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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Αναλυτικά 

στη σελ. 3 

Ο πρόσφατος σεισμός στη Φθιώτιδα 

αποτελεί  ηχηρή προειδοποίηση για 

την κυβέρνηση, να μην προχωρήσει σε 

διάλυση του κράτους πρόνοιας και να 

μην εφαρμόσει τους σχεδιασμούς, που 

προβλέπουν κατ’ επιταγή της «τρόικας» 

των δανειστών, το  σύνολο του δυνα-

μικού των ΤΑΣ της χώρας και μέρος 

του προσωπικού των ΥΑΣ-ΥΑΣΒΕ να 

τεθεί σε διαθεσιμότητα. Η ΠΟ ΕΜΔΥ-

ΔΑΣ, με ανακοίνωση της (υπογράφει ο 

πρόεδρος Παν. Μούζιος και ο γενικός 

γραμματέας Ανδ. Σουρούνης) τονίζει 

ότι αυτή την εξέλιξη «ως πολίτες αυτής 

της χώρας δεν πρέπει να την επιτρέψου-

με». Η ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι παρά 

τις μεθοδεύσεις των διαθεσιμοτήτων  

70 Μηχανικοί των ΤΑΣ μετακινήθηκαν  

άμεσα στην  περιοχή της Αμφίκλειας στη 

Φθιώτιδα, η οποία δοκιμάζεται από τη 

συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα 

μετά από το σεισμό των 5,1 Ρίχτερ της 

Τετάρτης 7-8-2013 και ολοκλήρωσαν 

μέσα σε 4 ημέρες τους πρωτοβάθμι-

ους ελέγχους σε κατοικίες και δημόσια 

κτίρια της πληγείσας περιοχής. Με την 

υποστήριξη του Μηχανισμού της Κεντρι-

κής Υπηρεσίας, πραγματοποιήθηκαν 

πάνω  1500 αυτοψίες. Τα ίδια κλιμάκια 

μετά από την υποχώρηση του φαινομέ-

νου, που ήδη βρίσκεται σε φθίνουσα 

κατάσταση, θα επανέλθουν για τους 

δευτεροβάθμιους ελέγχους, οι οποί-

οι θα οριστικοποιήσουν ποσοτικά και 

ποιοτικά το μέγεθος της καταστροφής 

καθώς και το χρόνο της αποκατάστα-

σης. Με βάση αυτές τις εξελίξεις  η ΠΟ 

ΕΜΔΥΔΑΣ ρωτά  την κυβέρνηση: «Με 

ποιο μηχανισμό θα αντιδρούσε η κρατι-

κή μηχανή, αν ο συγκεκριμένος σεισμός 

έπληττε τη συγκεκριμένη περιοχή π.χ. 

τον Οκτώβριο, όταν ήδη το δυναμικό 

των αρμοδίων υπηρεσιών θα είχε τεθεί 

σε διαθεσιμότητα;»

Νέα απαίτηση της 

τρόικας είναι να 

υπάρξει  υποχρε-

ωτική ασφάλιση 

όλων των ακινήτων 

για φυσικές κατα-

στροφές (σεισµούς, 

πληµµύρες, πυρ-

καγιές), σύµφωνα 

µε δηµοσίευµα του 

«Έθνους».

 Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο ο Ιωάννης Φούρκας, Μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ, Mηχανολόγος-

Hλεκτρολόγος του EMΠ. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 20 Αυγούστου, στις 15.30 μμ, από 

τον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Χαλανδρίου. 

Ο Γιάννης Φούρκας θα μείνει ζωντανός στην μνήμη των συναδέλφων για τους ανυποχώρη-

τους αγώνες του, από το Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα, για τα δικαιώματα της νεολαίας, για τα 

δικαιώματα των Μηχανικών, για την πραγματική πρόοδο της χώρας.

Τελευταίο αντίο στο Γιάννη Φούρκα

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

"...êé áðü Áýãïõóôï ÷åéìþíá" áíáöÝñåé ç åë-

ëçíéêÞ ðáñïéìßá, ç ïðïßá åðéâåâáéþíåôáé êáô' 

Ýôïò êáé óôç äåäïìÝíç ðåñßïäï êáôÜ ðïëëáðëÜ 

÷åéñüôåñï ôñüðï. 

Ôçí åðßóêåøç ôïõ ðñùèõðïõñãïý óôçí ÏõÜ-

óéãêôïí óôéò áñ÷Ýò ôïõ ìÞíá, áêïëïýèçóå ìéá 

"êáôáéãßäá" äçìïóéåõìÜôùí ôùí áìåñéêáíéêþí 

ðñáêôïñåßùí åéäÞóåùí êáé ôùí åöçìåñßäùí, 

ãéá åðéêåßìåíç ÷ñåïêïðßá ôçò ÅëëÜäáò, ìå ðá-

ñÜëëçëç ëïéäùñßá ôùí áéóéüäïîùí äçëþóåùí 

ôïõ õðïõñãïý Ïéêïíïìéêþí ãéá ðñùôïãåíÝò 

ðëåüíáóìá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, ôï ïðïßï 

ïé îÝíïé ïéêïíïìéêïß áíáëõôÝò áðïäßäïõí óå 

ëïãéóôéêÝò ìåèïäåýóåéò êáé ü÷é ùò ðñáãìáôéêÜ 

õöéóôÜìåíï.

ÅéäéêÜ ôï Fortune, õðü ôïí ôßôëï "Ðïëý êáëü ãéá 

íá åßíáé áëçèéíü", åðéóçìáßíåé üôé ïé ïé áñéèìïß 

äåí áíôáíáêëïýí ôçí ðñáãìáôéêüôçôá, ôï ðëåü-

íáóìá åßíáé ðëáóìáôéêü ãéá ôñåéò ëüãïõò: ÐïëëÜ 

óôïé÷åßá ìÝíïõí åêôüò ôçò ìÝôñçóçò, üðùò, ãéá 

ðáñÜäåéãìá, ôé ðëçñþíåé ç ÅëëÜäá óå ôüêïõò 

ãéá ôï êïëïóóéáßï ìç âéþóéìï ÷ñÝïò ôçò. Ç ðñï-

óáñìïãÞ, ìå ðåñéêïðÝò äáðáíþí êáé áìïéâþí, 

ìðïñåß íá äçìéïýñãçóå êÜðïéï ðëåüíáóìá, 

ùóôüóï, åðéäåßíùóå ôçí ýöåóç, ç ïðïßá ïäÞãç-

óå ôçí (åðßóçìç) áíåñãßá óôï ñåêüñ ôïõ 27,6% 

ôï ÌÜéï, áðïìáêñýíïíôáò ôéò ðéèáíüôçôåò åðé-

óôñïöÞò óôçí ïéêïíïìéêÞ åõçìåñßá.

Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, ôï Ýãêõñï ïéêïíïìéêü ðå-

ñéïäéêü áíáñùôéÝôáé: ãéáôß ç êõâÝñíçóç ðñï÷ù-

ñÜ óå ôÝôïéåò áíáêïéíþóåéò; ¸íáò ëüãïò åßíáé 

ç áíáæÞôçóç ôñüðùí åíßó÷õóçò ôçò äéáðñáã-

ìáôåõôéêÞò èÝóçò ùò ðñïò ôï áßôçìá ðåñáéôÝñù 

åëÜöñõíóçò ÷ñÝïõò. ÅÜí ôï åëëçíéêü ðëåü-

íáóìá ðñïûðïëïãéóìïý åíéó÷õèåß ðåñáéôÝñù, 

Ý÷åé ðåñéóóüôåñï íüçìá ìéá óôÜóç ðëçñùìþí. 

¼ìùò, ïé ¸ëëçíåò áîéùìáôïý÷ïé åðé÷åéñïýí íá 

ôï áîéïðïéÞóïõí ãéá ïôéäÞðïôå Üëëï, åêôüò áðü 

ôç ÷ñåïêïðßá, áíáöÝñåé ôï ðåñéïäéêü.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΤΗΣ ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

Σε διαθεσιµότητα το κοινωνικό 
κράτος!
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

13ο ∆ιεθνές Συνέδριο Περι-

βαλλοντικής Επιστήµης και Τεχνολογίας   

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του 
∆ήµου Αθηναίων και του 
Ελληνικού Οργανισµού 
Ανακύκλωσης

5-7
Σεπτεµβρίου

2013

 8ο διεθνές επιστηµονικό 

συνέδριο Instrumental Methods of Analysis-

Modern Trends and Applications (IMA 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τµήµατα Χηµικών Μηχα-
νικών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π.

15-19
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης;

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

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

 θα πραγµα-

τοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλο-

ξενία», στη Λευκωσία, το 17ο Παγκόσµιο 

Συνέδριο Αποδήµων Κυπρίων (ΠΟΜΑΚ-

ΠΣΕΚΑ). Παράλληλα,  θα διεξαχθεί η 

Συνεδρία του Εκτελεστικού Συµβουλίου 

της Νεολαίας Αποδήµων Κυπρίων (ΝΕΠΟ-

ΜΑΚ). 

θα 

πραγµατοποιηθεί στην πόλη του Βόλου 

το 8ο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής µε 

τίτλο «Η Γεωργική Μηχανική µοχλός ανά-

πτυξης του αγροτικού τοµέα».

 Θεµατικές ενότητες:

- Γεωργικά Μηχανήµατα-Εξοπλισµοί

- Υδατικοί Πόροι

- Αγροτικές Κατασκευές

- Εδαφικοί Πόροι

- Αγροµετεωρολογία

-  Περιβάλλον

- Μετασυλλεκτική/Μετασυγκοµιστική 

Τεχνολογία

- Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Εξοι-

κονόµηση Ενέργειας στον Αγροτικό χώρο

- Νέες Τεχνολογίες στη Γεωργική Μηχα-

νική

- Σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και 

Αγορά Εργασίας.

Πληροφορίες: www.egme.gr

Συνέδρια

-

νουρίας στις 9 Φεβρουαρίου 1949.

-

-

κού στελέχους του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, 

τον οποίο δεν πρόλαβε να γνωρί-

σει, και της Πολυτίµης ∆ρογγάρη 

-

λόγος Μηχανολόγος του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου

Ελέγχου και Παραγωγής στη Βιοµηχανία και 

Έχει διατελέσει:

∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

(Π.Σ.∆.Μ.Η.), του Περιφερειακού τµήµατος 

Νοµού Ευβοίας (1983- 1989).

∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 

Αντιπρόεδρος, καθώς και µέλος ∆.Σ. του 

Ταµείου Πρόνοιας Εργοληπτών ∆ηµοσίων 

τάξεως.

Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας Τ.Ε.Ε. 

(από το 1997).

Τ.Ε.Ε. στο Υπουργείο Γεωργίας (από το 1997).

-

κών Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. από το 2002.

-

γού Καυσίµου από ∆ιυλιστήρια 

Ασπροπύργου – Νέο Αεροδρόµιο 

Σπάτων (Ε.Α.Κ.Α. Α.Ε.). 

Ιδρύµατος Νεότητας 

από το 2006.

Μέχρι σήµερα ήταν:

Ανάπτυξης

Υπεύθυνος Προγραµµατισµού και ∆ιαχείρισης 

: 

Φωτοβολταϊκά και Εξοικονόµηση Ενέργειας)

Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασµού και 

Ανάπτυξης

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (από το 

2003).

-

(από το 2009).

Παράταξης Μηχανικών (∆Η.ΠΑ.Μ.) από το 

2006, η οποία πέτυχε να εκπροσωπείται στα 

ανώτατα όργανα του Τ.Ε.Ε.

µνήµη των συναδέλφων για τους ανυποχώ-

ρητους αγώνες του από το Πολυτεχνείο µέχρι 

σήµερα, για τα δικαιώµατα της νεολαίας, για 

τα δικαιώµατα των Μηχανικών, για την πραγ-

µατική πρόοδο της χώρας.

Καλό ταξίδι Γιάννη Φούρκα…
Έχασε τη µάχη µε τον καρκίνο ο Ιωάννης Φούρκας, Μέλος της ∆.Ε. του ΤΕΕ, Mηχανο-

λόγος-Hλεκτρολόγος του EMΠ. Η κηδεία του θα γίνει αύριο Τρίτη 20 Αυγούστου, στις 

15.30 µµ, από τον Ιερό Ναό του Κοιµητηρίου Χαλανδρίου.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  

-«Τι θα συµβεί όταν ενδεχοµένως µεγαλύτεροι σεισµοί πλήξουν µεσοπρόθε-

σµα (όπως προβλέπουν αρκετοί σεισµολόγοι) ευρύτερες περιοχές ή µεγάλα 

αστικά κέντρα; Θυµίζουµε ενδεικτικά τους σεισµούς της Θεσσαλονίκης (1978), 

Αλκυονίδων (1981), Καλαµάτας (1985), Αθήνας (1999) κτλ». Με αφορµή τον 

πρόσφατο  σεισµό της Φθιώτιδας, το ερώτηµα αυτό θέτει η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ προς 

την κυβέρνηση, αναφερόµενη στους σχεδιασµούς, που προβλέπουν κατ’ επιτα-

γή της «τρόικας» των δανειστών, το  σύνολο του δυναµικού των ΤΑΣ της χώρας 

και µέρος του προσωπικού των ΥΑΣ-ΥΑΣΒΕ να τεθεί σε διαθεσιµότητα. Επίσης 

η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ως υπεύθυνος συνδικαλιστικός και επιστηµονικός φορέας που 

εκπροσωπεί τους 10.000 ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς του ∆ηµοσίου, ρωτά την 

Κυβέρνηση:

-Με ποιο µηχανισµό θα αντιδρούσε η κρατική µηχανή, αν ο συγκεκριµένος σει-

σµός της Φθιώτιδας, που παρά τις µεθοδεύσεις της διαθεσιµότητας αντιµετω-

πίστηκε µε την κινητοποίηση 70 µηχανικών των ΤΑΣ έπληττε τη συγκεκριµένη 

περιοχή τον Οκτώβριο, όταν ήδη το δυναµικό των αρµοδίων υπηρεσιών θα είχε 

τεθεί σε διαθεσιµότητα;

-Γιατί η πολιτική ηγεσία δέχτηκε να τεθεί σε διαθεσιµότητα το 25% περίπου του 

δυναµικού της Υ.ΜΕ.∆Ι./ΓΓ∆Ε (450 υπάλληλοι επί 1900 υπηρετούντων) µεταξύ 

των οποίων πάνω από 150 έµπειροι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί;

-Γιατί δεν υιοθέτησε τις προτάσεις της αρµόδιας Επιτροπής για την αξιολόγηση 

των δοµών του υπουργείου, που η ίδια συνέστησε, η οποία στην εισήγησή της 

προέβλεπε ίδρυση Γενικής ∆ιεύθυνσης Φυσικών Καταστροφών και την οποία 

(άραγε µε ποια σκοπιµότητα), έκοψε το Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης µε επί κεφαλής τον πρωθυπουργό, µε την από 23/4/2013 από-

φασή του;

«Αποτελεί για την κυβέρνηση προειδοποίηση ο πρόσφατος σεισµός να µην 

προχωρήσει σε διάλυση του κράτους πρόνοιας, όπως επιχειρεί µέσω της δια-

θεσιµότητας-απόλυσης, κατ’ επιταγή της τρόικας; Ως πολίτες αυτής της χώρας 

δεν πρέπει να το επιτρέψουµε» τονίζει η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ σε ανακοίνωση της ζη-

τώντας συνάντηση µε τον υπουργό Υ.ΜΕ.∆Ι.  για να παρουσιάσει τις προτάσεις 

της αναφέροντας ότι « ο αρµόδιος γενικός γραµµατέας του υπουργείου κ. Στα-

θόπουλος παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις µας, δεν έχει βρει το χρόνο να 

µας ακούσει». 

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται  ότι «στις  13-8-2013, αντιπροσωπεία του ∆.Σ. 

της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών του ∆ηµοσίου 

(Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ) και της πρωτοβάθµιας Ένωσης Στερεάς Ελλάδας επισκέφθη-

καν την ευρύτερη περιοχή της Αµφίκλειας στη Φθιώτιδα. Η αντιπροσωπεία 

συναντήθηκε αφ’ ενός µε τους Μηχανικούς της ΥΑΣ, οι οποίοι πραγµατοποιούν 

ελέγχους για την καταλληλότητα των κτισµάτων  αφ’ ετέρου µε εκπροσώπους 

των ∆ηµοτικών Αρχών των ∆ήµων Αµφίκλειας-Ελάτειας και Μώλου- Αγ. Κων/

νου.  Όπως επισήµαναν στην αντιπροσωπεία της Οµοσπονδίας ο ∆ήµαρχος Μώ-

λου- Αγ. Κων/νου, κ. Τετριµίδας και ο αντιδήµαρχος Αµφίκλειας- Ελάτειας, κ. 

Σκουρολιάκος, η µέχρι σήµερα ανταπόκριση του κρατικού µηχανισµού υπήρξε 

άµεση, ενώ η διεκπεραίωση του έργου έγινε γρήγορα, άρτια και µε επαγγελµα-

τική ευσυνειδησία από τους συναδέλφους µας. Εκδήλωσαν την αντίθεσή τους 

στην πρόθεση της Κυβέρνησης να θέσει σε διαθεσιµότητα έµπειρους επιστή-

µονες και δεσµεύτηκαν να παρέµβουν στους αρµόδιους υπουργούς».

Από το ΥΠΕΚΑ ανακοινώθηκε 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 µη-

χανικούς που έχουν ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρό-

γραµµα να δραστηριοποιηθούν άµεσα ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Σύµφωνα 

µε την ανωτέρω ρύθµιση, αλλά και µε βάση το ευρύτερο νοµικό πλαίσιο, ισχύ-

ουν τα παρακάτω:

-Με την έναρξη ισχύος της ρύθµισης (δηλαδή από την ηµεροµηνία δηµοσί-

ευσης του ΦΕΚ), όσοι διπλωµατούχοι και πτυχιούχοι µηχανικοί έχουν παρα-

κολουθήσει 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 συµµε-

τάσχουν επιτυχώς στις σχετικές εξετάσεις. ∆ιαφορετικά, µετά την παρέλευση 

του ενός (1) έτους θα διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών 

Επιθεωρητών και θα απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας 

έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης.

-Ουσιαστικά µετά την παρέλευση διαστήµατος ενός (1) έτους από την ηµερο-

µηνία δηµοσίευσης του ΦΕΚ, στο Μητρώο θα είναι ενταγµένοι µόνο όσοι έχουν 

επιτύχει 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» Ενερ-

γειακών Επιθεωρητών δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της 

αγοράς (περίπου 5.000).

-Η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο θα είναι πλέον ανοιχτή, χωρίς προθεσµία 

για την υποβολή αίτησης, σύµφωνα µε τα παραπάνω.

-Επισηµαίνεται ότι, η αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία δεν αποτελεί 

πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή στο Μητρώο». 
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ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ  

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

Φωτοτυπικά µηχανήµατα και σκάνερς που αλλά-
ζουν τις διαστάσεις σε αρχιτεκτονικές κατόψεις 
και τους αριθµούς σε έγγραφα, εντόπισε ένας 
Γερµανός επιστήµονας υπολογιστών, ο οποίος 
διαπίστωσε ότι το πλάτος ενός δωµατίου είχε 
συρρικνωθεί µυστηριωδώς µετά τη φωτοτύπισή 
του. Συγκεκριµενα, κατά τη φωτοτύπιση κάτοψης ο 
Γερµανός επιστήµονας Ντέιβιντ Κρίζελ διαπίστωσε 
έκπληκτος ότι το πλάτος ενός δωµατίου είχε µειω-
θεί από τα 21,11 µέτρα στα 14,13 µέτρα !
Το πρόβληµα φαίνεται ότι εντοπίζεται στο Jbig2, 
έναν αλγόριθµο συµπίεσης δεδοµένων που απο-
τελεί βιοµηχανικό στάνταρτ. Τέτοιοι αλγόριθµοι 
συµπίεσης χρησιµοποιούνται σε σαρωτές και 
σύγχρονα φωτοαντιγραφικά, προκειµένου να 
µειώνουν το µέγεθος των αρχείων εκτύπωσης. Ο 
Κρίζελ εντόπισε το πρόβληµα σε δύο µοντέλα της 
Xerox, το Xerox Workcenter 7535 και 7556, αλλά 
όπως λένε οι ειδικοί δεν αποκλείεται «ο δαίµων του 
φωτοαντιγραφικού» να έχει «χτυπήσει» κι άλλες 
εταιρείες, δεδοµένου ότι ο αλγόριθµος Jbig2 είναι 
βιοµηχανικό πρό-
τυπο. Έπειτα από 
την αποκάλυψη, η 
αµερικανική Xerox 
διευκρίνισε ότι το 
πρόβληµα αφε-
νός είναι γνωστό, 
αφετέρου εµφα-
νίζεται µόνο στη 
περίπτωση που οι 
χρήστες αλλάξουν 
τις προεπιλεγµένες 
ρυθµίσεις. Υπο-
σχέθηκε πάντως 
να αναβαθµίσει το 
λογισµικό των συγκεκριµένων µοντέλων της ώστε 
να αποφεύγονται τυχόν λάθη.
Σύµφωνα µε όσα έκανε γνωστά ο Γερµανός επι-
στήµονας το φωτοτυπικό άλλαζε τον αριθµό «8» µε 
το «6» και αντιστρόφως, καθώς ο αλγόριθµος τους 
θεωρεί ισοδύναµους αυτούς τους αριθµητικούς 
χαρακτήρες. Ο ίδιος αναρωτιέται αν οι εταιρείες 
που παράγουν τα …δαιµονισµένα φωτοτυπικά θα 
µπορούσαν να θεωρηθούν νοµικά υπεύθυνες για 
τις ενδεχόµενες επιπτώσεις αυτών των λαθών.

Είναι η πιο φτωχή Ήπειρος στον πλανήτη.  Είναι, όµως, εξαιρετικά πλούσια σε φυσικούς πόρους από τους οποίους, δίχως υπερβολή, εξαρτάται ολόκληρος ο κόσµος. 

Φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα και αεροπλάνα, κινούνται χάρη στις πρώτες ύλες που προσφέρει η Αφρική. Τεράστιοι σε αξία και σηµασία πόροι, 

αλλά από τον πλούτο αυτό ελάχιστα οφελούνται οι λαοί της «µαύρης Ηπείρου», ενώ αντίθετα χάρη σ’ αυτούς οι ανά τον κόσµο πλούσιοι, γίνονται διαρκώς πλουσιότεροι 

και το γεγονός το επιδεικνύουν χάρη σε πολύτιµους λίθους και χρυσό που, επίσης, η Αφρική τους προσφέρει! 

Την οµολογουµένως εντυπωσιακή αυτή πλευρά της ταλαιπωρηµένης Ηπείρου, µε εξίσουν εντυπωσιακό, στην απλότητά του, τρόπο, παρουσίασε πριν µερικές εβδοµάδες 

το CNN.com, µε συντάκτες-παραγωγούς τους Mark Tutton και Milena Veselinovic, σχεδιάστρια την Ines Torre και υπεύθυνο για το ηλεκτρονικό στήσιµο το Nav Garcha. 

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

ΑΥΤΟΚ ΙΝΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΙΚΗ

Βασικά υλικά για την κατασκευή των καταλυτών που τοποθετούνται στα αυτοκίνητα για να 

µειωθεί η ρύπανση, είναι η πλατίνα και το ρόδιο. Η Αφρική παράγει τη µεγαλύτερη ποσότητα 

των δυο πολύτιµων αυτών ορυκτών. 

Το ταντάλιο είναι απαραίτητο για τη κατασκευή ορισµένων κοµµατιών των κινητών τηλεφώνων, φο-

ρητών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών. Είναι, παράλληλα βασικό εξαγωγικό προϊόν 

ορισµένων αφρικανικών κρατών, αλλά έχει εµπλακεί και στη …χρηµατοδότηση των συγκρούσεων στη 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία του Κογκό.

Συγκεκριµένα παρήγαγε, σε παγκόσµιο επίπεδο του 2012

Η τιµή της πλατίνας (Ιούλιος 2013) ήταν

 

Η τιµή του ροδίου (Ιούλιος 2013) ήταν

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η ΝΟΤΙΑ 

ΑΦΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΙ:

ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ Η  

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΠΑΡΑΓΕΙ:

µετρικούς 
τόνους µετρικούς 

τόνους

τόνους
καράτια

 πλατίνας (2012)
άνθρακα (2011)

 χρυσού (2012)  (2011)

Κατά την τελευταία 10ετία, 
η εξορυκτική βιοµηχανία 
έχει συµβάλει στο ΑΕΠ 
της χώρας µε περίπου 200 
δισεκατοµµύρια δολάρια 
χάρη στις εξαγωγές.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

δισεκατοµµύρια  
δολάρια (2011)

Στον τοµέα των ορυχείων  

απασχολούνται (2011) 

άτοµα

Στη εξόρυξη χρυσού  

απασχολούνται  

άτοµα (2011)

Νότια Αφρική

  

της πλατίνας

Νότια Αφρική

  

του ρόδιου

ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΡΟΥΑΝΤΑ

Λ.∆. ΚΟΓΚΟ
ΑΙΘΙΟΠΙΑ

ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ

% της παγκόσµιας παραγωγής (2011)

Αφρική

ταντάλιο

Η τιµή του (Ιούλιος 2013)   

είναι  δολάρια το κιλό

µετρικούς 
τόνους κιλά

τανταλίου (2011) χρυσού (2011)

Παρά την αύξηση της παραγωγής ταντάλιου, η γεωργία 
παραµένει σηµαντικότερη δραστηριότητα απ’ την εξό-
ρυξη. 
Η χώρα έχει, επίσης, τεράστια αποθέµατα άνθρακα και 
ένα µεγάλο κοίτασµα φυσικού αερίου, το οποίο ανακαλύ-
φθηκε στα ανοικτά της βόρειας ακτής το 2011, που έχουν 
προκαλέσει σηµαντικές ξένες επενδύσεις οι οποίες θα 
δώσουν µεγάλη ώθηση στην οικονοµία της χώρας.

Το ΑΕΠ της χώρας είναι  

δισεκατοµµύρια  
δολάρια (2011)



Την Πέµπτη 08 Αυγούστου 2013, έγινε προδηµοσίευση του έργου “Rural Broadband” της Γενικής 

Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε τίτλο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε 

Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκµετάλλευσης-Αξιοποί-

ησης των Υποδοµών».  Συγκεκριµένα, ξεκίνησε η προκαταρκτική προκήρυξη του έργου, προκει-

µένου οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές να σταθµίσουν τις λεπτοµέρειες και να έχουν ικανό χρόνο να 

προετοιµαστούν για την υποβολή των προσφορών κατά την τελική Προκήρυξη του έργου, η οποία 

προγραµµατίζεται για αρχές Σεπτεµβρίου. Το έργο RURAL, προϋπολογισµού 161.077.032 € (χωρίς 

ΦΠΑ), αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ευρυζωνικής δικτυακής υποδοµής σε 5.493 λευκές 

αγροτικές και νησιωτικές περιοχές, οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 40%-45% της ελληνικής 

επικράτειας.  Θα παρέχει τη δυνατότητα παροχής γρήγορου internet σε όλες τις αγροτικές περιοχές 

µέχρι το 2015, συνδέοντας εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που σήµερα δεν απολαµβάνουν ευρυζω-

νικές συνδέσεις σε χαµηλές τιµές, και οι οποίοι στερούνται ενός αγαθού που αποτελεί κρίσιµο πα-

ράγοντα επιχειρηµατικότητας, ανάπτυξης, ενηµέρωσης και εξέλιξής τους.  Στοχεύει στη µείωση του 

«ευρυζωνικού χάσµατος» µεταξύ των πλέον µειονεκτικών περιοχών της Ελλάδας, στις οποίες δεν 

παρέχεται ούτε η βασική ευρυζωνική πρόσβαση, και περιοχών της υπόλοιπης χώρας, όπου ήδη προ-

σφέρονται ευρυζωνικές υπηρεσίες. Με την επένδυση άνω των 160εκ ευρώ, από Κοινοτικούς πόρους, 

η Ελληνική Πολιτεία κάνει πράξη τη δέσµευσή της για ουσιαστική ενίσχυση της περιφέρειας και 

των κατοίκων της ικανοποιώντας ένα µακροχρόνιο αίτηµα των περιοχών αυτών. 

Ðñïäçìïóßåõóç ôïõ Ýñãïõ 

“Rural Broadband”

«Επιστηµονικός διάλογος µε στόχο το δηµό-

σιο συµφέρον ή συντεχνιακές τακτικές;» είναι 

ο τίτλος δελτίου Τύπου, που εξέδωσε ο ΣΑ-

∆ΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (υπο-

γράφουν η πρόεδρος Μ. ∆εσποτίδη και ο γεν. 

γραµµατέας Μ. Τζάρας) στο οποίο  αναφέρεται 

ότι: 

-«Στο νοµοσχέδιο περί αυθαίρετων που ψηφί-

στηκε στις 01/08/13 από την Βουλή των Ελλή-

νων, τροποποιούνται διαδικασίες στην έγκριση 

συγκεκριµένων εργασιών, που αφορούν στην 

ποιότητα των παρεµβάσεων στην Αρχιτεκτο-

νική µας Κληρονοµιά, και θίγουν το κοινω-

νικό συµφέρον. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 48 

του νέου νόµου για τα αυθαίρετα, εργασίες 

όπως, εξωτερικοί χρωµατισµοί, αντικατάστα-

ση κιγκλιδωµάτων, επισκευή επιχρισµάτων 

και επισκευή όψεων µε χρήση ικριωµάτων σε 

παραδοσιακούς οικισµούς, περιοχές φυσικού 

κάλλους, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς 

τόπους, σε κτίρια χαρακτηρισµένα ως µνη-

µεία, διατηρητέα κτίρια και στις ζώνες προ-

στασίας τους, δεν αποτελούν πλέον αντικεί-

µενο άδειας δόµησης αλλά µεταφέρονται στις 

εργασίες µικρής κλίµακας . Η έγκριση των συ-

γκεκριµένων εργασιών εκδίδεται από την αρ-

µόδια υπηρεσία δόµησης, µετά από αίτηση του 

ιδιοκτήτη, η οποία συνοδεύεται από τεχνική 

έκθεση οποιασδήποτε ειδικότητας µηχανικού. 

Προφανώς και κάθε προσπάθεια απεµπλοκής 

του πολίτη από άσκοπες γραφειοκρατικές δι-

αδικασίες (τυπικές και χρονοβόρες εγκρίσεις 

χωρίς ουσιαστικό περιεχόµενο) µας βρίσκει 

συνοδοιπόρους, όµως οφείλουµε να συνειδη-

τοποιούµε τα όρια αυτών των παρεµβάσεων 

και τις ειδικές προϋποθέσεις κάθε ρύθµισης. 

Η διαδικασία έγκρισης αυτών των εργασιών µε 

την µορφή της µικρής κλίµακας απαξιώνει το 

έργο του αρχικού µελετητή, αναιρεί όλες τις 

εγκρίσεις των αρµόδιων φορέων (ΣΑ, ΥΠ.ΠΟΤ, 

ΚΑΣ κλπ) που έχουν προηγηθεί και δε διασφα-

λίζεται το τελικό αποτέλεσµα.

Θεωρούµε ότι η διατύπωση του συγκεκριµένου 

άρθρου οφείλει να σεβαστεί την επιστηµονική 

αξιοπρέπεια του κλάδου των µηχανικών και να 

τροποποιηθεί στον συγκεκριµένο νόµο πριν 

αυτός δηµοσιευτεί, είτε στην απόφαση Υπουρ-

γού που θα καθορίσει τη διαδικασία έκδοσης 

της αδείας µικρής κλίµακας , όπως παρακάτω:

«όσον αφορά στα ικριώµατα, µε ορισµό του 

υπεύθυνου συντονιστή σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄305) και, για όσα 

κτίρια εµπίπτουν στις αρµοδιότητες των ΣΑ 

σύµφωνα µε τον Ν 4030/11, µε δήλωση ανά-

ληψης της ευθύνης από αρµόδιο µηχανικό 

µε βάση και το άρθρο 8 του Ν. 4030/11 για τη 

µελέτη και την επίβλεψη του έργου» Το θέµα 

των επαγγελµατικών δικαιωµάτων, που δυστυ-

χώς εµπλέκεται περισσότερο από το κοινω-

νικό συµφέρον στη συγκεκριµένη ρύθµιση, 

χρήζει σοβαρής διεπιστηµονικής µελέτης και 

συνεννόησης ώστε να οδηγηθούµε σε λύσεις 

διαρκείς και σταθερές, που δεν θα θέτουν σε 

κίνδυνο το δηµόσιο συµφέρον, την επιστηµο-

νική εγκυρότητα και την αξιοπρέπεια κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού, ούτε 

θα ανατρέπονται σε κάθε επόµενο νοµοσχέδιο.

Επίσης, γενικότερη θέση του κλάδου των αρ-

χιτεκτόνων είναι πως: «Ό,τι αφορά σε αρχιτε-

κτονικό ειδικό αντικείµενο – έργο, είτε αφορά 

σε αρχιτεκτονική µελέτη, είτε αφορά σε µικρή 

κλίµακα, να διευκρινίζεται πλήρως ότι είναι 

αρχιτεκτονικό. Ό,τι αφορά σε έργο µηχανικού 

είτε στη µικρή κλίµακα, είτε στη µεγάλη, είτε 

στην άδεια δόµησης να είναι κατανεµηµένο 

κατά αντικείµενο και κατά αρµοδιότητα κλά-

δου». Ο στόχος είναι, ένα σωστά µελετηµένο 

και υλοποιηµένο δοµηµένο περιβάλλον και όχι 

το επαγγελµατικό - συντεχνιακό δικαίωµα. Η 

ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι  «οι 

Αρχιτέκτονες, στην περίπτωση που δε διευκρι-

νιστεί ή τροποποιηθεί το συγκεκριµένο άρθρο, 

θα αναγκαστούµε:

1. Να αναθεωρήσουµε τη συµµετοχή των συ-

ναδέλφων µας στα Συµβούλια Αρχιτεκτονικής 

και όπου αλλού καλούµαστε να συµβάλλουµε.

2. Να διερευνήσουµε την προσφυγή στο ΣτΕ, 

µε στόχο τη διασφάλιση της αρχιτεκτονικής 

και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

Αναµένουµε απαντήσεις και τη δηµόσια τοπο-

θέτηση των αρµοδίων επί του θέµατος».

ΣΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ποια είναι τα σχέδια της κυβέρνησης εν όψει 

των συζητήσεων µε την τρόικα- ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο ΦΟΡΟΣ 

ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  Τα µεγάλα κόµµατα λίγο πριν τις 

εκλογές επιχειρούν να βάλουν τέλος στα σενάρια για κούρεµα- 

ΤΑ ΝΕΑ: Πλειστηριασµοί: Αναζητείται εναγωνίως η χρυσή τοµή- 

 Γιατί εκδιώχθηκε από το ΤΑΙΠΕ∆- Ο 

 Γερµανικές εκλογές- ΤΟ 

ΕΘΝΟΣ: Με 33 συντελεστές η φορολόγηση των κατοικιών- ΤΟ 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  Αιµατοχυσία χωρίς τέλος- 

ΠΥΡΑΜΙ∆Α ΤΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ  Εκτός ΤΑΙΠΕ∆- ΑΝΩΜΑΛΗ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το «ατύχηµα» µε τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕ∆ φέρνει 

σε πλεονεκτική θέση το σχέδιο για αρπαγή της ελληνικής περιουσίας- Ο 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ ΜΠΑΜΠΟΥΛΑ ΤΙΣ 

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η υπόθεση δηµιουργεί 

ερωτήµατα για την εγκυρότητα της διαδικασίας- ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ  

Αίγυπτος: ΟΙ ΠΥΡΑΜΙ∆ΕΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ  ∆ΕΗ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός για τους παλαιούς και νέους 

ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ- 

 Αποκαλυπτικά στοιχεία ενώ Μέρκελ και Σόιµπλε 

δεν δέχονται συζήτηση για κούρεµα του χρέους  900 οι νεκροί- ΧΑΟΣ 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Τα δύο πολυσυζητηµένα πρόσωπα που προκαλούν 

και εξοργίζουν την απελπισµένη κοινωνία-  Ιωάννης 

Στουρνάρας: Ο υπ. Οικονοµικών επιµένει να βάζει µπουρλότο για την 

πρώτη κατοικία!- Στέλιος Σταυρίδης: Η ανεπάρκεια και η αµετροέπεια 

τον οδήγησαν εκτός ΤΑΙΠΕ∆!

ΕΣΤΙΑ: ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ- Αφήστε µας να 

δηµιουργήσουµε εθνικό πλούτο!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Από σιωνιστές- διεθνείς τοκογλύφους- 
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ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ο ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

H NAYTEMΠΟΡΙKH |  Σελίδες 1-4 | 19/08/2013

Αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου, µε στόχο την πλήρη 

κατάργηση του φόρου στις µεταβιβάσεις ή τη µείωση του-

λάχιστον κατά 50% των σηµερινών επιβαρύνσεων, σχεδιάζει 

το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης, εν όψει του νέου 

κύκλου διαπραγµάτευσης που θα ανοίξει τον επόµενο µήνα µε 

την τρόικα.

Η κάθετη πτώση των µεταβιβάσεων, τα τελευταία χρόνια, όπως 

πιστοποιούν τα επίσηµα στοιχεία, αλλά και η φοροκαταιγίδα επί 

των ακινήτων, που έχει φέρει σε απόγνωση χιλιάδες ιδιοκτήτες 

και, φυσικά, έχει δώσει το οριστικό «χτύπηµα» στην κτηµαταγο-

ρά, θα είναι το βασικό επιχείρηµα του οικονοµικού επιτελείου 

για να πείσει τους δανειστές ότι οι φόροι πρέπει να επιβάλλονται 

στην κατοχή του ακινήτου και όχι στις µεταβιβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµι-

κών θα θέσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα 

την ελάφρυνση των µεταβιβάσεων, έχοντας στην ατζέντα δύο 

προτάσεις: είτε την πλήρη κατάργηση του φόρου είτε τη µείωσή 

του ακόµη και έως 50%.

Η εικόνα, άλλωστε, από τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου 

Οικονοµικών αποδεικνύει τη «βουτιά» που έχει γίνει στις ει-

σπράξεις, αφού από φόρους 1 δισ. ευρώ, που εισπράχθηκαν το 

2007 από τις µεταβιβάσεις ακίνητων, τα έσοδα µειώθηκαν σε 

895.600.824 ευρώ το 2008, σε 603.354.550 ευρώ το 2009, σε 

554.472.047 ευρώ το 2010, σε 399.684.973 ευρώ το 2011, ενώ το 

2012 οι εισπράξεις βυθίστηκαν στα 201.013.987 ευρώ.

Στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από την εικόνα της αγοράς, 

αφού, από 148.125 αγοραπωλησίες ακινήτων που έγιναν το 2007, 

δύο χρόνια αργότερα, έχοντας ξεσπάσει η κρίση, τα νέα συµβό-

λαια δεν έφτασαν ούτε στις 75.000. Σύµφωνα µε τα ίδια εξάλ-

λου, στοιχεία των κτηµατοµεσιτών, το 2011 υπογράφτηκαν 42.814 

συµβόλαια και µόλις 29.584 συµβόλαια το 2012, ενώ για το 2013 

τα πρώτα στοιχεία τριµήνου δείχνουν ότι έγιναν µόνο µε 4.976 

αγοραπωλησίες ακινήτων! Στο πλαίσιο αυτό και µε «λαγό» το 

νέο Ενιαίο Φόρο των Ακινήτων ση προβλέπει την πλήρη κατάρ-

γηση του φόρου από το 2014 σε κάθε µεταβίβαση (αγροτεµάχια, 

βοσκότοποι, κατοικίες, επαγγελµατική στέγη, οικοδοµή κλπ.).

Στο πλαίσιο αυτό και µε «λαγό» το νέο Ενιαίο Φόρο των Ακινή-

των που θα ισχύσει από τις αρχές του 2014, µε αυξηµένες µά-

λιστα προσδοκίες ως προς το εισπρακτικό κοµµάτι, αφού προ-

ϋπολογίζονται ήδη περί τα 4,2 δισ. ευρώ, ώστε να εισπραχθούν 

τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 

δροµολογεί τη δραστική µείωση του φόρου µεταβίβασης.

Συγκεκριµένα, η πρώτη πρόταση προβλέπει την πλήρη κατάρ-

γηση του φόρου από το 2014 σε κάθε µεταβίβαση (αγροτεµάχια, 

βοσκότοποι, κατοικίες, επαγγελµατική στέγη, οικοδοµή κλπ.). 

Οι απώλειες φορολογικών εσόδων, που εκτιµώνται µάλιστα στα 

200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, αναµένεται να αντισταθµιστούν, 

εάν πάρει και πάλι µπρος η αγορά των ακίνητων, γεγονός, φυσι-

κά, που θα συµβάλει και στη δηµιουργία θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο, λοιπόν, αυτό αναµένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο 

των νέων διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα που θα ξεκινήσουν 

το Σεπτέµβριο, ενώ, στην περίπτωση που απορριφθεί από τους 

δανειστές, θα τεθεί ως εναλλακτική πρόταση η µείωση των συ-

ντελεστών που ισχύουν. 8% και 10%, στο 4% και 6% αντίστοιχα.

Υπενθυµίζεται ότι ο φόρος στις µεταβιβάσεις υπολογίζεται, σή-

µερα, µε συντελεστή 8%, µέχρι τις πρώτες 20.000 ευρώ της αξί-

ας του ακινήτου που µεταβιβάζεται, ενώ άνω των 20.000 ευρώ ο 

συντελεστής είναι 10%. Συντελεστές αρκετά υψηλοί, εάν ληφθεί 

υπόψη ότι στην Αυστρία ο φόρος µεταβίβασης είναι 3.5%, στην 

Πορτογαλία 1% - 6%, στην Ιρλανδία 1% - 2% και στη Νορβηγία και 

στη Βουλγαρία 2,5%.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών, άλλωστε, ευελ-

πιστεί ότι οι επικεφαλής της τρόικας θα µείνουν ικανοποιηµένοι, 

αυτή τη φορά, από το σχέδιο για το νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων 

που, όπως έχει ήδη αποκαλύψει η «Ν», θα υπολογίζεται µε κλί-

µακα 33 συντελεστών, οι οποίοι θα ξεκινούν από τα 2 ευρώ το 

τ.µ. για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης µέχρι 

500 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο και θα φθάνουν µέχρι τα 23 

ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο για περιοχές όπου οι τιµές ζώνης 

υπερβαίνουν τα 8.500 ευρώ.

ΣΤΕ: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 8 | 19/08/2013

Την αποζηµίωση ιδιοκτήτη ακινήτου στην Τζια, στο οποίο µε 

απόφαση του υπουργείου Πολιτισµού απαγορεύθηκε η δόµη-

ση, αποφάσισε το Συµβούλιο της Επικρατείας, κρίνοντας πως η 

προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος δεν απαλλάσσει το 

κράτος από την υποχρέωση αποζηµίωσης.

Στο ΣτΕ προσέφυγαν οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, προκειµένου 

να αναιρεθεί η απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών, 

µε την οποία απορρίφθηκε η αγωγή για αποζηµίωση, ύψους 

942.000 ευρώ, λόγω στέρησης της χρήσης του οικοπέδου 

εξαιτίας µέτρων προστασίας αρχαιολογικού χώρου.

Η αγωγή υποβλήθηκε, γιατί αρκετά χρόνια µετά την αγο-

ραπωλησία του ακινήτου, που είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο 

-συνολικής έκτασης περίπου 8 στρεµµάτων το υπουργείο Πο-

λιτισµού εξέδωσε το 1996 απόφαση, µε την οποία το οικόπεδο 

εντάχθηκε σε ζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων και 

κατ' επέκταση επιτράπηκε µόνο η γεωργική και κτηνοτροφική 

εκµετάλλευση Μάλιστα, η αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων είχε 

αποφασίσει τότε την καταβολή αποζηµίωσης, όµως, οι διαδι-

κασίες ανεστάλησαν για µια πενταετία, µε σκοπό να προσδιο-

ριστεί η αντικειµενική αξία.

 Αν και το ∆ιοικητικό Εφετείο απέρριψε την αγωγή των ιδιο-

κτητών, κρίνοντας πως το ακίνητο είχε ως κύριο προορισµό τη 

γεωργική και κτηνοτροφική χρήση καθώς και ότι το µέτρο δι-

καιολογούνταν από λόγους δηµοσίου συµφέροντος σχετικούς 

µε την πολιτιστική κληρονοµιά, το ΣτΕ είχε αντίθετη άποψη. 

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως η θεµιτή επιδίωξη της προστασί-

ας του πολιτιστικού περιβάλλοντος µε περιοριστικά µέτρα δεν 

απαλλάσσει το κράτος από την υποχρέωση αποζηµίωσης του 

ιδιοκτήτη εάν υπάρχει ουσιώδης στέρηση της ιδιοκτησίας που 

υπερβαίνει το εκάστοτε προσήκον µέτρο.

Μάλιστα, αποφασίστηκε η υπόθεση να παραπεµφθεί εκ νέου 

στη ∆ιοικητική ∆ικαιοσύνη, προκειµένου να αποφασιστεί το 

ύψος της αποζηµίωσης.
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ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 4 | 19/08/2013

Κουρελόπανο η «σηµαία της αξιοκρατίας» µε την οποία η κυβέρ-

νηση επιχειρεί να «ντύσει» το πρόγραµµα κινητικότητας. Με µια... 

µονοκονδυλιά στις υπό έκδοση Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 

(ΚΥΑ) καταργούνται κλάδοι και ειδικότητες του ∆ηµοσίου και 

οι υπάλληλοι των υφιστάµενων θέσεων εντάσσονται άµεσα σε 

καθεστώς διαθεσιµότητας, χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση τους, 

όπως τονίζεται στην τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου ∆ιοι-

κητικής Μεταρρύθµισης. Από τη διαδικασία αυτή εκτιµάται πως 

θα επιτευχθούν οι περισσότερες «προσθήκες» στη δεξαµενή της 

διαθεσιµότητας. Από την άλλη, µε την ίδια µέθοδο, προβλέπεται η 

σύσταση προσωποπαγών θέσεων στον δηµόσιο τοµέα και ως εκ 

τούτου εκφράζονται αµφιβολίες ως προς το κατά πόσο «αξιοκρα-

τικά» θα καλυφθούν, µέσω µιας διαδικασίας η οποία χαρακτηρί-

ζεται «αντισυνταγµατική» από πλήθος νοµικών επιστηµόνων.

Τα χρονοδιαγράµµατα παραµένουν ασφυκτικά. Εκπρόσωποι των 

εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο εκφράζουν την ανησυχία τους πως, 

εφόσον η κυβέρνηση δεν προλάβει να υλοποιήσει, όπως επιδι-

ώκει, τη διαδικασία-εξπρές εντός του προβλεπόµενου χρονικού 

ορίου, θα ακολουθήσουν νέες οριζόντιες περικοπές.

Έως το τέλος της εβδοµάδας που διανύουµε και συγκεκριµένα 

στις 23 Αυγούστου αναµένονται οι αποφάσεις του Κυβερνητικού 

Συµβουλίου Μεταρρύθµισης για τη νέα δοµή και τη στελέχωση 

των υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων τους.

Θα ακολουθήσει έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για την 

κατάργηση και τη σύσταση θέσεων στις ανωτέρω δοµές και ενη-

µέρωση του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, το οποίο θα 

αποφασίσει για τον αριθµό και τα προσόντα που θα πρέπει να δια-

θέτουν οι υπάλληλοι που θα µετακινηθούν ανά φορέα υποδοχής.

Όπως αναφέρει η τελευταία εγκύκλιος του υπουργείου ∆ιοικη-

τικής Μεταρρύθµισης, οι «διαθέσιµοι» υπάλληλοι καλούνται, σε 

αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από τη δηµοσίευση 

της ανακοίνωσης του υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, να 

υποβάλουν την αίτηση προτίµησής τους στις αρµόδιες ∆ιευθύν-

σεις ∆ιοικητικού/Προσωπικού, καθώς και κάθε δικαιολογητικό 

απαραίτητο για τη βαθµολόγηση των σχετικών κριτηρίων, ιδίως 

όταν αυτό δεν περιλαµβάνεται ήδη στον υπηρεσιακό τους φάκελο. 

Οι φορείς προέλευσης θα ελέγξουν τα πιστοποιητικά και θα συ-

µπληρώσουν τους πίνακες συνδροµής υπουργείων, ενώ οι φορείς 

υποδοχής θα επιλέξουν τους υπάλληλους που θα διατεθούν κατά 

σειρά προτεραιότητας. Έπειτα, θα εκδοθούν υπουργικές απο-

φάσεις µετάταξης-µεταφοράς υπαλλήλων στις νέες τους θέσεις. 

Έως τις 16 Σεπτεµβρίου, οι «πλεονάζοντες» υπάλληλοι από κάθε 

υπουργείο θα έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα. Επιπλέον, υπενθυ-

µίζεται πως όσοι µεταταγούν και δεν εµφανιστούν στις νέες τους 

υπηρεσίες µε δική τους υπαιτιότητα, θα απολύονται. Οι σηµερινές 

διατάξεις του ∆ηµοσίου δεν προβλέπουν αποζηµιώσεις σε περί-

πτωση απόλυσης, όπως στον ιδιωτικό τοµέα, ούτε την προστασία 

της µητρότητας σε ενδεχόµενη απόλυση υπαλλήλου.

Την «πόρτα της εξόδου» από το ∆ηµόσιο θα διαβούν όσοι δεν 

µεταφερθούν σε νέες θέσεις εντός οκτώ µηνών, τους οποίους 

δεν µπορεί να υπερβεί η περίοδος διαθεσιµότητας. Κατά το εν 

λόγω διάστηµα θα αµείβονται µε το 75% του µισθού που έπαιρ-

ναν, χωρίς όµως να υπολογίζονται επιδόµατα, όπως προβλέπει η 

«διευκρινιστική» εγκύκλιος. Θα εξακολουθούν, ωστόσο, να κατα-

βάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, για κύρια σύνταξη, επικουρική 

ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη.

Ως προς τον τρόπο µοριοδότησης, υπενθυµίζεται πως στην τε-

λευταία εγκύκλιο του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

προβλέπονται τα εξής:

 -Προκειµένου ο υπάλληλος να τεθεί σε διαθεσιµότητα, µοριοδο-

τείται για τον βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας στην οποία 

υπηρετεί. Στην περίπτωση, ωστόσο, που υπάλληλος υπηρετεί σε 

κατηγορία ανώτερη των τυπικών του προσόντων, θα µοριοδοτηθεί 

για τον τίτλο σπουδών που κατέχει.

-Μοριοδοτούνται αθροιστικά µέχρι δύο ξένες γλώσσες. Σε περι-

πτώσεις γνώσης πλέον των δύο ξένων γλωσσών θα λαµβάνεται 

υπόψη ο ευνοϊκότερος για τον υπάλληλο συνδυασµός.

-∆εν µοριοδοτούνται περισσότεροι του ενός µεταπτυχιακοί τίτλοι 

σπουδών ή διδακτορικά διπλώµατα. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών 

λαµβάνεται υπόψη µόνο όταν είναι ίδιας κατηγορίας µε τον βασι-

κό τίτλο σπουδών. Οι υπόλοιποι τίτλοι σπουδών δεν µοριοδοτού-

νται.

-Ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου υπολογίζεται µέχρι την 

ηµέρα κατάργησης της θέσης στην οποία ανήκει. Από τον χρόνο 

αυτόν θα αφαιρεθεί και δεν θα µοριοδοτηθεί ο χρόνος που δεν 

υπολογίζεται για την ενδεχόµενη µετάταξη του υπαλλήλου σε 

κλάδο ανώτερης κατηγορίας.

Χρόνος µεγαλύτερος του εξαµήνου θεωρείται πλήρες έτος.

-Στον χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊστάµενου οργανικής µονά-

δας δεν υπολογίζονται µόνο τα χρονικά διαστήµατα που ο υπάλ-

ληλος άσκησε τα καθήκοντά του ύστερα από την επιλογή του, τα 

οποία µοριοδοτούνται ξεχωριστά.

-Στην υπηρεσιακή αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος 

της τελικής βαθµολογίας των εκθέσεων των τελευταίων οκτώ 

χρόνων. Αν οι εκθέσεις δεν καλύπτουν πλήρη οκταετία, η βαθ-

µολογία του κριτηρίου αυτού εξάγεται µε βάση τις εκθέσεις που 

υπάρχουν. Οι εκθέσεις µε βαθµολογία 9 ή 10 απαιτούν αιτιολογία 

από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, διαφορετικά δεν θα λαµ-

βάνονται υπόψη.

Οι εξαιρέσεις

 -Οι προϋποθέσεις για εξαίρεση από τη διαθεσιµότητα πρέπει να 

ισχύουν την 23η Ιουλίου 2013.

-Η δικαστική απόφαση που ορίζει τον δικαστικό συµπαραστάτη 

πρέπει να είναι τελεσίδικη για να εξαιρεθεί ο υπάλληλος από το 

καθεστώς της διαθεσιµότητας. Υπάλληλος ο οποίος έχει διοριστεί 

ειδικός επίτροπος τέκνου δεν εξαιρείται.

-Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται ετήσιο εισόδηµα µέχρι 12.000 

ευρώ, υπολογίζεται το εισόδηµα του/της συζύγου ή του εξαρτώ-

µενου µέλους του υπαλλήλου.

Σηµειώνεται, τέλος, ότι έχουν ήδη ενταχθεί σε καθεστώς διαθεσι-

µότητας 4.289 υπάλληλοι (σχολικοί φύλακες, εκπαιδευτικοί) και 

στις 23 Σεπτεµβρίου ξεκινάει η διαθεσιµότητα των περίπου 3.500 

δηµοτικών αστυνοµικών. Ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων που 

επιδιώκεται να τεθεί σε «κινητικότητα», έως το τέλος Σεπτεµβρί-

ου, ανέρχεται στις 12.500.


