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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Την πιο βαριά φορολογία ακινήτων στον δυτικό 
κόσμο είχε η Ελλάδα το 2011, ενώ οι φόροι που 
επιβλήθηκαν έκτοτε και κυρίως οι φόροι κατο-
χής ακινήτων, με αποκορύφωμα τον ΕΝΦΙΑ, 
διέλυσε την οικοδομή, καθώς οι φόροι κατοχής 
καλύπτουν βάθος χρόνου, σε αντίθεση με τους 
φόρους μεταβίβασης, που επιδρούν αρνητικά 
εφάπαξ και απορροφώνται στη συνέχεια από 
την κτηματαγορά.
Πρόκειται για συμπέρασμα μελέτης της ελληνι-
κής εταιρείας ορκωτών εκτιμητών και συμβού-
λων ακίνητης περιουσίας, της GLP Values, που, 
απλώς, έρχεται να επιβεβαιώσει την κοινή και 
- δυστυχώς - έμπρακτη διαπίστωση των πολιτών.
Η μελέτη διαψεύδει επιχειρήματα, όπως ότι 
το συνολικό φορολογικό βάρος των Ελλήνων 
σε σχέση με τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι μικρό. 
Αντιθέτως, υπογραμμίζεται - με την παράθεση 
συγκεκριμένων στοιχείων - είναι το μεγαλύτερο, 
ειδικά σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα και 
εν γένει τις οικονομικές δυνατότητες των νοικο-
κυριών, γεγονός που εκτός από την οικονομική 
αφαίμαξη των νοικοκυριών έχει συμβάλει και 
στην καταβαράθρωση της οικοδομής, της κτη-
ματαγοράς και γενικότερα της οικονομίας.
Καταβαράθρωση που αποτυπώνεται και στα 
στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα προ ημε-
ρών ο υφυπουργός Εργασίας, σύμφωνα με τα 
οποία από το πρώτο τρίμηνο του 2009 έως και 
το πρώτο τρίμηνο εφέτος, χάθηκαν 1.061.900 
θέσεις εργασίας !
Θυμίζουμε ότι μια στη πέντε αυτές χαμένες 
θέσεις εργασίας, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, ανήκει στον 
κατασκευαστικό κλάδο, έναν κλάδο που έχει το 
μεγαλύτερο ποσοστό ανακύκλωσης των χρη-
μάτων που επενδύονται και συνιστά βαρόμετρο 
για τη γενικότερη πορεία της οικονομίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Διοικητικό Εφετείο της Αθή-
νας, με απόφαση του, δικαίωσε 
το ελληνικό Δημόσιο στη δικαστι-
κή αντιπαράθεση που είχε με την 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών» (ΔΔΑ) και τη γερμανική 
εταιρεία «Hochtief», η οποία επί 20 
έτη διαχειριζόταν την κατασκευή 
και λειτουργία του αεροδρομίου 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφω-
να με την απόφαση η ΔΑΑ δεν κα-
τάβαλε στο ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ 
για υπηρεσίες του αεροδρομίου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το συνολικό 
ποσό των οφειλών της γερμανικής 
εταιρείας προς το ελληνικό δημό-
σιο προς το παρόν είναι δύσκολο 
να υπολογιστεί, καθώς οι οφειλές 
τελούσαν σε αναστολή λόγω προ-
σφυγής και δεν έχουν προσμετρη-
θεί ακόμη από την Εφορία οι χρή-
σεις μέχρι το 2013. Παράλληλα, 
στα διοικητικά δικαστήρια εκκρε-
μεί σύμφωνα με πληροφορίες, η 
έκδοση και άλλων αποφάσεων επί 
προσφυγών που έχουν κατατεθεί 

για μη απόδοση ΦΠΑ και για άλλα 
έτη. Με την απόφαση που εξέδωσε 
το Διοικητικό Εφετείο απορρίπτει 
τους ισχυρισμούς των εκπροσώ-
πων της γερμανικής εταιρείας, 
σύμφωνα με τους οποίους το ελλη-
νικό Δημόσιο παραβίασε την «καλή 
πίστη» ή το ευρωπαϊκό δίκαιο και 
κρίνει πως με βάση το ελληνικό 
Σύνταγμα η διεθνής Διαιτησία στην 
οποία είχαν προσφύγει η γερμανι-
κή διοίκηση δεν μπορεί να διαγρά-
ψει τα διοικητικά πρόστιμα που της 
έχουν επιβληθεί.

 Το Διοικητικό 
Εφετείο απορ-
ρίπτει τους 
ισχυρισμούς των 
εκπροσώπων 
της γερμανικής 
εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Αύξηση 2% σημείωσαν τον Ιούλιο εφέτος τα οδικά τροχαία δυστυχήμα-
τα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα με θανάτους και ταυματισμούς. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ τα δυστηχήματα ανήλθαν σε 1.172 με  83 νε-
κρούς (αύξηση 1,2%), 135 βαριά τραυματίες (μείωση 5,6%) και 1.316 ελαφρά 

τραυματίες (μείωση 0,2%).

ΣΗΜΕΡΑ

Απόφαση για τον ΦΠΑ  
του αεροδρομίου Σπάτων

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

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με γνωμοδότηση από ανεξάρτητο νομικό αποδεικνύει τη μεθοδευμένη διά-
λυση των ατομικών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ, τονίζοντας ότι είναι 
απόλυτα συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατήρηση των κατωτάτων ορίων 
προϋπολογισμών έργων στους διαγωνισμούς ανάθεσης έργων. 

Αναλυτικά στη σελίδα 3.

Γνωμοδότηση για τα όρια  
προϋπολογισμών έργων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Εταιρεία Ερευνών Με-
ταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ), 
σε συνεργασία με το 
ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου, 
διοργανώνουν -από τις 2 
ως τις 4 Οκτωβρίου 2014, 
στην Τρίπολη- το 8ο Εθνικό 
Συνέδριο Μεταλλικών Κα-
τασκευών.
Επιστημονικές περιοχές:
•Πρωτότυπες ερευνητικές 
εργασίες στον ευρύτερο 
τομέα των μεταλλικών 
κατασκευών.
•Πρωτότυπες μέθοδοι με 
εφαρμογή στη μελέτη, την 
κατασκευή και την ανέγερ-
ση μεταλλικών κατασκευών.
•Αξιόλογα έργα μεταλλι-
κών κατασκευών (κτίρια 
κατοικιών και γραφείων, βι-
ομηχανικοί χώροι, γέφυρες, 
ιστοί και κεραίες, δεξαμε-
νές και σιλό, καπνοδόχοι, 
λεπτότοιχες κατασκευές, 
ειδικά έργα κλπ).
•Αντοχή, Ευστάθεια, Κόπω-
ση, Συνδέσεις.
•Δυναμική συμπεριφορά 
των κατασκευών.
•Πυροπροστασία, Βιωσιμό-
τητα Μεταλλικών Κατα-
σκευών.
•Νέα υλικά, σύμμικτες 
κατασκευές.
•Κανονισμοί (Ευρωκώδικες 
κλπ).

•Ο Χάλυβας στην Αρχιτε-
κτονική.
Το κόστος συμμετοχής 
ανέρχεται στα 100 ευρώ, 
ενώ για τους προπτυχια-

κούς και μεταπτυχιακούς 
σπουδαστές, στα 60 ευρώ.
Πληροφορίες: 210-7722554, 
eeme@mail.ntua.gr,  http://
eeme.ntua.gr

Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών Κατασκευών 

  Το 21ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Τένις Μηχα-
νικών Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθεί στις 
εγκαταστάσεις Α.Ο.Α. Φιλοθέης (οδό Δάφνης και 
Καλλιγά), από την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών 
Αντισφαίρισης. Οι αγώνες –που τελούν υπό την 
αιγίδα του ΤΕΕ και της Ε.Φ.Ο.Α.- έχουν προγραμ-
ματιστεί να ξεκινήσουν τη Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 
2014. Οι τελικοί θα διεξαχθούν την Κυριακή 9 
Νοεμβρίου 2014 (εκτός της κατηγορίας +60, που 
θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου). Οι αγώνες 
θα αρχίζουν στις 3.00 μ.μ. για τις καθημερινές 
και 9.30 π.μ. για τα Σαββατοκύριακα. Δηλώσεις 
συμμετοχής, μέχρι 28-10-2014 και ώρα 4.00 μ.μ. 
Τα αγωνίσματα: 
-Απλό Ανδρών, ηλικίας μέχρι  και 44 ετών (γεννη-
θέντες το 1970 και μετά)
-Απλό Ανδρών, από 45 ετών έως 59 ετών (γεννη-
θέντες από το 1955 έως το 1969).
-Απλό Ανδρών, ηλικίας 60 και άνω (γεννηθέντες 
μέχρι και το 1954).
-Απλό Γυναικών
-Διπλό Ανδρών
Κόστος συμμετοχής 30 
ευρώ για συμμετοχή σε 
ένα αγώνισμα (για συμ-
μετοχή σε μονά και διπλά 
40 ευρώ).  
Όσοι παίρνουν για πρώτη φορά μέρος στους 
αγώνες και δεν είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση, 
μπορούν να εγγραφούν κατά την προσέλευσή 
τους στους αγώνες. Επίσης όσοι δεν έχουν εξο-
φλήσει μέχρι την ημέρα των αγωνων την ετησια 
συνδρομή των 10 ευρώ μπορούν να το κανουν την 
ημέρα πριν αγωνιστούν. Κάθε παίκτης υποχρεού-
ται να δηλώνει στην γραμματεία των αγώνων την 
προσέλευσή του και να αποδεικνύει την ιδιότητά 
του ως μηχανικού.  
Η απονομή των επάθλων θα γίνει την Κυριακή 9 
Νοεμβρίου  2014,  μετά την λήξη των αγώνων.
Πληροφορίες: Αλεξάνδρα Μίχου ( 
τηλ.6977485650), Γραμματεία ΑΟΑ Φιλοθέης 
(τηλέφωνα 210- 6812557, Fax 210- 6817693, 
e-mail ergoter@otenet.gr), μέχρι 28-10-2014 και 
ώρα 4.00 μ.μ. 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Τένις  Μηχανικών 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις των 
μνημείων»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εταιρεία Έρευνας και Προ-
ώθησης της Επιστημονικής 
Αναστήλωσης των Μνημείων 
(ΕΤΑΠΑΜ)

10 
Οκτωβρίου

2014

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-
κής Μηχανικής 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

7-9 
Noεμβρίου

2014
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Γεώργιος Π. Καραλής
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Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Προσφυγή, κατά των αποφάσεων που έχουν λάβει τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις με τις οποίες διαμορ-
φώθηκαν οι εργασιακές σχέσεις στη χώρα, κατέθεσε στα αρμόδια 
όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, η Γενική 
Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), όπως ανακοίνωσε. Στην 
προσφυγή της, η ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι «έχει παραβιαστεί μεγάλος 
αριθμός κοινωνικών δικαιωμάτων των Ελλήνων εργαζομένων, που 
κατοχυρώνει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης». Σημειώνει επί-

σης, πως, «τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, οδηγούν σε πλήρη απορ-
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, βίαιη μείωση των αποδοχών 
και κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους, αποτέλεσμα το οποίο, 
δεν αφορά μόνο τους Έλληνες εργαζόμενους, ανέργους και συ-
νταξιούχους, αλλά έχει προεκτάσεις σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο». 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, η Συνομοσπονδία εξετάζει 
το ενδεχόμενο να προσφύγει, για τους ίδιους λόγους και στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ με γνωμοδότηση από ανεξάρτητο νομικό αποδει-
κνύει τη μεθοδευμένη διάλυση των ατομικών και μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων από το ΥΠΥΜΕΔΙ, τονίζοντας ότι είναι απόλυτα 
συμβατή με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διατήρηση των 
κατωτάτων ορίων προϋπολογισμών έργων στους διαγωνισμούς 
ανάθεσης έργων. Αναλυτικά σε σχετική ανακοίνωση σημειώνε-
ται ότι  «Η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι γνωστό ότι από τον περασμένο Μάιο 
με μία σειρά επιστολών (με αρ. πρωτ. 1549/5.5.2014,1608/13.5.2
014,1680/21.5.2014) προς το ΥΠΥΜΕΔΙ, και πριν την ψήφιση του 
Νόμου 4278/2014 (άρθρο 59, κατάργηση των κατώτατων ορίων 
προϋπολογισμού δημοσίων έργων), ζητούσε τη διατήρηση των 
κατωτάτων ορίων, εξηγώντας ότι η ρύθμιση αυτή δεν αντιβαίνει 
στο Ενωσιακό Δίκαιο, δεν πλήττει τον ανταγωνισμό, αλλά αντίθε-
τα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Προς επίρρωση της θέσης της αυτής η ΠΕΔΜΕ-
ΔΕ προσέφυγε, όπως είχε εξαγγείλει, σε αίτημα γνωμοδότησης 
έγκριτου, περί των Ευρωπαϊκών θεμάτων, νομικού γραφείου. Συ-
γκεκριμένα η Ένωση απευθύνθηκε στον καθηγητή Ευρωπαϊκού 
Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου Αθηνών, κατόχου ευρωπαϊκής έδρας Jean 
Monnet, πρ.  Δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ. Χάρη Ν. Ταγαρά ζητώντας την έγγραφη 
γνωμοδότησή του για το θέμα αυτό. Και πράγματι η γνωμοδότηση 
του καθ. Χ.Ν. Ταγαρά απαντά θετικά στο ερώτημα της Ένωσης, 
περί δυνατότητας ύπαρξης τάξεων και ορίων προϋπολογισμού, 
κάτω του ορίου εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών, αναπτύσ-
σοντας ένα σκεπτικό και στηρίζοντας μία επιχειρηματολογία για 
τη διατήρηση των κατωτάτων ορίων προϋπολογισμού έργων για 
συμμετοχή σε δημοπρασίες κάτω του ορίου (5.186.000 ευρώ). Η 
γνωμοδότηση αφού αναπτύσσει ένα σκεπτικό υπέρ της διατήρη-
σης των κατωτάτων ορίων, προτείνει και τρόπους εφαρμογής του 
δίκαιου αυτού αιτήματος, αφού όχι μόνο είναι σύμφωνο με την 
κοινοτική νομοθεσία  και εντός πλαισίων του Ενωσιακού δικαίου 
αλλά εξυπηρετεί πλήρως και τον σκοπό της κοινοτικής οδηγίας 

δεδομένου ότι διευκολύνει την πρόσβαση στους δημόσιους δια-
γωνισμούς των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων 
από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζει τις 
αρχές του δίκαιου ανταγωνισμού, λειτουργώντας ως ασπίδα προ-
στασίας των μικρών και μεσαίων εργοληπτικών επιχειρήσεων. Η 
ΠΕΔΜΕΔΕ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε μία σειρά συ-

ναντήσεων και παραστάσεων στο ΥΠΥΜΕΔΙ,  την Ενιαία Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και τα Πολιτικά Κόμματα με την 
πεποίθηση ότι η Πολιτεία θα αντιληφθεί το δίκαιο του αιτήματος και 
θα επανορθώσει τη βιαστική εκτίμησή της, στηρίζοντας τις μικρές 
και μικρομεσαίες επιχείρησεις ως οφείλει. Εξάλλου, αυτή είναι και 
η πολιτική όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η ΠΕΔΜΕΔΕ γνω-
ρίζει πολύ καλά λόγω της συμμετοχής της στη Διοίκηση της Ευρω-
παϊκής Ομοσπονδίας της Κατασκευαστικής Βιομηχανίας (F.I.E.C.)»

Προκήρυξη με την οποία καλεί τον Ανε-
ξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) να υποβάλλει 
προτάσεις στο πλαίσιο της πράξης «Δια-
σύνδεση των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης 
(ΥΤ)» εξέδωσε η  γενική γραμματεία Δη-
μοσίων επενδύσεων-ΕΣΠΑ. Το έργο, το 
οποίο αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, έχει προϋπολογισμό 58.020.652 ευρώ 

και εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία 
πράξης «Κάλυψη ενεργειακών αναγκών 
νησιών-εσωτερικές διασυνδέσεις μέσης 
τάσης»

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης  
για τις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα

Γνωμοδότηση για τα όρια προϋπολογισμών έργων

Προκήρυξη 
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Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αι-
τήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 
3Κ/2014 του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση με σει-
ρά προτεραιότητας 540 θέσεων προσωπικού, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογι-
κής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ελληνικού 
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ). Όπως επισημαίνει η Αρχή, οι 
υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής 
στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδι-
κτυακού του τόπου (επιλογή: Online Υπη-
ρεσίες). Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις 
σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και 
υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι 
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη 
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του 
ΑΣΕΠ τις εργάσιμες ημέρες (08.00- 20.00) 
στα τηλέφωνα 2131319137, 132, 141, 124 και 
131 και στις ίδιες τηλεφωνικές γραμμές τις 
αργίες (12.00- 18.00). Για γενικές διευκρινί-
σεις σχετικά με την Προκήρυξη και τη συμ-
μετοχή σε αυτή, οι υποψήφιοι μπορούν να 
απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών του ΑΣΕΠ τις εργάσιμες ημέρες 
στο τηλέφωνο 2131319100 (08.00- 20.00). 

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει επίσης, ότι η προθε-
σμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
συμμετοχής στη διαδικασία λήγει στις 13 
Οκτωβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
21.00. Η συμμετοχή στην εν λόγω διαδι-
κασία ολοκληρώνεται με την αποστολή της 
υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της 
ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων, με 
τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολο-
γητικά, στο ΑΣΕΠ, μέχρι και την 17η Οκτω-
βρίου 2014, ημέρα Παρασκευή, ταχυδρομι-
κά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
ΑΣΕΠ. Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014. 
Κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. Τ.Θ. 14.308 
Αθήνα Τ.Κ. 115.10.
Από το ΑΣΕΠ σημειώνεται ότι για την ομαλή 
λειτουργία του συστήματος υποβολής των 
ηλεκτρονικών αιτήσεων συνιστάται στους 
υποψήφιους να μην περιμένουν την τελευ-
ταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρο-
νική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτω-
ση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση 
με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυ-
σκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής. Τέλος, 
το ΑΣΕΠ σημειώνει ότι δεν φέρει ευθύνη 
για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής 
αίτησης που οφείλεται στους προαναφερό-
μενους παράγοντες.

Αιτήσεις για  540 θέσεις στη ΔΕΔΔΗΕ

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμ-
μα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(European Research Council-ERC) στον 
«Ορίζοντα 2020», το νέο Πρόγραμμα Πλαί-
σιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτο-
μία, διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμη-
ρίωσης (ΕΚΤ), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 
Η εκδήλωση, όπου συμμετείχαν ερευνητές 
από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, έγινε 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και με την 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. 
Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας, παρουσίασε το πρόγραμμα του 
ERC και τις αναμενόμενες προκηρύξεις για 
χρηματοδότηση έργων εντός του 2015. Εκ-
πρόσωπος της ΓΓΕΤ παρουσίασε τις εθνι-
κές δράσεις υποστήριξης «Αριστείας» για 
νέους και έμπειρους ερευνητές. Επίσης, 
αξιολογητές και επιτυχημένοι υποψήφιοι 
του προγράμματος του ERC έδωσαν χρή-
σιμες συμβουλές για την προετοιμασία και 
υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων. Τέ-
λος, εκπρόσωποι του ΕΚΤ ενημέρωσαν για 
τις δράσεις ανοικτής πρόσβασης στο πρό-
γραμμα «Ορίζοντας 2020» και τις υπηρεσί-
ες του ΕΚΤ, το οποίο δρα ως «εθνικό σημείο 
επαφής» για τον «Ορίζοντα 2020».
Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλί-
ου Έρευνας, με προϋπολογισμό περίπου 13 
δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, υπο-
στηρίζει την έρευνα αιχμής, αποκλειστικά 
στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η 
έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδή-
ποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολο-
γίας, ενώ έμφαση δίνεται στη διεπιστημο-
νικότητα. Χρηματοδοτούνται έρευνες, οι 
οποίες, αν και δεν σχετίζονται άμεσα με 
την αγορά, δημιουργούν νέες γνώσεις που 
είναι απαραίτητες για τις εφαρμογές του 

μέλλοντος. Από την ίδρυσή του, το ERC έχει 
χρηματοδοτήσει περισσότερους από 4.000 
ερευνητές. Στο νέο χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020», η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αποφάσισε να διπλασιάσει σχεδόν τον προ-
ϋπολογισμό του ERC, από 7,5 σε 13,2 δισ. 
ευρώ. Υπολογίζεται, ότι οι νέοι αποδέκτες 

επιχορήγησης από το ERC θα ανέλθουν 
περίπου στους 7.000, και θα χρηματοδοτη-
θούν επίσης 42.000 διδακτορικοί και μετα-
διδακτορικοί ερευνητές ως μέλη επιστη-
μονικών ομάδων. Η Ελλάδα, μέχρι σήμερα, 
σύμφωνα με το ΕΚΤ, έχει δεχτεί σχεδόν 57 
εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις 
του ERC.

Ημερίδα για  νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητών 

Με τη συμμετοχή 2.652 υποψηφίων, 
από τους συνολικά 4.244 που είχαν εκ-
δηλώσει συμμετοχή, δηλαδή ποσοστό 
62,49%, διεξήχθη ο γραπτός διαγωνι-
σμός για την κάλυψη 122 υπαλλήλων του 
Κλάδου Κύριου Προσωπικού στην Εθνι-
κή Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με 
το ΑΣΕΠ, ο διαγωνισμός ολοκληρώθη-
κε ομαλά, σε 28 εξεταστικά κέντρα σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα 

και Πειραιά.

Διαγωνισμός



Όταν ακόμη και οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες του πλανήτη 
στρέφονται στον ήλιο για να διασφαλίσουν τη μελλοντική 
επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια, είναι επόμενο τα επιστημονικά 
εργαστήρια να έχουν μπει στο κυνήγι του ήλιου, με αξιόλογα 
αποτελέσματα, τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν περάσει στη φάση 

της ευρύτερης παραγωγής.

Για παράδειγμα, από την ομάδα 
του καθηγητή Richard Lunt, στο 
Michigan State University, έχει 
αναπτυχθεί ένας νέος ηλιακός 
συγκεντρωτής, που μπορεί να 
τοποθετηθεί πάνω στα τσάμια των 
παραθύρων, χωρίς να εμποδίζει 
την ορατότητα. Πρόκειται για 
μια απολύτως διαφανή συσκευή 
που χρησιμοποιεί μικρά 

οργανικά μόρια τα οποία απορροφούν συγκεκριμένα μη-ορατά 
μήκη κύματος του ηλιακού φωτός, όπως το υπεριώδες και το 
εγγύς υπέρυθρο. Αυτά με τη σειρά μεταλλάσσονται σ’ ένα άλλο 
μήκος κύματος, που οδηγείται στη μετατροπή τους σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο με 
μικρά αποτελέσματα, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί 
για εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές υποστηρίζουν οι 
ερευνητές.

Είναι γνωστό πως τα ηλιακά κύτταρα μπορούν να φτάσουν 
εύκολα σε θερμοκρασίες υψηλές, π.χ. 55 βαθμούς Κελσίου, 
όταν οι ακτίνες του ήλιου βρεθούν κάθετα σ’ αυτές. Όμως 
τέτοιες θερμοκρασίες μειώνουν την αποτελεσματικότητά 
τους κατά τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 
ενέργεια, όπως, επίσης, τη διάρκεια ζωής τους. Μια ομάδα 
στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έχει αναπτύξει ένα στρώμα 
οξειδίου του πυριτίου το οποίο είναι ειδικά διαμορφωμένο για 
να εκτρέψει την ανεπιθύμητη θερμική ακτινοβολία, όταν φτάνει 

στην επιφάνεια των ηλιακών κυττάρων. Ως μικροσκοπικές 
«πυραμίδες» ενσωματώνεται στο γυαλί και επιτυγχάνει τον 
αναπροσανατολισμό της υπέρυθρης ακτινοβολίας, η οποία 
προκαλεί την υπερθέρμανση, αφήνοντας, όμως, πολλές ακτίνες 
φωτός να περάσουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
ομάδα έχει αποδείξει πειραματικά την αποτελεσματικότητα της 
μεθόδου, ελπίζει, πάντως, πως σύντομα θα την αποδείξει και σε 
πραγματικές συνθήκες.

Μια άλλη ομάδα επιστημόνων, 
στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, χρησιμοποιεί 
Περοβσκίτη για την ανάπτυξη 
χρωματιστού και ημι-
διαφανούς γυαλιού, το οποίο 
λειτουργεί ως ένα ηλιακό 
κύτταρο και θα μπορούσε να 
ενσωματωθεί στις προσόψεις 

των κτιρίων και τα παράθυρα.

Η Angela Belcher και η ομάδα της στο MIT, έχει στραφεί 
στις παλιές μπαταρίες αυτοκινήτων, οι οποίες μπορούν να 
μετατραπούν σε ηλιακούς συλλέκτες με μεγάλη μακροζωία, αν 
συνδυαστούν με τον Περοβσκίτη. Όπως λένε, οι τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούν Περοβσκίτη, ως μέρος του βασικού τους 
σχεδιασμού περιλαμβάνουν μόλυβδο, κάτι που σημαίνει τοξικά 
κατάλοιπα κατά την παραγωγή του. Η ομάδα του MIT χρησιμοποιεί 
ανακυκλωμένο μόλυβδο από μπαταρίες αυτοκινήτων και καθώς 
χρησιμοποιείται Περοβσκίτης, η ποσότητα του μολύβδου που 
απαιτείται είναι ελάχιστη. Από μια μπαταρία αυτοκινήτου 
υπολογίζουν να παραχθούν ηλιακά πάνελ για παροχή ενέργειας 
σε 30 νοικοκυριά. Σήμερα, το 98% των μπαταριών μολύβδου 
ανακυκλώνονται, κυρίως για την κατασκευή νέων μπαταριών. 
Όμως, τα αυτοκίνητα αλλάζουν και στο μέλλον δεν θα χρειάζονται 
τις κλασικές μπαταρίες. Μπορούν, λοιπόν, να χρησιμοποιηθούν 
για ηλιακά πάνελ με Περοβσκίτη.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η εφαρμογή του σχεδίου για τις επιχειρήσεις 
θα απελευθερώσει 22 δισ. ευρώ- ΤΡΕΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ»- Προσπάθεια να γεφυρωθεί 
το χάσμα με τους δανειστές • Ανησυχίες: Η απόδοση του 10ετούς 
ελληνικού εκτινάχθηκε χθες στο 6,5% σε υψηλό δύο μηνών- ΥΠΟ 
ΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ- Στις 552 μονάδες βάσης 
το spread έναντι 516 μονάδων την περασμένη εβδομάδα • ΣΕΣΜΑ-
PwC: ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ «FUNDS OF FUNDS» • Γκίκας 
Χαρδούβελης: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ • ΔΑΑ: ΦΠΑ 167 
ΕΚΑΤ. ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Όλο το σχέδιο για οφειλές σε τράπεζες, εφορία, 
ταμεία- ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ 110.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • Αρχίζει 
σήμερα ο μαραθώνιος των διαπραγματεύσεων- ΟΛΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΜΕ 
ΤΡΟΪΚΑ- Έτοιμη η κυβέρνηση για μονομερείς ενέργειες εάν δεν 
υπάρξει συμφωνία- ΓΚ. ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ: ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ 
• Χορήγηση ρευστότητας: ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ 

ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ • Την τελευταία στιγμή επέλεξαν για ακόμη 
μια φορά οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τις οφειλές- ΟΥΡΕΣ ΣΤΙΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ- ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- Προσδοκίες για έσοδα 
ενός δισ. ευρώ από τις δύο δόσεις • Αποκρατικοποιήσεις: ΦΟΒΟΙ ΤΩΝ 
ΡΩΣΩΝ ΓΙΑ ΒΕΤΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΕ ΟΛΘ-ΟΣΕ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΥΘΜΙΣΗ-ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ- 
Διαγράφονται πρόστιμα και προσαυξήσεις έως 120 δόσεις για τις 
μικρομεσαίες • ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ 100.000 ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ • ΟΥΡΕΣ ΓΙΑ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ- 
Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις δόσεις- Τον δρόμο των προσφυγών 
δείχνει η Ιερά Σύνοδος στις μονές • ΣΤΙΣ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η 
ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ATTICA BANK- Δεν ολοκληρώθηκαν οι 
διαβουλεύσεις για επενδυτή • ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 37 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΡΙΤΩΝ- Εκατοντάδες ηλεκτρονικές καταγγελίες από πολίτες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑΣΑ ΣΕ 110.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Συνολική 
ρύθμιση «κόκκινων» δανείων και οφειλών προς τράπεζες, εφορίες, 
Ταμεία • ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΥΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- 
Από σήμερα οι συναντήσεις • ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΔΗΜΩΝ 
ΠΟΥ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ- Διαταγή της εισαγγελέως Α.Π. • 
ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΩΝ. 

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΠΑ: Επιτέλους ρύθμιση- ανάσα- ΛΕΦΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΠΕΙΣ- Επιστροφή μέσα σε διάστημα επτά ημερών • Τράπεζα 
Πειραιώς: ΠΑΚΕΤΟ- ΕΚΠΛΗΞΗ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ 2,2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ • Κόκκινα δάνεια: ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
• ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΨΥΧΡΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ 
ΜΑΞΙΜΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Τριπλό πακέτο» για κόκκινα δάνεια, 
εφορία, ασφαλιστικά Ταμεία- ΡΥΘΜΙΣΗ- ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ 
110.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 35.200 
ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Οι Τούρκοι «θωρακίζουν» τα 
σύνορα με τη Συρία- ΣΤΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΤΗΣ ΒΑΓΔΑΤΗΣ ΟΙ ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Διαγραφή προσαυξήσεων και προστίμων για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές- ΠΩΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΕΗ 100.000 ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ- Έως 
120 δόσεις οι πληρωμές σε Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία- Διετές το 
πρόγραμμα. Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται στη ρύθμιση • Συνάντηση 
Σαμαρά- Βενιζέλου- ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις, με πολλά θέματα 
ανοιχτά • Επέλαση των τζιχαντιστών- ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια- «ΚΟΥΡΕΜΑ» 

ΣΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ- Το μέτρο θα αφορά τα δάνεια 100.000 
μικρομεσαίων και 10.000 μεγάλων επιχειρήσεων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε δυσχερή θέση οι 
φορολογούμενοι που δεν παρέλαβαν κανένα σημείωμα από την Εφορία- 
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ- Προσφυγές κατά του ΕΝΦΙΑ και από την 
Εκκλησία • ΤΡΟΪΚΑ- ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
• Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: ΒΑΡΙΑ Η ΛΥΠΗΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ • ΣΥΡΙΖΑ: ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΩΡΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Παρέμβαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων 
Συμβάσεων εν όψει- ΓΗ ΚΑΙ ΥΔΩΡ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ • 
ΕΚΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ!- Κορυφαία 
στελέχη της ΕΚΤ και της Κομισιόν • Από τον Χαρδούβελη- ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΥΛΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Απίστευτο θράσος από το υπουργείο Εξωτερικών- 
ΣΚΟΠΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! «ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΤΕ;» • ΣΚΑΝΕ ΟΙ 
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ- Η ατζέντα- φωτιά της 
τρόικας που θέτει από σήμερα τα δύσκολα.

ΕΣΤΙΑ: ΔΙΑΛΥΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ- Αλληθωρίζει τώρα προς τον 
Σύριζα.

Η ΑΥΓΗ: Εμφύλιος σε Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ προ πιθανών εκλογών- Ο ΣΩΖΩΝ 
ΕΑΥΤΟΝ ΣΩΘΗΤΩ- Επιταχύνει τις εξελίξεις η απαίτηση της τρόικας για 
τήρηση όλων των συμφωνηθέντων.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Νέο Βυζάντιο»: Η Ρωσία κατεβαίνει στη Μεσόγειο, 
ο Ερντογάν μπαίνει σε πόλεμο στη Συρία και βλέπει τη χώρα του να 
διασπάται…- ΠΟΥΤΙΝ: «ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΛΥΣΩ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ»!
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ΡΥΘΜΙΣΗ-ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ 110.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-14-15 | 30/09/2014

Περισσότερες από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
και κάποιες από τις 10.000 μεγάλες θα ωφεληθούν από το 
σχέδιο-ρύθμιση των «κόκκινων» δανείων. Οι τελευταίες 
λεπτομέρειες, λίγο πριν από τη νομοθέτηση του, θα τεθούν 
στο τραπέζι της συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, 
Νίκου Δένδια, με τους εκπροσώπους των δανειστών, την 
Τετάρτη. Στο ΥΠΑΝ, πάντως, επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, 
καθώς στελέχη του εκτιμούν ότι η τρόικα θα δώσει και 
επισήμως πια το «πράσινο φως» για να μπει η ρύθμιση σε 
τροχιά υλοποίησης.
Όπως επεσήμανε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου 
στον «Ε.Τ.» το πνεύμα που θέλει να μεταφέρει η ελληνική 
πλευρά στους δανειστές είναι ότι η ρύθμιση των 
«κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, σε συνδυασμό 
με την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, αλλά και 
το σχέδιο για τα στεγαστικά δάνεια αποσκοπούν σε μια 
δεύτερη ευκαιρία που θα οδηγήσει στην επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας.
Η ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων είναι 
ένα προϊόν της κρίσης που στοχεύει στην αντιμετώπισή της, 
αναφέρουν από το ΥΠΑΝ. Η προσέγγισή της είναι ολιστική, 
αφού θα αφορά σε οφειλές προς τράπεζες, Δημόσιο, 
αλλά και ασφαλιστικά ταμεία. Απευθύνεται σε 100.000 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 10.000 μεγάλες, ενώ 
περιλαμβάνει διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων, όχι 
όμως κεφαλαίου, όπως ξεκαθαρίζουν από το υπουργείο.
Περισσότερες δόσεις, μείωση επιτοκίου και περίοδος 
χάριτος είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά της 
τακτοποίησης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων. 
Να σημειωθεί δε πως πρόκειται για μια έκτακτη ρύθμιση 
διάρκειας δύο ετών, αφού με την παρέλευσή της θα ισχύει 
το Πτωχευτικό Δίκαιο.
Στο μεταξύ, όπως ξεκαθάρισε στέλεχος του ΥΠΑΝ, η 
ρύθμιση δεν πρόκειται να επηρεάσει την κεφαλαιακή 
επάρκεια των τραπεζών. Η οποία απώλεια -σύμφωνα με τον 
ίδιο- θα αντισταθμιστεί από την έκπτωση στη μελλοντική 
φορολόγηση των τραπεζών. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα 
απελευθερωθούν στην αγορά κεφάλαια ύψους 20-22 δις. 
ευρώ που αφορούν προβλέψεις από τα «κόκκινα» δάνεια.
Επιπλέον, το ίδιο στέλεχος σημείωσε πως αν το 18% των 
επιχειρήσεων που έχουν αυτή τη στιγμή «κόκκινα» δάνεια 
στις τράπεζες μπουν σε μια συνολική ρύθμιση των δανείων 
και των φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών τους, τότε 
το Δημόσιο θα έχει κέρδος.
«Αυτό που για μας είναι πολύ σημαντικό είναι να 
μπορέσουμε να νομοθετήσουμε αυτή τη ρύθμιση. Είναι 
πολύ φιλόδοξη. Συνιστά συνολική, νομίζουμε, αντιμετώπιση 
του θέματος του χρέους των επιχειρήσεων», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας.
Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις βασικό κριτήριο ένταξης 
στη ρύθμιση αποτελεί η βιωσιμότητα. Μάλιστα, πηγές 
αναφέρουν πως αναμένεται να ενταχθούν σε αυτή το 

σύνολο των ΜμΕ. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο, 
τα κριτήρια είναι λίγο πιο σύνθετα. Η ρύθμιση σε αυτή 
την περίπτωση προβλέπει εξατομικευμένη αντιμετώπιση 
του χρέους και πέρα από τη βιωσιμότητα απαιτεί σχέδιο 
αναδιάρθρωσης. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
γίνει μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, αναφέρουν 
από το υπουργείο, «θέλω να είμαι ξεκάθαρος για να μην 
αφήνω την εντύπωση ότι υπάρχει ένας Αγιος Βασίλης ο 
οποίος θα γυρίζει και θα χαρίζει χρήματα», ανέφερε ο 
υπουργός Ανάπτυξης από την πλευρά του ξεκαθαρίζοντας 
πως το σχέδιο απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις 
που υπέστησαν ζημιά από την κρίση.
«Ο επιχειρηματίας ο οποίος άφησε την επιχείρησή του να 
πτωχεύσει, αλλά αυτός ο ίδιος προσωπικά είναι πλούσιος, 
αυτά τα γνωστά ξέρετε, φτωχή επιχείρηση και με πλούσιο 
λογαριασμό στην Ελβετία, δεν πρόκειται να βοηθηθεί από 
αυτή την κυβέρνηση», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.
Υπενθυμίζεται ότι οι δανειστές έχουν συμφωνήσει επί της 
αρχής με την ελληνική πλευρά όσον αφορά στη ρύθμιση 
για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια. Ωστόσο, ζήτησαν 
επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις υπόλοιπες οφειλές 
που έχουν οι προς ένταξη επιχειρήσεις σε εφορία και 
ασφαλιστικά ταμεία και γενικά για τις επιπτώσεις που θα 
έχει αυτή η ρύθμιση στα δημόσια οικονομικά. Το υπουργείο 
αναμένει αυτά τα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, ώστε να τα παρουσιάσει στη συνάντηση της 
Τετάρτης.
• «Λίφτινγκ» 5 σημείων στο νόμο Κατσέλη
 ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στο νόμο Κατσέλη (νόμος 3869/2010) 
για τους υπερχρεωμένους δανειολήπτες επιθυμούν οι 
τράπεζες. Με αιχμή την ενίσχυση του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού επιδιώκουν να περιοριστούν στο ελάχιστο οι 
υποθέσεις που θα φτάνουν στα Ειρηνοδικεία, καθώς πλέον 
υπάρχουν υποθέσεις με δικάσιμο το 2022 και μέχρι τότε 
για το δάνειο δεν πληρώνεται ούτε σεντ.
Και καταρτίζουν τις προτάσεις τους σε επίπεδο 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών εν όψει και των αλλαγών 
στο Πτωχευτικό Δίκαιο που προετοιμάζει το υπουργείο 
Ανάπτυξης.
Τα πιστωτικά ιδρύματα θέλουν να ισχύσει απαρέγκλιτα 
ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και αυτό θα εισηγούνται, 
σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», στο υπουργείο 
Ανάπτυξης μέσα από ένα πλαίσιο 5 αλλαγών.
1. ΖΗΤΟΥΝ να δίδεται λύση σε κάθε περίπτωση από κοινού 
με τον οφειλέτη. Και όχι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός 
να είναι μια τυπική διαδικασία πριν πάει η υπόθεση για 
ρύθμιση των χρεών στο δικαστήριο. Ουσιαστικά θέλουν να 
κόψουν τη ροή υποθέσεων προς τα Ειρηνοδικεία, καθώς 
την περίοδο 2011 -2013 είχαν ρυθμιστεί οφειλές 500 εκατ. 
ευρώ με 7.600 αποφάσεις. Έχουν δικαιωθεί ως τώρα 
περίπου 7 χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ με βάση τις τελευταίες 
εκτιμήσεις, περίπου 130.000 νοικοκυριά διεκδικούν στα 
δικαστήρια τη ρύθμιση οφειλών συνολικού ύψους έως και 
10 δισ. ευρώ. «Θέλουμε πιο αποτελεσματική λειτουργία 
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του νόμου, ώστε να αποκλειστούν όσοι εκμεταλλεύονται 
τα "παραθυράκια" και προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για 
ρύθμιση των οφειλών τους ενώ διαθέτουν οικονομική 
ευρωστία και ακίνητη περιουσία», ανέφερε στον «Ε.Τ.» 
αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος.
2. ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ οι περιπτώσεις που μπορούν 
να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, οι τράπεζες ζητούν να 
υποχρεούται ο πελάτης να υποβάλει πλήρη οικονομικό 
φάκελο με στοιχεία εισοδήματος, περιουσιολογίου 
κ.λπ. Ο φάκελος θα υποβάλλεται μαζί με την αίτηση για 
εξωδικαστικό συμβιβασμό εν όψει της τελικής επιδίωξης 
του δανειολήπτη για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη.
3. ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ η περίοδος για την οποία 
δεν καταβάλλεται κανένα ποσό για την εξόφληση-
τακτοποίηση του δανείου να διαρκεί όσο διαρκούν και 
οι διαπραγματεύσεις με τον πελάτη στο πλαίσιο του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού.
4. ΟΤΑΝ ΤΕΘΗΚΕ σε ισχύ ο νόμος για τα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά, η πληρωμή των δόσεων πάγωνε μέχρι 
την εκδίκαση της υπόθεσης. Αυτό όμως άλλαξε και ο 
δανειολήπτης υποχρεούται να καταβάλλει ένα ποσό που 
του ορίζει το δικαστήριο, με ελάχιστο τα 40 ευρώ. Πλέον 
το δικαστήριο ελέγχει όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν 
την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη και μπορεί 
να ορίσει δόση (μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης) 
μικρότερη ακόμη και από το 10% που είχε τεθεί ως 
ελάχιστο. Οι τράπεζες θεωρούν πολύ μικρό ποσό το 10% 
για τα στεγαστικά δάνεια και επιθυμούν να αυξηθεί ώστε 
να οδηγείται σε μείωση η οφειλή. Επίσης, θέλουν σαφείς 
κυρώσεις στην περίπτωση που κάποιος δανειολήπτης δεν 
καταβάλλει ούτε την ελάχιστη οφειλή όπως αυτή ορίζεται 
από το δικαστήριο. «Θα μπορούσε να υπάρχει μια περίοδος 
ανοχής 3-4 μηνών που θα μείνει απλήρωτη η οφειλή. Μετά 
το πέρας της, θα έπρεπε ο δανειολήπτης να μην εμπίπτει 
στο Πτωχευτικό Δίκαιο και να μπορεί η τράπεζα να κινηθεί 
εναντίον του», σημείωναν αρμόδιες τραπεζικές πηγές.
5. ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ θέλουν να εκτελούνται οι 
αποφάσεις ρευστοποίησης περιουσίας, κάτι που ουσιαστικά 
δεν γίνεται. Σήμερα, αν και υπάρχουν αποφάσεις για 
πλειστηριασμό ακινήτων (όχι πρώτη κατοικία) για χρέη 
προς τράπεζες, αυτές εντέλει στην πλειονότητά τους ή 
δεν εκτελούνται ή οι πλειστηριασμοί δεν αποφέρουν 
αποτέλεσμα λόγω έλλειψης αγοραστικού ενδιαφέροντος. 
Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις του νόμου Κατσέλη, 
τα Ειρηνοδικεία αποφασίζουν εάν και πόσο από το χρέος 
θα πληρώσουν οι δανειολήπτες. Πέραν της δυνατότητας 
ρύθμισης ή και διαγραφής μέρους του χρέους, ο 
νόμος αποτελεί και ασπίδα προστασίας στον κίνδυνο 
πλειστηριασμού.
Αυτό που επισημαίνουν οι τραπεζίτες είναι ότι δεν είναι 
λίγες οι περιπτώσεις εκείνων που, αν και γνωρίζουν 
εξαρχής ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της 
πτωχευτικής διαδικασίας, καταθέτουν αίτηση προκειμένου 
να επωφεληθούν της αναστολής των διωκτικών μέτρων. 

Με δεδομένο ότι λόγω φόρτου τα Ειρηνοδικεία δεν είναι 
σε θέση να εξετάσουν τις υποθέσεις μέσα στο δίμηνο, 
η αναστολή της κατάσχεσης παρατείνεται για πολύ 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ακόμη και στις περιπτώσεις 
που ο δανειολήπτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις για 
υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου.

ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΚΙΣΕ
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ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ του ΕΝΦΙΑ και τη δεύτερη του φόρου 
εισοδήματος καλούνται να πληρώσουν μέχρι και σήμερα 
εκατομμύρια φορολογούμενοι. Στις τράπεζες χθες 
επικρατούσε το αδιαχώρητο και οι πολίτες χρειάστηκε να 
περιμένουν ακόμα και πάνω από 1,5 ώρα στην ουρά για να 
εξυπηρετηθούν, ενώ σήμερα η εικόνα αναμένεται να είναι 
χειρότερη με τους φορολογούμενους που θα σπεύσουν 
να εξοφλήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις με την 
εκπνοή της προθεσμίας.
Η πληρωμή των βεβαιωμένων οφειλών γίνεται και στα 
ΕΛ.ΤΑ. ενώ όπως ανακοινώθηκε χθες σε 59 επιλεγμένα 
καταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων που 
λειτουργούν σε όλη τη χώρα οι φορολογούμενοι μπορούν 
να πληρώσουν τους φόρους μέχρι και τις 8:30 το βράδυ.
Εν τω μεταξύ ένα ακόμη πρόβλημα προέκυψε ξαφνικά 
με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Φορολογούμενοι 
που εισήλθαν στο Taxisnet για να εκτυπώσουν τα 
εκκαθαριστικά και τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του 
ΕΝΦΙΑ διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι δεν υπήρχαν στους 
λογαριασμούς τους. Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν 
το πρόβλημα και δηλώνουν ότι θα αντιμετωπιστεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όμως οι συγκεκριμένοι 
φορολογούμενοι κινδυνεύουν να χάσουν τη δυνατότητα 
εξόφλησης του ΕΝΦΙΑ σε 6 μηνιαίες δόσεις.
Μόνο από τις δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου 
εισοδήματος το οικονομικό επιτελείο προσδοκά την 
είσπραξη περισσότερων από 1,5 δισ. ευρώ (450 εκατ. 
από τον ΕΝΦΙΑ και πάνω από 1 δια ευρώ από τον φόρο 
εισοδήματος).
Πάντως την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ χωρίς να έχουν ληφθεί 
υπόψη οι εκπτώσεις θα πρέπει να καταβάλουν σήμερα 
οι οικονομικά αδύναμοι, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι, 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων που καθ' όλη τη διάρκεια του 
2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα. Για τους 
φορολογούμενους αυτούς εντός του Οκτωβρίου θα 
πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ενώ μέχρι 
τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική 
εφαρμογή προκειμένου όσοι είχαν υποπέσει σε λάθη να 
κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις.
Στα μέσα Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί νέα εκκαθάριση 
δηλώσεων Ε9, προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις 
του φόρου κατά 50% ή 100% για τις περιπτώσεις των 
φορολογουμένων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, καθώς και η μείωση κατά 20% του ΕΝΦΙΑ για τα 
κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.


