
Λόγω της αργίας της Καθαράς Δευτέρας, το «Newsletter ΤΕΕ» θα κυκλοφορήσει 
κανονικά την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Στα έσχατα όρια της φοροδοτικής τους ικανότητας 
έφθασαν τον Ιανουάριο οι ιδιοκτήτες ακινήτων, 
όπως, εμμέσως, πλην, όμως, σαφώς δέχεται το 
υπουργείο Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι 
άφησαν απλήρωτο το 22% του Φόρου Ακίνητης 
Περιουσίας, τον οποίο έπρεπε να καταβάλουν ως 
το τέλος του μήνα (6η δόση ΦΑΠ για το 2011 και 
2012 και 4η δόση ΦΑΠ 2013). Απλήρωτο άφησαν 
σε σημαντικό ποσοστό και το αναδρομικό «χαρά-
τσι» ΕΕΤΗΔΕ (περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, 
που αφορούν το 2012). Τον ίδιο μήνα, υστέρηση 
παρουσίασαν και τα έσοδα από άμεσους φόρους 
παρελθόντων ετών (είσπραξη 374 έναντι χρέωσης 
532 εκατ. ευρώ).
Δεδομένου ότι κανείς φορολογούμενος δεν επιθυ-
μεί να βλέπει τον λογαριασμό των ληξιπρόθεσμών 
του στην εφορία να αυξάνει αλματωδώς, εξαιτίας 
των …τοκογλυφικών τόκων και άλλων επιβαρύνσε-
ων, γίνεται κατανοητό ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των ιδιοκτητών ακινήτων αδυνατεί να ανταποκριθεί 
στο φορολογικό «τσουνάμι» που εξαπολύθηκε ενα-
ντίον τους (και παράλληλα με τους άλλους φόρους) 
οδηγούμενη σε απόγνωση. Αλλά αυτό ουδόλως 
απασχολεί το επιτελείο του υπουργείου Οικονομι-
κών, που αυτάρεσκα οχυρώνεται πίσω από το … 
πλεόνασμα, στο οποίο καθρεφτίζει ασφαλώς και 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογουμένων. Τα 
οποία, μόνο σε ότι αφορά τους φόρους ακινήτων, 
διπλασιάστηκαν σε ένα 11μηνο (Δεκέμβριος 2012 
– Νοέμβριος 2013) φτάνοντας το ένα δισεκατομ-
μύριο ευρώ �
Μια κοινωνία με την «πλάτη στον τοίχο» είναι το επί-
τευγμα της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών, 
όπως προκύπτει σαφώς από τα προαναφερθέντα 
στοιχεία, η οποία συμπεριφέρεται ωσάν σύγχρονος 
… Θωμάς ντε Τουρκοεμάδα �

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Τράπηκε σε φυγή ο πρόεδρος
 του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκης

Αναλυτικά στις σελ. 
3 και 4 

Η δυναμική κινητοποίηση, που οργανώ-
θηκε με απόφαση της ΔΕ  ΤΕΕ χθες το 
μεσημέρι στο ΕΤΑΑ υπογράμμισε την 
αποφασιστικότητα σύσσωμου του τεχνι-
κού κόσμου, να ακυρωθούν στην πράξη 
οι πραξικοπηματικές μεθοδεύσεις του 
προέδρου του ΔΣ ΕΤΑΑ Α. Σελλιανάκη, 
χωρίς την έγκριση των μελών του ΔΣ του 
Ταμείου, σε συνεννόηση με τον υπουρ-
γό Εργασίας, να προχωρήσει στην άμε-
ση εφαρμογή του νόμου για την είσπρα-
ξη ασφαλιστικών οφειλών μέσω ΚΕΑΟ, 
που οδηγεί  στην κατάσχεση των περιου-
σιακών στοιχείων χιλιάδων μηχανικών. 
Από την πλευρά του ο κ Σελλιανάκης, 
που με απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ χαρακτη-
ρίζεται ανεπιθύμητο πρόσωπο για ο ΤΕΕ 
και τους Μηχανικούς εμφανίστηκε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ ΕΤΑΑ 
προκειμένου να καταγράψει ματαίωση 
της συνεδρίασης του οργάνου, λόγω 
έλλειψης απαρτίας και αμέσως τράπη-
κε σε φυγή, αποφεύγοντας να δώσει 
εξηγήσεις στους παριστάμενους Μηχα-
νικούς, που βρίσκονταν στο χώρο, πα-
ρουσία του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη, 
μελών της ΔΕ ΤΕΕ εκπροσώπους τεχνι-
κών επιστημονικών συλλόγων και φορέ-
ων. Επίσης στην κινητοποίηση συμμε-
τείχαν και διαμαρτυρόμενοι δικηγόροι, 

που αντιμετωπίζουν επίσης άμεση απει-
λή κατασχέσεων, λόγω ασφαλιστικών 
οφειλών.  Η συγκέντρωση διαμαρτυρί-
ας μετατράπηκε σε ενημερωτική, με το 
λόγο να παίρνει πρώτα ο αντιπρόεδρος 
του ΕΤΑΑ και πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ 
κ. Γ. Γαμβρίλης, υπογραμμίζοντας την 
ανάγκη συντονισμού όλων των φορέων 
των ασφαλισμένων, με στόχο να απο-
φευχθούν οι ενέργειες που «οδηγούν 
στα βράχια τόσο το Ταμείο, όσο και τους 
ασφαλισμένους».. Και τόνισε πως θέμα-
τα όπως η μη αύξηση των εισφορών και 
η ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανέρ-
γων, έπρεπε να είχαν λυθεί… χθες. Ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρ. Σπίρτζης αφού 
ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους για 
τις ενέργειες της Δ.Ε ΤΕΕ  με κυρίαρ-
χη την απόφαση για παραπομπή του κ. 
Σελλιανάκη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
προκαλώντας παρατεταμένα χειροκρο-
τήματα, υπογράμμισε πως ο αγώνας της 
διοίκησης του ΤΕΕ δεν θα σταματήσει 
έως ότου λυθούν τα καυτά θέματα που 
απασχολούν τον κλάδο και μάλιστα θα 
υπάρξει συνεννόηση με τους φορείς 
των γιατρών και των δικηγόρων για 
-από κοινού- μεγάλη συγκέντρωση δι-
αμαρτυρίας και πορεία στο υπουργείο 
Εργασίας. 

«Οι κινητοποιή-
σεις θα συνεχι-
στούν τα  προβλή-
ματα έχουν  πλέον 
ξεφύγει από τα 
συνδικαλιστικά, 
οικονομικά και 
κοινωνικά όρια 
και έχουν μετα-
τραπεί σε ανθρω-
πιστικά προβλή-
ματα» τόνισε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ 
Χρ. Σπίρτζης. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Την ανάδειξη της καθημερινότητας των Ελλήνων 
στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, έχει ως κύριο 
στόχο της η έκθεση νέων Ελλήνων καλλιτεχνών στη 
Βιέννη, με τίτλο «329».
Μέσα από δώδεκα έργα τους, από ζωγραφικούς 
πίνακες μέχρι εγκαταστάσεις, νέοι Έλληνες καλλι-
τέχνες αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως 
«πώς βλέπουν οι ίδιοι οι Έλληνες την κρίση», «πώς 
βιώνουν την κρίση», ή «ποια είναι η μυρωδιά της, η 
εικόνα της, ο ήχος της». Ο επισκέπτης της έκθεσης 
καλείται να ανασυνθέσει την καινούργια πραγμα-
τικότητα που διαμορφώνεται στον ευρωπαϊκό νότο 
και να την κατανοήσει σε προσωπικό επίπεδο.
Η έκθεση –που τελεί υπό την αιγίδα της πρεσβεί-

ας της Ελλάδας στην αυστριακή πρωτεύουσα και 
επιμελήθηκε η Ολ. Τζώρτζη του Ινστιτούτου Βυζα-
ντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Βιέννης- πλαισιώνεται από τρεις διαλέξεις οι 
οποίες επιχειρούν να φωτίσουν, μέσα από διαφο-
ρετικές προσεγγίσεις, την τέχνη, τη λογοτεχνία και 
τον κινηματογράφο της εποχής.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση 
είναι οι «The Errands Group», Σωτήρης Φωκέας, 
Κατερίνα Λαμπρογιάννη, Μάρω Βασιλειάδου, 
Κωνσταντίνος Λιανός, «Null Pointer Constant», 
Γιώργος Ζώης, Φωτεινή Παπαρροδοπούλου, 
«Ρόμβος», Νεφέλη Παπακυριακοπούλου και 
Στεφανία Στρούζα.

   Ως τις 16 Μαρτίου 2014 θα διαρκέσει -στο Κτήριο 
Οδού Πειραιώς του Μουσείου Μπενάκη- η έκθεση με 
τίτλο: «Massimo Listri. Φωτογραφική Αρχιτεκτονική», 
που παρουσιάζει επιλογή φωτογραφιών του καλλιτέχνη 
Massimo Listri, η οποία περιλαμβάνει τις εικονικές του 
προοπτικές για τα μπαρόκ παλάτια, τους νεοκλασι-
κούς εσωτερικούς χώρους και τις αναγεννησιακές 
βιβλιοθήκες. 
«Ο φωτογράφος που έχει ως έδρα του τη Φλωρεντία, 
όντας γοητευμένος από τον απόλυτο έλεγχο της 
σύνθεσης που του επιτρέπει να έχει η αρχιτεκτονική 
θεματολογία, φωτογραφίζει τον άψυχο κλασικισμό 
εδώ και πολλά χρόνια, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση.  
Περισσότερο από απλή καταγραφή της αρχιτεκτονικής, 
ο Listri ανακαλύπτει εκ νέου τους ιστορικούς χώρους 
και μας καλεί να τους εξετάσουμε με φρέσκια ματιά. Η 

δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε πολλά δημόσια και 
ιδιωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια 
της καριέρας του έχει δημοσιεύσει πάνω από πενήντα 
βιβλία για την τέχνη και την αρχιτεκτονική».
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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

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Εσπερίδα με τίτλο: «Η θέση της γυναί-
κας στην αρχαία και την σύγχρονη εποχή» 
ΑΘΗΝΑ

Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστη-
μόνων (ΣΕΕ)
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:  «Oδός Σταδίου: από την παρακμή, στην 
ελπίδα – το πρόβλημα και η προοπτική»  
ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα του Τμήματος 
Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.
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 Η νέα  ανανεωμένη  ιστοσελίδα  του  ΣΑΔΑΣ – Πα-
νελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων είναι  πλέον  γεγο-
νός, στη  γνωστή  διεύθυνση :  www.sadas-pea.gr
«Μέσα στο γενικότερο κλίμα κρίσης και ύφεσης, 
όπου οι δυνατότητες μειώθηκαν και οι οικονομι-
κές προσφορές εξαντλήθηκαν, νέοι  συνάδελφοι, 
προσέφεραν τις  γνώσεις  και  τις  ιδέες  τους, 
δουλεύοντας στα  πλαίσια της  επιτροπής  του  
συλλόγου για την δημιουργία ενός ανανεωμένου  
ιστότοπου», επισημαίνεται σε ανακοίνωση. 
«Σας  προτρέπουμε  να επισκεφτείτε το  www.
sadas-pea.gr και να  ανανεώσετε την εγγραφή σας   
στο  newsletter, προκειμένου  να  λαμβάνετε  την  
εβδομαδιαία ενημέρωση του  Συλλόγου, για ποικίλα  
θέματα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ.

Ανακοίνωση  
του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

Έκθεση νέων Ελλήνων καλλιτεχνών στη Βιέννη,  
με θέμα την κρίση

Massimo Listri. Φωτογραφική Αρχιτεκτονική 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Εθνικό Συνέδριο για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση Διαπιστευμέ-
νων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης

13-14 
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Εθνικό συνέδριο  
Μετρολογίας 

    Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων - HellasLab 
και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 
(ΕΕΑΕ) συνδιοργανώνουν το 5ο Τακτικό Εθνικό 
Συνέδριο Μετρολογίας, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί στις 9 και 10 Μαΐου 2014, στο κτίριο του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 
48, Αθήνα). 
Το συνέδριο «Μετρολογία 2014» είναι για την 
ελληνική επιστημονική κοινότητα μια σημαντική 
ευκαιρία διεύρυνσης γνώσεων και ανταλλαγής 
απόψεων για όλους τους τομείς μετρολογικού 
ενδιαφέροντος, με έμφαση στις μετρήσεις ιοντι-
ζουσών και μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών, καθώς 
και στα συναφή με αυτές θέματα προστασίας του 
πληθυσμού και του περιβάλλοντος.
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Τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ΔΣ του  
ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη  προκειμένου να  προχωρήσει στην  άμεση 
εφαρμογή του εξοντωτικού νόμου για την αναγκαστική είσπραξη 
οφειλών μέσω ΚΕΑΟ και την επιβολή κατασχέσεων επισημαίνει 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε επιστολή που έστειλε 
στον πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ, τους προέδρους και 
τα μέλη των ΔΕ των Τομέων Μηχανικών, Υγειονομικών, Νομικών 
του ΕΤΑΑ, την οποία κοινοποιεί στα ΔΣ όλων των Επιστημονικών 
Φορέων, τα μέλη των οποίων ασφαλίζονται στο ΕΤΑΑ.

Αναλυτικά η επιστολή του προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη έχει ως εξής: 
«Αξιότιμα Μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ και των Διοικουσών Επιτροπών 
Μηχανικών και ΕΔΕ, Υγειονομικών και Νομικών, δυστυχώς, για 
μια ακόμη φορά, γινόμαστε μάρτυρες απαράδεκτων μεθοδεύσε-
ων μεταξύ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, 
κ. Βρούτση, και του Προέδρου του ΔΣ του  ΕΤΑΑ, κ. Σελλιανάκη. 
Όπως γνωρίζετε, το ΔΣ του ΕΤΑΑ στη Συνεδρίαση της 19ης Δεκεμ-
βρίου 2013 αποφάσισε:
«α. την μη αποστολή καταλόγου βεβαιώσεων οφειλών στο ΚΕΑΟ 
και
β. το θέμα να επανέλθει στο ΔΣ μετά τις 31/01/2014, εφόσον υπάρ-
ξει τοποθέτηση από τους Φορείς των Ασφαλισμένων με αντικείμε-
νο την είσπραξη οφειλόμενων εσόδων»
Στο πλαίσιο αυτής της Απόφασης οι Φορείς των Ασφαλισμένων 
και Εκπροσώπων των Φορέων στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, συνεδρίασαν στα 
γραφεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) τον Ιανουά-
ριο του 2014 και συζήτησαν για:
1. Τη γενικότερη δραματική κατάσταση των Κλάδων του ΕΤΑΑ και 
των ασφαλισμένων του, τις υπέρογκες εισφορές και το αναποτε-
λεσματικό πλαίσιο ρυθμίσεων και διευκολύνσεων των οφειλών 
ασφαλισμένων 
2. Την εξαίρεση του ΕΤΑΑ από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Εισφορών (ΚΕΑΟ) και τη μη αποστολή από το ΕΤΑΑ βεβαιώ-
σεων οφειλής στο ΚΕΑΟ 
3. Την καθυστέρηση έκδοσης της ΥΑ του Κλάδου προνοιακών πα-
ροχών, την κάλυψη της ανεργίας των επιστημόνων και την υγειο-
νομική κάλυψη όλων των Ασφαλισμένων (χωρίς εξαιρέσεις)
4. Θέματα συντονισμού κοινών δράσεων, συγκρότηση διεπιστη-
μονικής επιτροπής αντιμετώπισης των ασφαλιστικών θεμάτων, 
εξέτασης του απαρχαιωμένου και αντικρουόμενου νομοθετικού 
πλαισίου, καθορισμού της κοινής στάσης των Εκπροσώπων των 
Φορέων στο ΔΣ και τις Διοικούσες Επιτροπές Τομέων του ΕΤΑΑ 
και κατάθεσης συγκεκριμένης πρότασης για την είσπραξη οφει-
λόμενων εσόδων από το ΕΤΑΑ
5. Ενημέρωση των Κομμάτων της Βουλής και της Κυβέρνησης για 

την προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση 
των παραπάνω θεμάτων και την αυτοδιαχείριση του ΕΤΑΑ.
Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συναντήθηκαν με 
τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η 
Φεβρουαρίου, της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ την 11η Φεβρουαρί-
ου, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων την 20η Φεβρουαρίου.  Συνάντηση 
έχει προγραμματισθεί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας 
Δημοκρατίας την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2014.  Έχει ζητηθεί, επίσης, 
συνάντηση με τον Υπουργό έχει ζητηθεί από το ΤΕΕ, η οποία δεν 

έχει γίνει ακόμη δεκτή.
Στις έως σήμερα συναντήσεις με όλες τις Κοινοβουλευτικές 
Ομάδες διαπιστώθηκε αποδοχή για τη δραματική κατάσταση των 
Ασφαλισμένων, υιοθετήθηκε η ανάγκη νομοθετικών τροποποιή-
σεων και δόθηκαν σχέδια τροπολογιών από το ΤΕΕ.
Παρά τις κοινές προσπάθειες των Φορέων μας και παρά την Από-
φαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ, ενημερωθήκαμε σχετικά με την από 19η 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΙΡΤΖΗ 

Συντονισμός δράσεων διεπιστημονικής αντιμετώπισης  
των ασφαλιστικών θεμάτων

«Ο κ. Σελλιανάκης στην επιστολή της ντροπής θί-
γει τα Μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ επιχειρώντας να πα-
ρουσιάσει την Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ ως Από-
φαση υπό πίεση από ομάδα Μηχανικών».

 «Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ οφείλω να σας ενημερώσω 
ότι παραπέμπω τον κ. Σελλιανάκη στο Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΤΕΕ για παραβίαση του Ν. 1486/ 
1984 και του Κώδικα Δεοντολογίας των Μηχανικών 
και επιφυλασσόμαστε για τη διερεύνηση αστικών 
και ποινικών ευθυνών του».



Φεβρουαρίου 2014 επιστολή του κ. Βρούτση, για διαβίβαση των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ, υπό την απειλή 
αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών, σε ύφος «συνταγμα-
τάρχη» άλλης εποχής: «προβείτε πάραυτα και αμελλητί …». Την 
επόμενη ημέρα, 20 Φεβρουαρίου 2014, ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ, με δική του επιστολή, μετέτρεψε την επιστολή του κ. Βρού-
τση σε λίβελο ενάντια στο ΤΕΕ και τους Μηχανικούς και διαβίβα-
σε τη «διαταγή» στους Προέδρους των Τομέων, στις Διοικούσες 
Επιτροπές και στις Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, επαναλαμβάνοντας και 
υιοθετώντας τις απειλές αστικών, πειθαρχικών και ποινικών ευθυ-

νών, παρακάμπτοντας  το ΔΣ του ΕΤΑΑ, ενεργώντας σε αντίθεση με 
την Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ και προσβάλλοντας το ΤΕΕ και τους 
Μηχανικούς.  Σημειώνουμε ότι, ενώ ο κ. Σελλιανάκης παρέλαβε 
την επιστολή του Υπουργού στις 19 Φεβρουαρίου 2014 και στις 
20 Φεβρουαρίου 2014 απέστειλε εκείνος τη δική του επιστολή, 
δεν ενημέρωσε το ΔΣ του ΕΤΑΑ για τις δύο επιστολές, παρότι το 
ΔΣ του ΕΤΑΑ συνεδρίασε την ίδια ημέρα. Ο κ. Σελλιανάκης στην 
επιστολή της ντροπής θίγει τα Μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ επιχειρώ-
ντας να παρουσιάσει την Απόφαση του ΔΣ του ΕΤΑΑ ως Απόφαση 
υπό πίεση από ομάδα Μηχανικών. Ο κ. Σελλιανάκης αποκρύπτει 
ότι στην «ομάδα» Μηχανικών των συνεδριάσεων που αναφέρει 
συμμετείχαν:
-Συνάδελφοι Μηχανικοί καρκινοπαθείς χωρίς ιατροφαρμακευτι-
κή κάλυψη.
-Συνάδελφοι Μηχανικοί με βαριά χρόνια νοσήματα, χωρίς ιατρο-
φαρμακευτική κάλυψη.
-Συνάδελφοι Μηχανικοί χρόνια άνεργοι, χωρίς κάλυψη της ανερ-
γίας και χωρίς ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
-Συνάδελφοι Μηχανικοί που κλήθηκαν από το ΤΕΕ, τους Φορείς 
και τις κινήσεις των Μηχανικών
-Και τέλος ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας 
και Μέλη της ΔΕ του ΤΕΕ και Μέλη των ΔΣ των Φορέων των Μη-
χανικών.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης λειτουργεί προ-
σβλητικά απέναντι στο ΤΕΕ και στους Φορείς των Ασφαλισμένων 
του ΕΤΑΑ, απέναντι στους Μηχανικούς και σε όλους τους ασφαλι-
σμένους του ΕΤΑΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης 
μεθοδεύει σε αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό κ. Βρούτση την 
εξόντωση των Ασφαλισμένων και των ασφαλιστικών μας Φορέων. 
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Σελλιανάκης κινείται στο πλαίσιο 
της διατεταγμένης υπηρεσίας του από τους ανάλγητους κυβερνη-
τικούς εντολείς του.
Είναι, όμως, προφανές, ότι έχει ξεπεράσει κάθε όριο και ο διορι-
σμένος κ. Σελλιανάκης και ο Υπουργός του, κ. Βρούτσης, έχοντας 
οδηγήσει τον κλάδο μας όχι μόνο σε οικονομικά και θεσμικά αδι-
έξοδα αλλά και σε ανθρωπιστική κρίση. Σας ενημερώνουμε ότι η 
ΔΕ του ΤΕΕ σε κοινή Συνεδρίαση με τους Εκπροσώπους όλων των 
Παρατάξεων αποφάσισε ομόφωνα, μεταξύ άλλων, ότι ο κ. Σελλια-

νάκης αποτελεί ανεπιθύμητο πρόσωπο για το ΤΕΕ και τους Διπλω-
ματούχους Μηχανικούς και σας καλεί να ακυρώσετε με Απόφασή 
σας το έγγραφό του κ. Σελλιανάκη στη σημερινή Συνεδρίαση. Σας 
ενημερώνουμε, επίσης, ότι από σήμερα και μέχρι να λυθούν τα 
ανθρωπιστικά, ασφαλιστικά θέματα που έχουν δημιουργήσει η 
Κυβέρνηση και τα ενεργούμενα της, το ΤΕΕ θα καλεί σε κινητο-
ποίηση τους Μηχανικούς και όλους τους Φορείς των επιστημόνων 
Ασφαλισμένων στο ΕΤΑΑ, σε κάθε Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Η επιλογή του κ. Σελλιανάκη από την Κυβέρνηση 
αποδεικνύει τον ρόλο και την «ποιότητα» των κυβερνητικών επι-
λογών. Για τον λόγο αυτό το ΤΕΕ προτείνει ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ να ορίζεται από τους Φορείς των τριών Κλάδων του ΕΤΑΑ 
εκ περιτροπής ανά έτος. Είμαστε βέβαιοι ότι κριτήριο στις Απο-
φάσεις σας δεν θα αποτελέσουν μόνο οι θέσεις του ΤΕΕ και των 
Φορέων μας, αλλά η συνείδησή σας για 
�την ανθρωπιστική κρίση των 50.000 Μηχανικών χωρίς ιατρο-

φαρμακευτική περίθαλψη,
τις εν δυνάμει κατασχέσεις σε 50.000 Μηχανικούς,
�τις αυξήσεις των ήδη υπέρογκων εισφορών για τις οποίες ζη-

τάμε να προταχθεί το θέμα στην Ημερήσια Διάταξη την 27 Φε-
βρουαρίου 2014

Ως Πρόεδρος του ΤΕΕ οφείλω να σας ενημερώσω ότι παραπέ-
μπω τον κ. Σελλιανάκη στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ για 
παραβίαση του Ν. 1486/ 1984 και του Κώδικα Δεοντολογίας των 

Μηχανικών και επιφυλασσόμαστε για τη διερεύνηση αστικών και 
ποινικών ευθυνών του. Με εκτίμηση για την υπεράσπιση της αξι-
οπρέπειάς μας. Ο Πρόεδρος Χρήστος Σπίρτζης». 

Παραλήπτες 

Η επιστολή απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΔΕ του Τομέα Μηχανικών & 
ΕΔΕ/ ΕΤΑΑ,  τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΔΕ του Τομέα Υγειονομι-
κών/ ΕΤΑΑ, τον Πρόεδρο και τα Μέλη της ΔΕ του Τομέα Νομικών/ 
ΕΤΑΑ. Κοινοποιείται προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ 
του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 
ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του 
ΔΣ της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, τον Πρόεδρο και τα 
Μέλη του ΔΣ του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου,  τον Πρό-
εδρο και τα Μέλη του ΔΣ της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών 
Ελλάδας, τον Πρόεδρο και τα Μέλη του ΔΣ του Συμβολαιογραφικού  
Συλλόγου Αθηνών.

«Η επιλογή του κ. Σελλιανάκη από την Κυβέρ-
νηση αποδεικνύει τον ρόλο και την «ποιότητα» 
των κυβερνητικών επιλογών. Για τον λόγο αυτό 
το ΤΕΕ προτείνει ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ να 
ορίζεται από τους Φορείς των τριών Κλάδων του 
ΕΤΑΑ εκ περιτροπής ανά έτος».

«Οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Φορέων συνα-
ντήθηκαν με τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες του ΚΚΕ 
και του ΣΥΡΙΖΑ την 7η Φεβρουαρίου, της ΔΗΜΑΡ και 
του ΠΑΣΟΚ την 11η Φεβρουαρίου, των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων την 20η Φεβρουαρίου.  Συνάντηση έχει 
προγραμματισθεί με την Κοινοβουλευτική Ομάδα 
της Νέας Δημοκρατίας την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2014.  
Έχει ζητηθεί, επίσης, συνάντηση με τον Υπουργό».
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ

Ο διάσημος επιστήμονας, εφευρέτης και μελλοντολόγος Ρέι Κουρτσβάιλ συγκεντρώνει ξανά την προσοχή των ΜΜΕ με μια νέα… προφητεία του. 
Όπως υποστηρίζει σε 15 χρόνια από σήμερα τα ρομπότ θα έχουν ξεπεράσει σε νοημοσύνη τον δημιουργό τους, τον άνθρωπο ! Θα είναι σε θέση να 
μαθαίνουν, να κάνουν αστεία και να... φλερτάρουν.

James Kakalios (γεν. 1958)
Από την πλευρά του ο Έλληνας καθηγητής 
φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα James 

Kakalios, γνωστός στην επιστημονική κοινότητα για το έργο του 
στους άμορφους ημιαγωγούς, τα κοκκώδη υλικά και την έρευνα 
γύρω από τη θεωρία του quantum on 1/f noise, αλλά και γνωστός 
στο ευρύ κοινό ως συγγραφέας του βιβλίου «The Physics of 
Superheroes», ένα, κατά βάση, χιουμοριστικό βιβλίο, ωστόσο, με 
προσέγγιση από τη σκοπιά της θεμελιώδους φυσικής, επισημαίνει 
ότι  τόσο η επιστημονική έρευνα, όσο και η επιστημονική φαντασία 
αρχίζουν με την ίδια  λέξη. Διδάσκει με βάση αυτό το βιβλίο του 
συνοψίζοντας τα όσα αναφέρει σε μια φράση: «Τι θα συμβεί αν;». 
Για παράδειγμα, αν επικρατήσουν στον κόσμο μας τα ρομπότ, 
όπως, πλέον, διαφαίνεται με τα Drome, τα αυτο-οδηγούμενα οχή-
ματα κ.α. Στόχος του, όπως λέει, είναι να παρακινήσει τους μαθη-
τές του να σκεφτούν σχετικά με την φυσική. Πηγή της έμπνευσής 
του, που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, αποτέλεσε η ιστορία των 
ρομπότ, τόσο αυτών που εμπνεύστηκε ο Leonardo da Vinci, όσο 
και ο … κινηματογράφος ! Με δυο λόγια, η επιστημονική έρευνα 
και η επιστημονική φαντασία, χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής 
της ιστορίας θυμίζουμε σήμερα. Τον «μηχανικό ιππότη» εμπνεύστηκε ο Leonardo da Vinci γύρω στο 1495 και δεν ήταν παρά 

μια πανοπλία, αυτοματοποιημένη από ένα σύστημα τροχαλιών και μοχλών. Μπορούσε να στα-
θεί, να καθίσει, και να κινήσει το χέρι του. Όταν το 1950 ανακαλύφθηκαν οι σημειώσεις του, 
οι ερευνητές δημιούργησαν εκείνο το «ρομπότ» και απέδειξαν ότι η ιδέα λειτουργούσε. Στη 
φωτογραφία, ο «ιππότης» σε μια έκθεση του 2009.

Το 2008, το «Wall-E, 
κέρδισε το Όσκαρ για 
την καλύτερη ταινία κι-
νουμένων σχεδίων, ως 
ένα εξαιρετικά φιλικό 
ρομπότ, το οποίο βρί-
σκεται αντιμέτωπο με 
τα μείζονα κοινωνικά 
θέματα, όπως ο άκρα-
τος καταναλωτισμός 
και τα περιβαλλοντικά 
απόβλητα.

«Robota» στα Τσέχικα σημαίνει 
«αναγκαστική εργασία» και 
«R.U.R.» (Rossum's Universal 
Robots) ένα τσέχικο παιχνίδι, 
που παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά το 1921. Έτσι κατοχυρώ-
θηκε και ο όρος ρομπότ, που 
χρησιμοποιήθηκε για να περι-
γράψει τον τεχνητό άνθρωπο. 
Το παιχνίδι γνώρισε τεράστια 
επιτυχία και από το 1923 υπήρχε 
σε περισσότερες από 30 χώρες. 

Δεν άργησε το ρομπότ να εισβάλει στα κινηματογραφικά 
πλατό. Το 1927, η Γερμανίδα ηθοποιός Brigitte Helm (1906 
- 1996) εμφανίστηκε ως «Maschinenmensch», στον ρόλο 
της Μαρίας, ενός θηλυκού ρομπότ, που σύμφωνα με το 
σενάριο οι βιομήχανοι φοβούνται ότι θα οργανώσει τους 
εργαζόμενους τους οποίους καταπιέζουν, στην κλασική 
πλέον ταινία «Metropolis», σε σκηνοθεσία Fritz Lang. 
Έκτοτε, πολλά από τα κινηματογραφικά ρομπότ, έχουν 
πηγή έμπνευσης τη Μαρία.

Το 1950, μια συλλογή διηγη-
μάτων του Isaac Asimov, με 
τίτλο «I, Robot», ήταν αφορμή 
να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι 
«τρεις νόμοι» της Ρομποτικής: 
ένα ρομπότ δεν μπορεί να τραυ-
ματίσει ένα άνθρωπο, πρέπει 
να υπακούει στις εντολές του 
ανθρώπου-δημιουργού του, 
εκτός αν οι εντολές έρχονται σε 
αντίθεση με τον πρώτο «νόμο», 
πρέπει να προστατεύει την 
ύπαρξή του, εφόσον η προστα-
σία δεν έρχεται σε αντίθεση με 
τον πρώτο και δεύτερο «νόμο».
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΠΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤτΕ ΣΕ 
ΚΟΜΜΑΤΑ- ΤΡΟΪΚΑ- Γ. Προβόπουλος: Η πολιτική όξυνση απει-
λεί την ανάκαμψη- Δεν αλλάζουν τα στρες τεστ των τραπεζών • 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ LAMDA DEVELOPMENT ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ- 
Σε συνεργασία με Κινέζους, Άραβες, ευρωπαϊκά funds • ΝΕΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ Ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΕΣΣΑΣ.
ΚΕΡΔΟΣ: Τα μηνύματα Προβόπουλου και οι πολλοί παραλήπτες 
τους- ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΟ 
2014- Αποφασιστικότητα και συνέπεια στην εφαρμογή του προ-
γράμματος σταθεροποίησης- Αποσόβηση ή έστω ελαχιστοποίηση 
των πολιτικών κινδύνων και των αβεβαιοτήτων • Ισολογισμούς 
στην εφορία θα «δημοσιεύουν» τα νοικοκυριά!- ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ 
ΟΛΗ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Θα δηλώνονται μετοχές, κοσμήματα αλλά και 
Έργα Τέχνης • Στα 7 δισ. η επένδυση- ΦΙΛΟΔΟΞΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΑΠΟ ΤΗ LAMDA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Γ. Προβόπουλος: Πιο ισχυρές σή-
μερα οι ελληνικές τράπεζες- ΝΕΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΜΕΤΑ ΤΑ 

STRESS TESTS • Πώς θα υπολογίζεται το φορολογητέο εισόδη-
μα- ΣΤΗΝ «ΤΣΙΜΠΙΔΑ» ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ.
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ποιοι θα ελεγχθούν πρώτοι με τις νέες 
τεχνικές διασταύρωσης δεδομένων- ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΟΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- Στο μικροσκόπιο κατα-
θέσεις, ακίνητα, μετοχές, έργα τέχνης • Το Γραφείο Προϋπολογι-
σμού αναφέρει ότι δεν αναμένεται βελτίωση με τις υφιστάμενες 
τακτικές- «ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΡΕΜΑ» • Συζή-
τηση για «στοχευμένα προγράμματα»- ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΛ-
ΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ.
Η ΑΞΙΑ: Παιχνίδι εξουσίας μεταξύ τρόικας- κυβέρνησης με 
επίκεντρο το τραπεζικό σύστημα- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ, ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ- Ο 
ΥΠΟΠΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΣΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΤΏΝ- Η προσωπική αντιπαράθεση με τον Στουρνάρα και οι εμμο-
νές του ΔΝΤ που απειλούν την ανακεφαλαιοποίηση του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος. • ΣΤΑ 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΚΟΝΔΥΛΙ ΤΗΣ BLACK ROCK ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΑ ΚΡΥΦΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ- Σε εφαρμογή 
τίθενται οι μέθοδοι του αμερικανικού IRS από την εφορία • ΤΡΑΠΕΖΕΣ: 
ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΑ ΣΤΡΕΣ ΤΕΣΤ Ο κ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ • ΑΠΟΣΧΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ- Καταλήψεις κυβερνητικών κτιρίων στη 
Συμφερούπολη και δημοψήφισμα για διεύρυνση αυτονομίας.
ΤΑ ΝΕΑ: Εφορία: Πώς θα μετράει το εισόδημά μας- ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ • Καζάνι που βράζει το πολιτικό σκηνικό με γεν-
νήσεις νέων κομμάτων, βελούδινα διαζύγια, μεταγραφές στελεχών και 
σκληρά παζάρια- ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ • ΨΗΦΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ- Έκκληση υπέρ της ΕΕ από 44 διεθνείς προσωπικότητες •Η 
τρόικα και οι τράπεζες- ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ετήσια έκθεση του διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος- «ΚΥΡΙΟΙ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΦΤΩΧΑΙΝΟΥΜΕ…»- 
Το 23,1% (2.535.000 άνθρωποι) κάτω από το όριο της φτώχειας- Ακίνητα: 
καμπανάκι για υπερφορολόγηση • Πώληση ΟΛΠ- ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΑΝΑ-
ΘΕΣΗ • Κεντροαριστερά: ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΟΙ «58».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το υπ. Οικονομικών ενεργοποιεί αμερικανικό 
σύστημα παρακολούθησης- ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΔΑΠΑΝΕΣ, 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΑΚΙΝΗΤΑ • ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΕ ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΔΟΧΗ ΜΠΑΡΟΖΟ • Πληρότητα 100% σε Πάτρα, Γαλαξίδι και άλλους 
προορισμούς, αλλά με βροχές και πτώση θερμοκρασίας- ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η 
ΕΞΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ • Ανταλλαγή απειλών και σενάρια 
απόσχισης- ΚΛΙΜΑ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΚΙΕΒΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΜΑΙΑΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απαλλαγή από ποινικές ευθύνες για συμβάσεις 
που «αλλοιώθηκαν»- ΑΣΥΛΙΑ- ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΑ «ΕΡΓΑ» ΔΗΜΑΡΧΩΝ • 
Προσφορά στο ΤΑΙΠΕΔ- ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΛΑΤΣΗ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.
ΕΘΝΟΣ: Οι μισές εταιρείες δεν δηλώνουν τον αριθμό των υπαλλήλων 
τους- ΟΙ… ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Πόρι-
σμα του ΑΣΕΠ αποκαλύπτει τις παράνομες μονιμοποιήσεις- Τραγελαφι-

κά φαινόμενα: 5 οι εργαζόμενοι, 9 τα μέλη του Δ.Σ • Σύννεφα πολέμου 
στην Κριμαία- Η ΜΟΣΧΑ ΜΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ • Γ. ΠΡΟ-
ΒΟΠΟΥΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ισχυρές ενδείξεις για ανάπτυξη- Ελπίδες για αλλαγή 
σελίδας- ΒΡΙΣΚΕΙ ΡΥΘΜΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Σήμα από τους ξένους οί-
κους για αναβάθμιση • Σε τροχιά διχοτόμησης κινείται η Ουκρανία- Η 
ΚΡΙΜΑΙΑ «ΨΗΦΙΖΕΙ» ΕΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ • ΡΕΥΣΤΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΔΕΙ-
ΧΝΟΥΝ ΤΑ ΓΚΑΛΟΠ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Εγκύκλιος οθωμανικού τύπου (από τον Θεοχάρη) για 
τον «πόλεμο» κατά της φοροδιαφυγής- ΤΑΝΑΛΙΑ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ!- 
Στο μικροσκόπιο περιουσιακά στοιχεία και καταθέσεις! Αυστηρή αντι-
παραβολή εσόδων- εξόδων. Πρέπει να δηλώνονται τώρα τα έργα τέχνης 
και τα κοσμήματα • ΠΟΙΟΙ 15.000 ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ: Το δεξί χέρι του Καραμανλή στον ΣΥΡΙΖΑ- ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ Ο ΛΟΥΛΗΣ- Ο πρώην στενός συνεργάτης του 
Καραμανλή μετακομίζει στην Κουμουνδούρου- Το παρασκήνιο της 
μετακίνησης και το τηλεφώνημα- μυστήριο που άναψε φωτιές στην 
κυβέρνηση.
ΕΣΤΙΑ: ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ- Η διαδικασία εκλογής 
Προέδρου της Δημοκρατίας.
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Θεσσαλονίκη: ΣΤΗ ΖΩΝΗ… ΧΡΕΟΚΟΠΙΑΣ ΟΙ ΜΙ-
ΣΟΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ.
Η ΑΥΓΗ: Τράπεζα της Ελλάδος- 3,8 ΕΚΑΤ. ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΦΤΩ-
ΧΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ- Ακτινογραφία της «ελληνικής 
τραγωδίας», αποτελεί η έκθεση της ΤτΕ για την πορεία της οικονομίας 
στα χρόνια του Μνημονίου, παρά τις- απαλές- νότες αισιοδοξίας για το 
μέλλον.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Ομπάμα έτοιμος να κηρύξει Στρατιωτικό Νόμο 
στις Η.Π.Α.- «Δεξί χέρι» του Νέλσον Ροκφέλερ: «ΚΡΑΧ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΙΣ 
4 ΜΑΡΤΙΟΥ».

6



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

7

ΣΕ ΣΤΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΟΙΟ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-14-15 | 28/02/2014

 Υπό στενή «παρακολούθηση» μπαίνει η κίνηση των διαθεσίμων 
κεφαλαίων των φορολογουμένων, είτε αφορούν κατάθεση αυτών σε 
χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς τραπεζών, είτε ανάλωσή τους σε 
διάφορες συναλλαγές με χρήση μετρητών.
Στο «μικροσκόπιο» του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου 
Οικονομικών μπαίνουν όμως και όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα 
διαθέσιμα κεφάλαια προσωπικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, οι 
διάφορες απαιτήσεις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές 
(ενεργητικό), οι υποχρεώσεις προσωπικές, οικογενειακές ή 
επαγγελματικές (παθητικό), οι ατομικές, οικογενειακές και 
επαγγελματικές δαπάνες ως και τα εισοδήματα από λοιπές πηγές 
(ατομικά και οικογενειακά).
Στόχος, η δημιουργία του οικονομικού προφίλ όλων των 
φορολογουμένων με τις νέες τεχνικές ελέγχου και τις μεθόδους 
έμμεσου προσδιορισμού των εισοδημάτων, προκειμένου να 
εντοπιστούν αδήλωτα ποσά τα οποία θα συγκριθούν με τα δηλωθέντα 
έσοδα, ώστε η προκύπτουσα διαφορά να ελεγχθεί και να φορολογηθεί 
. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο νέο τρόπο και διαδικασία ελέγχου 
υπάγονται:
 1) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογουμένων 
φυσικών προσώπων, για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και μετά,
 2) οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος 
φορολογουμένων φυσικών προσώπων για διαχειριστικές περιόδους 
για ης οποίες δεν είχε γίνει έναρξη ελέγχου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2013 και συντρέχει μία ή περισσότερες από τις πιο κάτω περιπτώσεις: 
α) υφίσταται αδικαιολόγητος πλουτισμός β) παρουσιάζονται μεγάλες 
δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του 
φορολογούμενου φυσικού προσώπου (ατομικά και οικογενειακά), 
γ) Είναι μέλη εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) με ζημιογόνα 
αποτελέσματα, δ) δεν τηρούνται ή δεν επιδεικνύονται τα βιβλία και 
τα στοιχεία ΚΒΣ - ΚΦΑΣ, ε) υφίστανται πληροφορίες για παράνομα ή 
και αδήλωτα εισοδήματα αγορές, δαπάνες (επαγγελματικές, ατομικές, 
οικογενειακές).
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, κατά τους ελέγχους η Φορολογική 
Διοίκηση μπορεί να ζητήσει από τον φορολογούμενο και αυτός έχει 
υποχρέωση να παράσχει στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση 
και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της συζύγου του και των 
προστατευόμενων μελών τους, για ης ελεγχόμενες φορολογικές 
περιόδους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που η Φορολογική Διοίκηση 
θεωρεί απαραίτητο.
Στα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να συμπεριλαμβάνονται: στοιχεία για 
ακίνητα (οικόπεδα, αγροτεμάχια κτίσματα κάθε μορφής), για κινητά 
μέσα (οχήματα κάθε μορφής, πλωτά και εναέρια μέσα), για επενδύσεις-
συμμετοχές κάθε μορφής, για καταθέσεις κάθε μορφής στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό, για διαθέσιμα μετρητά, για έργα τέχνης, συλλογές 
και λοιπά τιμαλφή και για απαιτήσεις/υποχρεώσεις κάθε είδους.
Ειδικά ως προς τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγοριών έργων τέχνης, 
συλλογών και λοιπών τιμαλφών απαιτείται η παροχή στοιχείων μόνο 
εφόσον η αξία εκάστου υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ. θα πρέπει 
να αναφερθεί ότι η επιλογή του τελικού προσδιορισθέντος καθαρού 
φορολογητέου εισοδήματος του φορολογουμένου θα γίνεται ως εξής: 

- προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 
φορολογούμενου από όλες τις πηγές - κατηγορίες εισοδήματος 
με τις γενικές φορολογικές διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν σε κάθε 
ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο.
- στη συνέχεια, προσδιορίζεται το συνολικό καθαρό φορολογητέο 
εισόδημα του φορολογούμενου από όλες ης πηγές - κατηγορίες 
εισοδήματος με τις τεχνικές ελέγχου.
•συγκρίνονται, ανά φορολογική περίοδο, τα αποτελέσματα των 
δύο προσδιορισμών και ως τελικό φορολογητέο εισόδημα του 
φορολογούμενου λαμβάνεται το μεγαλύτερο.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι φορολογούμενοι έχουν το 
δικαίωμα της ανταπόδειξης, για να δικαιολογήσουν τυχόν διαφορές 
μεταξύ προσδιορισθείσας βάσει τεχνικών ελέγχου και δηλωθείσας 
φορολογητέας ύλης, με τεκμηριωμένα στοιχεία που προσκομίζονται 
και δικαιολογούν έσοδα αποκτηθέντα και μη δηλωθέντα σε κάθε 
ελεγχόμενη φορολογική περίοδο - διαχειριστικό έτος, όπως πωλητήρια 
συμβόλαια, δηλώσεις φόρου δωρεάς - κληρονομιάς χρημάτων, 
κέρδη από τυχερά παίγνια γενικά, συμβάσεις δανείων και κάθε 
σχετικό έγγραφο το οποίο θα φέρει βεβαία ημερομηνία και στοιχεία 
νομιμότητας.

ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-21 | 28/02/2014

Η Lamda Development σε συνεργασία με αραβικά και κινεζικά 
κεφάλαια υπέβαλε τη μοναδική προσφορά στον διαγωνισμό για την 
αξιοποίηση του Ελληνικού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του 
ΤΑΙΠΕΔ, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου σε επόμενη συνεδρίαση 
του θ' αποφασίσει για την εγκυρότητα της τεχνικής προσφοράς και την 
πληρότητα των δικαιολογητικών. Τότε, κι εφόσον αποφανθεί θετικά για 
την εγκυρότητα της προσφοράς, θ' ανοιχτεί η οικονομική προσφορά 
της εταιρείας η οποία παραμένει σφραγισμένη. Η διαδικασία αυτή 
αξιολόγησης της προσφοράς της Lamda θα διαρκέσει περίπου δύο 
εβδομάδες.
Σημειώνεται ότι λίγες ώρες πριν από την υποβολή της προσφοράς, η 
κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΠΥΣ) με τη οποία αποφασίζεται το ελληνικό Δημόσιο να συνυπογράψει 
το σχέδιο σύμβασης της αγοραπωλησίας (του 100%) των μετοχών 
της Ελληνικόν Α.Ε. Η συνυπογραφή θα γίνει από τους υπουργούς 
Οικονομικών, Υποδομών, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, οι οποίοι 
εξουσιοδοτήθηκαν κατάλληλα.
Η Lamda Development, λίγο μετά την υποβολή της προσφοράς της 
απέστειλε ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιώντας τη 
σύνθεση του επενδυτικού σχήματος που διεκδικεί τα 6.200 στρέμματα 
του Ελληνικού. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προσφορά 
της υποστηρίζεται από το Global Investment Group, που απαρτίζεται 
από την εταιρεία ΑΙ Maabar από το Abu Dhabi, από τον κινεζικό 
όμιλο Fosun Group, καθώς και από ευρωπαϊκά κεφάλαια που δεν 
κατονομάζονται. Η ΑΙ Maabar είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
ανάπτυξης ακινήτων μεικτής χρήσης στην ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Είναι θυγατρική εταιρεία 
της Mubadala Development, η οποία είναι κρατικά ελεγχόμενο 
επενδυτικό κεφάλαιο του Abu Dhabi.
Από την άλλη πλευρά, η Fosun Group, είναι γνωστή στη χώρα μας 
από την επένδυσή της στη Folli - Follie. Η εταιρεία στο παρελθόν είχε 
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ενδιαφερθεί και για τον ΟΠΑΠ, αλλά τελικά δεν υπέβαλε προσφορά. 
Εν γένει ο κινεζικός κολοσσός παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα 
στη χώρα μας, αναζητώντας επενδυτικές ευκαιρίες. Η εταιρεία, 
δημιουργήθηκε το 1992, έχει έδρα τη Σαγκάη, και δραστηριοποιείται 
στους τομείς της βιομηχανίας, των επενδύσεων, της διαχείρισης 
περιουσίας και των ασφαλειών. Ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda 
Development Οδυσσέας Αθανασίου σε γραπτή δήλωσή του που 
διανεμήθηκε μετά την υποβολή της προσφοράς, χαρακτήρισε τη 
χθεσινή ημέρα, ως «μια πολύ σημαντική ημέρα για την Εταιρεία 
αλλά και την Ελλάδα, αφού ορισμένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά 
κεφάλαια του κόσμου αποφάσισαν να επενδύσουν στη χώρα μας, 
δείχνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στην προοπτική της 
ελληνικής οικονομίας». Ο ίδιος χαρακτήρισε επίσης τη συνολική 
επενδυτική πρόταση που υποβλήθηκε, ως «το μεγαλύτερη ιδιωτικό 
έργο που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα», το οποίο, εφόσον υλοποιηθεί, 
θα ξεπεράσει τα 7 δισ. ευρώ. Παράλληλα επισήμανε ότι η ανάπτυξη του 
ακινήτου θα συμβάλει στην ουσιαστική περιβαλλοντική αναβάθμιση της 
Αττικής με τη δημιουργία ενός βιώσιμου πάρκου 2.000 στρεμμάτων, το 
οποίο θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης.
Σημειώνεται ότι η σύμβαση πώλησης του 100% των μετοχών της 
Ελληνικόν Α.Ε. περιλαμβάνει την αξιοποίηση της έκτασης του 
Ελληνικού για 99 έτη με τη μέθοδο της επιφανείας, εκ των οποίων για 
το 30% της έκτασης θα παραχωρηθεί η πλήρης κυριότητα.
Η σύμβαση είναι υπό την αίρεση του Ελεγκτικού Συμβουλίου και την 
έγκρισή της σύμβασης από την Ελληνική Βουλή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδα 2 | 28/02/2014

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη 
της μίσθωσης θα υποβάλλονται τα μισθωτήρια γης ή ακινήτων από τους 
εκμισθωτές.
Στη διευκρίνιση αυτή προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών, 
υπογραμμίζοντας ότι όλες οι προφορικές ή έγγραφες, αρχικές ή 
τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γης ή ακινήτων, στις οποίες 
συμφωνείται έναρξη μίσθωσης από 1/1/2014 και μετά, ανεξαρτήτως 
ποσού μισθώματος, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον εκμισθωτή 
μέσα στον επόμενο μήνα από την έναρξη της μίσθωσης.
Ανάλογη υποχρέωση υπάρχει και για την υπεκμίσθωση γης ή ακινήτων, 
καθώς και για τη δωρεάν παραχώρηση αυτών για την οποία τεκμαίρεται 
φορολογητέο εισόδημα.
Επίσης, υποχρέωση υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων 
μίσθωσης γης ή ακινήτων υπάρχει για όσες έγγραφες, αρχικές ή 
τροποποιητικές, συμφωνίες μίσθωσης είχαν συναφθεί μέχρι και 
31/12/2013, οι οποίες, παρά την υποχρέωση θεώρησής τους, δεν 
υποβλήθηκαν στη ΔΟΥ για θεώρηση.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής, εφόσον έχουν 
συναφθεί πριν τη 1/1/2014 και είναι σε ισχύ, οι έγγραφες αρχικές 
ή τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης γεωργικής γης με μηνιαίο 
μίσθωμα έως και εκατό (100) ευρώ, οι προφορικές αρχικές ή 
τροποποιητικές συμφωνίες μίσθωσης, καθώς και οι έγγραφες ή 
προφορικές δωρεάν παραχωρήσεις χρήσης γης ή ακινήτου, για 
τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με τις 
προϊσχύουσες διατάξεις.
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Δεκάδες σοβαρές ασθένειες πλήττουν τους Έλληνες και μάλιστα εν 
μέσω Μνημονίου εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα. Τις επιπτώσεις 
άλλωστε της οικονομικής κρίσης τις ζούμε στο... πετσί μας και πλέον 
αποτυπώνονται και στους δείκτες υγείας που όμως μέχρι σήμερα 
καταγράφονται σε τοπικό και όχι εθνικό επίπεδο, αφού επίσημες 
καταγραφεί από την Πολιτεία δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα ωστόσο με τα διεθνή στατιστικά δεδομένα, τα καρδιαγγειακά 
νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου στην Ευρώπη (42% στους 
άνδρες, 52% στις γυναίκες). Στην Ελλάδα, η αλλαγή του τρόπου ζωής 
των Ελλήνων και η επιδείνωση αναγνωρισμένων παραγόντων κινδύνου, 
όπως η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα, η υπέρταση, η 
υπερχοληστερολαιμία και ο διαβήτης, που αποτελούν και απόρροια της 
κρίσης, έχουν οδηγήσει σε αύξηση των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το βρογχικό άσθμα 
περιλαμβάνονται επίσης στα σημαντικότερα αίτια νοσηρότητας και 
θνησιμότητας παγκοσμίως, συμβάλλοντας σημαντικά στην αύξηση των 
ιατροφαρμακευτικών δαπανών κάθε κράτους.
Από την άλλη, η ανεργία ή η εργασιακή επισφάλεια που κυριαρχούν 
στη χώρα μας, οι συνθήκες ζωής κατά τα πρώιμα χρόνια, ο εθισμός 
στον καπνό, στην αιθανόλη και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες, το 
καθημερινό άγχος, τα διατροφικά προβλήματα, η φτώχεια, οι διακρίσεις, 
ο κοινωνικός αποκλεισμός και η έλλειψη δικτύων υποστήριξης 
αναφέρονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μεταξύ των 
οικονομικών και κοινωνικών παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο 
υγείας. Ταυτόχρονα στη χώρα μας οι ασθενείς με χρόνια ηπατίτιδα 
Β (HBV) υπολογίζονται σε περίπου 300.000, οι ασθενεί ς με χρόνια 
ηπατίτιδα C (HCV) σε 200.000, ενώ τα τελευταία χρόνια καταγράφεται 
σταδιακή αύξηση των περιστατικών με λοίμωξη HIV Το κύριο πρόβλημα 
με τις λοιμώξεις ΗΒV, HCV και ΗΙV είναι ότι παραμένουν για μεγάλο 
χρονικό διάστημα χωρίς συμπτώματα με αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό να 
αγνοεί ότι έχει τη λοίμωξη.
Η έλλειψη έγκυρων δεδομένων σχετικά με τη διασπορά των ηπατιτίδων 
και της λοίμωξης ΗΙV έχει αναγνωριστεί διεθνώς ότι αποτελεί σημαντικό 
φραγμό στην ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων πρόληψης και 
ελέγχου της εξάπλωσής τους τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Όμως το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα, σε αντίθεση με άλλες χώρες 
της EE, δεν υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες αντιπροσωπευτικές του 
πληθυσμού που να μας δίνουν έγκυρα στοιχεία για την κατάσταση της 
υγείας του πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ιατρική Σχολή Αθηνών, με 
επικεφαλής τον καθηγητή Επιδημιολογίας Αγγελο Χατζάκη, οργανώνει 
την εκπόνηση δύο εθνικών μελετών ώστε να υπάρχουν επίσημα πια 
στατιστικά δεδομένα και να μπορεί να σχεδιαστεί μια εθνική στρατηγική. 
Η Εθνική Μελέτη Νοσηρότητας και Παραγόντων Κινδύνου (ΕΜΕΝΟ) 
και η έρευνα Hprolipsis θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και 
θα εκπονηθούν από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με όλες τις Ιατρικές Σχολές της 
Ελλάδας και το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους. Οι ερευνητές 
θα επιχειρήσουν να καταγράψουν μεταξύ άλλων και τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στην υγεία του ελληνικού πληθυσμού.


