
Από σήμερα ισχύουν οι νέες τιμές σε εισιτήρια και κάρτες στις αστικές συγκοι-
νωνίες. Το  ενιαίο εισιτήριο μειώνεται από 1,40 σε  1,20 ευρώ, ενώ  μειώνεται η 

διάρκειά του, από μιάμιση ώρα στα 70 λεπτά. Σημαντικές μειώσεις ισχύουν στις 
κάρτες απεριορίστων διαδρομών, ενώ καθιερώνονται νέα εισιτήρια και κάρτες και 

άλλα καταργούνται.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Καύσωνες, ατμοσφαιρική ρύπανση 
αλλά και διάδοση ασθενειών είναι 
ορισμένες από τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό κατα-
λήγει συνέδριο που διοργάνωσε για 
πρώτη φορά ο Παγκόσμιος Οργα-
νισμός Υγείας. Το δίκτυο Deutsche 
Welle μετέδωσε ότι ένα από τα με-
γαλύτερα προβλήματα σήμερα είναι 
τα κύματα καύσωνα και η συνεχής 
άνοδος της θερμοκρασίας.  Στην 
παρούσα φάση βρίσκεται σε εξέλιξη 
πρόγραμμα,, το οποίο καταγράφει 
τους κινδύνους που εγκυμονεί η κλι-
ματική αλλαγή στην ανθρώπινη υγεία. 
Μια από τις λύσεις που φαίνεται να 
κερδίζουν έδαφος είναι οι εγκατα-
στάσεις έγκαιρης προειδοποίησης, 
οι οποίες ενημερώνουν άμεσα τους 
ανθρώπους, όταν οι θερμοκρασίες 
ανεβαίνουν επικίνδυνα, προκειμένου 
να λαμβάνονται μέτρα. Ένα από τα 
επακόλουθα του όλο και συχνότερου 
φαινομένου του καύσωνα είναι και η 
μετάδοση μολυσματικών ασθενειών 
στις χώρες του βορείου ημισφαιρί-

ου, κυρίως της ελονοσίας. «Μέχρι 
πρότινος η μετάδοση των ασθενειών 
λόγω καύσωνα αφορούσε  ως επί 
το πλείστον τις τροπικές χώρες, σή-
μερα έχουν αρχίσει να κάνουν την 
εμφάνισή τους και στην Ευρώπη» 
τονίστηκε στο συνέδριο. Σύμφωνα 
με τον Π.Ο.Υ. κάθε χρόνο πεθαίνουν 
περίπου 7.000.000 άνθρωποι λόγω 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
προκαλούν τα ορυκτά καύσιμα. «Εάν 
καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε πε-
ρισσότερη καθαρή ενέργεια και να 
αναπτύξουμε ένα βιώσιμο σύστημα 
μεταφορών, τότε θα μπορέσουμε να 
περιορίσουμε τις συνέπειες στο πα-
γκόσμιο κλίμα και να σώσουμε άμεσα 
εκατομμύρια ζωές», υπογραμμίζεται 
στα συμπεράσματα του συνεδρίου, 
όπως επίσης ότι  θα πρέπει να δοθεί 
μεγαλύτερη έμφαση στη φιλική προς 
το περιβάλλον ενέργεια, και αυτό, και 
στις φτωχότερες περιοχές του πλανή-
τη, καθώς το θέμα «κλιματική αλλαγή 
και υγεία» δεν αφορά μόνον τις βιο-
μηχανικές χώρες.

Η  έκθεση για το 
παγκόσμιο κλίμα, 
λέει ότι η μέση 
θερμοκρασία 
αναμένεται να 
αυξηθεί μέχρι το 
2100 κατά 4 έως 7 
βαθμούς Κελσίου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

«Λίγους μήνες πριν οι ηγέτες της ευρωζώνης 
πίστευαν ότι, έχοντας αντιμετωπίσει την μπόρα, 
ήταν επιτέλους ασφαλείς. Στηριζόμενοι στις δε-
σμεύσεις Ντράγκι ότι η ΕΚΤ θα κάνει ‘ό,τι χρει-
αστεί’ για την στήριξη του ευρώ, η σιγουριά επέ-
στρεψε. Οι ρυθμοί ανάπτυξης γίνονταν θετικοί, 
αν και με αργούς ρυθμούς, οι ταραγμένες πε-
ριφερειακές χώρες έδειχναν σημάδια ανάκαμ-
ψης έπειτα από τα bail out και τα σκληρά μέτρα, 
ενώ η ανεργία, αν και σε πρωτοφανή υψηλά 
επίπεδα ειδικά ανάμεσα στους νέους, σε κά-
ποιες χώρες έδειχνε σημεία υποχώρησης.
»Ήταν μια αυταπάτη. Τις τελευταίες εβδομάδες 
οι χώρες της ευρωζώνης μπάζουν και πάλι 
νερό. Το ΑΕΠ της ευρωζώνης έμεινε στάσιμο 
το δεύτερο τρίμηνο: Η Ιταλία επέστρεψε σε 
ύφεση, το γαλλικό ΑΕΠ έμεινε στάσιμο, ενώ 
ακόμη και η ισχυρή Γερμανία είδε μεγάλη πτώ-
ση στο ΑΕΠ της.
»Το τρίτο τρίμηνο δεν αναμένεται καλύτερο, 
εν μέρει εξαιτίας των επιπτώσεων από τις κυ-
ρώσεις της Δύσης στη Ρωσία. Εν τω μεταξύ, ο 
πληθωρισμός έχει πέσει σε υπερβολικά χαμη-
λά επίπεδα, περίπου στο 0,4%, δημιουργώντας 
φόβους ότι η ευρωζώνη μπορεί να πέσει στην 
παγίδα του αποπληθωρισμού».
Αυτά γράφει στην τελευταία έκδοσή του ο 
Economist, βάζοντας τα πράγματα στη θέση 
τους.
Κατά το περιοδικό «τα βαθύτερα αίτια των νέων 
ασθενειών της Ευρώπης» είναι το έλλειμμα 
πολιτικής ηγεσίας, η Κοινή Γνώμη που δεν έχει 
πειστεί για την επείγουσα ανάγκη βαθέωςν και 
ριζικών αλλαγών και το νομισματικό και δημο-
σιονομικό πλαίσιο είναι τόσο ασφυκτικό -στραγ-
γαλίζοντας την ανάπτυξη- που κάνει τις δομικές 
μεταρρυθμίσεις ακόμη πιο δύσκολες.

Νέοι κίνδυνοι,  
λόγω κλιματικής αλλαγής
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Το καλοκαίρι του 2014 
ανήκει πλέον στο παρελ-
θόν… 1Η Σεπτεμβρίου 
σήμερα και η συντριπτική 
πλειοψηφία των Ελλήνων 
αφήνει τις πανέμορφες 
παραλίες και τα γραφικά 
χωριά της χώρας και 
ετοιμάζεται για τα χειμε-
ρινά… μακροβούτια στην 
καθημερινότητα! Καλό 
φθινόπωρο σε όλους.  
(η φωτογραφία από το 
Πόρτο Κατσίκι της Λευ-
κάδας).

ΚΑΛΟ φΘΙΝΟπΩΡΟ….

Το Παγκόσμιο Συνέδριο Επιχειρηματικότη-
τας (GEC), η διεπιστημονική συγκέντρωση 
των κορυφαίων νεοφυών επιχειρήσεων και 
εκπροσώπων του παγκόσμιου επιχειρηματικού 
οικοσυστήματος, θα διεξαχθεί στην Κροατία, 
από τις 20 ως τις 27 Σεπτεμβρίου 2014, με θέμα: 
"The Entrepreneurial Mindset: From idea το 
Success".
Στόχος του συνεδρίου –όπως τονίζεται σε ανα-
κοίνωση- είναι η ενεργή ενασχόληση μεγαλύτε-
ρου αριθμού πολιτών στην επιχειρηματικότητα 
και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των συμμετεχό-
ντων σχετικά με τον καλύτερο τρόπο ενίσχυσης 
νέων επιχειρήσεων στα στάδια έναρξης και 
ανάπτυξης των δραστηριοτήτων τους, τόσο στην 
Κροατία όσο και στις αντίστοιχες χώρες προορι-
σμού τους.
Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις νεοσύστατες 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι η 
υποστήριξή τους συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
καινοτομίας και την ενίσχυση της οικονομίας σε 
τοπικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει 
ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, μεταξύ των 
οποίων διμερείς επιχειρηματικές συναντήσεις, 
παρουσίαση καλών πρακτικών και ιστοριών 
επιτυχίας, σεμινάρια και συναντήσεις εργασίας 
για τη γυναικεία και την κοινωνική επιχειρηματι-
κότητα, παρουσίαση πολιτικών για τη διασύνδεση 
της εκπαίδευσης με την καινοτόμο επιχειρηματι-
κότητα, καθώς και παρουσίαση επιχειρηματικών 
ιδεών που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες 
όπως η τρισδιάστατη εκτύπωση.
Στο συνέδριο, που πραγματοποιείται σε Zagreb, 
Dubrovnik και Split, θα παραβρεθούν σημαντικές 
προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, 
πρωτοπόροι στον χώρο των startups, καθώς και 
εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων.
Πληροφορίες: www.ekt.gr, http://gec2.co/

Παγκόσμιο συνέδριο  
για τις νεοφυείς και  

καινοτόμες επιχειρήσεις  

Η χρήση νέων τεχνολογιών στην πρόληψη και 
τη διαχείριση φυσικών καταστροφών 
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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

πΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜπΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές συνέδριο «CRETE 2014» 
για τη διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων  
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος  Πολυτεχνείου Κρήτης 2-5

Σεπτεμβρίου
2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονό-
μων & Τοπογράφων Μηχανικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών. 
ΤΡΙΠΟΛΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλι-
κών Έργων, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

2-4
Οκτωβρίου

2014

  Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Η χρήση νέων 
τεχνολογιών στην πρόληψη και τη διαχείριση 
φυσικών καταστροφών- Ο ρόλος της πολιτικής 
προστασίας», θα πραγματοποιηθεί από τις 24 
ως τις 26 Οκτωβρίου 2014, στην πόλη της Ρόδου 
(ξενοδοχείο Semiramis City)
  Tην επιστημονική εκδήλωση συνδιοργανώνουν το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο Δήμος 
Ρόδου, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, 
το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 «Το συνέδριο –όπως επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση- έχει ως στόχο την παρουσίαση επίκαιρων 
επιστημονικών ερευνών και εργασιών από 
ειδικούς επιστήμονες στους τομείς της πρόλη-
ψης, διαχείρισης αλλά και προστασίας τόσο του 
περιβάλλοντος, όσο και των πολιτών από την 

εμφάνιση φαινομένων έκτακτης ανάγκης όπως 
είναι π.χ. τα έντονα καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, 
πυρκαγιές κ.ά. Στοχεύει να δημιουργήσει ένα βήμα 
για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της επιστημονι-
κής κοινότητας, εκπαιδευτικών, μη κυβερνητικών 
οργανώσεων, ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς 
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, οι 
ομιλητές θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους σε θέματα σχεδιασμού, πρόληψης, 
διαχείρισης, προστασίας οικοσυστημάτων ορεινών, 
αγροτικών και αστικών περιοχών, με περιβαλλοντι-
κή και πολιτιστική κληρονομιά καθώς και βιώσιμης 
ανάπτυξης. Έμφαση θα δοθεί στα θέματα που 
απασχολούν την πολιτική προστασία τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο».
Πληροφορίες: Τηλ: 2241361310 , fax: 2241361309, 
email: georodos@gmail.com, http://saferhodes.
blogspot.gr
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 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Ο ΕΝΦΙΑ εκτροχιάζει την οικονομία 

Ψηφίστηκε η τροπολογία 

Οικονομικά αποτελέσματα 

«Η Ελλάδα, όσον αφορά την φορολόγηση ακίνητης περιουσίας έχει 
την πέμπτη υψηλότερη επαναλαμβανόμενη φορολογία (ΕΝΦΙΑ, ΦΑΠ 
κλπ.), με φορολογικά έσοδα ισοδύναμα του 1,4% του ΑΕΠ του 2012, 
από 0,4% πριν την κρίση. Το σύνολο των επιβαρύνσεων από την ακί-
νητη περιουσία ανέρχεται στο 2,1% του ΑΕΠ, όταν προστίθενται τα 
φορολογικά έσοδα από μεταβιβάσεις, συναλλαγές κ.λπ», αναφέρεται 
στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank. «Ούτως εχόντων 
των πραγμάτων, δεν είναι λοιπόν παράξενο που υπάρχουν ισχυρές 
αντιδράσεις, καθώς η φορολογία με τον ΕΝΦΙΑ, από φορολογία σε 
επιμέρους ακίνητα μετατράπηκε σε φορολογία με δημευτικό χαρα-
κτήρα επί της συνολικής ακίνητης περιουσίας. Και αυτό συμβαίνει 
διότι, πέραν όλων των άλλων, επιδιώκεται να εφαρμοσθεί και σε μια 
συγκυρία όπου η απόδοση της περιουσίας όχι μόνο συνεχώς μειώ-
νεται, αλλά ταυτόχρονα ήδη υπερφορολογείται ενώ μεγάλο μέρος 
του πλούτου, όπως είναι η ακίνητη περιουσία, είτε δεν έχει απόδοση 

(για να πληρωθούν οι φόροι) είτε δεν μπορεί καν να ρευστοποιηθεί», 
εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank. «Απαιτείται επαναφορά του 
ΕΝΦΙΑ σε σωστή βάση (φόρος σε επιμέρους ακίνητα) και κατάργη-
ση του "συμπληρωματικού" φόρου, που είναι και ο μεγάλος ένοχος 
στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, πέραν των απαλλαγών που 
έχουν δοθεί στις αγροτικές περιοχές και το γεγονός ότι επιβάλλεται 
σε αντικειμενικές αξίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές. 
Ο νόμος, όπως είναι, δεν επιδέχεται διόρθωση και η λύση δεν είναι, 
βεβαίως, να αυξηθεί το αφορολόγητο και να μετακυλισθεί η διαφορά 
στον συμπληρωματικό φόρο. Η λογική της αναμόρφωσης του νόμου 
δεν μπορεί να είναι η μετακύλιση φορολογικού βάρους στους γνω-
στούς "άλλους". Εάν, όμως, δεν δραστηριοποιηθεί και πάλι η αγορά 
ακινήτων, όπως φαντάζει πλέον πολύ πιθανό, η οικονομία θα αρχίσει 
να χάνει την δυναμική της και η επερχόμενη ανάκαμψη μπορεί να 
εκτροχιασθεί», αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας.

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η τροπολογία, με την 
οποία η 1η δόση για τον ΕΝΦΙΑ μπορεί να κα-
ταβληθεί εμπρόθεσμα έως την 30η Σεπτεμβρί-
ου. Παράλληλα, όπως ανακοινώθηκε από το 
υπουργείου Οικονομικών, το ποσό του φόρου 
που έχει ήδη καταβληθεί από τους φορολο-
γούμενους, θα συμψηφιστεί με τον συνολικά 
οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ. Απομένει προς διευκρίνι-

ση, εάν ο συμψηφισμός θα γίνει με τη δόση 
του Σεπτεμβρίου ή με την τελευταία δόση. 
Εξάλλου, την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται 
να κατατεθεί στη Βουλή και νέα τροπολογία 
για τον ΕΝΦΙΑ, με την οποία θα αυξάνεται σε 
έξι ο αριθμός των δόσεων και θα διορθωθούν 
τα λανθασμένα εκκαθαριστικά σημειώματα 
για τους 4.000 οικισμούς εκτός αντικειμενικού 

συστήματος. Άγνωστο είναι ακόμη, εάν με τη 
συγκεκριμένη τροπολογία θα υπάρξουν και 
αλλαγές σε ό,τι αφορά στα ξενοίκιαστα ακίνη-
τα. Σημειώνεται, ότι με απόφαση της γενικής 
γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές ΕΝΦΙΑ δεν θα συμψηφίζονται με 
τυχόν επιστροφές φόρων έως τις 30 Σεπτεμ-
βρίου.

Ο κύκλος εργασιών της ΕYΔΑΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 δι-
αμορφώθηκε στα 151,8 εκατ. ευρώ από 161 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
εξάμηνο του 2013 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,7% (-9,2 εκατ. ευρώ). 
Η μείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην εφαρμογή των νέων 
χαμηλών τιμολογίων για τους καταναλωτές και στη μείωση της ζήτησης. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρείας εμφάνισαν μείωση κατά 6,5 
εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 32,6 εκατ. ευρώ από 39,1 εκατ. 
ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013 ενώ τα κέρδη προ φόρων της Εταιρεί-

ας διαμορφώθηκαν στα 22,6 εκατ. ευρώ από 21,6 εκατ. ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο του 2013 σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9%, παρά την μείωση 
του κύκλου εργασιών, λόγω της βελτίωσης του χρηματοοικονομικού 
αποτελέσματος. Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων της Εταιρεί-
ας παρουσίασε υποχώρηση κατά περίπου 1% από 119,8 εκατ. ευρώ σε 
118,9 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός στις 30/06/2014 
μηδενίστηκε από 123,7 εκατ. ευρώ στις 30/06/2013, λόγω της ρύθμισης 
των απαιτήσεων της εταιρείας από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ 
κατά το 2013.
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Δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας παραχώ-
ρησης από τα 25 στα 35 χρόνια, δέσμευση από 
τις κοινοπραξίες για υποχρεωτικές επενδύσεις 
συνολικού ύψους 78 εκατ. ευρώ κατά το αρχικό 
στάδιο των ερευνών (5-8 χρόνια), και πρόβλεψη 
για συνεκμετάλλευση κοιτασμάτων από τους 
δύο επενδυτές εφόσον αυτά “συνορεύουν” με-
ταξύ τους. Σύμφωνα με το δίκτυο energypress 
αυτά είναι μερικά από τα βασικά σημεία που 
περιλαμβάνονται στις ογκώδεις συμβάσεις μί-
σθωσης (180-190 σελίδων έκαστη) με τις οποί-
ες το Δημόσιο παραχωρεί το δικαίωμα έρευνας 
και εκμετάλλευσης σε Πατραικό Κόλπο, Ιωάν-
νινα και Κατάκολο, και οι οποίες κατατέθηκαν 
από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργει-
ας Γιάννη Μανιάτη στη Βουλή προς κύρωση. 
Πρόκειται για τις συμβάσεις που υπέγραψε 
η κυβέρνηση τον περασμένο Μάιο με τις κοι-
νοπραξίες Energean Oil και Petra Petroleum 
(Καναδάς) για τη χερσαία περιοχή των Ιωαννί-
νων, Ελληνικά Πετρέλαια - ιταλική Edison και 
- ιρλανδική Petroseltic για τον Πατραϊκό Κόλπο, 
και τέλος πάλι με την Energean Oil και την βρε-
τανική Trajan Oil για το Κατάκολο. Και οι τρεις 
αυτές συμβάσεις θα αποτελέσουν ένα είδος 
"μπούσουλα" για εκείνες που θα ακολουθήσουν 
όταν και όποτε ολοκληρωθούν οι διαγωνισμοί 
για τα 20 οικόπεδα του Ιονίου και της Νότιας 
Κρήτης, οι οποίοι μέσα στο Σεπτέμβριο αναμέ-
νεται να δημοσιευθούν στην επίσημη εφημερί-
δα της Ε. Επιτροπής. Στα τρία νομοσχέδια για 
Πατραικό, Ιωάννινα και Κατάκολο αναφέρεται 
πως η διάρκεια εκμετάλλευσης ορίζεται στα 25 
χρόνια από την ημερομηνία που θα ανακαλυ-
φθεί εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα, με δυνατότητα 
παράτασης μιας δεκαετίας. 
Σε αυτό το διάστημα δεν συνυπολογίζεται η 
7ετής ή 8ετής περίοδος που παρέχεται, κατά 
περίπτωση πάντα, στις κοινοπραξίες για να φέ-
ρουν σε πέρας τις αρχικές έρευνες. Ταυτόχρο-
να, παρέχεται η δυνατότητα συνεκμετάλλευσης 

σε περίπτωση που ένα κοίτασμα "συνορεύει" με 
κάποιο άλλο, την εκμετάλλευση του οποίου έχει 
αναλάβει διαφορετικός μισθωτής. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, θα πρέπει να καταρτισθεί υποχρε-
ωτικά ένα πρόγραμμα ενοποίησης τόσο για την 
έρευνα όσο και για την εκμετάλλευση. Τα προσ-
δοκώμενα για το Δημόσιο έσοδα θα είναι τριών 
ειδών: Από τα μισθώματα που θα προκύπτουν 
από τη συνάρτηση της αξίας των εξορυσσόμε-
νων υδρογονανθράκων (ύψος παραγωγής), του 
συντελεστή εσόδων εξόδων καθώς και των γε-
ωγραφικών, γεωλογικών και άλλων χαρακτηρι-
στικών των περιοχών.
 Το ποσοστό διαμορφώνεται βασει ενός ειδικού 
συντελεστή και να κλιμακώνεται σε 2%, 5%, 8%, 
11%, 14%, 17% και 20%. Προσοχή, το ενοίκιο θα 
καταβάλλεται στο Δημόσιο ανεξάρτητα από το 

αν η κοινοπραξία επιτύχει κέρδη.  Δεύτερη 
πηγή εσόδων για το Δημόσιο, ειναι η φοιρολο-
γία εισοδήματος των εταιρειών που έχει προσ-
διοριστεί σε 20% συν ένα πρόσθετο φόρο 5% 
υπέρ των Περιφερειών. 
Τη φορολογική υποχρέωση δεν θα την έχουν 
ως σύνολο οι κοινοπραξίες αλλά ξεχωριστά 
κάθε εταιρεία που συμμετέχει. Τρίτη πηγή 
εσόδων για το Δημόσιο είναι οι στρεμματικές 
αποζημιώσεις, οι οποίες κυμαίνονται από 10 
ως 20 ευρώ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στο 
διάστημα της φάσης των ερευνών, ενώ φτάνουν 
τα 200 ευρώ κατά την περίοδο της εκμετάλλευ-
σης. Υπάρχουν επίσης ανταλλάγματα, όπως ένα 
εφάπαξ ποσό κατά την υπογραφή της σύμβασης 
και επιπλέον εισφορές ανάλογα με τα επίπεδα 
παραγωγής. 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις 
των συμβάσεων πετρελαίων 

Παρατείνεται για ένα περίπου μήνα, προς τα τέλη Οκτωβρίου, ο 
διαγωνισμός του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού 
Συστήματος (ΔΕΔΔΗΕ) για την προμήθεια και εγκατάσταση των 
πρώτων έξυπνων μετρητών σε μέχρι 200.000 οικιακούς καταναλω-
τές. Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει για την αλλαγή της 
ημερομηνίας τόσο τα σχετικά αιτήματα εταιριών για παράταση της 
όσο και την ανάγκη διασαφήνισης σημείων της διακήρυξης, όπως 
αυτό προέκυψε από ερωτήματα αλλά και από προσφυγές που υπο-
βλήθηκαν επί της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Νέες πληρωμές για τον Απρίλιο του 2014 πραγματοποίησε ο ΛΑ-
ΓΗΕ προς τους παραγωγούς ενέργειας από ΑΠΕ. Όπως αναφέρει 
ο λειτουργός της αγοράς σε ανακοίνωσή του: «Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε 
νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων εγκαταστάσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απριλίου 2014, 
πληρωτέου ποσού έως 29.283€. Με τις μέχρι σήμερα πληρωμές, 
έχουν εξοφληθεί 10.518 πάρκα ήτοι το 82% των τιμολογίων εγκατα-
στάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Απρι-

λίου 2011».

Παράταση διαγωνισμού Νέες πληρωμές 
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ΒΙΒΛΙΟπΩΛΕΙΑ ΜΕ ΑπΟΨΗ

Κάποια ημέρα θα υπάρχει μια γενιά παιδιών που θα σκέφτονται πως τα βιβλιοπωλεία ήταν δημιούργημα της φαντασίας και ποτέ δεν 
υπήρξαν πραγματικά. Τα πιο όμορφα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία του κόσμου κλείνουν διεθνώς τα τελευταία χρόνια, στερώντας από τους 
βιβλιόφιλους το ...άρωμα του τυπωμένου χαρτιού και της βόλτας ανάμεσα σε ράφια και πάγκους γεμάτα πολύχρωμα εξώφυλλα.
Ωστόσο, κάποια βιβλιοπωλεία με ...άποψη, αντιστέκονται και συγκεντρώνουν ξεχωριστό ενδιαφέρον, όλα με συναρπαστικές ιστορίες, που 
τα καθιστούν ιστορικά μνημεία, ενώ νέα ξεπετάγονται εδώ κι εκεί, επιχειρώντας να δημιουργήσουν μια δική τους ιστορία, ανταποκρινό-
μενα και σε νέες απαιτήσεις των επισκεπτών τους.
Κάποια απ’ αυτά τα βιβλιοπωλεία παρουσιάζουμε σήμερα και αύριο.

5

Livraria Lello (Πόρτο, Πορτογαλία)
Η ιστορία του εκδοτικού οίκου ξεκί-
νησε το 1869, αλλά το συγκεκριμένο 
βιβλιοπωλείο χτίστηκε το 1906 από 
τον μηχανικό Xavier Esteves. Έναν 
αιώνα αργότερα, παραμένει αναμ-
φισβήτητα το πιο όμορφο βιβλιοπω-
λείο στον κόσμο, με τη νεο-γοτθική 
αρχιτεκτονική του, το βιτρό, την ξύ-
λινη σκάλα και τον γύψινο διάκοσμο. 

Shakespeare and Company (37 rue de la Bucherie, Παρίσι)
Άνοιξε το 1951, στην Αριστερή Όχθη του Σηκουάνα, μοιάζει σαν να 
βγαίνει κατ' ευθείαν από ένα βιβλίο του Χέμινγουεϊ.

El Ateneo (Μπουένος Άιρες, Αργεντινή)
Στεγάζεται σε έναν κινηματογράφο του 1929, όπου λειτουργεί ως 
βιβλιοπωλείο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, διατηρώντας 
τη διακόσμηση του θεάτρου, ενώ τα θεωρεία έχουν μετατραπεί σε 
χώρους ανάγνωσης.

Eslite Dunnan Store (Ταϊπέι, Ταϊβάν)
Άρχισε να λειτουργεί το 1999, παραμένοντας ανοικτό 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο. Το κατάστημα 17.000 τετραγωνικών μέτρων απέ-
κτησε τη φήμη του χάρη στην εντυπωσιακή σειρά από βιβλία και 
περιοδικά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου.

Librairie Avant-Garde (Ναντζίνγκ, Κίνα)
Το πιο όμορφο βιβλιοπωλείο της Κίνας βρίσκεται μέσα σε ένα 
υπόγειο πάρκινγκ 4.000 τ.μ., το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και ως καταφύγιο σε περίπτωση βομβαρδισμού. Στα ασυνήθιστα 
χαρακτηριστικά του φορά χρησιμοποιείται ως καταφύγιο βόμβα. 
Ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του καταστήματος είναι οι μεγάλοι 
σταυροί, ένα αντίγραφο του έργου του Ροντέν "Ο στοχαστής" και 
ένα ταμείο χτισμένο από χιλιάδες παλαιά βιβλία. Λειτουργεί, επί-
σης, ως ένα είδος δημόσιας βιβλιοθήκης, με περισσότερα από 300 
καθίσματα ανάγνωσης.

 ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Assoulin (Βενετία)
Βρίσκεται στο ισόγειο 
του Bauer Hotel, ένα 
ανακαινισμένο κτίριο 
του 18ου αιώνα. Δι-
αθέτει πολλά από τα 
πιο ακριβά βιβλία τoυ 
ομώνυμου εκδοτικού 
οίκου, χειροποίητες 
εκδόσεις, με τιμές 
από 500 έως 7.000 
δολάρια, κυρίως, με 
θέματα μόδας, αρχι-
τεκτονικής, ταξιδιών. 
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συνάντηση Κορυφής- Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέ-
φρασαν προβληματισμό για την ανεργία- ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩ-

ΝΗ Η ΑΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ • Ενίσχυση κατά 8,5% των EBITDA 
έδειξαν τα δημοσιευμένα αποτελέσματα των επιχειρήσεων- ΑΥΞΗΜΕΝΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΞΑΜΗΝΟΥ.

πΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ: Τεκμήρια τέλος- Έτοιμο το περιουσιολόγιο τον Απρίλιο- ΦΑ-
ΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ- Θα συγκεντρώνονται όλα τα 
στοιχεία για εισοδήματα, κινητή και ακίνητη περιουσία στις Εφορίες • Δι-
χάζει η 3η Σεπτέμβρη- ΤΑ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ  • Γι-
ούνκερ- Σαμαράς- ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  • Τι δείχνουν 
οι επιχωματώσεις- ΝΕΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΛΗΤΟΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Διπλή θα είναι η μοριοδότηση για τα δυσπρόσιτα σχολεία- ΞΕ-
ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-… Αλλά 
παραμένουν κενά σε τάξεις  • ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ: ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
ΜΕΡΚΕΛ ΚΑΙ ΡΕΝΤΣΙ Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  • Επέτειος 3ης 
Σεπτέμβρη- Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ποντάρουν τα ρέστα τους συ-
γκυβέρνηση και διαπλοκή- Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ, ΟΙ ΜΠΛΟΦΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΛ-
ΛΑΓΕΣ- Άνω- κάτω η ΔΗΜΑΡ από τη δίβουλη στάση του Φ. Κουβέλη  • 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΡΙΝΓΚ ΜΠΑΙΝΟΥΝ 14.000 ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ  
• 40 χρόνια ΠΑΣΟΚ- Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕ-
ΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ  • ΕΝΦΙΑ: ΤΖΑΜΠΑ ΣΥΓΧΥΣΗ… ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  • Εθνική Οδός Κορίνθου- Πατρών- ΠΟΤΑΜΙΑ- ΒΟΡΑ 
ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιοι προλαβαίνουν τις αλλαγές στα όρια 

συνταξιοδότησης- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΑ 60 ΓΙΑ 16 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  • ΞΕΚΙΝΑ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ Η ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  • Η νέα ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου- 
ΤΑ ΗΝΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΩΝΟ «ΜΕΡΚΕΛΙΣΤΗ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΙΤΑΛΙΔΑ ΥΠΕΞ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προεδρικό Διάταγμα- κερκόπορτα για εργαζομέ-
νους των 500 ευρώ παντού- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ- Η ρύθμιση 
για τα ΚΤΕΛ οδηγεί σε απελευθέρωση απολύσεων  • Η ΤΡΟΪΚΑ ΠΙΕΖΕΙ, 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΠΑΡΙΣΤΑΝΕΙ ΟΤΙ) ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ  • Με τις θέσεις- 
κλειδιά- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Στον ολισθηρό δρόμο που χάραξε ο… Παπακωνστα-
ντίνου- Ο ΑΛΕΞΗΣ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΓΥΠΕΣ»  • ΗΤΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟ-
ΔΥΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ- Αύριο αναχωρεί η 
ελληνική αντιπροσωπεία για το Παρίσι για τη «διαπραγματευτική μάχη» 
με την τρόικα.

ΕΣΤΙΑ: Η ΕΛΛΑΣ ΣΕ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ- Με επιλογές: απογείωση ή κατα-
στροφή.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Ρώσος Πρόεδρος ζήτησε τη διχοτόμηση της Ου-
κρανίας και προειδοποιεί τη Δύση με Ολοκαύτωμα- ΠΟΥΤΙΝ: «ΕΧΩ ΤΟ 
ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΟ… ΚΟΥΜΠΙ»! (ΜΕ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ).
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ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ Η ΒΑΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 01/09/2014

Έξι χρόνια μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και 
τέσσερα μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, η Ευρωζώνη 
βιώνει εκ νέου σοβαρότατες προκλήσεις. Έχοντας επιλέξει 
το δρόμο της λιτότητας και εμπλεκόμενη σε έναν οικονο-
μικό πόλεμο με τη Ρωσία, η νομισματική ένωση βλέπει τις 
μεγάλες οικονομίες της να έχουν παγιδευτεί σε στασιμότητα 
ή να διολισθαίνουν στην ύφεση και τον αποπληθωρισμό και 
τις μικρότερες να παλεύουν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην 
«εξυγίανση» και την προσπάθεια για ανάκαμψη. Το ζοφερό 
οικονομικό σκηνικό συμπληρώνει η ανεργία, η οποία, παρά τις 
όποιες πρωτοβουλίες σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, παραμέ-
νει κοντά σε επίπεδα-ρεκόρ, έχοντας λάβει διαστάσεις μάστι-
γας στο Νότο. Ολοένα και περισσότεροι προειδοποιούν πλέον 
για τον κίνδυνο μίας «χαμένης δεκαετίας», στο «πρότυπο» της 
Ιαπωνίας. Το έργο να αποτρέψει την «ιαπωνοποίηση» των ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών επωμίζεται μέχρι στιγμής η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, καθώς σε επίπεδο κυβερνήσεων ελάχιστες 
ιδέες έχουν πέσει στο τραπέζι για την τόνωση της ανάπτυξης, 
ενώ κλιμακώνονται οι πολιτικές αντιπαραθέσεις για το εάν οι 
πολιτικές δημοσιονομικής σταθεροποίησης που ευθύνονται για 
τη σημερινή κατάσταση είναι αναγκαίες για την αποφυγή μίας 
βαθύτερης ακόμη κρίσης.
Τα τρία μεγαλύτερα «προβλήματα» της Ευρωζώνης, ωστόσο, 
είναι η κατάσταση των τριών μεγαλύτερων οικονομιών της. 
Η «κραταιά» Γερμανία, αν και είναι από τα ελάχιστα μέλη της 
Ευρωζώνης που απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης, 
είδε το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται το διάστημα Απριλίου-Ιουνί-
ου, έχοντας πέσει «θύμα» της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία μία 
αγορά στην οποία οι γερμανικές επιχειρήσεις έχουν ισχυρή 
παρουσία. Η συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας 
ήταν εν μέρει αποτέλεσμα της κατακόρυφης πτώσης των εξα-
γωγών προς τη Ρωσία, αλλά κυρίως της ραγδαίας επιδείνωσης 
του κλίματος, δηλαδή των εντεινόμενων ανησυχιών επιχει-
ρήσεων και καταναλωτών για τον αντίκτυπο της ουκρανικής 
κρίσης. Θα πρέπει άλλωστε να επισημάνουμε πως το δεύτερο 
τρίμηνο δεν είχαν ακόμη αποφασιστεί οι κυρώσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στη Μόσχα, ούτε είχαν τεθεί σε εφαρμογή τα 
ρωσικά αντίποινα. Αυτό σημαίνει ότι η ατμομηχανή της ευρω-
παϊκής οικονομίας κινδυνεύει με ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις.
Μεγαλύτερη ακόμη ανησυχία προκαλεί στους ειδικούς η κα-
τάσταση της Γαλλίας, η οποία ύστερα από δύο κυβερνητικούς 
ανασχηματισμούς, σε διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών, 
εξακολουθεί να αναζητά τη συνταγή για έξοδο από την κρίση. 
Ο νέος υπουργός Οικονομίας Εμανουέλ Μακρόν, σε συνεργα-
σία με τον Οικονομικών Μισέλ Σαπέν δηλώνουν αποφασισμέ-
νοι να προωθήσουν αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, 
την ώρα που η οικονομία παρουσιάζει μηδενική ανάπτυξη και 
ο αριθμός των ανέργων έχει εκτιναχθεί στα επίπεδα-ρεκόρ 
των 3,4 εκατομμυρίων. Η αδυναμία επιστροφής σε υγιείς ρυθ-
μούς ανάπτυξης εντείνει τις πιέσεις στο δημοσιονομικό πεδίο, 
με αποτέλεσμα να θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το Παρίσι θα 
ζητήσει από τις Βρυξέλλες νέα παράταση για τη μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% του ΑΕΠ.
Τα σύννεφα έχουν πυκνώσει και πάνω από την Ιταλία, όπου η 
κυβέρνηση του Ματέο Ρέντσι, με υπουργό Οικονομικών τον 
Πιερ Κάρλο Πάντοαν, πρώην επικεφαλής οικονομολόγο του 
ΟΟΣΑ, δεν κατάφερε να αποτρέψει τη διολίσθηση της οικονο-
μίας σε ύφεση, για τρίτη φορά από την παγκόσμια χρηματο-
πιστωτική κρίση του 2008. Κατά την πρώτη φάση της ιταλικής 
οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, 
με υπουργό Οικονομικών τον Τζούλιο Τρεμόντι, θέλησε να 
αποφύγει μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και τελικά οδηγήθη-
κε στην πτώση.
Ακολούθησαν οι κυβερνήσεις των Μάριο Μόντι και Ενρίκο 
Λέτα, οι οποίες έχοντας τις ευλογίες των Βρυξελλών έκαναν 
κάποια βήματα στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων και μείωσαν 
σημαντικά το δημοσιονομικό έλλειμμα. Απέτυχαν, ωστόσο, 
παταγωδώς να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, με αποτέλεσμα 
το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ αντί να περιοριστεί, να 
εκτιναχθεί στο 136%, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση στη 
νομισματική ένωση, μετά το ελληνικό.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-40 | 01/09/2014

Ατομικό φάκελο με τα εισοδήματα όλα τα περιουσιακά στοι-
χεία καθώς και τις δαπάνες δημιουργεί η Εφορία, γεγονός 
που οδηγεί στο τέλος των τεκμηρίων διαβίωσης από το 2015. 
Το 2014 είναι η τελευταία χρονιά που τα τεκμήρια διαβίωσης 
για κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες, ιδιωτικά 
σχολεία και οικιακές βοηθούς λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό του εισοδήματος των φορολογουμένων.
Το υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει νέα «εργαλεία» για 
τον υπολογισμό των καθαρών εισοδημάτων και της φορο-
λογητέας ύλης. Πρόκειται για τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου 
που ήδη εφαρμόζονται και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο 
το οποίο θα είναι έτοιμο εντός του Απριλίου του 2015. Με 
βάση το περιουσιολόγιο θα γίνεται ηλεκτρονικός έλεγχος του 
«πόθεν έσχες» για τα εισοδήματα και την περιουσία 8,5 εκατ. 
φορολογουμένων και θα παρακολουθούνται όλες οι συναλλα-
γές, καθώς και η καταναλωτική συμπεριφορά τους. Δηλαδή η 
Εφορία θα έχει στη διάθεσή της για κάθε φορολογούμενο έναν 
ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο που θα περιέχει πλήρη στοιχεία 
για όλα τα εισοδήματα, ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοι-
χεία, δάνεια, καταθέσεις, πιστωτικές κάρτες, μετοχές, ομόλο-
γα, νοσήλια, δίδακτρα, ακόμα και τις δαπάνες για φως, νερό, 
τηλέφωνο.
Τα δεδομένα αυτά έχουν αρχίσει να συλλέγονται από τους 
αρμόδιους φορείς στον κεντρικό υπολογιστή της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και με την ολοκλή-
ρωση του ατομικού φακέλου θα μπορούν να γίνονται όλες οι 
αναγκαίες διασταυρώσεις. Η Γενική Γραμματεία Πληροφο-
ριακών Συστημάτων θα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει, 
για παράδειγμα, αν ένας φορολογούμενος δηλώνει εισόδημα 
χαμηλότερο από το άθροισμα των δαπανών του για δόσεις στις 
τράπεζες, δίδακτρα, γιατρούς, λογαριασμούς και λοιπές κατα-
ναλωτικές δαπάνες.
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Κάθε χρόνο, μέσα από τις δηλώσεις φορολογίας που θα 
υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή οι φορολογούμενοι, θα 
καταγράφονται όλες οι πληροφορίες για τις μεταβολές στα 
εισοδήματα, τα έσοδα, την κινητή και ακίνητη περιουσία, τις 
αποταμιεύσεις και τις δαπάνες διαβίωσής τους.
Έτσι, θα είναι πλέον εύκολο στις φορολογικές αρχές να πα-
ρακολουθούν διαχρονικά την εξέλιξη των εισοδημάτων, του 
επιπέδου διαβίωσης και της περιουσιακής κατάστασης των 
πολιτών. Όπου διαπιστώνουν περιπτώσεις απόκτησης περι-
ουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας ή καταθέσεων μεγάλου 
ύψους ή υπέρμετρα αυξημένων δαπανών διαβίωσης, που δεν 
δικαιολογούνται από τα δηλούμενα έσοδα και εισοδήματα, θα 
προχωρούν στην επιβολή πρόσθετων φόρων και προστίμων.
Ειδικότερα θα ελέγχονται: - Καταθέσεις σε τράπεζες - Το-
ποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μερίδια 
αμοιβαίων κεφαλαίων - Συμμετοχές σε εταιρείες (ανώνυμες, 
ΕΠΕ, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) - Απόκτηση ακινήτων - 
Απόκτηση, συντήρηση και επισκευή IX αυτοκινήτων, δικύκλων, 
σκαφών αναψυχής - Κατασκευή πισίνων- Αγορές λοιπών πε-
ριουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας (π.χ. κοσμήματα πίνακες) 
- Αποπληρωμή δανείων και πιστωτικών καρτών - Δωρεές - γο-
νικές παροχές χρηματικών ποσών - Ενοίκια, δίδακτρα, ασφά-
λιστρα ζωής, αποπληρωμή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφωνίας, ύδρευσης, φυσικού αερίου κ.λπ.

ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-13 | 01/09/2014

Ξεκλειδώνουν σε λίγες ημέρες οι πίνακες αναπληρωτών εκπαι-
δευτικών ύστερα από τέσσερα ολόκληρα χρόνια, προκειμένου να 
μοριοδοτούνται εις διπλούν όσοι επιλέγουν να υπηρετήσουν σε 
δυσπρόσιτες περιοχές.
Με νομοσχέδιο που φέρνει στη Βουλή μεθαύριο Τετάρτη ο 
υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος - επιβεβαιώνοντας πλή-
ρως αποκλειστικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» που δημοσιεύτηκε στις 
14 Ιουλίου - ανοίγει ξανά ο πίνακας αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
ο οποίος παρέμενε κλειδωμένος από τις 30 Ιουνίου 2010 και 
έκτοτε δεν προσμετράται η προϋπηρεσία τους.
Διπλά μόρια θα λαμβάνουν και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που υπη-
ρετούν σε δυσπρόσιτα, με την υποχρέωση όμως να παραμείνουν 
εκεί τουλάχιστον για δύο χρόνια και με απαγόρευση μετάθεσης ή 
απόσπασης, προκειμένου να μην ξαναδημιουργηθούν φαινόμενα 
εκπαιδευτικών-φαντασμάτων, όπως λ.χ. στον ακριτικό Αϊ-Στράτη.
Το άνοιγμα του πίνακα αναπληρωτών, σύμφωνα με την αρχική 
διατύπωση του σχετικού άρθρου, δεν έχει αναδρομική ισχύ όπως 
ζητούσαν οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή όσοι εργάστηκαν τα 4 προ-
ηγούμενα χρόνια δεν θα λάβουν πρόσθετα μόρια, εφόσον όμως 
προσληφθούν εφέτος τα μόρια που θα λάβουν - και θα είναι 
διπλά στην περίπτωση υπηρεσίας σε δυσπρόσιτα - θα προστεθούν 
σε αυτά που είχαν όταν κλείδωσε ο πίνακας.
Όμως στις 29 Αυγούστου ο Ανδρέας Λοβέρδος, κατά τη διάρκεια 
επίσκεψής του στη Θράκη, έκανε την εξής δήλωση: «Από εδώ και 
εμπρός πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα αναγνωρίσουμε τις 
υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στην εκπαίδευση από το 2012 ως 
το 2014.

Δεν θα διαταραχθεί η ισορροπία αφού θα λάβουμε υπόψη ότι 
το 2012 δεν έγινε, όπως προβλεπόταν, διαγωνισμός του ΑΣΕΠ». 
Αλλά στις 6 Αυγούστου ο ίδιος είχε αναρτήσει στο facebook: «Δι-
απιστώνω πως όλοι οι φορείς και όσα κόμματα πήραν τον λόγο 
(σ.σ. στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής) προτεί-
νουν να ξεκλειδώσουν οι πίνακες του 2010. θα το κάνουμε χωρίς 
αναδρομική ισχύ».
Η ΔΙΑΤΑΞΗ. Τι ακριβώς θα ισχύσει, θα φανεί μεθαύριο, ωστόσο 
η σχετική διάταξη του νόμου, όπως ήταν δημοσιοποιημένη χθες, 
αναφέρει τα εξής: «Από το σχολικό έτος 2014-2015 ο χρόνος 
πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών 
που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις 
οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ' και 
Ι΄ για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, 1A'και IB' για τη Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και 
στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο 
για τον προσδιορισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης, εφόσον 
έχει διαρκέσει τουλάχιστον δύο διδακτικά έτη. Αν διαπιστωθεί 
αδυναμία κάλυψης των οργανικών κενών των σχολικών μονάδων 
των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δε-
κτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για διορισμό στις εν λόγω σχολικές 
μονάδες κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες. 
Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σε εφαρμογή των προβλέψεων 
του άρθρου αυτού δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις οικείες σχο-
λικές μονάδες επί μία τουλάχιστον συνεχή διετία. Απαγορεύεται 
απόλυτα και για οποιονδήποτε λόγο η απόσπαση, μετάθεση, μετά-
ταξη ή μετακίνησή τους από τις μονάδες αυτές».
Ανάλογη είναι και η διατύπωση για τους αναπληρωτές - χωρίς την 
προϋπόθεση της υποχρεωτικής διετίας βέβαια. Και καταλήγει: 
«Το άρθρο αυτό ισχύει από την 1/8/2014».
Επίσης, δίνεται δυνατότητα πρόσληψης και αναπληρωτών με 
αναπηρίες: «Για το σχολικό έτος 2014-2015 μπορούν να προσλαμ-
βάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση, 
σε ποσοστό 5% κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, 
άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο και έχουν αναπηρία 
σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό 
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας, «Δεν θα διαταραχθεί 
η ισορροπία αφού θα λάβουμε υπόψη ότι το 2012 δεν έγινε, 
όπως προβλεπόταν, διαγωνιομός του ΑΣΕΠ» δήλωσε ο υπουρ-
γός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος σε συνέντευξη Τύπου στην 
Αλεξανδρούπολη και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών 
διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν 
μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του 15% ανά σχολική 
μονάδα».
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ «ΠΡΩΗΝ». Με το ίδιο νομοσχέδιο ιδρύεται για 
πρώτη φορά συμβούλιο πρώην υπουργών Παιδείας, το ΣΕΠΟΠ 
- Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία. Μέλη του - με 
οικειοθελή συμμετοχή - θα είναι όλοι όσοι έχουν διατελέσει 
υπουργοί με αρμοδιότητα την παιδεία και πρόεδρός του ο εκά-
στοτε υπουργός. Το ΣΕΠΟΠ θα λειτουργεί ως άτυπο συμβου-
λευτικό όργανο με σκοπό την υποστήριξη του υπουργείου στην 
άσκηση της πολιτικής για την παιδεία. Στόχος είναι να υπάρχει 
συνέχεια στην εκπαιδευτική πολιτική ώστε να αποφεύγονται τα 
γνωστά ράβε - ξήλωνε.


