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ΥΠΟΙΚ: ΣΤΑ €3,56 ΔΙΣ. ΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΤΟ 11ΜΗΝΟ
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,566 δισ.ευρώ 
εμφάνισε στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμ-
βρίου 2014 ο κρατικός προϋπολογισμός, όπως 
ανακοίνωσε, την Τρίτη, το υπουργείο Οικονομι-
κών. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, σύμ-
φωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη 
ταμειακή βάση, για το 11μηνο Ιανουαρίου - 
Νοεμβρίου 2014, παρουσιάζεται έλλειμμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
1.827 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 3.155 
εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 
και στόχου του προϋπολογισμού 2015 για έλ-
λειμμα 2.533 εκατ. ευρώ. Το πρωτογενές απο-
τέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 
3.566 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονά-
σματος 2.778 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο 
το 2013 και στόχου του προϋπολογισμού 2015 
για πρωτογενές πλεόνασμα 2.875 εκατ. ευρώ. 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε σε 45.928 εκατ. ευρώ 
παρουσιάζοντας μείωση κατά 1.121 εκατ. ευρώ 
ή 2,4 % έναντι του στόχου του σχεδίου προϋ-
πολογισμού 2015. Τα καθαρά έσοδα του τακτι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 41.774 εκατ. 
ευρώ, μειωμένα κατά 918 εκατ. ευρώ ή 2,2 % 
έναντι του στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 
2015. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων δι-
αμορφώθηκε σε 39.552 εκατ. ευρώ, μειωμένα 
κατά 678 εκατ. ευρώ ή κατά 1,7% έναντι του 
στόχου του σχεδίου προϋπολογισμού 2015. 
(Το Βήμα On-line 23/12/2014)

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΙΣ 4 ΠΡΩΤΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Με την υπογραφή των τεσσάρων πρώτων συμ-
βάσεων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε πα-
νηγυρική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
χθες το απόγευμα στο υπουργείο Ανάπτυξης 
παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, 
εγκαινιάστηκε η λειτουργία στην πράξη του Ελ-
ληνικού Επενδυτικού Ταμείου και ειδικότερα 
του πρώτου υποταμείου αυτού που αφορά στη 
χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
για κεφάλαια κίνησης και αναχρηματοδότηση 
υφιστάμενων δανείων. Οι εταιρείες οι οποίες 
υπέγραψαν συμβάσεις με τις Τράπεζες Πει-
ραιώς και Eurobank λαμβάνουν δάνεια ύψους 
300.000-500.000 ευρώ, με ανταγωνιστικό σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης επιτόκιο. Οι 
τρεις δανειακές συμβάσεις αφορούν κεφά-
λαια κίνησης και η τέταρτη αναχρηματοδότη-
ση υφιστάμενου δανεισμού. Σύμβαση με την 
Τράπεζα Πειραιώς υπέγραψαν οι εταιρείες 
ΔΕΛΦΟΙ –πρόκειται για γαλακτοβιομηχανία η 
οποία δραστηριοποιείται κυρίως στις εξαγω-
γές φέτας– και Αμπελώνες Βαλαμπούς, μια 
νέα επιχείρηση στη Σαντορίνη που δραστηρι-
οποιείται στην οινοποίηση και στον αγροτου-
ρισμό. Σύμβαση με την Eurobank υπέγραψαν 
η εταιρεία τεχνολογίας Realize και η χημική 
βιομηχανία ΕΛΑΝΚΟ. Σημειώνεται ότι το πρώ-
το υποταμείο διαθέτει συνολικά κεφάλαια 200 
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. ευρώ 
προέρχονται από το ελληνικό Δημόσιο, μέσω 
του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και τα υπόλοιπα 100 εκατ. 
ευρώ από τη γερμανική επενδυτική τράπεζα 
KfW. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αρμοδίων 
μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα κεφάλαια αυτά 
θα έχουν χορηγηθεί και δεν αποκλείεται τότε 
να ληφθεί απόφαση από τους συμμετέχοντες 
ήδη στο Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο να αυ-

ξήσουν τη συμμετοχή τους. Ας σημειωθεί, πά-
ντως, ότι μόλις προχθές ψήφισε η γερμανική 
Βουλή την απελευθέρωση των κονδυλίων της 
KfW προς το ΕΕΤ. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 
εκτιμάται ότι θα ιδρυθεί το δεύτερο υποταμείο 
μέσω του οποίου πλέον το ΕΕΤ θα συμμετέχει 
ως συνεπενδυτής σε ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ή σε άλλα ταμεία συμμετοχών 
(venture και equity funds). Για τη λειτουργία 
του ωστόσο θα απαιτηθεί περισσότερος χρό-
νος, καθώς στο συγκεκριμένο υποταμείο θα 
πρέπει να επιλεγεί και να διορισθεί ξεχωριστή 
διοίκηση. Θα ακολουθήσει μετά η δημιουργία 
του τρίτου υποταμείου για την παροχή δανείων 
και κεφαλαιουχικής συμμετοχής σε μικρά και 
μεσαία έργα περιφερειακής υποδομής που δεν 
καλύπτονται απευθείας από άλλες πηγές χρη-
ματοδότησης.
(Καθημερινή 23/12/2014)

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ 
ΜΕ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟ-
ΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αμετάβλητος παρέμεινε ο γενικός δείκτης τι-
μών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοι-
κιών τον Νοέμβριο του 2014, σε σύγκριση με 
το δείκτη του Οκτωβρίου 2014, έναντι μείωσης 
0,2%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση των δεικτών του 2013. Σύμφωνα με την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, ο γενι-
κός δείκτης του Νοεμβρίου 2014, παρουσίασε 
μείωση 2,4%, έναντι πτώση 2%, που σημειώ-
θηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 
2013 προς το 2012.
Σε ότι αφορά τον μέσο δείκτη του δωδεκάμη-
νου Δεκεμβρίου 2013 - Νοεμβρίου 2014, σε 
σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκάμη-
νου Δεκεμβρίου 2012 - Νοεμβρίου 2013, πα-
ρουσίασε μείωση 2,7%, έναντι μείωσης 1,3%, 
που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντί-
στοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
Από τα οικοδομικά υλικά τη μεγαλύτερη πτώση 
σε ετήσια βάση κατέγραψαν το Νοέμβριο οι γυ-
ψοσανίδες (-8,6%), σωλήνες χαλκού (-7,4%), 
αγωγοί χάλκινοι (-7,3%), παράθυρα (-5,6%), 
πετρέλαιο κίνησης (-5,5%), κιγκλιδώματα σι-
δερένια (-5,2%), πόρτες εσωτερικές (-4,7%), 
εντοιχισμένα ντουλάπια (-4%), παρκέτα (-4%), 
ξυλεία οικοδομών (-3,8%), έτοιμο σκυρόδεμα 
(-3,5%) και οι ντουλάπες (-3,5%).
(In.gr 23/12/2014)

ΜΙΚΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
«Αναλαμπή» υπήρξε τον Σεπτέμβριο εφέτος, 
βάσει του όγκου, στην οικοδομική δραστη-
ριότητα στη χώρα, όμως η νέα μεγάλη πτώση 
που σημειώθηκε στον αριθμό των οικοδομι-
κών αδειών, προοιωνίζεται επιστροφή στον 
«χειμώνα» το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με 
την ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο το μέγεθος της 
ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο 
σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 1.095 οικοδομι-
κές άδειες, που αντιστοιχούν σε 202,9 χιλιάδες 
m2 επιφάνειας και 839,5 χιλιάδες m3 όγκου. 
Και παρουσίασε μείωση 11% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών και 1,7% στην επιφάνεια 
και αύξηση 7,2% στον όγκο, σε σχέση με τον 
Σεπτέμβριο 2013. Το 9μηνο, εμφανίζεται μείω-
ση 17,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδει-
ών, 11,5% στην επιφάνεια και 3,3% στον όγκο, 
σε σχέση με τον αντίστοιχη περίοδο του 2013.
(Ημερησία 11/12/2014)

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΝΣΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μείωση οικοδομικών ενσήμων και εξορθολο-
γισμό των διαδικασιών εκκαθάρισης των οι-
κοδομοτεχνικών έργων προβλέπει υπουργική 
απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρού-

τση η οποία στάλθηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως για δημοσίευση και παρουσιάζουν 
«ΤΑ ΝΕΑ». Ειδικότερα, τροποποιούνται και 
συμπληρώνονται οι συντελεστές του ισχύοντος 
Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ ενώ θεσπίζεται 
ο Μέσος Ζυγισμένος Μειωτικός Συντελεστής 
(ΜΖΜΣ) με τον οποίο ο αριθμός των ημερομι-
σθίων βαίνει μειούμενος για μεγάλα ιδιωτικά 
οικοδομικά έργα άνω των 3.000 ημερομισθίων. 
Επίσης, προβλέπονται μειώσεις κατά τον υπο-
λογισμό των ελάχιστα απαιτούμενων ημερομι-
σθίων λόγω χρήσης νέων υλικών κατασκευής, 
όπως ελαφρού τύπου υλικά (τσιμεντόλιθοι 
τύπου Alfa Block, YTONG) και ειδικών υλικών 
για τα οποία απαιτούνται γνώσεις και τεχνικές 
που παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπι-
κό, όπως πλαστικά ειδικής μορφής (πλαστικά 
πλακάκια) και ειδικές μορφές επεξεργασμέ-
νου ξύλου, ενώ θεσπίζονται συντελεστές για 
περιπτώσεις κατασκευής έργων, για τα οποία 
δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα, όπως η κα-
τασκευή ανεμογεννητριών. Σημειώνεται ότι με 
την αριθμ. 1545/2008 απόφαση του ΣτΕ κρίθη-
κε αντισυνταγματικός ο τρόπος προσδιορισμού 
των ενσήμων που πληρώνουν οι κατασκευαστι-
κές εταιρείες και οι ιδιοκτήτες οικοδομών. Η 
Ολομέλεια έκρινε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει 
να εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς το οποίο 
υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες της οικοδομής να 
πληρώνουν επιπλέον ένσημα όταν το ΙΚΑ κρίνει 
ότι για την κατασκευή του έργου που ανεγεί-
ρουν εργάστηκαν περισσότερα άτομα απ’ όσα 
είχαν αρχικώς υπολογιστεί. Σύμφωνα με την 
απόφαση του ΣτΕ, σε αυτή τη διαδικασία το ΙΚΑ 
θα πρέπει να «ακούει» και τους εργοδότες και 
να τους δίνει τη δυνατότητα να ανταποδείξουν 
ότι απασχόλησαν συγκεκριμένους εργαζομέ-
νους στα έργα τους για συγκεκριμένες ημέρες 
εργασίας, ο αριθμός των οποίων μπορεί και 
να υπολείπεται από αυτόν που προκύπτει από 
την εφαρμογή του ισχύοντος συστήματος υπο-
λογισμού. Με βάση τα κριτήρια αυτά, σε κάθε 
στάδιο της οικοδομής (μπετόν, τοιχοποιία, επι-
χρίσματα, δάπεδα, βαψίματα κ.λπ.) ορίζονται 
οι ελάχιστες απαιτούμενες ημέρες εργασίας, 
σε συνάρτηση με τα τετραγωνικά της οικοδο-
μής και τα ένσημα των όσων εργάστηκαν εκεί. 
Ο Κανονισμός Ασφάλισης προβλέπει ακόμη ότι 
ο ιδιοκτήτης οικοδομής υποχρεούται να πλη-
ρώσει επιπλέον ένσημα αν το ΙΚΑ κρίνει ότι για 
την κατασκευή εργάστηκαν περισσότερα άτομα 
απ’ όσα είχαν αρχικώς υπολογιστεί. 
(Τα Νέα 17/12/2014)

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ 
ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 
Τη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγω-
να επαναφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).  
Ειδικότερα, εκτός σχεδίου οικόπεδα, τα οποία 
βρίσκονται απέναντι από τα ακραία όρια ενός 
ρυμοτομικού σχεδίου _ στην πολεοδομική 
πρακτική αποκαλούνται «ανοιχτά οικοδομικά 
τετράγωνα», καθώς ...βλέπουν στον περιμε-
τρικό δρόμο σχεδίου πόλεως _ θα είναι πλέον 
οικοδομήσιμα. Τα οικόπεδα αυτά θα μπορούν 
να οικοδομηθούν με τους όρους δόμησης που 
ισχύουν για τα απέναντι οικόπεδα. Αυτά προ-
βλέπονται στο σχέδιο νόμου «Πράξεις εισφο-
ράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλο-
τριώσεις και άλλες διατάξεις», που εισηγείται 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. 
Νίκος Ταγαράς,  στο οποίο επίσης προτείνονται 
τροποποιήσεις του ΝΟΚ (Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού, ν. 4067/2012). Ειδικότερα: 
• Δίδεται η δυνατότητα σε εντός σχεδίου ακίνη-
τα να αυξηθεί το ύψος του υπογείου σε 1,50 μ. 
(από 1,20 μ. που ισχύει σήμερα) πάνω από την 
οριστική στάθμη του εδάφους μόνο στην περί-
πτωση που ο χώρος του υπογείου δεσμεύεται 
συμβολαιογραφικά ως χώρος στάθμευσης. 
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• Αποσαφηνίζεται ότι στις όψεις του κτιρίου 
και εκτός ιδεατού στερεού, προεξέχουν όχι 
αποκλειστικά και μόνο εξώστες, αλλά και κινη-
τά προστεγάσματα, διαχωριστικά στοιχεία εξω-
στών και άλλα. -Διασαφηνίζεται η δυνατότητα 
υπέρβασης του ύψους. Σε κτίρια στα οποία 
κατασκευάζεται φυτεμένο δώμα ή πραγματο-
ποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού 
κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%, προβλέπεται 
η  δυνατότητα αύξησης του ύψους (όπως αυτό 
εκάστοτε ισχύει) μέχρι 2 μέτρα. -Προβλέπεται 
ότι οι κατασκευές που επιβάλλονται μετά την 
ανεύρεση αρχαίων μνημείων _ προκειμένου 
αυτά να αναδειχθούν και να προστατευτούν _ 
υπολογίζονται υποχρεωτικά στον ακάλυπτο 
χώρο του οικοπέδου. -Ορίζεται ότι σε περί-
πτωση εκσκαφής ακάλυπτων χώρων οικοπέ-
δου με κλίση μεγαλύτερη του 20%, η στάθμη 
του φυσικού εδάφους μπορεί να υποβιβαστεί 
τεχνητά έως 2 μ. και να επιχωθεί μέχρι 1,50 μ. 
-Εισάγεται δυνατότητα παρεκκλίσεων για δη-
μόσια κτίρια και κτίρια ΟΤΑ που έχουν μεγάλη 
αρχιτεκτονική σημασία για την περιοχή όπου 
εγκαθίστανται ή προβλέπεται η δημιουργία 
τους με βάση αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. 
-Παρατείνεται έως και τις 31.12.2016 η ισχύς 
των οικοδομικών αδειών (που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 3α του άρ-
θρου 6 του από 8.7.1993 ΠΔ Δ` 795), ακόμη και 
αν έχουν λήξει, λόγω της οικονομικής συγκυ-
ρίας. Για τους ναούς σε παλαιούς και μικρούς 
οικισμούς (εντός οικισμών προ του 1923 και 
εντός οικισμών έως 2.000 κατοίκους) δίνεται 
η δυνατότητα παρέκκλισης ύψους, με μέγιστο 
όριο τα 15 μέτρα, με απόφαση του υπουργού 
Περιβάλλοντος. Επίσης, παρατείνεται η προθε-
σμία εναρμόνισης των καταστατικών των οικο-
δομικών συνεταιρισμών. 
(Το Βήμα Οn-Line 4/12/2014)

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
Αποσύρθηκαν από τον αναπληρωτή υπουρ-
γό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά διατάξεις που 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης 
επειδή επιχειρούσαν μεταβολές στη δασική 
νομοθεσία. Όπως είπε ο κ. Ταγαράς, οι διατά-
ξεις αποσύρονται γιατί η κυβέρνηση δεν επι-
θυμεί σε καμία περίπτωση να δημιουργούνται 
προβληματισμοί και ερμηνείες ότι δημιουρ-
γούνται κενά στο προστατευτικό πλαίσιο για 
τα δάση. Ανάμεσα στις διατάξεις, από το επί-
μαχο άρθρο 12, που απέσυρε ο αναπληρωτής 
ο υπουργός είναι και αυτή που προέβλεπε ότι 
περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις πολιτιστικού 
χαρακτήρα στα κτίρια και τις εκμεταλλεύσεις 
που, ενώ έχουν εγκατασταθεί σε δάση χωρίς 
την απαιτούμενη άδεια της δασικής υπηρεσίας, 
δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 
τρία έτη πριν συμμορφωθούν με τα οριζόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία. Με την αλλαγή που 
επέφερε ο κ. Ταγαράς (σ.σ.: στην αρχική διά-
ταξη) πλέον στις εγκαταστάσεις αυτές θα περι-
λαμβάνονται μόνο οι ιεροί ναοί. Ο αναπληρωτής 
υπουργός επέφερε βελτιωτική τροποποίηση 
με την οποία διευκρινίζεται ότι στη γεωργι-
κή χρήση δεν περιλαμβάνεται κανενός είδους 
κτίσμα. Επίσης απέσυρε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 12, η οποία προέβλεπε ακύρωση της 
εντολής αναδάσωσης σε περίπτωση που αυτή 
κρινόταν μη πραγματοποιήσιμη εντός πενταετί-
ας. Ο κ. Ταγαράς απέσυρε τρεις παραγράφους 
που αφορούν την αναμόρφωση του δασικού 
χάρτη μετά την ανάρτησή του, σημειώνοντας 
πάντως ότι το πρόβλημα θα προκύψει στο μέλ-
λον και τότε η Βουλή θα κληθεί και πάλι να το 
αντιμετωπίσει. Ειδικά για το ζήτημα της γεωρ-
γικής χρήσης σε δασικές εκτάσεις, η διόρθωση 
έγινε ύστερα από επισημάνσεις πολλών βου-
λευτών ότι πρέπει να διευκρινισθεί ότι δεν θα 
υπάρχουν κτίσματα σε δασικές εκτάσεις. 

(zougla.gr 20/12/2014)

45.000 ΠΟΛΙΤΕΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΕ 48 ΩΡΕΣ ΤΟ 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΔΑΣΗ
Μέσα σε 48 ώρες, περισσότεροι από 45.000 
πολίτες υπέγραψαν για να ζητήσουν από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) να αποσύρει το 
σχέδιο νόμου για τα δάση που ψηφίζεται από 
την Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με το 
WWF, αν ψηφιστεί, «θα νομιμοποιήσει κατα-
πατήσεις τεράστιων εκτάσεων δασικής γης, 
θα καταργήσει την υποχρέωση αναδάσωσης 
σε πέντε χρόνια και θα “τακτοποιήσει” πολλά 
ακόμα αυθαίρετα». Το WWF Ελλάς και η διε-
θνής οργάνωση Avaaz παρέδωσαν το ψήφισμα 
με τις υπογραφές στον Ειδικό Γραμματέα της 
Βουλής, προκειμένου να το παραλάβει ο Πρό-
εδρος της Βουλής Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Το 
ψήφισμα το έλαβε και ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Νίκος Ταγαράς. Μέσα από αυτό το ψήφι-
σμα, οι πολίτες ζητούν από τους εκπροσώπους 
τους να καταψηφίσουν το σχέδιο νόμου που 
«χαρίζει δασική γη στους καταπατητές» και να 
προστατεύσουν τα δάση της χώρας μας για τις 
επόμενες γενιές. 
(Zougla.gr 20/12/2014)

Φωτογραφία: zougla.gr

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
Το Ιδρυμα Μποδοσάκη περιέλαβε στο πρό-
γραμμα του έτους 2015 την χορήγηση υποτρο-
φιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελληνικά 
ή αλλοδαπά Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό 
έτος 2015- 2016. Αίτηση μπορούν να υποβά-
λουν Πτυχιούχοι ή Τελειόφοιτοι φοιτητές του 
Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι. των εξής 
επιστημονικών κλάδων και για τα αντίστοιχα 
πεδία μεταπτυχιακών σπουδών. [...] 3.Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών και Πληροφορικής: Βιο-
ϊατρική Τεχνολογία, Διοίκηση Συνεργατικών 
Σχηματισμών (clusters), Επιχειρηματική Πλη-
ροφορική, Ηλεκτρονική Μάθηση, Καινοτομία 
και Επιχειρηματικότητα, Μηχανική Όραση & 
Οπτική Αναγνώριση, Μικροηλεκτρονική & Εν-
σωματωμένα Συστήματα, Μικροσυστήματα & 
Νανοδιατάξεις - Ρομποτική, Παραγωγή & Δι-
αχείριση Ενέργειας, Πληροφορική Επιστημών 
Ζωής. 4. Περιβαλλοντικών Επιστημών: Χωρίς 
περιορισμό πεδίων μεταπτυχιακών σπουδών. 5. 
Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, 
Στατιστικής, Φυσικής, Χημείας, Φαρμακευτι-
κής, Γεωπονίας [...] 7. Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, 
Μηχανικών Χωροταξίας & Πολεοδομίας: Βιο-
κλιματικός Σχεδιασμός, Περιβάλλον και Ανά-
πτυξη, Προστασία Μνημείων. 8. Πολιτικών Μη-
χανικών: Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική 
Σεισμική Μηχανική, Δομοστατικό Αντισεισμικό 
Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων, Προστασία Περι-
βάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη. 9. Μηχα-
νολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών: Νανοτε-
χνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, 
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου & Ρομποτικής, 

Σχεδιασμός & Κατασκευή Συστημάτων Κυψε-
λών Καυσίμου, Τεχνολογία και Μηχανική Περι-
βάλλοντος, Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών. 10. 
Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων 
Μεταλλουργών, Μηχανικών Διαχείρισης Ενερ-
γειακών Πόρων: Επιστήμη &Τεχνολογία Τροφί-
μων, Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών, Νανοτε-
χνολογία, Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας, 
Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων, Σχεδιασμός 
& Κατασκευή Συστημάτων Κυψελών Καυσίμου.  
(www.dikaiologitika.gr 23/12/2014)

Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΒΕ
Σε πορεία σημαντικής ανόδου, στασιμότητας 
και τελικά ξεκάθαρης πτώσης, βρέθηκαν δι-
αδοχικά οι ελληνικές εξαγωγές μετά το 2009, 
σύμφωνα με ανάλυση του Συνδέσμου Εξα-
γωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Κατά τον 
ΣΕΒΕ, η αρχική αύξηση των εξαγωγών, που 
καταγράφηκε όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις 
στράφηκαν εμπορικά στις διεθνείς αγορές για 
να αντισταθμίσουν την πτώση της εγχώριας ζή-
τησης λόγω κρίσης, έδωσε τη θέση της στην 
κόπωση, την κάμψη και τελικά στην πτώση. 
Για την πτωτική αυτή πορεία ευθύνονται, όπως 
υποστηρίζει, η έλλειψη ρευστότητας, το μεγάλο 
κενό χρηματοδότησης και το υψηλό κόστος του 
χρήματος, σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ. 
Μάλιστα, κατά τον ΣΕΒΕ, η έλλειψη ρευστό-
τητας έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, 
λόγω της εντολής για καθολικό πάγωμα της 
επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις “προφανώς για 
δημοσιονομικούς λόγους, σε μια περίοδο δε, 
στο τέλος του έτους, που οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων αυξάνονται”. 
Ο ΣΕΒΕ κάνει λόγο και για σημαντικές καθυ-
στερήσεις στην εκταμίευση προκαταβολών, 
για τα επενδυτικά σχέδια εξαγωγικών επιχει-
ρήσεων που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο 
με κατάθεση εγγυητικών επιστολών από τις 
επιχειρήσεις, λόγω της μη διασφάλισης από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) των 
αναγκαίων χρηματοδοτήσεων. Η ανακοίνωση 
του ΣΕΒΕ εκδόθηκε με αφορμή τα στοιχεία 
που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα η Ευ-
ρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για τις εμπο-
ρευματικές συναλλαγές στην ευρωζώνη στο 
9μηνο 2014. Βάσει των στοιχείων, οι εξαγωγές 
αγαθών της ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 1,3%, 
σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας στα 2,6 τρισ. 
ευρώ. 
Ισχυρότερη πτώση καταγράφηκε στις εξαγωγές 
των χωρών Μάλτα (26%) και Κύπρος (8%), ενώ 
αντίθετα με ταχύτερους ρυθμούς ενισχύθηκαν 
οι εξαγωγές των Σλοβενία (6%), Λουξεμβούρ-
γο (6%) και Γερμανία (4%). Πτώση 4,4% κα-
ταγράφηκε στις ελληνικές εξαγωγές αγαθών, 
γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση 
των εισαγωγών κατά 1%, είχε ως αποτέλεσμα 
την κλιμάκωση της ανόδου του εμπορικού ελ-
λείμματος κατά 9%. Το εννιάμηνο 2014 η Ελ-
λάδα βρίσκεται στη 13η θέση στην κατάταξη 
εξαγωγών της Ευρωζώνης, ενώ παρουσιάζει 
το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο εμπορικό έλ-
λειμμα (15,7 δισ. ευρώ), με πρώτες τις Γαλλία 
και Ισπανία. Σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ, η πτώση 
των ελληνικών εξαγωγών αποδίδεται κλαδικά 
κυρίως στα καύσιμα (-9%) και τρόφιμα (-10%), 
ενώ ανοδικά κινήθηκαν οι κλάδοι των χημικών 
(+5%) και των μηχανημάτων-οχημάτων (+5%). 
Συγκρίνοντας κλαδικά τις ελληνικές επιδόσεις 
με τον μέσο όρο της ευρωζώνης, οι απώλειες 
στις ελληνικές εξαγωγές ποτών και καπνών 
και πρώτων υλών είναι πολύ μεγαλύτερες από 
τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και το ίδιο ισχύ-
ει αντίστοιχα για τα χημικά, τα μηχανήματα και 
οχήματα.
(Εξπρές 20/12/2014)


