
Περισσότερες από 50.000 νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιµολόγιο 

της ∆ΕΗ κατατέθηκαν τις τρείς τελευταίες εβδοµάδες, ως αποτέλεσµα της 

διεύρυνσης του κοινωνικού στρώµατος που συγκεντρώνει τα χαµηλά εισοδη-

µατικά κριτήρια ένταξης στο µέτρο αλλά και λόγω της ενηµέρωσης του κοινού. 

Ο  συνολικός αριθµός δικαιούχων θα φτάσει λοιπόν τους  520.000.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας


Åõ÷Þ, áíáìöéóâÞôçôá, åêöñáóìÝíç êáô’ 

Ýèéìï, ðëçí, üìùò, üëïé èÝëïõìå íá 

ðñïóâëÝðïõìå êáèüóïí üóá âéþóáìå ôá 

ôåëåõôáßá ÷ñüíéá âñÝèçêáí ðÝñáí ôùí 

áíôï÷þí ìáò.

Åðß ôçò ïõóßáò åõ÷üìáóôå íá ìðåé, åðéôÝëïõò, 

«ðÜôïò óôï âáñÝëé», êÜôé äéüëïõ åýêïëï, 

üðùò öñïíôßæïõí íá ìáò õðåíèõìßæïõí ïé 

êáèçãçôÝò ôïõ ×Üñâáñíô êáé ïéêïíïìïëüãïé 

ôïõ ÄÍÔ, ïé ïðïßïé, ìå ôçí éóôïñéêÞ ìåëÝôç 

åðß 100 ïéêïíïìéêþí êñßóåùí, ôçí ïðïßá 

äçìïóéïðïßçóáí ôçí ÐáñáóêåõÞ, åðéóÞìáíáí 

ðùò, êáôÜ ìÝóï üñï, ÷ñåéÜæïíôáé ïêôþ ÷ñüíéá 

ãéá ôçí áíÜêôçóç ôïõ åéóïäÞìáôïò ðïõ ÷Üíåôáé 

óå ìéá ôñáðåæéêç êñßóç. ¼ðùò óçìåéþíïõí, 

áðü ôéò 12 ÷þñåò ðïõ åîåôÜóôçêáí ãéá ôçí 

ðåñßïäï ìåôÜ ôçí êñßóç ôïõ 2008, ìüíï ïé 

ÇÐÁ êáé ç Ãåñìáíßá Ý÷ïõí áíáêôÞóåé ôï 

åéóüäçìá ðïõ åß÷áí ðñéí áð’ áõôÞ, åíþ ôï 

åéóüäçìá ôçò ÅëëÜäáò, Ïëëáíäßáò, Éôáëßáò, 

Ðñïôïãáëßáò êáé Éóðáíßáò óõíÝ÷éóå êáé êáôÜ 

ôç äéÜñêåéá ôïõ 2013 íá õðï÷ùñåß êáé ôùí 

õðïëïßðùí íá ðáñáìÝíåé óôÜóéìï.

Ôï ðëÝïí áíçóõ÷çôéêü åýñçìá ôçò ìåëÝôçò 

åßíáé ðùò, êáôÜ 43%, ïé ïéêïíïìßåò ðïõ 

åðëÞãçóáí áðü ôéò êñßóåéò ôïõ ðáñåëèüíôïò, 

âñÝèçêáí ãéá äåýôåñç öïñÜ óå ýöåóç ôá 

åðüìåíá ÷ñüíéá, êÜôé ðïõ ãéá íá áðïôñáðåß 

áðáéôåß Üìåóåò ðïëéôéêÝò óôçí áíáäéÜñèñùóç 

ôïõ ÷ñÝïõò, ôá÷ýôåñïõ ðëçèùñéóìïý 

êáé åëÝã÷ùí óôçí êßíçóç êåöáëáßùí. 

«Ç êáèõóôÝñçóç óôçí áðïäï÷Þ ìÝôñùí 

áðåëðéóßáò óå åðï÷Ýò áðåëðéóßáò, áõîÜíåé 

ôéò ðéèáíüôçôåò üôé áõôÞ ç êñßóç ìðïñåß 

ôåëéêÜ íá îåðåñÜóåé óå äñéìýôçôá ôçí ýöåóç 

ôçò äåêáåôßáò ôïõ '30 óå Ýíá ìåãÜëï áñéèìü 

÷ùñþí», õðïãñáììßæïõí ïé ïéêïíïìïëüãïé.

ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Άρχισε η ελληνική προεδρία της ΕΕ 

Η Ελλάδα αναλαμβάνει για τους 

επόμενους έξι μήνες την προεδρία 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, για πέμπτη φορά από την 

ένταξή της στην ΕΕ. Στη διάρκεια 

της προεδρίας θα διεξαχθούν στην 

Αθήνα, 14 υπουργικές σύνοδοι , 35 

συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου, 57 

συναντήσεις ομάδων εργασίας και 

33 συνέδρια ή σεμινάρια. Η τελετή 

έναρξης  για την ελληνική προεδρία 

θα γίνει αύριο 8 Ιανουαρίου στο 

Ζάππειο. Στην Αθήνα θα έρθουν 

ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο 

πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μα-

νουέλ Μπαρόζο και οι 28 Επίτροποι. 

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν 

και τα λεγόμενα συμβούλια εργασί-

ας, όπου οι υπουργοί  θα παρουσιά-

σουν στους αρμόδιους Επιτρόπους 

τις προτεραιότητες τους. Σύμφωνα 

με τις επίσημες ανακοινώσεις, οι 

προτεραιότητες της Ελλάδας στην 

προεδρεία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης είναι:

-Η αποτελεσματική εφαρμογή του 

Συμφώνου Ανάπτυξης και Απα-

σχόλησης. Οι επιμέρους δράσεις 

περιλαμβάνουν ενίσχυση της πρό-

σβασης στο δανεισμό για τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις, εφαρμο-

γή της πρωτοβουλίας για την αντι-

μετώπιση της ανεργίας των νέων, 

ανάληψη δράσης για την αντιμετώ-

πιση των κοινωνικών επιπτώσεων 

της κρίσης.

-Εμβάθυνση της ΟΝΕ, με προώθη-

ση των διαπραγματεύσεων για την 

τραπεζική ένωση.

-Αποτελεσματική αντιμετώπιση της 

παράνομης μετανάστευσης, με σε-

βασμό των ανθρωπίνων δικαιωμά-

των και προώθηση της νόμιμης με-

τανάστευσης και της κινητικότητας.

-Ανασχεδιασμός της Θαλάσσιας 

Πολιτικής της ΕΕ, με έμφαση σε 

θέματα όπως η ασφάλεια, η ενέρ-

γεια, οι μεταφορές, ο τουρισμός 

και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Αδριατική και το Ιόνιο.

Η ελληνική 
προεδρία της 
ΕΕ συµπίπτει µε 
έξι κρίσιµους  
µήνες,  που είναι 
και προεκλογι-
κοί για όλες τις 
χώρες – µέλη, 
καθώς στις 25 
Μαΐου θα πραγ-
µατοποιηθούν οι 
ευρωεκλογές.

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
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

12-13 
Φεβρουαρίου

2013

20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 

και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 

ΠΑΤΡΑ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-

ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστηµίου Πατρών

Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων 

για την Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

21-22 
Φεβρουαρίου

2013

Ηµερίδα µε θέµα «Μία ιδέα – 4 αφηγήσεις» θα πραγ-

µατοποιηθεί στις 10 Ιανουαρίου 2013, στο αµφιθέατρο 

του Μουσείου Μπενάκη (της οδού Πειραιώς), στο 

πλαίσιο των Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2013.

Η θεµατολογία της ηµερίδας αφορά στην πορεία από 

το αρχικό σκίτσο µέχρι την κατασκευή ενός έργου και 

τη σηµασία της επιλογής των υλικών στο πλαίσιο αυτής 

της πορείας. Μέσω τεσσάρων παρουσιάσεων από 

αρχιτέκτονες, προσεγγίζεται η καταλυτική επίδραση 

των δοµικών υλικών στην φάση του σχεδιασµού για 

την υλοποίηση της Αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Ιδιαίτερη 

έµφαση θα δοθεί σε παραδειγµατικές προτάσεις που 

ανανεώνουν δηµιουργικά την αρχιτεκτονική.

Η ηµερίδα θα δώσει τη δυνατότητα συνάντησης, ενηµέ-

ρωσης και γόνιµης ανταλλαγής απόψεων αρχιτεκτόνων 

και ειδικών από τον κατασκευαστικό τοµέα, µε στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλο-

ντος στην Ελλάδα και την ανάπτυξη της δηµιουργικότη-

τας στα υλικά και τις τεχνολογίες.

Οµιλητές θα είναι οι: Σοφία Τσιράκη, επίκουρη καθη-

γήτρια ΕΜΠ, Βραβείο στην κατηγορία «ΚΑΤΟΙΚΙΑ» στα 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2013, Ηλίας Ζαχαρόπου-

λος, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ, Κώστας Καρα-

δήµας, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ, Γραφείο A-Lab 

(Νορβηγία) – Charlie Marsden, Gunnar Solheim.

 Εσπερίδα µε θέµα «Νέες τάσεις και εξελίξεις στον 

τοµέα του ∆οµοστατικού Μηχανικού» θα διεξαχθεί στις 

14 Ιανουαρίου 2014 και κατά την διάρκεια της οποίας 

θα απονεµηθεί το διεθνές βραβείο της IABSE «The 

International Award of Merit in Structural Engineering» 

στον Καθηγητή Θεοδόση Τάσιο.

Η επιστηµονική εκδήλωση διοργανώνεται από το 

Ελληνικό τµήµα της IABSE, µε την υποστήριξη του 

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.), 

και θα πραγµατοποιηθεί στις 18:30 στο Αµφιθέατρο 

του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών & ∆ικτύων 

(Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου) στις 18:30 µ.µ.

Οµιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι: Giorgio Macchi, 

καθηγητής του Πανεπιστηµίου της Pavia, Michel 

Virlogeux, καθηγητής της Ecole Nationale Des Ponts 

et Chaussées, Μιχαήλ Φαρδής, καθηγητής Οπλισµέ-

νου Σκυροδέµατος Πανεπιστηµίου Πατρών, Γεώργιος 

Γκαζέτας, καθηγητής Εδαφοµηχανικής Ε.Μ.Π. 

Μετά την ολοκλήρωση των οµιλιών ο καθηγητής Michel 

VIRLOGEUX θα απονείµει το βραβείο στον καθηγητή 

Θεοδόσιο Τάσιο, τιµώντας τον «ως εξέχουσα προσω-

πικότητα µε πολύπλευρη και  σηµαντική συνεισφορά 

στην εξέλιξη της ∆οµοστατικής Μηχανικής, καθώς και 

µε πλούσια δράση κοινωνικού χαρακτήρα». 

Πληροφορίες: e-mail: info@iabse.gr, ιστοσελίδα: www.

iabse.gr

Ηµερίδα: “Μία ιδέα - 4 αφηγήσεις” 

 «Νέες τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα  
του ∆οµοστατικού Μηχανικού»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

Έως τις 11 Ιανουαρίου 2014 θα έχει ανοικτές τις πύλες 

της η έκθεση µε τίτλο: «Κρήτη 1913-2013. Αρχιτεκτο-

νική και Πολεοδοµία µετά την Ένωση», στην οποία 

παρουσιάζεται -µέσω αρχειακού υλικού, σχεδίων και 

φωτογραφιών- η επιρροή της ένωσης στην αρχιτεκτο-

νική και πολεοδοµία της Κρήτης. 

Η έκθεση οργανώνεται από τον Σ.Α.∆.Α.Σ. - Π.Ε.Α./ 

Τµήµα Χανίων, µε συνδιοργανωτές την Περιφέρεια 

Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, και το 

Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος 

Κ. Βενιζέλος", σε συνεργασία µε τους Συλλόγους 

Αρχιτεκτόνων Νοµού Ηρακλείου, Λασιθίου, Σ.Α.∆.Α.Σ. 

- Π.Ε.Α./ Τµήµα Ρεθύµνου και εντάσσεται στο πλαίσιο 

των εκδηλώσεων για τον εορτασµό των 100 χρόνων 

της ένωσης της νήσου µε την Ελλάδα.

Την επιστηµονική επιµέλεια της έκθεσης έχει αναλά-

βει, εκ µέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης, η Αµαλία 

Κωτσάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής 

Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η έκθεση λειτουρ-

γεί στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων.

Κρήτη 1913-2013  
Αρχιτεκτονική  

και Πολεοδοµία µετά  
την Ένωση



Καταργούνται από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, που αφορούν σε βασικές δαπάνες, 

ενώ παράλληλα αυξάνεται η φορολογία των καθαρών κερδών των 

οµόρρυθµων και ετερόρρυθµων εταιρειών. Οι φορολογικές αλλαγές 

που θα ισχύσουν για το 2014 παρουσιάζονται αναλυτικά σε 20 σηµεία, 

σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Ηλία Γεωργάκη, δηµοσιογράφου της εφη-

µερίδας «Τα Νέα». Αναλυτικά οι αλλαγές έχουν ως εξής: 

1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο µισθωτών και συνταξιούχων και 

θεσπίζεται νέα κλίµακα φορολόγησης µε συντελεστή από 22% έως 42%. 

Στον φόρο που προκύπτει γίνεται έκπτωση για όσους έχουν εισόδηµα 

έως 21.000 ευρώ. Χαµένοι από τις αλλαγές που έγιναν στην κλίµακα 

φόρου εισοδήµατος, ακόµα κι αν συνυπολογιστεί το νέο επίδοµα τέ-

κνων, είναι µισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά µε εισόδηµα πάνω 

από 25.000 ευρώ, µισθωτοί και συνταξιούχοι µε 1 παιδί και εισόδηµα 

πάνω από 23.000 ευρώ, µισθωτοί και συνταξιούχοι µε 2 παιδιά και ει-

σόδηµα πάνω από 22.000 ευρώ.

2. Καταργούνται από τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων 

σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, όπως είναι αυτές που αφορούν τα δί-

δακτρα ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων, ασφάλιστρα υγείας και σύντα-

ξης, ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη 

πόλη από αυτήν της µόνιµης κατοικίας τους.

3. ∆ιατηρείται το µέτρο των αποδείξεων για τους µισθωτούς, οι οποίοι 

θα πρέπει να συγκεντρώνουν το 10% του εισοδήµατός τους σε αποδεί-

ξεις.

4. Καταργείται το αφορολόγητο όριο για τους ελεύθερους επαγγελµα-

τίες και θεσπίζεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ για εισόδηµα 

έως 50.000 ευρώ και 33% για εισόδηµα υψηλότερο των 50.000 ευρώ, θα 

υπάρχει ωστόσο η δυνατότητα να εκπίπτει το σύνολο των επαγγελµατι-

κών τους δαπανών και των ασφαλιστικών τους εισφορών.

5. Αυξάνεται η φορολογία των καθαρών κερδών των οµόρρυθµων και 

ετερόρρυθµων εταιρειών που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' 

κατηγορίας) από 20% σε 26% µέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ και από 

20% σε 33% για το υπερβάλλον ποσό. Η αύξηση της φορολογικής επι-

βάρυνσης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήση του 2013 που θα φορο-

λογηθούν το 2014.

6. Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των Ο.Ε. και Ε.Ε. που τηρούν 

διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ' κατηγορίας) από 20% σε 26%. Η αύξηση 

του συντελεστή φορολόγησης θα ισχύσει για τα κέρδη της χρήση του 

2013 που θα φορολογηθούν το 2014.

7. Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ από 20% σε 

26% για τη χρήση του 2013. Η επιβάρυνση περιορίζεται από τη µείωση 

του συντελεστή φορολογίας των µερισµάτων από 25% σε 10%.

8. Στα 10.000 ευρώ αναµένεται να µπει ο πήχυς του ετήσιου τζίρου 

πάνω από τον οποίο οι αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία εσό-

δων-εξόδων από το 2014.

9. Βιβλία εσόδων-εξόδων θα πρέπει να τηρούν αγρότες, κτηνοτρόφοι 

και αλιείς µε συνολικό τζίρο άνω των 10.000 ευρώ.

10. Καθιερώνονται φοροελαφρύνσες για κατοίκους και επιχειρήσεις 

σε ακριτικά νησιά. Αυξάνεται από 25.000 σε 37.500 ευρώ το κλιµάκιο 

εισοδήµατος στο οποίο επιβάλλεται συντελεστής φόρου εισοδήµατος 

22% στη νέα κλίµακα µισθωτών και συνταξιούχων, προκειµένου για φο-

ρολογούµενους που κατοικούν σε νησιά µε πληθυσµό κάτω από 3.100 

κατοίκους. Αντίστοιχα µειώνονται κατά 40% οι φορολογικοί συντελε-

στές για επιχειρήσεις στα νησιά. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει έως τις 31 

∆εκεµβρίου 2015.

11. Θεσπίζεται αυτοτελής φορολόγηση για το εισόδηµα από ενοίκια. 

Για ετήσιο εισόδηµα έως 12.000 ευρώ ο φορολογικός συντελεστής ορί-

στηκε στο 11% και για υψηλότερο εισόδηµα στο 33%.

12. Από τον Ιούλιο του 2014 θα ξεκινήσουν οι φορολογούµενοι να πλη-

ρώνουν τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Θα επιβαρύνει όλες τις 

κατηγορίες, δηλαδή κτίσµατα, οικόπεδα εντός σχεδίου ή οικισµών και 

αγροτεµάχια. Θα επιβάλλεται αυτοτελώς σε κάθε ακίνητο και θα υπο-

λογίζεται επί των επιφανειών.

13. Επιβάλλεται και πρόσθετος φόρος στους φορολογουµένους που 

έχουν ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ 

σε ατοµική βάση, µε συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,1% και θα φτά-

νουν έως και το 1%.

14. Επιβάλλεται φόρος στην υπεραξία των ακινήτων µε συντελεστή 

15%. Ο φόρος θα υπολογίζεται στη διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσης 

και της τιµής πώλησης του ακινήτου, χωρίς να υπάρχει κάποιος χρο-

νικός περιορισµός τού πότε και του πώς αποκτήθηκε ένα ακίνητο, το 

οποίο θα πουληθεί µετά την 1/1/2014.

15. Μειώνεται στο 3% ο φόρος στις µεταβιβάσεις ακινήτων από 8% που 

είναι σήµερα για αξία έως 20.000 ευρώ και 10% για την υπερβάλλουσα.

16. Θεσπίζεται από την 1η Ιανουαρίου του 2014 φόρος υπεραξίας στις 

µετοχές και καταργείται ο φόρος χρηµατιστηριακών συναλλαγών.

17. Παραµένει για ακόµη ένα χρόνο (έως 31/12/2014) ο µειωµένος 

ΦΠΑ στην εστίαση 13%.

18. Αυξάνεται το ακατάσχετο όριο των µισθών και των συντάξεων από 

τα 1.000 στα 1.500 ευρώ. Αυτό σηµαίνει ότι ένας µισθωτός ή συνταξι-

ούχος µε µηνιαίες αποδοχές πάνω από 1.000 και µέχρι 1.500 ευρώ ο 

οποίος οφείλει στο ∆ηµόσιο δεν θα κινδυνεύει πλέον µε κατάσχεση 

ποσού µέχρι 25% επί των µηνιαίων αποδοχών του. Σηµαίνει επίσης ότι 

όποια κατάσχεση αποδοχών γίνει σε φορολογούµενο µε µισθό ή σύ-

νταξη άνω των 1.500 ευρώ τον µήνα δεν επιτρέπεται να αφήσει υπόλοι-

πο χαµηλότερο των 1.500 ευρώ.

19. Αλλάζει η φορολογική µεταχείριση καθυστερούµενων µισθών. Επι-

βάλλεται παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% στα εισοδήµατα από 

µισθούς και συντάξεις, που καταβάλλονται αναδροµικά σε µεταγενέ-

στερο χρόνο από το έτος στο οποίο ανάγονται.

20. Αµερικανικό σύστηµα ελέγχου (έµµεσες τεχνικές) µπαίνει σε 

εφαρµογή από το νέο έτος για τον προσδιορισµό των εισοδηµάτων των 

φορολογουµένων.

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ 2014

Είκοσι φορολογικές αλλαγές για µισθωτούς,  
ελεύθερους επαγγελµατίες και συνταξιούχους
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Ένα ... κατεψυγµένο φεστιβάλ ξεκίνησε 

προχτές για 30η φορά στην πόλη Χαρµπίν 

της βόρειας Κίνας και (καιρού επιτρέπο-

ντος) θα παραµείνει σε λειτουργία ως τον 

Μάρτιο. Για τα εντυπωσιακά γλυπτά «αντί-

γραφα» γνωστών ανά τον κόσµο ιστορικών 

κτιρίων και άλλων κατασκευών, φωταγωγη-

µένα τα βράδια από χιλιάδες λαµπάκια LED, 

χρησιµοποιήθηκαν παγοκόφτες, σµίλες και 

λέϊζερ.  Η υψηλότερη κατασκευή εφέτος 

είναι ένα αντίγραφο της εκκλησίας Χάλ-

γκριµκιρκα που βρίσκεται στο Ρέικιαβικ της 

Ισλανδίας. Με ύψος 46 µέτρων, και 12.000 

κυβικά µέτρα πάγου, είναι το µεγαλύτερο 

γλυπτό από πάγο 

στην Κίνα. Όσοι 

φτάσουν ως την 

κορυφή της εκ-

κλησίας, µπορούν 

να επιστρέψουν 

στο έδαφος µέσω 

µιας τσουλήθρας 

µήκους 240 µέτρων. Όσο για τους επισκέ-

πτες της έκθεσης, οι οποίοι τα προηγούµενα 

δυο χρόνια έφτασαν τα 28,5 εκατοµµύρια, οι 

διοργανωτές έχουν δηµιουργήσει 13 σηµεία 

προσφοράς ζεστού ροφήµατος, ενώ ζεστό 

τσάι µε τζίντζερ προσφέρεται και κατά την 

είσοδο στο πάρκο.

4

Υπό το κράτος µιας «πολικής δίνης» βρίσκονται οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, όπου καταγράφονται θερ-

µοκρασίες κάτω του µηδενός – ως και µείον 50 στην Μοντάνα – την ίδια ώρα που στην Αρκτική οι 

θερµοκρασίες είναι υψηλότερες !

Η συνεχιζόµενη εδώ και πολλές ηµέρες κακοκαιρία έχει δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα στις µε-

τακινήσεις (µόνο την Κυριακή ακυρώθηκαν 4.000 πτήσεις, ενώ σε άλλες 7.500 σηµειώθηκαν καθυ-

στερήσεις). Η Νέα Υόρκη έχει ντυθεί στα λευκά, ενώ ακόµη και στη θερµή Φλόριντα το θερµόµετρο 

κατέβηκε κάτω από το µηδέν.

Ασυνήθιστη συνεχιζόµενη κακοκαιρία, κυρίως καταρρακτώδεις βροχές, πλήττει και τη Βρετανία, µε 

συνέπεια να έχουν πληµµυρίσει πολλές χαµηλές περιοχές στην Αγγλία, δυτικά και νότια του Λονδίνου.

Και στις δυο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί θύµατα, ενώ οι µετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι τα φαι-

νόµενα θα συνεχιστούν.

N E W S L E T T E R
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΑΓΓΛΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΑ

Στο Λας Βέγκας άνοιξε χτες τις πύλες της η ∆ιεθνής Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων - 

CES, στην οποία οι µεγάλοι, αλλά και µικρότεροι κατασκευαστές, θα προυσιάσουν τα νέα gadgets, αλλά 

και τα πρότυπα νέων εντυπωσιακών µελλοντικών συσκευών, ορισµένες από τις οποίες µπορεί και να µην ... 

φτάσουν στα καταστήµατα !

Υπολογίζεται ότι στην έκθεση θα φιλοξενηθούν περισσότερα από 20.000 νέα προϊόντα, τα οποία αφορούν 

κυρίως τηλεοράσεις, εξυπνότερα και πιο ελκυστικά ρολόγια, αλλά και σπίτια και αυτοκίνητα περισσότερο δι-

ασυνδεδεµένα µε ηλεκτρονικές εφαρµογές. Μια «γεύση» από τι πρέπει να περιµένουµε το 2014 είναι κι αυτά:

Το Fitbit Flex κοστίζει 99 δολάρια, καταγράφει τα βή-
µατά σας, τη διανυθείσα απόσταση, τις θερµίδες που 
καίγονται, αλλά και την ποιότητα του ύπνου.

Το Lockitron app επιτρέπει να χρησιµοποιήσετε ένα 
smartphone για να ξεκλειδώσετε τις πόρτες σας.

Η Samsung και η LG, θα παρουσιάσουν νέες τηλεο-
ράσεις, µεγαλύτερες, καλύτερης ευκρίνειας, που θα 
υπακούν σε κινήσεις των δακτύλων σας. 

Το Instabeat είναι όργανο ελέγχου του καρδιακού ρυθ-
µού που µπορεί να συνδεθεί σε γυαλιά κολύµβησης.

Για πρώτη φορά οι 3D εκτυπωτές έχουν τη δική τους 
ζώνη στην έκθεση CES. 

Η αυτοκινητοβιοµηχανία θα επιδείξει την ακόµη µεγαλύ-
τερη διασύνδεσή της µε την ηλεκτρονική.

ΕΡΓΑ ... ΠΑΓΟΥ



Ενεργειακές παρεµβάσεις, θα γίνουν φέτος σε πέντε παλιά κτίρια της Λάρισας, που κρίθηκαν ιδιαίτερα 

ενεργοβόρα, ώστε η λειτουργία τους να καταστεί οικονοµικότερη για το ∆ήµο Λαρισαίων. Σύµφωνα 

µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας "Ελευθερία", πρόκειται για το ∆ηµαρχείο Λάρισας, το ∆ηµοτικό Ωδείο 

Λάρισας,τον 11ο Παιδικό Σταθµό, το 4ο Γυµνάσιο και τα 2ο  και 28ο  δηµοτικά σχολεία, τα οποία βρίσκο-

νται σε πορεία δηµοπράτησης , καθώς την ερχόµενη εβδοµάδα (Πέµπτη 9 Ιανουαρίου) προβλέπεται να 

συζητηθεί το έργο από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λαρισαίων, προς έγκριση των τευχών δηµο-

πράτησής του. Όπως αναφέρει η προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Εργων του ∆ήµου Λαρισαίων, 

κ. Λίλη Γιοβρή, τα τεύχη δηµοπράτησης έχουν εγκριθεί από το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας) και µετά την έγκρισή τους από την οικονοµική επιτροπή, προβλέπεται να δηµοπρατηθεί το 

έργο αρχές Φεβρουαρίου, µε προϋπολογισµό 1.057.410 ευρώ.

«ÅíåñãåéáêÝò ðáñåìâÜóåéò óå äçìïôéêÜ êôßñéá

Σύµβαση έργου για τη ∆ιαχείριση Στερεών Απορ-

ριµµάτων του ∆ήµου Σόφιας υπέγραψε η κοινο-

πραξία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε., τα µέλη 

της οποίας αποτελούν θυγατρικές της Ελλάκτωρ, 

σύµφωνα µε ανακοίνωση της τελευταίας.  Όπως 

επισηµαίνεται, ο συνολικός προϋπολογισµός του 

έργου ανέρχεται σε περίπου 90 εκατοµµύρια ευρώ 

µη περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Η συνολική δι-

άρκεια της κατασκευής ανέρχεται σε 19 µήνες.

¸ñãï óôç Óüöéá

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το βραβείο Natura 2000 που 

σκοπό έχει να αναγνωρίσει την αριστεία όσον αφορά τις βέλτιστες 

πρακτικές διαφύλαξης του φυσικού περιβάλλοντος στην Ευρώ-

πη.Το Natura 2000 είναι ένα δίκτυο προστατευόµενων περιοχών 

µεγάλης βιοποικιλότητας, το οποίο καλύπτει περίπου το 20% του 

εδάφους της ΕΕ και διαθέτει πλούσια χλωρίδα και πανίδα: από τα 

ορεινά δάση οξιάς της Τσεχίας µέχρι τις χελώνες των υγροτόπων 

της Πολωνίας και τα δελφίνια στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας. 

Εκτός από την προστασία της φύσης, το δίκτυο παρέχει επίσης πολ-

λά οφέλη για την κοινωνία και την οικονοµία. Όπως σηµειώνεται 

στη σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι δίνουν µεγάλη σηµασία στη 

διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά λίγοι γνωρίζουν το 

δίκτυο Natura 2000. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβα-

ρόµετρου, εννέα στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν ότι η µείωση του 

αριθµού των φυσικών ενδιαιτηµάτων και η εξαφάνιση ή ο κίνδυνος 

εξαφάνισης ορισµένων ζώων και φυτών είναι σοβαρά προβλήµατα. 

Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν ότι οι δράσεις προστασίας της 

φύσης παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της καταστροφής 

πολύτιµων εκτάσεων στην ξηρά και τη θάλασσα (99% έως 83% των 

ερωτηθέντων ανάλογα µε το κράτος µέλος). Όµως, µόνον το 27% των 

ερωτηθέντων είχαν ακούσει για το Natura 2000. Το νέο ετήσιο βρα-

βείο θεσπίστηκε για να καλύψει αυτό το κενό ενηµέρωσης του κοι-

νού, προβάλλοντας τον πλούτο των περιοχών του Natura 2000 και 

αναγνωρίζοντας την αριστεία σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων. 

Κάθε χρόνο θα απονέµονται πέντε βραβεία σε διάφορους τοµείς: 

επικοινωνία, µέτρα διαφύλαξης του περιβάλλοντος, κοινωνικοοι-

κονοµικά οφέλη, συµβιβασµός συµφερόντων/αντιλήψεων, δικτύ-

ωση και διασυνοριακή συνεργασία. Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 

οποιονδήποτε φορέα συµµετέχει άµεσα στο Natura 2000 (δηµόσιες 

και τοπικές αρχές, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, γαιοκτήµονες, εκπαιδευτικά 

ιδρύµατα και ιδιώτες). Η προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων 

λήγει στις 18 Φεβρουαρίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες είναι 

διαθέσιµες στον ιστότοπο του Βραβείου Natura 2000. Οι νικητές 

των πρώτων βραβείων Natura 2000 θα ανακοινωθούν τον Μάιο του 

2014 και το έργο τους θα βραβευθεί σε ειδική τελετή στις Βρυξέλ-

λες, παρουσία υψηλά ιστάµενων προσώπων.

Ôï ðåñéâáëëïíôéêü âñáâåßï Natura 2000 åãêáéíßáóå ç Êïìéóéüí

∆ηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρ-

νησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση, που 

αφορά στην έκπτωση επί του κόστους κατα-

νάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος σε οικιακούς 

καταναλωτές σε περιόδους αυξηµένης ατµο-

σφαιρικής ρύπανσης από αιωρούµενα σωµα-

τίδια. Την απόφαση υπέγραψαν ο υπουργός 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας 

και ο Υφυπουργός ΠΕΚΑ Ασηµάκης Παπαγε-

ωργίου

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ, όπως αναφέρεται σε 

κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Οικονο-

µικών και Περιβάλλοντος, προβλέπεται ότι σε 

περίπτωση έκδοσης ανακοίνωσης κήρυξης 

εφαρµογής βραχυπρόθεσµων µέτρων µείω-

σης των εκποµπών αιωρούµενων σωµατιδίων 

(ΑΣ10) από εστίες καύσης, παρέχεται έκπτω-

ση στο ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας ίση 

µε το 70% του οικιακού τιµολογίου για την 

αντίστοιχη περιοχή, σε όλους τους οικιακούς 

καταναλωτές µε τετραµηνιαία κατανάλωση 

έως 2000 kWh για αριθµό ηµερών ίσο µε τις 

ηµέρες εφαρµογής των µέτρων. Το κόστος 

που προκύπτει από την έκπτωση αυτή θα 

καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισµό 

και προβλέπεται να ανέλθει σε περίπου 40 

εκ. ευρώ ετησίως. Επισηµαίνεται, επίσης, ότι 

σύµφωνα µε άλλη Κοινή Υπουργική Απόφα-

ση που ήδη ισχύει, για τους δικαιούχους του 

Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.), 

που κατοικούν στην περιοχή εφαρµογής 

των µέτρων και για διπλάσιο αριθµό ηµε-

ρών, η χρέωση της κατανάλωσης ενέργειας 

όσον αφορά στο ανταγωνιστικό σκέλος του 

Κ.Ο.Τ. είναι µηδενική. Εξάλλου, ήδη παρέχε-

ται αντίστοιχη έκπτωση 70% στις προνοιακές 

δοµές των ∆ήµων, των Περιφερειών, της Εκ-

κλησίας και της Κοινωνίας των Πολιτών.

ΕΚ∆ΟΘΗΚΕ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ

Έκπτωση 70% στο ρεύµα τις µέρες της αιθαλοµίχλης
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρόσθετους φόρους 1,7 δισ. θα καταβάλουν 

τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα- ΤΑ 16 ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΤΟ 2014 

λανθασµένες ορισµένες πολιτικές της- «ΒΟΛΕΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΟΧΙΕΣ 
ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Αναβάλλουν την επίσκεψη στην Ελλάδα τα µέλη της 

Επιτροπής της Ευρωβουλής.

ΤΑ ΝΕΑ: 

δανειστών και ο οδικός χάρτης που καταστρώνει η Αθήνα για την έξοδο 

στις αγορές- 5 ΜΑΪΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΝΤΙΛ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ Ο Α∆ΩΝΙΣ, Ο 
ΚΑΜΜΕΝΟΣ, Ο ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ.

ΕΘΝΟΣ: Μεγάλοι χαµένοι οι ασφαλισµένοι στα ευγενή ταµεία- ΣΤΟ 
ΚΟΥΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ- 10% η φετινή µείωση για τις 

συντάξεις του ΙΚΑ- Στην απόχη των περικοπών και όσοι άρχισαν να 

  ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΜΑΡΑ- ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΠΗ ΜΕ 
ΠΛΑΣΤΕΣ… ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  ΨΑΧΝΟΥΝ ΜΙΖΕΣ 
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Εγκύκλιος Θεοχάρη: Ελάχιστη πληρωµή 15 € το 

µήνα- 24 ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ  
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΛΟΓΩ ΣτΕ- Βρούτσης, 

Βαρβιτσιώτης υπέγραψαν ήδη «πάγωµα» για το ταµείο λιµενικών- 

της αναβολής, η κόντρα κυβέρνησης- ΣΥΡΙΖΑ- ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ Η «ΕΥΡΩ- ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Για ύποπτη διακίνηση 

χρήµατος την περίοδο 2000- 2012- 65 ΛΙΣΤΕΣ «ΛΑΓΚΑΡΝΤ» ΧΩΡΙΣ 

ΕΛΕΓΧΟ…- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ: 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 10% ΕΩΣ 70%- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2014  

 ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 15 ΕΥΡΩ 
Η ΧΩΡΑ ΕΧΑΣΕ ΤΟ 25% ΤΟΥ ΑΕΠ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Εννέα χρόνια κουκούλωµα των ευθυνών- 

«ΕΙΧΑΜΕ ΠΙΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ»
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΙΚΑ, 
ΟΑΕΕ, ∆ΕΚΟ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 7,23 δισ. πάνω τα ληξιπρόθεσµα εντός του 2013- 

∆όσεις των 15 €, κατασχέσεις χωρίς προειδοποίηση, αλλά και νέες 

παγίδες για φορολογική ενηµερότητα- ΒΡΟΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ
ΘΡΑΣΟΣ- Ο ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΓΙΑ ΤΟ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ  Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 25 € ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- Φταίει η τρόικα ή ο 

εγχώριος λαϊκισµός;

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ανάστατος ο εβραϊκός κόσµος από το σηµείωµα του 

Γιτζάκ Καντούρι για τον Μεσσία που θα έρθει στον κόσµο µετά το θάνατο 

του Αριέλ Σαρόν- «ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ» ΑΡΧΙΡΑΒΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΜΕΣΣΙΑ- 
ΙΗΣΟΥ» ΚΑΙ… ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΤΖΗΣ!
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ΣΤΑ 63,3 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΝΟΣ 
∆ΥΣΚΟΛΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 07/01/2014

Με αρνητικά µηνύµατα από την πορεία των ληξιπρόθεσµων 

χρεών, που έχουν εκτιναχθεί στα 63,3 δισ. ευρώ, αλλά 

και την οριακή κάλυψη του στόχου των εσόδων του 

προϋπολογισµού, ξεκινά ουσιαστικά από σήµερα ένα 

δύσκολο εξάµηνο για την κυβέρνηση, η οποία επισήµως 

αύριο αναλαµβάνει την προεδρία του Συµβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και κρίσιµες, µε την έναρξη να γίνεται στις 15 Ιανουαρίου, 

οπότε µε βάση τον προγραµµατισµό επιστρέφουν στην 

Αθήνα οι επικεφαλής της τρόικας.

Σήµερα πραγµατοποιείται, στο Μέγαρο Μαξίµου, η πρώτη 

για το 2014 συνάντηση του πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά 

µε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο, 

κατά τη διάρκεια της οποίας θα τεθούν στο τραπέζι όλα τα 

ανοιχτά «µέτωπα», ενώ στο επίκεντρο θα βρεθούν και οι 

κυβερνητικές δυσλειτουργίες των τελευταίων ηµερών, µε 

πρώτο τα 25 ευρώ που καλούνται να πληρώνουν πλέον οι 

πολίτες για εισαγωγή στα δηµόσια νοσοκοµεία.

Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι µέχρι το τέλος του µήνα 

να έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις µε το κλιµάκιο των 

δανειστών, ώστε στη συνεδρίαση του Eurogroup, στις 27 

τρέχοντος, να δοθεί το «πράσινο φως» για την εκταµίευση 

της δόσης των 4,9 δισ. ευρώ.

Η «καταιγίδα» νέων χρεών που πλήττει από τις αρχές του 

2013 τα ταµεία των εφοριών συνεχίστηκε και τον περασµένο 

Νοέµβριο, καθώς από τους απλήρωτους φόρους και 

πρόστιµα οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 457,12 εκατ. ευρώ 

εκτινάσσοντας το σύνολο των χρεών στα 63,3 δισ. ευρώ, 

παρά το γεγονός ότι υπήρξε µείωση 314.590 οφειλετών.

Ως βασική αιτία καταγράφεται, µε βάση τα επίσηµα στοιχεία 

ευρώ στο σκέλος του ΦΠΑ, αλλά και τα 154 εκατ. ευρώ από 

τη µη καταβολή προστίµων του ΚΒΣ, καθώς και η αδυναµία 

φυσικών και νοµικών προσώπων να εξοφλήσουν φόρους 

εισοδήµατος και περιουσίας, αν και σε µικρότερο βαθµό σε 

σχέση µε τους προηγούµενους µήνες.

Εικόνα που πιστοποιεί, για µια ακόµη φορά, την 

«ασφυξία» της αγοράς, αλλά και το αδιέξοδο νοικοκυριών 

και επιχειρήσεων από τις αλλεπάλληλες φορολογικές 

επιβαρύνσεις.

Για να διασκεδάσει βέβαια τις εντυπώσεις, η πολιτική 

σηµαντικό αριθµό των φορολογουµένων που έχουν ενταχθεί 

στις ρυθµίσεις εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων χρεών και 

ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, µε αποτέλεσµα να 

εµφανίζεται ικανοποιηµένη από την αύξηση των εισπράξεων, 

που συγκρίνει όµως µε την αντίστοιχη χρονική περίοδο του 

2012, αγνοώντας τη µηνιαία και σταθερή αύξηση των οφειλών 

προς τα δηµόσια ταµεία.

Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνει ότι ο αριθµός των φυσικών 

προσώπων µε ληξιπρόθεσµες οφειλές είναι µικρότερος 

από τον αντίστοιχο της αρχής του έτους, κατά περίπου 

150.000, αφού καταγράφηκε µείωση του πλήθους τόσο των 

φυσικών (-10,8%) όσο και των νοµικών προσώπων (4,8%) µε 

ληξιπρόθεσµες φορολογικές οφειλές έναντι του ∆ηµοσίου.

Όσον αφορά το χαρτοφυλάκιο των ληξιπρόθεσµων οφειλών, 

συνολικές εισπράξεις κατά το ενδεκάµηνο υπολογίζονται σε 

2.86 δισ. ευρώ, σηµαντικά αυξηµένες κατά 30,1% (περίπου 

680 εκατ. ευρώ σε απόλυτα µεγέθη) σε σύγκριση µε την 

αντίστοιχη περίοδο του 2012 (2,19 δισ. ευρώ).

µάλιστα ότι οι συνολικές εισπράξεις έναντι του συνόλου των 

ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων κατά το µήνα Νοέµβριο ανήλθαν 

σε 408,8 εκατ. ευρώ, διαµορφώνοντας την υψηλότερη µέχρι 

σήµερα µηνιαία εισπρακτική επίδοση για το 2013.

Με βάση τα στοιχεία δε του υπουργείου οι εισπράξεις 

έναντι νέων ληξιπροθέσµων έφθασαν τα 221 εκατοµµύρια 

ευρώ, σηµειώνοντας επίσης τη µεγαλύτερη µηνιαία επίδοση 

για το τρέχον έτος, αυξηµένη κατά 2,8% συγκριτικά µε 

τον περασµένο µήνα. Ωστόσο, µε βάση την εικόνα που 

εµφανίζεται στις εφορίες, οι κατηγορίες των οφειλών 

διαµορφώνονται ως εξής: 

- Κατά 165 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν σε ένα µήνα, το Νοέµβριο, 

τα χρέη των φυσικών προσώπων φτάνοντας στα 23.149 δια 

ευρώ, τα οποία χρωστούν 2,4 εκατ. φορολογούµενοι. Από 

το εν λόγω ποσό µάλιστα είναι αξιοσηµείωτο ότι σε ρύθµιση 

βρίσκονται 965,1 εκατ. ευρώ. Επισηµαίνεται ότι τα χρέη των 

φυσικών προσώπων από το τέλος του 2012 έχουν αυξηθεί 

κατά 2,43 δισ. ευρώ

- Κατά 291 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν το Νοέµβριο, από τον 

προς την εφορία, µε αποτέλεσµα να ανέρχονται σήµερα στα 

40,187 δισ. ευρώ, που χρωστούν 464.611 επιχειρήσεις. Από το 

συγκεκριµένο ποσό σε ρύθµιση είναι µόλις 638,9 εκατ. ευρώ. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα χρέη των νοµικών προσώπων από τα 

τέλη του 2012 έχουν αυξηθεί κατά 4,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.

- Στο τέλος Νοεµβρίου 2013 το σύνολο των οφειλετών ήταν 

2.868.887 πρόσωπα (φυσικά και νοµικά), µε τα συνολικά χρέη 

τους να ανέρχονται σε 63.337 δισ. ευρώ.

Από τα τέλη του 2012 ο αριθµός των οφειλετών αυξήθηκε 

κατά 172.158 πρόσωπα και τα χρέη κατά 7,232 δισ. ευρώ.

Αναφερόµενος στην πορεία των εσόδων ο γενικός 

γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, τόνισε: 

«Στο τέλος µιας πολύ δύσκολης χρονιάς, τόσο για τους 

Έλληνες φορολογούµενους όσο και για το φοροεισπρακτικό 

µηχανισµό, το προσωπικό του οποίου συµβάλλει καθοριστικά 

στις αλλαγές που επιτελούνται, η ανοδική πορεία στην 

επίτευξη των στόχων είναι πλέον εµφανής και µη 

αναστρέψιµη. Η επιτυχία αυτή πιστώνεται όχι µόνο σε όλα 

τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης, αλλά κυρίως στους 

συνεπείς φορολογούµενους που συµµετέχουν στην κοινή 

προσπάθεια ανάταξης της εθνικής οικονοµίας µε στόχο την 

ταχύτερη δυνατή έξοδο από την κρίση». 
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ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΤΟΥ 2014

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 2-3 | 07/01/2014

Σε νέα αφετηρία προσδοκούν στο Μέγαρο Μαξίµου 

ότι εισέρχεται ο κυβερνητικός συνασπισµός, µε όχηµα 

την ελληνική προεδρία της EE. Από το πρωθυπουργικό 

επιτελείο διαµηνύουν ότι το προσεχές πεντάµηνο κρίνονται 

σχεδόν τα πάντα για την κυβέρνηση και τη χώρα - κι 

ένα πλάνο κινήσεων που θα ενισχύσει την κυβερνητική 

αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία αναµένεται να εξετάσουν 

σήµερα το απόγευµα στην κατ' ιδίαν συνάντησή τους οι κ.κ. 

Σαµαράς και Βενιζέλος.

ηµέρες µε τη διαµάχη του ΠαΣοΚ µε τον υπουργό 

Υγείας, Αδωνη Γεωργιάδη, για το 25ευρο τέλος σε κάθε 

νοσηλεία σε δηµόσιο νοσοκοµείο, αλλά και τις νέες τριβές 

εξαγγελίες του κ. Αβραµόπουλου σχετικά µε το σύστηµα 

προµηθειών στα εξοπλιστικά, θα συζητηθούν διεξοδικά στη 

σηµερινή συνάντηση. Αλλά, όπως επισηµαίνουν ανώτατες 

κυβερνητικές πηγές, «οι δύο πολιτικοί αρχηγοί δεν θα 

χάσουν το δάσος, που είναι η προεδρία της EE και ο νέος 

κρίσιµος κύκλος διαπραγµατεύσεων µε την τρόικα».

έχει ορίζοντα έως τις ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου, θα 

βρίσκεται σε κεντρική θέση στη συζήτηση. Κι αυτό επειδή 

είναι κοινός τόπος για τους δύο κυβερνητικούς εταίρους 

ότι στο εσωτερικό τα οφέλη από µια επιτυχηµένη ελληνική 

προεδρία και µια θετική έκβαση στις διαπραγµατεύσεις µε 

την τρόικα θα κεφαλαιοποιηθούν στις διπλές κάλπες του 

Μαΐου και όχι µε την ολοκλήρωση της προεδρίας, στο τέλος 

Ιουνίου.

κυβέρνηση θα αποδυθεί σε αγώνα ταχύτητας ώστε το πλάνο 

της προεδρίας να έχει µπει σε πλήρη εφαρµογή έως το τέλος 

Μαρτίου. «Από τον Απρίλιο όλη η Ευρώπη θα τρέχει για 

εκλογές. Στην πραγµατικότητα, η δική µας προεδρία κρίνεται 

στο πρώτο τρίµηνο...», τονίζουν µε έµφαση.

Η προώθηση συγκεκριµένων παρεµβάσεων για την ανάπτυξη 

και την καταπολέµηση της ανεργίας, καθώς κι ένα νέο 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για την παράνοµη µετανάστευση, είναι 

τα κυρίαρχα ζητήµατα στην ελληνική ατζέντα - που η Αθήνα 

φιλοδοξεί να προωθήσει και µε τη στήριξη της λεγόµενης 

συµµαχίας του Νότου.

Για τα ζητήµατα αυτά ο κ. Σαµαράς βρίσκεται ήδη σε ανοικτή 

γραµµή µε τον ιταλό οµόλογό του, Ενρίκο Λέτα, ο οποίος το 

επόµενο εξάµηνο παραλαµβάνει την ευρωπαϊκή σκυτάλη και 

τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται για διαβουλεύσεις στην 

Αθήνα.

Περισσότερο από τις παρεµβάσεις στο ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για την ανάπτυξη, την ανεργία και την παράνοµη 

µετανάστευση, ωστόσο, η κυβέρνηση επενδύει στην 

προεδρία της EE για να ενισχύσει την αξιοπιστία της χώρας 

τόσο κατά την παράλληλη διαπραγµάτευση µε την τρόικα όσο 

κι ενόψει του σχεδίου για έξοδο στις αγορές.

Στη βάση αυτή, επιδίωξη και των δυο αρχηγών είναι η 

σηµερινή συνάντηση να ενισχύσει ακόµη περισσότερο την 

κυβερνητική συνοχή και να διαλύσει σκιές που τραυµατίζουν 

την αξιοπιστία της και αφήνουν να αιωρείται στο πολιτικό 

σκηνικό το ενδεχόµενο ενός ατυχήµατος, αναφέρουν οι ίδιες 

πηγές.

Πρόθεση του κ. Σαµαρά, πάντως, όπως τονίζουν στενοί 

συνεργάτες του, είναι να σβήσουν φωτιές και να µην 

παραµείνουν σε εκκρεµότητα ζητήµατα που δηλητηριάζουν 

τις σχέσεις µεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή, εξάλλου, ο υπουργός Υγείας φέρεται ότι 

έλαβε εντολή από το Μέγαρο Μαξίµου να χαµηλώσει τους 

τόνους της αντιπαράθεσης µε το ΠαΣοΚ.

ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 07/01/2014

Νέος γύρος µειώσεων έρχεται στις επικουρικές συντάξεις, 

µε το ποσοστό αναπλήρωσης να «πέφτει» πλέον στο 20% για 

οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, καθώς εκτιµάται πως οι 

µειώσεις θα ξεκινούν από το 10% και θα φτάνουν το 40% µε 

45% σε ορισµένες περιπτώσεις.

ξεκίνησαν να εργάζονται πριν από το 1993- και οι οποίοι 

µέχρι τώρα δικαιούνταν υψηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης. 

Σύµφωνα µε ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, 

επηρεάζονται κυρίως οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόµενοι 

στα εµπορικά καταστήµατα, οι εργαζόµενοι στον ευρύτερο 

δηµόσιο τοµέα, οι ναυτιλιακοί πράκτορες κ.ά.

Στις αλλαγές αναφέρθηκε και ο διοικητής του ΙΚΑ, Ρ. 

Σπυρόπουλος, κάνοντας λόγο για µειώσεις στις επικουρικές 

αφορά τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα σηµείωσε -µιλώντας 

στο Mega- πως η µέση επικουρική σύνταξη των 280 ευρώ 

θα περικοπεί κατά 20 µε 30 ευρώ (εποµένως αναµένονται 

µειώσεις 10%).

Εδώ πρέπει να υπογραµµιστεί πως οι ανατροπές στις 

επικουρικές συντάξεις δεν σταµατούν εδώ, καθώς το 

ποσοστό θα... αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τα οικονοµικά 

ελλείµµατα θα µπαίνει «ψαλίδι» και στις καταβαλλόµενες 

συντάξεις.

µειώσεων θα είναι 2 5%, ωστόσο θα υπάρξουν αποκλίσεις 

παράδειγµα, σε αυτήν τη φάση δεν απειλούνται δηµόσιοι 

υπάλληλοι και νέοι ασφαλισµένοι (που έχουν ήδη ποσοστό 

αναπλήρωσης 20%), αλλά, όπως αναφέρθηκε, οι αλλαγές θα 

ιδιωτικού τοµέα.

για έγκριση στο υπουργείο. 


