
«Βουτιά» καταθέσεων: Με απώλειες 12,24 δισεκατομμυρίων ευρώ έκλεισε ο 
Ιανουάριος όσον αφορά στο υπόλοιπο των καταθέσεων, σύμφωνα με τα στοι-

χεία που ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδας.
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Η κατάρρευση των τιμών διαμερισμάτων, γραφείων 
και καταστημάτων και κατά την Τράπεζα της Ελλάδος 
είναι γεγονός: κατά 38,1% από το 2008 έως το 
τελευταίο τρίμηνο του 2014 για τα διαμερίσματα σε 
όλη τη χώρα, 31,6% από το α’ εξάμηνο του 2010 
ως το α’ εξάμηνο του 2014 για τα γραφεία, 28,8% 
το ίδιο διάστημα για τα καταστήματα υψηλών προδι-
αγραφών!
Κατά τα πιστωτικά ιδρύματα  ακόμη χειρότερα είναι τα 
πράγματα σε ότι αφορά τις τιμές διαμερισμάτων στην 
Αθήνα (-40,4%) και Θεσσαλονίκη (-42,4%), ενώ 
στην πράξη οι αγοραπωλησίες γίνονται σήμερα σε 
τιμές 60% κατώτερες από το α’ εξάμηνο του 2010.
Αυτή η βίαιη ανατροπή, συνέπεια της πολιτικής των 
«μνημονίων», διαμόρφωσε τα πρωτοφανή ποσοστά 
ανεργίας και την μόνιμη ύφεση στην οικονομία, δυο 
από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η χώρα. Ο «ξαφνικός θάνατος» που επιβλήθηκε σε 
έναν παραγωγικό και εμπορικό τομέα που (καλώς ή 
κακώς) στήριζε αποφασιστικά την αύξηση του ΑΕΠ, 
καταβαράθρωσε τα βασικά στοιχεία της οικονομίας, 
κατά τρόπο σχεδόν μη αναστρέψιμο.
Τα «ευρήματα» της Τράπεζας της Ελλάδος, περι-
γράφουν και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 
τράπεζες, μια τεράστια «τρύπα» στα στεγαστικά δά-
νεια, αλλά και την τεράστια αδικία που συνολικά και 
απολύτως άκριτα επιβλήθηκε στους πολίτες με την 
εφαρμογή του ΕΝΦΙΑ επί τιμών ανύπαρκτων, γεγο-
νός που γνώριζε πολύ καλά ο σημερινός κεντρικός 
τραπεζίτης και τότε υπουργός Οικονομίας Γιάννης 
Στουρνάρας.
Πάνω απ’ όλα αποδεικνύουν την αντίληψη με την 
οποία ασκήθηκε η διαχείριση της εξουσίας τα προη-
γούμενα πέντε χρόνια.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αναλυτικά  
στη σελ. 3 

ΣΗΜΕΡΑ

Την άμεση αναστολή του 
Ν.4281/14, τουλάχιστον ως την 
1η Ιανουαρίου 2016, για λόγους 
εύρυθμης λειτουργίας του συ-
στήματος παραγωγής δημοσίων 
έργων, «αλλά και προκειμένου ν’ 
αποφευχθούν τραγελαφικές κα-
ταστάσεις», ζητά ο ΣΑΤΕ με επεί-
γον έγγραφο προς τον υπουργό 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλί-
ας και Τουρισμού Γιώργο Σταθά-
κη και τον αναπληρωτή υπουργό 
Υποδομών Χρήστο Σπίρτζη.

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο 
του ΣΑΤΕ, «για όσα έργα τυχόν δη-
μοπρατηθούν μετά την 1/3/2015 
υπάρχει νομικό κενό ή (κατ' άλ-
λους) πλήρης ασυδοσία για τις κα-
λούμενες τάξεις, το περιεχόμενο 
της διακήρυξης δημοπρασίας, τα 
ζητούμενα δικαιολογητικά καθώς 

και τον τρόπο τροποποίησης της 
σύμβασης, με πιο πιθανό αποτέ-
λεσμα το υφιστάμενο νομικό κενό 
να δώσει αφορμή σε διάφορες 
αναθέτουσες αρχές να αυθαιρε-
τήσουν, ερμηνεύοντας κατά το 
δοκούν το Ν.4281/14, με αποτέ-
λεσμα σημαντικές καθυστερήσεις 
στην ανάθεση των έργων, λόγω 
δικαστικών προσφυγών και την 
καθυστέρηση υλοποίησης του 
Συγχρηματοδοτούμενου Προ-
γράμματος Δημοσίων Επενδύσε-
ων, αλλά και πιθανότητα απώλειας 
κονδυλίων του ΕΣΠΑ».

Με δυο λόγια, τονίζεται, «δεν θα 
υπάρχει μετά την 1-3-2015 κανέ-
να θεσμικό πλαίσιο που να διέπει 
την εκτέλεση των έργων. Άρα νέα 
έργα δεν θα μπορούν να ξεκινή-
σουν».

Ο ΣΑΤΕ ζητά την 
αναστολή έναρ-
ξης ισχύος του 
Ν.4281/14

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΤΕ

Σήμα κινδύνου για την εκτέλεση 
νέων δημοσίων έργων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3 - 4  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 5  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 6  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 7- 8  αποκόμματα εφημερίδων

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

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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

9
Μαρτίου
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ΗΜΕΡΙΔΑ: "Εμφανείς και αφανείς ενισχύσεις 
των μνημείων"
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ηλεκτρονι-
κής και Τηλεπικοινωνιών (PACET)
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

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

Τμήματα Μηχανικών Η/Υ, 
Πληροφορικής και Φυσικής 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

8-9
Μαίου
2015
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

"Νέες Τεχνολογίες και Πολιτική Προστασία"

Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής της ΕΛΕΤΥΜ

Έκθεση της ΕΔΕΜ

Εκδηλώσεις

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοργανώνει το 2ο 
πανελλήνιο συνέδριο "Νέες Τεχνολογίες και 
Πολιτική Προστασία" με αντικείμενο τη συμ-
βολή του τρίπτυχου Εκπαίδευση-Έρευνα-
Καινοτομία στην αντιμετώπιση συμβάντων 
σχετικών με την Πολιτική Προστασία, όπως 
οι φυσικές και τεχνολογικές καταστρο-
φές, οι αποστολές έρευνας και διάσωσης 
και η ανθρωπιστική βοήθεια. Το συνέδριο 
θα πραγματοποιηθεί από τις 10 ως τις 12 
Ιουνίου 2015 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
Μεσογείου, στο Παλιό Λιμάνι Χανίων. 
 Οι θεματικοί τομείς που θα καλυφθούν 
στο συνέδριο περιλαμβάνουν τα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα όλων των βαθμίδων της 
προετοιμασίας των μαθητών σε θέματα 

πολιτικής προστασίας, τις πρόσφατες ερευ-
νητικές εξελίξεις στον τομέα πρόληψης και 
αντιμετώπισης φυσικών περιστατικών και 
τεχνολογικών καταστροφών, την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών στη πρόληψη μεγάλων 
θαλάσσιων, οδικών και αεροπορικών ατυχη-
μάτων, τα σχέδια δράσης για αντιμετώπιση 
καταστροφών και τρομοκρατικών ενεργει-
ών, για ανθρωπιστική βοήθεια, διάσωση 
ναυαγών, καθώς και παρουσίαση καινοτό-
μων εμπορικών εφαρμογών για άμεση και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση συμβάντων 
πολιτικής προστασίας. 
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ερευνητές, 
εκπρόσωποι του δημόσιου τομέα και του 
επιχειρηματικού χώρου.

   Η Ελληνική Εταιρία Υπολογιστικής Μη-
χανικής  (ΕΛΕΤΥΜ) σε συνεργασία με τα 
Τμήματα Μηχανολόγων και Πολιτικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ορ-
γανώνει το 8ο Διεθνές Συνέδριο Μηχανικής, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 12 ως 
τις 15 Ιουλίου 2015, στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. 
Το συνέδριο έχει στόχο την προβολή 
πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών που 
συνδυάζουν αριθμητικά και θεωρητικά 

αποτελέσματα στις περιοχές της θεωρητικής 
και εφαρμοσμένης μηχανικής. 
Η ΕΛΕΤΥΜ είναι μέλος της ECCOMAS – the 
European Community on Computational 
Methods in Applied Sciences – και σχε-
τίζεται με την IACM – the International 
Association for Computational Mechanics. 
Το πρώτο της συνέδριο έγινε το 1992 και 
έκτοτε διοργανώνεται σε διαφορετικές 
πόλεις.
Πληροφορίες: http://8gracm.mie.uth.gr/

  Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανι-
κών (ΕΔΕΜ) -με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 
20 χρόνων από την ίδρυσή της- διοργανώνει 
έκθεση με θέμα: «Η εικαστική έκφραση των 
Γυναικών Μηχανικών», από τις 8 ως τις 10 
Μαρτίου 2015, στην αίθουσα τέχνης art.estate  (Κ. 
Βάρναλη & Επιδαύρου 53, Χαλάνδρι, artestate.gr 
). Η έκθεση θα περιλαμβάνει εικαστικά έργα (ζω-
γραφική, φωτογραφία, κολάζ, γλυπτική, κεραμική, 
χαρακτική κ.ά.) γυναικών μηχανικών. 

• Συνέδριο και  Γενική Συνέλευση του 
Οργανισμού Λιμένων Ευρώπης (ESPO), θα 
πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στις 21 και 
22 Μαΐου 2015. Κύριο θέμα του συνεδρί-
ου: «No ports, no energy. No energy, no 
ports», με στόχο να φωτιστεί η  στρατηγική 
θέση που κατέχουν τα λιμάνια στην παροχή 
ενέργειας σε όλους τους τομείς της οικονο-
μίας στις χώρες της Ε.Ε. Στο συνέδριο, στο 
οποίο θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι από 
όλα τα ευρωπαϊκά λιμάνια, εκπρόσωποι του 
ΟΗΕ, των διεθνών Οργανισμών Ναυτιλίας 
και συνδικάτων λιμένων κ.ά.

•Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατα-
ναλωτή, ο Δήμος Ηλιούπολης, το Κίνημα 
Πολιτών "Καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε" 
και η ΓΣΕΒΕΕ οργανώνουν εσπερίδα με 
θέμα: "Εθνική Ανάγκη: Καταναλώνουμε ότι 
Παράγουμε". Η εκδήλωση θα πραγματο-
ποιηθεί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 
της Ηλιούπολης (Μαρίνου Αντύπα 134 & 
Σοφοκλή Βενιζέλου 100), την Κυριακή 15 
Μαρτίου 2015 και ώρα 18:00.
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Η επιστολή του ΣΑΤΕ για την αναστολή έναρξης ισχύος  
του Ν.4281/14

Ελλάδα, η μόνη χώρα στην ΕΕ που «ψαλίδισε»  
τον ελάχιστο μισθό

Όπως επισημαίνει ο ΣΑΤΕ στην επιστολή προς τους αρμόδιους υπουρ-
γούς, για να εφαρμοστεί και να λειτουργήσει ο τομέας παραγωγής 
των δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4281/14, 
ήδη θα έπρεπε:
•να είχαν προετοιμαστεί τουλάχιστον τα σχέδια των προβλεπόμενων 
Προεδρικών Διαταγμάτων περί του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων, περί του Κανονισμού Ανάθεσης των Δημοσίων Έργων, περί 
του Κανονισμού Εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων, 
•να είχαν επιλυθεί σειρά προβλημάτων που άμεσα θα ανακύψουν 
από την άμεση κατάργηση - χωρίς περίοδο προσαρμογής - από την 
1/3/2015 π.χ. των άρθρων 15 (κατάργηση Πρότυπων Τευχών Δια-
κηρύξεων), 20 (Κατάργηση Ενημερότητας Πτυχίου) 57 (Κατάργηση 
ΑΠΕ) και 102 (Αδυναμία αντιστοίχισης των καλούμενων τάξεων σε 
σχέση με τον προϋπολογισμό μελέτης του δημοπρατούμενου έργου) 
του Ν.3669/2008.
Ο ΣΑΤΕ είχε επισημάνει εγκαίρως τους κινδύνους στους συναρμόδι-
ους υπουργούς εγγράφως, πως μια σειρά από ουσιαστικά ζητήματα 
εκτέλεσης των δημόσιων έργων δεν καλύπτονταν από το Ν.4281/14, 
όπως:
•Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και γενικότερα οργά-
νωση του εργοληπτικού επαγγέλματος
•Συστήματα Δημοπράτησης 
•Στάδιο εκτέλεσης των Έργων 
•Έννομη προστασία κατά το στάδιο εκτέλεσης των Έργων
•Αναλύσεις τιμών και αναθεώρηση τιμών δημοσίων έργων
•Επιμετρήσεις, Πιστοποιήσεις κ.λ.π.
τονίζοντας πως «οι ανωτέρω κρισιμότατοι τομείς πρέπει να ρυθμίζο-

νται με τον νόμο και όχι με την έκδοση μελλοντικών Προεδρικών Δι-
αταγμάτων/Κανονισμών/Υπουργικών Αποφάσεων, ενώ από την κατ’ 
άρθρο εξέταση του νομοσχεδίου κατέστη, περισσότερο από σαφές, 
ότι το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής των δημοσίων έργων θα πρέπει να 
αποτελέσει ιδιαίτερο θεσμικό πόνημα, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 
τομέα των δημοσίων έργων και εξαιτίας του γεγονότος ότι η αγορά 
των δημοσίων έργων στην Ελλάδα ήταν ήδη ρυθμισμένη από ένα θε-
σμικό πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριμένο και αυστηρό από τα υπόλοιπα 
πεδία των δημοσίων συμβάσεων».
Στη νέα επιστολή του ο ΣΑΤΕ υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο Σύνδε-
σμος έχει ταχθεί, προ πολλού, υπέρ της αναγκαιότητας ριζικών με-
ταρρυθμίσεων στο θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων, με 
στόχο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δράσεων και τη βέλτι-
στη αξιοποίηση των δημοσίων πόρων, μέσω της διαφάνειας. Και αυτό 
πρέπει να γίνει με ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που να εναρμονίζεται 
με τις τελευταίες Οδηγίες της Ε.Ε.
Με βάση αυτές τις απόψεις ο Σύνδεσμος υπέβαλε περίπου πριν ένα 
χρόνο συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις επί των άρθρων του 
(τότε) νομοσχεδίου και νυν Ν.4281/14, που για λόγους που δεν έγιναν 
γνωστοί απορρίφθηκαν από τους αρμόδιους.
Ο ΣΑΤΕ, σήμερα, επαναφέρει εκείνες τις προτάσεις του με βασικό 
αίτημα την ιδιαίτερη αντιμετώπιση του θεσμικού πλαισίου παρα-
γωγής των δημόσιων έργων σε ένα ενιαίο, σαφώς προσδιορισμένο, 
νομοθετικό πλαίσιο, με βάση την υφιστάμενη κωδικοποίηση του 
Ν.3669/2008 και την αναμόρφωσή της σε εκείνα τα σημεία που χρή-
ζουν βελτιώσεων, εις όφελος της διαφάνειας και της αποτελεσματι-
κής κατανομής και χρήσης των δημοσίων πόρων και της ανάκλησης 
του Ν.4281/2014 για τον σκοπό αυτό. 

 Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ε.Ε. όπου ο 
ονομαστικός ακαθάριστος ελάχιστος μισθός 
μειώθηκε το 2015 σε σχέση με το 2008, από 
794 σε 684 ευρώ, δηλαδή κατά -14%, σύμφω-
να με στοιχεία της Εurostat που δόθηκαν στη 
δημοσιότητα. 
Σημειώνεται ότι στις υπόλοι-
πες μνημονιακές χώρες στην 
Πορτογαλία ο ελάχιστος μισθός 
αυξήθηκε κατά 19% (από 497 σε 
589 ευρώ) και στην Ιρλανδία πα-
ρέμεινε αμετάβλητος στα 1.462 
ευρώ την ίδια περίοδο.
Σε Μονάδες Αγοραστικής Δύ-
ναμης (ΜΑΔ) η μείωση στην Ελ-
λάδα ήταν 12%, από 865 ΜΑΔ σε 
764 ΜΑΔ όταν στη Γερμανία είναι 
1.441 ΜΑΔ. Στην Πορτογαλία ο πραγματικός 
ελάχιστος μισθός σε ΜΑΔ αυξήθηκε κατά 21% 
και στην Ιρλανδία κατά 10%.
Στην ΕΕ σε ονομαστικούς όρους οι μεγαλύτε-

ρες αυξήσεις στον ελάχιστο μισθό μεταξύ 2008 
και 2015 παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία +95%, 
τη Βουλγαρία +64%, τη Σλοβακία +58% και τη 
Λετονία +57%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat την 1η 
Ιανουαρίου 2015, 22 από τα 28 κράτη μέλη της 

ΕΕ εφάρμοζαν ελάχιστο μισθό με μεγάλες, 
όμως, διακυμάνσεις να παρατηρούνται μεταξύ 
της Βουλγαρίας που είναι 184 ευρώ και του 
Λουξεμβούργου που φτάνει τα 1.923 ευρώ.

Ειδικότερα, δέκα κράτη-μέλη εμφανίζουν 
ελάχιστο μισθό κάτω από τα 500 ευρώ: Bουλ-
γαρία 184 ευρώ, Ρουμανία 218 ευρώ, Λιθουα-
νία 300 ευρώ, Τσεχία 332 ευρώ, Ουγγαρία 333 
ευρώ, Λετονία 360 ευρώ, Σλοβακία 380 ευρώ, 
Εσθονία 390 ευρώ, Κροατία 396 ευρώ και Πο-

λωνία 410 ευρώ.
Σε πέντε κράτη-μέλη ο ελάχι-
στος μισθούς κυμαίνεται μετα-
ξύ 500-1.000 ευρώ: Πορτογαλία 
589 ευρώ, Ελλάδα 684 ευρώ, 
Μάλτα 720 ευρώ, Ισπανία 757 
ευρώ και Σλοβενία 791 ευρώ.
Τέλος, σε επτά κράτη-μέλη ο 
ελάχιστος μισθός υπερβαίνει τα 
1.000 ευρώ: Μεγάλη Βρετανία 
1.379 ευρώ, Γαλλία 1.458 ευρώ, 

Ιρλανδία 1.462 ευρώ, Γερμανία 1.473 ευρώ, 
Βέλγιο και Ολλανδία 1.502 ευρώ και Λουξεμ-
βούργο 1.923 ευρώ.



  Πανελλήνιος Διαγωνισμός Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups πραγματο-
ποιείται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ) και τη Μονάδα Καινοτο-
μίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στόχος του διαγωνισμού 
είναι να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν να καταθέσουν 
τις επιχειρηματικές προτάσεις οι οποίες επιδεικνύουν νέους τρόπους επιχειρηματικό-
τητας και καινοτομίας και που μπορούν να αναδείξουν το ιδιαίτερο προφίλ της περιοχής. 
Θα βραβευτούν οι προτάσεις που θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού τα οποία 
και θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους.  H προ-
θεσμία για το 1ο στάδιο υποβολής προτάσεων στο διαγωνισμό λήγει στις 2 Μαρτίου 2015. 
Πληροφορίες για το διαγωνισμό στον ιστότοπο: www.aegean-startups.gr 

Πανελλήνιος διαγωνισμός  
νεανικής επιχειρηματικότητας

  Υποψήφια στην κατηγορία «Αναθέτουσας 
αρχής της χρονιάς» ήταν η εταιρεία Κτιρι-
ακές Υποδομές ΑΕ [ΚτΥπ ΑΕ] στα ετήσια 
βραβεία του διεθνούς φήμης αγγλόφωνου 
περιοδικού IJGlobal για το έργο της το 
2014. Η ΚτΥπ ΑΕ επιλέχθηκε ανάμεσα σε 
πολλούς υποψήφιους από την Ευρώπη και 
την Αφρική.
Μετά τη διάκριση που απέσπασε για έργα 
ΣΔΙΤ σχολικών κτιρίων από το κορυφαίο 
βρετανικό οικονομικό περιοδικό World 
Finance, το Νοέμβριο 2014, με την υποψη-
φιότητα για τα διακεκριμένα βραβεία της 
IJGlobal, η ΚτΥπ ΑΕ συνεχίζει να προβάλ-

λει το έργο του ελληνικού Δημοσίου στο 
εξωτερικό. Στην κατηγορία της καλύτε-
ρης αναθέτουσας αρχής του έτους για την 
περιοχή Ευρώπης-Αφρικής επιλεγμένοι 
υποψήφιοι για το επιφανές έργο τους ήταν 
επίσης η δημόσια εταιρεία ύδρευσης του 
Μαρόκου [Office National de l'Electricité 
et de l'Eau], ο εθνικός οργανισμός ανα-
πτυξιακής χρηματοδότησης της Ιρλανδίας 
[National Development Finance Agency], ο 
δημόσιος φορέας υποδομών της Ολλανδίας 
[Rijkswaterstaat] καθώς και ο νικητής του 
βραβείου, το ταμείο επενδύσεων υποδομών 
της Σκωτίας [Scottish Futures Trust].  

Ελληνική συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό

  Σειρά ζητημάτων, σχετικά με την προστα-
σία των αρχαιολογικών χώρων, το κανονι-
στικό πλαίσιο εντός ζωνών Προστασίας και 
την αναγκαιότητα παρέμβασης των Εφο-
ρειών Αρχαιοτήτων για τον καλλωπισμό και 
την ευπρέπεια των αρχαιολογικών χώρων, 
τη συνεργασία αρμόδιων υπουργείων και 
τη διάθεση πιστώσεων και προσωπικού στις 
περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου 
Πολιτισμού, ανέδειξε με πόρισμά του ο Συ-
νήγορος του Πολίτη, μετά την εξέταση της 
νομιμότητας των εργασιών μικρής κλίμακας 
εντός του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών. 
Έπειτα από αναφορά πολίτη, ο Συνήγορος 
πραγματοποίησε έλεγχο νομιμότητας, που 
αφορούσε αρχικά τη διαδικασία αλλά και την 
αρμοδιότητα έγκρισης οικοδομικών εργασι-
ών μικρής κλίμακας εντός του αρχαιολογικού 
χώρου των Δελφών από την οικεία υπηρεσία 
δόμησης. Η Αρχή είχε διαπιστώσει έλλειψη 
σαφούς ρύθμισης για παρόμοιες εργασίες 
από την αρμόδια υπηρεσία, ενώ η διερεύνη-
ση της συγκεκριμένης αναφοράς ανέδειξε 
μία σειρά από ειδικότερα θέματα που σχετί-
ζονται με την πραγματοποίηση οικοδομικών 
εργασιών εντός αρχαιολογικών χώρων. 
Στο πόρισμά του, ο Συνήγορος του Πολίτη 
επισημαίνει τα εξής:
α) τη δυνατότητα εκτέλεσης των οικοδομικών 
εργασιών του άρθρου 13 του Ν. 3028/2002 
εντός των αρχαιολογικών χώρων μετά από 
άδεια του υπουργείου Πολιτισμού και έγκρι-
ση των αρμοδίων υπηρεσιών δόμησης 
β) τη μη ταύτιση των εργασιών της Αρχαιο-
λογικής Υπηρεσίας που προβλέπονται από το 
ν. 3028/2002 για τα ακίνητα μνημεία με τις 
προβλεπόμενες από την σχετική Υπουργική 
Απόφαση 5219/2004 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., περί ερ-
γασιών μικρής κλίμακας
γ) την αναγκαιότητα άμεσης παρέμβασης 
της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για λόγους 
τήρησης της ευπρέπειας των αρχαιολογικών 
χώρων και προστασίας των επισκεπτών τους, 
καθώς και την τροποποίηση της Υπουργικής 
Απόφασης περί έγκρισης εργασιών μικρής 
κλίμακας
δ) την ανάγκη αποσαφήνισης των αρμοδι-
οτήτων των αρχαιολογικών και των πολεο-
δομικών υπηρεσιών, σε ό,τι αφορά θέματα 
καθορισμού χρήσεων γης και ειδικών όρων 
δόμησης
ε) την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών 
κανονιστικής ρύθμισης των επιτρεπόμενων 
χρήσεων εντός Ζωνών Β΄ προστασίας, καθώς 
και τη στενότερη συνεργασία των υπουργεί-

ων Πολιτισμού και Π.Ε.Κ.Α. μέσω κοινής διυ-
πουργικής επιτροπής για την οριοθέτηση των 
αρμοδιοτήτων 
στ) την έλλειψη του αναγκαίου επιστημονι-
κού προσωπικού
ζ) την ανάγκη διάθεσης πιστώσεων και την 
ενίσχυση κυρίως των περιφερειακών υπηρε-

σιών, με τη διάθεση/ αναδιάταξη/ ορθολογι-
κότερη κατανομή ειδικευμένου επιστημονι-
κού και τεχνικού προσωπικού και τέλος
η) την ανάγκη έκδοσης της προβλεπόμε-
νης από την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 
3028/2002 απόφασης του υπουργού Πολιτι-
σμού, που εκκρεμεί.

Η προστασία αρχαιολογικών χώρων  
σε περιπτώσεις εργασιών μικρής κλίμακας
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ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 

Ή αφρικανικός μοντερνισμός, είναι η έκθεση που φιλοξενείται από τις 20 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαΐου στο Vitra Design Museum, στο Weil am Rhein 
της Γερμανίας, την οποία επιμελήθηκε ο αρχιτέκτονας και συγγραφέας Manuel Herz, με βάση, ως επί το πλείστον, φωτογραφίες του Iwan Baan.
Η έκθεση παρουσιάζει την πειραματική και φουτουριστική αρχιτεκτονική που παράχθηκε στην Κεντρική και υποσαχάρια Αφρική κατά τη δεκαετία του 
1960, την περίοδο κατά την οποία η περιοχή κατακτούσε την ανεξαρτησία της. Στην έκθεση παρουσιάζονται περίπου 80 κτίρια από πέντε χώρες (Κένυα, 
Ζάμπια, Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστού και Σενεγάλη), που περιγράφουν την αρχιτεκτονική και κοινωνική ελευθερία, αλλά και την αισιοδοξία της περιοχής 
καθώς έβλεπε να αποχωρούν οι αποικιοκράτες. Μια περίοδο κατά την οποία επικράτησε ο αφρικανικός μοντερνισμός, έντονος, ευφάνταστος και αντι-
συμβατικός.
Αξιοσημείωτο είναι πως πολλά από τα έργα σχεδιάστηκαν από αρχιτέκτονες από χώρες εκτός των νεοσύστατων κρατών, ακόμη και από τα αποικιοκρατι-
κά κράτη που εγκατέλειπαν την περιοχή.

Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κενιάτα, Ναϊρόμπι (Κένυα),  
έργο του Karl Henrik Nostvik, 1967-1973.

Η Πολυτεχνική Σχολή Knust (Kwame Nkrumah), Κουμάσι (Γκάνα), 
έργο του James Cubitt, 1956.

La Pyramide, κτίριο γραφείων και καταστημάτων, 
Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού), έργο του Rinaldo 
Olivieri, 1973.

Foire Internationale de Dakar, Ντακάρ (Σενεγάλη), έργο  
των Jean Francois Lamoureux & Jean-Louis Marin, 1974.

Πανεπιστήμιο της Ζάμπια - UNZA, Λουσάκα  
(Ζάμπια), έργο του Julian Elliott, 1965-1970.

Ivory Hotel, Αμπιτζάν (Ακτή Ελεφαντοστού), έργο των Heinz Fenchel και Thomas 
Leiterdorf, 1962-1970.

Hotel Ιndependence, Ντακάρ (Σενεγάλη), έργο των 
Henri Chomette και Roland Depret, 1973-1978.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΠΡΟΣ ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Ζητεί να κλείσει άμεσα και να συνεχιστούν 
οι μεταρρυθμίσεις • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑ-
ΝΕΙΩΝ ΖΗΤΕΙ Η ΤτΕ  •  ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ  •  
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 122 ΔΙΣ. ΣΤΟΥΣ ΙΝΔΙΚΟΥΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥΣ  •  ΖΗΤΗΜΑ 
ΔΙΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΔΝΤ- Θέτει ο υπουργός 
Επικρατείας, εάν χρειαστεί- Δεν έχει υποβληθεί επίσημα αίτημα λέει το 
Ταμείο  •  ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ- Τον Ιούνιο 
θα είναι έτοιμο το περιουσιολόγιο  •  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 500.000 ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ 
ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ- Με τις αναθεωρημένες αντικειμενικές τιμές.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Μειώνονται δραματικά τα κρατικά ταμειακά διαθέσιμα- ΑΣ-
ΦΥΞΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Οξύτατο το πρόβλημα ρευστότητας- Παράταση 
των πληρωμών σε ΔΝΤ και ΕΚΤ ζητά η κυβέρνηση  •  Μήνυμα Γ. Στουρνά-
ρα προς την κυβέρνηση- «ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣ-
ΤΕΣ ΑΜΕΣΑ»- Εκροές καταθέσεων 12,2 δισ. τον Ιανουάριο  •  Τον Ιούνιο 

του 2016 το περιουσιολόγιο- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΜΑΤΙ» ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑ  •  Εξαγγελίες Αλ. Φλαμπου-
ράρη- ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ 500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΣΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ  •  Αύξηση 6,9%- ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 3,7 ΔΙΣ. ΜΕΣΩ VISA ΤΟ 2014 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στόχος η είσπραξη 2,45 δισ. ευρώ από τα ληξι-
πρόθεσμα χρέη- ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΙ- Ποιοι είναι οι 11 βασικοί 
στόχοι που θέτει το υπουργείο Οικονομικών •  Χρηματοδοτικό Κενό: 
Δείγματα γραφής με νομοθετικό έργο περιμένουν οι εταίροι από την Ελλά-
δα- ΕΡΓΑ «ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- Γερμανία: Πράσινο 
για παράταση της δανειακής σύμβασης ανάβει η Κάτω Βουλή  •  Αλέκος 
Φλαμπουράρης: ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΕ-
ΧΟΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ  •  Μισέλ Σαπέν: ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  •  Ακαδημαϊκοί: ΤΑ «ΣΥΝ» ΚΑΙ ΤΑ «ΠΛΗΝ» 
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΠΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Με το σταγο-
νόμετρο η ρευστότητα από την Ευρωζώνη- Συνέχεια αναταράξεων στον 
ΣΥΡΙΖΑ • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 500.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ- Σενάρια για τον νέο φόρο  •  Γιάννης Στουρνάρας: ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ 
ΔΥΝΑΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Τα σχέδια της κυβέρνησης μετά το e-mail Βαρουφάκη- ΤΡΙΑ 
ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- Στο τραπέζι 
μεγαλύτερες μειώσεις για όσους βγαίνουν νωρίτερα από την εργασία 
και προοδευτική αύξηση των ορίων ηλικίας  •  ΣΥΡΙΖΑ:  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ 
ΚΟΜΜΑ. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  •  Κυβέρνηση: ΝΕΟΣ 
ΓΥΡΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΧΛΟ ΤΗΝ «ΑΣΦΥΞΙΑ» ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ  
•  Εφορία: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΣΟΔΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μνημόνιο νέου τύπου φέρνει το χρηματοδοτικό 
κενό- «ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ» ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ 30 ΔΙΣ. ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΟΙ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ  
•  Μέτρα- σοκ από το υπ. Οικονομικών για αύξηση των εσόδων- ΑΥ-
ΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ… ΧΩΡΙΣ ΔΗΛΩΣΗ- ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΕΣ  •  Σκέφτονται να μην 
περάσουν τη συμφωνία από τη Βουλή- ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΑΛΑΛΟΥΜ ΓΙΑ 
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ  •  Τα πρώτα επεισόδια από 
αντιεξουσιαστές επί ΣΥΡΙΖΑ- ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΑ ΕΞΑΡΧΕΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Όλο το πρόγραμμα για πάταξη φοροδιαφυγής και λαθρεμπο-
ρίου- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΚ & ΔΕΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ- Online σύνδεση 
για καταθέσεις, δάνεια και χρηματιστηριακές συναλλαγές- Περιουσι-
ολόγιο με φακέλωμα εισοδημάτων, ακινήτων και κινητών αξιών- Στο 
μικροσκόπιο: 900 μεγάλες επιχειρήσεις- 900 φορολογούμενοι μεγάλου 
πλούτου- 5.000 εκκρεμείς υποθέσεις- 15000 επαγγελματίες υψηλής 
παραβατικότητας- 200 υποθέσεις λαθρεμπορίας  •  Ταμειακή ασφυξία- 
Νέες πιέσεις από δανειστές- Εσωκομματικοί τριγμοί- ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΕΤΩΠΑ- Αλέξης Τσίπρας: Τους επόμενους 
μήνες θα δίνουμε μάχη μέρα με τη μέρα… Γ. Βαρουφάκης: ΕΚΤ & ΔΝΤ 

δεν θα μας αφήσουν να «σκοντάψουμε» τον Μάρτιο  •  Στην Κηφισιά- 
ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ- ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ  •  Τζιχαντιστές στη 
Μοσούλη- ΣΠΑΝΕ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΕΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Καταιγίδα για πληρωμές και 
εξόφληση δόσεων με άδεια ταμεία- ΜΑΡΤΗΣ ΓΔΑΡΤΗΣ- Εκβιασμοί 
από Σόιμπλε, αναμονή για τις αποφάσεις Ντράγκι- Βρόχος το ταμειακό 
έλλειμμα και το χρηματοδοτικό κενό- Αντικρουόμενες και αόριστες 
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών- Εσωκομματικές τριβές και ενστάσεις 
στον ΣΥΡΙΖΑ  •  Φορολογικοί έλεγχοι- ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  •  Ιράκ: ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  •  Κ.Ο. 
ΣΥΡΙΖΑ: ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

Η ΑΥΓΗ: Αλ. Τσίπρας στην Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ: ΜΑΧΗ ΜΕΡΑ- ΜΕΡΑ ΓΙΑ 
ΞΗΛΩΜΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ  •  Γ. Βαρου-
φάκης: ΔΕΝ ΘΑ ΒΟΥΛΙΑΞΟΥΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΕΤΑΙΡΟΥΣ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Είναι δυνατόν να πληρώθηκε 1.500.000 ευρώ από τα 
μυστικά κονδύλια;- ΜΑΥΡΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΧΡΥΣΕΣ BMW  •  
ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΣΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΚΕΝΟ!- Τι ζητάει ο 
Βαρουφάκης από τους θεσμούς! Κυβέρνηση: Δεν θα υπάρξει πιστωτικό 
γεγονός.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος- ΟΛΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- QUO VADIS?- Η ΓΕΦΥΡΑ 
ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ- Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΤΟΣ ΠΑΡΗΛΘΕ;

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Ανατροπές φέρνουν οι αλλαγές στη φορολογία- 
ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  •  Αλ. Τσίπρας: ΘΑ ΞΗΛΩ-
ΘΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ  •  12 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ «ΕΦΥΓΑΝ» ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ!- «Καμπανάκι» από τον Γ. Στουρνάρα 
για λήψη σκληρών μέτρων.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Αποκάλυψη- βόμβα από τον Γιώργο Πάλμο: «Η 
“ΟΜΑΔΑ Ε” ΚΑΤΕΡΡΙΨΕ ΔΥΟ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΜΑΧΗΤΙΚΑ».
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Η ΕΦΟΡΙΑ ΒΑΖΕΙ «ΧΕΡΙ» ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

www.imerisia.gr

Πρόσβαση όχι μόνο στα στοιχεία που αφορούν στις καταθέσεις των φορολο-
γούμενων αλλά και τα δάνεια και τα χρηματιστηριακά προϊόντα αποκτούν οι 
ελεγκτές της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το Επιχει-
ρησιακό Σχέδιο της ΓΓΔΕ για το 2015, το Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών 
και Λογαριασμών Πληρωμών, που παρακολουθεί τις κινήσεις των τραπεζικών 
λογαριασμών επεκτείνεται και σε συναλλαγές δανειακών προϊόντων. Ταυτό-
χρονα το περιουσιολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα εισοδήματα και 
περιουσιακά στοιχεία των φορολογούμενων θα είναι έτοιμο τον Ιούνιο του 
2016.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2015 με τους ελεγκτικούς και εισπρακτικούς 
στόχους έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. 
Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η ΓΓΔΕ φέτος θα πρέπει να βεβαιωθούν 
έσοδα πάνω από 2,6 δισ. ευρώ από τον έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων, 
1,04 δισ. ευρώ από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους και επιπλέον 700 εκατ. 
ευρώ από μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Επίσης θα πρέπει να εισπρα-
χθούν 1,7 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και το 25% των νέων 
ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Σύμφωνα με το σχέδιο θα γίνουν τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικές οχλήσεις 
στους φορολογούμενους με σκοπό τη συμμόρφωση τους και την εκπλήρω-
ση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων 
(Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Π.-Ν.Π., κλπ) και την καταβολή των ληξιπροθέσμων 
οφειλών τους. Στο σχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για 40.000 τελωνειακούς 
ελέγχους, τουλάχιστον 2.000 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου, ολοκλήρωση 
τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από 
την ΥΕΔΔΕ από τις οποίες σαράντα να αφορούν απάτες στο ΦΠΑ, διενέργεια 
τουλάχιστον 5.000 φορολογικών ελέγχων από την ΥΕΔΕΕ, 400 πλήρων ελέγ-
χων σε μεγάλες επιχειρήσεις και 500 μερικών ελέγχων σε μεγάλες επιχει-
ρήσεις. Προγραμματίζονται 900 έλεγχοι φορολογουμένων μεγάλου πλούτου 
στους οποίους περιλαμβάνονται υποθέσεις με εμβάσματα offshore και γενικά 
φορολογούμενους που βρίσκονται στη ζώνη υψηλού κινδύνου για διάπραξη 
φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το σχέδιο:
• Οι εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Δ.Ο.Υ., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. 
34,3 δις ευρώ.
• Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων από Τελωνεία 12,4 δις ευρώ.
• Εισπράξεις έναντι του «παλαιού» ληξιπροθέσμου χρέους Φορολογικής Διοί-
κησης 1,7 δις ευρώ (αύξηση 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2014).
• Εισπραξιμότητα έναντι του «αποτελεσματικού νέου» ληξιπροθέσμου χρέους 
Φορολογικής Διοίκησης, σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.
• Αύξηση της εισπραξιμότητας επί των συνολικών ληξιπροθέσμων οφειλών 
της Τελωνειακής Διοίκησης, κατά 5% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα 
στις 31/12/2014.
• Εισπραξιμότητα επί των βεβαιούμενων προστίμων, πολλαπλών τελών, δα-
σμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο σε 
ποσοστό άνω του 10%.
• Αύξηση των εισπράξεων από πωλήσεις οχημάτων και δικύκλων τα οποία 
εκποιούνται, κατά 5% σε σχέση με το 2014.
• Αύξηση εσόδων από διαχείριση λοιπών ειδών (πλην οχημάτων & δικύκλων) 
κατά 5% σε σχέση με το 2014.
• Αύξηση των χαρακτηρισμένων ως ανεπίδεκτων είσπραξης ληξιπροθέσμων 
οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης, κατά 15% σε σχέση με τον στόχο του 
2014 (3,45 δις €).
• Βεβαίωση από πλήρεις φορολογικούς ελέγχους ποσού άνω του 1,04 δις € 

(εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μηδενική αναμενόμενη εισπραξιμό-
τητα π.χ. ανύπαρκτοι/πτωχοί/εξαφανισμένοι φορολογούμενοι και υποθέσεις 
με πλαστά και εικονικά στοιχεία) (Αύξηση κατά 50% έναντι του επιτευχθέντος 
αποτελέσματος την 31/12/2014 )
• Αύξηση της βεβαίωσης από μερικούς φορολογικούς ελέγχους, κατά 50% 
έναντι του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση πο-
σού άνω των 700 εκ. €).
• Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων ελέγχου για τις οποίες ασκείται ενδι-
κοφανής προσφυγή κατά 25% σε σχέση με το έτος 2014.
• Εισπράξεις επί των βεβαιωθέντων τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς 
ελέγχους των Δ.Ο.Υ. ποσού άνω των 170 εκατ. Ευρώ (εισπραξιμότητα τουλάχι-
στον 10%)
• Επαναξιολόγηση υφιστάμενων υποθέσεων Δ.Ο.Υ. με εντολές ελέγχου και 
υποβολή εισήγησης προτεραιοποίησης και αναμενόμενης απόδοσής τους στη 
Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης μέχρι 13/03/2015.
• Διενέργεια τουλάχιστον 2.000 ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου
• Διενέργεια ικανού αριθμού ελέγχων πρόληψης (μερικών επιτόπιων) από τις 
Δ.Ο.Υ. και την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., προκειμένου να παταχθεί η φοροδιαφυγή, η λαθρε-
μπορία και το παρεμπόριο.
• Διενέργεια τουλάχιστον 15.000 ελέγχων πρόληψης από τις Δ.Ο.Υ. σε κλάδους 
ή επιχειρήσεις με υψηλή παραβατικότητα (πλήθος επιχειρήσεων με παράβα-
ση ως προς το σύνολο των ελέγχων σε ποσοστό άνω του 25%).
• Διενέργεια τουλάχιστον 5.000 προληπτικών ελέγχων από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., 
με διαφορές προς καταλογισμό τουλάχιστον 1,5 εκ. ευρώ (από τις αρμόδιες 
Δ.Ο.Υ.).
• Έκδοση Πράξεων Επιβολής Προστίμων (Π.Ε.Π.), το αργότερο εντός τριών 
μηνών από τη διαπίστωση των παραβάσεων κατά τη διενέργεια ελέγχων πρό-
ληψης, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της λαθρεμπο-
ρίας. Ειδικά για τις εκκρεμείς υποθέσεις με διαπιστωμένη παράβαση μέχρι 
31/10/2014, η σύνταξη έκθεσης και η έκδοση Π.Ε.Π. να έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι 13/03/2015.
• Ολοκλήρωση τουλάχιστον 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και 
λαθρεμπορίου, από την Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., από τις οποίες 40 να αφορούν απάτες στο 
Φ.Π.Α.
• Αύξηση κατά 400% των εντοπιζόμενων διαφυγόντων εσόδων από τη διενέρ-
γεια ερευνών της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., σε σχέση με το 2014.
• Διαπίστωση διαφορών προς καταλογισμό τουλάχιστον στο 80% των υποθέσε-
ων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου που ερευνά η Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
• Βελτίωση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου 
και εξειδίκευση ανά κατηγορία ελεγχόμενων υποθέσεων, με σκοπό την αύξη-
ση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας σε όλα τα είδη φορολογικού 
ελέγχου Γενική Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου 
δράσης φορολογικών ελέγχων (ανά είδος, τύπο ελέγχου και ελεγκτική υπη-
ρεσία, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών επιχειρησιακών προγραμμά-
των που αφορούν ελέγχους ηλεκτρονικού εμπορίου, εξωχώριων εταιρειών, 
υποθέσεων ενδοομιλικής τιμολόγησης και έμμεσων μεθόδων ελέγχου) μέχρι 
30/01/2015.
• Προτεραιοποίηση εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου, Ελεγκτικών Υπηρεσιών, 
και έκδοση σχετικών οδηγιών προς αυτές, προς επίτευξη των στόχων τους. 
Ανάληψη ενεργειών και πρωτοβουλιών για την αποφυγή κινδύνου παραγρα-
φής υποθέσεων. Δ/νση Ελέγχων
• Ενεργοποίηση μίας (1) επιπλέον έμμεσης τεχνικής ελέγχου μέχρι 31/12/2015.
• Διενέργεια τουλάχιστον 400 πλήρων ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων.
• Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών ελέγχων Μεγάλων Επιχειρήσεων.
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• Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από 
πλήρεις ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. (εξαιρούνται οι υποθέσεις με χαμηλή ή μη-
δενική αναμενόμενη εισπραξιμότητα π.χ. ανύπαρκτοι/ πτωχοί/ εξαφανισμένοι 
φορολογούμενοι και υποθέσεις με πλαστά και εικονικά στοιχεία), κατά 30% 
σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού 
άνω των 2,6 δις €).
• Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από 
μερικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν 
αποτέλεσμα την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκ. €).
• Από το συνολικό ποσό βεβαίωσης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., ποσό τουλάχιστον 30 εκ. 
€ να προέρχεται από ελέγχους τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών με χρήση 
της βάσης δεδομένων AMADEUS.
• Αύξηση των εισπράξεων, τόσο από πλήρεις όσο και από μερικούς ελέγχους 
του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., σε ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αντίστοιχα 
αποτελέσματος την 31/12/2014 (ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 370 εκ. €).
• Διενέργεια τουλάχιστον 900 ελέγχων φορολογουμένων μεγάλου πλούτου 
(περιλαμβάνονται υποθέσεις φορολογουμένων με εμβάσματα, με μεγάλη 
ακίνητη περιουσία, off shore εταιριών και λοιπών περιπτώσεων υψηλού κιν-
δύνου φοροδιαφυγής).
• Αύξηση του συνολικού ποσού βεβαιωθέντων φόρων και προστίμων από 
ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά 30% σε σχέση με το επιτευχθέν αποτέλεσμα 
την 31/12/2014 (ήτοι βεβαίωση ποσού άνω των 325 εκ. €)
• Αύξηση των εισπράξεων από φορολογικούς ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σε 
ποσοστό άνω του 20% επί του επιτευχθέντος αποτελέσματος την 31/12/2014 
(ήτοι είσπραξη ποσού άνω των 77 εκ. €).
• Επίτευξη ποσοστού συμμόρφωσης τουλάχιστον 40% επί των φορολογου-
μένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, κατόπιν 
εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και επίτευξη ποσοστού είσπραξης 
τουλάχιστον 25% μετά από δράσεις της φορολογικής συμμόρφωσης κατά το 
μήνα διαχείρισης των οφειλών.
• Επίτευξη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. σε ποσοστό τουλάχιστον 
92% επί των υπόχρεων, για κάθε φορολογική περίοδο.
• Επίτευξη ποσοστού συμμόρφωσης 20% επί των μη υποβληθέντων εμπροθέ-
σμως προσωρινών δηλώσεων Φ.Ε.Ν.Π., μετά από δράσεις της φορολογικής 
συμμόρφωσης.
• Δημιουργία κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για νέες επιχειρήσεις που πι-
θανόν στο άμεσο μέλλον να παρουσιάσουν πρόβλημα βιωσιμότητας σε δύο 
φάσεις (η πρώτη μέχρι 30/09/2015 και η επόμενη μέχρι 31/12/2015).
• Προσδιορισμός κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων σε σχέση με την οικονο-
μική συμπεριφορά αυτών και χρήση τους στη στόχευση της φορολογικής 
διοίκησης, μέχρι 31/12/2015.
• Ανάλυση απαιτήσεων για διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί περιουσιακών 
στοιχείων των φορολογουμένων σε δύο φάσεις (η πρώτη μέχρι 30/06/2015 
και η επόμενη μέχρι 31/12/2015).
• Μείωση του ποσοστού των υποθέσεων που άγονται στα Δικαστήρια μετά από 
τη Δ.Ε.Δ. κατά 10% σε σχέση με το 2014.
• Διενέργεια τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών, από το τηλεφω-
νικό κέντρο της Δ.Φ.Σ., με σκοπό τη συμμόρφωση των φορολογούμενων και 
την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων ως προς την υποβολή 
δηλώσεων (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ., Φ.Ε. Φ.Π.-Ν.Π., κλπ) και την καταβολή των ληξιπρο-
θέσμων οφειλών τους.
Ειδικότερα με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις δράσεις επιδιώκεται 
μεταξύ άλλων: 
1) Η αποτελεσματικότερη είσπραξη των δημοσίων εσόδων,

2) ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου,
3) η ενίσχυση του φορολογικού και τελωνειακού ελεγκτικού μηχανισμού,
4) η αυτοματοποιημένη συλλογή και διασταύρωση στοιχείων,
5) η ενίσχυση της εκούσιας συμμόρφωσης των φορολογουμένων,
6) η βελτίωση των μεθόδων και των μέτρων είσπραξης,
7) η αξιοκρατική επιλογή, εξέλιξη και συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου 
δυναμικού της Γενικής Γραμματείας,
8) η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες,
9) η δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών,
10) η προστασία της δημόσιας υγείας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του 
περιβάλλοντος,
11) η δημιουργία αποτελεσματικότερης και πιο αξιόπιστης φορολογικής και 
τελωνειακής διοίκησης.
Βασικό μέλημα, επίσης, του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η υλοποίηση δρά-
σεων που θα στηρίξουν τις βασικές αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας 
και της συνεχούς βελτίωσης των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας, θα 
ενισχύσουν την εξωστρέφειά της, θα υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα 
και τις επενδύσεις και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των ευαίσθητων κοινω-
νικών ομάδων καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σε θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος. Η ενεργός συνεργασία και συμβολή 
όλων των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου, 
καθώς έχει μεγάλη σημασία να γνωρίζουν και να κατανοούν την αποστολή, 
τους στόχους της, αλλά και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν, ώστε 
από κοινού να συνδράμουν στην επίτευξή τους.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ BIlD

www.tovima.gr

Να σταματήσει άμεσα την «ανθελληνική εκστρατεία» ζητά από την Bild η Γερ-
μανική Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (DJV), επισημαίνοντας ότι το τελευταίο 
πρωτοσέλιδο της εφημερίδας υπερβαίνει τα όρια της πολιτικής εκστρατείας.
Η DJV αναφέρεται στον πηχυαίο τίτλο «Όχι» στο φύλλο της Πέμπτης και το 
κάλεσμα προς τους αναγνώστες να τραβήξουν selfie με το πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας και να την αποστείλουν στην Bild, ενόψει της ψηφοφορίας της 
Παρασκευής στο γερμανικό Κοινοβούλιο για την παράταση του ελληνικού 
προγράμματος. 
«Η πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης σε σχέση με την Ελλάδα μπορεί σε 
κάποιους να αρέσει και κάποιοι να την απορρίπτουν. Μια εκστρατεία, όμως, 
η οποία θέλει να επηρεάσει άμεσα τις πολιτικές αποφάσεις, δεν εμπίπτει 
στην περιγεγραμμένη αποστολή της δημοσιογραφίας. Το γεγονός ότι τα λαϊκά 
ΜΜΕ υιοθετούν μια διαφορετική γλώσσα και ένα άλλο δημοσιογραφικό στιλ, 
είναι φυσικό. Η πρωτοβουλία, όμως, της Bild με την "selfie" ξεπερνάει τα όρια 
της πολιτικής εκστρατείας» αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μίχαελ 
Κόνκεν.
Προσθέτει ότι, με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία, είναι ανησυχητικό το 
γεγονός ότι ένας ολόκληρος λαός δυσφημείται για τις λανθασμένες οικονομι-
κές αποφάσεις των πολιτικών του.
«Η ανασφάλεια για τις επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης στη Γερμανία είναι 
μεγάλη» αναγνωρίζει ο Κόνκεν.
Πολλοί αναγνώστες ανταποκρίθηκαν πάντως στο κάλεσμα της Bild και απέ-
στειλαν φωτογραφίες τους με το πρωτοσέλιδο, οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο 
δικτυακό τόπο της εφημερίδας. 
Έχουν επίσης υποβληθεί περίπου 800 σχόλια, τα περισσότερα εκ των οποίων 
εχθρικά προς την στάση της γερμανικής κυβέρνησης.


