
Ανακοινώσεις σχετικά µε τους µεγάλους αυτοκινητοδρόµους, τα έργα 

των οποίων έχουν «κολλήσει», θα κάνει  σήµερα Παρασκευή στις 12.30 ο 

υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων, Κωστής Χατζηδάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Κα-

λογιάννης. Υπενθυµίζεται ότι το υπουργείο έχει υποσχεθεί ότι µέσα στον 

Απρίλιο θα γίνει η επανεκκίνηση των έργων.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«Ç Ýëëåéøç áíÜðôõîçò êáé ç áíåñãßá ñåêüñ, 

óå óõíäõáóìü ìå ôéò ìåãáëýôåñåò ðåñéêïðÝò 

äáðáíþí êáé ôï ðéóôùôéêü êñá÷, êáèþò 

ïé ôñÜðåæåò ôçò ðåñéöÝñåéáò ìåéþíïõí ôéò 

ðéóôþóåéò, áðïôåëïýí ðñáãìáôéêü êßíäõíï 

ãéá ôï ìÝëëïí ôçò åõñùæþíçò», ó÷ïëßáóáí 

ïéêïíïìïëüãïé óôï ðëáßóéï äçìïóêüðçóçò 

ôïõ äéåèíïýò åéäçóåïãñáöéêïý ðñáêôïñåßïõ 

Reuters. ÐñïâëÝðïõí ýöåç 0,4% - üôáí ïé 

ßäéïé ðñéí ôñåéò ìÞíåò ðñïÝâëåðáí 0,1% - êáé 

íÝá áýîçóç ôçò áíåñãßáò óôéò 17 ÷þñåò ôïõ 

åõñþ, üðïõ Þäç êáôáãñÜöïíôáé åðßðåäá 

ñåêüñ.

Ïé ðåñéóóüôåñïé åêôéìïýí üôé ç åõñùæþíç ìü-

ëéò ðïõ èá êáôáöÝñåé íá áðïöýãåé ôçí ýöåóç 

ôï ôñÝ÷ïí ôñßìçíï, åíþ ï ñõèìüò áíÜðôõîçò 

èá äéáìïñöùèåß êáôÜ ìÝóï üñï ìüëéò ðÜíù 

áðü ôï ìçäÝí ôïõëÜ÷éóôïí ãéá ôï åðüìåíï 

Ýôïò êáé åðéóçìáßíïõí üôé ôçí ßäéá ðåñßïäï ç 

áíÜðôõîç óôéò ÇíùìÝíåò Ðïëéôåßåò, áíáìÝíå-

ôáé íá äéáìïñöùèåß óôï 2%.

Ôï ÷åéñüôåñï, üðùò õðïãñáììßæïõí, åßíáé 

üôé ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò áíÜðôõîçò óôçí 

åõñùæþíç ðñïÝñ÷åôáé áðü ôçí Ãåñìáíßá, ç 

ïéêïíïìßá ôçò ïðïßáò áíáìÝíåôáé íá áíáêÜì-

øåé åëáöñþò ìüíï. Ïé Üëëåò äýï ìåãÜëåò ïé-

êïíïìßåò ôçò - ç Ãáëëßá êáé ç Éôáëßá - âñßóêï-

íôáé êáé èá ðáñáìåßíïõí óå ýöåóç. Ìå áõôÜ 

ôá äåäïìÝíá áíáìÝíïõí áðü ôçí ÅõñùðáúêÞ 

ÊåíôñéêÞ ÔñÜðåæá íá ðÜñåé íÝá ìÝôñá. ÁëëÜ 

áõôÞ åßíáé ç ëïãéêÞ öïñÜ ôùí ðñáãìÜôùí.

Óôçí ðñÜîç, ïé áðïöÜóåéò åßíáé ðÜíôá Üëëåò, 

åîáéôßáò - êõñßùò - ôçò Üêáìðôçò óôÜóçò ôçò 

Ãåñìáíßáò, ðïõ áêüìç êáé Ýíá üðëï ôçò ïéêï-

íïìßáò, ôïí åëåã÷üìåíï ðëçèùñéóìü ôï Ý÷åé 

ðáñïðëßóåé, ðõñïäïôþíôáò ôá åêêñçêôéêÜ 

áðïôåëÝóìáôá óå üëç ôçí åõñùæþíç.

∆ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ / ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΓΣΕΕ 

Η λιτότητα εκτινάσσει  
σε ύψη ρεκόρ την ανεργία! 

Στην περιοριστική πολιτική και τη 

λιτότητα αποδίδει τη συνεχή αύξηση 

της ανεργίας, η Γενική Συνομοσπον-

δία Εργατών Ελλάδας, σχολιάζοντας 

τη δημοσιοποίηση των στοιχείων 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 

σύμφωνα με τα οποία, το ποσοστό 

της ανεργίας ανήλθε στο 27,2% τον 

Ιανουάριο του 2013, έναντι 21,5% 

τον Ιανουάριο του 2012 και 25,7% το 

Δεκέμβριο του 2012, σημειώνοντας 

νέο αρνητικό ρεκόρ.

Το σύνολο των απασχολουμένων 

κατά τον Ιανουάριο του 2013 εκτιμά-

ται ότι ανήλθε σε 3.617.771 άτομα. 

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.348.742 

άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός 

πληθυσμός ανήλθε σε 3.346.423 

άτομα.

Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 281.048 

άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 

του 2012 (αύξηση 26,3%) και κατά 

95.709 άτομα σε σχέση με το Δεκέμ-

βριο του 2012 (αύξηση 7,6%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα 

άτομα που δεν εργάζονται ούτε ανα-

ζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 878 

άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο του 

2012.

Η Συνομοσπονδία υποστηρίζει, ότι 

απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων 

«για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

και κατ' επέκταση της δραματικής 

κατάστασης που βιώνει πλέον κάθε 

ελληνική οικογένεια αλλά και τα 

ασφαλιστικά ταμεία».

Ακόμη, η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι «η πραγμα-

τική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη 

αν συνυπολογίσει κανείς τούς μακρο-

χρόνια ανέργους, όσους εργάζονται 

και δεν λαμβάνουν τα δεδουλευμένα, 

όσους βρίσκονται σε καθεστώς εκ 

περιτροπής εργασίας, όλους όσοι 

αδυνατούν να καλύψουν με τα ελά-

χιστα μεροκάματα τις βασικές τους 

ανάγκες».

 Στο 27,2% εκτοξεύ-
τηκε η ανεργία τον 
Ιανουάριο, σηµειώ-
νοντας νέο αρνητικό 
ρεκόρ

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



   Την ερχόµενη Κυριακή, 14 Απριλίου 2013, πραγµατοποι-

είται και στη χώρα µας  η µεγαλύτερη εθελοντική καµπάνια 

καθαρισµού που διεξάγεται σε παγκόσµια κλίµακα,  µε την  

επωνυµία ''Let's Do It''. Πολίτες από όλη την χώρα, δήµοι, 

φορείς και ειδικές οµάδες, διοργανώνουν τους δικούς τους 

καθαρισµούς και συµµετέχουν στη γιορτή που θα πραγµατο-

ποιηθεί για δεύτερη φορά στον τόπο µας. 

Η Ελληνική Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

ΕΕ∆ΣΑ –που σε συνεργασία µε τον εθελοντικό φορέα «Ώρα 

για ∆ράση», συντονίζει στην χώρα µας τον διεθνή θεσµό 

Let’s Do It- διοργανώνει την δική της δράση καθαρισµού 

στο Πεδίον του Άρεως. «Το ραντεβού δίνεται την Κυριακή 

14 Απριλίου, στις 10.00 π.µ., µπροστά από το άγαλµα του 

Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην είσοδο Λ. Αλεξάνδρας και 

Μαυροµαταίων.

Πληροφορίες : www.letsdoitgreece.org

Το 5ο διεθνές συνέδριο, µε θέµα "Τάσεις και 

Προοπτικές του Τουρισµού στον 21ο Αιώνα", 

θα πραγµατοποιηθεί στο νησί της Ρόδου, (ξε-

νοδοχείο SHERATON), από τις 30 Μαΐου έως 

τις 2 Ιουνίου 2013. Το συνέδριο διοργανώνεται 

από κοινού από το ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασµός, ∆ιοί-

κηση και Πολιτική του Τουρισµού» και από το 

Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών 

του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Κτίζοντας µε Φυσικά Υλικά»

ΧΑΝΙΑ

Πολυτεχνείο Κρήτης, σε συνερ-
γασία µε τη µη κερδοσκοπική 
εταιρεία ¨πηλΟίκο¨ και το ΚΑΜ 
- Κ.Ε.Π.ΠΕ.∆Η.Χ. 

11
Μαΐου
2013

20
Απριλίου

2013

«Πρώην Αεροδρόµιο Ελληνικού και 

Ακτή Αγίου Κοσµά – Το Παρόν και το Μέλλον ενός 

Μητροπολιτικού Πάρκου για την Αθήνα»  

ΑΘΗΝΑ

∆ήµοι Αλίµου,  Γλυφάδας,  
Ελληνικού-Αργυρούπολης, 
ΤΕΕ, ΕΜΠ , Επιτροπή Αγώνα 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο 
Ελληνικού.

 Το Τµήµα Αττικής του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών-ΠΕΑ, µε στόχο την 

προβολή του αρχιτεκτονικού έργου των µελών του και σε συνδιοργάνωση µε τον ΟΠΑΝ∆Α- Οργανισµό 

Πολιτισµού Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου Αθηναίων- διοργανώνει αύριο Σάββατο 13 Απριλίου 

(17.00-19.00) συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ''οικονοµική κρίση και παραγωγή της σύγχρονης 

αρχιτεκτονικής''. Στην εκδήλωση –που γίνεται στο πλαίσιο της «1ης Έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου των 

µελών του Τµήµατος Αττικής και ταυτόχρονης Έκδοσης Καταλόγου»-  θα µιλήσουν οι :

-Βασίλης Αστεριάδης, εκτιµητής ακινήτων, σύµβουλος επενδύσεων , µέλος ΕΛ.Ι.Ε , Σ.ΕΚ.Ε

-Όλγα Αγκούτογλου, οικονοµολόγος , γεν. γραµµατέας FIABCI GREECE , µέλος ΣΜΑΣΑ

-Γιώργος Μαδεµοχωρίτης, αρχιτέκτονας, πρόεδρος τµήµατος Αττικής –ΣΑ∆ΑΣ.

Συντονιστής συζήτησης: Κώστας Χροναίος, αρχιτέκτονας µηχανικός.

4ο ∆ιεθνές Συνέδριο στη 

∆ιαχείριση, τη Μηχανική, το Σχεδιασµό και την Οικονο-

µική του Περιβάλλοντος

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδοµίας και Περιφερεια-
κής Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας,  
∆ιεθνής επιστηµονική οργάνω-
ση SECOTOX, ΤΕΕ, κ.ά. φορείς.

24-28
Ιουνίου
2013

Let’s Do It Greece   

Συνέδριο για τον τουρισµό

Το 2ο Green4Sea Forum διοργανώνει 

στις 17 Απριλίου 2013 το ναυτιλιακό 

portal Safety4Sea, αναγνωρίζοντας την 

µεγάλη ανάγκη που υπάρχει για εµπερι-

στατωµένη ενηµέρωση σχετικά µε τους 

νέους περιβαλλοντικούς κανονισµούς. 

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν εκπρόσωποι 

της ελληνικής και παγκόσµιας ναυτιλίας, 

εκπρόσωποι νηογνωµόνων, καθηγητές 

Πανεπιστηµίων, επιτετραµµένοι του 

∆ιεθνούς Οργανισµού Ναυτιλίας (IMO), 

για όλα τα φλέγοντα περιβαλλοντικά 

θέµατα που απασχολούν και πρόκειται να 

απασχολήσουν τη ναυτιλία σε παγκόσµιο 

επίπεδο τα επόµενα χρόνια. 

«Τα τελευταία χρόνια, όπως τονίζεται 

σε σχετική ανακοίνωση, υπάρχει έντονο 

ενδιαφέρον της παγκόσµιας ναυτιλίας για 

θέµατα που αφορούν στη σχέση περιβάλ-

λοντος και πλοίου και πώς αυτή η σχέση 

θα  παραµείνει αρµονική στο πέρασµα 

των χρόνων. Παρατηρείται εσχάτως έντο-

νη εµφάνιση κανονισµών που αποσκο-

πούν µε την εφαρµογή τους σε έναν πιο 

«πράσινο» τρόπο λειτουργίας του πλοίου, 

που δεν θα επιβαρύνει το περιβάλλον. Οι 

παγκόσµιοι οργανισµοί επιδίδονται σε ένα 

µπαράζ νέων κανονισµών πολλές φορές 

υπερβολικών έως και πρακτικά ανεφάρ-

µοστων στην καθηµερινή λειτουργία του 

πλοίου».

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Ευγενίδειο 

Ίδρυµα και η συµµετοχή σε αυτό είναι 

δωρεάν. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 

δηλώσουν συµµετοχή µέσω του http://

www.safety4sea.com/forum/5/45/. 

Συνέδριο  
για το περιβάλλον  

και τη ναυτιλία 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΕΓΜ 

Άνευ λογικής η αύξηση ασφαλιστικών εισφορών  
των Μηχανικών στο ΕΤΑΑ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Συνεργασία ΤΕΕ µε αντιπροσωπεία Λ∆ Κίνας 

Ως παράλογη ενέργεια, η οποία δεν συµβαδίζει µε την κρίσιµη επαγγελ-

µατική κατάσταση την οποία αντιµετωπίζουν οι Έλληνες µηχανικοί αυτή 

την περίοδο, χαρακτηρίζει ο Σύνδεσµος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων 

Μελετών (ΣΕΓΜ) την απόφαση για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των 

µηχανικών στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (ΕΤΑΑ), διατυπώ-

νοντας την πλήρη διαφωνία του µε την κίνηση αυτή.

«Σε µια περίοδο παρατεταµένης κρίσης και ύφεσης, όπου η δραστηριότητα 

των µηχανικών έχει συρρικνωθεί δραµατικά και οι νέοι συνάδελφοι πρακτικά 

αδυνατούν να βρουν εργασία, είναι εντελώς λανθασµένη και αστήριχτη η 

επιλογή της επιπλέον επιβάρυνσης του κλάδου µε την αύξηση ασφαλιστικών 

εισφορών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΓΜ κ. Ανδρέας Λουκάτος, συµπληρώ-

νοντας πως «πιστεύουµε ότι οδηγούµαστε σε αδιέξοδο, καθώς στην πράξη η 

συντριπτική πλειοψηφία των µηχανικών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις νέες 

αυξηµένες ασφαλιστικές εισφορές».

Ο ΣΕΓΜ καλεί τους αρµόδιους κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες 

να επανεξετάσουν µε ρεαλισµό το θέµα, λαµβάνοντας υπόψη τα πραγµατικά 

δεδοµένα της αγοράς και του κλάδου των µηχανικών, αντί να περιορίζονται 

σε αποστασιοποιηµένες λογιστικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, ο ΣΕΓΜ 

επισηµαίνει την αναγκαιότητα συνεργασίας και συντονισµού των φορέων που 

εκπροσωπούν δραστηριότητες µηχανικών, προκειµένου να προετοιµαστούν 

και να διατυπωθούν εναλλακτικές ορθολογικές και ρεαλιστικές προτάσεις. Ο 

ΣΕΓΜ τονίζει πως η κατάσταση γίνεται ακόµα πιο δύσκολη για τους µηχανι-

κούς που δραστηριοποιούνται στον µελετητικό - συµβουλευτικό κλάδο όπου, 

παρά τις κατά καιρούς κυβερνητικές εξαγγελίες:

-∆εν διαφαίνεται ρεαλιστικό σχέδιο ανάπτυξης.

-∆εν αξιοποιείται αποτελεσµατικά το ΕΣΠΑ σε κατεύθυνση αναπτυξιακής 

ανάκαµψης. 

-∆εν προωθείται ο εκσυγχρονισµός των όρων δραστηριότητας του κλάδου µε 

διαρθρωτικές αλλαγές. 

-∆εν αξιοποιούνται συστηµατικά οι µελετητικές/συµβουλευτικές επιχειρή-

σεις για την υποστήριξη του δηµοσίου.

Στις 5 Απριλίου 2013 πραγµατοποιήθηκε στο ΤΕΕ η συνάντηση του Ειδικού 

Συνεργάτη του ΤΕΕ σε Θέµατα Εξωστρέφειας κ. Αλέξανδρου Καλοφωλιά µε 

αντιπροσωπεία του Οργανισµού   Επιστήµης και Τεχνολογίας της Επαρχίας 

Sichuan της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας  (SAST) καθώς και του Οργανι-

σµού Ξένων Εµπειρογνώµων της Επαρχίας Sichuan της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας 

της Κίνας (SAFEA Sichuan) µε επικεφαλής τον κ. Wu Kai Αντιπρόεδρο του 

Οργανισµού της Επαρχίας Sichuan.

Τα Μέλη της αντιπροσωπείας ήταν τα εξής:

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 

Wu Kai;  Αντιπρόεδρος του Οργανισµού Επιστήµης και Τεχνολογίας της Επαρ-

χίας Sichuan (SAFEA Sichuan)

Hou Jianping:  ∆ιευθύντρια του Οργανισµού Επιστήµης και Τεχνολογίας της 

Επαρχίας Sichuan (SAFEA Sichuan)

Wan Shihong :  ∆ιευθυντής του Περιοδικού «Κόσµος Επιστηµονικής 

Φαντασίας» του Οργανισµού Επιστήµης και Τεχνολογίας της 

Επαρχίας Sichuan (SAFEA Sichuan)

Zhang Mengyu :  Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής του Επενδυτικού Οµίλου 

XingLu Co.Ltd της πόλης Luzhou 

Cui Junwei :  ∆ιευθυντής του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων του Οργανισµού 

Επιστήµης και Τεχνολογίας της Επαρχίας Sichuan (SAFEA 

Sichuan)

Wang Gang:  Έφορος του Μουσείου του Οργανισµού Επιστήµης και Τεχνολο-

γίας της Επαρχίας Sichuan (SAFEA Sichuan)

Από τη ∆ιεύθυνση Θεµάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνών Σχέσεων του 

ΤΕΕ συµµετείχε η κ. Νοτίνα Κοντογιάννη του Τµήµατος ∆ιεθνών Σχέσεων.

Η SAFEA είναι µια Κρατική Οργάνωση για Εµπειρογνώµονες του Εξωτερικού 

µε στόχο το σχεδιασµό, την αναπτυξιακή στρατηγική πνευµατικών πόρων του 

εξωτερικού, τη µελέτη και διαµόρφωση των σχετικών πολιτικών, κανόνων και 

κανονισµών για την έγκριση σχεδίων των υπουργείων και των τοπικών κυ-

βερνήσεων για την πρόσκληση ξένων εµπειρογνωµόνων και προγραµµάτων 

κατάρτισης στο εξωτερικό, καθώς και επίβλεψη της εφαρµογής τους. Επίσης 

διατυπώνει,  βελτιώνει και επιβλέπει τα πρότυπα και τη διοίκηση όσον αφορά 

τους ξένους εµπειρογνώµονες που εργάζονται στην Κίνα και την εκπαίδευση 

των Κινέζων στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, κατά την οποία εξετάστηκαν οι δυνατότη-

τες περαιτέρω συνεργασίας, ο κ. Καλοφωλιάς αναφέρθηκε στις δυνατότητες 

ανταλλαγής εµπειρογνωµόνων σε έργα υποδοµής Κινεζικών και Ελληνικών 

εταιρειών και συνεργασίες στην Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Συζητήθηκε επίσης η συνεργασία σε workshops Αντισεισµικής Τεχνολογίας, 

Μόλυνσης Περιβάλλοντος (Νερά, Ατµόσφαιρα κλπ.), Περιβαλλοντικών Έργων 

καθώς και Έργων Συντήρησης Αρχαίου Πολιτισµού και Μνηµείων. Έγινε 

επίσης πρόταση για µεταφορά της έκθεσης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας 

στο Πεκίνο και από εκεί στην επαρχία Sichuan µε αναφορές στην Κινεζική 

Τεχνολογία.

Τέλος, συζητήθηκαν προοπτικές επενδύσεων µέσω συνεργασίας Ελλήνων 

και Κινεζικών εταιρειών. 
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Ο διεθνής ανταγωνισµός στην προσέλκυση τουριστών έχει ενταθεί τα τε-

λευταία χρόνια, µε κύριο “όπλο” ξενοδοχειακές µονάδες που προσφέρουν 

εντυπωσιακές ανέσεις, πολυτέλεια και ιδέες που µπορούν να κάνουν το 

όνειρο των διακοπών µοναδικό. Μια σειρά από τα νέα πολυτελή τουριστι-

κά καταλύµατα που άνοιξαν ή θα ανοίξουν τις πύλες τους εντός του έτους, 

παρουσιάζουµε χτες και σήµερα απ’ αυτή τη σελίδα.

CAPELLA GEORGETOWN, WASHINGTON, DC
Την 1η Απριλίου, άνοιξε στην Ουάσιγκτον το νεότερο ξενοδοχείο, το οποίο 

διαθέτει µόλις 49 δωµάτια και σουίτες, το καθένα εξοπλισµένο µε ευρω-

παϊκά φωτιστικά, πρωτότυπα έργα σύγχρονης τέχνης, χειροποίητη ταπε-

τσαρία, ιταλικά µαρµάρινα δάπεδα. Το µίνι µπαρ των δωµατίων, µόνο µίνι 

δεν είναι, ενώ οι πελάτες έχουν στη διάθεσή τους τις υπηρεσίες προ-

σωπικών βοηθών καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, που µπορούν να τους ορ-

γανώσουν ακόµη και περιηγήσεις. Εντυπωσιακό το µπάρ στον τελευταίο 

όροφο, όπου µαζί µε το ποτό προσφέρονται καναπεδάκια και θέα στον 

ποταµό Πότοµακ, το Kennedy Center και το µνηµείο Ουάσιγκτον.

SHANGRI-LA HOTEL, ΣΤΟ SHARD, ΛΟΝ∆ΙΝΟ
Ο ασιατικός ξενοδοχειακός όµιλος Shangri-La, θα ανοίξει τον Μάϊο το 

πρώτο επί βρετανικού εδάφους ξενοδοχείο, στον ενυπωσιακό νέο ου-

ρανοξύστη Shard που σχεδίασε ο Renzo Piano. Και τα 202 δωµάτιά του 

προσφέρουν απεριόριστη θέα της πόλης, ενώ τα µπάνια στις σουίτες δια-

θέτουν θερµαινόµενα πατώµατα, µεγάλες Led τηλεοράσεις, υψηλής ταχύ-

τητας πρόσβαση στο Internet και υπηρεσίες µπάτλερ. Το ξενοδοχείο, που 

βρίσκεται σε πιο υψηλούς ορόφους του ουρανοξύστη, διαθέτει τέσσερα 

εστιατόρια και µπαρ, πισίνα µε υπερχείλιση και ένα γυµναστήριο 24ωρης 

λειτουργίας στον τελευταίο όροφο, µε θέα προς τον καθεδρικό του Αγίου 

Παύλου και τον Πύργο του Λονδίνου.

BANYAN TREE ΚERELA, ΙΝ∆ΙΑ
Εντός του πρώτου εξαµήνου, σε ένα ιδιωτικό νησί θα λειτουργήσει αυτό 

το ξενοδοχείο, η ιδιοτυπία του οποίου, µεταξύ άλλων, είναι ότι οι πελάτες 

θα φτάνουν από το λόµπι στην κάθε βίλα, µε την αυτόνοµη πισίνα, µε σκά-

φος. Οι βίλες είναι εµπνευσµένες από την τέχνη Kathakali της περιοχής, 

κυριαρχούν τα περίτεχνα ξυλόγλυπτα από τικ και τα γλυπτά διακοσµητικά 

έργα τέχνης από χαλκό, ενώ οι ταπετσαρίες και επενδύσεις είναι έργα 

χειροτεχνίας σε υφάσµατα µε ζωηρά χρώµατα. Φυσικά, σε ένα τέτοιο ξε-

νοδοχείο προσφέρονται ειδικά “πακέτα” ευεξίας Spa, ειδικές τοπικές θε-

ραπείες και γιόγκα, ενώ στις πισίνες περιφέρονται µπάτλερ µε δροσερές 

πετσέτες, πιατέλες µε φρούτα και δροσιστικό σπρέι. Για τους οπαδούς της 

ανδρεναλίνης, το ξενοδοχείο διαθέτει τοίχο αναρρίχησης, χώρο τοξοβολί-

ας, ενώ µπορούν να κάνουν εκδροµές µε βάρκα σε γειτονικούς βάλτους ή 

καταδύσεις και άλλοι να πάρουν µαθήµατα ινδικής µαγειρικής. 

ΕΞΙ ΑΚΟΜΗ
Μια σειρά άλλα, αντίστοιχης πολυτέλειας και έµπνευσης ως προς τις 

προσφορές ξενοδοχεία, αναµένεται να ανοίξουν ως το τέλος του χρόνου. 

Μεταξύ αυτών: το Mahali Mzuri, ένα ξεοδοχείο µόλις 12 δωµατίων στην 

Κένυα, δηµιούργηµα του εκκεντρικού Βρετανού επιχειρηµατία Ρίτσαρντ 

Μπράνσον, που προσφέρεται για σαφάρι στην Motorogi Conservancy, στη 

βόρεια περιοχή της Maasai Mara. To St Regis Saadiyat Island Resort, στο 

Αµπού Ντάµπι, µε επτά εστιατόρια και ένα εκτεταµένο spa. Το Peninsulas, 

στο Παρίσι, κοντά στην Αψίδα του Θριάµβου. Το Sofitel Si, στη Σιγκαπού-

ρη, το τρίτο της σειράς στον κόσµο. Το Oberoi, στο Ντουµπάι, µε τα 250 

δωµάτια του να έχουν όλα θέα στο Burj Khalifa, το υψηλότερο κτίριο του 

πλανήτη και το Regent, στο Μπαλί, που βρίσκεται στην παραλία Σανούρ, 

µια από τις οµορφότερες του νησιού.



Ευκολίες πληρωµής προβλέπει υπουργική απόφαση για την προστασία των ευά-

λωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία υπέγραψε ο υφυπουργός 

Περιβάλλοντος Μάκης Παπαγεωργίου, µετά από εισήγηση της Ρυθµιστικής Αρχής 

Ενέργειας. Στην απόφαση προβλέπεται η εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

των καταναλωτών, τµηµατικά και άτοκα, µε δόσεις που δε θα υπερβαίνουν το 50% 

της αντίστοιχης µηνιαίας δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, απαγορεύεται 

η διακοπή ηλεκτροδότησης στους ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές από το 

Νοέµβριο ως τον Απρίλιο και από τον Ιούλιο ως τον Αύγουστο. Ο προµηθευτής 

οφείλει να αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο 

λογαριασµό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµε-

ρίας στο συνολικό οφειλόµενο ποσό του νέου λογαριασµού.

Óå äüóåéò ç åîüöëçóç ôïõ ñåýìáôïò

Έρχονται νέες αντικειµενικές αξίες των ακινήτων τον Ιούλιο που αναµένεται να 

φέρουν τα πάνω κάτω στην κτηµαταγορά καθώς θα προβλέπουν σηµαντικές αυξή-

σεις, αλλά και µειώσεις σε περιοχές όπου σήµερα οι εµπορικές υπολείπονται των 

αντικειµενικών τιµών.

Οι νέες τιµές ζώνης που θα καθοριστούν για όλα τα ακίνητα θα αποτελέσουν τη βάση για 

τον υπολογισµό του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων που θα ισχύσει το 2014 και ενδεχοµένως 

να ληφθούν υπόψη για την επιβολή του νέου «χαρατσιού» του 2013 για τα ηλεκτροδο-

τούµενα ακίνητα που θα εισπραχθεί µέσω της ∆ΕΗ. Το οικονοµικό επιτελείο, αποφάσισε 

να ενεργοποιήσει σχέδιο-εξπρές για την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών 

των ακινήτων µετά την απαίτηση της τρόικα για εξίσωση αντικειµενικών και αγοραίων 

τιµών. Για το σκοπό αυτό, ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας υπόγραψε απόφαση 

µε την οποία συστήνεται άλλη µια επιτροπή η οποία αναλαµβάνει να καθορίσει µέσα σε 

τρεις µήνες τις νέες αντικειµενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα και να τις παραδώ-

σει µέχρι τις 8 Ιουλίου στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Το σχέδιο αναµένεται να 

συνοδευτεί µε την επέκταση του συστήµατος των αντικειµενικών αξιών σε κάθε... γωνιά 

της Ελλάδας και ενδεχοµένως µε τη µείωση του φόρου µεταβίβασης.

ÁíáôñïðÝò óôéò áíôéêåéìåíéêÝò  

áîßåò áêéíÞôùí 

Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγµατεύσεις µε την 

τρόικα συνεχίζονται όλα δείχνουν ότι η «έκπτωση» 

στο χαράτσι θα κλειδώσει οριζόντια όχι στο 10%, όπως 

επιθυµέι η τρόικα αλλά µε βάση το αρχικό σχέδιο το 

οποίο προέβλεπε πως όλοι οι συντελεστές του «χα-

ρατσιού» (ΕΕΤΗ∆Ε) θα µειωθούν φέτος κατά 15% σε 

σχέση µε το 2012.

Στον αέρα είναι ακόµη οι απολύσεις, η κάλυψη του 

δηµοσιονοµικού κενού και οι υποθήκες Η µόνη συµ-

φωνία που έχουν καταλήξει οι δύο πλευρές αφορά τη 

ρύθµιση χρεών προς εφορίες και ασφαλιστικά ταµεία 

στις 48 δόσεις.

Óôï 15% ç Ýêðôùóç  
ôïõ ÅÅÔÇÄÅ

Συνεργασία µε το Γενικό Γραµµατέα 

∆ηµοσίων Έργων Στράτο Σιµόπουλο 

είχε, στην Αθήνα, ο Γενικός Γραµµατέας 

Μανώλης Αγγελάκας για την εκτέλε-

ση των έργων βελτίωσης του οδικού 

δικτύου ∆υτ. Μεσσηνίας, τα οποία 

εκτελούνται από συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα. Στη συνάντηση εξετά-

σθηκε, ακόµη, η πορεία εκτέλεσης του 

έργου του Φράγµατος Πείρου-Παρα-

πείρου και ο κ. Σιµό-

πουλος έδωσε σαφείς 

οδηγίες στους αρµόδιους 

υπηρεσιακούς παράγο-

ντες για επιτάχυνση των 

εργασιών υλοποίησης 

του έργου.  Συζητήθηκε, 

επίσης, το θέµα ίδρυσης 

και λειτουργίας του φορέα διαχείρι-

σης του έργου Πείρου-Παραπείρου, 

ενώ αναµένονται οι προτάσεις όσων 

συµµετείχαν σε σχετική σύσκεψη, που 

πραγµατοποιήθηκε, πρόσφατα, στα Γρα-

φεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 

στην Πάτρα. ∆ροµολογήθηκε, δε, το 

ζήτηµα των οφειλών και η εξόφληση 

των δεδουλευµένων των εργαζοµένων 

στο έργο.

Ïäéêü äéêôýïõ ÄõôéêÞò Ìåóóçíßáò 

Το "πράσινο φως" για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την υλο-

ποίηση του νέου γηπέδου του ΠΑΟ µε τους όρους που προβλέπει 

το σχετικό Π∆ και αφορούν σε γήπεδο 40.000 θέσεων µε σύνοδες 

εµπορικές χρήσεις, µειωµένες όµως σε σχέση µε το αρχικό σχέ-

διο, έδωσε το ΣτΕ. Το Ανώτατο ∆ικαστήριο ενέκρινε το Προεδρικό 

∆ιάταγµα για τη ∆ιπλή Ανάπλαση. Πλέον ο ΠΑΟ έχει το δικαίωµα 

να χρησιµοποιεί το παλιό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας µέ-

χρι την κατασκευή του καινούριου γηπέδου. Το πρόβληµα για την 

κατασκευή του νέου γηπέδου, που θα ανοίξει το δρόµο και για τη 

∆ιπλή Ανάπλαση, πάντως, κολλάει στην οικονοµική αδυναµία του 

Παναθηναϊκού, οπότε είναι δύσκολο να υπάρξουν θετικές εξε-

λίξεις σύντοµα, τόσο για το Βοτανικό όσο και για τη Λεωφόρο. 

Εξάλλου ξεκίνησε στο ΣτΕ και η πρώτη εξέταση του Π∆ για την 

ανάπλαση του Φαλήρου. Η συζήτηση αναµένεται να ολοκληρω-

θεί προς τα τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου.

Άναψε «πράσινο φως»  
για τη ∆ιπλή Ανάπλαση
ΆΆΆΆΆΆ ψψψψψψψ άάάάάάά
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Συζητείται ο τρόπος συµµετοχής του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας- ΤΟ EUROGROUP 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΙΑΣΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- ∆ιάφορες προτάσεις για 

τους ξένους επενδυτές- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΝ∆ΙΝΟ ΑΠΟ ALPHA 
BANK ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ EUROBANK
έµειναν άνεργα- Υπερβαίνουν τις εκτιµήσεις της κυβέρνησης- ΝΕΟ 
ΑΛΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27,2% ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΘΕΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ράλι για τις µετοχές του κλάδου- Αυξηµένες οι 

συναλλαγές- ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 30% ΣΕ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ Χ.Α.
Ανακοινώθηκε το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Eurobank- 
ΣΕ ΑΓΩΝΑ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α, ΛΕΕΙ Η HSBC

ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 27,2%- Χωρίς απασχόληση 

οι έξι στους δέκα ηλικίας έως 25 ετών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕ Ι∆ΙΩΤΕΣ 290 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ- Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Πρασονήσι Ρόδου, πρώην 

ΑΓΩΝΑΣ 
∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 3.000 ΑΤΟΜΑ ΕΜΕΝΑΝ ΑΝΕΡΓΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 

ΠΡΩΤΗ Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ∆ΟΥΒΛΙΝΟ 

ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Το µοντέλο της 

Κύπρου θα µπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλα κράτη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: 3.500 ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΤΟΝ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ- ΚΡΙΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ EUROGROUP- Οι υπουργοί συνέρχονται σήµερα 

ΣΤΗ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
ΟΦΕΙΛΕΣ- Ελληνική προσφυγή προανήγγειλε ο κ. Αβραµόπουλος.

ΤΑ ΝΕΑ: Σόιµπλε: Το θέµα έχει ξεκαθαρίσει εδώ και καιρό. ∆εν 

υπάρχει καµία ελπίδα να δοθούν αποζηµιώσεις- Αβραµόπουλος: Το αν 

έχει λήξει ή όχι η υπόθεση το καθορίζει η διεθνής ∆ικαιοσύνη και κανείς 

άλλος- ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ 54 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ- Επιµένει η Ελλάδα για το 

∆ΗΜΟΣΙΟ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Γερµανική επικυριαρχία, διά στόµατος Σόιµπλε, 

περιφρονεί το διεθνές δίκαιο- Ο ∆ΙΚΑΣΤΗΣ DREAD ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ- 

Και όµως, ο Χίτλερ είχε αρχίσει να αποπληρώνει το κατοχικό δάνειο! 

 ΣΕ ΤΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ 
∆ΙΑΦΩΝΟΥΝ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΜΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ.

ΕΘΝΟΣ: Το διαρκές σκάνδαλο στην Υγεία συνεχίζεται- ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΜΕ 
ΤΙΣ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ- ΘΗΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΟΡΚΟΥΣ 
το γερµανικό σχέδιο- ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ EUROGROUP Η Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΤΟ ΚΚΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΝΕΟ 
∆ΙΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟ Ν∆- ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι νέες ρυθµίσεις του υπουργείου 

Περιβάλλοντος- ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 40% ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΛΗΦΘΟΥΝ ΝΕΑ 
ΜΕΤΡΑ- Η κυβέρνηση θα καλύψει τις «µαύρες τρύπες» της διετίας µε 

«ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ, ΤΡΕΞΤΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:  Έρευνα: 650 φοιτητές 

αποκαλύπτουν το κόστος των σπουδών τους- ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΤΟ… 
∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Και απολύσεις και χαράτσια- ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΡΥΠΑ 
ΤΩΝ 4 ∆ΙΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: 

Βουλή- ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΑΠ- ΓΚΕΪΤ- Για «εσωτερική 

προνοµιακή πληροφόρηση και αθέµιτη, ανήθικη προικοδότηση» 

ΧΥ∆ΑΙΟΤΗΤΑ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» 
MOODY’S ΓΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ- EUROBANK.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:

από το… γαλαντόµο ∆ΝΤ)- ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΧΛΙ∆ΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ 60% Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΦΥΪΑ- Το σύστηµα δέσµιο του 

βλακώδους λαϊκισµού.

Η ΑΥΓΗ: 752 ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ-

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ξεκίνησε το 19ο Συνέδριο του ΚΚΕ- ΜΕ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ 
ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΣ. 

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ µε όλα τα κριτήρια- ΕΚΑΣ: 

ΠΟΙΟΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ 
στην προκλητική τοποθέτηση του Β. Σόιµπλε- ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Όντα, τα οποία ο Μέγας Αλέξανδρος είχε κλείσει 

στις διάφορες Πύλες και ανήκουν στα ρυπαρά γένη- ΧΘΟΝΙΟΙ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΘΟΝΙΟΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ!
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ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ «ΚΛΕΙ∆ΩΝΕΙ» Η 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 3 | 12/04/2013

Στη σηµερινή, άτυπη, συνεδρίαση του Eurogroup στο 

∆ουβλίνο, θα γίνει n πρώτη συζήτηση, σε πολιτικό επίπεδο 

µε τους εταίρους µας, για τις διαπραγµατεύσεις που 

συνεχίζονται στην Αθήνα µε την τρόικα, µε την Ελλάδα 

να εκτιµά πως ίσως και την Τρίτη, θα υπάρξει οριστική 

συµφωνία. Οι συζητήσεις µε τους πιστωτές συνεχίστηκαν και 

χθες στο υπουργείο Οικονοµικών, µε επίκεντρο το ζήτηµα 

του ∆ηµοσίου που παραµένει ακόµη σε εκκρεµότητα, σε 

σύσκεψη µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών Xρ. 

Σταϊκούρα και τον υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης. 

Ο κ. Σταϊκούρας θα έχει συνάντηση και σήµερα το 

µεσηµέρι µε τους Π. Τόµσεν, Κ. Μαζούχ και M. Μορς και 

δεν αποκλείεται να δώσει εκ νέου το «παρών» και ο κ. 

Μανιτάκης. Στη σηµερινή συνεδρίαση του Eurogroup, 

πάντως, δεν αναµένονται αποφάσεις για την αποδέσµευση 

της δόσης. Ωστόσο n Αθήνα ευελπιστεί σε µια πρώτη 

ισχυρή θετική ένδειξη, µε δεδοµένο ότι έχουν κλείσει οι 

διαπραγµατεύσεις για το δηµοσιονοµικό κενό, το οποίο n 

χωρίς τη λήψη πρόσθετων, δηµοσιονοµικών µέτρων. Στο 

πλαίσιο αυτό «κλείδωσαν» και αποµένουν οι τελευταίες 

την ενιαία ρύθµιση εξόφλησης οφειλών προς ∆ηµόσιο και 

Ταµεία, που είναι και το βασικό όχηµα για την κάλυψη του 

δηµοσιονοµικού κενού. Πηγές του υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης εκτιµούσαν χθες πως βρισκόµαστε κοντά σε 

συµφωνία, σηµειώνοντας, ωστόσο, πως οριστικές αποφάσεις 

θα ληφθούν από την τρικοµµατική κυβέρνηση. Οι ίδιες 

πηγές υποστήριζαν πως οποιαδήποτε αριθµητική δέσµευση 

για αποµακρύνσεις συνιστά αναθεώρηση του Μνηµονίου, 

καθώς το Μνηµόνιο δεν περιλαµβάνει ρητή πρόβλεψη 

για αριθµό οριστικών αποχωρήσεων και έτσι µια τέτοια 

απόφαση πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. 

Μετά τη χθεσινή σύσκεψη, κύκλοι και των δύο υπουργείων 

απέφυγαν να διαψεύσουν πληροφορίες ότι n τρόικα 

έχει σκληρύνει τη στάση της, απαιτώντας συγκεκριµένες 

αριθµητικές δεσµεύσεις για οριστικές αποχωρήσεις, φέτος. 

«To βλέπουµε αύριο» ήταν n απάντηση αξιωµατούχου του 

υπουργείου Οικονοµικών για το εάν έχουν διαφοροποιηθεί 

οι απαιτήσεις του Μνηµονίου για το ∆ηµόσιο. Πηγές του 

υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης έκαναν λόγο 

για καλό κλίµα, διευκρινίζοντας ότι εξετάστηκε και το 

θέµα της επίσπευσης των διαδικασιών στα πειθαρχικά. 

Η τρόικα ζητά οτιδήποτε αποφασιστεί να είναι σύννοµο 

και πραγµατοποιήσιµο, καθώς δεν επιθυµούν οι όποιες 

αποφάσεις των πειθαρχικών να «πέσουν» στα δικαστήρια. 

Πρακτικά αυτό που ζητούν δεν είναι ένας νέος νόµος, αλλά 

τρόποι επίσπευσης των διαδικασιών εντός του ισχύοντος 

νοµικού πλαισίου. Ο κ. Μανιτάκης υποστήριξε ότι -είναι 

ανεύθυνο να δεσµευθεί για οποιαδήποτε αλλαγή, χωρίς 

να έχει προηγηθεί n απαραίτητη µελέτη. Ωστόσο στο 

τραπέζι βρίσκεται n σύντµηση των προθεσµιών για τις 

διαδικασίες στα πειθαρχικά. Η τρόικα φέρεται να απαιτεί την 

5.000 ακατάλληλων υπαλλήλων έως το τέλος του έτους 

µέσω αξιολόγησης. Ο υπουργός Οικονοµικών Γ. Στουρνάρας 

αναχώρησε χθες για το ∆ουβλίνο, αφού είχε ολιγόωρη 

σύσκεψη χθες το πρωί µε τους Π. Τόµσεν, Κ. Μαζούχ 

και M. Μορς, µετά τις µαραθώνιες συσκέψεις προχθές. 

Όπως κατέστη γνωστό µετά τις συσκέψεις της Τετάρτης, 

που ολοκληρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, το 

υπουργείο Οικονοµικών ελπίζει πλέον πως θα κλείσουµε τη 

συµφωνία µε την τρόικα, την ερχόµενη εβδοµάδα, πιθανόν 

και την Τρίτη. Κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου 

Οικονοµικών διευκρίνιζε πως ολοκληρώθηκε n συζήτηση 

για την κάλυψη του δηµοσιονοµικού κενού, ύψους 4 

λήψη πρόσθετων, δηµοσιονοµικών, µέτρων. Σύµφωνα µε 

πληροφορίες το δηµοσιονοµικό κενό καλύπτεται αφενός από 

τα έσοδα µέσω της φορολόγησης των ακινήτων, αφετέρου 

από τα αυξηµένα µερίσµατα που εκτιµάται πως θα αποδώσει 

φέτος στο ∆ηµόσιο n Τράπεζα της Ελλάδος. Θετικά στις 

συζητήσεις προσµέτρησε και το ότι το πρωτογενές έλλειµµα, 

ΣΤΟ ΤΑΙΠΕ∆ 290 ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ 
ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΤΟ ΣΕΦ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 20 | 12/04/2013

Με 290 ακίνητα του ∆ηµοσίου προικίζεται τις επόµενες 

τα 1.000 ακίνητα που πρέπει να µεταβιβάσει το ελληνικό 

∆ηµόσιο στο Ταµείο Αποκρατικοποιήσεων µέχρι το τέλος 

λίγες ηµέρες, αφού σύµφωνα µε το επικαιροποιηµένο 

τέλος Μαρτίου. Από τα δεκάδες ακίνητα που µεταφέρονται 

500 στρεµµάτων, n οποία προορίζεται για εµπορικό πάρκο 

και πάρκο αναψυχής. Σε άλλη περίπτωση, εφόσον δεν 

ελλιµενισµού των κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται τον 

Πειραιά. To Ταµείο, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα επιδιώξει 

να αποκτήσει αυτό τον χαρακτήρα το ΣΕΦ, καθώς εκτιµάται 

ότι n αξιοποίηση του χώρου ως λιµένα κρουαζιερόπλοιων, 

θα πολλαπλασιάσει την αξία του ακινήτου. Οι τελικές 

αποφάσεις όµως θα ληφθούν στο Μέγαρο Μαξίµου και στο 

υπουργικό συµβούλιο. Όπως όµως και να έχει n κατάσταση 

για τη µελλοντική χρήση του ΣΕΦ, το σίγουρο είναι ότι το 

Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται ακίνητα τόσο στην Αττική, 

όσο και στην επαρχία. Ως πιο εµβληµατικά χαρακτηρίζονται 

το Πρασονήσι Ρόδου, το πρώην Βασιλικό Κτήµα στο Τατόι, 
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το χιονοδροµικό κέντρο στο Καϊµακτσαλάν κ.ά. Ειδικά  

στην Αττική, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου 

Οικονοµικών, έµφαση δίδεται στα ακίνητα που καλύπτουν 

κεντρικές περιοχές των Αθηνών όπως Σύνταγµα, Κολωνάκι, 

Ψυρρή κ.λπ. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι οικιστικές 

αναπτύξεις. Για παράδειγµα, στο Ταµείο µεταφέρονται οι 

αδόµητες εκτάσεις στα σύνορα Γαλατσίου και Παλαιού 

Ψυχικού. Επίσης µεταφέρονται ακίνητα που βρίσκονται 

στις περιοχές των Μεγάρων, των Νέων Λιοσίων κ.ά. µε 

τεχνικά και περιβαλλοντικά. Εκτός Αττικής, σηµαντικά 

όρος Βόρας, στον Άγιο Αθανάσιο και στη λίµνη Βεγορίτιδα), 

Μονοδένδρι Αζάπικο, εκτάσεις στην Καλάνδρα και Ποσείδι 

ακίνητα αυτά προορίζεται να ενισχύσουν τις τουριστικές 

υποδοµές και την παραθεριστική κατοικία. Επίσης στόχος 

είναι n προσέλκυση επενδυτών που δραστηριοποιούνται 

στην ανάπτυξη του χιονοδροµικού τουρισµού, του 

ναυταθλητισµού και του οικοτουρισµού. Τέλος, µεταξύ 

των µεταβιβασθέντων ακινήτων στην Πελοπόννησο 

περιλαµβάνονται εκτάσεις στην Ερµιόνη Αργολίδος, 

πλησίον των δηµοφιλών καλοκαιρινών προορισµών της 

Ελλάδας όπως το Πόρτο Χέλι, n Ύδρα, οι Σπέτσες αλλά και 

και εδώ τις χρήσεις τουρισµού και παραθεριστικής 

κατοικίας. 

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 10 | 12/04/2013

Πρόστιµα από 10.000 έως και 100.000 ευρώ θα µπορούν 

να επιβάλουν, στο εξής, οι προϊστάµενοι των εφοριών 

στις A.E. και στις ΕΠΕ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί 

φορολογικό πιστοποιητικό. To «πράσινο φως» έδωσε ο 

γενικός γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, X. Θεοχάρης, 

όλους τους προϊσταµένους των ελεγκτικών υπηρεσιών του 

υπουργείου Οικονοµικών, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης 

των διαδικασιών επιβολής και είσπραξης των προστίµων.  

Υπενθυµίζεται ότι, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, 

νόµιµοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που διενεργούν 

υποχρεωτικούς ελέγχους σε Ανώνυµες Εταιρείες και 

Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης, υποχρεούνται στην 

έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. To πιστοποιητικό 

αυτό εκδίδεται ύστερα από έλεγχο που διενεργείται, 

παράλληλα µε τον έλεγχο της οικονοµικής διαχείρισης, 

ως προς την εφαρµογή των φορολογικών διατάξεων 

σε φορολογικά αντικείµενα. Φορολογικές παραβάσεις, 

καθώς και µη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων, που 

διαπιστώνονται από τα τηρούµενα βιβλία και στοιχεία κατά 

τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται 

αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν 

περιλαµβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων 

της φορολογικής νοµοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός 

φορολογικός έλεγχος. Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν 

συγκεκριµένα φορολογικά δεδοµένα για την ελεγχθείσα 

εταιρεία, µε τα οποία συµφωνεί και n αρµόδια ελληνική 

φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα των εκθέσεων ελέγχου. Επισηµαίνεται 

ότι τα ανωτέρω πρόσωπα διώκονται και τιµωρούνται για 

κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών. Τα φυσικά πρόσωπα 

δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, 

φοιτητές, µεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι κλπ., που 

µετέχουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη σύµβασης 

έργου, σε ερευνητικά προγράµµατα, επιχορηγούµενα ή 

µη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα 

απεικόνισης συναλλαγών όσο και από διάφορους φορείς, 

θεωρείται ότι δεν είναι ερευνητές, αλλά παρέχοντες 

υπηρεσίες συµµετέχοντες σε ερευνητικό έργο, και ως 

εκ τούτου για την περιστασιακή συµµετοχή τους στα 

προγράµµατα αυτά δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης 

συναλλαγών, εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεα από 

άλλη αιτία. Για τη δραστηριότητά τους αυτή δεν τηρούν 

βιβλία και δεν εκδίδουν στοιχεία, για την αµοιβή δε που 

λαµβάνουν, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής, εκδίδεται 

από τον αντισυµβαλλόµενο απόδειξη δαπάνης. Αυτά 

γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων, X. Θεοχάρης, στην οποία 

υπογραµµίζεται ότι τα ανωτέρω αναλογικά ισχύουν και 

για τις κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι συµµετέχουν 

σε καινοτόµες δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούν 

φορείς εποπτευόµενοι από το υπουργείο Παιδείας και 

προσφέρουν ως επιµορφωτές, δηµιουργοί εκπαιδευτικού 

υλικού σε έντυπη µορφή ή ηλεκτρονική µορφή, υπηρεσίες 

υποστήριξης καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων 

πρωτοβάθµιας-δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ειδικής 

αγωγής, τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών 

κλπ. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ανάθεσης σε εν 

ενεργεία δηµόσιο ή ιδιωτικό υπάλληλο, από το Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εθνικών ή 

συγχρηµατοδοτούµενων από την E.E. έργων, επιµόρφωσης 

στην ελληνική γλώσσα, οµάδων προσώπων. ∆ιευκρινίζεται, 

εξάλλου, ότι ο εν ενεργεία δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος 

ή συνταξιούχος, που ασχολείται ως εισηγητής, δεν είναι 

υπόχρεος εφαρµογής των διατάξεων του ΚΦΑΣ και ως εκ 

τούτου δεν τηρεί βιβλία και δεν εκδίδει στοιχεία για τη 

δραστηριότητά του αυτή, µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι 

δεν είναι υπόχρεος εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα 

αυτού για κάποια άλλη δραστηριότητα.


