
Περισσότερο από 48% αυξήθηκαν οι αιτήσεις ιδιωτών για άδεια οπλοφο-

ρίας για την ατοµική τους ασφάλεια το 2012, σε σχέση µε το 2008. Σύµ-

φωνα µε στοιχεία από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας τα αιτήµατα 

ιδιωτών για άδεια οπλοφορίας το 2008 ήταν 1.700, ενώ για το ενδεκάµηνο 

του 2012 τα αιτήµατα έφτασαν τις 2.624.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ïé ïéêïíïìéêÝò áðïôõ÷ßåò ôùí ôåëåõôáßùí åôþí, 

ìðïñåß íá “êáôçãïñïýí” ôïõò  ïéêïíïìïëüãïõò 

ðùò äåí äéÝèåôáí ôéò êáôÜëëçëåò áðáíôÞóåéò óôï 

ðñüâëçìá, üìùò ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ðïëý 

÷åéñüôåñç: ðïëëïß Þôáí åêåßíïé ðïõ ãíþñéæáí, 

ìßëçóáí, áëëÜ äåí åéóáêïýóôçêáí áðü ôïõò 

ðïëéôéêïýò.

Óå Üñèñï ôïõ óôïõò New York Times, ï íïìðåëßóôáò 

ïéêïíïìïëüãïò Ðïë Êñïýãìáí åðéóçìáßíåé üôé ç 

ïéêïíïìéêÞ êñßóç ïäÞãçóå óå ìßá áðüôïìç ðôþóç 

ôùí éäéùôéêþí äáðáíþí, ç ïðïßá ìå ôç óåéñÜ 

ôçò åðÝöåñå ìåßùóç ôùí åóüäùí êáé Üíïäï ôçò 

áíåñãßáò. 

Áõôü óõíÝâç, ðñïóèÝôåé, ãéáôß «ç ïéêïíïìßá äåí 

åßíáé óáí ôï íïéêïêõñéü», üðïõ ç ïéêïãÝíåéá èá ôá 

âãÜëåé ðÝñá ìåéþíïíôáò ôá Ýîïäá Þ áõîÜíïíôáò ôá 

åéóïäÞìáôá. ¢ëëùóôå, ç êñßóç ôïõ 2008 Þôáí ôüóï 

ìåãÜëç, þóôå, áêüìç êáé ôá ìçäåíéêÜ åðéôüêéá ôùí 

ôåëåõôáßùí åôþí äåí åðáñêïýóáí ãéá íá âñåèåß 

ëýóç. Óå ôÝôïéá ðåñßðôùóç, áíáöÝñåé, ðñÝðåé 

íá åðÝìâïõí ïé êõâåñíÞóåéò ãéá íá óôçñßîïõí 

ôçí ïéêïíïìßá, áõîÜíïíôáò ôéò äáðÜíåò, Ýùò íá 

îáíáâñåß ï éäéùôéêüò ôïìÝáò ôçí éóïññïðßá ôïõ. 

Ðáñáôáýôá, ç êáôÜóôáóç îÝöõãå áðü êÜèå Ýëåã÷ï, 

êõñßùò êáôÜ ôï 2010, üôáí ç êñßóç óôçí ÅëëÜäá 

åñìçíåýôçêå, ëáíèáóìÝíá, ùò óçìÜäé üôé êáé ïé 

õðüëïéðåò êõâåñíÞóåéò èá Ýðñåðå íá ìåéþóïõí 

Üìåóá ôéò äáðÜíåò êáé ôá åëëåßììáôÜ ôïõò. «Ç 

ëéôüôçôá ìðÞêå óôçí çìåñÞóéá äéÜôáîç» êáé Üñ÷éóå 

áôõ÷þò íá åöáñìüæåôáé åõñÝùò ùò ôï êýñéï ìÝôñï 

áíôéìåôþðéóçò ôçò êñßóçò» êáé, üðùò öÜíçêå, ïé 

ðñïåéäïðïéÞóåéò ôùí ïéêïíïìïëüãùí üôé ç ëéôüôçôá 

èá åêôñï÷éÜóåé ôçí áíÜðôõîç äåí åéóáêïýóôçêáí, 

ôïíßæåé ï Ðïë Êñïýãêìáí.

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

Δεκάδες προσφυγές και αιτήσεις 

αναστολής κατά της εισφοράς 25 

- 30% επί του κύκλου εργασιών 

στα φωτοβολταϊκά κατατέθηκαν 

μαζικά στο αρμόδιο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο. Αυτό ανακοίνωσε ο 

Σύνδεσμος των Επενδυτών Φω-

τοβολταϊκών (ΣΠΕΦ), ενώ παράλ-

ληλα αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς 

ήδη κατατέθηκε σχετική καταγγε-

λία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  στη 

Γενική Διεύθυνση Ενέργειας και 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημει-

ώνεται ότι το θέμα αναδείχθηκε 

σε εκδήλωση, που διοργάνωσε 

πρόσφατα το Τεχνικό Επιμελητή-

ριο Ελλάδας, με τη συμμετοχή εκ-

προσώπων από όλο το φάσμα των 

φορέων των ΑΠΕ (ΠΣΦΒ, ΣΕΦ, 

ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΣΜΥΕ, ΣΠΕΦ), όπως 

επίσης της πολιτικής ηγεσίας του 

ΥΠΕΚΑ, της ΡΑΕ και της ακαδη-

μαϊκής κοινότητας. Αναφερόμενος 

στις προβλέψεις του ν. 4093/2012 

γνωστό ως «άρθρο μόνο», για τις 

φωτοβολταϊκές επενδύσεις, ο πρό-

εδρος του ΤΕΕ  Χρήστος Σπίρτζης 

χαρακτήρισε αδικαιολόγητη και 

εξοντωτική την έκτακτη εισφορά 

που επιβλήθηκε δήθεν ως εισφο-

ρά αλληλεγγύης. Μιλώντας στην 

εκδήλωση του ΤΕΕ  ο Χρ. Σπίρτζης 

τόνισε ότι «για μια ακόμη φορά οι 

στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν 

στην αγορά ενέργειας αποτέλεσαν 

το επικοινωνιακό άλλοθι για νέες 

επιμέρους πολιτικές καταστροφής 

κάποιων πολλών και πλουτισμού 

κάποιων άλλων λίγων». Αναφερό-

μενος στις προσφυγές ο ΣΠΕΦ 

σημειώνει ότι ο νομικός αυτός 

αγώνας, «πλαισιώθηκε με γνώμονα 

την οριστική εξυγίανση του Ειδικού 

Λογαριασμού ΑΠΕ του Λειτουργού 

και με επιπλέον Καταγγελία τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο στην Ε.Ε. (Γενι-

κή Διεύθυνση Ανταγωνισμού) κατά 

της στρέβλωσης του Μηχανισμού 

ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους. 

Ο μηχανισμός αυτός -υπέρ της 

ηλεκτροπαραγωγής από εισαγό-

μενο φυσικό αέριο- νοθεύοντας 

την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) 

συσσωρεύει εκατοντάδες εκατομ-

μύρια ευρώ πλασματικών ελλειμ-

μάτων στον λογαριασμό ΑΠΕ».

«Επιχειρείται η 

αποσταθεροποίη-

ση όσων, µικρών 

και µεσαίων 

επενδυτών, 

συµµετείχαν στα 

επίκαιρα εγχειρή-

µατα ανάπτυξης 

ενεργειακών 

µονάδων, κυρίως 

Ανανεώσιµων Πη-

γών Ενέργειας, µε 

παρότρυνση της 

Πολιτείας» τόνισε 

ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης.

ΤΕΕ:ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προσφυγές κατά της εισφοράς  
στα Φωτοβολταϊκά 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Συνέδριο και έκθεση αρχιτεκτονικού έργου µε 

θέµα «Βιοµηχανική κληρονοµιά: αναβίωση και 

βιωσιµότητα» συνδιοργανώνουν το Ελληνικό Τµή-

µα της ∆ιεθνούς Επιτροπής για τη ∆ιατήρηση της 

Βιοµηχανικής Κληρονοµιάς (TICCIH), το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ), η Σχολή Αρχιτε-

κτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών ΑΠΘ, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανι-

κών Παν/µίου Πατρών, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων ΠΘ, 

το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ∆ΠΘ, το Τµήµα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, το 

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και το ΕΤΕ Κύπρου.

Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο 2013, 

στην Αθήνα και «στις εργασίες του φιλοδοξεί να 

αποτυπώσει τις προσεγγίσεις της βιοµηχανικής 

κληρονοµιάς στην Ελλάδα και την Κύπρο, την πε-

ρίοδο 1980-2012, καταδεικνύοντας το πολυσχιδές 

του αντικειµένου και την ανάγκη για τη διεπιστη-

µονική προσέγγισή του, όπως επισηµαίνεται σε 

σχετική ανακοίνωση. Θεµατολογία:

(κτίρια, µηχανές, γραµµή παραγωγής, προϊόντα)

µαρτυρίες

-

χρηση των βιοµηχανικών µνηµείων και περιοχών 

– Ζητήµατα βιωσιµότητας

προσέγγιση 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί 

έκθεση αρχιτεκτονικού έργου, η οποία θα περιλαµ-

βάνει έναν περιορισµένο αριθµό υλοποιηµένων 

έργων, µελετών και βραβευµένων προτάσεων. 

Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στο συνέδριο ή 

και την έκθεση µπορούν να αποστείλουν περίληψη 

της προτεινόµενης ανακοίνωσής τους ή και της 

συµµετοχής τους στην έκθεση αρχιτεκτονικού 

έργου και, στη δεύτερη περίπτωση, δύο σελίδες 

Α3 µε υλικό που αφορά το έργο, σε έντυπη και 

σε ηλεκτρονική µορφή, έως τις 15 Φεβρουαρίου 

2013, υπόψη κ. Μαριάννας Μηλιώνη, Κλεοµένους 

44, 10676 Αθήνα, τηλ. 210 7216670, mail: info@

heliarch.gr.

Βιοµηχανική κληρονοµιά: αναβίωση και βιωσιµότητα 

Το 1ο  τριήµερο φεστιβάλ Καραγκιόζη, διοργανώνεται από το Πανευρωπαϊκό Σωµατείο Θεάτρου 

Σκιών από τις 9 ως και 11 Ιανουαρίου 2013, στο Σπυροπούλειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών (∆ωδεκανή-

σου 37 και Λ. Κατσώνη, Ανάκασα, Άγιοι Ανάργυροι), µε ώρα έναρξης 6 µµ, κάθε ηµέρα. Πληροφορί-

ες: Τηλ. 210 2629046, fax: 2102613501

Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013 εγκαινιάζεται η  

έκθεση µε τίτλο: «Σύγχρονη Νορβηγική Αρχιτε-

κτονική»,    η οποία και θα διαρκέσει ως τις 10 

Μαρτίου 2013 στο κτίριο της οδού Πειραιώς του 

Μουσείου Μπενάκη. ∆ιοργανώνεται από το Νορβη-

γικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής (ΝΑΜ), το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, τη Νορβηγική Πρεσβεία, 

το Μουσείο Μπενάκη και το Νορβηγικό Ινστιτούτο.

 Η έκθεση προβάλει τα πιο πρόσφατα επιτεύγµατα 

της Νορβηγικής αρχιτεκτονικής. Αποκαλύπτει ιδι-

αίτερες λεπτοµέρειες σε κάθε έργο ξεχωριστά και 

δίνει έµφαση στις εξελίξεις που είναι σηµαντικές 

για το κοινωνικό σύνολο. 

Η επιλογή της έκθεσης περιλαµβάνει ένα ευρύ 

φάσµα έργων από έναν µικρό χώρο ανάπαυσης 

και ιδιωτικές κατοικίες, µέχρι περίπλοκες κατα-

σκευαστικές λύσεις και υποδοµές καθώς και τις 

µεγάλες αστικές διαµορφώσεις των πρόσφατων 

ετών. Χρησιµοποιώντας ποικίλα είδη παρουσίασης 

καθώς και σύγχρονα µέσα ενηµέρωσης, η έκθεση 

επικοινωνεί µία σύνθετη εικόνα της Νορβηγικής 

αρχιτεκτονικής που πραγµατοποιήθηκε τόσο 

στη Νορβηγία, όσο και στο εξωτερικό µέσα στα 

τελευταία πέντε χρόνια. Η έκθεση είναι η έβδοµη 

σε µία σειρά παρουσίασης εκθέσεων που αφορούν 

τη σύγχρονη Νορβηγική αρχιτεκτονική από το 1968 

µέχρι σήµερα. 

Σύγχρονη Νορβηγική  
Αρχιτεκτονική

11 
Ιανουαρίου

2013

 «Νέοι Αρχιτέκτονες και Σύγχρονες 

Τεχνολογίες»

ΑΘΗΝΑ

Επισκευές και 

Ενισχύσεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωµα στον 

ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτονικής (Ε.Ι.Α.), Μουσείο 
Μπενάκη

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, 
Πανεπιστήµιο Πατρών, καθ. 
Σ.Η. ∆ρίτσος και Τ.Ε.Ε. Τµήµα 
∆υτικής Ελλάδος

13-15 
Φεβρουαρίου

2013

10ο ∆ιεθνές Συνέδριο Μηχανικής

ΧΑΝΙΑ

Ελληνική Εταιρία Θεωρητικής 
& Εφαρµοσµένης Μηχανικής, 
Πολυτεχνείο Κρήτης

25-27
Μαΐου
2013
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Τέλος στα σενάρια για το  
πετρέλαιο θέρµανσης

Μισθοί µόνον από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωµής

Στις 21 Ιανουαρίου λήγει η προθεσµία 

για την κατάθεση προσφορών σχετικά µε 

την εξεύρεση κτιρίου που θα µισθώσει 

το Υπουργείο Τουρισµού. Το Υπουργείο 

αναζητά ένα ή περισσότερα κτίρια σε συ-

γκρότηµα κατά προτίµηση µε δυνατότητα 

ενοποίησης ή γειτονικών κτηρίων. Το προς 

ενοικίαση ακίνητο θα πρέπει να έχει χρή-

ση επαγγελµατικής στέγης (γραφείων), να 

βρίσκεται εντός της ευρύτερης περιοχής 

των Αθηνών σε θέση όπου στεγάζονται και 

άλλες γραφειακές χρήσεις, να εξυπηρε-

τείται ικανοποιητικά από µέσα µαζικής µε-

ταφοράς (κυρίως σταθερής τροχιάς) και η 

θέση του να παρέχει δυνατότητα προβολής 

σε / από κύρια οδική αρτηρία.

Τέλος στα σενάρια για µείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο 

θέρµανσης και επέκταση του επιδόµατος έβαλε ο υπουργός Οικονοµι-

κών κ. Γ. Στουρνάρας µιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθµό «Βήµα FM». 

Ερωτηθείς σχετικά για το εάν εξετάζεται η επέκταση των κριτηρίων χο-

ρήγησης η επιστροφής φόρου ο υπουργός Οικονοµικών ξεκαθάρισε πως 

δεν υπάρχουν δηµοσιονοµικές δυνατότητες για επέκταση του επιδόµα-

τος θέρµανσης. «Μακάρι να υπήρχαν οι δηµοσιονοµικές δυνατότητες, 

Αλλά δεν υπάρχουν», τόνισε, προσθέτοντας πως το επίδοµα θέρµανσης 

είναι ακόµη αναξιοποίητο, καθώς πολλοί εκ των δικαιούχων δεν έχουν 

υποβάλει τα δικαιολογητικά για να το λάβουν. Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως 

παρά το ότι γράφεται και ακούγεται η εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατα-

νάλωσης στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης αποφέρει αποτελέσµατα 

αν και παραδέχθηκε ότι οι εισπράξεις έχουν περιορισθεί λόγω της πτώ-

σης της κατανάλωσης. Ο κ. Στουρνάρας εκτίµησε πως τα πράγµατα θα 

αρχίσουν να βελτιώνονται στο δεύτερο εξάµηνο του 2013 και σηµείωσε 

πως το 2014, σηµειώνοντας ότι εάν πάµε καλύτερα από τους στόχους του 

2013 θα υπάρχει η δυνατότητα διαθέσεως του 70% της υπέρβασης για 

στοχευµένες κοινωνικές παροχές.

Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωµές των πάσης φύσεως αποδοχών και των 

πρόσθετών αµοιβών του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και των 

νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου από 01.01.2013 διενεργού-

νται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής (Ε.Α.Π.) µέσω τραπε-

ζικού λογαριασµού. Τυχόν πληρωµές που διενεργούνται µε άλλο τρόπο, 

θα θεωρούνται αυτοδίκαια µη νόµιµες και θα επέρχονται κυρώσεις. Αυτό 

αναφέρεται σε επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, όπου 

επίσης διευκρινίζονται οι κυρώσεις.

Στην όγδοη θέση στην Ευρώπη των «27» βρίσκεται η Ελλάδα στον τοµέα της παραοικονοµίας ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Κοµισιόν.

Η παραοικονοµία στη χώρα µας φθάνει το 25% του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 50 δισ. ευρώ. Στις πρώτες 

επτά θέσεις βρίσκονται οι Βουλγαρία (31,9% του ΑΕΠ), Εσθονία (29,3%), Ρουµανία (29,1%), Λετονία 

(28,5%), Λιθουανία (26,1%), Κύπρος (25,6%) και Μάλτα (25,3%). Ο µέσος όρος της ΕΕ των «27» είναι 

14,9% και της Ευρωζώνης των «17» 15%. Τα χαµηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Αυστρία (7%), 

Λουξεµβούργο (8,2%) και Ολλανδία (9,5%). «∆υστυχώς η χώρα µας εξακολουθεί να έχει από τα µεγα-

λύτερα ποσοστά παραοικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ σηµει-

ώνει κάποια µικρή κάµψη το τελευταίο διάστηµα, που όµως οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικό-

τερη κρίση και όχι στην υλοποίηση µέτρων για την καταπολέµηση της'», σχολίασε ο ο πρόεδρος της 

Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθήνας, Κ. 

Μίχαλος. Όπως επισήµανε, «αν δηµιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, δηλαδή σχεδιαστούν 

και εφαρµοστούν πρακτικά µέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, και παράλληλα εξυγιανθούν 

και ενισχυθούν οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του κράτους, τότε πραγµατικά θα πετύχουµε ως χώρα τον 

περιορισµό της παραοικονοµίας τουλάχιστον στον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

ÍÝï êôßñéï  

áíáæçôÜ  

ôï õðïõñãåßï  

Ôïõñéóìïý

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο 25% του ΑΕΠ η παραοικονοµία  
στην Ελλάδα



Κατά το δέκατο όγδοο αιώνα, το µικρό νησί του Tjuvholmen, στο Όσλο, ήταν ο τόπος εκτοπισµού των πλέον 

επικίνδυνων εγκληµατιών της Νορβηγίας. Σήµερα είναι η πιο hot περιοχή της νορβηγικής πρωτεύουσας, 

όπου κυριαρχούν η τέχνη και η αρχιτεκτονική. Τελευταίο απόκτηµα της περιοχής ένα ιδιαίτερα ευχάριστο 

νέο boutique ξενοδοχείο, που πήρε το όνοµά του από την παλιά και πικρή ιστορία της περιοχής. Ανοίγει 

τις πύλες του αύριο και το όνοµά του είναι “Ξενοδοχείο ο Κλέφτης”, ...κλεµένο από το ψευδώνυµο του 

Tjuvholmen, "Νησί 

Κλεφτών", αποτίοντας, κατά 

κάποιο τρόπο, φόρο τιµής 

στο ποινικό παρελθόν του 

νησιού.

Όµως το ξενοδοχείο 

αυτό δεν καινοτοµεί ως 

προς το όνοµα, αλλά και 

ως προς τη λειτουργία 

του: στο προσωπικό του 

συµπεριλαµβάνεται ο 

πρώην διευθυντής του 

Εθνικού Μουσείου της Νορβηγίας, Sune Nordgren, ως επιµελητής τέχνης του ξενοδοχείου ! Κι αυτό γιατί 

το ξενοδοχείο θα επιχορηγεί το γειτονικό µουσείο σύγχρονης τέχνης Astrup Feamley για τη λειτουργία του, 

ωστόσο, θα δανείζεται απ’ αυτό έργα τέχνης για να διακοσµεί καθένα από τα 120 δωµάτιά του.

Επί πλέον, το ξενοδοχείο θα συµµετέχει µόνιµα σε ένα πρόγραµµα του Νορβηγικού Ερυθρού Σταυρού, 

µέσω του οποίου εκτίθενται και πωλούνται υψηλής τέχνης πορτρέτα, προκειµένου να συγκεντρωθούν 

χρήµατα για να δοθεί η αναγκαία βοήθεια σε πρώην κρατούµενους, να επανεταχθούν στην κοινωνία.

 Αλήθεια, εσείς θα µείνετε σε ένα ξενοδοχείο που ονοµάζεται «Ο Κλέφτης»; 
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Αυτή η φωτογραφία δεν έχει καµιά θέση σε ένα Newsletter για διπλωµατούχους µηχανικούς. Αλλά 

κρίναµε πως δεν έχουµε δικαίωµα τη µοναδικότητά της. Ένα έµβρυο 21 εβδοµάδων, κατά τη διάρκεια 

µια λεπτής χειρουργικής επέµβασης στην 

οποία υποβλήθηκε, όντας µέσα στη µήτρα 

της µητέρας τους, ώστε να αποτραπεί ένα 

γεννετικό ελάττωµα, το οποίο ίσως σε άλλη 

περίπτωση να οδηγούσε σε άµβλωση, άπλωσε 

το χέρι και έπιασε το δάχτυλο του χειρουργού, 

ως εάν ήθελε να πει: "Thanks doc, κάνατε µια 

θαυµάσια δουλειά" !

Πρόκειται για µια συγκλονιστική φωτογραφία, 

την οποία αντλήσαµε από το CNN.com, 

όπου µπορείτε να παρακολουθήσετε κι 

άλλο ρεπορτάζ, καθώς ο µικρός έχει πλέον 

γεννηθεί.

Το νέο υπερ-αεροδρόµιο του Βερολίνου, 

που βάσει του αρχικού σχεδιασµού θα είχε 

ήδη αναλάβει εδώ και καιρό το έργο των 

άλλοτε τριών άλλων αεροδροµίων της πόλης, 

αναµένεται να πάρει και νέα αναβολή για την 

ολοκλήρωσή του, πέραν του Οκτωβρίου του 

2013, που προέβλεπε η προηγούµενη. Κατά 

συγκλίνουσες πληροφορίες των γερµανικών 

ΜΜΕ, το «Βίλι Μπραντ», όπως έχει ονοµαστεί, ή 

απλώς BER, όπως είναι η κωδική του ονοµασία, 

δεν θα δει αεροπλάνα πριν το 2014.

Οι απανωτές αναβολές έχουν βάλει στο 

στόχαστρο της πολιτικής κριτικής όχι µόνο τη 

διοίκηση του έργου, αλλά, εσχάτως, και τον 

δηµοφιλή δήµαρχο του Βερολίνου, προερχόµενο 

από το SPD, Κλάους Βόβεραϊτ, ο οποίος, λόγω 

της καθυστέρησης του έργου, παραιτήθηκε 

χτες από την προεδρία του οργάνου το οποίο 

επιβλέπει την κατασκευή του αεροδροµίου.

Το νέο «Αεροδρόµιο Βερολίνου και 

Βραδεµβούργου», σχεδιαζόταν αρκετά 

χρόνια και επρόκειτο να αντικαταστήσει όλα 

τα πολιτικά αεροδρόµια που εξυπηρετούν 

τη γερµανική πρωτεύουσα. Tα πρώτα 

προβλήµατα, που προέκυψαν στη φάση της 

ολοκλήρωσης, αφορούσαν την πυρασφάλεια. 

Οι καθυστερήσεις, πέραν της δυσφορίας 

(πολιτικών και µη) που προκάλεσαν απέναντι 

στην διαχειρίστρια εταιρεία, ξεκίνησαν έναν 

νέο φαύλο κύκλο: κάθε µήνας παραπάνω 

σήµαινε και νέες εργασίες, ανεβάζοντας δηλαδή 

σηµαντικά τον προϋπολογισµό του έργου και 

προκαλώντας νέα οικονοµικά προβλήµατα στην 

εταιρεία, τα οποία µε τη σειρά τους έθεταν ξανά 

εν αµφιβόλω πότε θα κοπεί η κορδέλα των 

εγκαινίων. Πάντως, όποτε τεθεί σε λειτουργία το 

νέο υπερ-αεροδρόµιο, µε έκταση 1.470 εκταρίων 

και δύο αεροδιαδρόµους, θα είναι εξοπλισµένο 

µε τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά συστήµατα 

και σκοπεύει να συναγωνίζεται το αεροδρόµιο 

της Φρανκφούρτης και τα υπόλοιπα υπερ-

αεροδρόµια της Ευρώπης.

∆ΑΣΚΑΛΕ ΠΟΥ ∆Ι∆ΑΣΚΕΣ...
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Περισσότερους από 700.000 διακανονισµούς έκανε η ∆ΕΗ για τη διευ-

κόλυνση των πελατών της που αντιµετωπίζουν δυσκολίες. Σύµφωνα µε 

έγγραφο του προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της ∆ΕΗ Αρθού-

ρου Ζερβού που διαβιβάστηκε στη Βουλή, το 2011 η ∆ΕΗ έκανε περισ-

σότερους από 400.000 διακανονισµούς, ενώ κατά το 2012 ο αριθµός των 

διακανονισµών είναι σηµαντικά µεγαλύτερος και οι εκτιµήσεις είναι 

πως ξεπερνούν τις 700.000. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε 

απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ Βασίλη Οικονόµου για 

τα κοινωνικά τιµολόγια και όπως σπεύδει να υπενθυµίσει ο κ. Ζερβός, η 

∆ΕΗ στο πλαίσιο αναπροσαρµογής των τιµολογίων του 2013, έχει προ-

τείνει στην Πολιτεία, να παραµείνει αµετάβλητος ο τιµοκατάλογος του 

Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου καθώς και των πολυτέκνων και να δια-

τηρηθεί στα ίδια επίπεδα µε το 2012. Στο µεταξύ, µε έγγραφό του ο υφυ-

πουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµάκης 

Παπαγεωργίου ενηµερώνει ότι το υπουργείο θα εξετάσει τη γνωµοδό-

τηση της ΡΑΕ, η οποία θα βασίζεται στην αξιολόγηση των κοστολογικών 

στοιχείων της ∆ΕΗ και θα αποφασίσει, µε γνώµονα το συµφέρον των 

καταναλωτών και την εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία.

ÌðáñÜæ äéáêáíïíéóìþí ëïãáñéáóìþí áðü ôç ÄÅÇ

Ξεκινά ο Γολγοθάς για εκατοµµύρια ιδιοκτή-

τες ακινήτων οι οποίοι θα κληθούν φέτος να... 

συµβάλλουν στη σωτηρία της οικονοµίας µε 

το ποσό των 3,2 δις ευρώ. Η καταιγίδα φόρων 

µέσα στο 2013 δεν έχει προηγούµενο καθώς 

συσσωρεύονται όλοι οι φόροι της τελευταίας 

τριετίας, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν µέχρι 

το τέλος του έτους. Το δίκτυο RE+D Magazine 

δηµοσίευσε ότι τα  φορολογικά «χτυπήµατα» 

για τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι απανωτά 

καθώς µε την ολοκλήρωση της αποστολής των 

εκκαθαριστικών για το Φόρο Ακίνητης Περιου-

σίας του 2010, θα ταχυδροµηθούν το Φεβρου-

άριο τα σηµειώµατα για την ταυτόχρονη πλη-

ρωµή του ΦΑΠ του 2011 και του 2012. Μέχρι 

τον Απρίλιο ή τον Μάιο θα συνεχίσουν να πλη-

ρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων τις υπόλοιπες 

δόσεις που έµειναν από το «χαράτσι» στα ακί-

νητα το οποίο θα συνεχίσει να έρχεται µαζί µε 

το λογαριασµό της ∆ΕΗ. Στο δεύτερο εξάµηνο 

του 2013 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν 

και τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος θα 

επιβληθεί και στα αγροτεµάχια και τα ακίνητα 

που βρίσκονται εκτός σχεδίου. Ο λογαριασµός 

θα είναι ιδιαίτερα βαρύς για το 2013, ωστό-

σο, από το 2014 θα µειωθούν κάπως τα βάρη 

καθώς οι ιδιοκτήτες θα έχουν να πληρώσουν 

µόνο τον ενιαίο φόρο ακινήτων ο οποίος αντι-

καθιστά το χαράτσι µέσω της ∆ΕΗ και τον ΦΑΠ 

ο οποίος επιβάλλεται για τελευταία χρονιά το 

2012. Βεβαίως, κανείς ακόµη δε γνωρίζει τι θα 

πληρώνει µε τον ενιαίο φόρο καθώς δεν έχουν 

καθοριστεί τα αφορολόγητα (πιθανόν 50-100 

χιλιάδες ευρώ) καθώς και οι συντελεστές. Για 

να γνωρίζει, πάντως, κάποιος τι τον περιµένει 

θα πρέπει να ξέρει τα εξής:

-

που 200.000 φορολογούµενοι οι οποίοι κατεί-

χαν την 1η Ιανουαρίου 2010 κτίσµατα και εντός 

σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικει-

µενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ καλού-

νται να πληρώσουν τον ΦΑΠ έχουν αποσταλεί 

σε περίπου 140.000 φορολογούµενους, µε την 

προθεσµία για την εξόφληση της πρώτης δό-

σης να λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2013.

2011 και για το 2012. Περίπου 500.000 φορολο-

γούµενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 

2011 και την 1η Ιανουαρίου 2012 κτίσµατα και 

εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής 

αντικειµενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ 

από τα µέσα Φεβρουαρίου θα παραλάβουν ένα 

ενιαίο εκκαθαριστικό σηµείωµα στο οποίο θα 

περιλαµβάνεται ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012. 

Εξετάζεται ο φόρος να καταβληθεί έως και 

σε 10 ή 12 µηνιαίες δόσεις µέχρι το τέλος του 

2013.

-

µύρια νοικοκυριά θα κληθούν να πληρώσουν 

εντός του πρώτου πενταµήνου του 2013 τις 

τελευταίες δύο ή τρεις διµηνιαίες δόσεις του 

ειδικού τέλους για τα ηλεκτροδοτούµενα κτί-

σµατα που κατείχαν το 2012.

έτος 2013. Για το έτος 2013 προβλέπεται η επι-

βολή ενός νέου φόρου στην κατοχή ακίνητης 

περιουσίας, ο οποίος θα επιβάλλεται σε όλα τα 

ακίνητα ακόµη και στα αγροτεµάχια. Ο φόρος 

αυτός θα αντικαταστήσει τον ΦΑΠ και το ΕΕ-

ΤΗ∆Ε και θα επιδιωχθεί να επιβληθεί και να 

εισπραχθεί εντός του 2ου εξαµήνου του 2013.

Από την πρώτη του χρόνου τίθεται σε ισχύ και 

ο φόρος υπεραξίας στις µεταβιβάσεις ακινήτων 

που θα αποκτηθούν από 1.1.2013.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Λογαριασµός 3,2 δισ. ευρώ φόρων στα ακίνητα

Ìåéþèçêáí ôá ÷ñÝç ôùí äÞìùí ðñïò ÅÕÄÁÐ

Κατά 1.122.659 ευρώ λιγότερα ήταν τα χρέη των ∆ήµων προς την ΕΥ∆ΑΠ, στις 4 Ιανουαρίου, σε 

σχέση µε την 4η ∆εκεµβρίου 2012, σύµφωνα µε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία. Η ΕΥ∆ΑΠ 

τονίζει ότι "αντιστρέφεται η τάση της αύξησης των συνολικών χρεών των ∆ήµων κατά 2,5 – 3 

εκ. ευρώ το µήνα. Η µείωση αυτή, σηµειώνει, θα ήταν πολύ µεγαλύτερη, εάν κάποιοι (λίγοι 

ευτυχώς) ∆ήµοι είχαν ανταποκριθεί και δεν συνέχιζαν να «φεσώνουν» την ΕΥ∆ΑΠ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 

αντικαθιστά τον ΚΒΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΕΦΟΡΙΑΣ

Βενιζέλο- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ- Οξύτατες 

∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2013 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ  ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών που ενδιαφέρει όλα τα 

λογιστήρια- Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ- 

οι κανόνες- Στα ύψη οι µετοχές- ΑΝΑΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ- Ernst & Young: ∆ύσκολη χρονιά το 2013 για τράπεζες και 

2013- Η ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 25% ΒΡΟΧΗ 

ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ- Τα ακίνητα εξωτερικού και οι θαλαµηγοί 

της Ολλανδίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε καλό κλίµα οι επαφές του πρωθυπουργού στο Βερολίνο- ΕΝΤΟΝΟ 

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

της εβδοµάδας- ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ Τ.Τ. 

η δηµόσια πρόταση προς τους µετόχους της EUROBANK- «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» 

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ DEAL ΜΕ ΤΗ EUROBANK 

την κυβέρνηση, καταλογίζει στον Αλ. Τσίπρα ο Ευάγγελος Βενιζέλος- ΣΦΟ∆ΡΗ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ- Αντεπίθεση του ΠΑΣΟΚ στην πρόταση 

ΝΕΑ «ΓΚΑΦΑ» 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚ∆ΟΣΗ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΩΝ

διετία 2011-2012- ΠΑΝΩ ΑΠΟ 700.000 ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ∆ΕΗ.

ΕΞΠΡΕΣ: Έµµεση απειλή αποχώρησης από την Ελλάδα λόγω της επιβολής 

έκτακτης εισφοράς- ΕΠΙΣΤΟΛΗ… ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 7 ΞΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΑΠΕ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ- ∆εν απαιτείται η 

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ- Το υπουργείο Οικονοµικών εξέδωσε εγκύκλιο 

∆ΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΤ ΣΤΙΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 

ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ- Απέκλεισε και την επέκταση του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΜΕΤΡΟ 

ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΣΤΑ 800 ΕΚΑΤ. ΟΙ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟΙ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΤΟΥ Τ.Τ.- Τις επόµενες µέρες ανακοινώνεται η τράπεζα που θα αποκτήσει το υγιές 

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΠΑΠ, ∆ΕΠΑ, ∆ΕΣΦΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Αρνούνται οι συνεργάτες του πρώην «τσάρου» ότι είδαν την αρχική 

λίστα- Μετά την ψηφιακή «αυτοψία» δεν καλούν για κατάθεση συνεργάτες 

του Βενιζέλου- ΤΟ ΣΤΙΚΑΚΙ ΜΙΛΗΣΕ! ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

«ΓΕΝΝΗΣΗΣ» ΤΟΥ  ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΜΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟ 

ΠΑΣΟΚ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: ∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΩ ΦΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΗ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΚΕΛ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΥΕΛΛΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ- Μετωπική 

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΖ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ- Κατέθεσε κείµενο 

Ο κ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ 

ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ. 

ΕΘΝΟΣ:

CD»- ΑΦΗΣΕ ΙΧΝΗ Ο ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Οικονοµικών- ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ο πρώην τσάρος δείχνει τον Ευ. 

 ΨΑΧΝΕΙ ΤΑΙΡΙ  Η ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 75% ΟΙ 

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: ΜΑΧΕΣ, ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΠΟΜΠΕΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Με την κατάθεση της πρότασης κατά Βενιζέλου φουντώνει ο 

πόλεµος ΣΥΡΙΖΑ- ΠΑΣΟΚ- ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ

χιονιάς επελαύνει- ΨΥΧΡΟ «ΟΧΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Άρχισε η τροπολογία του πρώην «τσάρου»…- ∆ΙΝΕΙ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟ Ο ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Ο «πράσινος εµφύλιος» και η 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Επανασχεδιάζεται ο χάρτης για γυµνάσια- λύκεια- 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ Η 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ- ΜΕΡΚΕΛ- Παπούλιας στο 

ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ CD ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ιδιώνυµο αδίκηµα! Ο Στουρνάρας πιάνει από τον… λαιµό 
τη χειµαζόµενη µεσαία τάξη- ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ 1.000 (!) ΕΥΡΩ

Παπακωνσταντίνου: «ΕΙΧΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΕΙ∆Α ΤΑ 

ΟΝΟΜΑΤΑ».

ΕΣΤΙΑ: Α∆ΙΑΝΟΗΤΕΣ Α∆ΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Οι υψηλότεροι 
συντελεστές για τους µισθωτούς.

Η ΑΥΓΗ:  ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Η 

ΟΜΕΡΤΑ, ΝΑ ΑΠΟ∆ΟΘΕΙ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Το υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης όρισε τη 
διαδικασία και τα κριτήρια- ∆ΗΜΟΣΙΟ: ΠΩΣ ΘΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ 

15.000 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ

της Προανακριτικής- ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ∆ΥΟ ΚΑΛΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ 

ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άσκηση της Ισραηλινής Αεροπορίας µε 100 µαχητικά 

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛ- ΡΩΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ… ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΑΣ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

TEE: ΠΡΟΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ 
ΕΤΕΡΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 41 | 8/01/2013

 Ως τη µεγαλύτερη συνέπεια της οικονοµικής κρίσης χαρακτηρίζει 

ο Χρήστος Σπίρτζης, πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

Ελλάδας, το κύµα φυγής Ελλήνων επιστηµόνων στο εξωτερικό 

και, κατά συνέπεια, την απώλεια του πιο σηµαντικού πλούτου 

της, δηλαδή του επιστηµονικού ανθρώπινου δυναµικού της. 

"Προφανώς, οι πολιτικές που αγνοούν τα τελευταία χρόνια 

τους επιστήµονες της χώρας έχουν δηµιουργήσει εκείνες τις 

συνθήκες στρέβλωσης των επαγγελµάτων, περιθωριοποίησης 

των νέων επιστηµόνων και αθέµιτου ανταγωνισµού, προκαλώντας 

ένα αίσθηµα κοινωνικής αδικίας και σπρώχνοντάς τους στην 

ετεροαπασχόληση και την ανεργία", υπογραµµίζει.

 Η ανεργία των µηχανικών και συναφών επαγγελµάτων που 

υπάγονται στο ΤΕΕ δεν καταγράφεται, καθώς n συγκεκριµένη 

κατηγορία εργαζοµένων θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελµατίες, 

ενώ ούτε ένας µηχανικός δεν είναι εγγεγραµµένος στα µητρώα 

ανεργίας του ΟΑΕ∆. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον συνεχίζουµε και 

παράγουµε κάθε χρόνο χιλιάδες µηχανικούς, τη στιγµή που 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες πλήττονται επίσης από 

την οικονοµική ύφεση, τα ποσοστά είναι πολύ χαµηλότερα. 

Αντιθέτως, στην Ελλάδα οι µηχανικοί αποτελούν το 1% του 

πληθυσµού χωρίς να περιλαµβάνονται σε αυτούς οι απόφοιτοι 

των ΤΕΙ που δραστηριοποιούνται σε µέρος του επαγγέλµατος 

του µηχανικού και οι κατασκευαστές ιδιωτικών έργων που δεν 

έχουν καµία απολύτως πιστοποίηση και προδιαγραφές άσκησης 

επαγγέλµατος. Αν και το TEE δεν διαθέτει σαφή στοιχεία του 

αριθµού των ανέργων του, είναι, ωστόσο, σαφής n τάση πολλών 

µελών του να εκπατριστούν, προκειµένου να αναζητήσουν 

εργασία σε χώρες του εξωτερικού µε κύριους προορισµούς 

χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και ευρωπαϊκές χώρες, οι 

οποίες δεν έχουν πληγεί από την ύφεση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 6 | 8/01/2013

Τη δυνατότητα πληρωµής των οφειλών προς το ∆ηµόσιο µέσω 

32 τραπεζών παρέχει το υπουργείο Οικονοµικών, προαιρετικά 

για ένα πεντάµηνο, ενώ n πληρωµή φορολογικών οφειλών µέσω 

τραπεζών θα καταστεί υποχρεωτική από την 1n Ιουνίου 2013. 

ανατίθεται n είσπραξη των «βεβαιωµένων οφειλών ∆ΟΥ», n οποία 

θα γίνεται µέσω της εταιρείας ∆ιατραπεζικά Συστήµατα A.E. 

(∆ΙΑΣ A.E.), σε 32 πιστωτικά ιδρύµατα, τα οποία αποδέχτηκαν τη 

σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην απόφαση 

(∆5Α1180572 ΕΞ 31.12.2012) ορίζεται επίσης πως n εταιρεία 

«∆ιατραπεζικά Συστήµατα Α.Ε.» (∆ΙΑΣ ΑΕ) συµµετέχει στη 

διαδικασία είσπραξης των βεβαιωµένων οφειλών ∆ΟΥ έναντι 

αµοιβής n οποία ορίζεται στο ποσό των 0,06 ευρώ ανά έγκυρη 

συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. Η αµοιβή των Πιστωτικών 

Ιδρυµάτων, στα οποία έχει ανατεθεί n είσπραξη των βεβαιωµένων 

οφειλών ∆ΟΥ, ορίζεται στο ποσό των:

  -0,30 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, 

για πληρωµή µέσω καταστήµατος και 

- 0,10 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, 

για πληρωµή µέσω εναλλακτικών δικτύων (Web, ATM κ.λπ.). 

Η αµοιβή καταβάλλεται συνολικά από το ελληνικό ∆ηµόσιο στη 

∆ΙΑΣ A.E. Κατά την πληρωµή της ανωτέρω αµοιβής θα γίνουν οι 

οριζόµενες από τις ισχύουσες διατάξεις κρατήσεις. ∆ιευκρινίζεται 

παράλληλα πως στους υπόχρεους προς καταβολή βεβαιωµένων 

οφειλών δεν µπορεί να επιβληθεί, για κανένα λόγο, κάποια 

περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση από τα πιστωτικά ιδρύµατα. 

Ακόµη τονίζεται ότι δεν απαιτείται εκ µέρους των υπόχρεων 

τήρηση λογαριασµού στο πιστωτικό ίδρυµα το οποίο θα επιλέξουν 

προκειµένου να καταβάλουν τον βεβαιωµένο φόρο.

Οι τράπεζες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα πληρωµής 

των βεβαιωµένων χρεών προς το ∆ηµόσιο είναι: Εθνική, 

Alpha Βanκ,Πειραιώς-ΑΤΕ, Εµπορική, Eurobank-Ergasias 

SA, Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, Μαρφίν Εγνατία Τράπεζα, 

BANK . PROBANK, Νέα ROTON Τράπεζα, FBBank ΠΡΩΤΗ 

Μακεδονίας, ∆ωδεκανήσου, Έβρου, Ευβοίας, Ηπείρου, 

Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Παγκράτιο, Πελοποννήσου, Πιερίας, 

Σερρών, Χανίων καθώς και n Τράπεζα της Ελλάδος και n HSBC 

Η πληρωµή φορολογικών οφειλών µέσω των τραπεζών 

επιβλήθηκε λόγω της κατάργησης πολλών ∆ΟΥ, αλλά για την 

πάταξη της διακίνησης µαύρου χρήµατος, καθώς είναι πιο 

εύκολες οι διασταυρώσεις των κεφαλαίων που διακινούνται 

µέσω τραπεζών. Η πληρωµή των βεβαιωµένων στις ∆ΟΥ 

ατοµικών οφειλών (φυσικών και µη προσώπων) και όσων 

από αυτές τελούν σε διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής ή 

νοµοθετική ρύθµιση, θα διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύµατα ή 

«Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) και «Ταυτότητα Ρυθµισµένης Οφειλής» 

(Τ.Ρ.Ο.) αντίστοιχα. ∆ηλαδή, όπως εξηγείται, στην προηγούµενη 

αντιστοιχεί µία Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.). n οποία µεταξύ των άλλων 

περιλαµβάνει τον ΑΦΜ του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία) και 

λοιπά στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής. Επίσης σε κάθε Απόφαση 

Ρύθµισης ∆ιευκόλυνσης αντιστοιχεί µία Ταυτότητα Ρυθµισµένης 

Οφειλής (ΤΡΟ) n οποία µεταξύ των άλλων περιλάµβανα τον ΑΦΜ του 

οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία), τον αριθµό και λοιπά στοιχεία 

της Απόφασης Ρύθµισης. Έχοντας τους συγκεκριµένους κωδικούς 

ανά χείρας ο φορολογούµενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο 

είτε µέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωµής αυτής. 

∆ιευκρινίζεται πως, σε κάθε περίπτωση, n δυνατότητα που παρέχεται 

στο φορολογούµενο να καταβάλλει τµηµατικά και κατ' επιλογήν του, 

ποσά οφειλών, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διαδικασία, δεν 

τον απαλλάσσει από τον κίνδυνο απώλειας ρύθµισης, εφόσον δεν 

τηρούνται οι όροι αυτής, καθώς  και από κάθε τυχόν άλλη συνέπεια 

που προβλέπεται από ης ισχύουσες διατάξεις περί µη εµπρόθεσµης 

πληρωµής οφειλής. Ο συγκεκριµένος κωδικός ακολουθεί την 

οφειλή µέχρι την εξόφλησή της και αντίστοιχα τη ρύθµιση µέχρι την 

εξόφληση ή την απώλεια αυτής.
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ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 25.500 ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΕΣ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 4 | 8/01/2013

πρόσωπα που έβγαλαν µεγάλα ποσά στο εξωτερικό (από τη 

λίστα των 54.000). Στους παραπάνω 25.500 φορολογούµενους 

εντοπίσθηκε αναντιστοιχία δηλωθέντων εισοδηµάτων και 

καταθέσεων και καλούνται να υποβάλουν συµπληρωµατικές 

δηλώσεις καταβάλλοντας και τους αναλογούντες φόρους. Ήδη, 

οι πρώτοι που έλαβαν επιστολή παρουσιάσθηκαν στην εφορία 

για να πληρώσουν τους φόρους, ενώ αρκετοί ζητούν εξηγήσεις 

από την εφορία δεδοµένου ότι δεν γνωρίζουν σε ποια εµβάσµατα 

αναφέρεται n επιστολή. Πάντως, όσοι αµφισβητήσουν τα στοιχεία 

του υπουργείου Οικονοµικών θα πρέπει να αποδείξουν ότι 

τα χρήµατα που έβγαλαν στο εξωτερικό έχουν φορολογηθεί. 

Οι υπόχρεοι καλούνται εντός προθεσµίας 20 ηµερών από την 

παραλαβή της επιστολής να υποβάλουν συµπληρωµατική 

δήλωση. Ωστόσο, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων, παρέχεται 

n δυνατότητα στους υπόχρεους µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 

να υποβάλουν τις συµπληρωµατικές δηλώσεις. Σε όσους 

αγνοήσουν την πρόσκληση, το υπουργείο Οικονοµικών θα 

αποστείλει εκκαθαριστικό σηµείωµα µε τον οφειλόµενο φόρο. 

Ειδικότερα, µέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, οι υπόχρεοι θα πρέπει να 

υποβάλουν στην αρµόδια ∆ΟΥ πλήρη φάκελο δικαιολογητικών 

που θα περιλαµβάνει: α) όλα τα αντίγραφα των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήµατος που έχουν υποβληθεί τουλάχιστον 

µέχρι το οικονοµικό έτος 2004, β) στοιχεία που να αποδεικνύουν 

το ακριβές ποσό του εµβάσµατος στο εξωτερικό ή που να 

αποδεικνύουν ότι όλο το έµβασµα δεν ανήκει στο πρόσωπο που 

εµφανίζεται στα στοιχεία των τραπεζών. Αναφερόµενος στο θέµα, 

αρχίσει ήδη και πληρώνουν. Η φοροδιαφυγή είναι συνάρτηση των 

πιθανοτήτων: της πιθανότητας να σε πιάσουν και της πιθανότητας 

να τιµωρηθείς. Προσπαθούµε, λοιπόν, και κάνουµε τα αδύνατα 

δυνατά και στα δύο αυτές κατευθύνσεις. Έχουµε εντατικοποιήσει 

τους ελέγχους. To θέµα των ποινών δεν είναι µόνο δικό µας, 

είναι και του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, µε το οποίο βρισκόµαστε 

σε συνεργασία για να δούµε πως µπορούµε σε µεγάλες 

περιπτώσεις φοροδιαφυγής οι ποινές να µην έχουν ανασταλτικό 

χαρακτήρα. Στην Αµερική, για παράδειγµα, εάν συλληφθείς 

να φοροδιαφεύγεις, ή πληρώνεις επί τόπου ή πας φυλακή. 

Στην Ελλάδα δεν συµβαίνει αυτό, παίρνει µεγάλες αναστολές. 

Αυτό είναι ένα µεγάλο θέµα». Ο κ. Στουρνάρας είπε επίσης ότι 

έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις µε το υπουργείο ∆ικαιοσύνη για 

τις ποινές, και στο φορολογικό νοµοσχέδιο που θα κατατεθεί 

Απρίλιο-Μάιο θα αντιµετωπισθούν τα ζητήµατα αυτά. 

ΚΟΒΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΕ 53.895 ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ 
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Την καταβολή 30.000 συντάξεων διακόπτει από τις 31 Ιανουαρίου 

(ηµέρα πληρωµής των συντάξεων του µηνός Φεβρουαρίου) ο 

ΟΑΕΕ σε ισάριθµους συνταξιούχους του που δεν εµφανίστηκαν 

αυτό (που αποτελεί ρεκόρ καθώς αντιστοιχεί περίπου στο 9% 

των συνταξιούχων του Οργανισµού) έφτασε ο αριθµός των 

αναπόγραφων συνταξιούχων στον ΟΑΕΕ, ανεβάζοντας στις 

53.895 τις συντάξεις τις οποίες άµεσα θα σταµατήσουν να 

πληρώνουν τα τρία µεγαλύτερα ασφαλιστικά ταµεία της χώρας 

συντάξεις θα επαναχορηγηθούν µόνο σε όσους εµφανιστούν και 

απογραφούν», δήλωσαν στην «Η» οι διοικητές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρ. 

διευκρινίζοντας ότι οι σχετικοί φάκελοι των αναπόγραφων θα 

εξεταστούν και για όσες περιπτώσεις προκύψει θέµα παράνοµης 

καταβολής θα κινηθούν οι διαδικασίες αναζήτησης τόσο των 

ευθυνών όσο και των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Στελέχη της διοίκησης του ΟΑΕΕ εκτιµούν, πάντως, ότι ο αριθµός 

των 30.000 αναπόγραφων (στο σύνολο των περίπου 350.000 

συνταξιούχων και των 45.000 οι οποίοι δεν είχαν εµφανιστεί 

µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου για να απογραφούν) θα µειωθεί όταν οι 

δικαιούχοι διαπιστώσουν ότι δεν... εισέπραξαν τις συντάξεις τους.

Η απογραφή στον ΟΑΕΕ διήρκεσε, πάντως, δύο µήνες και µετά 

δύο ηµερών (έως την περασµένη Παρασκευή). Χωρίς να 

υπολογίζονται οι 30.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούν να... 

αγνοούνται στον ΟΑΕΕ, έως σήµερα συνολικά 45.991 περιπτώσεις 

παράνοµης καταβολής συντάξεων έχουν εντοπιστεί µε ζηµία για 

τα Ταµεία 4 – 5 δισ. ευρώ σε βάθος δεκαετίας, σύµφωνα

µε εκτιµήσεις. Χθες, ο γ.γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Π. Κοκκόρης, 

κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του στο Κέντρο Πιστοποίησης 

Αναπήρων (ΚΕΠΑ) στη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ότι το 

υπουργείο Εργασίας θα ζητήσει την παρέµβαση της ∆ικαιοσύνης 

για την επιστροφή των χρηµάτων από όσους αδικαιολόγητα 

τα έχουν καρπωθεί και στην απονοµή ευθυνών σε όσους 

συµµετείχαν στην παρανοµία µε τις καταχρηστικές συντάξεις.

To υπουργείο έχει δώσει εντολή στα Ταµεία να 

ολοκληρώσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου όλες τις απογραφές, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ειδικής απογραφής των 

συνταξιούχων λόγω θανάτου που δεν έχει γίνει και εκτιµάται ότι 

θα αποκαλύψει και άλλες περιπτώσεις παράνοµων πληρωµών 

(χήρες και χήροι που εξακολουθούν να λαµβάνουν συντάξεις 

χηρείας αν και έχουν ξαναπαντρευτεί). Τέλος στις απογραφές θα 

µπει από τον Μάρτιο, οπότε θα τεθεί σε εφαρµογή το πρόγραµµα 

«Αριάδνη» για ης δηµογραφικές µεταβολές.

Με τις συντάξεις του µηνός Φεβρουαρίου, που θα καταβληθούν 

στις 31 Ιανουαρίου, οι απογεγραµµένοι συνταξιούχοι µε ποσά 

κύριας και επικουρικής άνω των 1.000 ευρώ θα δουν τις µειώσεις 

5% - 20% και την πρώτη παρακράτηση (από τις 4) έναντι της 

περικοπής του µηνός Ιανουαρίου που δεν έγινε. Τριπλή περικοπή 

θα έχουν, ωστόσο, οι διπλοσυνταξιούχοι µε κύριες συντάξεις 

άνω των 1.300 ευρώ αν n Η∆ΙΚΑ επιβάλλει την εισφορά του 

12%, που δεν παρακρατήθηκε το 2012 λόγω αδυναµίας των 

µηχανογραφικών συστηµάτων των Ταµείων να τους...εντοπίσουν.


