
«Φρένο» στα κλεμμένα κινητά βάζει, από αύριο Παρασκευή, η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών, μιας και όλες οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεω-
μένες να απενεργοποιούν μέσω του κωδικού ΙΜΕΙ, όλες τις συσκευές κινητών 

τηλεφώνων που δηλώνονται από τους συνδρομητές τους ως κλεμμένες.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελ 3. 

Η επιστημονική έρευνα μπορεί να 
στηρίξει αποφασιστικά την πορεία 
ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώ-
ρας τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου, 
που έγινε χθες με την ευκαιρία της δι-
οργάνωσης  της «Βραδιάς του Ερευ-
νητή». Εκδήλωση, που διοργανώνει 
για πρώτη φορά  το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο την Παρασκευή 26 Σε-
πτεμβρίου 2014 από τις έξι το από-
γευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, στο κτίριο 
Αβέρωφ του ιστορικού συγκροτήμα-
τος του Πολυτεχνείου στην οδό Πα-
τησίων, σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγί-
δα του δήμου Αθηναίων. Η Αντωνία 
Μοροπούλου καθηγήτρια ΕΜΠ, β΄ 
αντιπρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ, επιστημο-
νικά υπεύθυνη του έργου για το ΕΜΠ 
τόνισε ότι η επιστημονική έρευνα και 
τα πλούσια επιτεύγματα της συνδέο-
νται άρρηκτα με την οικονομική και 
τεχνολογική ανάπτυξη και ότι η προ-
σπάθεια να βρεθούν τα ερευνητικά 

επιτεύγματα στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντος των πολιτών και των νέων 
αναγκαίων πολιτικών συγκλίνει με τις 
κεντρικές πρωτοβουλίες του ΤΕΕ, 
που επεξεργάζεται έναν νέο ολοκλη-
ρωμένο αναπτυξιακό σχεδιασμό για 
τη χώρα, με καθοριστική συμβολή 
των ελλήνων διπλωματούχων μηχανι-
κών.  Η πρωτοβουλία του ΕΜΠ έχει 
στόχο «να υψωθεί το ανάστημα της 
έρευνας στην πόλη», είπε η ίδια και 
ότι  «το κοινό θα έχει την ευκαιρία να 
αντιληφθεί τη χρησιμότητα της έρευ-
νας στην καθημερινή ζωή, ενώ ταυτό-
χρονα θα αναδειχθεί ο πολύπλευρος 
χαρακτήρας και τα ενδιαφέροντα 
των ερευνητών» Η Α. Μοροπούλου  
υπογράμμισε ακόμη τη μεγάλη συμ-
βολή της έρευνας στην απασχόληση, 
αναφέροντας ότι στον συγκεκριμένο 
τομέα, εν μέσω της κρίσης κυριαρ-
χούν περισσότεροι από 10.000 ερευ-
νητές, που αντιστοιχούν στο 8% των 
διπλωματούχων μηχανικών.

Παρουσιάζονται με 
ελεύθερη είσοδο 
για το κοινό, τα επι-
στημονικά επιτεύγ-
ματα του ΕΜΠ και 
Πανεπιστημίων της 
Αθήνας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης - την κορυφαία 
οργάνωση σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαι-
ώματα στην ήπειρό μας - κατά την τελευταία 
συνεδρίαση των υπουργών των 47 κρατών-με-
λών (12 Σεπτεμβρίου), αποφασίστηκε να ζητη-
θεί από την ελληνική κυβέρνηση να εξηγήσει 
λεπτομερώς ποια είναι η σημερινή κατάσταση 
στο εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, 
επισημαίνοντας πως το θέμα είναι επείγον. 
Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε το Συμβού-
λιο προειδοποίησε για την πιθανή κατάρρευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην 
Ελλάδα, λόγω των περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν από τα «μνημόνια», την αύξηση 
της ανεργίας και τις περικοπές σε μισθούς και 
συντάξεις. Ταυτόχρονα έθεσε και το μείζον 
ερώτημα, κατά πόσο η χώρα μας βρίσκεται 
εντός των ορίων του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, ο οποίος έχει υπογραφεί 
και τεθεί σε ισχύ στις 9 Ιουνίου 1981 !
Κατά τους υπουργούς η Ελλάδα θα πρέπει να 
εξηγήσει πως μετά τα μέτρα που επέβαλε η 
«τρόικα» και αποδέχθηκε εκείνη, τις μεταρρυθ-
μίσεις που έγιναν μετά το Νοέμβριο του 2011, 
μπορεί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κώδικα και ειδικότερα από την πρό-
βλεψη της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης. 
Να σημειωθεί ότι η συζήτηση βασίστηκε σε 
παρωχημένα στοιχεία, τα οποία έχει κατα-
θέσει στο Συμβούλιο η Διεθνής Οργάνωση 
Εργασίας και αφορούν την περίοδο από 1ης 
Ιουλίου 2010 έως 30 Ιουνίου 2011. Έκτοτε η 
κατάσταση, με την εφαρμογή των μέτρων στα 
εργασιακά και ασφαλιστικά, αλλά και με το 
«κούρεμα» των αποθεματικών των Ταμείων στο 
οποίο αυθαίρετα προχώρησε η κυβέρνηση, 
εξελίχθηκε καταστροφικά.

Πυλώνας ανάπτυξης  
η επιστημονική έρευνα 

Αναλυτικά  
στη σελ 3. 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο (στο 
Σπίτι του Πολιτισμού, Βερνάρδου 12), από τις 26 ως και τις 28 Σεπτεμβρίου, το δεύτερο διε-
θνές αρχαιολογικό συνέδριο με θέμα τη ρωμαϊκή γλυπτική στην Ελλάδα και τίτλο: «Γλυπτική 
και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές».
Στόχος του συνεδρίου είναι η μελέτη των μνημείων της γλυπτικής στην Ελλάδα από την αρχή 
της ρωμαϊκής κυριαρχίας (2ος αι. π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (5ος αι. μ.Χ.) σε όλο το 
γεωγραφικό εύρος του σύγχρονου ελλαδικού χώρου. Επιδίωξη είναι να αναδειχθούν δύο 
κυρίως μεγάλα ζητήματα:
- Το ζήτημα των εργαστηρίων ανά τον ελληνικό χώρο και της πλούσιας καλλιτεχνικής παρα-
γωγής τους.
- Το ζήτημα του κοινωνικού ρόλου και της λειτουργίας των έργων γλυπτικής στο πλαίσιο του 
δημόσιου και ιδιωτικού βίου της εποχής.

H γΛυπΤΙΚΗ ΣΤΗ ΡΩΜΑϊΚΗ ΕΛΛΑδΑ

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων  
& Τοπογράφων Μηχανικών 

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜπΟΣΙΑ

HMΕΡΙδΑ: "Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρ-
μανσης και εξοικονόμησης ενέργειας: που, πότε 
και πώς"
ΜΑΡΟΥΣΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων – Ηλεκτρολόγων

27 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣυΝΕδΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών.
ΤΡΙΠΟΛΗ

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλι-
κών Έργων, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου

2-4 
Οκτωβρίου

2014

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών θα πραγματοποιηθεί 
στη Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών 
Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α.), από τις 26 ως 
τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.
Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογρά-
φων Μηχανικών, σε συνεργασία με το Σύλλογο Δι-
πλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 
Βόρειας Ελλάδας και την υποστήριξη του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής ΑΠΘ, της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών ΕΜΠ και των Περιφερειακών – Τοπικών 
Τμημάτων και Συλλόγων ΑΤΜ.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιη-
θεί έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχολούνται 
με τα αντικείμενα της Τοπογραφίας, της Γεωπληρο-
φορικής και των Έργων Υποδομής. 
Θεματολογία 
1.Γεωδαιτικές υποδομές & μεθοδολογίες
2.Τεχνολογίες αιχμής & Καινοτομία
3.Σχεδιασμός και Οργάνωση του Χώρου: Γεωγρα-
φικά Πληροφοριακά Συστήματα, Κτηματολόγιο, 

Περιβάλλον, Ανάπτυξη
4.Έργα Υποδομής και ο Ρόλος του ΑΤΜ
5.Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές
6.Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις 
(βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας)
Πληροφορίες: Στάθη Ευγενία (email: psdatm@tee.
gr, τηλ: 210.3301045, 210.3301089).
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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

Συνέδριο Θερμικής  
Ανάλυσης και  

Θερμιδομετρίας
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   Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θερμικής 

Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας (ΘΕΡΜΑ 

2014) θα διεξαχθεί στην πόλη της Λάρισας, 

στο Αμφιθέατρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας, από τις 

26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2014.

Το συνέδριο -το οποίο πραγματοποιείται 

κάθε δυο χρόνια στην Ελλάδα- συνδιοργα-

νώνεται φέτος από την Ελληνική Εταιρίας 

Θερμικής Ανάλυσης (Ε.Ε.Θ.Α) και το Εργα-

στήριο Προηγμένων Υλικών και Κατασκευ-

ών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 

Τ.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι η ανάδειξη 

του επιστημονικού έργου των Ελλή-

νων ερευνητών που ασχολούνται με τον 

συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα και η 

διεύρυνση των δυνατοτήτων των Θερμικών 

Μεθόδων Ανάλυσης και Θερμιδομετρίας. 

Μέσα από το συνέδριο και την παρουσίαση 

επιστημονικών εργασιών δίνεται η ευκαιρία 

για μια πιο ουσιαστική και εποικοδομητική 

συμβολή των Ελλήνων Επιστημόνων στην 

περιοχή της Θερμικής Ανάλυσης.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει 

διαλέξεις και προφορικές ανακοινώσεις 

πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών ελ-

λήνων ερευνητών από ιδρύματα τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης και ερευνητικά κέντρα 

της χώρας.

Πληροφορίες: http://therma2014.teilar.gr
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Τη «Βραδιά του Ερευνητή» διοργανώνει –για 1η φορά φέτος- το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στις 26 Σεπτεμβρίου 2014, από τις έξι το απόγευμα 
μέχρι τα μεσάνυχτα, στο κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού συγκροτήματος του 
Πολυτεχνείου, στην οδό Πατησίων. Ερευνητές του ΕΜΠ και των Πανεπι-
στημίων της Αθήνας θα προβάλλουν στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους 
επιτεύγματα, προσβλέποντας στην κοινωνική αναγνώριση του έργου τους, 
στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνη-
τικά αποτελέσματα, καθώς και στην αύξηση του ενδιαφέροντος και τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά επαγγέλματα. 
Η Βραδιά του Ερευνητή διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος Horizon 2020 “2014-15 Researchers’ Night: The Greek events”.
Πρόκειται για μία εκδήλωση που αποτελεί –όπως τόνισαν χθες σε συνέ-
ντευξη Τύπου η επιστημονικά υπεύθυνη του έργου για το ΕΜΠ και Β’ αντι-
πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου, καθώς και η Κοσμήτορας 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ καθ. Ε. Μαΐστρου– «γιορτή 
για την επιστήμη και την έρευνα. Η Βραδιά του Ερευνητή ανήκει στην πόλη 
της Αθήνας, στους Ερευνητές και τα Πανεπιστήμιά της, για να δείξουν στην 

κοινωνία τα ερευνητικά τους επιτεύγματα». Το κοινό θα έχει την ευκαιρία 
να γνωρίσει από κοντά τους ερευνητές, το έργο τους, αλλά και τη σημα-
ντική προσφορά τους στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας, να απο-
μυθοποιήσει την εικόνα του απρόσιτου επιστήμονα και να χαρεί τη μαγεία 
της επιστήμης. Στην αίθουσα Καυταντζόγλου του κτιρίου Αβέρωφ θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 19:00 εναρκτήρια εκδήλωση με θέμα «Τα Πανεπιστήμια 
της Αθήνας παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα», στην οποία 
θα μετέχουν Πρυτάνεις και Αναπληρωτές Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, όπως και εκπρόσωποι της Συνόδου 
Πρυτάνεων των Ελληνικών ΑΕΙ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών και των Ερευνη-
τικών Κέντρων.  
Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο σε περισσότερες 
από 200 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, η φετινή βραδιά με σύν-
θημα «Η έρευνα σε ταξιδεύει παντού», πραγματοποιείται σε εννέα πόλεις: 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Κόρινθο, Πύλο, Ρόδο, Ηράκλειο και 
Ρέθυμνο.

Η «Βραδιά του Ερευνητή» στο ΕΜΠ θα περιλαμ-
βάνει παρουσίαση των επιστημονικών επιτευγ-
μάτων του ΕΜΠ και Πανεπιστημίων της Αθήνας, 
προβολές, επιδείξεις οργάνων, διεξαγωγή "πει-
ραμάτων" και εκθέσεις με διαδραστική συμ-
μετοχή του κοινού, καθώς και καλλιτεχνικά 
δρώμενα – διαγωνισμούς για μαθητές όλων των 
ηλικιών. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από 

τη Χορωδία και την Ομάδα Κρουστών του ΕΜΠ 
στο χώρο του αιθρίου του κτιρίου Αβέρωφ. Την 
εκδήλωση έχουν προσκληθεί να παρακολουθή-
σουν και να συμμετέχουν, επίσης διαδραστικά, 
εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλα τα σχολεία 
της Αττικής. Θα διεξαχθούν διαγωνισμοί φωτο-
γραφίας μέσω facebook, ομαδικού σχεδίου-κο-
λάζ. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να αντιληφθεί 

τη χρησιμότητα της έρευνας στην καθημερινή 
ζωή, ενώ ταυτόχρονα θα αναδειχθεί ο πολύ-
πλευρος χαρακτήρας και τα ενδιαφέροντα των 
ερευνητών προς αποκατάσταση της στρεβλής 
- συχνά – εικόνας, που τους θέλει απομονω-
μένους στα εργαστήρια και αποκομμένους από 
τον πολιτισμό και τα κοινωνικά δρώμενα.

Παράλληλα με την προβολή ερευνητικών επιτευγ-
μάτων, την επιτόπου παρουσίαση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων από τους ίδιους τους ερευνη-
τές, την διεξαγωγή πειραμάτων και την έκθεση 
διπλωματικών εργασιών προβλέπεται εκδήλωση 
με θέμα «τα πανεπιστήμια της Αθήνας παρουσιά-
ζουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, στην οποία 
συμμετέχουν οι:
Πρύτανης ΕΜΠ, καθ. Ι. Γκόλιας.
Κοσμήτορας Σχ. Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ  
καθ. Ε. Μαϊστρου.
Επιστημονική υπεύθυνη της «Βραδιάς του Ερευ-

νητή» στο ΕΜΠ και Β’ αντιπρόεδρος ΤΕΕ 
καθ. Α. Μοροπούλου.
Αντιπρόεδρος ΕΔΕΙΛ ΕΜΠ καθ. Ι. Πασπαλιάρης, 
Κοσμήτορας Σχ. ΜΜΜ ΕΜΠ. 
Πρύτανης Εθνικού και Καποδιστριακού  
Πανεπιστημίου Αθηνών καθ. Θ. Φορτσάκης.
Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  
καθ. Γ. Παπαδούλης.
Πρύτανης Οικονομικού Πανεπιστημίου  
καθ. Κ. Γάτσιος, Προεδρεύων Συνόδου Πρυτάνεων 
των ελληνικών ΑΕΙ.
Πρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 

και Πολιτικών Επιστημών καθ. Γρ. Τσάλτας.
Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς  
καθ. Ν. Γεωργόπουλος.
Πρύτανης Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών  
καθ. Μ. Σπηλιόπουλος.
Πρύτανης Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  
καθ. Δ. Αναγνωστόπουλος.
Εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας.
Εκπρόσωπος Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστι-
κής Προβολής Αθηνών
Εκπρόσωπος Ερευνητικών Κέντρων.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΜΠ και τη Δομή Απασχόλησης και 
Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ανάπτυ-
ξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος  
τα επιστημονικά επιτεύγματα  

Στη «Βραδιά του Ερευνητή» στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο

Διαδραστική συμμετοχή του κοινού

Πρόγραμμα 

Διοργανωτές

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
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Εκπνέει αύριο Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου η προθε-
σμία για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών επιχειρή-
σεων Λογιστές και φοροτέχνες ζητούν νέα παράτα-
ση έως τα τέλη του έτους. Σύμφωνα με «Το Βήμα» 
στα πλαίσια της εκπρόθεσμης διακοπή εργασιών 
επιχειρήσεων οι επιτηδευματίες που σταμάτησαν να 
ασκούν το επιτήδευμά τους ή δεν έχουν κάποιο εισό-
δημα από αυτό θα πρέπει να δηλώνουν πως διέκοψαν 
τις εργασίες τους. Εφόσον παρέλθει η Παρασκευή και 
δεν δηλώσουν εγκαίρως τη διακοπή εργασιών και το 
πράξουν μεταγενέστερα, θα θεωρηθεί πως η διακο-
πή των εργασιών έγινε κατά την ημέρα υποβολής της 
δήλωσης και θα κληθούν να υποβάλουν όλες τις φο-
ρολογικές δηλώσεις και τους αναλογούντες φόρους 
και εισφορές για το ενδιάμεσο διάστημα. Η Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων έχει ήδη παρατείνει 

δύο φορές τη διαδικασία.

Προθεσμία διακοπής  
εργασιών

Oι καθυστερήσεις πληρωμών από 
επιχειρήσεις τόσο προς τον ιδι-
ωτικό, όσο και προς το δημόσιο 
τομέα, αυξήθηκαν από την έναρξη 
της κρίσης στην Ελλάδα, την Ισπα-
νία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. 
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει 
από έκθεση της γενικής διεύθυν-
σης οικονομικών υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως 
επισημαίνεται, το 2012 το κόστος 
από καθυστερήσεις πληρωμών 
στο δημόσιο ήταν στην Ελλάδα 
στο 0,19% του ΑΕΠ, ποσοστό που 
ήταν το ψηλότερο στην ΕΕ, ενώ το 
χαμηλότερο παρατηρήθηκε στην 
Φινλανδία με 0,005%. 

Η τάση αυτή επιδεινώθηκε και 
στις 4 χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, 
Ιταλία και Πορτογαλία) στη διάρ-
κεια της κρίσης.
 Από την έκθεση προκύπτει ακόμη 
ότι οι καθυστερήσεις πληρωμών 
στην Ελλάδα κυμαίνονται μεταξύ 
110 και 160 ημέρες, στην Ιταλία 
μεταξύ 90 και 170, στην Ισπανία 
μεταξύ 80 και 160, στην Πορτογα-
λία 75 μέχρι 135 και στην Κύπρο 
από 25 μέχρι 90. 
Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες 
όπως η Φινλανδία και η Εσθονία 
οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 40 
ημέρες.

Καθυστερήσεις πληρωμών

Σε πιλοτική ανάπτυξη 15 σημείων φόρτι-
σης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Αθήνα 
και την Κοζάνη προχωρά η ΔΕΗ, στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Green 
eMotion. Τα χαρακτηριστικά και τα πλεο-
νεκτήματα της ηλεκτροκίνησης παρουσι-
άστηκαν σήμερα σε διεθνές συνέδριο που 
πραγματοποιείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
τα σχετικά στοιχεία, βασικό πλεονέκτημα 
των ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι το χα-
μηλό κόστος χρήσης καθώς με τα ισχύοντα 
τιμολόγια της ΔΕΗ η κατανάλωση κυμαίνε-
ται στο 1 ευρώ ανά 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 
έως και δέκα φορές λιγότερο σε σχέση με 
ένα μέσο βενζινοκίνητο αυτοκίνητο. Η αυ-
τονομία μετά από πλήρη φόρτιση κυμαίνε-
ται στα 150 με 200 χιλιόμετρα ενώ ο χρόνος 
που απαιτείται για να «γεμίσει» η μπαταρία 
ξεκινά από μισή ώρα (με ειδικούς αλλά 
ακριβούς φορτιστές) και φθάνει μέχρι τις 
10 ώρες από την πρίζα του σπιτιού. 
Δεν υπάρχει, ακόμη, ειδικό τιμολόγιο για 
τη φόρτιση αυτοκινήτων, συνεπώς η χρέω-
ση γίνεται με το κανονικό οικιακό τιμολό-
γιο, ή με το νυχτερινό αν η φόρτιση γίνεται 
τις νυχτερινές ώρες. Το κυριότερο μειονέ-
κτημα είναι το υψηλό κόστος αγοράς, που 
οφείλεται στο ότι οι μπαταρίες είναι ακόμα 
ακριβές αλλά θεωρείται βέβαιο ότι με την 
πρόοδο της τεχνολογίας το κόστος αυτό 
θα μειωθεί. Στην Ελλάδα υπάρχουν ήδη 
σταθμοί φόρτισης σε χώρους στάθμευσης, 
εκθεσιακά - εμπορικά κέντρα ενώ οι νέοι 

σταθμοί της ΔΕΗ θα εγκατασταθούν στα κε-
ντρικά γραφεία της ΔΕΗ, της ΡΑΕ, του Δια-
χειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), στα υπουργεία 
Ενέργειας και Μεταφορών κ.α. 
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου 
κήρυξε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιά-
της ο οποίος τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση 
μπορεί να δημιουργήσει 700.000 νέες θέ-
σεις εργασίας στην ΕΕ και 7.000 στη χώρα 
μας, ενώ ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. 

Πετράκος επεσήμανε την ανάγκη ολο-
κλήρωσης του θεσμικού πλαισίου για την 
ηλεκτροκίνηση. Ο πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της ΔΕΗ Αρθούρος Ζερβός 
τόνισε ότι η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει 
σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τα επόμενα 
χρόνια και ο επικεφαλής του Διαχειριστή 
Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) κ. Κ. Ζωντανός εκτίμησε 
ότι ως το 2050 το 60 % των νέων πωλήσεων 
και το 25 % του στόλου θα καλύπτονται από 
ηλεκτροκίνητα οχήματα.

Πιλοτικό πρόγραμμα φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
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OPEN HOUSE: Η γΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Αφιερωμένοι στην αρχιτεκτονική είναι οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος σε 
24 πόλεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη. Στις πόλεις 
αυτές οργανώνονται Σαββατοκύριακα, για επισκέψεις και συζητήσεις σε κτίρια, 
παλιά και καινούργια, που διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκδηλώσεις 
που βρίσκονται κάτω από τον γενικό τίτλο Open House.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο ο κύκλος των εκδηλώσεων άνοιξε από το 
Λονδίνο, στο οποίο άνοιξαν οι πόρτες σε συνολικά 800 κτίρια. 

Μεταξύ αυτών ο ουρανοξύστης …«αγ-
γουράκι τουρσί», όπως αποκαλούν 
κάποιοι τον ουρανοξύστη  ορόσημο της 
Βρετανικής πρωτεύουσας Gherkin, στον 
αριθμό 30 της St. Mary Axe. 
Στο Λονδίνο, το Open House οργανώθηκε 
για 22ο χρόνο και προσέλκυσε χιλιάδες 
επισκέπτες σε μερικά από τα πλέον 
εντυπωσιακά κτίρια, όπως εκκλησίες, 
κινηματογράφους, θέατρα, πανεπιστήμια, 
κυβερνητικά κτίρια και υπόγειες άλλοτε 
μυστικές αποθήκες πολέμου, ακόμη και 
μονοκατοικίες, μηδέ εξαιρουμένης της 
πρωθυπουργικής κατοικίας στο 10 της 
Downing Street. Σε αρκετές περιπτώ-
σεις την ξενάγηση την αναλαμβάνει ο 
αρχιτέκτονας που σχεδίασε το κτίριο ή ο 
ιδιοκτήτης του.

Όπως στην περίπτωση του Quay House, μιας αποθήκης γάλακτος του 1930, η 
οποία μετατράπηκε το 2001 σε στούντιο και σπίτι ενός αρχιτέκτονα.
Η ιδέα του Open House αποδείχθηκε τόσο επιτυχημένη, ώστε το παράδειγμα 
του Λονδίνου, από το οποίο ξεκίνησε, ακολούθησε η New York, για να επε-
κταθεί στη Μελβούρνη, στο Μπουένος Άιρες, στο Όσλο, στη Λισαβόνα, στο 
Δουβλίνο, στο Σικάγο, στη Βαρκελώνη, ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, συνολικά 
σε 24 πόλεις εφέτος.

Στη Θεσσαλονίκη 
θα πραγματοποιηθεί 
το Σαββατοκύριακο 
17-19 Οκτωβρίου 

και ανάμεσα στα κτίρια που θα ανοίξουν τις πόρτες τους για τους επισκέπτες 
«εραστές» της αρχιτεκτονικής είναι και μια μονοκατοικία με θέα προς τον 
Θερμαϊκό, η οποία χαρακτηρίζεται από τις μοντέρνες γραμμές της, τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό της.
Το Open House δεν αφορά μόνο κατοικίες, αλλά γενικότερα κτιριακές κατα-
σκευές.

Το Σαββατοκύριακο 11-2 Οκτωβρίου, στο Brisbane της Αυστραλίας, θα οργα-
νωθεί δωρεάν ξενάγηση στις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ώστε οι επισκέπτες 
να δουν πως λειτουργεί αποτελεσματικά και βιώσιμα μια μεγάλη και σύνθετη 
εγκατάσταση.

Στις 12-14 Σεπτεμβρίου, στο Όσλο, έγινε, μεταξύ άλλων, ξενάγηση σε ένα 
σύγχρονο κτίριο, το οποίο κέρδισε, μάλιστα, το εθνικό βραβείο αρχιτεκτονικής 
για το 2014, στο οποίο συστεγάζονται η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία και η 
ασφαλιστική εταιρεία Gjensidige.

5
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Άνοδος των αποδόσεων των ελληνικών ομολό-
γων για τρίτη συνεχόμενη μέρα- ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΣΤΙΣ 
ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Ανησυχία για το ενδεχόμενο αναβολής 
μεταρρυθμίσεων • Τράπεζες: «ΜΑΞΙΛΑΡΙ» 2,5 ΔΙΣ. ΕΝ ΟΨΕΙ STRESS 
TESTS • ΓΓΔΕ: Στο «σφυρί» ένα ξενοδοχείο και δύο αγροτεμάχια μεγα-
λοοφειλετών για χρέη 300.000 ευρώ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ-
ΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Ενίοτε οι τιμές εκκίνησης είναι μεγαλύτερες από την 
εμπορική αξία • Κομισιόν: ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ • 
Τηλεπικοινωνίες: ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Προσδοκίες για θετική γνωμοδότηση από το Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας- «ΜΠΛΟΚΟ» ΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Μέτωπο ΣΕΒ-ΓΣΕΕ 
κατά ομαδικών απολύσεων και αλλαγής του νόμου για τις απεργίες • 
Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η τροπολογία- «ΑΣΠΙΔΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕ-
ΖΕΣ Ο ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ- Νευρικότητα στο Χρηματιστήριο • 
Σε χαμηλά 14 μηνών- ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 1,28 ΔΟΛ. • 

Θετική εξέλιξη για τους εργαζομένους- ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΑΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» • Κεφαλαι-
αγορά: «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ» ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Η ΑΝΥΠΑΚΟΗ ΤΗΣ 
ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΑΞΙΛΑΡΙ 3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΝΟΨΕΙ 
ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ- Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία ρύθμισης για τον 
αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών • ΥΨΗΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ • ΓΕΡΜΑΝΟΙ, ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΘΑ 
ΕΡΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟ 2015 • ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΕ-
ΟΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΩΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ- Στο 2,3% ο 
στόχος στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2015 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ- Στο «σφυρί» 
δύο αγροτεμάχια και ένα ξενοδοχείο • ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ- Λειτουργούν ήδη πιλοτικά 15 σε όλη την 
Ελλάδα.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΖΗΤΕΙ Η ΑΘΗΝΑ- 1,3 
δισ. ευρώ κάτω από τον στόχο του Μνημονίου στο προσχέδιο του προϋ-
πολογισμού • ΠΕΝΤΕ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ 
ΠΑΓΟ- Από τον Κυρ. Μητσοτάκη • ΟΜΠΑΜΑ: ΜΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ 
ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ • «ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» 3 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Κατετέθη ο αναβαλλόμενος.

ΤΑ ΝΕΑ: Ο μεγάλος φόβος του Ασφαλιστικού- ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ ΦΥΓΕΙ 
(ΚΑΙ) ΜΕ ΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ- Αναμένονται 72.000 αιτήσεις συνταξιοδότη-
σης από όσους θέλουν να γλιτώσουν τις ανατροπές που θα έρθουν μέσα 
στο 2015 • Η επόμενη ημέρα του Βερολίνου και η άνοδος των spreads- 
Η ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΠΕΝΑΛΤΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ • Ο 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΑΓΩΝΕΙ ΤΑ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ-
ΖΕΙ ΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ • ΔΗΜΟΣΙΟ: ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΑΡ-
ΧΟΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ. 

ΕΘΝΟΣ: Η τελική ρύθμιση για τους μισθούς και τα αναδρομικά- ΑΥΞΗ-
ΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ- Σταδιακή καταβολή 
έως το 2016 των αναδρομικών- Έως 232 ευρώ η μηνιαία αναπροσαρ-
μογή στους μισθούς και στις συντάξεις και 4-18% στα επιδόματα • Μάχη 
για τα προαπαιτούμενα εν όψει τρόικας- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΛΟΚ ΑΟΥΤ: 
ΔΥΟ ΝΟΜΟΙ- ΦΩΤΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • Αξιολόγη-
ση- ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΙ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ- Η Σοφία 
Βούλτεψη θυμήθηκε ύστερα από μία εβδομάδα να «διαψεύσει» τον Σα-
μαρά και τις επίσημες κυβερνητικές «διαρροές»- Ο Άδωνις Γεωργιάδης 
προσπάθησε, παρουσία δημοσιογράφων, να παγιδεύσει τον Νίκο Βρού-
τση, μιλώντας μαζί του σε ανοιχτή ακρόαση, μία μέρα μετά τη δήλωσή 
του ότι θα πάρει τα λεφτά του από την Ελλάδα- Ο πρωθυπουργός είπε σε 
κυβερνητικούς βουλευτές ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν οι καταθέσεις 
από τις τράπεζες • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ • ΕΦΟΡΙΑ: 
e- ΣΦΥΡΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η τρόικα… μίλησε: Παροχές τέλος, όλα τα άλλα 
στο τραπέζι- ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ  • ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Η 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ!- Για την εμπορευματοποίηση νερού- υγείας- 
παιδείας • ΠΥΡΑ ΟΜΠΑΜΑ ΣΕ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι αλλαγές στους όρους συνταξιοδότησης 
με νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 58 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ • ΠΩΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΗΝ «ΕΞΟΔΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • Σοκ στη Γαλλία από την εν ψυχρώ εκτέλεση ομήρου- ΟΙ 
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΟΚΕΦΑ-
ΛΙΣΜΟΥΣ.

Η ΑΥΓΗ: ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΜΑΡΑ- Μετά 
την απειλή να βγάλει τα λεφτά του στο εξωτερικό, οι κοινοβουλευτικός 
εκπρόσωπος της Ν.Δ. Άδ. Γεωργιάδης «ανακάλυψε» κρυφό σχέδιο του 
ΣΥΡΙΖΑ περί διεξαγωγής δημοψηφίσματος για το νόμισμα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εντεκάμηνες οι συμβάσεις! Οι αιτήσεις σε 16 δήμους- 
3.420 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ • ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΤΟ 
ΣΦΥΡΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ • ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ 
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΙΓΗ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ κ. ΤΣΙΠΡΑ- ΑΥΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΣΚΟΤΩΝΕΙ!

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Το στοίχημα Μπουτάρη- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΚΑ-
ΡΑΒΑΚΙΑ, ΤΡΑΜ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΙΣ «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡ-
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ διέταξε την μεταφορά τους στον 
Έβρο, υπό την προστασία των επιθετικών ελικοπτέρων «Απάτσι», μετά 
από «περίεργες» κινήσεις τουρκικών στρατευμάτων στην απέναντι όχθη- 
ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ.
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ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
ΚΤΗΡΙΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 26 | 25/09/2014

Στις αρχές του επόμενου χρόνου εκτιμάται από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ) ότι θα ολοκληρωθεί το θεσμικό 
πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα των κτηρίων ώστε ο 
νέος πολυσυζητημένος θεσμός να τεθεί σε εφαρμογή.
Η Ταυτότητα του κτηρίου αποτελεί την αποτύπωση της πραγ-
ματικής κατάστασης κάθε ακινήτου και αποτελεί αίτημα 25 
ετών του τεχνικού κόσμου, το οποίο σήμερα υλοποιείται από 
το ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με το TEE (Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος). Δεν αφορά τα σχέδια της μελέτης, αλλά την πραγ-
ματική, σε κάθε χρονική στιγμή, αποτύπωση της υπάρχουσας 
κατάστασης του ακινήτου.
Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς 
έχει προωθήσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) το σχε-
τικό Προεδρικό Διάταγμα τα βασικά σημεία του οποίου απο-
καλύπτει σήμερα το «B&RE». Η επεξεργασία του αναμένεται 
να ολοκληρωθεί εντός των επομένων δύο μηνών.
Σκοπός του θεσμού της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου 
είναι η καταγραφή όλων των ακινήτων της χώρας, στην υπάρ-
χουσα πραγματική τους κατάσταση. Απώτερος στόχος είναι 
να υπάρξει μία ρεαλιστική προσέγγιση του δομημένου χώρου 
της ελληνικής επικράτειας. Ο νέος θεσμός, μέσα από την 
ηλεκτρονική διαδικασία που εισάγει, προάγει τη διαφάνεια 
στην αγορά, άρα εξορθολογίζει την κατάσταση και μειώνει 
τις όποιες παρεμβάσεις αυξάνοντας την ορθή πληροφόρηση. 
Αναβαθμίζει το περιουσιακό δικαίωμα κάθε πολίτη και απο-
τελεί μία αναλυτική καταγραφή της κατάστασης του κτηρίου, 
που προάγει την ασφάλεια των συναλλαγών και αναδεικνύει 
την αξία κάθε ακινήτου.
Παράλληλα η υποχρέωση συμπλήρωσης της Ταυτότητας του 
Κτηρίου σε κάθε μεταβίβαση, ο περιοδικός έλεγχος και η 
ενημέρωση αυτής αποτελεί τον μόνιμο και διαρκή τρόπο πα-
ρακολούθησης των κατασκευών.
Στόχος είναι η ελαχιστοποίηση των επαφών του πολίτη με τις 
δημόσιες αρχές και η απλοποίηση των διαδικασιών.
Ασφάλεια κατασκευών. 
Ακόμη, η υλοποίηση της ταυτότητας του κτηρίου είναι ση-
μαντική και για τον τομέα της ασφάλειας των κτηρίων και 
κατασκευών. Με το νέο θεσμό, το κράτος «ξαναθυμάται» την 
υποχρέωση να διασφαλίζει την ασφάλεια των κατασκευών. 
Επίσης διευκολύνει το χωροταξικό σχεδιασμό, μέσω της 
κατηγοριοποίησης και στατιστικής επεξεργασίας των δεδομέ-
νων των ακινήτων.
Μόλις τεθεί σε λειτουργία, θα αποτελέσει βασικό, συστα-
τικό στοιχείο της αγοράς ακινήτων. Με τη λειτουργία του 
πληροφοριακού συστήματος, η βεβαίωση μηχανικού και το 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αντικαθίστανται από το 
Πιστοποιητικό Πληρότητας Κτηρίου ή Ιδιοκτησίας, καθώς θα 
αποτελούν μέρος του.
Η πρώτη καταγραφή ακινήτων θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 
χρόνια, τόσο για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά κτήρια.
Απαιτείται όμως συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου 

είτε σε περίπτωση μεταβίβασης είτε σε περίπτωση έκδοσης 
έγκρισης δόμησης ή εργασιών μικρής κλίμακας για οποιοδή-
ποτε ακίνητο. Μετά την αρχική συμπλήρωση, η ηλεκτρονική 
ταυτότητα κτηρίου πρέπει να συμπληρώνεται, μετά από έλεγ-
χο, περιοδικά ανάλογα με τη χρήση του κτηρίου.
Στις πολυκατοικίες μπορούν όλοι οι ιδιοκτήτες μαζί να φτιά-
ξουν την ταυτότητα του κτηρίου και όχι μόνο ανά ιδιοκτησία.
Αν δεν συμφωνεί η πλειοψηφία της πολυκατοικίας, τότε 
μπορεί ο κάθε ιδιοκτήτης να προχωρήσει μόνος του τη διαδι-
κασία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου για την αυτοτελή 
ιδιοκτησία του.
Μετά την πλήρη εφαρμογή του νέου θεσμού και την ηλεκτρο-
νική διασύνδεση όλων των σχετικών βάσεων δεδομένων του 
Δημοσίου, θα αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη η αυθαίρετη 
δόμηση.
Με ηλεκτρονική διαδικασία αυτομάτως από σχετικούς ελέγ-
χους διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων της ΕΚΧΑ Α.Ε. (η 
εταιρεία του Κτηματολογίου), της ΔΕΗ Α.Ε. και του υπουρ-
γείου Οικονομικών, θα διαπιστώνεται η παράληψη αρχικής 
συμπλήρωσης, ενημέρωσης ή περιοδικής συμπλήρωσης της 
Ταυτότητας του Κτηρίου.
Τότε θα επιβάλλονται κυρώσεις έως την έκδοση των σχε-
τικών πιστοποιητικών που θα αποδεικνύουν ότι δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί αυθαίρετες κατασκευές σε αυτά.
-ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ
 Όλες οι σχετικές παράλληλες αδειοδοτήσεις (δασική υπηρε-
σία, αρχαιολογική υπηρεσία κ.λπ.) για τα νέα κτήρια θα κατα-
γράφονται αυτομάτως στην ηλεκτρονική διαδικασία της Ταυ-
τότητας του Κτηρίου, χωρίς επιπλέον κόστος για τον πολίτη.
Ειδικώς για κτήρια για τα οποία έχει γίνει υπαγωγή στις δια-
τάξεις του ν. 3843/2010, του ν.4014/2011 και του ν.4178/2013, 
η πρώτη συμπλήρωση - ενημέρωση, διενεργείται εντός προ-
θεσμίας 5 ετών από τη δημοσίευση του ΠΔ για την ταυτότητα 
με την επισήμανση ότι εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία 
ηλεκτρονικά κατά τις διατάξεις του ν.4178/2013 δεν χρειάζε-
ται καμία άλλη ενέργεια πέραν της αντίστοιχης, για την έκδο-
ση Πιστοποιητικού Πληρότητας (αυτόματα θα μεταφερθούν 
από τη βάση δεδομένων των αυθαιρέτων στη βάση δεδομέ-
νων της Ταυτότητας του Κτιρίου).
Ειδικά για τα κτήρια προ 1/3/2012 τα στοιχεία που συμπλη-
ρώνονται στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτηρίου είναι 
αντίστοιχα με αυτά που θα απαιτούνται για την υποβολή στο 
σύστημα των αυθαιρέτων.
Παράδειγμα: σε μια δικαιοπραξία, αν για ένα ακίνητο κατά τις 
κείμενες διατάξεις δεν απαιτείται η υποβολή σχεδίων δεν θα 
απαιτείται και για τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτηρίου 
(αυτόματη μεταφορά των δεδομένων από τη μια ηλεκτρονική 
βάση στην άλλη).
Τα στοιχεία της Ταυτότητας των Κτηρίων συμπληρώνονται με 
ευθύνη μηχανικού. Στα νέα κτήρια μετά την εφαρμογή του 
θεσμού μεταξύ άλλων συμπληρώνονται: Τα γενικά στοιχεία 
του ακινήτου: η θέση του ακινήτου, Αρ. ΚΑΕΚ, στοιχεία ιδιο-
κτήτη-ών, στοιχεία των Μηχανικών, μελετητών και επιβλεπό-
ντων, ο κατασκευαστής. Οι εγκρίσεις Υπηρεσιών και Φορέων: 
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οικοδομικές άδειες, εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών (ΓΓ Πολιτι-
σμού, Δασική Υπηρεσία, EOT, Βιομηχανίας, ΣΑ, ΚΕΣΑ όπου 
απαιτείται), Νομιμοποιήσεις ή Υπαγωγές σε νόμους τακτο-
ποίησης ή ρύθμισης (δηλώσεις ν. 4014/2011, υπαγωγές στο ν. 
3843/2010 κτλ). Τα στοιχεία της Άδειας Δόμησης: Μετρητικά 
στοιχεία, τα θεωρημένα σχέδια από την ΥΔΟΜ (τοπογραφικό 
και διάγραμμα δόμησης), τυχόν σχέδια θεωρημένα από άλλη 
αρμόδια υπηρεσία (Γ.Γ. Πολιτισμού, ΣΑ κτλ), φορολογικά στοι-
χεία (προϋπολογισμό κτλ.). Στοιχεία και Σχέδια Εφαρμογής: 
Αρχεία Κινούμενης ψηφιακής εικόνας, Ημερολόγιο μέτρων 
ασφαλείας όπου απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, Σχέ-
δια εφαρμογής αρχιτεκτονικών, Σχέδια εφαρμογής φέροντος 
οργανισμού, Σχέδια εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων, Εγκατά-
σταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας, Συστήματα Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας κτλ.

 ΟΠΟΥ ΦΥΓΕΙ ΦΥΓΕΙ (ΚΑΙ) ΜΕ ΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-12-13| 25/09/2014

Κύμα φυγής στη σύνταξη με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κατα-
γράφεται στα ασφαλιστικά ταμεία. Χιλιάδες ασφαλισμένοι επι-
σπεύδουν άρον άρον την έξοδό τους λόγω των ανατροπών που 
θα γίνουν το 2015 αλλά και του φόβου για αλλαγές με το νέο 
Ασφαλιστικό. Μόνο στον χώρο της δημόσιας διοίκησης εκτιμά-
ται ότι φέτος θα αποχωρήσουν περίπου 30.000 ενώ στα υπό-
λοιπα Ταμεία του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα οι 
αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται να φτάσουν τις 72.000.
«Πράγματι» σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΠΟΚΠ (Προσωπικού 
Οργανισμών Κοινωνικής Πρόνοιας) Θανάσης Καπωτάς, «φέτος 
καταγράφεται έξοδος στη σύνταξη αυξημένη κατά 15% στον 
δημόσιο τομέα και κατά 10% στον ιδιωτικό. Κύριο χαρακτηρι-
στικό των συνταξιοδοτήσεων» προσθέτει ο κ. Καπωτάς «είναι 
οι πρόωρες».
Οι αλλαγές που σχεδιάζεται να εφαρμοστούν από το 2015 στο 
Ασφαλιστικό είναι οι παρακάτω: 
Nέος τρόπος υπολογισμού συντάξεων. Στα ταμεία κύριας 
ασφάλισης, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο, ο 
τρόπος υπολογισμού των συντάξεων αλλάζει και υιοθετείται 
μεικτό σύστημα το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση των παροχών. 
Συγκεκριμένα, ο νόμος Λοβέρδου - Κουτρουμάνη (3863/2010) 
αλλάζει ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Η αλλα-
γή ξεκινά μεν από το 2015, αλλά για όσους συνταξιοδοτηθούν 
από το έτος αυτό και εντεύθεν θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα 
και για τα έτη από το 2011 και μετά. Το τελικό ποσό της σύ-
νταξης θα διαμορφώνεται από τη βασική σύνταξη και από την 
αναλογική σύνταξη.
Το ύψος της βασικής σύνταξης θα είναι στα 360 ευρώ, δηλαδή 
όσο είναι σήμερα η προνοιακή σύνταξη του ΟΓΑ. Σύμφωνα με 
το νέο σύστημα, παράλληλα με τη βασική σύνταξη θα κατα-
βάλλεται και επιπλέον αναλογικό ποσό σύνταξης, με βάση τα 
έτη ασφάλισης. Το αναλογικό ποσό σύνταξης θα υπολογίζεται 
βάσει των συνολικών αποδοχών από ολόκληρο τον εργάσιμο 
βίο. Για τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδο-
τικό δικαίωμα το 2015 και συνταξιοδοτούνται το έτος αυτό, η 
σύνταξή τους θα αποτελείται από το άθροισμα δύο επιμέρους 

ποσών:
 Α) Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που έχει 
συμπληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2010 υπολογίζεται με τον 
παλιό τρόπο, δηλαδή με τις συντάξιμες αποδοχές των πέντε 
καλύτερων ετών της τελευταίας δεκαετίας. Όταν λέμε δεκαε-
τία, εννοούμε αυτήν που λήγει μέχρι το τέλος του προηγούμε-
νου έτους από την υποβολή της αίτησης έτους.
Β) Το ποσό της σύνταξης για τον χρόνο ασφάλισης που συ-
μπληρώνεται από 1 Ιανουαρίου 2011 και μετά υπολογίζεται 
με τις συντάξιμες αποδοχές όλης της περιόδου μέχρι και τον 
προηγούμενο μήνα από εκείνον της υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης.
Η αύξηση του ορίου χορήγησης της κατώτατης σύνταξης από 
την 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) που ισχύει σήμερα στην 
20ετία (6.000 ημέρες ασφάλισης).
Η κατάργηση ή ο περιορισμός των πάσης φύσεως μπόνους 
που χορηγούνται στην κατώτατη σύνταξη και τα οποία παρέ-
χουν έως και 30% αύξηση στις τελικές αποδοχές που λαμβάνει 
ο συνταξιούχος.
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι - με βάση την ισχύουσα νομοθε-
σία - 40 παράθυρα για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις μαζί με τις 
αναπηρικές συντάξεις και τα βαρέα-ανθυγιεινά επαγγέλματα 
οδηγούν τους ασφαλισμένους να εξέρχονται νωρίτερα στη 
συνταξιοδότηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις το 21% των 
ασφαλισμένων στο ΙΚΑ (16% των ανδρών και 30% των γυναι-
κών) συνταξιοδοτείται στην κανονική ηλικία! Αυτό σημαίνει ότι 
οι περισσότεροι ασφαλισμένοι προτιμούν να συνταξιοδοτηθούν 
με μειωμένη σύνταξη.
Η πρόωρη συνταξιοδότηση συνοδεύεται από μείωση επί του 
ποσού που θα ελάμβανε ο ασφαλισμένος στην περίπτωση εξό-
δου του με τις προϋποθέσεις για πλήρη. Η μείωση αυτή - το 
λεγόμενο πέναλτι - ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση 
ανάλογα με τον φορέα (ιδιωτικός ή δημόσιος τομέας). Έτσι η 
πρόωρη συνταξιοδότηση στις περισσότερες περιπτώσεις ταυτί-
ζεται λόγω της ποινής με τη μειωμένη.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΑΣΤΑΤ) που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ο 
μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης είναι στη χώρα μας τα 
57,8 έτη. Ο μέσος όρος ηλικίας συνταξιοδότησης των ανδρών 
είναι τα 58 έτη και των γυναικών, στις οποίες προσφέρονται 
διάφορες διευκολύνσεις που δεν φαίνεται όμως να κάνουν 
σημαντική διαφορά, είναι τα 57,5 έτη. Πάντως το προσχέδιο 
της πρόσφατης μελέτης του ΚΕΠΕ για το Ασφαλιστικό χαρα-
κτηρίζει «παραπλανητική» τη μέση ηλικία συνταξιοδότησης 
καθώς, όπως ισχυρίζεται, «σε πολλά ασφαλιστικά ταμεία η 
μέση ηλικία συνταξιοδότησης είναι χαμηλότερη» και αυξάνει 
πολύ εξαιτίας των ορίων συνταξιοδότησης στον ΟΓΑ και στον 
ΟΑΕΕ.
Συγκεκριμένα για το ΙΚΑ αναφέρει ότι «ο γενικός κανόνας», 
δηλαδή τα ανώτερα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης που 
ισχύουν, στην πραγματικότητα «είναι η εξαίρεση». Δηλαδή η 
πλειονότητα συνταξιοδοτείται πριν φτάσει στα όρια. Γι αυτό 
προτείνει όχι την παραπέρα αύξηση των γενικών ορίων, «αλλά 
τροποποιήσεις-καταργήσεις στις ισχύουσες εξαιρέσεις».


