
Έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για σήµερα  Παρασκευή προβλέπει ότι εντεί-

νονται οι βροχές και οι καταιγίδες που ήδη σηµειώνονται από χθες στη δυτική 

Ελλάδα και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και σε ηµιορεινές περιοχές της 

ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Τα φαινόµενα  επεκτείνονται  στη Θράκη 

και το ανατολικό Αιγαίο. 
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï 2013 èá åßíáé áêüìç ìéá äýóêïëç ÷ñïíéÜ, 

äõóêïëüôåñç áð’ ü,ôé áñ÷éêÜ áíáìåíüôáí ãéá ôçí 

ÅëëÜäá. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá áíáìÝíåôáé íá 

óõññéêíùèåß åöÝôïò êáôÜ 4,3%, Ýíáíôé 3% ðïõ 

åß÷å ðñïâëåöèåß ôïí Ïêôþâñéï. 

Ôï äçëþíïõí 46 äéåèíåßò ïéêïíïìïëüãïé ïé 

ïðïßïé ìåôåß÷áí óå åéäéêÞ äçìïóêüðçóç ôïõ 

Reuters. Åßíáé áõôïß ðïõ åêôéìïýí üôé ç áíåñãßá 

óôçí ÅëëÜäá èá öôÜóåé óôï 26,5% Ýùò ôá ôÝëç 

ôïõ Ýôïõò, ðïõ åðéóçìáßíïõí üôé, íáé ìåí, ç 

ýöåóç áñ÷ßæåé íá ìåôñéÜæåôáé, áëëÜ ç áíÜêáìøç 

èá áñãÞóåé áñêåôÜ ÷ñüíéá.

Åßíáé ïé ßäéïé ðïõ õðïãñáììßæïõí, óôï ðëáßóéï ôçò 

äçìïóêüðçóçò, üôé ôá áõóôçñÜ ìÝôñá ëéôüôçôáò 

ïäÞãçóáí óå ìåãáëýôåñç ôïõ áíáìåíüìåíïõ 

óõññßêíùóç ôçò ïéêïíïìßáò êáé áýîçóç ôçò 

áíåñãßáò, åíþ ôá äçìïóéïíïìéêÜ âåëôéþèçêáí 



Ìå Üëëá ëüãéá, åðéâåâáéþíïõí üóá ôüíéæå ç 

óôÞëç, ôï ÔÅÅ, áëëÜ êáé ðÜñá ðïëëïß Üëëïé ó’ 

áõôÞ ôç ÷þñá, áðü ôçí áñ÷Þ ôçò êñßóçò: üôé ç 

ðïëéôéêÞ ôçò äñáìáôéêÞò ëéôüôçôá, ïé åîïíôùôéêÝò 

ïñéæüíôéåò ðåñéêïðÝò ìéóèþí êáé áìïéâþí, ç 

äñáìáôéêÞ áýîçóç ôùí öüñùí êáé ôáõôü÷ñïíá 

ç äéáôÞñçóç óôï áðõñüâëçôï ôùí öïñïëïãéêþí 

åëÝã÷ùí ìéáò ìéêñÞò ìåéïøçößáò «å÷üíôùí êáé 

êáôå÷üíôùí», Þóáí ðñáêôéêÝò áäéÝîïäåò êáé 

åðéêßíäõíåò, ðñïðáíôüò áýîáíáí ôç äéÜñêåéá ôçò 

åðþäõíçò ãéá üëïõò êñßóçò, ìåôáëëÜóóïíôÜò 

ôçí óå êïéíùíéêÞ.

Ïé óõãêåêñéìÝíïé ïéêïíïìïëüãïé äåí åßíáé ïé 

ðñþôïé Åðéìõèåßò ðïõ åìöáíßæïíôáé êáé, ìÜëéóôá, 

óå Ýíá äéåèíÝò ìÝóï åíçìÝñùóçò. Äõóôõ÷þò 

Ýðïíôáé ðïëëþí Üëëùí îÝíùí ðïëéôéêþí, áëëÜ 

êáé áñìïäßùí. Ìüíï ðïõ ïé äçëþóåéò ôïõò, 

äåí áßñïõí ôïí …«óôáõñü ôïõ ìáñôõñßïõ» ôùí 

ÅëëÞíùí.

Αναλυτικά  

στη σελ 3. 

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

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων 

Τεχνικών Εταιριών Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ) 

ανακοίνωσε ότι  στηρίζει το δίκαιο αγώ-

να των Σωματείων Εργαζομένων της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, που βρίσκονται σε 

απεργιακές κινητοποιήσεις, αντιδρώντας 

στην ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο. 

Παράλληλα η Ομοσπονδία καταγγέλλει 

απαξίωση και προοπτική εκποίησης ση-

μαντικών ανώνυμων εταιριών του δημο-

σίου, όπως ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ 

ΟΔΟΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΘΕΜΙΣ, ΔΕ-

ΠΑΝΟΜ, ΟΣΚ, κ.α. 

Ειδικότερα στην ανακοίνωση της η ΟΣΕ-

ΤΕΕ (υπογράφουν ο πρόεδρος Α. Στο-

ϊμενίδης και ο γενικός γραμματέας Σ. 

Σκουτέλας) σημειώνουν ότι στηρίζουν 

τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων της 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, απέναντι: 

-Στη συνεχή απαξίωση του έργου των ερ-

γαζομένων και της εταιρείας, 

-Τις νέες εξοντωτικές περικοπές των 

μισθών οι οποίες υπερβαίνουν τα τελευ-

ταία χρόνια το 50% για το σύνολο του 

προσωπικού, 

-Στην ολοκλήρωση της αποεπένδυσης 

του άρτια καταρτισμένου τεχνικού και 

επιστημονικού δυναμικού η οποία οδηγεί 

στην αποδυνάμωσή της εταιρείας με την 

αποχώρηση εξειδικευμένου προσωπικού 

σε μεγάλα τεχνικά έργα στο εξωτερικό. 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες του δημοσίου 

η ΟΣΕΤΕΕ σημειώνει ότι «τώρα που η 

απαξίωση των εταιρειών αυτών, με την 

προοπτική του ξεπουλήματος βρίσκεται 

στην ατζέντα Κυβέρνησης - Τρόικας, οι 

εργαζόμενοι δίνουν ενωμένοι την μάχη 

ώστε τα κεντρικά, δοκιμασμένα αναπτυξι-

ακά εργαλεία του τόπου, να παραμείνουν 

υπό δημόσιο έλεγχο και να αποδίδουν 

έργα και μελέτες με πλήρη αρτιότητα και 

ασφάλεια για την εξυπηρέτηση του λαού 

και της κοινωνίας και όχι των μεγάλων 

οικονομικών συμφερόντων που καταδυ-

ναστεύουν αντιαναπτυξιακά την πατρίδα 

μας με μόνο σκοπό τα δικά τους κέρδη». 

Χειρόφρενο 

τραβούν σήµερα  

Παρασκευή, ο 

ηλεκτρικός, το 

µετρό και το τραµ, 

λόγω της 24ωρης 

απεργίας, που 

προκήρυξαν τα 

σωµατεία των 

εργαζοµένων 

στη ΣΤΑΣΥ ΑΕ, 

αντιδρώντας στην 

ένταξή τους στο 

ενιαίο µισθολόγιο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Πυκνές εξελίξεις στις Ανώνυµες 
Εταιρίες έργων του δηµοσίου
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Είκοσι επτά αποσπασµατικές αρχαιότητες θα 

πάρουν τον δρόµο από τις αποθήκες του Παλαι-

ού Μουσείου Ακροπόλεως για το Νέο, καθώς 

ύστερα από αίτηµα του δεύτερου, το Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) γνωµοδότησε 

θετικά ως προς την παραχώρησή τους.

Το Νέο Μουσείο Ακροπόλεως, που αιτήθηκε την 

έγκριση µεταφοράς, σχεδιάζει να εντάξει στις 

αίθουσές του τα 27 αντικείµενα, τα οποία σχε-

τίζονται µε µνηµεία - όπως κιονόκρανα, σίµες, 

υδρορρόες, ανθέµια και κέραµοι -  που εκτίθε-

νται ήδη στις αίθουσές του. Ειδικότερα, πλάκες 

εφαρµογής, εµπόλια και πόλοι (ξύλινα στοιχεία 

για την κατακόρυφη σύνδεση των σφονδύλων 

των κιόνων), που προέρχονται από τον Παρθε-

νώνα, πρόκειται να εκτεθούν στη δυτική πλευρά 

του β΄ ορόφου του Μουσείου της Ακρόπολης, 

εκεί όπου βρίσκονται τα προπλάσµατα και τα 

τεχνικά στοιχεία των κλασικών χρόνων. 

Σίµες, υδρορρόες και κέραµοι του αρχαίου ναού 

θα τοποθετηθούν στην αρχαϊκή αίθουσα. Επίσης, 

ένα τµήµα µαρµάρινου θρόνου θα γίνει αντι-

κείµενο έρευνας για την 

αναζήτηση συνανηκόντων 

θραυσµάτων σε αντιστοιχία 

µε το µαρµάρινο θρόνο 

που εκτίθεται στην αίθου-

σα των µεταπαρθενωνείων, 

ενώ ένα άλλο θραύσµα 

γλυπτού, που προέρχεται 

από τον διάκοσµο του 

Παρθενώνα, έχει σχετιστεί 

µε τις εναέτιες µορφές 

που εκτίθενται στον γ΄ 

όροφο του Μουσείου.

Στο Νέο Μουσείο Ακρόπολης 27 αρχαιότητες 

Το θεατρικό έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Ο καλός άνθρωπος του 

Σετσουάν», θα παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης 

Γραµµάτων και Τεχνών από τις 23 Ιανουαρίου ως τις 10 Φεβρουα-

ρίου 2013 (µε παραστάσεις εκτός ∆ευτέρας & Τρίτης). 

Το έργο γράφθηκε την περίοδο 1930-1941, κατά τη διάρκεια της 

εξορίας του Μπρεχτ στη ∆ανία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. 

∆εν πρόκειται για διδακτικό έργο. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα 

ηθικό πρόβληµα: µπορεί ο καλός να επιβιώσει σε µια κοινωνία 

διεφθαρµένων; Το έργο δεν προσφέρει λύσεις, ενώ τελειώνει µε 

έναν απολογητικό επίλογο.

6 
Φεβρουαρίου

2013

 "Μεταφορές σε περιόδους οικονο-

µικής στενότητας"

ΑΘΗΝΑ

Επισκευές και 

Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωµα στον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΠΑΤΡΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων 

Τµήµα Πολιτικών Μηχα-
νικών Παν. Πατρών, Τ.Ε.Ε. 
Τµήµα ∆υτικής Ελλάδος

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρη-
τικής & Εφαρµοσµένης 
Μηχανικής, Πολυτεχνείο 
Κρήτης

25-27 
Μαΐου
2013

Συνεχίζεται µε επιτυχία 

η έκθεση-αφιέρωµα 

στον Νίκο Καζαντζάκη, 

για τα 130 χρόνια από 

τη γέννησή του, η οποία 

διοργανώνεται από 

το Κέντρο Πολιτισµού 

«Ελληνικός Κόσµος» 

(Πειραιώς 254, Ταύρος), σε συνεργασία µε τις 

Εκδόσεις Καζαντζάκη και το Μουσείο Νίκου 

Καζαντζάκη και θα διαρκέσει έως τον Μάιο 

2013.

Στην έκθεση παρουσιάζονται άγνωστες πτυχές 

από τη διαδροµή του σπουδαίου συγγρα-

φέα µαζί µε χειρόγραφα, φωτογραφίες και 

προσωπικά του αντικείµενα. Πρόκειται για µια 

έκθεση που πραγµατοποιείται για πρώτη φορά 

στην Αθήνα, ένα αφιέρωµα που εκτείνεται 

όχι µόνο στο έργο, αλλά και στη ζωή και στα 

ταξίδια του συγγραφέα. 

Η καρέκλα του συγγραφέα, η βαλίτσα του, 

οι χάρτες που χρησιµοποιούσε, δώρα που 

λάµβανε από την Κίνα, χειρόγραφα, καθώς 

και προσωπικά του σηµειωµατάρια, όπως 

το σηµειωµατάριο από τα ταξίδια του και το 

σηµειωµατάριο όπου κατέγραφε τα όνειρά 

του είναι µόνο µερικά από τα αντικείµενα που 

περιλαµβάνει η έκθεση. Μέσα από σπάνιο 

φωτογραφικό υλικό, τις πρώτες του εκδόσεις, 

χειρόγραφα και προσωπικά αντικείµενα του 

συγγραφέα, πολλά εκ των οποίων εκτίθενται 

για πρώτη φορά, η έκθεση παρουσιάζει τη 

ζωή, τα ταξίδια και το έργο του Νίκου Καζα-

ντζάκη. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσίαση 

της πολιτικο-κοινωνικής δράσης του,  που 

προβάλλεται µέσα από φωτογραφίες και 

ανέκδοτο υλικό, αλλά και το αντίγραφο της 

αρνητικής απάντησης του Πατριαρχείου για τον 

αφορισµό του. 

Πληροφορίες: Τηλ.: 212 254 0000 

«130 χρόνια  
Νίκος Καζαντζάκης»
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«Αποδυναµώνουν τις ΑΕ του δηµοσίου, που διαχειρίζονται έργα» 
Καταγγέλλει η Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων Τεχνικών Εταιριών Ελλάδας (ΟΣΕΤΕΕ)

Η Οµοσπονδία Συλλόγων Εργαζοµένων Τεχνικών Εταιριών Ελλάδας 

(ΟΣΕΤΕΕ) στην ανακοίνωση της αναλυτικά σηµειώνει ότι: 

-«Η ΟΣΕΤΕΕ στηρίζει το δίκαιο αγώνα των Σωµατείων Εργαζοµένων 

της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και την κήρυξη 48ώρης απεργίας στις 16 και 

17 Ιανουαρίου 2013 καθώς επίσης και την περαιτέρω κλιµάκωση των 

κινητοποιήσεων τους, απέναντι: 

- στη συνεχή απαξίωση του έργου των εργαζοµένων και της εταιρείας, 

-τις νέες εξοντωτικές περικοπές των µισθών οι οποίες υπερβαίνουν τα 

τελευταία χρόνια το 50% για το σύνολο του προσωπικού, 

-στην ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του άρτια καταρτισµένου τεχνι-

κού και επιστηµονικού δυναµικού η οποία οδηγεί στην αποδυνάµωσή 

της εταιρείας µε την αποχώρηση εξειδικευµένου προσωπικού σε µε-

γάλα τεχνικά έργα στο εξωτερικό. 

Είναι µία κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο των τεχνικών Α.Ε. που 

διαχειρίζονται δηµόσια έργα από την πλευρά του ∆ηµοσίου την ώρα 

που οι ντόπιοι και ξένοι µεγαλοεργολάβοι που κατασκευάζουν τα έργα 

του ΜΕΤΡΟ αλλά και τα άλλα µεγάλα δηµόσια έργα δεν έχουν υποστεί 

καµία µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος, όταν παράλληλα µει-

ώνοντας εξουθενωτικά τις αποδοχές των εργαζοµένων τους σε συν-

δυασµό µε τις εξωσυµβατικές απαιτήσεις τους, αυξάνουν συνεχώς τα 

κέρδη τους. 

Η πολιτική ηγεσία θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δρο-

µολογήσει άµεσα πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβληµάτων 

των εργαζοµένων της Α.Μ., ώστε η Εταιρεία να συνεχίσει µε επιτυχία 

το έργο της σε ότι αφορά την παράδοση εγκαίρως των 7 νέων σταθµών 

στην Αθήνα και την υλοποίηση των έργων ΜΕΤΡΟ και ΤΡΑΜ σε Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη. 

Τώρα που η απαξίωση των εταιρειών αυτών (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΕΓΝΑΤΙΑ 

Ο∆ΟΣ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΘΕΜΙΣ, ∆ΕΠΑΝΟΜ, ΟΣΚ, κ.α) µε την προοπτι-

κή του ξεπουλήµατος βρίσκεται στην ατζέντα Κυβέρνησης - Τρόικας, 

οι εργαζόµενοι δίνουν ενωµένοι την µάχη ώστε τα κεντρικά, δοκιµα-

σµένα αναπτυξιακά εργαλεία του τόπου, να παραµείνουν υπό δηµόσιο 

έλεγχο και να αποδίδουν έργα και µελέτες µε πλήρη αρτιότητα και 

ασφάλεια για την εξυπηρέτηση του λαού και της κοινωνίας και όχι των 

µεγάλων οικονοµικών συµφερόντων που καταδυναστεύουν αντιανα-

πτυξιακά την πατρίδα µας µε µόνο σκοπό τα δικά τους κέρδη» Η ανα-

κοίνωση της ΟΣΕΤΕΕ καταλήγει υπογραµµίζοντας ότι:  «∆ίνουµε και 

θα συνεχίσουµε να δίνουµε µαζί την µάχη µε τους εργαζόµενους στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και όλες τις εταιρείες του τεχνικού Κλάδου».

∆ήλωση Χατζηδάκη

-«Απόφαση της κυβέρνησης είναι να µην υπάρξει καµιά εξαίρεση 

στον δηµόσιο και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στην εφαρµογή του ενιαίου 

µισθολογίου», ξεκαθάρισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδά-

κης απαντώντας σε ερώτηση για τις συνεχιζόµενες κινητοποιήσεις στο 

Μετρό που αντιδρούν την εφαρµογή του ενιαίου µισθολογίου. Ερωτη-

θείς για το ενδεχόµενο να προσφύγουν οι εργαζόµενοι στη ∆ικαιοσύνη 

ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «δικαίωµά τους είναι να το κάνουν αν θέλουν, 

αλλά αυτό δεν αλλάζει το σχέδιο της κυβέρνησης». 

Στον αέρα ο διαγωνισµός για το Ελληνικό
«Προβληµατισµός επικρατεί ανάµεσα στους εναποµείναντες µνηστήρες του Ελληνικού, µετά την 

αποχώρηση του επενδυτικού σχήµατος του Κατάρ. Και αυτό γιατί η απουσία ενός παίκτη µε την 

τεχνογνωσία και την οικονοµική επιφάνεια του Qatar Investment Fund δηµιουργεί αφενός µεν 

αµφιβολίες για τη βιωσιµότητα του εγχειρήµατος και αφετέρου ένα κενό στο διαγωνισµό που φα-

ντάζει δυσαναπλήρωτο. Κάποιοι µάλιστα εκ των ενδιαφεροµένων, που ισχυρίζονταν σε ανύποπτο 

χρόνο ότι έχει δρόµο µπροστά του το έργο, φαίνεται τώρα να δικαιώνονται, καθώς η φάση των 

δεσµευτικών προσφορών ενδέχεται να φέρει στην επιφάνεια νέες -δυσάρεστες- εκπλήξεις. Όσοι 

µάλιστα έσπευσαν να ερµηνεύσουν την αποχώρηση του Κατάρ, ως άρνηση της ελληνικής πλευράς 

να ικανοποιήσει τις... υπερβολικές απαιτήσεις των Αράβων, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι οι 

απαιτήσεις αυξάνονται όταν δεν υπάρχει ανταγωνισµός. Ένα έργο του µεγέθους του Ελληνικού 

εκτιµάται ότι σε βάθος δεκαετίας θα απαιτήσει κεφάλαια της τάξης των €5 δισ. Κανείς από τους 

υπόλοιπους διεκδικητές δεν µπορεί αυτή τη στιγµή να υποστηρίξει προς το Ταµείο Αποκρατικοποι-

ήσεων, ότι µπορεί να αναλάβει και να εκτελέσει τέτοια ανάπτυξη. Και κυρίως να την διαχειριστεί 

και να την πουλήσει. Το αντικείµενο τους είναι συγκεκριµένο, όπως και το αντίστοιχο πελατολόγιο 

του καθενός». Το δηµοσίευµα είναι από το δίκτυο RE+D Magazine.



Το Χόνγκ Κόνγκ, η κινεζική µεγαλούπολη, το αναγνωρισµένο διεθνές οικονοµικό κέντρο, 

επιδιώκει να κερδίσει µια σηµαίνουσα θέση και στον πολιτισµό. Σχεδιάζει να δαπανήσει 

στο αµέσως επόµενο διάστηµα 21,6 δισεκατοµµύρια δολάρια Χόνγκ Κονγκ, προκειµένου να 

αποκτήσει ένα σύµπλεγµα 17 χώρων πολιτισµού, σε µια παραλιακή έκταση 40 εκταρίων και 

σε µια περιοχή που αναβαθµίζεται συνολικά.

Πρώτο από τα µεγάλα έργα που προγραµµατίζονται να κατασκευαστούν στο West Kowloon 

Cultural District, όπως ονοµάζεται η περιοχή, είναι ένα κτιριακό σύµπλεγµα που θα 

σηµατοδοτήσει την ανάπλαση, θα αποτελέσει δηλαδή τον  “φάρο” της περιοχής.

Σχεδιασµένο από τους αρχιτέκτονες Bing Thom, από το Βανκούβερ, το κτιριακό σύµπλεγµα, 

θα στεγάσει τη νέα Κινέζικη Όπερα Xiqu, δυο άλλες αίθουσες εκδηλώσεων (1.100 και 

400 θέσεων), εγκαταστάσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης, ακόµη και ένα παραδοσιακό 

«τεϊοποτείο» φιλοξενίας 280 ατόµων.

Το κτίριο θα διαθέτει µια εντυπωσιακή είσοδο, µια νέα προσέγγιση στο παραδοσιακό 

κινεζικό µοτίβο του «Moongate», ενώ ολόκηρο το συγκρότηµα κυριαρχείται από τις 

καµπύλες γραµµές του κτιρίου, αλλά και τα καµπυλόγραµµα µονοπάτια του. 

Σε κάθε περίπτωση, θα επιδιωχθεί τόσο µε τη µορφή του, όσο, κυρίως, µε τα προγράµµατα 

εκδηλώσεων που ήδη ετοιµάζονται, ο «φάρος» να προσελκύσει νέο και ιδίως νεανικό κοινό. 
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Έπιασε τη φωτογραφική του µηχανή και από τον ∆ιεθνή ∆ιαστηµικό Σταθµό όπου βρίσκεται, 

ο Καναδός αστροναύτης Κρις Χάντφιλντ φωτογράφησε την περασµένη ∆ευτέρα την Ελλάδα. 

Ο ίδιος χαρακτήρισε την 14η Ιανουαρίου «Ανεπίσηµη ηµέρα της Ελλάδας» δηµοσιεύοντας 

στο Twitter µια σειρά από τις φωτογραφίες του που τις συνόδευσε µε σύντοµα σχόλια-

περιγραφές, προκαλώντας ενθουσιασµό στους απανταχού Έλληνες. 

«Η Πάτρα, στην είσοδο του κορινθιακού Κόλπου, Ελλάδα. Είναι 

εκπληκτικό πόσο καθαρά ξεχωρίζει η γέφυρα στο γαλάζιο»

«Αθήνα, Ελλάδα. Το λίκνο 

τόσου πολιτισµού και 

καλλιεργηµένης σκέψης»

«Η Ελλάδα συνεχίζει! Από τη Σπάρτη ως την 

Καλαµάτα η διαδροµή είναι αρκετά άγρια,  

µε µια ωραία θέα από όλες τις πλευρές» 
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Η εφαρµογή, αλλά και ο έλεγχος εφαρµογής των 

τεχνικών προδιαγραφών και της σήµανσης CE 

των Προϊόντων ∆οµικών Κατασκευών, αναντίρ-

ρητα θα συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας, 

της ασφάλειας και του χρόνου ζωής των δηµό-

σιων έργων, µε όφελος την αποτελεσµατικότερη 

χρησιµοποίηση των περιορισµένων δηµόσιων 

πόρων, άρα και την συνολική µείωση των δηµό-

σιων δαπανών.

Αυτό υπογραµµίστηκε κατά τη διάρκεια της 

ενηµερωτικής εκδήλωσης που οργανώθηκε στη 

Λάρισα, από το Περιφερειακό Τµήµα του ΣΑΤΕ, 

µε συµµετοχή εργοληπτών-µελών του, αλλά και 

µηχανικών-µελητών, εκπροσώπων του ΤΕΕ, της 

Περιφερειακής, Νοµαρχιακής και Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης.

Κατά τη συνάντηση περιγράφηκαν οι µεγάλες 

αλλαγές που επέρχονται στα δηµόσια έργα στη 

χώρα µας µε

(ΕΤΕΠ) που ισχύουν υποχρεωτικά σε όλα τα ∆η-

µόσια Έργα από 1/10/2012 και την επιβαλλόµε-

νη εναρµόνιση των συµβατικών τευχών, 

-

σκευών και την υποχρέωση σήµανσης συµµόρ-

φωσης CE κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας 89/106,

-

σπιση εναρµονισµένων όρων εµπορίας προϊό-

ντων του τοµέα των δοµικών κατασκευών, που 

αντικαθιστά την οδηγία 89/106/ΕΟΚ από την 

1/7/2013,

Όπως τονίστηκε, οι προσφερόµενες ως τώρα 

-

σα - να µειωθούν δραστικά, αφού πλέον η 

υποχρέωση ενσωµάτωσης σύµµορφων υλικών 

µε σήµανση CE και η ενσωµάτωση των νέων 

Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) στους συµβα-

τικούς όρους των έργων, δηµιουργεί επιπλέον 

υποχρεώσεις στους εργολήπτες, οι οποίες δεν 

µπορούν να καλυφθούν από τα υφιστάµενα Νέα 

Ενιαία Τιµολόγια (ΝΕΤ) όσο και από το υφιστά-

µενο σύστηµα αναθεώρησης τιµών, λόγω πλή-

ρους ασυµβατότητας των παλιών αναλύσεων µε 

τα ΝΕΤ.

Τα νέα δεδοµένα και οι συνθήκες που δηµιουρ-

γούνται, επισηµάνθηκε, επιβάλλουν και την αλ-

λαγή της νοοτροπίας και της πρακτικής πολλών 

Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, οι οποίες συνεχίζουν 

να ακυρώνουν διαγωνισµούς, επικαλούµενες 

προσφορά χαµηλού ποσοστού έκπτωσης, το 

οποίο το συγκρίνουν µε το ποσοστό από παλιό-

τερους διαγωνισµούς, µε µεγάλα ποσοστά έκ-

πτωσης, δηλαδή, όταν οι συνθήκες και οι απαι-

τήσεις ήταν διαφορετικές.

Κοινή διαπίστωση της συζήτησης που επακο-

λούθησε της ενηµέρωσης υπήρξε η µεγάλη 

υστέρηση εφαρµογής εναρµονισµένων πρα-

κτικών στα θέµατα τεχνικών προδιαγραφών, 

προτύπων και σήµανσης συµµόρφωσης CE των 

Π∆Κ, η οποία - σε συνδυασµό µε την καθυστε-

ρηµένη, κάθε φορά, εναρµόνιση της εθνικής 

νοµοθεσίας µε την κοινοτική - οξύνει τις συν-

θήκες αθέµιτου ανταγωνισµού σε βάρος της 

ασφάλειας των έργων, της ανταγωνιστικότητας 

και της εξωστρέφειας του κλάδου. Υπ’ αυτό το 

πρίσµα, τονίστηκε, πρέπει άµεσα, µεταξύ άλλων, 

να γίνουν αποδεκτά από τα αρµόδια Υπουργεία:

α)Το χρόνιο αίτηµα του εργοληπτικού κόσµου 

για εκσυγχρονισµό του συστήµατος τιµολόγη-

σης των δηµοσίων έργων, µε την αποδοχή ενός 

αµοιβαία αποδεκτού συστήµατος έγκυρης, αντι-

κειµενικής και σύµφωνης µε τα  ευρωπαϊκά δε-

δοµένα και τους κανονισµούς, ανάλυσης τιµών 

των εργασιών και αναθεώρησης αυτών, αίτηµα 

το οποίο συγκεκριµένα και τεκµηριωµένα έχει 

κατατεθεί στο υπουργείο Ανάπτυξης (πρώην 

ΥΠΟΜΕ∆Ι) από τις Εργοληπτικές Οργανώσεις.

β) Η σύσταση Παρατηρητηρίου Συντελεστών 

Παραγωγής Τεχνικών Έργων, µε ισότιµη συµ-

µετοχή όλων των εµπλεκοµένων φορέων, ώστε 

να τροφοδοτείται µε αξιόπιστες τιµές το σύστη-

µα αναλύσεων τιµών και να παρέχεται έγκυρη 

ενηµέρωση σε όλους τους ενδιαφερόµενους, 

ως προς τους ισχύοντες τεχνικούς κανόνες 

(πρότυπα, κανονισµούς, τεχνικές προδιαγραφές 

κλπ) και ως προς τα σύµµορφα υλικά και τους 

προµηθευτές τους, πρόταση που έχει καταθέσει 

στους αρµόδιους ο ΣΑΤΕ και έχει τύχει της έν-

θερµης υποστήριξης όλων των Φορέων του Τε-

χνικού Κόσµου (Εργολήπτες, Μελετητές, ΤΕΕ).

γ) Ο σωστός και αποτελεσµατικός έλεγχος και 

εποπτεία της αγοράς των προϊόντων δοµικών 

κατασκευών.

Να σηµειωθεί ότι ο ΣΑΤΕ, καθώς διαπιστώνει 

καθυστερήσεις και ανακολουθίες στην εφαρ-

µογή στις αλλαγές που επέρχονται στα δηµό-

σια έργα, σε µια προσπάθεια να βοηθήσει τους 

εργολήπτες, προσανατολίζεται στην σύσταση 

προσωρινού γραφείου νοµικού και τεχνικού 

ελέγχου των τευχών δηµοπράτησης ως προς τη 

συµβατότητα και την εναρµόνισή τους µε το νέο 

πλαίσιο υποχρεώσεων και ειδικότερα ως προς 

την εγκυρότητα των όρων της  Τεχνικής Συγ-

γραφής Υποχρεώσεων και του Τιµολογίου, ώστε 

να προφυλάξει τα µέλη του από συµβατικούς 

όρους που δεν µπορούν να υλοποιηθούν. 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Οδηγία προς τους εργολήπτες: Περιορίστε τις εκπτώσεις

«∆εκάδες χιλιάδες δέντρα έχουν εξαφανιστεί από 

τα πάρκα και τα δάση φέτος το χειµώνα σε όλη την 

Ελλάδα» εξαιτίας της λαθροϋλοτοµίας που προκα-

λεί η αδυναµία των Ελλήνων να αντεπεξέλθουν οι-

κονοµικά στη θέρµανση είτε µέσω πετρελαίου είτε 

µέσω των θερµαντικών σωµάτων. Αυτό αναφέρει, 

µεταξύ άλλων, η εφηµερίδα «Wall Street Journal», 

σε ρεπορτάζ της (και στην αµερικανική και στην 

ευρωπαϊκή έκδοσή της) για το φαινόµενο της λα-

θροϋλοτοµίας και της αιθαλοµίχλης στη χώρα µας.

Äçìïóßåõìá ãéá ôçí ëáèñïûëïôïìßá 

«Οι αλλαγές που επέρχονται  

στα δηµόσια έργα απαιτούν αλλαγή 

στάσης τόσο στους συντελεστές 

κατασκευής των έργων, όσο και  

στις αρµόδιες υπηρεσίες»

Ελιά του Πλάτωνα
Την «απόγονο» της ελιάς του Πλάτωνα στην Ιερά οδό ξερίζωσαν άγνωστοι για να την χρησιµοποιήσουν 

για... καυσόξυλα. Η ελιά που βρίσκεται στην περιοχή του Βοτανικού, κοντά στο σηµερινό Γεωπονικό Πανε-

πιστήµιο, είχε καταστραφεί από πρόσκρουση λεωφορείου το 1975. Το ξύλο, τότε, µεταφέρθηκε και διατη-

ρείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ στο σηµείο έµειναν κάποιες ρίζες που έδωσαν και πάλι 

ζωή. Η ελιά που ζωντάνεψε και πάλι, σύµφωνα µε τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ξεριζώθηκε από άστεγους 

προκειµένου να την χρησιµοποιήσουν για καυσόξυλα. Κάτω από το συγκεκριµένο δέντρο ο Πλάτωνας 

δίδασκε τους µαθητές του τον 5ο αιώνα π.Χ.

 Πηγή: «Το Ποντίκι».
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

"Οι πολιτικές εφηµερίδες καθυστέρησαν λόγω της ψηφοφορίας στη Βουλή"
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ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΝΤΕ Ο∆ΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 18 /01/2013

Περί το 1,5 δισ. ευρώ έχει καταβάλει το ∆ηµόσιο από το 

2008 έως σήµερα στις πέντε κοινοπραξίες στις οποίες 

παραχωρήθηκαν οι κυριότεροι αυτοκινητόδροµοι της χώρας. 

Επιπλέον, οι τρείς από τους πέντε έχουν εισπράξει το ίδιο 

διάστηµα περισσότερα από 855 εκατ. ευρώ από διόδια (για 

τους άλλους δύο δεν δόθηκαν στοιχεία). Οι ενδιαφέρουσες 

αυτές πληροφορίες προκύπτουν από την απάντηση που 

έδωσε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης 

και Υποδοµών Σταύρος Καλογιάννης σε οµάδα βουλευτών 

του ΣΥΡΙΖΑ και πληροφορίες που έχει αποκαλύψει τους 

τελευταίους µήνες n «K». Πιο συγκεκριµένα: 

Οι εργασίες σταµάτησαν τον Ιούνιο του 2011. Όσον αφορά 

τη χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου, από τα 607,6 

εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί τα 242 εκατ. ευρώ. Επίσης 

το ∆ηµόσιο έχει καταβάλει 91,1 εκατ. ευρώ ως αποζηµίωση 

για την καθυστέρηση στην έναρξη της παραχώρησης του 

έργου και 1,6 εκατ. ευρώ ως τόκους υπερηµερίας. Τέλος, 

έχουν καταβληθεί 9,1 εκατ. ευρώ για συµπληρωµατικέ5 

αρχαιολογία εργασίες. Εποµένως, n Ολυµπία Οδός έχει 

συνολικά λάβει από το ∆ηµόσιο 343,8 εκατ. ευρώ και έχει 

λαµβάνειν τουλάχιστον ακόµα 12 εκατ. ευρώ από πρόσθετες 

εργασίες. Από διόδια έχει εισπράξει 366,8 εκατ. ευρώ και έχει 

κατασκευάσει το 28,9% του έργου. Για απαλλοτριώσεις έχουν 

διατεθεί µέχρι στιγµής 201 εκατ. ευρώ. 

χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου, µέχρι στιγµής έχουν 

καταβληθεί 271,7 εκατ. ευρώ και υπολείπεται n καταβολή 70,2 

εκατ. ευρώ. Λόγω καθυστέρησης στην έναρξη παραχώρησης, 

το ∆ηµόσιο αποζηµίωσε τον παραχωρησιούχο µε 68,44 εκατ. 

ευρώ. Επίσης ο παραχωρησιούχος έχει λάβει 13 εκατ. ευρώ 

για πρόσθετες αρχαιολογικές εργασίες. Εποµένως ο Μορέας 

έχει λάβει µέχρι στιγµής 353,1 εκατ. ευρώ από το ∆ηµόσιο 

και έχει εισπράξει από διόδια 114,5 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά 

τις απαλλοτριώσεις, µέχρι στιγµής έχουν κοστίσει 70 εκατ. 

ευρώ και εκκρεµεί ο υπολογισµός των αποζηµιώσεων για 

ακόµα 9 σηµεία. To σηµαντικότερο είναι n περιµετρική οδός 

Καλαµάτας όπου «εκκρεµούν 52 αποβολές δυστροπούντων 

ιδιοκτητών σε ήδη συντελεσµένη απαλλοτρίωση».

έχουν σταµατήσει από τον Ιούνιο του 2011. Η χρηµατοδοτική 

συµβολή του ∆ηµοσίου, συνολικά 296,4 εκατ. ευρώ, 

έχει ήδη καταβληθεί. Επιπλέον, χάρη σε µια «χαριστική» 

συµπληρωµατική σύµβαση έχει αποφασιστεί n καταβολή 

επιπλέον 169 εκατ. ευρώ (για την προσθήκη λωρίδας έκτακτης 

ανάγκης σε σήραγγες), από τα οποία έχουν καταβληθεί τα 

160,8 εκατ. ευρώ. Συνολικά, εποµένως, ο παραχωρησιούχος 

έχει λάβει 457,2 εκατ. ευρώ έχοντας κατασκευάσει το 75% του 

έργου. Έχουν διατεθεί 44 εκατ. ευρώ για απαλλοτριώσεις. 

Όσον αφορά τη χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου, 

έχουν καταβληθεί 139,5 εκατ. ευρώ και αποµένει n καταβολή 

220,5 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγµής δεν έχει υπογραφεί καµία 

συµπληρωµατική σύµβαση και δεν έχει καταβληθεί κανένα 

ποσό για συµπληρωµατικές εργασίες. Υπάρχει, όµως, σε 

εξέλιξη µια διαιτησία, n διαδικασία της οποίας έχει ανασταλεί 

λόγω της σε εξέλιξη διαπραγµάτευσης. Όσον αφορά την 

πρόοδο του έργου, έχει κατασκευαστεί το 30,5%. Για τις 

απαλλοτριώσεις, έχουν καταβληθεί 56,1 εκατ. ευρώ, που 

αντιστοιχούν περίπου στο 80% των απαραίτητων εκτάσεων. 

Στις περιοχές αυτές δεν περιλαµβάνονται εκείνες στις 

οποίες υπάρχει πρόταση τροποποίησης της χάραξης από τον 

παραχωρησιούχο. Από διόδια, έχει εισπράξει από το 2008 έως 

τα τέλη του 2012 374,1 εκατ. ευρώ.

διεκόπησαν τον Ιανουάριο του 2011, όταν είχε κατασκευαστεί 

το 17% του έργου. Όσον αφορά τις απαλλοτριώσεις, 

«βρίσκονται σε εκκρεµότητα εξαιτίας καθυστερήσεων της 

δικαστικής διαδικασίας». Η ενηµέρωση του υπουργείου 

δεν κάνει αναφορά στη χρηµατοδότηση του έργου. Η 

χρηµατοδοτική συµβολή του ∆ηµοσίου στο έργο είναι 

517 εκατ. ευρώ εκ των οποίων n εταιρεία έχει λάβει 139,5 

εκατ. ευρώ συν 5 εκατ. ευρώ τόκους για την καθυστέρηση 

καταβολής τους. Επιπλέον, στις 22.11.12 έλαβε µε συνοπτικές 

διαδικασίες ακόµα 20,68 εκατ. ευρώ ως αποζηµίωση για 

τη µη έγκαιρη παράδοση των απαραίτητων χώρων στον 

κατασκευαστή. Εποµένως, έχει λάβει από το κράτος συνολικά 

165,2 εκατ. ευρώ. 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ Α∆ΕΙΕΣ ∆ΟΜΗΣΗΣ 

ΚΕΡ∆ΟΣ |  Σελίδα 9 | 18 /01/2013

Υποδείγµατα διαγράµµατος δόµησης και τοπογραφικού 

διαγράµµατος κατ' εφαρµογή των διατάξεων του νέου 

νόµου για την έκδοση οικοδοµικών αδειών έχει αναρτήσει 

το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του. Στόχος 

είναι n ενιαία αντιµετώπιση των τεχνικών ζητηµάτων από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες, αλλά και n διευκόλυνση των πολιτών. 

Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό κ. Στ. Καλαφάτη, είναι 

n πρώτη φορά που δηµιουργείται κοινό πρότυπο διαδικασιών 

και εφαρµογής κανόνων για τη χορήγηση έγκρισης δόµησης, 

δηλαδή των παλιών οικοδοµικών αδειών, που θα διευκολύνει 

και τους πολίτες και τους µηχανικούς. «Ήδη προχωρήσαµε σε 

έκδοση τεύχους τεχνικών οδηγιών για την εφαρµογή του νέου 

οικοδοµικού κανονισµού και εκπονούµε σχέδιο νόµου για 

την ελεγκτική διαδικασία, ενώ η αρµόδια ∆ιεύθυνση εξέδωσε 

υποδείγµατα διαγραµµάτων για τη χορήγηση έγκρισης 

δόµησης», ανέφερε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «οι 

σταθερές διαδικασίες και οι σαφείς κανόνες, σε ό,τι αφορά τη 

χωροταξία και την πολεοδόµηση, είναι κρίσιµος παράγοντας 

για την ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας, την 

αύξηση των θέσεων εργασίας, την ενδυνάµωση των 

αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δηµοσίου 

συµφέροντος». Στη σχετική ιστοσελίδα του υπουργείου 

http://ypeka.gr/Default.aspx?'tabid = 777 αναρτώνται 

εγκύκλιοι, οδηγίες, διευκρινίσεις, ενηµερώσεις ή και έγγραφα 
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γενικότερου ενδιαφέροντος, που εκδίδονται από τις κεντρικές 

υπηρεσίες του και πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τις 

υπηρεσίες δόµησης και τις υπηρεσίες µε αρµοδιότητες 

πολεοδοµικού σχεδιασµού, οικοδοµικού και κτιριοδοµικού 

κανονισµού και συναφών αντικειµένων κατά την επιτέλεση 

του έργου τους.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 18 /01/2013

Τέλος στο αναχρονιστικό σύστηµα της θεώρησης για τα 

περισσότερα τιµολόγια και φορολογικά βιβλία βάζει ο νέος 

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ο οποίος 

αντικατέστησε τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Με το νέο 

Κώδικα, ο οποίος ισχύει από την 1n Ιανουαρίου 2013 επέρχονται 

σηµαντικές αλλαγές στις συναλλαγές µεταξύ επιτηδευµατιών. 

Ουσιαστικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία που επέχουν θέση 

τιµολογίου µπορούν πλέον να εκδίδονται αθεώρητα ή χωρίς 

ηλεκτρονική σήµανση. Πιο συγκεκριµένα: 1. Οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες θα εκδίδουν πλέον αθεώρητα τιµολόγια αντί για 

θεωρηµένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για τις αµοιβές 

που εισπράττουν από επιχειρήσεις, επιτηδευµατίες ή άλλους 

ελεύθερους επαγγελµατίες, όχι όµως και για τις αµοιβές που 

εισπράττουν από ιδιώτες. Αθεώρητα τιµολόγια θα εκδίδουν 

και σι εργαζόµενοι που αµείβονται µε «µπλοκάκι» οι οποίοι 

είναι επί της ουσίας µισθωτοί, εφόσον παρέχουν υπηρεσίες 

σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελµατίες ή επιτηδευµατίες 

καθώς και σε νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Όλοι οι παραπάνω φορολογούµενοι, εφόσον εκδίδουν 

χειρόγραφα τα φορολογικά τους στοιχεία, δεν έχουν πλέον παρά 

να αγοράσουν ένα απλό µπλοκ τιµολογίων, να το αριθµήσουν 

και να σφραγίσουν την κάθε σελίδα του µε τη σφραγίδα που 

περιλαµβάνει τα στοιχεία ταυτότητας τους (ονοµατεπώνυµο 

ή επωνυµία, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο και αρµόδια ∆ΟΥ). 

Από το µπλοκ αυτό µπορούν πλέον να εκδίδουν τιµολόγια για 

τις υπηρεσίες που παρέχουν προς επιχειρήσεις, ελεύθερους 

επαγγελµατίες ή επιτηδευµατίες καθώς επίσης και σε 

νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Λογιστές 

επισηµαίνουν ακόµα ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελµατίες έχουν 

στο δελτίο παροχής υπηρεσιών τους κενά φύλλα, µπορούν να 

τα χρησιµοποιήσουν κανονικά και στη συνέχεια να αγοράσουν 

τιµολόγια παροχής υπηρεσιών. Όσον αφορά στην παρακράτηση 

φόρου, δεν υπάρχει n παραµικρή αλλαγή και κατά την πληρωµή 

παρακρατείται ποσοστό 20%, ενώ δεν αλλάζει τίποτα και ως προς 

τους υπόχρεους σε ΦΠΑ. Επίσης όσοι εκδίδουν µηχανογραφικά, 

µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, τα τιµολόγιά τους, δεν είναι 

πλέον υποχρεωµένοι να τα υποβάλουν σε σήµανση µε ειδικούς 

ηλεκτρονικούς φορολογικούς µηχανισµούς (ΕΑΦ∆ΣΣ). 

2. Θεωρηµένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών θα συνεχίσουν 

να εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που παρέχουν 

υπηρεσίες προς ιδιώτες µη υπόχρεους τήρησης βιβλίων 

και έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις αµοιβές που 

εισπράττουν.

3. Αθεώρητα τιµολόγια ή τιµολόγια χωρίς σήµανση από ειδικούς 

φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς µπορούν πλέον να 

εκδίδουν και οι επιχειρήσεις πώλησης αγαθών για πωλήσεις που 

πραγµατοποιούν προς άλλες επιχειρήσεις.

 4. Τα δελτία αποστολής καθώς και τα τιµολόγια που εκδίδονται 

συνενωµένα µε δελτία αποστολής θα πρέπει να είναι θεωρηµένα 

ή να φέρουν σήµανση από ειδικό ηλεκτρονικό φορολογικό 

µηχανισµό.

 5. Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης για την πώληση ή την παροχή 

υπηρεσιών εκδίδονται υποχρεωτικά µε τη χρήση φορολογικών 

ταµειακών µηχανών ή µηχανογραφικά µε την τη χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και µε σήµανση από φορολογικό 

µηχανισµό.

 6. Αθεώρητα θα είναι στο εξής το βιβλίο εσόδων - εξόδων 

(απλογραφικά) που τηρείται χειρόγραφα ή µηχανογραφικά, το 

βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, το µητρώο πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά), βιβλίο απογραφών 

και ισολογισµών (διπλογραφικά) που τηρείται χειρόγραφα ή 

µηχανογραφικά και το ηµερολόγιο µεταφορά χειρόγραφο ή 

µηχανογραφικό. 

7.  Θεωρηµένα θα πρέπει να είναι τα πρώην πρόσθετα βιβλία.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ: Η ΚΑΛΝΤΕΡΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 22 | 18 /01/2013

Στο ελληνικό ∆ηµόσιο ανήκουν οι εκτάσεις στη διεθνώς γνωστή 

Καλντέρα της Σαντορίνης, όπως αποφάσισε η Ολοµέλεια 

του Αρείου Πάγου. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την 

εισήγηση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστάσιου 

Κανελλόπουλου απορρίπτοντας την αίτηση ιδιωτών που 

διεκδικούσαν την επίδικη περιοχή.

TO ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδα 29 | 18 /01/2013

Επιτέλους, κάτι θετικό! Την ερχόµενη Κυριακή  27 Ιανουαρίου 

εγκαινιάζεται στην Τεχνόπολη το πρώτο βιοµηχανικό µουσείο 

της Αθήνας, αναδεικνύοντας τον καταλυτικό ρόλο που είχε για 

την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το εργοστάσιο φωταερίου που 

λειτουργούσε στο Γκάζι από το 1857 ως το 1984. Η δηµιουργία 

του Βιοµηχανικού Μουσείου Φωταερίου ήταν από τις βασικές 

προτεραιότητες που είχε θέσει ο µηχανικός Κωνσταντίνος 

Μπιτζάνης µε το που τοποθετήθηκε από τον Γιώργο Καµίνη 

στη διεύθυνση της Τεχνόπολης. Και να που τώρα µας δίνεται 

n ευκαιρία να µυηθούµε στο επιχειρηµατικό πνεύµα των 

των εργατών, που έλιωναν στους φούρνους για να φωτίζεται 

n πόλη και να ζεσταίνονται οι κάτοικοι της. N' αντιληφθούµε 

πώς συντελέστηκε το τεχνολογικό θαύµα που σφράγισε 

µια ολόκληρη εποχή. Τα δύο τελευταία χρόνια, µια οµάδα 

ιστορικών, µουσειολόγων, αρχιτεκτόνων, συντηρητών, πολιτικών 

µηχανικών και µηχανολόγων, υπό την καθηγήτρια βιοµηχανικής 

αρχαιολογίας Χριστίνα Αγριαντώνη, βάλθηκαν να µετατρέψουν 

αυτό το απαράµιλλης αρχιτεκτονικής τεχνολογικό πάρκο σε µια 

διαδραστική κιβωτό γνώσης, που γεφυρώνει το σήµερα µε το 

χθες, µ' έναν προϋπολογισµό µόλις 300.000 ευρώ. 


