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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ
ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΩΩ∆∆ΕΕΚΚΑΑΝΝΗΗΣΣΟΟΥΥ  

Αυτό τονίζεται µεταξύ άλλων σε κοινή ανακοί-νωση για τις νέες αντικειµενικές αξίες, που
εξέδωσαν το ΤΕΕ - Τµήµα ∆ωδεκανήσου, το Ε-
µπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο ∆ωδεκα-
νήσου και το Οικονοµικό Επιµελητήριο ∆ωδε-
κανήσου, ύστερα από τη συνάντηση εργασίας,
που  πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΤΕΕ -
Τµήµατος ∆ωδεκανήσου,  στην οποία εξετάστη-
καν τα νέα δεδοµένα και συνδιαµορφώθηκαν
κοινές περαιτέρω δράσεις σε σχέση µε την α-
ναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών,  που
µόλις πρόσφατα θεσπίστηκε. 
Λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας για τα τοπικά

δεδοµένα που σε κάθε περίπτωση έχει η ανα-
προσαρµογή των αντικειµενικών αξιών, τα τρία
επιµελητήρια:
Θεωρήσαµε και θεωρούµε ότι τα συστήµατα

Αντικειµενικών Αξιών Ακινήτων (ΑΑΑ) πρέπει να
είναι εργαλεία στατιστικής προσέγγισης στα ε-
κάστοτε πραγµατικά δεδοµένα της κτηµαταγο-
ράς, που αποδίδουν µε αντικειµενικό τρόπο τις
αξίες των ακινήτων. Με αυτή την έννοια που α-
νταποκρίνεται και στην αρχική φιλοσοφία και
στόχο τους, αποτελούν απαραίτητα εργαλεία,
τα οποία µπορούν να δώσουν τη δυνατότητα
στη ∆ιοίκηση να µελετά εναλλακτικές λύσεις
φορολογίας σε ρεαλιστικά πλαίσια και να προ-

εκτιµά τα αποτελέσµατά τους µε αξιοπιστία. Γι’
αυτό και η λειτουργία τους οφείλει να έχει κα-
θαρά επιστηµονικό και τεχνοκρατικό χαρακτή-
ρα. 
Έτσι, η φορολογική πολιτική οφείλει να α-

σκείται µέσω των φορολογικών συντελεστών
και όχι µέσω των αλλοιώσεων της στατιστικής
εικόνας της αγοράς όπως σήµερα αλλά και πα-
λαιότερα συνέβαινε.
Ενόψει της αναπροσαρµογής, µελετήσαµε σε

βάθος τις τοπικές συνθήκες σε σχέση και µε
την υπόλοιπη χώρα και θέσαµε έγκαιρα σε δη-
µόσιο διάλογο πολυσέλιδο κείµενο - τεύχος µε
τις απόψεις µας όπως επιβάλλει ο θεσµικός
µας ρόλος. Προς το σκοπό αυτό παραχωρήσα-
µε επίσης συνέντευξη Τύπου τον Ιούνιο του
2005. 
Οι απόψεις µας συνέκλιναν στο γεγονός ότι

πρέπει να προσδιοριστεί από µηδενική έως ε-
λάχιστη αύξηση στο νέο τοπίο των αντικειµενι-
κών αξιών του νοµού µας. 
Οι θέσεις µας αυτές έγιναν αποδεκτές στο

σύνολό τους από το Νοµαρχιακό Συµβούλιο και
βέβαια από το καθ’ ύλην αρµόδιο θεσµικό όρ-
γανο, την Επιτροπή Επαναπροσδιορισµού των
Αντικειµενικών Αξιών που συγκροτήθηκε από
τη ∆ΟΥ Ρόδου, η οποία εισηγήθηκε αυξήσεις

της τάξεως του 7% κατά µέσο όρο, ποσοστό κα-
τά την κρίση µας αποδεκτό. 
Το πόρισµα της επιτροπής εστάλη στο υ-

πουργείο Οικονοµικών. 
Η εισήγηση αυτή των θεσµικά αρµόδιων το-

πικών παραγόντων, οµολογουµένως δεν γνωρί-
ζουµε τι ακριβώς απέγινε στο υπουργείο Οικο-
νοµικών. Το µόνο σίγουρο είναι ότι ουδόλως ε-
λήφθη υπόψη. 
Οι νέες τιµές ζώνης που επέβαλε το υπουρ-

γείο για εµάς χωρίς εµάς προσδιορίζουν αυξή-
σεις που κυµαίνονται από 22% έως 50%. 
Στο σηµείο αυτό τίθενται ζητήµατα κεφαλαι-

ώδους σηµασίας για τη λειτουργία του κράτους
και των θεσµών. 

• Για ποιο λόγο υπάρχουν τα τοπικά θεσµικά
όργανα αν δεν λαµβάνονται υπόψιν; 

• Σε τι ακριβώς συνίσταται η περίφηµη εξαγ-
γελθείσα πολιτική για ενίσχυση της επί σειρά
ετών χειµάζουσας περιφέρειας αφού η τελευ-
ταία αντιµετωπίζεται -αν όχι δυσµενέστερα-
τουλάχιστον µε τον ίδιο τρόπο µε το κέντρο; 

• Σε τι ακριβώς συνίσταται η συνταγµατικά
κατοχυρωµένη «νησιωτική πολιτική»; Μήπως
τελικά πρόκειται για κακόγουστο αστείο; 

• Μέχρι πότε η «αναπτυξιακή» πολιτική θα
βασίζεται στις πλάτες µόνο του φορολογούµε-
νου πολίτη. 
Είναι µερικά από τα ερωτήµατα για τα οποία

πρέπει να δοθεί πειστική απάντηση. 
Τα τρία επιµελητήρια του νοµού µας έδρασαν

µε αίσθηµα ευθύνης και όπως ο θεσµικός τους
ρόλος επιβάλλει. 
Τη στιγµή αυτή απαιτείται πανστρατιά προ-

κειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι δυσµενείς ε-
πιπτώσεις που θα επιφέρει η αναιτιολόγητη αύ-
ξηση των αντικειµενικών αξιών. 
Τα τρία Επιµελητήρια του νοµού µας όρισαν

επιτροπή η οποία θα επεξεργασθεί άµεσα τα
νέα δεδοµένα. 

Έντονη αντίθεση 
στις νέες αντικειµενικές αξίες

Τα τρία Επιµελητήρια της ∆ωδεκανήσου, Εµπορικό και Βιοµηχανικό,
Τεχνικό και Οικονοµικό, εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους µε τις
επιβληθείσες από το υπουργείο Οικονοµικών νέες τιµές ζώνης στο
σύνολό τους. Οι τιµές αυτές που κατά µέσο όρο επιφέρουν µια αύξηση
της τάξεως του 35% σε σχέση µε τις προϊσχύουσες, θα επηρεάσουν
αρνητικά όλο το φάσµα της ήδη εύθραυστης τοπικής οικονοµίας. 
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Η∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ - ΤµήµατοςΗπείρου στη συνεδρίασή της 28/31-10-05
αποφάσισε τη σύσταση οµάδας εργασίας µε
θέµα: «Προσδιορισµός  πρόσθετων  τιµών
κόστους  κατά  περιοχές  στο  Νοµό  Ιωαννί-
νων  για  τις  παρ.  6  της  εγκυκλίου  Νο  33/24-
12-004  του  ΥΠΕΧΩ∆Ε».  
Μέλη της Ο.Ε. ορίστηκαν οι:  1) Μαρκούλα

Ιουλία, Π.Μ. 2) Βαρτζιώτης Βασίλειος,
Αγρ.Τ.Μ. 3) Ντούλιας Χαράλαµπος, Π.Μ.  4)
Γκόλιας Γεώργιος, Π.Μ. 5) Βλάχος Βασίλειος,

Τεχνολ. Μηχαν. 
Εξάλλου, η  ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ

- Τµήµατος Ηπείρου στη συνεδρίασή της
1/09-01-06 αποφάσισε τη σύσταση οµάδας
εργασίας µε θέµα: «Προστασία  Αρχιτεκτο-
νικής  και  Πολιτιστικής  ταυτότητας  του  Νο-
µού  Λευκάδας».  
Μέλη της Ο.Ε. ορίστηκαν οι:  1) Κονιδάρης

Νικόλαος, Α.Μ.  2) Ζαβερδινός Κων/νος, Π.Μ.
3) Μαλακάσης Γεράσιµος, Αγρ. Τ. Μ.  4) Γιαν-
νακόπουλος Χρήστος, Α.Μ.  5) Γράψας Νικό-
λαος, Α.Μ.  6) Χαλκιοπούλου Αικατερίνη, Α.Μ.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας τουΤΕΕ - Τµήµατος Κεντρικής και ∆υτικής
Θεσσαλίας προχώρησε στην αντικατάσταση

του παραιτηθέντος µέλους της ∆.Ε. του Τµή-
µατος Βάϊου Βαρελά µε το συν. Σωτήρη  Τσι-
ρίκογλου,  Μηχανολόγο- Μηχανικό, που είναι
η αµέσως επόµενος σε σειρά επιτυχίας υ-
ποψήφιος του ίδιου συνδυασµού µε τον ο-
ποίο εκλέχτηκε ο παραιτηθείς συν. Β. Βαρε-
λάς.

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας τουΤΕΕ - Τµήµατος ∆υτικής Ελλάδας ανακή-
ρυξε ως µέλος της Αντιπροσωπείας του
Τµήµατος τον Κώττη  Γεώργιο του Αλεξάν-
δρου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, πρώτο κατά
σειρά υποψήφιο του ιδίου ψηφοδελτίου µε
τον θανόντα ∆εληγιάννη Κίµωνα του Ιωάν-
νη, Αγρονόµο Τοπογράφο Μηχανικό.

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΥΥΤΤ..  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΑΑΣΣ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΚΚ..  &&  ∆∆..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  

Αντικαταστάσεις µελών  
& σύσταση Ο.Ε. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  

Οι διπλωµατούχοι Μηχανικοί της Θράκης,

που συµµετέχουµε σήµερα, 15.12.2005,

στην παντεχνική συγκέντρωση, που διοργα-

νώθηκε από το ΤΕΕ Θράκης, την ΕΜ∆Υ∆ΑΣ

Θράκης και τις εργοληπτικές και µελετητι-

κές οργανώσεις της περιοχής, καταλήξαµε

οµόφωνα στη διαπίστωση ότι τα ζητήµατα

της αντιµετώπισης της κρίσης στα δηµόσια

έργα και της διαµόρφωσης δυναµικής προο-

πτικής για την ανάπτυξη της χώρας συνδέο-

νται άρρηκτα µε την επίλυση των εργασια-

κών και θεσµικών προβληµάτων των διπλω-

µατούχων µηχανικών. 

Για το λόγο αυτό ζητούµε από την Κυβέρ-

νηση και τα πολιτικά κόµµατα: 

• Ενίσχυση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων

Επενδύσεων, µε ιδιαίτερη έµφαση στην

ανάπτυξη της Περιφέρειας και την ολο-

κλήρωση των υποδοµών της. 

•  Ολοσχερή αποπληρωµή των εργολη-

πτικών - µελετητικών επιχειρήσεων για

τις πραγµατοποιηθείσες - πιστοποιη-

θείσες µέχρι σήµερα εργασίες για να

αποφευχθεί ο κίνδυνος οικονοµικής κα-

τάρρευσής τους. 

•  Θέσπιση ειδικής µισθολογικής κατηγο-

ρίας για τους διπλωµατούχους Μηχανι-

κούς του ∆ηµοσίου και άµεση καταβο-

λή σε αυτούς των οφειλοµένων ποσών

από το 7‰. 

•  Αποδοχή των προτάσεων - αιτηµάτων

της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ που τέθηκαν υπόψη της

Κυβέρνησης µε την από 25.10.2005 εξώ-

δικη κοινοποίηση. 

• Άµεση προκήρυξη µελετών για την κά-

λυψη της χρονικής υστέρησης που δηµι-

ουργήθηκε στην επίτευξη ετοιµότητας

εντάξεως έργων στο ∆΄ ΚΠΣ. 

• Ισχυροποίηση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

µε αναβάθµιση - στελέχωση των τεχνι-
κών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆
και ΟΤΑ. Θεσµοθέτηση της κατάληψης
θέσεως Προϊσταµένου Τεχνικής Υπηρε-
σίας των προηγουµένων φορέων µόνον
από ∆ιπλωµατούχο Μηχανικό. 

• Αποποινικοποίηση του επαγγέλµατος
του Μηχανικού. Θεσµοθέτηση από την
Πολιτεία των κανόνων, ευθυνών και ποι-
νών για την εκτέλεση των έργων µετά
από διάλογο µε το ΤΕΕ. 

• Νοµοθετική κατοχύρωση της ισοτιµίας
των τίτλων σπουδών των Ελληνικών
Πολυτεχνείων µε το αγγλοσαξονικό
Μaster. 

• Σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών
των τεχνικών σχολών της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης της χώρας µε την παρα-
γωγή και την ανάπτυξη. Θεσµοθέτηση
της υποχρεωτικής γνωµοδότησης του
ΤΕΕ για την ίδρυση νέων τεχνικών σχο-
λών όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης
και της χορήγησης άδειας άσκησης ε-
παγγέλµατος στους τεχνικούς όλων
των βαθµίδων εκπαίδευσης από το ΤΕΕ. 

• Αναδιάρθρωση των κλάδων του ΤΣΜΕ∆Ε
και ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµέ-
νων υπηρεσιών του, σύµφωνα µε την α-
πόφαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ του 2003 για οµογενοποίηση
και συνταξιοδοτική και ασφαλιστική ισο-
τιµία όλων των µελών του. 

Ψήφισµα παντεχνικής  
συγκέντρωσης

Παντεχνική συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε στην Κοµοτηνή, στο
πλαίσιο της Πανελλαδικής Κινητοποίησης των Μηχανικών στις
15.12.2005, για την ανάδειξη και επίλυση των προβληµάτων του
κλάδου, την αντιµετώπιση της κρίσης στα δηµόσια έργα και την
ενίσχυση - επιτάχυνση της ανάπτυξης της χώρας. Στη συγκέντρωση
εξεδόθη το ακόλουθο ψήφισµα: 


