
Στα δύο τρίτα της αντικειµενικής τους αξίας θα µπορεί να βγαίνουν σε πλει-

στηριασµό ακίνητα τα οποία έχουν κατασχεθεί από το ∆ηµόσιο εξαιτίας ληξι-

πρόθεσµων χρεών των ιδιοκτητών τους, σύµφωνα µε δηµοσίευµα των Νέων.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Με απόφαση της Γενικής Γραμμα-

τείας Δημοσίων Έργων του υπουρ-

γείου Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων, καταργούνται άμεσα τα 

κατώτατα όρια προϋπολογισμού 

δημοσίων έργων και προεκτιμώ-

μενων αμοιβών μελετών. Η κα-

τάργηση καταλαμβάνει όλες τις 

εκκρεμείς διαδικασίες ανάθεσης 

δημοσίων έργων, μελετών και πα-

ροχής συναφών υπηρεσιών (ανοι-

κτές, κλειστές και με διαπραγ-

μάτευση), στις οποίες δεν έχουν 

υποβληθεί προσφορές μέχρι τις 4 

Αυγούστου 2014 ανεξάρτητα από 

τις τυχόν αντίθετες προβλέψεις 

των οικείων διακηρύξεων. Κατά 

συνέπεια στις παραπάνω διαδι-

κασίες είναι δυνατή η συμμετοχή 

όλων των υποψηφίων, που κα-

λύπτουν τα ανώτατα όρια, χωρίς 

κανένα περιορισμό κατώτατων 

ορίων.  Η σχετική απόφαση εκδό-

θηκε προς εφαρμογή του νόμου 

4278/2014, με τον οποίο καταρ-

γούνται τα ανώτατα και κατώτατα 

όρια προϋπολογισμού δημοσίων 

έργων και προεκτιμώμενων αμοι-

βών μελετών ανά κατηγορία και 

τάξη, με βάση τα οποία έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στις ανα-

θέσεις δημοσίων έργων, μελετών 

και παροχής συναφών υπηρεσιών 

οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ερ-

γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 

και στα Μητρώα Μελετητών και 

Εταιρειών Μελετών της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσίων Έργων. 

Στην απόφαση της Γενικής Γραμ-

ματείας Δημοσίων Έργων ανα-

φέρεται  πως οι διατάξεις του 

Ν. 4278/2014 που αφορούν στα 

ανώτατα όρια προϋπολογισμού 

δημοσίων έργων παραμένουν σε 

ισχύ, μέχρι την έκδοση του προ-

βλεπόμενου από το νόμο Προε-

δρικού Διατάγματος στο προσε-

χές διάστημα. Με το Προεδρικό 

Διάταγμα θα ορισθεί ο χρόνος κα-

τάργησης των ανωτάτων ορίων και 

θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις διαδικασίες ανά-

θεσης δημοσίων έργων και μελε-

τών. Σημειώνεται ότι ο υπουργός 

ΥΠΟΜΕΔΙ Μ. Χρυσοχοίδης σε 

πρόσφατη συνάντηση εκπροσώ-

πων εργοληπτών παρουσία του 

προέδρου ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζη  δήλω-

σε ότι η οριστικοποίηση του Π.Δ. 

θα γίνει ως το τέλος Οκτωβρίου, 

αφού ληφθούν υπόψη και οι από-

ψεις των φορέων.

Η οριστικοποί-

ηση του Π.∆. µε 

βάση το οποίο θα 

καταργηθούν τα 

ανώτατα όρια  θα 

γίνει ως το τέλος 

Οκτωβρίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí

ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ìðïñåß ïé 17 íïìðåëßóôåò ïéêïíïìïëüãïé ðïõ 

Ýäùóáí ôï «ðáñþí» óôçí 5ç ÓõíÜíôçóç ôïõ Ëé-

íôÜïõ ôçò Ãåñìáíßáò íá äéáöùíïýí ìåôáîý ôïõò 

ó÷åäüí óå üëá ôá ìåãÜëá ïéêïíïìéêÜ èÝìáôá, óå 

Ýíá, ùóôüóï, óõìöùíïýí: óôçí êñéôéêÞ ôïõò ðñïò 

ôçí ¢ãêåëá ÌÝñêåë. Ôïõò ÷ùñßæåé ôåñÜóôéï ÷Ü-

óìá ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ ðïëéôéêÞ ðïõ åðáããÝëëåôáé 

êáé ôåëéêÜ åðéâÜëëåé óôçí ÅÅ. 

«Öáßíåôáé ðùò ç ÌÝñêåë äåí Ý÷åé áíôéëçöèåß ôç 

óïâáñüôçôá ôçò êáôÜóôáóçò», õðïãñÜììéóå ï 

¸íôìïõíô Öåëðò, êÜôï÷ïò ôïõ Íüìðåë Ïéêïíï-

ìßáò 2006 êáé äåí åßíáé ï ìüíïò. Ïé åðéêñéôÝò ôçò 

êáãêåëáñßïõ äåí ðåñéïñßæïíôáé óôïí êýêëï ôùí 

êåûíóéáíéóôþí. Óõíôçñçôéêïß, ïðáäïß ôçò èåùñßáò 

ôùí Ðáéãíßùí áêüìç êáé öéëåëåýèåñïé ïéêïíïìï-

ëüãïé åêöñÜæïõí ôç äéáöùíßá ôïõò óôçí ðïëéôéêÞ 

ôçò ëéôüôçôáò ðïõ Ý÷åé åðéâÜëåé óôçí åõñùæþíç 

êáé áðåéëåß áêüìç êáé ôçí åðéâßùóç ôïõ åõñþ. “Ç 

ÌÝñêåë áêïëïõèåß óôçí Åõñþðç ìéá åíôåëþò 

åóöáëìÝíç ðïëéôéêÞ. Ç ðïñåßá ëéôüôçôáò ðïõ Ý÷åé 

åðéâÜëåé èá ïäçãÞóåé ôçí åõñùæþíç óå âáèéÜ 

ýöåóç», åêôéìÜ ï íïìðåëßóôáò ïéêïíïìïëüãïò 

¸ñéê ÌÜóêéí, ï ïðïßïò äéäÜóêåé óôï ×Üñâáñíô. 

Ï êáèçãçôÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôïõ ÓéêÜãï, 

Ëáñò-ÐÝôåñ ×Üíóåí, íïìðåëßóôáò Ïéêïíïìéêþí 

ãéá ôï 2013, áíáöåñüìåíïò óôçí ïéêïíïìéêÞ 

óôáóéìüôçôá êáé ôçí õðÝñâáóÞ ôçò, ðñïôåßíåé 

åðåíäýóåéò óôçí åêðáßäåõóç êáé óôéò õðïäïìÝò. 

«Ôï íá áðåéëåßò ìéá ÷þñá ðïõ Þäç Ý÷åé êáôáññåý-

óåé ìå ðåñáéôÝñù êõñþóåéò äåí ôï âñßóêù ôüóï 

êáëÞ éäÝá» ó÷ïëéÜæåé ãéá ôá ìÝôñá áíôéìåôþðéóçò 

ôùí õðåñ÷ñåùìÝíùí ÷ùñþí ôçò åõñùæþíçò. «Ç 

ÌÝñêåë Ý÷åé ëÜèïò ïéêïíïìéêïýò óõìâïýëïõò» 

ó÷ïëßáóå ï ÔæÝéìò Ìßñëåò, êáèçãçôÞò Ïéêïíïìé-

êþí óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôïõ ÊÝìðñéôæ, êÜôï÷ïò ôïõ 

Íüìðåë Ïéêïíïìßáò 1996.

Καταργήθηκαν τα κατώτατα 
όρια έργων



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

   Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, µε την υποστήριξη των Τοπικών Τµηµάτων 

(Σ.Π.Μ.Ε.) Ν. Χανίων & Ν. Ρεθύµνου, διοργανώνει ενηµερωτική εκδήλωση - περιφερειακή 

Συνέλευση (Περ. Κρήτης), µε θέµα: «Επαγγελµατικές ∆ραστηριότητες Πολιτικού Μηχανικού», την 

Τετάρτη 27.08.2014 στις 18.30, στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Πρεβελάκη & Γρεβενών, Ηράκλειο).

Πληροφορίες: http://www.spme.gr/uploads/5645dfe0640ef654.pdf

  Το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων και το 

Bielefeld Center of Education του 

Πανεπιστηµίου του Bielefeld 

της Γερµανίας, συνδιοργανώ-

νουν στην Αθήνα -από 2 έως 5 

Σεπτεµβρίου- το ετήσιο διεθνές 

συνέδριο της επιστηµονικής 

ένωσης Human Development and 

Capabilities Association (HDCA), µε 

τίτλο: «Η ανθρώπινη ανάπτυξη σε εποχές 

κρίσης: Επαναπροσέγγιση της κοινωνικής δικαιοσύ-

νης».

Στόχος του συνεδρίου είναι να προσεγγίσει µε φιλο-

σοφικό, οικονοµικό και θεσµικό τρόπο τον ανθρώπινο 

παράγοντα και την ανάπτυξή του µέσα σε οικονοµικά 

περιβάλλοντα ύφεσης.

∆ιεθνείς προσωπικότητες από το χώρο των Οικονο-

µικών, της Φιλοσοφίας, της Κοινωνιολογίας και της 

Νοµικής - όπως o Amartya Sen (Βραβείο  Νόµπελ 

Οικονοµίας, 1998), ο Daron Acemoglu (συγγραφέ-

ας του «Why Nations Fail»), οι φιλόσοφοι Martha 

Nussbaum και Phillip Pettit, o Kaushik Basu (επικε-

φαλής οικονοµολόγος της Παγκόσµιας Τράπεζας), 

θα επανεξετάσουν, µε βάση το ελληνικό παράδειγµα, 

τις δυνατότητες και την προοπτική της ανθρώπινης 

ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σηµειώνεται ότι η επιστηµονική ένωση Human 

Development and Capabilities Association (HDCA) 

είναι µια διεθνής κοινότητα ακαδηµαϊκών και επαγ-

γελµατιών, που πραγµατεύεται ιδέες της ανθρώπινης 

ανάπτυξης και τις αναδεικνύει σε επίπεδο δηµοσίου 

διαλόγου, µε σκοπό να οδηγήσει σε θεσµικές παρεµ-

βάσεις και σε χάραξη σχετικής πολιτικής. Παράλληλα, 

προωθεί τη διεπιστηµονική έρευνα στους τοµείς 

των Οικονοµικών, της Φιλοσοφίας, της Υγείας, της 

Εκπαίδευσης, της Νοµικής και της Κοινωνιολογίας 

και αριθµεί µέλη σε περισσότερες από 70 χώρες 

παγκοσµίως.

Πληροφορίες: http://www.hdca2014.org/

∆ιεθνές συνέδριο για την 
κοινωνική δικαιοσύνη

Η διαχείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων

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

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόµων 

& Τοπογράφων Μηχανικών 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων & 

Τοπογράφων Μηχανικών

26-27
Σεπτεµβρίου

2014

8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 

Κατασκευών 

ΤΡΙΠΟΛΗ

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωτεχνι-

κής Μηχανικής 

ΑΘΗΝΑ

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλι-
κών Έργων, σε συνεργασία µε 
το ΤΕΕ-Τµήµα Πελοποννήσου

Ελληνική Επιστηµονική 
Εταιρεία Εδαφοµηχανικής και 
Γεωτεχνικής Μηχανικής

2-4
Οκτωβρίου

2014

7-9
Νοεµβρίου

2014

 Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυ-

τεχνείου Κρήτης διοργανώνει -από τις 2 έως τις 

5 Σεπτεµβρίου 2014, στα Χανιά της Κρήτης- το 4ο 

διεθνές συνέδριο «CRETE 2014» µε θέµα τη δια-

χείριση βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων.

Η επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται από το 

Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνεργασία µε το Πανε-

πιστήµιο της Πάντοβα (Ιταλία), το Πολυτεχνείο του 

Αµβούργου (Γερµανία) και τον ∆ιεθνή Οργανισµό 

IWWG (International Waste Working Group). 

Το συγκεκριµένο συνέδριο είναι µοναδικό στο 

αντικείµενό του παγκοσµίως και στόχο έχει τη 

συγκέντρωση επιστηµόνων και ειδικών από ολό-

κληρο τον κόσµο, προκειµένου να πραγµατοποιη-

θεί µια ενδιαφέρουσα και παραγωγική ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας, πρακτικών, εµπειρίας, καθώς 

και πρόσφατων επιστηµονικών & τεχνολογικών 

επιτευγµάτων.

Θεµατολογία:

Επικίνδυνων Αποβλήτων

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA)

-

λογή, Μεταφορά, Αποθή-κευση και Επεξεργασία 

Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

-

δάτωση Ιλύων Βιοµηχανικών και Επικίνδυνων 

Αποβλήτων

Βιοµηχανικά και Επικίνδυνα Απόβλητα

στρατιωτικά, ραδιενεργά, ιατρικά, αγροβιοµηχανι-

κά, αιολικής ενέργειας (ανακύκλωση), κα..

-

των: ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 

παλιά αυτοκίνητα και ελαστικά, ειδικά οικιακά 

απόβλητα, κα.

Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η 

Αγγλική, ενώ ορισµένες συνεδρίες θα πραγµατο-

ποιηθούν στην Ελληνική γλώσσα, δεδοµένου ότι 

επικεντρώνονται σε προβλήµατα και ιδιαιτερότη-

τες του Ελλαδικού χώρου.

Πληροφορίες: Τηλ.: 28210-37790, ιστοσελίδα: 

www.hwm-conferences.tuc.gr
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Υπενθύµιση για τα αυθαίρετα 

Παράταση για έργα του «ΕΣΠΑ»

Στα 1,7 δισ. ευρώ το έλλειµµα  
του εµπορικού ισοζυγίου 

Έξι µήνες αποµένουν για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, καθώς 

οι ενδιαφερόµενοι έχουν προθεσµία έως το Φεβρουάριο του 2015 

να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προ-

κειµένου να ενταχθούν στη ρύθµιση. Το capital.gr έγραψε ότι  η 

δυνατότητα αυτή είχε δοθεί µε υπουργική απόφαση που είχε υπο-

γράψει ο αναπληρωτής υπουργός ΥΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς στις 29 

Απριλίου 2014. Η εν λόγω υπουργική απόφαση προβλέπει ακόµη 

ότι τα στοιχεία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν. 4014/2011 και έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές, ή 

βρίσκονται σε αρχική υποβολή µε πληρωµένο παράβολο, µεταφέ-

ρονται υποχρεωτικά στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 µε προσαύ-

ξηση 1% ανά µήνα καθυστέρησης µετά την παρέλευση του πρώτου 

εξαµήνου εφαρµογής του Ν. 4178/2013, το οποίο είχε οριστεί ως 

προθεσµία µεταφοράς. Σύµφωνα πάντως, µε όσα αναφέρει η εφη-

µερίδα Ελεύθερος Τύπος, περίπου 5.400 ιδιοκτήτες ανήκουν στην 

κατηγορία αυτή, δηλαδή δεν έχουν αποπληρώσει έγκαιρα το πρό-

στιµο τακτοποίησης. Για τη συγκεκριµένη κατηγορία θα προβλέ-

πεται και προσαύξηση 7%, βάσει όσων αναφέρει το δηµοσίευµα. 

Όσον αφορά τις δόσεις αποπληρωµής του προστίµου, µπορούν να 

είναι είτε εξαµηνιαίες είτε µηνιαίες. Συγκεκριµένα, για δηλώσεις 

µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/8/2014 

µέχρι και 6/2/2015 παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενι-

αίου ειδικού προστίµου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε 

προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. ii) Εξόφληση του 30% 

(έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι 

επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τρι-

µηνιαίες. iii) 60 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε 

προθεσµία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015. 

iv) 10 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προ-

θεσµία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015. 

Παρατάθηκε ο χρόνος υλοποίησης των ενταγµένων έργων στο πρό-

γραµµα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρη-

µατικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013, µε απόφαση του υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, ενώ παράλληλα τροπο-

ποιείται η σχετική υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 704/Β/29.04.2011).

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε 30 

µήνες από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρη-

σης, µε δυνατότητα εννεάµηνης παράτασης και µέχρι τις 30-11-

2014, εφόσον το αίτηµα υποβληθεί πριν την τυπική ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης του έργου. Επίσης απεντάσσονται επιχειρήσεις (δι-

καιούχοι) οι οποίες εντός 30 µηνών αντίστοιχα (ή 39 µηνών και 

µέχρι τις 30-11-2014 εάν έχει εγκριθεί παράταση) δεν υπέβαλαν 

αίτηµα και έκθεση ολοκλήρωσης. Σε περίπτωση που δεν είναι 

δυνατή η ολοκλήρωση του έργου εντός των προθεσµιών, (δηλαδή 

εντός 30 µηνών) οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν τεκµηριω-

µένη αίτηση παράτασης ολοκλήρωσης του έργου στον ΕΦΕΠΑΕ. 

Η διάρκεια της παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης καθορίζεται 

έως την 30/11/2014. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να υποβλη-

θεί η σχετική αίτηση πριν την ηµεροµηνία λήξης των 30 µηνών και 

να έχει καταβληθεί τουλάχιστον το 30% του εγκεκριµένου προϋπο-

λογισµού (εξοφληµένες δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων προκα-

ταβολών). Περαιτέρω παράταση µέχρι τρεις µήνες δίνεται µόνο σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας και εφόσον υπαίτιος για 

την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του έργου δεν είναι ο δικαιούχος 

του έργου. Με την εν λόγω απόφαση τροποποιούνται αντίστοιχα 

και όλες οι αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηµατοδότησης έρ-

γου δικαιούχου στο πρόγραµµα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότη-

τα των Επιχειρήσεων», µε ανάλογη εφαρµογή ως προς τον χρόνο 

ολοκλήρωσης των έργων, όπου αυτό απαιτείται.

Σε 1.731,6 εκατ. ευρώ (2.326,8 εκατ. δολάρια) ανήλθε το έλλειµµα 

του εµπορικού ισοζυγίου κατά τον µήνα Ιούνιο 2014 έναντι 1.612,8 

εκατ. ευρώ (2.103,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 

2013, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 7,4%. Σύµφωνα µε ανα-

κοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), η αντίστοιχη 

µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 400,7 

εκατ. ευρώ, δηλαδή 32,6%. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφί-

ξεων ανήλθε στο ποσό των 4.188,7 εκατ. ευρώ (5.676,6 εκατ. δολά-

ρια) κατά τον µήνα Ιούνιο 2014, έναντι 3.820,0 εκατ. ευρώ (5.023,0 

εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας 

αύξηση, σε ευρώ, 9,7%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαι-

οειδή παρουσίασε αύξηση κατά 389,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,9%. 

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών, κατά τον µήνα Ιούνιο 

2014 ανήλθε στο ποσό των 2.457,1 εκατ. ευρώ (3.349,8 εκατ. δολά-

ρια) έναντι 2.207,2 εκατ. ευρώ (2.920,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο 

µήνα του έτους 2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 11,3%. Η 

αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση 

κατά 11,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%.



Κινητικότητα παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα στον τοµέα της 

ηλεκτροκίνησης στη χώρα µας. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 

Τύπου , η ∆ΕΗ τις επόµενες ηµέρες παραλαµβάνει τα 15 οχήµατα 

τα οποία έχει παραγγείλει από τις εταιρείες BMW και Daimler. 

Ανάλογες κινήσεις εξετάζουν επίσης εταιρείες ταχυµεταφορών, 

και διανοµής, τόσο στην κατεύθυνση του αυτοκινήτου όσο και 

του σκούτερ.

 Σύντοµα τα καθαρόαιµα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σήµερα 

δεν ξεπερνούν τα 20- 25 πρόκειται να φτάσουν τα 40 (µε τα 15 

της ∆ΕΗ), ενώ παραγγελίες δέχονται συνεχώς από µεµονωµένα 

πρόσωπα και επιχειρήσεις οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα. 

Στο µεταξύ προ τριών εβδοµάδων ρύθµιση του ΥΠΕΚΑ που απαλ-

λάσσει τους λεγόµενους "φορείς εκµετάλλευσης υποδοµών φόρ-

τισης" από την έκδοση άδειας προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 

και τους κατατάσσει στην κατηγορία των τελικών καταναλωτών 

µε δικαίωµα µεταπώλησης του ρεύµατος ως υπηρεσία φόρτισης. 

Παράλληλα  η ∆ΕΗ είναι υπεύθυνη στην Ελλάδα για το επιδοτού-

µενο ερευνητικό κοινοτικό πρόγραµµα Green eMotion, το οποίο 

ξεκίνησε το Μάρτιο του 2011 και θα έχει ολοκληρωθεί το Μάρτιο 

του 2015, ενώ στις 24 Σεπτεµβρίου διοργανώνεται συνέδριο στην 

Αθήνα όπου και θα παρουσιαστούν τα µέχρι τώρα αποτελέσµατα.  

Μέχρι τότε εκτιµάται ότι θα έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λει-

τουργία οι7 συνολικά σταθµοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινή-

των στην Αθήνα που προβλέπει το πρόγραµµα. 

Συγκεκριµένα στην είσοδο κεντρικών "ενεργειακών" κτιρίων 

σαν αυτών της ∆ΕΗ (Χαλκοκονδύλη όπου και έχει ήδη τοποθετη-

θεί), του ΥΠΕΚΑ (Μεσογείων), της ΡΑΕ (Πειραιώς), του ∆Ε∆∆ΗΕ 

(Καλλιρόης), κ.ο.κ. Βασική µέχρι σήµερα αιτία για την καθυστέ-

ρηση στο "άνοιγµα" της πολλά υποσχόµενης αυτής αγοράς ήταν η 

έλλειψη ενός ολοκληρωµένου θεσµικού πλαισίου. Η νοµοθετική 

ρύθµιση για την εγκατάσταση σταθµών φόρτισης ηλεκτρικών αυ-

τοκινήτων σε βενζινάδικα, σταθµούς, χώρους στάθµευσης, και 

σε ΚΤΕΟ θεσπίστηκε µόλις τον περασµένο Ιανουάριο, ενώ τον 

Αύγουστο κατατέθηκε η ρύθµιση για την λειτουργία των υποδο-

µών φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων. 

Μέχρι σήµερα οι 20-25 χρήστες στην Ελλάδα φορτίζουν τα αυ-

τοκίνητα τους µόνο το βράδυ στα σπίτιά τους (πυλωτή, γκαράζ, 

κ.ο.κ). Ένα άλλο πάντως αντικίνητρο για τη διάδοση της ηλεκτρο-

κίνησης είναι ότι τα οχήµατα του είδους είναι πιο ακριβά απ' ότι 

στο εξωτερικό.

Êéíçôéêüôçôá óôïí ôïìÝá ôçò çëåêôñïêßíçóçò 
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Τέλος στη χορήγηση του οικογενειακού επι-

δόµατος (10%) και του επιδόµατος τέκνων 

(5% για κάθε παιδί) βάζουν επιχειρησιακές 

συµβάσεις που υπογράφονται επιβάλλοντας 

την καταβολή στους εργαζοµένους των νο-

µοθετηµένων κατώτατων µισθών και ηµε-

ροµισθίων και την προσαύξησή τους µόνο 

µε τις συµπληρωµένες έως τις 14/2/2012 

πολυετίες. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της 

«Ηµερησίας» την ευθεία κατάργηση των δύο 

παραπάνω επιδοµάτων προβλέπουν δύο επι-

χειρησιακές συλλογικές συµβάσεις -η πρώ-

τη σε επιχείρηση επισιτισµού και η δεύτερη 

σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλεί-

ας (security)- που υπογράφηκαν στις αρχές 

Αυγούστου και τέθηκαν, ήδη, σε ισχύ. Ως 

δικαιολογητική βάση για την κατάργηση των 

επιδοµάτων και οι δύο επιχειρήσεις επικα-

λούνται τη δυσµενή οικονοµική κατάσταση, 

τον περιορισµό των δραστηριοτήτων τους, 

την έλλειψη ρευστότητας και την αδυνα-

µία καταβολής των αποδοχών στο ύψος στο 

οποίο βρίσκονταν προηγουµένως. Σύµφωνα 

µε τις συµβάσεις (που παρουσιάζει αποκλει-

στικά το imerisia.gr), οι οποίες είναι πανο-

µοιότυπες και έχουν ισχύ έως τις 31 Ιουλίου 

του 2017: Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια µει-

ώνονται στα επίπεδα των νοµοθετηµένων κα-

τώτατων ορίων (586 ευρώ ο µισθός και 26,18 

ευρώ το ηµεροµίσθιο για υπαλλήλους άνω 

των 25 ετών και 510,95 ευρώ και 22,83 ευρώ, 

αντίστοιχα, για υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 

25 ετών) και θα προσαυξάνονται µόνο µε τις 

προβλεπόµενες, από το ν. 4046/12 προσαυ-

ξήσεις (έως 30% και 3 τριετίες για τους άνω 

των 25 ετών και έως 2 τριετίες και συνολι-

κά 10% για τους κάτω των 25 ετών). «Πέραν 

της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω 

προϋπηρεσίας καµιά άλλη προσαύξηση ήτοι 

επίδοµα γάµου ή τέκνων δεν θα περιλαµβά-

νεται», «το επίδοµα γάµου καταργείται από 

τούδε και δεν έχει υποχρέωση η επιχείρηση 

να το καταβάλει στους έγγαµους εργαζόµε-

νους της» αναφέρουν, συγκεκριµένα, οι σχε-

τικοί όροι, οι οποίοι θα ισχύουν και για όσους 

τυχόν προσληφθούν στο µέλλον. Το εβδοµα-

διαίο ωράριο εργασίας ορίζεται στις 40ώρες 

(ακόµη και σε 6ήµερη βάση εφόσον συµφω-

νεί ο εργαζόµενος) και δίνεται η δυνατότητα 

µετατροπής, επίσης κατόπιν συµφωνίας, των 

συµβάσεων πλήρους απασχόλησης σε συµ-

βάσεις µερικής απασχόλησης. Η καταβολή 

των δώρων εορτών (Χριστουγέννων και Πά-

σχα) προβλέπεται «έως τυχόν κατάργησης 

τους µε νοµοθετική διάταξη, η οποία άµα την 

ισχύ της υιοθετείται και τυγχάνει εφαρµογής 

µε την παρούσα ακόµα και σε περίπτωση 

που τυχόν η νέα ΕΓΣΣΕ προβλέπει την τυχόν 

διατήρησή του παρά την γενική τυχόν κα-

τάργησή τους». Να σηµειωθεί ότι και άλλες 

επιχειρησιακές συµβάσεις που έχουν υπο-

γραφεί φέτος προβλέπουν την καταβολή του 

νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού (αντί των 

κατώτατων ορίων της Εθνικής Γενικής Συλ-

λογικής Σύµβασης Εργασίας ή των µισθών 

κλαδικών συµβάσεων που είχαν λήξει) και, 

σε αρκετές περιπτώσεις, το επίδοµα γάµου 

διατηρείται είτε «ως έχει» είτε ως «οικειο-

θελής παροχή».

Νέες ανατροπές εργασιακών δικαιωµάτων
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Ο εντυπωσιασµός του µικρού παιδιού θα ήταν ασφαλώς 

µεγαλύτερος, αν γνώριζε και, φυσικά, κατανοούσε πως το 

συγκεκριµένο τρένο αναπτύσσει ταχύτητα έως 500 χλµ., κάτι 

λιγότερο από την ταχύτητα των αεροπλάνων !

Πρόκειται για ένα τρένο που χρησιµοποιεί το υπεραγώγιµο 

σύστηµα maglev, δηλαδή ένα τρένο που κινείται σε µαγνητική 

«γραµµή», δίχως να εφάπτεται στο έδαφος. ∆οκιµάζεται εδώ 

και καιρό στην πίστα δοκιµών Yamanashi Prefecture, δυτικά 

του Τόκιο, πριν δροµολογηθεί µεταξύ Τόκιο και Ναγκόγια το 

2027,  µειώνοντας το χρόνο ταξιδιού µεταξύ των δύο πόλεων 

κάτω από το µισό, από 90 λεπτά µε τις σηµερινές υπερταχείες 

Shinkansen σε 40 λεπτά.

Ο συρµός της εταιρείας σιδηροδρόµων JR Tokai, το πρώτο και 

τελευταίο βαγόνι του οποίου ζυγίζουν 35 τόνους το καθένα, 

ενώ τα υπόλοιπα 25 τόνους το καθένα, τρέχει σε πίστα δοκι-

µής µήκους περίπου 43 χιλιοµέτρων, σε ύψος 10 εκατοστών 

πάνω από το «έδαφος», χάρη σε µια σειρά των υπεραγώγιµων 

µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στο σκυρόδεµα ανά τρία 

µέτρα και παράγουν δύναµη περίπου 1 tesla, καλύπτοντας την 

απόσταση σε χρόνο πέντε λεπτών. Αν και η τελική του ταχύ-

τητα φτάνει τα 581 χλµ./ώρα, είναι δυνατόν ν’ αυξηθεί σχετικά 

εύκολα, µε την αύξηση του µαγνητικού πεδίου. 

Ο τρόπος µε τον οποίο κινείται το τρένο παρουσιάζεται στο 

σχέδιο που δηµοσιεύουµε παραπλεύρως.

Η υπεραγωγιµότητα ανακαλύφθηκε στον υδράργυρο σε θερ-

µοκρασία µείον 269 C από Heike Kamerlingh Onnes, ένα φυ-

σικό, στο Πανεπιστήµιο του Λέιντεν στην Ολλανδία, πριν από 

περισσότερα από 100 χρόνια. Έκτοτε οι επιστήµονες ανέπτυ-

ξαν νέα υλικά, αυξάνοντας τη θερµοκρασία στην οποία συντε-

λείται η υπεραγωγιµότητα, γνωστή ως η κρίσιµη θερµοκρασία. 

Το κράµα νιοβίου-τιτανίου που αναπτύχθηκε στη δεκαετία 

του 1950 αποδείχθηκε εύκολο σε επεξεργασία και κατάλληλο 

για βιοµηχανική χρήση. Πριν αξιοποιηθεί για το σύστηµα του 

τρένου maglev, χρησιµοποιήθηκε στην κτασκευή µαγνητικών 

τοµογράφων στις ΗΠΑ και στο Ηνωµένο Βασίλειο από τα µέσα 

της δεκαετίας του 1970. Το 1986, µια ελβετική ερευνητική 

οµάδα ανακάλυψε ένα οξείδιο του χαλκού που έχει υπεραγω-

γιµότητα σε µία σχετικά υψηλή θερµοκρασία µε έναν τρόπο 

που δεν θα µπορούσε να εξηγηθεί από την συµβατική θεωρία. 

Παρά το γεγονός ότι η κρίσιµη θερµοκρασία βρίσκεται στους 

µείον 243 C, το φαινόµενο ονοµάστηκε υπεραγωγιµότητα 

υψηλής θερµοκρασίας, επειδή υπερέβη το όριο της θεωρίας. 

Οξείδια του χαλκού που γίνονται υπεραγώγιµα όταν ψύχονται 

µε υγρό άζωτο (-196 C), ανακαλύφθηκαν στις ΗΠΑ το 1987 και 

στην Ιαπωνία το 1988. Το «άγιο δισκοπότηρο» για την υπερα-

γωγιµότητα είναι να παράγεται το φαινόµενο σε θερµοκρασία 

δωµατίου. Έως τώρα η υψηλότερη κρίσιµη θερµοκρασία είναι 

µείον 138 C. Εάν εµπορευµατοποιηθεί ένα υπεραγώγιµο υλικό 

που θα µπορεί να λειτουργεί σε θερµοκρασία δωµατίου, οι 

απώλειες ενέργειας θα µειωθούν, µε συνέπεια να χρειάζονται 

λιγότερες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και άρα 

πολύ λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα θα εκλείεται στην ατµό-

σφαιρα. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΣΕΛΗ- Αυστηρότεροι οι κανόνες υπαγωγής δανειολη-

ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 
Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Η 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΚΤ  Η ΕΠΟΜΕΝΗ 
ΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΑΚΕΡ- Προειδοποιεί ο 

 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- Έως 60% άνοδο των µετοχών «βλέ-

πει» η Deutsche Bank.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Πυρετώδεις διαβουλεύσεις της κυβέρνησης µε τους 

τραπεζίτες- ∆ΙΠΛΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΝΟ-
∆Ο 60% ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ «ΒΛΕΠΕΙ» Η DEUTSCHE BANK  

 ΣΗΜΑ ΑΠΟ Μ. 

ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ- Νέα έξοδος στις αγορές για 

 ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΟΙ 9 ΣΤΟΥΣ 10 ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ -

ρά-Ευ. Βενιζέλου πριν από το ραντεβού µε την τρόικα στο Παρίσι- ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΠΑ- «Κλειδώνουν» 

σήµερα οι διορθώσεις στον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έχει προγραµµατιστεί σειρά συναντήσεων σε 

Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Αθήνα- ΦΘΑΝΕΙ ΚΑΥΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΛΟΓΩ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ -

Τράπεζες: ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΚΩ∆ΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 
Ροδακινοπαραγωγοί: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ- «Φρένο» 

στην κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθµίσεων από ασυνείδητους δανειολή-

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΚΕΝΑ- Στα 

 ΘΕΤΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΣ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ
Φοροελαφρύνσεις: ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΠΑ «ΓΕ-
ΓΟΝΟΣ Η ΤΡΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ»- Ο συνταγµατάρχης Χάρι Σούτε 

  ΣΕ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ Η ΓΑΛΛΙΑ. 

ΤΑ ΝΕΑ: Θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2015- ∆ΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ 
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΟ ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
ΞΑΝΑΛΥΝΟΥΝ ΤΟ ∆ΥΣΚΟΛΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ -

βολούν” τον Φώτη Κουβέλη- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ 
ΧΕΙΜΩΝΑ.

ΕΘΝΟΣ: Οι ρυθµίσεις για επιχειρηµατικά, στεγαστικά και καταναλω-

τικά- Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ»
κυβέρνηση- ΤΟ… ΒΑΛΣ ΤΟΥ ΟΛΑΝΤ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ 
ΝΕΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΕΙ∆ΑΝ ∆ΥΟ 
ΑΚΟΜΗ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΦΠΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο Φρανσουά Ολάντ αποκεφά-

λισε την αριστερή πτέρυγα της κυβέρνησής του- ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΡΚΕΛ 

ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ ΕΦΙΑΛΤΗΣ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΜΕ 
ΠΡΟΣΗΜΟ «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ»; ∆ΗΜΑΡ: ΠΟΙΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΥΒΕΛΗ 
ΓΙΑ ΠΡΟΕ∆ΡΟ, ΠΟΙΟΙ ∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι µεγαλοεργολάβοι µπαίνουν άµεσα και στα 

µικρά έργα- ΝΕΑ ΚΑΡΤΕΛ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ  ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥ-
ΡΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ- 150 στρέµµατα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης  

 ΑΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ Ο ΟΛΑΝΤ ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ ΣΦΗΝΑ 
ΠΑΝΟΥΣΗ ΣΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Σεισµός στην κυβέρνηση µετά την επίθεση του υπ. Οι-

ΓΑΛΛΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΛ- Πυρ οµαδόν από τους 

«µάγους των αριθµών» για τη «δηµοσιονοµική πειθαρχία» που επιβάλ-

 ΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙ∆Α 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ- Προς συµφωνία µε την τρόικα για 

εκποιήσεις στα 2/3 της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι περιλαµβάνουν τα δυο νέα προγράµµατα 

απασχόλησης- ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ 20.000 ΝΕΟΥΣ ΜΕ «ΕΠΙΤΑΓΕΣ» 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ   Η ΤΡΟΪΚΑ ΘΕΛΕΙ ΕΝΙΑΙΟ ΦΠΑ ΓΙΑ ΝΑ ∆ΕΧΘΕΙ ΤΙΣ ΦΟ-
ΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 
ο Ολάντ και… ανασχηµατισµός- «ΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΓΥΑΛΙ» ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΛΟΓΩ 

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
«ΚΟΚΚΙΝΑ» ∆ΑΝΕΙΑ.

ΕΣΤΙΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ- Ο λαός αποφασί-

ζει για τις πρόωρες εκλογές.

Η ΑΥΓΗ: Colpo grosso Σαµαρά που ισοφαρίζει τις «φοροελαφρύν-

σεις»- ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΠΑ 19%.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Συγκλονίζουν τα ευρήµατα της Αµφίπολης- «ΚΟΣ-
ΜΗΜΑ» Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο- ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΕΘ ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο εκ πενίας βασιλιάς πνευµατικός ηγέτης του Ελλη-

νισµού και της Ρωσίας!- ΖΩΝΤΑΝΟΣ Ο «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ»!
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ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-17-19 | 26/08/2014

Επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης οφειλετών στον 

νόµο Κατσέλη, δυνατότητα ένταξης και των µικροεµπό-

ρων, αλλά και αυστηρούς κανόνες ώστε να αποτρέπεται 

η κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθµίσεων από µερίδα δα-

νειοληπτών, περιλαµβάνουν οι αλλαγές σε νοµοσχέδιο 

που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης και το 

οποίο φέρνει στη δηµοσιότητα η «Κ». Οι αλλαγές στον 

νόµο 3869/2010 -γνωστός ως νόµος Κατσέλη- όπως αυτός 

τροποποιήθηκε µε τον νόµο 4161/2013, συνδυάζονται µε 

το υπό επεξεργασία νοµοσχέδιο για τη ρύθµιση των επι-

χειρηµατικών δανείων, αλλά και τον Κώδικα ∆εοντολογίας 

για τη διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, που 

ενέκρινε η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσω των οποίων η 

κυβέρνηση επιδιώκει να αντιµετωπίσει το πρόβληµα των 

«κόκκινων» δανείων τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για 

τις επιχειρήσεις.

Βασική αλλαγή που εισάγουν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις, 

είναι η δυνατότητα ένταξης των µικροεµπόρων, καθώς 

διευρύνει την έννοια του φυσικού προσώπου που µπορεί 

να ενταχθεί στον νόµο, συµπεριλαµβάνοντας και εκείνα 

«τα φυσικά πρόσωπα που µετέρχονται εµπορικές πράξεις 

χωρίς επαγγελµατική εγκατάσταση και των οποίων τα ετή-

σια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο µέχρι του 

οποίου υπάρχει απαλλαγή υποβολής δήλωσης». Το όριο 

αυτό είναι ο τζίρος έως 10.000 ευρώ και σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις, επιτρέπει την ένταξη 400.000 περίπου µικροε-

πιχειρηµατιών και επαγγελµατιών.

Σηµαντικές είναι οι αλλαγές που επιφέρει το νοµοσχέδιο 

και νια τα νοικοκυριά που αιτούνται να ενταχθούν στον 

νόµο. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση από το 10% στο 25% 

της µηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλει στις τρά-

κείµενο που έχει επεξεργαστεί το υπουργείο Ανάπτυξης, 

«το ποσό των µηνιαίων καταβολών θα πρέπει να είναι 

εύλογο µε βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, όπως 

εκάστοτε ανακοινώνονται από το Κυβερνητικό Συµβού-

λιο ∆ιαχείρισης του Ιδιωτικού Χρέους, σε συνδυασµό 

µε την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος, ωστόσο 

δεν µπορεί να είναι µικρότερο για µεν τις εµπράγµατες 

οφειλές από το 25% των µηνιαίων δόσεων που όφειλε να 

καταβάλει σε όλους τους δανειστές µέχρι την υποβολή 

της αίτησης». Οι βασικές δαπάνες διαβίωσης όπως έχουν 

προσδιοριστεί από το Κυβερνητικό Συµβούλιο 1.347 ευρώ 

για µια τετραµελή οικογένεια- αποκτούν πάντως πρωταρ-

χική σηµασία στον καθορισµό από το αρµόδιο ∆ικαστήριο 

της δυνατότητας του δανειολήπτη να ανταποκριθεί στις 

δανειακές του υποχρεώσεις, αποτελώντας σηµείο αναφο-

ράς για το εξατοµικευµένο προφίλ του κάθε δανειολήπτη, 

βάσει του οποίου θα γίνεται η ρύθµιση του δανείου.

Εξίσου σηµαντική είναι και η αλλαγή που προβλέπεται 

στο άρθρο 9 του σχετικού νοµοσχεδίου βάσει της οποίας, 

εάν κάποιος δανειολήπτης, που έχει κάνει αίτηση ένταξης 

στον νόµο, θέλει να προστατεύσει την πρώτη του κατοικία, 

πρέπει να αποπληρώσει το 100% της αντικειµενικής της, 

αντί του 80% που ισχύει σήµερα, σε βάθος εικοσαετίας - η 

διάρκεια δεν µεταβάλλεται. Το αυξηµένο ποσοστό οδη-

γεί σε αύξηση του ποσού που πρέπει να αποπληρώσει ο 

δανειολήπτης προς τις τράπεζες, αλλάζοντας προς το δυ-

σµενέστερο τους όρους προστασίας της πρώτης κατοικίας 

και εκτιµάται ότι αποσκοπεί στο να στερήσει ένα δέλεαρ 

για την ένταξη στον νόµο Κατσέλη, αποτρέποντας ενδε-

χοµένως και την κατάχρησή του. Στην αυστηριοποίηση 

των όρων που επιτρέπουν σε κάποιον να κάνει χρήση των 

ευνοϊκών διατάξεων του νόµου, αποσκοπεί επίσης η πρό-

βλεψη της αυτοδίκαιης έκπτωσης από τη ρύθµιση, όσων 

δανειοληπτών «καθυστερούν την εκπλήρωση των υποχρε-

ώσεών τους για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριών 

µηνών ή δυστροπούν επανειληµµένα στην τήρησή της».

Κατά τα άλλα, το υπουργείο Ανάπτυξης επιδιώκει να επι-

σπεύσει τις διαδικασίες ένταξης στον νόµο, επιβάλλοντας 

µε βάση τις προτεινόµενες αλλαγές, την κατάθεση όλων 

των απαιτούµενων εγγράφων µε την υποβολή της αίτησης 

από τον ενδιαφερόµενο δανειολήπτη. Μεταξύ αυτών είναι 

η κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, το εκ-

καθαριστικό εισοδήµατος, η κατάσταση των πιστωτών και 

των απαιτήσεων τους και το σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

ενοικίου αντί δανείου 

Γενικές αρχές συµπεριφοράς, αλλά και διαδικασίες τόσο 

για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειο-

λήπτες, µε στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων 

εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισµού οφειλών σε 

καθυστέρηση, προβλέπει ο Κώδικας ∆εοντολογίας της 

Τράπεζας της Ελλάδος, που εγκρίθηκε χθες από την 

Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων. Στους 

εναλλακτικούς τρόπους περιλαµβάνονται παραδοσιακές 

λύσεις όπως η ρύθµιση του δανείου µε καταβολή µικρότε-

ρης δόσης, η πληρωµή µόνο τόκων, το πάγωµα της οφει-

λής, ή η διαγραφή µέρους του δανείου, αλλά και λύσεις 

όπως η εθελοντική παράδοση του ακινήτου στην τράπεζα 

ή η µετατροπή του δανείου σε χρηµατοδοτική µίσθωση 

και η δυνατότητα του δανειολήπτη να µείνει στο ακίνητο 

έναντι ενοικίου.

Αντίστοιχα στην κατηγορία των επιχειρηµατικών δανείων, 

προτείνεται η µεταβίβαση των µετοχών µιας εταιρείας ή 

ακόµη και η αλλαγή της διοίκησης όταν η υφιστάµενη δεν 

συνεργάζεται µε την τράπεζα σε περίπτωση αναδιάρθρω-

σης επιχειρηµατικών δανείων.

Οι λύσεις αυτές έχουν ήδη προσδιοριστεί σε προηγούµενη 

απόφαση της ΤτΕ, η οποία σε συνδυασµό µε τον Κώδικα, 

αποτελεί συµπληρωµατική πρωτοβουλία µε στόχο τη συ-

ντονισµένη αντιµετώπιση των οφειλών σε καθυστέρηση. 

Παρόµοιες λύσεις έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες και 

η ΤτΕ προτείνει τη µεταφορά τους και στην ελληνική τρα-

πεζική πρακτική για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, 

σε συνδυασµό µε αυστηρές διαδικασίες που θα πρέπει να 
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ακολουθούνται τόσο από τις τράπεζες όσο και τους δανει-

ολήπτες έτσι ώστε να επιλέγεται η καλύτερη δυνατή λύση 

είτε για τα νοικοκυριά είτε για τις επιχειρήσεις.

Αν και το τελικό κείµενο του Κώδικα ∆εοντολογίας δεν 

δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα, παραπέµποντας στη δη-

µοσίευσή του στο ΦΕΚ, η ανακοίνωση της ΤτΕ κάνει λόγο 

για αξιοποίηση των εργαλείων του «συνεργάσιµου» δα-

νειολήπτη και των «εύλογων δαπανών διαβίωσης» όπως 

αυτά καθορίστηκαν στην απόφαση του Κυβερνητικού 

Συµβουλίου. Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ΤτΕ ενσωµά-

τωσε στο τελικό κείµενο τις παρατηρήσεις των τραπεζών, 

που ζητούσαν περιορισµό µιας «βαριάς» γραφειοκρατικής 

διαδικασίας µε ανταλλαγή πολυάριθµων επιστολών, ενώ 

εκτός της διαδικασίας τέθηκαν και οι περιπτώσεις των 

δανείων που δεν εµφανίζουν ακόµη καθυστέρηση. Στο 

τελικό κείµενο φαίνεται να έχει γίνει σαφής διάκριση µε-

ταξύ των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, η ικανότητα 

αποπληρωµής των οποίων, θα αξιολογείται αντίστοιχα µε 

βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης και το επιχειρηµατι-

κό σχέδιο.

κάθε πλευρά να είναι σε θέση να σταθµίσει τα οφέλη ή τις 

συνέπειες κάθε λύσης, θεωρείται σηµαντική η εµπρόθε-

σµη ανταλλαγή όλης της απαιτούµενης πληροφόρησης.

Γι' αυτό µε τον Κώδικα προβλέπονται τα βήµατα, οι προ-

θεσµίες και το ελάχιστο περιεχόµενο ενηµέρωσης που 

οφείλουν να παρέχουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες 

και αντίστροφα. Οι διαδικασίες αυτές όπως υπογραµµίζει, 

είναι πιο απαιτητικές για τις περιπτώσεις δανειοληπτών, 

των οποίων ο χαρακτηρισµός ως µη συνεργάσιµων µπορεί 

να έχει ως συνέπεια τον εκπλειστηριασµό της κατοικίας 

όπου διαµένουν.
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Μία είσοδος - «κόσµηµα» έρχεται στο φως, καθώς προ-

χωρούν οι ανασκαφικές εργασίες της ΚΗ' Εφορείας Προ-

ϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στον τύµβο Καστά, 

στην Αµφίπολη.

Παράλληλα, αποκαλύφθηκε το πάνω µέρος µαρµάρινου 

διαφραγµατικού τοίχου, έξι µέτρα από το άνοιγµα της ει-

σόδου. Από εκεί οι αρχαιολόγοι είδαν ότι υπάρχουν άλλοι 

δύο θάλαµοι.

Με αµείωτους ρυθµούς εργάζεται η οµάδα αρχαιολόγων 

στην ανασκαφή του τύµβου Καστά, οι οποίοι πλέον βρί-

σκονται µέσα στον προθάλαµο του «οικουµενικού αυτού 

µνηµείου», όπως το είχε χαρακτηρίσει η επικεφαλής αρ-

χαιολόγος Κατερίνα Περιστέρη µόλις την περασµένη Πα-

ρασκευή. Στη χτεσινή ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου 

Πολιτισµού διατυπώνεται ξεκάθαρα για πρώτη φορά ότι 

πίσω από το µερικά κατεστραµµένο δεύτερο διαφραγµατι-

κό τοίχο φαίνονται άλλοι δύο χώροι.

Η αφαίρεση των λιθόπλινθων από τον τοίχο σφράγισης 

«αποκάλυψε σχεδόν ολόκληρη την πρόσοψη του ταφικού 

µνηµείου, που αποτελεί µία εξαιρετικά πρωτότυπη σύν-

θεση για την αντίστοιχη αρχιτεκτονική του τύπου του µα-

κεδονικού τάφου του τελευταίου τετάρτου του 4ου αιώνα 

π.Χ.

Η πρόσοψη έχει διάκοσµο που δε διαφέρει από τους 

πλευρικούς τοίχους, µε νωπογραφία που µιµείται «τον ευ-

ρύτερο µαρµάρινο περίβολο. Το µέγιστο άνοιγµα ανάµεσα 

στις παραστάδες ανέρχεται σε 1,67µ. Η τυπολογία υπο-

δεικνύει ότι δεν υπήρξαν θυρόφυλλα αλλά πρόκειται για 

απλό άνοιγµα εισόδου», υπογραµµίζεται στην ανακοίνωση 

του ΥΠΠΟΑ, που δηµοσιεύτηκε χθες αργά το απόγευµα.

Εκτός από την αποµάκρυνση των λιθόπλινθων όµως από 

την είσοδο, το συνεργείο συνέχισε να αφαιρεί το χώµα 

που βρισκόταν στο εσωτερικό του προθαλάµου. Έτσι, 

εµφανίστηκε, πάντα σύµφωνα µε το ΥΠΠΟ, «κάτω από το 

µαρµάρινο ιωνικό επιστύλιο, ένθετη µαρµάρινη επένδυση 

από ορθοστάτες, καθ' όλο το µήκος των πλευρικών τοί-

χων. Σε απόσταση 6 µέτρων από το άνοιγµα της εισόδου 

αποκαλύφθηκε το άνω µέρος µαρµάρινου διαφραγµατι-

κού τοίχου, ελλειπούς κατά τµήµα του αριστερού µέρους 

του. Πίσω από αυτόν διακρίνονται δύο ακόµη χώροι.

Επί του διαφραγµατικού τοίχου αποκαλύπτεται, επίσης, 

µαρµάρινο επιστύλιο µε γείσο, όµοιο του αντίστοιχου του 

ιδίου περιβόλου. Φέρει διάκοσµο µε οκτάφυλλους ανά-

γλυφους ρόδακες, στο ύψος του επιστυλίου των πλευρι-

κών τοίχων».

Οι αρχαιολόγοι περιµένουν πάνω σε αυτόν το δεύτερο δι-

αφραγµατικό τοίχο, ίδιας αρχιτεκτονικής µε τον περίβολο 

και τον υπόλοιπο προθάλαµο, να βρουν δεύτερη είσοδο, 

η οποία να οδηγεί στο εσωτερικό του µνηµείου. Kαθώς 

έλειπε κοµµάτι αυτού, οι επιστήµονες µπόρεσαν και είδαν 

ότι υπάρχουν δύο χώροι ακόµη στο ταφικό µνηµείο.

Τα ευρήµατα εντυπωσιάζουν τόσο για την αρχιτεκτονική 

όσο και για την κατάσταση στην οποία διατηρήθηκαν. Τα 

εξαιρετικά λεπτοδουλεµένα επίκρανα στην είσοδο, οι 

µαρµάρινες παραστάδες του θυρώµατος κάτω από αυτά, 

οι οποίες επικαλύπτονται, επίσης, από λευκή νωπογραφία, 

η πίσω πλευρά της εισόδου, ιδιαιτέρως επιµεληµένη και 

αντίστοιχη της προσόψεως, καθώς και το γεγονός ότι στη 

νωπογραφία των επιστυλίων διασώζονται ίχνη κόκκινου 

και µαύρου χρώµατος αποτελούν στοιχεία που προκαλούν 

το θαυµασµό, µεταξύ άλλων, και για την καλή κατάσταση 

στην οποία διατηρήθηκαν επί περισσότερο από 23 αιώνες.

Αντίστοιχα και οι πλαϊνοί τοίχοι του προθαλάµου, που 

είναι επενδυµένοι µε µάρµαρο Θάσου -όπως και ο µνη-

µειώδη περίβολος- οι οποίοι κοσµούνται στο ανώτερο 

µέρος τους µε ιωνικό επιστύλιο. Στο κυµάτιο του επιστυ-

λίου, µάλιστα, σώζονται επίσης ίχνη µαύρου και κόκκινου 

χρώµατος.

Μέσα στις επόµενες µέρες θα αποµακρυνθούν τα χώµατα, 

ούτως ώστε να εµφανιστεί ολοκληρωτικά ο χώρος, εφό-

σον το επιτρέψουν οι εργασίες στερέωσης και συντήρη-

σης στα σηµεία που έχουν αποκαλυφθεί.


