
Παρατείνονται οι προθεσµίες για το Ε9

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονοµικών:

- Παρατείνεται έως και την 20η Σεπτεµβρίου, η προθεσµία συµπλήρωσης 

και υποβολής του Πίνακα 1: Στοιχεία οικοπέδων (εντός σχεδίου ή οικισµού) 

και κτισµάτων (εντός και εκτός σχεδίου) της δήλωσης στοιχείων ακινήτων 

φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013.

- Παρατείνεται έως και τη 14η Οκτωβρίου, η προθεσµία ελέγχου, ηλεκτρονι-

κής συµπλήρωσης και υποβολής του Πίνακα 2: Στοιχεία αγροτεµαχίων της 

δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) έτους 2013.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Α∆Ε∆Υ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Απεργιακό µπαράζ 
για τη διάλυση του δηµοσίου

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

ÁíÞêåóôï âëÜâç óôéò êïéíùíßåò áðåéëåß 

íá ðñïêáëÝóïõí ôá ðáñáôåéíüìåíá ìÝôñá 

ëéôüôçôáò, åðéóçìáßíåé Ýêèåóç ôçò äéåèíïýò 

óõíïìïóðïíäßáò Oxfam, Ýíá äßêôõï 17 

ïñãáíþóåùí óå ðåñéóóüôåñåò áðü 90 ÷þñåò, 

ðïõ åðéäéþêåé ôçí ïéêïäüìçóç åíüò ìÝëëïíôïò 

áðáëëáãìÝíïõ áðü ôçí áäéêßá ôçò öôþ÷åéáò.

ÊáôÜ ôçí åêôßìçóÞ ôçò, ó÷åäüí 146 åêáô. 

Üíèñùðïé åßíáé åíäå÷üìåíï íá âñåèïýí óôá 

üñéá ôçò öôþ÷åéáò ùò ôï 2025, åÜí ç Åõñþðç 

óõíå÷ßóåé íá åöáñìüæåé áõóôçñÜ ìÝôñá ëéôüôçôáò. 

Ìå ôçí áíåñãßá íá Ý÷åé åêôéíá÷èåß óå åðßðåäá 

ñåêüñ êáé ôç äõóáñÝóêåéá ôùí ðïëéôþí íá 

êëéìáêþíåôáé, ç ÅÅ êÜðùò Ý÷åé ÷áëáñþóåé ôá 

ìÝôñá ëéôüôçôáò, ðáñá÷ùñþíôáò ìåãáëýôåñá 

÷ñïíéêÜ ðåñéèþñéá óôéò ÷þñåò íá åðéôý÷ïõí ôïõò 

óôü÷ïõò ôïõ åëëåßììáôüò ôïõò, ðáñáäÝ÷ïíôáé ïé 

óõíôÜêôåò ôçò Ýêèåóçò. Ùóôüóï, áõôü äåí áñêåß. 

Ç Oxfam æçôÜ íá ãßíïõí ðåñéóóüôåñá. 

«Ôá åðéèåôéêÜ ìÝôñá ãéá ðåñéêïðÝò óôçí 

êïéíùíéêÞ áóöÜëéóç, ôçí õãåßá êáé ôçí ðáéäåßá, 

ôá ëéãüôåñá äéêáéþìáôá ôùí åñãáæïìÝíùí êáé 

ç Üäéêç öïñïëïãßá ðáãéäåýïõí åêáôïììýñéá 

Åõñùðáßïõò óå Ýíá êýêëï öôþ÷åéáò, ðïõ 

ìðïñåß íá äéáñêÝóåé ðïëëÝò ãåíéÝò», äÞëùóå 

ç åðéêåöáëÞò ôïõ åõñùðáúêïý ðáñáñôÞìáôïò, 

ÍáôÜëéá Áëüíóï. «Êáëïýìå ôéò åõñùðáúêÝò 

÷þñåò íá ðñïáóðéóôïýí Ýíá íÝï ïéêïíïìéêü 

êáé êïéíùíéêü ìïíôÝëï ðïõ èá åðåíäýåé óôïõò 

áíèñþðïõò, èá åíéó÷ýåé ôç äçìïêñáôßá êáé èá 

åðéäéþêåé ôç äßêáéç öïñïëïãßá», ôüíéóå.

«Ôï êýìá ôçò ïéêïíïìéêÞò ëéôüôçôáò ðïõ 

Ý÷åé óáñþóåé ôçí Åõñþðç áðåéëåß íá 

ðñïêáëÝóåé óïâáñÝò êáé ìüíéìåò æçìéÝò óôï 

ðïëõðüèçôï êïéíùíéêü ìïíôÝëï ôçò Åõñþðçò», 

ðñïåéäïðïßçóå êáé ï âñáâåõìÝíïò ìå Íüìðåë 

ïéêïíïìïëüãïò Ôæüæåö Óôßãêëéôò.

Ξεκινούν από σήμερα και κορυφώνονται 

την επόμενη εβδομάδα οι κινητοποιήσεις 

στο δημόσιο τομέα.  Σήμερα Δευτέρα  

πραγματοποιείται  στάση εργασίας όλων 

των εργαζόμενων στο Δημόσιο, από τις 

11.30 το πρωί έως το τέλος της βάρδιας. 

Στις 12 το μεσημέρι, η ΑΔΕΔΥ οργανώνει  

απεργιακό συλλαλητήριο στα Προπύ-

λαια. 

-Γενική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία 

έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Τετάρ-

τη και Πέμπτη, 18 και 19 Σεπτεμβρίου με 

αφορμή τη διαθεσιμότητα, τις αποχωρή-

σεις και τις περικοπές στο δημόσιο.

-Την Τετάρτη, η ΑΔΕΔΥ θα πραγματοποι-

ήσει συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθ-

μώνος στις 11.30 π.μ., ενώ στο συλλα-

λητήριο της ΑΔΕΔΥ θα συμμετάσχει με 

4ωρη στάση εργασίας (11:00-15:00) και η 

ΓΣΕΕ εκφράζοντας την αλληλεγγύη της 

στο δοκιμαζόμενο δημοσιοϋπαλληλικό 

κόσμο.

-Από σήμερα  Δευτέρα, επίσης, ξεκινούν 

πενθήμερες κυλιόμενες απεργίες οι ερ-

γαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία, στον 

Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυ-

ναμικού και στις υπηρεσίες του υπουρ-

γείου Εργασίας διαμαρτυρόμενοι για την 

ένταξη 618 εργαζομένων σε καθεστώς 

κινητικότητας.

-Η ΟΛΜΕ έχει εξαγγείλει πενθήμερες 

επαναλαμβανόμενες απεργίες αρχής 

γενομένης από σήμερα, ενώ 48ωρη 

απεργία έχουν εξαγγείλει και οι ιδιωτικοί 

εκπαιδευτικοί Δευτέρα και Τρίτη μετά τη 

λήξη της οποίας θα επανακαθορίσουν τη 

στάση τους.

-Οι δάσκαλοι αποφάσισαν να πραγματο-

ποιήσουν 48ωρη απεργία στις 18 και 19 

Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των κινητοποι-

ήσεων που έχει εξαγγείλει η ΑΔΕΔΥ για 

όλο το Δημόσιο.

-Τριήμερη απεργία των νοσοκομειακών 

γιατρών από 17 ως 19 Σεπτεμβρίου

-Την Πέμπτη συνεδριάζει η Εκτελεστική 

Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ από κοινού με τις 

Ομοσπονδίες των εργαζομένων στο Δη-

μόσιο Τομέα, ενώ το Σάββατο 21 Σεπτεμ-

βρίου συγκαλείται το Γενικό Συμβούλιο 

της ΑΔΕΔΥ προκειμένου να αποφασίσει 

για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων.

∆άσκαλοι,  

καθηγητές,  

γιατροί, εργαζό-

µενοι στα ασφα-

λιστικά ταµεία 

και υπάλληλοι 

του δηµοσίου 

υψώνουν τη 

σηµαία των αγω-

νιστικών κινητο-

ποιήσεων



Άρχισαν –και ολοκληρώνονται στις 19 Σεπτεµβρίου 

2013- οι εργασίες του 8ου διεθνούς επιστηµονικού 

συνεδρίου Instrumental Methods of Analysis-Modern 

Trends and Applications (IMA 2013), που συνδιοργανώ-

νουν το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Σχολή Χηµι-

κών Μηχανικών  του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(ΕΜΠ), στην πόλη της Θεσσαλονίκης (ξενοδοχείο 

PORTO-PALACE). 

Στόχος του συνεδρίου, που διεξάγεται σε διετή βάση 

από το 1999, είναι να συγκεντρώσει Έλληνες και 

ξένους ερευνητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

και να παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις εφαρµογές των 

αναλυτικών µεθόδων και τεχνικών στους τοµείς αιχµής 

των τροφίµων, περιβάλλοντος, φαρµάκων και υλικών. 

Θεµατολογία:

Μέθοδοι Ανάλυσης

αποθήκευση δειγµάτων

(speciation analysis)

-

Πληροφορίες: email: ima2013@auth.gr, ιστοσελίδα: 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

19-21
Σεπτεµβρίου

2013

“Water Is Necessary for Life, 

WIN4LIFE” 

ΤΗΝΟΣ

 "Innovative, Open 

Creative Production"

ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο

Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίω-
σης (ΕΚΤ) 

30
Σεπτεµβρίου

1
Οκτωβρίου

2013

για τις εγκαταστάσεις επεξερ-

γασίας νερού και υγρών αποβλήτων 

ΒΟΛΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
Παν. Θεσσαλίας, Τµήµα 
Χηµείας ΑΠΘ, κ.ά. φορείς

25-27
Οκτωβρίου

2013

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 Ενηµερωτική εκδήλωση µε θέµα την πα-

ρουσίαση του Προγράµµατος «Εξωστρέφεια 

– Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» 

πραγµατοποιείται σήµερα και ώρα 18:00 στο 

111, 3ος όροφος, Πειραιάς). Την εκδήλωση 

–η παρακολούθηση της οποίας είναι ελεύθε-

-

-

χανιών Αττικής – Πειραιώς και ο Εµπορικός 

Σύλλογος Πειραιώς,  (σε συνεργασία µε την 

Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία (ΕΛΑΝΕΤ), η 

προγραµµάτων του Ε.Σ.Π.Α). 

∆ιεθνές συνέδριο ενόργανης χηµικής ανάλυσης 

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

«Τα πουλιά της Ελλάδας» 

της Ελλάδας συνδιοργανώνουν η Ελληνική 

Ορνιθολογική Εταιρεία και η Ελληνική Εταιρία 

του Οργανισµού Πολιτισµού, Αθλητισµού & 

Τεχνών – Πάρκο Ελευθερίας» του δήµου 

Αθηναίων, από τις 18 Σεπτεµβρίου  έως τις 13 

Οκτωβρίου 2013.

Σκοπός της έκθεσης είναι η ενηµέρωση και η 

ευαισθητοποίηση του κοινού  για το µαγευτικό 

κόσµο των άγριων πουλιών και των βιοτόπων 

τους. Παράλληλα, η έκθεση υπενθυµίζει τη 

σηµαντικότητα της προστασίας της φύσης, κα-

θώς και την ανάγκη ενεργοποίησης όλων για 

τη διασφάλιση ενός βιώσιµου περιβάλλοντος, 

τόσο για τα πουλιά όσο και για τον άνθρωπο.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα γίνουν διαδρα-

στικές, ενηµερωτικές, αλλά και εκπαιδευ-

τικές δράσεις  τόσο στον κλειστό χώρο του 

«Κέντρου Τεχνών – Πάρκο Ελευθερίας», όσο 

και στον υπαίθριο χώρο που το περιβάλλει. 

Συγκεκριµένα, θα γίνουν περιβαλλοντικά 

εργαστήρια µε κατασκευές, ζωγραφική και 

παιχνίδια βασισµένα σε διαφορετικές θεµα-

τικές όπως: πουλιά των αγροτικών περιοχών, 

θαλασσοπούλια, πουλιά των υγροτόπων και 

πουλιά της πόλης, ενώ οι επισκέπτες θα 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν 

ντοκιµαντέρ µε θέµα τα πουλιά και την προ-

στασία τους, τα οποία θα προβάλλονται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 
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Παγκόσµια πρωτιά  
στην πτώση τιµών ακινήτων

Μεγάλης έκτασης κατολίσθηση σηµειώ-

θηκε το πρωί του Σαββάτου σε τµήµα του 

ορυχείου της ∆ΕΗ, στο Ψαθί Μεγαλόπο-

λης, χωρίς να υπάρξουν θύµατα, παρά 

µόνο υλικές ζηµιές σε εκσκαφικά µη-

χανήµατα. Η κατολίσθηση είναι µήκους 

500 έως 600 µέτρων και το φαινόµενο 

βρίσκεται σε εξέλιξη. Προέρχεται, δε, 

από ρήγµα, που ήταν γνωστό και τελού-

σε υπό επιστηµονική παρακολούθηση. 

Οι µονάδες παραγωγής ρεύµατος του 

ΑΗΣ Μεγαλόπολης, δεν αντιµετωπίζουν 

-προς το παρόν- πρόβληµα λειτουργί-

ας, καθώς υπάρχει απόθεµα λιγνίτη στις 

αποθήκες. Εξάλλου, πρέπει να ολοκλη-

ρωθεί το φαινόµενο της κατολίσθησης 

που εξελίσσεται, προκειµένου να γίνουν 

ασφαλείς εκτιµήσεις για την τροφοδοσία 

του ενεργειακού κέντρου.

Την πρώτη θέση µεταξύ 55 χωρών σε ότι αφορά στην πτώση των τιµών κατοικίας στο 12µηνο 

που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο καταλαµβάνει η ελληνική αγορά σύµφωνα µε έρευνα της 

Knight Frank. Συγκεκριµένα στο δωδεκάµηνου Ιουνίου 2012-Ιουνίου 2013 η υποχώρηση των 

τιµών κατοικίας στην Ελλάδα υπολογίζεται στο 11,5%, ενώ από τα υψηλά του 2008 η αντίστοιχη 

υποχώρηση αγγίζει το 31%. Η αντίστοιχη πτώση στην Ισπανία είναι 29%, ενώ στην Ιταλία δια-

µορφώνεται σε 15%. Η πτώση του δευτέρου τριµήνου ήταν της τάξεως του 7,6% στην Ισπανία 

(52η θέση) και του 5,1% στην Ιταλία (48η θέση). Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η ελληνική αγορά 

κατοικίας θα παραµείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για µερικά τρίµηνα ακόµα, δεδοµένου 

ότι όλες οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της πτωτικής πορείας των τιµών, χω-

ρίς µάλιστα να αποκλείεται και περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθµού της µείωσης. Η επικείµενη 

άρση της απαγόρευσης των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, η διατήρηση της ανεργίας σε 

εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η απουσία των τραπεζών από την αγορά στεγαστικής πίστης και 

το υψηλό απόθεµα απούλητων κατοικιών, συνθέτουν το προφίλ µιας αγοράς που µόνο προς 

τα κάτω µπορεί να κινηθεί στο άµεσο µέλλον. Πάντως σε παγκόσµιο επίπεδο οι τιµές των 

κατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,4%, δείγµα ότι οι συνθήκες στην αγορά κατοικίας συνεχίζουν 

να βελτιώνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 37 από τις 55 χώρες που καλύπτει η έρευνα 

της Knight Frank σηµειώθηκε αύξηση τιµών. Στην κορυφή βρέθηκε το Ντουµπάι µε άνοδο 

κατά 21,7%, ενώ ακολούθησε η αγορά του Χονγκ Κονγκ, όπου οι τιµές αυξήθηκαν κατά 19,1%.

Από το σύνολο της άσκησης της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ εξασφα-

λίζονται τα 1,2 δισ. ευρώ που απαιτούνται για την ενίσχυση των 

αυτοκινητοδρόµων και τα 380 εκατ. ευρώ για τα µέτρα κοινωνικής 

στήριξης (210 εκατ. ευρώ για την κοινωφελή εργασία και 170 εκατ. 

ευρώ για τους βρεφονηπιακούς σταθµούς).

Επίσης, συνολικά 570 εκατ. ευρώ σε κοινοτική συµµετοχή, σε σύ-

νολο 20,5 δισ. ευρώ, µετακινούνται από πρόγραµµα σε πρόγραµµα 

για να αντιµετωπιστούν καλύτερα οι ανάγκες της χώρας.

Αυτά γνωστοποιούνται µε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας στην οποία σηµειώνεται ότι «κανένα έργο 

δεν χάνεται εξαιτίας της αναθεώρησης» και ότι «όσα έργα δεν ολο-

κληρωθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου, 

θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014– 2020». Η επιλο-

γή αυτή, όπως αναφέρει το υπουργείο, πέραν του ότι διασφαλίζει 

την απρόσκοπτη συνέχιση των έργων, θα επιτρέψει στη χώρα µας 

να απορροφήσει άµεσα πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, µε σκοπό να στη-

ριχθεί η πραγµατική οικονοµία, η ρευστότητα και η απασχόληση τα 

έτη 2014 και 2015.

Η αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων είναι αυτή τη 

στιγµή σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί στο αµέσως επόµενο χρο-

νικό διάστηµα ενώ οι αρχές που την διέπουν είναι οι ακόλουθες:

- Εξασφαλίζεται η χρηµατοδότηση για την κατασκευή των συγχρη-

µατοδοτούµενων αυτοκινητοδρόµων που θα συµβάλει σηµαντικά 

στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας και στη δηµιουργία δε-

κάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Με τον τρόπο αυτόν καλύπτεται, 

όπως είχε ανακοινωθεί από τον Απρίλιο του 2013, το όποιο χρηµα-

τοδοτικό κενό των έργων.

- Επιταχύνεται ο ρυθµός απορρόφησης των πόρων και της διοχέ-

τευσής τους στην πραγµατική οικονοµία και στην κοινωνία.

- Κατευθύνονται πόροι για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, για 

την ανάσχεση της ανεργίας, για τη στήριξη του κοινωνικού ιστού, 

µε δράσεις όπως οι βρεφονηπιακοί σταθµοί, η κοινωφελής εργα-

σία, το voucher απασχόλησης, κ.α.

- Ενισχύονται Επιχειρησιακά Προγράµµατα και άξονες προτεραιό-

τητας που παρουσιάζουν υψηλές επιδόσεις και έχουν ανάγκη υπο-

στήριξης µε πρόσθετους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι µεγαλύτερη 

επιτάχυνση και εξάλειψη του ενδεχόµενου µελλοντικών απωλειών.

ÌåãÜëåò æçìéÝò óå 

ïñõ÷åßï ôçò ÄÅÇ

Αναθεώρηση του ΕΣΠΑ για τους αυτοκινητοδρόµους 



ΠΑΡΙΣΙ
Σε αντίθεση µε το Λονδίνο και την Βοστόνη, η γαλλική 

πρωτεύουσα δεν διαθέτει ένα πανεπιστήµιο το οποίο 

να συµπεριλαµβάνεται στα 30 καλύτερα του κόσµου, 

κι απ’ αυτή την άποψη ευλόγως θεωρείται έκπληξη η 

πρώτη θέση. Όµως το Παρίσι, στη συνολική λίστα των 

καλύτερων πανεπιστηµίων, έχει 16, περισσότερα από 

κάθε άλλη πόλη στον πλανήτη. Τα δίδακτρά τους είναι 

κλάσµα σε σχέση µε τα αντίστοιχα στην Βρετανία, την 

Αυστραλία και τη Βόρεια Αµερική. Η πόλη βρίσκεται 

στην καρδιά της Ευρώπης και οι πτυχιούχοι έχουν ένα 

ευρύ φάσµα πιθανών εργοδοτών σε όλη τη Γηραιά 

Ήπειρο. Το σηµαντικότερο είναι ότι πρόκειται για ένα 

από τα πιο ιστορικά και πολιτιστικά κέντρα, αλλά και 

µια από τις οµορφότερες πόλεις του κόσµου. Από τα 

πανεπιστήµιά της έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία 100 

χρόνια µερικοί από τους πιο σηµαντικούς φιλοσό-

φους, θεωρητικούς και µαθηµατικούς επιστήµονες, 

ενώ συνολικά η πόλη φιλοξενεί δηµιουργικές 

κινήσεις στη λογοτεχνία, στον κινηµατογράφο και 

στην τέχνη. Παράλληλα, είναι από τις πλέον βιώσιµες 

πόλεις στην Ευρώπη, µε υψηλή βαθµολογία για την 

ποιότητα ζωής. Μπορεί για τους φοιτητές να είναι 

µια ακριβή πόλη, ωστόσο, τους προσφέρει και πολλά 

πράγµατα δωρεάν.

ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Ίσως µόνο η Βοστώνη µπορεί να συναγωνιστεί το 

Λονδίνο. Με το Imperial και το UCL να βρίσκονται 

µεταξύ των δέκα πρώτων πανεπιστηµίων του κόσµου 

και LSE στην πρώτη πεντάδα σε ότι αφορά τις κοινω-

νικές επιστήµες, η Βρετανική πρωτεύουσα κερδίζει 

τη δεύτερη θέση ως φοιτητούπολης, χάρη και στην 

Βρετανική Βιβλιοθήκη, µία από τις πιο εκτεταµένες 

και σηµαντικές συλλογές βιβλίων και χειρογράφων 

στον κόσµο. Η πόλη προσφέρει πολύ περισσότερα για 

τους φοιτητές: είναι ένα από τα µεγάλα κέντρα του 

κόσµου, του πολιτισµού και της δηµιουργικότητας, 

φηµίζεται για τη νυχτερινή ζωή και την ποικιλοµορ-

φία της. Είναι ένα από τα σηµαντικότερα οικονοµικά 

κέντρα του κόσµου, άρα προσφέρεται για επαγγελ-

µατική αποκατάσταση των αποφοίτων. Ωστόσο, είναι 

από τις ακριβότερες πόλεις για έναν φοιτητή, ιδίως 

για τους ξένους. 

ΒΟΣΤΩΝΗ
Φιλοξενεί τα δυο κορυφαία πανεπιστήµια στον κόσµο, 

το Harvard και το MIT, κι αυτό την καθιστά ελκυστική. 

Είναι, όµως, και µια από τις πιο ιστορικές πόλεις των 

ΗΠΑ, που συνδυάζει την κίνηση και τη φασαρία µιας 

µεγάλης µητρόπολης, µε µια σειρά χάπενινγκ που 

έχουν σχέση µε τις τέχνες, την πολιτική και γενικό-

τερα τον πολιτισµό, µε αφθονία πράσινων ανοιχτών 

χώρων. Η Βοστώνη αποκαλείται και «Η Αθήνα της 

Αµερικής», φυσικά µε αναφορά στην αρχαία Αθήνα. 

Η ποιότητα ζωής και οι ευκαιρίες για εργασία που 

προσφέρονται στους φοιτητές είναι σε υψηλά 

επίπεδα. Το µεγάλο µειονέκτηµα είναι το κόστος των 

διδάκτρων, αλλά σε αντιστάθµισµα, προσφέρονται, 

σε όσους διακρίνονται στις σπουδές, σηµαντικές 

υποτροφίες.

ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ
Πρόκειται για τη νούµερο ένα πόλη της Αυστραλίας 

για τους ξένους φοιτητές. Ο συνδυασµός των πανεπι-

στηµίων παγκόσµιας κλάσης, οι ευνοϊκές προοπτικές 

για την απασχόληση, η υψηλή ποιότητα ζωής και το 

ειδυλλιακό κλίµα, είναι αυτά που προσελκύουν τους 

φοιτητές. Τρεις φορές αναδείχθηκε η πιο βιώσιµη 

πόλη στον κόσµο από το περιοδικό The Economist 

και ως πόλη της λογοτεχνίας από την UNESCO. 

Η αναλογία φοιτητών και σπουδαστών προς τον 

πληθυσµό είναι υψηλή, αλλά υψηλή είναι τελευταία 

και η τιµή του αυστραλιανού δολαρίου, καθιστώντας 

δίδακτρα και διαβίωση για τους ξένους ακριβή. 

Ωστόσο, η Μελβούρνη προσφέρει το πιο ευνοϊκό 

περιβάλλον για µελέτη.

ΒΙΕΝΝΗ
Πέρα από τα Universität Wien και Technische 

Universität Wien, δυο πανεπιστήµια µε την υψηλότε-

ρη κατάταξη στην παγκόσµια λίστα, η πόλη σταθερά 

κρατά µια από τις υψηλότερες θέσεις στον κατάλογο 

µε τις πιο βιώσιµες πόλεις στον κόσµο, ενώ προσφέ-

ρει από τα χαµηλότερα δίδακτρα στους ξένους φοιτη-

τές. Κατά συνέπεια για τους φοιτητές που αναζητούν 

υψηλή ποιότητα ζωής σε συνδυασµό µε τον πολιτισµό 

και το προσιτό οικονοµικό κόστος, η Βιέννη βρίσκεται 

ψηλά στη λίστα των φοιτητουπόλεων. 
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Ένα µείγµα πολλών δεδοµένων, όπως, κορυφαία 

πανεπιστήµια, ποιότητα ζωής, προοπτικές απασχό-

λησης και προσιτές τιµές, είναι αυτές που κάνουν 

ορισµένες πόλεις στον κόσµο να φαντάζουν ιδανι-

κές για τον φοιτητόκοσµο. Με βάση αυτά τα κριτήρια 

η QS World University Rankings, παρουσίασε πριν 

λίγες ηµέρες τις 50 καλύτερες πόλεις για φοιτητές 

και σπουδαστές στον κόσµο. Και αυτές είναι:

Paris 1

London 2

Boston 3

Melbourne 4

Vienna 5

Sydney 6

Zurich 7

Dublin 8

Berlin 8

Montreal 10

Barcelona 11

Singapore 12

Munich 13

Lyon 14

Chicago 15

Madrid 16

San Francisco 17

New York 18

Hong Kong 19

Tokyo 19

Milan 21

Brisbane 22

Seoul 23

Buenos Aires 24

Perth 25

Toronto 26

Stockholm 27

Beijing 28

Adelaide 29

Washington DC 30

Vancouver 31

Mexico City 31

Helsinki 33

Taipei 34

Manchester 35

Amsterdam 36

Moscow 37

Brussels 38

Shanghai 39

Copenhagen 39

Santiago 41

Philadelphia 42

Kyoto 43

Kuala Lumpur 44

Sao Paulo 45

Toulouse 46

Birmingham 47

Cairo 48

Bangkok 49

Glasgow 50

ΠΟΛΗ            ΘΕΣΗ ΠΟΛΗ       ΘΕΣΗ



«Σύµβολο αισιοδοξίας» χαρακτήρισε το 

άναµµα της φλόγας στο «οικόπεδο» φυ-

σικού αερίου «Αφροδίτη» ο υπουργός 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Ι. Μανιά-

της, µε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ 

αναφερόµενος στις κινήσεις της ελλη-

νικής πλευράς στον ενεργειακό τοµέα 

σηµείωσε: «Προχωρούµε συστηµατικά, 

µε υποµονή και σταθερότητα τις έρευ-

νες υδρογονανθράκων». Αναφερόµενος, 

δε, στα ενεργειακά αποθέµατα της Αν. 

Μεσογείου, διεµήνυσε πως «πρέπει να 

αποτελέσουν παράγοντα σταθερότητας, 

ειρήνης και ευηµερίας για την ευρύτερη 

περιοχή».

¸ñåõíåò  

õäñïãïíáíèñÜêùí

Τον πενταπλασιασµό των περιστατικών 

ρευµατοκλοπής, σε σχέση µε τα προ κρί-

σης επίπεδα, κατήγγειλε σε ραδιοφωνι-

κό σταθµό ο ∆ιευθυντής ∆ικτύων του 

∆Ε∆∆ΗΕ, Χρήστος Κατσάνος. Ειδικότε-

ρα, ο κ. Κατσάνος ανέφερε ότι «υπάρχει 

τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια. 

Έχουν πενταπλασιαστεί τα περιστατικά 

ρευµατοκλοπής που έχουµε εντοπίσει.  

Ασφαλώς συσχετίζεται µε την οικονο-

µική κρίση στη χώρα µας, αλλά το πιο 

σοβαρό πρόβληµα είναι η ασφάλεια 

και οι κίνδυνοι που εγκυµονεί αυτό. 

Όταν κάποιοι επεµβαίνουν σε ηλεκτρο-

φόρες εγκαταστάσεις, πρέπει να είναι 

εξειδικευµένοι µε τα κατάλληλα προ-

σόντα. Πολλοί όµως, λόγω της απελ-

πισίας και της οικονοµικής κατάστα-

σης, προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες 

χωρίς να έχουν ιδιαίτερες γνώσεις.  

Έχουν γίνει µηνύσεις. Όταν εντοπίζουµε 

ρευµατοκλοπές, επειδή είµαστε και δια-

χειριστές του δικτύου, πρέπει να ενεργή-

σουµε έτσι, διότι είναι ποινικό αδίκηµα, 

αναφέρεται ρητά στον Ποινικό Κώδικα.  

Τα στοιχεία του οκταµήνου (του 2013) 

δείχνουν ότι θα έχουµε αύξηση στο τέ-

λος του έτους σε σχέση µε πέρυσι».

ÐåíôáðëáóéÜóôçêáí ôá ðåñéóôáôéêÜ ñåõìáôïêëïðÞò

Στόχος της Οικονοµικής και Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΟΚΕ) είναι «να συµβάλει στο 

σχετικό δηµόσιο διάλογο µε στόχο να µην 

επαναληφθούν στην Ελλάδα επιζήµιες 

καταστάσεις που βίωσαν άλλες χώρες, οι 

οποίες ιδιωτικοποίησαν την ύδρευση-απο-

χέτευση και µετά από χρόνια την επανέφε-

ραν υπό δηµόσια έλεγχο, καθώς η εκπλή-

ρωση των στόχων που είχαν τεθεί απέτυχε 

παταγωδώς σε όλα τα επίπεδα». Αυτό τονί-

ζει η ΟΚΕ, σχετικά µε  τη γνώµη πρωτοβου-

λίας, που εξέδωσε µε θέµα: «∆ιαµόρφωση 

πλαισίου για την αξιοποίηση των υδατικών 

πόρων». Ειδικότερα ανακοινώθηκε ότι 

µε τη Γνώµη αυτή η Ο.Κ.Ε. στοχεύει στην 

ανάδειξη της σηµασίας του νερού ως κοι-

νωνικό αγαθό και παραθέτοντας τη διεθνή 

εµπειρία από την ιδιωτικοποίηση των υπη-

ρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης θέλει να 

συµβάλει στο σχετικό δηµόσιο διάλογο, µε 

στόχο να µην επαναληφθούν στην Ελλάδα 

επιζήµιες καταστάσεις που βίωσαν άλ-

λες χώρες, οι οποίες ιδιωτικοποίησαν την 

ύδρευση-αποχέτευση και µετά από χρόνια 

την επανέφεραν υπό δηµόσια έλεγχο, κα-

θώς η εκπλήρωση των στόχων που είχαν 

τεθεί απέτυχε παταγωδώς σε όλα τα επί-

πεδα. Ειδικότερα, η Ο.Κ.Ε. επισηµαίνει τα 

εξής:

Α. Ιστορικά το νερό θεωρείται δηµόσιο 

αγαθό (public good) και όχι εµπόρευµα 

(market commodity). Για το λόγο αυτό, 

έως σήµερα, οι υπηρεσίες ύδρευσης ανή-

κουν και παρέχονται από το δηµόσιο τοµέα 

σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90% των 400 

µεγαλύτερων πόλεων του κόσµου (πόλεις 

µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 1 εκατοµ-

µύριο), ενώ το ποσοστό αυτό είναι ακόµη 

µεγαλύτερο στις µικρές πόλεις και στην 

επαρχία. 

Β. Η ιδιωτικοποίηση των εταιρειών ύδρευ-

σης στοχεύει στην εκµετάλλευση του πλέ-

ον πολύτιµου και ζωτικού φυσικού πόρου 

µε µηδενική ελαστικότητα ζήτησης, προς 

όφελος ιδιωτών, ολιγοπωλειακών συµφε-

ρόντων, εθνικών και διεθνών.

Γ. Η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι σε όλες 

τις περιπτώσεις η ιδιωτικοποίηση των υπη-

ρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης, οδηγεί σε 

αυξηµένο τιµολόγιο για τους καταναλωτές, 

χωρίς όµως ταυτόχρονα εγγυηµένη βελτί-

ωση των υπηρεσιών.

∆. Κρίσιµης σηµασίας είναι η αντίδραση 

των πολιτών, η οποία  έχει εκδηλωθεί µε 

εκστρατείες οι οποίες πάγωσαν ή και ακύ-

ρωσαν σε ορισµένες περιπτώσεις την ιδιω-

τικοποίηση της ύδρευσης σε πολλές χώρες 

σε ολόκληρο τον κόσµο. 

Ε. Τέλος η Ο.Κ.Ε.  θεωρεί ότι  η ιδιωτι-

κοποίηση του νερού  δεν πρέπει και δεν 

µπορεί να αποτελέσει στοιχείο διαπραγµά-

τευσης στο πλαίσιο άσκησης δηµοσιονοµι-

κών πολιτικών, διότι θέτει σε κίνδυνο ένα 

βασικό δηµόσιο και κοινωνικό αγαθό  που 

συνδέεται άµεσα µε τη ζωή και τη δηµόσια 

υγεία.

-Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέ-

στησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούµενη 

από τους Ν. Σκορίνη, Μ. Αλέπη, Χ. Σου-

λελέ, Φ. Κολεβέντη και Ν. Τσεµπερλίδη.   

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορί-

στηκε ο  Ν. Σκορίνης, Αντιπρόεδρος Ο.Κ.Ε. 

Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας µε-

τείχαν ως εµπειρογνώµονες η ∆ρ. Χριστίνα 

Θεοχάρη, Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός, 

η κα Μαρία Παπαδοπούλου, Επίκουρος 

Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. και η κα Βασιλική 

Τσουκαλά, Επίκουρος Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 

Από πλευράς Ο.Κ.Ε. συµµετείχε και είχε 

τον επιστηµονικό συντονισµό η κα Μαρία 

Ιωαννίδου, Οικονοµολόγος, επιστηµονική 

συνεργάτις της Ο.Κ.Ε. 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

«Αποτυχηµένο πείραµα η ιδιωτικοποίηση εταιριών ύδρευσης»
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προβλέπονται γενναίες εκπτώσεις φόρου 

και επιτάχυνση αποσβέσεων- ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΚΙΝΗΤΡΑ 

ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ- Τι περιλαµβάνεται στον υπό 

µεθόδους αντιµετώπισης των καθυστερήσεων- ΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ 

Η BLACKROCK ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Προσπάθεια για εφαρµογή 

Τσίπρας: ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: ∆ηµόσιο: Νέο παζάρι µε την τρόικα για την τήρηση των 

στόχων- Ποιες είναι οι δεξαµενές για τις διαθεσιµότητες ως το 

τέλος του έτους- ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ 12.500 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ- Από 

7.000 στα Ταµεία, από 45.000 στα ΝΠΙ∆, από 91.000 στους δήµους, 

ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ.

ΕΘΝΟΣ: Αυτόµατες µειώσεις από τον Ιανουάριο στα ελλειµµατικά 

Ταµεία- ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ- «Μαχαίρι» 

στις παροχές στα Ταµεία µε «µαύρη τρύπα»- Στο στόχαστρο σε 

Αυγής- ΠΩΣ ΟΙ «ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΑΦΟΝΤΑΙ 

«ΜΑΥΡΕΣ»  ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: ΚΗΡΥΓΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΡΙΖΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Εκπαιδευτικοί µε µεγάλη 

προϋπηρεσία στην πρώτη γραµµή του εξοστρακισµού- ∆ΙΩΧΝΟΥΝ 

20.000 ΑΚΟΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΥΣ 

«Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΜΗ ΟΜΑΛΟΤΗΤΑΣ» 

επιχειρήσεων και ∆ηµοσίου ώστε να ανασάνει η αγορά- ΜΕ ΤΙΣ 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΤΙ∆Α ΓΙΑ ΠΛΟΥΣΙΑ ∆ΩΡΑ! 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΤΗ ΒΑΥΑΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΤΗ ΛΑΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τα παράθυρα της νοµοθεσίας πριν 

από τις αλλαγές του 2014- ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΜΕ 

ΟΠΛΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ- Στην ατζέντα η ελληνική προεδρία, ο 

«ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ 

στο δήµαρχο- ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΜΕΛΙΓΑΛΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ληστεύονται και όσοι έχουν ήδη καταθέσει 

αιτήσεις- ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ 

ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ’12! ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ- 

Καθηγητές, ασφαλιστικά ταµεία, δικηγόροι, νοσοκοµειακοί.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ∆ιαρκείς µεταµορφώσεις (σε ζητήµατα που δεν 

πιστεύει) για να γίνει πρωθυπουργός- ΤΣΙΠΡΑΣ ΟΠΟΥ ΦΥΣΑΕΙ Ο… 

ΑΝΕΜΟΣ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ: Η ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ 

ΘΥΜΑΤΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΝ∆ΡΕΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- 

Επανέλαβε τις προ τετραετίας εξαγγελίες του Γιώργου Παπανδρέου.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Σε παγκόσµια αποκλειστικότητα τα όσα 

είπε για το θέµα σε «κλειστό κύκλο» ένας Εβραίος σιωνιστής - 

«ΟΥΡΑΝΟΚΑΤΕΒΑΤΟΣ» Ο ΤΡΙΤΟΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ!!! 
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ΟΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-18-19 | 16/09/2013

Καµπάνα διαθεσιµότητας χτυπάει για άλλους 12.500 

υπαλλήλους που θα πρέπει να υπαχθούν στο καθεστώς 

αυτό έως το τέλος του έτους. Στις οµάδες υψηλού κινδύνου 

βρίσκεται το προσωπικό στα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου (ΝΠΙ∆), σε δήµους, υγειονοµικές µονάδες και 

ασφαλιστικά ταµεία.

Η έγκριση του πρώτου κύµατος διαθεσιµότητας 

ολοκληρώθηκε την περασµένη Παρασκευή στο Συµβούλιο 

Κυβερνητικής Μεταρρύθµισης, όπου κλείδωσαν οι 

πρώτοι 12.500 εργαζόµενοι υπηρεσιών των υπουργείων 

που κρίνονται πλεονάζοντες - µε µόνη εκκρεµότητα 

το υπουργείο Παιδείας και τους 1.500 διοικητικούς 

υπαλλήλους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 

εµφανίζεται ωστόσο, έτοιµη να υπουργείου ∆ιοικητικής 

προσέλθει , στις επικείµενες διαπραγµατεύσεις προς το 

τέλος του µήνα µε τους επικεφαλής της τρόικας και µε 

τεθούν στην τρόικα συγκεκριµένες κατηγορίες φορέων 

και προσωπικού, που εκτιµάται πως θα καλύψουν και τον 

επόµενο µνηµονιακό στόχο» ανέφεραν χαρακτηριστικά. 

Όπως επισηµαίνεται, η ηγεσία του υπουργείου επιδιώκει 

να κατοχυρωθεί από την πλευρά της τρόικας η εικόνα 

ενός αξιόπιστου συνοµιλητή ώστε να υπάρξει περιθώριο 

διαπραγµάτευσης για ορισµένες άλλες παραµέτρους που 

αφορούν το ∆ηµόσιο.

Ωστόσο στο τραπέζι των επικείµενων διαπραγµατεύσεων 

µε την τρόικα η ηγεσία του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης επιδιώκει να θέσει σειρά ζητηµάτων που 

αφορούν το πρόγραµµα διαθεσιµότητας - κινητικότητας 

αλλά και τη µνηµονιακή δέσµευση για 15.000 απολύσεις 

µέχρι το τέλος του 2014 - εκ των οποίων οι 4.000 εντός του 

έτους.

Έτσι το υπουργείο θα θέσει το ενδεχόµενο να µην είναι 

απαιτούµενη η προηγούµενη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων 

που πρόκειται να µεταφερθούν σε υπηρεσίες µε ελλείψεις. 

Ως επιχείρηµα θα αναφέρουν την περίπτωση των 5.000 

εκπαιδευτικών που µετακινήθηκαν από τη δευτεροβάθµια 

στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Επισηµαίνεται επίσης πως 

στις περιπτώσεις αυτές όπου υπάρχουν διαπιστωµένες 

κενές θέσεις, στις οποίες θα µπορούσαν να µεταφερθούν 

πλεονάζοντες δηµόσιοι υπάλληλοι, δεν θα ήταν απαραίτητο 

να προβλέπεται µείωση των αποδοχών τους στο 75%.

Κλειδί θεωρούν από το υπουργείο ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και την αποδοχή από την τρόικα να 

περιληφθούν στις απολύσεις και όσοι υπηρετούν µε 

προσωρινές διαταγές και των οποίων οι υποθέσεις θα 

εκδικαστούν κατά προτεραιότητα έως το τέλος του έτους. 

Ανάλογη παρέµβαση θα υπάρξει για ορισµένους προς 

ιδιωτικοποίηση φορείς, όπως η ΕΑΣ, ώστε το προσωπικό 

τους να συνυπολογιστεί ως µείωση του προσωπικού στο 

∆ηµόσιο.

Πάντως σύµφωνα µε τους σχεδιασµούς, βασική δεξαµενή 

για τη διαθεσιµότητα των επόµενων 12.500 θα αποτελέσει 

το προσωπικό των ΝΠΙ∆, για το οποίο µόλις το τελευταίο 

διάστηµα προχώρησε για πρώτη φορά η απογραφή του.

Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία που έχουν φτάσει στο 

υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, στα ΝΠΙ∆ 

απασχολούνται περίπου 45.000 εργαζόµενοι. Ενδεικτικό 

είναι µάλιστα, όπως επισηµαίνεται, πως από αυτούς µόνον 

10.000 είναι συµβασιούχοι, ενώ οι υπόλοιποι 35.000 

αποτελούν µόνιµο προσωπικό ή απασχολούνται µε σχέση 

αορίστου χρόνου.

∆εν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου έχει καταγγελθεί 

πως το προσωπικό στους φορείς αυτούς διορίστηκε 

από το παράθυρο, µε αδιαφανείς διαδικασίες εκτός 

ΑΣΕΠ, και γι' αυτό - σύµφωνα µε στελέχη του ∆ηµοσίου 

- εξακολουθούν να λειτουργούν ΝΠΙ∆ χωρίς πλέον να 

διαθέτουν αντικείµενο ή µε αντικείµενο που θα µπορούσε 

να καλύπτεται από κεντρικές υπηρεσίες. Για παράδειγµα, 

παρά τις µειώσεις σε ΝΠΙ∆ που επέφερε ο «Καλλικράτης» 

στους δήµους, προκύπτει ότι κατά µέσον όρο κάθε δήµος 

εξακολουθεί να διαθέτει δύο νοµικά πρόσωπα.

Στο στόχαστρο του δεύτερου κύµατος διαθεσιµότητας 

βρίσκονται εξάλλου και οι κεντρικές υπηρεσίες των δήµων, 

όπου έχει ήδη συµφωνηθεί να προχωρήσει η αξιολόγηση 

των υπηρεσιών και του προσωπικού. Προ των πυλών 

διαθεσιµότητας είναι οι πάνω από 90.000 µόνιµοι ή µε 

σχέση αορίστου χρόνου υπάλληλοι.

Από αυτούς θα προκύψουν µετά την αξιολόγηση όσοι 

πλεονάζουν, µε τους αιρετούς να επιδιώκουν στη συνέχεια 

να µετακινηθούν σε υπηρεσίες άλλων δήµων οι οποίες 

παρουσιάζουν ελλείψεις προσωπικού. Το σχέδιο βρίσκει 

σύµφωνη την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, υπό 

την προϋπόθεση όµως να υπάρξει ουσιαστική αξιολόγηση 

στους δήµους.

Στον χορό της διαθεσιµότητας παραµένει και ο τοµέας 

της Υγείας, που ήδη συνέβαλε στο πρώτο κύµα µε 

περισσότερους από 1.600 εργαζόµενους σε νοσηλευτικά 

Όπως έχει αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας, στην 

επόµενη φάση θα αξιολογηθούν τα υπόλοιπα νοσοκοµεία 

της χώρας αλλά και άλλες υγειονοµικές µονάδες (κέντρα 

υγείας, ψυχιατρικές δοµές) ώστε να κριθεί εάν υπάρχει 

πλεονάζον προσωπικό που µπορεί να µετακινηθεί.

Παράλληλα, στη διαθεσιµότητα άλλων 12.500 υπαλλήλων 

έως το τέλος του 2013 θα συµβάλουν ασφαλιστικά 

ταµεία (µεταξύ των οποίων ο ΕΟΠΥΥ) και άλλες δοµές 

παροχής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις οποίες 

απασχολούνται περίπου 7.000 άτοµα.

ΑΝΑ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΑΠΟ 

ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ  ‘12! 

EΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠIA |  Σελίδες 1-39 | 16/09/2013

Νέο σοκ περιµένει 150.000 εν αναµονή συνταξιούχους 

και άλλους 50.000 ασφαλισµένους που θα καταθέσουν 
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αιτήσεις συνταξιοδότησης µέχρι τέλος του έτους από την 

αναδροµική ισχύ της περικοπής επικουρικών συντάξεων 

και εφάπαξ, που αναµένεται µε βάση και τις νέες 

επισηµάνσεις της τρόικας να ισχύσει από 1ης Ιουλίου 2012.

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες της «Ε», τα τεχνικά 

κλιµάκια της τρόικας που χτενίζουν από την περασµένη 

Παρασκευή «τις απεικονίσεις στα χρέη των Ταµείων», στη 

διεύθυνση εσόδων της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, είδαν ότι παρά τη συνένωση των Επικουρικών 

στο ΕΤΕΑ, το Ταµείο θα «κλείσει» φέτος µε έλλειµµα 220 

εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης από το Mega το 

Σαββάτο προδιέγραψε µεγάλες µειώσεις στο εφάπαξ των 

δηµοσίων υπαλλήλων, λέγοντας ότι «ήταν ακόµη και κατά 

60% υψηλότερο από τις εισφορές που είχαν καταβληθεί και 

ότι αναζητείται τρόπος ώστε να περιοριστούν οι µειώσεις 

που θα χρειαστεί να γίνουν».

Το θέµα των εφάπαξ ωστόσο θα βρεθεί και στο τραπέζι των 

διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα πριν ληφθούν οι τελικές 

αποφάσεις, ενώ ο υπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι για 

εκείνους που έλαβαν συνταξιοδοτικές αποφάσεις µέχρι τον 

Ιούνιο του 2012 το εφάπαξ θα υπολογιστεί εξ ολοκλήρου 

µε τον παλιό τρόπο, σηµειώνοντας ότι όσοι έχουν λάβει 

συνταξιοδοτικές αποφάσεις «από τον Ιούλιο του 2012 ή 

όσοι έχουν πάρει συνταξιοδοτική πράξη, δεν πρόκειται 

να πάνε µε τον καινούργιο τρόπο», ο οποίος προβλέπει 

σαρωτικές µειώσεις µέχρι και 30% επιπλέον του 38% που 

έχει µειωθεί σήµερα το εφάπαξ των δηµοσίων υπαλλήλων.

Κάθε ασφαλισµένος θα έχει ατοµικό «κουµπαρά» όπου θα 

κατευθύνονται τα έσοδα από τις εισφορές του. Το τελικό 

ποσό του εφάπαξ θα αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο 

ανάλογα µε την οικονοµική κατάσταση του ασφαλιστικού 

φορέα, ενώ θα λαµβάνεται υπόψη ακόµα και ο αριθµός 

των αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχει υποβληθεί τη 

συγκεκριµένη χρονιά. ∆ηλαδή, αν η έξοδος υπαλλήλων 

είναι µεγάλη, το ποσό θα µειώνεται ανάλογα µε τις 

συνθήκες βιωσιµότητας.

Οι µειώσεις κατά µέσον όρο εκτιµάται πως θα είναι 20%, 

ενώ κάθε ασφαλισµένος θα έχει ατοµικό «κουµπαρά» όπου 

θα κατευθύνονται τα έσοδα από τις εισφορές του.

Το τελικό ποσό δεν θα είναι σταθερό, αλλά θα 

αναπροσαρµόζεται κάθε χρόνο ανάλογα και µε την 

οικονοµική κατάσταση του ασφαλιστικού φορέα. Είναι 

χαρακτηριστικό πως θα λαµβάνεται υπόψη ακόµα και 

ο αριθµός των αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχει 

υποβληθεί τη συγκεκριµένη χρονιά. Στελέχη από το χώρο 

της κοινωνικής ασφάλισης εκτιµούν πως αυτό θα οδηγήσει 

σε νέες µειώσεις, που, κατά µέσον όρο θα είναι 20% (ενώ 

σε αρκετές περιπτώσεις µπορεί να φθάνουν ή και να 

ξεπερνούν το 30%).

Μεγάλοι χαµένοι είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι, που ήδη 

έχουν υποστεί δύο περικοπές στο εφάπαξ, το οποίο αυτή τη 

στιγµή καταβάλλεται «κουρεµένο» κατά 38%.

Παράλληλα, η άσχηµη οικονοµική κατάσταση των Ταµείων 

θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξηθεί εκ νέου ο χρόνος 

αναµονής, καθώς, αν δεν υπάρχει ζεστό χρήµα, θα 

καθυστερεί η καταβολή του βοηθήµατος. Το πρόβληµα 

είναι εντονότερο στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ), όπου πέρυσι είχε δοθεί οικονοµική 

χρηµατοδότηση για να ξεµπλοκάρει η καταβολή του 

βοηθήµατος.

Ωστόσο, τα χρήµατα θα εξαντληθούν στο τέλος του έτους, 

µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν νέες λίστες αναµονής. 

Με βάση το σχεδιασµό του Ταµείου, µέχρι τον Ιανουάριο 

του 2014 θα έχει καταβληθεί το εφάπαξ σε όσους είχαν 

καταθέσει τα χαρτιά τους έως τον Ιούνιο του 2012, ενώ δεν 

έχουν αποσαφηνιστεί οι ηµεροµηνίες καταβολής για τους 

υπόλοιπους ασφαλισµένους.

ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΤΩΝ «ΜΝΗΣΤΗΡΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 44 | 16/09/2013

ΑΥΛΑΙΑ ΠΕΦΤΕΙ σήµερα στην πρώτη φάση του διαγωνισµού 

για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθώς το 

απόγευµα ανοίγουν οι φάκελοι που θα αποκαλύψουν τους 

υποψήφιους αγοραστές της εταιρείας.

H προθεσµία για την εκδήλωση  ενδιαφέροντος λήγει 

σήµερα, καθώς παρά τις αρχικές προθέσεις, η πρώτη 

φάση των διαγωνισµών ιδιωτικοποίησης ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

και Rosco (εταιρεία συντήρησης τροχαίου υλικού) 

να κυλήσουν ταυτόχρονα, τελικώς δεν επετεύχθη. 

Οι τελευταίες πληροφορίες καταγράφουν σηµαντικό 

πολυεθνικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, 

το οποίο όµως µένει να αποτυπωθεί και µε την κατάθεση 

δεσµευτικών προσφορών στη δεύτερη φάση του 

διαγωνισµού που θα ακολουθήσει.

Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει από τα ερωτήµατα και 

τα αιτήµατα για διευκρινίσεις που έχουν υποβληθεί το 

τελευταίο διάστηµα στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), ενδιαφέρον για την 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία έχει «προικιστεί» µε µετρητά και 

ακίνητα, αναµένεται να εκδηλώσουν επιχειρήσεις από τη 

Γαλλία, την Κίνα, τη Ρωσία, τη Ρουµανία και τις ΗΠΑ.

Οι Κινέζοι, µέσω της Cosco και σε σύµπραξη πιθανότατα 

µε την China Railways Corporation Company (CRCC), 

φαίνεται ότι διατηρούν το ενδιαφέρον τους, όπως και οι 

Γαλλικοί Σιδηρόδροµοι (SNCF), οι οποίοι παρακολουθούν 

τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης από την αρχή. Έντονο 

είναι το ενδιαφέρον της ρουµάνικης Grup Feroviar Roman 

(GFR), την οποία πληροφορίες φέρουν να εξετάζει την 

πιθανότητα συνεργασίας µε ιταλικές εταιρείες. Ερωτήµατα 

έχει υποβάλει και η αµερικανική Omnitrax, ενώ µένει 

να αποσαφηνιστεί η στάση των Ρώσων, οι οποίοι είχαν 

εκφράσει ενδιαφέρον εξαρχής µέσω των ρωσικών 

σιδηροδρόµων (RZD).

Το τίµηµα, σύµφωνα µε πηγές, δύσκολα θα ξεπεράσει τα 

30 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η προθεσµία για την υποβολή 

ενδιαφέροντος για τη ROSCO λήγει στις 30 του µήνα.


