
Ολοκληρώθηκε µε ιδιαίτερη επιτυχία η τέταρτη κατά σειρά αιµοδοσία που 

διοργάνωσε η Επιτροπή Αιµοδοσίας της Τράπεζας Αίµατος «Σχεράνι» του Π. 

Τµήµατος Κέρκυρας του ΤΕΕ. Στο κάλεσµα ανταποκρίθηκαν αρκετοί µηχανι-

κοί και πολίτες. Συγκεντρώθηκαν 28 φιάλες αίµατος, ένας πολύ ικανοποιητικός 

αριθµός, σύµφωνα µε τον υπεύθυνο γιατρό της εξωτερικής µονάδας αιµοληψί-

ας, για τις απαιτήσεις που καθηµερινά υπάρχουν και ιδιαίτερα κατά τους καλο-

καιρινούς µήνες. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κέρκυρας Ν. Τριάντος σε ενηµερωτική 

ανακοίνωση που απευθύνει προς τον πρόεδρο ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη εκφράζει την 

ευχή, αυτή η τόσο σηµαντική για την ανθρώπινη ζωή δράση, να υιοθετηθεί από 

τους µηχανικούς όλης της χώρας.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Η  υπερφορολόγηση κατέστρεψε 

την οικονομία και την ανάπτυξη 

και είναι αυτή που εμποδίζει τους 

ξένους να έρθουν και να αποκτή-

σουν ακίνητα στη χώρα μας. Πα-

ράλληλα, η υπερφορολόγηση των 

ακινήτων αυξάνει την ανεργία, 

εξαιτίας των στρεβλώσεων που δεν 

έχουν προηγούμενο, αφαιρώντας 

από το ΑΕΠ πολύτιμες ποσοστιαί-

ες μονάδες. Αυτά τονίζονται στην 

εβδομαδιαία ανάλυσή της Alpha 

Bank, όπου επισημαίνεται ιδιαίτε-

ρα ότι: «Αυτές οι στρεβλώσεις προ-

κύπτουν αφενός από την επιβολή 

από το 2014 του φόρου ακίνητης 

περιουσίας (ΦΑΠ) στην ακίνη-

τη περιουσία άνω των € 300 χιλ. 

ταυτόχρονα με τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 

και, αφετέρου, από την επιβολή 

της φορολογίας επί των ακινήτων 

με βάση αντικειμενικές αξίες που 

στις περισσότερες περιπτώσεις 

υπερβαίνουν σήμερα κατά πολύ 

τις πραγματικές αξίες αυτών των 

ακινήτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

μόνο από την νέα τεράστια πτώση 

των επενδύσεων σε ακίνητα (που 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις φο-

ρολογικές στρεβλώσεις που προα-

ναφέρθηκαν), εκτιμάται αφαιρέθη-

καν από τη μεταβολή του ΑΕΠ σε 

ετήσια βάση -1,26 ποσοστιαίες μο-

νάδες στο 1ο 3μηνο.2014 και περί 

τις -0,8 π.μ. στο 2ο 3μηνο.2014. Αν 

δηλαδή είχε σταματήσει έγκαιρα η 

παράλογη πτώση της αγοράς ακι-

νήτων, με την από καιρό αναμενό-

μενη εκλογίκευση της υπέρμετρα 

υψηλής έως το 2013 φορολογίας 

επί των ακινήτων, η ανάκαμψη της 

ελληνικής οικονομίας θα ήταν γε-

γονός ήδη από το 1ο 3μηνο του 

2014 με εξαιρετικά ευνοϊκές επι-

πτώσεις στην αύξηση της απασχό-

λησης και επίσης στην αύξηση των 

φορολογικών εσόδων της χώρας».

Η υπερβολική 

φορολόγηση των 

ακινήτων αυξά-

νει την ανεργία 

τονίζεται στη 

νέα έκθεση της 

Alpha Bank.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ  ΤΗΣ ALPHA BANK

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

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ç ôñáãéêÞ êáôÜóôáóç ðïõ åðéêñáôåß óôçí áãïñÜ 

åñãáóßáò êáé êáô’ åðÝêôáóç ç áãïñáóôéêÞ äýíáìç 

ôùí ðñáãìáôéêþí ìÝóùí ìéóèþí ôùí åñãáæïìÝ-

íùí óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, ðåñéãñÜöçêå óôçí åôÞ-

óéá Ýêèåóç ôïõ Éíóôéôïýôïõ Åñãáóßáò ôçò ÃÓÅÅ. 

Óýìöùíá ìå ôç ìåëÝôç, ç ïðïßá áíáöÝñåôáé óôçí 

ðåñßïäï 2010-2013, ï ìÝóïò ðñáãìáôéêüò ìéóèüò 

óôïí éäéùôéêü ôïìÝá, åßíáé óôá 750 ìå 800 åõñþ 

ìåéêôÜ, Ýíáíôé 1.100 åõñþ óôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò, 

äçëáäÞ ìéêñüôåñïò êáôÜ 23%.

Ç êáôÜóôáóç åßíáé ÷åéñüôåñç óå üôé áöïñÜ ôïí 

êáôþôáôï ìéóèü, ï ïðïßïò áðü ôá 751 åõñþ ðå-

ñéïñßóôçêå óôá 580 åõñþ ìåéêôÜ ãéá Üíù ôùí 25 

åôþí, äçëáäÞ ìåßùóç 22% êáé ãéá ôïõò êÜôù ôùí 

24 åôþí óôá 510, äçëáäÞ ìåßùóç 32%.

ÊáôÜ ôçí Ýñåõíá, ðåñßðïõ 850.000 åñãáæüìåíïé, 

åêôéìÜôáé üôé ðëÝïí ðëçñþíïíôáé ìå êáèõóôÝñçóç 

áðü Ýíá Ýùò äþäåêá ìÞíåò�
Óýìöùíá ìå ôç ÃÓÅÅ, ç áãïñáóôéêÞ äýíáìç ôùí 

êáôþôáôùí ìéóèþí, âñßóêïíôáé óÞìåñá óôá åðß-

ðåäá ôïõ 1980. Ìå Üëëá ëüãéá, ìå ôïí óçìåñéíü 

êáôþôáôï ìéóèü, åßíáé äõíáôüí íá áãïñáóôïýí ôá 

ßäéá áãáèÜ êáé õðçñåóßåò ðïõ áãïñÜæïíôáí óôéò 

áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ ’80.

Ç ïéêïíïìéêÞ êáôÜóôáóç ôùí íïéêïêõñéþí åðé-

äåéíþíåôáé ðåñáéôÝñù áðü ôçí áýîçóç Þ êáé ôçí 

åðéâïëÞ íÝùí öüñùí, ïé ïðïßïé óå óõíäõáóìü ìå 

ôá ôñáðåæéêÜ äÜíåéá, Ý÷ïõí “óôåãíþóåé” ôï äéáèÝ-

óéìï åéóüäçìá.

Ïé áñéèìïß åßíáé áìåßëéêôïé êáé ðåñéãñÜöïõí áäñü-

ôáôá ôçí ãåíéêüôåñç êáêÞ ðïñåßá ôçò ïéêïíïìßáò, 

åëá÷éóôïðïéþíôáò áêüìç êáé ôéò ðñïïðôéêÝò áíÜ-

êáìøçò, áöïý ç áäõíáìßá áãïñáóôéêÞò äýíáìçò 

Ý÷åé Üìåóåò åðéðôþóåéò óôçí êáèçìåñéíÞ ëåéôïõñ-

ãßá ôçò áãïñÜò.

Καταστροφική για την οικονοµία 
η  υπερφορολόγηση των ακινήτων

καν από τη μεταβολή του ΑΕΠ σε 

ετήσια βάση -1,26 ποσοστιαίες μο-

νάδες στο 1ο 3μηνο.2014 και περί 

τις -0,8 π.μ. στο 2ο 3μηνο.2014. Αν 

δηλαδή είχε αματήσει έ αιρα η
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο για την εξόρυξη 

αποβλήτων θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλο-

νίκη (ξενοδοχείο Met Hotel) στις 16 Σεπτεµβρίου 

2014 (9.00 π.µ. ως  5.00 µ.µ.).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου 

θα γίνουν παρουσιάσεις από ειδικούς επιστή-

µονες στα πεδία της εξόρυξης και διαχείρισης 

αποβλήτων, θα αναλυθούν τεχνικά και περιβαλ-

λοντικά ζητήµατα της µεθόδου, καθώς και οι 

δυνατότητες εφαρµογής της στον ελληνικό και 

ευρωπαϊκό χώρο. 

Θεµατικές ενότητες:

και ρυπασµένων χώρων.

Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.

ελληνική.

Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7414700, e-mail: 

register@erasmus.gr, http://www.erasmus.gr/

microsites/1034

  Οι Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Χηµικών 

Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ προσφέρουν 

στο ακαδηµαϊκό έτος 2014 - 2015 το ∆ιατµηµατικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) «Παρα-

γωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας».

  Σκοπός του ∆ΠΜΣ είναι η εµβάθυνση µηχανικών και 

άλλων επιστηµόνων θετικής κατεύθυνσης στις διεπι-

στηµονικές µεθόδους προσέγγισης και αντιµετώπισης 

των σύγχρονων ενεργειακών θεµάτων (παραγωγή 

χρήσιµων µορφών ενέργειας από συµβατικές και 

ανανεώσιµες πηγές, εξοικονόµηση ενέργειας, 

περιβαλλοντική διάσταση, απελευθέρωση της αγοράς, 

κλπ.), ώστε να διαµορφωθούν στελέχη µε εξειδι-

κευµένη γνώση, ικανά να καλύψουν µε επάρκεια τις 

αυξανόµενες ανάγκες των ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

δηµοσίων φορέων και οργανισµών.

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία ακα-

δηµαϊκά εξάµηνα. Τα δύο πρώτα εξάµηνα σπουδών 

αφιερώνονται στην παρακολούθηση µαθηµάτων ενώ 

το τρίτο στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και των εργαστη-

ρίων είναι υποχρεωτική. Η µέγιστη διάρκεια φοίτησης 

στο πρόγραµµα είναι διετής.

Στο ∆ΠΜΣ «Παραγωγή και ∆ιαχείριση Ενέργειας» 

γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας όσων η νοµο-

θεσία ορίζει και κυρίως αποφοίτων Σχολών του ΕΜΠ 

και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοί-

των Σχολών θετικής κατεύθυνσης των Ελληνικών ΑΕΙ, 

ισότιµων Σχολών του εξωτερικού. 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται µόνο µε συστηµένη 

επιστολή στη Γραµµατεία του ∆ΠΜΣ «Παραγωγή και 

∆ιαχείριση Ενέργειας», Νέο κτήριο Σχολής Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ηρώ-

ων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 15780, Πολυτεχνειούπολη 

Ζωγράφου, έως και 1η Σεπτεµβρίου 2014 (σφραγίδα 

ταχυδροµείου).

Πληροφορίες: http://www.epm.ntua.gr

Μεταπτυχιακές σπουδές 
στην ενέργεια

 Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών 

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

«CRETE 2014» για τη δι-

αχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-

ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης
2-5 

Σεπτεµβρίου
2014

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων 

& Τοπογράφων Μηχανικών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-

κής Μηχανικής 

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & 

Τοπογράφων Μηχανικών

Ελληνική Επιστηµονική 
Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

26-27
Σεπτεµβρίου

2014

7-9
Νοεµβρίου

2014

   Η Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), σε 

συνεργασία µε το ΤΕΕ-Τµήµα Πελοποννήσου, διοργα-

νώνουν -από τις 2 ως τις 4 Οκτωβρίου 2014, στην Τρίπο-

λη- το 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών.

Στη θεµατολογία του συνεδρίου περιλαµβάνονται, 

ερευνητικές και θεωρητικές εργασίες σχετικές µε τις 

µεταλλικές ή τις σύµµικτες κατασκευές, παρουσίαση 

αξιόλογων δοµικών έργων από χάλυβα (κτιριακά, γέφυ-

ρες, ιστοί και κεραίες, καµινάδες και σιλό, σωληνώσεις, 

πασσαλώσεις, ειδικά έργα) µελετητικά και κανονιστικά 

θέµατα (αντοχής, ευστάθειας, κόπωσης, δυναµικής και 

σεισµικής συµπεριφοράς, συνδέσεων, συµπεριφοράς σε 

συνθήκες πυρκαγιάς), µέθοδοι κατασκευής, βιοµηχανι-

κά και τεχνολογικά θέµατα, αρχιτεκτονικά έργα, θέµατα 

επιφανειακής προστασίας, νέα υλικά. 

Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ, ενώ για 

τους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς σπουδαστές, 

στα 60 ευρώ.

Πληροφορίες: 210-7722554, eeme@mail.ntua.gr,  http://

eeme.ntua.gr,
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟΥ DURBAN ΤΗΣ UIA

Πρώτη προτεραιότητα η αντιµετώπιση 
της ανεργίας των αρχιτεκτόνων

Αιτήσεις για Μόνιµες Επιτροπές 

Το θέµα της αντιµετώπισης της ανεργίας των αρχιτεκτόνων έθεσαν 

κατά προτεραιότητα στην εισήγηση τους, οι έλληνες εκπρόσωποι 

στο Παγκόσµιο Συνέδριο του Durban της UIA, όπου ο Νίκος Φι-

ντικάκης µε αναπληρώτρια τη καθηγήτρια Φανή Βαβύλη ήταν και 

υποψήφιοι για το νέο 20µελες Συµβούλιο της UIA, στο οποίο επα-

νεκλέχτηκαν µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία. Σε σχετικό ενηµερωτικό 

σηµείωµα (υπογράφουν οι Ν. Φυντικάκης και Φ. Βαβύλη) προς τον 

ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ,   σχετικά  µε  τα  αποτελέσµατα των  εκλογών της  UIA  

στο Παγκόσµιο Συνέδριο του  Durban αναφέρεται αναλυτικά ότι: Οι 

υποψήφιοι για το νέο 20 µελες Συµβούλιο της UIA Νίκος Φιντικα-

κης µε αναπληρώτρια τη καθηγ. Φανή Βαβυλη επανεκλέχτηκαν µε 

πολύ µεγάλη πλειοψηφία.  Επίσης ο Ν. Φιντικακης ανέλαβε επι-

κεφαλής του συντονισµού των κοινών ∆ιεθνών Επίτροπων για τα 

Επαγγελµατικά ∆ικαιώµατα και την Εκπαίδευση των Αρχιτεκτόνων 

στο ∆ιεθνή Χώρο. Οι κεντρικοί στόχοι που ανέφεραν οι δυο Έλληνες 

Αρχιτέκτονες εκπρόσωποι στη Γεν. Συνέλευση των 150 κρατών που 

συµµετείχαν αφορούσαν: 1.Τη καταπολέµηση της ανεργίας. ∆ηµι-

ουργήθηκε ήδη σχετική στήλη ενηµέρωσης στο website της UIA. 

2.Την αποκλειστικότητα άσκησης του Επαγγέλµατος µετά από υπο-

χρεωτικές σπουδές 5 ετών σε αναγνωρισµένα από τους διεθνείς 

κανονισµούς Πανεπιστήµια. 3.Τη καθιέρωση ορίων άνω και κάτω 

για τον υπολογισµό των αµοιβών. 4.Την θεσµοθέτηση διαδικασιών 

για τη άσκηση του επαγγέλµατος σε άλλες χώρες. 5.Τη προστασία 

των δηµοσίων χώρων και µνηµείων από αυθαίρετες επεµβάσεις 

και την υποχρεωτική προκήρυξη Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών για 

τις σχετικές µελέτες τους, όπως το Gezi Park ,η Παν/µιου, το Ελ-

ληνικό, ο πύργος Shukhov στη Ρωσία κ.α. 6.Το καθορισµό ορίων 

για την αναλόγια εκπαιδευτικού προσωπικού και σπουδαστών στα 

Πανεπιστήµια κι εποµένως την αποτροπή αυθαίρετων απολύσεων. 

Γεγονός που παρατηρείται µε έµφαση στα Ιδιωτικά Πανεπιστήµια 

και τη δηµιουργία συµβούλιου Νέων Αρχιτεκτόνων και σπουδα-

στών της UIA που ήδη ενεργοποιήθηκε και συµµετείχαν στο πρώτο 

Συµβούλιο.  Οι θέσεις των Νέων και των σπουδαστών θα αναρτη-

θούν σύντοµα στο website της UIA. Εκπρόσωποι µας εκλεχτήκαν 

οι Η. Καραντάκη η, Ε. Μαγνησαλη και Ι. Μπιρδας. 7.Την αποκατά-

σταση της σχέσης Αρχιτεκτονικής και Κοινωνίας µε κλίµακα τον 

Άνθρωπο  Στο Παγκόσµιο Συνέδριο το Ελληνικό Τµήµα της UIA του 

ΤΕΕ παρουσίασε:  1.την έκθεση των βραβείων του Αρχιτεκτονικού 

∆ιαγωνισµού για το Ευρωπαϊκό Βιοκλιµατικό σχολείο που έγινε µε 

την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Προγράµµατος ARES. 2.την έκθεση 

των βραβευµένων διπλωµατικών εργασιών των Ελληνικών Αρχι-

τεκτονικών Σχολών (από επιτροπή ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ-Ελλ. Τµήµα UIA). 

3. Την έκθεση υλοποιηµένου Αρχιτεκτονικού Έργου του Τµήµατος 

Αττικής του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 4.την έκθεση των βραβείων του ∆ιεθνούς 

Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού UTOPIA YOUR OTHERWERE που 

συνδιοργάνωσαν το Ελληνικό, Τουρκικό και Ιταλικό τµήµα, οπού το 

ένα από τα 3 ισότιµα πρώτα βραβεία απέσπασε η πρόταση του Έλ-

ληνα Αρχιτέκτονα Αριστείδη Ρωµανού. 5.Την έκθεση µε τις ιδέες 

που αναπτύχτηκαν από τους φοιτητές του τµήµατος Αρχιτεκτόνων 

Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το πρόγραµµα Μεσαίες πόλεις της 

UIA για το δίπολο Λάρισα Βόλος. 6 Έγινε επίσης δέκτη µετά από 

πρόταση του Βασίλη Σγούτα η δηµιουργία µιας νέας επιτροπής " 

Barefoot Architecture and Human Rights". 7.Εγκριθηκε οµόφωνα 

από την ολοµέλεια ψήφισµα εναντία σε κάθε Πόλεµο και παράλλη-

λα η άµεση ανάγκη προστασίας της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστι-

κής Παγκόσµιας και τοπικής κληρονοµίας.

Το ΤΕΕ/Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι έως και τις 

29/8 ισχύει η προθεσµία για την κατάθεση αιτήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος ∆ιπλ. Μηχανικών για συµµετοχή στις Μόνιµες Επι-

τροπές του τµήµατος για το διάστηµα 2014-2016. Αναλυτικά σε 

σχετική ανακοίνωση σηµειώνεται ότι: Οι Μόνιµες Επιτροπές του 

Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ. σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο του Τ.Ε.Ε. είναι όργα-

να µε εισηγητικό και γνωµοδοτικό χαρακτήρα για θέµατα που πα-

ραπέµπονται σ' αυτές. Παράλληλα, αποστολή τους είναι να παρα-

κολουθούν τις εξελίξεις στον τοµέα δραστηριότητας που κάθε µία 

αναφέρεται, να ενηµερώνουν τη ∆ιοικούσα Επιτροπή και να προ-

ετοιµάζουν τις απόψεις του Τµήµατος για θέµατα που αναφύονται. 

Σύµφωνα µε το Νόµο ο αριθµός και το αντικείµενο των Μόνιµων 

Επιτροπών καθορίζεται από την Αντιπροσωπεία του Περιφερεια-

κού Τµήµατος, µετά από εισήγηση της ∆ιοικούσας Επιτροπής ενώ 

η σύσταση και συγκρότηση των Επιτροπών γίνεται στη συνέχεια 

µε απόφαση της ∆ιοικούσας Επιτροπής. Για την τριετία 2014-2016 

σχηµατίστηκαν 12 Μ.Ε. µε τα παρακάτω αντικείµενα εργασίας: 1. 

Επιµελητηριακών θεµάτων, ασφαλιστικού και αρωγής µηχανικών. 

2. Επαγγελµατικών - εργασιακών δικαιωµάτων και κατάρτισης. 3. 

Ποιότητας και ασφάλειας ∆ηµοσίων Έργων και Κατασκευών. 4. 

Περιβάλλοντος. 5.  Πολιτισµού. 6.  Χωροταξικού Πολεοδοµικού και 

Αστικού Σχεδιασµού. 7. Ενέργειας – ηλεκτροπαραγωγής. 8. Εκ-

παίδευσης – Έρευνας. 9. Αναπτυξιακού Σχεδιασµού, Επιχειρηµα-

τικότητας και Κοινωνικής Οικονοµίας. 10. Εθνικών - Ευρωπαϊκών 

Προγραµµάτων. 11. Αντισεισµικής, Πολιτικής Προστασίας και Οδι-

κής Ασφάλειας. 12.  Αυτοδιοίκησης, Κρατικής ∆ιοίκησης.
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την υποστήριξη του ∆ιεθνούς Προγράµµατος ARES. 2.την έκθεση 

των βραβευµένων διπλωµατικών εργασιών των Ελληνικών Αρχι-

τεκτονικών Σχολών (από επιτροπή ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ-Ελλ. Τµήµα UIA). 

3. Την έκθεση υλοποιηµένου Αρχιτεκτονικού Έργου του Τµήµατος 

Αττικής του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ. 4.την έκθεση των βραβείων του ∆ιεθνούς 

Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού UTOPIA YOUR OTHERWERE που 
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Μείωση 2,9% σηµείωσε ο γενικός δείκτης τιµών υλικών κατασκευής νέων 

κτιρίων κατοικιών τον Ιούλιο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του 

Ιουλίου 2013, έναντι µείωσης 1,7% που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση 

των δεικτών του έτους 2013 προς το 2012. Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε την ΕΛ-

ΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κατά τον µήνα Ιούλιο 2014, σε σύγκριση µε το δείκτη 

του Ιουνίου 2014, παρουσίασε µείωση 0,1%, έναντι µείωσης 0,2% που σηµει-

ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2013. Ο µέσος 

δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, σε σύγκριση προς 

τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013, παρουσί-

ασε µείωση 2,4%, έναντι µείωσης 0,5% που σηµειώθηκε κατά τη σύγκριση των 

αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.

Äåßêôçò ôéìþí õëéêþí

Σε νέες πληρωµές παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ 

για τον Απρίλιο του 2014 προχώρησε ο ΛΑΓΗΕ. 

Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται σε σχετική ανα-

κοίνωση του λειτουργού της αγοράς: "Ο ΛΑΓΗΕ 

έδωσε στις 21.8.2014 νέα εντολή στην Τράπεζα για 

εξόφληση τιµολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ µηνός Απριλίου 

2014, πληρωτέου ποσού έως 4.066€. Με τις µέχρι 

σήµερα πληρωµές, έχει εξοφληθεί το 60% των τι-

µολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ µηνός Απριλίου 2014"

Στην εξαγορά του 72,7% Hellas Online προχωρά 

η Vodafone-Panafon, µε το συνολικό τίµηµα να 

υπολογίζεται στο επίπεδο των 72,7 εκατ. ευρώ, 

όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οµίλου.  

Η Vodafone θα εξαγοράσει το παραπάνω µερί-

διο µετοχών της Hellas Online από τις εταιρείες 

Intracom Group και World Equities Investments 

Holdings, ενώ µε δεδοµένο ότι διαθέτει ήδη το 

18,4% της HOL, η συνολική συµµετοχή της στην 

εταιρεία θα ανέλθει στο επίπεδο του 91,2%. Η ολο-

κλήρωση της εξαγοράς θα πρέπει να εγκριθεί και 

από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Τα-

χυδροµείων (ΕΕΤΤ).

ÐëçñùìÝò áðü ËÁÃÇÅ 

Óõìöùíßá  Vodafone – HOL

Οι αρχές της Γερµανίας ενηµέρωσαν 

το ΥΠΕΚΑ ότι γερµανική εταιρεία, η 

οποία διαθέτει εγκαταστάσεις στη 

Γερµανία στις οποίες προκύπτει 

υδράργυρος από επεξεργασία απο-

βλήτων που περιέχουν υδράργυρο, 

ενώ όφειλε να διαθέτει τα απόβλητα 

σε ιδιόκτητο υπόγειο χώρο διάθε-

σης, τα διακινούσε στο εξωτερικό 

ως προϊόν, µέρος των οποίων έχει 

διακινηθεί και µέσω της Ελλάδας 

προς τρίτες χώρες. Κατόπιν τούτου 

οι αρµόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ 

(Τµήµα ∆ιαχείρισης Στερεών Απο-

βλήτων και Ειδική Υπηρεσία Επιθε-

ωρητών Περιβάλλοντος) κινήθηκαν 

άµεσα για τη διερεύνηση της υπό-

θεσης. Σύµφωνα µε ανακοίνωση του 

ΥΠΕΚΑ, ειδικότερα, διενεργήθηκε 

αυτοψία από επιθεωρητές της ΕΥΕΠ 

στις 18 Αυγούστου στις εµπλεκό-

µενες εταιρείες στην Ελλάδα και 

διαπιστώθηκε µεταφορά και απο-

θήκευση του αποβλήτου, ποσότη-

τας περίπου 56 τόνων, σε αποθήκη 

εταιρείας logistics στην Αττική. ∆ια-

πιστώθηκε ότι η διακίνηση του απο-

βλήτου έγινε µε τις διαδικασίες που 

προβλέπουν οι διεθνείς κανονισµοί 

για τη µεταφορά επικίνδυνων εµπο-

ρευµάτων χωρίς να τηρηθούν οι κα-

νόνες που επιβάλλει ο κανονισµός 

για τη διασυνοριακή µεταφορά επι-

κίνδυνων αποβλήτων. Οι αρµόδιες 

υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ θα προβούν 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

για τη σύννοµη και ασφαλή διαχεί-

ριση της ποσότητας του αποθηκευ-

µένου αποβλήτου, προκειµένου να 

διασφαλιστεί η δηµόσια υγεία και 

το περιβάλλον, ενώ έχουν ήδη ενη-

µερωθεί οι αρµόδιες εισαγγελικές 

αρχές για τη διερεύνηση τυχόν αξι-

όποινων πράξεων.

Óõíáãåñìüò ãéá õäñÜñãõñï

Την προκήρυξη απεργίας - αποχής κατά της αξιολόγησης 

αποφάσισε η Α∆Ε∆Υ ξεκινώντας από τις 30 Αυγούστου και 

έως την ικανοποίηση των αιτηµάτων της, σε διαφορετική 

περίπτωση η κινητοποίηση θα διαρκέσει έως την 1η Νο-

εµβρίου οπότε λήγει η διαδικασία. Επιπλέον, η απόφαση 

της Α∆Ε∆Υ προβλέπει αποχή από όλες τις διαδικασίες 

επαναπροσδιορισµού µε νέα κριτήρια της µετατροπής 

των συµβάσεων ορισµένου σε αορίστου χρόνου του Ν. 

4250/14. Παράλληλα, η Α∆Ε∆Υ προχωρά ση διεύρυνση του 

διεκδικητικού πλαισίου «ενάντια στις σχεδιαζόµενες νέες 

αναδιαρθρώσεις του µισθολογίου των ∆ηµοσίων Υπαλλή-

λων που οδηγούν σε νέες µειώσεις µισθών και στις νέες 

περικοπές κοινωνικο-ασφαλιστικών δικαιωµάτων και ια-

τροφαρµακευτικών παροχών». Τέλος, επιβεβαιώθηκε η 

συµµετοχή της Α∆Ε∆Υ στο συλλαλητήριο της 6ης Σεπτεµ-

βρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ∆ΕΘ.

Απεργιακή κινητοποίηση 
της Α∆Ε∆Υ
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Η ιστοσελίδα VeryFirstTo.com, που ασχολείται µε πολυτελή ταξίδια και πέρσι πρότεινε ένα ταξίδι κόστους 1.500.000 δολαρίων στα 962 µνηµεία του κα-

ταλόγου Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO, που θεωρήθηκε το ακριβότερο ταξίδι διακοπών στον κόσµο, καλεί κάθε χρόνο τους επισκέπτες της να 

επιλέξουν τα αγαπηµένα τους µνηµεία ανά τον κόσµο, τα οποία θα ήθελαν να επισκεφτούν.

Με βάση τις προτιµήσεις του κοινού η ιστοσελίδα καταρτίζει κατάλογο µε 25 µνηµεία τα οποία θεωρούνται ότι έχουν «εξαιρετική οικουµενική αξία». Τα 

οκτώ πρώτα της εφετινής επιλογής είναι:

1

5

3

7

2

6

4

8

ANGKOR-ΚΑΜΠΟΤΖΗ

BAGAN-ΜΙΑΝΜΑΡ

CAPPADOCIA ΤΟΥΡΚΙΑ

HAMPI-ΙΝ∆ΙΑ.

ΠΑΡΘΕΝΩΝΑΣ

GALAPAGOS ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

GREAT BARRIER REEF-
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

IGUASSU NATIONAL PARK- 
ΣΥΝΟΡΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι προβλέπεται να αλλάξει στις κατηγο-

ρίες προϊόντων και υπηρεσιών- ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΠΑ- Ο νέος ενιαίος συντελεστής διαµορφώνεται 

 ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ- Συγκρατούνται οι προσδοκίες και επηρεάζονται 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ  ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Ποια θα είναι η τελική συµφωνία µε την τρόικα- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙ-
ΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ- Πληθαίνουν 

αργότερο οι βάσεις- ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Ληστεία Μαµούθ: ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ
ΦΙΛΟΛΑΪΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
Φάρµακα: ΜΠΑΛΑΚΙ ΟΙ ΒΑΡΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟ-
ΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οµάδες αναζήτησης προς τα 

δεξιά και προς τα αριστερά για να βγει ο µαγικός αριθµός- ΜΕ ∆ΟΛΩΜΑ 
ΤΟΝ ΚΟΥΒΕΛΗ ΨΑΡΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ 180  ΝΕΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΑΣ: 
ΙΣΟΒΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ ΜΑ-
ΖΙΚΗ ΕΞΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ   ΕΝΦΙΑ: ΧΑΜΕΝΟΙ ΣΤΟ 
ΕΚΤΡΩΜΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΙ 
ΒΑΣΙΚΕΣ Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ Ν∆ ΞΕΘΩΡΙΑΣΑΝ.

ΕΘΝΟΣ: Μέχρι τις 5 Σεπτεµβρίου οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών- 

19.500 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -

νιζέλος: ΤΑΝΓΚΟ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  ΟΙ 
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «180»
Τζον- ΕΝΑΣ ΡΑΠΕΡ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ∆ΗΜΙΟΣ ΣΤΑ 
ΙΧΝΗ ∆ΥΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΜΑΖΙΩΤΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: -

ΨΑΧΝΟΥΝ ΣΩΣΙΒΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΛΟΓΙΑ
Σκουρλέτης: «ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ∆ΑΝΕΙΣΤΩΝ, ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»  

 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΘΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΣΥΡΙΖΑ  ΟΙ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

- ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο της κυβέρνησης για ελαφρύνσεις 

από 1.1.2015- ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΤΟ 
∆ΙΣΤΟΜΟ   ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΚΟΥΒΕ-
ΛΗ  Η 
ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΥΚΡΑΝΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ!.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

και 30%) απαιτεί εδώ και τώρα η τρόικα- ΠΟΝΗΡΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΙΣ!

ΕΣΤΙΑ: ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ
στις απειλές Τσίπρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

λογαριασµό βιώνοντας “µαύρο χειµώνα”!- ΡΩΣΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: «ΛΥ-
ΠΟΥΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ».
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ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙ-
ΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-15 | 25/08/2014

Στα δύο τρίτα της αντικειµενικής τους αξίας θα µπορεί να 

βγαίνουν σε πλειστηριασµό ακίνητα τα οποία έχουν κατα-

ιδιοκτητών τους. Η διάταξη αυτή, σε ευθυγράµµιση µε τον 

-

σύνης, προωθείται από το υπουργείο Οικονοµικών, παρά τις 

πιέσεις της τρόικας που ζητούσε ξεπούληµα των ακινήτων σε 

τιµή όχι κατώτερη από το ένα τρίτο της αντικειµενικής τους 

αξίας. Σε σχέση µε τα ισχύοντα τα τελευταία χρόνια, δηλα-

δή η αντικειµενική αξία να αποτελεί το χαµηλότερο δυνατό 

τίµηµα σε έναν πλειστηριασµό, είναι σαφές ότι πρόκειται 

βέβαια, οι συνθήκες στην αγορά ακινήτων και οι στρεβλώσεις 

µε εµπορικές αξίες στο µισό των αντικειµενικών, αµβλύνουν 

τις εντυπώσεις.

αποτελούν µνηµονιακή δέσµευση για το υπουργείο Οικονοµι-

κών και περιλαµβάνονται στην ατζέντα της αξιολόγησης του 

Σεπτεµβρίου. Το επιχείρηµα για τις αλλαγές από την πλευρά 

της τρόικας δεν είναι άλλο από το γεγονός ότι µε τις ισχύ-

ουσες αντικειµενικές αξίες, οι περισσότεροι πλειστηριασµοί 

ακινήτων κηρύσσονται άγονοι. Ποιος θα χτυπήσει ακίνητο σε 

πλειστηριασµό όταν η αντικειµενική του αξία, που είναι και η 

χαµηλότερη αποδεκτή, είναι διπλάσια σε σχέση µε την πραγ-

µατική τιµή αγοράς; Μάλλον κανένας. Έτσι, αντί να αλλάξουν 

οι «τρελές» αντικειµενικές αξίες, κάτι που προγραµµατίζεται 

για το 2017, θα αλλάξουν οι τιµές εκκίνησης των πλειστη-

ριασµών, οι κατώτερες δηλαδή τιµές που µπορεί να γίνουν 

αποδεκτές.

-

κτρονικά µέσα των ακινήτων που βγαίνουν σε πλειστηριασµό 

προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια. Σήµερα µια αναζήτηση 

εταιρείες οι οποίες αναλαµβάνουν έναντι αµοιβής την απο-

στολή στοιχείων για τους πλειστηριασµούς των επόµενων 

έξι ή δώδεκα µηνών στους ενδιαφερόµενους µεσίτες, ερ-

γολάβους ή σε άλλους παράγοντες - και µη - της αγοράς 

ακινήτων. Οι πληροφορίες έρχονται µε e-mail ή µέσω ειδικής 

χάρτες όπου ο ενδιαφερόµενος µπορεί να δει το ακίνητο που 

πρόκειται να βγει στο σφυρί. Το υπουργείο Οικονοµικών, από 

-

φιακή εποχή στο θέµα των πλειστηριασµών και κινείται στη 

λογική της θυροκόλλησης.

Οι αλλαγές στις τιµές εκκίνησης των πλειστηριασµών αλλά 

-

ριλαµβάνονται στο πρόγραµµα πλειστηριασµών θα περι-

νοµοθετικά... απολιθώµατα.

στο υπουργείο Οικονοµικών αποδείχθηκε ισχυρότερη από 

-

στους καρπούς δεν µπορεί να κατάσχει ο φοροελεγκτής σε 

φορολογούµενο µε ληξιπρόθεσµα χρέη ή ότι εξαιρούνται της 

«κατασχέσεως επί προσώπων ποριζοµένων τα προς το ζην εκ 

γεωργικής εργασίας και δύο αροτριώντα ζώα, εν υποζύγιον, 

µία δάµαλις, ύξ πρόβατα, έξ αίγες, η µέχρι της προσεχούς 

συγκοµιδής απαιτουµένη σπορά και η τροφή των ανωτέρω 

το κοπάδι.

-

1974. Και διατηρήθηκαν ανέπαφες στο διάβα των χρόνων. Οι 

διατάξεις αυτές ισχύουν ακόµα και σήµερα, κι ας χρειάζονται 

καθαρεύουσα. Πολλές έχουν τροποποιηθεί µε διάφορες 

θα έχει µόνο ιστορική αξία» τονίζει αρµόδιο στέλεχος του 

υπουργείου Οικονοµικών διευκρινίζοντας ότι στις νοµοθετι-

κές αλλαγές δεν θα υπάρχουν αλλαγές επί των ακατάσχετων 

ορίων.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΦΠΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 25/08/2014

-

φορολογικής µεταρρύθµισης, που θα περιλαµβάνει «πακέτο» 

ελαφρύνσεων για φυσικά και νοµικά πρόσωπα, υπό την προ-

ϋπόθεση ότι τα µηνύµατα από το Παρίσι, στις αρχές της άλλης 

εβδοµάδος, κατά τη συνάντηση µε την τρόικα θα είναι θετικά.

έχει ήδη ζητήσει και αναµένει εντός των προσεχών ηµερών 

-

κυρίως πώς θα µπορούσε να γίνει σταδιακά η µετάπτωση σε 

νέο καθεστώς χωρίς τη δηµιουργία αναταράξεων στην αγορά 

και πρωτίστως χωρίς την απώλεια εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό θέµα χρόνου πρέπει να θεωρείται πλέον 

-

ρωση ενός ενιαίου συντελεστή στα επίπεδα του 19% ή του 21%.

Άλλωστε αποτελεί πάγιο αίτηµα των εµπειρογνωµόνων του 

η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να παρουσιάσει «εντός του 

-

µοθετήσει έως τον Οκτώβριο και να το θέσει σε ισχύ από την 

1-1-2015».
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να εφαρµοστεί από το επόµενο έτος, λόγω και των στρε-

βλώσεων που επικρατούν στην ελληνική αγορά, η χώρα µας 

πρέπει να προχωρήσει στην κατάρτιση ενός νέου πλαισίου, 

αφού και οι πιέσεις από τους εκπροσώπους του Ταµείου είναι 

«αφόρητες», καθώς υποστηρίζουν ότι το σύστηµα πολλαπλών 

1987, αυξάνει το κόστος διοικητικής συµµόρφωσης και δίνει 

τη δυνατότητα φοροαποφυγής και κατάχρησης, ειδικά µεταξύ 

νήσων και ηπειρωτικής χώρας, λόγω της διαφοράς συντελε-

στών.

τελευταία χρόνια, όπως και στην τελευταία του έκθεση για 

την πορεία εφαρµογής του ελληνικού προγράµµατος, καθώς 

θεωρούν ότι οι πολλοί συντελεστές και τα ειδικά καθεστώτα 

που ισχύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας αποτελούν 

σηµαντική αδυναµία του φορολογικού µας συστήµατος που 

-

λειες οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται στα 39,8 δισ. ευρώ, 

-

-

ζονται, στις µελέτες των δανειστών µας, να έχουν ένα ιδιαίτε-

καταργώντας όλες τις ρυθµίσεις που προβλέπουν µειωµέ-

νους συντελεστές! 

προκρίνεται από την τρόικα, όπως έχει ήδη επισηµάνει η 

του 19% ή του 21%, µε ταυτόχρονη κατάργηση όλων των εξαι-

ρέσεων.

επίπεδα του 19% ή 21% συνεπάγεται αύξηση της επιβάρυνσης 

-

ρασκευασµένα είδη διατροφής, στους λογαριασµούς ηλεκτρι-

κού ρεύµατος, ύδρευσης και φυσικού αερίου, στα εισιτήρια 

των µέσων µαζικής µεταφοράς, στα κόµιστρα των ταξί, στην 

θα δώσει µία βαθιά ανάσα στην αγορά, καθώς θα µειωθεί 

επιβάλλεται σήµερα στα περισσότερα προϊόντα τα οποία δια-

κινούνται στην αγορά, αλλά και σε όλο το φάσµα της παροχής 

υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, η υιοθέτηση ενός ενιαίου συντε-

-

γαίου, αφού αυτόµατα θα οδηγήσει στην κατάργηση των κατά 

περίπου 30% µειωµένων συντελεστών που ισχύουν σήµερα.

Το αποτέλεσµα θα είναι να σηµειωθούν απότοµες αυξήσεις 

κατά 6% έως και 18% στις τιµές προϊόντων και υπηρεσιών σε 

ΟΚΤΩΒΡΙΟ (ΚΑΙ ΑΝ) Η ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  Σελίδα 14 | 25/08/2014

πάει η περίφηµη ανάπλαση του φαληρικού όρµου, η οποία, σύµ-

φωνα µε τον αρχικό σχεδιασµό, θα έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν 

-

οθήκη που κατασκευάζονται στην περιοχή µε δωρεά µισού δις. 

Παρά τις πανηγυρικές ανακοινώσεις και τις εξίσου πανηγυρικές 

συνεδριάσεις των συναρµόδιων υπουργών στο Μέγαρο Μαξίµου, 

η ηµεροµηνία δηµοπράτησης του έργου παραµένει άγνωστη.

Ουδείς πιστεύει τις εξαγγελίες, σύµφωνα µε τις οποίες θα δηµο-

πρατηθεί τον προσεχή Οκτώβριο, αφού τα ίδια έλεγαν στο υπουρ-

γείο Περιβάλλοντος και για την ανάπλαση της Πανεπιστηµίου 

(έπρεπε να έχει δηµοπρατηθεί από πέρυσι...).

Έτσι, έπειτα από τρία χρόνια σχεδιασµού, επανασχεδιασµού και 

ανακοινώσεων, το έργο της ανάπλασης του Φαλήρου παραµένει 

στον αέρα.

Σύµφωνα µε την τελευταία έκδοση των κυβερνητικών σχεδίων, η 

ολοκληρωµένη ανάπλαση του φαληρικού µετώπου, σε σχέδια του 

αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο (που σχεδίασε την υπό κατασκευή νέα 

-

σης περίπου 600 στρεµµάτων, το οποίο θα συνδέει την πρωτεύου-

σα µε το θαλάσσιο µέτωπο της, και σειρά άλλων παρεµβάσεων, µε 

ΠΕΜΠΤΗ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 15 | 25/08/2014

-

-

διαγραφής των αιώνιων φοιτητών και η εξαίρεση που για λόγους 

επιβαλλόµενης επιείκειας θα δοθεί σε κάποιους από αυτούς».

-

καλοκαίρι για τις διοικητικές ανάγκες οκτώ Πανεπιστηµίων που 

έχουν 500 υπαλλήλους προς απόλυση.

-

νουν ή θα απολυθούν.

πως τα ιδρύµατα δεν θα µπορέσουν να λειτουργήσουν, εάν απο-

λυθούν οι 500 διοικητικοί υπάλληλοι. Μάλιστα τονίζουν ότι οι 

γραµµατείες των κεντρικών πανεπιστηµιακών σχολών θα έχουν 

να διαχειριστούν φέτος έναν πρόσθετο αριθµό φοιτητών λόγω 

µετεγγραφών.


