
Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε εντολή για εξόφληση, μέσω τραπεζών τιμολογίων εγκατα-
στάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Μαΐου 2014, πλη-

ρωτέου ποσού έως 91.020€. Με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, έχουν εξοφληθεί 
11.100 πάρκα, ήτοι το 86% των τιμολογίων μηνός Μαΐου 2014.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η εξαπάτηση (αν όχι και η κλοπή) σε βάρος των 
πολιτών, για όσους δεν κατάλαβαν, επιβεβαι-
ώθηκε επισήμως και με το νέο τρόπο πραγμα-
τοποίησης των πλειστηριασμών ακινήτων που 
έχουν κατασχεθεί για χρέη προς την εφορία, 
η οποία ανακοινώθηκε και αποσκοπεί, όπως 
είπαν οι αρμόδιοι, να αυξηθούν τα έσοδα του 
δημοσίου.
Το ισχύον έως τώρα σύστημα αποδείχθηκε πλή-
ρως αναποτελεσματικό, καθώς η ελάχιστη τιμή 
στην οποία μπορεί να εκποιηθεί ένα ακίνητο που 
εκπλειστηριάζεται είναι η αντικειμενική αξία. Με 
βάση το νέο πλαίσιο που συμφωνήθηκε μεταξύ 
υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης και «τρό-
ικας», η τιμή εκκίνησης στους πλειστηριασμούς 
μειώνεται στα δυο τρίτα της αντικειμενικής αξίας 
και στην περίπτωση που ο πλειστηριασμός κη-
ρυχθεί άγονος, τότε η τιμή εκκίνησης του επό-
μενου πλειστηριασμού θα είναι το 50% της αντι-
κειμενικής αξίας. Αν και πάλι κηρυχθεί άγονος, 
τότε ο επισπεύδων (δημόσια, τράπεζα ή ιδιώτης) 
θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύ-
νη και να ζητήσει «διόρθωση τιμής», δηλαδή νέα 
μείωση κάτω από το 50% της αντικειμενικής.
Ενώ, λοιπόν, κυβέρνηση και «τρόικα» συμφω-
νούν πως οι αντικειμενικές αξίες είναι σήμερα 
εξωπραγματικές και συναποφάσισαν να τις 
μειώσουν προκειμένου να εισπράξουν από 
τους πλειστηριασμούς ζεστό χρήμα, επιμένουν 
να διατηρούν τις εξωπραγματικές τιμές στον 
υπολογισμό της φορολόγησης των ακινήτων και 
φυσικά του ΕΝΦΙΑ, για να εισπράττουν, επίσης 
ζεστό χρήμα, από τους φορολογούμενους επί 
ανύπαρκτων περιουσιών !
Αν αυτό δεν συνιστά απάτη (ή και κλοπή) τότε 
κάποιος θα πρέπει να προσδιορίσει το συγκεκρι-
μένο …αδίκημα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

Αρχίζει η αντίστροφή μέτρηση για 
την εφαρμογή από τη νέα χρονιά του 
ηλεκτρονικού τρόπου έκδοσης των 
αδειών δόμησης σε πανελλαδική κλί-
μακα, με τη «σφραγίδα» του ΤΕΕ, σε 
συνεργασία και υπό την εποπτεία του 
υπουργείου ΠΕΚΑ. Οι συστηματικές 
προσπάθειες του ΤΕΕ, σε θεσμικό, 
οργανωτικό, τεχνολογικό και διοι-
κητικό επίπεδο,  που αναπτύχθηκαν 
με πρωτοβουλίες των μελών  της δι-
οίκησης του ΤΕΕ και του προέδρου 
Χρήστου Σπίρτζη, αρχής γενομένης 
από τη θεσμοθέτηση της νέας διαδι-
κασίας το 2011 και την σύνδεση της 
με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του 
Κτιρίου, μετά από πολλά εμπόδια και 
προσαρμογές οδηγούνται πλέον σε 
τελικό αποτέλεσμα, ανοίγοντας νέα 
σελίδα στην διαδικασία έγκρισης και 
ελέγχου της δόμησης των κτιρίων, 
μεταξύ κράτους και πολίτη, με ανα-
βαθμισμένο το νευραλγικό ρόλο των 
διπλωματούχων μηχανικών. Η αυλαία 
των εξελίξεων ανοίγει την ερχόμενη 
Δευτέρα στην Κόρινθο, όπου ΥΠΕ-
ΚΑ και ΤΕΕ διοργανώνουν από κοι-

νού την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση με 
θέμα: «Πρακτικές μεταρρύθμισης στο 
Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδια-
σμό: Ο ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης». Βασικοί ομιλητές 
της εκδήλωσης είναι οι: Νικόλαος 
Ταγαράς, αναπληρωτής υπουργός 
ΠΕΚΑ, Σωκράτης Αλεξιάδης γενικός 
γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Χρήστος Σπίρτζης 
πρόεδρος ΤΕΕ και Χαρίκλεια Τσώλη 
πρόεδρος ΔΕ Τμήματος Πελοποννή-
σου ΤΕΕ. Η εκδήλωση, στην διάρκεια 
της οποίας θα γίνει παρουσίαση της 
λειτουργίας του νέου συστήματος, 
από τους εισηγητές Α. Ιωακειμο-
πούλου σύμβουλο του αναπληρωτή 
υπουργού ΠΕΚΑ και Ν. Παναγιωτό-
πουλο σύμβουλο Πληροφορικής ΤΕΕ, 
απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελ-
ματίες μηχανικούς, σε στελέχη των 
Υπηρεσιών Δόμησης και στις τεχνικές 
υπηρεσίες των ΟΤΑ και σηματοδοτεί 
την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του 
ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης 
αδειών δόμησης σε επιλεγμένες περι-
οχές της χώρας.

Η πρώτη εκδήλω-
ση παρουσίασης 
του ηλεκτρονικού 
τρόπου έκδοσης 
αδειών δόμησης 
πραγματοποιείται 
στην Κόρινθο, 
τη Δευτέρα 13 
Οκτωβρίου 2014, 
ώρα 17:30 στο 
Δημοτικό Θέ-
ατρο Κορίνθου 
(Δαμασκηνού και 
Κολοκοτρώνη).

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΚΑ
ΣΗΜΕΡΑ

Ηλεκτρονική έκδοση  
αδειών δόμησης

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 10-10-2014

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Ημερίδα με θέμα: «Εμφανείς και αφανείς ενι-
σχύσεις των μνημείων» διοργανώνει σήμερα στη 
Θεσσαλονίκη η Εταιρεία Έρευνας και Προώθησης 
της Επιστημονικής Αναστήλωσης των Μνημείων 
(ΕΤΑΠΑΜ). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την 
στήριξη του ΟΑΣΠ και της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ και θα είναι ανοικτή στο κοινό.

  Έως τις 20 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 15.00, παρα-
τείνεται η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα 
βραβεία αρχιτεκτονικής του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ (στα γραφεία 
του, Βρυσακίου 15 & Κλάδου, Μοναστηράκι, 105 55 
Αθήνα). Σημειώνεται ότι ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση 
Αρχιτεκτόνων, αποφάσισε την ανά τριετία θεσμοθέτη-
ση βραβείων Αρχιτεκτονικής, απονέμοντας τιμητικά 
βραβεία, διακρίσεις και επαίνους στις ακόλουθες δυο 
κατηγορίες:
-Βραβεία Σύγχρονου Αρχιτεκτονικού Έργου, σε υλοποι-
ημένα κτιριακά έργα (δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, 
νέα ή προσθήκες).
-Βραβεία Αρχιτεκτονικής Δημοσίου Ανοικτού Χώρου-
Τοπίου, σε υλοποιημένα έργα αστικού σχεδιασμού, 
αρχιτεκτονικής τοπίου και έργων διαμόρφωσης-ανάπλα-
σης ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων.
Στις παραπάνω κατηγορίες θα απονεμηθούν τουλάχιστον 
ένα (1) βραβείο και τρεις (3) έπαινοι, καθώς επίσης και 
μια (1) τιμητική διάκριση σε νέο αρχιτέκτονα κάτω των 40 
ετών για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές. Η υποβολή 
έργων είναι ελεύθερη, γίνεται με ανοιχτή εκδήλωση ενδι-
αφέροντος με αίτηση προς τον ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέκτονες, μέλη του ΣΑΔΑΣ 
– ΠΕΑ, οι οποίοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον 
τους για συμμετοχή τους σε μια ή και στις δυο παραπάνω 
κατηγορίες, αποστέλλοντας όχι περισσότερα από τρία (3) 
έργα ανά κατηγορία. Τα αρχιτεκτονικά έργα θα πρέπει να 
έχουν χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους την τελευταία 
τετραετία, δηλ. θα πρέπει να έχουν αποπερατωθεί την 
περίοδο 2011-2014. Πληροφορίες στη Γραμματεία του 
Συλλόγου (τηλ.: 2103215146, φαξ: 2103215147, e-mail: 
sadas-pea@tee.gr, info@sadas-pea.gr).

Παράταση για τη συμμετοχή 
σε βραβεία αρχιτεκτονικής 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Διεθνές συνέδριο γεφυ-
ρών:  “Innovations on Bridges and Soil-Bridge 
Interaction” (IBSBI 2014)
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών16-18 

Οκτωβρίου
2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας
ΠΑΤΡΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση: «Πράσι-
νες πιστοποιήσεις και αξία ακινήτου» 
ΑΘΗΝΑ

Χαρτογραφική Επιστημονική 
Εταιρία Ελλάδας

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE
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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

Για 8η συνεχή χρονιά, θα πραγματοποιηθεί 
-19 και 20 Νοεμβρίου 2014, στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου- η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής 
Τεχνολογίας 2014. 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 
διήμερο εκδηλώσεων  αποτελεί  το σημα-
ντικότερο πεδίο για τη συζήτηση τεχνολογι-
κών θεμάτων που αφορούν  στην ελληνική 
ναυτιλία, από τις νέες ιδέες στις εφαρμογές. 
Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, το 
συνέδριο αναμένεται να υποστηριχτεί θερμά 
από τη ναυτιλιακή κοινότητα, συγκεντρώνο-
ντας ειδικούς και ενδιαφερόμενους  από τις 
επιχειρήσεις έως τον ακαδημαϊκό χώρο. 
Στις ημέρες της οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα, οι ναυτικοί και οι επιχειρηματίες 
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ουσιαστι-
κά αποτελέσματα για τη διεθνή ναυτιλιακή 
επιχείρηση μέσω της έρευνας, της ανάπτυ-
ξης, της καινοτομίας και της συνεργασίας. 
Η Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 
2014 εξασφαλίζει  το βήμα για να προβλη-
θούν νέες ιδέες και πρωτοβουλίες».  
Θεματολογία 
•Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίου
•Νέα και επερχόμενα πρότυπα και κανονι-
σμοί 

•Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες για τη 
ναυτική ασφάλεια και την  προστασία  του 
περιβάλλοντος 
•Νέες κατασκευές  και μετασκευές  
•Συστήματα πρόωσης  και βοηθητικός  εξο-
πλισμός
•Τεχνολογίες για τη μείωση των καυσαερίων 
πλοίου 
•Καύσιμα και λιπαντικά πλοίου
•Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευ-
ής στόλου
•Σύγχρονες τάσεις στο σχεδιασμό επιβατη-
γών πλοίων 
•Διαχείριση πλοίου και ναυπηγήσεων 
•Παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών 
προγραμμάτων στο ναυτικό και ναυτιλιακό 
τομέα
•Τεχνολογίες μετασκευών 
•Νέες τεχνολογίες  στην ελληνική ακτοπλοΐα
•Σκάφη ειδικού σκοπού (ανεφοδιαστικά, 
ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, ερευνητικά)
•Κανονισμοί για παραδοσιακά σκάφη
•Ενεργειακά υβριδικά συστήματα
•Εφαρμογές LNG, συστήματα προστασίας 
περιβάλλοντος, νέες νομοθετικές και  τεχνο-
λογικές προοπτικές
Πληροφορίες:  www.elint.org.gr

Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας 2014



Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από την 2η Ιανουαρίου 2015 όλες οι 
άδειες δόμησης. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες μέρες θα αρχίσει 
σταδιακά  η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε Αθήνα, Πειραιά, Κό-
ρινθο, Ηράκλειο, Χανιά και Κομοτηνή αλλά και στη Διεύθυνση Οικο-
δομικών και Κτιριακών Υποδομών του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
όπου δίνονται οι εγκρίσεις για τα μεγάλα έργα. Στις προαναφερόμε-
νες περιοχές όπου θα τεθεί σε πιλοτική λειτουργία το ηλεκτρονικό 
σύστημα, η έκδοση των νέων οικοδομικών αδειών θα γίνεται μέχρι 
το τέλος Δεκεμβρίου με τον μέχρι τώρα ισχύοντα τρόπο. Αυτά προ-
κύπτουν από  στοιχεία ενημέρωσης από το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ, ενώ 
πιο αναλυτικά σημειώνεται ότι:
-Από εμπειρία που θα αποκτηθεί και τα συμπερά-
σματα που θα βγουν από την πιλοτική εφαρμογή του 
μέτρου στις προαναφερόμενες περιοχές θα αξιοποι-
ηθούν  για τη σύνταξη της υπουργικής απόφασης με 
την οποία θα καθορίζεται ο τρόπος που θα διεξάγεται 
η όλη διαδικασία από τις αρχές του επόμενου χρό-
νου.
Η πρώτη επίσημη παρουσίαση  της ηλεκτρονικής 
έκδοσης των οικοδομικών αδειών θα γίνει στην Κό-
ρινθο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα « Πρα-
κτικές μεταρρυθμίσεις στο Χωροταξικό και Πολεο-
δομικό Σχεδιασμό: Ο  ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης 
αδειών δόμησης». Στην σχετική πρόσκληση, που 
απευθύνει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Νίκος Ταγαράς υπογραμμίζεται ότι «το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα-
γής διοργανώνει ημερίδα για την ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση σε θεσμικά θέματα του ΥΠΕΚΑ, 
στο πλαίσιο της ΧΩΠΟΜΕ (Χωροταξικής και Πολεο-
δομικής Μεταρρύθμισης) και του Χωροταξικού και 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, που αφορούν δράσεις 
του ΕΠΠΕΡΑΑ,  με ιδιαίτερη ενημέρωση στον ηλε-
κτρονικό τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Η εκδήλωση 
απευθύνεται σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς, σε στελέχη 
των Υπηρεσιών Δόμησης και στις τεχνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ και 
σηματοδοτεί την έναρξη πιλοτικής λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
συστήματος έκδοσης αδειών δόμησης σε επιλεγμένες περιοχές της 
χώρας».
-Διοργανωτές της εκδήλωσης είναι: Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος (ΤΕΕ). Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΤΕΕ. Με την 
υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 και του Δήμου Κορινθίων.
Με το νέο σύστημα σημειώνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά και οι 
μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας θα υποβάλλονται και θα 
διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά. Παράλληλα θα γίνεται ηλεκτρονικά 
και ο προσδιορισμός του ελεγκτή δόμησης, από τη λίστα των μηχα-
νικών που έχουν διαπιστευτεί στο ΥΠΕΚΑ, για όλες τις περιοχές της 
χώρας προκειμένου να κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες κατά τη 
διάρκεια ανέγερσης οικοδομής.
-Πως θα λειτουργεί το σύστημα: Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις 
και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά και μελέτες. Η 
αίτηση θα εισάγεται σε ροή ελέγχου  στην αρμόδια υπηρεσία δόμη-
σης. Οι υπάλληλοι   θα κάνουν τον έλεγχο -και θα διατυπώνουν τις 
παρατηρήσεις τους- ηλεκτρονικά και θα ενημερώνεται ο υπεύθυνος 

μηχανικός σε πραγματικό χρόνο. Όλη η διαδικασία ελέγχου, το ιστο-
ρικό των μεταβολών και ο φάκελος θα τηρούνται

ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμα στον μηχανικό, στον ιδιοκτήτη, 
στην αρμόδια

υπηρεσία δόμησης και το υπουργείο Περιβάλλοντος. Υπάρχει πρό-
βλεψη και για διαβίβαση στοιχείων σε απάντηση αιτημάτων από άλ-
λες εκτός των Υπηρεσιών Δόμησης υπηρεσίες, για την παράλληλη 
αναζήτηση τυχόν πρόσθετων εγκρίσεων.

Με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρώνεται όλη η 

διαδικασία της έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας χωρίς να υπάρχει 
επαφή του μηχανικού και των υπαλλήλων. Παράλληλα  θα μπορεί να 
γίνεται πλήρης τεκμηρίωση στην περίπτωση που υπάρχει καθυστέ-
ρηση στην έκδοση μιας οικοδομικής άδειας.

-Υλοποίηση: Το νέο σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών υλοποι-
είται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), με χρηματοδότη-
ση από το ΕΣΠΑ, στο πλαίσιο του έργου της Ψηφιακής Ταυτότητας 
Κτιρίου. Σημειώνεται, ότι από τη νέα χρόνια θα υπάρχει ίδια βάση 
δεδομένων τόσο για το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικής 
άδειας, όσο και με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων: Πρόκειται 
για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου θα αναγράφονται όλα τα στοι-
χεία που αφορούν τα κτίρια η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουρ-
γεί από τον Φεβρουάριο του 2015.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΚΑ, τα συνδεδεμένα ηλεκτρονικά συ-
στήματα –ηλεκτρονικός τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, Ηλε-
κτρονική Ταυτότητα- αλλά και το ψηφιακό υπόβαθρο που υπάρχει 
από το Κτηματολόγιο –το οποίο αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
έως το 2020-  θα δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό Δίκτυ για τα κτί-
ρια . Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, όπως λένε, σε λίγο καιρό όλες οι 
υπηρεσίες με το πάτημα ενός κουμπιού να έχουν πλήρη εικόνα της 
δόμησης σε όλη τη χώρα.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης των αδειών δόμησης 
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Την πεποίθηση ότι οι ορυκτές πρώτες ύλες μπορούν να καταστήσουν τη χώρα μας 
πρωταγωνίστρια στον παγκόσμιο μεταλλευτικό κλάδο, διατύπωσε ο υπουργός ΠΕΚΑ, 
Γιάννης Μανιάτης, κατά την τοποθέτησή του στη σημερινή εκδήλωση του ΣΜΕ για τον 
εορτασμό των 90 χρόνων της ελληνικής μεταλλείας. Ειδικότερα, ο υπουργός τόνισε 
ότι υπάρχει το όραμα, το σχέδιο και η αποφασιστικότητα για να επιτευχθεί κάτι τέ-
τοιο. «Θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας, όχι απέναντί μας. Θέλουμε και μπορούμε να 
απαντήσουμε σε όλες τις προκλήσεις. Πρέπει επιτέλους να εμπιστευτούμε ο ένας τον 
άλλον. Είναι καιρός για αλήθειες και μόνο αλήθειες. Αλήθειες όμως τεκμηριωμένες 
και όχι κραυγές» είπε. Παράλληλα ο κ. Μανιάτης ανακοίνωσε την προκήρυξη δια-
γωνισμών στους οποίους σύντομα θα προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ για την αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου της χώρας

Διαγωνισμοί  αξιοποίησης   
του  ορυκτού πλούτου 

Η Ένωση Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσε-
ων διοργανώνουν τριήμερο συνέδριο με τίτλο «ΠΕ-
ΡΙΒΑΛΛΟΝ –ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ: Νεώτερες 
εξελίξεις – Προβληματισμοί», με την υποστήριξη 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) 2007-2013 του 
ΥΠΕΚΑ. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν 
από σήμερα 10 έως 12 Οκτωβρίου 2014, στο Ναύ-
πλιο.Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και 
η εμβάθυνση στις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και 
ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας, σε κρίσιμα 
ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του 
Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Περισσότερες 
και αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.

nafpliocongress2014.gr/

Εκδήλωση

Σε αύξηση των προβλέψεών της για επισφάλειες από απλήρω-
τους λογαριασμούς προχωρά η ΔΕΗ εξαιτίας της διόγκωσης 
που έχει εκ νέου  προσλάβει το φαινόμενο των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών των ιδιωτών. Σύμφωνα με χθεσινή έκθεση της 
Goldman Sachs (GS), παρά το γεγονός ότι ο φόρος ακίνητης 
περιουσίας έχει αφαιρεθεί από τους λογαριασμούς του ρεύ-
ματος, εντούτοις η ΔΕΗ “βλέπει” μια αύξηση των φετινών της 
προβλέψεων για επισφάλειες κατά 23%, στα 450 εκατ. ευρώ από 
τα 366 εκατ. ευρώ το 2013. Τα όσα επισημαίνει η έκθεση της GS, 
στελέχη της οποίας επισκέφτηκαν πρόσφατα την Ελλάδα και 
είχαν συναντήσεις με στελέχη της τρόικας, της ΡΑΕ, της κυβέρ-
νησης και της ΔΕΗ, έρχονται λίγες ημέρες μετά την δημοσίευση 
στοιχείων που δείχνουν ότι τους τελευταίους μήνες τα επίπεδα 
οφειλών τρίτων προς την επιχείρηση ακολουθούν επικίνδυνα 
ανοδική τάση. Σύμφωνα με το “Energypress", τα φέσια των ιδι-
ωτών προς της ΔΕΗ παρουσιάζουν και πάλι έκρηξη, ενώ συνο-
λικά οι οφειλές προς την επιχείρηση στα τέλη του περασμένου 
Ιουλίου είχαν φτάσει στα 1,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 
της τάξης του 30% έναντι του περασμένου Νοεμβρίου.

Αύξηση 23% των  
προβλέψεων για  

επισφάλειες της ΔΕΗ

Ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, 
απέστειλε επιστολή στους επικεφαλής 
των ελληνικών τραπεζών, με την οποία 
τούς προσκαλεί σε συνάντηση εργασί-
ας, τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, με θέμα 
την αξιοποίηση του πλαισίου των ΣΔΙΤ 
για τη χρηματοδότηση και την υλοποί-
ηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας. 
Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην 
επιστολή του ο κ. Μανιάτης, «το ζήτη-
μα της ενεργειακής αποδοτικότητας 
και της εξοικονόμησης ενέργειας είναι 
βασικός στόχος της εθνικής ενεργεια-
κής πολιτικής και ταυτόχρονα αποτε-
λεί βασικό πυλώνα στη διαμόρφωση 
ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της 
χώρας. Στόχος μας είναι η προώθη-
ση έργων που παράγουν μακροχρόνιο 
αποτέλεσμα εξοικονόμησης ενέργειας 
στα κτίρια και τις υποδομές του δημο-
σίου τομέα – μετρήσιμο και υπαρκτό 
– αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο 

των Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ) και των Επιχειρήσεων 
Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ).» Σύμ-
φωνα με τον Υπουργό ΠΕΚΑ, ιδιαίτερα 
σημαντική παράμετρος για την επιτυχή 
υλοποίηση τέτοιων έργων  αποτελεί η 
μακροχρόνια διασφάλιση ικανής χρη-
ματοδότησης από τρίτους. Η ανάγκη για 
επενδύσεις, οι οποίες σε βάθος χρόνου 
θα αποσβεστούν από τις αποδεδειγμένα 
μειωμένες ενεργειακές δαπάνες, εκτι-
μάται ότι ξεπερνούν τα 2 δις. ευρώ. «Στο 
πλαίσιο αυτό, πιστεύουμε ότι ο ελληνι-
κός τραπεζικός κλάδος μπορεί να είναι 
αρωγός στη δημιουργία μιας υγιούς 
αγοράς παροχής ανταποδοτικών ενερ-
γειακών υπηρεσιών. Η εξοικονόμηση 
ενέργειας παράγει απτά οφέλη για τους 
πολίτες και το Δημόσιο, δημιουργεί 
θέσεις εργασίας και δίνει ώθηση στην 
υγιή επιχειρηματικότητα και την πράσι-
νη καινοτομία», καταλήγει η επιστολή.

Έργα εξοικονόμηση ενέργειας,  
μέσω ΣΔΙΤ
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΡΙΟ

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι παραδοσιακοί 
κόκκινοι τηλεφωνικοί θάλαμοι της Βρετανίας 
χρησιμοποιούνται για κάτι άλλο. Τους έχουμε 
δει ως βιβλιοθήκες, καθιστικό, καμπίνες ντους, 
στο εξής θα τους βλέπουμε και ως θέσεις 
φόρτισης των κινητών συσκευών με ρεύμα 
που θα αποκτάται από ηλιακή ενέργεια.
Το επονομαζόμενο «Solarbox» μπορεί να το 
δει κανείς, προς το παρόν, στην Tottenham 
Court Road του κεντρικού Λονδίνου, αλλά 
υπάρχουν σχέδια για περισσότερα όμοια σε 
διάφορα άλλα σημεία της πόλης στις αρχές 
του 2015. Πίσω από την ιδέα βρίσκονται 
δυο επιχειρηματίες design. Στο  «Solarbox» 
υπάρχει δυνατότητα φόρτισης για Samsung, 
Blackberry και iPhones 4, 5 και 6, ενώ η 
ενέργεια που εξασφαλίζει το ηλιακό πάνελ της 
οροφής, είναι αρκετή για τη φόρτιση περίπου 
100 συσκευών ημερησίως.
Σχεδιάστηκε από το London School of 
Economics απόφοιτοι Harold Craston 
και Kirsty Κένι, οι οποίοι συμμετείχαν σε 
διαγωνισμό που προκήρυξε ο Δήμαρχος 
του Λονδίνου, με αντικείμενο νέες ιδέες 
και καινοτομίες, με χαμηλό ή και καθόλου 
αποτύπωμα άνθρακα στο περιβάλλον. Όπως 
λένε οι σχεδιαστές του, τα κεφάλαια που 
απαιτούνται μπορούν να εξασφαλιστούν από 
διαφημίσεις και η χρήση της υπηρεσίας να 
είναι δωρεάν. Το κόστος εγκατάστασης έχει 
υπολογιστεί πως μπορεί να αποσβεστεί εντός 
τριών μηνών, ενώ η συντήρηση περιορίζεται 
μόνο σε καθαρισμό.
Η εκτεταμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων 
έχει καταστήσει περιττή την ύπαρξη χιλιάδων 
τηλεφωνικών θαλάμων στο Λονδίνο. Με 
τη χρήση της ηλιακής ενέργειας, οι παλιοί 
θάλαμοι μπορούν στο εξής να παρέχουν 
μια χρήσιμη υπηρεσία, με τρόπο φιλικό στο 
περιβάλλον. Το επόμενο βήμα θα είναι κάποιοι 
να μετατραπούν σε δωρεάν hotspots Wi-Fi.

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΕΓΙΝΑΝ 
ΠΡΑΣΙΝΑ

Οι ομιλίες στο TED (Technology, Entertainment, Design), ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια φόρουμ για 
τη συζήτηση ιδεών και τις καινοτομίες του αύριο, για 31ο έτος εφέτος, προκαλούν αίσθηση, ενίοτε με τις 
ρηξικέλευθες προτάσεις τους. Ωστόσο, όπως έχει επιβεβαιωθεί, οι ιδέες που ξεκίνησαν από το TED δεν 
άργησαν να γίνουν παγκόσμια πραγματικότητα. Μια συνοπτική παρουσίαση εφετινών ομιλιών, λοιπόν, 
μπορεί να περιγράψει το κοντινό μέλλον μας.
Bastian Schaefer 
Μηχανικός αεροσκαφών, αποκαλύπτει τα σχέδιά του για τον μελλοντικό σχεδιασμό των αεροσκαφών 
jet. Η συνεργασία του με την Airbus επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα: με την ενσωμάτωση στην 
παραγωγή κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών δεδομένων, ίσως και με την αξιοποίηση της 
δυνατότητας των 3D εκτυπώσεων, είναι δυνατόν τα αεροσκάφη στο μέλλον να είναι πιο «πράσινα» και 
πιο λιτά.
Janette Sadik-Khan
H πρώην επίτροπος μεταφορών του δήμου της Νέας Υόρκης, εξηγεί πώς ο σχεδιασμός του δρόμου 
είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ζωής στον σημερινό αστική χώρο. Η δουλειά της, υπό την καθοδήγηση 
του τότε δημάρχου Μάικλ Μπλούμπεργκ, οδήγησε στην μετατροπή του τουριστικού μαγνήτη της πόλης, 
της Times Square, σε μια φιλική προς τους πεζούς ζώνη 2,5 στρεμμάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
τη μείωση της κυκλοφορίας, καθιστώντας έτσι την περιοχή ασφαλέστερο χώρο.
Amory Lovins
Η ενσωμάτωση καινοτομιών στις ενεργειακές πηγές, είναι το κλειδί για την απαλλαγή από την εξάρτησή 
μας από το πετρέλαιο, σύμφωνα με τον Αμερικανό φυσικό. Πιστεύει ότι το κόστος του τομέα στο σύνολο 
της οικονομίας των ΗΠΑ, θα μπορούσε να μειωθεί κατά 50 τρισεκατομμυρίων δολάρια, αν επιτευχθεί 
η «εξάλειψη του εθισμού από το πετρέλαιο και τον άνθρακα ως το 2050 και χρησιμοποιηθεί ένα τρίτο 
λιγότερο φυσικό αέριο, με ταυτόχρονη αποτελεσματική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».
David Lang
«Δίδαξε» ένα ρομπότ να γίνει ερασιτέχνης ωκεανογράφος και υποστηρίζει ότι το μέλλον της 
υποβρύχιας ανακάλυψης έγκειται στην αυτοματοποίηση αυτών των φίλων μας. Αφού συγκέντρωσε τα 
χρήματα που χρειαζόταν για DIY  (Do it yourself) μέσω της πλατφόρμας Kickstarter, διατείνεται πως έχει 
μεγάλες ελπίδες για τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας των εξερευνητών των ωκεανών, όπου 
χιλιάδες ρομποτικές συσκευές θα εξερευνούν τις θάλασσες.
Jonathan Trent
Αυτή την περίοδο δημιουργεί «κατ’ οίκο» μια νέα μορφή βιοκαυσίμων, χρησιμοποιώντας μικρο-φύκια 
που απορροφούν λύματα πόλης. «Ανακάλυψα ότι αυτό που πραγματικά απαιτείται για τη βιωσιμότητα, 
είναι η ενσωμάτωση περισσότερο από μια καινοτομία» υποστηρίζει. «Η παραγωγή βιοκαυσίμων είναι 
ενσωματωμένη στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά και στην υδατοκαλλιέργεια».
Ανδρέας Ραφτόπουλος 
Τα drones είναι αργά, αλλά σταθερά ώστε να υιοθετηθούν από τις επιχειρήσεις για να κάνουν τις 
παραδόσεις εμπορευμάτων ταχύτερα, οικονομικότερα και διαρκώς επιτηρούμενες, λέει ο Έλληνας 
διεθνούς φήμης ειδικός σε ότι αφορά τον αερο-εφοδιασμό. Πιστεύει ότι μπορεί να είναι το κλειδί για να 
ξεπεραστεί η παγκόσμια έλλειψη υποδομών. Ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν σε περιοχές που δεν 
έχουν δρόμους όλες τις περιόδους του έτους, θα μπορούσαν, ωστόσο, να παραλαμβάνουν φάρμακα και 
τρόφιμα με τη συνδρομή των «κηφήνων».
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προτείνει «προληπτική στήριξη» της Ελλάδας 
από το ΔΝΤ- ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΜΕΡΑ»- Αντ. Σαμαράς: Η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της • 
Απόφαση: Καθορίζονται οι όροι αποπληρωμής ασφαλιστικών ταμείων 
και νοσοκομείων- 800 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ- 
Βασικό κριτήριο θα είναι η μη συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων 
οφειλών • ΕΛΣΤΑΤ: ΣΤΟ 26,4% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ • Εκτιμήσεις: 
ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ • Πειραιώς-Trastor: ΓΙΑΤΙ 
ΕΓΙΝΕ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Θετικές εκθέσεις 15 ημέρες πριν από τα stress 
tests- ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- Συστάσεις για αγορά μετοχών 
από BofA και CITI • Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο Bloomberg- 
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ»- Μήνυμα Αντ. Σαμαρά προς 
τους πιστωτές- Κρ. Λαγκάρντ: Χρειάζεστε δίχτυ ασφαλείας με 

γραμμή πίστωσης • Εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών- «ΕΝΕΣΗ» 
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 800 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ • Νέος αναπτυξιακός νόμος- 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • Προειδοποίηση: Η 
ΥΦΕΣΗ ΧΤΥΠΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ 
ΕΦΤΑΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ- Συστάσεις από Ντράγκι 
και Λαγκάρντ για χαλάρωση • ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Ο ΝΕΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ • Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ 
ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ • ΚΡΑΣ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ- Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν 13 ιδιοκτήτες 
• ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ- 
Ενδιαφέρον από τέσσερα επενδυτικά σχήματα • ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 
ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ- Συσκέψεις για 
τροποποιήσεις ενόψει stress tests.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΗΜΕΡΑ- Υπέρ προληπτικής γραμμής πίστωσης από ΔΝΤ τάχθηκε 
η Λαγκάρντ- Εναλλακτικά σενάρια εξετάζουν Ε.Ε. και Αθήνα • ΜΕ 
ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ- 
Απόψε η ψηφοφορία στη Βουλή • Συστάσεις Λαγκάρντ, Ντράγκι- 
ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Εν μέσω (αντιπολιτευτικών) κραυγών, επίμονων ψιθύρων 
(για ανασχηματισμό) και δηλώσεων Λαγκάρντ (περί προληπτικής 
στήριξης της Ελλάδας) άρχισαν στη Βουλή…- ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ- 154+(Ν. Κακλαμάνης)+ Χ= ;

ΕΘΝΟΣ: Ένεση 420 εκατ. € στα ασφαλιστικά ταμεία για τις 
οφειλές τους- ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 50.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ- 
Καταβάλλεται άμεσα σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέσα στη διετία 
2012- 2013- «Ξεμπλοκάρει» και η απόδοση μερισμάτων σε 30.000 
δημ. υπαλλήλους, στρατιωτικούς και ναυτικούς • Προανήγγειλε το 
τέλος του μνημονίου και τις τρόικας- ΛΑΓΚΑΡΝΤ: ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ, 
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΔΝΤ • Καμπανάκι από εξαγωγές- 
Βιομηχανία στη Μέρκελ- ΡΩΓΜΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Δέσμιοι του ΔΝΤ με νέα 
συμφωνία Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ- «ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ»- Τρίτο χαστούκι από 
τους δανειστές στην κυβέρνηση μέσα σε λίγες ημέρες για τα σενάρια 
τερματισμού της επιτήρησης • ΒΟΥΛΗ: «Ο ΣΩΖΩΝ ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ» 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ • Χρέη Δημοσίου- ΒΑΡΕΛΙ 
ΔΙΧΩΣ ΠΑΤΟ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ • Η Τουρκία απέναντι στους 
Κούρδους- Ο «ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς θα πάρουν νόμιμους τίτλους 28.000 

ιδιοκτήτες- ΡΥΘΜΙΣΗ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ • 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ • Στο 
φως τα πρώτα ευρήματα από την έρευνα- ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ: ΣΤΑ ΙΧΝΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εποπτεία διαρκείας ομολογεί ο Σαμαράς- ΝΕΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ!- Λαγκάρντ: Δεν μπορεί μόνη της η 
Ελλάδα • ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΥΣ • 880 ΝΕΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 
ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ- Στο 26,4% η ανεργία.

Η ΑΥΓΗ: Φουντώνει η δυσπιστία προς Σαμαρά- Βενιζέλο- ΨΑΧΝΟΥΝ 
ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΣΕ Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ- Πυρετώδεις διεργασίες στα δύο 
κόμματα για «άλλη κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή».

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Διάψευση προσδοκιών! Από Νοέμβριο η 
«λύση»- ΜΕΡΕΣ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ- Πάλι 
αλλαγή πλεύσης: Μετά τα stress tests των τραπεζών η απόφαση • 
ΨΥΧΡΟΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΝΤ: ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΩΣΗ- Η πρέπουσα απάντησις 
του Πρωθυπουργού.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Για κατάληψη στην πρυτανεία- ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
ΣΤΟ ΑΠΘ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΕΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ ΝΕΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Θεόπνευστος Αγιορείτης είχε προφητεύσει τον 
ξεσηκωμό των Κούρδων και τη δημιουργία ανεξάρτητου Κουρδιστάν- 
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ: «Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΘΑ ΔΙΑΜΕΛΙΣΘΕΙ ΣΕ 3-4 ΚΟΜΜΑΤΙΑ».
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ΡΥΘΜΙΣΗ-ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΜΕΝΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 1-17 | 10/102014

Την άμεση προώθηση του νομοσχεδίου με το οποίο δίδεται η 
δυνατότητα σε χιλιάδες αυθαίρετους κατόχους ακινήτων του 
Δημοσίου να τα εξαγοράσουν με ευνοϊκούς όρους και να τα 
νομιμοποιήσουν προανήγγειλε χθες από τη Βουλή ο υπουργός 
Οικονομικών Γκ. Χαρδούβελης. Πρόκειται για νομοσχέδιο το 
οποίο έχει ήδη δοθεί σε δημόσια διαβούλευση και προβλέπει 
ότι όσοι ιδιώτες έχουν καταπατήσει ακίνητα του Δημοσίου μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 1993 μπορούν να γίνουν νόμιμοι κάτοχοι 
τους, καταβάλλοντος στις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες 
τιμήματα χαμηλότερα έως και 80% από τις αντικειμενικές αξίες 
τους! Το υπουργείο Οικονομικών επιδιώκει με το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο να αποδεσμεύσει το Δημόσιο από 28.000 περίπου 
καταπατημένα ακίνητα διάσπαρτα σε όλη την επικράτεια 
της χώρας, αλλά και να επιλύσει οριστικά χρόνια κοινωνικά 
προβλήματα που έχουν ανακύψει από τις μακροχρόνιες 
καταπατήσεις και τις καλόπιστες στη συνέχεια μεταβιβάσεις 
ακινήτων.
Αναλυτικά, οι βασικότερες διατάξεις του νομοσχεδίου 
προβλέπουν τα εξής:
1. Όποιος κατέχει αυθαίρετα, με ή χωρίς τίτλους, δημόσιο ή 
ανταλλάξιμο ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του 
Δημοσίου και υπάγεται στην αρμοδιότητα του υπουργείου 
Οικονομικών, καταγεγραμμένο ή μη, με ή χωρίς κτίσματα, 
δικαιούται να ζητήσει από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία 
του υπουργείου Οικονομικών την εξαγορά αυτού, μέσα σε 
προθεσμία ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
νόμου, εφόσον κατέχει το ακίνητο επί τουλάχιστον μία 
εικοσαετία, χωρίς διακοπή και μέχρι την 31η-12-2013 και 
εφόσον η κατοχή συνεχίζεται μέχρι και την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου. Στο χρόνο της αυθαίρετης κατοχής 
του αιτούντος συνυπολογίζεται και ο χρόνος που το ακίνητο 
ήταν στην κατοχή των φερομένων ως δικαιοπαρόχων του με 
καθολική ή ειδική διαδοχή. Ουσιαστικά, στη ρύθμιση μπορούν 
να ενταχθούν όσες δημόσιες εκτάσεις έχουν καταπατηθεί μέχρι 
και τις 31-12-1993.
2. Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω 
των 2.000 κατοίκων, μπορεί να εξαγορασθεί έκταση μέχρι 5 
στρεμμάτων. Για αστικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα σε σχέδιο 
πόλης ή σε οικισμούς που προϋφίστανται του έτους 1923, μπορεί 
να εξαγορασθεί έκταση ίση με το ελάχιστο εμβαδόν αρτίου 
και οικοδομήσιμου οικοπέδου κατά το οικείο σχέδιο πόλεως. 
Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η εξαγορά συνεχόμενης έκτασης, 
εφόσον αυτή καλύπτεται από μόνιμα κτίσματα. Σε περιπτώσεις 
αγροτικών ακινήτων, μπορεί να εξαγορασθεί ενιαία έκταση 
μέχρι 10 στρέμματα και μέχρι 20 στρέμματα συνολικά.
3. Η εξαγορά ακινήτου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί 
αυθαίρετα κτίσματα σε καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιεί τα 
κτίσματα αυτά. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας 12 μηνών 
από την έκδοση της απόφασης εξαγοράς, ο αιτών οφείλει να 
υποβάλει αίτηση νομιμοποίησης ή τακτοποίησης των κτισμάτων, 
επί ποινή ανάκλησης της απόφασης εξαγοράς.
4. Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται: - Για τις εκτός σχεδίου 

περιοχές, η αντικειμενική αξία που έχει το ακίνητο κατά το 
χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης εξαγοράς. - Για τις 
εντός σχεδίου περιοχές λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη 
αντικειμενική αξία του οικείου Διαμερίσματος. Αυτό σημαίνει 
ότι ακίνητα-φιλέτα που βρίσκονται σε πολύ ακριβές περιοχές 
εντός σχεδίου, στις οποίες οι αντικειμενικές αξίες είναι υψηλές, 
μπορούν να εξαγοραστούν με τιμήματα που θα υπολογιστούν επί 
των χαμηλότερων αντικειμενικών αξιών που ισχύουν στην ίδια 
περιοχή! Δεδομένου δε ότι οι ελάχιστες αντικειμενικές αξίες σε 
πολλά Δημοτικά Διαμερίσματα είναι χαμηλότερες κατά 10% έως 
και 80% των μέγιστων αντικειμενικών τιμών, γίνεται αντιληπτό 
και το εύρος των εκπτώσεων που θα ισχύσουν για την εξαγορά 
ακινήτων σε πολύ ακριβές περιοχές! - Η αξία που λαμβάνεται 
υπόψη για τον προσδιορισμό του τιμήματος προσαυξάνεται κατά 
ποσοστό 20%, αν επί του ακινήτου υφίστανται κτίσματα.
5. Επί του τιμήματος εξαγοράς και μέχρι του ποσού των 100.000 
ευρώ παρέχεται έκπτωση 10%, εφόσον: - Στο προς εξαγορά 
ακίνητο υφίσταται κτίσμα έως 120 τ.μ., ή 140 τ.μ. σε περίπτωση 
πολυτέκνου, το οποίο αποτελεί την πρώτη και μόνη κατοικία 
του αιτούντος. - Ο ίδιος ο αιτών ή προστατευόμενο μέλος της 
οικογενείας του είναι ανάπηρος σε ποσοστό 80% και άνω.
Η παραπάνω έκπτωση παρέχεται αυτοτελώς για καθεμία των 
προβλεπομένων α' και β' περιπτώσεων και εφόσον ο αιτών κατά 
τα 5 προηγούμενα της υποβολής της αιτήσεως οικονομικά έτη 
δεν δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 20.000 ευρώ. Το πέραν 
του ποσού των 100.000 ευρώ τμήμα του τιμήματος εξαγοράς 
καταβάλλεται χωρίς τις παραπάνω εκπτώσεις.
6. Το τίμημα εξαγοράς καταβάλλεται είτε εφάπαξ είτε σε 
διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι 
χαμηλότερη των 800 ευρώ. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, 
παρέχεται έκπτωση 5%.
7. Η πλήρης εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης, καθώς 
και η εξόφληση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου πρέπει 
να πραγματοποιηθούν εντός 15 ημερών από την έκδοση 
της απόφασης εξαγοράς. Οι λοιπές δόσεις βεβαιώνονται το 
αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης 
εξαγοράς και λήγουν την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους, αρχής 
γενομένης από το επόμενο έτος του έτους έκδοσης της 
απόφασης εξαγοράς, με εξαμηνιαίο κυμαινόμενο επιτόκιο, όπως 
αυτό καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
8. Η καθυστέρηση καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων ή τριών 
συνολικά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση της απόφασης 
εξαγοράς και την επάνοδο της κυριότητας του ακινήτου στο 
Δημόσιο. 

800 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 1-6 | 10/102014

Τη διάθεση επιπλέον 800 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και 
νοσοκομεία, που θα διατεθούν αυστηρά νια την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων χρεών προς ιδιώτες προμηθευτές, προβλέπει 
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου 
Σταϊκούρα.
Ταυτόχρονα καθορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις 
καταβολής των επιπλέον κονδυλίων, ενώ η έκτακτη επιχορήγηση 
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κρίθηκε αναγκαία, καθώς τα χρέη των συγκεκριμένων τομέων 
Υγείας και Ασφάλισης αυξάνονται, παρά τις αποπληρωμές που 
γίνονται.
Σύμφωνα με την απόφαση, βασικό κριτήριο θα είναι η μη 
συσσώρευση νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ το αίτημα θα 
πρέπει να συνοδεύεται από μηνιαίο πλάνο απορρόφησης της 
έκτακτης χρηματοδότησης και η εξόφληση θα ξεκινήσει από τις 
παλαιότερες υποχρεώσεις και θα ακολουθήσουν οι νεότερες.
Η απόφαση αφορά στη διάθεση συνολικού ποσού, κατ΄ 
ανώτατο όριο, 800 εκατ. ευρώ νια την εξόφληση αποκλειστικά 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, οι οποίες έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1.1.2012 και μετά, των φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης που ανήκουν στους κλάδους υγείας, 
πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων 
των ασφαλιστικών ταμείων, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και 
των στρατιωτικών νοσοκομείων.
Διευκρινίζεται πως ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις θεωρούνται 
οι απλήρωτες υποχρεώσεις προς τρίτους φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης, νια τις οποίες έχουν παρέλθει 90 ημέρες από 
την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου ή άλλου 
ισοδύναμου παραστατικού.
Οι φορείς θα υποβάλλουν αιτήματα στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε υπουργείου, η οποία θα 
αξιολογήσει τα αιτήματα χρηματοδότησης των φορέων του 
και εποπτευόμενων νομικών του προσώπων ως προς την 
αναγκαιότητα χρηματοδότησης και ως προς την τήρηση των 
προϋποθέσεων χρηματοδότησης. Παράλληλα θα αξιολογηθεί η 
αξιοπιστία των μηνιαίων στοιχείων που αποστέλλουν οι φορείς 
και θα διαμορφώσει αναλυτική πρόταση χρηματοδότησής τους, 
ανά φορέα, την οποία και θα αποστείλει στο ΓΛΚ. Το συνολικό 
ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεπερνά το ύψος των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί 
την 31/12/2013.
Ακόμη η απόφαση διευκρινίζει πως μη συσσώρευση νέων 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων ορίζεται ως η μη αύξηση του 
συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που υφίστανται στο 
τέλος κάθε μήνα. Το συνολικό υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων πρέπει να απομειώνεται σε ύψος ίσο τουλάχιστον 
με το ποσό των πληρωμών που πραγματοποιούνται από την ειδική 
χρηματοδότηση νια την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. 
Η σειρά «προτεραιότητας», σε ό,τι αφορά την εξόφληση των 
παλαιών οφειλών θα μπορεί να ανατρέπεται σης ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
- Όταν προβλέπονται ποινές και πρόστιμα σε περίπτωση 
καθυστέρησης, όπως τόκοι υπερημερίας κ.λπ. ή η παροχή 
εκπτώσεων.
- Όταν αφορούν την αντιμετώπιση επιτακτικών και επειγουσών 
αναγκών.
- Όταν υφίστανται προσφυγές εναντίον των υπηρεσιών που 
αυξάνουν το κόστος.
- Όταν αφορούν οφειλές από παροχή υπηρεσιών Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης, Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.
- Σε κάθε περίπτωση δεν θα εξοφληθούν ληξιπρόθεσμες 
υποχρεώσεις του 2013 πριν από την εξόφληση των υποχρεώσεων 

του 2012, εκτός εάν υφίστανται κωλύματα νομιμότητας για την 
εξόφληση κάποιων υποχρεώσεων.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους, το σύνολο των οφειλών του Δημοσίου προς τους 
ιδιώτες προμηθευτές ανήλθε σε 3.931 εκατ. ευρώ στο τέλος 
Αυγούστου 2014 έναντι 3.915 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2014 
και 4.133 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Τα χρέη των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης, που αποτελούν τη συντριπτική 
πλειονότητα των συνολικών χρεών, ανήλθαν σε 2.260 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 33 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον 
Ιούλιο, ενώ έχουν υποχωρήσει και σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 
του 2013, που είχαν διαμορφωθεί σε 2.548 εκατ. ευρώ. Η μείωση 
οφείλεται βασικά στην αποκλιμάκωση των οφειλών του Ταμείου 
Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Ανησυχητική είναι η αύξηση των 
οφειλών του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες τον Αύγουστο διαμορφώθηκαν στο 
ποσό των 1.457 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 92 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ενώ έχουν υποχωρήσει κατά 
100 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το Δεκέμβριο του 2013. Τα χρέη 
των νοσοκομείων αυξήθηκαν επίσης τον Αύγουστο κατά 54 εκατ. 
ευρώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο και διαμορφώθηκαν σε 873 εκατ. 
ευρώ. Επίσης είναι πλέον υψηλότερα από το ύψος των χρεών του 
Δεκεμβρίου 2013, που είχαν διαμορφωθεί σε 687 εκατ. ευρώ. 
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Στην πρόσληψη 47 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, σχεδιάζει 
να προχωρήσει ο δήμος Θεσσαλονίκης, με σκοπό να καλύψει 
ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του.
Τριάντα τρία άτομα θα προσληφθούν στη διεύθυνση Ανακύκλωσης 
και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων από τους ακόλουθους 
κλάδους: ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (2), ΠΕ Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών (1), ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών (2), ΤΕ 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1), ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών (3), ΔΕ 
Μηχανοτεχνιτών Οχημάτων (12), ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών (4), ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Οχημάτων (4), ΔΕ Τεχνιτών Εργαλειομηχανών 
Τόρνου (2) και ΔΕ Βαφέων Αυτοκινήτων (2).
Επιπλέον δέκα άτομα, εκ των οποίων οκτώ από τον κλάδο ΔΕ 
Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών και δύο από τον κλάδο ΔΕ Τεχνιτών 
Δομικών Έργων θα προσληφθούν στη διεύθυνση Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων.
Εξάλλου, για τη λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ θα προσληφθούν ένα άτομο από τον κλάδο ΠΕ Διοικητικού 
και τρία από τον κλάδο ΥΕ Φυλάκων.
Το θέμα που αφορά την κατανομή των νέων θέσεων των 
λεγόμενων «οκταμηνιτών» θα συζητηθεί στην επόμενη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης, ώστε στη 
συνέχεια να καθοριστούν και οι προθεσμίες για την υποβολή 
αιτήσεων.


