
Ο Σύλλογος Εργαζοµένων ΤΕΕ  (ΣΕΤΕΕ) ανακοίνωσε ότι συµµετέχει αγωνι-

στικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η Οµοσπονδία  

(ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε)  για σήµερα  Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

Στο 1,5 εκατοµµύριο οι άνεργοι 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

Äåí ðñüëáâå ç êõâÝñíçóç íá ðáíçãõñßóåé 

ãéá ôï ðëåüíáóìá êé Þñèå ç ÔñÜðåæá ôçò 

ÅëëÜäïò íá ôçò êüøåé ôç …÷áñÜ: ôï ôáìåßï 



áí ôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìå ëïãéóôéêÝò 

êáôáóôÜóåéò åðé÷åéñåß íá ðáñïõóéÜóåé Ýíá íÝï 

success story.

ðåñéÝãñáøå ðñï÷ôÝò ç Wall Street Journal. 

Äå÷üìåíç ôçí êõâåñíçôéêÞ äéáâåâáßùóç üôé 

åðéóçìáßíåé üôé ç äéüñèùóç óôá äçìüóéá 

óôçí ÅëëÜäá Ý÷åé åðéóôñÝøåé óôá åðßðåäá ôçò 

Νέο ρεκόρ για την ανεργία στη 

χώρα, που αυξήθηκε στο 27,9% 

τον Ιούνιο φέτος, με τον αριθμό 

των ανέργων να προσεγγίζει πλέ-

ον το 1,5 εκατ. άτομα (1.403.698 

άτομα), καθώς από το πρώτο έτος 

εφαρμογής του μνημονίου προ-

στέθηκαν στον «μαύρο κατάλογο» 

787.129 άτομα. «Πρωταθλήτρια» 

στην ανεργία είναι η Ήπειρος- Δυ-

τική Μακεδονία με ποσοστό 29,7% 

και σε «απόσταση αναπνοής» ακο-

λουθεί η Μακεδονία- Θράκη με πο-

σοστό 29,5%. Ειδικότερα, από την 

έρευνα εργατικού δυναμικού της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-

ΣΤΑΤ), προκύπτει ότι:

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό 

ανεργίας τον Ιούνιο 2013 ανήλθε 

σε 27,9, έναντι 24,6% τον Ιούνιο 

2012 και 27,6% τον Μάιο 2013. Οι 

άνεργοι αυξήθηκαν κατά 174.709 

άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2012 

(αύξηση 14,2%) και κατά 20.254 

άτομα σε σχέση με τον Μάιο 2013 

(αύξηση 1,5%). Η ΕΛΣΤΑΤ σημειώ-

νει ότι τον Ιούνιο παρατηρείται στις 

μη εποχικά διορθωμένες εκτιμή-

σεις πτώση του ποσοστού ανεργίας 

κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες.

Το σύνολο των απασχολουμένων 

εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.628.421 

άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθη-

καν κατά 128.998 άτομα σε σχέση 

με τον Ιούνιο 2012 (μείωση 3,4%) 

και κατά 2.390 άτομα σε σχέση με 

τον Μάιο 2013 (μείωση 0,1%).Η 

ανεργία στις γυναίκες (31,9% τον 

Ιούνιο 2013 από 28,4% τον Ιούνιο 

2012) παραμένει σημαντικά υψηλό-

τερη σε σύγκριση με τους άνδρες 

(24,9% από 21,9%).Οι οικονομικά 

μη ενεργοί (τα άτομα που δεν ερ-

γάζονται ούτε αναζητούν εργασία), 

ανήλθαν σε 3.334.690 άτομα 

Η ανεργία στις γυναίκες (31,9% 

τον Ιούνιο 2013 από 28,4% τον 

Ιούνιο 2012) παραμένει σημαντικά 

υψηλότερη σε σύγκριση με τους 

άνδρες (24,9% από 21,9%).

Περίπου έξι 

στους δέκα 

νέους αναζη-

τούν µαταίως 

εργασία (ποσο-

στό ανεργίας 

58,8%), ενώ στο 

37,4% ανέρχεται 

η ανεργία στις 

πλέον παραγω-

γικές ηλικίες 

των 25- 34 ετών.



 Ανοίγει σήµερα τις πύλες της για το κοινό 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  η έκ-

θεση φωτογραφίας του J.Joshua Garrick µε 

τίτλο: «Αποτυπώνοντας το αρχαίο Κάλλος», 

η οποία και θα διαρκέσει έως τις 8 Ιανουα-

ρίου 2014.

 Στη συνέχεια θα µεταφερθεί στο Σισµα-

νόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης 

και στον εκθεσιακό χώρο του Ελληνικού 

Προξενείου στη Νέα Υόρκη. 

Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοί-

νωση, ο τίτλος της έκθεσης: «Αποτυπώ-

νοντας το Αρχαίο Κάλλος»/ “Seeking the 

Ancient Kallos”, σηµατοδοτεί την επιθυµία 

του J.Joshua Garrick να διεισδύσει στην 

πρώτη ύλη της κλασικής ωραιότητας, όπως 

αυτή αποτυπώνεται στα αρχαία γλυπτά, 

που εδώ και δεκαετίες φωτογραφίζει στα 

Μουσεία της Ελλάδας. Τα έργα του Garrick 

αποτελούν πρωτότυπες φωτογραφικές 

απεικονίσεις των εκθεµάτων του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου, καθώς εστιάζουν 

σε συχνά αθέατες λεπτοµέρειές τους, που 

µε µαεστρία συλλαµβάνει ο ευαίσθητος φω-

τογραφικός του φακός, εξαίροντας έντεχνα 

τις αναζητήσεις των αρχαίων καλλιτεχνών». 

Πληροφορίες: www.namuseum.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Πληροφορικής (PCI 2013) 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης 

Υλικών (ΠΣΦΣΚ) 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Επι-
στηµόνων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, Α.Π.Θ., 
Παν. Μακεδονίας κ.ά. 
φορείς

Τοµέας Φυσικής της ΣΕΜ-
ΦΕ-ΕΜΠ, Τµήµα Φυσικής 
Παν. Αθηνών, "∆ηµό-
κριτος", Εθνικό Ίδρυµα 
Ερευνών, ΤΕΙ Πειραιά

22-25
Σεπτεµβρίου

2013

Η πρόκληση της "έξυπνης εξειδίκευσης":  

Ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα της περι-

φέρειας της Ευρώπης; 

ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Εκπαίδευσης 
και Επιµόρφωσης Μελών 
ΤΕΕ

25
Σεπτεµβρίου

2013

 «Αποτυπώνοντας το αρχαίο Κάλλος» 

«Οικονοµική κρίση και 
ακίνητη περιουσία» 

  Το ΤΕΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη των εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγ-

γέλµατος στους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών Εσωτερικού και των 

Ισοτίµων Σχολών Εξωτερικού. 

Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να λάβουν µέρος στις συγκεκριµένες εξετάσεις, πρέπει να 

υποβάλλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τα 

οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείµενο της προκήρυξης, µέχρι 26 Σεπτεµβρίου 2013 

(ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

Το αναλυτικό πρόγραµµα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ηµερών, 

µετά τη λήξη της προθεσµίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Το πλήρες κείµενο της προκήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr)

Το 42ο διεθνές συνέδριο της ∆ιεθνούς 

Ενώσεως Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI),

µε θέµα: "Οικονοµική κρίση και ακίνητη 

περιουσία" θα διεξαχθεί από τις 19 ως τις 

22  Σεπτεµβρίου 2013, στη Λισσαβώνα της 

Πορτογαλίας. Παράλληλα θα εορταστούν 

τα 90χρονα της UIPI και τα 125 χρόνια της

ιστορικής  Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων 

της Λισσαβώνας (ALP).

Βασικός οµιλητής για το θέµα του 

συνεδρίου, που είναι η θέση και η τύχη 

της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας στην 

σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση, 

θα είναι ο Καθηγητής Οικονοµίας Nouriel 

Roubini. Τις εργασίες του συνεδρίου 

θα διευθύνει ο Πρόεδρος της ∆ιεθνούς  

Στράτος Παραδιάς, Θα µιλήσουν επίσης 

ο ειδικός Σύµβουλος της Ευρωπαικής 

Επιτροπής  για τη

φορολογία ακινήτων οικονοµολόγος  

Carlos Cuerpo Caballero, η διευθύντρια 

του Γραφείου Eυρωπαικών Υποθέσεων της 

UIPI στις Βρυξέλλες Emmanuelle Causse, 

και ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών 

της Λισσαβώνας Καθηγητής Νοµικής  Dr. 

Luis Menezes Leitao.

Σηµειώνεται ότι η ∆ιεθνής Ένωση 

Ιδιοκτητών Ακινήτων (UIPI www.uipi.

com) ιδρύθηκε το 1923, εδρεύει στις 

Βρυξέλλες και µέλη της είναι οι εθνικές 

οργανώσεις ιδιοκτητών ακινήτων από 27 

ευρωπαϊκές χώρες. Πληροφορίες: http://

lisboncongress2013.alp.pt/

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NNNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRN E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΤΟ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΕΠΟ

∆ηµιουργία “Κέντρου  
Κρουαζιέρας” στον Πειραιά 

Κατασκευαστική 
συµφωνία  

10,5 εκατ ευρώ

Οικονοµία της τάξης του 60 µε 70% ως 

προς το κόστος που δαπανά για τον 

ηλεκτροφωτισµό όλων των δρόµων της 

αρµοδιότητάς της αναµένεται να κάνει 

η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

που προτίθεται να προχωρήσει στην 

αντικατάσταση των συµβατικών φώ-

των τεχνολογίας ατµού υδρογόνου / 

νατρίου µε λαµπτήρες εξοικονόµησης 

ενέργειας (σώµατα τεχνολογίας LED). 

Το Περιφερειακό Συµβούλιο Κεντρι-

κής Μακεδονίας ενέκρινε την υποβο-

λή σχετικής πρότασης στο πρόγραµµα 

Jessica (για τις βιώσιµες επενδύσεις 

σε αστικές περιοχές) και εφόσον η 

πρόταση εγκριθεί θα γίνει διαγωνι-

σµός. Το πρόγραµµα, ύψους επτά εκα-

τοµµυρίων ευρώ (µε χρηµατοδότηση 

κατά 70% από το Jessica και 30% από 

πόρους της Περιφέρειας) προβλέπει 

την αντικατάσταση 15.000 σωµάτων 

ηλεκτροφωτισµού, από την οποία ανα-

µένεται οικονοµία ενέργειας κατά 60 

µε 70% αλλά και εξασφάλιση πόρων 

άνω των 12 εκατοµµυρίων ευρώ σε 

χρονικό διάστηµα δέκα ετών.

Την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου της επέκτασης στη νότια 

πλευρά, του λιµένα Πειραιά, µε σκοπό την δηµιουργία “Κέντρου Κρουαζιέρας” για την 

εξυπηρέτηση µεγάλου µεγέθους κρουαζιερόπλοιων υπέγραψε ο Γιάννης Μανιάτης. Το 

έργο χωροθετείται στην ακτή Μιαούλη και προβλέπει την κατασκευή εξωτερικών και 

εσωτερικών λιµενικών έργων, δηµιουργία επαρκών χερσαίων χώρων και θέσεων στάθ-

µευσης, καθώς και κτίριο νέου επιβατικού σταθµού για την εξυπηρέτηση των επιβατών 

των κρουαζιερόπλοιων. Οι νέες εγκαταστάσεις δηµιουργούν έξι νέες θέσεις εξυπηρέ-

τησης κρουαζιερόπλοιων µήκους 300 µ. και άνω που αποτελούν τα “νέας γενιάς” κρου-

αζιερόπλοια. Σύµφωνα µε τον ΟΛΠ ΑΕ για το έργο προϋπολογισµού 120.000.000 ευρώ 

έχει εξασφαλισθεί η χρηµατοδότησή του και ήδη εκδόθηκε Απόφαση. Έγκρισης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κοινοτική χρηµατοδότηση 95% επί του προαναφερόµενου 

προϋπολογισµού. Για το έργο αυτό µετά την ολοκλήρωση των µελετών και αδειοδοτή-

σεων από τον ΟΛΠ Α.Ε. και την έγκριση της Επιτροπής Σχεδιασµού Ανάπτυξης Λιµένων 

(ΕΣΑΛ), είχαν εκδοθεί (α) ΚΥΑ ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ και (β) Προκήρυξη του 

από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Αττικής. Με την έγκριση του ΥΠΕΚΑ ένα ακόµα 

µεγάλο έργο ξεκινάει και µάλιστα σ’ ένα σηµαντικό τοµέα για την ανάπτυξη του τόπου, 

όπως είναι ο τοµέας του θαλάσσιου τουρισµού και της κρουαζιέρας. Το έργο αυτό είναι 

το µεγαλύτερο λιµενικό έργο, που έχει ποτέ εγκριθεί για υποδοµές κρουαζιέρας και 

το µεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο στο επιβατικό λιµάνι του Πειραιά Σύµφωνα µε τα 

πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε ο ΟΛΠ, οι αφιξοαναχωρήσεις transit 

τουριστών µε κρουαζιερόπλοια στο λιµάνι του Πειραιά, παρουσίασαν τον Αύγουστο αύ-

ξηση 43,22% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2012 σηµειώνοντας ρεκόρ για τα 

δεδοµένα του λιµανιού κατά την τελευταία εξαετία (2008-2013). 

Η ελληνικών συµφερόντων κατασκευαστική 

εταιρεία Octagon πέτυχε την υπογραφή ενός 

συµβολαίου αξίας περίπου 10,5 εκ. ευρώ προς 

ανέγερση του πρώτου οικοδοµήµατος στο 

Hermes Business Campus (πανεπιστηµιούπολη 

στο βόρειο Βουκουρέστι), όπως αναφέρεται σε 

ενηµερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονοµι-

κών και Εµπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας 

µας στο Βουκουρέστι.

Η Octagon ανέλαβε τη διεκπεραίωση του συµ-

βολαίου που είχε συνάψει η αυστριακή εται-

ρεία Alpine Bau, η οποία πτώχευσε διεθνώς. Η 

Octagon ήταν υπεργολάβος της Alpine Bau για το 

συγκεκριµένο κτίριο, βάσει συµβολαίου αξίας 3 

εκ. ευρώ. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Octagon, 

η προθεσµία ολοκλήρωσης των έργων, περί τα 

τέλη ∆εκεµβρίου 2013, θα τηρηθεί.

Στο 50% του προϋπολογισµού του φτάνει η απορ-

ρόφηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Πε-

ριβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη - ΕΠΠΕΡΑΑ ενώ, 

από το Ιούνιο του 2012 και µέχρι σήµερα, έχει 

µειωθεί κατά 30% το ποσοστό της υπερδέσµευσης 

και η ενεργοποίηση του Προγράµµατος φτάνει 

πλέον στο 81%. Την ανακοίνωση έκανε ο υπουρ-

γός αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, 

στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε 

στη Θεσσαλονίκη η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 

του Προγράµµατος, µε αφορµή τη συµµετοχή της 

στη ∆ΕΘ. Σύµφωνα µε τον κ.Καλαφάτη, το ΕΠ-

ΠΕΡΑΑ προωθεί στη Βόρεια Ελλάδα σηµαντικές 

επενδύσεις µε προϋπολογισµό που υπερβαίνει τα 

777 εκατοµµύρια Euro, εκ των οποίων τα 200 εκα-

τοµµύρια ευρώ αφορούν έργα στη Θεσσαλονίκη. 

Πρόσφατα µάλιστα το ΕΠΠΕΡΑΑ προχώρησε στη 

διενέργεια δύο αρχιτεκτονικών διαγωνισµών για 

την ανάπλαση και αναβάθµιση του θαλάσσιου µε-

τώπου της παλιάς παραλίας, από τον Λευκό Πύργο 

έως το Λιµάνι και του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. Από την πλευρά του, ο γενικός γραµ-

µατέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Σωκράτης Αλεξιάδης, αναφέρθηκε στους Χώ-

ρους Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) που λειτουργούν στην Ελλάδα, παρά τους 

Ευρωπαϊκούς κανονισµούς και τα συνεχιζόµενα πρόστιµα στη χώρα µας, τονίζοντας ότι µέχρι 

το 2015 θα έχουν κλείσει όλοι. Ανακοίνωσε, τέλος, ότι έχουν δεσµευτεί 58 εκατοµµύρια ευρώ 

προκειµένου να διατεθούν στο πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ΄οίκον» όπου έχουν υποβάλλει 

αιτήσεις 20.000 κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας.

ÍÝïò öùôéóìüò Απορρόφηση ΕΠΠΕΡΑΑ
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Σταθερότητα παρατηρήθηκε εφέτος στην κατάταξη των σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 

στο QS World University Rankings. Μόνο ένα πανεπιστήµιο εξέπεσε από τα κορυφαία 50 και 

τέσσερα από τα κορυφαία 100. Κατά τα άλλα, η µεταβλητότητα ως προς τη θέση που καταλαµ-

βάνουν στον πίνακα περιορίστηκε εφέτος µεταξύ των 100 κορυφαίων ιδρυµάτων, σε 3,5 θέσεις 

έναντι 4,6 πέρυσι.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα κατάταξης, οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο Βασίλειο κυριαρχούν στον 

πανεπιστηµιακό χώρο, καθώς κατέχουν τις δέκα πρώτες θέσεις.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), παραµένει το κορυφαίο πανεπιστήµιο, 

θέση την οποία κατέλαβε για πρώτη φορά πέρυσι. Επόµενο είναι το Χάρβαρντ, το οποίο, µετά 

την υποχώρηση στην τρίτη θέση το περασµένο έτος, ανέβηκε και πάλι στη δεύτερη, σε βάρος 

του Πανεπιστηµίου του Cambridge. Ακολουθούν τα τρία βρετανικά University College London 
(UCL), το οποίο παραµένει στην τέταρτη θέση, το Imperial College του Λονδίνου, το οποίο ανέ-

βηκε µια θέση, ξεπερνώντας το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το οποίο έµεινε στην 6η θέση. 

Τον κατάλογο των 10 πρώτων συµπληρώνουν, κατά σειρά, τα: Stanford, Yale, Πανεπιστήµιο του 
Σικάγο, Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) και Princeton, µε τα δυο τελευταία 

να µοιράζονται την 10η θέση.

Τα πανεπιστήµια των ΗΠΑ και του Ηνωµένου Βασιλείου κυριαρχούν και στις επόµενες 10 θέ-

σεις, µε συνέπεια να καταλαµβάνουν συνολικά 17 από τις 20 κορυφαίες. Πέραν της 20ης θέσης, 

ωστόσο, υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση: τα πανεπιστήµια των ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν λιγότερο 

από το ένα τρίτο των 100 κορυφαίων πανεπιστηµίων και το ένα τέταρτο των 200 καλύτερων. Όσο 

για τα βρετανικά πανεπιστήµια, κατέχουν τις 19 από τις πρώτες 100 θέσεις και 30 στις 200.

Μετά από αρκετά χρόνια, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήµια εµφανίζουν µια σηµαντική τάση βελτίω-

σης. Η Ελβετία έχει πλέον δύο πανεπιστήµια στο Top 20, καθώς η Ecole Polytechnique Federal 
de Lausanne (EPFL) έκανε ένα άλµα δέκα θέσεων από πέρυσι. Στη 12η θέση βρίσκεται το ETH 
Zurich, που είναι η υψηλότερη θέση για πανεπιστήµιο έξω από τον αγγλόφωνο κόσµο.

Η Ολλανδία έχει δύο πανεπιστήµια στο top 100, ενώ άλλα έξι βελτίωσαν τις θέσεις τους στη γενι-

κή κατάταξη. Η Γερµανία εξακολουθεί να έχει µόνο το Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

στο top 50, οκτώ, όµως, από τα 13 πανεπιστήµια της στο top 200 βελτίωσαν τη θέση τους εφέτος. 

Η Γαλλία έχει δύο πανεπιστήµια στο top 50 και 19 στο top 400. Η Ιταλία εξακολουθεί να µην έχει 

κανένα πανεπιστήµιο στο top 100, αλλά τα ιταλικά πανεπιστήµια που βρίσκονται στο top 400 βελ-

τίωσαν τη θέση τους, µερικά ακόµη και κατά 50 θέσεις!

Στη Σκανδιναβία, το Πανεπιστήµιο του Όσλο πέρασε στο top 100, ενώ το Πανεπιστήµιο της 

Κοπεγχάγη στο top 50.

Μικτή εικόνα εµφανίζεται σε ότι αφορά τα πανεπιστήµια της Ασίας, καθώς παρατηρούνται πολ-

λές ανακατατάξεις. Το Εθνικό Πανεπιστήµιο της Σιγκαπούρης (NUS) ξεπέρασε το Πανεπιστή-
µιο του Χονγκ Κονγκ. Μόνο δυο από τα 24 πανεπιστήµια της Ιαπωνίας, τα οποία βρίσκονται στα 

κορυφαία 600, βελτίωσαν τη θέση τους εφέτος.

Η Κίνα, µε επικεφαλής το Πανεπιστήµιο του Πεκίνου και το Tsinghua University, που βρίσκο-

νται στο top 50, τα πήγε καλύτερα, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν µόνο 11 κινεζικά πανεπι-

στήµια στο top 400. Μικτή εικόνα στη Νότια Κορέα, όπου ορισµένα πανεπιστήµια υποχώρησαν 

στον πίνακα, ενώ το Εθνικό Πανεπιστήµιο της Σεούλ και το Ινστιτούτο Προηγµένης Επιστήµης 

και Τεχνολογίας της Κορέας, εµφανίστηκαν σε καλύτερες θέσεις. Στην Ινδία, µόνο το Ινδικό 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας παραµένει στο top 400.

Από άλλες χώρες, η Αυστραλία εξακολουθεί να έχει επτά πανεπιστήµια στα κορυφαία 100, αλλά 

αρκετά απ’ αυτά έπεσαν σε χαµηλότερες θέσεις εφέτος. Το ίδιο ισχύει και στον Καναδά, όπου το 

Πανεπιστήµιο του Τορόντο, ξεπερασε το McGill και έγινε το καλύτερο πανεπιστήµιο της χώρας 

από το 2004, οπότε και ξεκίνησε το QS World University Rankings.

Στη Μέση Ανατολή µόνο τρία πανεπιστήµια από το Ισραήλ υπάρχουν στο top 200, παρόλο που 

αναπτύσσονται αρκετά νέα πανεπιστήµια στην ευρύτερη περιοχή. Πρόοδο εµφανίζουν και τα 

ιδρύµατα στη Λατινική Αµερική, ιδιαίτερα στη Βραζιλία, µε δέκα πανεπιστήµια της Ηπείρου να 

καταλαµβάνουν θέση στον γενικό πίνακα για πρώτη φορά. Στην Αφρική, το Πανεπιστήµιο του 

Κέιπ Τάουν έχει µετακινηθεί στην 150η θέση, αλλά, εκτός αυτού, µόνο το Αµερικανικό Πανεπι-

στήµιο στο Κάιρο βρίσκεται στο top 500.

Λεπτοµέρειες στο http://www.topuniversities.com/ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΑ: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΟΥΠΟΛΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ETH Zurich

 Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT)

Πανεπιστήµιο του Χονγκ Κονγκ

Εθνικό Πανεπιστήµιο της Σιγκαπούρης (NUS)

Πανεπιστήµιο του Τορόντο



Οι εξελίξεις στους τοµείς αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε 

σήµερα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου µε κλιµάκιο της Οµάδας ∆ράσης 

(Task Force) για την Ελλάδα. Ειδικότερα, εξετάστηκαν η πρόοδος του Κτη-

µατολογίου, θέµατα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης, οι Ανα-

νεώσιµες Πηγές Ενέργειας, η ∆ιαχείριση Υδάτων σε συνάρτηση µε τη νέα 

Ρυθµιστική Αρχή και το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων.

Στη συνάντηση µετείχαν ο υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, ο υπουργός 

Αναπληρωτής, Σταύρος Καλαφάτης, και ο υφυπουργός, Μάκης Παπαγεωργί-

ου, καθώς και οι γενικοί και ειδικοί γραµµατείς του Υπουργείου.

ÈÝìáôá ÕÐÅÊÁ

Συνάντηση µε εκπροσώπους της εταιρίας SOCAR, 

που έχει αναδειχθεί πλειοδότης για την εξαγορά 

του ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού 

Αερίου (∆ΕΣΦΑ), είχαν απόψε ο υπουργός Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 

Γιάννης Μανιάτης και ο υφυπουργός Μάκης Πα-

παγεωργίου. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο των ενηµερωτικών επαφών που έχει 

ξεκινήσει η οµάδα της Socar στην Ελλάδα προ-

κειµένου να υπάρξει εξοικείωση µε τα τρέχοντα 

εµπορικά και λειτουργικά θέµατα του ∆ΕΣΦΑ, 

καθώς και θέµατα γενικού ενεργειακού ενδιαφέ-

ροντος.

Åðßóêåøç õðïøçößùí 
åðåíäõôþí  

Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συ-

νεργασία του υπουργείου ∆ιοικητι-

κής Μεταρρύθµισης µε τα υπόλοιπα 

υπουργεία, για τον καθορισµό των 

καταργούµενων οργανικών και προ-

σωποπαγών θέσεων, που θα περιλη-

φθούν στις υπουργικές αποφάσεις, 

οι οποίες αναµένεται να υπογρα-

φούν τα επόµενα εικοσιτετράωρα, 

ενώ αύριο θα συνεδριάσει και το 

Κυβερνητικό Συµβούλιο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης.

Έτσι, αναµένεται µέχρι, το αργότε-

ρο, την προσεχή ∆ευτέρα, να έχουν 

ολοκληρωθεί οι διαδικασίες µε την 

υπογραφή των κοινών υπουργικών 

αποφάσεων, για την κατάργηση συ-

νολικά περί των 2.000 οργανικών 

θέσεων σε έντεκα υπουργεία, προ-

κειµένου να επιτευχθεί και ο στόχος 

των 12.500 υπαλλήλων που θα εντα-

χθούν σε διαθεσιµότητα µέχρι το 

τέλος του µηνός και πριν την άφιξη 

της τρόικας. Στο µεταξύ, προβλη-

µατισµός υπάρχει στην κυβέρνηση 

για την άρνηση των πρυτάνεων να 

δώσουν τα στοιχεία για τους 1.765 

διοικητικούς υπαλλήλους, κάτι που 

αποτελεί δέσµευση του υπουργείου 

Παιδείας.

Για την εµπλοκή που έχει παρου-

σιαστεί το υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης παραπέµπει στο 

αρµόδιο υπουργείο Παιδείας, το 

οποίο δηλώνει αποφασισµένο να 

προχωρήσει τη δέσµευση, που έχει 

αναλάβει.

Υπενθυµίζεται ότι σε διαθεσιµότη-

τα έχουν τεθεί από τον Ιούνιο 4.300 

σχολικοί φύλακες και καθηγητές τε-

χνικής εκπαίδευσης, πριν λίγες ηµέ-

ρες 1.700 υπάλληλοι του υπουργείου 

Υγείας, ενώ τις επόµενες ηµέρες θα 

ενταχθούν 3.000 δηµοτικοί αστυ-

νοµικοί, περίπου 2.000 υπάλληλοι 

υπουργείων και 1.700 διοικητικοί 

υπάλληλοι από AEI, δηλαδή Πανε-

πιστήµια και ΤΕΙ. Επιπλέον, µέχρι το 

τέλος του Οκτωβρίου θα έχει ολο-

κληρωθεί και η αξιολόγηση δοµών 

στους δήµους, απ' όπου θα προκύ-

ψει πλεονάζον προσωπικό το οποίο 

θα ενταχθεί στο δεύτερο κύµα της 

διαθεσιµότητας.

ÊáôÜñãçóç 2.000 ïñãáíéêþí èÝóåùí 
óå Ýíôåêá õðïõñãåßá

Σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισµού για την προσέλκυση 

επενδυτών που θα αναλάβουν το µάνατζµεντ, την κατασκευή, 

λειτουργία και εκµετάλλευση των δικτύων φυσικού αερίου στις 

περιοχές Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, Κεντρικής Μακεδονίας, 

και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε σήµερα η 

∆ΕΠΑ. Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η εξαγορά του 35% των 

µετοχών των αντίστοιχων Εταιριών Παροχής Αερίου στις τρεις 

γεωγραφικές περιφέρειες ενώ η «προίκα» που δίνεται στους 

υποψήφιους επενδυτές προκειµένου να προχωρήσουν στην 

ανάπτυξη των δικτύων είναι αφενός η εκµετάλλευση των δικτύ-

ων που έχει ήδη κατασκευάσει η ∆ΕΠΑ στις εν λόγω περιοχές, 

η τροφοδοσία των υφιστάµενων πελατών και το αποκλειστικό δι-

καίωµα πώλησης φυσικού αερίου για είκοσι χρόνια στην Κεντρι-

κή, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και δέκα χρόνια στη Στερεά 

Ελλάδα και την Εύβοια. Σύµφωνα µε την προκήρυξη του διαγω-

νισµού οι ΕΠΑ θα τροφοδοτούν πελάτες µε ετήσια κατανάλωση 

φυσικού αερίου έως 100 γιγαβατώρες, ενώ από εκεί και πάνω 

οι πελάτες τροφοδοτούνται απευθείας από τη ∆ΕΠΑ. Εκτιµάται 

ότι, µετά την ολοκλήρωση των αρχικών επενδυτικών σχεδίων, τα 

δίκτυα διανοµής φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας και Εύ-

βοιας, της Κεντρικής Μακεδονίας, και της Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης θα αποτελούνται από αγωγούς µήκους περίπου 

500- 750 χλµ. ανά ΕΠΑ και θα διανέµουν όγκο φυσικού αερίου 

της τάξης των 100- 200 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων ετησίως 

ανά ΕΠΑ. Για τους διαγωνισµούς µπορούν να προεπιλεγούν: (α) 

Επιχειρήσεις Αερίου µε αποδεδειγµένη εµπειρία στους τοµείς 

προµήθειας (πώλησης) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλω-

τές ή/και κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης 

δικτύων διανοµής φυσικού αερίου, και (β) Οµάδες Επιχειρήσε-

ων στις οποίες συµµετέχει µία τουλάχιστον τέτοια Επιχείρηση 

Αερίου, µε την προϋπόθεση ότι αυτή θα διαθέτει τουλάχιστον 

καταστατική µειοψηφία στην εν λόγω Οµάδα Επιχειρήσεων και 

θα έχει τη διοίκησή της. Η προθεσµία εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

λήγει την 21η Οκτωβρίου. Υπενθυµίζεται ότι προηγούµενη διαδι-

κασία προσέλκυσης επενδυτή είχε αποβεί άγονη.

Επαναπροκήρυξη  
διαγωνισµού δικτύων 

φυσικού αερίου
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ- Στο επίκεντρο τα µέτρα 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΜΕ ΑΖΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ  ΥΨΗΛΑ 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ 

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑ∆ΥΝΕ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΑΝΕΡΓΙΑΣ- Στο 27,9% διαµορφώθηκε τον Ιούνιο- Οι άνεργοι 

ανήλθαν σε 1.403.698 άτοµα- Μόλις ένας στους πέντε παίρνει 

επίδοµα από τον ΟΑΕ∆.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το «κενό» συζητείται άµεσα- Έως 

τον Απρίλιο η βιωσιµότητα του χρέους- 200 ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΘΑ 

ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- Επιθυµία των εταίρων 

ρεκόρ στο 27,9%- Περισσότερο πλήττονται οι ηλικίες έως 34 

ετών- ΤΟΥΣ 1.400.000 ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
EUROGROUP ΧΩΡΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αυστηρά πρόστιµα στις επιχειρήσεις για 

ανασφάλιστους εργαζοµένους- ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ 
«ΜΑΥΡΗ» ΕΡΓΑΣΙΑ
ξένους τουρίστες- «ΕΠΙΑΣΑΝ» ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΘΕΣ ΕΠΤΑ 
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ  ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΟ 1,4 
ΕΚΑΤ. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ 
ΤΕΛΗ Ι.Χ. ΚΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ- 

Πρόβληµα µε ΑΕΙ και ΤΕΙ, πιθανά κενά σε υπουργεία, το ΕΜΠ απειλεί 

Η ΜΕΡΚΕΛ «ΕΒΛΕΠΕ» ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩ- 
 ΚΕΡΙ- ΛΑΒΡΟΦ ΣΥΖΗΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΡΙΑ- Και τα χηµικά όπλα της.

ΤΑ ΝΕΑ: Σχολεία: Στον αέρα τα µαθήµατα σε Γυµνάσια- Λύκεια- 

«Όχι» στη σκληρή γραµµή από τους δασκάλους- ∆έσµευση 

του υπουργείου για τα κενά- 625.000 ΟΜΗΡΟΙ! ΟΛΜΕ- ΣΥΡΙΖΑ 
ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μετακινήσεις και απολύσεις σε τρεις 

φάσεις- ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΤΟΥ 2014 «ΠΑΚΕΤΟ» ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ Ι.Χ.- ∆ιπλό χαράτσι από 947 έως 5.140 € για χιλιάδες 

κατόχους αυτοκινήτων άνω των 1.928 κυβικών.

ΕΘΝΟΣ: Με διαδικασίες- εξπρές οι αλλαγές, πρεµιέρα από 

τους ∆ήµους- ∆ΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- 
Προαγωγές µε µοριοδότηση- Αναβαθµισµένος ο ρόλος πτυχίων 

ΓΚΑΛΟΠ- 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΜΕ 
∆ΥΝΑΤΟ ΦΙΝΙΣ ΑΠΟ ΣΤΑΪΝΜΠΡΟΥΚ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εγκύκλιος: Οριστικά όλες οι πληρωµές µε 

πιστωτικές ή επιταγές- ΜΕΤΡΗΤΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΝΕΟ 

ΑΛΜΑ ΣΤΟ 27,9% Η ΑΝΕΡΓΙΑ!

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ξεπερνά κάθε 

προηγούµενο, διατηρεί ανοδική τάση- ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ…- 
Υπουργείο Εργασίας: Επιβεβαιώνονται οι θετικές τάσεις στην 

∆ΑΣΗ: ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ 12,5 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μικροοµολογιούχοι: Ήµασταν νοικοκύρηδες και 

µας κατάντησαν ζητιάνους- Επιστολή οργής στον Σαµαρά: «Κύριε 

πρωθυπουργέ, κάντε επιτέλους κάτι και αποκαταστήστε την αδικία»- 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ " 
ΑΝΕΡΓΙΑ-ΣΟΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΡΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΣ ΠΟΛΙΤΩΝ- ΝΗΠΙΩΝ- Ο σοσιαλισµός 

ευνούχισε τους Έλληνες.

Η ΑΥΓΗ: Ιδού η εγκύκλιος της ντροπής- «ΞΑΦΝΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» 
ΓΙΑ 1.165 ΟΛΟΗΜΕΡΑ- Εγκύκλιος διαψεύδει τις διαβεβαιώσεις 

Αρβανιτόπουλου, καθώς οι διευθυντές καλούνται να κόψουν τους 

δασκάλους των Ολοήµερων.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΝΑ ∆ΥΝΑΜΩΣΕΙ Ο ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΟΝΙΩΝ- 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ- ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Αλήθεια για τις ανασκαφές στην Αµφίπολη!- 

«ΚΟΙΛΑ∆Α ΤΩΝ ΡΟ∆ΩΝ» ΜΕΓΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΟΡΦΙΚΑ.
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Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΕΚΤΙΜΑ 
Η OXFAM

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-19 | 13/09/2013

Η Ελλάδα είναι σήµερα σε δεινή κατάσταση και τα µέτρα λιτότητας 

θα εδραιώσουν τη φτώχεια στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τη βρετανική 

οργάνωση αρωγής Oxfam. Ο εκπρόσωπος της βρετανικής 

οργάνωσης, Μακ Λόσον, αναφέρθηκε συνολικά στα προβλήµατα της 

Ευρώπης, αλλά έκανε ειδική αναφορά, στην Ελλάδα επισηµαίνοντας 

ότι «ιδρυθήκαµε το 1942 λόγω του λιµού στην Ελλάδα» και 

πρόσθεσε πως «κανείς δεν θα πίστευε ότι, 70 χρόνια µετά, θα 

ήµασταν εδώ και θα λέγαµε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήµερα σε 

τροµερή κατάσταση».

Πέραν, όµως, της Ελλάδας, η Oxfam προειδοποίησε µε χθεσινή της 

έκθεση πως τα µέτρα λιτότητας στην Ευρώπη θα δηµιουργήσουν 

µια διαιρεµένη ήπειρο και θα εδραιώσουν τη φτώχεια για µια γενιά 

Ευρωπαίων. Η έκθεση αναφέρει πως η Ευρώπη είναι αντιµέτωπη 

µε µια «χαµένη δεκαετία», καθώς αν δεν ανατραπούν οι πολιτικές 

λιτότητας που εφαρµόζονται, οι πολίτες που θα ζουν σε κατάσταση 

ένδειας έως το 2025 αναµένεται να αυξηθούν έως και κατά 25 

εκατοµµύρια.

Μάλιστα, η οργάνωση συµπληρώνει ότι η κατάσταση σε πολλές 

κοινωνίες της Γηραιάς Ηπείρου θυµίζουν πλέον την «καταστροφή» 

που επέφεραν οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) σε πολλές φτωχές χώρες την 

τελευταία 25ετία. Αναφερόµενη σε παραδείγµατα χωρών της 

Λατινικής Αµερικής και της Ασίας, που υποχρεώθηκαν να 

περικόψουν τις δηµόσιες δαπάνες και να απελευθερώσουν τις 

αγορές τους τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, η Oxfam σηµειώνει 

πως οι πολιτικές αυτές απέτυχαν, «ήταν ένα φάρµακο που στόχευε 

στη θεραπεία του ασθενούς σκοτώνοντάς τον. ∆εν µπορεί να 

επιτραπεί να συµβεί ξανά αυτό».

Μελετών για τον πιθανό αντίκτυπο της λιτότητας στα επίπεδα 

φτώχειας της Βρετανίας και ανάγοντάς τα στην υπόλοιπη 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η Oxfam προβλέπει ότι η σχετική φτώχεια, 

που ορίζεται ως ο αριθµός των ανθρώπων που ζουν µε εισόδηµα 

χαµηλότερο του 80% του µέσου εισοδήµατος, θα µπορούσε να 

αυξηθεί από 15 έως 25 εκατοµµύρια πολίτες έως το 2025.

«Το ευρωπαϊκό µοντέλο τελεί υπό επίθεση από κακοσχεδιασµένες 

πολιτικές λιτότητας που πωλούνται στο κοινό ως το κόστος µιας 

σταθερής, αναπτυσσόµενης οικονοµίας, το οποίο όλοι καλούνται να 

πληρώσουν. Αν δεν µετριαστούν, αυτή τα µέτρα θα υπονοµεύσουν 

τις κοινωνικές κατακτήσεις της Ευρώπης δηµιουργώντας 

διαιρεµένες χώρες και µια διαιρεµένη ήπειρο, εδραιώνοντας τη 

φτώχεια για µια γενιά», αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση.

Στο πλαίσιο όλων αυτών που αναφέρει στην έκθεσή της, η Oxfam 

καλεί τους υπουργούς Οικονοµικών της Ε.Ε., που θα συναντηθούν 

στο Βίλνιους της Λιθουανίας την Παρασκευή, να υιοθετήσουν 

µια ριζοσπαστική νέα ατζέντα πιο προοδευτικής φορολογίας, να 

διασφαλίσουν ότι οι πλούσιοι πληρώνουν το µερίδιο που τους 

αναλογεί ως προς το κόστος των δηµόσιων υπηρεσιών, να αυξήσουν 

τις επενδύσεις και να προστατεύσουν τοµείς όπως η υγεία και η 

εκπαίδευση από τις περικοπές.

ΠΟΙΟΙ ΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2014

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ TYΠOΣ |  Σελίδες 1-11 | 13/09/2013

 «Πράσινο φως» στις καταργήσεις οργανικών και προσωποπαγών 

θέσεων στο δηµόσιο τοµέα ανάβει σήµερα το Κυβερνητικό 

Συµβούλιο Μεταρρύθµισης, που συνεδριάζει το µεσηµέρι στο 

Μέγαρο Μαξίµου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη 

Σαµαρά.

Στη σηµερινή συνεδρίαση θα τεθούν επί τάπητος οι κοινές 

υπουργικές αποφάσεις για τις δοµές κάθε υπουργείου ξεχωριστά, 

που θα αποτελέσουν την απαρχή για να προκύψει η κατηγορία του 

πλεονάζοντος προσωπικού, το οποίο θα ενταχθεί στο πρόγραµµα, 

ολοκληρώνοντας το πρώτο κύµα των 12.500 διαθεσιµοτήτων, 

µε βάση τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα έναντι του 

Μηχανισµού Στήριξης.

Οι καταργήσεις οργανικών και προσωποπαγών θέσεων που θα 

τεθούν σήµερα στο... µικροσκόπιο του Κυβερνητικού Συµβουλίου 

Μεταρρύθµισης θα αφορούν περίπου 2.000 άτοµα. Πέρα από 

τους 3.000 δηµοτικούς αστυνοµικούς (έχει ανακοινωθεί ήδη από 

τον περασµένο Ιούλιο η υπαγωγή τους στο πρόγραµµα) και τους 

1.600 εργαζοµένους από το χώρο της Υγείας (οι διαδικασίες γι' 

αυτούς έχουν ολοκληρωθεί) οι περίπου 2.000 απασχολούµενοι 

στο ∆ηµόσιο, που θα οδηγηθούν σε διαθεσιµότητα ουσιαστικά από 

σήµερα, θα προέρχονται από το ΙΚΑ, τον ΟΓΑ και άλλα ασφαλιστικά 

ταµεία. Επίσης, καθαρίστριες του υπουργείου Οικονοµικών αλλά 

και φύλακες θα αποτελέσουν πηγές για να γεµίσει η «δεξαµενή» 

της διαθεσιµότητας, στην οποία ήδη έχουν ενταχθεί από τον Ιούλιο 

περίπου 4.401 άτοµα. Πρόκειται για 2.114 εκπαιδευτικούς, 2.234 

σχολικούς φύλακες και 53 υπαλλήλους του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης.

Όσον αφορά στο... κενό των 1.500 θέσεων, ώστε να συµπληρωθεί 

το «µαγικό» 12.500 του Σεπτεµβρίου, αυτό σχετίζεται µε τον τοµέα 

της Παιδείας. Στο σηµερινό συµβούλιο µεταρρύθµισης, δεν θα 

τεθεί προς συζήτηση η κατάργηση οργανικών και προσωποπαγών 

θέσεων του αρµόδιου υπουργείου. Η συνεχιζόµενη άρνηση των 

πρυτανικών αρχών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση δοµών, 

για να προκύψουν οι περίπου 1.500 «διαθέσιµοι» υπάλληλοι για 

τους οποίους έχει δεσµευθεί το υπουργείο Παιδείας, συνεχίζει 

να προκαλεί προβληµατισµό στην κυβέρνηση. Η «πηγή» των 

1.500 είναι διοικητικοί υπάλληλοι, που σήµερα απασχολούνται 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 

Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Στελέχη του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης επισηµαίνουν 

ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβληµα στην εξέλιξη του 

προγράµµατος της διαθεσιµότητας-κινητικότητας, την ίδια ώρα 

που το υπουργείο Παιδείας εµφανίζεται αποφασισµένο να δώσει 

τον κατάλογο των 1.500 υπαλλήλων, ακόµα και εάν απαιτηθούν 

οριζόντια κριτήρια. Σύµφωνα µε πληροφορίες, στην περίπτωση 

που οι πρυτάνεις... τραβήξουν το σχοινί, τότε το αρµόδιο υπουργείο 

θα κάνει χρήση των στοιχείων Ενιαίας Αρχής Πληρωµών, για να 

βγάλει από εκεί διοικητικούς υπαλλήλους των ιδρυµάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης που θα περάσουν στο πρόγραµµα µέχρι τις 22 

Σεπτεµβρίου. 

µέχρι τον ∆εκέµβριο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η υποχρέωση της 
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Ελλάδας να προχωρήσει σε 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις από 

το ∆ηµόσιο τη διετία 2013-2014.

Πέραν των 2.000 απολύσεων που αποµένουν να πραγµατοποιηθούν 

εντός του έτους (ήδη έχουν τεθεί εκτός 2.000 εργαζόµενοι στην 

του 2014 εκτός δηµόσιας διοίκησης θα οδηγηθούν 1.000 άτοµα. 

Από εκεί και πέρα: 4.000 υπάλληλοι θα πρέπει να αποµακρυνθούν 

µέχρι το τέλος Ιουνίου 2014.1.500 µέχρι το τέλος Ιουλίου και άλλοι 

τόσοι µέχρι το τέλος Αυγούστου. 2.000 υπάλληλοι µέχρι το τέλος 

Σεπτεµβρίου και 1.000 υπάλληλοι θα πρέπει να αποµακρυνθούν 

µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου.

Από τα νούµερα των απολύσεων, που σχετίζονται κατά κύριο λόγο 

µε τα 4.000 άτοµα του Ιουνίου, προκύπτει ότι σηµαντικό κοµµάτι θα 

προέλθει από εκείνους που έχουν περάσει σε διαθεσιµότητα φέτος 

τον Ιούλιο ή από εκείνους που θα υπαχθούν στο καθεστώς µέσα 

στον Σεπτέµβριο. Άλλωστε, ο χρόνος παραµονής στη διαθεσιµότητα 

έχει περιοριστεί πλέον σε οκτώ από δώδεκα µήνες.

Σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις, πέρα από τους επίορκους και τους 

«κοπανατζήδες» που θα περάσουν εκτός ∆ηµοσίου (µαζί µε ένα 

µέρος των διαθέσιµων), η ελληνική πλευρά στις διαπραγµατεύσεις 

µε την Τρόικα θα ζητήσει να συνυπολογιστεί στις υποχρεωτικές 

αποχωρήσεις ο αριθµός των συµβασιούχων, οι οποίοι παραµένουν 

στις θέσεις τους µε προσωρινές δικαστικές διαταγές και µε την 

επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών θα δουν την πόρτα της 

εξόδου.

Αυτήν την περίοδο εκκρεµούν στη ∆ικαιοσύνη 6.000 υποθέσεις 

συµβασιούχων που έχει λήξει π σύµβασή τους και συνεχίζουν να 

εργάζονται στις θέσεις τους µε προσωρινές διαταγές. Σύµφωνα µε 

δηλώσεις κυβερνητικών αξιωµατούχων, εκτιµάται ότι το µεγαλύτερο 

µέρος τους θα βρεθεί εκτός ∆ηµοσίου.

Σεπτεµβρίου, ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης αναµένεται 

να εγχειρίσει στους εκπροσώπους των δανειστών µας κατάλογο, 

στον οποίο θα περιέχονται: 3.000 δηµοτικοί αστυνοµικοί, 1.500 

υπάλληλοι του υπουργείου Παιδείας, 536 υπάλληλοι του υπουργείου 

Εθνικής Άµυνας, 1.618 υπάλληλοι του υπουργείου Υγείας, 500 

υπάλληλοι του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης, 600 υπάλληλοι του 

υπουργείου Εργασίας, 548 υπάλληλοι του υπουργείου Οικονοµικών, 

39 υπάλληλοι του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 48 υπάλληλοι του 

υπουργείου Ναυτιλίας, 360 υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισµού 

και Αθλητισµού, 753 υπάλληλοι του υπουργείου Υποδοµών, 130 

υπάλληλοι του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 20 υπάλληλοι του 

υπουργείου Εξωτερικών, 100 υπάλληλοι του υπουργείου Ανάπτυξης, 

220 υπάλληλοι του υπουργείου Τουρισµού, 100 υπάλληλοι του 

υπουργείου Περιβάλλοντος, 20 υπάλληλοι του υπουργείου 

Μακεδονίας-Θράκης.

του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης βρίσκονται ήδη τα 

αιτήµατα των υπουργείων για τις προσλήψεις του 2013-2014. 

Ορισµένα από τα αιτήµατα αυτά θα καλυφθούν και µέσα από τη 

διαδικασία της κινητικότητας. Πιο αναλυτικά, τα αιτήµατα των 

υπουργείων για προσλήψεις έχουν ως εξής: Εσωτερικών: 1.500 

προσλήψεις για αποκεντρωµένες διοικήσεις και 1.500 για ΟΤΑ. 

Άµυνας: 6.500. Ανάπτυξης: 200. Τουρισµού: 50. Περιβάλλοντος: 

180. Παιδείας: 1.500. Υγείας: 3.200. ∆ηµόσιας Τάξης: 900. Εργασίας: 

2.700. Οικονοµικών: 2.200. ∆ικαιοσύνης: 1.800. Πολιτισµού: 3.000. 

Υποδοµών: 154. Αγροτικής Ανάπτυξης: 500. Εξωτερικών: 10. 

Μακεδονίας-Θράκης: 1 7.

ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 'Η ΕΠΙΤΑΓΕΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ/ ΣΕΛΙ∆ΕΣ 1-35/ 13-9-2013

Τέλος εποχής για τα µετρητά στις εφορίες, καθώς µε εγκύκλιό 

αποφάσισε ότι στο εξής καµία πληρωµή δεν θα µπορεί να γίνεται 

µε µετρητά στο ταµείο, όσο µικρής αξίας και αν είναι αυτή. Αντίθετα 

οι φορολογούµενοι θα πρέπει να πληρώνουν µε πιστωτική ή µε 

χρεωστική κάρτα, αλλιώς να εξοφλούν το χρέος τους µε επιταγή.

Η κατάργηση ουσιαστικά των ταµείων και του παραδοσιακού 

διπλότυπου είσπραξης αποτελεί µνηµονιακή δέσµευση της 

κυβέρνησης, η οποία έχει αποφασίσει οι φορολογούµενοι να 

πληρώνουν φόρους και χρέη αποκλειστικά και µόνο στις τράπεζες 

και στα ΕΛΤΑ, κάνοντας χρήση του µοναδικού κωδικού πού θα τους 

παρέχει η Εφορία.

Συγκεκριµένα µε την Ταυτότητα Οφειλής ή την Ταυτότητα 

οποιαδήποτε τράπεζα ή κατάστηµα των ΕΛΤΑ και να πληρώσουν την 

οφειλή τους ανεξαρτήτως εάν διατηρούν λογαριασµό καταθέτη.

Με τον κωδικό οφειλής οι φορολογούµενοι θα µπορούν να 

πληρώσουν είτε το σύνολο είτε µέρος της οφειλής, αλλά και τις 

δόσεις. Εξαίρεση στον κανόνα αποτελούν µόνο όσοι αποδείξουν ότι 

υπάρχει αδυναµία πληρωµής της οφειλής στις τράπεζες.

Η προµήθεια των κωδικών για την Ταυτότητα Οφειλής ή την 

τόπου της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

(ΓΓΠΣ) από το ειδοποιητήριο που θα λαµβάνουν από τη ΓΓΠΣ και 

τις εφορίες. Μετά την πληρωµή της οφειλής η Γενική Γραµµατεία 

∆ηµοσίων Εσόδων θα εκδίδει ατοµική ειδοποίηση από τη ∆ΟΥ ή 

τη ΓΓΠΣ, στην οποία θα αναγράφεται και ο κωδικός Ταυτότητας 

Οφειλής και το ποσό που πληρώθηκε στην Εφορία.

Η κατάργηση των ταµείων στις ∆ΟΥ εντάσσεται στην προσπάθεια 

του υπουργείου Οικονοµικών να περιορίσει την ανάγκη οι 

φορολογούµενοι να επισκέπτονται τις ∆ΟΥ, ώστε να µειώσει το φόρτο 

εργασίας των εφοριακών, ιδίως από τη στιγµή που µνηµονιακός 

στόχος αποτελεί και η µείωση του αριθµού των Εφοριών.

Η τρόικα έχει ζητήσει από την πρώτη στιγµή να σταµατήσει η 

απ' ευθείας επαφή των πολιτών µε τους εφοριακούς, αλλά και 

να καταργηθούν τα ταµεία στο ∆ηµόσιο, ώστε οι εφοριακοί να 

επικεντρωθούν στους ελέγχους.

Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή οι 

φορολογούµενοι να µπορούν: 

- να προµηθεύονται µέσω του TAXISnet τα παράβολα που 

χρειάζονται για να πληρώσουν χρέη ή άλλες βεβαιωµένες οφειλές 

στο ∆ηµόσιο (λειτουργεί ήδη πιλοτικά µε τα παράβολα του 

υπουργείου Μεταφορών),

 -να θεωρούν ηλεκτρονικά τα συµβόλαια µίσθωσης ακινήτων,

 -να λαµβάνουν ηλεκτρονικά το εκκαθαριστικό σηµείωµα της 

φορολογίας εισοδήµατος,

 - να κάνουν τις αλλαγές στα στοιχεία διαµονής τους.


