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Ôá õðåñ÷ñåùìÝíá íïéêïêõñéÜ óôåíÜæïõí, ç êáôá-

íÜëùóç (Üñá ç åðéâßùóç åðé÷åéñÞóåùí êáé èÝóåùí 

åñãáóßáò) äéáëýåôáé, ôá Ýóïäá ôïõ êñÜôïõò ðÜíå 

áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï êáé ôá áóöáëéóôéêÜ 

ôáìåßá áðåéëïýíôáé ìå áöáíéóìü. Êé üìùò, ïé åê-

ðñüóùðïé ôçò “ôñüéêá” åìöáíßæïíôáé íá íïéÜæïíôáé 

ãéá ôçí ...ôñáðåæéêÞ åðÜñêåéá êáé íá åììÝíïõí óôç 

äçìïóéïíïìéêÞ åîõãßáíóç, áäéáöïñþíôáò ãéá ôçí 

äéÜëõóç ôçò êïéíùíßáò.

Ïé óõæçôÞóåéò ðïõ ãßíïíôáé ôéò ôåëåõôáßåò çìÝñåò 

óôçí ÁèÞíá, ìáêñÜí áðÝ÷ïõí áðü ëýóåéò ðïõ èá 

äéåõêüëõíáí ïõóéáóôéêÜ ôïõò äáíåéïëÞðôåò. Ôáõ-

ôü÷ñïíá êáé ôçò ïéêïíïìßáò óõíïëéêÜ, ìéáò ïéêï-

íïìßáò ðïõ ôåëåß óå êáèåóôþò âáèéÜò ýöåóçò ãéá 

ðÝìðôï ÷ñüíï, äß÷ùò áêüìç êáé óÞìåñá, ìåôÜ áðü 

ôñßá “ìíçìüíéá” íá âëÝðåé êÜðïéá “áêôßíá öùôüò” 

óôïí ïñßæïíôá.

ÁíôéèÝôùò, ìå ôéò “åõëïãßåò” ôçò “ôñüéêá” êáé ôçí 

åðéèõìßá ôùí ôñáðåæéôþí íá áðïöýãïõí Þ íá ðåñé-

ïñßóïõí ôï “ðéêôü ðïôÞñé” ôçò áíáêåöáëéïðïßçóçò, 

âñßóêïíôáé óôç ÷þñá êáé Þäç äñáóôçñéïðïéïýíôáé 

äéåèíÞ distress funds, ôá ïðïßá Ý÷ïíôáò åîáãïñÜ-

óåé áðü ôñÜðåæåò äÜíåéá  ðïëéôþí, áóêïýí ðéÝóåéò 

ãéá ôçí åßóðñáîÞ ôïõò, ìå ôçí áðåéëÞ êáôÜó÷åóçò 

êáé ðëåéóôçñéáóìïý áêüìç êáé ðñþôçò êáôïéêßáò. 

Ìå äåäïìÝíï, ìÜëéóôá, üôé ç ãåíéêÞ êáôÜóôáóç ôçò 

ïéêïíïìßáò äåí ðñïóöÝñåôáé ïýôå ãéá áãïñÝò ìÝóù 

ðëåéóôçñéáóìþí, áíôéëáìâÜíåôáé ï êáèÝíáò üôé 

áêßíçôá èá ðùëïýíôáé áíôß “ðéíáêßïõ öáêÞò”, ìüíï 

êáé ìüíï ãéá íá êåñäßóïõí ïé äéåèíåßò “êáñ÷áñßåò” 

ôá ðñïûðïëïãéóèÝíôá êÝñäç ôïõò.

ÁðÝíáíôé ó’ áõôÞ ôçí åöéáëôéêÞ åðüìåíç çìÝñá, ç 

êõâÝñíçóç ïõóéáóôéêÜ ðáñáìÝíåé áðáèÞò, êáèþò 

îïäåýåé ÷ñüíï óå áôÝñìïíåò êáé ðåñßðïõ áäéÝîïäåò 

óõæçôÞóåéò.

Η κρίση «κατάπιε» το 20% των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Από το 2009 

και έπειτα, τα μέσα μεταφοράς έχασαν 1 στους 5 επιβάτες. Σε απόλυτα νούμερα, η επιβατική 

κίνηση του ομίλου ΟΑΣΑ (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ) συρρικνώθηκε κατά 

167 εκατ. χρήστες από το 2009. Οι επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών ανήλθαν πέρσι στα 684 

εκατ. (εκτίμηση), έναντι 851 εκατ. το 2009, ήτοι μείωση 20%. Αντίστοιχα, μεταξύ 2012 και 2011 

η πτώση ανήλθε στο 7%. 

Μείωση  20% των επιβατών των αστικών 
συγκοινωνιών της Αθήνας

Το Σάββατο 9 Μαρτίου θα υπο-

γραφεί η σύμβαση ανάθεσης της 

μελέτης και κατασκευής της Μονά-

δας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 

(ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας σε εκδήλωση 

που θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή 

Εκπαίδευσης Ορυχείων στο Λιγνιτικό 

Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Πτο-

λεμαΐδα), αναφέρει σε ανακοίνωσή 

της η ΔΕΗ. 

Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί 

από τον πρόεδρο και διευθύνοντα 

σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. Αρθούρο 

Ζερβό και από τον διευθύνοντα 

σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας 

ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ενώ θα παραστεί ο 

υφυπουργός Ενέργειας Α. Παπαγε-

ωργίου. 

Η νέα μονάδα, συμβατικής αξίας 

περίπου 1,4 δισ. €, είναι μία από τις 

μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύ-

σεις που έχουν γίνει στη χώρα τα 

τελευταία χρόνια και είναι η μεγα-

λύτερη από όλες τις ενεργειακές 

επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί 

μέχρι σήμερα. 

Η μονάδα V θα συμβάλει αποφασι-

στικά στην προώθηση της ανάπτυξης 

και απασχόλησης στην ευρύτερη 

περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή 

της θα απασχοληθούν έως και 3.000 

άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία 

της το μόνιμα απασχολούμενο 

προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί 

τα 250 άτομα. Παράλληλα, από τις 

εργασίες κατασκευής και λειτουρ-

γίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή 

έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρή-

σεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του 

κύκλου εργασιών τους. Επιπλέον, η 

νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενερ-

γειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 

καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια 

κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την 

εξάρτηση της χώρας από εισαγό-

μενες ενεργειακές πρώτες ύλες. 

Τέλος, η νέα Μονάδα θα συμβάλει 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-

τητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική 

ανανέωση του στόλου των εγκα-

τεστημένων Μονάδων, καθώς το 

κόστος λειτουργίας της θα είναι 

σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με 

τις παλαιές μονάδες.

Η νέα λιγνιτι-
κή µονάδα θα 
διαθέτει την πλέον 
σύγχρονη τεχνο-
λογία, µε ισχύ 660 
MW για παραγω-
γή ηλεκτρικής 
ενέργειας και 140 
MW για θερµική 
ενέργεια για τη-
λεθέρµανση στην 
Πτολεµαΐδα.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επένδυση 1,4 δις  € της ∆ΕΗ 
στην Πτολεµαΐδα 

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6 - 7  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 " Έργα µεταφορικών υποδοµών 

ως µοχλός ανάκαµψης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας"

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας17-18
Απριλίου

2013

16
Μαρτίου

2013

“Η εκούσια µεταβίβαση αρµοδιοτή-

των από το κράτος στον ελεύθερο επαγγελµατία Α.Τ.Μ.”

ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων 
Τοπογράφων Μηχανικών

Η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ατόµων µε Σκλήρυνση Κατά Πλάκας διοργανώνει –το Σάββατο 9 

Μαρτίου 2013, στο ξενοδοχείο Caravel- συνέδριο µε θέµα: «Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σ.Κ.Π.) 

µια συνηθισµένη, αλλά… ακόµα άγνωστη ασθένεια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 

µιλήσουν οι: Μ. Αναγνωστούλη (νευρολόγος), Θ. Ασκητής (νευρολόγος- ψυχίατρος), ∆. Γρη-

γοράκης (διατροφολόγος), Ν. Ζιαγκουβά (κοινωνική λειτουργός), Ε. Καραδήµας (ορθοπαι-

δικός), Ζ. Κέντρος (ειδικός φυσικής ιατρικής), Χ. Κωνσταντινίδης (ουρολόγος), Ν. Μακρής 

(οφθαλµίατρος), Γ. Μανωλέσος (ψυχίατρος), Π. Πατρώνης (λογοθεραπευτής), Π. Ροµποτή 

(ψυχολόγος), Χ. Χρυσοβιτσάνου (ειδική νοσηλεύτρια) κ.ά. 

∆ηλώσεις συµµετοχής στο τηλ.: 210- 9600131.

Ζωντανή παρακολούθηση των εργασιών µέσω ιντερνέτ στη διεύθυνση: 

www.livemedia.gr/pollaplisklirinsi

Ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ), το Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Γενική 

Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων (ΓΓΒ) συνδιοργα-

νώνουν ενηµερωτική εκδήλωση  µε θέµα: 

«Αξιοποίηση Τυποποίησης και Προτύπων 

από ΜµΕ», την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 

και ώρα 13:00, στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδηµίας 7, 

Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος).

   Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενηµέ-

ρωση του επιχειρηµατικού κόσµου για τις 

ευκαιρίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης 

της τυποποίησης και των προτύπων από τις 

ΜµΕ και ειδικότερα την εξοικείωση µε τα 

διακυβεύµατα της εθνικής, ευρωπαϊκής και 

διεθνούς τυποποίησης, την πρόσβαση σε 

πρότυπα, τη συµµετοχή σε δραστηριότητες 

τυποποίησης και τη χρηµατοδότηση από 

εθνικά και κοινοτικά προγράµµατα στήριξης 

της επιχειρηµατικότητας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι 

οµιλίες:

- European standards: Benefits for SMEs 

and Standards information platform (CESIP) 

- Ευρωπαϊκός Κανονισµός 1025/2012 για την 

Τυποποίηση 

- Ανάγκες και Προκλήσεις ΜµΕ 

- Πολιτικές Στήριξης ΜµΕ 

- Τυποποίηση και Πρότυπα ως Εργαλεία 

Ανάπτυξης για ΜµΕ 

- Καλές Πρακτικές: 

«Ηλιακά ενεργειακά συστήµατα»

«Πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας»

«Ασφάλεια µηχανών»

«Κατασκευής Μηχανών».

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3382356 & 210 

3382245, fax: 210 3626644 & 210 3624643, 

e-mail: nellie@acci.gr.

Αξιοποίηση Τυποποίησης και Προτύπων από ΜµΕ 

   To Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, συντονιστής του 

Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί 

εκπροσώπους µικροµεσαίων επιχειρήσεων και 

ερευνητικών οργανισµών, σε εκδήλωση επιχειρη-

µατικών συναντήσεων (Β2Β Networking Event) στις 

12 Μαρτίου, στην Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΚΕΦΕ 

"∆ηµόκριτος"). Πρόκειται για µια πρωτοβουλία του 

Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio 

Tajani  και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-

κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.

Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση επιχειρη-

µατικών συνεργασιών στην Ελλάδα και απευθύνεται 

σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς 

οργανισµούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον ευρωπαϊκό 

χώρο. 

Η εκδήλωση επιχειρηµατικών συναντήσεων καλύπτει 

τους παρακάτω θεµατικούς τοµείς: Τρόφιµα, Υλικά 

και Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρµογής (KETs), 

Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-

νιών, Φαρµακευτική Βιοµηχανία / Επιστήµες Υγείας, 

Τουρισµός.

Πληροφορίες: http://www.ekt.gr, http://www.

b2match.eu/AthensB2B. 

Συνέδριο µε θέµα «Έξοδος από την κρίση: Η 

πρόκληση της εναλλακτικής πορείας» διοργανώνει 

το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής 

(ΙΝΕΡΠΟΣΤ) σε συνεργασία µε το Levy Economics 

Institute της Νέας Υόρκης, στις 8 και 9 Μαρτίου στον 

πολυχώρο «Αθηναΐδα».

Όπως  γνωστοποιήθηκε, το κοινό στοιχείο όλων των 

οµιλητών που θα συµµετάσχουν στην διηµερίδα είναι, 

το ότι «συµµερίζονται την άποψη, πως η ακολουθού-

µενη πολιτική σε παγκόσµιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 

είναι λανθασµένη και πρέπει να διαµορφωθεί µια 

εναλλακτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση».

Επιχειρηµατικές  
συναντήσεις

 «Έξοδος από την κρίση»

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

στη ∆ιαχείριση, τη 

Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονοµική του 

Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
και άλλοι φορείς

24-28
Ιουνίου
2013
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«Σε δεινή οικονοµική κατάσταση»
Ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ο ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

«Ο ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων βρίσκεται σε δεινή 

θέση ως προς την οικονοµική του επιβίωση, µη δυνάµενος να 

καλύψει πλέον ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες». Αυτό 

τονίζεται σε ανακοίνωση  του ΣΑ∆ΑΣ-ΠΕΑ, την οποία υπογράφουν 

η πρόεδρος Μ. ∆εσποτίδη και ο γενικός γραµµατέας Μ Τζάρας, η 

οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 

-«Βρισκόµαστε στην δύσκολη θέση να σας ενηµερώσουµε ότι ο 

ΣΑ∆ΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων βρίσκεται σε δεινή 

θέση ως προς την οικονοµική του επιβίωση, µη δυνάµενος να κα-

λύψει πλέον ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες. Αίτια για 

την πρόσφατη ραγδαία επιδείνωση της οικονοµικής του κατάστα-

σης αποτελούν:

α) η γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας. 

β) η δηλωµένη αδυναµία του Τ.Ε.Ε., λόγω της συρρίκνωσης των 

εσόδων του, να καλύψει το ισχύον ποσό επιδότησης για τα κατ΄ 

ελάχιστον πάγια έξοδα του Συλλόγου,

γ) η αποµείωση των επιχορηγήσεων και χορηγιών λόγω της γενι-

κότερης οικονοµικής κρίσης, και 

δ) η δυσκολία, λόγω της κρίσης που βιώνουµε όλοι στο επάγγελ-

µα, είτε η απροθυµία των µελών του συλλόγου να συνεισφέρουν 

µαζικά µε την καταβολή των ετησίων συνδροµών τους. 

Παράλληλα, στο πρωτόγνωρα δυσµενές περιβάλλον που δηµιουρ-

γεί: 

-η ύφεση στην οικονοµία και η επίπτωσή της στον κλάδο µας 

(µείωση µισθών και εισοδηµάτων, υποαπασχόληση, ανεργία και 

ανέχεια µεγάλου αριθµού συναδέλφων, συρρίκνωση των αρχιτε-

κτονικών γραφείων κλπ.), 

-η πρωτοφανής κατάργηση των διασφαλίσεων και κατακτήσεων 

στα εργασιακά, επαγγελµατικά, ασφαλιστικά και φορολογικά 

θέµατα, καθώς και  η επιχειρούµενη εκ βάθρων αναδιάρθρωση και 

αναδιοργάνωση του συνόλου σχεδόν του θεσµικού πλαισίου της 

κείµενης νοµοθεσίας που µας αφορά, σε εποχή έντονης κοινωνι-

κής, πολιτικής και οικονοµικής αναταραχής, που δυστυχώς, αντί 

να θεραπεύει τις χρόνιες παθογένειες του συστήµατος, κατά πλειο-

ψηφία τις διατηρεί  και  η βεβιασµένη και πρόχειρη απάντηση στα 

χρόνια αιτήµατα του κλάδου µας µε τη ριζική αλλά αποσπασµατική 

αλλαγή του τοπίου άσκησης του επαγγέλµατος, που διαιωνίζει την 

αδιαφάνεια και το ποινικοποιεί  θεωρούµε ότι αποτελεί µονόδροµο 

η συλλογική αντιµετώπιση των προβληµάτων µας, µε συσπείρωση 

στα συλλογικά όργανα και µε πρακτική ενδυνάµωση της αλληλεγ-

γύης µεταξύ µας.

 Η έλλειψη διατύπωσης δηµιουργικών προτάσεων διεξόδου από 

τη δύσκολη συγκυρία και ανάληψης συγκεκριµένων ευθυνών 

υλοποίησής τους, µε έωλα επιχειρήµατα περί παραταξιακών ή/

και ιδεολογικών διαφορών, δεν αρµόζει σε εκλεγµένους και µη, 

πάντα όµως ευαισθητοποιηµένους συναδέλφους, που επιθυµούν 

να διαφυλάξουν το επάγγελµα του αρχιτέκτονα και να προωθήσουν 

την αρχιτεκτονική ως κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό.

Προκειµένου ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ να αποκτήσει ειδικό βάρος µεγαλύ-

τερο του σηµερινού, να αναβαθµίσει τον κοινωνικό και επιστηµονι-

κό ρόλο του Αρχιτέκτονα και της Αρχιτεκτονικής, να προωθήσει τις 

θέσεις του για τα παραπάνω ζητήµατα και να φέρει µε επιτυχία σε 

πέρας το πρόγραµµα δράσης του (ψηφισµένο από τη συντριπτική 

πλειοψηφία των µελών του ∆Σ και της Αντιπροσωπείας του), χρειά-

ζεται τη στήριξη όλων των µελών του αλλά και την κινητοποίηση/ 

συµµετοχή και όσων συναδέλφων δεν έχουν ακόµα πλαισιώσει τη 

λειτουργία του. Θεωρούµε χρέος µας να ενηµερώσουµε τον κλάδο 

µας αλλά και την κοινωνία για τη σηµερινή οικονοµική κατάστα-

ση του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, του θεσµικού φορέα εκπροσώπησης των 

Αρχιτεκτόνων της χώρας, και ζητάµε την ευρύτερη δυνατή δηµο-

σιοποίηση στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και συσπείρωση 

γύρω από το συλλογικό µας φορέα και τους στόχους του. Με την 

επιστολή αυτή κατά προτεραιότητα απευθύνουµε κάλεσµα στους 

Αρχιτέκτονες της χώρας, προκειµένου να διατηρήσουµε ενεργό 

το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ενδυναµώνοντας την προσφορά του σε 

επιστηµονικό και συνδικαλιστικό επίπεδο ως µέσο έκφρασης του 

κλάδου µας. Στη συνέχεια, επικοινωνούµε µε την κοινωνία διεκδι-

κώντας το δικαίωµα των συλλογικών φορέων να υπάρχουν και να 

ασκούν τον απαραίτητο έλεγχο στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.  

Θεωρούµε την ανταπόκρισή σας στο κάλεσµά µας καθοριστική, κα-

ταρχήν για την ύπαρξη και κατόπιν για τη δηµιουργική λειτουργία 

του ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ».

Αναδροµικά τέλη σε ιδιωτικά µεταλλεία
Αναδροµικά από 1ης Ιανουαρίου 2013 θα καταβληθούν τα τέλη υπέρ 

του ∆ηµοσίου και των ∆ήµων από τα ιδιωτικά µεταλλεία, διευκρινίζει 

το ΥΠΕΚΑ σε σηµερινή ανακοίνωση.

Η είσπραξη των τελών αυτών θα προβλεφθεί για πρώτη φορά στην Ελ-

ληνική νοµοθεσία, καθώς δεν προβλέπονταν στον Μεταλλευτικό Κώδι-

κα που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 40 χρόνια. Όπως προβλέπει ο νόµος 

4042/2012, τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους ∆ήµους από τα 

εισπραττόµενα µισθώµατα δηµόσιων µεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ 

του ∆ηµοσίου από τα ιδιωτικά µεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η 

είσπραξή τους θα γίνει αναδροµικά και απολογιστικά, αφού αφορούν 

δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούµενο κάθε φορά έτος.

Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα-

τικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη 

σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθµίσει το θέµα. 

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες της και αναµένεται να εκδώ-

σει το πόρισµα της έως τα τέλη Μαρτίου.

Με τον τρόπο αυτό, τονίζει το ΥΠΕΚΑ, ενισχύονται περαιτέρω τα 

ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του ελληνικού ∆ηµοσίου και ιδίως των 

περιοχών στις οποίες πραγµατοποιούνται µεταλλευτικές δραστηριό-

τητες. Ειδικότερα, όσον αφορά στην καθιέρωση τελών από ιδιωτικά 

µεταλλεία, είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άµεσα η επιτυχής 

εξόρυξη µεταλλευµάτων µε την είσπραξη προκαθορισµένων και συ-

γκεκριµένων ποσών υπέρ του ∆ηµοσίου, επιπλέον των φορολογικών, 

ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων.
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Το SFMOMA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Σαν Φραντσίσκο, έργο του Mario Botta, θα 

υπερδιπλασιαστεί ως το καλοκαίρι του 2016, χάρη σε µια επέκταση την οποία σχεδίασε το Νορ-

βηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Snohetta. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 235.000 ποδιών, εκ 

των οποίων τα 130.000 πόδια θα είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι εκθέσεων, εκδηλώσεων 

και άλλων παρουσιάσεων, θα συνδεθεί και λειτουργήσει αρµονικά µε το υφιστάµενο µουσείο, 

ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την εµπλοκή/διασύνδεση του µουσείου µε την πόλη, όπως επιση-

µαίνει ο αρχιτέκτονας της Snohetta Dykers Craig. 

Στο εντεκαόροφο κτίριο, τα επτά επίπεδα θα αφιερωθούν στην τέχνη, προσφέροντας πολλές και 

διαφορετικές δυνατότητες παρουσιάσεων, ένα θα χρησιµοποιηθεί ως χώρος σχεδιασµού και 

προγραµµατισµού και τρία θα στεγάσουν τις υποστηριχτικές υπηρεσίες για τις διάφορες εκδηλώ-

σεις. 

Ιδιαίτερη µέριµνα κατά το σχεδιασµό δόθηκε στην εσωτερική κυκλοφορία του µεγάλου πλήθους 

των επισκεπτών, γι’ αυτό και οι γκαλερί θα είναι εύκολα προσαρµόσιµες στο είδος της έκθεσης 

και τα εκθέµατα. Τόσο οι είσοδοι, όσο αι οι υπαίθριοι χώροι του, έχουν σχεδιαστεί για να διευ-

κολύνουν την πρόσβαση, ταυτόχρονα να ενσωµατώσουν το µουσείο στη γειτονιά. Φιλοδοξία των 

µελετητών είναι το µουσείο να προσφέρει µεγαλύτερη καλλιτεχνική εµπειρία στους επισκέπτες, 

αλλά και να λειτουργήσει ως κέντρο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για µαθητές.

Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου θα πρέπει να προστεθούν η εξωτερική βεράντα µε ένα 

νέο µεγάλης κλίµακας γλυπτό, ο κάθετος κήπος, ο µεγαλύτερος στο Σαν Φραντσίσκο, καθώς και 

µια βεράντα στον έβδοµο όροφο, η οποία θα προσφέρει εντυπωσιακή θέα της πόλης.



Ειδικές ρυθµίσεις µε τις οποίες θα επιχειρείται η επίλυση στο σύνολο ζητηµάτων 

που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων δηµοτικών 

εγκαταστάσεων άθλησης ή αναψυχής στην επικράτεια, προωθεί η κυβέρνηση. Οι 

ρυθµίσεις αυτές, όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο 

αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, θα κατατεθούν στο 

πλαίσιο του νοµοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα αυθαίρετα. 

Ο κ. Καλαφάτης κάνει επίσης γνωστό ότι άµεσα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση 

σχετικά µε τις προδιαγραφές σύνταξης µελετών διαχείρισης πάρκων, όπως το 

Άλσος Βεΐκου. 

Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο 

ο βουλευτής της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης, µε την οποία είχε ζητήσει να εκδοθεί 

η υπουργική απόφαση για τον καθορισµό προδιαγραφών σύνταξης µελετών 

διαχείρισης αλσών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία νοµιµοποίησης των αθλητικών 

και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Άλσους Βεΐκου. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητή-

σει επίσης από το υπουργείο να ενηµερώσει τη Βουλή αν θα αναλάβει νοµοθετική 

πρωτοβουλία για να λυθεί οριστικά το πρόβληµα µε τις κοινωφελείς δηµοτικές 

εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός αναδασωτέων περιοχών

ÅôïéìÜæïíôáé ðñïäéáãñáöÝò óýíôáîçò  

ìåëåôþí äéá÷åßñéóçò ðÜñêùí

Αποσύρθηκε από την Κυβέρνηση η τροπολογία 

για την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθµια και ∆ευ-

τεροβάθµια Εκπαίδευση. Η συγκεκριµένη τροπο-

λογία είχε κατατεθεί από το υπουργείο Παιδείας 

σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 

που εισάγει επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

και άλλων υπουργείων.

Οι διατάξεις προέβλεπαν τη δηµιουργία Ανεξάρ-

τητης ∆ιοικητικής Αρχής µε την επωνυµία «Αρχή 

∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθµια 

και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» και ρύθµιζε 

θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία και τα κριτήρια 

αξιολόγησης στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτερο-

βάθµια Εκπαίδευση.

Áðïóýñèçêå ôñïðïëïãßá  

ãéá ôçí áîéïëüãçóç

Νέες  επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ 

για την ανεύρεση και άντληση υδρογο-

νανθράκων στον κόλπο της Καβάλας, 

προβλέπονται έπειτα από την κύρωση 

στην ολοµέλεια της Βουλής της πρώτης 

τροποποίησης της σύµβασης, η οποία 

αφορά στην εκµετάλλευση των πετρε-

λαίων στον Πρίνο και στη Νότια Καβάλα. 

H τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, 

προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα 

εναρµόνισης της αρχικής σύµβασης µε 

τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας 

περί υδρογονανθράκων (Ν.2289/1995), 

όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί µε 

τον νόµο 4001/2011. Έτσι, η χρονική 

ισχύς των αδειών εκµετάλλευσης των 

ανάδοχων εταιριών Energean Oil & Gas 

και της θυγατρικής της, «Καβάλα Oil» για 

τα πετρέλαια του κόλπου της Καβάλας, 

διαµορφώνονται πλέον στα 25 έτη µε 

δικαίωµα παρατάσεων για δύο επιπλέον 

πενταετίες. Στο φορολογικό πεδίο, οι δύο 

εταιρίες, που θα εκµεταλλεύονται τους 

υδρογονανθράκες, υποχρεούνται πια σε 

φορολογία 20% µε επιπλέον 5% περιφε-

ρειακό φόρο για τη στήριξη των τοπικών 

κοινωνιών. Επιπλέον, καθορίζεται σε νέα 

βάση η υποχρέωση του αναδόχου, δηλα-

δή των δύο επιχειρήσεων, για καταβολή 

royalties στο ∆ηµόσιο. Τα royalties υπο-

λογίζονται µε προοδευτικό συντελεστή 

επί του ετησίου ακαθαρίστου εισοδή-

µατος του αναδόχου πριν την έκπτωση 

οποιασδήποτε δαπάνης, ενώ διαµορ-

φώνονται για µέση ηµερήσια παραγωγή 

πετρελαίου έως 2.500 βαρέλια σε 0%, από 

2.501 - 5.000 σε 3%, από 5.001 - 10.000 

σε 6% και από 10.001 και πάνω σε 10%. Τα 

απολήψιµα αποθέµατα της περιοχής εκ-

µετάλλευσης του Πρίνου (το σύνολο των 

παραγωγικών πεδίων, συµπεριλαµβανο-

µένου και του «Έψιλον») εκτιµώνται στα 

19 εκατ. βαρέλια µε δυνατότητα άµεσης 

αξιοποίησης. Παράλληλα, θα διατηρηθούν 

σχεδόν 300 θέσεις εργασίας στην Kavala 

Oil, καθώς και 80 υπεργολαβικές θέσεις 

στην τοπική αγορά της Καβάλας. 

Να σηµειωθεί ότι η κοινοπραξία της 

Energean Oil & Gas, µε την καναδική 

Petra Petroleum και την αµερικανική 

Schlumberger, που είναι µία από τις 

µεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνικών 

υπηρεσιών για έρευνες υδρογοναν-

θράκων διεθνώς, συµµετέχει και στις 

παραχωρήσεις για έρευνες για πετρέλαια 

σε Πατραϊκό, Κατάκωλο και Ιωάννινα. 

ÍÝåò  åðåíäýóåéò ãéá ôçí áíåýñåóç 

êáé Üíôëçóç õäñïãïíáíèñÜêùí  

óôïí êüëðï ôçò ÊáâÜëáò

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-

δοµών, Μεταφορών και ∆ι-

κτύων ανακοινώθηκε προω-

θείται σε οριστικό στάδιο η 

µελέτη σύνδεσης  της Ιόνιας 

Οδού από τον Α/Κ Φιλιππι-

άδας µέχρι την παραλιακή 

οδό Α/Κ Πρέβεζας – Ηγου-

µενίτσας, στη θέση Φραξήλα. 

Μετά τη συνεργασία που είχε 

ο αναπληρωτής υπουργός 

Σταύρος Καλογιάννης µε  τον 

Βουλευτή Πρέβεζας ∆ηµήτρη Τσουµάνη, υπηρεσιακούς 

παράγοντες, τους µελετητές του έργου και τοπικούς φο-

ρείς αποφασίστηκε η εκπόνηση οριστικής µελέτης τετρά-

ιχνου αυτοκινητόδροµου µε διαχωριστική νησίδα, για τον 

συγκεκριµένο άξονα. Πέραν του ανισόπεδου κόµβου (Α/Κ) 

της Ιόνιας Οδού, στο ύψος της Φιλιππιάδας, ο οποίος θα µε-

λετηθεί και θα κατασκευαστεί απο τον ανάδοχο της Ιόνιας 

Οδού, στο πλαίσιο της σύµβασης παραχώρησης, θα µελετη-

θούν ο ανισόπεδος κόµβος (Α/Κ) γέφυρας Καλογήρου και 

ο ανισόπεδος κόµβος (Α/Κ) Πρέβεζας-Ηγουµενίτσας (θέση 

Φραξήλα) µε τετράιχνη διατοµή. Επίσης θα µελετηθούν σε 

νέα χάραξη, τετράιχνης διατοµής, το τµήµα από την Ιόνια Οδό 

έως την γέφυρα Καλογήρου και το τµήµα από τον κόµβο Θε-

σπρωτικού έως τα όρια του Λούρου (παράκαµψη Λούρου). Η 

υπόλοιπη οδική αρτηρία αναβαθµίζεται σε αυτοκινητόδροµο 

τετράιχνης διατοµής δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση µε δια-

χωριστική νησίδα τύπου New Jersey. Kατά µήκος του ανα-

βαθµιζόµενου τµήµατος, οι κόµβοι σύνδεσης του επαρχια-

κού δικτύου και των οικισµών θα µελετηθούν µε ισόπεδους 

κυκλικούς κόµβους (roundabout), για τον αποτελεσµατικό 

έλεγχο της ταχύτητας και της οδικής ασφάλειας. Το εκτιµώ-

µενο κόστος κατασκευής του έργου, µήκους 30 χιλιοµέτρων, 

ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ.

Οριστική µελέτη  
για οδικό έργο
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σκληρή γραµµή στις διαπραγµατεύσεις για τη 

µείωση των δηµοσίων υπαλλήλων- ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ∆ΟΣΗ- Ενστάσεις και για τη ρύθµιση των δανείων 

πλήρης εικόνα των υπόχρεων- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 
ΦΠΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
ΙΟΒΕ: ΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Παρατείνεται η παραµονή των εκπροσώπων των 

 ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ
για απολύσεις, ρύθµιση τραπεζικών δανείων και χρέη στα ταµεία 

 ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ
Φεβρουαρίου- «ΑΝΑΣΑ» ΣΤΑ ΕΣΟ∆Α Ε∆ΩΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ 
∆ΑΝΕΙΣΜΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Παρατείνεται η παραµονή της τρόικας, αναβάλλεται το 

ραντεβού στο Μαξίµου- Η ∆ΟΣΗ ΤΩΝ 2,8 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΚΟΝΤΑΦΤΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Κόκκινη κάρτα για τους δηµοσίους υπαλλήλους, 

κίτρινη για τις ρυθµίσεις δανείων και εισφορών, πράσινο φως για 

και εντός του Μαρτίου το κοινό fund για τις µικροµεσαίες- ΤΑ 6 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ 
δόσεις, µειώνονται οι προσαυξήσεις- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 
ΤΟΥ ΦΠΑ- Η “είδηση”, οι αντιδράσεις, το παρασκήνιο και η διάψευση 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΠΑ

 ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- 

 ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ FUND ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ∆ΙΣ. Η ALPHA BANK-

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΚΟ- Έρευνα για 

κρατικές ενισχύσεις ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Στο µικροσκόπιο 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΑ «ΟΧΙ», ΕΝΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΕΝΑ «ΙΣΩΣ»

«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ» ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΛΕΝΕ «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΕ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ… ΑΠΟΓΕΥΜΑ- Έφεραν όλοι τον 

ΒΟΥΛΗ: ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΛΛΑ Η «ΑΘΗΝΑ» 
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ευνοϊκοί όροι αποπληρωµής, αυστηρά τα 

κριτήρια ένταξης- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ
δισ. € οι οφειλές- 500.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ∆ΕΗ! ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΕΘΝΑΡΧΗ-

στη µεταπολεµική Ελλάδα».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η εµπλοκή µε την τρόικα φέρνει στο προσκήνιο 

την κόντρα Στουρνάρα- Μανιτάκη- ΣΦΑΓΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟ∆ΙΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΑΤΑ «ΑΘΗΝΑ»- Σταµατούν τα 

 ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ 
ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΑΒΕΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: 

για την τρίτη δόση- ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΚΗ 

 ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
πολιτικών- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΓΙΑ 250.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΓΟΡ∆ΙΟΣ ∆ΕΣΜΟΣ Η ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ
επαγγελµατίες- ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ

Καραµανλή- ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Το δύσκολο εγχείρηµα Τσίπρα στα σαλόνια του 

µεσαίου χώρου- Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΣΜΟΥ 
εµπλοκή που οδηγεί σε πρόσθετα µέτρα- ΤΟΡΠΙΛΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  Η 
«ΑΘΗΝΑ» ∆ΙΧΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Παραλήρηµα υποψήφιου 

«ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ»  ΛΙΣΤΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

γενέθλιά του- ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!-

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΚΑΒΓΑ∆ΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΘΗΝΑ».

ΕΣΤΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Το 3% των 

φορολογουµένων πληρώνει το 1/3 των φόρων.

Η ΑΥΓΗ: Με αφορµή τον ιστορικό ρόλο του Κωνσταντίνου Καραµανλή- 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΣΙΠΡΑ- ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:  ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ:

κυβέρνησης- ∆ΑΝΕΙΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ
την κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των δανειστών- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
7.000 ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: 

 ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ: ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ!
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ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» ΖΗΤΑ H ΤΡΟΪΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 07/03/2013

Περιπλέκονται οι συζητήσεις κυβέρνησης - τρόικας για 

συνάντηση του πρωθυπουργού µε τους Π. Τόµσεν, Κ. Μαζούχ 

και M. Μορς, που αναµενόταν σήµερα, για την ερχόµενη 

οι διαπραγµατεύσεις µε τους υπουργούς. Η κυβέρνηση 

αποφεύγει να µιλήσει για εµπλοκή, µε το Γ. Στουρνάρα να 

δηλώνει χθες πως νοµίζει ότι θα πάρουµε τη δόση του 

Μεταρρύθµισης, το οποίο καλείται να παρουσιάσει 

συγκεκριµένο αριθµό υπαλλήλων που τελικά θα απολυθούν, 

κατόπιν υπαγωγής τους σε διαθεσιµότητα. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες, n τρόικα, που είχε χθες τη δεύτερη συνάντηση 

και τεκµηριωµένο σχέδιο και αριθµό για οριστικές 

πρόοδος, µέχρι στιγµής, είναι περιορισµένη, γεγονός που 

προκαλεί ανησυχία για την εκταµίευση της δόσης. Όπως εκτιµά 

κυβερνητικός αξιωµατούχος, οι πιστωτές δεν δείχνουν µεν 

διάθεση να οδηγήσουν τις διαπραγµατεύσεις στα άκρα, πιέζουν 

να παρουσιάσει συγκεκριµένες εκτιµήσεις για τον αριθµό των 

υπαλλήλων που τελικά, µετά από το στάδιο της διαθεσιµότητας, 

πού» είναι αυτό που ζητά n τρόικα, αφήνοντας στην ελληνική 

πλευρά την πρωτοβουλία να παρουσιάσει ποσοτικούς στόχους, 

εξέλιξη που εντείνει την ανησυχία για ένταση των πιέσεων στα 

σε πλεονάζον προσωπικό, όπως αυτά αποτυπώνονται µε τα 

νέα οργανογράµµατα των υπουργείων και τις χρονοβόρες 

διαδικασίες για τον εντοπισµό και αποµάκρυνση επίορκων 

υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές επιµένουν 

στην άµεση αποµάκρυνση έστω των κατ' εκτίµηση 7.000 

επίορκων υπαλλήλων προκειµένου να δοθεί σαφές 

στίγµα της αποφασιστικότητας της ελληνικής κυβέρνησης. 

σε αυτή τη φάση είναι δήλωση ανώτατου στελέχους του 

την Κυριακή», οπότε και αναµένεται νέα συνάντηση της τρόικα 

Στουρνάρας εξερχόµενος χθες από το Μέγαρο Μαξίµου, όπου 

το Eurogroup και για τον πρώτο κύκλο συζητήσεων µε τους 

πιστωτές, σηµείωσε πως τα προαπαιτούµενα για τη δόση του 

εκτίµησε πως δεν υπάρχει εµπλοκή για το θέµα, εκτιµώντας 

πως νοµίζει ότι θα πάρουµε τη δόση. Ερωτηθείς πάντως για 

τα συµπεράσµατα του πρώτου κύκλου των συζητήσεων µε την 

και θα µείνουν ανοικτά µέχρι που θα τα κλείσουµε». Την ίδια 

επιµένουν στην αποτελεσµατικότητα του σχεδίου κινητικότητας 

που προτείνουν ενώ δηλώνουν αποφασισµένοι να 

προχωρήσουν τις πειθαρχικές διαδικασίες για τους επίορκους, 

ξεκαθαρίζοντας όµως ότι στην παρούσα φάση θα ήταν δύσκολο 

να µιλήσει κάποιος για συγκεκριµένο αριθµό. Σηµειώνουν 

δε ότι n τρόικα δεν προτείνει n ίδια συγκεκριµένο αριθµό 

απολύσεων ευελπιστώντας πως n δέσµευσή µας για 150.000 

λιγότερους υπαλλήλους έως το 2015 µπορεί να ικανοποιηθεί 

µε φυσικές αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις και την 

αποµάκρυνση ανεπαρκών και επίορκων υπαλλήλων.

«ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ» ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 07/03/2013

Σηµαντικές αλλαγές στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων 

επιτελείο κατ' εντολή της τρόικας, τα στελέχη της οποίας 

επιθυµούν να υπάρχει πλήρης εικόνα των υπόχρεων και των 

βεβαιωµένων οφειλών, ώστε να είναι δυνατή n είσπραξή τους 

ακόµη και µε αναγκαστικά µέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται 

καθώς καταργείται n υποχρέωση άµεσης καταβολής ποσοστού 

δηλώσεις µε την πληρωµή µόνο 10 ευρώ, καταργούνται οι 

δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόµενου ποσού έως και σε 

τέσσερις δόσεις µε προσαύξηση 1 % για κάθε µήνα, αφού 

µετά το τετράµηνο θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά µέτρα 

είσπραξης κατά των οφειλετών (κατασχέσεις, πλειστηριασµοί 

το καθεστώς πλέον για όσους δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις 

και πληρωµής του φόρου ακόµη και σε έξι µήνες, αλλά θα 

επιβαρύνονται και µε προσαύξηση 3,5% επί του οφειλόµενου 

ποσού για κάθε µήνα καθυστέρησης. 

του υπουργείου δεν µπορούσαν να εντοπίσουν εάν κάποιος 

που δεν υπέβαλε δήλωση ήταν λόγω αδυναµίας ή επειδή ήταν 

έχει λοιπόν ως στόχο να δοθεί σε όλους τους υπόχρεους n 

δυνατότητα να καταθέτουν εµπρόθεσµα τις δηλώσεις τους, 

των φόρων που βεβαιώνονται, αλλά και ποιοι δεν υποβάλλουν 

το ισχύον εξάλλου σύστηµα, ο εισπρακτικός µηχανισµός 

και πλήρη εικόνα των οφειλών δεν έχει, ενώ αρκετοί είναι 

οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται µε το να εντοπίσουν 

είναι τυχαίο άλλωστε ότι, µε βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία 

του υπουργείου, το 2012 ένας στους πέντε ελεύθερους 

επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες δεν υπέβαλε περιοδική 
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αλλεπάλληλες οχλήσεις µόνο 73268 ανταποκρίθηκαν, ή ένας 

στους δέκα. 

είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς προβλέπει τα 

που οφείλει n επιχείρηση, ούτως ώστε και ο φόρος να είναι 

γνωστός από τότε που οφείλεται και να µην απασχολείται το 

ελεγκτικό προσωπικό σε ήσσονος σηµασίας, τετριµµένους 

κάθε µήνα, ο υπόχρεος δεν υποχρεούνται να καταβάλλει το 

δεκτή n δήλωση. 

το καθεστώς των δόσεων. Όµως, όπως επεσήµανε κορυφαίο 

στέλεχος του οικονοµικού επιτελείου, οι δόσεις όχι µόνο 

παραµένουν µε το νέο σύστηµα, αλλά µπορεί και να αυξηθούν 

και από τρεις να φτάσουν και τις τέσσερις, καθώς µετά το 

τετράµηνο ενεργοποιούνται τα µέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

αποφασίσουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε δόσεις 

είναι ότι µειώνεται και το ποσοστό προσαύξησης από 2% σε 1 

επιτρέπει στη διοίκηση να ξέρει τα πραγµατικά στοιχεία των 

να πληρώσουν  και δεν το κάνουν λόγω ρευστότητας και 

απελευθερώνει ελεγκτές για να ασχοληθούν µε ουσιαστικούς 

ελέγχους εκεί που n φοροδιαφυγή είναι µεγαλύτερη.

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ H ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΙΝΟΥ  
FUND ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 07/03/2013

Η δηµιουργία και n ενεργοποίηση του επενδυτικού ταµείου 

του Κατάρ, χωρίς τη συµµετοχή κεφαλαίων του ελληνικού 

τελικά, καθώς έτσι ξεπερνιέται ο σκόπελος τόσο της 

εξεύρεση πόρων από την πλευρά της Ελλάδας όσο και 

των περιορισµών της κοινοτικής νοµοθεσίας. Την ίδια 

ώρα το Κατάρ φαίνεται να εξετάζει πιθανή συµµετοχή 

του στον έτερο θεσµό που φιλοδοξεί να δηµιουργήσει n 

κυβέρνηση, ήτοι το Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο. Τα θέµατα 

αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης 

της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας - Κατάρ που 

Σαϊντ. Στη συνεδρίαση συµµετείχαν ακόµη ο γενικός 

γραµµατέας Στρατηγικών Επενδύσεων κ. Πέτρος Σελέκος, 

ο διευθύνων σύµβουλος του Invest In Greece κ. Στέφανος 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, µε την ιδιότητα του άµισθου 

συνόδευε δεκαµελής οµάδα εξειδικευµένων στελεχών για 

συγκεκριµένους τοµείς επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου 

εναλλακτικοί πιθανοί τρόποι χρηµατοδότησης του ταµείου 

µέσω του οποίου το Κατάρ επιθυµεί να χρηµατοδοτήσει 

από το Κατάρ και άλλες χώρες, ή επενδυτικές τράπεζες 

άλλων χωρών, όπως για παράδειγµα της Γαλλίας και της 

καµία δέσµευση της Ελλάδας να εισφέρει στο ταµείο 

αυτό, κάτι όµως που δεν αποκλείεται να πράξει κάποια 

ελληνική τράπεζα». Υπενθυµίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, 

όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ντόχα, 

συγκρότηση ενός κοινού επενδυτικού ταµείου, το οποίο σε 

βάθος χρόνου θα διέθετε περί τα 2 δισ. ευρώ -ένα δισ. ευρώ 

από κάθε χώρα για τη χρηµατοδότηση επενδυτικών σχεδίων 

ελληνικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ποσό 

ζήτηµα, πάντως, τα δοµής και του τρόπου χρηµατοδότησης 

από το Κατάρ στις 27 Μαρτίου, οπότε θα επισκεφθεί την 

Μουσείου. Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης είχαν την 

ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους του Κατάρ 

τα επενδυτικά τους σχέδια εκπρόσωποι έξι ελληνικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 

του τουρισµού, του real estate, της ενέργειας και του 

είναι n διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης 

σχεδίων -πιθανοί και µέσω συµπράξεων- των ελληνικών 

επιχειρήσεων για επενδύσει τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο Κατάρ. Σύµφωνα µε πληροφορίες το Κατάρ προτίθεται 

να χρηµατοδοτήσει επενδυτικά σχέδια που το καθένα 

in Greece έχουν υποβληθεί περί τις 300 επενδυτικές 

προτάσεις ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγµένων και µη, που 

αναζητούν συνεργάτη ή πρόσθετη χρηµατοδότηση.


