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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μετά από παρέμβαση του προέδρου του ΤΕΕ Χρή-
στου Σπίρτζη προς το  ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ δρομολογεί-
ται λύση σε δύο θέματα πρώτης γραμμής για τους 
διπλωματούχους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ, που 
αφορούν το πρώτο στην  παράταση προθεσμίας 
πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών του πρώτου  
εξαμήνου 2013 και το δεύτερο θέμα στην εξεύρεση 
λύσης για να έχουν οι μηχανικοί σε κάθε περίπτωση 
κάλυψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

Ειδικότερα ο Χρ. Σπίρτζης απευθυνόμενος με 
επιστολές του προς  τον πρόεδρο του Τομέα Μη-
χανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ιωάννη 
Γαμβρίλη και προς τον πρόεδρο του Ενιαίου Ταμεί-
ου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Αντώνη 
Σελλιανάκη έθεσε τα θέματα, ως εξής: 

- Για τις εισφορές: «Στο πλαίσιο της κοινωνικής 
αλληλεγγύης που οφείλει η Πολιτεία στους επιστή-
μονες Μηχανικούς που πλήττονται επαγγελματικά 
και οικονομικά, λόγω της οικονομικής κρίσης που 
διέρχεται η χώρα μας, συνέπεια της οποίας μεγά-
λος αριθμός ασφαλισμένων να μην καταφέρουν 
να αποπληρώσουν εγκαίρως τις ασφαλιστικές τους 
υποχρεώσεις, να προβείτε σε απόφαση παράτασης 
της προθεσμίας, (που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013) 
πληρωμής των ειδοποιητηρίων των ασφαλιστικών 
εισφορών για το Ά εξάμηνο του 2013 έως τις 15 Σε-
πτεμβρίου 2013, προκειμένου να μπορέσουν περισ-
σότεροι ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΑ 

Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ να εξοφλήσουν τις 
ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις χωρίς πρόσθετες 

χρεώσεις». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ακόμη 
στην επιστολή του ότι «το παραπάνω αίτημα κρίνε-
ται, επιπροσθέτως, πολύ σημαντικό, επειδή, λόγω 
της μη αποστολής διορθωμένων ειδοποιητηρίων 
για το ‘Α εξάμηνο του 2013, μετά την απόφαση του 
ΕΤΑΑ (ΔΣ 228/ 29.04.2013), υπήρξε σύγχυση σε με-
γάλο ποσοστό των Συναδέλφων για την καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής καθώς και για το ύψος των 
εισφορών που ήταν υποχρεωμένοι τελικά να απο-
πληρώσουν, με αποτέλεσμα πολλοί να μην προβούν 
στην πληρωμή των εισφορών». 

-Για την ιατροφαρμακευτική κάλυψη: Ο Χρ. Σπίρ-
τζης τόνισε στην επιστολή ότι «λόγω της μεγάλης 
επαγγελματικής ύφεσης που διέρχεται κλάδος των 
Μηχανικών και της συνεπαγόμενης οικονομικής 
αδυναμίας των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ – Κλάδο 
Μηχανικών και ΕΔΕ να ανταπεξέλθουν στις ασφα-
λιστικές τους υποχρεώσεις, να εξετάσετε τη δυνα-
τότητα μεμονωμένης πληρωμής των εισφορών για 
τον Κλάδο Υγείας διακριτά από τους υπόλοιπους 
Κλάδους Ασφάλισης, προκειμένου να παρέχεται 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Ασφαλισμέ-
νους και στα προστατευμένα Μέλη τους». 

Οι παρεμβάσεις προτάσεις του Χρ. Σπίρτζη και για 
τα δύο θέματα υιοθετήθηκαν από το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕ-
ΔΕ και περιβλήθηκαν με αποφάσεις Διοικητικού 
Συμβουλίου προς άμεση εφαρμογή. Για το θέμα 
της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης θα ακολουθήσει 
νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας, 
μετά από σχετικό αίτημα της διοίκησης του Ταμείου.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡ. ΣΠΙΡΤΖΗ  
ΠΡΟΣ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕΣΗΜΕΡΑ

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

Το πολιτικό σκηνικό στη σοβούσα αντιπα-
ράθεση ΕΕ και ΔΝΤ (Γερμανίας και ΗΠΑ για 
την ακρίβεια) αλλάζει και η Ελλάδα, όπως, 
άλλωστε, σημειώναμε εδώ και ημέρες 
βρίσκεται ανάμεσα. Τα προβλήματα που 
ανέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες από 
πλευράς ΕΕ, σε ότι αφορά την εκταμίευση 
της δόσης, η καθυστέρηση της παράδοσης 
της έκθεσης του Πολ Τόμσεν στη διοίκηση 
του ΔΝΤ, αλλά – κυρίως – οι απαιτήσεις για 
πλήρη υποταγή της ελληνικής κυβέρνησης, 
σε ότι αφορά τις απολύσεις και την κινητικό-
τητα στο δημόσιο από τη μια, στην περαιτέ-
ρω ελαστικοποίηση των όρων απασχόλησης 
(ελευθερία στις απολύσεις) στον ιδιωτικό 
τομέα απ’ την άλλη, παράλληλα και νέας 
μείωσης κόστους εργασίας (μισθών και 
ασφαλιστικών εισφορών), φανερώνουν ότι 
η Ελλάδα μετατρέπεται σε «σάκο του μποξ».
Είχαμε επισημάνει πως τα ταξίδια Σόιμπλε 
και Λιού, η φωτογράφιση Σαμαρά στο πλευ-
ρό της Μέρκελ, η συνάντηση με τον Ομπά-
μα, αλλά και οι παρασκηνικές κινήσεις και 
διαβουλεύσεις, τίποτα θετικό για τους Έλ-
ληνες πολίτες δεν προμηνύουν, αντιθέτως 
καθιστούν φανερό ότι βρισκόμαστε ενώπιον 
ενός εξαιρετικά θερμού φθινοπώρου, όπου 
στο «τραπέζι» θα τεθούν κρίσιμα θέματα, 
όπως η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους 
(με τους Γερμανούς να επιμένουν ότι 
νέο «κούρεμα» δεν θα γίνει), αλλά και το 
χρηματοδοτικό κενό των περίπου 2,5 δισ. 
ευρώ το 2014 (κατά τους τωρινούς υπολο-
γισμούς).
Έναντι όλων αυτών η κυβέρνηση απο-
δεικνύεται αδύναμη να χειριστεί τα νέα 
δεδομένα, υποτάσσεται ασυζητητί σε ότι της 
επιβάλλεται και φανερώνει ότι διακατέχεται 
από σύγχυση, έλλειψη πολιτικής κατεύθυν-
σης και στόχου. 

Λύση για εισφορές  
και ιατροφαρμακευτική  
κάλυψη των Μηχανικών  
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για τα υδροπλάνα 
ΣΥΡΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου

30
Ιουλίου

2013

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο διεθνές επιστημονικό συ-
νέδριο Instrumental Methods of Analysis-
Modern Trends and Applications (IMA 2013) 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήματα Χημικών Μηχανι-
κών Α.Π.Θ. και Ε.Μ.Π. 

15-19
Σεπτεμβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  
Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-
φέρειας της Ευρώπης;  
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεμβρίου

2013
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Α 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

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Το 13 ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας θα πραγματοποιηθεί στην 
Αθήνα από τις 5 ως τις 7 Σεπτεμβρίου 2013, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του Ελληνι-
κού Οργανισμού Ανακύκλωσης. Η συγκεκριμένη 
επιστημονική εκδήλωση –που διεξάγεται κάθε δύο 
χρόνια- συγκεντρώνει μηχανικούς, επιστήμονες, 
ερευνητές, φοιτητές κ.ά., προκειμένου να συζητή-
σουν τα περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής. Το 
συνέδριο υποστηρίζεται από το Παγκόσμιο NEST 
(Δίκτυο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας), ένα διεθνές επιστημονικό κίνημα, που έχει 
μέλη από περισσότερες από 60 χώρες.
Θεματολογία
•Βιοπαρακολούθηση
•Καθαρή ενέργεια και την αειφορία
•Κλίμα και ατμοσφαιρική ρύπανση
•Κλιματική αλλαγή και περιβάλλον δυναμικής
•Ξηρασία και λειψυδρία
•Οικολογία και διαχείριση οικοσυστημάτων
•Περιβαλλοντική εκπαίδευση
•Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της νανοτεχνολογίας
•Περιβαλλοντική διαχείριση και βιωσιμότητα
•Υγεία και περιβάλλον
•Νέα υλικά επεξεργασίας νερού και εφαρμογή τους
•Διαχείριση στερεών αποβλήτων
•Λύματα και επεξεργασία ιλύος
•Υδατικοί πόροι και διαχείρισης λεκάνης απορ-
ροής ποταμού
•Ποιότητα νερού
•Επεξεργασία νερού και ανάκτηση.
Πληροφορίες; Τηλ.: 210 - 6.492.451 -2, e-mail: 
cest2013@gnest.org 

Διεθνές Συνέδριο  
Περιβαλλοντικής  

Επιστήμης  
και Τεχνολογίας  

•Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για 
την Προτυποποίηση και την Τυποποί-
ηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει το «5ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-
ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» 
στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014 στη 
Θεσσαλονίκη.
Θεματικές ενότητες: 
-Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα 
στις Επικοινωνίες-Διακίνηση-Κατανά-
λωση 
- Κοινωνικά Πρότυπα-Υγεία 
- Πρότυπα και Ποιότητα στην Εκπαίδευ-
ση 
- Περιβάλλον-Τυποποίηση και Πρότυπα 
για Ποιοτικές κατασκευές
- Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα 
στην Παραγωγή
- Δοκιμές-Έλεγχοι-Πιστοποίηση 
- Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση 
στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
- Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής 
- Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες
-Τηλεπικοινωνίες
Πληροφορίες: Τηλ: (2310) 995461, 
email: protypation@auth.gr, ιστοσελίδα:  
www.eneprot.gr 

•Η Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών, το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και άλλοι φο-
ρείς, διοργανώνουν το 17ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Πληροφορικής (PCI 2013) στο 
ξενοδοχείο MET Hotel στη Θεσσαλονίκη, 
από τις 19 ως τις 21 Σεπτεμβρίου 2013. 
Το συνέδριο θα διεξαχθεί ταυτόχρονα 
με το 6ο Βαλκανικό Συνέδριο Πληρο-
φορικής - BCI 2013. Το PCI 2013 σκοπό 

έχει να αποτελέσει έναν αποτελεσματικό 
δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους 
φορείς λήψης αποφάσεων (κυβέρνηση, 
υπουργεία και δημόσιες υπηρεσίες), 
τους ερευνητές (πανεπιστήμια, κέντρα 
ερευνών και ανάπτυξης, κέντρα start-
up και "θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 
- incubators"), τους επαγγελματίες του 
χώρου (επικεφαλής και διευθυντικά 
στελέχη ΜΜΕ) και σε όσους ασχολού-
νται με τις τελευταίες εξελίξεις στην 
έρευνα, την επιστημονική ανάπτυξη 
και την πρακτική εφαρμογή των ΤΠΕ 
για να συζητήσουν επίκαιρα θέματα με 
συνάφεια και σημασία για την ανταγωνι-
στικότητα της χώρας, καθώς και για την 
αειφόρο, υγιή και ισότιμη περιφερειακή 
ανάπτυξη.

•Το 11ο Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο 
θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 
τις 8 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2013, από 
την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.
ΑΣ.ΕΤ.), που αποτελεί τον επίσημο φο-
ρέα οργάνωσης των Ελλήνων που ασχο-
λούνται επαγγελματικά με την έρευνα 
και διδασκαλία σε θέματα αστρονομίας 
και αστροφυσικής. 
Το συνέδριο,  στο οποίο παρουσιάζονται 
οι τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα σε 
θέματα αστρονομίας, διεξάγεται κάθε 
φορά (ανά δύο χρόνια) σε διαφορετική 
περιοχή της χώρας. Η επίσημη γλώσσα 
των συνεδρίων της ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ. είναι η αγ-
γλική και συνήθως σε αυτά συμμετέχουν 
πάνω από 100 επιστήμονες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Πληροφορίες: 
http://www.helas.gr/

Πανελλήνια συνέδρια 
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ ΠΡΟΣ Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Επανεκκίνηση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, απέστειλε επιστολή στον Υπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία ζητά 
την αύξηση της χρηματοδότησης του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ' 
Οίκον» κατά 270 εκ. ευρώ, ώστε να συνεχιστεί η υποδοχή νέων αιτήσεων 
προέγκρισης δανείου έως την άνοιξη 2014 και να ολοκληρωθούν οι υπα-
γωγές πριν το τέλος 2014. Παράλληλα ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χα-
τζηδάκης έχει ήδη εντάξει τη συνέχιση και ενίσχυση του προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ' Οίκον» στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που ανέλαβε να 
προχωρήσει σε συμφωνία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, με στόχο την 
βελτίωση της ρευστότητας στην ελληνική οικονομία.   Ειδικότερα ο κ Μανιά-
της στο κείμενο της επιστολής του προς τον ομόλογο του κ Χατζηδάκη ανα-
φέρει: Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον» 
που προκηρύχτηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011 και άρχισε να υλοποιείται τον 
Ιούλιο 2011 είναι σήμερα €470 εκατ. και άλλα €130 εκατ. ως συμμετοχή των 
Τραπεζών, δηλ. συνολικά €600 εκατ.. Συνολικά μπορούν να εξυπηρετηθούν 
περίπου 60.000 έργα. Έχουν υποβληθεί περί τις 140.000 αιτήσεις, γεγονός 
που δείχνει την τεράστια αποδοχή του από τους πολίτες, αφού ουσιαστικά 
οι αιτήσεις υπερκαλύπτουν κατά μεγάλο ποσοστό τις σημερινές χρηματο-
δοτικές δυνατότητές του, των περίπου 60.000 έργων - αιτήσεων. Το γεγονός 
αυτό από μόνο του αναδεικνύει την τεράστια ανάγκη για άμεση ενίσχυσή 
του. Ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα και τις 
αιτήσεις των πολιτών με την ταχύτητα που απαιτούν οι συνθήκες της αγοράς 
προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία καθώς και 
η ανάγκη στήριξης της οικοδομής ως βασικού πυλώνα της εθνικής οικο-
νομίας, ιδιαίτερα σε δράσεις πολλαπλών θετικών επιπτώσεων σε ζητήματα 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, καθώς και σε ζητήματα χρησιμοποίη-
σης πρώτων υλών που σε ποσοστό άνω του 70% παράγονται από ελληνικές 
βιομηχανίες-βιοτεχνίες.
-Από τις 140.000 αιτήσεις, πάνω από 65.560 πολίτες έχουν λάβει προέγκρι-
ση δανείου, ενώ άλλοι 8.000 βρίσκονται στο στάδιο λήψης προέγκρισης 
δανείου.
-Έχουν εκδοθεί 50.000 πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης -ΠΕΑ- (απα-
ραίτητο δικαιολογητικό για την αίτηση) και άλλα 5.500 βρίσκονται σε εκ-
κρεμότητα.
-31.000 αιτήσεις έχουν ήδη υπαχθεί και άλλες 13.000 βρίσκονται σε διαδι-
κασία ελέγχου από τις τράπεζες.
-12.000 έργα έχουν εκταμιευθεί πλήρως και 14.000 έχουν λάβει προκατα-
βολή.
Σήμερα, διαμορφώνονται οι ακόλουθες αντικειμενικές συνθήκες:
Στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτί-

ου Αιγαίου, οι υφιστάμενοι μετά την προσαύξηση πόροι επαρκούν για την 
κάλυψη των αιτημάτων σε διαδικασία ελέγχου από τις τράπεζες, αλλά όχι 
για την υποδοχή νέων αιτήσεων προέγκρισης δανείου. Αυτό σημαίνει ότι θα 
υποχρεωθούμε να προβούμε σε αναστολή της θετικής αυτής εξέλιξης αν 
δεν υπάρξουν ειδικές χρηματοδοτικές πρόνοιες.

Στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Στόχου Αμιγούς Σύγκλισης (ΕΠΑΕ), 
οι πόροι επαρκούν επίσης μόνο για την κάλυψη των αιτημάτων σε διαδικα-
σία ελέγχου από τις τράπεζες και αφού υπάρξει μεταφορά πόρων από το 
Ταμείο «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» στο Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης. Είναι 
προφανές, με βάση τα παραπάνω ότι όχι μόνο δεν εμφανίζονται γραφειο-
κρατικές καθυστερήσεις στο Πρόγραμμα, όπως ίσως ορισμένοι υπηρεσια-
κοί παράγοντες ισχυρίζονται, αλλά αντίθετα οποιαδήποτε αλλαγή τώρα του 
Οδηγού υλοποίησης ενός Προγράμματος τέτοιας εμβέλειας με την αναγκαία 
αλλαγή στο software των τραπεζών και τις ενημερώσεις των επιμέρους συ-
ντελεστών, μόνο καθυστέρηση της τάξης των 2-3 μηνών θα επιφέρει χωρίς 
κανένα απολύτως κέρδος.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρε-
ση πρόσθετων πόρων στο πλαίσιο της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, με στόχο τη συνέχιση του Προγράμματος, δεδομένης της 
χρησιμότητάς του στην εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό τομέα, και της 
θετικής επίπτωσης του στις δραστηριότητες αρκετών παραγωγικών κλάδων 
της ελληνικής οικονομίας, το οποίο συμβάλλει μεταξύ άλλων στην τόνω-
ση της απασχόλησης με περίπου 10.400 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, 
απαιτούνται πρόσθετοι πόροι, επιπλέον της προσαύξησης των €74, 6 εκατ., 
ύψους €190 εκατ. και παράλληλα μεταφορά πόρων ύψους €80 εκατ. από το 
Ταμείο για το Πρόγραμμα Άμεσης Ενίσχυσης, σύνολο €270 εκατ. ώστε να 
μπορεί να συνεχιστεί η υποδοχή νέων αιτήσεων προέγκρισης δανείου έως 
την άνοιξη 2014 και να ολοκληρωθούν οι υπαγωγές πριν το τέλος 2014. Εκτι-
μούμε δε ότι θα δημιουργήσουν περί τις 6.500 επιπλέον θέσεις εργασίας την 
επόμενη διετία. Διαφορετικά, θα πρέπει να προβούμε σε άμεση αναστολή 
υποδοχής νέων αιτήσεων προέγκρισης δανείου, σε όλη τη χώρα πλην Αττι-
κής, ώστε η αγορά και οι πολίτες να γνωρίζουν την κατάσταση έγκαιρα και 
να μην προβούν σε δαπάνες όπως στο κόστος έκδοσης του ΠΕΑ». 

Από την πλευρά του υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Χα-
τζηδάκης δέχθηκε ότι είναι δεσμευμένο €1,5 περίπου δισ. τα οποία μέσω 
προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ ή μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσε-
ων μπορεί να κατευθυνθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πρόσθεσε 
ότι συμφωνήθηκε με τις τράπεζες ότι το μεγαλύτερο κομμάτι απ' αυτά τα 
δεσμευμένα κονδύλια θα πρέπει να έχει απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 
χρόνου.



Κτίριο ορόσημο για το Χονγκ Κονγκ σκοπεύει η Ιρακινή αρχιτεκτόνισσα Zaha Hadid να 
είναι το Polytechnic University, τη μελέτη του οποίου ολοκληρώνει με τους συνεργάτες 
της. Θα συμβολίζει τη δυναμική ανάπτυξη του Χονγκ Κονγκ ως το μεγαλύτερο οικονομι-
κό κόμβο της Ασίας, καθώς και το υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του ιδρύματος το οποίο 
προσφέρει σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και τα ερευνητικά προγράμματα στα τεχνικά 
επαγγέλματα. 
Ο σχεδιασμός του καινοτόμου πύργου του Πολυτεχνείου προέκυψε ως αποτέλεσμα της 
επανεξέτασης των χαρακτηριστικών και των απαιτήσεων που έχει ένα τέτοιο ίδρυμα, 
σε συνδυασμό με το περιβάλλον όπου αυτό θα κτιστεί, αλλά και της αναζήτησης μιας 
έκφρασης έξω από την κλασική «τυπογραφία» ενός πύργου. Η δομή στην οποία τελικά 
κατέληξε η ομάδα του σχεδιασμού ήταν «ρευστή», αυξανόμενη κατά τη φορά από το 

έδαφος προς τα πάνω, αλλά με ισχυ-
ρές αναφορές στην πλούσια παρά-
δοση του Πολυτεχνείου, με έμφαση 
και στα επιζητούμενα μελλοντικά 
επιτεύγματα. 
«Το εχέγγυο της ευελιξίας» είναι μια 
έννοια που προκύπτει από τα πολλά 
διαφορετικά προγράμματα του Πολυ-
τεχνείου και της διασύνδεσής τους, 
κι αυτή παρείχε μια σαφή κατευθυ-
ντήρια αρχή, η οποία θα διέπει την 
λογική του εσωτερικού του κτιρίου, 
οργανωμένη, αλλά και εύκολα προ-
σβάσιμη από τους επισκέπτες, υπο-
στηρίζουν οι σχεδιαστές του. 
Ο ελεύθερος χώρος στην επιφάνεια 
του εδάφους, έχει αυξηθεί, επιτρέ-
ποντας την απρόσκοπτη είσοδο και 
έξοδο από το κτίριο και γενικά την 
πανεπιστημιούπολη. Το ανοικτό και 
δημόσιο φουαγιέ, «εισέρχεται» βαθιά 
στο κτίριο, φέρνοντας τους επισκέ-

πτες σε ένα ευχάριστο και …παιχνιδιάρικο χώρο, με καταστήματα, καφετέρια, μουσείο 
και χώρο εκθέσεων.
Το ύψους 76 μέτρων κτίριο της διεθνούς φήμης αρχιτεκτόνισσας, είναι μια ακόμη εκ-
δήλωση της έρευνας των αρχιτεκτόνων και των εξερευνήσεων της αρχιτεκτονικής, που 
βρήκαν πρόσφορο έδαφος στο Χονγκ Κονγκ, υπογραμμίζει.
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ

Ένα αιώνα ιστορίας κλείνει εφέτος η βρε-
τανική αυτοκινητοβιομηχανία Αστον Μάρ-
τιν. Ιδρύθηκε από τους Lionel Martin and 
Robert Bamford. Την περασμένη εβδομάδα 
(25 Ιουλίου) η Aston Martin κατέληξε σε 
συνεργασία με την Mercedes-AMG, στο 
πλαίσιο αλλεπάλληλων προσπαθειών τα 
τελευταία χρόνια να διατηρηθεί μεταξύ των 
διεθνών παραγωγών χειροποίητων αυτοκι-
νήτων. Είχε προηγηθεί το 2007 η εξαγορά 
του 90% από μια κοινοπραξία επενδυτών με 
επικεφαλής την Prodrive David Richards 
και τον Δεκέμβριο του 2012 η μεταβίβαση 
του 37,5% (έναντι 150 εκατομμυρίων λιρών 

Αγγλίας) στο ιταλικό ιδιωτικό μετοχικό κε-
φάλαιο Investindustrial. Θυμίζουμε ότι από 
το 1994 ως το 2007 η Aston Martin, ήταν 
πλήρως ελεγχόμενη από την Ford Motor 
Company.
Η ιστορία της καταγράφει συνεχείς οικονο-
μικές περιπέτειες, αλλά και προσπάθειες 
για καινοτομίες στους κινητήρες. Το 1983 η 
εταιρεία πέρασε σε σημαντικό ποσοστό στην 
ιδιοκτησία του Πίτερ Λιβανού και των αδελ-
φών Νίκου και Γιάννη Παπανικολάου, γόνων 
ελληνικών εφοπλιστικών οικογενειών.
Η Aston Martin γνώρισε τη διεθνή φήμη ως 
το αυτοκίνητο του James Bond, τόσο με τον 
Σον Κόνερι, όσο και με τον Τίμοθι Ντάλτον. 
Το ρεκόρ παραγωγής της το πέτυχε το 1995, 
με 700 αυτοκίνητα σε ένα χρόνο, όταν η 
εταιρεία βρισκόνταν υπό την Ford. Έως και 
σήμερα οι κινητήρες της εξακολουθούν να 
κατασκευάζονται από την Ford στην Κολω-
νία.
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Ενόψει ιδιωτικοποίησης σε  συμψηφισμό οφειλών ανάμεσα σε ΕΥΔΑΠ και Δημόσιο 
προχωρά η κυβέρνηση με τροπολογία που κατατέθηκε από τους υπουργούς Οικονο-
μικών, Υποδομών και Τουρισμού, στο νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση του ΕΟΤ. Πα-
ράλληλα το Δημόσιο σταματά να καλύπτει το έλλειμμα του λογαριασμού εφάπαξ των 
υπαλλήλων της ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 30 Ιουνίου 2013 του 
Δημοσίου προς την ΕΥΔΑΠ από έργα υποδομής, κατασκευής έργων ύδρευσης ΝΠΔΔ, 
κατασκευής και συντήρησης έργων αντιπλημμυρικής προστασίας κ.λπ., καθώς και μη 
φορολογικών οφειλών της ΕΥΔΑΠ προς το Δημόσιο. Τυχόν οφειλές που θα προκύψουν 
θα καλυφθούν από ειδική πίστωση που υπάρχει στον κρατικό προϋπολογισμό για την 
εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 
Με άλλη διάταξη στην ίδια τροπολογία καταργούνται η επιτροπή που ασκεί την διαχεί-
ριση του λογαριασμού εφάπαξ του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ και παύει η υποχρέωση του 
Δημοσίου να καλύπτει εφεξής το έλλειμμα του λογαριασμού αυτού.

Συμψηφισμός οφειλών ΕΥΔΑΠ  
και Δημοσίου

Στην κλοπή πετρελαίου από μηχανήματα 
έργων σε εργοτάξια του Νομού Ροδόπης 
είχαν επιδοθεί τέσσερις άνδρες και μία 
γυναίκα τους τελευταίους δύο μήνες.
Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος 
Ασφάλειας Κομοτηνής εξιχνίασαν τέσσε-
ρις περιπτώσεις κλοπής πετρελαίου, συ-
νολικής ποσότητας 4.160 λίτρων με τη συ-

γκεκριμένη πρακτική και συνέλαβαν έναν 
22χρονο, έναν 24χρονο και μία 24χρονη 
σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικο-
γραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς 
και έναν άνδρα 42 ετών, ο οποίος κατη-
γορείται για αποδοχή προϊόντων εγκλή-
ματος. Δύο συνεργοί τους, 25 και 26 ετών, 
διέφυγαν τη σύλληψη και αναζητούνται.

Κλοπές σε εργοτάξια 

Υποχώρηση 6,2% κατέγραψε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 το 
διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερ-
δοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.  Συγκε-
κριμένα, από 30,9 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2012, μειώθηκε 
σε 29 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2013.  Σύμφωνα με την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αυτό οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στη μείωση κατά 11,1% των αποδοχών των εργαζομένων και 
στη μείωση κατά 11,7% των κοινωνικών παροχών που εισπράττουν 
τα νοικοκυριά. Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικο-
κυριά, μειώθηκε κατά 8,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του προηγούμενου έτους, από 35,6 δισ. ευρώ σε 32,4 δισ. ευρώ. 
Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που 
ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο δια-
θέσιμο εισόδημα, ήταν -11,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε 
σύγκριση με -15,0% το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Πιο φτωχά τα ελληνικά 
νοικοκυριά

«Κόκκινο» χτυπάει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει 
έως τους 39 βαθμούς αύριο Τρίτη, προκαλώντας τον πρώτο μίνι καύσωνα του φετινού 
καλοκαιριού.  Ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει την ανιούσα από σήμερα, οπότε θα 
φτάσει κυρίως στα δυτικά στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη θα αγγίξει 
τους 39 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία από την 
Τετάρτη ο υδράργυρος θα αρχίσει και πάλι να υποχωρεί.

Μίνι καύσωνας

Το «πράσινο φως» από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζά-
νης έλαβαν οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 
την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Το ένα αιολικό πάρ-
κο ισχύος 24MW πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση 
«Κουρουμπά/ Κορυφή/ Βράχος, σε απόσταση 13 χλμ. από 
την πόλη της Κοζάνης ενώ το δεύτερο, ισχύος 36MW θα 
εγκατασταθεί στην τοποθεσία «Στάνες / Ξηροπήγαδο /
Σκοπιά» των Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, σε απόσταση 
12 χλμ. από την Κοζάνη. Από την επένδυση εκτιμάται ότι 
θα υπάρξει τόνωση των τοπικών επιχειρήσεων και δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και ενίσχυση της το-
πικής αγοράς ηλεκτρομηχανολογικού υλικού, τόσο κατά 
τη φάση κατασκευής, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας 
του έργου. Σημειώνεται ότι, το 1,7% των ακαθάριστων 
εσόδων από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας θα 
καταβάλλεται δια νόμου ως ανταποδοτικό τέλος στους 
Δήμους Εορδαίας και Κοζάνης στα διοικητικά όρια των 

οποίων θα εγκατασταθούν τα αιολικά πάρκα.

Αιολικά πάρκα στην Κοζάνη
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Φόροι 4,7 δισ. ευρώ θα πρέπει να εισρέουν 
στα κρατικά ταμεία κάθε μήνα- ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΣΟΔΩΝ 28,1 ΔΙΣ. • Από τα δάνεια του μηχανισμού 

στήριξης ελάχιστα διατέθηκαν για την κάλυψη άλλων αναγκών- 
ΣΤΑ 100 ΔΙΣ. ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ • ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Βγαίνουν στο κυνήγι των αποδείξεων 1.400 του ΣΔΟΕ- Η 
ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ- ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΛΟΓΩ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ • 
ΣΕΡΙΦΟΣ: ΕΠΕΦΤΑΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΟΥΝ • ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΙ; 

ΕΘΝΟΣ: Το Taxis μπλοκάρει τα εκκαθαριστικά και καλεί τους πολίτες 
στις εφορίες- ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- 
Άρχισε νέος γύρος θερινής ταλαιπωρίας • Στην Κύπρο για ποσά άνω των 
100.000 €- ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΣΤΟ 47,5% ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ • 
Άγριες μάχες στην Αίγυπτο-  ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΠΑΡΑΓΜΟΣ ΜΕ ΔΕΚΑΔΕΣ 
ΝΕΚΡΟΥΣ • Στάχτη χιλιάδες στρέμματα- ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΣΕ 
ΡΟΔΟ- ΣΕΡΙΦΟ- ΚΡΗΤΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Μαζί με το Δημόσιο μπαίνουν 
και οι οργανισμοί στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης- ΝΕΑ ΔΟΣΗ 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- Σόιμπλε: Ούτε υποδόση θα πάρει η ελληνική κυβέρνηση 
αν δεν ανταποκριθεί στα προαπαιτούμενα • Φωτιές: ΣΕ ΠΥΡΙΝΟ ΚΛΟΙΟ 
Η ΧΩΡΑ • Σύλληψη αντιδημάρχου- ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟ ΚΑΙ 
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Και από τα 2, στα 4 χρόνια η καθυστέρηση 
καταβολής του- ΝΕΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 20% ΣΤΟ ΕΦΑΠΑΞ • ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟΝ 
ΑΕΡΑ 385.000 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ • ΣΤΑΧΤΗ ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΙΒΑΔΙ 
ΣΤΗ ΣΕΡΙΦΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ο επίσημος οδηγός για 1,5 εκατ. 
ασφαλισμένους- «ΠΑΡΑΘΥΡΑ» ΚΑΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΙΚΑ • «ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ» ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ- Και 85.000 φορολογούμενοι κλήθηκαν στις ΔΟΥ για περαιτέρω 

έλεγχο των δηλώσεων που κατέθεσαν • Στάχτη χιλιάδες στρέμματα σε 
Ρόδο, Σέριφο και Κρήτη- ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΡΙΑ ΝΗΣΙΑ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Τι σηματοδοτεί η διήμερη επίσκεψη του 
Ιταλού πρωθυπουργού στην Αθήνα- ΕΛΛΗΝΟΪΤΑΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΚΑΤΑ ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ • Στα άκρα στρατός και ισλαμιστές- 
ΠΝΙΓΗΚΕ ΣΤΟ ΑΙΜΑ Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ • Εκβιάζει για τα προαπαιτούμενα 
με υπο- δόσεις ο Σόιμπλε και ζητεί απολύσεις στο Δημόσιο- ΜΑΥΡΟΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σπεύδει σχεδόν σαράντα μέρες πριν έρθει πάλι η 
τρόικα να προσφέρει γην και ύδωρ στους δανειστές, απειλώντας την 
κοινωνία ότι θα είναι δύσκολη η διαπραγμάτευση!- ΤΑ ΔΙΝΕΙ ΟΛΑ Ο 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ • ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ (MADE IN USA) ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ- Για συμφωνία πριν από τις γερμανικές εκλογές πιέζει η 
Ουάσιγκτον, που δεν εμπιστεύεται τον Τσίπρα • 200 νεκροί- ΑΠΟΛΥΤΟ 
ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: 10 απαντήσεις για την υπαγωγή στο νέο νόμο- 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ • Σήμερα συνάντηση του 
Α. Σαμαρά με τον Ιταλό πρωθυπουργό Ε. Λέτα- ΚΟΙΝΟ ΟΡΑΜΑ ΜΙΑ 
ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο ΑΝΤΙ- ΤΣΙΠΡΑΣ- Για να εκφράση τη γενιά της 
Μεταπολιτεύσεως.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η πρώτη εμφάνιση του Αντίχριστου ανάμεσα σε 
6.000 ανθρώπους πραγματοποιήθηκε!!!- ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο «ΜΕΣΣΙΑΣ» 
ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ.
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ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 29/07/2013

Μαζικά στις Εφορίες για έλεγχο παραστατικών στέλνει χι-
λιάδες φορολογούμενους το TAXIS, καθώς «ανάβει κόκκι-
νο» για τις φορολογικές τους δηλώσεις και μπλοκάρει την 
έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Σύμφωνα με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς πρό-
κειται για μαζικό φαινόμενο, αφού, όπως λένε, υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου για οχτώ στους δέκα πελάτες τους στην 
οθόνη του υπολογιστή εμφανίζεται ειδικό μήνυμα με το 
οποίο καλούνται να προσέλθουν για έλεγχο στην αρμόδια 
ΔΟΥ, προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
παραστατικά, βεβαιώσεις, αποδείξεις και αντίγραφα δηλώ-
σεων προκειμένου να ελεγχθούν αν όσα έχουν αναγράψει 
στη δήλωση είναι αληθή.
Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται συνωστισμός στα 
τμήματα φορολογίας εισοδήματος από φορολογούμενους 
που περιμένουν ώρες στην ουρά για να περάσουν το «τεστ 
ειλικρίνειας» και έτσι να καταργούνται στην πράξη οι ηλε-
κτρονικές δηλώσεις και να ακολουθούνται οι χρονοβόρες 
και γραφειοκρατικές διαδικασίες που ίσχυαν με τις χειρό-
γραφες δηλώσεις.
Κι αυτό γιατί κατά την προσέλευση τους στις ΔΟΥ οφείλουν 
να προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και 
παραστατικά (εκκαθαριστικά μισθοδοσίας για τα ποσά των 
αποδοχών και των παρακρατούμενων φόρων, αποδείξεις 
για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, δί-
δακτρα φροντιστηρίων και ενοίκια κατοικιών, βεβαιώσεις 
για ασφάλιστρα ζωής, για ασφαλιστικές εισφορές, για 
τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, πιστοποιη-
τικά γέννησης παιδιών, παραστατικά για τις επαγγελματικές 
δαπάνες κ.α.). Mαζί με τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει 
να προσκομίσουν για έλεγχο και τις αποδείξεις που απαι-
τούνται για την κατοχύρωση του αφορολόγητου ορίου των 
5.000 ευρώ.
Οι λογιστές χαρακτηρίζουν το νέο σύστημα συναγερμού για 
ύποπτες φορολογικές δηλώσεις «τυφλό» και χωρίς λογική, 
καθώς, όπως λένε, παραπέμπει για έλεγχο στην Εφορία 
ακόμα και μισθωτούς και συνταξιούχους που δηλώνουν 
μικρές ή και μηδενικές αφορολόγητες δαπάνες και πάντως 
σε καμία περίπτωση η δήλωσή τους δεν περιέχει επικίνδυ-
νους κωδικούς όπως εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, 
υψηλές εκπτώσεις δαπανών, μεγάλα ποσά τόκων καταθέ-
σεων ή τεκμήρια δια βίωσης.
 «Υπάρχει περίπτωση συνταξιούχου που δήλωσε εισόδημα 
9.000 ευρώ για το 2012, έξοδα υγείας 400 ευρώ και είχε 
στην κατοχή του μία μικρή κατοικία, αλλά θεωρήθηκε από 
το σύστημα ύποπτος και παραπέμφθηκε στην Εφορία για 
έλεγχο» έλεγε ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών υπογραμμίζουν 
ότι το «μπλόκο» για έλεγχο αφορά το 2,5% των δηλώσεων 
και ισχύει για όσους με βάση τα αναγραφόμενα στοιχεία 
εμφανίζουν μεγάλη επικινδυνότητα «ανακρίβειας». Μέχρι 
να ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις και να επαληθευθούν 

τα δηλωθέντα ποσά δεν πρόκειται να εκδοθούν εκκαθα-
ριστικά σημειώματα για τους συγκεκριμένοι φορολογού-
μενους. Επισημαίνεται ότι τα προηγούμενα χρόνια με την 
υποβολή της φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά εκδίδο-
νταν άμεσα προσωρινό και έγκυρο εκκαθαριστικό σημεί-
ωμα και στη συνέχεια o φορολογούμενος λάμβανε μέσω 
του ταχυδρομείου και το τυπικό εκκαθαριστικό σε φυσική 
μορφή μαζί με τα ειδοποιητήρια πληρωμής ή επιστροφής 
φόρου.
Αν μετά τον έλεγχο της εφορίας αποδειχτεί ότι ο φορολο-
γούμενος είναι ειλικρινής, τότε θα ειδοποιείται n ΓΓΠΣ να 
προχωρήσει στην εκκαθάριση της δήλωσης και την απο-
στολή του σημειώματος. Ωστόσο, αυτή n διαδικασία αφενός 
κοστίζει στον φορολογούμενο σε χρόνο και ταλαιπωρία 
αφετέρου καθυστερεί την έκδοση του εκκαθαριστικού, με 
αποτέλεσμα πολλοί αν και υπέβαλαν έγκαιρα τη δήλωση 
τους να χάσουν τη δυνατότητα να καταβάλουν τον οφειλό-
μενο φόρο σε τρεις ή ακόμα και σε δύο δόσεις.
Από την άλλη ο έλεγχος από την Εφορία στερεί από τα 
δημόσια ταμεία πολύτιμα έσοδα διευρύνοντας τη μαύρη 
τρύπα. Αν από τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις διαπι-
στωθεί ότι ο φορολογούμενος δήλωσε ψευδή στοιχεία για 
να αποκρύψει εισόδημα και να γλιτώσει φόρο, θα καλείται 
από τον έφορο να υποβάλει τροποποιητική δήλωση και να 
πληρώσει πρόστιμα και πρόσθετους φόρους για υποβολή 
ανακριβούς φορολογικής δήλωσης.
ΜΕ ΒΑΣΗ τα μέχρι στιγμής δεδομένα από την ηλεκτρονική 
υποβολή των φορολογικών δηλώσεων «παραπεμπτικό» 
από το TAXIS για την Εφορία έχουν λάβει οι παρακάτω κα-
τηγορίες φορολογούμενων: 
■ Όσοι εμφάνισαν υψηλά ποσά παρακρατούμενου φόρου 
από μισθωτές υπηρεσίες και δελτία παροχής υπηρεσιών. 
Τις πρώτες ημέρες υποβολής των δηλώσεων σχεδόν σε 
όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα υπήρχε πρό-
βλημα στην έκδοση του εκκαθαριστικού και πολλοί από 
αυτούς ειδοποιούνταν εντός 15  ημερών ή να αποστείλουν 
ταχυδρομικά τα παραστατικά ή να τα πάνε οι ίδιοι στην 
εφορία ή να αναμένουν σήμα από την Εφορία. Αιτία το 
γεγονός ότι, λόγω της παράτασης μέχρι τις 19 Ιουλίου 
στην υποβολή του εντύπου Ε7 από τις επιχειρήσεις με 
τον παρακρατούμενο φόρο .. . στους μισθωτούς, n ΓΓΠΣ 
δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει και να επαληθεύσει τα 
στοιχεία που ανέγραφαν στον σχετικό κωδικό της δήλωσης 
οι φορολογούμενοι. Στην πορεία τα μηνύματα για έλεγχο 
από την Εφορία από αυτόν τον λόγο περιορίζονται, καθώς 
φορτώνονται στο σύστημα τα στοιχεία για τους παρακρα-
τούμενους φόρους από τις επιχειρήσεις.
- Όσοι μισθωτοί δηλώνουν εισόδημα και από ελευθέρια 
επαγγέλματα είτε με δελτία παροχής υπηρεσιών παροχής 
υπηρεσιών είτε με απόδειξη δαπάνης του εργοδότη. Μάλι-
στα σε αυτές τις περιπτώσεις οι φορολογούμενοι καλούνται 
να υποβάλουν αναλυτικά και ανά πελάτη τα ποσά του πα-
ρακρατούμενου φόρου στις αμοιβές τους.
- Όσοι εμφανίζουν υψηλές αφορολόγητες δαπάνες για 
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γιατρούς, νοσήλια, τόκους στεγαστικών δανείων κ.ά. καθώς 
και οι επιτηδευματίες με μεγάλες επαγγελματικές δαπά-
νες που είχαν ως αποτέλεσμα το καθαρό φορολογητέο 
εισόδημά τους να είναι αισθητά χαμηλότερο από τα έσοδα. 
Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις που το σύστημα θέτει 
σε αναμονή εκκαθάρισης φορολογικές δηλώσεις υπεράνω 
υποψίας όσον αφορά στις εκπτώσεις δαπανών. Για παρά-
δειγμα «χτύπησε κόκκινο» για μισθωτό που δήλωσε ιατρι-
κά έξοδα 500 ευρώ για το 2012.
- Οι επιτηδευματίες και έμποροι για τους οποίους από τις 
περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ προκύπτουν μεγάλες επιστρο-
φές φόρου.
Επισημαίνεται ότι «παραδοσιακά» στη ζώνη υψηλού κιν-
δύνου για φοροδιαφυγή έχει θέσει το υπουργείο Οικονο-
μικών τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες 
που εμφανίζουν δυσανάλογα για το είδος και την έδρα της 
επαγγελματικής τους δραστηριότητας έσοδα, όσους δηλώ-
νουν εκπιπτόμενες δαπάνες πάνω από ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό επί των μεικτών εσόδων τους καθώς και όλους 
ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους που παρουσιάζουν 
απότομες μεταβολές εισοδημάτων, περιουσιακής κατάστα-
σης και τεκμηρίων διαβίωσης.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδες 1-3 | 29/07/2013

Με καθυστέρηση μιας εβδομάδας, αναμένεται να δοθεί σή-
μερα η τελική έγκριση της τρόικας για την εκταμίευση της 
δόσης, 2,5 +1,5 δισ. ευρώ, με ανακοινώσεις από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το Δ.Σ. του ΔΝΤ. Οι αναβολές 
που προηγήθηκαν όμως στερούν αυτό το επικοινωνιακό 
χαρτί από την ελληνική κυβέρνηση. Και σαν να μη φτάνει 
η αυστηρότερη επιτήρηση που δηλοί η τακτική των αναβο-
λών, τακτική που έφερε εκνευρισμό στην Αθήνα, πριν κλεί-
σουν οι εκκρεμότητες άνοιξαν νέες με τη συνέντευξη του 
υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, Β. Σόιμπλε.
Η προεκλογική περίοδος που ανοίγει στη Γερμανία, ενόψει 
των ομοσπονδιακών εκλογών στις 22 Σεπτεμβρίου, ενέχει 
τον κίνδυνο για την κυβέρνηση Σαμαρά να βρίσκεται καθη-
μερινά το ελληνικό πρόγραμμα στο προσκήνιο. Το ήρεμο 
καλοκαίρι που προσδοκούσε ο πρωθυπουργός αποδεικνύ-
εται φενάκη, εξαιτίας του σαρωτικού προγράμματος απο-
λύσεων και κινητικότητας που έχει αναλάβει να φέρει εις 
πέρας μέσα στους επόμενους δύο μήνες, δρομολογώντας 
παράλληλα το δεύτερο κύμα με ορίζοντα τον Δεκέμβριο. 
Και εκτός από αυτά τα δύο κύματα, φαίνεται ότι στα σκαριά 
είναι και ένα τρίτο, το οποίο προαναγγέλλει ο υπουργός 
Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, για τις δημόσιες επιχειρήσεις 
και τους οργανισμούς.
Τα προβλήματα του κ. Σαμαρά είναι πολλά, αλλά αντί να 
μειώνονται γίνονται περισσότερα συν τω χρόνω και αυτό, 
όπως σημειώνουν κυβερνητικοί παράγοντες, «καθιστά 
δυσκολότερο το στοίχημα των μεταρρυθμίσεων και πιο 
ευάλωτη την κυβέρνηση μπροστά στο κύμα κοινωνικών 
αντιδράσεων που θα κορυφωθούν το φθινόπωρο». Η ωμή 

γλώσσα των υπουργών Οικονομικών, του κ. Σόιμπλε, του 
κ. Στουρνάρα, αλλά και όλων των συναδέλφων τους στο 
Eurogroup, αναζωπυρώνει τις γκρίνιες στις τάξεις των 
βουλευτών της συμπολίτευσης. Οι διαφοροποιήσεις του Ν. 
Κακλαμάνη και του Δ. Κυριαζίδη, η προληπτική αντικατά-
σταση του Γ. Βλάχου από το το θερινό τμήμα της Βουλής, 
αν και από την κυβέρνηση επιχειρείται να φανούν μεμο-
νωμένες περιπτώσεις (ή και προσωπικές), όπως τονίζουν 
άλλοι βουλευτές, απηχούν «ευρύτερους προβληματισμούς 
και ανησυχίες». Και αν για το επιτελείο του πρωθυπουργού 
είναι σχετικά εύκολο να διαχειρίζεται τα νεύρα που προ-
καλούν οι παρεμβάσεις του Γ. Στουρνάρα, για τις συνεχείς 
παρεμβάσεις του Β. Σόιμπλε, που αναμένεται να πυκνώ-
σουν όσο θα ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο στη 
Γερμανία, το πρόβλημα θεωρείται άλυτο.
Σε συνέντευξή του χθες στη γερμανική ραδιοφωνία ο Β. 
Σόιμπλε τόνισε ότι «η Ελλάδα δεν έχει περάσει το βουνό» 
και εξήγησε ότι «ενόσω δεν έχουν υλοποιηθεί οι όροι, η 
πίεση παραμένει». Το ερώτημα αν μετά τις εκλογές υπάρ-
χει ελπίδα χαλάρωσης αυτών των πιέσεων επίσης δεν έχει 
για την ώρα απάντηση. Τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη 
(Σόιμπλε, Ρέσλερ) όσο και από την πλευρά του SPD (Στά-
ιμπρουκ), οι δηλώσεις για απαρέγκλιτη εφαρμογή του 
ελληνικού προγράμματος καθιστούν δύσκολη μια ευνοϊκή 
στροφή αμέσως μετά τις γερμανικές εκλογές.
Ο κ. Σαμαράς ελπίζει ότι θα ανοίξει η συζήτηση στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, όμως με τις καλύτερες συνθήκες αυτή 
η συζήτηση δεν μπορεί να αρχίσει νωρίτερα από τον χει-
μώνα του 2013- Συνεπώς, το πρόγραμμα απολύσεων και 
κινητικότητας πρέπει να φτάσει στο τέρμα. Παράλληλα, θα 
πρέπει να βγουν τα φορολογικά έσοδα που έχουν προ-
βλεφθεί, χωρίς άλλα μέτρα. Τα μηνύματα που παίρνει το 
μέγαρο Μαξίμου για το ενδεχόμενο μιας νέας αστοχίας στα 
έσοδα είναι απειλητικά και γι' αυτό οι στενοί συνεργάτες 
του πρωθυπουργού λένε σε όλους τους τόνους ότι «δεν θα 
υπάρξουν άλλα μέτρα».
Το ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα είναι μια κουβέντα. Σε 
συνέντευξή του (στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα») ο υπουρ-
γός Οικονομικών, Γ. Στουρνάρας, τονίζει πως «η διαπραγμά-
τευση με την τρόικα τον Σεπτέμβριο δεν θα είναι εύκολη, δι-
ότι θα είναι ίσως η τελευταία διαπραγμάτευση πριν λήξει το 
πρόγραμμα». Τι θα γίνει μετά τη λήξη του προγράμματος και 
πώς θα καλυφθεί το δημοσιονομικό κενό που αναμένεται 
να προσδιοριστεί σήμερα από την τρόικα, ο κ. Στουρνάρας 
επιμένει ότι έχει κλείσει, αλλά μιλάει για την επόμενη διετία 
2015-2016 λέγοντας ότι «η συζήτηση είναι ανοιχτή». Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, ο υπουργός αναγνωρίζει ότι όποιο δη-
μοσιονομικό κενό προκύψει το 2014 ή αργότερα «δεν πρέπει 
να καλυφθεί με περαιτέρω σκληρά δημοσιονομικά μέτρα». 
Θα καλυφθεί με την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα (με 
το πρόγραμμα απολύσεων και κινητικότητας τώρα) και στη 
συνέχεια με την «αναδιάρθρωση δημόσιων επιχειρήσεων 
και οργανισμών» (αποκρατικοποιήσεις, είτε συρρίκνωση και 
προσαρμογή του μεγέθους τους, είτε συγχωνεύσεις).


