
Κατά 82% αυξήθηκε, το 2012, ο αριθμός των Ελλήνων που πολιτογραφήθηκαν 
Γερμανοί σε σχέση με το 2011, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα 

η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία Destatis. Το αντίστοιχο ποσοστό  
αύξησης για τους Ιταλούς διαμορφώθηκε στο 29%, ενώ ο αριθμός των πολιτών 

άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν τη γερμανική  
υπηκοότητα αυξήθηκε κατά 19,1% 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχέδιο επιτάχυνσης της προώθησης 
και αύξησης των πόρων του προγράμ-
ματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον»  
αποφάσισαν οι υπουργοί Ανάπτυ-
ξης, Κωστής Χατζηδάκης και ΠΕΚΑ, 
Γιάννης Μανιάτης σε σύσκεψη για 
τον κλάδο ενέργειας. Την ίδια στιγμή 
προωθείται  επιτροπή για την άμεση δι-
άχυση των 200 εκατομμύρια ευρώ το 
ταχύτερο δυνατό στην αγορά για ενί-
σχυση του κατασκευαστικού κλάδου. 
Ειδικότερα μετά τη σύσκεψη  οι δύο 
συναρμόδιοι υπουργοί δήλωσαν:

-Ο Γιάννης Μανιάτης: «Το πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο μπορεί να ρίξει 
στην αγορά αύριο πάνω από 200 εκ. 
ευρώ, ουσιαστικά στον χειμαζόμενο 
κλάδο της οικοδομής μπορεί να δώ-
σει ελπίδα, προοπτική, επενδύσεις και 
νέες θέσεις εργασίας. Έχουμε πάνω 
από 40.000 αιτήσεις οι οποίες είτε 
έχουν αρχίσει να χρηματοδοτούνται, 
είτε περιμένουμε να χρηματοδοτη-

θούν από τις Τράπεζες με ένα συνολι-
κό προϋπολογισμό της τάξης των 600 
εκ. Τα χρήματα αυτά, ενώνουμε τις 
δυνάμεις τα δυο Υπουργεία, προκειμέ-
νου να πέσουν άμεσα στην οικοδομή».

-Ο Κωστής Χατζηδάκης:  «Μας ενδια-
φέρει το πρόγραμμα αυτό να πάει όσο 
πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μας ενδιαφέ-
ρει απλά και μόνο να απορροφηθούν 
τα κονδύλια, που θα απορροφηθούν 
πράγματι μέχρι το τέλος του 2015 βά-
σει των προβλέψεων των Κοινοτικών 
Κανονισμών. Μας ενδιαφέρει να πέσει 
χρήμα στην αγορά τώρα από το πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». 
Όσο περισσότερο γίνεται. Και για τα 
νοικοκυριά και για τον κατασκευαστι-
κό κλάδο. Το χρειάζεται η οικονομία 
και γι’ αυτό είπαμε να γίνει μια Επιτρο-
πή των δυο Υπουργείων, να δει πού 
ενδεχομένως υπάρχουν προβλήματα, 
με ποιους τρόπους μπορούμε να προ-
χωρήσουμε πιο γρήγορα για να έχου-
με ορατά αποτελέσματα τώρα». 

Για  το "Εξοικονό-
μηση Κατ’ Οίκον" 
αποφασίστηκε 
να γίνει ομάδα 
εργασίας των 
δύο υπουργείων 
η οποία «θα δει 
πως είναι δυνατό 
στο πλαίσιο του 
προγράμματος να 
πέσουν αμέσως 
λεφτά στην αγο-
ρά».

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

Με το δημόσιο χρέος να τραβάει την 
ανηφόρα (321 δισ. ευρώ στο τέλος του 
α΄εξαμήνου) και την τεχνοκρατική έκθεση 
του ΔΝΤ να επιχειρεί να διασκεδάσει την 
αποτυχία των «μνημονίων», είναι φανερό 
ότι στο σύνολο της οικονομίας προοιωνίζο-
νται και νέα μέτρα.
Οι συντάκτες της έκθεσης του ΔΝΤ, απο-
δίδουν στον λανθασμένο πολλαπλασιαστή 
τις αποτυχημένες προβλέψεις ανάπτυξης 
(και άρα τη βαθιά, επί εξαετία, ύφεση) αλλά 
και στο γεγονός ότι το πρόγραμμα μεταρ-
ρυθμίσεων δεν εφαρμόστηκε επαρκώς. 
Για όσους δεν θυμούνται, ο «πολλαπλασια-
στής» είναι η επίπτωση των μέτρων περικο-
πής δαπανών και αύξησης φόρων, δηλαδή 
της λιτότητας, ο οποίος στην περίπτωση της 
χώρας αποδείχθηκε πολύ μεγαλύτερος 
από αυτόν που προϋπολογίστηκε. Αν και 
διευκρινίζουν ότι η έκθεσή τους βασίζεται 
σε …επιστημονικά εργαλεία, υπό το βάρος 
της αδήριτης πραγματικότητας, υποχρεώνο-
νται να αποδεχτούν την επικρατούσα διε-
θνώς άποψη ότι τα προγράμματα λιτότητας 
δεν πρέπει να είναι εμπροσθοβαρή, αλλά 
οπισθοβαρή, καθώς τα εμπροσθοβαρή 
οδηγούν σε μεγαλύτερη της προβλεπόμε-
νης ύφεσης. Παραδέχονται, επίσης, ότι 
η ανάλυση που γίνεται για τις επιπτώσεις 
της δημοσιονομικής σταθεροποίησης στις 
υπερχρεωμένες χώρες επικεντρώνεται σε 
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ δεν έχει 
γίνει ανάλυση σε βάθος για τις επιπτώσεις 
στην εφαρμογή των πολυετών προγραμ-
μάτων. 
Δέχονται, λοιπόν, ότι περιπτώσεις όπως 
αυτή της Ελλάδος δεν έχουν μελετηθεί 
επαρκώς. Μόνο που τα λάθη τους βιώνει 
κατά τον σκληρότερο τρόπο ένας ολόκλη-
ρος λαός 10.815.197 ανθρώπων, κατά την 
απογραφή του 2011…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» 

Ένεση ζωής 200 εκ. ευρώ  
στην οικοδομή 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το Εργαστήριο Οχημάτων του Ε.Μ.Π. θα πραγματοποιήσει Σεμινάριο Εκπαίδευσης Υποψηφί-
ων Συμβούλων Ασφαλούς Χερσαίας Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR/RID), το 
οποίο και θα διεξαχθεί στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (9 - 13 Σεπτεμβρίου 2013, 09:00 
έως 17:00).
Πληροφορίες (καθημερινά 11:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.) στο τηλ.: 210-772 2018, fax.: 210-772 1517, 
e-mail: oscar@central.ntua.gr.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΜΠΜια ξεχωριστή έκθεση εγκαινιάστηκε στο Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους 
Λέσβου στο Σίγρι. Πρόκειται για την περιοδική 
έκθεση «Αρχαία Λατομεία της Λέσβου», που 
στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα της δρ. 
Μυρσίνης Βαρτή - Ματαράγκα και του δρ. Διονύ-
ση Ματαράγκα, γεωλόγους του ΙΓΜΕ.
Στην έκθεση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της έρευνας που πραγματοποίησαν στο πλαίσιο 
ευρύτερου ερευνητικού προγράμματος με θέμα: 
«Αρχαία λατομεία Αιγαίου: καταγραφή, μελέτη 
και ανάδειξη» του Ινστιτούτου Γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, μετά από ειδική άδεια 
του Υπουργείου Πολιτισμού και με χρηματο-
δότηση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής με στόχο την προστασία 
και την ανάδειξη των κυριοτέρων από αυτά ως 
επισκέψιμων πολιτιστικών χώρων και τη διάσω-
ση πολύτιμων πληροφοριών για την αρχιτεκτονι-
κή, την ιστορία των υλικών, την τεχνολογία, κ.ά.
Tα αρχαία λατομεία της Λέσβου, μνημεία της 
φύσης και του ανθρώπου, αποτελούν σημαντικά 
τεκμήρια της αξιοποίησης των φυσικών πόρων 
της Λέσβου και μπορούν να αξιοποιηθούν ως 
σημαντικές θέσεις ενδιαφέροντος του Γεωπάρ-
κου Λέσβου.
Στην έκθεση παρουσιάζονται τα  πλέον ση-
μαντικά λατομεία του Γεωπάρκου Λέσβου. Οι 
επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν 
στο μακρινό παρελθόν και να γνωρίσουν από 
κοντά μοναδικά στοιχεία που αφορούν στη 
δομή και λειτουργία των αρχαίων λατομείων 
του Γεωπάρκου Λέσβου, τα οποία για πρώτη 
φορά παρουσιάζονται στο κοινό. Παράλληλα, 
παρουσιάζονται οι ιδιότητες και η γεωλογική 
σημασία των υλικών των λατομείων, αλλά και 
οι γεωλογικοί παράγοντες που συντέλεσαν στη 
δημιουργία τους.
Πληροφορίες: Τηλ.: 22530 54434 και 22510 
47033, στο e-mail: lesvospf@otenet.gr ιστοσελί-
δα www.lesvosmuseum.gr.

Το διήμερο 26 και 27 Νοεμβρίου 2013 θα πραγματοποιη-
θούν στο Ίδρυμα Ευγενίδου οι καθιερωμένες ετήσιες εκ-
δηλώσεις του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, 
όπου  προβλέπεται να παρουσιαστούν καινοτόμες μελέτες 
από έλληνες τεχνολόγους και επιστήμονες, πλαισιωμένες 
από θεματικές ομιλίες, που θα καλύψουν ζητήματα υψηλού 
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.   
Παράλληλα, η ετήσια συνάντηση του ΕΛ.Ι.Ν.Τ. 2013 προβλέ-
πεται να περιλαμβάνει Τεχνολογικό Συνέδριο σε συνδυασμό 
με Έκθεση Σύγχρονης Ναυτικής Τεχνολογίας.

Θεματολογία 
•Οι επιπτώσεις περιβαλλοντικών ζητημάτων στη σχεδίαση 
και λειτουργία πλοίων 
•Νέες μέθοδοι για την βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων
•Επερχομένοι και νέοι διεθνείς κανονισμοί
•Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων εν πλω 
•Τεχνολογία νέων ναυπηγικών κατασκευών και μετασκευών
•Τεχνολογία ναυτικών κινητήρων και βοηθητικών μηχανη-
μάτων
•Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών καυσαερίων
•Τεχνολογία βελτίωσης υδροδυναμικής απόδοσης
•Ναυτικά καύσιμα και λιπαντικά
•Μέθοδοι προγραμματισμού συντήρησης και επισκευών 
στόλου
•Οργάνωση και διοίκηση ναυπηγοεπισκευαστικών μονάδων 
& ναυτιλιακών επιχειρήσεων
•Συμπεράσματα από μελέτη ναυτικών ατυχημάτων
•Προηγμένες μέθοδοι ναυτικής εκπαίδευσης
•Ελληνική ακτοπλοΐα 

•Λιμάνια και υποδομές εξυπηρέτησης κρουαζιεροπλοίων
•Σχεδίαση και λειτουργία πλωτών εξεδρών εξόρυξης 
υδρογονανθράκων
•Τεχνολογίες άντλησης ενέργειας απ’ το θαλάσσιο περι-
βάλλον. 
•Αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων του ναυτιλια-
κού χώρου.
Πληροφορίες: Τηλ: 2104186062,  2104181758, e-mail: 
elint@otenet.gr, www.elint.org.gr   

Ετήσια συνάντηση ναυτικής τεχνολογίας 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 13ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλ-
λοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
ΑΘΗΝΑ

Παγκόσμιο Δίκτυο Περι-
βαλλοντικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας

5-7
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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Απασχόληση 
των νέων στην Ευρώπη – Εκπαιδευτικές 
έννοιες, έργα, πρότυπα ποιότητας"
ΑΘΗΝΑ

Ένωσης Κέντρων Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης 
της Ευρώπης

23-26
Οκτωβρίου

2013

Αρχαία Λατομεία  
της Λέσβου

Τ
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Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ενεργειακή διασύνδεση των νησιών, νέο ΕΣΠΑ και αδειοδοτήσεις 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ 

Έφτασαν στα 2,7 εκατομμύρια οι συνδέσεις ιντερνέτ

Για τον  Γιάννη Φούρκα

Στην κοινή  σύσκεψη για τον κλάδο ενέργειας, που έγινε χθες το 
βράδυ οι υπουργοί Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης και ΠΕΚΑ, Γιάν-
νης Μανιάτης συζήτησαν επίσης θέματα της νέας προγραμματικής 
περιόδου και το θέμα της ενεργειακής διασύνδεσης της νησιωτικής 
χώρας. 
Μετά τη σύσκεψη ο   Χατζηδάκης ανέφερε ότι έγινε οριζόντια συζή-
τηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για θέματα ΕΣΠΑ. «Στην παρούσα πε-
ρίοδο με ικανοποίηση σημειώνουμε ότι από το ΥΠΕΚΑ γίνονται κινή-
σεις για απένταξη μη ώριμων έργων» αλλά διαπιστώθηκε ότι τα έργα 
αυτά θα ενταχθούν στο επόμενο ΕΣΠΑ που θα ξεκινήσει το 2014. Για 
τις  αδειοδοτήσεις ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί το πλαίσιο 
πολιτικής και το ΥΠΕΚΑ θα κινηθεί παράλληλα. Για  την ηλεκτρική 
διασύνδεση των νησιών  ο υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 
Ερμής το οποίο προχωρά για τη διασύνδεση των Κυκλάδων.  «Απο-
φασίσαμε να προχωρήσουμε στην ηλεκτρική διασύνδεση της Κρή-
της. Θα υπάρχει χρηματοδότηση από το επόμενο ΕΣΠΑ αλλά συμ-
φωνήσαμε για να περιορίσουμε το  κόστος για τον φορολογούμενο 
να γίνει με την μορφή ΣΔΙΤ», ανέφερε ο κος Χατζηδάκης.    Από την 
πλευρά του ο κος Μανιάτης ανέφερε ότι  το πρώτο ζήτημα που έχει 
σημασία είναι «το περιβάλλον να γίνει αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Σε 
αυτή τη κατεύθυνση προωθούμε να κάνουμε πράξη την περιβαλλο-
ντική αδειοδοτική μεταρρύθμιση. Να προσαρμοστούμε στις καλύτε-
ρες εμπειρίες ανά την ΕΕ ώστε όλες οι εταιρείες να προχωρούν την 
αδειοδότηση με διαφάνεια. Από τις 23.000 άδειες που έβγαιναν στη 
χώρα το 2011 να σπάσουν σε λιγότερες από 2.000, στις απολύτως 
απαραίτητες. Βοηθά και η εμπειρία της Παγκόσμιας Τράπεζας», ανέ-
φερε. Για την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών ο κ Μανιάτης είπε 
ότι  «συζητείται εδώ και 25 περίπου χρόνια.  Είναι της τάξης των 750 

– 800 εκατ ευρώ . Ήδη έχει σημαντικό βαθμό ωρίμανσης μελετών 
και μπορεί να  γίνει πράξη τα επόμενα 5 – 6 χρόνια. Εκτός από την 
ένταξη στο ΠΔΕ να διερευνηθεί και χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό 
τομέα. Γιατί αν μειώσουμε ή μηδενίσουμε το κόστος παραγωγής το 
καλώδιο μπορεί να αποσβεστεί μέσα σε 3 – 4 χρόνια». Ο υπουργός 
ΠΕΚΑ είπε ακόμη ότι την 1η Οκτωβρίου θα κατατεθούν οι προσφο-
ρές για την ηλεκτρική διασύνδεση Κυκλάδων και ελπίζουμε μέσα σε 
δύο χρόνια από σήμερα να έχει υλοποιηθεί.
Επίσης, προχωρά η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης και με ΣΔΙΤ αλλά 
και η άμεση δραστική μείωση των ενεργειακών αδειοδοτήσεων.  Η 
σύσκεψη έγινε με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ 
Σταύρου Καλαφάτη και των υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνι-
στικότητας Νότη Μηταράκη και Θανάση Σκορδά και του υφυπουργού 
ΠΕΚΑ Ασημάκη Παπαγεωργίου.  

Σημαντικές μεταβολές λόγω της οικονομικής ύφεσης παρουσιάζει η αγο-
ρά σταθερής, ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας, αλλά και το ταχυδρομείο 
σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση Επισκόπησης Αγορών ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το έτος 2012 της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).  Η έκθεση παρου-
σιάζει την πορεία των εποπτευόμενων αγορών μέσα από την παράθεση 
δεδομένων, αναλυτικών πινάκων και συγκριτικών στοιχείων με τις αντί-
στοιχες αγορές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αναλυτικότερα:
-Η αγορά σταθερής τηλεφωνίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντο-
νο ανταγωνισμό μεταξύ  ΟΤΕ και εναλλακτικών παρόχων. Συγκεκριμένα, 
το μερίδιο αγοράς του ΟΤΕ το 2012 έφθασε το 62,4% έναντι 66% στο τέλος 
του 2011, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το μερίδιο των τριών μεγαλύτερων 
εναλλακτικών παρόχων αθροιστικά, διπλασιάστηκε μέσα σε 4 χρόνια και 
από 18% το 2009, ανήλθε στο 35,9% για το 2012. 
-Αναφορικά με την πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο αριθμός των συνδρομητών 

με σταθερή πρόσβαση παρουσίασε σημαντική άνοδο (8,9%), φθάνοντας 
στο τέλος του έτους τα 2,7 εκατ. συνδρομητές, η συντριπτική πλειονότητα 
των οποίων (99%) διαθέτει ευρυζωνική πρόσβαση. Η διείσδυση της ευρυ-
ζωνικότητας στη χώρα προσέγγισε το 24% του πληθυσμού, καταγράφοντας 
μία από τις μεγαλύτερες ανόδους μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και 
συμβάλλοντας στην προσπάθεια σύγκλισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
-Οι ενεργές συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας παρουσίασαν αύξηση κατά 
10,7%, ανερχόμενες σε 13,4 εκατ. στο τέλος του 2012, έναντι 12,1 εκατ. 
το 2011. Ως αποτέλεσμα, τον Οκτώβριο του 2012, η διείσδυση της κινητής 
τηλεφωνίας στον πληθυσμό ανήλθε στο 118% έναντι 111% την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους.
-Στην ταχυδρομική αγορά, η πτώση στα έσοδα και το πλήθος των διακι-
νούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων που είχε ξεκινήσει από το 2009, 
συνεχίστηκε και το 2012 με τον κλάδο της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπη-
ρεσίας να έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση. Τα συνολικά έσοδα παρου-
σίασαν πτώση κατά 10,7% και ο διακινούμενος όγκος κατά 12,5%. 

Η Διοίκηση του ΣΤΥΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογέ-
νεια και στους φίλους για την  απώλεια του Γιάννη Φούρκα ο οποίος έχασε 
την μάχη με την επάρατο νόσο. Ο Γιάννης Φούρκας ήταν ένας καλός φίλος, 

ένας έντιμος και αξιόπιστος συνομιλητής, με ξεκάθαρες  απόψεις και με 
πολλά χρόνια προσφοράς στα θέματα του ΤΕΕ, του τεχνικού κλάδου και 
της ορθής και  βιώσιμης ανάπτυξης.
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ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΚΟΣΜΗΜΑ
ΕΝΑ ΡΕΤΙΡΕ …ΒΡΑΧΟΣ

Ο καθηγητής Zhang Biqing, ένας γιατρός της 
παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής που κατέ-
χει μια αλυσίδα κλινικών βελονισμού, πρώην 
μέλος της Περιφερειακής Πολιτικής Συμ-
βουλευτικής Διάσκεψης των Λαών (CPPCC), 
είχε την ιδέα να μετατρέψει σε βραχώδη κο-
ρυφή βουνού το ρετιρέ του 26ου ορόφου σε 
ένα κτίριο του Πεκίνου, γιατί θεωρεί ότι έτσι 
ζει …στη φύση !
Η κατασκευή του παράδοξου ρετιρέ, επι-
φάνειας 800 τ.μ., ξεκίνησε το 2007 και εξε-
λίχθηκε σταδιακά. Φυσικά τα βράχια είναι 
ψεύτικα, όπως, επίσης, πολλά από τα δένδρα 
και τους θάμνους, αλλά σήμερα είναι όλα 
εμφανή από τους πολυσύχναστους δρόμους 
της αναβαθμισμένης περιοχής της κινεζικής 
πρωτεύουσας. Εμφανές και το βάρος της 
πρόσθετης κατασκευής στις …ρωγμές που 
έχουν παρατηρηθεί σε επόμενους ορόφους, 
οι οποίες έβαλαν σε ανησυχία τους ενοίκους 
που απαίτησαν την κατεδάφιση της, κατά 
άλλα, παράνομης, υπερκατασκευής. Το θέμα 
αναδείχθηκε από τα social media και αυτές 
τις ημέρες στην πόρτα του διαμερίσματος 
του γιατρού έχει θυροκοληθεί η εντολή της 
αρμόδιας τοπικής υπηρεσίας για κατεδάφιση 
εντός 15 ημερών, με τον ίδιο να εκφράζει την 
απορία του για την αντίδραση στη …φύση.

Ευλόγως αποκαλείται Project Jewel αυτή η αρχιτεκτονική δημιουργία, που δεν είναι παρά ένας 
χώρος που θα συνδέσει τους τερματικούς σταθμούς 1, 2 και 3 του αεροδρομίου της Σιγκαπούρης 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. Πρόκειται για έργο μιας κοινοπραξίας αρχιτεκτόνων με επικεφαλής τον 
Ισραηλινό Moshe Safdie, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω και από ένα άλλο εμβληματικό έργο της 
Σιγκαπούρης, τη Marina Bay.

Όταν ολοκληρωθεί το έργο, περίπου ταυτόχρονα με τον τερματικό σταθμό 4, το 2017, θα εξασφαλίσει 
την άνετη διακίνηση 85 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως στο αεροδρόμιο Changi, από το οποίο το 

2012 διακινήθηκαν 51 εκατομμύρια επιβάτες, κατά 10% 
περισσότεροι σε σχέση με το 2011. Σήμερα η ικανότη-
τά του φτάνει τα 66 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο. 
Ωστόσο, τα έργα αυτά δεν σημαίνουν και το τέλος των 
επεκτάσεων του αεροδρομίου. Ο Πρωθυπουργός Lee 
Hsien Loong ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στα σκαριά ο 
σχεδιασμός για ένα πέμπτο τερματικό σταθμό, που θα 
ανοίξει τις πύλες του στα μέσα της δεκαετίας του 2020. 

Σημειώνουμε ότι το Changi έχει κερδίσει το βραβείο 
Skytrax ως το καλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο το 
2000, το 2006, το 2010 και ξανά εφέτος, καθώς προσφέ-

ρει εκπληκτική εμπειρία στους επιβάτες και τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυχαγωγία. Το αεροδρόμιο, 
μεταξύ άλλων, προσφέρει δωρεάν περιηγήσεις στην πόλη για όλους τους διερχόμενους ταξιδιώτες 
που κάνουν στάση για πέντε και περισσότερες ώρες, ενώ οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν μια 
πισίνα, κήπους, μονοπάτι της φύσης και κινηματογράφους, ενώ είναι το πρώτο στον κόσμο που 
πρόσφερε δωρεάν Wi-Fi.



Τη διάσπαση και εκκαθάριση εν λειτουργία των αμυντικών βιομηχανιών ΕΑΣ και ΕΑΒ φέρεται 
να επιλέγει η κυβέρνηση, όπως προέκυψε από τη σύσκεψη που έγινε στο υπουργείο Οικονομι-
κών. Ειδικά για τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα το σχέδιο προβλέπει τη διάσπαση της επιχεί-
ρησης σε δύο κομμάτια, πολιτικό και στρατιωτικό και τη μείωση του προσωπικού κατά περίπου 
500 άτομα. Αναλυτικότερα η «Ημερησία» δημοσίευσε ότι:

Για την ΕΛΒΟ προωθείται η τοποθέτηση ειδικού εκκαθαριστή για να ξεκινήσει η διαγραφή 
χρεών και η πώληση περιουσιακών στοιχείων. Ανοιχτό θέμα  για την κυβέρνηση αποτελεί η πε-
ρίπτωση της ΛΑΡΚΟ, καθώς υπάρχει εμπλοκή με την Κομισιόν η οποία δεν δέχεται την πώλησή 
της ως ενιαία εταιρεία παρά μόνο εφόσον το Δημόσιο επιστρέψει τα 130 εκατ. ευρώ που έχουν 
δοθεί στην εταιρεία ως κρατικές ενισχύσεις. Για να ξεπεραστεί ο «σκόπελος» της Κομισιόν ένα 
από τα σενάρια που εξετάσει η κυβέρνηση προβλέπει πώληση της εταιρείας ξεχωριστά, μέσω 
δύο διαφορετικών διαγωνισμών έναν για το εργοστάσιο της Λάρυμνας και έναν δεύτερο για 
τα μεταλλεία. Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι το Σάββατο 
31 Αυγούστου να έχει καταλήξει στο τελικό σχέδιο εξυγίανσης των τριών εταιρειών, κάτι που 
αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση. Αναφορικά με τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, στα οποία 
απασχολούνται περίπου 900 εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας 
καθώς είναι απλήρωτοι εδώ και οκτώ μήνες, το πλέον ακανθώδες ζήτημα αφορά στις κρατικές 
επιχορηγήσεις που έχει λάβει η εταιρεία ύψους 1,2 δισ. ευρώ την οκταετία 2004-2012. Σε ό,τι 
αφορά την ΕΛΒΟ αναμένεται να ενταχθεί σε νόμο του 2005 προκειμένου να μπει σε καθεστώς 
ειδικής εκκαθάρισης με στόχο τη μερική ή την ολική πώληση της εταιρείας. Ο εκκαθαριστής θα 

έχει απόλυτες εξουσίες, θα μπορεί να τροποποιεί τις συμβάσεις εργασίας αλλά ακόμα και 
να απολύει προσωπικό.

Αποφάσεις για ΕΑΣ, ΕΑΒ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ 

Σε διαρκή υποχώρηση βρίσκονται από την αρχή 
της κρίσης, ιδιαίτερα την τελευταία τριετία μια 
σειρά, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που 
σχετίζονται τόσο με την αγορά ακινήτων στην 
χώρα μας, όσο και χρηματοπιστωτικών υπηρε-
σιών, όπως η στεγαστική πίστη. Άλλωστε οι επι-
χειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με την αγορά ακινήτων και η στεγαστική πίστη 
αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία και αλλη-
λοεπηρεάζονται άμεσα. Ειδικότερα, σύμφωνα 
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, που αφορούν τον 
κλάδο οικοδομικής δραστηριότητας, παρατηρεί-
ται περαιτέρω διεύρυνση του ρυθμού μείωσης 
του όγκου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηρι-
ότητας, με βάση τις άδειες οικοδομών, με πτώση 
κατά -10,6% σε ετήσια βάση τον Μάιο 2013. Σω-
ρευτικά στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 ο όγκος 
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας 
μειώθηκε κατά -40,6% σε ετήσια βάση, έναντι 
μικρότερης μείωσης κατά -8,2% στο πρώτο πε-
ντάμηνο του 2012. Παράλληλα σημειώθηκε και 
ανάλογη πτώση του αριθμού των οικοδομικών 
αδειών (πρώτο πεντάμηνο 2013: -41,4%, πρώτο 
πεντάμηνο 2012: -11,7%). Η αρνητική κατάσταση 
της αγοράς οικιστικών ακινήτων, όπως εκτιμούν 
σε πρόσφατη μελέτη τους οι αναλυτές της Alpha 
Bank, αντανακλάται στις ακόλουθες μεταβλητές:
- Στη μεγάλη πτώση του αριθμού των οικιστικών 
μονάδων που ολοκληρώθηκαν το 2012 και τους 
πρώτους μήνες του 2013.
- Στην κάθετη πτώση της ακαθάριστης προστι-

θέμενης αξίας στον κλάδο των κατασκευών στο 
2,6% της συνολικής προστιθέμενης αξίας (1,9% 
σε τρέχουσες τιμές) στο πρώτο τρίμηνο του 
2013, έναντι 2,7% συνολικά το 2012, και 9,0% το 
2006.

- Στην πτώση των εμπορικών τιμών αγοράς (δω-
δεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τιμών διαμερι-
σμάτων, πρώτο εξάμηνο 2013:

-11,4%, πρώτο εξάμηνο 2012: -10,7%) και ενοικί-
ασης των οικιστικών και επαγγελματικών ακινή-
των (πρώτο τρίμηνο 2013:

-4,6%, δεύτερο τρίμηνο 2013: -6,1%) και στην 
κάθετη πτώση του αριθμού των συναλλαγών επί 
οικιστικών ακινήτων (εκτίμηση 2013: 22,7 χιλ., 
2012: 30,3 χιλ., 2007: 148,2 χιλ.).
- Στη σημαντική πτώση των επενδύσεων σε κα-
τοικίες κατά -34,5% σε σταθερές τιμές σε ετήσια 
βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2013, έναντι -30,6% 
το συνολικά το 2012. Σημειώνεται, ότι η μείωση 
του όγκου των εκδοθεισών αδειών νέων οικοδο-
μών κατά -43,5% το πρώτο τρίμηνο του 2013 και 
κατά -30,6% το 2012 συνεπάγεται νέα πτώση των 
επενδύσεων σε κατοικίες κατά ποσοστό άνω του 
-20,0% και το 2013.
- Στην πτώση της παραγωγής ετοίμου σκυροδέ-
ματος κατά -14,6% το πρώτο εξάμηνο του 2013, 
έναντι πτώσης του κατά
-46,0% στο πρώτο εξάμηνο του 2012.
Εξάλλου, μεγάλη υποχώρηση παρατηρείται και 
στην ανάπτυξη της στεγαστικής πίστης, που 
κινείται πλέον σε αρνητικούς ρυθμούς, έναντι 
ρυθμών ανάπτυξης σε ετήσια βάση άνω του 
20% πριν το 2008. Ειδικότερα, όπως επισημαί-
νουν τραπεζικά στελέχη, η δραστηριότητα των 
τραπεζών στον τομέα αυτό επικεντρώνεται τα 
τελευταία χρόνια κυρίως στις αναδιαρθρώσεις 
στεγαστικών δανείων και όχι στη διάθεση νέων 
για αγορά κατοικίας. Άλλωστε, όπως επισημαί-
νεται, εκτός από την περιορισμένη προσφορά, 
λόγω έλλειψης ρευστότητας από πλευράς τρα-
πεζών, εξαιρετικά μειωμένη είναι και η ζήτηση 
για στεγαστικά δάνεια από πλευράς ιδιωτών. Οι 
μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα σημαντικού 
αριθμού νοικοκυριών, η υψηλή ανεργία σε επί-
πεδα ρεκόρ ιδιαίτερα στους νέους, καθώς και 
η προσδοκία για περαιτέρω πτώση στις τιμές 
των ακινήτων έχουν περιορίσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό την ζήτηση νέων στεγαστικών δανείων.

Ύφεση διαρκείας στην αγορά ακινήτων
Διαπιστώνει μελέτη των ειδικών αναλυτών της Alpha Bank
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΕΑΣ, ΕΛΒΟ 
ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ- 500 απολύσεις στην πρώτη- Εκκαθάριση εν λειτουρ-
γία στη δεύτερη- Πώληση για την τρίτη • Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: Η ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»- Μέρκελ: Θα συνεχι-
στεί η πίεση στην Αθήνα  • ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  • ΠΡΟΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕ-
ΩΝ- Στα μέσα Σεπτεμβρίου το οριστικό σχέδιο  • ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΤΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ- Από αύριο η 
εφαρμογή του μηχανισμού εισροών-εκροών.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε 150.000 εκτιμώνται οι θέσεις εργασίας 
που χάνονται τους τελευταίους μήνες- ΣΤΙΣ 40.000 ΤΑ ΝΕΑ ΛΟΥ-
ΚΕΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ- 7 στις 10 επιχειρήσεις 
αναμένουν επιδείνωση  • Συσκέψεις: Διαδικασίες διάσπασης, 
εκκαθάρισης ή ρευστοποίησης για τις μεγάλες προβληματικές- 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΒΟ, ΕΑΣ ΚΑΙ ΛΑΡΚΟ  • Πρωθυπουργός: 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ  • Εκτιμήσεις: 
ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΩΝ ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΔΝΤ  •  Πειραιάς: ΒΑΔΙΖΕΙ ΣΕ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΣΗ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΠ-COSCO.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Τι αποκαλύπτουν τα business plan που θα κα-

τατεθούν στο ΤΧΣ- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Οι επόμενες 
κινήσεις για κερδοφορία, καταθέσεις και παροχή ρευστότητας 
στις επιχειρήσεις  •  Συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών στην 
Handelsblatt- ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2014  • Συ-
νάντηση στο Μαξίμου- Η IBM «ΕΠΕΝΔΥΕΙ» ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  • Κυβερνητικές αποφάσεις- ΕΚΚΑ-
ΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΕΑΣ ΚΑΙ ΕΛΒΟ  • Σχέδια για χει-
ρουργικά πλήγματα- Φόβοι για ανάφλεξη στην ευρύτερη περιοχή- 
ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ- Πολεμικά 
συμβούλια σε εξέλιξη σε ΗΠΑ, Γαλλία και Βρετανία.

ΚΕΡΔΟΣ: Οι επικεφαλής δύο πολυεθνικών επιχειρηματικών 
γιγάντων χθες στο Μαξίμου- ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ IBM ΚΑΙ ΤΗ NESTLE- Κέντρο business analytics στην Ελ-
λάδα σχεδιάζει ο αμερικανικός όμιλος- Και επενδύσεις 10 εκατ. 
ευρώ εντός του 2013 στα πλάνα της NESTLE Ελλάς  • Με πλεόνα-
σμα και ανάπτυξη επί δύο συνεχή τρίμηνα- ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΝΑ 
ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ 2014  • Η τελική απόφαση- 
ΠΟΣΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Δημόσιο- Η διαθεσιμότητα- ΠΟΣΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ- Οι θέσεις που καταργούνται για να συμπληρωθεί το 
πρώτο κύμα έως το τέλος Σεπτεμβρίου • Άκης η απολογία- ΒΛΕΠΕΙ 
ΣΚΕΥΩΡΙΑ, ΣΙΩΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ  • Συρία η αντίστροφη μέτρηση 
για επίθεση- ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΜΑΧΟΚ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ- Η 
Ουάσινγκτον ζητεί διευκολύνσεις στη διέλευση πολεμικών αε-
ροσκαφών και πλοίων  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΑΣ- Μείωση προσωπικού κατά 60%  • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- Σε ΑΕΙ, ΓΓΑ και ΥΠΑ  • ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕ-
ΘΟΔΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ  • Με βάση τον νέο νόμο- ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕ-
ΡΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

ΕΘΝΟΣ: Αναλυτικός πίνακας με τους υπαλλήλους που φεύγουν 
τον Σεπτέμβριο- Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 9.241 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ  • 
Τριβές COSCO-ΟΛΠ- ΝΕΑ ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ  • 
Δίκη Άκη- ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πίνακες: Διοικητικοί, τεχνίτες, φύλακες, κα-
θαρίστριες, τα πιο πολλά θύματα- ΠΟΙΟΥΣ ΔΙΩΧΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ- Ακολουθούν απολύσεις σε 
ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ  • ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ 7.200 ΑΝΕΡΓΟΙ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  • ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ 25% ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 1.835 ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  • Υπουργείο Σόιμπλε: ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΨΥΧΟ-
ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στο στόχαστρο Παιδεία, 
Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση και Τοπική Αυτοδιοίκηση- ΣΥΣΚΕΠΤΟ-

ΝΤΑΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ, ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ  • Μετά το πρωτογενές 
πλεόνασμα, νέο θαύμα!- ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙ-
ΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  • Κλίμα επέμβασης καλλιεργούν ΗΠΑ, Γαλλία. Μ. 
Βρετανία- ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ  • Παιδικοί Σταθμοί: 
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΑ …ΠΕΡΙΣΣΕΨΑΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αποκλειστικό: Η απόφαση για το πρό-
γραμμα κοινωφελούς εργασίας- ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
50.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  • ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΒΟ, «ΣΠΑΕΙ» ΣΤΑ ΔΥΟ Η ΕΑΣ- Ποια εργοστάσια κλείνουν, τι θα 
συμβεί με τους εργαζόμενους- Τμηματική πώληση και της ΛΑΡΚΟ  
• Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Άσαντ για χρήση χημικών- ΤΥΜΠΑΝΑ 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΧΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ανακοινώνονται σήμερα πομπωδώς από τρεις 
υπουργούς- 50.000 «ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ» ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ  • ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΣ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ- Κυρίαρχο θέμα των 
γερμανικών εκλογών.

Η ΑΥΓΗ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ VERTIGO  • Συρία: ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΠΕΜΒΑ-
ΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΗΕ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΛΑΝΟ  • «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΣΕ 12.500 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΥΜΠΑΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΑΠΟ ΗΠΑ- 
ΝΑΤΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Δήλωση-βόμβα της αρχαιολόγου εναντίον των 
ανθελλήνων- ΣΟΥΒΛΑΤΖΗ: «ΣΗΜΙΤΗΣ & ΕΒΡΑΙΟΙ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΣΑΝ 
ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΩ ΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ»!
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«ΚΛΕΙΔΩΣΕ» Η ΤΕΛΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 27/08/2013

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τους 8.100 υπαλλήλους που θα 
τεθούν σε διαθεσιμότητα τον Σεπτέμβριο προκειμένου να ολοκλη-
ρωθεί το πρώτο κύμα κινητικότητας των 12.500 εργαζομένων στο 
Δημόσιο, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπό την προεδρία του πρωθυπουργού 
Αντ. Σαμαρά, όπου επικυρώθηκαν οι οργανικές θέσεις που θα καταρ-
γηθούν από 15 υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς.
Καθαρίστριες, φύλακες, βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνι-
κοί υπάλληλοι έχουν τεθεί στην πρώτη γραμμή της διαθεσιμότητας με 
βάση την αξιολόγηση των οργανογραμμάτων των υπουργείων. Στην 
πλειονότητά τους οι υπάλληλοι είναι υποχρεωτικής και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, ενώ προτάσσονται οι υπάλληλοι που έχουν σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Σύμφωνα με πηγές του 
υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι υπάλληλοι θα τεθούν σε 
διαθεσιμότητα με δύο μεθόδους: 
■ Με την κατάργηση ολόκληρου κλάδου εργαζομένων σε ένα 
υπουργείο ή σε έναν φορέα. Για παράδειγμα, στο υπουργείο Οικο-
νομικών καταργείται ο κλάδος των καθαριστριών με αποτέλεσμα να 
τίθενται σε διαθεσιμότητα όλες οι εργαζόμενες, οπότε σε αυτή την 
περίπτωση γνωστοποιούνται άμεσα και τα ονοματεπώνυμα των υπαλ-
λήλων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα. Αντίστοιχα στο υπουργείο 
Υποδομών η κατάργηση των Τομέων Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
θα οδηγήσει σε διαθεσιμότητα 330 υπαλλήλους (κυρίως πολιτικούς 
μηχανικούς) οι οποίοι εκτιμάται ότι θα μετακινηθούν στις περιφέρειες.
■ Με μερική κατάργηση οργανικών θέσεων από έναν κλάδο εργα-
ζομένων. Σε αυτή την περίσωση θα ακολουθήσει για ένα 15θήμερο 
αξιολόγηση του προσωπικού με την εποπτεία του ΑΣΕΠ προκειμένου 
να ενταχθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας όσοι διαθέτουν τα λιγότε-
ρα προσόντα.
Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν οι κοινές υπουργικές απο-
φάσεις με τις οποίες θα καταργούνται οι οργανικές θέσεις ανά 
υπουργείο και εποπτευόμενο φορέα και κατόπιν θα ξεκινήσει, όπου 
χρειάζεται, n αξιολόγηση του προσωπικού προκειμένου μέχρι τις 16 
Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί οι λίστες με τα «ονοματεπώνυ-
μα» των εργαζομένων που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα.
 Στον προγραμματισμό της κυβέρνησης έχουν προβλεφθεί 9.241 
υπάλληλοι που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, δηλαδή 1.141 περισσότε-
ροι από τον στόχο που είναι 8.100 υπάλληλοι, για να αντιμετωπιστούν 
τυχόν αστοχίες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έγιναν δεκτές από το Κυβερνητικό Συμ-
βούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 407 καταργούμενες οργανικές 
θέσεις από την ΥΠΑ (300), τα αθλητικά κέντρα της Γραμματείας Αθλη-
τισμού (67), καθώς και του υπουργείου Δικαιοσύνης (38), γιατί δεν 
είχε προηγηθεί αξιολόγηση των δομών στους συγκεκριμένους φο-
ρείς. Οι καταργούμενες θέσεις θα προσδιοριστούν μετά τη διαμόρφω-
ση νέων οργανογραμμάτων και την έγκρισή τους από το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που συνε-
δρίασε υπό την προεδρία του Αντ. Σαμαρά και με την παρουσία του 
αντιπροέδρου της κυβέρνησης και υπουργού Εξωτερικών Ευ. Βενι-
ζέλου, πήρε τα χαρακτηριστικά μίνι υπουργικού συμβουλίου, όπου 
εγκρίθηκαν τα αναθεωρημένα οργανογράμματα των υπουργείων που 

διασπάστηκαν, δηλαδή του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι-
κότητας, του υπουργείου Υποδομών, του υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και του υπουργείου Παιδείας, και τα επικαιροποιημένα 
σχέδια στελέχωσης όλων των υπουργείων και των φορέων των 
υπουργείων Εργασίας και Υγείας.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκης εξερχό-
μενος από το Μαξίμου επικύρωσε τις αποφάσεις «προκειμένου η 
χώρα να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για την ένταξη 12.500 υπαλλή-
λων στο πρόγραμμα της κινητικότητας μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου». 
Παράλληλα τόνισε ότι «η κινητικότητα δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση 
της χώρας, αλλά είναι και ένα θετικό εργαλείο, που τελικά θα οδη-
γήσει στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του 
δημόσιου τομέα».

ΤΟ ΔΝΤ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΕΙ... ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 27/08/2013

Δραματική αύξηση της άμεσης φορολογίας το 2014 κατά 12,4% 
προαναγγέλλει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, μετά 
την κατάργηση των φοροαπαλλαγών και τις σαρωτικές αλλαγές που 
επήλθαν στη φορολογία και ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώ-
νται το 2013, τα οποία θα υπερφορολογηθούν.
Το ΔΝΤ αποκαλύπτει πως οι εισπράξεις από την άμεση φορολογία 
το 2014 θα αυξηθούν κατά 2,1 δισ. ευρώ και θα διαμορφωθούν σε 
19,1 δισ. ευρώ, από 17 δισ. ευρώ που εκτιμώνται ότι θα εισπρα-
χθούν φέτος. 
Επίσης, αύξηση, μικρότερης όμως έκτασης, θα παρουσιάσουν και 
οι εισπράξεις από την έμμεση φορολογία, καθώς το ΔΝΤ υπολογίζει 
πως θα διαμορφωθούν σε 23,7 δισ. ευρώ. από 23,3 δισ. ευρώ φέτος.
Πτώση θα εμφανίσουν οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, τα έσοδα 
από τις οποίες θα διαμορφωθούν σε 24,2 δισ. ευρώ, από 24.6 φέτος 
και έναντι 26,5 δισ. ευρώ το 2012.
Οι προβλέψεις για την εξέλιξη των φορολογικών εσόδων θα αποτυ-
πωθούν στο νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2014-2017, που καταρτί-
ζεται, όπως και στον προϋπολογισμό του 2014.
Σε ό,τι αφορά την άμεση φορολογία, τα αυξημένα έσοδα θα προέλ-
θουν κυρίως από την κατάργηση των φοροαπαλλαγών, την κατάργηση 
των εκπτώσεων φόρου για τα παιδιά, την αύξηση της φορολογίας 
των ενοικίων, αλλά και την αύξηση της φορολογίας των ελευθέρων 
επαγγελματιών.
Στο πλαίσιο αυτό, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2014 θα είναι ιδι-
αίτερα τσουχτερά, καθώς θα περιέχουν αισθητά υψηλότερο επιπλέον 
φόρο για καταβολή, εξέλιξη που θα εντείνει το οικονομικό αδιέξοδο 
των νοικοκυριών και θα διογκώσει περαιτέρω τα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς το Δημόσιο. Ταυτόχρονα, τα νοικοκυριά θα εξακολουθήσουν να 
επιβαρύνονται το 2014 με την έκτακτη (μόνιμη πλέον) εισφορά αλλη-
λεγγύης», αλλά και με το φόρο επί των ακινήτων, που -ανεξάρτητα 
εάν θα εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ ή μέσω των ΔΥΟ θα αποδίδει τα 
ίδια έσοδα, ήτοι 2,7 με 2,9 δισ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι πως οι νέοι 
αυξημένοι φόροι επιβάλλονται σε διαρκώς μειούμενα εισοδήματα και 
το αποτέλεσμα είναι οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να ανταπο-
κριθούν.
Στο πλαίσιο αυτό, διάχυτη είναι η ανησυχία του ΔΝΤ για την ικανότητα 
της κυβέρνησης και του φοροεισπρακτικοΰ μηχανισμού να εισπρά-
ξουν τα προβλεπόμενα έσοδα, αλλά και να πατάξουν τη φοροδια-
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φυγή. Στην περίπτωση που σημειωθούν αστοχίες στην προσπάθεια 
πάταξη της φοροδιαφυγής το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι, για να αποτραπεί 
το δημοσιονομικό κενό, θα ληφθούν μέτρα. Εφόσον οι ελληνικές 
Αρχές δεν αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη φορολογική διοίκηση 
με πολύ μεγαλύτερη επιτακτικότητα τους επόμενους μήνες, η δημι-
ουργία ενός περισσότερο αξιόπιστου προϋπολογισμού για το 2014 θα 
πρέπει και πάλι να επικεντρωθεί σε οδυνηρές περικοπές δαπανών, 
αναφέρει το ΔΝΤ.
Ακόμη σημειώνει πως εάν σημειωθεί υστέρηση και στα έσοδα από το 
νέο φόρο ακινήτων, στην περίπτωση που η κυβέρνηση τον εισπράξει 
μέσω των ΔΟΥ, τότε θα υπάρξει ανάγκη για μεγαλύτερη εξάρτηση το 
2014 από μέτρα περικοπής δαπανών σε σχέση με αυτά που σχεδιά-
ζουν οι ελληνικές Αρχές, περιλαμβανομένων ενδεχομένως «στοχευ-
μένων μειώσεων σε κοινωνικά ευαίσθητες περιοχές».
Οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ αμφιβάλλουν έντονα για τα κυβερνητικά σχέ-
δια όσον αφορά το νέο φόρο ακινήτων, σημειώνοντας πως μόνο για 
την εξασφάλιση της επιτυχούς παρακολούθησης πληρωμών του νέου 
ενιαίου φόρου ακινήτων θα πρέπει να απασχολούνται αποκλειστικά 
300 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών.
Ακόμη θεωρούν πως για το 2014 ο φόρος θα πρέπει να έχει μια μετα-
βατική μορφή, όπου θα επιβάλλεται στο φορολογούμενο ανάλογα με 
τα δικαιώματά του στο ακίνητο μέχρι να οριστικοποιηθεί στην τελική 
μορφή, όπου ο φόρος θα επιβάλλεται στο ακίνητο.
• Τα βάρη μέχρι το τέλος του έτους 
Ενώ το φορολογικό βάρος που προετοίμασε η κυβέρνηση για το 2014 
είναι τεράστιο, εξίσου επώδυνες είναι και οι πληρωμές φόρων στις 
οποίες υποχρεώνονται οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος του 2013. 
Η αρχή γίνεται με την πληρωμή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, 
με μεγάλο όγκο φορολογουμένων, που έχουν υποβάλει δήλωση 
μέχρι και 31 Ιουλίου, να καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση 
του φόρου μέχρι τις 30 Αυγούστου, ενώ πολλοί δεν έχουν λάβει εκ-
καθαριστικό και πρέπει να ενημερωθούν ηλεκτρονικά από το Taxis. 
Ειδικότερα οι φόροι που θα βεβαιωθούν στους φορολογουμένους, 
για να καταβληθούν στο προσεχές πεντάμηνο, μέχρι και το Δεκέμβριο 
ή το αργότερο έως το Φεβρουάριο του 2014, είναι:
1. Ο φόρος εισοδήματος για τα εισοδήματα του 2012, που θα αποδώσει 
έσοδα ύψους 2.6 δισ. ευρώ.
2.  Η ειδική εισφορά «αλληλεγγύης», που θα αποδώσει 960 εκατ. 
ευρώ.
3. Το τέλος επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες θα απο-
δώσει 200 εκατ. ευρώ και θα συμβεβαιωθεί στο εκκαθαριστικό.
4. Οι ιδιοκτήτες ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων θα καταβάλουν 1.9 δισ. 
ευρώ, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ για το Ενιαίο Ειδικό Τέλος 
Ακινήτων.
5. Από το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας των τριών τελευταίων ετών οι 
εισπράξεις υπολογίζονται σε 1,5 δισ. Ήδη ταχυδρομήθηκαν τα εκκα-
θαριστικά για τον Φ ΑΠ του 2011 και του 2012 σε 500.000 ιδιοκτήτες, 
στα οποία ο μέσος φόρος ανέρχεται σε περίπου 1.000 ευρώ.
6. Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα πληρωθούν το Νο-
έμβριο και το Δεκέμβριο του 2013 και εκτιμάται πως θα αποδώσουν 
1.2 δισ. ευρώ.
7. Ο νέος φόρος πολυτελείας, θα αποδώσει 150 εκατ. ευρώ.
8. Η είσπραξη ποσού ύψους 1,9 δισ. ευρώ μέχρι το Δεκέμβριο από τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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Την επομένη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η υποβολή δηλώ-
σεων με βάση τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα. Μάλιστα το υπουργείο 
Περιβάλλοντος θα προτείνει σε όλους όσοι έχουν ενταχθεί στον 
ν.4014/11 και δεν έχουν αποπληρώσει το πρόστιμο να ενταχθούν στο 
νέο νόμο, προκειμένου να αποφύγουν... τον πέλεκυ του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.
«Κατόπιν της ψήφισης του νέου νόμου για την Αντιμετώπιση της 
Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ. 4178/13 (ΦΕΚ 174Α), το ΥΠΕΚΑ ενη-
μερώνει ότι στις 2/9/13 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα 
διαχείρισης του TEE, οπότε και θα είναι δυνατή η υποβολή νέων δη-
λώσεων αυθαιρέτων στον νόμο 4178/13, η μεταφορά των δηλώσεων 
του ν. 4014/11 στον νέο νόμο μετά από σχετική αίτηση, καθώς και η 
εκτέλεση των λοιπών διαδικασιών της υπαγωγής που αφορούν τις 
πληρωμές και τη χορήγηση των αντίστοιχων βεβαιώσεων», αναφέρει 
λιτή ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου 
Περιβάλλοντος.
Μέχρι την επόμενη Δευτέρα αναμένεται να εκδοθούν και άλλες 
υπουργικές αποφάσεις, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουρ-
γία της ρύθμισης. Οι κυριότερες αφορούν: 
• Τη ρύθμιση της διαδικασίας κατάθεσης και απόδοσης του προστίμου.
• Τον καθορισμό του προτύπου «δελτίου δομικής τρωτότητας». Το 
δελτίο αυτό αφορά τον στατικό έλεγχο του αυθαιρέτου από μηχανικό. 
Επίσης εκκρεμεί η έκδοση δεκάδων υπουργικών αποφάσεων μέσα 
στο επόμενο διάστημα, για την ενεργοποίηση διαφόρων πτυχών του 
νόμου. Για παράδειγμα, ορισμένες από αυτές αφορούν: 
• Τον ορισμό των δικαιολογητικών που θα πρέπει να προσκομίζουν οι 
κάτοικοι Θράκης, εφόσον δεν διαθέτουν τίτλους ιδιοκτησίας.
• Τον τρόπο που θα συμψηφίζονται το ποσό που θα διατίθεται για την 
ενεργειακή αναβάθμιση ενός αυθαιρέτου με το πρόστιμο (μειώνοντας 
το τελευταίο έως 50%), καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο, τα αυθαίρετα χωρίζο-
νται σε δύο κατηγορίες με βάση την ηλικία του κτιρίου και τρεις με 
βάση το είδος της παρανομίας. Όσον αφορά τον χρόνο ανέγερσης: 
οι αυθαίρετες κατοικίες που ολοκληρώθηκαν πριν από τις 9/6/1975 
(ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συντάγματος) εξαιρούνται οριστικά 
από την κατεδάφιση μόνο με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ. Οι 
αυθαίρετες κατασκευές που ανεγέρθηκαν από τις 10/6/1976 έως τις 
31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 
παραβόλου και την πληρωμή του 15% του προστίμου.
Όσον αφορά το μέγεθος της παρανομίας, οι μικρές πολεοδομικές πα-
ραβάσεις (λ.χ. κατασκευή πέργκολας, μπάρμπεκιου, αποθήκης έως 15 
τ.μ.} εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή 500 
ευρώ (αν τυχόν υπάρχουν περισσότερες από μία στην ίδια ιδιοκτησία, 
δεν πληρώνουν χωριστά πρόστιμο).
Οι μεσαίες πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση μέχρι 40% του συ-
ντελεστή δόμησης και κάλυψης και μέχρι 20% του ύψους) καταβάλ-
λουν κανονικά παράβολο και πρόστιμο και εξαιρούνται οριστικά από 
την κατεδάφιση όταν ενταχθούν στην ταυτότητα του κτιρίου (αν και 
εφόσον αυτή προχωρήσει). Ενώ οι μεγάλες πολεοδομικές αυθαιρεσί-
ες καταβάλλουν παράβολο και πρόστιμο με αντάλλαγμα «αναστολή» 
30 ετών και δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση, 
μέσω αγοράς συντελεστή.


