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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Την πρόθεσή της να προχωρήσει στην αναδιάρ-
θρωση των εταιρειών ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ, 
μέσω συμβούλων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. 
Συγκεκριμένα, θα ζητήσει τη βοήθεια εξειδικευ-
μένων ανεξάρτητων συμβούλων και θα λάβει τις 
οριστικές αποφάσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου, 
«για τη ριζική αναδιάρθρωση των επί σειρά ετών 
ζημιογόνων κρατικών εταιρειών Ελληνικά Αμυντι-
κά Συστήματα, Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων 
και ΛΑΡΚΟ». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, 
«με τη βοήθεια των συμβούλων και σε συνεργασία 
με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους των εται-
ρειών θα διερευνηθούν υλοποιήσιμα σχέδια ανα-
διάρθρωσης». Όπως τονίζεται, «τα σχέδια αυτά 
θα περιλαμβάνουν την αναγκαία αναδιάρθρωση 
και προσαρμογή των εταιρειών προκειμένου να 
καταστούν βιώσιμες με στόχο την ιδιωτικοποίησή 
τους εντός του 2014 ή/και να διευκολύνουν την 
πώληση επιμέρους στοιχείων του ενεργητικού 

τους. Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να ελαχιστοποι-
ούν το κόστος των εταιρειών αυτών για τον Έλλη-
να φορολογούμενο και να είναι συμβατά με τους 
κανόνες της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων». Τα 
αποτελέσματα του πορίσματος των συμβούλων, 
καταλήγει η ανακοίνωση, «θα οδηγήσουν σε ορι-
στικές αποφάσεις της Κυβέρνησης έως το τέλος 
Αυγούστου και την υλοποίησή τους έως το τέλος 
του τρέχοντος έτους.

Οι ουρές των ανέργων στην Ισπα-
νία, στην Πορτογαλία και στην 
Ελλάδα θα μεγαλώσουν κι άλλο, 
σύμφωνα με μια έρευνα του πρα-
κτορείου ειδήσεων Reuters σε 
δείγμα 40 και πλέον οικονομολό-

γων, με αντικείμενο τις πιο αδύ-
ναμες οικονομίες της ευρωζώνης 
που δόθηκε στην δημοσιότητα 
χθες. Η έρευνα, διαπιστώνει ότι 

περισσότερο από οποιεσδήπο-
τε άλλες σε διεθνές επίπεδο, οι 
χώρες του ευρωπαϊκού νότου 
υφίστανται τις συνέπειες των 
πολιτικών λιτότητας, που έχουν 
προκαλέσει ένα πολύ βαρύτερο 

οικονομικό και ανθρώπινο κόστος 
από ό,τι προέβλεπαν οι υπέρμα-
χοί τους το 2010. Οι οικονομολό-
γοι του δείγματος αναμένουν ότι 

η ανεργία στην Ισπανία και στην 
Ελλάδα θα παραμείνει σε ένα 
επίπεδο ανώτερο του 27% και το 
2015.Η ανεργία στην ευρωζώνη 
έφτασε το 12,2% τον Μάιο, πο-
σοστό που μεταφράζεται σε 19,3 
εκατ. ανθρώπους εκτός εργασί-
ας – δηλαδή έναν πληθυσμό ίσο 
με τους πολίτες της Αυστρίας και 
του Βελγίου μαζί. Η  έρευνα έδει-
ξε επίσης  ότι η Πορτογαλία και 
η Ισπανία αναμένεται να καταφέ-
ρουν να επανέλθουν σε οριακή 
ανάπτυξη το 2014 και η Ελλάδα 
μπορεί να βγει από την ύφεση η 
οποία την πλήττει εδώ κι έξι χρό-
νια εντός του 2014, έστω κι αν η 
καθαρή ανάπτυξη μοιάζει να απέ-
χει ακόμα πολύ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ REUTERS

ΣΗΜΕΡΑ

Σε τροχιά ιδιωτικοποίησης  
ΕΑΣ, ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ

Αύξηση της ανεργίας  
στον ευρωπαϊκό νότο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Με …«πεδίο» την αρχαία ιστορία της Αθή-
νας, δόθηκε – όπως είχαμε προβλέψει – η 
σύγχρονη «μάχη» ΗΠΑ – Γερμανίας για την 
αντιμετώπιση της διεθνούς οικονομικής 
κρίσης, με μεγάλες παράπλευρες απώ-
λειες, όπως αυτές που βιώνει ο Έλληνας 
πολίτης. Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομι-
κών, δεν μάσησε τα λόγια του και πάνω απ’ 
όλα υπογράμμισε με έμφαση την ανάγκη να 
υπάρξει ανάπτυξη στην Ευρώπη, κάτι που 
όπως είπε, είναι κρίσιμης σημασίας για την 
παγκόσμια οικονομία. «Η σύμπλευση με την 
Ευρώπη εξακολουθεί να είναι στην κορυφή 
της ατζέντας μου καθώς η απασχόληση και 
η ανάπτυξη στις ΗΠΑ είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την επίτευξη ανάπτυξης και ευη-
μερίας στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ανάπτυξη 
στην Ευρώπη και στην Ασία είναι κρίσιμη 
για την παγκόσμια οικονομία, είπε.
Αυτά στο Μουσείο της Ακρόπολης την 
Κυριακή, κι ενώ το Σαββατοκύριακο (και 
όχι μόνο) το οικονομικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης, εστίαζε την προσοχή του στην 
φορομπιχτική πολιτική μέσω διαφόρων 
μεθοδεύσεων, επιμένοντας να λύσει τα 
δημοσιονομικά προβλήματα ατλώντας από 
τους μην έχοντες, αφήνοντας στο απυρό-
βλητο τους έχοντες.
Και, μάλιστα, διευρύνοντας συστηματικά τη 
μάζα των «μη εχόντων»: από χτες σε διαθε-
σιμότητα τέθηκαν 2.000 εκπαιδευτικοί των 
τεχνικών λυκείων, με άμεσες συνέπειες στο 
γλίσχο εισόδημά τους, με το οποίο, ωστόσο, 
θα κληθούν το αμέσως επόμενο διάστημα 
να ανταποκριθούν στους αυξημένους φό-
ρους και τα νέα χαράτσια. Και, ως γνωστό, 
έπονται άλλοι.
Όπερ έδει δείξε: τα πηγαινέλα των υπουρ-
γών οικονομικών των ισχυρών στη χώρα 
μας, τα δικά τους σχέδια ικανοποιούν.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Φιλοσοφίας
ΑΘΗΝΑ

Διεθνή Ομοσπονδία 
Φιλοσοφικών Εταιρειών 
(FISP), Ελληνική Φιλοσο-
φική Εταιρεία

4-10
Αυγούστου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 13 ο Διεθνές Συνέδριο Περι-
βαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 
ΑΘΗΝΑ

Παγκόσμιο NEST (Δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας)

5-7
Σεπτεμβρίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:  29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήμης 
Υλικών (ΠΣΦΣΚ) 
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τμήμα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "Δημό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεμβρίου

2013

  Τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και 
εφαρμογές και λύσεις για την ανακαίνιση κτιρίων θα 
παρουσιαστούν στην έκθεση Building Green Expo που 
θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 6 Οκτωβρίου 2013, 
στο M.E.C. Expo Center, στην Παιανία Αττικής. 
Οι σημαντικότερες επιχειρήσεις της βιομηχανίας της δόμησης, της ανακαίνισης και της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας θα υποδεχθούν κοινό και επαγγελματίες και θα παρουσιάσουν τα νέα, 
πρωτοποριακά και καινοτόμα προϊόντα τους. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών (ΕΑΑ) και του Ελληνικού παραρτήματος της ASHRAE. 

Η Building green expo 2013
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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

   Άνοιξε τις πύλες της στην Πρώτη Σερρών, 
η έκθεση φωτογραφικών, ιστορικών και 
πολιτιστικών στοιχείων των Εθνοπολιτισμικών 
ομάδων του Νομού Σερρών, στο πλαίσιο του 
προγράμματος εορτασμού της επετείου για 
τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση των 
Σερρών. Η έκθεση πραγματοποιείται στον 
Τεχνοχώρο Klik, σε συνεργασία με το Δήμο 
Αμφίπολης και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμ-
μα του Φεστιβάλ Αμφίπολης.
Ειδικότερα εκτίθενται  στοιχεία για όλες τις 
Εθνοπολιτισμικές Ομάδες που έζησαν και 
δημιούργησαν στην περιοχή του νομού Σερ-
ρών, συνδιαμορφώνοντας την πολιτισμική και 
εθνολογική σύνθεσή του από τις αρχές μέχρι 
και μετά τα μέσα του 20ου αιώνα
Πάνω από 200 φωτογραφίες, πλούσιο 
λαογραφικό υλικό και έγγραφα παρουσι-
άζονται σε μια έκθεση που εμφανίζει τα 
βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών 
ομάδων που πλούτισαν με την παρουσία και 
τη δημιουργία τους το πολιτιστικό απόθεμα 
των Σερρών. Γηγενείς των τεσσάρων παλαιών 
επαρχιών,  Θράκες, Πόντιοι, Βλάχοι, Σαρακα-
τσάνοι, Μικρασιάτες και άλλοι, συναποτελούν 
το ψηφιδωτό πολιτισμού και ιστορίας της 
περιοχής μας κατά τον 20ο αιώνα. Η έκθεση 
θα διαρκέσει μέχρι 30 Ιουλίου 2013, ενώ 
αμέσως μετά θα παρουσιασθεί στο Ροδολίβος 
(1-15 Αυγούστου).

«Ο Πολιτισμός  
των Καταγωγών»

Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE, μετά 
την επιτυχημένη διοργάνωση του πρώτου 
διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Energy in 
Buildings» σε συνεργασία με το ΤΕΕ, διορ-
γανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά επιστη-
μονική εκδήλωση με διεθνείς συμμετοχές, η 
οποία και θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμ-

βρίου 2013, στο ξενοδοχείο Ledra Marriott, 
με τίτλο «Energy in Buildings 2013».  
Θεματολογία
•Ενεργειακή συμπεριφορά κτηρίων 
•Αρχιτεκτονική κτηρίων, διαχείριση υλικών 
& ενέργεια
•Φωτισμός και τεχνικός φωτισμός
•Ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος 
•Ηλιακός κλιματισμός και νέες τεχνολογίες
  Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, η ενεργειακή κρίση των τελευ-
ταίων δεκαετιών έχει επιφέρει σημαντικές 
αλλαγές στην οικονομία, καθώς και στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων σε παγκό-
σμια κλίμακα. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτίρια αποτελεί τον πιο πρόσφορο και 
αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της 
ενεργειακής και περιβαλλοντικής κρίσης της 
εποχής μας, οδηγώντας στην βιωσιμότητα 
και την αειφορία. Η βελτίωση του ενεργει-
ακού αποτυπώματος ενός κτιρίου και κατ’ 
επέκταση η μείωση του κόστους ιδιοκτησίας 
του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σχε-
διασμό, τη χρήση υλικών, την κατασκευή και 

τη λειτουργία του εξοπλισμού του καθ’ όλη 
τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.  
Η επιστημονική εκδήλωση απευθύνεται σε 
μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, επαγγελ-
ματίες, επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς, 
φοιτητές. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί 
για την ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών 
φιλοξενίας στο Χαμόγελο του Παιδιού. 
Πληροφορίες: www.ashrae.gr, email: 
hellenic.chapter@ashrae.gr

Διεθνές συνέδριο για την ενέργεια στα κτίρια 
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ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  Ο ΟΚΧΕ  

Απολογισμός έργου και ερωτήματα για την επόμενη ημέρα

Επένδυση του Κατάρ στην Ελλάδα

 «Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν κάθε χώρα διαθέ-
τει ένα κρατικό χαρτογραφικό φορέα δημόσιας λογικής. Κατά 
τη θητεία του τελευταίου Δ.Σ. του ΟΚΧΕ, τα γεωχωρικά δεδο-
μένα αντιμετωπίστηκαν, όπως σε κάθε ανεπτυγμένη ευρωπαϊ-
κή χώρα, ως μία βασική υποδομή πάνω στην οποία βασίζονται 
όλες οι μεγάλες εθνικές αναπτυξιακές δράσεις». Αυτό τόνισε ο 
Γιώργος Μουτεβελής χθες στους δημοσιογράφους, σε αποχαι-
ρετιστήρια συνέντευξη Τύπου, λόγω της κατάργησης του ΟΚΧΕ, 
όπως προβλέφθηκε στον πρόσφατο νόμου του ΥΠΕΚΑ για το 
Κτηματολόγιο. Ο κ Μουτεβελής πλαισιωμένος από τους επιστη-
μονικούς συνεργάτες του ΟΚΧΕ απάντησε σε δημοσιογραφικά 
ερωτήματα, ανοίγοντας ζητήματα που αφορούν στην ανάγκη 
λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεσκοπικής 
παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, ώστε να μπει 
πραγματικά φραγμός σε «νέες γενιές»  αυθαιρέτων.   

Ειδικότερα ο κ Μουτεβελής προχώρησε σε απολογισμό έργου 
και έθεσε ερωτήματα για την επόμενη ημέρα, όπως: 

-Ο ΟΚΧΕ ως ΝΠΔΔ πληρούσε τα συνταγματικά απαιτούμενα του 
δημοσίου ελέγχου, της τεχνογνωσίας και κατάλληλης υποδομής 
και ουδετερότητας ως προς την αναπτυσσόμενη ιδιωτική αγορά 
γεωχωρικών πληροφοριών. Η ΕΚΧΑ Α.Ε. με ποια νομιμοποίηση 
θα ασκεί τέτοιες αρμοδιότητες;

-Οι πρωτότυπες αεροφωτογραφίες, που λήφθηκαν το 2007-2009 
στο πλαίσιο σύνταξης του υποβάθρου του Εθνικού Κτηματολο-
γίου (ορθοφωτοχάρτες LSO & VLSO) και οι οποίες καλύπτουν 
ολόκληρη τη χώρα, δεν παρελήφθησαν ποτέ από την ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ. Ποια μέριμνα θα ληφθεί για να αποφευχθούν ανά-
λογα φαινόμενα και να εμπλουτίζεται αντί να υποβαθμίζεται το 
αρχείο του Οργανισμού, όποιος κι αν οριστεί διαχειριστής του 
την επόμενη μέρα;

-Από το Νοέμβριο του 2011 έχουν ικανοποιηθεί, μόνο μέσω του 
συστήματος ηλεκτρονικών παραγγελιών του ΟΚΧΕ 26.000 αιτή-
ματα πολιτών και έχουν διατεθεί πάνω από 15.000 αεροφωτο-
γραφίες. Πώς θα λειτουργήσει το σύστημα ώστε να ανταπεξέλ-
θει στη νέα αυξημένη ζήτηση που αναμένεται με τον επικείμενο 
νόμο περί αυθαιρέτων;

-Ο Ο.Κ.Χ.Ε. παρήγαγε με ιδία μέσα και διέθετε ελεύθερα μέσω 
διαδικτύου ορθοφωτοχάρτες για την Αττική, το Ηράκλειο Κρή-
της, τα νησιά Πάρου, Αντίπαρου, ενώ είχε δρομολογήσει και 

την παραγωγή ορθοφωτοχαρτών για τη Θεσσαλονίκη, με στόχο 
το ίδιο να συνεχιστεί για όλη τη χώρα. Θα εξακολουθήσει να 
ασκείται αυτή η πολιτική στο εξής;
-Ερωτηματικό αποτελεί η τύχη του Τεχνικού Δελτίου της Κτη-
ματολόγιο Α.Ε. για προμήθεια της κάμερας από τον ΟΚΧΕ και 
συνεργασία των για τη δημιουργία νέου ψηφιακού υποβάθρου 
ορθοφωτοχαρτών για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου. 

Η Κτηματολόγιο Α.Ε. είχε υπαναχωρήσει από την υποστήριξή 
του λόγω έλλειψης ενότητας ου έργου αν γινόταν από τους δύο 
φορείς, τι θα πράξει η ΕΚΧΑ Α.Ε. τώρα που μπορεί να πάρει την 
κάμερα και να προγραμματίζει και προωθεί καθετοποιημένα τις 
αεροφωτογραφίσεις και την ανά τακτά διαστήματα παραγωγή 
ορθοφωτοχαρτών;
Ο Γ. Μουτεβελής τόνισε ακόμη ότι «Καταργώντας τον ΟΚΧΕ, η 
Πολιτεία αναίρεσε τη παλιότερη στρατηγική επιλογή της που η 
ίδια επιβεβαίωσε εκ νέου το 2010, ακριβώς τη στιγμή που οι 
λόγοι που την οδήγησαν σε αυτές τις αποφάσεις, αποδεικνύ-
ονται πιο επίκαιροι από ποτέ. Ο ένας ενιαίος φορέας θα είχε, 
βέβαια, νόημα και οφέλη αν ήταν εξασφαλισμένος, υπό τη μορ-
φή ΝΠΔΔ, ο δημόσιος χαρακτήρας του σε ό,τι αφορά στον ρυθ-
μιστικό του ρόλο. Αυτός ο πρέπει να είναι διακριτικός από τον 
εκτελεστικό ρόλου του παραγωγού του Κτηματολογίου, καθώς 
υπάρχει η ίδια αναγκαιότητα ο φορέας υλοποίησης να είναι δη-
μόσιος ή για να τεθεί διαφορετικά είναι πιθανό από τα πράγματα 
– λόγω χρηματοδοτικών αναγκών – να αναζητηθούν και ιδιω-
τικές πηγές χρηματοδότησης για το Εθνικό Κτηματολόγιο, αλλά 
το ρυθμιστικό κομμάτι δεν μπορεί να επηρεάζεται από ιδιώτες».

Στην υπογραφή συμφωνίας στρατηγικής συμμαχίας με την εται-
ρεία Qatar Petroleum International (QPI) προχώρησε ο όμιλος ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ. Η στρατηγική συμμαχία των δύο πλευρών, όπως τονίζεται 
σε ανακοίνωση, αφορά την από κοινού υλοποίηση επενδύσεων όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευ-
ρώπης. Σε πρώτη φάση, η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση από 
την QPI ποσοστού 25% στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο 
φυσικό αέριο «ΗΡΩΝ ΙΙ» έναντι τιμήματος ύψους 58 εκατ. δολα-
ρίων.
Η απόκτηση του 25% της «ΗΡΩΝ ΙΙ» αποτελεί την πρώτη διεθνή συμ-
μετοχή της QPI στον κλάδο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η συμφωνία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - QPI, όπως υπογραμμίζεται, σηματοδοτεί 
την πρώτη επένδυση κρατικής εταιρείας του Κατάρ στην Ελλάδα 
κι αποτελεί μία πολύ μεγάλη επιτυχία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με 
προεκτάσεις και σε εθνικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ταυτόχρονα 
και ψήφο εμπιστοσύνης του Κατάρ στις προοπτικές της ελληνικής 
ενεργειακής αγοράς και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα. 
Η QPI ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί θυγατρική του Ομίλου Qatar 
Petroleum, που είναι ο κρατικός Όμιλος πετρελαίου του Κατάρ. Η 
QPI δραστηριοποιείται ήδη στην Ευρώπη (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιτα-
λία), τη Βόρειο Αμερική ( ΗΠΑ, Καναδάς), την Ασία (Σιγκαπούρη, 
Βιετνάμ) και την Αφρική.



Στο Βιετνάμ, από το 1993 έως το 2006, η φτώχεια μειώθηκε κατακόρυφα από το 58 στο 18%. Στο μισό, 
μέσα σε δώδεκα χρόνια, περιορίστηκε και ο υποσιτισμός, ενώ η χώρα από μεγάλος εισαγωγέας ρυ-
ζιού, έγινε ο δεύτερος εξαγωγέας στον κόσμο !
«Η μαγική φόρμουλα είναι η πολιτική βούληση και το όραμα», υπογραμμίζει η Hannah Stoddart, 
επικεφαλής του τομέα οικονομικής πολιτικής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Oxfarm, με έδρα την 
Οξφόρδη. Το Βιετνάμ θεωρείται σήμερα χώρα πρότυπο για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή κατά την 
οποία οι μικρές καλλιέργειες μπορούν να αποτελέσουν το «κλειδί», να δώσουν ασφαλείς και γρήγορες 
λύσεις στα μείζονα προβλήματα επιβίωσης των λαών, ταυτόχρονα και προοπτικές στην ανάπτυξη.
Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ένας όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς για τις μικρής κλίμακας 
ή τις οικογενειακές γεωργικές καλλιέργειες, στην πράξη αναδεικνύονται ο μεγαλύτερος μοχλός ανά-
πτυξης: σε όλο τον κόσμο υπολογίζονται σήμερα σε 500 εκατομμύρια και σ’ αυτές απασχολούνται (και 
ζουν) δυο δισεκατομμύρια άνθρωποι.
Με αυτό, κατά βάση, το σκεπτικό, ο ΟΗΕ ανακήρυξε το 2014 ως Διεθνές Έτος της Οικογενειακής Γε-
ωργίας, ενώ διάφορες ΜΚΟ ανά τον κόσμο έχουν στραφεί στην ενίσχυση των τοπικών πληθυσμών για 
την ανάπτυξη νέων αγροτικών καλλιεργεών.
Για παράδειγμα, στο Σουδάν έχει συσταθεί μια οργάνωση που βοηθά τους αγρότες, που βλέπουν – 
στην τραγική αυτή χώρα εξαιτίας του εμφύλιου – ότι μπορούν να απαλλαγούν από την μαρτυρική ανα-
μονή της επισιτιστικής βοήθειας. Στην Αϊτή, η Συμμαχία Μικροκαλλιεργητών παρέχει μικρά δάνεια σε 
μεμονωμένους αγρότες. Επίσης, η οργάνωση Smallholder Farmers Allince (SFA), ένας συνεταιρισμός 

από 2.000 αγρότες που ξεκίνησε το 2010, έχει δημιουργήσει φυ-
τώρια φύτευση ενός εκατομμυρίου δέντρων το χρόνο σε μια χώρα 
που έχει χάσει το 98% των δέντρων της εξαιτίας της αποψίλωσης 
των δασών.
Στο Μαλάουι, μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, χιλιάδες 
αγρότες είναι πλέον μέρος της Fairtade International (FLO) μιας 
οργάνωσης που ασχολείται κατά βάση με τις καρύδες, το τσάι, τον 
καφέ και τη ζάχαρη. Ο συντονιστής της οργάνωσης Frank Olok 
υπογραμμίζει ότι «είναι η πρώτη του είδους στην Αφρική που 
αναπτύσσει ένα εμπορικό δίκτυο για το οποίο αυξάνεται συνεχώς 
το ενδιαφέρον». Τριάντα χιλιάδες μικροκαλλιεργητές παράγουν και 
είκοσι χιλιάδες μετέχουν στο εμπορικό δίκτυο που έχει αναπτυ-
χθεί. «Όταν μιλάμε για τους μικροκαλλιεργητές, αναφερόμαστε σε 
γεωργούς που κατέχουν από ένα έως πέντε στρέμματα, υποτυπώ-
δη μέσα γεωργίας, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση», διευκρινίζει ο Olok. Κατά τους 
τελευταίους 18 μήνες, πολλοί απ’ αυτούς έχουν δει τις κακουχίες 
να μετατρέπονται σε επιτυχία, προσθέτει. Τα περισσότερα από τα 
μέλη της FLO είναι γυναίκες που συμβάλλουν αποφασιστικά στο 
οικογενειακό εισόδημα.
Ο συνεταιρισμός του Μαλάουϊ βοήθησε να εξασφαλιστεί δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας και άρδευσης, να κτιστεί σχολείο, να αγορα-
στεί ένα ασθενοφόρο για τις ανάγκες των αγροτών. Κι αυτή είναι η 
αρχή, λένε.
Στις περισσότερες από τις φτωχές χώρες του πλανήτη υπάρχει 
άφθονη γη, η οποία εκείνο που χρειάζεται για να αποδώσει είναι 
η εργασία. Διεθνείς οργανώσεις καλούν τις κυβερνήσεις να στρέ-
ψουν τη βοήθειά τους – τεχνική και οικονομική – σε εκείνους που 
τη χρειάζονται περισσότερο και που μπορούν να εγγυηθούν για 
την καλύτερη αξιοποίησή της. Παράλληλα, επισημαίνουν τον κίν-
δυνο οι μικροκαλλιεργητές να εγκλωβιστούν στο μονόδρομο ενός 
μεγάλου εμπόρου, ο οποίος θα αποκτήσει την εξουσία και θα ωθεί 
τις τιμές προς τα κάτω, ζήτημα που τέθηκε κατά τη σύνοδο των G8 

τον Ιούνιο. Ο τρόπος είναι ένας: να συγκροτηθούν και στηριχτούν υγιείς συνεταιρισμοί των αγροτών, 
τονίζουν. Και αυτό είναι και ευθύνη των κυβερνήσεων.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ
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ΤΟ ΧΩΡΑΦΑΚΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ

Τα ούρα μας είναι μια αστήρευτη πηγή 
«πρώτης ύλης» για την παραγωγή ενέρ-
γειας, ικανής – τουλάχιστον - να φορ-
τίζει το κινητό μας τηλέφωνο, δήλωσε 
πριν λίγες ημέρες ο υπεύθυνος του 
Εργαστηρίου Ρομποτικής του Bristol 
Δρ Ιωάννης Ιερόπουλος και το απόδειξε 
φορτίζοντας ένα τηλέφωνο Samsung, 
αφού μετέτρεψε σε ηλεκτρική ενέργεια 
αξιοποιώντας μικροβιακές κυψέλες 
καυσίμου (MFCs) μια ποσότητα ούρων.
Το MFC μετατρέπει οργανική ύλη απευ-
θείας σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω του 
μεταβολισμού των ζώντων μικροοργα-
νισμών. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η 
ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα υποπροϊόν 
του φυσικού κύκλου ζωής των μικρο-
βίων. 
Επιπλέον, σε αντίθεση με την ακανόνι-
στη εμφάνιση του ανέμου ή του ήλιου, 
υποστήριξε, τα ούρα έχουν περίπου 
σταθερή συχνότητα, ενώ η τεχνολογία 
μετατροπής τους σε ενέργεια είναι δυ-
νατόν να εγκατασταθεί στο μπάνιο του 
σπιτιού μας, ικανή να φορτίζει το κινη-
τό, την ξυριστική μηχανή ή να λειτουρ-
γεί τα ντους υψηλής πίεσης, ακόμη και 
τον φωτισμό του χώρου.
Το εργαστήριο ρομποτικής έχει δημι-
ουργηθεί από τη συνεργασία μεταξύ 
του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας 
και του Πανεπιστημίου του Bristol. Ο 
Δρ Ιερόπουλος, ελπίζει πλέον σε μια 
χρηματοδότηση, ώστε σε συνεργασία με 
άλλους ειδικούς στις ΗΠΑ και στη Νότια 
Αφρική, να αναπτύξουν την …έξυπνη 
τουαλέτα και η ευρεσιτεχνία να αποκτή-
σει και εμπορικό ενδιαφέρον. 
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Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ ανα-
κοίνωσε ο Νίκος Φωτόπουλος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο  κ. Φωτόπουλος δεν παρέλει-
ψε να προειδοποιήσει τους εργαζομένους της επιχείρησης για τον κίνδυνο διάλυ-
σης της Ομοσπονδίας, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει. 
«Η ΓΕΝΟΠ πεθαίνει», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή. Μάλιστα, ανήγγειλε 
ότι θα αποχωρήσει τις επόμενες ημέρες, θα παραμείνει ωστόσο μέλος του ΔΣ, θέση 
στην οποία εξελέγη πρόσφατα ως εκπρόσωπος των εργαζομένων. Αναφορικά με 
τα προβλήματα της Ομοσπονδίας, ο κ. Φωτόπουλος επιρρίπτει ευθύνες στα πρωτο-
βάθμια σωματεία που δεν αποδίδουν τις εισφορές τους προς τη ΓΕΝΟΠ, αφήνοντας 
παράλληλα αιχμές ότι ενώ εξέλεξαν μέλη στο ΔΣ της ομοσπονδίας που κάθε μήνα 
καλύπτονται με συνδικαλιστική άδεια, δεν αποδίδουν τη συνδρομή τους. Μάλιστα 
επισημαίνει ότι οι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας είναι επί 3 μήνες απλήρωτοι. Ο κ. 
Φωτόπουλος καταλογίζει έλλειψη ενότητας, σεβασμού, αλληλεγγύης και συναδελ-
φικότητας στα μέλη της Ομοσπονδίας τονίζοντας ότι «το μόνο που υπάρχει είναι 
απίστευτο μίσος, κακίες, μικροψυχίες, απολίτικες συμπεριφορές και σχεδιασμοί 
απαξίωσης και διάλυσης».

Εξελίξεις στην ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Νέο πρόστιμο επιβάλει στη ΔΕΗ η ΡΑΕ, το οποίο αυτή 
τη φορά αφορά τη χρέωση δικαιωμάτων εκπομπών αε-
ρίων ρύπων στη Μέση Τάση. Σύμφωνα με την απόφα-
ση, η οποία ελήφθη μετά από σχετική καταγγελία επι-
χείρησης  κλωστοϋφαντουργίας, η ΔΕΗ υποχρεώνεται 
να καταβάλει χρηματική ποινή ύψους 5.000 Ευρώ για 
κάθε μέρα που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωσή 
της να υποβάλλει στην κλωστοϋφαντουργία  συγκε-
κριμένο, εύλογο και εξατομικευμένο τιμολόγιο αντα-
γωνιστικών χρεώσεων, καθώς και για κάθε μέρα που 
δεν αναστέλλει την επιβολή οποιασδήποτε χρέωσης 
σχετικά με το κόστος αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων ρύπων.

Νέο πρόστιμο στη ΔΕΗ για  
τα τιμολόγια Μέσης Τάσης

Την Καβάλα, επισκέφθηκε το Σαββατο-
κύριακο, ο υπουργός Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιάννης Μανιάτης, όπου εγκαινίασε το 
νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων υδρογο-
νανθράκων στην περιοχή και πραγμα-
τοποίησε ομιλία στην αίθουσα εκδηλώ-
σεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ενώ 
επίσης κατά την παραμονή του στην 
Καβάλα συναντήθηκε με θεσμικούς και 
παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Στο 
πλαίσιο της εκδήλωσης των εγκαινίων, 
ο υπουργός δήλωσε ότι «είναι εξαιρε-
τικά θετικό το γεγονός ότι επενδύονται 
σήμερα κεφάλαια στον τομέα υδρογο-
νανθράκων στην Ελλάδα και αξιοποιεί-
ται κατά τον καλύτερο τρόπο το Ελληνι-
κό επιχειρηματικό, εργατικό, αλλά και 
ακαδημαϊκό δυναμικό. Το άνοιγμα της 
αγοράς υδρογονανθράκων και η αξιο-
ποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας 

είναι μια υπερκομματική επιδίωξη και 
αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνη-
σης η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλή-
ρωση των διαδικασιών για διενέργεια 
γεωτρήσεων με τήρηση πάντα των αυ-
στηρότερων περιβαλλοντικών προδι-
αγραφών. Σε δυο χρόνια καταφέραμε 
να πετύχουμε όσα δεν είχαν γίνει τα 
τελευταία 15 χρόνια. Σταθερή επιδίωξη 
μας είναι η προσέλκυση επενδύσεων, η 
τόνωση της εθνικής οικονομίας, η δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας, ώστε 
να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα της 
ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων, αλλά 
και η δημιουργία πόρων για τις τοπικές 
κοινωνίες μέσα από τον περιφερειακό 
φόρο που θεσπίσαμε. Η σημερινή εκδή-
λωση και η έναρξη του νέου επενδυτι-
κού προγράμματος επιβεβαιώνει με τον 
πιο τρανταχτό τρόπο ότι η Ελλάδα όταν 
θέλει μπορεί».

Νέο πρόγραμμα γεωτρήσεων  
υδρογονανθράκων

Μετά από ένα τρελό ράλι αυξήσεων, που διαρκεί όλα τα τελευταία 
χρόνια,, μείωση 1,5% καταγράφηκε τον Ιούνιο εφέτος συνολικά 
στις τιμές των οικοδομικών υλικών, λόγω, κυρίως, της πτώσης 
των διεθνών τιμών των καυσίμων. Στον αντίποδα, συνεχίστηκε η 
μεγάλη επιβάρυνση από τις ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ. 
Από τις τιμοληψίες που πραγματοποίησε η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), προκύπτουν, σε ετήσια βάση, μειώσεις τιμών 
σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (8,6%), αγωγούς χάλκινους (5,3%), 
σίδηρο οπλισμού (4,2%), κιγκλιδώματα σιδερένια (3,7%), σωλήνες 
χαλκού (3,4%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,1%), πλαστικούς σωλήνες 
(2,8%), γυψοσανίδες (2,8%), διακόπτες (2,8%), κιγκλιδώματα αλου-
μινίου (2,7%), κιγκλιδώματα ανοξείδωτα (2,6%), πίνακες διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος (2,4%), ανελκυστήρες (2,3%), κουφώματα 
αλουμινίου (1,9%), παράθυρα (1,8%) και εντοιχισμένα ντουλάπια 
(1,6%). Αντίθετα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Ηλεκτρική ενέρ-
γεια (12,3%), τούβλα (5,4%), σωλήνες πλαστικούς- συνθετικούς- 
ινοτσιμέντου (4,6%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυρο-
δέματος (2,9%), κλειδαριές (1,5%) και γρανίτες (1%).Ειδικότερα, 
από την ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής: Ο γενικός δείκτης τιμών 
υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε μείωση 
1,5% τον Ιούνιο 2013 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Ιουνίου 2012, έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια 
σύγκριση των δεικτών το 2012 προς το 2011. Ο γενικός δείκτης, 
τον Ιούνιο 2013 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2013, πα-
ρουσίασε μείωση 0,1% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2012.

Ανατροπή στις τιμές  
των οικοδομικών υλικών 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΥΠΑ 550 ΕΚΑΤ. ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ 
ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Η τρόικα εκτιμά ότι θα εισπραχθούν λιγότερα 
έσοδα- Στην Αθήνα κλιμάκιο του ΔΝΤ • ΣΤΟ 160,5% ΤΟΥ ΑΕΠ 
ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ • ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ- Αφορούν όσους έχουν λήγοντα ΑΦΜ 1 
και 2.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στην Ελλάδα έφτασε το 160,5% του ΑΕΠ, 
αυξημένο κατά 24,1% σε ετήσια βάση- «ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ» ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΧΡΕΟΣ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΝΟΤΟΣ- Η χώρα μας κατέχει με διαφορά 
την πρωτιά • Συνέχεια αντιδράσεων από τους εμπόρους και τους 
εργαζομένους για τις ρυθμίσεις- «ΜΑΧΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ 
ΑΡΓΙΑ- Ενστάσεις επί της συνταγματικότητας διατυπώνει 
το Επιστημονικό Συμβούλιο • ΦΠΑ στην εστίαση- ΥΨΙΣΤΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΚΕΡΔΟΣ: Μικραίνει το έλλειμμα του προϋπολογισμού από την 
περικοπή των δαπανών- ΛΕΙΠΟΥΝ 900 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ!- Και 24,1% πάνω το χρέος μέσα σε έναν χρόνο- 
Προβληματισμός σε όλη την Ευρώπη για τη συνταγή της λιτότητας 
• Παίρνει εξάμηνη παράταση η ιδιωτικοποίηση- ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Η 
ΠΩΛΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ EUROBANK.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στο μικροσκόπιο από χθες το πρωί τα δανειακά 
χαρτοφυλάκια- ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η 
BLACKROCK • Δύο στοιχήματα πριν από την αξιολόγηση του 
Σεπτεμβρίου- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΓΙΑ ΦΠΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ • 
Αύξηση 24,1% το πρώτο τρίμηνο- ΣΤΟ 160,5 ΤΟΥ ΑΕΠ ΕΚΤΙΝΑΧΘΗΚΕ 
ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ • Έναντι στόχου για 3,8 δισ. 
ευρώ- ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟ 1,5 ΔΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΚΟΜΗ 5.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ- Επίσπευση θα ζητήσει ο κ. Σαμαράς • 52% 
ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟ 2011- Ενώ των 
ελευθέρων επαγγελματιών μειώθηκε κατά 17,7%.

ΕΘΝΟΣ: Θαύμα! Μείωση μισθών 18% και άλμα φόρων 52% το 2012- 
ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΝΑΣΤΕΝΑΖΟΥΝ ΑΠΟ… ΕΦΟΡΙΑ • Κυβέρνηση: 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ- Καταργούνται 
ζημιογόνα τμήματα, ιδιωτικοποιούνται κερδοφόρες μονάδες • 11.000 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ξεκινάει τον Αύγουστο το πρόγραμμα του 
ΟΑΕΔ- ΠΕΝΤΑΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ 50.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ • ΑΥΡΙΟ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ 39.381 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ- 
Αρχίζει μέσω ΟΓΑ η καταβολή που θα γίνει σε τρεις δόσεις • Παράταση 
δηλώσεων έως 26 Ιουλίου για τα ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2- ΧΑΟΣ ΚΑΙ 
ΟΥΡΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ… TAXIS.

ΤΑ ΝΕΑ: ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ- Δένδιας: «Είναι 
εκρηκτική η κατάσταση, έχουμε όλοι ευθύνες»- Υπουργείο Δικαιοσύνης: 
«Αλλαγές εδώ και τώρα»- Τα κυκλώματα κυριαρχούν στα σωφρονιστικά 
καταστήματα- Φυλακισμένοι σε Τμήματα λόγω έλλειψης χώρου! � 
Εφορία: ΤΑ ΛΑΘΗ ΕΦΕΡΑΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ • Νέα ΕΡΤ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ 
ΜΠΟΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΠΡΩΗΝ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Αναλυτικά τα 3 κύματα που απειλούν να πνίξουν 
25.000 μέχρι το τέλος του ’13- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΙ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ • Τι 
λέει σε μήνυμα υπέρ Μέρκελ- ΝΤΟΪΤΣΕΜΠΑΝΚ: ΠΙΘΑΝΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ • Φορολογία: ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΙΣ 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η κυβέρνηση σπεύδει στην 
ιδιωτικοποίηση επιμέρους τμημάτων τους- ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ- ΕΞΠΡΕΣ ΓΙΑ 
ΕΛΒΟ, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΣ • Χιλιάδες φορολογούμενοι αντιμέτωποι με σωρεία 
λαθών- TAXIS ΨΗΛΑ ΚΙ ΑΓΝΑΝΤΕΥΕ…

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Μετά το κούρεμα τους φορολογούν έως και 
45%- ΝΕΑ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ- Απίστευτος παραλογισμός: 
Επιβάλλουν φόρο στα κέρδη χωρίς να συνυπολογίζουν τις ζημίες • 
Συνωστισμός στις εφορίες από φορολογούμενους που δεν μπορούν να 
υποβάλουν δήλωση- ΧΑΟΣ ΜΕ ΤΟ TAXISNET, ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠ.ΟΙΚ.- Παράταση έως την Παρασκευή για 
όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 1 και 2.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο μαζικής 
κατάθεσης πινακίδων- ΤΕΛΗ ΙΧ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ • ΦΙΑΣΚΟ ΘΕΟΧΑΡΗ! 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΣΤΙΑ: κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ TAXIS- Για να διαπιστώσετε 
πώς ταλαιπωρούνται οι πολίτες. 

Η ΑΥΓΗ: Σκοτώνουν την οικονομία- συνθλίβουν την κοινωνία- 
ΘΥΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΒΡΟΝΤΟ ΣΤΟ 160,5% ΤΟ ΧΡΕΟΣ! • ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Με 500 ευρώ το μήνα για πέντε μήνες- ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΓΙΑ 50.000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ • Εντολές Σαμαρά για επιτάχυνση των 
μεταρρυθμίσεων- «ΓΚΑΖΙ» ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Μαθηματικός Ελευθέριος Αργυρόπουλος 
αποκαλύπτει: Η ΑΡΙΘΜΟΣΟΦΙΑ «ΠΡΟΦΗΤΕΨΕ» ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ.
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ΛΕΙΠΟΥΝ 900 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ!

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-2 | 23/07/2013

Για έναν ακόμη μήνα, τον Ιούνιο, ο προϋπολογισμός εμφανίζει 
καλύτερο πρωτογενές αποτέλεσμα σε σχέση με τις προβλέ-
ψεις, το οποίο ωστόσο ουδόλως οφείλεται σε εσοδιακές επι-
δόσεις, που εξακολουθούν να υστερούν, αλλά αποκλειστικά 
και μόνον στο πραγματικό στραγγάλισμα των δαπανών, η μεί-
ωση των οποίων υπερβαίνει κατά 3 δισ. ευρώ τις προβλέψεις. 
Συγκεκριμένα κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου, ο προ-
ϋπολογισμός εμφανίζει πρωτογενές έλλειμμα 1,5 δισ. ευρώ, 
έναντι στόχου 3,87 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 
3,316 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2012. Η υστέρηση των κα-
θαρών εσόδων, ωστόσο, ξεπερνά τα 900 εκατ. ευρώ ποσό που 
απέχει από τον στόχο κατά 4,2%, δημιουργώντας ήδη πολλές 
αμφιβολίες για την επίτευξη του. Αντίθετα οι δαπάνες εμφα-
νίζονται μειωμένες κατά 3 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος 
της μείωσης να προέρχεται από το περιορισμό των πρωτογε-
νών δαπανών που μειώνονται κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ.
Το αποτέλεσμα αυτό αφήνει μεν σχετικώς ικανοποιημένη την 
ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία όμως εξακο-
λουθεί να ανησυχεί για την πορεία των εσόδων, θεωρώντας 
ωστόσο ότι αυτή είναι αναστρέψιμη. Για τον λόγο αυτόν και 
σύμφωνα με πληροφορίες, το επόμενο διάστημα θα ξεκινή-
σουν εντατικοί έλεγχοι σε ολόκληρη τη χώρα και σε όλο το 
φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας με βασικό στόχο 
να καλυφθούν οι αποκλίσεις στον τομέα των εσόδων το αργό-
τερο μέχρι τον Σεπτέμβριο.
Οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν παράλληλα με τους ελέγχους για 
τη μετακύλιση της μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ στην 
κατανάλωση. 
Η απόκλιση στα έσοδα του ΦΠΑ εξακολουθεί να είναι τόσο 
μεγάλη που ακόμη και ο γενικός γραμματέας Εσόδων κ. Χ. 
Θεοχάρης αναγκάστηκε να δηλώσει πρόσφατα ότι ο μόνος 
τρόπος για να αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων από τη μείωση 
του ΦΠΑ είναι να εμφανιστεί ο αφανής τζίρος των επιχειρήσε-
ων ώστε να αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα. Ακριβώς για 
τον λόγο αυτό το υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εντατι-
κοποιήσει άμεσα τους ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς 
αλλά και να λάβει μέτρα (κίνητρα και φόβητρα) προκειμένου 
να πεισθούν οι επαγγελματίες της εστίασης να εκδίδουν πε-
ρισσότερες αποδείξεις.
Πέραν αυτών και για την αντιστροφή της πορείας των εσόδων 
το υπουργείο Οικονομικών στηρίζει πολλά τόσο στη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων όσο 
βεβαίως και στην καταβολή του φόρου εισοδήματος που το 
τρέχον έτος θα είναι για πρώτη φορά τόσο καθυστερημένη.
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δη-
μοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, η πορεία εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού έχει ως εξής: Το έλλειμμα στο ισοζύγιο 
του κρατικού προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 4.991 εκατ. 
ευρώ, έναντι ελλείμματος 12.477 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 7.194 εκατ. ευρώ. 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 22.572 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 

851 εκατ. ευρώ ή 3,6% έναντι του στόχου του α' εξαμήνου 2013 
(23.423 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 20.842 εκατ. ευρώ, 901 εκατ. ευρώ ή 
4,1%, χαμηλότερα έναντι του στόχου (21.743 εκατ. ευρώ). Το 
μεγαλύτερο μέρος της ως άνω αρνητικής απόκλισης έναντι των 
στόχων καταγράφηκε τον Ιούνιο στις ακόλουθες κατηγορίες:
 α) Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 204 εκατ. 
ευρώ ή 39,1%, λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
φορολογικών δηλώσεων.
β) Στους άμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 82 εκατ. ευρώ ή 39,2%, 
λόγω της καθυστέρησης αποστολής των ειδοποιητηρίων για 
τους φόρους περιουσίας (Φ ΑΠ 2011).
γ) Στους φόρους κατανάλωσης κατά 145 εκατ. ευρώ ή 18,9%. 
Μέρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων, ύψους 200 
εκατ. ευρώ περίπου οφείλεται στην απεργία των εφοριακών 
υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες μέρες του Ιουνίου 
(27 & 28/6) που είχε ως αποτέλεσμα την είσπραξη του ποσού 
αυτού τις 2 πρώτες ημέρες του Ιουλίου 2013.
δ) Στα μη-τακτικά έσοδα κατά 703 εκατ. ευρώ ή 64,7% που 
οφείλεται κυρίως: 1. Στην καθυστέρηση είσπραξης από τα 
πιστωτικά ιδρύματα της απόδοσης 10% επί του εισφερόμενου 
κεφαλαίου από το Ε.Δ. στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητας 
των τραπεζών και 2. στη μετάθεση είσπραξης των αποδόσεων 
από τη διακράτηση ομολόγων του Ε.Δ. στα χαρτοφυλάκια των 
Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ANFAs). Η υστέ-
ρηση αυτή δεν επηρεάζει το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 
σε δημοσιονομική βάση.
ε) Στο ΦΠΑ όλων των κατηγοριών κατά 29 εκατ. ευρώ ή 3%.
Αντίθετα συνεχίστηκε και τον μήνα Ιούνιο η καλύτερη από τους 
στόχους πορεία είσπραξης των εσόδων από τους φόρους περι-
ουσίας κατά 38 εκατ. ευρώ ή 17,5%.
Ως αιτία που πρέπει να συνυπολογισθεί στην υστέρηση των 
φορολογικών εσόδων κατά 200 εκατ. ευρώ περίπου, τον Ιού-
νιο, το υπουργείο Οικονομικών συγκαταλέγει και την απεργία 
των εφοριακών υπαλλήλων τις δύο τελευταίες εργάσιμες ημέ-
ρες του Ιουνίου (27 και 28 του μηνός), θεωρεί, ωστόσο, τη συ-
γκεκριμένη αιτία ως συγκυριακή, θεωρώντας ότι η υστέρηση 
θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου, αλλά το ποσό θα συνυπολογισθεί 
στα έσοδα του επόμενου μήνα Ιουλίου.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 27.564 
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 3.053 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (30.617 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι 
δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25.792 
εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.975 
εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπα-
νών κατά 1.915 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 7.844 εκατ. ευρώ 
ή σε ποσοστό 23,3%. 
Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των 
πρωτογενών δαπανών κατά 2.795 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,5% 
σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 καθώς και στη 
μείωση των τόκων κατά 5.680 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 62% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.
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Αυστηρές συστάσεις, προκειμένου να εκπληρωθούν εντός 
χρονοδιαγραμμάτων τα συμφωνηθέντα με την τρόικα, αναμέ-
νεται να απευθύνει σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμα-
ράς κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης που θα συγκληθεί επισήμως για τα οργανογράμματα 
των υπουργείων, στο Μέγαρο Μαξίμου. Πέραν της κινητικό-
τητας, τα μέτωπα είναι πολλά καθώς περιλαμβάνουν σειρά 
παρεμβάσεων όπως ο κώδικας των δικηγόρων, οι απολύσεις 
και η αναδιάρθρωση των προς ιδιωτικοποίηση- ΕΑΣ (Ελληνικά 
Αμυντικά Συστήματα), ΕΛΒΟ και ΛΑΡΚΟ, για την προώθηση 
της οποίας ανακοινώθηκε χθες η πρόσληψη ανεξάρτητων συμ-
βούλων.
Η διαθεσιμότητα παραμένει το βασικό «μέτωπο». Η Ελλάδα 
έχει αναλάβει την υποχρέωση να θέσει σε καθεστώς διαθε-
σιμότητας 12.500 υπαλλήλους έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και 
άλλους τόσους έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Παρά τις οριζόντιες 
επιλογές της Δημοτικής Αστυνομίας και των σχολικών φυλά-
κων, αναζητούνται σχεδόν 5.000 επιπλέον υπάλληλοι εντός 
του επόμενου διμήνου. Το πρωθυπουργικό γραφείο θα ζητήσει 
από τους υπουργούς να «τρέξουν» τις διαδικασίες αξιολόγη-
σης του προσωπικού τους.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του 
οποίου, Ευ. Βενιζέλος, θα συμμετάσχει για πρώτη φορά, ως 
αντιπρόεδρος, στη συνεδρίαση, επιμένοντας ότι δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτά νέα οριζόντια μέτρα. Από την πλευρά του, 
ο αρμόδιος υπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε, ήδη, 
προειδοποιητικά μηνύματα στους συναδέλφους του. «Έχω 
επαναλάβει ότι το έργο της διοικητικής μεταρρύθμισης επιβλέ-
πεται από το υπουργείο... για να πετύχουμε, όμως, τους στό-
χους θα χρειαστεί η συμμετοχή και όλων των άλλων υπουργεί-
ων», επισήμανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια.
Δεδομένου ότι οι δύο μεγαλύτεροι «εργοδότες» του Δημο-
σίου είναι τα υπουργεία Εσωτερικών και Παιδείας και ότι το 
πρώτο έχει ήδη συνεισφέρει σημαντικά (Δημοτική Αστυνομία 
και φύλακες) το βάρος φαίνεται ότι θα πέσει στο δεύτερο. 
Περίπου 1.000 -1.300 εργαζόμενοι αναμένεται να βρεθούν 
σε καθεστώς κινητικότητας και από την Υγεία, μέσω της 
αναδιάρθρωσης των δομών, ωστόσο στόχος είναι να απορ-
ροφηθούν στο σύνολο τους σε ιδρύματα που αντιμετωπίζουν 
ελλείψεις προσωπικού.
Ανοικτό παραμένει και το μέτωπο στην ΕΡΤ, όπου χθες δημο-
σιοποιήθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση των 2.000 θέσε-
ων προσωρινής απασχόλησης στο μεταβατικό σχήμα. Η κα-
ταληκτική προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος λήγει 
στις 2 Αυγούστου και στο κυβερνητικό επιτελείο αναμένουν 
με αγωνία τον βαθμό ανταπόκρισης του προσωπικού της 
πρώην ΕΡΤ καθώς θα φανεί αν το μέτωπο της Αγίας Παρα-
σκευής παραμένει αρραγές ή θα αρχίσει να φθίνει. Σύμφωνα 
με συνεργάτες του αρμόδιου υφυπουργού Παντελή Καψή 
προβλέπεται, σε πρώτη φάση, η πρόσληψη 589 εργαζομέ-
νων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ η πρόσληψη των 

υπολοίπων 1.500 θα πραγματοποιηθεί μόλις παραληφθούν οι 
εγκαταστάσεις της Αγίας Παρασκευής.
- Σε διαθεσιμότητα 1.600 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων 
Σε καθεστώς διαθεσιμότητας βρίσκονται από χθες τελικά 
1.600 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων, μετά την εξαίρεση 
εκπαιδευτικών που υπάγονται στις εξαιρούμενες ειδικές 
κατηγορίες (πολύτεκνοι, εκείνοι με 67% βαθμό αναπηρίας, 
οι σύζυγοι υπαλλήλων που έχουν επίσης τεθεί σε διαθεσι-
μότητα, καθώς και κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
διπλώματος).
Αρχικά, 2.000 καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων επρόκειτο να 
τεθούν σε διαθεσιμότητα αλλά, μετά την αφαίρεση των περι-
πτώσεων που εξαιρεί ο νόμος, μειώθηκε σημαντικά ο τελι-
κός αριθμός - έως και κατά 400 άτομα, κατά πληροφορίες. 
Επίσης, από τους 500 που επρόκειτο να μεταταχθούν, οι 200 
πληρούν τα κριτήρια εξαίρεσης.
Βέβαια, η διαδικασία στιγματίστηκε από τις επιπτώσεις της 
σπουδής του υπ. Παιδείας. Ενδεικτικά, μετά την εσπευσμέ-
νη (πριν ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο) ανάρτηση στο 
Διαδίκτυο της λίστας των εκπαιδευτικών που τίθενται σε 
διαθεσιμότητα, με εγκύκλιο που εκδόθηκε την περασμένη 
Παρασκευή κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις 
κατηγορίες των εξαιρέσεων να καταθέσουν τα σχετικά δι-
καιολογητικά τους, έως και πέντε κατά περίπτωση, μέσα σε 
λίγες ώρες. Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο οι Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης υποχρεούνταν να τα αποστείλουν στο 
υπουργείο έως τις 2 μ.μ. του περασμένου Σαββάτου. Δηλαδή, 
η διαδικασία έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός ελαχίστων ωρών 
μη εργάσιμης ημέρας. «Καταγγέλλουμε το υπουργείο Παι-
δείας για τη χωρίς ιερό και όσιο δράση του, προκειμένου να 
υλοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την τροϊκανή εντολή, να ρίξει 
στον Καιάδα της διαθεσιμότητας - απόλυσης χιλιάδες εκπαι-
δευτικούς της TEE. Εργάζονται ακόμα και τις βραδινές ώρες 
και τις αργίες γι' αυτό τον σκοπό! Δεν θέλουν να χάσουν ούτε 
μία ώρα» δήλωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ κ. Θέμης Κοτσιφά-
κης. Για το θέμα η ΟΛΜΕ χθες πραγματοποίησε συλλαλητήριο 
στο υπουργείο Οικονομικών ενώ οργανώθηκαν κινητοποιή-
σεις σε διάφορες πόλεις όπως ενδεικτικά η κατάληψη των 
γραφείων Διεύθυνσης Αργολίδος στο Ναύπλιο. Για σήμερα η 
ΟΛΜΕ έχει καλέσει σε συνάντηση τις ομοσπονδίες δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων, 
τις οποίες η εκπαιδευτική ομοσπονδία σκοπεύει να κορυφώ-
σει τον Σεπτέμβριο, μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
Η ηγεσία του υπ. Παιδείας, από την πλευρά της, έχει διαβε-
βαιώσει τους εκπαιδευτικούς ότι περισσότεροι από τους μι-
σούς που τίθενται σε διαθεσιμότητα θα μεταταχθούν σε υπη-
ρεσίες του υπουργείου Υγείας. Επίσης, έως τον Σεπτέμβριο 
σχεδιάζεται να έχουν ολοκληρωθεί οι μετατάξεις 5.000 καθη-
γητών (ανήκουν σε πλεονάζουσες ειδικότητες όπως Πληρο-
φορικής, Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών, Καλλιτεχνικών) 
από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Τέλος, ολοκληρώνεται σήμερα η προθεσμία για την υποβολή 
αιτήσεων απόσπασης από σχολείο σε σχολείο, καθώς και σε 
υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.


