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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικό ρεπορτάζ 
στη σελ 3. 

Δημοπρατείται πριν το τέλος του 
έτους με προγραμματισμό το φθι-
νόπωρο του 2015 να ξεκινήσει η 
κατασκευή της πρώτης φάσης της 
γραμμής 4 του μετρό της Αθήνας με 
χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 
2022. Το μήκος της νέας γραμμής 
θα είναι 13 χλμ, με 14 σταθμούς, ενώ 
οι συρμοί της γραμμής θα κινούνται 
χωρίς οδηγό. Το έργο ανακοίνωσε 
ο υπουργός Υποδομών Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, σε κοινή συνέντευξη 
Τύπου, με τον δήμαρχο Αθηναίων 
Γιώργο Καμίνη. Το πρώτο τμήμα της 
νέας γραμμής θα ξεκινήσει από το 
Άλσος Βεΐκου και θα καταλήξει στο 
Γουδή. Περιλαμβάνει τους σταθμούς 
Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Κυψέλη, Δι-
καστήρια, Λ. Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, 
Ακαδημία,  Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, 
Καισαριανή, Νήαρ Ηστ, Ιλίσια, Ζω-

γράφου και Γουδή. Στο αντικείμενο 
του έργου περιλαμβάνεται επίσης η 
επέκταση των εγκαταστάσεων συ-
ντήρησης και επισκευών του αμαξο-
στασίου Σεπολίων, καθώς και η κατα-
σκευή ενός νέου Κέντρου Ελέγχου 
Λειτουργίας για όλες τις γραμμές 
του Μετρό εντός του αμαξοστασίου 
Σεπολίων. 

Η νέα γραμμή θα κατασκευαστεί ως 
δημόσιο έργο , με προϋπολογισμό 
1,2 δις ευρώ. Οι πόροι θα εξασφαλι-
στούν μέσω δανείων από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ύψους 
800 εκατ. ευρώ) και από το ΕΣΠΑ της 
περιόδου 2014–2020. Η γραμμή 4, 
σε πλήρη ανάπτυξη μέχρι τη Λυκό-
βρυση θα έχει μήκος 32 χλμ, με 30 
σταθμούς και προϋπολογισμού 3,3 
δις ευρώ, εξυπηρετώντας περισσότε-
ρους  από 500.000 επιβάτες.

Η ωρίμανση του 
έργου γίνεται εντός 
της εταιρίας από το 
στελεχιακό δυναμι-
κό της Αττικό Μετρό 
ΑΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ

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

«Λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο» (όπως ανα-
φέρει και η γνωστή παροιμία) η κυβέρνηση. 
Τουλάχιστον αυτό άφησε, εμμέσως, πλην, 
όμως, σαφώς, να εννοηθεί ο Διευθυντής Εξω-
τερικών Σχέσεων του ΔΝΤ, Τζέρι Ράις, απα-
ντώντας χτες στην Ουάσιγκτον σε διαδοχικές 
ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 
Για την ενδεχόμενη ενδεχόμενη πρόωρη λήξη 
του προγράμματος στήριξης της χώρας στα 
τέλη του 2014, στην οποία αναφέρεται τις τε-
λευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση και ειδικά 
ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με 
την Άγκελα Μέρκελ, ο αξιωματούχος του ΔΝΤ 
είπε: «Όσο εγώ μπορώ να γνωρίζω δεν ετέθη 
τέτοιο θέμα».
Διευκρίνισε πως το πρόγραμμα του Ταμείου 
προβλέπεται να λήξει τον Μάρτιο του 2016, 
υπογράμμισε η προσοχή του ΔΝΤ είναι εστια-
σμένη στην έκτη αξιολόγηση και ενδεχόμενη 
πρόωρη έξοδος της Ελλάδος από το πρόγραμ-
μα του Ταμείου δεν θα απασχολήσει την επικεί-
μενη αξιολόγηση και υπενθύμισε ότι τα μέσα 
χρηματοδότησης του ΔΝΤ είναι εθελοντικά, 
εξηγώντας πως κάθε χώρα μπορεί να αιτηθεί 
την έναρξη ενός προγράμματος, αλλά και τον 
τερματισμό του. «Εάν μια χώρα πιστεύει πως η 
χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια δεν είναι 
πλέον απαραίτητη μπορεί να το κάνει» ανέφε-
ρε συγκεκριμένα.
Πέρα απ’ αυτά, ξεκαθάρισε πως η αξιολόγηση 
που ξεκινά την προσεχή Τρίτη θα είναι μα-
κρά - μακρύτερη απ’ ότι άφηναν να εννοηθεί 
από την πλευρά της κυβέρνησης - και πως τα 
«θέματα κλειδιά», όπως είπε, είναι ο προϋπο-
λογισμός του 2015 και τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.
Αναμονή δυο-τρεις μήνες, λοιπόν, για να μά-
θουμε ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει…

«Βραδιά του Ερευνητή» διοργανώνεται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (κτίριο Αβέρωφ, επί 
της οδού Πατησίων), σήμερα  από τις 6 το απόγευμα έως στις 12 το βράδυ. Η εκδήλωση συνδι-
οργανώνεται με την Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) Ε.Μ.Π. και σε συνεργασία 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, πραγματοποιείται  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος Horizon 2020 “2014-2015 Researchers’ Night: The Greek events” και τελεί υπό την αιγίδα 
της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών.

Σήμερα η «Βραδιά του Ερευνητή»

Δημοπρατείται νέα γραμμή μετρό
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ΑΘΗΝΑ
➦  Τη «Βραδιά του Ερευνητή» διοργανώνει 
σήμερα το Εθνικό  Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
από τις έξι το απόγευμα μέχρι τα μεσά-
νυχτα, στο κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού 
συγκροτήματος του Πολυτεχνείου, στην 
οδό Πατησίων. Η εκδήλωση διοργανώνεται 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος Horizon 2020 “2014-15 Researchers’ 
Night: The Greek events”, από το ΕΜΠ και 
τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου, σε συνεργασία 
με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ενώ 
τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ανάπτυ-
ξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών. Η 
είσοδος είναι ελεύθερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται 
στις 28 Σεπτεμβρίου- οι εργασίες του 4ου 
Πανελληνίου Συνεδρίου Αγρονόμων & Το-
πογράφων Μηχανικών, που διεξάγονται στη 
Θεσσαλονίκη (Κέντρο Διάδοσης Ερευνητι-
κών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. - ΚΕ.Δ.Ε.Α.). Το 
συνέδριο διοργανώνεται από τον Πανελλή-
νιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών, σε συνεργασία 
με το Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών Βόρειας Ελλάδας 
και την υποστήριξη του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας, του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής ΑΠΘ, της Σχολή Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ και των 
Περιφερειακών – Τοπικών Τμημάτων και 
Συλλόγων ΑΤΜ.

Το ευρωπαϊκό αρχιτεκτονικό βραβείο  
Mies van der Rohe 2015

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

HMΕΡΙΔΑ: "Εναλλακτικές τεχνολογίες θέρ-
μανσης και εξοικονόμησης ενέργειας: που, πότε 
και πώς"
ΜΑΡΟΥΣΙ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων – Ηλεκτρολόγων

27 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών.
ΤΡΙΠΟΛΗ

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

2-4 
Οκτωβρίου

2014

Ο ΣΑΔΑΣ-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, 
ως μέλος του ACE (Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων 
Ευρώπης),  έχει αναλάβει να συγκεντρώσει 
τις συμμετοχές της χώρας μας για το Βραβείο 
Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «Mies van der Rohe 2015», προτείνοντας 
πέντε (5) έργα. Η επιλογή των έργων θα γίνει από 
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή, που θα ορίσει ο 
Σύλλογος.
 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι αρχιτέ-
κτονες, μέλη του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, ( Έλληνες και 
αλλοδαποί Ευρωπαίοι) οι οποίοι έχουν υλοποιή-
σει έργο στην Ελλάδα καθώς και οι Έλληνες που 
έχουν υλοποιήσει έργο στο εξωτερικό, σε χώρες 
που αναφέρονται στον κατάλογο του Κανονισμού 
Συμμετοχής.
Τα προς υποβολή έργα θα πρέπει να έχουν 
ολοκληρωθεί την περίοδο από 1-1-2013 έως 
31-12- 2014. Σημειώνεται ότι το βραβείο Mies 
van der Rohe απονέμεται ανά διετία από το 1988, 
σε υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο Ευρωπαίου 
Αρχιτέκτονα ή ομάδας. Το βραβείο συνοδεύεται 
από χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ και η Ειδική 
Μνεία από ποσό 20.000 ευρώ.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν στα 
ελληνικά και στα αγγλικά:
1) Στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής 
ομάδας του έργου (με τα ποσοστά συμμετοχής 
κάθε μέλους της ομάδας στην μελέτη, τα στοιχεία 
επικοινωνίας του υπεύθυνου της ομάδας και 
σύντομο βιογραφικό σημείωμα των συμμετοχό-
ντων), καθώς επίσης και τα ονόματα συνεργατών 
αρχιτεκτόνων, τα ονόματα συνεργατών μηχανικών 
άλλων ειδικοτήτων, καθώς και αυτά των εργολά-
βων/κατασκευαστών του έργου.
2) Τεύχος μεγέθους Α3 με συνοπτικά στοιχεία 

τεκμηρίωσης του έργου όπως σύντομη τεχνική 
έκθεση (με περιγραφή της ιδέας/βασικών αρχών 
σύνθεσης, σύνοψη κτιριολογικού προγράμματος, 
χρονολογία κατασκευής/αποπεράτωσης κλπ), 
σχέδια (τοπογραφικό, κατόψεις, τομή), φωτογρα-
φίες (4-6 σε low resolution), καθώς και ότι άλλο 
υλικό θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμο για την 
κατανόηση του έργου. Σε περίπτωση επιλογής 
τους, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν 
στα αγγλικά πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης του 
έργου.
Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, 
να υποβάλουν τα έργα τους στον ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 
(Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι, 10555 Αθήνα, 
τηλ. 210 3215146, φαξ: 210 3215147, e-mail: 
sadas - pea @ tee. gr ή info @ sadas - pea. gr) 
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και 
ώρα 14:00. 
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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
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Διεθνές συνέδριο γεφυ-
ρών:  “Innovations on Bridges and Soil-Bridge 
Interaction” (IBSBI 2014) 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης 
των Γεφυρών 

16-18 
Οκτωβρίου

2014
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«Τον κώδωνα του κινδύνου για την ταχεία επιδείνωση του καθεστώτος 
ασφάλισης των μηχανικών έκρουσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/
ΤΚΜ), Πάρις Μπίλλιας, στη διάρκεια συνάντησης του ιδίου και των με-
λών της διοικούσας επιτροπής και της Αντιπροσωπείας, με τον γενικό 
γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Παναγιώτη Κοκκόρη, στα γρα-
φεία διοίκησης του Τμήματος, στη Θεσσαλονίκη». Αυτά αναφέρονται 
σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΤΕΕ/τμήμα Κεντρικής Μεκεδονίας, 
όπου αναλυτικά σημειώνεται ότι:

-«Αθρόες διαγραφές από το ΤΕΕ και πληθώρα πρόωρων συνταξιοδο-
τήσεων καταγράφονται το τελευταίο διάστημα μεταξύ των Ελλήνων 
μηχανικών, με αποτέλεσμα -μεταξύ άλλων- να έχει ανατραπεί άρδην 
η αναλογία ενεργών μελών/συνταξιούχων του ΤΣΜΕΔΕ (από επτά προς 
ένα πριν λίγα χρόνια, μόλις 4,5/1 σήμερα) και το ασφαλιστικό ταμείο 
του κλάδου να έχει απολέσει τον τίτλο του υγιούς. «Τα 10 από τα 15 
έγγραφα που υπογράφω ως πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ αφορούν πλέον 
αποστολή στοιχείων για διαγραφή από τα μητρώα μας!», είπε χαρακτη-
ριστικά ο κ.Μπίλλιας, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, δε-
δομένου ότι τα μέλη του ΤΕΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕΔΕ.  
Ο ίδιος υπενθύμισε πως, πέραν του ότι χιλιάδες μηχανικοί αναγκάζο-
νται να ζουν ανασφάλιστοι, πλέον αντιμετωπίζουν και την απειλή των 
αναγκαστικών μέτρων του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ), παρά την ιδιομορφία της ασφάλισης της ιδιότητας του μηχα-
νικού, καθώς και την αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής, λόγω του 
μηδενισμού του επαγγελματικού αντικειμένου. Πρόσθεσε δε ότι παρά 
τη δημόσια δέσμευση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλει-

ας και Πρόνοιας, Γιάννη Βρούτση, ήδη από το περασμένο Φθινόπωρο, 
ότι οι μηχανικοί θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως ισχύει για άλλους κλάδους, αυτό δεν 
έχει ακόμη συμβεί και η εξαίρεσή τους εξακολουθεί να ισχύει.  «Το 
υπουργείο και η κυβέρνηση αντιμετωπίζουν τους μηχανικούς σαν κά-
ποια ελίτ, γεγονός που δεν ισχύει με τα νέα δεδομένα και την τραγική 
κατάσταση του κλάδου», είπε ο κ. Μπίλλιας, ενώ αναφερόμενος στο 
ζήτημα των επαγγελματικών ταμείων, ζήτησε τη συγκρότηση κοινής 
επιτροπής υπουργείου και ΤΕΕ, για να μελετήσει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, πρόταση που έγινε δεκτή από τον κ. Κοκκόρη. Ιδιαί-
τερη αναφορά έγινε στην ανάγκη διαχωρισμού ασφάλισης για συντα-
ξιοδότηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και στους όρους 
σύμφωνα με τους οποίους διατηρείται η περίθαλψη χωρίς καταβολή 
εισφορών (μέσο φορολογητέο κάτω από 12.000 ευρώ για τα έτη 2011, 
2012 και 2013). Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει να προωθηθούν τα αιτήματα 
που θεωρεί λογικά, όπως η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγο-
ρίας. Για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επισήμανε ότι κι ο ίδιος 
κρίνει ως παράλογο να εξαναγκάζεται κάποιος στην καταβολή ποσών 
για προηγούμενα έτη, κατά τα οποία  όμως δεν μπορούσε να χρησιμο-
ποιήσει την περίθαλψη. Για την ασφάλιση της ιδιότητας του μηχανικού 
σημείωσε ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας του ΕΤΑΑ, ενώ για την επικου-
ρική σύνταξη επισήμανε ότι πρόκειται να δημιουργηθεί Νομικό Πρό-
σωπο Ιδιωτικού Δικαίου, υπό την ομπρέλα του οποίου θα τεθούν όλες οι 
επικουρικές. Για τις απαιτήσεις μέσω ΚΕΑΟ, τέλος, είπε ότι κάθε διαδι-
κασία απαίτησης θα προχωρήσει προσεκτικά και λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες του υπόχρεου».

Αλλαγή στον κανονισμό λειτουργίας των πολυκατοικι-
ών, φέρνει ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος, 
που προβλέπει ότι δε θα χρειάζεται πλέον η έγκριση 
της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτη-
τών διαμερισμάτων πολυκατοικίας για να εγκαταλείψει 
κάποιος την κεντρική θέρμανση και να χρησιμοποιήσει 
άλλη μορφή ενέργειας. Το δίκτυο ered.gr έγραψε ότι 
σύμφωνα με τη ρύθμιση, που προωθεί ο υφυπ. Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Ασημάκης Παπαγεωργίου, μεμο-
νωμένοι ιδιοκτήτες πολυκατοικίας θα έχουν τη δυνατό-
τητα να εγκαταστήσουν ατομικούς καυστήρες φυσικού 
αερίου στα διαμερίσματα τους και να διαχωριστούν  από 
την κεντρική θέρμανση με πετρέλαιο. Mέχρι σήμερα για 
να γίνει σε μεμονωμένο διαμέρισμα εγκατάσταση απαι-
τείτο απόφαση πρακτικού συνέλευσης (50% των ψήφων 
ιδιοκτησίας +1 ψήφος) που να επιτρέπει την αποκοπή 
από την κεντρική θέρμανση, και έγκρισης εκτέλεσης 
των απαραίτητων αναγκαίων εργασιών όδευσης σωλη-
νώσεων και τοποθέτησης εξαρτημάτων (μετρητών κλπ) 
εντός των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικίας. Δεν 
έχει γίνει ακόμα γνωστό άν με την ρύθμιση θα προβλέ-
πεται και συνολική απεμπλοκή της ιδιοκτησίας από τα 
κοινόχρηστη θέρμανση η θα εξακολουθεί να επιβαρύνε-
ται με το πάγιο ποσοστό που επιβαρύνονται και τα "κλει-
στά" διαμερίσματα πράγμα που θα καθιστά την συνολικά 
δαπάνη εντελώς ασύμφορη.

Επιδείνωση του καθεστώτος ασφάλισης των μηχανικών

Αλλαγή κανονισμού λειτουργίας των πολυκατοικιών
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Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, από τις 12 το μεσημέρι 
και έως τις 8 το βράδυ, θα τεθεί εκτός λειτουργίας 
η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκηση «ΕΡΜΗΣ», σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η 
διακοπή οφείλεται στην ετήσια προληπτική συντήρη-
ση εγκαταστάσεων της ΔΕΗ και των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων του Κέντρου Δεδομένων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), 
καθώς η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκηση «ΕΡΜΗΣ» 
είναι εγκατεστημένη στο παραπάνω Κέντρο Δεδομέ-

νων.

Προληπτική συντήρηση 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) χορήγησε στην 
εταιρεία Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) άδεια 
για Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εται-
ρείας, η άδεια, που χορηγήθηκε από την αρμόδια 
αρχή στις 05/09/2014, αφορά στο ελληνικό τμήμα του 
έργου και έχει διάρκεια 50 έτη. Η άδεια ΑΣΦΑ δίνει 
στον TAP την απαραίτητη έγκριση για δραστηριότη-
τες που σχετίζονται με την κατασκευή του αγωγού, 
όπως είναι η εγκατάσταση του αγωγού, των σταθμών 
συμπίεσης και μέτρησης, των σταθμών βαλβιδοστασί-

ου καθώς και λοιπού εξοπλισμού.

Άδεια στον TAP

Κατά 29,4% αυξήθηκε το έλλειμμα του 
εμπορικού ισοζυγίου κατά το μήνα Ιού-
λιο 2014 ανερχόμενο 1,894 δισ. ευρώ 
έναντι 1,464 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο 
μήνα του έτους 2013. Η αντίστοιχη με-
ταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρου-
σίασε αύξηση κατά 217,8 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 19,4%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
η συνολική αξία των εισαγωγών - αφί-
ξεων, κατά τον μήνα Ιούλιο 2014 ανήλ-
θε στο ποσό των 4.352,3 εκατ. ευρώ 
(5.875,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.949,0 
εκατ. ευρώ (5.150,0 εκατ. δολάρια) κατά 
τον ίδιο μήνα του έτους 2013 παρουσιά-

ζοντας αύξηση, σε ευρώ, 10,2%. Η αντί-
στοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή παρουσίασε αύξηση κατά 246,1 
εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,4%. Η συνολική 
αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά 
τον μήνα Ιούλιο 2014 ανήλθε στο ποσό 
των 2.458,1 εκατ. ευρώ (3.338,0 εκατ. 
δολάρια) έναντι 2.484,7 εκατ. ευρώ 
(3.259,9 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο 
μήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας 
μείωση, σε ευρώ, 1,1%. Η αντίστοιχη 
μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 28,3 εκατ. ευρώ, 
δηλαδή 1,9%.

Αύξηση εμπορικού ελλείμματος 

Από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων  του υπουργείου Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων ανακοινώθηκε ότι  στις 
19/12/2014 ολοκληρώνεται η πλήρης μετάβαση 
της χώρας στην ψηφιακή τηλεόραση, με ταχύ-
τητα, διαφάνεια και διασφάλιση των συμφερό-
ντων του δημοσίου και των πολιτών». Ειδικότερα 
σημειώνεται ότι προς δημοσίευση βρίσκεται η 
κοινή υπουργική απόφαση, με την οποία ολο-
κληρώνεται η μετάβαση της χώρας στην ψηφια-
κή τηλεοπτική εποχή. «Με ταχύτητα, διαφάνεια, 
αποτελεσματικότητα και πάνω από όλα με πλήρη 
διασφάλιση των συμφερόντων του ελληνικού 
δημοσίου, λέει η ανακοίνωση, ολοκληρώνεται το 
πλέγμα των θεσμικών μέτρων, και τεχνολογικών 
παρεμβάσεων, που απαιτούνται για την μετά-
βαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα υπάρχει νόμιμο και αδειοδοτημένο 
δίκτυο Παρόχου για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτι-
κών προγραμμάτων».
Τα επόμενα τρία τηλεοπτικά αναλογικά «switch-
off» είναι:
-31 Οκτωβρίου 2014: Κεντρική Μακεδονία / Θεσ-
σαλία / τμήμα Στερεάς Ελλάδας.

-28 Νοεμβρίου 2014: Ήπειρος / Δυτική Μακεδο-
νία / Ιόνιο / Αιτωλοακαρνανία.
-19 Δεκεμβρίου 2014: Κρήτη / Κυκλάδες / Δωδε-
κάνησα / Σάμος & Ικαρία.
Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι «από τις 

19 Δεκεμβρίου οι πολίτες σε ολό-
κληρη τη χώρα θα λαμβάνουν πλέον 
μόνο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα στις 
τηλεοράσεις τους. Τέλος το αναλογικό 
σήμα, η Ελλάδα περνάει σε μία νέα 
εποχή. Σε μόλις 176 ημέρες, δηλαδή 
σε λιγότερο από 6 μήνες, το ψηφιακό 
σήμα θα έχει καλύψει τουλάχιστον 
το 96% του ελληνικού πληθυσμού! 
Σημειώνεται πως βάσει της αρχικής 
προκήρυξης για την αδειοδότηση του 
Παρόχου Δικτύου το όλο εγχείρημα 

θα διαρκούσε 210 ημέρες, συμπιέστηκε όμως 
κατά περίπου ένα μήνα το συνολικό χρονοδιά-
γραμμα. Πρόκειται για «χρόνο-ρεκόρ» σε σχέση 
με τα πανευρωπαϊκά δεδομένα. Συγκεκριμένα, 
στην Ιρλανδία η μετάβαση ξεκίνησε το 2011 και 
ολοκληρώθηκε σε ένα χρόνο, στη Νορβηγία η 
μετάβαση ξεκίνησε το 2007 και ολοκληρώθηκε 
σε δυο χρόνια, στο Ηνωμένο Βασίλειο η μετάβα-
ση ξεκίνησε το 1998 και ολοκληρώθηκε το 2012. 
Η χώρα μας θα έχει πραγματοποιήσει την πιο σύ-
ντομη τελική ψηφιακή μετάβαση μεταξύ των χω-
ρών της Ευρώπης. Πρόκειται επίσης για μια από 
τις μεγαλύτερες εθνικές πληθυσμιακές καλύψεις 
της Ευρώπης για την ψηφιακή τηλεόραση, καθώς 
ο μέσος όρος υποχρέωσης πληθυσμιακής κάλυ-
ψης στην Ευρώπη είναι ~92% (για τους ιδιωτικούς 
σταθμούς)».

Ολοκληρώνεται η τηλεοπτική ψηφιακή μετάβαση
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Το βραβείο Super Sky Scrapers για το 
2014, κέρδισε ένας ουρανοξύστης ύψους 
300 μέτρων, ο οποίος καθ’ όλο το ύψος του 
περιβάλλεται από δύο ράμπες ή «δρόμους», 
με καταστήματα, διαμερίσματα, πάρκα και 
μουσεία !
Πρόκειται για μια πόλη μέσα στην πόλη και η 
ιδέα έρχεται από το Πεκίνο, ανήκει στο αρχι-
τεκτονικό γραφείο SURE. «Προσπαθήσαμε 
να σχεδιάσουμε μια πόλη και όχι ένα ακόμη 
υψηλό κτίριο» δήλωσε η επικεφαλής αρχιτέ-
κτων Kam Fai Tai.
Το φιλόδοξο σχέδιο βρίσκεται στα αρχικά 
σχέδιά του και στόχος των εμπνευστών του 
είναι να κτιστεί στο Λονδίνο. Πιστεύουν πως 
πρόκειται για μια ιδέα που θα «αυξήσει τις 
ανταλλαγές, τις επικοινωνίες και τις αλληλε-
πιδράσεις» ενώ ταυτόχρονα θα δημιουργήσει 
εντυπωσιακές εσωτερικές εικόνες, όπως μια 
σειρά από πλατείες και χώρους πρασίνου σε 
όλο το πύργο. «Δεν υπάρχει κανένα όριο ... 
μπορείτε να περπατήσετε στο εσωτερικό του 
κτιρίου με τον ίδιο τρόπο που μπορείτε να 

περπατήσετε στην πόλη» είπε η Alina Valcarce, στέλεχος του SURE.
Οι ράμπες έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο που διευρύνονται προς την κο-
ρυφή του κτιρίου, επιτρέποντας το φιλτράρισμα του φυσικού φωτισμού 
και αερισμού, περιορίζοντας το κόστος της ενέργειας, αλλά ταυτόχρονα να 
λειτουργεί και ως συλλεκτήρας των νερών της βροχής, τα οποία θα χρησι-
μοποιούνται για τις ανάγκες του κτιρίου.
Έξη μεγάλοι αγωγοί από χάλυβα θα αποτελέσουν τη βασική δομή του κτι-
ρίου, μέσα στους οποίους θα κρύβονται όλες οι καλωδιώσεις και οι υδραυ-
λικές εγκαταστάσεις. Ως προς το ύψος, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο απ’ 
αυτό που προσδιορίζουν τα σχέδια.
Οι αρχιτέκτονες έχουν εντοπίσει μια θέση στο Λονδίνο, όπου θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί η ιδέα τους, αλλά, όπως είπαν, δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει 
οποιαδήποτε διαδικασία εφαρμογής. Αυτό που ελπίζουν είναι να ενθαρ-
ρυνθούν οι άνθρωποι και να σκεφτούν ότι η …κάθετη πόλη στο μέλλον, θα 

φέρει την αίσθηση της ζωής μέσα στην πόλη, κάτι που έχει χαθεί με την δημιουργία ουρανοξυστών.
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Την Τρίτη γράφαμε σ’ αυτή τη σελίδα πως υπό το 
βάρος του υπέρογκου δημόσιου χρέους και της 
περικοπής του προϋπολογισμού, η ιταλική κυβέρ-
νηση στράφηκε στην ιδιωτική πρωτοβουλία προ-
κειμένου να συντηρήσει πολλά από τα εμβλημα-
τικά μνημεία της. Στην κατεύθυνση αυτή θέσπισε 
φοροαπαλλαγές των χορηγών αυτών των έργων και 
φυσικά τους έδωσε το δικαίωμα να διαφημιστούν 
κατά τρόπο που να συνάδει με τον σεβασμό που 
απαιτούν ιστορικά μνημεία.
Στην πρόσκληση της ιταλικής κυβέρνησης ανταπο-
κρίθηκαν οίκοι μόδας και διεθνείς εταιρείες κο-
σμημάτων, που ανέλαβαν να χρηματοδοτήσουν τα 
έργα συντήρησης διεθνώς γνωστών μνημείων, τα 
οποία, φυσικά, θα γίνουν 
με την ευθύνη των κρατι-
κών αρχών της Ιταλίας.
Χτες, στο θέμα των ιδιω-
τικών χορηγιών για ανα-
σκαφές και συντήρηση 
μνημείων στη χώρα μας, 
κλήθηκε από τους δημο-
σιογράφους του «Βήμα 
99,5» να απαντήσει η 
γενική γραμματέας του 
υπουργείου Πολιτισμού, 
Λίνα Μενδώνη. Επί της 
αρχής, είπε, δεν υπάρχει 
καμία αντίρρηση, αλλά 
«οι ιδιωτικές χορηγίες 
θα πρέπει να ελέγχονται 
στο βαθμό της απαίτησης 
προβολής του χορηγού, 
ώστε να μη βλάπτεται 
το μνημείο» πρόσθεσε. 
Σημείωσε, επίσης, ότι το 
υπουργείο εξετάζει την 
αναθεώρηση του χορηγι-
κού νόμου, ο οποίος έχει 
πάρα πολλά γραφειο-
κρατικά προβλήματα και 
αποθαρρύνει τους υπο-
ψήφιους χορηγούς.
Από την πλευρά μας θα προτείναμε, αντί να πασχί-
σουμε να …σκαρώσουμε κανέναν νέο απίθανο 
νόμο, να μελετήσουμε τον πρόσφατο ιταλικό, που 
πέτυχε μέσα σε μικρό διάστημα να προσελκύσει 
κάπου 30 εκατ. ευρώ ιδιωτικά κεφάλαια για τη 
συντήρηση μνημείων, αλλά και τους όρους/περι-
ορισμούς που θέτει στη διαφήμιση των χορηγών. 
Ενίοτε η αντιγραφή δεν βλάπτει.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΣΕ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Για όσους αποδεδειγμένα δεν έχουν δυνατότητα 
να πληρώσουν- Εξαιρούνται οι φοροφυγάδες •  «ΟΜΗΡΟΙ» ΣΤΑ ΔΙΚΑΣ-
ΤΗΡΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Αποκαλυπτική έκθεση του ΣΕΒ 
για την ταχύτητα απονομής δικαιοσύνης • STRESS TEST: 26 ΟΚΤΩΒΡΙ-
ΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ • ΒΙΩ-
ΣΙΜΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ • Ο ΤΟΥ-
ΡΙΣΜΟΣ ΕΦΕΡΕ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ- Συνολικά 
έφτασε στο 1 δισ. ευρώ, με τα υπόλοιπα των νοικοκυριών να ενισχύονται 
κατά 756 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας για έκτο μήνα την άνοδο.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η αδυναμία επίτευξης του μνημονιακού στόχου 
φέρνει νέα μέτρα- ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ Ο ΠΗΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- ΔΝΤ: Καμία ενημέρωση για πρόωρη αποχώρηση • 
Τράπεζες: Περισσότερες επιλογές για την επίλυση του προβλήματος των 

“κόκκινων” δανείων- ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ- 
Γκίκας Χαρδούβελης: Η ρύθμιση θα περιορίσει τυχόν ανάγκες για τα 
stress tests • ΓΓΔΕ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ  •  ΠΣΕ: 
ΠΤΩΣΗ 4% ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ  •  Γ. Μαυραγάνης: ΤΡΕΙΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση φορολογικών 
υποθέσεων- ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ «ΟΜΗΡΕΙΑ» ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
•  Αλλάζουν τον συγκοινωνιακό χάρτη οι 14 νέοι σταθμοί- ΣΤΗΝ ΤΕΛΙ-
ΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΓΡΑΜΜΗ 4 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ  •  Στοιχεία ΤτΕ: ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 
ΚΑΤΑ 1 ΔΙΣ. ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ  •  Ποινικές διώξεις με 
φειδώ- ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  •  Κίνητρα από το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΩΣ 60% ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΜΗΡΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ- Έκθεση 
του ΣΕΒ- Υποθέσεις του ΦΠΑ με μέσο χρόνο αναμονής τα 9,3 χρόνια  • 
ΒΑΝ ΡΟΜΠΕΪ: ΠΟΛΛΟΙ ΗΘΕΛΑΝ GREXIT- Και μετά τις εκλογές του 
2012 • ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Εξαι-
ρούνται οι φοροφυγάδες.

ΕΘΝΟΣ: Λύτρωση από τον παραλογισμό για τους οφειλέτες του Δημο-
σίου- ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΕΗ- Φυλακίσεις 
τέλος με νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται στη Βουλή   •  Προαναγγε-
λία εξόδου- ΔΝΤ: ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΤΕ   •  
Έλεγχοι σε δήμους- ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
•  9,3 χρόνια για τελική απόφαση- ΣΤΑ ΦΟΡΟΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΕΝΑ-
ΖΟΥΝ 400.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Τα χρέη πνίγουν 1 στις 2 επιχειρήσεις- ΛΕΙΠΟΥΝ 18 ΔΙΣ. ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ- Κραυγή απόγνωσης από τους μικρομεσαίους   •  ΕΦΟΡΙΑ: 
ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ   
•  Κυβέρνηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΠΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ   •  ΠΙΟ 
ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΜΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι αριθμοί καταρρίπτουν τους 
ισχυρισμούς του πρωθυπουργού- Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΧΩΡΑ ΤΟΥ κ. ΣΑΜΑ-
ΡΑ- 3,8 εκατ. Έλληνες απειλούνται από τη φτώχεια- 1.280.101 ο αριθμός 
των ανέργων- 5,3 χρόνια καθυστερούν οι φορολογικές δίκες- Άγνοια του 
ΔΝΤ για έξοδο από το Μνημόνιο   •  Μετωπική Κυριάκου- δημάρχων- 
ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ   •  ΕΦΟΡΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στη χειρότερο θέση της Ευρώπης η Ελλάδα- ΣΤΗ 
ΦΤΩΧΕΙΑ 6,3 ΕΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΕΣ- Η μόνη χώρα της Ε.Ε. χωρίς Ελάχιστο 
Εγγυημένο Εισόδημα   •  ΔΝΤ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΦΥΓΕΤΕ, ΜΑΣ ΔΙ-

ΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ!- Έριξαν το γάντι σε Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πρόγραμμα για τη μετατροπή των καυστήρων 
πετρελαίου- ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ   •  
ΔΝΤ: ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΠΟΤΕ ΘΑ «ΒΓΕΙ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ   
•  Για ποια ποσά ισχύει- ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ.

Η ΑΥΓΗ: ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ- 6,3 εκατομμύρια Έλληνες βρίσκονται 
ή κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από το όριο   •  Οι αριθμοί δείχνουν το 
πολιτικό κριτήριο Μητσοτάκη- ΕΒΓΑΛΕ «ΓΑΛΑΖΟ- ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ» ΓΙΑ 
ΝΑ ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η θύελλα με την ξαφνική παραίτηση του πρέσβη στο 
Βερολίνο- ΤΙ ΚΡΥΒΟΥΝ- Ο Ζωγράφος φέρεται ότι είχε ενημερώσει το 
Μαξίμου πως δεν υπήρχε θετικό κλίμα για το ταξίδι στη Γερμανία, αλλά 
τον αγνόησαν- Δεν πήγε καλά η συνάντηση του Σαμαρά με την καγκελά-
ριο Μέρκελ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΩΣ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ- Αν οι πολίτες 
συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ανασκαφή στην Αμφίπολη- ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ… 
ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΑ ΙΜΠΕΡΙΑ-
ΛΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ρωσία θα γίνει το κέντρο μιας νέας παγκόσμιας 
τάξης, παραδέχεται και ο περίφημος εβραιο- αμερικανός γεωστρατη-
γικός αναλυτής Στάινμπεργκ- ΠΟΥΤΙΝ: «ΕΤΣΙ ΘΑ ΣΥΝΤΡΙΨΩ ΤΗ ΝΕΑ 
ΤΑΞΗ»!
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ΛΕΙΠΟΥΝ 18 ΔΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-18-19 | 26/09/2014

 Κραυγή αγωνίας από εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις καθώς 
αναζητούν ρευστότητα 18 δισ. ευρώ, που υπολογίζεται ότι λείπει από 
την αγορά την ώρα που τα χρέη πνίγουν σχεδόν τις μισές επιχειρή-
σεις.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες ανάμεσα στην 
έλλειψη ζεστού χρήματος και στα ακριβά επιτόκια των επιχειρηματι-
κών δανείων και εκπέμπουν σήμα κίνδυνου τόσο προς τις τράπεζες 
όσο και προς την Πολιτεία.
Με τις νέες χορηγήσεις να βρίσκονται στο ναδίρ και το τελικό κόστος 
του χρήματος να παραμένει στα επίπεδα του 8%, ουσιαστικά οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις είναι αποκλεισμένες από την πολυπόθητη χρη-
ματοδότηση. Έτσι, ακόμα και εκείνες που υπό άλλες συνθήκες θα 
ήταν βιώσιμες βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα του λουκέτου, 
καθώς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ούτε 
να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σύμφωνα 
με τα οποία τον Αύγουστο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνο-
λικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα ήταν -3,5%. 
Μόνο στα επιχειρηματικά δάνεια μόλις σε ένα μήνα «χάθηκαν» 
από την αγορά 195 εκατ. ευρώ. Ωστόσο μέχρι τα τέλη του χρόνου οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν 7 δισ. ευρώ σε 
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ συνολικά από την αγορά για 
τη χρηματοδότηση άλλων υποχρεώσεων και για την ανανέωση της 
ρευστότητας υπολογίζεται ότι λείπουν 18 δισ. ευρώ.
Χαρακτηριστικό της διαρκώς μειούμενης ρευστότητας είναι ότι, ενώ 
στα τέλη του 2009 το σύνολο των χορηγήσεων προς τις επιχειρή-
σεις ανερχόταν στα 130 δισ. ευρώ, στα τέλη Ιουλίου το αντίστοιχο 
ποσό έπεσε στα 101 δισ. ευρώ. Δηλαδή, από τα τέλη του 2009 μέχρι 
σήμερα «έφυγαν» από την αγορά 29 δισ. ευρώ! Όπως αναφέρει ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρη-
ματικότητας Βασίλης Κορκίδης, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν πλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η έλ-
λειψη εγγυήσεων, γεγονός που κλείνει τον δρόμο προς τον τραπεζικό 
γκισέ. Ενδεικτικό είναι ότι οκτώ στις δέκα μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
δεν φτάνουν καν στη διαδικασία έγκρισης του δανείου, ενώ στις 
άλλες δύο οι εγγυήσεις που απαιτούνται αλλά και τα ακριβά επιτόκια 
λειτουργούν αποτρεπτικά για την τελική εκταμίευση.
Ακόμη όμως και στις περιπτώσεις δανειοδότησης από το ΕΣΠΑ, στις 
οποίες το κομμάτι της επιχορήγησης είναι άτοκο, για το υπόλοιπο 
ποσό οι επιχειρήσεις καλούνται να πληρώσουν επιτόκια της τάξης 
του 8% ή και παραπάνω, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά το τελικό 
κόστος του χρήματος.
Αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει 
μέτρα μείωσης του κόστους δανεισμού μέσω επιδότησης του επι-
τοκίου για τις επιχειρήσεις καθώς και άλλου τύπου διευκολύνσεις, 
οι οποίες όσο καθυστερούν τόσο διογκώνεται το πρόβλημα. Όπως 
αναφέρει ο κ. Κορκίδης, η φιλοσοφία των μέτρων αυτών είναι σύμ-
φωνη με τις ανάγκες της αγοράς, μένει όμως η εφαρμογή τους στην 
πραγματική οικονομία.
Στον αντίποδα, τροχοπέδη για το άνοιγμα των κρουνών του δανει-
σμού, όπως αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, είναι οι ιδιαίτερα υψηλές 
επισφάλειες κυρίως στα δάνεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

οι οποίες διαμορφώνονται στο εκρηκτικό 47%. Στο γεγονός αυτό 
οφείλεται η διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα 
με τα ίδια στελέχη, καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται 
να καλύψουν σοβαρές επισφάλειες μέσω του ακριβού χρήματος, 
πιέζοντας όμως ακόμη περισσότερο τους συνεπείς δανειολήπτες. 
Ενδεικτικό είναι ότι από τα 26 δισ. ευρώ που έχουν δοθεί σε μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις τα 11,5 δισ. ευρώ είναι στο κόκκινο, ενώ 
100.000 μικρές επιχειρήσεις έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρουν οι τράπεζες, 
λειτουργεί αποτρεπτικά καθώς «ένα στα δύο δάνεια που δίνουμε δεν 
εξυπηρετείται».
-Οι εγγυήσεις κλείνουν τον δρόμο 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΕΣ με ένα ακόμη πρόβλημα βρίσκονται οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, καθώς πλέον έχουν ουσιαστικά στερέψει τα αποθέματα 
εγγυήσεων που μπορούν να δώσουν ώστε να εγκριθεί το δάνειό 
τους.
Με δεδομένο ότι την πενταετία της κρίσης για να εξασφαλίσουν τον 
δανεισμό και την επιβίωσή τους προσημείωσαν ακίνητα και άλλα 
περιουσιακά στοιχεία, τώρα δεν μπορούν να υποστηρίξουν νέες 
αιτήσεις χρηματοδότησης. Έτσι κόβονται από τις τράπεζες, με απο-
τέλεσμα να δημιουργείται νέος φαύλος κύκλος επισφαλειών, μια και 
δεν έχουν τη ρευστότητα για να συντηρήσουν ούτε τις προηγούμενες 
δανειακές τους υποχρεώσεις. Οπότε, δεν μπορούν να αγοράσουν 
πρώτες ύλες ή να εισαγάγουν προϊόντα, ούτε όμως και να καλύψουν 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης που απαιτείται πλέον στις εξαγωγές.
Μάλιστα το πρόβλημα της έλλειψης των εγγυήσεων χτυπά κυρίως 
τις μικρομεσαίες και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο επιχειρήσεις. 
Αυτό συμβαίνει γιατί στην πλειονότητα τους δεν έχουν πάγια περι-
ουσιακά στοιχεία τα οποία μπορούν να προσημειώσουν, ούτε όμως 
και μετοχές προς ενεχυρίαση στην τράπεζα, ενώ λόγω του μεγέθους 
τους δεν μπορούν να εκδώσουν ομολογιακά δάνεια. Στον αντίποδα, 
πολλές μεγάλες επιχειρήσεις είτε έχουν εκδώσει χαμηλότοκα ομό-
λογα είτε μετέφεραν την έδρα τους στο εξωτερικό, προκειμένου να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερο δανεισμό.
Ως αντίδοτο στην κατάσταση αυτή, η ΕΣΕΕ προτείνει τη χορήγηση 
«μικροδανείων» προς τις επιχειρήσεις τα οποία δεν θα χρειάζονται 
αναγκαστικά εγγύηση και θα μπορούν να ξεμπλοκάρουν τη ρευστό-
τητα. Έτσι, όπως αναφέρει, τα χρήματα αυτά θα ανακυκλώνονταν 
άμεσα στην αγορά, καθώς θα κάλυπταν μέρος των χρεών των εται-
ρειών προς το Δημόσιο ή και προς τους ασφαλιστικούς φορείς.
-Κλειδί τα 5,2 δισ ευρώ της EKT 
ΟΠΩΣ αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, αλλά και κύκλοι της αγοράς, 
καταλυτικό ρόλο στην ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά μπο-
ρούν να παίξουν τα 5,2 δισ. ευρώ που άντλησαν οι τέσσερις συστημι-
κές τράπεζες από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας. Η προϋπόθεση που έχει θέσει η ΕΚΤ είναι τα χρήματα αυτά 
να καταλήξουν στην πραγματική οικονομία και κυρίως στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Επίσης, με δεδομένο ότι οι τράπεζες δανείζονται 
τα χρήματα αυτά με επιτόκιο μόλις 0,15%, ο επιχειρηματικός κόσμος 
περιμένει αντίστοιχα ευνοϊκή επιτοκιακή πολιτική. Όπως αναφέρουν 
στελέχη επιχειρήσεων, τα χρήματα πρέπει να πέσουν άμεσα στην 
αγορά, ιδανικά μέχρι τα τέλη του χρόνου, και το κόστος του χρήματος 
θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες 
της ευρωζώνης.
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ΠΑΥΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΟΔΙ-
ΑΦΕΥΓΟΥΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-15 | 26/09/2014

Την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν την άσκηση ποινι-
κών διώξεων και την επιβολή ποινών φυλάκισης σε όσους οφείλουν 
στο Δημόσιο πάνω από 5.000 ευρώ αλλά δεν έχουν διαπράξει αδι-
κήματα φοροδιαφυγής, καθώς και σε όσους οφείλουν σχετικά μικρά 
ποσά ληξιπρόθεσμων χρεών στις ΔΟΥ ή τα Τελωνεία προανήγγειλε 
χθες ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης.
Μιλώντας σε ημερίδα του ΣΕΒ για την «ταχεία απονομή Δικαιοσύ-
νης» ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης επεσήμανε πως το 
ζητούμενο είναι πλέον η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης αλλά και 
της Φορολογικής Διοίκησης σε σχέση με τις ποινικές διαδικασίες για 
την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών των φορολογουμένων προς 
το Δημόσιο.
«Δεν αναφέρομαι στις πράξεις φοροδιαφυγής αλλά στο ξεχωριστό 
αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ένα ζήτημα που 
από κοινού με το υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζουμε για να 
δώσουμε λύση πρακτική, δίκαιη και εναρμονισμένη με τις διεθνείς 
πρακτικές», υπογράμμισε ο υφυπουργός.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με τη νέα ρύθμιση που θα κατατεθεί σύ-
ντομα στη Βουλή θα προβλέπεται ότι οι οφειλέτες του Δημοσίου που 
αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλουν τις οφειλές τους δεν θα 
διώκονται ποινικά και ως εκ τούτου δεν θα συλλαμβάνονται, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους δεν έχουν προκύψει από τη διάπρα-
ξη αδικημάτων φοροδιαφυγής.
Ωστόσο και αυτοί οι φορολογούμενοι θα εξακολουθούν να βρίσκο-
νται υπό την απειλή κατασχέσεων κινητών και ακίνητων περιουσια-
κών στοιχείων.
Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι το εάν θα 
διώκεται ποινικά η μη εμπρόθεσμη καταβολή χρέους προς το Δημό-
σιο θα εξαρτάται πλέον από το είδος και το ύψος της οφειλής, καθώς 
και από την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του 
οφειλέτη.
Αν για παράδειγμα η οφειλή αφορά παρακρατούμενο φόρο, όπως ο 
ΦΠΑ ή ο ΦΜΥ και υπερβαίνει ένα όριο, τότε η μη καταβολή της θα 
διώκεται ποινικά, ενώ αντιθέτως εάν το χρέος προέρχεται από φόρο 
εισοδήματος ή φόρο ακινήτων και ο οφειλέτης δεν μπορεί πραγματι-
κά να το εξοφλήσει, τότε δεν θα προβλέπεται ποινική δίωξη.
Σε κάθε περίπτωση, βασικός στόχος είναι να μη διώκονται ποινικά 
και να γλιτώνουν τη σύλληψη και τη φυλάκιση όσοι δεν είναι φο-
ροφυγάδες και αποδεδειγμένα αδυνατούν να εξοφλήσουν τα χρέη 
τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 2013 η Οικονομική Αστυνομία προ-
χώρησε στη σύλληψη 3.072 ατόμων για ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς την εφορία και τους ασφαλιστικούς φορείς. Εκτιμάται πως το 
ύψος των χρεών αυτών ανέρχεται σε περίπου 10 δισ. ευρώ, ενώ εις 
βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όσοι δεν καταβάλλουν τα 
βεβαιωμένα στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία χρέη προς το Δημόσιο για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, τιμωρούνται με 
ποινές φυλάκισης: 
► Έως ένα έτος, εφόσον το συνολικό χρέος, συμπεριλαμβανομένων 
των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ, 

- Έξι τουλάχιστον μηνών, εφόσον το συνολικό χρέος υπερβαίνει τις 
10.000 ευρώ,  - Ενός τουλάχιστον έτους, εφόσον  το συνολικό χρέος 
υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, - Τριών τουλάχιστον ετών, εφόσον το 
συνολικό χρέος υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια από τις αλλαγές που θα επέλθουν 
με τις νέες ρυθμίσεις θα είναι και η σημαντική αύξηση του ορίου 
των 5.000 ευρώ που αφορά στο ύψος του συνολικού ληξιπρόθεσμου 
χρέους πάνω από το οποίο προβλέπεται η επιβολή ποινικών κυρώ-
σεων για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή.
Πέραν των αλλαγών στη νομοθεσία για τις ποινικές κυρώσεις σε 
βάρος των οφειλετών του Δημοσίου ο κ. Μαυραγάνης προανήγγειλε 
επίσης: - Την αύξηση από 60 σε 90 μέρες του χρονικού περιθωρίου 
εντός του οποίου η Διεύθυνση Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών είναι υποχρεωμένη να εξετάζει τις προσφυγές των φορο-
λογουμένων κατά των πράξεων επιβολής φόρων και προστίμων και 
να εκδίδει αποφάσεις. - Την καθιέρωση ενός ενδιάμεσου σταδίου 
μεταξύ της διαδικασίας της ενδικοφανούς προσφυγής και της προ-
σφυγής στα διοικητικά δικαστήρια. 
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ελληνική αποστολή υπό την αιγίδα 
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στη «14η Διεθνή 
Έκθεση Τεχνολογίας και Εφευρέσεων» (18-21 Σεπτεμβρίου 2014) 
στην Ταϊβάν. Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο γενικός γραμματέας 
Χρήστος Βασιλάκος και συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΕΙΕ Βασίλειος 
Γρηγορίου, καθώς και εκπρόσωποι από τα ερευνητικά κέντρα ΙΤΕ, 
ΕΚΕΤΑ και ΚΑΠΕ.
Η παρουσία της ΓΓΕΤ βραβεύτηκε με τρεις τιμητικές διακρίσεις από 
την Ταϊβάν, την Κορέα και το Κατάρ για τη συμμετοχή της, για πρώτη 
φορά, στη «Διεθνή Έκθεση» της Ταϊβάν, η οποία αποτελεί κορυφαίο 
γεγονός νια τον κόσμο της τεχνολογίας. Στην έκθεση, που έλαβαν 
μέρος περισσότεροι από 600 εκθέτες από 22 χώρες, η ελληνική 
αντιπροσωπεία παρουσίασε καινοτόμες εφαρμογές που έχουν ανα-
πτυχθεί στη χώρα μας, κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της 
τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών, ενώ κατάφερε ανάμεσα 
σε 2.000 εφευρέσεις και καινοτόμα προϊόντα από όλο τον κόσμο να 
αποσπάσει ένα πλατινένιο, τέσσερα χρυσά και δύο ασημένια μετάλ-
λια, καθώς και δυο τιμητικές διακρίσεις.
Συγκεκριμένα, το ΙΤΕ ( Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας) νια το σύ-
στημα «Διαδραστικός Τοίχος» κέρδισε το πλατινένιο βραβείο, που 
αποτελούσε και την ανώτατη διάκριση στην έκθεση, για τα «Διαδρα-
στικά Έγγραφα» το χρυσό μετάλλιο, για το «Έξυπνο τραπέζι εστια-
τορίου» το ασημένιο μετάλλιο, καθώς και το βραβείο της Ταϊλάνδης 
για την καλύτερη διεθνή εφεύρεση. Το ΕΙΕ (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 
απέσπασε το χρυσό μετάλλιο στα «Υλικά νια Εφαρμογές Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας» και το ασημένιο μετάλλιο στον «Αισθητήρα 
Για Φωτονικές Εφαρμογές». Το ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης) το χρυσό μετάλλιο για την «Τεχνολογία 
Παραγωγής Ηλιακού Υδρογόνου». Τέλος, το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας) απέσπασε το χρυσό μετάλλιο νια την «Απο-
δοτική Ηλεκτροπαραγωγή με Γεωθερμία Χαμηλής Θερμοκρασίας», 
αλλά και τιμητική διάκριση για τις «Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας 
Υψηλής Τεχνολογίας».


