
Σήµερα στις 11 το πρωί ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, 

παρουσιάζει στους διαπιστευµένους δηµοσιογράφους τις βασικές προβλέψεις και 

διατάξεις του σχεδίου νόµου «Αντιµετώπιση αυθαίρετης δόµησης και περιβαλλο-

ντικό ισοζύγιο», πριν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Βουλγαρία 

και την Κροατία, το ένα στα πέντε νοι-

κοκυριά (20%) ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας, αυτό αναφέρεται σε σημερινή 

ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με την κοινωνική κατάσταση 

των χωρών της ΕΕ. Όπως επισημαίνεται 

στην ανακοίνωση, στην ΕΕ το 16% των 

νοικοκυριών ζει κάτω από το όριο της 

φτώχειας, ενώ συμπεριλαμβανομένης 

και της κοινωνικής πρόνοιας δεν κατα-

φέρνει να έχει διαθέσιμο εισόδημα ίσο 

ή ανώτερο του 60% του μέσου εισο-

δήματος στη χώρα του. Τα μικρότερα 

ποσοστά σχετικώς φτωχών νοικοκυριών 

εμφανίζονται στην Τσεχία και την Ολλαν-

δία και κινούνται λίγο κάτω από το 10%. 

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην 

Ελλάδα φτωχοί είναι, με βάση τα επίσημα 

στοιχεία, το 29,6% των ατόμων χαμηλής 

εκπαίδευσης (ο αντίστοιχος μέσος κοινο-

τικός όρος είναι στο 24,2%), το 19,7% 

των ατόμων μέσης εκπαίδευσης (ο αντί-

στοιχος μέσος κοινοτικός όρος είναι στο 

14%) και το 7,3% των ατόμων ανώτερης 

εκπαίδευσης (ο αντίστοιχος μέσος κοινο-

τικός όρος είναι στο 7,1%). Τέλος, όπως 

αναφέρεται, η Ελλάδα και η Κύπρος εί-

ναι οι μόνες χώρες μέλη της ΕΕ όπου ο 

αριθμός των ανδρών που φοιτούν στην 

ανώτερη εκπαίδευση είναι μεγαλύτερος 

από τον αντίστοιχο αριθμό των γυναικών.

Περισσότερο 

εκτεθειµένοι στον 

κίνδυνο της φτώ-

χειας είναι, τόσο 

στην Ελλάδα όσο 

και στην υπόλοιπη 

Ευρώπη, οι πολίτες 

µε χαµηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κάτω από το όριο της φτώχειας  
ένα στα πέντε νοικοκυριά

Με απόφαση της τελευταίας διοίκησης του ΟΚΧΕ, η βάση αναζήτησης αεροφωτογραφιών του αρχείου 

αεροφωτογραφιών του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), μετά την κα-

τάργηση του Οργανισμού, με βάση τον Ν. 4164/2013 - «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτημα-

τολογίου και άλλες διατάξεις», θα διατίθεται πλέον και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αλλά 

και από όποιον άλλο φορέα του ευρύτερου δημοσίου επιθυμεί για την παροχή του σχετικού αρχειακού 

υλικού με σκοπό να το παρέχει ελεύθερα από την ιστοσελίδα του. Αναλυτικά στη σελ 3. 

Οι αεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

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

Ôï æÞôçìá, ãéá ôçí êõâÝñíçóç (êáé ü÷é ìüíï) 

åßíáé ìå ðïéïýò èá ðÜìå êáé ðïéïýò èá áöÞ-

óïõìå. Èá åãêáôáëåßøïõìå ôïõò Ãåñìáíïýò 

êáé èá ðÜìå (ðÜëé) ìå ôïõò ÁìåñéêÜíïõò Þ èá 

óõíå÷ßóïõìå íá âñéóêüìáóôå áíÜìåóá óôéò 

äõï óõãêñïõüìåíåò ãéá äéêÜ ôïõò óõìöÝñï-

íôá áðüøåéò;

Ç Üöéîç óÞìåñá óôçí ÁèÞíá ôïõ Ãåñìáíïý 

õðïõñãïý ïéêïíïìéêþí Âüëöãêáíãê Óüéìðëå 

(óôç äéÜñêåéá ìéáò “êáõôÞò” áðü ðëåõñÜò 

áíôéäñÜóåùí åâäïìÜäáò), üðùò, åðßóçò, 

ç ðñüóêëçóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý Áíôþíç 

ÓáìáñÜ, óôéò 8 Áõãïýóôïõ, óôïí Ëåõêü Ïßêï, 

Ý÷ïõí áêñéâþò áõôÞ ôç ëïãéêÞ. ÄçëáäÞ, åðß 

ôçò ïõóßáò, ïõäåìßá ó÷Ýóç ìå ôá ìåãÜëá êáé 

ïõóéáóôéêÜ ðñïâëÞìáôá ðïõ áíôéìåôùðßæåé ç 

÷þñá êáé õößóôáíôáé ïé ðïëßôåò. Äéüôé, êé áðü 

ôç ìéá êáé áðü ôçí Üëëç ðëåõñÜ, ìáò õðü-

ó÷ïíôáé ðñÜãìáôá, ùò ç …åëåçìïóýíç óôïí 

ðÝíçôá, öôÜíåé íá ðñïóäåèïýìå óôï äéêü 

ôïõò Üñìá, äß÷ùò, áêüìç êé áõôÞ, íá åßíáé 

äéáðñáãìáôåýóéìç êáé ïðùóäÞðïôå óõìöÝ-

ñïõóá ãéá ôïõò ðïëßôåò ôïýôçò ôçò äýóìïéñçò 

÷þñáò.

Êáé ãéáôß íá åßíáé; Ôï åñþôçìá äéüëïõ áêáäç-

ìáúêü, åäñÜæåôáé óôç óõóôçìáôéêÞ êáé Üíåõ 

ðñïçãïõìÝíïõ åíäïôéêüôçôá ðïõ åðéäåß÷èçêå 

Ýùò óÞìåñá – óôá ÷ñüíéá ôçò êñßóçò – áðü 

ôÝóóåñéò (íá ìçí ôï îå÷íÜìå) äéáäï÷éêÝò 

êõâåñíÞóåéò «ìíçìïíéáêÞò» áíôßëçøçò êáé 

ïìïëïãïõìÝíùò …«ìíçìéáêÞò» ðñáêôéêÞò.

Ï ê. Óüéìðëå Ýñ÷åôáé óôçí ÁèÞíá åðåéäÞ ôïí 

ÓåðôÝìâñéï óôç Ãåñìáíßá Ý÷ïõí åêëïãÝò. 

Ôá «äþñá» ðïõ êïìßæåé äåí ðñïïñßæïíôáé 

ãéá ôïõò ¸ëëçíåò, áëëÜ ãéá ôïõò Ãåñìáíïýò 

øçöïöüñïõò. ¼óï ãéá ôïí ê. ÏìðÜìá, èá 

õðïäå÷èåß ôïí ¸ëëçíá ðñùèõðïõñãü óôçí 

ÏõÜóéãêôïí ìå ìÜëëïí áðåéëçôéêÝò äéáèÝóåéò 

ãéá ôï åããýò ìÝëëïí.

Ïé åðßóçìåò áíáêïéíþóåéò Üëëá èá ëÝíå… 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

για τα υδροπλάνα

ΣΥΡΟΣ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου30

Ιουλίου
2013

8ο διεθνές επιστηµονικό 

συνέδριο Instrumental Methods of Analysis-

Modern Trends and Applications (IMA 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

15-19
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης 

εξειδίκευσης":  Ευκαιρία ή απειλή για την 

Ελλάδα της περιφέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

Η Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, ανταποκρινόµενη στην µεγάλη ζήτηση που διαπιστώθηκε 

για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων στην Θεσσαλονίκη, παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους δι-

καιούχους της Κάρτας να την αποκτήσουν ή να την ανανεώσουν επισκεπτόµενοι το παράρ-

τηµα της Γ.Γ.Ν.Γ που στεγάζεται στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης (οδό Βασ. Γεωργίου 

Α΄1). Πρόκειται για µία εύχρηστη ατοµική κάρτα, που απευθύνεται σε όλους τους νέους από 

13 - 30 ετών (µαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόµενοι, νέοι άνεργοι) και προσφέρει στους κατό-

χους της, εκπτώσεις στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και σε άλλες 

38 χώρες στο εξωτερικό. Η έκδοση της κοστίζει 10 ευρώ και έχει ετήσια διάρκεια. Πληροφο-

ρίες: Τηλ.: 2310 257131-7, www.neagenia.gr, http://www.europeanyouthcard.gr/ 

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

Το 13 ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας θα πραγµατοποιη-

θεί στην Αθήνα από τις 5 ως τις 7 Σεπτεµβρίου 

2013, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων και 

του Ελληνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης.

Η συγκεκριµένη επιστηµονική εκδήλωση –που 

πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια- συγκε-

ντρώνει µηχανικούς, επιστήµονες, ερευνητές, 

φοιτητές κ.ά., προκειµένου να συζητήσουν τα 

αναδυόµενα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Το συ-

νέδριο υποστηρίζεται από το Παγκόσµιο NEST 

(∆ίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνο-

λογίας), ένα διεθνές επιστηµονικό κίνηµα, που 

έχει µέλη από περισσότερες από 60 χώρες. 

Θεµατολογία

-

λογίας 

τους 

-

ροής ποταµού 

Πληροφορίες; Τηλ.: 210 - 6.492.451 -2, e-mail: 

cest2013@gnest.org 

Την αποκατάσταση και ανάδειξη του εµβληµατικού 

συγκροτήµατος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, µε στόχο 

την αναβάθµιση και επέκταση της µουσειακής του 

χρήσης, ενέκρινε οµόφωνα το Κεντρικό Συµβούλιο 

Νεωτέρων Μνηµείων.

Οι εργασίες αφορούν στα τέσσερα κτήρια του 

συγκροτήµατος: το κτήριο του Ανακτόρου, που θα 

έχει µουσειακή χρήση, το κτήριο Στρατώνων, όπου θα 

στεγαστούν χώροι πολλαπλών χρήσεων και γραφεία, 

το κτήριο Βαρώνου, που θα περιλαµβάνει χώρους 

εστίασης και το κτήριο του Θυρωρείου που προορί-

ζεται για γραφείο πληροφόρησης και εξυπηρέτησης 

κοινού, εκδοτήρια εισιτηρίων και βοηθητικούς χώρους.

Η αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτροµηχανολογική 

επεµβάσεις, λόγω του µνηµειακού χαρακτήρα του 

συγκροτήµατος, µε κύριο στόχο την αντιµετώπιση των 

προβληµάτων των κτηρίων, όπως υγρασία, φθορές 

και παραµορφώσεις. Επίσης, θα γίνει αποκατάσταση 

της κλίµακας Heine, η οποία αποτελούσε την κύρια 

πρόσβαση του ανακτορικού συγκροτήµατος κατά τα 

πρώτα χρόνια κατασκευής του, ενώ τώρα δεν είναι 

Το συγκρότηµα του Αχιλλείου χτίστηκε την περίοδο 

1889-1892 από την αυτοκράτειρα της Αυστροουγγαρί-

ας, Ελισάβετ. Αφού στέγασε διάφορες χρήσεις, µεταξύ 

των οποίων και καζίνο, λειτουργεί τα τελευταία χρόνια 

ως Μουσείο. Η προµελέτη έλαβε την οµόφωνη έγκρι-

ση από το Κεντρικό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων 

και θα υποβληθεί για έγκριση στο επόµενο Συµβούλιο 

Μουσείων.

Αποκατάσταση και  
ανάδειξη για το εµβληµατικό 

Αχίλλειο στην Κέρκυρα 

∆ιεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΚΧΕ 

Η βάση ηλεκτρονικής αναζήτησης αεροφωτογραφιών του ΟΚΧΕ  
στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ

Παρουσίαση ερευνητικού προγράµµατος 

Ο ΟΚΧΕ µε δελτίο Τύπου που εξέδωσε χθες ανακοίνωσε αναλυτικά ότι: “Με 

απόφαση της τελευταίας διοίκησης του ΟΚΧΕ, η βάση αναζήτησης αεροφω-

τογραφιών του αρχείου αεροφωτογραφιών του Οργανισµού Κτηµατολογίου 

και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), µετά την κατάργηση του Οργανισµού, 

µε βάση τον Ν. 4164/2013 - «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτη-

µατολογίου και άλλες διατάξεις», θα διατίθεται πλέον και από το Τεχνικό Επι-

µελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αλλά και από όποιον άλλο φορέα του ευρύτερου 

δηµοσίου επιθυµεί για την παροχή του σχετικού αρχειακού υλικού µε σκοπό 

να το παρέχει ελεύθερα από την ιστοσελίδα του. 

Παρά την προαναφερθείσα περί κατάργησης απόφαση του Οργανισµού, η δι-

οίκησή του πιστή στην πολιτική για ανοιχτά γεωχωρικά δεδοµένα και πλήρης 

πρόσβαση επαγγελµατιών και πολιτών στις γεωχωρικές πληροφορίες, όπως 

προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2007/2/ΕΚ και τον Ν. 3882/2010, 

αποδεικνύει ότι ως την τελευταία στιγµή αποκλειστικό µέληµά της είναι η 

υπηρέτηση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της χώρας και η εφαρµογή το-

µών – µε κάθε προσωπικό ή πολιτικό κόστος – για την ανάπτυξη της χώρας. 

Επιµένουµε: Τα δεδοµένα σας αξίζουν περισσότερο – και για εσάς και για 

όλους – αν αποφασίσετε κάποια στιγµή ότι πρέπει να τα διαµοιράζεστε µε 

τους άλλους! Με την απόφαση αυτή, οι χρήστες της υπηρεσίας θα µπορούν να 

εντοπίσουν µε ευκολία-  αρχικά από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στη συνέχεια 

από την ιστοσελίδα οποιουδήποτε δηµόσιου οργανισµού αποφασίσει λάβει 

αντίστοιχη απόφαση  - την ύπαρξη αεροφωτογραφιών που τους ενδιαφέρουν 

για οποιοδήποτε λόγο. Κάτι ιδιαίτερα χρήσιµο ενόψει και της αναµενόµενης 

νέας νοµοθετικής ρύθµισης περί αυθαίρετων κατασκευών.   Στο εξής, οι εν-

διαφερόµενοι επαγγελµατίες συνάδελφοι µηχανικοί και πολίτες, µετά την 

ανεύρεση των πληροφοριών που τους αφορούν, θα µπορούν στη συνέχεια 

να παραγγέλνουν και να προµηθεύονται συγκεκριµένες αεροφωτογραφίες, 

γνωρίζοντας από πριν το υλικό που εξυπηρετεί τις κάθε φορά και κάθε είδους 

ανάγκες χρήσης του. Συγκεκριµένα, πατώντας από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ 

στην εφαρµογή «Αeροφωτογραφία» µπορεί ο χρήστης να δει για αναλυτικό-

τερη ενηµέρωση τη σχετική ειδική έκδοση του ΟΚΧΕ για το περιεχόµενο του 

εν λόγω  αρχείου αεροφωτογραφιών και τις δυνατότητες περαιτέρω επεξερ-

γασίας, εµπλουτισµού και αξιοποίησή του για την ανάπτυξη της χώρας στον 

τοµέα διαχείρισης και χρήσης µε όρους µέλλοντος των γεωχωρικών δεδο-

µένων.

Η αρχική επιλογή του ΤΕΕ από τον ΟΚΧΕ έγινε κατόπιν της εξαιρετικής συ-

νεργασίας µεταξύ των δύο φορέων κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, το ΤΕΕ 

αποτελεί τον επίσηµο σύµβουλο της Πολιτείας στα τεχνικά θέµατα και τον 

κατεξοχήν διαµοιραστή όλων των έγκυρων πληροφοριών προς όλους τους 

µηχανικούς της χώρας, πράγµα που το καθιστά εκ των φυσικών θεµατοφυλά-

κων των γεωχωρικών δεδοµένων. 

Σηµειωτέων ότι η πλέον σύγχρονη παγκόσµια και ευρωπαϊκή πολιτική κα-

τεύθυνση για τη διάθεση τέτοιων δεδοµένων είναι η ελευθερία πρόσβασης 

φορέων και πολιτών”. 

∆ήλωση Γ. Μουτεβελή
-“Είναι απόλυτα αναγκαίο η χώρα µας, έστω και «στο και ΄5» να προλάβει το 

«τρένο της ανάπτυξης»” , δήλωσε, για την εν λόγω απόφαση του και το ευ-

ρύτερο ζήτηµα σύγχρονης διαχείρισης των γεωχωρικών δεδοµένων για την 

εθνική ανάπτυξη, ο τελευταίος διατελέσας πρόεδρος του ΟΚΧΕ, Γ. Μουτεβε-

λής, ευχαριστώντας παράλληλα τους εκπροσώπους του τύπου για την καλή 

µεταξύ τους συνεργασία κατά το διάστηµα της θητείας του ως επικεφαλής 

ενός Οργανισµού, που αποδεδειγµένα παρήγαγε σηµαντικό έργο την τελευ-

ταία τριετία”.  

Στο πλαίσιο της σηµερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου, θα 

παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της Ά Φάσης του Ερευνητικού Προγράµµατος 

που υλοποιεί η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, µετά από τη σύναψη σχετικής 

Προγραµµατικής Σύµβασης µε την Περιφέρεια Αττικής, µε θέµα: ∆ιερεύνηση 

Στρατηγικών για τη ∆ικτύωση των Αστικών Παρεµβάσεων στο Μητροπολιτικό 

Κέντρο Αθηνών.  

Η παρουσίαση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα Πέµπτη 18 Ιουλίου και ώρα: 15:30, 

στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού. 

Τα συµπεράσµατα του Προγράµµατος θα παρουσιασθούν από καθηγητές του 

ΕΜΠ, µεταξύ των οποίων είναι οι  Γ. Παρµενίδης, Γ. Πολύζος, Π. Τουρνικιώτης, 

∆. Μέλισσας. Αντικείµενο του παραπάνω Προγράµµατος είναι ο προσδιορισµός, 

η αξιολόγηση και η διαµόρφωση ενός σύνθετου πλέγµατος δράσεων που θα 

συµβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών κατοίκησης του αστικού χώρου σε 

στρατηγικά επιλεγµένες περιοχές του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος της Αθή-

νας και ειδικότερα στο Μητροπολιτικό Κέντρο. 
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Το σκηνικό γνωστό: ένας γονδολιέρης κάνει επιδέξιους ελιγµούς µε το κατάµαυρο σκάφος του και από το παράθυρο ενός σπιτιού ένοικος του απευθύνει το 
«buonasera!». Στο ερώτηµα «που συµβαίνει αυτό;», αυθόρµητα θα απαντήσει ο καθένας: στη Βενετία. Θα έχει, όµως, απαντήσει λάθος. Η σκηνή διαδραµατί-
ζεται στο Newport Beach, στην Καλιφόρνια, όπου ένα «αντίγραφο» Βενετσιάνικης ζωής έχει στηθεί, µόνο και µόνο γιατί κι αυτή η πόλη είναι κτισµένη σε ένα 
δέλτα ποταµού, µε πολλά κανάλια. ∆εκάδες είναι στον κόσµο οι πόλεις που διαθέτουν κανάλια και παράλληλα την ξεχωριστή γοητεία της ζωής µέσα στο νερό. 
Είναι διάσπαρτες στην Ευρώπη, στη Νότια και Βόρεια Αµερική, στην Ασία, ακόµη και στη Βόρεια Αφρική, που τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε σηµα-
ντικούς τουριστικούς προορισµούς. Κάποιες απ’ αυτές, παρουσιάζουµε σήµερα και αύριο. 

NEWPORT BEACH, ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ
Μια κοινότητα του 1930 στην περιοχή του λιµανιού, 

η οποία στην πραγµατικότητα είναι επτά νησιά, µε το 

διάσηµο Balboa µεταξύ αυτών. ∆εξιά και αριστερά, στις 

όχθες των καναλιών, κυριαρχούν τα µεγάλα αρχοντικά 

και τα πανάκριβα σπίτια, ενώ ανάµεσά τους βρίσκονται 

πυκνοφυτεµένα πάρκα καιµικρές παραλίες, όπως ο, 

επίσης, γνωστός Ορµίσκος των Πειρατών. Κάθε σπίτι της 

περιοχής διαθέτει τουλάχιστον ένα σκάφος, ενώ για τους 

τουρίστες υπάρχουν πολλά εστιατόρια στις προκυµαίες, 

µεταξύ αυτών και το διάσηµο Wharf του Woody.

ΚΕΡΑΛΑ, ΙΝ∆ΙΑ
Το πλωτό σπίτι µε γάστρα jackwood, µπαµπού και 

φοίνικες, εξασφαλίζει τη διαβίωση και µπορούν 

ακόµη και οι τουρίστες να το νοικιάσουν στην 

Αλαπούζα, για να πλεύσουν σ’ αυτό τον γραφικό 

κόσµο στη νότια Ινδία. Τα κανάλια σκάφτηκαν 

πριν από 100 χρόνια για να εξυπηρετήσουν την 

µεταφορά του κοκοφοίνικα, που τροφοτούσε τη 

βιοµηχανία η οποία κατασκεύαζε πατάκια για τα 

παπούτσια, βούρτσες και σχοινιά. Τα χρωµατιστά 

ρούχα των γυναικών της περιοχής, µε το καραµελί 

να κυριαρχεί, καθώς και οι κορµοράνοι που στέ-

κονται στις όχθες, συµπληρώνουν τη γραφικότητα. 

CAPE CORAL, ΦΛΟΡΙΝΤΑ
Πρόκειται για µια πόλη που σχεδιάστηκε µόλις στα τέλη της 

δεκαετίας του ’50, αρχές της δεκαετίας του ’60, από την Πει-

ραµατική Κοινότητα του Πρωτότυπου (EPCOT), την ευφάνταστη 

σχεδιαστική οµάδα του Walt Disney. Το παρατσούκλι της είναι  

«Waterfront Wonderland» και δεν είναι άλλο από το δεύτερο 

στην ιστορία, το πρώτο από πλευράς µεγέθους, θεµατικού πάρ-

κου της εταιρείας των κινούµενων σχεδίων. ∆ιαθέτει περίπου 

400 µίλια πλωτά κανάλια και έχει µετεξελιχθεί σε µια πόλη στην 

οποία ζουν 150.000 άτοµα, έχοντας το αυτοκίνητο σταθµευµένο 

µπροστά στην πόρτα του σπιτιού τους και στο πίσω µερός το 

σκάφος τους, ενώ το πράσινο, µε σήµα κατατεθέν τους φοίνικες, 

συµπληρώνουν ένα τοπίο το οποίο ο καθένας µπορεί να απολαύ-

σει στα διαµορφωµένα µεγάλα πάρκα της περιοχής.

ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΡΩΣΙΑ
Ένα περίπλοκο δίκτυο καναλιών, στο δέλτα 

του ποταµού Νέβα, βρίσκεται ανάµεσα στο 

Μουσείο Ερµιτάζ και την περιοχή µε τους 

1.800 ναούς και τα παλιά αρχοντικά της απο-

καλούµενη «πόλης κόσµηµα» της Ρωσίας. 

Στα ευρύχωρα κανάλια ταξιδεύουν όλων 

των ειδών τα σκάφη, συµπεριλαµβανοµένων 

των – γνωστών σ’ εµάς – υδροπτερύγων, τα 

οποία µεταφέρουν ταχύτατα τους τουρίστες 

από την Αγία Πετρούπολη στα θερινά ανά-

κτορα του Μεγάλου Πέτρου. Ιδανική περίο-

δος για επίσκεψη το καλοκαίρι, ιδίως κατά 

το White Nights Festival, τις γιορτές (συναυ-

λίες, εκθέσεις, πανηγύρια στους δρόµους) 

που συνοδεύουν τον ήλιο του µεσονυχτίου. 

GIETHOORN, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ
Αυτή η µικρή πόλη, λίγο έξω από το Άµ-

στερνταµ, δηµιουργήθηκε σε µια ελώδη 

και βαλτώδη περιοχή τον 12ο αιώνα, από 

τους αγρότες που έσκαψαν τα κανάλια για 

να µεταφέρουν τα προϊόντα τους. Σήµερα, 

το κέντρο της παλιάς πόλης έχει 2.500 κα-

τοίκους και 150 ξύλινες πεζογέφυρες πάνω 

από τα κανάλια, το συνολικό µήκος των 

οποίων είναι τέσσερα µίλια. 

ΕΛ ΓΚΟΥΝΑ, ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Η πόλη αυτή είναι εξαιρετικά καινούργια (άρχισε 

να αναπτύσσεται στη δεκαετία του ’90) και έχει 

περισσότερα κοινά µε τις σύγχρονες ευρωπαϊκές 

και αµερικανικές πόλεις, παρά µε τις πυραµίδες. 

Πρόκειται για ένα θέρετρο στις λιµνοθάλασσες, 

που γειτονεύουν µε την Ερυθρά Θάλασσα, που 

αντανακλά στα τυρκουάζ νερά, αλλά και στο άγο-

νο και έρηµο τοπίο της περιοχής, τα χρώµατα της 

ώχρας µε τα οποία είναι βαµένα τα ξενοδοχεία 

και οι ιδιωτικές βίλες. 

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΡΙΟ



“Σε συνέχεια των αντιδράσεων επαγγελµατι-

κών φορέων και των φηµολογούµενων υπο-

σχέσεων για εν κρυπτώ τροποποιήσεις στις 

διατάξεις που καθορίζουν τα επαγγελµατικά 

δικαιώµατα στον χώρο των µηχανικών (αρ.8 

του Ν.4030/11), το ∆Σ του τµήµατος Αττικής 

του ΣΑ∆ΑΣ υποστηρίζει ότι για κάθε κα-

τασκευή, ανεξάρτητου µεγέθους,  για την  

υλοποίησή της, απαιτείται, όπως προβλέπει 

και η νοµοθεσία, να συνταχθούν όλες οι ανα-

γκαίες κατά περίπτωση και το νόµο µελέτες  

(Τοπογραφικό - Αρχιτεκτονικά - Στατικά – 

Ηλεκτροµηχανολογικά) και να οριστούν οι 

αντίστοιχοι επιβλέποντες”. Αναλυτικά στην 

ίδια ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόε-

δρος Γιώργος Μαδεµοχωρίτης και ο γενικός 

γραµµατέας Αργύρης ∆ηµητριάδης αναφέ-

ρεται ότι: “Είναι αυτονόητο πως η ποιότητα 

της κατασκευής και το τελικό αποτέλεσµα, 

εξαρτάται από την ορθότητα  των µελετών και 

από την ουσιαστική  και υπεύθυνη επίβλεψη 

που γίνεται σύµφωνα µε τους κανόνες της 

τέχνης και της επιστήµης.

Το καλύτερο τελικό  αποτέλεσµα προκύπτει, 

όταν οι αντίστοιχες µελέτες και επιβλέψεις 

πραγµατοποιούνται  από µηχανικούς που 

έχουν την ουσιαστική και εξειδικευµένη 

γνώση του αντικειµένου, σύµφωνα µε την δι-

εθνώς ισχύουσα νοµοθεσία.  Αυτή η επιστη-

µονική αρχή,  από µόνη της, είναι ικανή να 

καθορίσει αρµοδιότητες   και επαγγελµατικά 

δικαιώµατα και να διαµορφώσει ένα άρτιο 

και ποιοτικό έργο, ένα έργο µε θετικό απο-

τύπωµα στο περιβάλλον και θετική συµβολή 

στην ποιότητα ζωής.  Το ∆Σ του Τµήµατος 

Αττικής του ΣΑ∆ΑΣ θεωρεί ότι είναι καιρός 

να διατυπωθεί µια συλλογική και αξιοπρε-

πής πρόταση, εγγύηση για την ποιότητα των 

κατασκευών και την προστασία του περιβάλ-

λοντος, που καθιστά διακριτό τον κάθε ρόλο 

στην κοινωνία, ξεπερνά τις συγκρούσεις  και 

τις αντιπαραθέσεις µεταξύ µηχανικών  σχε-

τικά µε το ρόλο της κάθε ειδικότητας  και  

έχουν συµβάλλει στον µαρασµό του κλάδου 

µας. 

Η πρόταση αυτή έγκειται ότι «για κάθε έργο 

απαιτείται ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΟΥ,  όπου η κάθε ειδι-

κότητα θα συντάσσει την αντίστοιχη µελέτη 

και θα έχει την αντίστοιχη ευθύνη της επί-

βλεψης», δηλαδή, ο Τοπογράφος το Τοπο-

γραφικό, ο Αρχιτέκτονας τα Αρχιτεκτονικά, ο 

Πολιτικός Μηχανικός τα Στατικά και ο Ηλε-

κτρολόγος Μηχανικός τα Ηλεκτροµηχανολο-

γικά.

Οι προδιαγραφές και νόµιµες (διατιµηµέ-

νες) αµοιβές µελετών και επιβλέψεων θα 

καθορίζονται σύµφωνα µε το Π∆ 696/74.  

Οι συµφωνούµενες αµοιβές, ελεύθερα και 

συλλογικά στα πλαίσια της οµάδας,  από την 

κάθε συµµετέχουσα  ειδικότητα. Η διαιώνι-

ση της σηµερινής κατάστασης, όπου όλες οι 

ειδικότητες υπογράφουν σχεδόν όλα,  είναι 

αντιεπιστηµονική και αντιδεοντολογική  και 

έχει δηµιουργήσει αποµόνωση και πλείστα 

προβλήµατα στο χώρο του κλάδου µας. Όλες 

οι ειδικότητες των Μηχανικών είναι καιρός  

να αντιληφθούν πως µόνον  «η συνέργεια των 

ειδικοτήτων»  θα µας οδηγήσει σε µεγαλύτε-

ρη αξιοπιστία έναντι της κοινωνίας και ταυ-

τόχρονα στις πιο ποιοτικές απαιτήσεις  του 

σήµερα. 

Κάθε άλλη προσπάθεια στην τακτοποίηση 

του προβλήµατος των επαγγελµατικών δικαι-

ωµάτων, θα µας βρει κάθετα αντίθετους, γιατί 

θα  δηµιουργήσει τριβές και νέα προβλήµατα 

στον χώρο µας”.
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Βεβαίωση από τους ∆ήµους θα πρέπει να προ-

σκοµίσουν στην εφορία οι φορολογούµενοι για 

τους κοινόχρηστους χώρους, στους οποίους 

από λάθος έχει υπολογισθεί έκτακτο ειδικό 

τέλος ακινήτων, γνωστό και ως ΕΤΑΚ. Η εφο-

ρία θα προχωρήσει στην απαλλαγή των χώρων 

αυτών από το φόρο που επιβλήθηκε, όπως 

προβλέπεται σε απόφαση του γγ Εσόδων Χάρη 

Θεοχάρη. 

Στην απόφαση σηµειώνεται ότι για την απαλ-

λαγή των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, 

για τους οποίους δεν υπάρχει καταχώριση στη 

βάση πληροφοριών του ∆ιαχειριστή Ελληνι-

κού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(∆.Ε.∆.∆.Η.Ε.), ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύ-

µατος αφορά ηλεκτροδότηση κοινόχρηστου 

χώρου, απαιτείται βεβαίωση του οικείου δήµου 

στην οποία θα αναγράφεται ότι η παροχή αυτή 

αφορά κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικίας 

που απαλλάσσονται από το ΤΑΠ, συνοδευόµε-

νη από φωτοαντίγραφο της πράξης σύστασης 

οριζόντιας ιδιοκτησίας.

Âåâáéþóåéò áðü ôïõò ÄÞìïõò

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ανακοίνωση για επαγγελµατικά δικαιώµατα 

Σε καλύτερες συνθήκες και αρτιότερα κτίρια 

θα φοιτήσουν από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο 

σχεδόν 12.000 µαθητές, καθώς ο Οργανισµός 

Σχολικών Κτιρίων θα παραδώσει άµεσα 27 νέα 

έργα συνολικού κόστους 45 εκατ. Ευρώ. Ηδη 

µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2013 παραδό-

θηκαν εννέα έργα συνολικού κόστους 19 εκατ. 

ευρώ, ενώ µέχρι τον Σεπτέµβριο θα δοθούν για 

χρήση άλλα 27. Ολα τα παραπάνω έργα µελετή-

θηκαν και κατασκευάστηκαν από τον την ΟΣΚ 

ΑΕ, µε χρηµατοδότηση από το ΕΣΠΑ, το Πρό-

γραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και το δάνειο 

που έχει συνάψει η ΟΣΚ ΑΕ µε την Ευρωπαϊ-

κή Τράπεζα Επενδύσεων. Τα 27 έργα που θα 

παραδοθούν αφορούν νέες σχολικές µονάδες 

ή βελτίωση κτηριακών υποδοµών σε πολλούς 

δήµους της χώρας, όπως Αθήνας, Γλυφάδας, 

Πετρούπολης, Χαΐδαρίου αλλά και στους 

Νοµούς Ηλείας, Ηµαθίας, Ροδόπης κ.ά.

Êáëýôåñá êôßñéá ãéá 

12.000 ìáèçôÝò
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Παραδοχή της ύπαρξης χρηµατοδοτικού 
κενού και της προσπάθειας κάλυψης- Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ- Πρόταση χρηµατοδότησης του 

Βουλγαρία και Κροατία- ΕΝΑ ΣΤΑ ΠΕΝΤΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
υπόσχονται περικοπή τιµών και ελπίζουν σε ανάκαµψη της αγοράς- 
ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ
ΑΠΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ξεκινούν οι συζητήσεις για νέα ρύθµιση µετά τις 
γερµανικές εκλογές- ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ- Επίσηµη προαναγγελία 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ- Σε 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
στο παρά 5’ στις διατάξεις για τη διαθεσιµότητα στο ∆ηµόσιο- 
ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Με 153 “ναι” άνοιξε 

 ΑΝΑΚΛΗΣΗ 
Α∆ΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ «∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΡΑ ΝΑ 

ΥΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ- «Συµφωνίες 
ΜΙΚΡΟ 

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥ 2014- Μπορεί να καλυφθεί µε 
∆ΕΝ 

ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ- Φρένο στα 
ΣΤΑ∆ΙΑΚΗ ΠΩΛΗΣΗ ΕΩΣ 40% 

ΤΗΣ FINANSBANK ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ- Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 
Ο ΜΠΕΝ ΜΠΕΡΝΑΝΚΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.
ΚΕΡ∆ΟΣ: Η Τρόικα απέρριψε τις έως τώρα εναλλακτικές προτάσεις 
που υποβλήθηκαν- ΑΠΟ ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΑΛΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Ορίζεται νέα οµάδα εργασίας µε προθεσµία έως τις 
15 Σεπτεµβρίου- Ο ενιαίος φόρος θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2014 

ΦΠΑ 13% ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- 
Αν δεν µειωθεί ο φοροδιαφυγή στον κλάδο θα επανέλθει στο 23%, 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
να καλυφθεί από τα αδιάθετα της ανακεφαλαιοποίησης, λένε οι 
Βρυξέλλες- ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΙΜΟ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ ΤΟΥΣ 
ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ, ΡΩΓΜΕΣ 
ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- Άτυπη ψήφος εµπιστοσύνης προς την κυβέρνηση- 
∆ιαφοροποίηση από Απ. Κακλαµάνη και Π. Κουκουλόπουλο " 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΩΡΑ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ- Μείωση του 

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΦΕΡΝΕΙ Ο 
ΣΟΪΜΠΛΕ- Και ο Αµερικανός υπουργός Οικονοµικών Τζέικοµπ Λιου 
έρχεται την Κυριακή στην Αθήνα.

ΤΑ ΝΕΑ: Από 1 Αυγούστου έως 31 ∆εκεµβρίου- Ι∆ΟΥ Ο ΦΟΡΟΣ 
13% Ι∆ΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ- Στόχος, µείωση τιµών και αύξηση 

πολυνοµοσχέδιο- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ- Για 
Τρίτεκνους, ∆ηµοτικούς Αστυνοµικούς, Εκπαιδευτικούς, Εργαζοµένους 

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ… 
ΜΕΡΚΕΛ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:  Πριν καν ψηφιστεί το 
πολυνοµοσχέδιο εξετάζονται επιπλέον µέτρα- ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΦΕΡΝΕΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ- Αστυνοµικός κλοιός για προστασία του Γερµανού 

 Ή 
ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Ή ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 

τα δυσάρεστα και επιβάλλουµε θετικές αλλαγές»- ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η 
ΜΕΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ
των κοµµάτων στη Βουλή- ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ∆ΙΑΡΡΟΕΣ ΤΟ 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Βελτιώσεις στα κοινωνικά κριτήρια για εξαίρεση 
από διαθεσιµότητα- «Εκτός» και οι ∆ηµοτικοί Αστυνοµικοί µικρών 

ΚΑΚΟΠΟΙΟΙ ΓΑΖΩΣΑΝ ΜΕ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ- ΣΚΗΝΕΣ 
ΦΑΡ ΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΓΑ∆Α!
ΕΘΝΟΣ: Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων ο ΦΠΑ πέφτει από 23% 
σε 13%- ΣΤΟΙΧΗΜΑ …ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΟΙ 8 «ΠΛΗΓΕΣ» ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑΣ
το πολυνοµοσχέδιο- ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΙ 153 ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ- Με 152 «ναι» 

«ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΑ» Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΟΪΜΠΛΕ- Ο υπουργός 
Οικονοµικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιου την Κυριακή στην Αθήνα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η «Ε» υποδέχεται τον εταίρο και «δυνάστη» 
µας- ΚΥΡΙΕ ΣΟΪΜΠΛΕ Ι∆ΟΥ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣ- ΓΛΕΖΟΣ ΣΤΟΝ 
ΠΑΠΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΣΕΙ ΘΕΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ
χωριστά- ΝΕΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΒΑΡΥ ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Τι φέρνει και τι υφαρπάζει ο Γερµανός 
υπουργός Οικονοµικών- ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΟΥ 
ΣΟΪΜΠΛΕ
µεταπολίτευση µέχρι τα greek statistics- ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- ∆εν άλλαξαν τα βασικά 
χαρακτηριστικά για απολύσεις και φορολογία.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μόλις ανακοίνωσε ο Σαµαράς τις φοροελαφρύνσεις 
στην εστίαση έσπευσε να κάνει δηλώσεις ότι δήθεν πρόκειται για 
δικό του έργο- ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΜΕ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- Αποσταθεροποιηµένος ο 
αντιπρόεδρος χτυπάει ύπουλα τον «στρατηγό», που βρίσκεται ένα βήµα 

ΜΕ 153 «ΝΑΙ» ΠΕΡΑΣΕ (ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ) 
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ! ΜΟΝΟ ΜΑΤ ΘΑ… ΒΡΕΙ Ο ΣΟΪΜΠΛΕ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ.
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ- Πώς δηµιουργούνται θέσεις 
εργασίας στις ΗΠΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΧΑΙΡΕ, ΣΟΪΜΠΛΕ! ΟΙ ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ ΜΕ 
ΟΡΙΑΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 153 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΙ 152 ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ- ΑΡΓΙΑ.
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Μήνυµα αισιοδοξίας του πρωθυπουργού- ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΜΕ 
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΟΛΕΣ 
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

Κωνσταντινούπολη…- ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥΤΙΝ ΜΕ… 
ΕΚΕΙΝΟΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ!
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ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 4 | 18/07/2013

 Παράθυρο για την παραµονή όσο το δυνατόν περισσότερων υπαλ-

λήλων, που πληρούν συγκεκριµένα κοινωνικά κριτήρια, άνοιξε µε 

νοµοτεχνικές βελτιώσεις, κυριολεκτικά της τελευταίας στιγµής, η 

κυβέρνηση.

Με αλλαγές στο παρά ένα της ψήφισης του πολυνοµοσχεδίου, ο 

υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε 

πιο ελαστικά όρια εισάγοντας κοινωνικά κριτήρια που οδηγούν στο 

µονοπάτι της εξαίρεσης από τη διαθεσιµότητα. Επιπλέον, έβαλε και 

ένα τελευταίο όριο αναδεικνύοντας το ΑΣΕΠ ως ισχυρό χαρτί στα χέρια 

όσων υπαλλήλων τεθούν σε διαθεσιµότητα προκειµένου να επανατο-

ποθετηθούν στο ∆ηµόσιο.

Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων στα κριτήρια που θέτει το υπουργείο 

 " ΑΥΞΗΣΗ στα 12.000 ευρώ από τα 6.000 ευρώ που ήταν το όριο 

του ετήσιου εισοδήµατος για να εξαιρεθεί από την κινητικότητα ο δη-

µόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι προστάτης ανάπηρου τέκνου ή της 

συζύγου του.

" ΑΥΞΗΣΗ στο ίδιο όριο (12.000 ευρώ) για την περίπτωση που ο δη-

µόσιος υπάλληλος έχει τη γονική µέριµνα του παιδιού του.

Εκτός του κύκλου της κινητικότητας - σύµφωνα µε τις αλλαγές - µένει 

και όποιος δηµόσιος υπάλληλος είναι δικαστικός συµπαραστάτης, 

δυνάµει βέβαια δικαστικής απόφασης.

Με ρητή διάταξη επίσης εξαιρούνται από το κύµα της κινητικότητας 

και όσοι δηµοτικοί αστυνοµικοί υπηρετούν σε δήµους µε πληθυσµό 

κάτω από 5.000 κατοίκους. Κατά βάση, οι δήµοι αυτοί είναι σε µικρά 

νησιά. Με τροπολογία που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ, οι τρί-

τεκνοι που τίθενται σε διαθεσιµότητα παίρνουν προτεραιότητα στην 

κινητικότητα, προκειµένου να προστατεύονται µε αυτό τον τρόπο από 

την απόλυση από το ∆ηµόσιο.

Ιδιαίτερα σηµαντική είναι και η ρύθµιση που προβλέπει ότι οι διαδικα-

σίες ΑΣΕΠ και ειδικά ο γραπτός διαγωνισµός του, όπως και η διαδικα-

σία πλήρωσης θέσεων µε σειρά προτεραιότητας, η οποία διενεργείται 

εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ, και ο διαγωνισµός εισαγωγής στην 

Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µοριοδοτού-

νται επιπρόσθετα κατά την αποτίµηση των προσόντων των δηµοσίων 

υπαλλήλων και κατά την επιλογή των υπαλλήλων για να βγουν από το 

καθεστώς της κινητικότητας.

Η πρόβλεψη αυτή πρακτικά σηµαίνει ότι µόνο οι υπάλληλοι που µπή-

καν στο ∆ηµόσιο µε «σκληρό» ΑΣΕΠ έχουν το προνόµιο της µοριοδό-

τησης. Αντίθετα, όσοι συνάδελφοι τους είτε διορίστηκαν χωρίς ΑΣΕΠ 

είτε µέσω διαδικασιών που διενεργήθηκαν από τους φορείς υπό την 

εποπτεία µόνο του ΑΣΕΠ θα έχουν λιγότερες ελπίδες να επανατοποθε-

τηθούν σε άλλες θέσεις του ∆ηµοσίου.

Αξίζει να σηµειωθεί, πάντως, ότι άνευ άλλων προϋποθέσεων ορίζεται 

πως για όσο διάστηµα διαρκεί η κινητικότητα ο δηµόσιος υπάλληλος 

παραµένει κανονικά ασφαλισµένος διατηρώντας όλα του τα δικαιώ-

µατα.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης, µιλώντας χθες στη Βουλή, διευκρίνισε ότι πρώτοι 

στη λίστα για αποχώρηση είναι οι πειθαρχικά ελεγχόµενοι δηµόσιοι 

υπάλληλοι και ακολουθούν όσοι πέτυχαν την πρόσληψή τους χρησι-

µοποιώντας πλαστά δικαιολογητικά και κυρίως πτυχία γλωσσοµάθειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οριστική διευθέτηση των συµβα-

σιούχων, που παραµένουν στο ∆ηµόσιο βάσει προσωρινών διαταγών, 

καθώς η τελική κρίση των δικαστηρίων για όλους όσοι εµπίπτουν 

σε αυτή την κατηγορία θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα καθορίσει τον 

αριθµό εκείνων που θα παραµείνουν και εκείνων που θα δουν την 

έξοδο από το ∆ηµόσιο.

«Μόνο όταν εξαντληθούν αυτές οι κατηγορίες θα καταφύγουµε στη 

δεξαµενή της κινητικότητας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός ∆ιοικη-

τικής Μεταρρύθµισης.

Α∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΣ απόντες, ακόµη και για διάστηµα που ξεπερνά 

τα δύο χρόνια, από τις θέσεις τους ήταν υπάλληλοι του υπουργείου 

Εσωτερικών, οι οποίοι τώρα είναι πειθαρχικά ελεγχόµενοι. Οι επίορκοι 

υπάλληλοι, όπως τόνισε χθες στη Βουλή ο υπουργός ∆ιοικητικής Με-

ταρρύθµισης Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι οι πρώτοι που θα δουν την 

έξοδο από το ∆ηµόσιο.

Όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Μιχελάκης, παρα-

πέµπονται έξι υπάλληλοι του υπουργείου του στο Πειθαρχικό Συµβού-

λιο ενώ άλλοι τρεις συνάδελφοι τους καλούνται σε απολογία. Συγκε-

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από δύο χρόνια. Κατά το διάστηµα της 

απουσίας της µάλιστα, παρά τον νόµο, διετέλεσε πρόεδρος σε Νοµικό 

Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.

θέση του το 2012 και για άλλους πέντε µήνες το 2011 δεν είχε συµπλη-

ρώσει τον προβλεπόµενο χρόνο εργασίας.

-

ζόταν στη δουλειά του.

εργασίας τους για το διάστηµα από τον Σεπτέµβριο του 2012 µέχρι τον 

Μάρτιο του 2013.

Επιπλέον, καλούνται σε απολογία άλλοι δύο εργαζόµενοι στο υπ. Εσω-

τερικών, οι οποίοι σε έλεγχο που έγινε τον Νοέµβριο του 2012 βρέθη-

κε να έχουν... έλλειµµα 8-10 ώρες στη µηνιαία απασχόλησή τους. Εξη-

γήσεις καλείται να δώσει ακόµη ένας υπάλληλος, ο οποίος αναφέρεται 

ότι παρέλειψε να ελέγξει την τήρηση ωραρίου των συναδέλφων του 

και δεν ειδοποίησε τον αρµόδιο εκκαθαριστή προκειµένου να περικο-

πεί ο µισθός όσων δεν ήταν συνεπείς.

ΣΕ ΤΕΛΜΑ ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 29 | 18/07/2013

Στη σφαίρα του παραλόγου κινούνται οι φόροι που επιβάλλει το κρά-

τος σε χιλιάδες ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων για τα σπίτια που 

κληρονόµησαν από τους προγόνους τους, αλλά... δεν τα ορίζουν καν οι 

ίδιοι. Με επιστολές που απευθύνουν προς τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρα-

τίας και το υπουργείο Οικονοµικών, ιδιοκτήτες διατηρητέων ακινήτων 

αποκαλύπτουν την ειδεχθή φορολόγηση που υφίστανται και ζητούν 

την παρέµβασή τους για να µην αντιµετωπίζονται από την εφορία σαν 

πολυτελείς βίλες νεόπλουτων τα πατρικά σπίτια που κατοικούν, αλλά 

σαν µνηµεία πολιτιστικής κληρονοµιάς του τόπου µας που µε µεγά-

λους κόπους συντηρούνται γενιά προς γενιά.

Είναι ενδεικτικό ότι στον οικισµό της Ύδρας, που έχει χαρακτηριστεί 

διατηρητέος, σπίτια που αποτελούν ιστορικά διατηρητέα µνηµεία δεν 

αποφέρουν εισοδήµατα, αλλά απεναντίας έχουν µεγάλα έξοδα συντή-
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ρησης, λόγω της παλαιότητάς των, δέχονται τη «χαριστική βολή» του 

ΦΑΠ και φορολογούνται µε τιµές αντικειµενικού προσδιορισµού 3.500 

έως 3.800 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο, σαν να ήταν βίλες στη Μύκο-

νο και το Κολωνάκι.

Ως αποτέλεσµα, νέοι χωρίς δικά τους εισοδήµατα, που οι γονείς τους ή 

οι πρόγονοι τους έχουν γράψει ένα τέτοιο σπίτι, να καλούνται να πλη-

ρώσουν φέτος ΦΑΠ 60.000 ευρώ (!), συν ΦΑΠ για τα έτη 2010-2013.

Το οξύµωρο, όπως ανέφεραν εκτιµητές ακινήτων στο «B&RE», είναι 

στα ακίνητα αυτά οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να βάλουν καν... κλιµα-

τιστικό, για να µην αλλοιώσουν την πρόσοψη του κτηρίου, αφού από 

το 1987 το ελληνικό κράτος έχει επιβάλει µεταξύ άλλων σηµαντικούς 

περιορισµούς και δεσµεύσεις στη χρήση και αξιοποίησή τους, που συ-

νεπάγεται µειωτική επίδραση στη διαµόρφωση της αγοραίας αξίας του.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν να ισχύσει άµεσα µειωµένη τιµή αντικειµενικού 

προσδιορισµού ανά τετραγωνικό µέτρο της αξίας των ιστορικών δι-

ατηρητέων ακινήτων-µνηµείων, καθώς και µειωµένοι συντελεστές 

εµπορικότητας, όπως προβλέπεται ήδη -για παράδειγµα- για τα 

παρακείµενα στα σπίτια ξενοδοχεία που, αν και αποτελούν εµπορικές 

εκµεταλλεύσεις και αποφέρουν εισόδηµα στους ιδιοκτήτες τους, φο-

ρολογούνται έως 70% χαµηλότερες αντικειµενικές τιµές.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ  
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 30 | 18/07/2013

Αυξηµένο κατά 25% έρχεται το νέο εργόσηµο µε το οποίο ασφαλίζο-

νται στο ΙΚΑ οι περιστασιακά απασχολούµενοι, ενώ διευρύνεται και η 

ασφαλιστική κάλυψη σε απασχολούµενους στον αγροτικό τοµέα και 

στην παροχή υπηρεσιών. Σύµφωνα µε οδηγίες που εξέδωσε το ΙΚΑ, 

τo εργόσηµο επεκτείνεται και καλύπτει πλέον τους διανοµείς διαφη-

µιστικών εντύπων, τους απασχολούµενους στην προώθηση προϊόντων 

προσώπου και τους απασχολούµενους στην προώθηση καταναλωτι-

κών προϊόντων σε πολυκαταστήµατα. Ήδη εδώ και σχεδόν τρία χρόνια 

εφαρµόζεται στους εργαζόµενους κατ' οίκον, τους κηπουρούς, όσους 

φροντίζουν παιδιά και ηλικιωµένα άτοµα κ.ά., χωρίς ωστόσο το συγκε-

κριµένο µέτρο να έχει ιδιαίτερα οφέλη, καθώς ελάχιστοι εντάχθηκαν 

και δεν ξεπερνούν τα 20.000 άτοµα.

 " Αυξάνεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 

25% επί της αναγραφόµενης τιµής. Για παράδειγµα, αν έχει συµ-

ονοµαστική αξία εργοσήµου 800 ευρώ, εκ των οποίων 200 ευρώ για 

ασφαλιστικές εισφορές.

" Καταργείται, πλέον, ο διπλασιασµός των ηµερών ασφάλισης. Ση-

µειώνεται πως οι ηµέρες ασφάλισης δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 25 

το µήνα (300 το έτος). Στην εγκύκλιο αναφέρεται ακόµα πως ο νέος 

τρόπος υπολογισµού ισχύει για εξαργυρωµένα από την 1 η Ιανουαρίου 

2013 και µετά εργόσηµα.

Πρέπει να αναφερθεί πως οι ασφαλισµένοι που προσέρχονται στις 

τράπεζες ή τα ΕΛΤΑ για την εξαργύρωση του εργοσήµου πρέπει να 

προσκοµίζουν δελτίο αστυνοµικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο στοι-

χεία ταυτοποίησης, τον ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους.

Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατήθηκε µέσω 

«εργοσήµου» προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό της ονοµαστικής 

του αξίας µε το ποσοστό ασφάλισης µε το οποίο έχει εκδοθεί το «ερ-

γόσηµο», δηλαδή 20% ή 25% ανάλογα µε το πότε αυτό εκδόθηκε, πριν 

ή µετά την 23η Μαΐου 2013, ηµεροµηνία καθολικής εφαρµογής από τις 

τράπεζες και τα ΕΛΤΑ του ποσοστού κράτησης 25%. Ανεξάρτητα από το 

ποσοστό µε το οποίο έγινε η έκδοση του «εργοσήµου», εφόσον εξαρ-

γυρώθηκε από 1η/1/ 2013 και µετά, για τον υπολογισµό των ηµερών 

ασφάλισης ισχύουν τα προαναφερθέντα. «Εργόσηµο» που εκδόθηκε 

µε ποσοστό παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών 20% θα εξαργυ-

ρωθεί µε το ίδιο ποσοστό κράτησης ακόµα και αν η εξαργύρωση γίνει 

µετά την 23η Μαΐου 2013.

ΜΕΤΕΩΡΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 6 | 18/07/2013

Στον αέρα βρίσκεται η τύχη του 70% των περιοχών Νatura, καθώς το 

Εθνικό Σύστηµα Προστατευόµενων Περιοχών παραπαίει, όπως κα-

ταγγέλλουν εννέα περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι φορείς διαχείρισης 

των περιοχών Natura συγχωνεύθηκαν στις αρχές του χρόνου ύστερα 

από νοµοθετική ρύθµιση και αριθµούν πλέον 14 από 29. Την ίδια στιγ-

µή δεν έχει οριστεί σχήµα διαχείρισης των περιοχών, οι εµπλεκόµενοι 

φορείς υπολειτουργούν, ενώ εξακολουθεί να εκκρεµεί η διαδικασία 

καταγραφής της βιοποικιλότητας.

Ενδεικτικές της κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι προστατευ-

όµενες περιοχές, σύµφωνα µε τις οργανώσεις Αρκτούρος, Αρχέλων, 

∆ίκτυο Μεσόγειος SOS, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτι-

σµού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Εταιρεία Προστασίας 

Πρεσπών, Καλλιστώ, MOm και WWF Ελλάς, είναι οι παρακάτω περι-

οι πιο σηµαντικές παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta 

∆ιαχείρισης δεν µπορεί να πληρώσει τους φύλακες που επιτηρούν τις 

δραστηριότητες κατά την περίοδο ωοτοκίας.

φιλοξενούν παραλίες ωοτοκίας Caretta caretta, αλλά δεν εµπίπτουν 

στην αρµοδιότητα κάποιου Φορέα ∆ιαχείρισης. Για παράδειγµα, στις 

παραλίες του Ρεθύµνου η ωοτοκία µειώνεται λόγω της ανεξέλεγκτης 

τουριστικής δραστηριότητας, ενώ στον Κυπαρισσιακό Κόλπο σχέδια 

οικοδοµικής και τουριστικής ανάπτυξης απειλούν τη δεύτερη σηµαντι-

κότερη παραλία ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Μεσόγειο.

-

ψει το πευκοδάσος και αναγκάστηκε να προβεί σε αποκλεισµό της 

πρόσβασης των τροχοφόρων στο Πάρκο για συγκεκριµένα χρονικά 

διαστήµατα.

από τις σηµαντικότερες περιοχές παγκοσµίως για την απειλούµενη µε 

εξαφάνιση µεσογειακή φώκια Monachus monachus, η φύλαξη είναι 

ανύπαρκτη.

Οι εννιά οργανώσεις επιρρίπτουν ευθύνες και θεωρούν κύριο υπεύ-

θυνο για την υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας το 

υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), το οποίο εµποδίζει το έργο των 

Φορέων ∆ιαχείρισης, όπως καταγγέλλουν. Καλούν µάλιστα τη νέα 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα 

για τη σωστή λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Προστατευόµενων 

Περιοχών.


