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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÓôåñíÞ ìïõ ãíþóç....

Ôï ÄÍÔ ðáñáäÝ÷åôáé, ðëÝïí, üôé ç áðåëåõèÝñùóç 

ôçò êßíçóçò êåöáëáßùí, ôçí ïðïßá óõíéóôïýóå 

åðß ìáêñüí - êáé áðïôÝëåóå ôç âÜóç ôçò 

ðáãêïóìéïðïßçóçò - åíÝ÷åé «êéíäýíïõò» ãéá 


ìÝôñùí åëÝã÷ïõ óôç äéáêßíçóç êåöáëáßùí 

ìðïñåß íá áðïäåé÷èåß «÷ñÞóéìç» ðñïêåéìÝíïõ 

íá áðïöåõ÷èåß ç ãÝíåóç ìéáò ïéêïíïìéêÞò 

öïýóêáò. ÓôÜóç ðïõ óçìáôïäïôåß áîéïóçìåßùôç 

óôñïöÞ üóïí áöïñÜ ôçí ÷Üñáîç ôçò ïéêïíïìéêÞò 

ðïëéôéêÞò êáé Ýñ÷åôáé óå ðëÞñç áíôßèåóç ìå ôïí 

åíèïõóéáóìü ôïõ Ôáìåßïõ êáôÜ ôç äåêáåôßá ôïõ 

1990 õðÝñ ôçò Üñóçò ôùí ðåñéïñéóìþí. Õð´ áõôÞ 

ôçí ïðôéêÞ äåí âëÝðåé ìå êáêü ìÜôé ôá ìÝôñá ðïõ 

ëáìâÜíïõí ïñéóìÝíåò ÷þñåò, üðùò ç Âñáæéëßá 

êáé ç Éóëáíäßá, ãéá íá ðåñéïñßóïõí ôéò êéíÞóåéò 

êåöáëáßïõ êáé íá ìåôñéÜóïõí ôéò áñíçôéêÝò 

åðéðôþóåéò ôïõò óôçí ïéêïíïìßá ôïõò.

Åäþ êáé ìÞíåò ïé áíáäõüìåíåò ÷þñåò 

äéáìáñôýñïíôáé üôé áðïóôáèåñïðïéïýíôáé 

áðü êéíÞóåéò áóôáèþí êåöáëáßùí ðïõ 

óôç Äýóç (ìçäåíéêÜ åðéôüêéá, åðáíáãïñÜ 

ôçò ñïÞò êåöáëáßùí ðåñéëáìâÜíåé êéíäýíïõò, 

ïé ïðïßïé åíéó÷ýïíôáé üôáí ïé ÷þñåò äåí Ý÷ïõí 

áêüìç åðéôý÷åé åðáñêÞ âáèìü áíÜðôõîçò 

ôïõ ÷ñçìáôïðéóôùôéêïý óõóôÞìáôüò ôïõò», 

ðáñáäÝ÷åôáé ôï ÄÍÔ. 

Ùóôüóï, ç ïéêïíïìéêÞ êñßóç Ýäåéîå üôé ïýôå ïé 

áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò åßíáé óôï áðõñüâëçôï. «Óå 

ïñéóìÝíåò áíåðôõãìÝíåò ÷þñåò ôçò Åõñþðçò, 

ç ñýèìéóç ôùí ÷ñçìáôïðéóôùôéêþí áãïñþí 

äåí åìðüäéóáí íá ó÷çìáôéóôïýí äõóâÜóôáêôåò 

ïéêïíïìéêÝò öïýóêåò» óçìåéþíåé êáé äÝ÷åôáé 

üôé óôçí ðñüóöáôç ïéêïíïìéêÞ êñßóç áêüìç 

êáé ïé ëéãüôåñï áíïé÷ôÝò ïéêïíïìßåò õðÝóôçóáí 

áðþëåéåò ðëïýôïõ.

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
Αναλυτικά  

στη σελ. 3

Εικοσιτετράωρη απεργία  πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) αύριο Πέμπτη  

στο κεντρικό ΤΕΕ και στα περιφερειακά τμήματα του, ενώ στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας 

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του υπουργείου Δημοσίων Έργων (Χαριλάου Τρικούπη 

182). Αίτημα του Συλλόγου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του είναι «η κάλυψη των 

εσόδων του ΤΕΕ, που καταργήθηκαν με το νόμο 4093/12, με νέο θεσμοθετημένο πόρο, είτε 

μέσω του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος υπουργείου, ώστε να μην αλλοιωθεί ο θεσμικός 

ρόλος του ΤΕΕ, ως ΝΠΔΔ και η καταβολή μισθοδοσίας των εργαζομένων του».  

Εικοσιτετράωρη απεργία του ΣΕΤΕΕ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΝΥΠ 

Νέα µέτρα για την αξιοποίηση 
του 

Μέτρα για την απλούστευση των δια-

δικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση 

της απορρόφησης των κοινοτικών 

κονδυλίων και την ενίσχυση της 

ρευστότητας των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων με τη χορήγηση δανείων 

κεφαλαίου κίνησης με επιδοτούμενο 

επιτόκιο προβλέπει μεταξύ άλλων η 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 

που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμ-

βούλιο. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. 

Χατζηδάκης μιλώντας στο συνέδριο 

για την οικονομία του Ελληνοαμερι-

κανικού επιμελητηρίου αναφέρθηκε 

μεταξύ άλλων και στα οκτώ μέτρα για 

την απλούστευση των διαδικασιών 

του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι περιορί-

ζονται κατά 60% οι υπογραφές που 

απαιτούνται για ένταξη στα προγράμ-

ματα του ΕΣΠΑ. Αλλάζει ο θεσμός 

του υπόλογου. Περιορίζονται μια 

σειρά από γραφειοκρατικές διαδικα-

σίες. Θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμ-

μα του ΕΤΕΑΝ για κεφάλαια κίνησης 

στις επιχειρήσεις. Θα ξεμπλοκάρει το 

πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον. 

Πριν το τέλος του χρόνου θα ανακοι-

νωθούν προγράμματα για την κάλυ-

ψη εγγυητικών επιστολών ελληνικών 

τραπεζών σε μεγάλη κλίμακα για να 

διευκολυνθεί το εισαγωγικό και εξα-

γωγικό εμπόριο. Στον τομέα των δι-

αρθρωτικών αλλαγών  είπε ο υπουρ-

γός ότι θα κατατεθεί στη Βουλή το 

νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επεν-

δύσεις που θα περιλαμβάνει ρύθμιση 

για δημιουργία μιας κεντρικής αδειο-

δοτικής αρχής. Προχωρούν νομοθε-

τικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για ΟΣΕ, 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή και την άνοιξη του 2013 να 

προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. 

Στον τοµέα των 

µεγάλων έργων, 

ο υπουργός Ανά-

πτυξη ανακοίνω-

σε ότι σε λίγες 

ηµέρες θα γίνουν 

ανακο ιν ώσ ε ις , 

ώστε να επανεκ-

κινήσουν οι αυτο-

κινητόδροµοι δη-

µιουργώντας νέες 

θέσεις εργασίας.



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
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∆εκεµβρίου
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τεχνικής ενηµέρωσης: «Ψυκτικά 

µέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας υψηλών 

θερµοκρασιών»
ΑΘΗΝΑ

της UN ECE WPLA 

και της FIG:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και 

Κατοικία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
Αµερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρµανσης, Ψύξης και 
Κλιµατισµού 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Τοπογράφων 
Μηχανικών, σε συνεργασία µε 
το ΤΕΕ

11-14 
 ∆εκεµβρίου

2012

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας
12-14 

∆εκεµβρίου
2012

Tο Εθνικό Κέντρο Tεκµηρίωσης (EKT) διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα "∆ια-

µόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση" αύριο Πέµπτη 6 

∆εκεµβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (Αµφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρ-

βας). Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του ευ-

ρωπαϊκού έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές 

και καλές πρακτικές που εφαρµόζονται διεθνώς στον τοµέα της Ανοικτής 

Πρόσβασης στην επιστηµονική γνώση, να ενηµερώσει για τις εξελίξεις στην 

Ελλάδα, και να συµβάλει στη συντονισµένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής 

Πρόσβασης στη χώρα. Η ηµερίδα είναι µία από τις έξι που πραγµατοποι-

ούνται αυτή την περίοδο στις µεσογειακές χώρες που συµµετέχουν στο 

MedOANet. Οι γλώσσες της εκδήλωσης είναι η ελληνική και η αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερ-

µηνεία. Η εκδήλωση θα µεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live. Πληροφορίες: http://

openaccess.gr/conferences/workshop2012/, http://www.ekt.gr

∆ιεθνές συνέδριο  
για την αειφορία  

στον τουριστικό κλάδο 

Το ΤΕΕ-Θράκης και τα Εργαστήρια Ωπλισµένου 

Σκυροδέµατος, ∆οµικών Υλικών και Οικοδοµικής της 

Πολυτεχνικής Σχολής του ∆.Π.Θ. διοργανώνουν ηµε-

ρίδα µε θέµα: “Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση 

της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών”.

Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στη Ξάνθη στο Αµφι-

θέατρο του Κεντρικού Συγκροτήµατος Πολυτεχνικής 

Σχολής ∆.Π.Θ., την Παρασκευή 7/12/2012 (ώρα έναρ-

ξης 9:30 π.µ.). Στόχος της ηµερίδας να παρουσιάσει: 

Ευρωκώδικες και τον Κανονισµός Επεµβάσεων 

εργασιών θα γίνουν οι οµιλίες: -Η αναγκαιότητα του 

ελέγχου και της αποτίµησης της σεισµικής διακιν-

δύνευσης των κατασκευών (καθ. Α. Καραµπίνης)  

-Σεισµική τρωτότητα και διακινδύνευση οικιστικών 

συνόλων (επ. καθηγήτρια Α. Μπαλτζοπούλου) -Προ-

σεισµικός έλεγχος κτιρίων ∆ιαβάθµιση – Εφαρµο-

γές (καθ. Α. Καραµπίνης – λεκτ. Θ. Ρουσάκης)  -Η 

Μνηµειακή Αξία και η Αξία Αντισεισµικής Προστασίας 

ως Παράµετροι Σχεδιασµού για την Αποκατάσταση 

και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων στην ευρύτερη 

περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αν. 

καθ. Μ. Παπαδόπουλος) -Κανονισµοί επεµβάσεων σε 

υφιστάµενες κατασκευές – Βασικές αρχές κριτήρια 

ανασχεδιασµού – Έλεγχοι Ασφαλείας (καθ. Α. Καρα-

µπίνης) -∆ιερεύνηση τεκµηρίωση – Βασικά δεδοµένα 

για την αποτίµηση και τον ανασχεδιασµό και Ανάλυση 

- Συµπεριφορά δοµικών στοιχείων (επ. καθ. Κ. Χαλιο-

ρής) -∆ιαστασιολόγηση επεµβάσεων – Σχεδιασµός 

ενισχύσεων σε δοµικά στοιχεία ΩΣ – Εφαρµογές 

(λεκτ. Θ. Ρουσάκης – υποψ. διδακτ. ∆. Αχιλλοπούλου) 

-Περιεχόµενα µελέτης – Κατασκευή – ∆ιασφάλιση 

ποιότητας (επ. καθ. Α. Μπαλτζοπούλου)

-Εκτίµηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέµατος 

υφιστάµενων κατασκευών (αν. καθ. Α. Σάββα)

-∆ιάβρωση ωπλισµένου σκυροδέµατος και επισκευή 

κατασκευών ωπλισµένου σκυροδέµατος σύµφωνα µε 

“Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της  
φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών” 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργα-

νώνει, σε συνεργασία µε άλλους φορείς, δι-

εθνές συνέδριο µε θέµα την προώθηση της 

αειφορίας στον τουριστικό κλάδο, τη ∆ευτέρα 

10 ∆εκεµβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Divani 

Caravel (08:30-18:00).  Οι εισηγητές του συ-

νεδρίου θα προέρχονται από τον ευρύτερο 

τουριστικό κλάδο, καθώς και από τον επιστη-

µονικό και ερευνητικό χώρο. 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί  αναλυτι-

κά το λογισµικό εργαλείο που αναπτύχθηκε 

στο πλαίσιο του έργου LIFE+ CΑRBONTOUR 

http://uest.ntua.gr/carbontour  και που µπο-

ρεί να διευκολύνει το προσωπικό αλλά και 

τους ιδιοκτήτες των τουριστικών µονάδων 

να υπολογίσουν την ενέργεια που κατανα-

λώνουν και τις εκποµπές του CO2 και να τις 

µειώσουν εξοικονοµώντας ενεργειακούς πό-

ρους και χρήµατα. 

Πληροφορίες: www.ecotourism2012.uest.gr 
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Τα 8 νέα µέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ
Τα νέα µέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και την 

επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων , που περι-

λαµβάνει η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που εκδίδεται από το 

Υπουργικό Συµβούλιο, όπως προωθήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυ-

ξης αναλυτικά προβλέπουν ότι: 

1. Καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούµενων υπογραφών για τη 

διαχείριση των πιστώσεων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Το πλήθος των υπογραφών που απαιτούνταν µέχρι σήµερα, οδηγούσε 

σε καθυστερήσεις στο ρυθµό υλοποίησης των έργων. 

2. Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισµών που αφορούν προµή-

θειες υλικών και υπηρεσίες προβλέπεται, αφενός, να συγχωνεύονται 
τα στάδια αξιολόγησης του Φακέλου Α΄ (δικαιολογητικά) και του Φα-
κέλου Β΄ (τεχνική προσφορά) και αφετέρου τα στάδια αξιολόγησης 

των οικονοµικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισµού. 

3. Οι αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δη-

µοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει 

εφαρµογή κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο 

κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους 1% επί του προϋπολογισµού του 

διαγωνισµού και µε ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. 

Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον αιτούντα εάν ευδοκιµήσουν τα 

ασφαλιστικά µέτρα. Η πρόβλεψη του παραβόλου αναµένεται να λει-

τουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών µέ-

τρων προφανώς αβάσιµων που καθυστερούν την ολοκλήρωση των 

διαγωνισµών και αυξάνουν το φόρτο των δικαστηρίων. 

4. Προβλέπεται δυνατότητα συγχρηµατοδότησης έργων των ∆ηµο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, προκειµένου να 

αντιµετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας των ∆ΕΥΑ και να επιταχυνθεί η 

ολοκλήρωση των έργων τους. 

5. Προκειµένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στους διαγωνισµούς 

για τυπικούς λόγους, ορίζεται ρητά ότι οι Υπεύθυνες ∆ηλώσεις που 

προσκοµίζονται είναι αποδεκτές εφόσον φέρουν ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ηµερών πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
6. Παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται και ΝΠΙ∆ του δηµόσιου και 
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ως υπόλογοι – διαχειριστές συγχρη-

µατοδοτούµενων έργων, µε σκοπό τη διευκόλυνση διενέργειας πλη-

ρωµών των έργων µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού της Τραπέζης 

της Ελλάδος, που ήδη αξιοποιείται για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα. 

Η ρύθµιση αναµένεται να διευκολύνει την ταχεία αποκατάσταση των 

εκκρεµοτήτων για την παράδοση και αποπληρωµή συγχρηµατοδοτού-

µενων έργων. 

7. Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης έντα-
ξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ, καθώς 

καταργείται πλέον η προηγούµενη αποδοχή της απόφασης από το δι-

καιούχο. Στο εξής θα εκδίδεται κατευθείαν η απόφαση ένταξης και θα 

απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος αν εντός 30 ηµερών δεν 

αντιταχθεί, τότε θα τεκµαίρεται πως την αποδέχεται και το αντίστοιχο 

έργο θα εντάσσεται. 

8. Γίνεται υποχρεωτική η χρήση του Πληροφοριακού Συστήµατος 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων από όλους τους φορείς που χορη-

γούν κρατικές ενισχύσεις, προκειµένου να είναι δυνατή η συνολική 

παρακολούθηση των ενισχύσεων που λαµβάνονται από επιχειρήσεις, 

όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι ρυθµίσεις για ΟΣΕ , ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που σύµφω-

να µε το ΥΠΑΝΥΠ έχουν στόχο να ξεπεραστούν 

τα προβλήµατα µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

την άνοιξη του 2013 να προχωρήσει η αποκρα-

τικοποίηση τους, που  περιλαµβάνονται στην 

Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου που εκδί-

δεται από το Υπουργικό Συµβούλιο αναλυτικά 

προβλέπουν:

1. Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλι-
κού του Ελληνικού ∆ηµοσίου, µε βάση τις δε-

σµεύσεις της χώρας στο πλαίσιο εξυγίανσης του 

ΟΣΕ. Κύριες δραστηριότητες της νέας εταιρείας 

(ROSCO) θα είναι να παρέχει σε τρίτους υπηρε-

σίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής 

του τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού 

και άλλων µέσων σταθερής τροχιάς, αλλά και η 

διαχείριση και η εκµίσθωση τροχαίου υλικού 

σε τρίτους. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσµα-

τική λειτουργία της εταιρείας θα απορροφήσει 

τον κλάδο συντήρησης του τροχαίου υλικού του 

ΟΣΕ (Γενική ∆ιεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου 

Υλικού) όπως αυτή ορίζεται στον εσωτερικό κα-

νονισµό λειτουργίας του οργανισµού. Το αµέσως 

επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να καθο-

ριστούν λεπτοµέρειες ως προς τις υπάρχουσες 

συµβάσεις που αφορούν στον προσδιορισµό του 

τροχαίου υλικού καθώς και θέµατα προσωπικού 

µε µέριµνα για τους εργαζόµενους.

2. Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγµα του τροχαίου 
υλικού του ΟΣΕ στο ∆ηµόσιο ή σε φορέα του 

∆ηµοσίου, τους επόµενους δύο µήνες, για εµπο-

ρική εκµετάλλευση. Τροχαίο υλικό µπορεί να 

παραµείνει στον ΟΣΕ, εφόσον συνδέεται µε τη 

δραστηριότητα του διαχειριστή υποδοµής.

3. Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγµα στο Ελληνικό 
∆ηµόσιο το σύνολο των µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ, 
της εταιρείας διαχείρισης της σιδηροδροµικής 

ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, υπό την εποπτεία 

του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. Το Ελληνικό 

∆ηµόσιο αναλαµβάνει την περιουσία ως αντάλ-

λαγµα για την ανάληψη του χρέους του ΟΣΕ. Στο 

πλαίσιο αυτό, δύναται να καθοριστούν ακίνητα 

που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδη-

ροδροµική Υποδοµή και άρα πρέπει να παραµεί-

νουν στο διαχειριστή (ΟΣΕ).

Η λειτουργική απόσχιση θα ολοκληρωθεί το 

ταχύτερο δυνατόν µε την έκδοση των σχετικών 

υπουργικών αποφάσεων και την µεταβίβαση των 

περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζει η σχετική 

νοµοθεσία.

Ρυθµίσεις για την αποκρατικοποίηση ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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Ότι πρόκειται για το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(NCAM) στο Μπουένος Άιρες, το οποίο προτείνουν οι 
αρχιτέκτονες Frisly Colop Morales, Jason Easter και 
tukasz Wawrzenczyk, µε στόχο να ενσωµατώσει τη 
δυναµική πολιτιστική ζωντάνια της πόλης. Το κτίριο βρί-
σκεται στην όχθη του Ρίο ντε λα Πλάτα, και ως αρχιτεκτο-
νικό έργο αντιπροσωπεύει την ίδια την πόλη.
Ο σχεδιασµός έχει προβλέψει διάφορες εκθέσεις (αρχι-
τεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, µόδας και κλωστοϋ-
φαντουργίας) και χώρους συγκέντρωσης και εκδηλώσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει χάρη στην τοποθέτηση 
και τοποθεσία του, έναν παραλιακό χώρο περιπάτου ιδι-
αίτερα ευχάριστου για τους ντόπιους και τους τουρίστες.
Στην αντολική πρόσοψη, σε µια εσοχή, έχει δηµιουρ-
γηθεί µια πλατεία προς τη νότια κατεύθυνση και ένα 
αµφιθέατρο προς τη βόρεια. Ένα µεγάλο άνοιγµα στην 
βόρεια ανύψωση έχει διπλή κατεύθυνση συνδέοντας την 
εσωτερική αίθουσα µε το εξωτερικό αµφιθέατρο. Με-
γάλη αναδιπλούµενη οθόνη επιτρέπει παραστάσεις για 
τους επισκέπτες που βρίσκονται µέσα, έξω ή και στα δύο 
ταυτόχρονα µέρη.
Μια δεύτερη εξωτερική στοά, ταυτόχρονα και πύλη ει-
σόδου δηµιουργείται µε την ανύψωση του κεντρικού 
τµήµατος του όγκου του κτιρίου. Αυτός ο καλυµµένος 
χώρος πολλαπλών χρήσεων, συνδέει την ανατολή και 
δυτική πλευρά του χώρου, επιτρέποντας την κυκλοφορία 
γύρω από το κτίριο, ενώ εξασφαλίζει µια θαυµάσια θέα 
προς το ποτάµι. 
Ο γραµµικός σχεδιασµός φωτισµού, έχει ενσωµατωθεί 
στην κάτω πλευρά του κτιρίου για να σηµατοδοτήσει 
την είσοδο και να φωτίζει την περιοχή κατά τις βραδι-
νές εκδηλώσεις. Το φως κάτω από τη σκεπή, επιτρέπει 
στο κτίριο να παίζει το ρόλο ενός φάρου κατά µήκος της 
παραλίας.
Οι επισκέπτες εισέρχονται από το κάτω µέρος του κτι-
ρίου και αµέσως βρίσκονται σε ένα τετραώροφο αίθριο, 
το οποίο λειτουργεί ως σπονδυλική στήλη, µια κάθετη 
σύνδεση των υπερκείµενων εκθεσιακών χώρων. Βόρεια 
και νότια του αίθριου, σε τρία επίπεδα, βρίσκονται µονό-
ροφες και διόροφες γκαλερί. Ελάχιστοι είναι οι διαχωρι-
στικοί τοίχοι εντός του κτιρίου, γεγονός που ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις των επιµελητών των εκθέσεων και άλλων 
εκδηλώσεων. Κατά µήκος του ανοιχτού αίθριου έχει δια-
µορφωθεί µια γκαλερί-διάδροµος των επισκεπτών, από το 
ένα ως το άλλο άκρο του κτιρίου. Στο υψηλότερο σηµείο 
του αίθριου έχει τοποθετηθεί µια µεγάλη καφετέρια που 
προσφέρει θέα στις διάφορες γκαλερί που βρίσκονται 
πιο κάτω. Οι εξωτερικοί τοίχοι όλου του κτιρίου είναι µια 
σύνθεση κινούµενων πάνελ, που επιτρέπουν να αλλάζει 
ανά πάσα στιγµή ο φυσικός φωτισµός εντός του κτιρίου. 
Αλλάζοντας τη θέση τους, οι τοίχοι µοιάζουν να ανοίγουν 
και να επιτρέπουν περισσότερο φυσικό φως στο αίθριο, 
ενώ κλείνουν προς τις στοές, όπου ο µέτριος και έµµε-
σος φωτισµός είναι ο καλύτερος για τις λειτουργίες που 
φιλοξενούνται εκεί. Τα ίδια πάνελ είναι δυνατόν να χρη-
σιµοποιηθούν ως σκίαστρα, µετριάζοντας τις απαιτήσεις 
για ψύξη ή για θέρµανση. Η οροφή είναι εξοπλισµένη µε 
ηλιακά πάνελ, τα οποία κινούνται παρακολουθώντας την 
πορεία του ήλιου και µεγιστοποιώντας την απόδοσή τους.



Παράνοµη έκρινε το 

Πολυµελές Πρωτοδι-

κείο την είσπραξη του 

λεγόµενου «χαρατσιού» 

µέσω των λογαριασµών 

της ∆ΕΗ. Το δικαστήριο 

έκανε δεκτή συλλογική 

αγωγή που κατέθεσαν 

οργανώσεις και οµο-

σπονδίες καταναλωτών κατά του µέτρου της είσπραξης του 

τέλους ακινήτων µέσω της ∆ΕΗ. Σύµφωνα µε τους δικηγόρους 

των οργανώσεων, η απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο είναι 

προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σηµαίνει ότι η ∆ΕΗ πρέπει 

να σταµατήσει να εισπράττει το «χαράτσι» -ακόµη και αν ασκή-

σει έφεση κατά της απόφασης- µέχρι να κριθεί εκ νέου το θέµα 

από τη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονοµικών 

ετοιµάζεται να στείλει ειδοποιητήρια σε περίπου 350.000 ιδιο-

κτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν, µέσω των λογαριασµών της 

∆ΕΗ, το ειδικό τέλος ακινήτων για το 2011. Με τα ειδοποιητήρια, 

οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καλούνται να εξοφλήσουν άµεσα τις 

οφειλές τους. Εν τω µεταξύ, όσοι δεν τακτοποιήσουν τα χρέη 

τους προς την εφορία θα βρεθούν αντιµέτωποι µε κατασχέσεις 

σε εισοδήµατα, καταθέσεις και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Το 

σύνολο των ποσών που θα κληθούν να καταβάλουν ανέρχεται σε 

220 εκατοµµύρια ευρώ.

ÓçìáíôéêÞ äéêáóôéêÞ áðüöáóç  

ãéá ôï ôÝëïò áêéíÞôùí 

Πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού τοµέα δηµο-

σιοποίησε η οµοσπονδία κατασκευαστικών και οικοδοµικών επιχειρήσε-

ων Ελλάδος το οποίο περιλαµβάνει:

1.Κατάργηση της υποχρέωσης απόδοσης φόρου ακινήτου περιουσίας 

από τις οικοδοµικές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που δεν έχουν πουλήσει 

διότι είναι αντισυνταγµατικό για εµπόρευµα που είναι αδιάθετο να κα-

ταβάλλεται φόρος όταν καµία άλλη επιχείρηση δεν καταβάλει παρόµοιο 

φόρο.

2.Αναστολή εφαρµογής του Ν. 3427/2005 που αφορά τον ΦΠΑ στα ακί-

νητα µέχρι το 2015.

3. Μείωση του φόρου µεταβίβασης των ακινήτων στο 5% .

4. Η ισχύουσα απαλλαγή του πόθεν έσχες για ανέγερση και αγορά ακι-

νήτου για ανέγερση και αγορά ακινήτου από οικοδοµικές επιχειρήσεις 

ή ιδιώτες να παραταθεί µέχρι και το 2015, προκειµένου να γίνουν νέες 

επενδύσεις στην Κτηµαταγορά.

5. Μέτρα για την επιστροφή των ελληνικών κεφαλαίων και την τόνωση 

των επενδύσεων σε ακίνητα από τους Οµογενείς.

6. Να µην εφαρµοστεί νόµος υπεραξίας στα ακίνητα διότι είναι ανασταλ-

τικός παράγοντας στην Κτηµαταγορά.

7) Αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, όπου αυτές 

είναι µεγαλύτερες των αγοραίων, και κατάργηση των συντελεστών εµπο-

ρικότητας στα επαγγελµατικά ακίνητα διότι η εµπορικότητα έχει καταρ-

γηθεί πλέον τελείως εκτός των µεγάλων εµπορικών κέντρων.

Η Οµοσπονδία αναφέρει ότι µπορεί να υπάρξει άµεση αύξηση εσόδων 

του κράτους άνω των τριών δισεκατοµµυρίων ευρώ, µε την βελτίωση του 

νόµου 4014/2011, που θα αποσκοπεί στην ένταξη στο νόµο χιλιάδων ακι-

νήτων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει:

Α) Η ηµεροµηνία της 28ης Ιουλίου 2011 να διευκρινίζεται ότι αφορά ακί-

νητα που έχουν υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδοµής µέχρι την πιο 

πάνω ηµεροµηνία και έχει γίνει έναρξη εργασιών µέχρι την ηµεροµηνία 

αυτή πιστοποιούµενη µε δηµόσιο έγγραφο.

Β) Παράταση της ηµεροµηνίας ένταξης στον νόµο από 31/1/2013 σε 

31/1/2014.

Πακέτο προτάσεων για τον κατασκευαστικό τοµέα 

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 227/16.11.2012) το Προε-

δρικό ∆ιάταγµα καθορισµού προσόντων επιθεωρητών σε µεταποιητικές ή συναφείς 

εγκαταστάσεις, θέσπισης κανόνων του έργου τους, πιστοποίησης και εγγραφής τους 

στο Μητρώο.  Με το Προεδρικό ∆ιάταγµα δηµιουργείται Μητρώο Πιστοποιηµένων 

Επιθεωρητών που θα ελέγχουν την τήρηση των όρων και περιορισµών για την εγκα-

τάσταση και τη νόµιµη λειτουργία µιας επιχείρησης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, διατηρεί 

το δικαίωµα διενέργειας δειγµατοληπτικών επιθεωρήσεων ή επιθεωρήσεων κατόπιν 

καταγγελίας και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των 

επιθεωρητών.  Επιθεωρητές µπορεί να 

είναι ιδιώτες ή δηµόσιοι υπάλληλοι, οι 

οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο, που 

θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυ-

ξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 

Υποδοµών και ∆ικτύων, µε τη µορφή 

ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων.  Η 

πιστοποίηση των ικανοτήτων των Επι-

θεωρητών βασίζεται µεταξύ άλλων, 

στην εµπειρία και την επιστηµονική 

τους κατάρτιση στον τοµέα της αδειο-

δότησης.  Βάσει της αξιολόγησης των 

κριτηρίων που αναλύονται στο Προε-

δρικό ∆ιάταγµα, οι Επιθεωρητές µπορούν να αποκτήσουν άδειες που διακρίνονται σε 

δυο κατηγορίες: για δραστηριότητες χαµηλής όχλησης και για δραστηριότητες κάθε 

βαθµού όχλησης. Η ανάθεση των επιθεωρήσεων που θα διενεργούνται από µονοµελή 

ή διµελή κλιµάκια, θα είναι αποτέλεσµα ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Στο ΦΕΚ το Π∆ για το Μητρώο  
Πιστοποιηµένων Επιθεωρητών
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∆ηµοσιοποίησε η οµοσπονδία κατασκευαστικών και οικοδοµικών επιχειρήσεων 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν στην 

κατάρρευση των παρεµβάσεων- ΣΧΕ∆ΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗ∆ΕΝ» 
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ- Παραµένει ο στόχος των 

2,5 δισ. επιπλέον ECOFIN: ∆ΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Τράπεζα της Ελλάδος: Ανάλυση που καταγράφει 

αθέµιτες συµπράξεις και απουσία ανταγωνισµού- ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΟΒΕ: ΑΝΟ∆ΙΚΑ Ο ∆ΕΙΚΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ-Στα υψηλά 20 µηνών το Νοέµβριο 

EUROGROUP: ∆ΙΧΑΖΕΙ Η ∆ΙΑ∆ΟΧΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Προαναγγελία για βελτιώσεις ύστερα από σύσκεψη 

στο Μαξίµου- ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Αλλαγές µετά τη θύελλα 

Βέβαιος για ανάκαµψη της οικονοµίας, ο πρωθυπουργός- ΦΩΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟ 2013 «ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Έκθεση DEUTSCHE 
BANK: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 427 ∆ΙΣ. ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ 
ΚΡΗΤΗ Προτάσεις από τη ∆ΗΜΑΡ για την εξυγίανση του πολιτικού 

συστήµατος- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ- Φ. 

Κουβέλης: Ώριµη επιλογή η απλή αναλογική Ελκυστικοί οι όροι, λένε 

τα funds- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΗ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Αγώνας δρόµου για αλλαγές στο φορολογικό 

προκειµένου να αµβλυνθούν οι πολιτικές αντιδράσεις- 

ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ… ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Υπ. Οικονοµικών: ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ- Περιορισµό απαισιοδοξίας 

εκτιµά το ΙΟΒΕ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ- Τριβές ανάµεσα στη Γερµανία και τη Γαλλία για τον 

αναβαθµισµένο ρόλο της ΕΚΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΙΣΘΟΥΣ ∆ΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ- Στρεβλώσεις και 

παραοικονοµία οι αιτίες, σύµφωνα µε την ΤτΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 
ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 70.000 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ- Των Ταµείων του ∆ηµοσίου, 

της ∆ΕΗ και του ΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- 

Σχέδιο συµπερασµάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενοποίηση της 

Ευρωζώνης ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ 50 ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Για το 

ελληνικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Ζητούν ως αντάλλαγµα την 

αναβαλλόµενη φορολογία.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- ∆ιάσταση 

µεταξύ κυβερνητικών εταίρων- Βελτιώσεις προαναγγέλλει ο κ. Σαµαράς  

∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 2.000 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ- Με πράξη 

νοµοθετικού περιεχοµένου.

ΤΑ ΝΕΑ: Φορολογία: Νέα σύσκεψη του Πρωθυπουργού µε τον 

Στουρνάρα σήµερα στο Μαξίµου- ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  
∆ΕΗ: Περιµένει εντολές από την κυβέρνηση- ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ 
ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ  Εφάπαξ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στην αρένα βιοµήχανοι, τραπεζίτες και 

εκδότες- ΑΓΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ  Το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης παρακάµπτει 

τους δηµάρχους- ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 35 ∆ΗΜΩΝ ΠΟΥ 
∆ΕΝ Ε∆ΩΣΑΝ ΛΙΣΤΕΣ- Την «πληρώνουν» 650 εργαζόµενοι ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου Β’θµιας εκπαίδευσης  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 
«ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 25.000 €.

ΕΘΝΟΣ: Η τελική ρύθµιση της κυβέρνησης για ∆ηµόσιο και ∆ΕΗ- ΣΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 70.000 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ  ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  ∆ιάγγελµα Χριστόφια: ΣΤΗ…ΖΩΝΗ ΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ- Προκαλούν τεράστια ζηµιά 

στην Κυβέρνηση.

6 ΜΕΡΕΣ: ∆ικαστική απόφαση- σταθµός- ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ- 
Ανοίγει από σήµερα ο δρόµος για αποζηµιώσεις καταναλωτών, αν η ∆ΕΗ 

επιµείνει να το εισπράττει. Πώς µπορούν να αντιδράσουν οι πολίτες για 

να γλιτώσουν τον ειδικό φόρο  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΑ 2,5 ∆ΙΣ. ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Επικίνδυνα λόγω ελλείψεων 

τα νοσοκοµεία της Ελλάδας- ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ  ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΝ 8 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ  ECOFIN: ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ∆ΕΗ: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: SOS από ευρωπαϊκό κέντρο λοιµώξεων 

και ΚΕΕΛΠΝΟ- ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μόνο από τα κοιτάσµατα φυσικού αερίου της 

Κρήτης- 214 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  Απόφαση- βόµβα 

του Πρωτοδικείου- ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΕΣΩ ∆ΕΗ!  Ο Σαµαράς σε εκδήλωση του Ελληνοαµερικανικού 

Επιµελητηρίου ξεκαθάρισε: «∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟ ΝΕΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ».

Η ΑΥΓΗ: Σχέδια για πριµοδότηση των τραπεζών ακόµη και µε 7 δισ. 

ευρώ, ώστε να µετάσχουν στην ανταλλαγή οµολόγων- ΦΟΡΟΓ∆ΑΡΣΙΜΟ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΕΦΑΠΑΞ: ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΧΡΕΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κόντρα γιατρών- φαρµακοποιών µε τον ΕΟΠΥΥ- 
ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ!  Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 25.000 €.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με έκθεσή της η κεντρική τράπεζα της Γερµανίας 

παραδέχεται ότι «καθαρίζουµε» το 2020- ΝΤΟΪΤΣΕ ΜΠΑΝΚ: 
ΞΕΧΡΕΩΝΕΤΕ ΜΕ 430 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΑ ΥΨΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 17 | 5/12/2012

Η µη λειτουργία του ανταγωνισµού, n αύξηση των άµεσων και 

έµµεσων φόρων, αλλά και το... «λίπος» που παρά την ύφεση 

υπάρχει ακόµη στην ελληνική οικονοµία, αποτελούν, σύµφωνα 

µε την Τράπεζα της Ελλάδος, τις βασικές αιτίες την ακαµψία των 

τιµών, την ώρα που από το 2010 οι αποδοχές των εργαζοµένων 

καθώς και το κόστος εργασίας ανά προϊόν καταρρέουν. Έτσι, 

αν και φέτος οι µέσες ονοµαστικές προ φορολογίας αποδοχές 

των µισθωτών εκτιµάται ότι µειώνονται µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

κατά 7% και οι πραγµατικές µε 8,1%, µε τις µειώσεις να έχουν 

ξεκινήσει ήδη από το 2010, ο εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή αναµένεται να «κλείσει» το 2012 µε αύξηση 1,2%. 

Σύµφωνα µε τις διαπιστώσει στις οποίες προβαίνει n ΤτΕ, στην 

τελευταία ενδιάµεση έκθεσή της για τη νοµισµατική πολιτική, 

µία από τις κύριες αιτίες της σθεναρής αντίστασης των τιµών 

στην κρίση είναι ο ανεπαρκής ανταγωνισµός σε κρίσιµους 

τοµείς της οικονοµίας, όπως για παράδειγµα το διανεµητικό 

εµπόριο και ειδικά στον κλάδο των τροφίµων. Στις στρεβλώσεις 

του ανταγωνισµού περιλαµβάνονται και αυτά που συνδέονται µε 

τις ενδοοµιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 

τοµέας όπου το κράτος, παρά την ύπαρξη νοµοθετικού πλαισίου 

από το 2008, έχει πενιχρές επιδοθόσεις, µε την έκδοση 

µέχρι στιγµής  µόλις δύο αποφάσεων επιβολής προστίµων. 

Τη διαµόρφωση υψηλών τιµών στα επεξεργασµένα είδη 

διατροφής επηρεάζει, εξάλλου, το γεγονός ότι µεγάλο µέρος 

αυτών εισάγεται. Πέρα από το όποιο κόστος εισαγωγής, στα 

προϊόντα αυτά αντανακλάται µε χρονική υστέρηση n µεγάλη 

αύξηση της τιµής των τροφίµων-βασικών εµπορευµάτων στην 

παγκόσµια αγορά το 2011. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ΤτΕ, 

ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής των προϊόντων αυτών αναµένεται 

να κυµανθεί από ελαφρά αρνητικές τιµές έως θετικές τιµές της 

τάξης  του 3% µέχρι τα τέλη του 2013. 

Σε δύο άλλες κατηγορίες προϊόντων, τα είδη ένδυσης-υπόδησης 

και τα ηλεκτρονικά, όπου το επίπεδο τιµών στην Ελλάδα ήταν 

αρκετά υψηλότερο το 2011 σε σχέση µε τον µέσο κοινοτικό όρο 

n ΤτΕ «βλέπει» στρεβλώσεις της τιµολογιακής πολιτικής των 

επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, από την 

άλλη, το υψηλό επίπεδο τιµών αποδίδεται από την ΤτΕ είτε στην 

ύπαρξη εναρµονισµένων πρακτικών τιµών είτε στη σηµαντική 

αύξηση της έµµεσης φορολογίας στις υπηρεσίες κινητής 

τηλεφωνίας την περίοδο 2010-2011. Η ακαµψία των τιµών 

οφείλεται και στα αδήλωτα εισοδήµατα της παραοικονονοµίας, 

τα οποία, όπως σηµειώνει n ΤτΕ, ακόµη και αν έχουν µειωθεί 

και αυτά λόγω της κρίσης, εξακολουθούν να στηρίζουν τη 

ζήτηση. Στην πραγµατικότητα, τα εισοδήµατα αυτά λειτουργούν 

και ως µηχανισµός απορρόφησης κραδασµών των κοινωνικών 

αντιδράσεων.

Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση των 

τιµών σε υψηλά επίπεδα είναι n αύξηση της φορολογίας. Η 

αύξηση της έµµεσης φορολογίας επέδρασε στην άνοδο του 

πληθωρισµού το 2010 και το 2011, ενώ το τρέχον έτος εξασθενεί 

n επίδρασή της στις τιµές. Η αύξηση της άµεσης φορολογίας 

από την άλλη περιόρισε ή ακόµη και ανέστειλε τη µείωση 

των τιµών. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις, προκειµένου να 

ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν 

µειώνουν τις τιµές και τα περιθώρια κέρδους τους. Τα στοιχεία 

της ΤτΕ είναι αποκαλυπτικά: το κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος στον επιχειρηµατικό τοµέα µειώθηκε κατά 1,1% το 

2010, κατά 3,5% το 2011 και θα µειωθεί περαιτέρω κατά 10,4%  

φέτος, ενώ ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το 

2010, 1% το 2011 και µειώθηκε µόλις κατά 0,6% το εννεάµηνο 

Ιανουαρίου – Σεπτεµβρίου 2012. Από τα παραπάνω προκύπτει 

ότι το περιθώριο κέρδους στο σύνολο του επιχειρηµατικού 

τοµέα της οικονοµίας αυξήθηκε, παρά την καταγραφόµενη 

µείωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων του 

µη χρηµατοπιστωτικού τοµέα που είναι εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αθηνών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 5/12/2012

Την αύξηση των οικογενειακών επιδοµάτων, µε στόχο την 

ενίσχυση κυρίως των τρίτεκνων και πολύτεκνων οι οποίοι είναι 

οι µεγάλοι «χαµένοι» των φορολογικών αλλαγών, προανήγγειλε 

ο πρωθυπουργός µιλώντας χθες στο ελληνοαµερικανικό 

συνέδριο. Όπως είπε «κάνουµε προσπάθειες, να αποκατασταθεί 

και το µεγαλύτερο µέρος των πολυτεκνικών επιδοµάτων σε 

εκείνους που το έπαιρναν ως πρόσφατα». Με τη «φράση είµαι 

µε τη µεσαία τάξη, όχι εναντίον της» ο κ. Σαµαράς ξεκαθάρισε 

ότι: 

-«∆εν υπάρχει αυτό που ακούστηκε, για φόρο 45%, πάνω από 

25.000 ετήσιο εισόδηµα. ∆εν υπάρχει τέτοιο πράγµα. Είναι 

αντίθετο µε τις ιδέες µου». 

- «Τα εισοδήµατα µισθωτών και συνταξιούχων µέχρι 25 

χιλιάδες, θα έχουν φορολογική ελάφρυνση µε τους νέους 

συντελεστές. Κι αυτό αφορά όσους παίρνουν ονοµαστικά 

ως 2.500 το µήνα, δηλαδή την πλειονότητα µισθωτών και 

συνταξιούχων». 

Για τις επιχειρήσεις ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σε τελική 

φάση η συνολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων - κέρδη και 

διανεµόµενα έσοδα θα πέσει χαµηλότερα από το 30%. ∆ηλαδή 

χαµηλότερα από το 34% που είναι τώρα, και πολύ χαµηλότερα 

από το 44% που ήταν ως πρόσφατα. 

To φορολογικό νοµοσχέδιο, θα συζητηθεί από µηδενική 

βάση στη νέα σύσκεψη που θα έχει αύριο το απόγευµα ο Γ. 

Στουρνάρας µε τους εκπροσώπους των τριών κοµµάτων που 

στηρίζουν την κυβέρνηση. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει αφού το 

νοµοσχέδιο θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή έως τις 11 

∆εκεµβρίου, πριν το Eurogroup της 13ης τρέχοντος, καθώς 

αποτελεί ένα από τα βασικά προαπαιτούµενα ώστε οι δανειστές 

να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην εκταµίευση των δόσεων. Ο 

κίνδυνος να τεθεί σε νέα αµφισβήτηση n κυβερνητική συνοχή 

και n πίεση του χρόνου ανάγκασαν χθες τον Αντ. Σαµαρά να 

συγκαλέσει στο Μαξίµου σύσκεψη στελεχών του οικονοµικού 

επιτελείου και έδωσε εντολή να βρεθεί οπωσδήποτε λύση 

που θα διασφαλίζει την ψήφιση, χωρίς διαρροές, του 

νοµοσχεδίου και ταυτόχρονα θα δίνεται n αίσθηση πως έγινε 
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το καλύτερο δυνατόν για την προστασία των χαµηλών και 

µεσαίων εισοδηµάτων. Χαρακτηριστική ήταν n δήλωση του κ. 

Μαυραγάνη ο οποίος τόνισε ότι «n κυβέρνηση κάτω από πολύ 

δύσκολες συνθήκες, θα έχει την καλύτερη δυνατή πρόταση για 

τους Έλληνες πολίτες». Στη χθεσινή πολύωρη σύσκεψη στο 

Μαξίµου, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Xρ. Λαζαρίδης και 

∆ηµ. Σταµάτης, σε συνεργασία µε τον υφυπουργό Οικονοµικών 

Γ. Μαυραγάνη, το γ.γ. Πληροφοριακών Συστηµάτων X. Θεοχάρη 

και ανώτατα στελέχη του υπουργείου αναζήτησαν λύσεις 

στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσαν την περασµένη 

Παρασκευή οι εκπρόσωποι και των κοµµάτων που στηρίζουν 

την κυβέρνηση. Σύµφωνα µε πληροφορίες µετά και τη 

χθεσινή σύσκεψη επιβεβαιώθηκε πως το οικονοµικό επιτελείο 

επαναφέρει στο τραπέζι το βασικό σενάριο της φορολογικής 

κλίµακας µε τον υψηλό συντελεστή 45% να επιβάλλεται στο 

τµήµα του εισοδήµατος που υπερβαίνει τις 48.000 ευρώ. Επίσης 

στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε πρόταση για µείωση του 

ανώτατου συντελεστή από 45% στο 40%.

Για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για 

οικογένειες µε παιδιά εξετάζεται n αύξηση των οικογενειακών 

επιδοµάτων. Όσον αφορά στα ισοδύναµα µέτρα, τρία σενάρια 

βρίσκονται στο τραπέζι:

1. Η αύξηση του τέλους επιτηδεύµατος που επιβαρύνει τους 

ελεύθερους επαγγελµατίες

και ανέρχεται σήµερα σε 500 ευρώ.

2. Η αύξηση του φόρου επί των τόκων καταθέσεων.  Ήδη τα 

τρία κόµµατα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν συµφωνήσει 

ή τουλάχιστον δεν έχουν διαφωνήσει για την προτεινόµενη 

αύξηση του φόρου επί των τόκων καταθέσεων από το 10% 

στο 15%. Αν ο συντελεστής αυξάνονταν περαιτέρω στο 17,5% 

- πρόταση που έριξε στο τραπέζι n ∆ΗΜ.ΑΡ.- εκτιµάται ότι θα 

προέκυπταν επιπλέον έσοδα της τάξεως των 130 εκατ.

3. Η αύξηση του συντελεστή του ενιαίου φόρου ακινήτων που θα 

αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται µέσω 

∆ΕΗ και το ΦΑΠ από το 2013, για όσους έχουν πολύ µεγάλη 

ακίνητη περιουσία. 

Τις τελικές προτάσεις του οικονοµικού επιτελείου θα συζητήσει 

σήµερα ο πρωθυπουργός σε συνάντησή του µε τον υπουργό 

Οικονοµικών Γ. Στουρνάρα, ενώ στην αυριανή συνεδρίαση 

της διακοµµατικής επιτροπής θα καταβληθεί προσπάθεια να 

συγκεραστούν οι αντιθέσεις και να αρθεί το αδιέξοδο.  Η τελική 

πρόταση της διακοµµατικής επιτροπής θα καταλήξει στο τραπέζι 

της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών οι οποίοι και θα λάβουν 

τις τελικές αποφάσεις.

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΤΕΠ ΓΙΑ 1,2 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 15 | 5/12/2012

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την εξασφάλιση 

δανείων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ από την Eυρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για λογαριασµό της Αττικό 

Μέτρο µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου, προκειµένου να 

συνεχιστούν τα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα 

όσον αφορά στη συµπρωτεύουσα: Η Αττικό Μετρό ολοκλήρωσε 

όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν, προκειµένου εντός της 

επόµενης εβδοµάδας να ξεκινήσει n εκταµίευση της δανειακής 

σύµβασης για το βασικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η εν 

λόγω δανειακή σύµβαση είναι 30ετούς διάρκειας, προβλέπει 

10ετή περίοδο χάριτος και το ποσό που θα εκταµιευτεί, 

ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ. To συµφωνηθέν επιτόκιο 

δανεισµού (που είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) 

ανέρχεται σε 3,743% επιτόκιο µε ευνοϊκούς όρους. To συνολικό 

κόστος του έργου είναι 1 δισ. ευρώ και n χρηµατοδότηση 

προέρχεται κατά 50% από ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, όπως 

είναι γνωστό, το έργο αυτό δεν προχωρά µε το ρυθµό που 

θα έπρεπε και n λύση για να ξεκολλήσει ακόµα αναζητείται 

στις διαπραγµατεύσεις µε τον ανάδοχο. Βάσει της αρχικής 

σύµβασης, σήµερα, θα έπρεπε να λειτουργεί το Μετρό της 

Θεσσαλονίκης. To πιo αισιόδοξο σενάριο είναι να δοθεί στο 

κοινό το 2016, εφόσον επιλυθούν τα προβλήµατα άµεσα. 

Αναφορικά µε την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης 

στην Καλαµαριά σύµφωνα µε τον υφιστάµενο σχεδιασµό ο 

ανάδοχος θα υπάρξει στις αρχές του 2013. To έργο διεκδικούν 

οι εξής εταιρείες - κοινοπραξίες: ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική 

- Impregilo Seli-Ansaldo STS, Ακτωρ ATE, Τέρνα - Alpine 

Bau - FCC Construction και J&P Αβαξ - Chella - Alstom 

Transport. Η Αττικό Μετρό έχει αιτηθεί από την ΕΤΕπ δάνειο 

ύψους 400 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό και n έγκριση από 

το διοικητικό συµβούλιο της τράπεζας αναµένεται εντός του 

Φεβρουαρίου του 2013. Η ΕΤΕπ εξέτασε όλες τις απαραίτητες 

λεπτοµέρειες και στοιχεία (due diligence) για την επέκταση του 

Μετρό Θεσσαλονίκης, επένδυση συνολικής προβλεπόµενης 

δαπάνης 518 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ n οποία έχει ενταχθεί 

για χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 

Αναφοράς). Σχετικά µε την επέκταση του Μετρό της Αθήνας 

n Αττικό Μετρό σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ προγραµµατίζει 

για το πρώτο δίµηνο του 2013 την εκταµίευση της δανειακής 

σύµβασης για το έργο της επέκτασης της γραµµής 3 προς 

Πειραιά, ύψους 250 εκατ. ευρώ. To ποσό αυτό αποτελεί την α' 

δόση από το σύνολο της εγκεκριµένης από την ΕΤΕπ πίστωσης 

για το έργο αυτό, ύψους 550 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσει n 

υπογραφή της δανειακής σύµβασης και για τη β' δόση της 

εγκεκριµένης πίστωσης για το έργο αυτό, ύψους 300 εκατ. 

ευρώ. Για την επέκταση προς Πειραιά έχουν στηθεί τα 6 

εργοτάξια και πραγµατοποιείται n αρχαιολογική ανασκαφή 

και τα έργα παράκαµψης των δικτύων κοινής ωφελείας. Ο 

µετροπόντικας αναµένεται να έρθει από την Ιταλία το καλοκαίρι 

και θα ξεκινήσει το Σεπτέµβριο µε το σχεδιασµό να προβλέπει 

ολοκλήρωση του έργου τέλος 2017. Με αφορµή την έναρξη της 

εκταµίευσης για το µετρό της συµπρωτεύουσας ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύµβουλος της Αττικό Μετρό, Xρ. Τσίτουρας, 

δήλωσε πως «n παραπάνω εξέλιξη επιδεικνύει αφενός την 

εµπιστοσύνη και την ικανοποίηση της Eυρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων απέναντι στο έργο και την τεχνογνωσία της Αττικό 

Μετρό και αφετέρου την έµπρακτη υποστήριξή της προς την 

ελληνική οικονοµία, καθώς ένα τόσο κρίσιµο χρηµατικό ποσό 

εκταµιεύεται άµεσα σε αυτή τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία».


