
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες 
στις 11:04 στην υποθαλάσσια περιοχή της Ζάκρου Λασιθίου. Από τον σεισμό 

δεν καταγράφηκαν ζημιές. Νωρίτερα, στις 05:13 σημειώθηκε ασθενής σεισμική 
δόνηση 3,3 Ρίχτερ βόρεια της Σητείας Λασιθίου.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα χρόνια της κρίσης παρουσιά-
ζεται  με ένταση το φαινόμενο που 
αποκαλείται «διαρροή εγκεφάλων» 
(brain drain), το οποίο προκαλεί 
παράλληλα και μεγάλες οικονομι-
κές απώλειες, καθώς η ελληνική 
πολιτεία έχει επενδύσει ώστε να 
καταρτίσει επιστήμονες στα πα-
νεπιστήμια και αυτοί προσφέρουν 
σε άλλους τόπους τις υπηρεσίες 
τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«Εφημερίδας των Συντακτών», η  
βασική αιτία της «διαρροής εγκε-
φάλων» είναι ότι η Ελλάδα δεν έχει 
μετακινηθεί στην αλυσίδα παρα-
γωγής της αξίας, ώστε να παράγει 
πιο σύνθετα προϊόντα και υπηρεσί-
ες (ένταση γνώσης/τεχνολογίας). 
Έτσι, ουσιαστικά υπάρχει περιορι-
σμένη ζήτηση για πτυχιούχους και 
όχι υπερπροσφορά πτυχιούχων, 
όπου η Ελλάδα συνεχίζει να βρί-
σκεται σε χαμηλά ποσοστά όσον 
αφορά τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Ενώ στις αναπτυγμένες χώρες η 

ανεργία μειώνεται όσο αυξάνεται 
το εκπαιδευτικό επίπεδο, στην Ελ-
λάδα δεν συμβαίνει το ίδιο. Σύμ-
φωνα με το INE/ ΓΣΕΕ, οι εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας σε συνδυα-
σμό με τη σημαντική αύξηση της 
ανεργίας στους νέους, καθώς και 
της μακροχρόνιας ανεργίας και 
της ανασφάλειας έχουν σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες ως προς την 
ανεξαρτησία των νέων, τη μετά-
βασή τους στην ενήλικη ζωή, την 
ψυχική και πνευματική τους υγεία, 
ενώ ελλοχεύουν κίνδυνοι κοινωνι-
κού αποκλεισμού και κοινωνικής 
αποξένωσης τους. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι επίδομα ανεργίας μετα-
ξύ των νέων ανέργων 15-30 ετών 
λαμβάνει μόνο ένα μικρό ποσοστό 
της τάξης του 15% (ΟΑΕΔ, Δεκέμ-
βριος 2013). Το ποσοστό ανεργίας 
στους νέους ηλικίας 15-24 ετών 
προσεγγίζει το 56,7% και είναι το 
μεγαλύτερο στην Ε.Ε.

Περί τους 
140.000 Έλληνες 
νέους επιστή-
μονες έχουν 
μεταναστεύσει 
τα τελευταία 4 
έτη προς άλλες 
χώρες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
ΣΗΜΕΡΑ

Μαζική μετανάστευση  
νέων επιστημόνων

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

Το ...φάντασμα της χρεοκοπίας για την Ελλάδα 
αναβιώνουν τις τελευταίες ημέρες και πάλι, 
διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οίκοι και αναλυτές 
εν μέσω θέρους, αλλά και αγωνιώδους 
προσπάθειας της κυβέρνησης να εμφανίσει 
τα πράγματα ότι βαίνουν στο καλύτερο, για 
παράδειγμα, πως σύντομα θα υπάρξουν 
φορολογικές ελαφρύνσεις, θα καλυφθούν οι 
ανάγκες από το πλεόνασμα, απ' το οποίο θα 
δοθεί επιπλέον κοινωνικό μέρισμα και πως 
δεν θα χρειαστούμε άλλη βοήθεια από τους 
εταίρους μας και το ΔΝΤ, ως και οι τράπεζες θα 
ξαναγίνουν ισχυρές, άνευ εταίρας βοήθειας, κι 
άλλα τέτοια.
Κάποια από τις δυο πλευρές, δεν μπορεί 
να έχει δίκιο. Αυτό είναι προφανές. Το ίδιο 
προφανές είναι ότι η κάθε πλευρά έχει τους 
λόγους της - και μάλλον τα στοιχεία -  για 
να ισχυρίζεται όσα δημοσιοποιεί. Έχει, κατά 
συνέπεια, ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε 
ποιά από τις δυο πλευρές έχει δίκιο και ποια 
άδικο. Όχι για ικανοποίηση της ...περιέργειάς 
μας, αλλά απλώς γιατί κάποτε αυτός ο λαός θα 
πρέπει να γνωρίζει την αλήθεια ή έστω κατά 
που τον πάνε οι μεν και οι δε. Να ξέρει και ν' 
αποφασίζει για το μέλλον του.
Έχει κάθε δικαίωμα να γνωρίζει γιατί επί έξι 
χρόνια βιώνει την - διαπιστωμένη κι από 
διεθνή ΜΜΕ - άδικη και άθλια υποβάθμιση 
της ζωής του. Γιατί έχει μεταβληθεί σε ένα 
τραγικό πειραματόζωο "λευκών κολάρων" 
των Βρυξελλών και του ΔΝΤ. Ποιοι είναι αυτοί, 
τελικά, που παίζουν με τη ζωή του και με ποιό 
όφελος για εκείνους.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (HellasGIs) διοργανώνει το 8ο πανελ-
λήνιο συνέδριό της, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο (Αίθουσα Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) στις 11 και 12 
Δεκεμβρίου 2014.
   Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν εργασίες σχετικές 
με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ορ-
γανωμένες σε θεματικές ενότητες. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται: Διαχείριση ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, 
Κτηματολόγιο, Διαχείριση ακινήτων - Real Estate, 
Εφαρμογές στο περιβάλλον, στον αστικό χώρο, 
Χωροταξικός σχεδιασμός, Inspire –ΕΥΓΕΠ, Χωρική 
ανάλυση, Logistics, Crowdsourcing, Εκπαίδευση, 
Υγεία, Business GIS. Όσοι ενδιαφέρονται να παρου-
σιάσουν εργασίες τους στο συνέδριο να υποβάλουν 
περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή (mail: 
info@hellasgi.gr), μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2014. 
Για πρώτη φορά η HellasGIs προτίθεται να οργα-
νώσει εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διά-
φορα θέματα που άπτονται των GIS και όχι μόνο. Τα 
εργαστήρια θα είναι "hands-on" δίωρης διάρκειας 
όπου οι συμμετέχοντες μαζί με τον εκπαιδευτή θα 
συνεργάζονται άμεσα με την εφαρμογή ή εφαρμο-

γές υπό συζήτηση. 
Θεματικές ενότητες εργαστηρίων
•Χωρικές Βάσεις δεδομένων
•Εργαλεία και εφαρμογές GIS για συγκριμένες 
θεματικές ενότητες (π.χ. Κτηματολόγιο, Περιβάλλον 
κ.λπ.)  
•Αυτοματοποίηση διαδικασιών χωρικής ανάλυσης 
με Python (π.χ. ArcPy, Pyqgis)
•Λογισμικά ανοικτού κώδικα (π.χ. QGIS, Geoserver)
•Εισαγωγή σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. 
python, javascript)
•Οργάνωση και δεξιότητες παρουσιάσεων
•Σεμινάρια για startups και νέους επιχειρηματίες
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα οργανωθούν και 
ειδικές ενότητες εισηγήσεων από νέους ερευνητές 
GIS (έως 30 ετών) με εξειδίκευση σε νέες τάσεις 
& πρακτικές και καινοτόμες τεχνολογίες, τόσο σε 
ερευνητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο. 
Στόχος των ενοτήτων, είναι πέρα από την ενημέρω-
ση της GIS κοινότητας για καινοτόμα αντικείμενα και 
η δικτύωση και ανταλλαγή απόψεων & εμπειριών 
μεταξύ των νέων ερευνητών.
Πληροφορίες: e-mail: info@hellasgi.gr, web: http://
www.hellasgi.gr

 Τμήμα  αρχαϊκής νεκρόπολης του 7ου και του 6ου π.Χ. 
αιώνα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής 
έρευνας σε οικόπεδο στη θέση «Ψωμί» του Δήμου 
Χίου. Οι ταφές που αποκαλύφθηκαν στο ανατολικό τμή-
μα του οικοπέδου, βρέθηκαν σε επάλληλα στρώματα, 
τοποθετημένες σε βότσαλα θάλασσας. 
Πρόκειται για ταφές σε μεγάλους  πήλινους πίθους, 
το στόμιο των οποίων σφράγιζε πλακοειδής λίθος. 
Οι πίθοι είναι ακόσμητοι ή φέρουν γεωμετρική εγχά-
ρακτη διακόσμηση σε οριζόντιες ζώνες στο σώμα και 
πλαστικές μαστοειδείς αποφύσεις. Οι νεκροί ήταν το-
ποθετημένοι σε στρώση από βότσαλα θάλασσας, σε 
συνεσταλμένη στάση. Βρέθηκαν, επίσης, ακόσμητες 
πήλινες σαρκοφάγοι τύπου Κλαζομενών και εγχυτρι-
σμοί νηπίων, καθώς και μια λίθινη σαρκοφάγος. Την 
πολυπληθέστερη, ωστόσο, κατηγορία αποτελούν οι 
ελεύθερες ταφές νεκρών σε ύπτια εκτεταμένη στάση.
Σημαντικότατο και ξεχωριστής σημασίας εύρημα είναι 
η ταφή αλόγου, η πρώτη που έρχεται στο φως στην 
περιοχή του βορειοανατολικού Αιγαίου. Το άλογο,  που 
ήταν τοποθετημένο σε στάση ανάπαυσης, στερεώθηκε 
και μεταφέρθηκε ολόκληρο στα εργαστήρια συντήρη-
σης του Αρχαιολογικού Μουσείου Χίου.  

 Το 8ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛΕΜΚΕ), με τίτλο: “Η 
συμβολή των ΜΚΕ στην ασφάλεια των μικρών 
και μεγάλων έργων και κατασκευών και του 
κοινωνικού συνόλου”, θα πραγματοποιηθεί στο 
συνεδριακό κέντρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευ-
νών (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48), στις 8 και 9 
Μαΐου 2015.
Η προθεσμία για την υποβολή των περιλήψεων 
λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2014.
Πληροφορίες: www.hsnt.gr

Τμήμα αρχαϊκής  
νεκρόπολης, στη Χίο
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «CRETE 2014» για τη δι-
αχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων 
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος  Πολυτεχνείου Κρήτης

2-5 
Σεπτεμβρίου

2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

Πανελλήνιο συνέδριο HellasGIs
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Μείωση τιμών οικοδομικών υλικών, λόγω ύφεσης  

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εφικτή λύση για το Μετρό Θεσσαλονίκης

Μείωση 3% σημείωσαν οι τιμές των οικοδομικών υλικών τον Ιού-
νιο εφέτος, που «συμπαρασύρονται» από το γεγονός ότι ουσιαστι-
κά δεν υφίσταται οικοδομική δραστηριότητα. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγρα-
ψε μειώσεις τιμών, σε ετήσια βάση, σε: σωλήνες χαλκού (10,5%), 
αγωγούς χάλκινους (9,6%), γυψοσανίδες (9,1%), παράθυρα 
(6,2%), ανελκυστήρες (5,3%), κιγκλιδώματα σιδερένια (4,7%), 
πόρτες εσωτερικές (4,7%), εντοιχισμένα ντουλάπια (4,3%), σίδη-
ρο οπλισμού (4,1%), ξυλεία οικοδομών (4,1%), πλαστικούς σω-
λήνες (4%), έτοιμο σκυρόδεμα (3,9%), μαρμαρόπλακες (3,6%), 
ντουλάπες (3,1%), μηχανισμούς γκαραζόπορτας (3,1%), παρκέτα 
(2,8%), καθρέφτες (2,7%) και πρίζες (2,6%). Στον αντίποδα, ανα-

τιμήσεις σημειώθηκαν σε: ηλεκτρική ενέργεια (11,7%), ελαφρό-
τουβλα (5,2%), κεραμίδια (4,7%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοι-
μου σκυροδέματος (2%) και τούβλα (1,2%). Ειδικότερα, από την 
ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώθηκαν τα εξής: Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών 
κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε μείωση 3% τον Ιού-
νιο 2014 σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2013, 
έναντι μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των 
δεικτών το 2013 προς το 2012. Ο ίδιος δείκτης, τον Ιούνιο 2014 
σε σύγκριση µε τον δείκτη του Μαΐου 2014, παρουσίασε μείωση 
0,3% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση των δεικτών το 2013.

Το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει σε δελτίο Τύπου 
που εξέδωσε ότι «εφικτή λύση για την υπέρβαση των προβλημά-
των στο μετρό Θεσσαλονίκης υπάρχει και είναι η απόσπαση και 
επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων». Αναλυτικά στο δελτίο Τύπου 
σημειώνεται ότι:  «Σε ατυχείς και άστοχους χειρισμούς στο θέμα 
των αρχαιοτήτων, που ήρθαν στο φως στον σταθμό Βενιζέλου του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, έχουν επιδοθεί τόσο η Αττικό Μετρό ΑΕ 
όσο και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένα έργο εξαι-
ρετικής σημασίας για την πόλη να κινδυνεύει να εξελιχθεί σε μία 
ακόμη τρύπα στην καρδιά της, όμοια με αυτή της Πλατείας Διοι-
κητηρίου. Η σημασία του έργου αναδείχτηκε εναργέστατα με το 
χάος που επέφερε η πρόσφατη 24ωρη διακοπή των δρομολογίων 
του μοναδικού Μέσου Μαζικής Μεταφοράς που διαθέτει η πόλη. 
Ο μεν Δήμος Θεσσαλονίκης,  υιοθετώντας ακραίες απόψεις  που 
δεν στηρίζονται σε  επιστημονικά δεδομένα, οδηγείται  σε πρα-
κτικές που δημιουργούν εξαιρετικά προβλήματα στην εξέλιξη του 
έργου.  Η  δε Αττικό Μετρό ΑΕ,  διαβεβαιώνοντας τους πάντες 
ότι δεν υπάρχει άλλη εφικτή λύση για τη διαχείριση των αρχαιο-
τήτων πλην της απόσπασης και απομάκρυνσής τους,  έκανε το 
τραγικό λάθος να προσπαθήσει  να κρύψει κάτω από το χαλί το 
θέμα, όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα, αλλά και από 
τις δημόσιες τοποθετήσεις της διοίκησής της στο παρελθόν. Το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ως επιστημονικός σύμβουλος της πολιτείας, είχε πριν 
από μήνες αναλάβει άμεσα και αυτοβούλως την πρωτοβουλία να 
συγκροτήσει ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από ειδικούς και 
να καταθέσει πρόταση, η οποία αποδείκνυε ότι είναι εφικτό τε-
χνικά και οικονομικά να αποσπαστούν τα αρχαία και να επανα-
τοποθετηθούν στη θέση τους σε ποσοστό 85%. Στη συνέχεια, 
στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν οι προτάσεις που κατέθεσαν και οι 
επιτροπές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με 
αυτά τα δεδομένα, η ανάθεση -από πλευράς του Δήμου- σε ξέ-
νους συμβούλους της διερεύνησης της δυνατότητας παραμονής 
των αρχαίων στον τόπο που βρέθηκαν, με ταυτόχρονη κατασκευή 
του Μετρό, είναι άκαιρη χρονικά κι άστοχη πολιτικά. Παράλληλα, 
υποτιμά το επιστημονικό προσωπικό της πόλης, που αφιλοκερδώς 
διερεύνησε όλες τις εναλλακτικές και κατέληξε ομόφωνα, ότι η 
μόνη εφικτή οικονομικά και τεχνικά λύση είναι η απόσπαση και η 
επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων στη θέση τους, μετά την κα-
τασκευή του φέροντα οργανισμού του σταθμού. Με βάση όλα τα 
παραπάνω, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί υποχρέωση της Αττικό Μετρό ΑΕ, 
ως κυρίου του έργου και μόνο αυτής, να μελετήσει τις προτάσεις 

που κατατέθηκαν από το Επιμελητήριο και το  ΑΠΘ και να κατα-
θέσει -άμεσα πλέον- ολοκληρωμένη λύση, η οποία θα περιλαμ-
βάνει  την απόσπαση των ευρημάτων, τον τρόπο κατασκευής του 
σταθμού και την επανατοποθέτηση των αρχαιοτήτων.  H Αττικό 
Μετρό ΑΕ θα πρέπει να ενημερώσει υπεύθυνα τους αρμόδιους 
φορείς για τη λύση στην οποία έχει καταλήξει. Εάν και εφόσον 
συμφωνήσουν στην πρόταση της Αττικό Μετρό ΑΕ, οι φορείς της 
πόλης πρέπει να συστήσουν επιτροπή κοινωνικού ελέγχου από ει-
δικούς, που θα παρακολουθεί βήμα προς βήμα την υλοποίηση της 
μελέτης κατασκευής του σταθμού και της επανατοποθέτησης των 
αρχαιοτήτων και που θα παρεμβαίνει εάν όσα γίνονται στην πράξη 
παρεκκλίνουν από τα συμφωνηθέντα . Επίσης, η Αττικό Μετρό ΑΕ 
οφείλει να δώσει τις απαιτούμενες λύσεις, στελεχώνοντας με το 
απαραίτητο προσωπικό και αναβαθμίζοντας τη Διεύθυνση Θεσσα-
λονίκης του Μετρό σε ανεξάρτητη οντότητα,  ώστε να εξασφαλι-
στεί η ομαλή κατασκευή τόσο της βασικής γραμμής όσο και της 
επέκτασης προς Καλαμαριά. Το Μετρό, το μεγαλύτερο έργο της 
Θεσσαλονίκης, δεν μπορεί να τηλεδιοικείται. Σε διαφορετική περί-
πτωση, το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πρέπει 
να αναλάβει τις ευθύνες του και να δώσει την απαιτούμενη λύση. 
Η πόλη διαθέτει το απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό  και μπορεί 
να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του έργου».



Μεγαλώνει η «πίτα» των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου, 
έπειτα από την ομόφωνη αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της 
πρότασης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΠΑ) 
για τροποποίηση των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με προγενέστερη 
απόφαση της Επιτροπής (υπ' αριθμ. 551/VII/2012) σχετικά με τις πα-
ραμέτρους και τους τρόπους λειτουργίας του προγράμματος διάθεσης 
ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Σκοπός 
της ρύθμισης, σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, είναι να επι-
τευχθεί η αποτελεσματικότερη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήμα-
τος ηλεκτρονικών δημοπρασιών, η διεύρυνση της συμμετοχής επιχει-
ρήσεων σε αυτές, η βελτιστοποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού 
αερίου των πελατών και η ανάπτυξη ανταγωνιστών στην αγορά προμή-
θειας φυσικού αερίου μέσω της πρόσβασής τους σε ένα ευέλικτο συνο-
λικό χαρτοφυλάκιο προμήθειας φυσικού αερίου. Η απόφαση λήφθηκε 
σε συνέχεια σχετικής διαβούλευσης με τους πελάτες της ΔΕΠΑ και σε 
συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Σημειώνεται, ότι 
η Επιτροπή Ανταγωνισμού από την έκδοση της υπ' αριθμ. 551/VII/2012 
απόφασής της, παρακολουθεί αδιαλείπτως και ενημερώνεται συνεχώς, 

τόσο από τη ΔΕΠΑ, όσο και από τους πελάτες της, αναφορικά με τις πα-
ραμέτρους, τον τρόπο λειτουργίας και την εξέλιξη της συμμετοχής και 
ανταπόκρισης των προμηθευτών και πελατών της ΔΕΠΑ στις τριμηνιαί-
ες δημοπρασίες που διενεργούνται από τον Δεκέμβριο του 2012. Στο 
πλαίσιο αυτό, είχε ήδη προβεί από τον Δεκέμβριο του 2013 σε σειρά δι-
ορθώσεων και τροποποιήσεων των διαπιστούμενων ατελειών των όρων 
των τριμηνιαίων δημοπρασιών, ιδίως αναφορικά με την κατάργηση της 
υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, την 
αύξηση των προς διάθεση μεριδίων σε 10.000, τον προϋπολογιστικό 
συνυπολογισμό των αιτημάτων της ΔΕΠΑ προς τους προμηθευτές της 
για μείωση των τιμών προμήθειας φυσικού αερίου κατά τη διαμόρφωση 
της τιμής εκκίνησης και τη μη συμπερίληψη στο διαχειριστικό κόστος 
των δημοπρασιών οποιουδήποτε κόστους σχετικού με τη λειτουργία μό-
νιμων δομών της ΔΕΠΑ, με αντικείμενο εργασιών την προμήθεια και/ ή 
διαχείριση των μακροχρόνιων συμβάσεων φυσικού αερίου. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού επισημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στε-
νά το θέμα της λειτουργίας του κλάδου της ενέργειας, σε συνεργασία 
και με τη ΡΑΕ.

Μεγαλώνει η «πίτα» των ηλεκτρονικών δημοπρασιών φυσικού αερίου
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Στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας βρίσκε-
ται το σχέδιο του Κανονισμού Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του 
ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών 
Οφειλών) με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα 
του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας 
απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με 
δημοσίευμα του ΑΠΕ, τα παραπάνω κάνει 
γνωστά, με έγγραφό του που διαβιβάστηκε 
ο Βουλή, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρού-
τσης, διευκρινίζοντας ότι «μέχρι σήμερα, 
τα έσοδα που εισπράττει το ΚΕΑΟ για τον 
τρέχοντα μήνα τα αποδίδει άμεσα με εντο-
λές μεταφοράς στους ασφαλιστικούς οργα-
νισμούς στις αρχές του επόμενου μήνα σε 
πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού. 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπρα-
ξης των οφειλών μέσω ΔΙΑΣ, τα έσοδα που 
θα εισπράττει το ΚΕΑΟ θα αποδίδονται άμε-
σα, την επομένη της οριστικοποίησης της εί-
σπραξης ημέρας, στους αρμόδιους φορείς». 
Το έγγραφο του υπουργού Εργασίας διαβι-

βάστηκε στη Βουλή, σε απάντηση ερώτησης 
που είχε καταθέσει η βουλευτής των Ανε-
ξάρτητων Ελλήνων Μαρία Κόλλια Τσαρου-
χά, σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές 
και το ΚΕΑΟ. Μεταξύ άλλων, η βουλευτής 
ζητούσε να ενημερωθεί αν τα ποσά που ει-
σπράττονται μέσω του ΚΕΑΟ αποτελούν 
έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων ή αν τα 
έσοδα του ΚΕΑΟ δεσμεύονται εν τω συνόλω 
τους στον Ειδικό Λογαριασμό 2 που έχει δη-
μιουργηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος από 
τους δανειστές της χώρας, παρά τον κίνδυ-
νο άμεσης κατάρρευσης των ασφαλιστικών 
ταμείων. Όπως πάντως απαντά ο υπουργός 
Εργασίας, «πρώτιστο μέλημα του ΚΕΑΟ είναι 
η οργάνωση του μηχανισμού είσπραξης των 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών και 
η αποτροπή δημιουργίας νέων οφειλών με 
λήψη μέτρων κατά της συστηματικής αποφυ-
γής καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, 
που παρατηρείται διαχρονικά και δεν ανάγε-
ται μόνο σε αδυναμία λόγω της οικονομικής 
κρίσης αλλά και σε εσκεμμένη εκμετάλλευση 
των αδυναμιών του συστήματος είσπραξης».

Αναδιοργανώνεται το ΚΕΑΟ 

Στο 174,1% του ΑΕΠ έφτασε το δημό-
σιο χρέος της Ελλάδας το πρώτο τρί-
μηνο του 2014, σύμφωνα με στοιχεία 
που δημοσιοποίησε χθες  η Eurostat. 
Σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 
2013 το ελληνικό χρέος μειώθηκε κατά 
1%, ενώ σε σχέση με το πρώτο τρί-
μηνο του 2013 αυξήθηκε κατά 13,5%. 
Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμη 
ότι επί του 174,1% του ΑΕΠ, το 131,3% 
είναι δάνεια και το 42,4% άλλοι τίτλοι. 

Σε απόλυτους αριθμούς, το ελληνι-
κό χρέος υποχώρησε στα 314,8 δισ. 
ευρώ, από 318,7 δισ. ευρώ το τέταρ-
το τρίμηνο του 2013. Σύμφωνα με 
την κοινοτική στατιστική υπηρεσία, 
το πρώτο τρίμηνο του 2014 η Ελλάδα 
είχε το υψηλότερο χρέος στην ΕΕ και 
ακολούθησαν η Ιταλία με 135,6% και η 
Πορτογαλία με 132,9%, ενώ το χαμη-
λότερο χρέος είχε η Εσθονία με 10%, 
η Βουλγαρία με 20,3% και το Λουξεμ-
βούργο με 22,8%. 

Παράλληλα, πάντα το πρώτο τρίμηνο 
του 2014, παρατηρήθηκε αύξηση του 
χρέους σε τριμηνιαία βάση στην ευ-
ρωζώνη από 92,7% σε 93,9%, αλλά 

και στην ΕΕ από 87,2% σε 88%.

Στο 174,1%  
του ΑΕΠ  
το δημόσιο χρέος 
της Ελλάδας
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ΜΕΤΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Στην αποβάθρα του Canary Wharf, στο Λονδίνο, μπροστά στον πύργο της HSBC, 
κατασκευάζεται ένας από τους δέκα σταθμούς της νέας γραμμής του Μετρό, ο 
οποίος θα είναι έτοιμος τον Μάϊο του 2015, τρία χρόνια πριν φτάσουν σ’ αυτό οι 
νέοι αυτόματοι συρμοί του υπόγειου σιδηροδρόμου.
Πρόκειται για ένα σταθμό πέντε ορόφων, εκ των οποίων οι δυο (καθώς και το 

ρουφ-γκάρτεν) βρίσκονται 
πάνω από την επιφάνεια 
του νερού, ενώ οι άλλοι 
τέσσερις - συμπεριλαμβα-
νομένης της σήραγγα του 
Μετρό - βρίσκονται μέσα 
στο νερό. Το έργο, συνολι-
κής επιφάνειας 34.837 τ.μ., 
σχεδιάστηκε και κατασκευ-
άζεται υπό την επίβλεψη 
του γραφείου του Norman 
Foster και στην πραγματι-
κότητα είναι ένας σταθμός, 
που συνδυάζεται με κτίριο 
εμπορικών λιανικών χρή-
σεων, διασκέδασης και 
αναψυχής, καθώς και πολύ 
πράσινο στην ταράτσα, 
κάτω από ένα καφασωτό 
ξύλινο θόλο.
Το έργο άρχισε να σχεδιά-
ζεται το 2008, η κατασκευή 
του Μάιο 2009. Έχει μήκος 
250 μέτρων και πλάτος 
30 μέτρων. Για να κτιστεί 
το τμήμα εντός του νερού, 

χρειάστηκε να δημιουργηθεί με πασσάλους ένα φαρδύτερο φράγμα με πλάτος, 
εργασία που ολοκληρώθηκε εφέτος. Ο σταθμός ήδη διαθέτει οκτώ κυλιόμενες 
σκάλες 40 μέτρων, τέσσερις ανελκυστήρες, έχουν, επίσης, ολοκληρωθεί τα 
δάπεδα, οι επενδύσεις τοίχων και ο χώρος έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων.

Το έργο της νέας γραμμής του Μετρό του Λονδίνου, είναι το μεγαλύτερο έργο 
υποδομής στην Ευρώπη, που κατασκευάζεται αυτή την περίοδο, καθώς χάρη σ’ 
αυτή θα συνδεθεί το ανατολικό με το δυτικό Λονδίνο. Το μήκος των σηράγγων 
είναι 42 χιλιόμετρα και με 
τους δέκα νέους σταθμούς 
θα αυξήσει τη χωρητικότητα 
του Μετρό κατά 10%, προ-
σελκύοντας επιπλέον 1,5 
εκατομμύριο επιβάτες κάθε 
45 λεπτά, από και προς το 
κεντρικό Λονδίνο !
Η ξύλινη υπερκατασκευή, 
μήκους 310 μέτρων, που 
επέλεξαν να εγκαταστήσουν 
πάνω από το σταθμό οι 
δημιουργοί του, είναι μια 
σαφής αναφορά στα πλοία 
που προσέγγιζαν στην ίδια 
περιοχή κάποτε, εκτελώ-
ντας τα τακτικά δρομολόγια 
από την ανατολική στη 
δυτική όχθη του ποταμού 
Τάμεση. Επενδυμένη με 
ειδικό υλικό θα δημιουργεί 
ένα καλύτερο μικροκλίμα 
εντός του ρουφ-γκάρτεν για 
ευχάριστη παραμονή και 
περιπάτους σε οποιαδήποτε 
εποχή του χρόνου.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο διεθνής οργανισμός ομολογεί την αστοχία 
της πολιτικής που εφαρμόστηκε- ΔΝΤ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
ΕΠΛΗΞΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ- Εργασιακές παρεμβάσεις χωρίς 
λόγο • Eurostat: Η οφειλή του ελληνικού κράτους προς τους δανει-
στές έφθασε τα 314,8 δισ., στο 174,1% του ΑΕΠ- ΣΕ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΡΟ-
ΧΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ • ICAP: ΜΕΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ 
• Τουρισμός: ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΛΗΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΕΦΤΟΥΝ • 
Κομισιόν: ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ 25 ΔΙΣ. ΣΕ μμε.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Οδηγός του υπουργείου Οικονομικών με ερωτήσεις-
απαντήσεις- ΣΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΦΟΡΟΙ- Διευκολύνσεις για την απο-
πληρωμή της φορολογίας εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ • Στο 93,3% του 
ΑΕΠ το α’ τρίμηνο 2014, από 92,5% το 2013- ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΑ 9 ΤΡΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ- Στο 174,1% του ΑΕΠ το ελληνικό 
χρέος • Στοιχεία ΤτΕ για το 5μηνο- ΑΥΞΗΣΗ 17% ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ 10,6% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ • Στόχος, τώρα, η αλλαγή κλίματος 

με φοροελαφρύνσεις και ρύθμιση του χρέους- ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟ-
ΩΡΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ- Θα εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες 
για εκλογή Προέδρου • Έρευνα ICAP: ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟ 56,47% ΤΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- Απειλείται από την τεχνολογία το χαμηλής εξει-
δίκευσης προσωπικό στην Ελλάδα προειδοποιεί το Bruegel • ΣΤΑ 13 
ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ • ΝΕΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΑΔΜΗΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟΚΙΝΕΖΙΚΟ «ΓΑΜΟ» • 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΣΕ 12 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ- Με 
τόκο θα επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι • «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΣΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΠ-COSCO ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.- Ανοίγει ο δρόμος για επεν-
δύσεις 230 εκατ. ευρώ • ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩ-
ΣΗΣ ΕΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ- Από την Κομισιόν τις επόμενες ημέρες.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗ- Διαφωνία ανάμεσα στον υπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και το 
ΠΑΣΟΚ και για τις απολύσεις στο Δημόσιο • ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
ΣΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ- Μόνο 153.000 στη ρύθμιση.

ΤΑ ΝΕΑ: Σε Δημόσιο και δήμους- ΛΕΥΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗ • Πρώτη επίσημη συνάντηση ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ- ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΤΣΙ, 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- Επιδημία διαφοροποιήσεων στην κυβέρνηση • 
ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΙ ΥΠΟΔΙΚΟΙ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι καταργούνται- Ποια ταμεία κινδυνεύουν με κατάρρευση- 
Η… ΤΡΕΛΗ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ • Πόλα Ρούπα- 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ (ΜΕ ΝΕΟ ΛΟΥΚ) ΚΑΙ ΟΠΛΟΦΟΡΕΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Δημόσιο: Τώρα οι 6.500, έρχονται και άλλες ως 
το 2016- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ- Μετά τις κόντρες για 
τα μάτια των ψηφοφόρων • ΣΤΟ 174% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 
SUCCESS STORY! • ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ακόμη και το ΤΑΙΠΕΔ αμ-
φισβητεί τη νομιμότητα του «φιλικού διακανονισμού»- ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΟΔΙΑ ΤΗΣ COSCO- Παραιτήθηκε η εκπρόσωπος του ΤΑΙΠΕΔ 
στον ΟΛΠ- Στο Μαξίμου ο νεοεκλεγείς δήμαρχος Πειραιά Γ. Μώραλης 
• Ουκρανία: ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΟΡΟΥΣ • Λωρίδα της Γάζας: 

ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ • ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ: ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΙΣ 
ΚΑΛΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 40 ερωτήσεις- απαντήσεις για 2,5 εκατ. οφει-
λέτες- ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 3.000 €- 6.000 € ΣΕ 700.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η κοινωνία πληρώνει τις ιδιωτικοποιήσεις που δεν 
έγιναν ποτέ- ΦΙΑΣΚΟ 50 ΔΙΣ.- Λόγω ανικανότητας! • ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Εγκύκλιος για ρυθμίσεις οφειλών, ενημερότητες, 
κατασχέσεις, πλειστηριασμούς.

ΕΣΤΙΑ: ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ- Θα φέρη προ-
σωπικώς ο κ. Τσίπρας.

Η ΑΥΓΗ: ΣΥΡΙΖΑ: Δάσος και αιγιαλός στον βωμό του κέρδους- Στη 
Βουλή το σχέδιο της κυβέρνησης για τα δάση- ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΑ-
ΣΟΚΤΟΝΟ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΕΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ- ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ενώ ο Πούτιν δηλώνει ότι «η Ρωσία θα υπερα-
σπιστεί τους αδερφούς μας της Νέας Ρωσίας», προκαλούν ανατριχίλα 
τα όσα είχε πει η Βουλγάρα «προφήτισσα» για το μέλλον του πλανήτη- 
ΒΑΝΓΚΑ: «ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ».
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ΣΕ 12 ΔΟΣΕΙΣ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 1-6-7 | 23/07/2014

Η ώρα της πληρωμής του «λογαριασμού» των φετινών φορολογι-
κών δηλώσεων έφθασε για περίπου 2,5 εκατομμύρια φορολογού-
μενους που καλούνται να καταβάλουν έξτρα φόρους ύψους 3,75 
δισ. ευρώ για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2013. Η πρώτη 
δόση του φόρου που προέκυψε με την εκκαθάριση της φορολο-
γικής δήλωση ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση 1,5% θα πρέπει να 
εξοφληθεί μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη 31 Ιουλίου.
Όμως οι φορολογικές υποχρεώσεις δεν σταματούν στο τέλος 
του μήνα αφού από τον Αύγουστο τα νοικοκυριά θα αρχίσουν να 
πληρώνουν κάθε μήνα και τις δόσεις του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτη-
σίας Ακινήτων που επιβάλλεται για πρώτη φορά σχεδόν σε όλα τα 
ακίνητα.
Ωστόσο, η εφορία δίνει τη δυνατότητα σε όσους αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στα μαζεμένα φορολογικά βάρη να εξοφλήσουν 
όλους τους φόρους σε 12 μηνιαίες δόσεις. Με την καταβολή των 
φόρων σε περισσότερες δόσεις οι φορολογούμενοι από τη μια 
μειώνουν το «ταμειακό βάρος» και από την άλλη αποφεύγουν τις 
κατασχέσεις καταθέσεων, μισθών, συντάξεων που προβλέπονται 
για τους οφειλέτες του Δημοσίου ενώ είναι φορολογικά ενήμεροι 
απέναντι στην εφορία.
Μάλιστα μπορούν προκαταβολικά δηλαδή πριν οι οφειλές τους 
καταστούν ληξιπρόθεσμες με την εκτύπωση των εκκαθαριστικών 
σημειωμάτων να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για εξόφληση 
του συνολικού ποσού των φόρων μέχρι και σε 12 μηνιαίες δόσεις 
με ελάχιστη μηναία δόση τα 15 ευρώ.
Για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος καλείται να πληρώ-
σει φόρο 3.000 ευρώ σε τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ μέχρι 31 
Ιουλίου, 30 Σεπτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει η εξόφληση του ποσού να γίνει σε 12 μηνιαίες δόσεις 
υποβάλλοντας αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» πριν λήξει 
η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης. Μπορεί, για παρά-
δειγμα, να υποβάλει αίτηση στις 28 Ιουλίου ώστε μέχρι τις 31 Ιου-
λίου να πληρώσει το 1/12 της οφειλής του, δηλαδή 250 ευρώ, αντί 
το 1/3 που ισοδυναμεί με 1.000 ευρώ. Όμως το υπόλοιπο ποσό 
της κανονικής πρώτης δόσης, δηλαδή το ποσό των 750 ευρώ θα 
καταστεί αυτόματα, από την 1η Αυγούστου, ληξιπρόθεσμο και θα 
επιβαρύνεται με μηνιαίο τόκο 0,7% για όσο μένει ανεξόφλητο.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ. Η ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών γίνε-
ται πλέον ηλεκτρονικά στο Taxisnet (www.gsis.gr). Στην επιλογή 
«Εφαρμογές Taxisnet», περιλαμβάνεται η «Ρύθμιση Οφειλών», 
στην οποία υπάρχουν δύο διαφορετικές φόρμες αίτησης. Επι-
λέξτε τη φόρμα Ρ2 που αφορά τις τρέχουσες ληξιπρόθεσμες 
οφειλές. Τα στοιχεία των οφειλών και τα στοιχεία του οφειλέτη 
εμφανίζονται αυτόματα, ζητείται όμως από το φορολογούμενο να 
συμπληρώσει στοιχεία σχετικά με τα μηνιαία έσοδα και τα έξοδά 
του. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση ρύθμισης, το ποσό της μηνι-
αίας δόσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 30% του μηνιαίου ει-
σοδήματος. Οι δόσεις βγαίνουν αυτόματα αλλά για να έχει ισχύ η 
ρύθμιση, μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της αίτησης πρέ-
πει να πληρωθεί η πρώτη δόση, στις τράπεζες με τη χρήση της 
«Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.)» . Προσοχή: Η καταβολή 
των δόσεων διενεργείται στις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ., με πάγια 

εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται 
στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.

ΔΝΤ: Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΠΛΗΞΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 23/07/2014

Η δημοσιονομική προσαρμογή και οι μεγάλες περικοπές μισθών 
που ακολούθησε η Ελλάδα δεν βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα 
και -πολύ περισσότερο- οδήγησαν σε πτώση την παραγωγικότητα, 
είναι το γενικό συμπέρασμα νέας έκθεσης του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου (ΔΝΤ) με τίτλο «Προσαρμογή στις χώρες της 
Ευρωζώνης με ελλείμματα: πρόοδος, προκλήσεις και πολιτικές».
Είναι η πολλοστή φορά που το ΔΝΤ παραδέχεται ανοικτά τις αστο-
χίες της πολιτικής που ακολούθησε στην περιφέρεια της Ευρω-
ζώνης και ειδικά στην Ελλάδα, καθώς τα μέτρα λιτότητας δεν 
φαίνεται να έχουν αποδώσει τα προσδοκώμενα οφέλη, ειδικά σε 
μια περίοδο που πληθαίνουν οι φωνές οικονομολόγων αλλά και 
αμερικανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που καλούν το Ταμείο 
να ζητήσει συγγνώμη από την Ελλάδα για τη σκληρή πολιτική 
λιτότητας που εφαρμόστηκε.
Για μία ακόμη φορά οι τεχνοκράτες του ΔΝΤ αναγνωρίζουν ότι 
οι αρχικές προσδοκίες για την αύξηση της παραγωγικότητας 
στις ελλειμματικές οικονομίες -μεταξύ των οποίων και η Ελλά-
δα- αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες και ότι ο πραγματικός 
ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας στην αγορά εργασίας επι-
βραδύνθηκε σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Οι στρε-
βλώσεις στην αγορά εργασίας σημαίνουν ότι τα ποσοστά εργασίας 
στις ελλειμματικές οικονομίες παραμένουν υψηλά, με εξαίρεση 
την Ιρλανδία, όπου αυξήθηκε το κόστος εργασίας ανά εργαζόμε-
νο. Στην Ελλάδα, η μείωση του κόστους είχε ως κυρία πηγή τις 
περικοπές των μισθών. Όμως, η κάμψη της οικονομικής δραστη-
ριότητας ήταν τόσο μεγάλη, που η παραγωγικότητα περιήλθε σε 
τέλμα, παρά τις μεγάλες περικοπές θέσεων εργασίας. Αποτιμώ-
ντας τους σχετικούς οικονομικούς δείκτες των χωρών του Νότου 
που έλαβαν πακέτο διάσωσης, το Ταμείο αναγνωρίζει πως κατά 
γενική ομολογία τα μερίδια αγοράς σε όρους ανταγωνιστικότητας 
δεν βελτιώθηκαν στη διάρκεια της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.
Επίσης, ο δείκτης που παρακολουθεί την ανταγωνιστικότητα των 
τιμών στις εξαγωγικές αγορές, δηλαδή την τιμή των εξαγωγών 
σε σχέση με την τιμή των αγαθών που παράγονται στην αγορά, 
επιδεινώθηκε στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία. Και παρά την 
προσαρμογή των τιμών, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις για ανα-
κατανομή των πόρων από τους μη εμπορεύσιμους προς τους 
εμπορεύσιμους τομείς από τότε που ξέσπασε η κρίση. Αυτό ση-
μαίνει ότι η αγορά εργασίας συρρικνώθηκε ή παρέμεινε στάσιμη 
στους εμπορεύσιμους τομείς της Ελλάδας. Κατά συνέπεια, η 
προσαρμογή του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών των ελλειμ-
ματικών χωρών της Ευρωζώνης επιτεύχθηκε μέσω της μείωσης 
της εσωτερικής ζήτησης και όχι μέσω της μεταστροφής του 
παραγωγικού τους μοντέλου, συμφωνά πάντα με την έκθεση του 
ΔΝΤ. Επισημαίνεται δε ότι η προσαρμογή των ισοζυγιών στην Ευ-
ρωζώνη είναι άνιση, καθώς οι χώρες με πλεονάσματα δεν έχουν 
προχωρήσει σε σημαντική μείωσή τους.
Επίσης, η πρόοδος ως προς τις διαρθρωτικές αλλαγές ήταν 
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περιορισμένη, με τις εξαγωγές να ανακάμπτουν, αλλά με το 
μεταποιητικό τομέα να παραμένει χαμηλότερα από τα προ της 
κρίσης επίπεδα. Τα μεγάλα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών 
στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία 
συρρικνώθηκαν ή μετατράπηκαν σε πλεονάσματα κυρίως επειδή 
οι εισαγωγές και η δυνητική ανάπτυξη επιβραδύνθηκαν δραστικά. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, το ΔΝΤ υπογραμμίζει ξανά την ανάγκη 
υλοποίησης σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην ευρωπαϊκή αγορά 
εργασίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και την ανακατα-
νομή των πόρων στους εμπορεύσιμους τομείς.
Την ίδια στιγμή η Ελλάδα γνώρισε, μεταξύ άλλων χωρών, τις 
μεγαλύτερες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες το 2011 και το 
2012, σύμφωνα με στοιχεία της French Directorate for Research, 
Stxuiies, Evaluation and Statistics (DREES), τα οποία επικαλείται 
το Reuters. Από το 2009 έως το 2012 σχεδόν κάθε χώρα μείωσε 
τις κοινωνικές δαπάνες της, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επι-
σημαίνει ότι το 2010 και το 2011 οι κοινωνικές δαπάνες ως ποσο-
στό του ΑΕΠ μειώθηκαν παρά τους μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης.
Το 2011, το πιο πρόσφατο έτος που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 
οι δαπάνες στο συγκεκριμένο τομέα αντιπροσώπευσαν το 29% του 
ΑΕΠ στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Οι περικοπές ήταν ιδιαίτερα υψη-
λές στην Ελλάδα, στη Λετονία, στην Πορτογαλία και στη Ρουμανία.
Το 2012 ο μέσος όρος περικοπών δαπανών στην Ευρώπη μετριά-
στηκε, όμως εξακολούθησε να είναι ιδιαίτερα υψηλός σε χώρες 
όπως οι Ελλάδα, Ουγγαρία, Πορτογαλία και Σλοβενία και πάνω 
από το 1% σε χώρες όπως οι Κόπρος, Τσεχία, Ισπανία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λιθουανία και Λετονία.

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΑΣΚΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-4-5 | 23/07/2014

Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις απολύσεις στο Δημόσιο, τόσο 
ως προς τον αριθμό των υπαλλήλων που θα βρεθούν εκτός 
νυμφώνος όσο και ως προς το χρονικό ορίζοντα που αυτές θα 
πραγματοποιηθούν. Έτσι ο αριθμός των 6.500 υπαλλήλων, που 
εμφανιζόταν να έχει «κλειδώσει» στις συμφωνίες με την τρόικα, 
ξαφνικό χθες έπαψε να ισχύει και ταυτόχρονα ο χρόνος κατά τον 
οποίο θα υλοποιηθούν αυτές οι απολύσεις επεκτάθηκε και στην 
επόμενη διετία.
Προκειμένου μάλιστα όλα αυτά να αποκτήσουν την έξωθεν καλή 
μαρτυρία, χιλιάδες υπάλληλοι θα περάσουν από τη βάσανο της 
ενδελεχούς έρευνας πιστοποιητικών και πτυχίων, ώστε να βρε-
θούν ορισμένοι ακόμα και έπειτα από... δεκαετίες συνεχούς θη-
τείας στο Δημόσιο εκτός νυμψώνος ως «επίορκοι».
Την προοπτική και άλλων απολύσεων, όχι μόνον το 2015 αλλά και 
το 2016, έδωσε χθες ο ίδιος ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μιλώντας στον τηλεοπτικό 
σταθμό Σκάι δήλωσε «ότι ο αριθμός των 6.500 υπαλλήλων είναι 
απλώς ένας ποσοτικός στόχος και θα γίνουν όσες απολύσεις 
χρειαστεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του Δημοσίου», ενώ 
ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι «οι απολύσεις αυτές δεν θα γίνουν 
μόνον κατά το τρέχον έτος, αλλά θα συνεχιστούν και τα δύο επό-
μενα χρόνια».
Μάλιστα o κ. Μητσοτάκης ήταν συγκεκριμένος και στις δεξαμενές 
από όπου κατά κύριο λόγο θα προκύψουν τόσο οι 6.500 όσο και 

οι νέες απολύσεις.
Έτσι σε πρώτο επίπεδο θα απολυθούν χωρίς περαιτέρω διαδι-
κασία και με τη ρετσινιά του επίορκου όσοι υπάλληλοι οι οποίοι 
μετά τους ελέγχους θα βρεθεί ότι έχουν διοριστεί με πλαστά 
πιστοποιητικά.
Σε δεύτερο επίπεδο θα απολυθούν όσοι μέχρι τώρα (αλλά και 
στο μέλλον) έχουν μπει σε καθεστώς διαθεσιμότητας και δεν θα 
απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Τέλος, στο στόχαστρο βρίσκονται οι υπάλληλοι των Νομικών Προ-
σώπων Ιδιωτικού Δικαίου που θα περάσουν από το δεύτερο κύμα 
της αξιολόγησης, καθώς, όπως ήδη έχει συμβεί, αν καταργηθούν 
υπηρεσίες, ειδικότητες και θέσεις υπαλλήλων οι εργαζόμενοι 
μπορούν να απολυθούν χωρίς καμιά περαιτέρω διαδικασία.
Επικριτικός στο μέτρο του δυνατού ήταν επίσης ο υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τους συναδέλφους του υπουρ-
γούς Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και Μεταφορών Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, οι οποίοι με δηλώσεις τους υπογράμμισαν ότι στους 
δικούς τους τομείς δεν θα υπάρξουν απολύσεις. Ο κ. Μητσοτάκης 
δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορεί ο καθένας να κάνει του 
κεφαλιού του» και τόνισε ότι η κυβερνητική πολιτική είναι ενιαία 
και πως όλοι ανεξαιρέτως οι υπουργοί έχουν δεσμεύσεις. Όσον 
αφορά την απογραφή των Νομικών Προσώπων στην Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση που παραμένει αγκάθι, καθώς δεν έχουν απογραφεί 
ακόμα αρκετές υπηρεσίες, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε ότι «καλά 
θα κάνουν τα Νομικά Πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να 
απογραφούν, γιατί θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για τους 
δήμους».
Στο μεταξύ είναι αληθές ότι μέχρι τώρα, και ακριβώς επειδή το 
ίδιο το Δημόσιο δεν πραγματοποιούσε ποτέ κανέναν έλεγχο, είχε 
στηθεί πάρτι με πλαστά δικαιολογητικά σε μια σειρά υπηρεσιών 
από επιτήδειους με στόχο την πρόσληψη ή και την προαγωγή. 
Μάλιστα η φάμπρικα των πλαστών δικαιολογητικών παραποιούσε 
με... ελαφρύ χέρι από βαθμούς ή ακόμα και απολυτήρια Λυκείου 
μέχρι πτυχία. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, αυτομάτως 
έχουν μπει στο στόχαστρο 35.000 μονιμοποιήσεις που έγιναν 
με το Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου και οι συγκεκριμένοι 
υπάλληλοι κινδυνεύουν με απόλυση.
Οξύτατος στις δηλώσεις του ήταν ο κ Μητσοτάκης και για την αξι-
ολόγηση, για την οποία είπε πως θα εφαρμοστεί κανονικά, τονίζο-
ντας πως η χώρα θα πρέπει να είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που 
έχει αναλάβει. Σύμφωνα με τον υπουργό, «όταν έχουμε μπροστά 
μας πολλά μέτωπα θα πρέπει να έχουμε αίσθηση ίο πόσα μέτωπα 
μπορούμε να ανοίξουμε.
Η εφαρμογή των νόμων δεν είναι εθελοντική, πρέπει όλοι να αντι-
ληφθούμε ότι η αξιολόγηση θα προχωρήσει και η σχετική διάταξη 
έχει ψηφιστεί με νόμο από τη Βουλή. Η κυβέρνηση είναι ενιαία, 
όλοι οι υπουργοί έχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Κανείς δεν 
μπορεί να ακυρώσει επί της αρχής την ανάγκη να υπάρχει αξιο-
λόγηση για όλους και για όλα τα Νομικά Πρόσωπα».
Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι όσοι υπάλληλοι δεν 
έχουν καλή αξιολόγηση δεν σημαίνει πως θα οδηγηθούν αυτομά-
τως στη διαθεσιμότητα. «Η αξιολόγηση δεν θα έχει επιπτώσεις σε 
διαθεσιμότητα, απολύσεις, μείωση μισθών. Για πολλά χρόνια κάθε 
έννοια αξιολόγησης στο Δημόσιο είχε καταστρατηγηθεί».


