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ΤΕΥΧΟΣ 484

ΣΗΜΕΡΑ
Όσα ακούσαμε από επίσημα κυβερνητικά χείλη
στο πλαίσιο των εγκαινίων της ΔΕΘ, αμφισβητούται
από την πραγματικότητα και τις πράξεις της
κυβέρνησης. Παράδειγμα:
Με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η
οποία αναφέρεται στη διαμόρφωση του νέου
Μεσοπροθέσμου (2013-2017), περικόπτονται
περαιτέρω τα ποσά του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων. Συγκεκριμένα, για το 2013 τα
κονδύλια περικόπτονται κατά 200 εκατ. ευρώ
(6,65 δισ. ευρώ έναντι 6,85 δισ. ευρώ που
αναφέρονται στα μηνιαία δελτία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού με βάση το προηγούμενο
Μεσοπρόθεσμο - Φεβρουάριος 2013). Για το
2014 η περικοπή φτάνει στα 300 εκατ. ευρώ
(από 6,7 δισ. ευρώ, στα 6,4 δισ. ευρώ), το 2015
προβλέπεται (προς το παρόν) αύξηση (από τα
6,7 στα 7 δισ. ευρώ), ενώ για το 2016 και 2017
προβλέπτεται εκ νέου περιορισμός στα 6,7 δισ.
ευρώ. Κι αυτά σε μία περίοδο που πρέπει να
υπάρξει επιτάχυνση στο ΕΣΠΑ αλλά και εκκίνηση
στο νέο «πακέτο».
Εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς, η εγκύκλιος
φανερώνει ότι με το Μεσοπρόθεσμο 20132017, το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές στο
αμέσως επόμενο διάστημα, φέρνει νέα μέτρα.
Το ΠΔΕ, αποτελεί, διαχρονικά, το εύκολο
και πρώτο «θύμα». Το μοναδικό εργαλείο
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και το
μοναδικό αντιστάθμισμα στην αδυναμία των
τραπεζών να εξασφαλίσουν ρευστότητα στην
αγορά, «πετσοκόβεται» στο όνομα της (δήθεν)
δημιουργίας πρωτογενούς πλεονάσματος. Έτσι,
όμως, παγιώνεται η ύφεση και αφήνεται η ανεργία
να καλπάζει. Κι αυτά τα δυο είναι που μετράνε
περισσότερο στο λαό…
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΣΕΛ. 2 α τζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 θ έματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4 δ ιεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5 ε λληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6 π ρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8 α ποκόμματα εφημερίδων

09|09|2013

Αιτήσεις για το οριστικό μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών
Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία για τη συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σύμφωνα δελτίου τύπου, που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ στις 8/8/2013, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν, στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του ΥΠΕΚΑ,
αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, συνοδευόμενη
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού
συστήματος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr). Στους υποψήφιους
θα παρασχεθούν αναλυτικές οδηγίες, μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΚΑ ή/και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «buildingcert».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Επίθεση στην ασκούμενη πολιτική

Επίθεση προς την κυβέρνηση και την
ακολουθούμενη πολιτική εξαπέλυσαν
οι εκπρόσωποι των επιστημονικών,
συνδικαλιστικών και παραγωγικών φορέων σε κοινή συνέντευξη Τύπου στη
ΔΕΘ, καταθέτοντας προτάσεις για την
έξοδο της χώρας από την κρίση. ΤΕΕ:
Ανοίγοντας τη συνέντευξη Τύπου ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης
ζήτησε να απεγκλωβιστεί αμέσως από
τον έλεγχο και τις λογιστικές πρακτικές των μνημονίων και των δανειστών
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με ταυτόχρονη ενίσχυση των διατιθέμενων πόρων, ώστε να αποτελέσει ικανό και αναγκαίο μοχλό για την
ανάπτυξη Το ΠΔΕ δεν είναι «κουβάς
λογιστικών πράξεων» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ . Ο Χρ. Σπίρτζης τόνι-

σε χαρακτηριστικά ότι: «Η χώρα έχει
πτωχεύσει κι όσοι επικαλούνται ότι
θέλουν να τη σώσουν, ας τη σώσουν
μαζί με τον ελληνικό λαό γιατί αλλιώς
δεν έχει νόημα κι αυτό το λέω κυρίως
για τον υπουργό Οικονομικών». Οι
εκπρόσωποι των φορέων ανέδειξαν
τα σοβαρά προβλήματα των βασικών
οικονομικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, ζήτησαν άμεσες λύσεις και
προειδοποίησαν ότι «δεν θα καθίσουν
ήσυχοι» με σταυρωμένα χέρια. Τη συνέντευξη διοργάνωσαν από κοινού οι:
ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ,
ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, ΠΙΣ, Συντονιστική
Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και το ΤΕΕ, στα γραφεία
του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας.

-«Όσοι επικαλούνται ότι θέλουν να
σώσουν τη χώρα,
ας τη σώσουν
μαζί με τον ελληνικό λαό» τόνισε
ο πρόεδρος του
ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης
σε συνέντευξη
Τύπου στη ΔΕΘ.

Αναλυτικά
στη σελ. 3 
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Tο 5ο Διεθνές Αντιπυρηνικό Φεστιβάλ Ρόδου,
θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 21
Σεπτεμβρίου 2013. Με ένα πρόγραμμα γεμάτο
εκδηλώσεις (εκθέσεις, ημερίδες, προβολές ταινιών), το Φεστιβάλ θα κορυφωθεί το Σάββατο 21
Σεπτεμβρίου, με τον επίσημο εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Ειρήνης το βράδυ στην Πλατεία
Δημαρχείου, και θα λήξει με τον εντυπωσιακό
σχηματισμό του Σήματος της Ειρήνης.
Οι ημερίδες που περιλαμβάνονται στο φετινό
πρόγραμμα θα εξετάσουν κρίσιμα θέματα όπως
οι «Ενεργειακές Πολιτικές σε περίοδο οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης: το μέλλον των
Α.Π.Ε. στην Ελλάδα», οι «Γεωπολιτικές Εξελίξεις
στη Μεσόγειο», μία σημαντική παρέμβαση για
την απόφαση εγκατάστασης «Εκπαιδευτικού
Κέντρου του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας» στην Ελλάδα», ενώ θα αναλυθεί σε
μεγαλύτερο βάθος το διεθνές νομικό καθεστώς
εγκατάστασης πυρηνικών αντιδραστήρων και το
αντιπυρηνικό κίνημα στο σύνολο του.

Διεθνές Φεστιβάλ
Ποίησης Αθηνών
Αναγνώσεις και απαγγελίες ποιημάτων,
συζητήσεις, ημερίδες και πλήθος χάπενινγκ
περιλαμβάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης
Αθηνών, που θα διοργανώσουν από τις 23 έως
και τις 29 Σεπτεμβρίου ο Κύκλος Ποιητών, ο
Δήμος Αθηναίων, το Μέγαρο Μουσικής Aθηνών και το Μουσείο Μπενάκη.
Στόχος του φεστιβάλ –που θα φιλοξενηθεί σε
πολλούς χώρους της πρωτεύουσας- είναι να
προβάλει τη σύγχρονη καλλιτεχνική εικόνα
της Ελλάδας, παρακινώντας σε «ένα νέο είδος
φιλελληνισμού», το οποίο θα κατορθώσει να
αναστρέψει τα αρνητικά πρότυπα που έχει
δημιουργήσει η κρίση. Η κρίση μπορεί να
αποτελέσει ευκαιρία για να αποκαλυφθεί μια
άλλη Ελλάδα: η Ελλάδα, της αναζήτησης, της
δημιουργίας και της τέχνης, που καταφέρνει
ενάντια στις εξαιρετικά αντίξοες περιστάσεις
του παρόντος να θέσει μιαν ελπιδοφόρα υποθήκη για το μέλλον, αλλάζοντας την οπτική της
διεθνούς κοινότητας για τον πολιτισμό, αλλά
και για την εθνική της ταυτότητα.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19-21
Σεπτεμβρίου
2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Πληροφορικής (PCI 2013)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πληροφορικής
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ.,
Παν. Μακεδονίας κ.ά.
φορείς

30
Σεπτεμβρίου
1
Οκτωβρίου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Innovative, Open
and Economically Sustainable Models of
Creative Production"
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Συνέδριο για τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων
ΒΟΛΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας,
Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, κ.ά.
φορείς

25-27
Οκτωβρίου
2013

Διεθνές συνέδριο για το νερό, στην Τήνο

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο -σε συνεργασία με το Δήμο Τήνου- διοργανώνει διεθνές συνέδριο με τίτλο “Water Is Necessary
for Life, WIN4LIFE”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 19 ως τις 21 Σεπτεμβρίου
2013, στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στην
Τήνο.
Το συνέδριο έχει ως στόχο την ανάδειξη
της σπουδαιότητας του νερού ως αγαθού,
ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές και την
ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη διαχείριση του νερού, καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση
της άλμης από μονάδες αφαλάτωσης και την
προώθηση ενεργειακά αυτόνομων συστημάτων για την αντιμετώπιση του προβλήματος
της έλλειψης του νερού, πάντοτε με σεβασμό
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Τις εργασίες του συνεδρίου αναμένεται να
ανοίξει ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γ. Μανιάτης. Στην
επιστημονική εκδήλωση θα συμμετάσχει
πλήθος αξιόλογων εισηγητών στον τομέα της
διαχείρισης υδάτινων πόρων και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από την Ελλάδα και
το εξωτερικό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου
θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο πιλοτικό
σύστημα που αναπτύχθηκε στον Άγιο Φωκά

για την επεξεργασία της άλμης.
Το συνέδριο οργανώνεται στο πλαίσιο του
έργου SOLBRINE (http://uest.ntua.gr/
solbrine), το οποίο χρηματοδοτείται από το
εργαλείο LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
H είσοδος είναι ελεύθερη, ενώ θα υπάρχει
μετάφραση στα ελληνικά σε όλη τη διάρκεια
του συνεδρίου.
Πληροφορίες: http://www.uest.gr/win4life.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

5ο Αντιπυρηνικό
Φεστιβάλ Ρόδου

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
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Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
να γίνει μοχλός ανάπτυξης
Ζήτησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης από τη ΔΕΘ
-«Ποτέ, καμία κρίση, δεν ξεπεράστηκε μόνο με ιδιωτικές
επενδύσεις και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει γενναίο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), τόνισε ανοίγοντας την κοινή
συνέντευξη Τύπου των επιστημονικών, συνδικαλιστικών και
παραγωγικών φορέων στη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΤΕΕ, Χρήστος
Σπιρτζής. «Το ΠΔΕ δεν είναι ο κουβάς των λογιστικών πράξεων
του υπουργείου Οικονομικών. Πρέπει να εξαιρεθεί από το μνημόνιο κι αυτά τα χρήματα να πέσουν σε παραγωγικές δράσεις»,
είπε. Ακολούθως ο πρόεδρος του ΤΕΕ υποστήριξε ότι «δεν
υπάρχει περίπτωση καμία πολιτική δύναμη, ό,τι και αν επικαλείται, να βάλει τη χώρα σε άλλη πορεία σε ένα ή δύο χρόνια»,
ενώ πρόσθεσε: «η χώρα έχει πτωχεύσει κι όσοι επικαλούνται
ότι θέλουν να τη σώσουν, ας τη σώσουν μαζί με τον ελληνικό
λαό γιατί αλλιώς δεν έχει νόημα κι αυτό το λέω κυρίως για τον
υπουργό Οικονομικών». Πρόσθεσε ότι το 50% των μηχανικών
σήμερα δεν έχουν καλύψει τις ασφαλιστικές εισφορές τους και
δεν διαθέτουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
-Για το ίδιο θέμα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης,
απεικόνισε την κρίση αυτή με αριθμούς, αναφερόμενος στις
διαρκώς μειούμενες εγγραφές στα μητρώα του ΤΕΕ: «το 2012
είχαμε μόνο 2.220 εγγραφές πανελλαδικά και 367 στην Κ. Μακεδονία, έναντι 3.309 (569 στην Κ. Μακεδονία) το 2011 και 4.117
(731) το 2010».
ΑΔΕΔΥ: Η δημόσια διοίκηση δεν είναι «παζλ της Lego»
Η δημόσια διοίκηση δεν είναι παζλ Lego για να παίζει ο εκάστοτε υπουργός, επανατοποθετώντας κομμάτια σημείωσε ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ,
Οδυσσέας Ντριβαλάς. Η ΑΔΕΔΥ, είπε, καλεί τον υπουργό Διοικητικής
Μεταρρύθμισης «να πάψει να κρύβεται πίσω από τη βολική μονομανία
να μετράει ανθρώπους προς διαθεσιμότητα». Συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα
θα πρέπει να συνδυάσει άμεσα μέτρα με μακροχρόνιες μεταρρυθμίσεις
σχεδόν σε όλο το φάσμα των κοινωνικών πολιτικών. Υπενθύμισε ότι η
ΑΔΕΔΥ θα αντισταθεί δυναμικά σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετονομασίας των απολύσεων των δημόσιων υπαλλήλων σε κινητικότητα.

Ανακοινώθηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους ομάδα εργασίας αποτελούμενη από ειδικούς των παραγωγικών, επιστημονικών και συνδικαλιστικών
φορέων της χώρας θα συγκεντρώσουν σε ένα ενιαίο κείμενο-πόρισμα τις θέσεις και τις προτάσεις
τους και θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση για
την παραγωγική δομή της μεταμνημονιακής Ελλάδας και το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της.
ΓΣΕΒΕΕ: Δεν θα καθίσουμε ήσυχοι
Την πεποίθηση ότι μετά από μια πενταετία ύφεσης στην Ελλάδα, όλα τα
στοιχεία κατατείνουν ότι η οικονομία της χώρας δεν επανακάμπτει, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς. Ισχυρίστηκε ότι, 15
μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρωθυπουργός ακόμη
δεν έχει δεχτεί τη ΓΣΕΒΕΕ, αλλά δέχεται άλλα συνδικαλιστικά μορφώ-

ματα, που μπαίνουν από πλάγια πόρτα. «Καλούνται μόνο
όσοι συμφωνούν», είπε
χαρακτηριστικά. Υπενθύμισε ότι, βάσει μελέτης
του Ινστιτούτου Μικρών
Επιχειρήσεων, στο εξάμηνο Ιουνίου-Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι θα κλείσουν 40.000 επιχειρήσεις και
θα χαθούν άλλες 90.000 θέσεις εργασίας. «Δεν θα μείνουμε
απαθείς θεατές. Πιστεύω ότι στις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ η ΓΣΕΒΕΕ δεν
θα καθίσει ήσυχη. Ας καθίσουν ήσυχοι αυτοί που διαβουλεύονται με το
Μαξίμου από την πλάγια πόρτα», υπογράμμισε.
ΓΕΩΤΕΕ: Ούτε ένα νομοσχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη
Διπλό πλήγμα, τόσο προ κρίσης, όσο και στη διάρκειά της, έχει δεχτεί ο
πρωτογενής τομέας, με αποτέλεσμα ο κλάδος της γεωργίας να πιέζεται
ασφυκτικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ), Σπύρο Μάμαλη. «Όταν μπήκαμε στην ΕΕ το 1981 είχαμε πλεόνασμα 40 εκατ. ευρώ στο εμπορικό ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων, το οποίο το 2008 έγινε έλλειμμα 4 δισ. ευρώ και σήμερα πανηγυρίζουμε, που είναι πλέον 1 δισ. ευρώ», είπε. Έκανε λόγο για αδράνεια
της πολιτείας σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, υποστηρίζοντας ότι την
τελευταία τριετία, το αρμόδιο υπουργείο δεν έχει καταθέσει ούτε ένα
νομοσχέδιο για την αγροτική ανάπτυξη, ενώ όλα τα εργαλεία στήριξης
της αγροτικής παραγωγής έχουν αποδυναμωθεί.
ΠΑΣΕΓΕΣ: Οι αγρότες «σηκώνουν» το 20% των τελευταίων μέτρων
Έλλειμμα «πειστικής πολιτικής πρότασης» στην Ελλάδα, εντόπισε ο
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας και πρόσθεσε ότι «καμία
πολιτική δύναμη δεν έχει σήμερα κοινωνική επιρροή» και γι' αυτό οι
φορείς «θα επιχειρήσουν να διαμορφώσουν μια πρόταση ανασυγκρότησης της χώρας». Συμπλήρωσε ότι «στους τελευταίους δύο νόμους για
το μνημόνιο, στα μέτρα των 14 δισ., οι αγρότες μετέχουν στο 20% και αν
μπει και η νέα φορολογία στα ακίνητα το ποσοστό αυτό θα πάει στο 25%».

Πηγή Το Βήμα.gr
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ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ
Αν και τέλος του καλοκαιριού, θα παρουσιάσουμε μικρά σκάφη, τύπου «σκι-τζετ», στα οποία ο Βρετανός Ross Kemp, κατόρθωσε να δώσει νέα μορφή,
ταυτόχρονα να μειώσει το κόστος απόκτησης στο 1/3, αλλά και, κατά βάση, να προσδώσει νέο σκοπό.
Η δημιουργία του, το ASAP (που στην κυριολεξία σημαίνει «Το συντομότερο δυνατό»), είναι κατά ένα μέρος σκι, κατά το
άλλο ιστιοσανίδα και κατά το τρίτο καταμαράν. Πάνω απ’ όλα είναι ενεργειακά αυτόνομο, καθώς τροφοτείται από τον ήλιο.
Ο Kemp συνέλαβε την ιδέα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος κατάρτισης ναυαγοσώστη, στο οποίο συμμετείχε, όταν
διαπίστωσε την έλλειψη μικρών, φθηνών και γρήγορων πλωτών
μέσων διάσωσης σε περίπτωση πνιγμού. Στο τελευταίο έτος του ως
φοιτητής σχεδίου στο Loughborough University ανέπτυξε το αρχικό
πρωτότυπο, σε μια σκηνή στον κήπο, στο πίσω μέρος του σπιτιού του.
Το σκάφος είναι ελαφρύ, μπορεί να μεταφερθεί από ένα άτομο και
να ξεκινήσει αμέσως. Διαθέτει κεκλιμένη πλατφόρμα στο κέντρο,
ώστε να σύρεται εύκολα και γρήγορα το άτομο που κινδυνεύει, ενώ
η γάστρα του, σχήματος V του καταμαράν, μπορεί να κόβει τα κύματα,
αποφεύγοντας τα κτυπήματα, γεγονός που το καθιστά πολύ πιο
ασφαλές για τη μεταφορά τραυματιών.
Η δημιουργία του νεαρού Βρετανού είναι εξαιρετικά επίκαιρη, αφού
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο πνιγμός
είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα σε όλο τον κόσμο.
“Δεν πρόκειται να έχει την υπερδύναμη ενός τζετ σκι, αλλά σίγουρα
θα μεταφέρει το ναυαγοσώστη στο σημείο του ατυχήματος
πολύ πιο γρήγορα από ό, τι αν κολυμπούσε», δηλώνει ο Kemp. Το ASAP μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 15 μίλια την
ώρα και ήδη έχει κερδίσει το Lloyds TSB Enterprise Awards για την καλύτερη νέα επιχείρηση στη Βρετανία. Ο Kemp
σκέφτεται, πλέον, να εισάγει την ηλιακή ενέργεια και στα αντίστοιχα σκάφη αναψυχής.

Άλλες παρεμφερείς ιδέες…

Ονομάζεται Green Samba
και είναι ένα ακόμη σκάφοςσκι με μηδενικές εκπομπές
ρύπανσης, καθώς κινείται με
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Ο «Νηρέας», δημιουργία του Mathias Koehler, είναι ένα
«πράσινο» σκάφος, καθώς αξιοποιεί την αιολική ενέργεια.
Τα περιστρεφόμενα πτερύγια στη βάση του, επιτρέπουν,
επίσης, να χρησιμοποιηθεί και υποβρυχίως !

Το Dolphin Hydrofoil ανυψώνεται και γλιστράει πάνω από
την επιφάνεια του νερού, χάρη στα δύο υδροπτέρυγα,
επιτρέποντας να αναπτύξει ακόμη μεγαλύτερες ταχύτητες
απ’ ότι ένα παραδοσιακό «τζετ-σκι». Είναι ένα ατομικό …
FlyingDolphin.

Το AQUA είναι ένα υποβρύχιο σκάφος του
μέλλοντος, που μπορεί να μεταφέρει ένα
άτομο που θέλει να εξερευνήσει τις θάλασσες.
Βρίσκεται στη φάση του σχεδιασμού.

Στην περίπτωση του Rescue, η υψηλή πίεση του
νερού που παράγεται από μια αντλία, επιτρέπει
στον χρήστη να πετά πάνω από το νερό, ενώ με
τα χειριστήρια ελέγχει την πίεση και αλλάζει
κατεύθυνση πορείας.

Το Jetlev
Pack Jet
κατασκευάστηκε
για μια ταινία
του Χόλιγουντ.
Χάρη στην υπό
πίεση υψηλή
στήλη νερού,
ο χειριστής
κρατιέται
πάνω από την
επιφάνεια
του νερού και
μπορεί να φτάσει
σε περιοχές
απρόσιτες από
σωσίβια λέμβο.

4

NEWSLETTER
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΚΑ

Συγκρότηση «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
Αρχίζει από σήμερα η διαδικασία για τη συγκρότηση του «οριστικού» Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Σύμφωνα δελτίου τύπου,
που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ στις 8/8/2013. Επίσης
το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε σχετικά ότι με το άρθρο
52 του νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης
Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες
διατάξεις», που ψηφίστηκε πριν λίγες ημέρες,
το ΥΠΕΚΑ προχωρά στην κατάρτιση «οριστικού»
Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών, δίνοντας
τη δυνατότητα σε χιλιάδες μηχανικούς που έχουν
ήδη παρακολουθήσει το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα να δραστηριοποιηθούν άμεσα
ως Ενεργειακοί Επιθεωρητές. Σύμφωνα με την
ανωτέρω ρύθμιση, αλλά και με βάση το ευρύτερο νομικό πλαίσιο, ισχύουν τα παρακάτω: Με
την έναρξη ισχύος της ρύθμισης (δηλαδή από
την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ), όσοι
διπλωματούχοι και πτυχιούχοι μηχανικοί έχουν
παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο
Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, μέσω της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.buildingcert.
gr). H Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(ΕΥΕΠΕΝ) οφείλει να εξετάσει το αίτημα εντός
διαστήματος δύο (2) μηνών. Η προϋπόθεση της
επιτυχούς συμμετοχής σε σχετικές εξετάσεις
από το ΤΕΕ δεν καταργείται, αλλά αναβάλλεται
προσωρινά για σύντομο χρονικό διάστημα. Μέσα
σε διάστημα ενός (1) έτους από την ημερομηνία
δημοσίευσης του ΦΕΚ, όσοι έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο, προκειμένου να συνεχίσουν να ασκούν
αδιάλειπτα τη δραστηριότητα του Ενεργειακού
Επιθεωρητή, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς

στις σχετικές εξετάσεις. Διαφορετικά, μετά την
παρέλευση του ενός (1) έτους θα διαγράφονται
αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα απολλύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του
Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης. Ουσιαστικά
μετά την παρέλευση διαστήματος ενός (1) έτους
από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ, στο
Μητρώο θα είναι ενταγμένοι μόνο όσοι έχουν επιτύχει και στις εξετάσεις.
Η ισχύς του μέχρι τώρα «προσωρινού» Μητρώου
λήγει την 6η Οκτωβρίου 2013, όπως προέβλεπε
η τελευταία παράτασή του. Πρόθεση του ΥΠΕΚΑ
είναι να μη δοθεί επιπρόσθετη παράταση, εκτός
εάν ο αριθμός των «οριστικών» Ενεργειακών
Επιθεωρητών δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς (περίπου 5.000). Η
διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο θα είναι πλέον
ανοιχτή, χωρίς προθεσμία για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω. Επισημαίνεται
ότι, η αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία
δεν αποτελεί πλέον προϋπόθεση για την εγγραφή

στο Μητρώο. Επίσης, το ΥΠΕΚΑ με πλήρη συναίσθηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης
της χώρας και των μηχανικών, ικανοποιώντας το
αίτημα των προέδρων των Επιστημονικών Συλλόγων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων και
Αρχιτεκτόνων προς τον Υπουργό Αναπληρωτή,
Σταύρο Καλαφάτη, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης των υποψήφιων Ενεργειακών Επιθεωρητών.
Η σχεδιαζόμενη δράση, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.) θα έχει και αναδρομική
ισχύ, δηλαδή θα καλύπτει και όσους μηχανικούς
έχουν ήδη εκπαιδευτεί. Σύντομα αναμένεται ανακοίνωση με αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή
αιτήσεων, για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και την επιδότηση της εκπαίδευσης τους, μέσω της ηλεκτρονική πλατφόρμας
(www.buildingcert.gr).

Στην κυκλοφορία οδικά έργα
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ανακοίνωσε ότι αποδίδεται σήμερα 9 Σεπτεμβρίου 2013 σε κυκλοφορία, ο Κάθετος Άξονας 75
της Εγνατία Οδού «Κομοτηνή – Νυμφαία – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα»
μήκους 17 χλμ περίπου, ο οποίος δια μέσου του βελτιωμένου υφιστάμενου οδικού δικτύου της περιοχής συνδέεται με την Κομοτηνή και την
Εγνατία Οδό. Θα παραστεί ο Σ. Σιμόπουλος Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων. Ο Κάθετος Άξονας 75 αποτελεί μέρος του Πανευρωπαϊκού
Άξονα ΙΧ και συνδέει την Εγνατία Οδό με το συνοριακό σταθμό Μάκαζας
(Βουλγαρία) και το κύριο οδικό δίκτυο της Βουλγαρίας. Η βούληση υλοποίησης του Άξονα εκφράσθηκε μέσω της υπογραφής του Πρωτοκόλλου
Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας το οποίο καθόρισε για
ολόκληρο τον άξονα, τόσο σε Ελληνικό όσο και Βουλγαρικό έδαφος, τα
βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της οδού, όπως τυπική διατομή (πλάτους
7,5μ./10,5μ.) και ταχύτητα μελέτης 80 km/h. Το τμήμα του άξονα που αποδίδεται στην κυκλοφορία περιλαμβάνει 2 Ισόπεδους Κόμβους, 3 τεχνικά
κάτω διαβάσεων και 5 Σήραγγες συνολικού μήκους 1,75 χλμ. Το μεγαλύτερο μέρους του τμήματος διασχίζει ορεινό ανάγλυφο με αποτέλεσμα

την κατασκευή δεκάδων υψηλών ορυγμάτων και επιχωμάτων. Το κόστος
κατασκευής του τμήματος αυτού ανέρχεται σε 90 εκ. €. ενώ χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π./ΟΑΛΑΑ του Γ΄ΚΠΣ και στα πλαίσια του ΕΠ/
Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ.
-Επίσης σήμερα αποδίδεται σε κυκλοφορία, το τελευταίο τμήμα μήκους
500 μ. περίπου, «Μάνδρα-Ψαθάδες» του Κάθετου Άξονα 80 της Εγνατίας
Οδού «Αρδάνιο- Ορμένιο» το οποίο συνδέεται με την Παράκαμψη του Διδυμότειχου.
Με την παράδοση του συγκεκριμένου τμήματος αναμένεται η αναβάθμιση
του επιπέδου της οδικής κυκλοφορίας τόσο στο θέμα της ασφάλειας όσο
και της άνεσης της κυκλοφορίας.
-Εξάλλου αποδόθηκε στην κυκλοφορία την περασμένη Παρασκευή, το
έργο του αριστερού παράπλευρου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην περιοχή των Ραχών Φθιώτιδας. Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μεταξύ άλλων τόνισε σε δήλωση του ότι:
«Προχωρούμε στην επιτάχυνση όλων των έργων ώστε να παραδοθούν
γρηγορότερα στους πολίτες.»
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πρωτοσέλιδα
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΤΑ ΝΕΑ: Αποφασίζουν σήμερα οι καθηγητές για κυλιόμενες
πενθήμερες κινητοποιήσεις- ΜΑΘΗΜΑ 1ον: ΑΠΕΡΓΙΑ • ΟΜΠΑΜΑ:
ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ, ΥΣΤΕΡΑ ΟΙ ΤΟΜΑΧΟΚ • ΔΕΘ: ΠΡΩΤΕΣ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μείωση 6,4 δισ.- Σκληρές
περικοπές στο σχέδιο προϋπολογισμού 2014- ΣΑΡΩΝΟΥΝ ΤΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ • Σαμαράς- Βενιζέλος στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης- ΤΙ ΕΙΠΑΝ, ΤΙ ΕΚΡΥΨΑΝ, ΠΩΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ •
ΠΑΙΔΕΙΑ: ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Δημόσιο- ΙΚΑ για να… απαλλαγούν από 100.000
υπαλλήλους!- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΜΠΟΝΟΥΣ- 6 πλασματικά χρόνια χωρίς
όριο ηλικίας • ΤΑΖΕΙ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500.000
• ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΥΡΙΟ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι ΗΠΑ- ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ΓΙΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ- ΑΣΤΡΑΠΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ- Συζήτηση- θρίλερ σήμερα στο
αμερικανικό Κογκρέσο- Πολεμικό διάγγελμα την Τρίτη από τον
Ομπάμα • Θεσσαλονίκη: Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΩΝ… STORIES- Σαμαράς-

Βενιζέλος: Το πλεόνασμα μας βγάζει από τα Μνημόνια- Αλέξης Τσίπρας:
Κυβέρνηση κυνισμού και υποκρισίας • Τα τρία σενάρια- «ΛΙΦΤΙΝΓΚ»
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οδηγός πώς κατοχυρώνουν «έξοδο» με
ανήλικα ή ενήλικα παιδιά- ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 50 ΓΙΑ 700.000 ΓΟΝΕΙΣ
• Γερμανικές εκλογές- Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ «ΑΝΑΚΡΙΤΡΙΑ» ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΑ ΤΟΥ ΣΤΑΪΝΜΠΡΟΥΚ • «Πρώτα
πλεόνασμα, μετά αποκατάσταση των αδικιών»- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ
ΣΤΗ ΔΕΘ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά (από τη ΔΕΘ) στους
δανειστές: Κάντε ό,τι έχετε υποσχεθεί, δεν αντέχει πλέον βάρη η
κοινωνία- ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ! • Συρία ώρα μηδέν- ΟΜΠΑΠΑ: Η
ΕΠΙΘΕΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟ.
ΕΣΤΙΑ: ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΝΑΙ, ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΣ- Έδειξε ότι
έχει πλήρη αίσθηση της πραγματικότητος.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι Αμερικανοσιωνιστές θα χρησιμοποιήσουν τους
Στρατιώτες- Ρομπότ- ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ ΜΕ ΕΒΡΑΪΚΑ ΥΠΕΡΟΠΛΑ!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εντός της εβδομάδας τα τεχνικά κλιμάκια για
προετοιμασία των συναντήσεων- ΜΕΤΡΑ 4 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΘΑ
«ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙ» Η ΤΡΟΪΚΑ • Ο πρωθυπουργός εξέφρασε αισιοδοξίαΟι φορείς ζήτησαν στρατηγική ανάπτυξης- ΔΕΘ: ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΡΙΤΙΚΗ.
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Μαραθώνιος η τακτοποίηση των αυθαιρέτων
ΕΘΝΟΣ | Σ ελίδες 1 -18 - 39 | 9/09/2013
Αρχίζουν τα δύσκολα για τους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που θα
υπαχθούν στον νέο νόμο της τακτοποίησης, καθώς θα πρέπει να
συγκεντρώσουν και να υποβάλουν, μέσω του εξουσιοδοτημένου
μηχανικού, όλα τα σχέδια και τα έγγραφα, πέραν της αίτησης
υπαγωγής, που απαιτούνται για να προχωρήσει και να
ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται
και η αεροφωτογραφία που θα αποδεικνύει πως το ακίνητο
κατασκευάστηκε πριν από την 28η Ιουλίου 2011.
Σύμφωνα με τον νέο νόμο, από τη στιγμή της υπαγωγής οι
πολίτες έχουν περιθώριο έξι μηνών να καταθέσουν όλα τα
απαραίτητα έγγραφα στο πληροφοριακό σύστημα.
Όσοι ξεκίνησαν την τακτοποίηση με το προηγούμενο νομικό
καθεστώς, η εξάμηνη προθεσμία θα αρχίσει να «τρέχει» από τις
αρχές Οκτωβρίου, όταν θα μεταφερθεί η βάση δεδομένων από
τον Νόμο 4014 στον καινούργιο Νόμο 4178.
Από τον περασμένο Μάιο, που άρχισε αυτή η δεύτερη φάση
της τακτοποίησης, μόνο λίγες εκατοντάδες ιδιοκτητών έχουν
υποβάλει όλα τα σχέδια και τα έγγραφα στο πληροφοριακό
σύστημα. Οι περισσότεροι έχουν υποβάλει μόνο τη δήλωση, ενώ
καταβάλλουν παράβολα και πρόστιμα.
Τα πράγματα, πάντως, είναι αρκετά απλά για τα αυθαίρετα
που κατασκευάστηκαν πριν από το 1975 και πριν από το 1983,
καθώς σε αυτές τις κατηγορίες δεν απαιτούνται σχέδια και
τοπογραφικά διαγράμματα, επιβάλλεται όμως η προσκόμιση
αεροφωτογραφιών. Ακόμα πιο εύκολη είναι η διαδικασία
νομιμοποίησης των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων, όπου
ζητείται μόνο τεχνική έκθεση μηχανικού.
Οι αρμόδιοι του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής είναι προετοιμασμένοι για τον όγκο
δουλειάς που τους περιμένει και πιστεύουν πως, μετά το πρώτο
δίμηνο, όλα τα ενδεχόμενα προβλήματα στο σύστημα θα έχουν
ξεπεραστεί.
Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να εκδοθεί η
απόφαση για τη συμπλήρωση του δελτίου δομικής τρωτότητας,
ενώ, αν χρειαστεί, θα υπάρξει υπουργική απόφαση με
διευκρινίσεις και απαντήσεις για όλα τα θέματα τα σχετικά με
την υποβολή του φακέλου. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
νέου νόμου: Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται
προ του 1975 και προ του 1983, απαιτούνται πέραν της αίτησης:
Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με τα ατομικά του
στοιχεία, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, τον αριθμό και
το έτος της οικοδομικής άδειας εφόσον υπάρχει, το εμβαδόν και
τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής.
Τελευταία δήλωση του Ε9, τεχνική έκθεση μηχανικού,
φωτογραφίες του κτίσματος, αεροφωτογραφίες ή δημόσιο
έγγραφο που αποδεικνύει τον χρόνο κατασκευής.
Πα τις μικρο-αυθαιρεσίες, απαιτούνται: αίτηση, υπεύθυνη
δήλωση, τεχνική έκθεση μηχανικού και φωτογραφίες.
Για τους ημιυπαίθριους και τις αυθαίρετες κατασκευές ή
αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με υπέρβαση του 40% κάλυψης
και δόμησης και του 20% του ύψους, πέραν της αίτησης
απαιτούνται: Υπεύθυνη δήλωση, Ε9, τεχνική έκθεση

μηχανικού, φωτογραφίες, σχέδια (στέλεχος οικοδομικής
άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη
ορόφου όπου σημειώνεται η αυθαιρεσία, τομή της αυθαίρετης
κατασκευής), αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα του χρόνου
υλοποίησης, δελτίο δομικής τρωτότητας και μελέτη στατικής
επάρκειας όπου απαιτείται, τεχνική έκθεση μηχανικού για τον
ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο.
Τα ίδια ισχύουν και για παντελώς αυθαίρετα κτίσματα και
αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, καθώς και στις περιπτώσεις που
παρουσιάζονται μεγαλύτερες αυθαιρεσίες από τις ανωτέρω
περιγραφόμενες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ από 7.000 ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν
σπεύσει να υπαχθούν στον νέο νόμο της τακτοποίησης
που άρχισε να εφαρμόζεται από την περασμένη Δευτέρα,
2 Σεπτεμβρίου. Μετά την «έκρηξη» της πρώτης ημέρας,
όταν υποβλήθηκαν στο σύστημα γύρω στις 4.500 δηλώσεις,
ενδεχομένως από ενδιαφερομένους να προχωρήσουν σε
μεταβιβάσεις, n κατάσταση δείχνει να ομαλοποιείται με μέσο
ημερήσιο όρο δηλώσεων λίγο πάνω από τις 800. Πρόκειται για
ιδιοκτήτες που πρώτη φορά εντάσσονται στην τακτοποίηση.
Σύμφωνα με στοιχεία από το υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μέχρι το βράδυ της
περασμένης Πέμπτης είχαν υποβληθεί 7.070 δηλώσεις, οι
οποίες αντιστοιχούν σε 360.000 τετραγωνικά μέτρα κτίσματος
ή χρήσης. Εξ αυτών 55 περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο
της ολοκληρωμένης υπαγωγής, δηλαδή έχουν πληρώσει
το παράβολο και το σύνολο του προστίμου εφάπαξ, 107
περιπτώσεις είναι σε προσωρινή υπαγωγή, έχουν δηλαδή
καταβάλει το παράβολο, 691 σε αρχική υπαγωγή, έχουν δηλαδή
λάβει κωδικό αριθμό για την καταβολή του παραβόλου, ενώ
6.245 βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.
Μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ίσως και νωρίτερα, το ηλεκτρονικό
σύστημα θα είναι έτοιμο να ανεβάσει τις δηλώσει και τους
φακέλους που υποβλήθηκαν με βάση το προηγούμενο
θεσμικό πλαίσιο της τακτοποίησης. Όπως έχει ξαναγράψει το
«Εθνος», μέχρι το τέλος του περασμένου Μαΐου, όταν έληξε
η σχετική προθεσμία, είχαν υποβληθεί πάνω από 560.000
δηλώσεις τακτοποίησης αυθαιρέτου. Εξ αυτών μόνο οι 389.659
αναγνωρίζονται, καθώς στις περιπτώσεις αυτές έχει πληρωθεί
τουλάχιστον το παράβολο.
Επίδομα θέρμανσης ασχέτως κατανάλωσης για 500.000
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ | Σελίδες 1-49 | 9/09/2013
Βάζοντας ακόμα μία φορά την επίτευξη του στόχου του
πλεονάσματος μπροστά από τις ανάγκες των πολιτών, η
κυβέρνηση στη ΔΕΘ αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση για
μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και αρκέστηκε να
υποσχεθεί απλώς πιο ευέλικτα κριτήρια για το επίδομα.
Έστω και αν ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς από το
βήμα της ΔΕΘ υπονόησε τη μείωση του φόρου, ο υπουργός
Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έσπευσε να διευκρινίσει
ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν υπάρχει θέμα μείωσης
και αρκέστηκε να πει ότι το οικονομικό επιτελείο ψάχνει τον
τρόπο να διευρύνει τα κριτήρια του επιδόματος, ώστε να γίνει
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περισσότερο ελκυστικό και περισσότερο ευέλικτο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η
επεξεργασία των προτάσεων για την αλλαγή της μορφής του
επιδόματος, καθώς πέρυσι η διαδικασία που εφαρμόστηκε
δεν πέτυχε το σκοπό της. Συγκεκριμένα, πέρυσι διατέθηκαν
μόλις 80 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 279 εκατ. ευρώ που είχε
προϋπολογιστεί να δοθούν στους δικαιούχους.
Αξίζει να θυμίσουμε ότι η διαδικασία που ίσχυε, επέβαλε στους
καταναλωτές πρώτα να αγοράσουν το πετρέλαιο, στη συνέχεια
να υποβάλουν τα τιμολόγια στο ΚΕΠΥΟ και αφού γίνουν οι
απαραίτητες διασταυρώσεις των στοιχείων μεταξύ προμηθευτών
- εμπόρων και καταναλωτών οι δικαιούχοι να εισπράξουν το
επίδομα.
Το σενάριο που μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει για τη νέα
διαδικασία παροχής του επιδόματος, είναι η αποσύνδεσή
του από την κατανάλωση, ώστε να μην επαναληφθεί και
φέτος το φιάσκο της περσινής σεζόν, ενώ σύμφωνα με
πληροφορίες θα απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης ώστε
να επιβεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι πραγματικά
δικαιούχος του επιδόματος.
Η πρόταση που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών θα
αφορά περισσότερους από 500.000 καταναλωτές, σε σχέση με
τους 278.489 που ήταν οι δικαιούχοι πέρυσι.
Ο αυξημένος αριθμός των δικαιούχων θα καλυφθεί από
τα 200 εκατ. ευρώ που έμειναν αδιάθετα από την περσινή
σεζόν, τα οποία θα προστεθούν στα 300 εκατ. ευρώ που έχει
προϋπολογίσει η κυβέρνηση να διαθέσει φέτος για το επίδομα.
Το επίδομα θα δίνεται και φέτος έπειτα από αίτηση που
θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι βάσει εισοδηματικών,
περιουσιακών και γεωγραφικών κριτηρίων, τα οποία όμως
-σύμφωνα με πληροφορίες- θα διευρυνθούν. Ωστόσο, το
οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει φέτος να απαιτείται μόνον
η υποβολή μιας απλής αίτησης μέσω του TAXIS, ώστε να
επιβεβαιώνεται ότι ο φορολογούμενος είναι πραγματικά
δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς να προσκομίσει
αποδείξεις αγορά πετρελαίου.
Η πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι προβλέπει
αύξηση του ετήσιου εισοδήματος στα 30.000 ευρώ από 25.000
που ήταν πέρυσι για τους άγαμους και στα 40.000 ευρώ
από 35.000 ευρώ του οικογενειακού εισοδήματος για τους
έγγαμους, ενώ σταθερή θα μείνει η προσαύξηση κατά 3.000
ευρώ για το κάθε παιδί.
Δηλαδή, το επίδομα θέρμανσης θα το δικαιούται ένα άγαμος με
μηνιαίες αποδοχές έως 2.100 ευρώ ή ένας έγγαμος με μηνιαίο
οικογενειακό εισόδημα έως 2 .900 ευρώ, εάν δεν έχει παιδιά ή
έως 3.100 ευρώ με ένα παιδί και έως 3.300 ευρώ εάν έχει δύο
παιδιά.
Αντίστοιχα, αυξημένα θα είναι τα όρια και για την αξία της
ακίνητης περιουσίας, καθώς για τους άγαμους εξετάζεται να
φτάσουν τα 180.000 ευρώ από 150.000 ευρώ που ήταν πέρυσι
και για τους έγγαμους τα 250.000 ευρώ από 200.000 ευρώ.
Ωστόσο, το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καταλήξει ακόμα
στην τελική απόφαση, καθώς το παραπάνω σενάριο διασφαλίζει
την είσπραξη του επιδόματος από περισσότερους δικαιούχους,

αλλά αφήνει στην ευχέρεια των καταναλωτών το αν θα
αγοράσουν πετρέλαιο με αυτά τα χρήματα, ώστε να επιτευχθεί ο
στόχος είσπραξης του φόρου από το πετρέλαιο θέρμανσης.
Δημοπρατείται έργο πνοής 14,5 εκατ. ευρώ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Σελίδα 43 | 9/09/2013
Άναψε πράσινο για την κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και
βιολογικού καθαρισμού σε Σταυρό και Βρασνά του δήμου
Βόλβης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην
Κεντρική Μακεδονία. Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου Βόλβης ο δήμαρχος Δημήτρης Γαλαμάτης
ανακοίνωσε ότι άρχισε η διαδικασία δημοπράτησης με τη
δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης
του μεγάλου έργου διαχείρισης αστικών λυμάτων των οικισμών
Σταυρού και Βρασνών του δήμου Βόλβης, η οποία θα γίνει στις
22 Οκτωβρίου.
Το υπό δημοπράτηση έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένα την
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, συνολικού μήκους 54
χιλιομέτρων, στους δύο οικισμούς, 4.500 ιδιωτικές συνδέσεις,
που θα συνδέουν τα κτίσματα των οικισμών με το δίκτυο,
καθώς και την κατασκευή έξι αντλιοστασίων. Η κατασκευή του
υποέργου αυτού χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και ίδιους
πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης
(ΔΕΥΑ) Βόλβης (ιδιωτικές συνδέσεις) και το κόστος του
ανέρχεται σε 14.500.000 ευρώ.
Το έργο προβλέπεται να αρχίσει στα τέλη του 2013 και να
αποπερατωθεί στις αρχές του 2015. Τους επόμενους μήνες
αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία δημοπράτησης και
του δεύτερου υποέργου, που θα αφορά την κατασκευή της
εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), των αγωγών
μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ και του υποθαλάσσιου
αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αναμένεται να φτάσει
τα 22,5 εκατ. ευρώ. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Βόλβης Δημήτρης
Γαλαμάτης, "πρόκειται για ένα έργο πνοής, που αποτέλεσε
όνειρο πολλών δεκαετιών για τους κατοίκους της περιοχής. Η
υλοποίησή του θα συμβάλει ριζικά και με πολλαπλό τρόπο στην
αναβάθμιση όλου του παραλιακού μετώπου στο Στρυμονικό
κόλπο, καθώς θα έχει θετική επίπτωση τόσο στην προστασία
του υδάτινου περιβάλλοντος (υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας,
παράκτιο και θαλάσσιο οικοσύστημα Στρυμονικού κόλπου,
Ρήχιος ποταμός κ.λπ.) όσο και στην υγεία των κατοίκων και των
επισκεπτών της περιοχής".
Αξίζει να σημειωθεί ότι ταυτόχρονα θα δοθεί σημαντική ώθηση
στην τουριστική κίνηση και κατ' επέκταση στην οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής μέσω της αναβάθμισης των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος (κυρίως του υδάτινου). Ο
κ. Γαλαμάτης υπογράμμισε ότι "η επίτευξη τόσο μεγάλων έργων,
όπως το συγκεκριμένο, προϋποθέτει εκτός από συστηματική
προετοιμασία και τις απαραίτητες συνεργασίες. Στο πλαίσιο αυτό
η συνεργασία του δήμου Βόλβης και της ΔΕΥΑ Βόλβης με την
ΑΝΕΘ πιστεύουμε ότι θα συμβάλει και στην ομαλή και έγκαιρη
ολοκλήρωση του μεγάλου και τόσο χρήσιμου έργου για την
περιοχή του Σταυρού και των Βρασνών".
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