
Η ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter TEE)  
θα κυκλοφορήσει κανονικά τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2014.  

Καλό καλοκαίρι.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Άμεσο αντίκτυπο σε όλο το φάσμα 
των οικονομικών δραστηριοτή-
των είχε η σωρευτική υποχώρηση 
του ΑΕΠ της χώρας (σε σταθερές 
τιμές) κατά ένα ποσοστό που υπε-
ρέβη το 23% στο διάστημα 2009-
2013, τονίζει μελέτη της ICAP, η 
οποία παρουσιάζει τους κλάδους 
που κόντρα στην κρίση κινήθηκαν 
ανοδικά την τελευταία 5ετία με 
τους αντίστοιχους ρυθμούς αύξη-
σης που κατέγραψαν, καθώς και 
αυτούς που υπέστησαν τις μεγαλύ-
τερες απώλειες από τη συνεχιζόμε-
νη ύφεση. Από τους 87 κλάδους/ 
αγορές που εξετάστηκαν, οι οκτώ 
στους δέκα (ήτοι 71 κλάδοι) υπέ-
στησαν απώλειες (μικρής ή μεγά-

λης έκτασης), ενώ μόνο δύο στους 
δέκα κλάδους εμφάνισαν αυξητική 
πορεία (16 κλάδοι). Τις καλύτερες 
επιδόσεις παρουσίασε ο τομέας 
των Α.Π.Ε., που εμφάνισε εντυπω-
σιακή αύξηση ιδιαίτερα την περίο-
δο 2011/2012, λόγω των ευνοϊκών 
όρων του θεσμικού πλαισίου (υψη-
λές τιμές αποζημίωσης ενέργειας), 
ενώ αυξητικά κινήθηκαν και οι κα-
τηγορίες προϊόντων διατροφής, με 
σχετικά περιορισμένο όμως ρυθμό 
αύξησης (κάτω του 5%). Τις μεγα-
λύτερες απώλειες από την ύφεση 
υπέστησαν οι κλάδοι του Αυτοκι-
νήτου και των Κατασκευών, καθώς 
και κλάδοι συναφών με την οικοδο-
μική δραστηριότητα.

Η έρευνα 
διαπιστώνει 
άνοδο του δείκτη 
οικονομικού 
κλίματος το δεύ-
τερο τρίμηνο του 
2014,εκτιμώντας 
ότι εμφανίζο-
νται σταδιακά τα 
πρώτα σημάδια 
ανάκαμψης

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ICAP

ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4 - 5  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 6  διεθνή θέματα

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

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

Για ακόμη μια φορά οι έχοντες το πρόσταγμα για 
την φορολόγηση των Ελλήνων πολιτών, παρα-
δέχονται, εν προκειμένω, ότι έκαναν λάθη στον 
υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ τα οποία, φυσικά, επιβα-
ρύνουν τους φορολογούμενους, που, ωστόσο, 
καλούνται να πληρώσουν τους υπερβολικούς 
φόρους και εν ευθετώ χρόνο, κι όταν τα λάθη δι-
ορθωθούν, τα τυχόν επιπλέον ποσά που θα έχουν 
καταβληθεί έως τότε, είτε θα συμψηφιστούν, είτε 
θα επιστραφούν (το πιθανότερο να παρακρατη-
θούν για συμψηφισμό με τα φορολογικά βάρη 
του επόμενου χρόνου, αφού έως να γίνουν οι 
διορθώσεις θα έχει μπει το 2015�).
Το κράτος, όταν το κλέβουν οι πολίτες αγανακτεί 
(και καλά κάνει) βγάζει από το “θηκάρι” του νομο-
θέτη την πιο ανελέητη “χατζάρα” και μ’ αυτή κα-
ταφέρει βαριά κτυπήματα στον κλέψαντα πολίτη. 
Το κράτος των “μνημονίων”, όμως, που έχει την 
τάση να κλέβει κατά σύστημα τους πολίτες (με 
νόμους αιφνιδιαστικούς, προχειρογραμμένους 
ή με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής), όταν 
συλλαμβάνεται να το πράττει, λέει ένα “παρντόν” 
και καθάρισε, αποδεικνύοντας ότι διακατέχεται 
από φεουδαρχική αντίληψη, δεν θεωρεί ότι στη 
χώρα αυτή υπάρχουν πολίτες, αλλά …φόρου 
υποτελείς� 
Μια αντίληψη που συνολικά αναδεικνύεται από 
τον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί. Πρόχειρα, 
αποσπασματικά και κυρίως δίχως διάλογο με 
τους παραγωγούς, τους επιστημονικούς και τους 
συνδικαλιστικούς φορείς, από τον οποίο θα προ-
έκυπταν, αναμφισβήτητα, οι καλύτερες και δικαιό-
τερες λύσεις, οπωσδήποτε θα τόνιζε τα χαρακτη-
ριστικά της δημοκρατίας και του ευνομούμενου 
κράτους. Ενός κράτους που σέβεται τους πολίτες 
και αντίστοιχα το σέβονται αυτοί.
Αυτά, όμως, αλλού. Στη …φεουδαρχία αρκούν 
ακόμη δυο “φ”: φόρος και φόβος…

Διευκρινίσεις ως προς το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΜΕΕΠ, αλλά και τη συμμετοχή των 
εταιρειών στις δημοπρατήσεις, έδωσε ο υπουργός ΥΠΟΜΕΔΙ, σε συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη, με τη  διοίκηση του ΣΑΤΕ, 
στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τα νέα θεσμικά δεδομένα, που διαμορφώνονται στον 
τομέα των δημοσίων έργων. 

Αναλυτικά στη σελ 3.

Συνάντηση διαλόγου για τις εξελίξεις  
στα δημόσια έργα

Καθίζηση στους κλάδους  
της ελληνικής οικονομίας 



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Η ενημέρωση τόσο των δημόσιων και ιδιω-
τικών φορέων, όσο και του ευρύτερου κοινού, 
για την εναλλακτική πρόταση ανάκτησης χρή-
σιμων υλικών, γης και ενέργειας από χώρους 
διάθεσης αποβλήτων μέσω της εξόρυξης και 
της κατάλληλης επεξεργασίας αυτών, αποτελεί 
κύριο στόχο του «1ου Πανελλήνιου Συνέδριου 
για την Εξόρυξη αποβλήτων», το οποίο θα 
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (στο Met 
Hotel), στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 (9.00 π.μ. ως  
5.00 μ.μ.).
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου 
θα γίνουν παρουσιάσεις από ειδικούς επιστή-
μονες στα πεδία της εξόρυξης και διαχείρισης 
αποβλήτων, θα αναλυθούν τεχνικά και περι-
βαλλοντικά ζητήματα της μεθόδου, καθώς και 
οι δυνατότητες εφαρμογής της στον ελληνικό 
και ευρωπαϊκό χώρο. 

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες με 
καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 
με θεματολογία:
•Εξόρυξη αποβλήτων
•Διεθνής εμπειρία στην εξόρυξη αποβλήτων
•Επεξεργασία αστικών αποβλήτων για ανάκτηση
•Συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων
•Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση αποβλήτων
•Ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων
•Αποκατάσταση χώρων διάθεσης αποβλήτων 
και ρυπασμένων χώρων.
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.
Επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η 
ελληνική.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-7414700 , e-mail: 
register@erasmus.gr, http://www.erasmus.gr/
microsites/1034

  Σκηνικό για μουσικές εκδηλώσεις, ομιλίες και βραδινούς περιπάτους, θα αποτελέσει η μεγαλύτερη 
πανσέληνος του χρόνου, το βράδυ της 10ης Αυγούστου 2014. Και φυσικά, ο καλύτερος χώρος να 
απολαύσει κανείς αυτές τις στιγμές είναι οι αρχαιολογικοί χώροι της χώρας μας. Στην Αττική, τη 
νύχτα εκείνη θα είναι ανοικτοί για το κοινό: το Μουσείο της Ακρόπολης, το Νομισματικό Μουσείο, το 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, ο Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας, 
ο Αρχαιολογικός Χώρος Ολυμπιείου, ο Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας - Μεγάλα Προπύλαια και 
ο Αύλειος Χώρος του Αρχαιολογικού 
Μουσείου Πειραιά.
Για το ποιοί χώροι θα είναι ανοικτοί τη 
βραδιά της 10ης Αυγούστου σε όλη την 
Ελλάδα, καθώς και τις εκδηλώσεις που 
θα πραγματοποιηθούν στα ιστορικά 
μνημεία, μας ενημερώνει το υπουργείο 
Πολιτισμού στην ιστοσελίδα: http://
www.yppo.gr/2/g22.jsp?obj_id=57852

ΣΤΟ φΩΣ ΤΟυ ΟΛΟγΙΟΜΟυ φΕγγΑΡΙΟυ  

  Στο ξεχωριστό φυσικό περιβάλλον της 
Μεγάλης Πρέσπας, θα πραγματοποιηθεί  
(από τις 7 έως τις 10 Αυγούστου 2014) το 
"Prespa Lake Festival". Ένα τετραήμερο 
φεστιβάλ γεμάτο μουσική, περιηγήσεις, 
ιππασία, γιόγκα, ποδήλατο βουνού και 
άλλες δραστηριότητες. Στην περιοχή της 
Φλώρινας θα υπάρχει χώρος για ελεύθερο 
κάμπινγκ, με την προϋπόθεση οι κατα-
σκηνωτές να έχουν δικές τους σκηνές. Τη 
διοργάνωση έχει αναλάβει ο ΠΑΣ Πρέσπας 
και η Νεολαία Πρεσπών, σε συνεργασία με 
τον Δήμο Πρεσπών. 

Φεστιβάλ στη Μεγάλη 
Πρέσπα
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Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡγΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜΠΟΣΙΑ

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

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-
κής Μηχανικής 
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών

Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Εδαφομηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

26-27
Σεπτεμβρίου

2014

7-9
Νοεμβρίου

2014

Συνέδριο για την εξόρυξη αποβλήτων 
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΤΕ ΜΕ ΥΠΟΜΕΔΙ

Συνάντηση διαλόγου για τις εξελίξεις στα δημόσια έργα
Τα επίκαιρα ζητήματα που έχουν προκύψει από την αιφνιδια-
στική νομοθέτηση περί τα δημόσια έργα, συζητήθηκαν μετα-
ξύ του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλη 
Χρυσοχοΐδη, του προέδρου και γενικού γραμματέα του ΣΑΤΕ 
Ζαχαρία Αθουσάκη και Δημήτρη Κωνσταντινίδη, παρουσία 
του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρτζη και υπηρεσιακών 
παραγόντων του υπουργείου. Η συνάντηση έγινε με πρωτο-
βουλία του ΣΑΤΕ. Αναλαυτικά σσύμφωνα με δελτίο Τύπου που 
εξέδωσε το γραφείο Τύπου του ΣΑΤΕ, από τη συζήτηση προέ-
κυψαν τα εξής ως προς τα επιμέρους θέματα, που απασχολούν 
τον κλάδο των εργοληπτικών εταιρειών:
-Κατάργηση κατωτάτων - ανωτάτων ορίων - Π.Δ. ρύθμισης 
θεμάτων ΜΕΕΠ:  Ο υπουργός έκανε γνωστό πως έως τις 15 
Σεπτεμβρίου θα δοθεί για διαβούλευση σε όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς σχέδιο Π.Δ. με το οποίο θα αντιμετωπίζονται 
όλα τα ζητήματα που σήμερα ρυθμίζονται μέσω του ΜΕΕΠ. 
Στόχος του Π.Δ. είναι ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου 

συστήματος και η προσαρμογή του στις Ευρωπαϊκές Οδηγί-
ες. Προς το σκοπό αυτό μελετώνται τα αντίστοιχα συστήματα 
που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες Ο υπουργός δι-
ευκρίνισε πως αντίστοιχη δυνατότητα με αυτή που παρέχεται 
πλέον στις μεγάλες εταιρείες να μετέχουν σε δημοπρασίες 
μικρότερων έργων, θα έχουν και οι μικρότερες εταιρείες για 
τα μεγάλα έργα και αυτό θα προβλέπεται σαφώς με το Π.Δ. με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η οριστικοποίηση του Π.Δ. θα γίνει 
ως το τέλος Οκτωβρίου, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις 
των φορέων.
-Κριτήρια Κατάταξης - εγγραφής στο νέο ΜΕΕΠ:  Τα βασικά 
κριτήρια εγγραφής - κατάταξης στο νέο ΜΕΕΠ θα είναι η τε-
χνική εμπειρία, η τεχνική ικανότητα και η οικονομική επάρ-
κεια, σύμφωνα με τον υπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ. Για την τελευταία ο 
Πρόεδρος του ΣΑΤΕ επισήμανε την ανάγκη η εγγυοδοσία του 
ΤΣΜΕΔΕ να λαμβάνεται υπόψη, όπως συμβαίνει και σε πολ-
λές χώρες της Ευρώπης, στις οποίες τα ασφαλιστικά ταμεία 
των Μηχανικών ασκούν αντίστοιχες λειτουργίες. Υπενθύμισε, 
μάλιστα, πως στις διατάξεις του σχεδίου νόμου της ΕΑΑΔΗΣΥ, 
το οποίο έχει ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο και αναμένεται να 
ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, υπάρχει σαφέστατη πρόβλεψη 
για την συμπερίληψη του ΤΣΜΕΔΕ στους φορείς που μπορούν 
να εγγυοδοτούν την ανάληψη έργων από κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις. 
-Στελέχωση:  Ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΕ 
επανέλαβαν τη θέση του Συνδέσμου ότι η στελέχωση των επι-
χειρήσεων θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογη με το είδος 
και τον προϋπολογισμό του ανεκτέλεστου έργου και, μάλιστα, 
να προβλέπεται συγκεκριμένη στελέχωση ανάλογα με το έργο 
που κάθε επιχείρηση αναλαμβάνει. Ο υπουργός έδειξε να κα-
τανοεί την ορθότητα του επιχειρήματος, στο οποίο, τελικώς 

συμφώνησε και ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Όπως υπογραμμίστηκε 
εκ μέρους του ΣΑΤΕ, στην παρούσα οικονομική συγκυρία εί-
ναι ανεπίτρεπτη η διατήρηση εικονικής στελέχωσης των επι-
χειρήσεων.
-Υπεργολαβίες: Ο Υπουργός επισήμανε ότι υπάρχει αρνητική 
εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού της υπεργολαβίας, 
τουλάχιστον αναφορικά με την ποιότητα των έργων, εν τούτοις 
η ΠΕΣΕΔΕ έθεσε θέμα επέκτασης εφαρμογής του θεσμού της 
υπεργολαβίας, ώστε και μικρότερες επιχειρήσεις να έχουν 

συμμετοχή στην εκτέλεση σημαντικών έργων. Ο Πρόεδρος του 
ΣΑΤΕ εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς αυτές τις θέσεις.
-Αναθεώρηση τιμών: Ο υπουργός ενημέρωσε ότι μέσα στον 
Σεπτέμβριο θα φέρει προς ψήφιση νομοσχέδιο, στο οποίο θα 
συμπεριληφθεί η προσωρινή ρύθμιση – και έως την υλοποί-
ηση του Παρατηρητηρίου Τιμών – με την οποία θα αντιμετω-
πίζονται τα προβλήματα που δημιουργεί ο απαρχαιωμένος 
μηχανισμός αναθεώρησης τιμών δημόσιων έργων. Κατά τα 
άλλα, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα αντιμετωπίζονται, 
κατά βάση, τα ζητήματα που είχαν προβλεφθεί στο νομοσχέ-
διο το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Μάρτιο 
- Απρίλιο 2014, με τίτλο "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ", στην οποία είχε 
μετάσχει ο ΣΑΤΕ με παρατηρήσεις του. 
Σε ότι αφορά τα θέματα του κλάδου, τα οποία ρυθμίζονται με 
τις διατάξεις του λεγόμενου νομοσχεδίου ΕΑΑΔΗΣΥ και δεδο-
μένου ότι αποτελούν αρμοδιότητα του ΥΠΑΑΝ ο Υπουργός δεν 
έκανε καμία τοποθέτηση.

 Διευκρινίσεις ως προς το νέο πλαίσιο λειτουρ-
γίας του ΜΕΕΠ, αλλά και τη συμμετοχή των 
εταιρειών στις δημοπρατήσεις, έδωσε ο υπουρ-
γός ΥΠΟΜΕΔΙ.

 Παρουσία του προέδρου του ΤΕΕ Χρήστου Σπίρ-
τζη ο υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδης και 
η διοίκηση του ΣΑΤΕ συζήτησαν τα νέα θεσμικά 
δεδομένα, που διαμορφώνονται στον τομέα των 
δημοσίων έργων. 
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Στα 42 εκατ. ευρώ αποτιμάται η περι-
βαλλοντική καταστροφή, που προκλή-
θηκε από τις πλημμύρες του Μαΐου στη 
Σερβία, ενώ η χώρα ακόμη δεν έχει 
βρεθεί αντιμέτωπη με κάποιες από της 
επιπτώσεις της, δήλωσε  η υπουργός 
Γεωργίας και Περιβαλλοντικής Προ-
στασίας της χώρας, Σνεζάνα Μπογκο-
σάβλιεβιτς  Μπόσκοβιτς. Όσον αφορά 
στην αξιοποίηση κονδυλίων από την ΕΕ 
για την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στον 
περιβαλλοντικό τομέα, η υπουργός ση-
μείωσε ότι η Σερβία ήδη έχει προετοι-
μάσει μία σειρά έργων και εργάζεται 

πάνω στην υλοποίηση και άλλων.

Περιβαλλοντική  
ζημιά  

«Τώρα που το θέμα «καίει» τους βιομήχανους, η κυβέρνηση «ορθώνει» το ανάστημά της 
απέναντι στην τρόικα. Έτσι, νομοθετικές ενέργειες για τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
στην ελληνική βιομηχανία, με σκοπό την τόνωση της ανταγωνιστικότητας, προανήγγειλε ο 
υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Δένδιας, ακόμα και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμ-
φωνία με την τρόικα», έγραψε το δίκτυο metaforespress. «Οφείλουμε να έχουμε με τις ευ-
ρωπαϊκές Αρχές έναν ειλικρινή διάλογο. Είμαστε κυρίαρχη χώρα και μπορούμε να νομοθε-
τήσουμε, μην το ξεχνάμε αυτό», επεσήμανε, αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής 
Επιτροπής για τη βιομηχανική πολιτική, ο προεδρεύων υπουργός και πρόσθεσε: «Ο καθένας 
έχει κάθε δικαίωμα, εάν κρίνει ότι η Ελλάδα παραβαίνει κάποιους κοινοτικούς κανόνες, να 
μας παραπέμπει στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα».

Μείωση του ενεργειακού κόστους  
βιομηχανίας 

«Εμφραγμα» στην ολοκλήρωση και χρημα-
τοδότηση σημαντικού αριθμού έργων στους 
δήμους της χώρας, αλλά και μπαράζ δικαστι-
κών προσφυγών από εργοληπτικές εταιρείες 
που θα μείνουν απλήρωτες για προχωρημένες 
κατασκευές, αναμένεται να προκαλέσει αίτη-
μα του υπουργείου Ανάπτυξης προς την ΕΕ-
ΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης) για απένταξη των εν λόγω 
έργων από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του δικτύου enet.gr, ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΕΕΤΑΑ, κ. Γιάννης Μέξης ενημέρωσε το ΔΣ 
της ΚΕΔΕ ότι σε συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, παρουσία του υφυπουργού 
Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του γ.γ. Δη-
μοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ Γ. Γιαννούση, ζη-
τήθηκε από την ΕΕΤΑΑ, ως Ενδιάμεσο Φορέα 
Διαχείρισης, να απεντάξει την πλειονότητα 
των 199 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 
423,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν συμβα-
σιοποιηθεί πλήρως ή μερικώς τα 157 έργα και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούλιο 
του 2015. Σημείωσε δε, ότι η συμβασιοποίη-
ση των έργων θα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη 
αν δεν είχε ανασταλεί η δυνατότητα σύναψης 
συμβάσεων σε εφαρμογή εγκυκλίου που εξέ-
δωσε τον περασμένο Απρίλιο ο προηγούμενος 
υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης και 
«στέρησε αυτή τη δυνατότητα σε έργα που εί-
χαν προχωρήσει σε διάφορα στάδια διαγωνι-
στικής διαδικασίας και θα μπορούσαν να συμ-
βασιοποιηθούν και αυτά». Είχε προηγηθεί τον 
Μάρτιο του 2014 υπουργική απόφαση του υπ. 

Ανάπτυξης η οποία μείωνε τις διαθέσιμες πι-
στώσεις στα 80 εκατ. ευρώ, όταν σύμφωνα με 
την Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης του 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ) 
οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν 383 εκατ. ευρώ. 
Επήλθε δηλαδή μείωση 80%, σημείωσε ο κ. 
Μέξης, «προκαλώντας αβεβαιότητα για τη συ-
νέχιση χρηματοδότησης των ήδη ενταγμένων 
έργων σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό 
των νομικών δεσμεύσεων και λειτουργώντας 
ανασταλτικά τόσο για τους ΟΤΑ όσο και για την 
εν γένει απορρόφηση». 
Ο ίδιος τόνισε ότι η νέα αυτή υπουργική από-
φαση, η οποία μειώνει δραματικά τον προϋ-
πολογισμό των ενταγμένων έργων, συντάχθη-
κε χωρίς προηγουμένως να ενημερωθούν οι 
αρμόδιοι φορείς, δηλαδή το υπουργείο Εσω-
τερικών, η ΚΕΔΕ και ο ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ. Συγχρό-
νως κατάργησε τον παλαιό τρόπο πληρωμής 
των έργων, μέσω του ειδικού λογαριασμού 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
χωρίς όμως να προσδιορίζει το νέο τρόπο 
πληρωμής, προκαλώντας σημαντικές καθυ-
στερήσεις μέχρι τον καθορισμό νέας διαδι-

κασίας πληρωμής των έργων μέσω Τραπέζης 
της Ελλάδας (όπως δηλαδή στα υπόλοιπα έργα 
ΕΣΠΑ). Ασάφειες που προκάλεσαν αλυσιδωτά 
διακοπές εργασιών από αναδόχους σε σημα-
ντικό αριθμό έργων. Σε επικοινωνία που είχε 
ο Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦΔ-ΕΕΤΑΑ) με τον 
αρμόδιο υπάλληλο του υπουργείου Εσωτερι-
κών διαπίστωσε ότι ακόμη και για τα έργα που 
πληρώνονται, δεν υπάρχουν πλέον πιστώσεις 
και η δυνατότητα χρηματοδότησης μετατίθεται 
για τον Οκτώβριο του 2014. 
Σχολιάζοντας την κατάσταση που έχει διαμορ-
φωθεί, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Κ. Ασκούνης 
τόνισε ότι θα δημιουργηθεί «απίστευτο μπά-
χαλο με δικαστικές εμπλοκές, προσφυγές 
εργολάβων, σταμάτημα έργων κ.λπ.». Πρότει-
νε δε να καταγγελθούν τα μέλη της πολιτικής 
ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης ως αντι-
αυτοδιοικητικοί στην περίπτωση που εμμεί-
νουν στην απόφασή τους να απεντάξουν έργα 
που μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι τον 
Ιούλιο του 2015 και πρόσθεσε ότι η ΚΕΔΕ θα 
ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον κ. Κωνστα-
ντινόπουλο.

Απένταξη έργων από το ΕΣΠΑ λόγω προβλήματος  
χρηματοδότησης



Χωρίς Τύπο
Λόγω της 24ωρης απεργίας της Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων Εφημρίδων Αθηνών και των συνεργαζόμενων Ενώσεων και Σωματείων Τύπου 
κατά της ρύθμισης για τα εκδοτικά και εργασιακά στα ΜΜΕ, σήμερα δεν έχουν εκδοθεί  εφημερίδες και δεν φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική 
έκδοση μας πρωτοσέλιδα και δημοσιεύματα του Τύπου.
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«Φορο-σοκ» αναμένεται να υποστούν περίπου 6 εκατομμύρια φο-
ρολογούμενοι με τα εκκαθαριστικά σημειώματα του Ενιαίου Φόρου 
Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που αρχίζουν να αναρτώνται σταδιακά στο 
Taxisnet» έγραψε η «Ημερησία», αναφέροντας σε σχετικό ρεπορτάζ 
ότι η  Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων προβλέπει μά-
λιστα ότι τα ποσά φόρου που θα βεβαιωθούν με την εκκαθάριση του 
ΕΝΦΙΑ θα αγγίξουν τα 5 δισ. ευρώ. Θα είναι δηλαδή σχεδόν διπλάσια 
σε σχέση με τον εισπρακτικό στόχο των 2,65 δισ. ευρώ που έχει τεθεί 
για φέτος. Πάντως και στο υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν τώρα ότι 
οι φόροι που θα βεβαιωθούν στα ακίνητα θα υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ, 
αφού έχει υποεκτιμηθεί η αξία της ακίνητης περιουσίας των φορολο-
γούμενων και συγκεκριμένα η επιφάνεια των αγροτεμαχίων και των 
εκτός σχεδίου εκτάσεων καθώς και η επιφάνεια των ημιυπαίθριων 
και αυθαίρετων χώρων που νομιμοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. 
Άλλωστε, ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται σχεδόν σε όλα τα ακίνητα χωρίς αφο-
ρολόγητο όριο. Στο μεταξύ ξεκίνησε η διαδικασία υπολογισμού του 
φόρου (ΕΝΦΙΑ) για κάθε φορολογούμενο.  Όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση της ΠΟΜΙΔΑ, όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορέσουν να εξοφλήσουν 

τον φόρο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις εξής συνέπειες: 1) Αρνηση 
χορήγησης φορολογικής ενημερότητας. 2) Κατάσχεση τυχόν ενοικί-
ων τους στα χέρια των ενοικιαστών τους. 3) Κατάσχεση του περιε-
χομένου του τραπεζικού λογαριασμού τους. 4) Εγγραφή κατάσχεσης 
της ακίνητης περιουσίας τους στο υποθηκοφυλακείο. 5) Δημοσίευση 
προγράμματος και εκπλειστηριασμός των ακινήτων τους. Ειδικότερα 
όσοι αδυνατούν να καταβάλουν φόρους που υπερβαίνουν τις 50.000 
ευρώ, ακόμη και αν δεν έχουν υποπέσει στην παραμικρή φορολογική 
παράβαση, θα αντιμετωπίσουν επιπροσθέτως και: 6) Ασκηση σε βά-
ρος τους ποινικής δίωξης για μη εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο, 
με προβλεπόμενες πολυετείς ποινές φυλάκισης. 7) Αποστολή ανα-
φοράς στην «Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσό-
δων από Παράνομες Δραστηριότητες» (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) 
προκειμένου να επιληφθεί για περαιτέρω έρευνες, που μπορεί να 
εκτείνονται και μέχρι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών των 
οφειλετών και τον εξονυχιστικό έλεγχο των κινήσεων (αναλήψεων 
- καταθέσεων) των τελευταίων ετών, και ποινικές κυρώσεις έως και 
κακουργηματικού χαρακτήρα.

«Φορο-σοκ» 5 δις ευρώ στα ακίνητα 

Η Ελλάδα ενώ διαθέτει κορυφαίους επι-
στήμονες με διεθνή επιρροή σε πολύ υψη-
λό ποσοστό, 30 φορές πάνω από την πλη-
θυσμιακή αναλογία, ωστόσο το 85% αυτών 
μεγαλουργεί εκτός της χώρας, σύμφωνα με 
έρευνα του Ιωάννη Ιωαννίδη, καθηγητή στο 
πανεπιστήμιο Στάνφορντ των ΗΠΑ. 
Ενδεικτικό είναι πως 336 έχουν εγκαταλεί-
ψει σήμερα τη χώρα για το εξωτερικό. Η 
«Καθημερινή» δημοσίευσε ότι  αιτίες σύμ-
φωνα με τον Έλληνα καθηγητή ο ελληνισμός 
διαθέτει περίπου το 3% των επιστημόνων 
κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, αν και 
ο πληθυσμός της Ελλάδας ή των Ελλήνων 
διεθνώς αντιστοιχεί μόνο στο 0,15% ή 0,20% 
από τα 6,92 δισεκατομμύρια κατοίκους του 
πλανήτη. 
Κι όμως, παρά τη σημαντική παραγωγή 
Ελλήνων επιστημόνων, το 85% εκείνων με 
ισχυρή επιρροή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη: 

Για την καταγραφή των δεδομένων που πα-
ρουσιάζονται στο βιβλίο χρησιμοποιήθηκε 
η βάση Google Scholar που έχει το πλεονέ-
κτημα να καλύπτει το ευρύτερο δυνατό φά-
σμα των επιστημών (θετικών, βιοϊατρικών, 
οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, 
επιστημών πληροφορικής κ.λπ.) και αμ-
βλύνει τις ανισότητες μεταξύ διαφορετικών 
πεδίων. 
Η διαδικασία αναζήτησης χρησιμοποίησε 
επίσης τις βάσεις Web of Science, Scopus 
και Microsoft Academic Search, ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η πληρότητα της εντόπισης 
επιστημόνων υψηλής απήχησης. 
Με βάση τις αναφορές που κάνουν άλλοι 
επιστήμονες στο έργο ενός τρίτου επιστή-
μονα, συνολικά 336 επιστήμονες με ελλη-
νικά ονόματα περιλαμβάνονται στους πλέ-
ον κορυφαίους επιστήμονες, ως προς την 
επιρροή τους στη διεθνή βιβλιογραφία. 
Κριτήριο είναι ένας επιστήμονας να έχει 

πάνω από 10.000 αναφορές και τουλάχιστον 
μια δημοσίευση ή βιβλίο (ως πρώτος/τελευ-
ταίος/μόνος συγγραφέας), να έχει πάνω από 
500 αναφορές ή 4.000 έως 10.000 αναφορές, 
αλλά τουλάχιστον μια δημοσίευση ή βιβλίο 
(ως πρώτος/τελευταίος/μόνος συγγραφέας) 
με πάνω από 1.000 αναφορές. Τα κριτήρια 
διασφαλίζουν τον μεγάλο συνολικό όγκο 
αναφορών, δίνοντας και έμφαση στο να 
υπάρχουν και συγκεκριμένες δημοσιεύσεις 
ή βιβλία εξαιρετικά υψηλής εμβέλειας.  
Όμως το 85% από τους κορυφαίους 336 επι-
στήμονες με ελληνικά ονόματα βρίσκεται 
σήμερα στο εξωτερικό. Ακόμη και οι λίγοι 
που βρίσκονται στην Ελλάδα έχουν κάνει τις 
περισσότερες φορές το μεγαλύτερο μέρος 
του σημαντικού τους έργου εκτός Ελλάδας 
και πολλοί από αυτούς φεύγουν πάλι τα τε-
λευταία χρόνια στο εξωτερικό. Ενδεικτικά, 
περίπου το 95% του δημοσιευμένου έργου 
των 336 έχει γίνει εκτός Ελλάδος.

Το 85% των ελλήνων επιστημόνων μεγαλουργεί  
εκτός της χώρας

Εντυπωσιακά στοιχεία  έρευνας του Πανεπιστημίου Στάνφορντ των ΗΠΑ
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Η AIRBUS ΑΝΤΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ

Το Airbus A350WXB,  ευρείας ατράκτου, είναι η απάντηση της Airbus στο 
Boeing 787 Dreamliner. Αεροπλάνο κατασκευασμένο κατά 53% από σύν-
θετα υλικά, εξασφαλίζουν οικονομία στα καύσιμα. Η απογείωσή του είναι 
από τις λιγότερες θορυβώδεις. Τροφοδοτείται από δύο ογκώδης κινητήρες 
Rolls Royce Trent XWB, αλλά αυτό που ακούει ο επιβάτης είναι ένα χαμη-
λό βουητό. 
Ένα αεροσκάφος του τύπου πέταξε το τελευταίο διάστημα σε διάφορα ση-
μεία του πλανήτη για τις τελικές δοκιμές και την εξασφάλιση της πιστοποί-
ησης, πριν το πρώτο δρομολογηθεί από την Qatar Airways το Δεκέμβριο. 

Στο αεροσκάφος δοκιμής υπήρχε και μια ξεχωριστή καμπίνα με κατάλλη-
λο εξοπλισμό, απ’ την οποία καταγραφόταν κάθε λεπτομέρεια σε σχέση με 
την λειτουργία του κατά την πτήση, συνολικά 120.000 παράμετροι.

Με τέσσερις θέσεις σε κάθε σειρά στις διακεκριμένες θέσεις και εννέα 
στην οικονομική, προσφέρει πιο άνετα ταξίδια στις μεγάλες αποστάσεις. 

Ωστόσο, οι καινοτομίες είναι πολλές: τα ακροπτερύγια σχηματίζουν καμπύ-
λη, προσφέροντας καλύτερη πτήση, το σύστημα ψυχαγωγίας υπηρετείται 
από οπτικές ίνες, οι οθόνες στην οικονομική θέση είναι 10,6 ιντσών (26,9 
εκατοστά), συνοδεύονται από έξυπνα τηλέφωνα και εξασφαλίζουν την 
επικοινωνία εν πτήσει. 

Επίσης, ο φωτισμός LED εξασφαλίζει 16,7 εκατομμύρια πιθανούς συνδυ-
ασμούς χρωμάτων, δημιουργώντας κάθε στιγμή ευχάριστη ατμόσφαιρα. Η 
καμπίνα συμπιέζεται σε ύψος 6.000 ποδιών, αντί για τα 8.000 πόδια έως 
τώρα, κάτι που επιδρά θετικά στην αντιμετώπιση του jet lag.

Οι χώροι χειραποσκευών είναι πιο άνετοι, ενώ δεν υπάρχουν στο ταβάνι 
στο κεντρικό τμήμα της ατράκτου, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το αε-
ροπλάνο είναι πιο ψηλό. Καθώς το αεροσκάφος αυτό έχει την δυνατότητα 
να πετά επί 16 ώρες συνεχώς, έχει δημιουργηθεί και ειδικός χώρος ανά-
παυσης του πληρώματος.
Τα αεροσκάφη δοκιμής πέταξαν σε ακραίες καταστάσεις, από τις θερμές 
περιοχές της Αφρικής, ως τις πλέον ψυχρές της Ανταρκτικής, ματαιώθη-
καν απογειώσεις κατά τη στιγμή που οι κινητήρες έδιναν όλη την ιπποδύ-
ναμη τους κλπ. 
Το A350 διατίθεται σε τρία μεγέθη, το Α350-800, το A350-900 και το 
A350-1000, δηλαδή μεταξύ 276 και 369 καθισμάτων. Ως τον Ιούλιο υπήρ-
χαν 742 παραγγελίες από 38 αεροπορικές εταιρείες.




