκαια και ώριµα αιτήµατα

ΕΝΑ ΠΡΩΤΟ, ΠΛΗΝ, ΟΜΩΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Μεγάλες εκπτώσεις, χαµηλές προσδοκίες

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ

Ως τώρα “σκοπός µας ήταν η βελτίωση στον τοµέα της παραγωγής των έργων, µε κύριο στόχο την 

αύξηση της ταχύτητας απορρόφησης των πόρων, ώστε κάθε έργο να τελειώνει γρήγορα και µε 

αυξηµένη ποιότητα” είπε κατά τον χαιρετισµό του ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Έργων Στράτος 

Σιµόπουλος.

Υπενθύµισε τις αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες του ΥΠΟΜΕ∆Ι για αλλαγές στο νοµοθετικό καθεστώς 

ανάθεσης και εκτέλεσης των έργων και ιδιαίτερα, την αναδροµική µείωση των εγγυήσεων που θα 

φέρει µια έµµεση ρευστότητα στην αγορά των έργων, τη µείωση της στελέχωσης και του κεφαλαίου 

που δίνει µια ανάσα στις εργοληπτικές επιχειρήσεις, την κατάργηση του µεικτού συστήµατος στις 

αναθέσεις έργων, την κατάργηση των εγγυήσεων έναντι της προκαταβολής στην περίπτωση των 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων, καθώς και άλλες ρυθµίσεις που αποσκοπούσαν στην απλούστευση 

των διαδικασιών. Ως προς τις µελέτες, είπε, δόθηκε το δικαίωµα για συµπληρωµατικές συµβάσεις σε 

περιπτώσεις αναθέσεων µε βάση το νόµο 316. 

“Είναι προφανές ότι ενδιαφερόµαστε να βελτιώσουµε το σύστηµα παραγωγής των δηµόσιων έργων 

και στην κατεύθυνση αυτή αναγνωρίζω τα δίκαια και ώριµα αιτήµατα” κατέληξε.  

“Οι ηµιτελείς και αποσπασµατικές παρεµβά-

σεις, ιδιαίτερα της τελευταίας περιόδου, και τα 

αµφισβητούµενα αποτελέσµατα που επιτεύ-

χθηκαν, διεύρυναν την αντίληψη της αναποτε-

λεσµατικότητας του Συστήµατος Παραγωγής 

∆ηµοσίων Έργων (ΣΠ∆Ε). Αποτελεί κοινή 

διαπίστωση όλων των πλευρών, η ύπαρξη 

αδιεξόδου στην υφιστάµενη κατάσταση” 

υπογράµµισε στην εισήγηση της η Οργανωτική 

Επιτροπή της Ηµερίδας, την οποία παρουσίασε 

ο συντονιστής της Αργύρης Πλέσιας.

“Το ΤΕΕ έχει επισηµάνει από το 2010, συµµε-

τέχοντας στον διάλογο στον οποίο προσκλή-

θηκε από την πολιτεία, µε ένα πλήρες κείµενο 

που κατατέθηκε σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες, 

τις παθογένειες του ΣΠ∆Ε, µε την κατάλλη-

λη τεκµηρίωση, καθώς και µε την υποβολή 

των προτάσεων αναγκαίων αλλαγών, τόσο σε 

βραδυπρόθεσµο επίπεδο παρέµβασης, όσο και 

σε επίπεδο µακροχρόνιου σχεδιασµού. Στην 

πρόταση του ΤΕΕ, η πολιτεία δεν ανταποκρίθη-

κε και η θεσµοθέτηση των αλλαγών δεν ολο-

κληρώθηκε ποτέ (πλην ορισµένων εµβαλωµα-

τικών αλλαγών µικρής κλίµακας που µάλλον 

επιδείνωσαν την κατάσταση)” προστίθεται στην 

εισήγηση της ΟΕ. 

Την σηµερινή πραγµατικότητα περιέγραψαν 

µε “µελανά” χρώµατα οι πάνω από είκοσι 

οµιλητές της Ηµερίδας και τα όσα ακριβώς 

είπαν θα αναρτηθούν (σε αποµαγνητοφωνηµέ-

να κείµενα) τις επόµενες ηµέρες στις site του 

ΤΕΕ, στο πλαίσιο ενός γενικότερου προβληµα-

τισµού που θα πρέπει να υπάρξει µεταξύ των 

µηχανικών.

Κοινή συνισταµένη σχεδόν όλων των οµιλη-

τών ήταν ότι το ΣΠ∆Ε και οι σηµιακές αλλαγές 

που έγιναν τα τελευταία χρόνια, τόσο σε ότι 

αφορά τις µελέτες, όσο και τις κατασκευές, 

οδήγησαν  σε δυσµενέστερες καταστάσεις τον 

κλάδο. 

Για εκπτώσεις στις αναθέσεις µελετών που 

φτάνουν ως και 85-90% έκανε λόγο το µέλος 

της ∆Ε του ΤΕΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, αλλά 

αυτό δεν βελτίωσε διόλου τις προσδοκίες για 

ταχύτερη και ποιοτικά καλύτερη διεκπεραίω-

ση των έργων. Όπως είπε, είναι ενδεικτικό ότι 

ο µέσος χρόνος υλοποίησης ενός έργου οδο-

ποιΐας και, µάλιστα, από µια κρατική εταιρεία 

που εργάζεται καλύτερα από τις περισσότερες 

υπηρεσίες, όπως είναι η “Εγνατία”, είναι 10 

χρόνια!

Σε µια περίοδο κατά την οποία το Π∆Ε έχει 

περιοριστεί κάτω του 50% σε σχέση µε το 

µέσο όρο των προηγούµενων ετών και οι 

χρηµατοδότήσεις έργων ουσιαστικά γίνονται 

µόνο από το ΕΣΠΑ, γι' αυτό και περιορισµέ-

νες, οι δυσλειτουργίες του ΣΠ∆Ε συνιστούν 

µια δίχως προηγούµενο τροχοπέδη και για 

τις ελάχιστες ελπίδες ανάκαµψης ενός κατ' 

εξοχή παραγωγικού τοµέα, όπως είναι ο 

κατασκευαστικός, ήταν η κοινή άποψη που 

διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας.

Η κατάσταση πηγαίνει από το “κακό στο χειρότερο” µπορεί να είναι κοινή διαπί-

στωση, ωστόσο, οι αριθµοί το αναδεικνύουν:

Σε ότι αφορά τις µελέτες, σύµφωνα µε την εισήγηση της Οργανωτικής Επιτρο-

πής, προκύπτει ότι από τις 994 µελέτες του 2000 και τις 1054 του 2003, φτάσαµε 

στις 296 το 2012 και εφέτος (κατά την πρόβλεψη) κάτω από τις 250 !

Σε ότι αφορά τις κατασκευές, σύµφωνα µε την εισήγηση του προέδρου του 

ΣΑΤΕ Γιώργου Βλάχου,  ο κλάδος από το 2008 έως και το 2012, έχει χάσει 218 

χιλιάδες θέσεις εργασίας (από τις περίπου 400 χιλ.), το 40% των εταιρειών 4ης 

έως και 7ης τάξης εµφανίζουν ζηµίες (έναντι µόλις 10% το 2008), οι βραχυπρό-

θεσµες υποχρεώσεις των εταιρειών, κατά µέσο όρο, αυξήθηκαν κατά 25% στην 

πενταετία, ενώ ο κύκλος εργασιών ήταν κατά 37% χαµηλότερος πέρσι  έναντι 

του 2008.
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∆ώδεκα χρόνια και δυο µήνες µετά την τρο-

µοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 

στις ΗΠΑ, ο πρώτος ουρανοξύστης µε γραφεία 

στο «Σηµείο Μηδέν», εκεί όπου βρίσκονταν οι 

∆ίδυµοι Πύργοι, άνοιξε τις πύλες του σήµερα, 

σηµατοδοτώντας την επιστροφή της ζωής εκεί 

όπου έχασαν τη ζωή τους 2.700 άτοµα.

“Ντυµένος” µε γυαλί ο ύψους 289ν µέτρων, µε 

72 ορόφους, που εγκαινιάστηκε σήµερα, είναι 

ο µικρότερος από τους συνολικά τέσσερις ου-

ρανοξύστες που κατασκευάζονται στο σηµείο 

“Μηδέν”. Ακριβώς πλάι του ολοκληρώνεται – ως 

τις αρχές του 2014 – το υψηλότερο κτίριο στις 

ΗΠΑ και γενικά στη Βόρεια Αµερική, το επονο-

µαζόµενο One World Trade Center, το οποίο θα 

έχει ύψος 541 µέτρα.

Ο ουρανοξύστης που παραδόθηκε σήµερα, προς 

το παρόν είναι άδειος, αν και δύο κυβερνητικές 

υπηρεσίες έχουν ήδη υπογράψει για την ενοικί-

αση της µισής επιφάνειάς του. 

Συµβαίνει περίπου κάθε 11 χρόνια, 

όταν η δραστηριότητα του Ήλιου 

κορυφώνεται και το µαγνητικό 

πεδίο του αναποδογυρίζει, µε συ-

νέπεια ο βόρειος να γίνεται νότιος 

πόλος !

Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη 

και οι αστροφυσικοί ελπίζουν σε 

ένα θεαµατικό βόρειο και νότιο 

σέλας. Συνήθως η αντιστροφή 

συµβαίνει κατά τη διάρκεια του 

λεγόµενου ηλιακού µέγιστου – το 

αποκορύφωµα στον 11ετή κύκλο 

αυξοµείωσης της ηλιακής δρα-

στηριότητας – κατά το οποίο φτάνει στο µέγιστο ο αριθµός των ηλιακών κηλίδων. Οι ηλιακές 

κηλίδες είναι περιοχές ελαφρώς µειωµένης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του Ήλιου, οι 

οποίες δηµιουργούνται από µαγνητικές διαταραχές. Κάθε κηλίδα διαρκεί γύρω στον ένα 

µήνα και µετά εξαφανίζεται, οπότε το µαγνητικό της πεδίο µεταναστεύει στον ένα από τους 

δύο πόλους. Η µετανάστευση αυτών των µαγνητικών πεδίων διαταράσσει την πολικότητα του 

ηλιακού µαγνητικού πεδίου στους πόλους. Το µαγνητικό πεδίο εξασθενεί, µηδενίζεται, και 

τελικά επανεµφανίζεται µε αντίστροφη πολικότητα. Αυτή η διαδικασία επηρεάζει τη λεγόµενη 

ηλιόσφαιρα, µια γιγάντια σφαίρα που εκτείνεται πέρα από την τροχιά του Πλούτωνα και αντι-

στοιχεί στην περιοχή µέσα στην οποία ασκεί την επιρροή του το µαγνητικό πεδίο του Ήλιου. 

Οι εκρήξεις που σηµειώνονται στην επιφάνεια του άστρου µπορούν να κάνουν πιο έντονο το 

σέλας, ακόµη και να προκαλέσουν βλάβες σε συστήµατα ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινω-

νιών. 

Πάντως οι αστροφυσικοί διαπιστώνουν ότι τα δύο ηµισφαίρια του Ήλιου δεν είναι απολύτως 

συγχρονισµένα: το βόρειο ηµισφαίριο άλλαξε πολικότητα το καλοκαίρι, ενώ στο νότιο ηµι-

σφαίριο η αντιστροφή αναµένεται να ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδοµάδες.

Ένα σπάνιο “πορτραίτο” της Γης στο διάστηµα, 

έχοντας σε πρώτο φόντο τα δαχτυλίδια του Κρό-

νου, τραβηγµένη από διαστηµικό σκάφος Cassini 

στις 19 Ιουλίου, έδωσε στη δηµοσιότητα η NASA, 

αναδεικνύοντας, µε έναν διαφορετικό τρόπο, τους 

στίχους του Οδυσσέα Ελύτη “αυτός ο κόσµος ο 

µικρός, ο µέγας”. 

ΜΙΑ ΚΟΥΚΙ∆Α ΕΙΜΑΣΤΕ

Τα µακρινά “πορτραίτα” της Γης από το διάστηµα 

δεν είναι πολλά, κι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

ο πλανήτης µας βρίσκεται πολύ κοντά στον Ήλιο, 

µε συνέπεια να µην διακρίνεται κατά κανόνα 

στις φωτογραφίες που λαµβάνονται από µεγάλη 

απόσταση.

Το Cassini στάθηκε τυχερό, καθώς ο Κρόνος είχε 

«κρύψει» τον Ηλιο επιτρέποντάς του να συλλάβει 

µε τον φακό του όχι µόνο τη Γη αλλά και τη Σελή-

νη, σε µια εξαιρετικά σπάνια στιγµή.

Και για να αντιληφθούµε πόσο µικροί είµαστε 

αρκεί µια µατιά στην επόµενη φωτογραφία όπου 

οι δορυφόροι του Κρόνου απεικονίζονται στις θέ-

σεις τους και σε µεγέθυνση µέσα στα τετράγωνα.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ισχυρά όπλα στις διαπραγµατεύσεις µε την τρόικα- 

ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ- Σηµαντική αύξηση στα έσοδα, µεγάλη µείωση 

δηµοσιονοµικό κενό- ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ-
σχέδιο για ελάφρυνση της φορολογίας σε αγροτεµάχια και οικόπεδα- 

ΝΕΟΣ ΦΑΠ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΣΟ∆Α 500 ΕΚΑΤ.- Θα επιβαρύνει τους 

«ΦΡΕΝΑΡΕ» Η ΥΦΕΣΗ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Θεµελιακές αλλαγές στο νέο τέλος που θα 

ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

την πρόβλεψη στο 1 δισ. και η τρόικα την κατέβασε στα 2 δισ.- 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΕΝΟ»- Στο Eurogroup χωρίς 

160 ΕΚΑΤ. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ  ΡΗΓΜΑ ΕΥΦΟΡΙΑΣ ΛΟΓΩ 
ΠΙΘΑΝΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ BAIL-IN.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ Η 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ- Έως 80% αυξηµένες 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟ∆ΟΣ ΜΕ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ- Θα προκαταβάλλονται οι εισφορές 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΚΑΤΑ 250 ΕΚΑΤ. 
ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΣΤΟ ∆ΕΚΑΜΗΝΟ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 160 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΞΗΛΩΜΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- Το 

υπ. Περιβάλλοντος δεν ανανέωσε τη θητεία του ∆.Σ. του Κέντρου 

ΤΑ ΝΕΑ: Ράβε- ξήλωνε από την κυβέρνηση µετά τις σφοδρές 

αντιδράσεις των βουλευτών Ν∆ και ΠΑΣΟΚ- Στο τραπέζι ελαφρύνσεις 

αλλά και διπλός φόρος για µεγάλες ιδιοκτησίες- ΣΕΝΑΡΙΑ ΤΡΕΛΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ «Η ΑΥΓΗ»- 
ΒΟΗΘΕΙΑΑΑ!!! ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ- Το σόου της Ζωής Κωνσταντοπούλου και 

το δικαίωµα στη σάτιρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πυροσβεστικό σχέδιο για να περάσει από 

τη Βουλή- ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ EUROGROUP ΣΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ- Κρίσιµη η 

σηµερινή συνεδρίαση- Με γραµµή άµυνας το πρωτογενές πλεόνασµα η 

ελληνική πλευρά.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αύξηση συντελεστών 

φορολόγησης ανάλογα µε την περιουσία- ∆ΙΠΛΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ- Μείωση του φόρου µεταβίβασης από το 8-10% στο 3-5%.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οµολογία Eurostat: ∆εν παράγει 

ανταγωνιστικότητα- ΦΙΑΣΚΟ STORY Η ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ- Και δήθεν 

πρωτογενές πλεόνασµα επειδή δεν επιστρέφονται φόροι και κόβονται 

ΚΑΛΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΗ ∆ΗΜΑΡ ΓΙΑ ∆ΕΚΑΝΙΚΙ- 

Ντόρα και Τριαντάφυλλος για νέα τρικοµµατική- ∆ΗΜΑΡ: Όχι µε τη 

 ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΤΑΞΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΑΕΙ- Την 

αποφασιστικότητά του διαµηνύει ο πρωθυπουργός για να µη χαθεί το 

 ΚΑΡΑΤΟΜΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- 
 ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ 

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ- Στη φορολόγηση ακινήτων.

ΕΘΝΟΣ: ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55-

πλεόνασµα- ΜΥΩΠΙΑ… 1,1 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Λεφτά δεν υπάρχουν- Από τους 370.000 που έχουν 

ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 5.000 πήγαν για ρύθµιση µόνο (!!!) οι 

28.500- ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΟΥ ΟΑΕΕ.

ΕΣΤΙΑ: Η ∆ΕΣΜΕΥΣΙΣ ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Το ΠΑΣΟΚ εκβιάζει 

για σοσιαλιστικό φόρο.

Η ΑΥΓΗ: ΟΡΓΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ «ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»- 

Προξενήτρα η Ντόρα Μπακογιάννη για επανεγκλωβισµό της ∆ΗΜ.ΑΡ. σε 

«νέα» µνηµονιακή κυβέρνηση.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ο ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

∆ηµήτριου Μιχάκη: ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ ΚΑΤ’ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ 
ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ!
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ΦΙΑΣΚΟ STORY Η ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-35 | 14 /11/2013

ΠΑΡΑ τη δεύτερη µεγαλύτερη µείωση του ονοµαστικού κόστους 

τιµών (4,5%) την τριετία 2009-2012 είναι ελάχιστη, ενώ οι απώλειες 

µεριδίου των ελληνικών εξαγωγών την πενταετία 2007-2012 είναι 

τεράστιες (-27%) και η κάµψη 2% της βιοµηχανικής παραγωγής 

τον Σεπτέµβριο και 6% το γ' τρίµηνο ασυγκράτητη. Ο κεντρικός 

στόχος επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος αποδίδει 1,1 δισ. 

στο δεκάµηνο 2013 µε τίµηµα την αφαίρεση 3,5 δισ. (από δηµόσιες 

επενδύσεις και επιστροφές φόρων) από την ανάπτυξη της 

οικονοµίας! 

Σύµφωνα µε τους δείκτες του Πίνακα Μακροοικονοµικών 

Ανισορροπιών (ΜΙΡ Scoreboard) για το 2012 που δηµοσίευσε 

καταλαµβάνει τη χειρότερη θέση στους περισσότερους εξ αυτών 

την τριετία 2010-2012, παρά τη βελτίωση που πέτυχε σε πολλά 

µέτωπα.

τρεχουσών συναλλαγών, κατάφερε να το περιορίσει το 201 2 στο 

-2,4% καταλαµβάνοντας µία ενδιάµεση θέση στον σχετικό Πίνακα. 

Όσον αφορά όµως την καθαρή διεθνή επενδυτική της θέση 

(περιουσιακά στοιχεία µείον υποχρεώσεις χώρας έναντι κόσµου 

θέση µετά τις Πορτογαλία (-115%) και την Ιρλανδία (-112%).

είναι στην απώλεια µεριδίου στις παγκόσµιες εξαγωγές (-26,7% 

την πενταετία 2007-2012 και -7,3% το 2012), η οποία οφείλεται 

στη χαµηλή ανταγωνιστικότητά της. Η ανταγωνιστικότητα (µε 

όρους σταθµισµένης µε τιµές κατανάλωσης συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας) βεβαίως βελτιώνεται 4,5% την τριετία 2009-2012, 

αλλά είναι περιορισµένη συγκριτικά µε τη βελτίωση µιας σειράς 

δεύτερη µεγαλύτερη µείωση του ονοµαστικού κόστους εργασίας 

Ιρλανδία, αντίστοιχα).

Κι αυτό είναι µία τρανταχτή απόδειξη πως το κρίσιµο µέγεθος 

για την ανταγωνιστικότητα δεν είναι η µείωση των µισθών 

αλλά η λειτουργία του ανταγωνισµού στην αγορά, η έλλειψη 

του οποίου εµποδίζει την κάµψη των τιµών Κατά τους λοιπούς 

αποπληθωρισµένες τιµές κατοικιών (-12,4% το 2012, έναντι -16,9% 

στην Ισπανία), τη δεύτερη µεγαλύτερη κάµψη στη ροή πιστώσεων 

ανεργία (24,3% το 2012) και µόνο στο ιδιωτικό χρέος έχει µία 

306% της Ιρλανδίας, 299% της Κύπρου, 239% της ∆ανίας, 224% της 

Πορτογαλίας κ.λπ ).

Σε θετικό πρόσηµο γύρισε η βιοµηχανική παραγωγή της 

όταν σε όλους τους προηγούµενους µήνες υποχωρούσε σταθερά. 

Ωστόσο, χωρίς τις κατασκευές και µετά την εποχική διόρθωση, 

η αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής περιορίζεται σε 0,2% 

βρίσκεται 14,4% χαµηλότερα.

 Τις χειρότερες πάντως ετήσιες επιδόσεις από τις χώρες-µέλη 

είχαν στον κλάδο οι Λουξεµβούργο (-4%), Κροατία (-3,9%) και 

Ιταλία (-3%), ενώ τις καλύτερες είχαν οι Ιρλανδία (11,7%), Ρουµανία 

(8,9%), Σλοβακία (7,5%) και Πολωνία (5,6%). Συγκριτικά µε τον 

Αύγουστο, η βιοµηχανική παραγωγή τον Σεπτέµβριο µειώθηκε 

κάµψη είχαν οι Πορτογαλία (-11,2%), Λουξεµβούργο (-4,1 %), 

Κροατία (-3,3%) και Τσεχία (-2,8%), ενώ τη µεγαλύτερη άνοδο είχε 

η Ιρλανδία (2,9%).

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 28 | 14 /11/2013

αλλαγής της σχετικής νοµοθεσίας, σειρά από πολεοδοµικά και 

χωροταξικά ζητήµατα ιδιαίτερου τοπικού ενδιαφέροντος που 

αποτελούν εκκρεµότητες πολλών ετών της ελληνικής Πολιτείας.

Τα ζητήµατα αυτά αναδείχθηκαν πρόσφατα σε συζήτηση που 

προκάλεσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος 

Βουλής, κατά την οποία δόθηκε η ευκαιρία στους βουλευτές 

που συµµετείχαν να καταθέσουν και τη δική τους εµπειρία, 

προερχόµενη από πολίτες που σε πολλές περιπτώσεις 

ταλαιπωρούνται εξαιτίας των ανακολουθιών και της αδυναµίας 

εύρεσης και εφαρµογής λύσεων. Μια άλλη κατηγορία είναι φυσικά 

και οι καταπατητές, οι οποίοι εκµεταλλευόµενοι την απουσία 

κανόνων έχουν σφετεριστεί δηµόσια γη σε βάρος άλλων πολιτών 

και της νοµιµότητας. Από τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί στο 

τραπέζι της συζήτησης και αναζητούνται λύσεις, µεταξύ άλλων, 

είναι: 

Περιπτώσεις οικισµών προ του 1923 των οποίων τα όρια 

καθορίστηκαν µε αποφάσεις νοµαρχών µετά την ψήφιση 

του Συντάγµατος (1975) και πριν από την εφαρµογή του ν. 

998/1979, οι οποίοι µεταγενέστερα κρίθηκαν ότι αποτελούν 

έκταση προστατευόµενη από τη δασική νοµοθεσία. Τα όρια των 

κρίθηκε αντισυνταγµατική η αρµοδιότητα προς τους νοµάρχες να 

ρυθµίζουν παρόµοια ζητήµατα. Οι συγκεκριµένες περιοχές έχουν 

εκτάσεις και µάλιστα έχουν σε µεγάλο βαθµό χαρακτηριστεί ως 

αναδασωτέες, ενώ δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του ν.4164/2013 

που ορίζει τις περιοχές, οι οποίες θεωρούνται ως εντός σχεδίου 

Παραδείγµατα τέτοιων οικισµών έχουµε σε περιοχές όπως ο Άγιος 

Στέφανος, ο ∆ιόνυσος και η Σταµάτα Αττικής. Το παραπάνω ζήτηµα 

έχει απασχολήσει τη διοίκηση, έχει εκδοθεί σχετικό πόρισµα 

από το Συνήγορο του Πολίτη και ερευνάται η από συνταγµατικής 

απόψεως ορθή επίλυσή του δεδοµένου ότι οι κανονιστικές πράξεις 
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της διοίκησης που εκδόθηκαν 30 χρόνια πριν είχαν σαν συνέπεια 

να εκδοθούν άδειες οικοδοµής ως εντός σχεδίου περιοχή, να 

λάβουν χώρα χιλιάδες δικαιοπραξίες και γενικά να υπάρχει η 

πεποίθηση στον πολίτη ότι κατέχει οικόπεδα και κτίσµατα σε 

εντός σχεδίου περιοχή. Το θέµα αναδεικνύεται επίσης λόγω της 

κτηµατογράφησης και της σύνταξης των δασικών χαρτών.

Μια δεύτερη περίπτωση είναι οι εκτάσεις δηµόσιων κτηµάτων 

κατεχόµενων άνω των 50 χρόνων από πολίτες, είτε µετά από 

ειδική παραχώρηση (µίσθωση) είτε µετά από παράλειψη της 

διοίκησης να ρυθµιστεί νοµοθετικά η παραχώρηση δια εξαγοράς. 

Οι εκτάσεις αποτελούν δηµόσιο κτήµα, ενώ κατέχονται (έχουν 

κατασκευαστεί κτίσµατα, έχουν γίνει συνδέσεις µε τα δίκτυα 

εν γνώσει της διοίκησης - φορολογούνται ως ακίνητα) για 

δεκαετίες. ∆εν έλαβε χώρα κατά το παρελθόν βάσει νόµου 

διαδικασία νόµιµης παραχώρησης της κυριότητας δυνάµει 

εξαγοράς. Περιπτώσεις τέτοιες έχουµε στην Έδεσσα, στην 

Καβάλα, στο ∆ήµο Ηλιδας Πελοποννήσου και αλλού. Σύµφωνα 

µε το νόµο για τις ρυθµίσεις περί αυθαίρετων κατασκευών δεν 

επιτρέπεται η υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών 

σε δηµόσιο κτήµα. Από τη σχετική ανάλυση που έχει γίνει στο 

έγινε µε την ανοχή και τη γνώση της διοικήσεως. Με παλαιότερες 

διατάξεις νόµων και σε πολλές περιοχές ακολουθήθηκε η 

διαδικασία εξαγοράς, ωστόσο πολλοί πολίτες δεν ολοκλήρωσαν 

τη διαδικασία. Σήµερα υπάρχουν πολλά αιτήµατα, ειδικά σε 

εξαγοράς µε τη συνεργασία των αρµόδιων υπηρεσιών.

Άλλη κατηγορία είναι οι οικισµοί πριν από το 1923 που 

καθορίστηκαν τα όριά τους µε απόφαση νοµαρχών και 

µεταγενέστερα κρίθηκαν ως κατολισθήσιµοι, πλ. η περιοχή 

Αιγίου Καλαβρύτων. Αν και κρίθηκαν κατολισθήσιµοι, οι 

πολεοδοµικές υπηρεσίες εξέδιδαν άδειες για την εκτέλεση 

εργασιών µέχρι και το 2010. Με αφορµή έγγραφα της αρµόδιας 

διεύθυνσης της Περιφέρειας δεν εκδίδονται άδειες και κατά 

µελέτης, η οποία θα αποφαίνεται για τη δυνατότητα ή µη 

εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών σε τµήµα ή όλη την περιοχή 

του οικισµού. Παράλληλα θα πρέπει να θεραπευτεί και ο 

καθορισµός των ορίων των οικισµών σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία.

Καταγράφονται επίσης περιπτώσεις οικισµών που προβλέφθηκαν 

µε την έγκριση του ΓΠΣ (Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου), 

αλλά µεταγενέστερα εν όψει της πολεοδοµικής µελέτης 

χαρακτηρίστηκε ως περιοχή προστατευόµενη από τη δασική 

νοµοθεσία (Οικισµός Νέα Ζωή στη Μάνδρα). Πρόκειται 

για υλοποιηµένη κατάσταση οικισµού µε διάνοιξη δρόµων 

δηµιουργία κοινωφελών χώρων µε πρωτοβουλία των κατοίκων.

ενώ εγκρίθηκαν τα όρια πολεοδοµικής µελέτης, η περιοχή 

παρουσιάζεται ως προστατευόµενη έκταση. Έτσι, για την πρόοδο 

της διαδικασίας πολεοδόµησης παρουσιάζεται η σύγκρουση 

των πολεοδοµικών διατάξεων και των διατάξεων της δασικής 

νοµοθεσίας. Κατά το παρελθόν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, 

εγκρίθηκαν πολεοδοµικές µελέτες και καθορίσθηκαν τα όρια 

της κατάρτισης των δασικών χαρτών αναδείχθηκε το ζήτηµα 

διαφωνίας δασικών και πολεοδοµικών υπηρεσιών µε αποτέλεσµα 

να υπάρχει ένα ακόµα κόλληµα στη διαδικασία κατάρτισης 

των περιβόητων δασικών χαρτών και ο φαύλος κύκλος του 

πολεοδοµικού - χωροταξικού χάους να συνεχίζεται.

∆ΙΠΛΩΣΕ... Ο ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-5 | 14 /11/2013

∆ιπλό φόρο σε ιδιοκτήτες µε ακίνητη περιουσία άνω των 

300.000 αλλά και µειώσεις φόρων στη µικρή ακίνητη περιουσία 

προβλέπει το εναλλακτικό σχέδιο της κυβέρνησης προκειµένου 

να καµφθούν οι αντιδράσεις γαλάζιων και πράσινων βουλευτών, 

κυρίως από την περιφέρεια. Το σχέδιο προβλέπει παράλληλα και 

µείωση του φόρου µεταβίβασης, από 8%-10% σε 3% ή 5%.

Από τα 3,4 δισ. ευρώ των φόρων που θα βεβαιωθούν, 

περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 

Ο λογαριασµός των φόρων που θα βεβαιωθούν µε το νέο σχέδιο 

µειώνονται από 3,5 σε 3,4 δισ. ευρώ, ενώ στο Ταµείο εκτιµάται ότι 

θα µπουν µεταξύ 2,7 και 2,8 δισ. ευρώ, ποσό µειωµένο σε σχέση 

µε τα 2,9 δισ. ευρώ που είχε υπολογιστεί ότι θα εισπράττονταν 

Με το νέο σχέδιο ο λογαριασµός των φόρων θα σπάσει και πάλι 

στα δύο και η µικρή µείωση των εσόδων, αν δεν υποκατασταθεί 

από άλλη πλευρά, δεν αποκλείεται να προκαλέσει την αντίδραση 

της τρόικας.

Οι πρώτες 300.000 ευρώ - στον δεύτερο φόρο - θα είναι 

αφορολόγητες, ενώ ήδη υπάρχουν εισηγήσεις το όριο αυτό να 

αυξηθεί προκειµένου να επιβαρυνθούν όσοι έχουν πραγµατικά 

µεγάλη ακίνητη περιουσία, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι 

οι αντικειµενικές αξίες παραµένουν στα ύψη την ώρα που οι 

πραγµατικές αγοραίες τιµές έχουν καταποντιστεί.

Στη συνέχεια, πάνω από το όριο των 300.000 ευρώ θα 

επιβάλλονται κλιµακωτοί συντελεστές προκειµένου οι 

επιβαρύνσεις να διευρύνονται όσο αυξάνεται η συνολική ακίνητη 

περιουσία.

Σε πρώτη ανάγνωση, όπως εξηγούν αρµόδια στελέχη, θα 

προκύψουν µικρότερες επιβαρύνσεις σε σχέση µε το νοµοσχέδιο 

αγροτεµαχίων, οικοπέδων, κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών 

µονάδων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική ακίνητη περιουσία 

τους δεν υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ. Αν πέσουν και στην 

αλλάζουν.

Το νέο νοµοσχέδιο πάντως, σχεδιάζεται µε ελαφρύνσεις 

της τάξης των 20 έως 40 εκατ. ευρώ για τους ιδιοκτήτες 

αγροτεµαχίων, µε εξαίρεση των κτηνοτροφικών και 

πτηνοτροφικών µονάδων, από τον φόρο και µε συνολική µείωση 

λέγεται, κατά περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ. Το κενό αυτό 

θα έρθει να συµπληρώσει ο νέος φόρος µεγάλης ακίνητης 

περιουσίας, ο οποίος θα επιβαρύνει φυσικά και νοµικά πρόσωπα.


