
Η ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής καλεί τα μέλη της να συμμετέχουν στις αρχαι-
ρεσίες της, που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014, στο 
ΤΕΕ (Νίκης 4) στον 1ο όροφο και ώρα 09:00 έως 19:00. Για τη συμμετοχή στην 

ψηφοφορία απαιτείται βιβλιάριο υγείας και αστυνομική ταυτότητα.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σε αναδίπλωση του πολιτικού εγχειρήματος 
απεμπλοκής από τα Μνημόνια και την «τρόικα» 
επιδόθηκε η κυβέρνηση το τελευταίο τριήμερο. 
Και μπορεί οι διαρροές να χρέωσαν την ευθύνη 
της κατάρρευσης των τιμών στο Χρηματιστήριο 
και την αύξηση της απόδοσης των ομολόγων, σε 
εσφαλμένες διατυπώσεις του Ολλανδού προέ-
δρου του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, 
η πραγματικότητα, ωστόσο, κατέδειξε τον με-
γάλο σκεπτικισμό των αγορών για την επομένη 
ημέρα της Ελλάδας, σε πολιτικό και οικονομικό 
επίπεδο.
Η κυβερνητική δήλωση πως προτίθεται να λάβει 
«προληπτική πιστωτική γραμμή», ελπίζεται να 
λειτουργήσει καθησυχαστικά για τις αγορές, 
πλην, όμως, το περιεχόμενο της συμφωνίας που 
θα οδηγήσει στη λήψη αυτού του «προληπτικού 
δανείου» και ο ρόλος που θα διαδραματίσουν 
ΔΝΤ και ΕΕ, αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό. 
Διότι, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισμα-
τικές Υποθέσεις, Γίρκι Κατάινεν, ήταν ιδιαίτερα 
σαφής όταν ανέφερε πως η ΕΕ θα συνεργαστεί 
«πολύ στενά με τις ελληνικές αρχές για να 
ολοκληρωθεί η τρέχουσα αξιολόγηση, η οποία 
θα απαιτήσει την συμφωνία επί ολοκληρωμένης 
δέσμης φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων»!
Μεταρρυθμίσεις «πολιτικά οδυνηρές», καθώς 
περιλαμβάνουν αλλαγές στο ασφαλιστικό, στα 
εργασιακά και στους μισθούς του δημοσίου, που 
αναμφισβήτητα - εφόσον ληφθούν - θα έχουν 
κόστος για την κυβέρνηση.
Και μια λεπτομέρεια με σημασία: με το «μίνι 
κραχ» έγινε φανερό πως τα επενδυτικά κεφά-
λαια που έρχονται στην Ελλάδα δεν είναι μακρο-
πρόθεσμα και τα περισσότερα εξ αυτών θέλουν 
να διαθέτουν ένα βραχυπρόθεσμο ξεκάθαρο 
ορίζοντα για το πώς και που επενδύουν, διασφα-
λίζοντας άμεσα κέρδη !

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στην επαναληπτική γενική συνέλευση της 
ερχόμενης Παρασκευής (24/10) των με-
τόχων της Hellenic Steel, με βασικό θέμα 
την εκκαθάριση της εταιρίας κρίνεται το 
μέλλον της Χαλυβουργίας. Η ιταλική κυ-
βέρνηση έχει θέσει υπό επιτροπεία τη μη-
τρική ILVA, που οδεύει προς πώληση, ενώ 
γίνονται κινήσεις να απεμπλακεί άμεσα 
από την ελληνική θυγατρική. Οι έλληνες 
εργαζόμενοι έχουν ασκήσει παρέμβαση 
με υπόμνημα τους στον Ιταλό υπουργό 
Οικονομικής Ανάπτυξης Φεντερίκα Γκου-
ίντι, όπως και στον επίτροπο που έχει 
ορίσει η ιταλική κυβέρνηση στον όμιλο 
ILVA, ενώ αναμένουν πρωτοβουλίες από 
το υπουργείο Ανάπτυξης. Η εταιρεία δεν 
δέχεται νέες παραγγελίες, συνεχίζοντας 
να λειτουργεί καθώς υπάρχουν παραγγε-

λίες προς εκτέλεση, ενώ ακόμη δεν έχει 
σταματήσει η αποστολή πρώτης ύλης από 
την Ιταλία προκειμένου να εκπληρωθούν 
οι υποχρεώσεις της επιχείρησης. «Για τον 
κλάδο, το κλείσιμο της Hellenic Steel θα 
ήταν μεγάλο πλήγμα», δήλωσε στη Voria.gr 
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μετάλλου 
Γ. Στεφανόπουλος. «Την τελευταία τριετία 
στην Ελλάδα έχουν χαθεί περισσότερες 
από 1.500 θέσεις χαλυβουργών και, όπως 
έχει διαπιστωθεί από διεθνείς μελέτες, μία 
θέση χαλυβουργού υποστηρίζει έμμεσα 
και άμεσα, άλλες έξι θέσεις απασχόλησης. 
Συνεπώς, δεν είναι μόνοι οι θέσεις των 274 
συναδέλφων που εργάζονται στη Hellenic 
Steel, είναι και η πολύ αρνητική επίπτωση 
που θα υπάρξει στην τοπική οικονομία και 
απασχόληση», τόνισε ο ίδιος.

 Λόγω της οικο-
νομικής κρίσης 
αλλά και του πολύ 
υψηλού ενεργει-
ακού κόστους, 
οι εταιρείες του 
κλάδου βρίσκο-
νται στα όρια της 
κατάρρευσης.

ΧΑΘΗΚΑΝ 1500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ

ΣΗΜΕΡΑ

Κρίσιμη εβδομάδα για  
τη Χαλυβουργία

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

Ενιαίο μητρώο καταγραφής όλων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων δημόσιων και ιδιωτικών έργων, 
ενιαία κριτήρια επιλογής εργοληπτών για όλες τις αναθέτουσες αρχές της χώρας και επίβλεψη της 
κατασκευής από ανεξάρτητους μηχανικούς, είναι το μέλλον για τα κατασκευαστικά έργα στην Ελλά-
δα, όπως το περιέγραψε ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, 
μιλώντας στη Βουλή.

Αναλυτικά στη σελίδα 3.

Νέα δεδομένα  στα δημόσια έργα 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-10-2014

ΑΘΗΝΑ
➦  Ξεκινά σήμερα στις 6 μ.μ. -στο συγκρότημα 
Πατησίων του ΕΜΠ- ο κύκλος συζητήσεων του 
Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, με θέμα:  
«Στρατηγικές χωρικού σχεδιασμού σήμερα. Κα-
θολικός ή σημειακός σχεδιασμός; Αστική διάχυση 
ή τόνωση της κεντρικότητας;».

   Εκδήλωση αφιερωμένη στον Μιχάλη Παπαδάκη 
(Υδραυλικό Μηχανικό) διοργανώνει σήμερα 20 
Οκτωβρίου και ώρα 18.30 η Εταιρεία Μελέτης 
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, με α) προΐμιο 
από τον Πρόεδρο της ΕΜΑΕΤ, ομ. καθηγητή του 
ΕΜΠ, Θ.Π. Τάσιο και β) διάλεξη του  Μεταλλειολό-
γου μηχανικού Ε. Χιώτη με θέμα: «Συμβολή στην 
αρχαία Αθηναϊκή Τοπογραφία: ο Φαίδρος και ο 
Σωκράτης στον Ιλισό».
  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, 
Πλάκα) και η είσοδος είναι ελεύθερη.

 Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου της Σ. 
Κουράκου - Δραγώνα «Άμπελος και Οίνος στον 
Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο», θα πραγματοποιηθεί 
στις 6 Νοεμβρίου στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 
(Βασ. Κων/νου 48) και ώρα 19.00.

  Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων 
του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
διοργανώνει από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου 
2014 συνέδριο με θέμα «Περί των Αρχαιοτήτων 
ιδίως. Η Αρχαιολογία στην Ελλάδα του 19ου 
αιώνα μέσα από τις πηγές του Αρχείου των 
Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων». 
Τις δύο πρώτες ημέρες, οι εργασίες του συνε-
δρίου θα διεξαχθούν στην Αίθουσα τελετών της 
εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (Πανε-
πιστημίου 22), ενώ την Τρίτη ημέρα, στο Αμ-
φιθέατρο του Πανεπιστημίου Αθηνών «Άλκης 
Αργυριάδης» (Πανεπιστημίου 30).
Στο πλαίσιο της επιστημονικής εκδήλωσης θα 
εγκαινιαστεί η νέα έκθεση «Ιστορίες επί χάρτου. 
Μορφές και θέματα της Αρχαιολογίας στην 
Ελλάδα του 19ου αιώνα».
Πληροφορίες: τηλ.: 210 3358000, 210 3358155, 
e-mail: deam@culture.gr, url: http://nam.
culture.gr

Εκδήλωση της ΕΜΑΕΤ

Βιβλιοπαρουσίαση

Τριήμερο επιστημονικό 
συνέδριο

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας  
ΠΑΤΡΑ

Χαρτογραφική Επιστημονική 
Εταιρία Ελλάδας22-24 

Οκτωβρίου
2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση: «Πράσι-
νες πιστοποιήσεις και αξία ακινήτου»  
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Προώθηση των ηλεκτρικών οχημά-
των σε  Δήμους και επιχειρήσεις». 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας 
(ΚΑΠΕ)
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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

 Εκδήλωση με θέμα «ΣΥΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ: Διεθνές Συνέδριο για την Κοι-
νωνική Επιχειρηματικότητα και τις Καινο-
τόμες Ιδέες» διοργανώνεται από το Δίκτυο 
Αναπτυξιακών Συμπράξεων Κρήτης, στο 
πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων ΤοπΕΚΟ 
και ΤοπΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης.
Στόχοι του συνεδρίου –που θα πραγματο-
ποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 27 και 28 
Νοεμβρίου 2014, είναι:
-Η ανάδειξη της κοινωνικής επιχειρημα-
τικότητας ως πεδίο ανάπτυξης βιώσιμων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που 
μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα της 
ανεργίας.
-Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την 
ευρωπαϊκή διάσταση στον τομέα της κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας.
-Η παρουσίαση καινοτόμων ιδεών σε 
διάφορους τομείς (περιβάλλον, πολιτισμός, 
τουρισμός, πρωτογενής τομέας, μεταφορές 
κλπ), με στόχο να αποτελέσουν έμπνευση 
για τη δημιουργία νέων κοινωνικών συνε-
ταιριστικών επιχειρήσεων.
-Η παρουσίαση και ανάδειξη καλών πρα-
κτικών στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κοινωνικών 
επιχειρήσεων καθώς και στον τομέα της 
ανάπτυξης καινοτόμων κοινωνικών επιχει-
ρήσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
-Η επίλυση βασικών θεμάτων (νομικών, 
φορολογικών, επιχειρηματικών κλπ) που 
αφορούν και προβληματίζουν τους κοινωνι-
κούς επιχειρηματίες μέσα από την ανάπτυξη 
διαλόγου με εξειδικευμένους συμβούλους 
στην ίδρυση κοινωνικών συνεταιριστικών 
επιχειρήσεων.
-Ο διάλογος μεταξύ φορέων αναφορικά 

με ζητήματα που άπτονται της κοινωνικής 
οικονομίας, της κοινωνικής επιχειρηματικό-
τητας και της απασχόλησης.
-Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις 
πολιτικές και το σχεδιασμό του Υπουργεί-
ου Εργασίας και της Περιφέρειας Κρήτης 
αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας και των κοινωνικών συνεταιρι-
στικών επιχειρήσεων κατά τη Νέα Προγραμ-
ματική Περίοδο.
-Η παρουσίαση της υλοποίησης των σχε-
δίων ΤΟΠΕΚΟ και ΤΟΠΣΑ στην Περιφέρεια 
Κρήτης και του ρόλου του Δικτύου Αναπτυ-
ξιακών Συμπράξεων Κρήτης στην προώθηση 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Πληροφορίες: http://www.topsa.akomm.gr/
script/

Συνέδριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα 



Το περίγραμμα των προθέσεων-στόχων για 
το μέλλον των δημόσιων έργων στη χώρα 
μας, έδωσε ο υπουργός ΥΜΕΔΙ, Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, απαντώντας σε επίκαιρη 
ερώτηση της βουλευτού Α΄ Θεσσαλονίκης 
της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατε-
ρινάρη, με αφορμή την πρόσφατη κατάρ-
γηση των κατώτερων 
και ανώτερων ορίων 
προϋπολογισμού για 
τη συμμετοχή των 
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ι κ ώ ν 
εταιρειών σε δημο-
πρατήσεις έργων, κα-
θώς και την έναρξη 
των διεργασιών για 
τη σύνταξη ΠΔ που 
θα προσδιορίζει τον 
τρόπο υποκατάστα-
σης του ΜΕΕΠ, από 
ένα νέο σύστημα κα-
ταγραφής «οικονομι-
κών φορέων», όπως 
αναφέρεται συγκε-
κριμένα στο άρθρο 
59 του ν.4278/2014. 
Πρόκειται για ζήτημα 
που έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία 
των μικρομεσαίων κατασκευαστικών επι-
χειρήσεων, που διαβλέπουν, όπως έχουν 
τονίσει σε ανακοινώσεις τους, την κατα-
στροφή, καθώς, σε μια περίοδο κατά την 
οποία σπανίζουν τα μικρά έργα, δόθηκε 
το δικαίωμα στους μεγάλους ομίλους να 
συμμετέχουν σε οποιονδήποτε δημοπρα-
σία ανεξάρτητα ύψους προϋπολογισμού. Ο 
κ. Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στη Βουλή, είπε 
πως «η προσπάθειά μας είναι να εντα-
χθούν σ’ αυτά τα (νέα) μητρώα, τους κατα-
λόγους, τα αρχεία - όπως θέλετε πείτε τα 
- όλοι οι κατασκευαστές ιδιωτικών και δη-
μόσιων έργων, έτσι ώστε να υπάρχει ένα 
επίσημο αρχείο της χώρας, στο οποίο θα 
καταγράφονται όσοι ασχολούνται με αυτό 

το αντικείμενο».  Όπως διευκρίνισε, στα 
νέα μητρώα θα καταγράφονται οι κατα-
σκευαστικές εταιρείες με βάση τα πτυχία, 
η εμπειρία, ο αριθμός των εργαζομένων, η 
οικονομική δυνατότητα, αλλά και η δάνεια 
εμπειρία που θα μπορεί να λάβει από κά-
ποιον άλλο, ώστε να συμμετέχει σε διαγω-
νισμό για μεγαλύτερο έργο, όπως, επίσης, 

οι δυνατότητες σύστασης κοινοπραξίας ή 
συνεργασίας. Έτσι, υπογράμμισε, δεν θα 
μπορεί κάθε αναθέτουσα αρχή να κάνει 
κατά το δοκούν πολιτική, αλλά θα είναι 
υποχρεωμένες όλες να εφαρμόζουν ενιαί-
ους κανόνες σε όλη τη χώρα. Στόχος είναι 
«να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις για να μπορούν, όχι να κρατηθούν 
οι εταιρείες στο επίπεδο που βρίσκονται, 
αλλά να κάνουν κάτι παραπάνω. Πρέπει 
να γίνουν προσπάθειες, ούτως ώστε οι μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις και να συνεργα-
στούν μεταξύ τους και να μεγαλώσουν και 
να αποκτήσουν εύρος στη δραστηριότητά 
τους» είπε ο υπουργός ΥΜΕΔΙ. Απαντώ-
ντας στο αίτημα της διατήρησης της ση-
μερινής μορφής του ΜΕΕΠ, ως προς τις 

τάξεις, κατηγορίες έργων, αλλά και της 
εξαίρεσης των έργων με προϋπολογισμό 
κάτω των 5,2 εκατ. ευρώ από τις κοινο-
τικές προβλέψεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε 
πως «έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες να 
κάνουν μια συζήτηση και με τη Διεύθυνση 
Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ και με τη δική 

μας Ανεξάρτητη Αρχή των 
δημοσίων συμβάσεων, 
για να δούμε τα ζητήμα-
τα που περιλαμβάνει η 
γνωμοδότηση (σ.σ. πρό-
κειται για γνωμοδότηση 
που έχει καταθέσει στο 
υπουργείο η ΠΕΔΜΕ-
ΔΕ και αναφέρεται στη 
δυνατότητα διατήρησης 
της νομοθεσίας για έργα 
κάτω του κοινοτικού ορί-
ου), έτσι ώστε ό,τι και να 
γίνει, να μπορέσουμε να 
προστατεύσουμε και με 
άλλα κίνητρα τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις». 
Εξάλλου, αναφερόμε-
νος στην εκτέλεση και 
επίβλεψη των έργων, ο 

υπουργός ΥΜΕΔΙ είπε πως «το κράτος 
πρέπει να αλλάξει ρόλο σε ό,τι αφορά στον 
τρόπο τον οποίο διαχειρίζεται τα δημόσια 
έργα. Εννοώ ότι τα μεγάλα έργα πρέπει να 
φύγουν από το υπουργείο ως επίβλεψη 
και να πάνε σε ανεξάρτητους μηχανικούς, 
όπως γίνεται με τα έργα παραχώρησης, 
όπου πραγματικά συντελείται μια επανά-
σταση στο ρόλο του κράτους» ανέφερε 
συγκεκριμένα, υποστηρίζοντας πως «ο 
ρόλος του κράτους ήταν στρεβλωτικός», 
γι’ αυτό και τα έργα, κατά την άποψή του, 
κοστίζουν «τρεις και τέσσερις φορές τον 
προϋπολογισμό τους» για να καταλήξει 
πως «ο ρόλος του κράτους είναι εποπτι-
κός, να βλέπει αν ο ανταγωνισμός λει-
τουργεί σωστά».

Τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ παρήγαγαν το 60% του ηλεκτρισμού τους από 
ορυκτά καύσιμα στους πρώτους επτά μήνες του 2014, σύμφωνα με τα τε-
λευταία στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ). Συνολικά πα-
ρήχθησαν 6000 τεραβατώρες ηλεκτρισμού, με το 60% να προέρχεται από 
την καύση ορυκτών καυσίμων, το 18% από την πυρηνική ενέργεια, το 15% 
από τα υδροηλεκτρικά και το 7% από τις ΑΠΕ. Όσον αφορά τα υδροηλε-

κτρικά, στην Αυστρία, τον Καναδά και τη Νέα Ζηλανδία, καλύπτουν πάνω 
από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ στην περίπτωση της Ισλανδίας το 
70% και στη Νορβηγία το 96%. Οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ενέργειας ήταν 
τον Ιούλιο οι Δανία, Ουγγαρία και Λουξεμβούργο με πάνω από το 50% των 
αναγκών τους. Αντιθέτως, οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ήταν η Σλοβακιά, η 
Ελβετία, η Σλοβενία και η Εσθονία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Η εξαίρεση για τα κάτω του κοινοτικού ορίου έργα συζητείται με 
τη Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ

Ορυκτά καύσιμα
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Στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση 
Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης στο 
φυσικό αέριο, στο πρότυπο του κοινωνικού 
τιμολογίου της ΔΕΗ για το ηλεκτρικό ρεύμα, 
προχωρεί άμεσα το ΥΠΕΚΑ. Όπως αναφέ-
ρεται στην σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, ύστερα από επιστολή του Υπουργού 
ΠΕΚΑ, Γιάννη Μανιάτη προς τις Εταιρείες 
Παροχής Αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας, διερευνήθηκε, με τη συνεργασία 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η δυνατό-
τητα θέσπισης του Τιμολογίου Υπηρεσιών 
Αλληλεγγύης. Έτσι, με βάση την κατάσταση 
του ΔΕΔΔΗΕ για τους δικαιούχους του Τιμο-
λογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης στο ηλεκτρι-
κό ρεύμα, οι τρεις ΕΠΑ εκτίμησαν ότι στο Τι-
μολόγιο μπορούν να ενταχθούν συνολικά 181 
κοινωφελείς φορείς: 44 στην Αττική, 79 στη 
Θεσσαλονίκη και 58 στη Θεσσαλία. Η συ-
νολική ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου 
των εν λόγω φορέων υπολογίζεται σε 15.092 
MWh. Το συνολικό κόστος για τη συγκε-
κριμένη παρέμβαση ανέρχεται από 88.400 
ευρώ, με έκπτωση 10%, έως 618.800 ευρώ, 
αν δοθεί έκπτωση 70% στις τιμές του οικια-
κού τιμολογίου φυσικού αερίου που ισχύουν 

σήμερα (52 ευρώ ανά MWh, άνευ φόρων).

Τιμολόγιο αλληλεγγύης 
στο φυσικό αέριο Τη σταδιακή μείωση κατά 30% του Ενιαίου 

Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) από το 
2015 σχεδιάζει η κυβέρνηση, σύμφωνα με 
την «Καθημερινή». Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΝ-
ΦΙΑ, καθώς και ο συμπληρωματικός φόρος θα 
μειωθούν κατά 750 εκατ. ευρώ. Ο υπουργός 
Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης ανέφερε 
χθες «πως η μείωση τόσο του κύριου όσο και 
του συμπληρωματικού φόρου αποτελεί ήδη 
στόχο της κυβέρνησης». Επισημαίνεται πως ο 
πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς προανήγγειλε τη 
σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ, τονίζοντας ότι τα 
έσοδα από τον φόρο θα μειωθούν σταδιακά από 
το 1,43% του ΑΕΠ, κάτω από το 1% του ΑΕΠ, αρ-
χής γενομένης από το επόμενο έτος, παράλλη-
λα με την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών 
αξιών. Σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες ο κ. 
Χαρδούβελης ανέφερε ότι έχει ήδη συσταθεί 
επιτροπή υπό την προεδρία του γενικού γραμ-
ματέα Δημόσιας Περιουσίας, η οποία εργάζεται 
προς τον σκοπό αναθεώρησης του τρόπου υπο-
λογισμού των διοικητικών αξιών των ακινήτων 
ανά γεωγραφικές ζώνες ώστε να αντανακλούν 
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς της κυβέρνησης, από τον Ενιαίο 
Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και τον συμπλη-
ρωματικό φόρο θα εισπραχθούν φέτος περίπου 
2,65 δισ. ευρώ. Σταδιακά, το ποσό αυτό θα μει-

ωθεί στα 1,9 δισ. ευρώ. Αυτό που δεν έχει γίνει 
γνωστό είναι εάν θα είναι οριζόντια η μείωση 
των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ και 
του συμπληρωματικού φόρου ή εάν θα γίνουν 
μειώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινή-
των. Για παράδειγμα, έχει ανακοινωθεί από την 
κυβέρνηση ότι το 2015 οι ιδιοκτήτες κενών και 
μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων θα έχουν με-
γαλύτερη έκπτωση από αυτήν που προβλέπε-
ται για φέτος (20%), η οποία πιθανόν να φθάσει 
στο 50% του φόρου. Το κόστος της παρέμβασης 
αυτής δεν είναι γνωστό, όπως επίσης δεν είναι 
γνωστό εάν οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ το 2015 
θα εξαντληθούν στην ανωτέρω στοχευμένη 
παρέμβαση. Πάντως, με την αναπροσαρμογή 
των αντικειμενικών αξιών (το 2016 ή το 2017) 
θα μειωθεί αυτομάτως τόσο ο ΕΝΦΙΑ όσο και ο 
συμπληρωματικός φόρος. Και αυτό διότι ο φό-
ροι θα υπολογίζονται με τις πραγματικές τιμές 
της αγοράς και όχι με τις πλασματικές σημερι-
νές αντικειμενικές, οι οποίες στις περισσότερες 
περιοχές της χώρας ξεπερνούν κατά πολύ τις 
τιμές πώλησης των ακινήτων. Σημειώνεται ότι 
το νέο αυτόματο σύστημα αναπροσαρμογής 
των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων θα εί-
ναι έτοιμο στα τέλη Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει 
ότι οι αντικειμενικές αξίες δεν προβλέπεται να 
τροποποιηθούν νωρίτερα από τον Ιανουάριο 
του 2016.

Σχέδιο μείωσης  του ΕΝΦΙΑ

Στα μέσα του 2015 εκτιμά το υπ. Υποδομών ότι θα 
είναι έτοιμα τα πρώτα 4.000 hotspot για την πα-
ροχή δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο. Για το 
έργο συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ υπέβαλαν 
προσφορές τέσσερις εταιρίες:

- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.

- ΤΕΛΕΣΤΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.Π.Ε.

- COSMOS BUSINESS SYSTEMS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.

- ΖΤΕ ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑ.

- ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ-
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει το πρωί της Πέμπτη 23 Οκτωβρίου ενώ «μετά 
την αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθη-
καν, οι ανάδοχοι που θα επιλεγούν θα κληθούν 
να υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο με τη Γενική 
Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
και εν συνεχεία να συμμετέχουν στις διαδικασίες 

για τη σύναψη εκτελεστικών συμβάσεων για την 
υλοποίηση του έργου». Σύμφωνα με το υπουρ-
γείο «αποτελεί το μεγαλύτερο έργο διεθνώς σε 
επίπεδο κάλυψης χώρου και τα αποτελέσματα 
του αναμένεται να αποτελέσουν καλή πρακτική 
για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση». Στα 15 εκατ. 
ευρώ περιλαμβάνεται το κόστος προμήθειας 
και εγκατάστασης εξοπλισμού, του λογισμικού 

Προσφορές για έργο 15 εκατ. ευρώ 

διαχείρισης, των υπηρεσιών εγγύησης και συ-
ντήρησης του δικτύου αλλά και το λειτουργικό 
κόστος έως το τέλος Οκτωβρίου του 2015. 
Στη δεύτερη φάση -που θα ακολουθήσει- ανα-
μένεται να ενταχθούν στο δίκτυο σημεία ειδι-
κού ενδιαφέροντος και χωροθέτησης μεγάλης 
έκτασης (π.χ. πάρκα, λιμάνια, αρχαιολογικοί 
χώροι).
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ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Την Παρασκευή, στη βάση Vandenberg, στην 
Καλιφόρνια, προσγειώθηκε το μη επανδρωμένο 
αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, 
X-37B, μετά από συνεχή παραμονή 674 ημε-
ρών στο διάστημα, στο πλαίσιο της αποστολής 
«Orbital Test Vehicle 3 (OTV-3)». Ήταν η τρίτη 
διαδοχική αποστολή του προγράμματος, με την 
πρώτη να έχει απογειωθεί τον Απρίλιο του 2010 
και να έχει διαρκέσει 224 ημέρες και τη δεύτερη 
να έχει ολοκληρωθεί στις 16 Ιουνίου 2012, μετά 
από παραμονή 469 ημερών στο διάστημα. Ωστό-
σο, καμιά λεπτομέρεια δεν έχει γίνει γνωστή έως 
σήμερα, με συνέπεια να έχει δοθεί «έδαφος» 
στους θεωρητικούς συνωμοσίας για ατέλειωτα 
σενάρια, κυρίως περί διαστημικής κατασκοπεί-
ας, καθώς το Πεντάγωνο ήταν πάντα εξαιρετικά 
φειδωλό στις πληροφορίες, αναφορικά με τα 

συγκεκριμένα αεροσκάφη που μοιάζουν με 
μικρά διαστημικά λεωφορεία. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος, είχε ανακοινωθεί, δοκιμάζονται 
τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με προηγμένη 
καθοδήγηση, πλοήγηση και έλεγχο, τα συστήμα-
τα θερμικής προστασίας, ηλεκτρονικά συστήμα-
τα, τις υψηλές θερμοκρασίες και επαναχρησιμο-
ποιήσιμη μόνωση, τα ελαφριά ηλεκτρομηχανικά 
συστήματα πτήσης, την αυτόνομη τροχιακή 
πτήση, επανείσοδο και προσγείωση. Το διαστη-
μικό σκάφος X-37B , κατασκευασμένο από την 
Boeing έχει μήκος 29 πόδια και 3 ίντσες, ύψος 9 
πόδια και 6 ίντσες, άνοιγμα φτερών 14 πόδια και 
11 ίντσες, ενώ ζυγίζει περίπου 5,5 τόνους. Στο 
διάστημα βρέθηκε χάρη σε πύραυλο Atlas V.

ΜΥΣΤΗΡΙΑ  
ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣΤα υποκαταστήματα των τραπεζών γίνονται περισσότερο σαλόνια και οπωσδήποτε High-tech, 

εξαρτώνται ως προς την καλή λειτουργία και εξυπηρέτηση από τους …πελάτες  και ελάχιστα 
έως καθόλου από τους υπαλλήλους, που είτε δεν υπάρχουν ή αν υπάρχουν περιορίζονται σε 
υποβοήθηση χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων από τους πελάτες. Δεν αλλάζουν, ωστόσο, 
ως προς την ουσιαστική λειτουργία τους, διατηρούν την δύσκολη πρόσβαση στα …προϊόντα 
τους για την πλειοψηφία των πελατών. 
Δείγματα των νέων υποκαταστημάτων τραπεζών, που έχουν αρχίσει να λειτουργούν ανά τον 

κόσμο και έχουν να κάνουν με την αρχιτεκτο-
νική, παρουσιάζουμε σήμερα και αύριο.

Η «ναυαρχίδα» των υποκαταστημάτων της 
Barclays βρίσκεται στο Piccadilly, του Λονδί-
νου, καλύπτει επιφάνεια περίπου 750 τ.μ. σε 
τρεις ορόφους και οι υπηρεσίες που παρέχει 
βασίζονται, κυρίως, στην διαδραστικότητα, 
με ένα μεγάλο μέρος της συνολικής επιφά-
νειας να διατίθεται σε self-service τραπεζική 
εξυπηρέτηση.

Αποχαιρετίστε τις μονότονες μεγάλες σει-
ρές, η άποψη του αρχιτεκτονικού  γραφείου 
Newtone είναι πως τα υποκαταστήματα των 
τραπεζών πρέπει να μιμούνται στο σχεδια-
σμό τα εμπορικά καταστήματα λιανικής πώ-
λησης και μ’ αυτή τη λογική διαμόρφωσαν το 
εσωτερικό αυτού του υποκαταστήματος της 
ING Direct, στο Μιλάνο.

Μέσα από το γυαλιστερό εσωτερικό της η 
Dot FNB, στο Κέιπ Τάουν, της Νότιας Αφρι-
κής, χρησιμοποιεί «διαδραστική τεχνολο-
γία», η οποία ανιχνεύει τους ανθρώπους που 
περνούν μπροστά από το υποκατάστημα και 
τους προτρέπει με διάφορα μηνύματα να 
αλληλεπιδράσουν με την οθόνη για να πλη-
ροφορηθούν περισσότερα για τα προϊόντα 
και υπηρεσίες που προσφέρει.

Το ψηφιακό τραπεζικό κατάστημα της Allied 
Irish Bank, στο Δουβλίνο, επικεντρώνεται 

γύρω από τις ψη-
φιακές τεχνολογίες 
αυτο-εξυπηρέτησης, 
που βοηθούν τους 
πελάτες να μάθουν για 
τις υπηρεσίες του. Οι 
επισκέπτες απολαμ-
βάνουν δωρεάν χρήση 
των iPads, iMac και 
της ασύρματη σύνδεση 
στο Internet.

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το πρόβλημα θα αποτελέσει αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης με τους δανειστές- ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2020- Σημαντική επιβάρυνση στο 
δημοσιονομικό έλλειμμα • Θα γίνεται συμψηφισμός από τις 27 

Οκτωβρίου για όσους χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία- «ΜΠΛΟΚΟ» 
ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ • Τονωτική ένεση για τις επιχειρήσεις- ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Οι δικαιούχοι γλιτώνουν τις νέες μειώσεις που αναμένονται 
μέσα στο 2015- ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 31.000 «ΠΑΛΙΑ» ΕΦΑΠΑΞ • Αλέξης 
Τσίπρας: ΣΙΝΙΑΛΟ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ • ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: 
ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΗ ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ • Οικονομικός πόλεμος- ΟΙ ΚΡΟΙΣΟΙ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΣΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΒΡΟΧΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΑ.

ΕΘΝΟΣ: Συναγερμοί και security από τους πρυτάνεις για φύλαξη 
των χώρων- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ» ΣΤΑ ΑΕΙ • Από την 
επόμενη εβδομάδα- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Κόντρα Τσίπρα- Λαφαζάνη- ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΡΙΖΑ • Ραντεβού 
Σαμαρά- Βενιζέλου- ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- ΒΟΥΛΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Αλλάζει ο χάρτης στους 
ερευνητικούς φορείς με το νέο νομοσχέδιο- ΤΣΕΠΩΝΕ ΚΑΙ ΜΗ 
ΕΡΕΥΝΑ • Κυβέρνηση- ΣΥΡΙΖΑ- ΟΞΥΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ • 
Κοινωνική οικονομία- ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 12.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΤΡΥΠΗΣΕ ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ ΤΟΥ «ΜΑΥΡΟΥ 

ΧΡΥΣΟΥ» • ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.: ΒΟΛΕΨΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η φοροδιαφυγή, η μαύρη εργασία και τα 
κυκλώματα ξεφαντώνουν- ΤΟΞΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ- Τι 
δείχνουν οι 5 τόνοι που βρέθηκαν στον Ασπρόπυργο- Ευρωπρόστιμα 
για απουσία εθνικού σχεδίου διαχείρισης • Η τρόικα ξανάρχεται για…- 
ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ • ΣΥΡΙΖΑ προς 
κυβέρνηση: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΧΡΕΟΥΣ 
• Ψάχνουν για συνυπόχρεους- ΣΑΦΑΡΙ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Νέο Μνημόνιο (με διαφορετικό όνομα), νέο δάνειο 
και νέα μέτρα για να… σωθεί η χώρα- ΠΑΓΟΒΟΥΝΟ Νο2!- Γκίκας 
Χαρδούβελης: Δεν παίρνουμε διαζύγιο από το ΔΝΤ- Ομολογία 
Βούλτεψη: «Έξοδος» μόνο με τη συναίνεση της τρόικας.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΕΝΦΙΑΛΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΣΥΡΙΖΩΘΟΥΝ!- Πού οδηγεί η βάναυση 
φορολογία ακινήτων.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι προφητείες της ορθόδοξης παράδοσης 
συγκλίνουν και εκπληρώνονται: ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟ «ΞΑΝΘΟ ΓΕΝΟΣ» ΣΤΟΝ 
Γ’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ!
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«ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ»

REAL NEWS |  Σελίδα 47 |19/102014

Ο πρόεδρος του TEE Χρήστος Σπίρτζης καταγγέλλει ότι 
ο επικεφαλής του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ Αντώνης Σελλιανάκης 
μεθοδεύει τη διάλυση του ταμείου.

Άνθρωπο για «ειδικές αποστολές»-και μάλιστα με ανάλογη 
προϋπηρεσία, η οποία χαρακτηρίζεται από ανορθόδοξες 
και εκκεντρικές τακτικές ώστε να «δικαιολογούν» ακόμα 
και αυθαιρεσίες- τοποθέτησαν στο τιμόνι του πλέον 
ισχυρού ταμείου της χώρας, σύμφωνα με καταγγελίες των 
επιστημονικών φορέων.
Πρόκειται για τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
(ΕΤΑΛ) Αντώνη Σελλιανάκη, ο οποίος, αφού 
«αυτοεξουσιοδοτείται», αποφασίζει μόνος του, αγνοώντας 
τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί 
άτυπα πρωτόκολλα και συντάσσει ακόμα και δικά του 
πρακτικά συνεδρίασης. Μάλιστα αρνείται επίμονα, 
παράτυπα και πεισματικά να εισαγάγει προς συζήτηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ακόμα και το θέμα της ρύθμισης 
των χρεών των πολιτικών μηχανικών προς το ταμείο 
τους, τη στιγμή που ο κλάδος έχει πληγεί όσο κανένας 
άλλος από την κρίση, λέγοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 
ότι «ο χαρακτηρισμός του "κακοπληρωτή" δεν αρμόζει 
στους μηχανικούς»! Χαρακτηριστική είναι η δήλωση στη 
Realnews του πρόεδρου της Διοικούσας Επιτροπής του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Χρήστου Σπίρτζη: «Μετά 
την αποστολή κοινής επιστολής όλων των προέδρων των 
επιστημονικών φορέων στον πρωθυπουργό, ζητώντας 
την απομάκρυνση του κ. Σελλιανάκη από τον ενιαίο 
ασφαλιστικό μας φορέα και έπειτα από τις συνεχείς 
προκλήσεις, παρανομίες και ακροβατισμούς του 
ενάντια στους ασφαλισμένους και τους φορείς που τους 
εκπροσωπούν, ακόμα και μετά την ανάδειξη της πορείας 
του στον ΟΕΚ και την αποκάλυψη της απόφασης του ΣτΕ 
εναντίον του, η εμμονική στήριξη του από την κυβέρνηση 
σημαίνει ότι ο κ. Σελλιανάκης λειτουργεί στην κατεύθυνση 
της ειδικής αποστολής που του έχουν αναθέσει όσοι 
από τους κυβερνητικούς κύκλους τον πρότειναν, τον 
διόρισαν και συνεχίζουν να τον στηρίζουν. Σε συνδυασμό, 
δε, με την επιβολή ανθρώπων της κυβέρνησης στην 
Τράπεζα Αττικής (που έχουν εκτελέσει κι άλλες ειδικές 
κυβερνητικές αποστολές κοινωνικής αναλγησίας) δείχνει 
την κατεύθυνση κύκλων της κυβέρνησης για την περαιτέρω 
ληστεία των αποθεματικών και της περιουσίας του 
ασφαλιστικού μας φορέα, την ίδια ώρα που οι μηχανικοί, 
οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι οδοντίατροι, 
ο επιστημονικός κόσμος της χώρας δεν μπορούμε να 
καλύψουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές, δεν έχουμε 
ιστροφαρμακευτική περίθαλψη και δεν απολαμβάνουμε 
ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας. Θέλουν να γκρεμίσουν το 
ταμείο μας».
Σημειώνεται ότι στο ΕΤΑΑ έχουν ενταχθεί τα ταμεία 

Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, 
Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και το 
ταμεία των Νομικών. Για το θέμα τα μέλη του ταμείου 
έχουν ζητήσει αρκετές φορές συνάντηση με τον υπουργό 
Εργασίας Γιάννη Βρούτση, ο οποίος όμως αρνείται να 
τους δει. Αυτός είναι και ο λόγος που ισχυρίζονται ότι η 
τοποθέτηση του Αντ. Σελλιανάκη στη θέση του προέδρου 
του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ μόνο τυχαία δεν είναι. «Είναι ο μόνο 
τρόπος να μπορέσει η κυβέρνηση να βάλει χέρι στα τρία 
πλέον υγιή ταμεία της χώρας. Κάποιος πρέπει να τα "τινάξει 
στον αέρα" και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τέτοιες 
μεθοδεύσεις», λένε χαρακτηριστικά.
Ο βίος και η πολιτεία του Αντ. Σελλιανάκη ήταν γνωστοί 
από το 2008, όταν η τότε προϊσταμένη του υπουργός Φάνη 
Πάλλη-Πετραλιά τον έπαυσε από τα καθήκοντά του ως 
προέδρου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
Οι «ικανότητές» του, όμως, δεν έμειναν αναξιοποίητες. 
Τοποθετήθηκε στο τιμόνι του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ και άρχισε 
αμέσως τις παρεμβάσεις. Στην είσοδο του ταμείου 
τοποθέτησε κάγκελα, προκειμένου οι δικαιούχοι να 
εισέρχονται και να εξέρχονται κατά μόνας.
Σύμφωνα με μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του ο 
πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος Χρ. Σπίρτζης, το πρώτο που 
έκανε ήταν, παρά την άρνηση της Διεύθυνσης Νομικών 
Υποθέσεων και χωρίς την προβλεπόμενη προηγούμενη 
απόφαση του Δ.Σ., να αποστείλει στο εποπτεύον υπουργείο 
τροπολογία, με την οποία όριζε ότι δεν είναι πρόεδρος του 
Δ.Σ. αλλά ολόκληρου του ΕΤΑΑ. Ταυτόχρονα τοποθέτησε 
στο γραφείο του γραμματέα, η απόσπαση της οποίας έγινε 
πολύ αργότερα, ενώ συνέστησε στον διευθυντή Νομικών 
Υποθέσεων μια δικηγόρο ως νομική σύμβουλό του, η οποία, 
όμως, δεν είχε καμία έννομη σχέση με το ΕΤΑΑ. Το πρώτο 
καιρό της παρουσίας του στο ταμείο τήρησε και δικό του 
πρωτόκολλο, το οποίο κράτησε μυστικό από την αρμόδια 
υπηρεσία. Επιπροσθέτως, παρά το γεγονός ότι το Δ.Σ. 
τον Δεκέμβριο του 2013 είχε αποφασίσει τη μη αποστολή 
καταλόγου βεβαιώσεων οφειλών στο Κέντρο Είσπραξης 
Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), ο πρόεδρος του Δ.Σ., 
«κατά παράβαση των καθηκόντων του», όπως αναφέρεται 
στη μήνυση, έσπευσε να εκτελέσει πιστά τη σχετική 
εντολή του πολιτικού του προϊστάμενου. Με ανάλογο τρόπο 
προχώρησε και σε αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Αρνείται, δε, πεισματικά να εισαγάγει προς συζήτηση μια 
σειρά από θέματα, παρά το γεγονός ότι ο νόμος προβλέπει 
την υποχρεωτική εισαγωγή τους αν τα εισηγείται το 1/4 των 
μελών του Δ.Σ. Ανάμεσά τους, «η κατάδηλη δυσλειτουργία 
του Δ.Σ. του ταμείου» και η ακύρωση διάφορων εγγράφων 
του για τα οποία δεν είχε προηγηθεί απόφαση του 
Δ.Σ., όπως αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, ΚΕΑΟ, 
μετακινήσεις - τοποθετήσεις προσωπικού κ.λπ.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, παρείχε στον εαυτό του 
και εξουσιοδότηση  για συμμετοχή στις Γ.Σ. των τραπεζών 
Αττικής και Εθνικής.
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ΔΟΣΗ ΑΠΟ 50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 20/102014

Στην τελική ευθεία μπαίνει πλέον η νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση 
των ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορίες και ασφαλιστικά 
ταμεία, καθώς εντός της εβδομάδος μπαίνουν οι τελικές 
«πινελιές» από τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας και 
κατατίθεται στη Βουλή.
Μια ρύθμιση που θα δώσει μεγάλη ανάσα σε περισσότερους 
από τρία εκατομμύρια οφειλέτες, αφού σε αυτήν θα ενταχθούν 
οφειλές οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το 
τέλος Σεπτεμβρίου, το ελάχιστο ποσό δόσης θα είναι 50 ευρώ, 
ενώ το ετήσιο επιτόκιο από το 8,76% που είναι σήμερα θα 
μειωθεί στο 4,5%-4,8%.
Μεγάλο επίσης θα είναι το όφελος και για το οικονομικό 
επιτελείο, αφού υπολογίζεται ότι με τη νέα ρύθμιση θα δοθεί 
μια «τονωτική ένεση» στις εισπράξεις, αν ληφθεί υπόψη ότι 
το σύνολο των ληξιπρόθεσμων χρεών σε εφορίες και ταμεία 
υπερβαίνει σήμερα τα 90 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάντως τα 
69 δισ. οφείλονται στις ΔΟΥ.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί και ένα ισχυρό ανάχωμα στη 
ραγδαία αύξηση των ληξιπρόθεσμων, με δεδομένο ότι κάθε 
μήνα οι φορολογούμενοι αφήνουν απλήρωτους φόρους και 
πρόστιμα που προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ.
  Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι μόνο το Σεπτέμβριο οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές «φούσκωσαν» κατά 1,4 δισ. ευρώ, 
ενώ τα στοιχεία του ΙΚΑ δείχνουν ότι οι νέοι οφειλέτες έχουν 
φτάσει στις 549.151, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου 21.000 
μέσα σε μόλις ένα μήνα.
Το όλο πρόβλημα επιτείνεται ακόμη περισσότερο και από τις 
προσφυγές που κατατίθενται πλέον καθημερινά, ενώ είναι 
αξιοσημείωτο ότι στα διοικητικά πρωτοδικεία εκκρεμούν 
319.226 υποθέσεις που στρέφονται κατά προστίμων και 
πρόσθετων φόρων, εκ των οποίων οι 15.492 προστέθηκαν σε 
ένα τρίμηνο.
Για τους ανωτέρω λόγους, αλλά και νια το γεγονός ότι τα 
ληξιπρόθεσμα έχουν «πνίξει» την αγορά, με αποτέλεσμα τα 
λουκέτα και οι απολύσεις να είναι καθημερινό φαινόμενο, 
είναι φανερό ότι η υιοθέτηση άμεσα της νέας ρύθμισης 
καθίσταται επιβεβλημένη περισσότερο από ποτέ.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το σχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών, όπως έχει επισημάνει η «Ν», εκτός από τη 
μείωση του επιτοκίου και το χαμηλό ποσό κάθε δόσης 
προβλέπει μεγάλο αριθμό δόσεων, που φτάνει τις 100 για 
οφειλές έως 15.000 ευρώ και τις 72 για μεγαλύτερες, ενώ 
παρέχει ισχυρό κίνητρο για ταχύτερη εξόφληση των χρεών με 
σημαντικές εκπτώσεις στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.
Συγκεκριμένα, το ποσοστό της έκπτωσης θα εξαρτάται από τον 
αριθμό των δόσεων εξόφλησης του χρέους, αφού η ρύθμιση 
προβλέπει τα εξής: 
- 90% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 12 δόσεις.
- 85% για 24 δόσεις.
- 80% για 36 δόσεις
- 75% για 48 δόσεις.
- 70% για 60 δόσεις.

- 65% για 72 δόσεις.
Θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι «ανοιχτό» παραμένει 
ακόμη το ποιο καθεστώς θα διέπει τους οφειλέτες που έχουν 
ήδη ενταχθεί σε κάποια από τις ισχύουσες ρυθμίσεις και 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, αφού θα νιώσουν 
αδικημένοι με δεδομένο ότι η νέα ρύθμιση θα περιέχει 
ευνοϊκότερους όρους.
Για το λόγο αυτό άλλωστε και το οικονομικό επιτελείο, που 
δεν επιθυμεί να δημιουργήσει οφειλέτες δύο «ταχυτήτων», 
σχεδιάζει να μειώσει ακόμη περισσότερο τις προσαυξήσεις 
τους κατά 20%, υπό την προϋπόθεση ότι θα παραμείνουν 
«πιστοί» στη ρύθμιση που έχουν ήδη επιλέξει.

ΣΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ: ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 35% 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 17 | 20/102014

Από 30% έως 35% κατά μέσο όρο υπολογίζεται πως έχουν 
μειωθεί την τελευταία τετραετία οι μισθοί των εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα. Οι μειώσεις στις αποδοχές έγιναν είτε με 
την υπογραφή νέων συμβάσεων είτε μέσα από την επέκταση 
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
Τις μεγαλύτερες απώλειες έχουν οι χαμηλόμισθοι 
εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών που ουσιαστικά μέσα 
στην κρίση είδαν να κάνουν φτερά τρεις μισθοί τον 
χρόνο! Ο κατώτερος μισθός για έναν νέο που πιάνει 
πρώτη φορά δουλειά διαμορφώνεται στα 511 ευρώ μεικτά 
(ακόμα χαμηλότερες είναι οι αποδοχές για τους μερικώς 
απασχολούμενους).
Την ίδια στιγμή περισσότεροι από 850.000 εργαζόμενοι 
καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην 
καταβολή των μισθών τους. Πρόκειται για περιπτώσεις που οι 
μισθοί καθυστερούν από τέσσερις έως και δεκαπέντε μήνες.
  Με βάση την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ 
οι μέσες ετήσιες μεικτές αποδοχές στην Ελλάδα ανά 
απασχολούμενο είναι μικρότερες από αυτές της Σλοβενίας και 
της Κύπρου (όπου επίσης έχει μειωθεί ο πραγματικός μισθός) 
και ανέρχονται σε 21.930 ευρώ.
Οι αντίστοιχες αποδοχές είναι περίπου 35.000 ευρώ στην 
Ισπανία, 39.000 ευρώ στη Γερμανία, 49.000 ευρώ στη Γαλλία 
και 45.000 ευρώ στην Ιρλανδία.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το ότι την περίοδο 2010-2013 
υποχωρούν σημαντικά και οι κατώτατες κλαδικές πραγματικές 
αποδοχές. Ενδεικτικά αναφέρεται πως μειώνονται 
κατά 18,8% στα ξενοδοχεία, 9,8% στο εμπόριο, 6,6% στην 
τσιμεντοβιομηχανία και 4,5% στη σιδηροβιομηχανία.
Τέλος, με βάση το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ το διάστημα 
2010-2013 -σε τρέχουσες τιμές- οι αποδοχές εργασίας 
μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μειώθηκαν κατά 
41 δισεκατομμύρια. Μάλιστα εκτιμάται πως πρόκειται να 
μειωθούν κατά 2 επιπλέον δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 
τέλος της φετινής χρονιάς.


