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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Μια αρκούντως διδακτική ιστορία, καθώς 
βρισκόμαστε ενώπιον της Αύξησης Μετοχικού 
Κεφαλαίου (AMK) της Attica Bank.
Τεράστιες ζημίες, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα, καταγράφει το 
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 
τη συμμετοχή του στις συστημικές τράπεζες, 
καθώς η τρέχουσα αξία των μετοχών που κατέ-
χει δεν καλύπτει ούτε το ήμισυ των κεφαλαίων 
που έχει εισφέρει για την κεφαλαιακή τους 
στήριξη. Οι απώλειες δεν οφείλονται τόσο στην 
πτώση των τιμών των μετοχών, όσο στο γεγονός 
ότι «τρόικα» και κυβέρνηση συμφώνησαν να 
απαγορευθεί στο ΤΧΣ να μετάσχει στις δεύ-
τερες ΑΜΚ που έγιναν σε χαμηλότερες τιμές. 
Αποτέλεσμα αυτών των ΑΜΚ ήταν να μειωθούν 
τα ποσοστά συμμετοχής του Ταμείου στις 4 
τράπεζες και ταυτόχρονα να αυξηθεί πολύ το 
κόστος κτήσης των μετοχών που διαθέτει, ενώ, 
την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι μέτοχοι αποκτούσαν 
νέες μετοχές σε πολύ χαμηλότερες τιμές !
Με τις δεύτερες αυξήσεις κεφαλαίου, όμως, 
και σε τιμές πολύ χαμηλότερες, υποχώρησε 
και η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών, με 
συνέπεια να διευρυνθούν οι απώλειες του Τα-
μείου από την αποτίμηση των συμμετοχών του. 
Συγκεκριμένα, ενώ εισέφερε 38 δισ. ευρώ στις 
τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι συμμετοχές 
του αποτιμώνται τώρα σε  17 δισ. ευρώ. Κατα-
γράφει δηλαδή απώλειες  21 δισ. ευρώ (55,2%) 
και είναι μάλλον απίθανο - έως και αδύνατο στο 
χρόνο που απομένει - να μπορέσει να ανακτή-
σει τα κεφάλαια που έχει διαθέσει.
Όπως, μάλιστα, διαφάνηκε από την ανακοίνωση 
του ΤΧΣ, η εξανέμιση της περιουσίας του δεν 
σταματάει εδώ…
Κατά τα άλλα, Καλό μήνα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε πορεία εκτροχιασμού βρίσκε-
ται πλέον η ρευστότητα της ΔΕΗ, 
λίγους μήνες μετά την έκδοση του 
ομολόγου με το οποίο πήρε 700 
εκατ. ευρώ από τις αγορές, την 
αναδιάρθρωση των δανειακών 
της υποχρεώσεων ύψους  2,2 δις 
ευρώ και την εκταμίευση σημαντι-
κών ποσών από δάνεια της Ευρω-
παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Οι 
κινήσεις αυτές είχαν δώσει, πριν 
το καλοκαίρι, σημαντική ανάσα στα 
ταμεία της επιχείρησης και κατ΄ 
επέκταση στην ενεργειακή αγορά, 
καθώς η θέση της ΔΕΗ είναι κομβι-
κή, κυρίως για τους ιδιώτες παρα-
γωγούς ρεύματος από θερμικούς 
ή ανανεώσιμους σταθμούς. Σύμ-
φωνα με το δίκτυο  energypress  τα 
ληξιπρόθεσμα χρέη ιδιωτών προς 
τη ΔΕΗ έχουν εκτοξευθεί σε πρω-
τόγνωρα επίπεδα. Συγκεκριμένα, 
στο τέλος Ιουλίου είχαν φτάσει στα 
1,7 δισ. ευρώ. Από αυτά 1,1 δις. 

ευρώ προέρχονται από τους κα-
ταναλωτές Χαμηλής Τάσης (σπίτια 
και μαγαζιά), 350 εκατ. ευρώ από 
τις βιομηχανίες της Υψηλής Τάσης 
(περίπου τα μισά αφορούν τα χρέη 
της ΛΑΡΚΟ) και 250 εκατ. ευρώ 
από τις εμπορικές και βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις της Μέσης Τάσης. Η  
αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών 
κατά τo 2014 ξεπερνάει το 30%. 
Με δεδομένο, δε, ότι στο τέλος 
Αυγούστου τα στοιχεία ήταν ακόμα 
πιο επιβαρυμένα (σε σχέση με τον 
Ιούλιο), οι εκτιμήσεις των στελεχών 
της επιχείρησης είναι ότι μέχρι το 
τέλος του χρόνου τα  «φέσια» εί-
ναι πιθανόν να ξεπεράσουν τα 2 
δις. ευρώ. Πάντως η αύξηση των 
ληξιπρόθεσμων χρεών, δηλαδή 
των απλήρωτων λογαριασμών, δεν 
μπορεί να αποδοθεί πλέον στην 
ενσωμάτωση του «χαρατσιού» στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ, που αντικα-
ταστάθηκε από τον ΕΝΦΙΑ.

Βαδίζουν προς 
τα 2 δις. ευρώ 
οι απλήρωτοι 
λογαριασμοί

ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Στα επίπεδα του 1,05-1,06 ευρώ το λίτρο αναμένεται να διαμορφωθεί η τιμή 
του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη της φετινής περιόδου, δηλαδή στις 15 
Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα των διεθνών τιμών και με την 
εφαρμογή της μείωσης 30% στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης που αποφάσισε 
η κυβέρνηση. Για όσους δικαιούνται επίδομα, η τιμή πέφτει κάτω από τα 80 

λεπτά το λίτρο.

ΣΗΜΕΡΑ

Ταμειακή ασφυξία στη  ΔΕΗ 

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Ημερίδα με θέμα: «Εμφανείς και αφανείς 
ενισχύσεις των μνημείων» διοργανώνει στις 
10 Οκτωβρίου 2014, η Εταιρεία Έρευνας και 
Προώθησης της Επιστημονικής Αναστήλω-
σης των Μνημείων (ΕΤΑΠΑΜ). Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με την στήριξη του ΟΑΣΠ 
και της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και 
θα είναι ανοικτή στο κοινό.
Η ημερίδα, όπως υπογραμμίζεται σε σχετική 
ανακοίνωση, φιλοδοξεί να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των επιστημόνων που ασχο-
λούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τις 
επεμβάσεις στα μνημεία. Ιδιαίτερα μετά την 
πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στον 
Ελληνικό χώρο, είναι αναγκαίο να επανεξε-
τασθεί ο προβληματισμός για τις μεθόδους 
και τις αρχές ενίσχυσης των μνημείων, και 
να παρουσιασθεί και συζητηθεί η εμπειρία 
από τις επεμβάσεις και έρευνες που έγιναν 
στον τομέα των ενισχύσεων τα τελευταία 
χρόνια.
Θεματολογία: 
-Σχεδιασμός επεμβάσεων σε αρχαία μνη-
μεία: εμπειρίες, απόψεις και προτάσεις της 
Δ/σης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων
-Συμπεράσματα και επισημάνσεις για την 
χρήση εμφανών και αφανών ενισχύσεων σε 
μνημεία- παραδείγματα εφαρμογής τους σε 
έργα της Δ/σης Αναστήλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών μνημείων
-Μέθοδοι και επεμβάσεις ενισχύσεων σε 
νεώτερα μνημεία
-Εμφανείς ή αφανείς ενισχύσεις σε μνημεία 
της Μακεδονίας τα τελευταία 25 χρόνια
-Αφανής στατική ενίσχυση και εμφανής 
προστασία έναντι περιβαλλοντικών δράσεων 
τοίχου Δυτικής παρόδου Αρχαίου θεάτρου 
Θάσου
-Επεμβάσεις βελτίωσης διαφραγματικής 
λειτουργίας πατωμάτων και στεγών
-Ενισχύσεις ξύλινων φερόντων στοιχείων σε 

μνημεία
-Η εφαρμογή χαλύβδινων ελκυστήρων 
ενσωματωμένων σε τοιχοποιίες- Ζητήματα 
σχεδιασμού και εκτέλεσης
-Επεμβάσεις σε μνημεία: εναρμόνιση ασφά-
λειας με αυθεντικότητα
-Ενίσχυση ή αποκατάσταση αρχαίων μνημεί-
ων - μια περιδιάβαση
-Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις σε Βυζα-
ντινά και Οθωμανικά μνημεία -
Προβληματισμοί και αποφάσεις
-Μελέτες πολιτικού μηχανικού για τις επεμ-
βάσεις σε μνημεία και ιστορικά κτίρια- Πα-
ρούσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης
-Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στον σχεδιασμό 
των ενισχύσεων
-Ενισχύσεις αρχαίων μνημείων στην Ελλάδα 
και Ιταλία-Ιστορική αναδρομή: διαφορές και 
ομοιότητες.
Πληροφορίες: www.etepam.gr

«Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις  
των μνημείων»   

  Tο ετήσιο συνέδριο του περιοδικό RE+D (Real 
Estate & Development), RED BUSINESS FORUM 
θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στις 
13 Οκτωβρίου 2014. 
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, «σε δια-
δραστικές θεματικές ενότητες στις οποίες θα συμ-
μετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές αποτυπώνεται η 
πληροφορία και η τεχνογνωσία που σκιαγραφεί το 
προφίλ της αγοράς και αναδεικνύει τη δυναμική 
της επόμενης ημέρας».
Κεντρικοί ομιλητές της RBF 2014 θα είναι οι: 
Dr. Hugh F. Kelly, Ph.D., CRE, Οικονομολόγος 
καθηγητής ΝΥU (New York University) Πρόεδρος 
της Παγκόσμιας Ένωσης CRE (Counselors of 
Real Estate) και Mrs Julie Alexander, Director 
for Urban Development Global Centre of 
Competence for Cities. 
Πληροφορίες: https://www.linkedin.com/
groups/9th-RE-D-Business-Forum-8161226?ho
me=&gid=8161226&trk=groups_management_
edit_group_info-h-logo

 Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης των Γεφυρών 
(Ε.Ε.ΜΕ.Γ.) διοργανώνει -από τις 16 ως τις 18 
Οκτωβρίου 2014, στην Αθήνα- το 2ο  διεθνές 
συνέδριο γεφυρών με τίτλο:  “Innovations 
on Bridges and Soil-Bridge Interaction” 
(IBSBI 2014), με την υποστήριξη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου  και του Ιδρύματος 
Ευγενίδου. 
Στο συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου- έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι 
ξένοι επιστήμονες στον τομέα των γεφυρών 
ως keynote ομιλητές.  
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7721603, 210-7722454, 
210-7723443,   e-mail:  ibsbi2014@ntua.gr ,     
ιστοσελίδα:  http://ibsbi2014.ntua.gr

 Συνέδριο για την αγορά 
ακίνητης περιουσίας          

IBSBI 2014:  Διεθνές  
συνέδριο γεφυρών

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών.
ΤΡΙΠΟΛΗ

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

2-4 
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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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

	  



Η «Βραδιά του Ερευνητή» πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 από τις έξι το 
απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε σχετικό δελτίο 
Τύπου αναλυτικά σημειώνεται ότι: Το κτίριο Αβέ-
ρωφ, το κεντρικό, διώροφο κτίριο του ιστορικού 
συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην οδό Πατη-
σίων, το έργο της αποκατάστασης του οποίου απέ-
σπασε το μεγάλο βραβείο της Europa Nostra 2012, 
φιλοξένησε ερευνητές του Πολυτεχνείου και Πα-
νεπιστημίων της Αθήνας και υποδέχθηκε φοιτητές, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές όλων των ηλικιών καθώς 
και ευρύ κοινό. Η προσέλευση του κόσμου ήταν 
αθρόα μέσα σε ένα δημιουργικό και εορταστικό 
κλίμα, παρά τη φθινοπωρινή ατμόσφαιρα. Η «Βρα-
διά του Ερευνητή» είναι μια γιορτή για την Επιστή-
μη και την Έρευνα και διοργανώνεται κάθε χρόνο 
σε περισσότερες από 200 
πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Η 
‘Βραδιά του Ερευνητή’ διορ-
γανώθηκε για πρώτη φορά 
στην Πόλη της Αθήνας από 
το Ε.Μ.Π. στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος 
Horizon 2020 ‘2014 – 2015 
Researchers’ Night: The 
Greek events’, με Επιστημο-
νικά Υπεύθυνη του έργου για 
το Ε.Μ.Π., την Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου, 
Αντιπρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας, η οποία κατά την έναρξη τόνισε ότι «η ‘Βραδιά 
του Ερευνητή’ ανήκει στην Πόλη της Αθήνας, στους 
Ερευνητές και τα Πανεπιστήμιά της, για να δείξουν 
στην Κοινωνία τα ερευνητικά τους επιτεύγματα, 
για να μετάσχουν με την καινοτόμα παρουσία τους 
στην αναπτυξιακή έξοδο της Κοινωνίας από την 
κρίση, για να συμβάλουν με τη δημιουργία τους 
στον σύγχρονο Πολιτισμό». Η «Βραδιά του Ερευνη-
τή» συνδιοργανώθηκε από τη Δομή Απασχόλησης 
και Σταδιοδρομίας του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία με το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, υπό την αιγίδα της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών και του Δήμου Αθηναίων.  Στην εναρκτήρια 
εκδήλωση με θέμα «Τα Πανεπιστήμια της Αθήνας 
παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους επιτεύγματα» 
συμμετείχαν οι Πρυτανικές αρχές του Ε.Μ.Π. και 
όλων των Πανεπιστημίων της Αθήνας, καθώς και 
εκπρόσωποι των φορέων που συνδιοργάνωσαν 
την εκδήλωση. Την έναρξη κήρυξε ο Πρύτανης 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Καθηγητής 
Ιωάννης Γκόλιας, υπογραμμίζοντας την πρωτο-
πόρο παρουσία του Ε.Μ.Π. στην Ευρώπη και στον 
κόσμο. Τους ερευνητές καλωσόρισε η Κοσμήτορας 
της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π., Καθηγήτρια 
Ελένη Μαΐστρου, ενώ απηύθυναν χαιρετισμό ο Δι-
ευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών και Αντιπρό-
εδρος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης, Ομότιμος Καθηγητής Γεώργιος 

Γιαννόπουλος, ως εκπρόσωπος των Ερευνητικών 
Κέντρων, ο Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής του 
Δήμου Αθηναίων, κος Γεώργιος Αποστολόπουλος, 
ο εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Διοι-
κούσας Επιτροπής, κος Νίκος Μήλης. Παρουσία-
σαν συνοπτικά την ερευνητική δραστηριότητας των 
Ιδρυμάτων τους ο Προεδρεύων της Συνόδου Πρυ-
τάνεων, Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος, ο 
Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Διεθνών Σχέσεων του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Κωνστα-
ντίνος Μπουραζέλης, η Αναπληρωτής Πρύτανη 
Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών 
και Διασύνδεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Κα-

ψοκεφάλου, ο Αντιπρύτανης του Παντείου Πανε-
πιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
Καθηγητής Ευάγγελος Πρότζας, και ο Αναπληρω-
τής Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Μάνθος Σαντοριναίος. 
Την εκδήλωση έκλεισε σε απευθείας σύνδεση με 
το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του 
Ε.Μ.Π. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας Αξιοποί-
ησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τ. Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Μουτζούρης. Στο πλαίσιο της εναρ-
κτήριας εκδήλωσης, παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά video από την ερευνητική δραστηριότητα 
των Σχολών του Ε.Μ.Π. καθώς και του Τεχνολογι-
κού και Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου του Ε.Μ.Π.  
Η εναρκτήρια εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά 
από το Μουσικό Τμήμα του Ε.Μ.Π., υπό την καλ-
λιτεχνική διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου, με τη 
συμμετοχή της Σοπράνο Εβίτας Πετράκη, και την 
Ομάδα Κρουστών του Ε.Μ.Π., υπό την καλλιτεχνική 
διεύθυνση του Βασίλη Βασιλάτου.  Στο Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, η «Βραδιά του Ερευνητή» πε-
ριελάμβανε προβολές παρουσιάσεων ερευνητικών 
επιτευγμάτων από Ερευνητικές Ομάδες του Ε.Μ.Π. 
σε γιγαντοοθόνη, ενώ παράλληλα στις αίθουσες 
του κτιρίου Αβέρωφ πραγματοποιήθηκε επί τό-
που παρουσίαση ερευνητικών επιτευγμάτων από 
Ερευνητικές Ομάδες όλων των Σχολών του Ε.Μ.Π. 
σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για να έρθει 
σε επαφή το κοινό με την εν γένει φιλοσοφία της 

κάθε Σχολής, και ταυτόχρονα να αναδειχθεί ο πο-
λυδιάστατος χαρακτήρας της Έρευνας στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο πλαίσιο αυτό πραγμα-
τοποιήθηκαν επιδείξεις επιστημονικών οργάνων, 
διεξαγωγή διαδραστικών ‘πειραμάτων’, προσομοι-
ώσεις σε Η/Υ, κ.ά., με ενημέρωση και συμμετοχή 
του κοινού για τις δυνατότητες και τις εφαρμογές 
καινοτόμων τεχνολογιών. Οι επιδείξεις συνεχίστη-
καν και στον προαύλιο χώρο του συγκροτήματος με 
παρουσίαση αγωνιστικού οχήματος. Επιπρόσθετα, 
πραγματοποιήθηκαν έκθεση των πρόσφατων δι-
πλωματικών εργασιών των φοιτητών της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., καθώς και 
περιήγηση – παρουσίαση της αποκατάστασης του 
κτιρίου Αβέρωφ από τον Ομότιμο Καθηγητή Μάνο 
Μπίρη. Σημαντική η παρουσία των Πανεπιστημίων 
της Αθήνας, με την διοργάνωση ερευνητικών πε-

ριπτέρων με τη συμμετοχή 
του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, παρουσιάζοντας 
επί τόπου τα ερευνητικά 
επιτεύγματα τριών ενδει-
κτικά Ερευνητικών Ομά-
δων από την Ιατρική Σχολή, 
τη Φιλοσοφική Σχολή και 
τη Σχολή Θετικών Επιστη-
μών, του Γεωπονικού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών, καθώς και του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  Παράλληλα, η Βραδιά 
φιλοξένησε με επιτυχία καλλιτεχνικά δρώμενα για 
μαθητές, και συγκεκριμένα το διαδραστικό παιχνί-
δι «Παραμυθο-έρευνα - Ψάχνοντας τις λέξεις» με 
τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Γιολάντα Τσια-
μπόκαλου (Sadahzinia), την παράσταση «Ο Κα-
ραγκιόζης Επιστήμονας» από τον Αθηναϊκό Θίασο 
Σκιών υπό τη διεύθυνση του Άθου Δανέλλη, ανάρ-
τηση φωτογραφιών μέσω facebook, ζωγραφική - 
ομαδικό σχέδιο - κολάζ. Το κοινό είχε την ευκαιρία 
να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της έρευνας στην 
καθημερινή ζωή, ενώ ταυτόχρονα αναδείχθηκε ο 
πολύπλευρος χαρακτήρας και τα ενδιαφέροντα των 
ερευνητών προς αποκατάσταση της στρεβλής - συ-
χνά - εικόνας, που τους θέλει απομονωμένους στα 
εργαστήρια και αποκομμένους από τον πολιτισμό, 
τα κοινωνικά δρώμενα και την πολιτική.

Υλικό
Οπτικο-ακουστικό υλικό της Βραδιάς του Ερευνη-
τή στο ΕΜΠ: Video ερευνητικής δραστηριότητας 
των Σχολών του Ε.Μ.Π. http://gofile.me/20qA3/
OOzF3xNA
Video του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου 
Λαυρίου του Ε.Μ.Π. http://gofile.me/20qA3/
iN6HwCD7 Video με στιγμιότυπα από την εναρκτή-
ρια εκδήλωση http://gofile.me/20qA3/QQvBxXU1 
Φωτογραφίες από τη Βραδιά του Ερευνητή  http://
gofile.me/20qA3/3j6x3qRA

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η «Βραδιά του Ερευνητή»
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Σειρήνες πρόκειται να ακου-
στούν σήμερα σε όλη την 
επικράτεια λόγω διεξαγωγής 
της στρατιωτικής άσκησης 
«Παρμενίων». Ειδικότερα, 
θα πραγματοποιηθεί δοκι-
μαστική ενεργοποίηση του 
συνόλου των σειρήνων συ-
ναγερμού Πολιτικής 'Αμυνας, 
ως εξής: Στις 11:00, σήμανση 
συναγερμού αεροπορικής 
επίθεσης, για εξήντα (60) 
δευτερόλεπτα (διακοπτόμε-
νος ήχος διαφορετικής έντα-
σης). Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα 
(συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Αρχη-
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού 
Πολιτικής 'Αμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει 
κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Σειρήνες

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος 
ηλικιωμένου, την ώρα που περίμενε σε ουρά τρά-
πεζας για να πραγματοποιήσει συναλλαγή.  Όπως 
επιβεβαιώθηκε από την Εισαγγελία, ο ηλικιωμένος 
άντρας είχε προσέλθει στο υποκατάστημα της 
Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 
στην Τούμπα, με σκοπό να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ. 

Θάνατος στην ουρά

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών 
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμμα-
τος «Βιώσιμες Πόλεις-Μαθιός Καρλαύτης».

Το πρόγραμμα, του οποίου ο τίτλος εξυπηρετεί το 
σκοπό του και ταυτόχρονα αποτίει φόρο τιμής στον 
εμπνευστή του, τον καθηγητή του ΕΜΠ και πρόεδρο 
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Μαθιό 
Καρλαύτη, προβλέπει ως δικαιούχους χρηματοδότη-
σης τα αστικά κέντρα όλων των Δήμων με πληθυσμό 
άνω των 10.000 κατοίκων, εκτός των περιοχών που 
καλύπτουν τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσα-
λονίκης. 

Επίσης, τα οικιστικά κέντρα με πληθυσμό μικρότερο 
των 10.000 κατοίκων, τα οποία συνιστούν διοικητικούς 
ή οικονομικούς πόλους σε επίπεδο ΟΤΑ ή ευρύτερων 
χωρικών ενοτήτων (π.χ. τουριστικά κέντρα, ιδίως του 
νησιωτικού χώρου). Η  χρηματοδότηση θα αφορά σε: 
Α) Ενιαίες συγκοινωνιακές, κυκλοφοριακές και πολε-
οδομικές μελέτες. Β) Υλοποίηση έργων υποδομής ή 
προμήθεια εξοπλισμού, εφόσον υπάρχουν εγκεκριμέ-
νες μελέτες. Γ) Χρηματοδότηση υλοποίησης συγκοι-
νωνιακού έργου σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο, 
εφόσον υπάρχουν μελέτες και προγραμματικές συμ-
φωνίες.

Για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, το ΥΠΕΚΑ προ-
χωρεί στην δημιουργία κατευθυντήριου πλαισίου, υπό 
μορφή οδηγού, προς τους Δήμους της χώρας, ο οποίος 
θα καθορίζει τις προδιαγραφές για τον σχεδιασμό των 
συνδυασμένων παρεμβάσεων στα αστικά κέντρα. «Το 
ΥΠΕΚΑ, ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών για 
τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ειδικού Προ-
γράμματος για την περίοδο 2014-2020, το οποίο έχει 
ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πολεο-
δομική εναρμόνιση, την αναβάθμιση περιοχών και την 
οικολογική κινητικότητα στις πόλεις της Περιφέρει-
ας» δήλωσε με αφορμή το πρόγραμμα «Βιώσιμες Πό-
λεις-Μαθιός Καρλαύτης», ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης 
Μανιάτης.

Πρόγραμμα «Βιώσιμες 
Πόλεις-Μαθιός  

Καρλαύτης»

Την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του και να αποχωρήσει από 
το "τιμόνι" της Εγνατίας Οδού ΑΕ, γνωστοποίησε χθες  στους εργαζόμενους 
της εταιρείας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της Πάρις Σαββαΐδης. 
Σύμφωνα με το δίκτυο ered.gr, όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου 
Εργαζομένων της εταιρείας Δημήτρης Σημαιοφορίδης, ο κος. Σαββαΐδης 
επικαλείται αποκλειστικά και μόνο προσωπικούς λόγους, αλλά δεν αποκλεί-
εται η απόφασή του για αποχώρηση να αφορά και σε άλλα θέματα.  Όπως 
έγινε γνωστό, ο κ. Σαββαΐδης, την περασμένη εβδομάδα, είχε υποβάλλει 
την παραίτησή του και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων. Σημειώνεται ότι στις αρχές του τρέχοντος μήνα είχε 
αποχωρήσει, λόγω συνταξιοδότησης, ο γενικός διευθυντής της εταιρείας 
Χρίστος Μπλάντας, χωρίς ακόμη να έχει αντικατασταθεί.

Παραίτηση

Αναβλήθηκε για τις 13 Οκτωβρίου 
η έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων της Attica Bank, καθώς 
σήμερα δεν επιτεύχθηκε η απαι-
τούμενη απαρτία των μετόχων.Το 

ΑΠΕ μετέδωσε ότι με  την ευκαι-
ρία, θα συνεχιστούν οι συζητήσεις 
μεταξύ της διοίκησης της τράπεζας 
και των ξένων στρατηγικών επεν-
δυτών που έχουν εκδηλώσει σο-
βαρό ενδιαφέρον για τη συμμετοχή 
τους στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της τράπεζας, ύψους 
434 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το πλαί-
σιο, εξετάζεται η καλύτερη δυνατή 
επιλογή για την τράπεζα και τους 
υφιστάμενους μετόχους της και 
εκτιμάται ότι στη γενική συνέλευση 
της 13ης Οκτωβρίου θα υπάρξουν 
σχετικές ανακοινώσεις.

Αναβολή



Τοποθετημένο στη μέση μιας λίμνης στο Πορτ Ντάγκλας, της 
Αυστραλίας, το επονομαζόμενο Stamp House, είναι ένα βιώσιμη 
τροπικό σπίτι, απολύτως ουδέτερο σε ότι αφορά τις εκπομπές 
άνθρακα στη λειτουργία του. Διαγωνίζεται στην κατηγορία: 
Κατοικίας. Αρχιτέκτονες: Charles Wright Architects (Αυστραλία) 

Το Jockey Club Innovation 
Tower είναι το νέο «σπίτι» 
του School of Design του 
Πολυτεχνείου στο Χόνγκ 
Κόνγκ. Διαγωνίζεται 
στην κατηγορία: Ανώτατη 
εκπαίδευση και έρευνα. 
Αρχιτέκτονες: Zaha Hadid 
Architects (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Το Narigua House έχει μια 
πανοραμική θέα στα βουνά της 
El Jonuco, στο Μεξικό. Είναι 
υπερυψωμένο και χτισμένο 
σε ζώνες, έτσι, ώστε, να 
διασωθούν και διατηρηθούν 

οι κέδροι που υπάρχουν στο χώρο. Διαγωνίζεται στην κατηγορία: 
Κατοικία. Αρχιτέκτονες: P + 0 Αρχιτεκτονική (Μεξικό) 

Έως ότου χτιστεί το Aula Medica, το Karolinska Institutet, το 
πανεπιστήμιο ιατρικής στη Σόλνα, στη Σουηδία, δεν διέθετε 
μεγάλο αμφιθέατρο. Σήμερα στο κτίριο αυτό υπάρχει ένα 
αμφιθέατρο 1.000 θέσεων, μαζί με πολλές άλλες εγκαταστάσεις 
των σχολών. Διαγωνίζεται στην κατηγορία: Ανώτατη εκπαίδευση 
και έρευνα Αρχιτέκτονες: Wingårdh Arkitektkontor AB (Σουηδία) 

Η Garangula Gallery στην 
Harden, της Νέας Νότιας 
Ουαλίας, στην Αυστραλία, είναι 
ιδιωτική και στεγάζει μια μεγάλη 
συλλογή των ιθαγενών τεχνών. 
Διαγωνίζεται στην κατηγορία: 
Πολιτισμός. Αρχιτέκτονες: Kari 
Fender και (ο ελληνο-Αυστραλός) 
Nodas Katsalidis (Αυστραλία).
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WORLD ARCHITECTURE FESTIVAL 

Η Παγκόσμια Ημέρα 
Αρχιτεκτονικής γιορτάζεται κάθε 

χρόνο την πρώτη Δευτέρα του 
Οκτωβρίου, μαζί με την Παγκόσμια 

Ημέρα Κατοικίας. Η πρωτοβουλία 
ανήκει στη Διεθνή Ένωση 

Αρχιτεκτόνων (UIA) με 1.300.000 
μέλη παγκοσμίως και στοχεύει 

στην ανάδειξη του έργου του 
αρχιτέκτονα, που είναι κομβικής 

σημασίας για την αστική ανάπτυξη.

Από σήμερα και για ένα τριήμερο η «καρδιά» της αρχιτεκτονικής κτυπά στη Σιγκαπούρη, όπου, για έβδομο χρόνο, πραγματοποιείται η 
μεγάλη διεθνής έκθεση και στην οποία, μετά από προεπιλογή, συμμετέχουν αρχιτέκτονες από 50 χώρες, σε 27 κατηγορίες έργων. Η 
έκθεση θα λήξει με την απονομή βραβείων σε κάθε μια από τις 27 κατηγορίες.  Αξιοσημείωτη είναι εφέτος η αύξηση, ως και 140%, των 
συμμετοχών από χώρες της Ασίας, όπου τα τελευταία χρόνια η αρχιτεκτονική έχει δημιουργήσει πολλά εντυπωσιακά έργα.
Στα βραβεία, από εφέτος, υπάρχουν επιπλέον δυο - ένα για το εξωτερικό χρώμα των κατασκευών και ένα για τις ξύλινες κατασκευές. 
Παράλληλα με την έκθεση, στη Marina Bay Sands, θα δοθεί πλήθος διαλέξεων από διεθνώς αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες.
Μια επιλογή έργων που εκτίθενται στη Σιγκαπούρη, παρουσιάζουμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο.
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΕΙ Ο ΝΤΡΑΓΚΙ- Εισηγείται την αγορά και 
ελληνικών τιτλοποιημένων δανείων από την ΕΚΤ • ΡΕΓΚΛΙΓΚ: 
ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ «ΚΟΥΡΕΜΑ» 
• ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ • 
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΠΟ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ- 
Ξεπερνούν τα 1,7 δισ. ευρώ • ΣΤΗΝ ALPHA BANK 20 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ CITIBANK- «Πράσινο φως» στη συμφωνία εξαγοράς • ΠΙΕΣΕΙΣ 
ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΠΟ ΔΥΟ HEDGE FUNDS • ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ 
ΔΥΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ- Με το σταγονόμετρο για τον φόρο εισοδήματος, 
ταχύτερα για τον ΦΠΑ σε συνεπείς εταιρείες.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Αποδοχή των σχεδίων αναδιάρθρωσης στην 
ευρωπαϊκή άσκηση αντοχής- ΘΕΤΙΚΑ ΝΕΑ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΤΩΠΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Επιδιώκεται η χρήση ελληνικών τίτλων 
στο ABS • Κ. Σαββαϊδου: Δημιουργείται άμεσα ειδικός κατάλογος 
επιχειρήσεων- Αναλυτικά τα κριτήρια- ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ-

ΕΞΠΡΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ- Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο 
για το συμψηφισμό του φόρου • ΥΠΟΙΚ-Τρόικα: ΤΙ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ • Στο 6,81% το 10ετές- ΝΕΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΑ 
ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ • Χρηματιστήριο: ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πρόσβαση των ελληνικών συστημικών τραπεζών 
στο Ταμείο της ΕΚΤ- «ΔΩΡΟ» ΝΤΡΑΓΚΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Γραμμή 
πίστωσης 10 δισ. με αγορά τιτλοποιημένων δανείων • «Ναι» για τις 
φοροελαφρύνσεις, εάν ληφθούν ισοδύναμα μέτρα- Η ΤΡΟΪΚΑ ΚΡΑΤΑ 
ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ- Στο τραπέζι το σχέδιο εξόδου από το μνημόνιο 
• Εθελουσία έξοδος- «ΦΕΥΓΟΥΝ» 2.200 ΑΠΟ ALPHA BANK • 
Αν. Θωμόπουλος: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΑ TESTS • 
Άνοδος 0,78% χθες του Γενικού Δείκτη μετά από τέσσερις πτωτικές 
συνεδριάσεις- ΑΠΩΛΕΙΕΣ 8,7% ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑ- Μόνο πέντε 
μετοχές του FTSE-25 με θετικό πρόσημο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ- 
Εμπλοκή στις σχέσεις Μαξίμου, ΠΑΣΟΚ και ΥΠΟΙΚ- Σήμερα Σαμαράς 
με Βενιζέλο- Έρχεται ο Γιουνκέρ • Οδηγείται σε ασφυξία- ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ 
ΤΑ 1,7 ΔΙΣ. ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΕΗ • ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Κατά 6,21% το 2013.

ΕΘΝΟΣ: «Σφίγγα» η τρόικα για το πακέτο μέτρων της κυβέρνησης- 
ΠΡΩΤΟΣ ΓΥΡΟΣ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΙΣ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ • Συνάντηση 
με Σαμαρά- Ο ΓΙΟΥΝΚΕΡ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • 
Πυροσβεστική παρέμβαση Μαξίμου- ΕΓΙΝΕ ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΙ… 
ΔΟΘΗΚΕ ΕΞΗΓΗΣΗ • Αγορά ομολόγων από ΕΚΤ- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ • Κουβέλης: ΠΡΟΣ… 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Μειωμένο το επόμενο εκκαθαριστικό- ΕΝΦΙΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ- Κερδισμένοι 1.000.000 χαμηλόμισθοι ιδιοκτήτες • 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΤΡΙΑ- 1. Συμπολίτευση: Επιχείρηση αναστήλωσης της 
κυβερνητικής εικόνας- 2. ΔΗΜΑΡ: Ο Κουβέλης χτυπά την πόρτα του 
ΣΥΡΙΖΑ και… σκοτώνει τους 180- 3. Τρόικα: Φοροελαφρύνσεις και 
παζάρια για την εποχή μετά το Μνημόνιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Καπέλωμα Λαζαρίδη σε Χαρδούβελη στη 
διαπραγμάτευση- «ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ» ΜΕ ΦΟΝΤΟ ΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ • 
ΒΟΜΒΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ: ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Δύο 
γραμμές και αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ • Αλέξης Τσίπρας: ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ 
ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τροπολογία- πρόκληση από 
την κυβέρνηση υπέρ του εφοπλιστικού κεφαλαίου- ΕΝΩ ΤΑ ΚΟΡΟΪΔΑ 
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ… ΣΑΛΠΑΡΟΥΝ- Υποχρεωτικοί οι 
φόροι, υποχρεωτικός ο ΕΝΦΙΑ, υποχρεωτική και η έκτακτη εισφορά για 
τους Έλληνες πολίτες- Οικειοθελής όμως η συνδρομή των εφοπλιστών 

στα βάρη της κρίσης. Πρόσχημα της κυβέρνησης οι θέσεις εργασίας 
• ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΒΛΕΠΩ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ» • 
Ένταση μεταξύ εταίρων- ΘΕΡΜΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΧΡΥΣΑΝΘΟ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Διαδικασίες- εξπρές προβλέπουν οι 
υπουργικές αποφάσεις- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΙΛΙΑΔΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ • «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΛΟΓΩ ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟ 
• Κατέρρευσε 70χρονος στη Θεσσαλονίκη- ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ • Τι συζήτησαν Χαρδούβελης- τρόικα- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Η 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ… ΜΝΗΜΟΝΙΟ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η τελική πρόταση της κυβέρνησης, που αναμένει την 
έγκριση των δανειστών για να προχωρήσει- ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ- 
Ελάχιστη μηνιαία καταβολή 50 ευρώ • ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ «ΦΩΝΑΖΟΥΝ» ΕΚΛΟΓΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ!- Σε πλήρη απόγνωση οι 
φορολογούμενοι.

Η ΑΥΓΗ: Για να παραλάβουν την πλήρη αποσύνθεση της κυβέρνησης- 
ΣΚΗΝΟΘΕΤΟΥΝ «ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΟΔΟ»- Επικοινωνιακή παραφιλολογία 
από Σαμαρά- Βενιζέλο για «τέλος Μνημονίων και τρόικας» τη στιγμή 
που εκδηλώνεται πλήρης αδυναμία ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των 
δανειστών και οι Ευρωπαίοι αποκλείουν κάθε συζήτηση για το χρέος.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στο Δήμο Θεσσαλονίκης- ΑΝΩ ΚΑΤΩ Η 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΠΟΥΤΑΡΗ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΦΩΝΗ! 
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σε μυστικό σπήλαιο της Κωνσταντινούπολης το Άγιο 
λείψανό του…- ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΓΕΡΟΝΤΕΣ: «ΑΦΘΑΡΤΟΣ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΑΤΑΤΖΗΣ ΣΤΟΝ ΤΑΦΟ ΤΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ».
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ΕΝΦΙΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-18 | 1/102014

Στον αυτόματο πιλότο βάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων μειώσεις και απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για περίπου 
ένα εκατομμύριο φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα. Η 
πληγή του ΕΝΦΙΑ, παρά τις διορθώσεις, παραμένει ανοιχτή για 
την κυβέρνηση και αυτό που ξορκίζουν κυβερνητικές πηγές 
είναι ένας ακόμη γύρος ταλαιπωρίας και αναστάτωσης για τους 
φορολογουμένους.
Απόφαση της κυβέρνησης, την οποία καλείται να υλοποιήσει 
άμεσα η ΓΓΔΕ Κατερίνα Σαββαΐδου, είναι οι εκπτώσεις και οι 
απαλλαγές να δοθούν στους δικαιούχους χωρίς να χρειαστεί οι 
φορολογούμενοι να κάνουν τίποτα. Τα νέα εκκαθαριστικά του 
ΕΝΦΙΑ με τον ψαλιδισμένο φόρο, θα αναρτηθούν στο Taxisnet 
έως το τέλος Οκτωβρίου.
Οι μειώσεις αφορούν εισοδηματικά αδύναμους. Με κριτήρια 
εισοδήματος και περιουσίας, η έκπτωση που θα χορηγείται 
είναι από 50% έως και 100%. Η πλήρης απαλλαγή ισχύει μόνο 
για φορολογουμένους με τρία ή περισσότερα παιδιά και άτομα 
με αναπηρία άνω του 80%.
Μετά την εξάλειψη των παραμέτρων φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας προκειμένου να χορηγηθούν 
εκπτώσεις και απαλλαγές, όπως όριζε αρχικά ο νόμος, η 
εξεύρεση των δικαιούχων είναι απλή υπόθεση. Η ΓΓΔΕ έχει στη 
διάθεσή της όλα τα στοιχεία και για τα εισοδήματα και για την 
περιουσιακή κατάσταση, τα δύο βασικά κριτήρια, δηλαδή, για τη 
χορήγηση των εκπτώσεων.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα τρέξει 
διασταυρώσεις των εισοδημάτων όπως αποτυπώνονται στις 
φορολογικές δηλώσεις και της περιουσιακής κατάστασης 
όπως αποτυπώνεται στο Ε9, ώστε να προκύψουν οι δικαιούχοι 
εκπτώσεων.
Υπολογίζονται αρχικά σε περίπου ένα εκατομμύριο οι 
φορολογούμενοι που θα κερδίσουν εκπτώσεις, σε σύνολο 6,1 
εκατ. φυσικών προσώπων στους οποίους βεβαιώθηκε ΕΝΦΙΑ. 
Επειδή όμως ο πήχης της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας 
είναι συγκριτικά χαμηλός (από 85.000 έως 200.000 ευρώ) η 
«ζημιά» στα βεβαιωθέντα έσοδα από τον ΕΝΦΙΑ εκτιμάται πως 
θα είναι ανεκτή, χωρίς να υποχωρούν πολύ κάτω από τα 3,2 
δισ. ευρώ.
Πηγές της ΓΓΔΕ αναφέρουν ότι στόχος είναι τα νέα 
εκκαθαριστικά να αναρτηθούν στο Διαδίκτυο πριν από το τέλος 
Οκτωβρίου, ώστε οι δικαιούχοι εκπτώσεων να μη βρεθούν στην 
ανάγκη να πληρώσουν τη δεύτερη δόση του φόρου ακινήτων 
που τους έχει αρχικά βεβαιωθεί.
Εξαίρεση θα αποτελέσουν όσοι φορολογούμενοι έχουν 
συμπληρώσει ελλιπώς το Ε9 ή θα χρειαστεί να υποβάλουν 
τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να αποτυπωθεί ορθά η 
περιουσιακή τους κατάσταση.
Πηγές με γνώση των διαδικασιών αναφέρουν, για παράδειγμα, 
ότι πολλοί φορολογούμενοι, δεδομένου ότι στο παρελθόν 
δεν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή του αριθμού παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος στο Ε9, έχουν συμπληρώσει το ειδικό 
πεδίο με τυχαίους αριθμούς.

Έτσι δεν μπορεί να δοθεί η έκπτωση για τα κενά μη 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει 
να προηγηθούν των εκπτώσεων φόρου οι διορθώσεις στο Ε9.
Το σύστημα για τις διορθώσεις θα ανοίξει στις 30 Νοεμβρίου, 
επομένως ορισμένοι δικαιούχοι εκπτώσεων θα τις λάβουν 
ακόμα και τον Δεκέμβριο.
• Ποιοί κερδίζουν λιγότερο φόρο 
Εισόδημα, επιφάνεια ακινήτων, συνολική αξία ακίνητης 
περιουσίας. Αυτά είναι τα τρία κριτήρια που ξεκλειδώνουν 
μείωση του ΕΝΦΙΑ 50% ή πλήρη διαγραφή του φόρου.  Οι 
σχετικές διατάξεις νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με την 
τελευταία τροπολογία στις αρχές Σεπτεμβρίου, ορίζουν ότι 
έκπτωση 50% χορηγείται εφόσον το συνολικό φορολογητέο 
οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν 
υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ με προσαύξηση 1.000 ευρώ για 
τον/τη σύζυγο και κάθε παιδί, το σύνολο της επιφάνειας των 
κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η συνολική αξία της 
ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον 
άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο και τον/τη σύζυγο του 
ή τη μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και των 
200.000 ευρώ για έγγαμους ή μονογονεϊκές οικογένειες με δύο 
εξαρτώμενα τέκνα. Για τριτέκνους, πολυτέκνους και άτομα με 
αναπηρία άνω του 80% εφόσον το εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 
12.000 ευρώ, με προσαύξηση 1.000 ευρώ για τον/τη σύζυγο και 
κάθε παιδί και εφόσον συντρέχει το κριτήριο επιφάνειας της 
ακίνητης περιουσίας, προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον 
φόρο ακινήτων.
  
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 1/102014

Με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, να μην 
υπάρξει και νέα αλλαγή στο καθεστώς των ομαδικών 
απολύσεων, αλλά και να μην επιτραπεί το δικαίωμα της 
ανταπεργίας των εργοδοτών (lockout) επιστρέφει από τη 
Γενεύη ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, προκειμένου, 
από αύριο Πέμπτη, να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με την 
τρόικα. Ανοικτό παραμένει, ωστόσο, το θέμα της τροποποίησης 
της συνδικαλιστικής νομοθεσίας. Η ΓΣΕΕ, διά του προέδρου της 
Γιάννη Παναγόπουλου, εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετη 
σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι εκπρόσωποι των εργοδοτών 
μίλησαν ανοικτά για την ανάγκη εκσυγχρονισμού του νόμου 
που ισχύει από το 1982, ενώ ο υπουργός Εργασίας άφησε 
ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν «βελτιώσεις του θεσμικού 
πλαισίου για το συνδικαλισμό, κάτι όμως που δεν μπορεί 
παρά να γίνει μαζί με τους εργαζομένους και τους εργοδότες 
και τους εκπροσώπους τους», όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο 
Γιάννης Βρούτσης κατά την έναρξη της χθεσινής τριμερούς 
συνάντησης.
Για το θέμα της αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση των κοινωνικών εταίρων 
μέσα στον Οκτώβριο, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, με τόπο συνάντησης αυτή τη φορά την Αθήνα.
Ο υπουργός Εργασίας και οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
(ΓΣΕΕ) και εργοδοτικών οργανώσεων (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ 
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και ΣΕΤΕ) βρέθηκαν στη Γενεύη για να συμμετάσχουν στη 
συνάντηση κοινωνικού διαλόγου που πραγματοποιήθηκε 
υπό την αιγίδα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΙLΟ). Το 
κείμενο των συμπερασμάτων που προέκυψε μετά τη συνάντηση 
μετατρέπεται ουσιαστικά σε «διαπραγματευτικό όπλο» στα 
χέρια της κυβέρνησης εν όψει των διαπραγματεύσεων με την 
τρόικα. Η ελληνική πλευρά θα καθίσει την Πέμπτη στο τραπέζι 
με τη θέση ότι μετά την πρόσφατη αναβάθμιση του ρόλου του 
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) δεν απαιτείται άλλη 
τροποποίηση στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων.
«Είναι μια νέα τριμερής διαδικασία η οποία επιτρέπει τόσο 
την ελεύθερη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγική αναδιοργάνωση, όσο και 
στην ουσιαστική προστασία των εργαζομένων και τη διάσωση 
θέσεων εργασίας», δήλωσε επί του θέματος ο κ. Βρούτσης. 
Αυτή αναμένεται να είναι και η βασική θέση απέναντι στην 
τρόικα. Δηλαδή, να δοθεί χρόνος ώστε να αξιολογηθεί στην 
πράξη ο ρόλος του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας για το θέμα 
των ομαδικών απολύσεων και να μην προχωρήσει η κυβέρνηση 
σε νέες νομοθετικές παρεμβάσεις εδώ και τώρα.
Κοινή στάση συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων για 
το ενδεχόμενο αλλαγής του συνδικαλιστικού νόμου δεν υπήρξε. 
Η ΓΣΕΕ εμφανίστηκε κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε 
αλλαγή του νόμου 1264/1982.0 πρόεδρος της συνομοσπονδίας 
Γιάννης Παναγόπουλος χαρακτήρισε «υπόδειγμα δημοκρατικού 
νομοθετήματος τον υφιστάμενο συνδικαλιστικό νόμο», ενώ 
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός ότι «στην Ελλάδα το 
95% των απεργιών έχει κριθεί παράνομο και καταχρηστικό 
καταλύοντας στην πράξη το δικαίωμα της απεργίας» όπως είπε 
χαρακτηριστικά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ 
Βασίλης Κορκίδης υποστήριξε ότι «το νομοθετικό πλαίσιο 
που ορίζει τη συνδικαλιστική συγκρότηση των εργατικών 
και εργοδοτικών οργανώσεων τα τελευταία 32 χρόνια χρήζει 
επικαιροποίησης». Πάντως, ακόμη και οι εργοδοτικές 
οργανώσεις δεν φαίνεται να ζητούν αλλαγές στο καθεστώς 
των απεργιών (κάτι που φέρεται να ζητάει η τρόικα), θέτουν, 
ωστόσο, ζήτημα εκσυγχρονισμού του πλαισίου σε θέματα 
που άπτονται της χρηματοδότησης των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων αλλά και των δικαιωμάτων των συνδικαλιστών 
(συνδικαλιστικές άδειες κ.λπ.).
Στο μεταξύ, αμετάβλητη κοντά στο ιστορικό υψηλό παρέμεινε 
η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας 
τις εκτιμήσεις ότι η εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας δεν οδηγεί σε ουσιαστική αύξηση της απασχόλησης.
Για την Ελλάδα τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Ευrostat 
αφορούν τον Ιούνιο, όπου η ανεργία παρέμεινε κοντά στα 
ιστορικά υψηλά, με τη χώρα μας να κατέχει τα πρωτεία στο 
σύνολο και τις γυναίκες. Το μόνο ενθαρρυντικό στοιχείο είναι 
η σημαντική υποχώρηση της ανεργίας στους νέους, όπου την 
περίοδο μεταξύ Αυγούστου 2013 και Ιουνίου 2014 μειώθηκε 
κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες, προφανώς με τη βοήθεια 
των κοινοτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα τη χειρότερη 
επίδοση πλέον να την έχει η Ισπανία. Σύμφωνα με τη Eurostat, 
η ανεργία παρέμεινε αμετάβλητη τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη 

στο 11,5% του ενεργού πληθυσμού, ενώ σε διάστημα ενός 
έτους μειώθηκε μόλις 0,5 της ποσοστιαίας μονάδας. Στην Ε.Ε. 
η ανεργία κυμάνθηκε στο 10,1%, από 10,2% τον Ιούλιο. Στην 
Ελλάδα η ανεργία κυμάνθηκε τον Ιούνιο στο 27% (27,1% το Μάιο) 
ή 1,304 εκατ. άτομα. Στις επιμέρους κατηγορίες, το ποσοστό 
ανεργίας στους άνδρες ήταν 23,8%, στις γυναίκες 31,1% και 
στους νέους κάτω των 25 ετών 51,1 % ή 166.000 άτομα. Στο 
διάστημα Αυγούστου 2013-Ιουνίου 2014 η ανεργία υποχώρησε 
στους νέους κατά 13.000 άτομα.
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Όσο συνεχίζει το έργο της η ΚΗ' Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο ταφικό συγκρότημα λόφου Καστά 
Αμφίπολης τόσο εντυπωσιάζουν τα ευρήματα που συνεχώς 
αποκαλύπτονται, καθώς ολοκληρώνεται μία πρώτη εικόνα του 
μνημείου.
Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, 
λοιπόν, αφαιρέθηκαν και οι δύο τελευταίοι δόμοι του τοίχου 
σφράγισα, μπροστά από το δεύτερο διαφραγματικό τοίχο. Έτσι 
αποκαλύφθηκαν στο σύνολό τους τα μαρμάρινα βάθρα, πάνω 
στα οποία πατούν οι Καρυάτιδες.
Ξεπερνούν τα 3,5 μέτρα ύψος οι καρυάτιδες, μαζί με τα βάθρα 
τους, όπου και βρίσκονται πάνω.
«Ο διάκοσμος των βάθρων είναι συνέχεια της 
ορθομαρμάρωσης των τοίχων. Αποτελείται από μαρμάρινους 
δόμους με περιταίνια. Το ύψος των βάθρων είναι 1,40μ., έχουν 
πλάτος 1,36μ. και πάχος 0,72μ.
Το συνολικό ύψος βάθρου και αγάλματος είναι 3,67μ. Το 
δάπεδο του δεύτερου χώρου είναι υπερυψωμένο κατά 0,07μ. 
Ίχνη μπλε χρώματος εντοπίζονται στο μέτωπο της ανωτέρω 
επιφάνειας», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
Στο χώρο πίσω από τις Καρυάτιδες, συνεχίστηκαν οι 
ανασκαφικές εργασίες, με αφαίρεση χωμάτων σε βάθος μέχρι 
1,5μ., αποκαλύπτοντας τη συνέχεια της ορθομαρμάρωσης των 
τοίχων και μεγάλου μέρους του θυρώματος, που οδηγεί στον 
τρίτο χώρο. Ως προς τις τεχνικές εργασίες της διεπιστημονικής 
ανασκαφικής ομάδας, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες 
αντιστήριξης με την προσθήκη υποστυλωμάτων στον πρώτο 
χώρο και ταυτόχρονα τοποθετήθηκαν ορίζοντα αντηρίδες 
στο δεύτερο, προκειμένου να προχωρήσει η αποχωμάτωση. 
Παράλληλα, με τη συνέχιση της αποχωμάτωσης, στο θύρωμα 
του τρίτου διαφραγματικού τοίχου, ξεκίνησαν οι εργασίες 
υποστύλωσης στον τρίτο χώρο.
Ενώ προχωρούν οι ανασκαφικές εργασίες στην Αμφίπολη, οι 
εξελίξεις στον τύμβο Καστά μαγνητίζουν το ενδιαφέρον και 
των Γάλλων. Περισσότερες πληροφορίες για τα αξιοθέατα της 
Θεσσαλονίκης, αλλά και για την πρόοδο των ανασκαφών στην 
Αμφίπολη, ζητούν οι τουριστικοί φορείς και επαγγελματίες 
της Γαλλίας, οι οποίοι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα φυσικά, 
πολιτιστικά και ιστορικά «θέλγητρα» της Βόρειας Ελλάδας, 
όπως προκύπτει από ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων 
(ΕΞΘ), με αφορμή τη συμμετοχή της στην πρόσφατη Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού στο Παρίσι.


