
Αποσύρεται τελικά η διάταξη για το εισιτήριο των 25 ευρώ στα νοσοκοµεία. 

Το ισοδύναµο µέτρο θα προέλθει από την αύξηση κατά πέντε λεπτά, της τιµής 

των τσιγάρων. Παράλληλα από σήµερα ένα ευρώ ανά συνταγή θα είναι υπο-

χρεωµένοι να καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι, προκειµένου να προµηθευτούν 

τα φάρµακά τους. Από το µέτρο εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÔõðéêÜ áðü ôçí Ðñùôï÷ñïíéÜ, ïõóéáóôéêÜ 

áðü óÞìåñá, îåêéíÜ ç ðÝìðôç åëëçíéêÞ 

ðñïåäñßá óôçí ÅÅ, ìå ôçí êïéíÞ óýóêåøç ôïõ 

Êïëåãßïõ ôùí Åðéôñüðùí êáé ôïõ Õðïõñãéêïý 

Óõìâïõëßïõ ôï ìåóçìÝñé óôï ÆÜððåéï 

ÌÝãáñï.

Áðü ÷ôåò, ôüóï ï ðñüåäñïò ôçò ÅõñùðáúêÞò 

ÅðéôñïðÞò ÆïæÝ ÌáíïõÝë Ìðáñüæï, üóï 

êáé ï õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí ÃéÜííçò 

ÓôïõñíÜñáò, Ýóðåõóáí íá ðñïåîïöëÞóïõí 

ôçí åðéôõ÷Þ äéåêðåñáßùóç ôçò ðñïåäñßáò 

áðü ôçí ÅëëÜäá, ï ðñþôïò äçëþíïíôáò üôé 

«åßíáé ìßá åõêáéñßá ãéá ôçí ÅëëÜäá íá äåßîåé 

óôçí õöÞëéï üôé äåí åßíáé ìüíï éêáíÞ íá 

äéá÷åéñéóôåß ôçí êñßóç, áëëÜ êáé üôé ðÜíôá 

óõíåéóöÝñåé êáé óõíåéóÝöåñå ìå ðïëýôéìï 

ôñüðï óôï åõñùðáúêü åã÷åßñçìá», ï äåýôåñïò 

üôé «ôçí ðñïåäñßá ôçí îåêéíÜìå ü÷é ùò ÷þñá 

óå êñßóç, áëëÜ ùò ÷þñá óå áíÜêáìøç».

Åßíáé, âÝâáéá, áðü ôéò ðåñéðôþóåéò ðïõ Üëëá 

ëÝíå ïé áñéèìïß, êé Üëëá ç ðñáãìáôéêüôçôá 

Þ, üðùò åß÷å ðåé ï Ãåþñãéïò ÐáðáíäñÝïõ (ï 

ðáððïýò), «üôáí ïé áñéèìïß åõçìåñïýí, ïé 

Üíèñùðïé äõóôõ÷ïýí», ôüôå (ôÝëïò äåêáåôßáò 

’50, áñ÷Ýò ’60) ðïõ ç ïéêïíïìéêÞ ðñüïäïò 

ôçò ÷þñáò ôáõôéæüôáí ìå ôçí ïéêïíïìéêÞ 

ðñüïäï ôùí áíþôáôùí êáé áíþôåñùí 

ïéêïíïìéêÜ óôñùìÜôùí ôçò ÷þñáò, ü÷é, üìùò, 

êáé ôùí åéóïäçìÜôùí ôùí ëáúêþí ôÜîåùí.

Ôé èá ðñÝðåé íá ðåñéìÝíïõìå êáôÜ ôç äéÜñêåéá 

ôçò åëëçíéêÞò ðñïåäñßáò óôçí ÅÅ; Áí ôçñçèåß 

ï âáóéêüò ðñïãñáììáôéóìüò, ïé áðïöÜóåéò 

ãéá ôï åëëçíéêü ÷ñÝïò, íá ëçöèïýí åíôüò ôçò 

ðñïåäñßáò, ïðùóäÞðïôå ìåôÜ ôïí Áðñßëéï. Êé 

ßóùò, íá ðñïùèçèåß ï Åíéáßïò Ìç÷áíéóìüò 

Åîõãßáíóçò ãéá ôéò ôñÜðåæåò, ðïõ èá óçìÜíåé 

ôçí áíôéìåôþðéóç ôùí ðñïâëçìÜôùí ôùí 

óõóôçìéêþí ôñáðåæþí. Åßèå ...

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΥΜΕ∆Ι

Αρµοδιότητες στο ΤΕΕ  
για µητρώα και τιµολόγια έργων

Θετική και απόλυτα εναρμονισμένη 

με τις ανάγκες εκσυγχρονισμού του 

θεσμικού πλαισίου της χώρας στην 

τήρηση των μητρώων κατασκευα-

στών δημόσιων έργων, καθώς και 

στη δημιουργία ηλεκτρονικού συ-

στήματος αναλύσεων τιμών, κρίνει 

ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών 

Εταιριών (ΣΑΤΕ) την ανάθεση αυτού 

του έργου στο ΤΕΕ, σύμφωνα με 

ανακοίνωση του ΣΑΤΕ. Όπως υπο-

γραμμίζεται σε έγγραφο προς τον 

υπουργό ΥΜΕΔΙ κ. Μιχάλη Χρυσο-

χοίδη, «η εμπειρία του ΤΕΕ στα θέ-

ματα Αυθαιρέτων, Ενεργειακών Επι-

θεωρητών, Ελεγκτών δόμησης κλπ. 

κρίνεται ιδιαίτερα θετική και ελπι-

δοφόρα. Παράλληλα η ηλεκτρονική 

υποδομή που το ΤΕΕ έχει αναπτύξει 

και συντηρεί για την υποστήριξη των, 

ως άνω, διαδικασιών αποτελεί, κατά 

τη γνώμη μας, εχέγγυο μίας επιτυ-

χούς ικανοποίησης του χρόνιου αι-

τήματος του εργοληπτικού κόσμου 

για εκσυγχρονισμένες αναλύσεις 

τιμών εργασιών στα δημόσια έργα 

καθώς και τιμολόγησης/προϋπολο-

γισμού, βάσει των αντικειμενικών 

συνθηκών που επικρατούν στην αγο-

ρά, δεδομένα που θα συνεισφέρουν 

τα μέγιστα στον εξορθολογισμό του 

σχεδιασμού κατανομής των δημόσι-

ων δαπανών σε τεχνικά έργα».

Ιδιαίτερα θετικό βρίσκει ο ΣΑΤΕ το 

γεγονός ότι, στο νομοσχέδιο με τίτ-

λο «Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτή-

σεων και άλλες διατάξεις» που συ-

ζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, 

παρέχεται στο ΤΕΕ η δυνατότητα να 

δημιουργεί ανώνυμες εταιρείες, 

σε συνεργασία με άλλους φορείς 

του δημοσίου ή και του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, με ερευνητικά 

και εκπαιδευτικά ιδρύματα και με 

επαγγελματικούς φορείς, που θα 

διαχειριστούν το έργο της πιστοποί-

ησης των τεχνικών επαγγελμάτων, 

θα τηρούν τα αντίστοιχα μητρώα, 

όπως, επίσης, τα μητρώα κατασκευ-

αστών και μελετητών έργων, καθώς 

και ενός συστήματος κατάρτισης 

και διαρκούς επικαιροποίησης των 

τιμολογίων για δημόσια και ιδιωτικά 

έργα.

Εναρµονισµένη 

µε τις ανάγκες 

εκσυγχρονισµού 

του θεσµικού 

πλαισίου η από-

φαση του ΥΠΥ-

ΜΕ∆Ι να αναθέ-

σει στο ΤΕΕ νέες 

αρµοδιότητες για 

τα δηµόσια και 

ιδιωτικά έργα, 

σε συνεργασία 

µε εκπαιδευ-

τικά ιδρύµατα, 

επαγγελµατικούς 

και δηµόσιους 

φορείς, ανακοί-

νωσε ο ΣΑΤΕ

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

Στο πλαίσιο του προγράµµατος διαλέξεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής 

Τεχνολογίας, ο δρ. Άλκις Κορρές, Visiting Professor, the City Law School, England, θα 

αναπτύξει το θέµα: «Πρόσβαση της Ελλάδος στις ποτάµιες µεταφορές της Ευρώπης». 

H διάλεξη θα πραγµατοποιηθεί στις 14 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18:30, στην αίθουσα 

Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 14, Πειραιάς). Η συµµετοχή είναι ελεύθερη. 

Πληροφορίες: e-mail: elint@otenet.gr, τηλέφωνο 210 4186062 (από 10:00 – 14:00,   

Ξ. Γκαλέτση), ιστοσελίδα: www.elint.org.gr

14 
Ιανουαρίου

2014

«Νέες τάσεις και εξελίξεις στον τοµέα 

του ∆οµοστατικού Μηχανικού» 

ΑΘΗΝΑ

20ο Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές 

και Ενισχύσεις Κατασκευών 2014” 

ΠΑΤΡΑ

Ελληνικό τµήµα IABSE, µε 

την υποστήριξη του Συλλόγου 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας 

(Σ.Π.Μ.Ε.)

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

Πανεπιστηµίου Πατρών
12-13 

Φεβρουαρίου
2014

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-

ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων 

για την Προτυποποίηση και την 

Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

Ανοικτή Συνάντηση Εργασίας, µε θέµα την 

Επιχειρησιακά Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 

των Στερεών Αποβλήτων, διοργανώνει στις 15 

Ιανουαρίου 2014 το Παρατηρητήριο Πολιτών 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD (Αστική Μη 

Κερδοσκοπική Εταιρεία). Η εκδήλωση θα πραγ-

µατοποιηθεί  στο αµφιθέατρο ΑΘΗΝΑ 984, στην 

Τεχνόπολη του ∆ήµου Αθηναίων (Γκάζι).

  Όπως υπογραµµίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η 

ριζική αντιµετώπιση του κρίσιµου για το περιβάλ-

λον, την οικονοµία και την κοινωνία προβλήµατος 

της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων, 

αποτελεί βασικό ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας 

που θα απασχολήσει ιδιαίτερα το 2014, ενόψει 

των ευρωπαϊκών και εθνικών δεσµεύσεων που 

προάγουν την φιλοσοφία µιας κοινωνίας µηδενι-

κών αποβλήτων. 

Το ζήτηµα αυτό αποτελεί επίσης κύριο αντικεί-

µενο προβληµατισµού, αλλά ταυτόχρονα και 

πρόκληση για το Παρατηρητήριο Πολιτών για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη – CISD που ασχολήθηκε 

συστηµατικά µε στόχο την αποτελεσµατική και  

επιχειρησιακή αντιµετώπισή του. 

Το CISD, µετά από µακρόχρονη εργασία και 

λαµβάνοντας υπ’ όψη σηµαντικές προτάσεις που 

έχουν κατατεθεί από επιστηµονικούς, κοινωνι-

κούς φορείς και ΜΚΟ, ανακοίνωσε τις θέσεις 

του, οι οποίες αποτελούν την βάση για την άµεση 

επιχειρησιακή ανάπτυξη ενεργειών -προς όλους 

τους εµπλεκόµενους- µε σκοπό την επείγουσα 

επίλυση του προβλήµατος.  

Στη Συνάντηση Εργασίας έχουν προσκληθεί οι 

συναρµόδιοι Υπουργοί και οι Υπηρεσίες τους, οι 

Περιφερειάρχες, η ΚΕ∆Ε, οι ΠΕ∆, οι ΦΟ∆ΣΑ, ∆ή-

µαρχοι της χώρας, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και άλλων διεθνών φορέων, εκπρόσωποι 

της Ακαδηµαϊκής Κοινότητας, Κοινωνικοί Φορείς 

και ΜΚΟ. Πληροφορίες: http://www.cisd.gr/

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

∆ιήµερη εκδήλωση µε θέµα: «H προστασία από τις 

τραπεζικές συµβάσεις» θα πραγµατοποιηθεί στις10 

και 11 Ιανουαρίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο 

Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα, Θες/

κη), από το ∆ικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, το 

∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος και το Σύλλογο 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων ∆ιδακτόρων 

Νοµικής Α.Π.Θ. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της διήµερης εκδήλω-

σης, µεταξύ των άλλων, θ αναλυθούν τα θέµατα:

-Πτώχευση φυσικών προσώπων και τραπεζικές 

συµβάσεις

-Νοµικά ζητήµατα από τη λειτουργική υποκατάσταση 

τραπεζικών εργασιών από νοµικές οντότητες - µη 

τράπεζες

-Η προσωρινή δικαστική προστασία σε περιπτώσεις 

καταχρηστικής κατάπτωσης τραπεζικών εγγυητικών 

επιστολών

-Αντίθεση της σύµβασης εγγύησης στα χρηστά ήθη 

λόγω τραπεζικής πίστωσης αρχικώς αναξιόχρεου 

οφειλέτη εν αγνοία του εγγυητή

-Η προστασία του εγγυητή ως καταναλωτή

-Η θέση του εγγυητή στις εξυγιαντικές διαδικασίες του 

πτωχευτικού κώδικα

-H προστασία του δανειολήπτη στα δάνεια µε ρήτρα 

αλλοδαπού νοµίσµατος

-H προσωρινή δικαστική προστασία σε τραπεζικές 

συµβάσεις

-Πρόσθετες νοµολογιακές εξελίξεις στο ζήτηµα 

της καταχρηστικότητας των ΓΟΣ στις τραπεζικές 

συµβάσεις

-Ζητήµατα από τη σύµβαση εγγύησης στις τραπεζικές 

συναλλαγές – ιδίως κατά τη διάρκεια της παρούσας 

οικονοµικής κρίσης.

∆ιηµερίδα:  
«H προστασία από τις 

 τραπεζικές συµβάσεις»

Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση 
των Στερεών Αποβλήτων 



Θετική και απόλυτα εναρµονισµένη µε τις ανάγκες εκσυγχρο-

νισµού του θεσµικού πλαισίου της χώρας στην τήρηση των 

µητρώων κατασκευαστών δηµόσιων έργων, καθώς και στη 

δηµιουργία ηλεκτρονικού συστήµατος αναλύσεων τιµών, κρί-

νει ο ΣΑΤΕ την ανάθεση αυτού του έργου στο ΤΕΕ. Αναλυτικά 

η επιστολή  του ΣΑΤΕ µε θέµα «ρυθµίσεις ΤΕΕ στο Νοµοσχέ-

διο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις», 

(υπογράφουν ο πρόεδρος Γ Βλάχος και ο γενικός γραµµατέας 

∆. Κωσταντινίδης)  προς τον υπουργό ΥΜΕ∆Ι κ. Μιχάλη Χρυσο-

χοίδη,, η οποία κοινοποιείται παράλληλα προς τον πρόεδρο του 

ΤΕΕ Χρήστο Σπίρτζη αναλυτικά αναφέρονται τα παρακάτω.

-«Κύριε Υπουργέ, στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου σας µε τίτ-

λο «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» 

που εισάγεται για ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής κατόπιν 

της  αποδοχής του από την ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και 

Εµπορίου  περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων και οι κάτωθι ρυθ-

µίσεις:

- Με το άρθρο 23 δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ, «να συµµετέχει 

από κοινού µε φορείς του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου 

τοµέα, µε ερευνητικά και εκ παιδευτικά ιδρύµατα , ή µε επαγ-

γελµατικούς φορείς σε ανώνυµες εταιρείες, κατά τις διατάξεις 

του κ.ν. 2190/1920, ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε 

σκοπούς την πιστοποίηση, την τήρηση µητρώων µελών και µη 

µελών του, τα οποία όµως έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το 

τεχνικό δυναµικό της χώρας, την τεχνική επιστηµονική, κατα-

σκευαστική και σχετική βιοµηχανική δραστηριότητα, τη µελέ-

τη και αδειοδότηση των τεχνικών έργων, τα τεχνικά υλικά, τον 

εξοπλισµό και την τεχνολογία, τη λειτουργία και την αναβάθµι-

ση ψηφιακών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας, την υποστήριξη 

κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα ελέγχων, αδειοδοτήσεων, µη-

χανισµών πρόληψης ή αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, 

τη σύνταξη κανονισµών και προδιαγραφών, τιµολογίων δηµο-

σίων και ιδιωτικών έργων, τη συγκέντρωση τιµών αγοράς, τη 

µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της έρευνας και 

καινοτόµων τεχνολογιών µε την παραγωγή.».

- Με το άρθρο 24 δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ, «να ιδρύει επι-

στηµονικά ή επαγγελµατικά τµήµατα µε σκοπούς την πιστοποίη-

ση, την τήρηση µητρώων τόσο για τα µέλη του όσο και µη µέλη, 

που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε το τεχνικό δυναµικό της 

χώρας, την τεχνική επιστηµονική, κατασκευαστική και σχετι-

κή βιοµηχανική δραστηριότητα, τη µελέτη και αδειοδότηση των 

τεχνικών έργων, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισµό και την τε-

χνολογία, τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη 

λειτουργία και την αναβάθµιση ψηφιακών συστηµάτων µεγά-

λης κλίµακας, την υποστήριξη κρατικών υπηρεσιών σε θέµατα 

ελέγχων, αδειοδοτήσεων, µηχανισµών πρόληψης ή αντιµετώπι-

σης φυσικών καταστροφών, τη σύνταξη κανονισµών και προ-

διαγραφών, τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση της 

έρευνας και καινοτόµων τεχνολογιών µε την παραγωγή.».

- Με το άρθρο 26 αφενός το ΥΠΥΜΕ∆Ι αναλαµβάνει «την δηµι-

ουργία ηλεκτρονικού συστήµατος των Μητρώων που αναφέρο-

νται στον παρόντα νόµο, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµα-

τείας ∆ηµοσίων Έργων». 

Αφετέρου δίνεται η δυνατότητα συνεργασίας της Αρµόδιας ∆ι-

εύθυνσης (∆15) του Υπουργείου µε τον διαχειριστή των βάσεων 

δεδοµένων (ηλεκτρονικά µητρώα) που προβλέπει το ίδιο άρθρο. 

Κύριε Υπουργέ, θεωρούµε τις παραπάνω διατάξεις ιδιαίτερα 

θετικές και απόλυτα εναρµονισµένες µε τις ανάγκες εκσυγ-

χρονισµού του θεσµικού πλαισίου της χώρας µας που υστερεί 

δραµατικά σε σχέση µε τα Ευρωπαϊκά δεδοµένα  και  µε τις 

απαιτήσεις των καιρών. 

Η εµπειρία του ΤΕΕ στα θέµατα Αυθαιρέτων, Ενεργειακών Επι-

θεωρητών, Ελεγκτών δόµησης κλπ. κρίνεται ιδιαίτερα θετική 

και ελπιδοφόρα. Παράλληλα η ηλεκτρονική υποδοµή που το 

ΤΕΕ έχει αναπτύξει και συντηρεί για την υποστήριξη των ως 

άνω διαδικασιών αποτελεί, κατά τη γνώµη µας, εχέγγυο µίας 

επιτυχούς ικανοποίησης και του χρόνιου αιτήµατος του εργολη-

πτικού κόσµου για εκσυγχρονισµένες αναλύσεις τιµών εργασι-

ών στα δηµόσια έργα καθώς και τιµολόγησης/προϋπολογισµού 

βάσει των αντικειµενικών συνθηκών που επικρατούν στην αγο-

ρά, δεδοµένα που θα συνεισφέρουν τα µέγιστα στον εξορθο-

λογισµό του σχεδιασµού κατανοµής των δηµόσιων δαπανών σε 

τεχνικά έργα.  Από την άλλη οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι 

οι Υπηρεσίες και το Προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Μητρώων και 

Τεχνικών Επαγγελµάτων ∆.15 κινούνται σε πολύ καλά επαγγελ-

µατικά επίπεδα - πολύ πάνω από το µέσο όρο των Υπηρεσιών 

του ∆ηµοσίου - µε συνεχή και µετρήσιµη βελτίωση απόδοσης 

τα τελευταία χρόνια. Εκτιµούµε ότι η ψήφιση της δυνατότητας 

συνεργασίας της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης µε έναν διαχειριστή 

των ηλεκτρονικών µητρώων, όπως το ΤΕΕ, θα αποτελέσει την 

βέλτιστη λύση αφού κάθε πλευρά θα µετέχει στην παραγωγή 

ενός χρήσιµου αποτελέσµατος εκµεταλλευόµενη τα συγκριτικά 

πλεονεκτήµατά της. 

Ο συνδυασµός και η συνεργασία Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου µε 

ανεξάρτητους φορείς, όπως το ΤΕΕ, προφανώς αποτελεί καλή 

προοπτική για τη λύση προβληµάτων που ταλαιπωρούν τον κλά-

δο µας και την Ελληνική Οικονοµία γενικότερα».

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΑΤΕ ΠΡΟΣ ΥΠΥΜΕ∆Ι 

Θετική η απόφαση ανάθεσης στο ΤΕΕ  
νέων αρµοδιοτήτων για τα δηµόσια και ιδιωτικά έργα

N E W S L E T T E R
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Η εµπορική αξιοποίηση των φυσικών πόρων 

της Αρκτικής εµποδίζεται σήµερα λόγω της 

δυσκολίας που αντιµετωπίζουν οι µεταφορές. 

Αλλά αυτό µπορεί σύντοµα να αλλάξει. Η αµε-

ρικανική εταιρεία Aeros και η ισλανδική αερο-

πορική εταιρεία Icelandair Cargo, υπέγραψαν 

µια συµφωνία που θα ανατρέψει τα δεδοµένα 

στις εµπορευµατικές αεροµεταφορές σε όλη 

την Αρκτική.

Με βάση ένα νέο τύπο αερόπλοιου, το 

Aeroscraft, θα µπορούν να παραδίδουν τυπο-

ποιηµένα εµπορευµατοκιβώτια φορτίου µέσω 

της Ισλανδίας σε περιοχές µε µικρή υποδοµή, 

όπως η Σιβηρία, η Αλάσκα, η Γροιλανδία και ο 

βόρειος Καναδάς.

Το Aeroscraft, σε αντίθεση µε τα υπάρχοντα 

αερόπλοια, µπορεί να ελέγχει το επίπεδο της 

άνωσης και συνεπώς είναι ικανό για κάθετη 

απογείωση και προσγείωση, χωρίς να απαι-

τείται εξωτερική ανταλλαγή έρµατος. Αυτό 

παρακάµπτει την ανάγκη για ένα διάδροµο 

αεροδροµίου και προσωπικό εδάφους. Η εται-

ρεία, που εδρεύει στην Καλιφόρνια, έκανε δο-

κιµαστικές πτήσεις µε ένα υβριδικό Aersocraft 

τον Σεπτέµβριο και τώρα προχωρά στην κατα-

σκευή πλήρους µεγέθους αερόπλοιου. Στόχος 

το πρώτο Aersocraft, από τα συνολικά 24 του 

αρχικού στόλου, να είναι έτοιµο το 2016 µε τα 

υπόλοιπα να µπαίνουν στην υπηρεσία σταδιακά 

ως το 2020.

Το άκαµπτο κύτος έχει 169 µέτρα µήκος και 

ωφέλιµο φορτίο 66 τόνων (υπάρχουν σχέδια 

για ένα µε ωφέλιµο φορτίο 250 τόνων !), η τα-

χύτητα του υπολογίζεται έως 120 κόµβους και 

η ακτίνα δράσης έως 3.100 ναυτικά µίλια. Από 

τα µεγάλα πλεονεκτήµατα του είναι η σηµα-

ντική εξοικονόµηση καυσίµων, δεδοµένου ότι 

λειτουργεί µε κανονικό ντίζελ, αντί κυροζίνη, 

η οποία θα ήταν δύσκολο να βρίσκεται στις πιο 

δυσπρόσιτες περιοχές.

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ  

ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ
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Στην Ιρλανδία, όπου η ανεργία κινείται σε επίπεδα ρεκόρ, σχεδόν κάθε εβδοµάδα δηµο-

σιεύονται στις εφηµερίδες ενθουσιώδεις ειδήσεις για νέες επενδύσεις ή και επεκτάσεις 

εγκαταστάσεων της Microsoft, της PayPal, της Fujitsu και δεκάδων άλλων εταιρειών τε-

χνολογίας, που θα έλεγε κανείς ότι η χώρα αυτή θα ανακάµψει ταχύτατα από την πεντα-

ετή κρίση. ∆εν είναι έτσι, γιατί υπάρχει ένα πολύ σηµαντικό εµπόδιο: στην Ιρλανδία δεν 

υπάρχουν αρκετά άτοµα µε κατάλληλα προσόντα για την κάλυψη όλων των νέων θέσεων 

εργασίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι εταιρείες απευθύνονται σε άλλες χώρες για να προ-

σλάβουν εργαζόµενους. Το ∆ουβλίνο έχει καταληφθεί από αλλοδαπούς εργαζόµενους, 

ενώ περίπου 4.500 θέσεις εργασίας τεχνολογίας των πληροφοριών µένουν κενές. 

Πρόκειται για ένα από τα πλέον ακανθώδη προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ιρλανδία και 

πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκατοντάδες χιλιάδες άτοµα που έχασαν την δουλειά 

τους και πολλοί νέοι που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, διαπιστώνουν ότι οι ικανότη-

τές τους δεν ανταποκρίνονται στους τοµείς της καινοτοµίας, στους οποίους δηµιουργού-

νται διαρκώς νέες θέσεις εργασίας.

Περίπου 2 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας που αφορούν εξειδικευµένους τοµείς, από τα 

ξενοδοχεία ως τον προγραµµατισµό υπολογιστών, παραµένουν κενές σε ολόκληρη την 

ΕΕ από το 2010, σύµφωνα 

µε την Eurostat. Μελέτη 

του Eurofound, το ερευνη-

τικό σκέλος της ΕΕ, έδειξε 

το Νοέµβριο ότι παρά την 

ύφεση, σχεδόν το 40% των 

εταιρειών είχαν δυσκολία 

στην εύρεση εργαζοµένων 

µε τα κατάλληλα προσό-

ντα, σε σύγκριση µε 37% το 

2008 και 35% το 2005.

Το πρόβληµα είναι µεγα-

λύτερο στις εταιρείες και-

νοτοµίας, καθώς η τεχνο-

λογία εξαπλώνεται ταχύτατα σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. Ως το 2015, υπολογίζεται ότι 

περίπου 900.000 θέσεις εργασίας στους τοµείς της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοι-

νωνιών είναι πιθανόν να µείνουν κενές στην ΕΕ. 

«Σε όλες τις χώρες, υπάρχει η προσδοκία ότι πολλές από τις νέες θέσεις εργασίας που 

θα δηµιουργηθούν θα είναι στην οικονοµία έντασης γνώσης», δήλωσε ο Glenda Quintini, 

οικονοµολόγος ειδικευµένος στα ζητήµατα της απασχόλησης στον ΟΟΣΑ. «Ωστόσο, δια-

πιστώνουµε µια ανησυχητική αναντιστοιχία ικανοτήτων, που σηµαίνει ότι ένας µεγάλος 

αριθµός των ανέργων δεν είναι καλά προετοιµασµένοι για τις θέσεις εργασίας που θα 

προκύψουν». Η αναντιστοιχία αυτή επιδεινώνεται, επισηµαίνει και η ∆ιεθνής Οργάνωση 

Εργασίας, η οποία υπογραµµίζει πως οι άνθρωποι που απολύθηκαν προέρχονται κυρίως 

από τις κατασκευές (έργων και προϊόντων) και τον χρηµατοδοτικό τοµέα, και χρειάζονται 

µακρά επανεκπαίδευση ώστε να ξαναµπούν στην αγορά εργασίας, ενώ πολύ λίγοι νέοι 

απόφοιτοι έχουν επιλέξει την µηχανική ή την τεχνολογία, τοµείς στους οποίους αυξάνο-

νται οι θέσεις εργασίας. 

Το χάσµα αυτό στην Ευρώπη έχει σηµαντικές συνέπειες στην ανάκαµψη, δηµιουργεί «ση-

µαντικό οικονοµικό και κοινωνικό κόστος», σύµφωνα µε την ΕΕ, την ίδια ώρα που η ∆ιε-

θνής Οργάνωση Εργασίας προειδοποιεί ότι το χάσµα συµβάλει στην µακροχρόνια ανεργία 

και µπορεί να µειώσει την αποτελεσµατικότητα των παρεµβάσεων της πολιτικής για την 

τόνωση της ανάπτυξης. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, το φαινόµενο οδήγησε στην αύξηση της 

µακροχρόνιας ανεργίας, αναφέρει η οργάνωση.

Συµπέρασµα: δεν αρκεί µια χώρα να γίνει ελκυστική για νέες επενδύσεις µέσω φορο-

λογικών και άλλων διευκολύνσεων. Απαιτείται πριν απ’ όλα να διαθέτει το επιστηµο-

νικό δυναµικό µε τις κατάλληλες γνώσεις. Κάτι που επισηµαίνει διαρκώς τα τελευταία 

χρόνια το ΤΕΕ.

N E W S L E T T E R
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Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας του ΤΑΡ, υπογράφτηκε χθες συµφωνία 

συνεργασίας για τη διερεύνηση της δυνατότητας διασύνδεσης των δύο αγω-

γών στο ύψος της Κοµοτηνής. Μέσω της διασύνδεσης αυτής, θα µπορεί να 

τροφοδοτείται η αγορά της Βουλγαρίας µε ποσότητες φυσικού αερίου προέ-

λευσης Αζερµπαϊτζάν που θα µεταφέρει ο ΤΑΡ.

Óõìöùíßá ÔÁÑ 

∆ύο νεκροί και δεκαοκτώ τραυµατίες, οι τρεις σοβαρά, είναι ο µέχρι τώρα απο-

λογισµός της σύγκρουσης επιβατικού λεωφορείου του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνα-

νίας µε νταλίκα στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, σε απόσταση τριών 

χιλιοµέτρων από τα διόδια Νέων Μαλγάρων, µε κατεύθυνση προς τη Θεσσαλο-

νίκη. Συνελήφθη ο οδηγός της νταλίκας.  Σύµφωνα µε την Τροχαία, το λεωφο-

ρείο έπεσε στο πίσω µέρος φορτηγού, µε τουρκικές πινακίδες κυκλοφορίας, 

που ήταν σταθµευµένο στο δεξί µέρος του δρόµου. 

Ôñï÷áßï óôá ÌÜëãáñá

Ολοκληρώθηκε το πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου 

για τον ΟΤΕ, µε την αποχώρηση 1827 εργαζοµένων 

που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση. Σύµ-

φωνα µε τον ΟΤΕ υπολογίζεται, ότι η καθαρή ετή-

σια εξοικονόµηση από τη µείωση του προσωπικού 

ανέρχεται περίπου σε 94 εκατ. ευρώ. Ο ΟΤΕ κα-

λύπτει το σύνολο του κόστους, περίπου 73,5 εκατ. 

ευρώ, των ασφαλιστικών εισφορών για την αυτα-

σφάλιση των εργαζοµένων που αποχώρησαν µέσω 

των προγραµµάτων. «Με τα προγράµµατα αυτά» 

επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «δίνεται 

η δυνατότητα στον ΟΤΕ να µειώσει σηµαντικά τα 

λειτουργικά του έξοδα, να ενισχύσει την ανταγω-

νιστικότητά του και να προχωρήσει µε τον εκσυγ-

χρονισµό της εταιρείας, δηµιουργώντας παράλληλα 

ευκαιρίες απασχόλησης στον Όµιλο για νέους αν-

θρώπους που έχει ανάγκη η χώρα».

Åèåëïõóßá óôïí ÏÔÅ Με επιτόκιο 8,76% θα επιβαρύνονται 

σε ετήσια βάση οι φορολογούµενοι 

που καθυστερούν να καταβάλουν 

τους φόρους τους, ενώ όταν το ∆η-

µόσιο καθυστερεί να επιστρέψει 

φόρους θα πληρώνει τόκο 6%. Με 

απόφαση του υπουργού Οικονοµι-

κών Γιάννη Στουρνάρα καθορίστηκε 

το επιτόκιο για τον υπολογισµό των 

τόκων που θα επιβάλει το ∆ηµόσιο 

για την καθυστέρηση πληρωµής των 

φόρων σε 8,51 µονάδες ετησίως µε 

προσαύξηση κατά το επιτόκιο πρά-

ξεων κύριας αναχρηµατοδότησης 

της ΕΚΤ. Το επιτόκιο αυτό από τις 

13/11/2013 οπότε επήλθε η τελευταία 

µεταβολή είναι 0,25%, µε αποτέλεσµα 

το τελικό επιτόκιο να διαµορφώνε-

ται σε 0,25+8,51=8,76%. Το επιτόκιο 

αυτό θα βαρύνει τις φοροοφειλές 

ξεχωριστά από το πρόστιµο του 10% 

της οφειλής που µε την πάροδο της 

διετίας θα φθάνει έως το 30% της 

οφειλής. Βάσει της ίδιας απόφασης 

όταν το ∆ηµόσιο καθυστερεί να επι-

στρέψει φόρους θα καταβάλει στον 

φορολογούµενο τόκο 6% (0,25+5,75). 

Σηµειώνεται πως το ∆ηµόσιο θα πρέ-

πει να επιστρέφει τα ποσά φόρων ή 

ΦΠΑ που οφείλει µέσα σε 90 ηµέ-

ρες. Το 90ήµερο θα µετράει από την 

ηµεροµηνία της αίτησης µέχρι την 

ηµεροµηνία που οι αρµόδιες υπηρε-

σίες θα στείλουν ειδοποίησης στον 

φορολογούµενο να προσκοµίσει τα 

δικαιολογητικά για έλεγχο . Τα ποσά 

των επιστροφών θα συµψηφίζονται 

µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου της 

επιστροφής. Σε περίπτωση δε καθυ-

στέρησης έστω και µίας ηµέρας µετά 

την 90η ο τόκος θα υπολογίζεται και 

για τις 90 ηµέρες που το ∆ηµόσιο 

είχε στην διάθεσή του για να επι-

στρέψει τον φόρο.

Åðéâáñýíóåéò ãéá ïöåéëÝò óôç Åöïñßá 

Περίπου 4,5 εκατοµµύρια νοικοκυριά που αντιστοιχούν στο 

85% των ηλεκτροδοτούµενων κατοικιών, είναι οι εν δυνάµει 

ωφελούµενοι από το µέτρο µείωσης της τιµής της κιλοβα-

τώρας στις περιπτώσεις εµφάνισης αιθαλοµίχλης, καθώς 

καταναλίσκουν κάτω από 2.000 κιλοβατώρες το τετράµη-

νο. Ωστόσο µε δεδοµένο ότι είναι πολλές οι περιοχές της 

χώρας που δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα αιθαλοµίχλης, το 

ΥΠΕΚΑ υπολογίζει σε περίπου 2,5 εκατοµµύρια τους δυ-

νητικά δικαιούχους της έκπτωσης. Αυτά ανέφεραν  πηγές 

του υπουργείου ΠΕΚΑ, µε τη διευκρίνιση ότι βάσει της 

Κοινής υπουργικής απόφασης που εκδόθηκε, η έκπτωση 

70% εφαρµόζεται στο ανταγωνιστικό σκέλος του τιµολογίου 

ηλεκτρικής ενέργειας. Το σχετικό κόστος, το οποίο υπο-

λογίζεται σε περίπου 40 εκατοµµύρια ευρώ, θα καλυφθεί 

από τον προϋπολογισµό. Αναφορικά µε τις προτεραιότητες 

της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ, οι ίδιες πηγές τόνιζαν 

ότι στον τοµέα της ενέργειας οι προτεραιότητες που θέτει η 

πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αφορούν τα θέµατα συγκράτη-

σης του ενεργειακού κόστους για τη βιοµηχανία, αλλά και 

τη συνέχιση της ευρωπαϊκής πολιτικής αντιµετώπισης του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου. Ας σηµειωθεί εδώ ότι στις 

22 Ιανουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τις 

προτάσεις της για την πολιτική ενέργειας και περιβάλλο-

ντος ως το 2030.

Μέτρα για την αιθαλοµίχλη 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εντός των ηµερών το νοµοσχέδιο µε τα κίνητρα σε 

ιδιώτες- Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ- Ανοίγει ο δρόµος για επίσπευση των 

υψηλά των τελευταίων 30 µηνών διαµορφώθηκε ο Γενικός ∆είκτης- 

ΕΥΦΟΡΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΝΟ∆Ο 2,70% 
µέτρο»- ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ 25 ΕΥΡΩ, ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ 5 ΛΕΠΤΑ ΤΑ 
ΤΣΙΓΑΡΑ  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
8% ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
του πρωτογενούς πλεονάσµατος από την Eurostat- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ Ο Γ. 
ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- «Η λύση µπορεί να δοθεί 

εντός του πρώτου εξαµήνου του 2014».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΑΞΙΛΑΡΙ» ΤΟΥ ΤΧΣ- Τα κεφάλαια που θα περισσέψουν από την 

«ΨΑΛΙ∆Ι» 
10% ΕΩΣ 45% ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟ 2014- Με υπουργική 

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 22,6% ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ  
 ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΙΟ  
 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΘΥΡΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑ∆ΕΣ- 

  ΜΕΓΑΛΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 10ΕΤΕΣ ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ- Επιτυχηµένη η πρώτη 

µεταµνηµονιακή έξοδος στις αγορές.

ΚΕΡ∆ΟΣ: Οι τράπεζες πιέζουν τους µετόχους των εισηγµένων 

να βάλουν το χέρι στην τσέπη- ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ 
ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ- Η περίπτωση της Ελληνικής 

Υφαντουργίας "Αναµένονται νέες ιδιωτικοποιήσεις- Αισιοδοξία για τα 

stress tests- ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
την πιστοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος από τη Eurostat- 

ΕΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 2014.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Μπλόκο» στις µεταβιβάσεις ακινήτων, 

δέσµευση του 50% των καταθέσεων- «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 
ΜΕΣΩ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ- Σκοπός η πιστή τήρηση των στόχων  

στα νοσοκοµεία- ΤΑ 25 ΕΥΡΩ ΕΓΙΝΑΝ ΦΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 
Ληξιπρόθεσµα: ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΝΕΑ «ΓΕΝΙΑ» ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ∆ΙΣ. ΤΟ 2013 
Τζίρος: ΣΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ 
Ελληνικό: «ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- 
Εξαφανίστηκε ο Χρ. Ξηρός- Αιχµές Παπούλια και ∆ένδια για τη 

ΤΕΛΟΣ ΤΟ 25ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΟΡΟ ΣΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ- Απόφαση 

 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 
«ΜΑΞΙΛΑΡΙ» ΣΤΟ ΤΧΣ- Μεταξύ κυβέρνησης- τρόικας.

ΤΑ ΝΕΑ: Ξηρός- Gate- Η ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΥ ΑΓΝΟΗΘΗΚΕ…- 
ΜΕ ΦΥΛΑΚΗ- ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΕΣ Α∆ΕΙΕΣ ΑΠΑΝΤΑ Η 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΙΧΜΕΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑ- ∆ΕΝ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ 
ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η «εξαφάνιση» του Ξηρού επιβεβαίωσε 

την αποκάλυψη του «Ε.Τ.»- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕ 
∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΒΟΥΛΑ!  ΣΤΟ 29,5% Η ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΦΟΡΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ- Ευνοϊκή ρύθµιση για όσους 

5 
ΛΕΠΤΑ ΣΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ 25 € ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.

 ΕΘΝΟΣ: Απίστευτο- Έκαναν µαζί ολονύχτιο ρεβεγιόν την παραµονή 

της Πρωτοχρονιάς και της απόδρασης- ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ Ο 
ΓΑΜΟΣ ΞΗΡΟΥ- ΠΥΡΗΝΩΝ- Άφαντος και ο Βασίλης Ξηρός. Φόβοι για 

νέο κύκλο «αντάρτικου», µε όλες τις γενιές ενωµένες- Πανηγυρίζουν 

ΠΟΡΙΣΜΑ- ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΚΡΙΖΕΣ ΒΙΛΕΣ 
ΕΓΙΝΑΝ… ΚΑΠΝΟΣ ΤΑ 25 ΕΥΡΩ ΤΟΥ Α∆ΩΝΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η πραγµατική ατζέντα: ύφεση, ανεργία, χρέος, 

αβεβαιότητα- ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ, ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ   ΠΩΣ Η 
«ΥΠΟΓΡΑΦΗ» ΤΟΥ ΚΑΝΤΑ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΟΝ ΑΚΗ  ΣΤΗΝ 7η Α∆ΕΙΑ 
«ΠΕΤΑΞΕ» Ο ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Προκαλεί µε την απάντησή του 

 ΧΑΪ∆ΕΥΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟ 
ΘΕΡΙΟ…
Ένωση- ΝΕΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΧΑΣΤΟΥΚΙ  ΥΠΟΙΚ: ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΚΑ 
ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ   ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ 
ΞΗΡΟΣ: ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ∆ΡΑΣΗ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Θεαµατική στροφή το βράδυ από Μαξίµου για το 

καυτό θέµα των 25 ευρώ στα νοσοκοµεία- ΕΠΑΙΞΕ ΚΙ ΕΧΑΣΕ- Οι 

τραγικές εµµονές του Άδωνη επέτρεψαν στον Βενιζέλο να γίνει πάλι 

ρυθµιστής και να κερδίσει χρόνο µέσα στο υπό κατάρρευση ΠΑΣΟΚ- 

Επιβάρυνση 5 λεπτών στα τσιγάρα και τα προϊόντα καπνού τα ισοδύναµα  

 «ΠΕΤΑΞΕ» Ο ΞΗΡΟΣ!- Φόβοι ότι οργανώνει τροµοκρατικό χτύπηµα.

ΕΣΤΙΑ: Σήµερα εκτάκτως περισσότερη ενυπόγραφη αρθρογραφία- 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ» ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ.

Η ΑΥΓΗ: ΦΙΕΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΙΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ- 

Παρεµβάσεις Σαµαρά και Βενιζέλου σε Σουλτς για να αναβάλει την 

επίσκεψη της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τον 

ρόλο της τρόικας. 

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Μάλγαρα: 2 νεκροί και 24 τραυµατίες σε 

σύγκρουση λεωφορείου µε φορτηγό- ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΑ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΤΗΣ «17 ΝΟΕΜΒΡΗ»!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΚΚΕ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικό το µήνυµα που έρχεται από 

φωτισµένο Αγιορείτη Γέροντα- ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ: «ΥΠΑΡΧΕΙ Ο 
ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»- Και… ∆ΕΝ είναι πολιτικός!
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ: «ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 08/01/2014

Το «ξεµπλοκάρισµα» της διαδικασίας αποκρατικοποίησης 

του Ελληνικού προανήγγειλε χθες υψηλόβαθµο στέλεχος του 

υπουργείου Ανάπτυξης. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στο περιθώριο 

των ανακοινώσεων για τα επενδυτικά σχέδια που υπήχθησαν 

στον αναπτυξιακό νόµο, οι διαδικασίες θα είναι ταχύτατες, καθώς 

µέσα στο επόµενο 10ήµερο θα καταρτιστεί το τελικό σχέδιο. 

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε το ίδιο στέλεχος, το ∆ηµόσιο θα 

αποστείλει στους ενδιαφερόµενους επενδυτές την τελική σύµβαση, 

η οποία πρέπει να κυρωθεί µε πράξη του υπουργικού συµβουλίου. 

Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Ανάπτυξης, 

στόχος είναι να καταρτιστεί ένα κείµενο που θα προστατεύει 

παράλληλα και τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου και των επενδυτών, 

ώστε να επιτευχθεί το υψηλότερο τίµηµα.

Στο µεταξύ, στο 1,4 δισ. ευρώ ανήλθε κατά το περασµένο έτος το 

ύψος των επενδύσεων που υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο, 

σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 

Νότης Μηταράκης. Το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί σε 379 

επενδυτικά σχέδια, ενώ παράλληλα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι 

προωθούνται µε τη διαδικασία του «fast track» επενδυτικά σχέδια 

ύψους 3 δισ. ευρώ. Από τη χρηµατοδότηση των 379 επενδύσεων 

εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 1.900 θέσεις απασχόλησης.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσµατα του αναπτυξιακού και 

ότι «το 2013 πατήσαµε στα πόδια µας, καθώς τα διπλά ελλείµµατα 

του παρελθόντος έγιναν διπλά πλεονάσµατα του σήµερα. Το 2014 

θα είναι η χρονιά της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας και 

µείωσης της ανεργίας».

Σύµφωνα µε τον κ. Μηταράκη, ο στόχος για την ενίσχυση το 

2013 της απορροφητικότητας της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ιδιωτικών 

Επενδύσεων µέσω του αναπτυξιακού νόµου επιτεύχθηκε, καθώς 

οι εγκεκριµένες καταβολές προκαταβολών και ολοκληρώσεων 

ευρώ το 2012, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 20%.

Επίσης, λόγω πλήρους απορρόφησης του Προγράµµατος 

∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), από το σύνολο των εγκεκριµένων 

δεν έχουν εκτελεστεί πληρωµές ύψους 75 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα 

πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος Ιανουαρίου και θα βαρύνουν τον 

προϋπολογισµό του 2014. Σηµειώνεται ότι ο αναπτυξιακός νόµος 

είναι ένα από βασικότερα εργαλεία του Π∆Ε, του οποίου αποτελεί 

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο αναπτυξιακός 

βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, καθώς το 2013 

υποβλήθηκαν στον αναπτυξιακό νόµο 379 επενδυτικά σχέδια, 

συνολικού προϋπολογισµού 1,4 δισ. ευρώ. Σηµειώνεται ότι στον 

πρώτο κύκλο του 2013 τα στοιχεία από τις αιτήσεις υπαγωγής 

στον αναπτυξιακό νόµο κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 40%, 

σε σχέση µε το δεύτερο κύκλο του 2012, ενώ το δεύτερο κύκλο 

του 2013 καταγράφεται περαιτέρω αύξηση 57% σε σχέση µε τον 

πρώτο κύκλο του 2013. «Στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας για την 

ουσιαστική στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργεί ήδη 

µε ιδιαίτερα θετικά αποτελέσµατα και η διαδικασία χορήγησης ως 

προκαταβολή του συνόλου της επιχορήγησης µε την προσκόµιση 

εγγυητικής επιστολής» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον τοµέα των στρατηγικών επενδύσεων, το τελευταίο 

18µηνο είχαµε την ένταξη τριών νέων επενδύσεων στο καθεστώς 

του Fast Track, καθώς και την προσέλκυση του µεγάλου έργου, του 

αγωγού φυσικού αερίου TAP. Οι τέσσερις αυτές νέες επενδύσεις 

έχουν συνολικό προϋπολογισµό 3 δισ. ευρώ, από τις οποίες 

αναµένεται να δηµιουργηθούν συνολικά περισσότερες από 15.000 

θέσεις εργασίας.

Παράλληλα, ο υφυπουργός υπενθύµισε ότι µε στόχο την 

αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας για την προσέλκυση µεγάλων, 

στρατηγικών για την οικονοµία επενδύσεων, η διαδικασία 

αδειοδότησής τους άλλαξε πλέον ριζικά µε τη συγκρότηση της 

και το π.δ. 157/2013 και η οποία λειτουργεί κανονικά από πς αρχές 

Νοεµβρίου 2013.

Εξίσου σηµαντική για την ελληνική οικονοµία χαρακτήρισε και 

την κατασκευή των έργων που υλοποιούνται µε τη µέθοδο των 

Συµπράξεων Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου Τοµέα. Το τελευταίο 18µηνο 

εγκρίθηκαν από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή (∆ΕΣ∆ΓΓ) 14 νέα 

έργα, συνολικού προϋπολογισµού 1.8 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το 

συνολικό προϋπολογισµό των 23 έργων που βρίσκονται πλέον στη 

φάση υλοποίησης σε 2,8 δισ. ευρώ.

Η διάκριση Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη διεθνή 

αναγνώριση και επιβεβαίωση της επιτυχούς εφαρµογής του 

θεσµού των Σ∆ΓΤ µε τη βράβευση του έργου «∆ιαχείρισης 

Απορριµµάτων ∆υτικής Μακεδονίας» από το διεθνές περιοδικό 

«World Finance» ως «Έργο της χρονιάς στον τοµέα διαχείρισης 

απορριµµάτων», σε παγκόσµιο επίπεδο, στο πλαίσιο των βραβείων 

η βράβευση αυτή αποδεικνύει ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να 

σχεδιάζει και να υλοποιεί πρωτοποριακά έργα που διακρίνονται 

σε διεθνές επίπεδο. ∆ιάκριση ιδιαίτερα σηµαντική αν λάβουµε 

υπόψη µας ότι η χώρα µας κατατάσσεται στην τελευταία θέση 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τοµέα της ορθολογικής διαχείρισης 

απορριµµάτων και είναι αντιµέτωπη µε σοβαρές κυρώσεις από το 

Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.

ΤΟΚΟΣ 8,76% ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ 
ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-20-29 | 08/01/2014

Βαρύ άθροισµα τόκων και προστίµων επιφυλάσσει το υπουργείο 

Οικονοµικών για όσους φορολογουµένους δεν πληρώνουν 

εµπρόθεσµα τις οφειλές τους προς το ∆ηµόσιο. Το ετήσιο επιτόκιο 

φορολογούµενοι θα βρίσκονται επιπλέον αντιµέτωποι µε τσουχτερά 

πρόστιµα, τα οποία ξεκινούν από το 10% εάν καθυστερήσουν να 

εξοφλήσουν την οφειλή τους για δύο µήνες έως ένα χρόνο.

Αντιθέτως, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο τόκος που θα 

πληρώνει το ∆ηµόσιο αν καθυστερεί να επιστρέψει φόρους για 

Ειδικότερα, µε το νέο σύστηµα που τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1 

-2014 οι πολίτες που δεν καταβάλλουν τους φόρους τους (π.χ. 

φόρους εισοδήµατος, ακίνητης περιουσίας, κληρονοµιών, δωρεών 
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και γονικών παροχών, ΦΠΑ, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη 

κυκλοφορίας, τέλη ταξινόµησης οχηµάτων) εντός της νόµιµης 

προθεσµίας επιβαρύνονται από την επόµενη ηµέρα της λήξης της 

προθεσµίας µε τόκο ύψους 0,73% µηνιαίως.

Οι τόκοι θα υπολογίζονται αυτοµάτως για το χρονικό διάστηµα από 

τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας έως την ηµεροµηνία καταβολής 

του φόρου. Το ετήσιο επιτόκιο καθορίστηκε µε απόφαση του 

υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Στουρνάρα και ανέρχεται στις 8,51 

µονάδες ετησίως προσαυξηµένες κατά το επιτόκιο πράξεων κύριας 

αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ.

Με δεδοµένο ότι το επιτόκιο αυτό της ΕΚΤ διαµορφώνεται από τις 

13-11-2013 στο 0,25%, το τελικό επιτόκιο µε το οποίο επιβαρύνονται 

όσοι δεν εξοφλούν εµπρόθεσµα τις φορολογικές υποχρεώσεις τους 

Ωστόσο, η τελική επιβάρυνση για τους εν λόγω φορολογουµένους 

θα είναι σηµαντικά υψηλότερη, καθώς η νέα νοµοθεσία προβλέπει 

πρόστιµο ύψους 10% του φόρου αν περάσουν δύο µήνες χωρίς να 

εξοφληθεί η οφειλή.

Μετά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας 

πληρωµής το παραπάνω πρόστιµο αυξάνεται στο 20% του φόρου και 

ύστερα από την πάροδο 2 ετών το πρόστιµο «σκαρφαλώνει» στο 30% 

του φόρου.

Έτσι, το νέο σύστηµα των διπλών επιβαρύνσεων µε πρόστιµα και 

τόκους συνεπάγεται ότι ένας φορολογούµενους µε ληξιπρόθεσµο 

αρχικής οφειλής µόλις συµπληρωθούν δύο µήνες από τη λήξη της 

προθεσµίας καταβολής. Σε περίπτωση δε που περάσει ένας χρόνος, 

τα επιπλέον ποσά που θα καλείται να πληρώσει κάθε οφειλέτης 

ληξιπρόθεσµου χρέους θα εκτοξεύονται στο 29,49%.

Παράδειγµα: Φορολογούµενος που καθυστερεί να πληρώσει µια 

οφειλή 1.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί τον 1ο µήνα από τη λήξη της 

νόµιµης προθεσµίας µε 7,30 ευρώ. Μόλις συµπληρωθούν οι δύο 

ενώ µε την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της νόµιµης προθεσµίας 

η επιβάρυνση της οφειλής θα ανέλθει στα 294,90 ευρώ.

Αυτό συµβαίνει επειδή από τον 3ο µήνα και µετά οι τόκοι θα 

τρέχουν µε ρυθµό 0,73% µηνιαίως όχι µόνο επί του αρχικού ποσού 

της οφειλής (δηλαδή επί των 1.000 ευρώ), αλλά επί του αθροίσµατος 

αρχικής οφειλής και προστίµου 10% (δηλαδή επί του ποσού των 

1.100 ευρώ).

φορολογουµένους που δεν είναι συνεπείς στην εξόφληση των 

υποχρεώσεών τους και επιπλέον µεγάλα πρόστιµα, στην αντίστροφη 

περίπτωση, δηλαδή όταν το ∆ηµόσιο καθυστερεί να επιστρέψει 

φόρους για περισσότερες από 90 ηµέρες, το κράτος θα οφείλει στον 

πράξεων κύριας αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ).

Σύµφωνα µε κορυφαία στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών, η 

διαφορετική αντιµετώπιση των δύο περιπτώσεων οφείλεται στο ότι 

«οι οφειλές του ∆ηµοσίου δεν είναι επισφαλείς».

Σηµειώνεται ότι, βάσει του νέου Κώδικα Φορολογικών ∆ιαδικασιών, 

το ∆ηµόσιο πρέπει να επιστρέφει τα ποσά φόρων ή ΦΠΑ που 

χρωστά στους πολίτες µέσα σε 90 ηµέρες. Τα ποσά των επιστροφών, 

όµως, θα συµψηφίζονται µε τυχόν οφειλές του δικαιούχου της 

επιστροφής. Καθυστέρηση έστω και µίας ηµέρας συνεπάγεται ότι 

το κράτος θα πρέπει να πληρώσει τόκο και για τις προηγούµενες 90 

ηµέρες. 

ΤΟ 2014 ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 41 | 08/01/2014

Νέο ρεκόρ ετοιµάζεται να καταρρίψει ο ελληνικός τουρισµός το 

2014, µε τις εκτιµήσεις να κάνουν λόγο για 18,5 εκατοµµύρια αφίξεις 

και πάνω από 13 δισ. ευρώ έσοδα. Ο στόχος είναι ο τουρισµός 

να αποτελέσει τη δίοδο για τη ν έξοδο της Ελλάδας από την 

παρατεταµένη ύφεση, και για τον λόγο αυτόν πραγµατοποιήθηκε 

χθες ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίµου υπό την προεδρία του 

πρωθυπουργού Αντώνη Σαµαρά.

Στη σύσκεψη µετείχαν η υπουργός Τουρισµού Ολγα Κεφαλογιάννη, 

οι υπουργοί Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισµού 

και Ναυπλίας Γ. Στουρνάρας, Κ. Χατζηδάκης, Ι. Βρούτσης, Π. 

Παναγιωτόπουλος και Μ. Βαρβιτσιώτης, όπως και οι πρόεδροι 

του ΣΕΤΕ, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων και του 

Κοινή εκτίµηση ήταν πως αν όλα εξελιχθούν οµαλά και υπάρξει 

συντονισµός µεταξύ των συναρµόδιων υπουργείων, τότε το 2014 δεν 

θα είναι απλώς µια χρονιά νέων ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισµό, 

αλλά το έτος ορόσηµο για µια µακροχρόνια πορεία ανόδου.

«Το σηµαντικότερο που καταφέραµε το 2013 πέρα από τα ρεκόρ 

σε αφίξεις και έσοδα- ήταν ότι πρώτα απ' όλα καταφέραµε να 

ανακτήσουµε την αξιοπιστία µας στις αγορές και να αλλάξουµε 

την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τώρα στόχος µας 

είναι να δηµιουργήσουµε το κατάλληλο πλαίσιο έτσι ώστε να 

προσελκύσουµε επενδύσεις στον τουρισµό», δήλωσε η κ. 

Κεφαλογιάννη.

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι ο πρωθυπουργός εξέφρασε 

την ικανοποίησή του για την υπογραφή της κλαδικής σύµβασης 

εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, διετούς διάρκειας, που διατηρεί 

τις αποδοχές «παγωµένες» για το 2014 και φέρνει αύξηση 1%το 

2015. Από την πλευρά του ο ΣΕΤΕ ζήτησε να ληφθεί µέριµνα για 

ζητήµατα καθοριστικής σηµασίας για τον τουρισµό, όπως: 

αυτοκίνητα

- Η χορήγηση βίζας Σένγκεν πολλαπλών χρήσεων.

- Από την 1η Απριλίου µέχρι το τέλος Οκτωβρίου οι σηµαντικότεροι 

αρχαιολογικοί χώροι και µουσεία να λειτουργούν από τις 8 το πρωί 

µέχρι τις 8 το βράδυ.

- Ταχεία επίλυση του προβλήµατος επαρκούς και σε λογικό κόστος 

χρηµατοδότησης των υγιών ή βιώσιµων τουριστικών επιχειρήσεων 

από το τραπεζικό σύστηµα, ώστε να επιτευχθεί το αναγκαίο ελάχιστο 

επίπεδο επενδύσεων των 3 δισ. ευρώ κατ' έτος από τον ιδιωτικό 

τοµέα στον τουρισµό.

- Επέκταση κινήτρων για αναβάθµιση της ακτοπλοΐας και του 

θαλάσσιου τουρισµού. Άµεση χαρτογράφηση των µαρινών 

και των τουριστικών λιµένων και επίσπευση των διαδικασιών 

ιδιωτικοποίησής τους από το ΤΑ1ΠΕ∆.

- Χορήγηση ελληνικού διαβατηρίου σε κατοίκους εκτός Ευρωζώνης 

που επενδύουν 1 εκατ. ευρώ για µία δεκαετία (µοντέλο Μάλτας).


