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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

 ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Έρχεται ο Ενιαίος  
Φόρος Ακινήτων 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ  (ΣΕΤΕΕ) ανακοίνωσε ότι συμμετέχει αγωνιστικά στην 24ωρη Πα-

νελλαδική απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ)  την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 

2013, καταγγέλλοντας ότι «η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις 

εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής τοκογλύφους». 

Αναλυτικά στη σελ. 3

Áðåñãßá ÓÅÔÅÅ êáé ÐÏÓÅÕÐÅ×ÙÄÅ

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

ÊõâåñíçôéêÝò «÷áñÝò êáé ðáíçãýñéá» ãéá 

äçìïóéïíïìéêü ðëåüíáóìá, ìå ôçí áëÞèåéá, üìùò, 

íá åßíáé êÜðùò äéáöïñåôéêÞ: ðëåüíáóìá óôéò 

êéíçôïðïéÞóåéò (äÜóêáëïé, êáèçãçôÝò, åñãáæüìåíïé 

óôçí áìõíôéêÞ âéïìç÷áíßá, ãéáôñïß), óôçí áíåñãßá (ïé 

åñãáæüìåíïé óôïí ÏÁÅÄ êáôáããÝëëïõí ìåãáëýôåñá 

ðïóïóôÜ áð’ áõôÜ ðïõ åðéóÞìùò áíáêïéíþíïíôáé), 

óôéò áõôïêôïíßåò (ìßá êÜèå 18 þñåò, ìå ôï 75% 

áõôþí ãéá ïéêïíïìéêïýò ëüãïõò) êáé Ýëëåéììá óôïí 


Ãéá ôï …äéáöïñåôéêü äéÜâáóìá ôùí äåäïìÝíùí, 

ùóôüóï, êáíåßò äåí ìðïñåß íá éó÷õñéóôåß üôé öôáßíå 

ïé áíþôáôåò ó÷ïëÝò ìáò, ðáñüëï ðïõ âÜëëïíôáé 

áíçëåþò êáé ðïéêéëïôñüðùò ôï ôåëåõôáßï äéÜóôçìá 

áðü ôçí êõâÝñíçóç (ìå ëüãéá êáé ðñÜîåéò).

¸îé åëëçíéêÜ ðáíåðéóôÞìéá öéãïõñÜñïõí áíÜìåóá 

óôá 800 êáëýôåñá éäñýìáôá ðáãêïóìßùò, ôá ïðïßá 

êáôáãñÜöïíôáé óôï ÄéåèíÞ Ðßíáêá ÊáôÜôáîçò 

Ðáíåðéóôçìßùí ôçò QS, ãéá ôï 2013. Êáëýôåñï 

åëëçíéêü ðáíåðéóôÞìéï, ãéá äåýôåñç óõíå÷Þ ÷ñïíéÜ, ôï 

ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, ôï ïðïßï, 

ìÜëéóôá, âåëôßùóå ôç èÝóç ôïõ óôçí êáôÜôáîç (áðü 

ôçí èÝóç 451-500 ôï 2012, óôç èÝóç 471- 480 ãéá 

ôï 2013). Áêïëïõèïýí ôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò ÊñÞôçò 

(èÝóç 491-500), ôï Êáðïäéóôñéáêü ÐáíåðéóôÞìéï 

Áèçíþí êáé ôï Åèíéêü Ìåôóüâéï Ðïëõôå÷íåßï (èÝóåéò 

501-550), ôï ÐáíåðéóôÞìéï Ðáôñþí (èÝóç 601-650) 

êáé ôï Ïéêïíïìéêü ÐáíåðéóôÞìéï Áèçíþí (èÝóç +701).

ÌÝóá óôéò åîáéñåôéêÜ áíôßîïåò óõíèÞêåò ðïõ 

äéáìïñöþíåé ç êõâåñíçôéêÞ åíäïôéêüôçôá óôçí 

«ôñüéêá», ç åëëçíéêÞ ðáéäåßá åðéâéþíåé, ðáñÜãåé 

åðéóôçìïíéêü äõíáìéêü, ðïõ óõíéóôÜ ðñïûðüèåóç 

ãéá ôçí áíÜðôõîç, ðëçí, üìùò, ïé äéá÷åéñéóôÝò ôçò 

åîïõóßáò ïõäåìßá áíáðôõîéáêÞ ðñïïðôéêÞ áíïßãïõí, 

ðéóôåýïíôáò ðùò ìå ôéò ðåñéêïðÝò áìïéâþí êáé 

óõíôÜîåùí, êáèþò êáé ôá «÷áñÜôóéá» èá äçìéïõñãïýí 



Mόνο η κύρια και ιδιοκατοικούμε-

νη κατοικία που ανήκει κατά κυρι-

ότητα ή επικαρπία σε μακροχρόνια 

άνεργο ή σε άνεργο που επιδοτεί-

ται για περισσότερους από έξι μή-

νες και έχει οικογενειακό εισόδη-

μα έως 12.000 ευρώ θα εξαιρείται 

από την καταβολή του Ενιαίου Φό-

ρου Ακινήτου. 

Παράλληλα όμως απαραίτητη προ-

ϋπόθεση είναι η τιμή ζώνης του 

ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 

3.000 ευρώ, το εμβαδόν να μην 

ξεπερνά τα 120 τ.μ. και η συνολική 

αξία της ακίνητης περιουσίας του 

δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 

150.000 ευρώ. Αυτά προβλέπει 

σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληρο-

φορίες του Τύπου το σχέδιο νόμου 

για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που 

αναμένεται να δώσει σε δημόσια 

διαβούλευση το υπουργείο Οικο-

νομικών στο τέλος της εβδομά-

δας, Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 

άνεργοι που διαθέτουν εξοχική 

κατοικία, οικόπεδα ή αγροτεμά-

χια θα καταβάλλουν κανονικά τον 

Ενιαίο Φόρο Ακινήτων για καθένα 

από αυτά. 

Το ίδιο ισχύει και για ανέργους 

με κύρια κατοικία μεγάλης αξίας 

ή πολλών τετραγωνικών μέτρων. 

Στο μεταξύ την τελευταία κυριο-

λεκτικά στιγμή θα αποφασίσει το 

υπουργείο Οικονομικών για το εάν 

τα φτωχά νοικοκυριά και οι ευπα-

θείς κοινωνικές ομάδες του πλη-

θυσμού θα πληρώσουν μειωμένο 

Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 ή 

θα λάβουν διευκολύνσεις για την 

καταβολή του φόρου.

Από το φόρο 
ακινήτων θα 
εξαιρείται µόνον 
η κύρια και 
ιδιοκατοικούµε-
νη κατοικία που 
ανήκει κατά κυ-
ριότητα ή επικαρ-
πία σε µακρο-
χρόνια άνεργο ή 
σε άνεργο που 
επιδοτείται για 
περισσότερους 
από έξι µήνες και 
έχει οικογενεια-
κό εισόδηµα έως 
12.000 ευρώ.



Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών ∆ιπλω-

µατούχων Μηχανικών Νοµού Καρδίτσας, υπό την 

αιγίδα του ∆ήµου Καρδίτσας και του Τµήµατος Κε-

ντρικής και ∆υτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, διοργανώ-

νει -για 2η συνεχή χρονιά- επταήµερο δράσεων και 

εκδηλώσεων για την πόλη της Καρδίτσας µε τίτλο 

«ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη µου 2014». 

Οι εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν από 15 

ως 22 Φεβρουαρίου 2014 και θα διεξαχθούν σε 

επιλεγµένους χώρους της πόλης. Το πρόγραµµα 

δράσεων χωρίζεται σε τρεις θεµατικές ενότητες, που 

σχετίζονται µε το Παρελθόν, το Παρόν και το Μέλλον 

της Καρδίτσας, αλλά και κάθε ελληνικής επαρχιακής 

πόλης µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Σε ο, τι αφορά την  ηµερίδα «ΕπιΣκέπτοµαι την πόλη 

µου 2014» 

θα αναφέρεται στην ανάπτυξη της πόλης από την 

ιστορική της εµφάνιση έως σήµερα, µε έµφαση 

στον αγροτικό και οικονοµικό τοµέα, τα κτίρια και τις 

εγκαταστάσεις συνδεδεµένα µε αυτή την ανάπτυξη, 

την κοινωνική εξέλιξη της πόλης και τους επιφανείς 

κάτοικους µε κοινωνικό αποτύπωµα. Ως ενδεικτικές 

της ηµερίδας µπορούν να αναφερθούν οι παρακάτω 

θεµατικές:

- Ιστορική εξέλιξη της Καρδίτσας (πολιτική, οικονο-

µία, πολιτισµός)

- Οικονοµικά µοντέλα αγροτικής ανάπτυξης

- Κτίσµατα της αγροτικής κληρονοµιάς

- Εγκαταλειµµένοι χώροι µε ιστορικό παρελθόν

- Προσωπικότητες της πόλης µε εξέχουσα δράση.

- Επανάχρηση – αποκατάσταση κτιρίων

- ∆ράσεις προώθησης της οικονοµίας

- Εκµετάλλευση του αγροτικού δυναµικού

- Παραδείγµατα πόλεων µε αντίστοιχα χαρακτηριστι-

κά και εφαρµογή τους στην

περίπτωση της Καρδίτσας.

Παράλληλα, µε τις εκδηλώσεις επιδιώκεται η 

διοργάνωση εκθέσεων µε σχετικό υλικό µε τη 

συµµετοχή φορέων και ιδιωτών.

Οι ενδιαφερόµενοι να µετάσχουν στις δράσεις ή/και 

στην έκθεση µπορούν να

αποστείλουν περίληψη της προτεινόµενης ανακοί-

νωσής τους ή/και της συµµετοχής τους στην έκθεση 

σε ηλεκτρονική µορφή ως τις 25 Οκτωβρίου στη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της διοργά-

νωσης: episkeptomai@sdmk.gr.

Οι περιλήψεις που θα υποβληθούν για την ηµερίδα 

θα περιλαµβάνουν τίτλο της εργασίας, όνοµα και 

ιδιότητα του συγγραφέα, διεύθυνση επικοινωνίας, 

τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και θα απο-

σταλούν σε ηλεκτρονική µορφή (αρχείο MS Word). 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες:

Αποστολή περιλήψεων: ως 25/10/2013

Αποδοχή περιλήψεων: 15/11/2013

Αποστολή πλήρους κειµένου/έργων 16/11/2013 – 

15/1/2014

Πληροφορίες: www.sdmk.gr, email: smkarditsas@

gmail.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

4-6
Οκτωβρίου

2013

Σηµειωτικής: «Κό-

σµοι που αλλάζουν & Σηµεία των καιρών» 

ΒΟΛΟΣ

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το 

Παθητικό Κτίριο 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Σηµειωτική 
Εταιρεία, Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας

Ελληνικό Ινστιτούτο 
Παθητικού Κτιρίου

25-27
Οκτωβρίου

2013

 «Energy in Buildings 2013» 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
ASHRAE

9
Νοεµβρίου

2013

Καρδίτσα: ΕπιΣκέπτοµαι την Πόλη µου 2014

Εορτασµός της Ηµέρας 
Ευρωπαϊκής Συνεργασίας

 Με σειρά εκδηλώσεων στην Ηγουµενίτσα και 

την Κέρκυρα θα τιµηθεί η Ηµέρα Ευρωπαϊκής 

Συνεργασίας (European Cooperation Day), 

που γιορτάζεται υπό την αιγίδα της Ευρωπα-

ϊκής Επιτροπής, το Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής 

Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία 2007-

2013» και το ΙΡΑ ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα 

«Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013».

Ειδικότερα, την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 

2013 και ώρα 17:00, θα διοργανωθεί στην 

Ηγουµενίτσα η πρώτη από τις τρεις συνολικά 

εκδηλώσεις µε το γενικό τίτλο «Η θάλασσα 

που µας ενώνει». Νέοι κωπηλάτες του ∆ηµοτι-

κού Ναυταθλητικού Οµίλου Ηγουµενίτσας θα 

κληθούν να κατασκευάσουν χάρτινες βέρκες, 

θα τις «διακοσµήσουν» µε τα χρώµατα της 

Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς και µε µηνύµατα συνεργασίας 

και θα τις αφήσουν να πλεύσουν συµβολικά 

στη γραµµή πλεύσης των επιβατηγών πλοίων, 

που συνδέουν την Ελλάδα µε την Ιταλία. 

Το Σάββατο 14 Σεπτεµβρίου, ώρα 17:00, 

αντίστοιχη εκδήλωση θα οργανωθεί και στην 

Κέρκυρα, µε τη συµµετοχή νέων από το 

«Χαµόγελο του Παιδιού Κέρκυρας», καθώς 

και ιστιοπλόων optimist και ναυτοπροσκόπων 

στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Αθλητικού 

Οµίλου Κέρκυρας. Οι παιδικές κατασκευές 

θα αφεθούν από τα ιστιοπλοϊκά σκάφη στη 

θαλάσσια περιοχή µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. 

Πληροφορίες: www.greece-italy.eu

∆ιασυνοριακής Συνεργασίας  «Ελλάδα-Αλβα-

νία 2007-2013» διοργανώνεται στις 14/09/2013 

διασυνοριακή ιστιοπλοϊκή ρεγκάτα από την 

Κέρκυρα στους Αγ. Σαράντα µε επιστροφή. 

Αναµένεται να συµµετάσχουν περισσότεροι 

από 50 ιστιοπλόοι µε δέκα σκάφη. Η αναχώ-

ρηση των σκαφών θα γίνει στις 10:00 από το 

λιµάνι της Κέρκυρας. Πληροφορίες: www.

greece-albania.eu 

 Μ ά δηλώ Ηγ νί

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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ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ 

Απεργία ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε την Παρασκευή

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆Η, Κ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ 

Αισιόδοξες ανακοινώσεις για τα µεγάλα οδικά έργα 

Κατάργηση του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών

Ο ΣΕΤΕΕ σε ανακοίνωση του (υπογράφει ο πρόεδρος Π. Ρήγας και η γε-

νική γραµµατέας Σ. Καπελλάκου) ενηµερώνει τους εργαζόµενους µέλη 

του, στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΕΕ ότι: «Συµµε-

τέχουµε αγωνιστικά στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που κήρυξε η 

Οµοσπονδία µας (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩ∆Ε)  την Παρασκευή 13 Σεπτεµβρίου 2013. 

Η κυβέρνηση της διάλυσης, της εκχώρησης και των απολύσεων δίνει τις 

εξετάσεις της στους δανειστές, στους τραπεζίτες και στους κάθε λογής 

τοκογλύφους.  Ήδη προχωρά µε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σε δι-

αθεσιµότητες-απολύσεις συναδέλφων µας στη Γ.Γ.∆.Ε. και στο ΥΠΕΚΑ.  

Ο ατοµικός εφησυχασµός είναι ο καλύτερος σύµµαχος της κυβέρνησης 

και των επιλογών της ώστε να προχωρήσει σε επόµενους στόχους που 

µπορεί να είµαστε εµείς. Απέναντι σε αυτές τις κυβερνητικές πολιτικές 

που διαλύουν τις ζωές µας αντιτάσσουµε συναδελφικότητα, αλληλεγ-

γύη, ενωτική αγωνιστική δράση για ανατροπή αυτών των πολιτικών που 

υποθηκεύουν τη χώρα και το λαό µας.  Όλοι στην 24ωρη απεργία της 

Παρασκευής.  Όλοι στη συγκέντρωση 07: 30 πµ. στη Γ.Γ.∆.Ε. (Χαριλάου 

Τρικούπη 182)» Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι «∆ε θα σταµατήσουν αν δεν τους σταµατήσουµε». 

Στην τελική φάση βρίσκεται το θέµα της επανεκκίνησης των οδικών 

έργων, σηµείωσε ο επικεφαλής της Task Force Χορστ Ράιχενµπαχ, 

ο οποίος εκτίµησε ότι τον Οκτώβριο οι συµβάσεις θα φτάσουν στη 

Βουλή προς κύρωση.Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Ηµερησίας» ο 

κ. Ράιχενµπαχ έστειλε αισιόδοξο µήνυµα για τους αυτοκινητόδρο-

µους πλέκοντας το εγκώµιο των υπουργών Ανάπτυξης Κωστή Χα-

τζηδάκη και Υποδοµών Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη δουλειά και τον 

συντονισµό που έχουν πετύχει στο θέµα. Ο επικεφαλής της Task 

Force, που συναντήθηκε µε τον κ. Χατζηδάκη, σηµείωσε την πρό-

οδο που έχει σηµειωθεί στο θέµα των έργων των οδικών αξόνων. 

Τόνισε πως η επανεκκίνηση θα προσθέσει µία µε δύο µονάδες στο 

ΑΕΠ ετησίως. Αλλά και από τις επαφές που είχε στις Βρυξέλλες 

ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζεται η σηµαντική πρόοδος που έχει σηµει-

ωθεί. Μετά τις συναντήσεις µε τους επιτρόπους περιφερειακής 

πολιτικής Γιοχάνες Χαν και Ανταγωνισµού Χοακίν Αλµούνια, πηγές 

της Επιτροπής υπογράµµιζαν ότι σηµειώθηκε πρόοδος στις συζη-

τήσεις και ότι οι ελλη-

νικές αρχές εργάζο-

νται εντατικά για την 

ολοκλήρωσή τους. 

Η πρόοδος αυτή δεν 

ήταν όµως αρκετή για 

να υπάρξει κατ΄αρ-

χήν συµφωνία. Οι 

κοινοτικοί επίτροποι, 

αφού αναγνώρισαν τη 

σηµασία των έργων 

για την ανάπτυξη, τη 

δηµιουργία θέσεων 

απασχόλησης και την 

οδική ασφάλεια, δε-

σµεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειµένου να 

ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Ωστόσο, αγκάθι παραµένει η εξεύ-

ρεση κονδυλίων για την κοινοτική χρηµατοδότηση µέσα από τη 

διαδικασία αναθεώρησης των προγραµµάτων. Τα περίπου 2 δισ. 

ευρώ αναζητούνται τόσο από τοµεακά όσο και από περιφερεια-

κά προγράµµατα, ενώ ο κ. Χρυσοχοΐδης φέρεται ότι δεσµεύθηκε 

να κοινοποιήσει µέσα στις επόµενες µέρες τις πηγές εξεύρεσης 

των κονδυλίων. «Λεφτά υπάρχουν, το ζητούµενο είναι η σωστή 

µεταφορά τους», σχολίαζαν πηγές της Επιτροπής, οι οποίες επι-

σήµαναν ακόµη ότι η «µπάλα βρίσκεται στο γήπεδο της Ελλάδας».  

Πάντως, οι ίδιες πηγές σηµείωναν ότι ο στόχος να υπάρξει συµ-

φωνία εντός του Οκτωβρίου παραµένει «εφικτός», εφόσον το δεύ-

τερο ζήτηµα που βρίσκεται σε εκκρεµότητα αφορά τον τοµέα του 

ανταγωνισµού και τη συµβατότητα των κρατικών ενισχύσεων, όπου 

η εκτίµηση είναι ότι τα προβλήµατα θα ξεπεραστούν µέσα στις επό-

µενες µέρες.

Στις Βρυξέλλες επιση-

µαίνουν ότι εάν τελικά 

επιτευχθεί συµφωνία 

µέσα στον Οκτώβριο 

τότε θα καταστεί δυ-

νατή η επανεκκίνηση 

των έργων το αργότε-

ρο µέχρι το τέλος του 

έτους και αφού προ-

ηγουµένως επικυρω-

θεί η συµφωνία από 

τη Βουλή. Τα έργα θα 

πρέπει να έχουν ολο-

κληρωθεί το αργότερο 

έως το 2015.

Το τέλος του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών σήµανε  η απόφαση του 

υπουργείου Οικονοµικών που δηµοσιεύτηκε χθες. Οι αρµοδιότητες του 

ΣΟΕ περνούν σε πιστοποιηµένους εκτιµητές του υπουργείου.  Σύµφωνα 

µε την απόφαση: «Με τις διατάξεις της παρ. γ' «Ρυθµίσεις για την παρο-

χή εκτιµητικών υπηρεσιών» του νόµου 4152/2013 καταργείται το Σώµα 

Ορκωτών Εκτιµητών (ΣΟΕ) και το έργο τους πλέον εκτελείται από πιστο-

ποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους στο µητρώο του Υπουργείου Οι-

κονοµικών.  Το µητρώο είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονοµικών στη διεύθυνση www.minfin.gr από το οποίο ∆ηµόσιες Υπη-

ρεσίες, φυσικά και νοµικά πρόσωπα µπορούν να επιλέγουν εκτιµητή για 

τη διενέργεια εκτιµήσεων και η αµοιβή τους αποτελεί προϊόν ελεύθερης 

συµφωνίας, χωρίς προκαθορισµένα ποσοστά ή κατώτατες αµοιβές».



Η πολυσυζητηµένη (ελέω µάρκετινγκ) παρου-

σιάση των νέων iPhone’s, του 5s και 5c, έγινε 

την ηµέρα και ώρα που είχε αναγγελθεί, αλλά 

δεν έφερε την …επανάσταση. Είναι ενδεικτικό 

ότι η µετοχή της Apple, τόσο κατά τη διάρκεια 

της παρουσίασης, όσο και µετά, υποχώρησε, 

από τα …δυσθεώρητα ύψη της (περίπου 500 

δολάρια !).

Η πώληση του 5s θα ξεκινήσει στις 20 

Σεπτεµβρίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, 

Γερµανία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Αυστραλία και 

Μ.Βρετανία και θα κυκλοφορεί σε εκδόσεις 

των 16, 32 και 64 GB, αντίστοιχα στα 199, 299 

και 399 δολάρια για διετή συµβόλαια µε τους 

παρόχους κινητής τηλεφωνίας (ΗΠΑ), ενώ ως 

τον ∆εκέµβριο η Apple σκοπεύει να το πουλά 

σε 100 χώρες. ∆ιαθέτει ένα νέο τσιπ, το A7, το 

οποίο, σύµφωνα µε τις εργαστηριακές δοκιµές, 

έχει τη διπλάσια ταχύτητα από τους µικρο-

επεξεργαστές της προηγούµενης γενιάς. Η 

κάµερα είναι εξελιγµένη: µπορεί να συλλάβει 

10 κάδρα το δευτερόλεπτο και συνδυάζοντάς 

τα να παράξει το καλύτερο αποτέλεσµα, όπως, 

επίσης, να παράγει βίντεο υψηλής ευκρίνειας 

σε αργή κίνηση µε 120 κάδρα το δευτερόλεπτο. 

Ο µεγάλος νεοτερισµός του είναι ο ανιχνευτής 

δακτυλικού αποτυπώµατος, το Touch ID, που 

εκτός από κουµπί εκκίνησης θα χρησιµοποιεί-

ται και για εγγραφή στο iTunes !

Το 5c είναι η φθηνότερη, έως σήµερα, έκδοση, 

διατηρεί τον διπύρηνο επεξεργαστή Α6, 

υποστηρίζει τα ταχύτερα δίκτυα LTE, και έχει 

οθόνη Retina 4 ιντσών, η κάµερα παραµένει 

στα 8Mpixel έχει όµως νέο φακό (crystal 

sapphire), χωρίς την δυνατότητα διαδοχικών 

λήψεων σε burst mode και αυτόµατη επιλογή 

της καλύτερης λήψης. Θα διατίθεται προς 99 

(16GB) και 199 δολάρια (32GB) µε διετές συµ-

βόλαιο στις ΗΠΑ).

iPHONE 5s KAI 5c
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Στο λιµάνι Victoria του Χονγκ Κονγκ θα κτιστεί ένα νέο µουσείο, αφιερωµένο στη 

σύγχρονη «οπτική κουλτούρα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εµπνευστές της 

πρότασης που κέρδισε τον διαγωνισµό, το διεθνές αρχιτεκτονικό γραφείο Herzog & 

de Meuron 's. Το + M, όπως ονοµάζεται, δεν θα είναι απλώς άλλο ένα µουσείο, αλλά 

ως στόχο έχει να εξελιχθεί σ’ ένα πολιτιστικό κέντρο του 20ου και 21ου αιώνα, για την 

τέχνη, τον σχεδιασµό, την αρχιτεκτονική και την κινούµενη εικόνα. Οι µουσειακοί χώροι 

του, θα διαµορφωθούν από συµβατικές λευκές ορθογώνιες αίθουσες, έως επαναδια-

µορφώσιµους χώρους πολλαπλών χρήσεων και αίθουσες για προβολές, καθώς και έναν 

«βιοµηχανικό» χώρο µε τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις του, ο οποίος ήταν προαπαιτού-

µενο του διαγωνισµού. 

Το µουσείο θα κτιστεί στην έκταση όπου άλλοτε βρισκόταν το αεροδρόµιο της πόλης και 

θα αξιοποιήσει την υπόγεια σήραγγα του Airport Express. Η δέσµευση αυτή θεωρήθη-

κε, αρχικά, από τους µελετητές ως εµπόδιο στην ανάπτυξη των ιδεών, αλλά τελικά, µε 

την ενσωµάτωση στο σχεδιασµό του κτιρίου, αποδεικνύεται ως ένας χώρος-πρόκληση 

για καλλιτέχνες και επιµελητές εκθέσεων, µε τις δυνατότητες που δίνει.  

Η διάταξη των γκαλερί βασίζεται σε ένα ορθογώνιο πλέγµα, όπως σε µια πόλη, µε «κε-

ντρική πλατεία» που εξασφαλίζει άµεση πρόσβαση στο εκθεσιακό χώρο. Μια σειρά από 

πολυώροφους εσωτερικούς χώρους, διαµορφωµένους σε «αυλές» και ζώνες συνά-

ντησης, διαµορφώνουν και καθορίζουν ποικίλες συνδέσεις σε στυλ front-of-house και 

back-of-house. Στους τελευταίους ορόφους τοποθετούνται εστιατόρια, µπαρ και ένας 

«κήπος του ουρανού", χάρη στη γυάλινη στέγη. 

Μέσα από την ιδιαιτερότητά του, ο χώρος του µουσείου γίνεται ένα ξεχωριστό/µοναδι-

κό κτίριο του Χονγκ Κονγκ και το +M ένα δηµόσιο φόρουµ και µια πλατφόρµα για τη 

συνάντηση, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, και γενικότερα για τη δραστηριότητα των 

ανθρώπων της τέχνης.



Η δυνατότητα πρόσβασης της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης 

στις παροχές φυσικού αερίου, οι διαδικασίες απαλλοτριώσεων, η απα-

σχόληση τοπικού εργατικού και τεχνικού δυναµικού αλλά και τα ενδε-

χόµενα ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, συζητήθηκαν σε 

συνάντηση που είχε στην Κοµοτηνή ο περιφερειάρχης Άρης Γιαννα-

κίδης µε στελέχη της ∆ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του Αγωγού 

ΤΑΡ. «Θεωρούµε ότι αποτελεί εθνική αναγκαιότητα η µεταφορά του 

φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν. Από εκεί και πέρα όµως θα πρέ-

πει να δούµε και τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειάς µας, τους προβλη-

µατισµούς της τοπικής κοινωνίας σχετικά µε τις αποζηµιώσεις, καθώς 

και την ανταποδοτικότητα που θα έχουµε. Πιστεύω πως θα υπάρξει 

ένας καλός δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας για να φτάσουµε 

σ' ένα αποτέλεσµα που να δηµιουργεί κοινωνική συναίνεση», ανέφε-

ρε σε δηλώσεις του ο κ. Γιαννακίδης. Από πλευράς των στελεχών της 

∆ιοίκησης του Ελληνικού Τµήµατος του ΤΑΡ παραβρέθηκαν, οι Στάθης 

Θεοδωρόπουλος, Κώστας Τσιρίκης και Γιώργος Χατζηδάκης οι οποίοι 

έκαναν συνολική παρουσίαση του έργου µε έµφαση στην σκοπιµότητα 

κατασκευής, στη γεωστρατηγική σηµασία για τη χώρα, στα οφέλη και 

στις προοπτικές που ανοίγονται για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, στο χρο-

νοδιάγραµµα υλοποίησης αλλά και στα βασικά χαρακτηριστικά του 

αγωγού. Όπως τονίσθηκε η κατασκευή του αγωγού θα ξεκινήσει το 

2015 και η µεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερµπαϊτζάν θα αρχίσει 

το 2019. Συγχρόνως βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρχές Αυγούστου 

δηµόσια διαβούλευση, που θα ολοκληρωθεί στα τέλη Οκτωβρίου 2013, 

ενώ παράλληλα έχει κατατεθεί πλήρης µελέτη περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών επιπτώσεων στο ΥΠΕΚΑ.

Ðáñïõóßáóç ôïõ ÔÁÑ óôçí ôïðéêÞ êïéíùíßá ôçò Áí. Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-

µατικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, απέστειλε το 

Σχέδιο Νόµου µε την πρόταση για το νέο Ρυθµι-

στικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης στον Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα, 

στον Πρόεδρο της ΠΕ∆ Κεν. Μακεδονίας Σίµο 

∆ανιηλίδη και τον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης Γιάν-

νη Μπουτάρη.

Το αµέσως προσεχές διάστηµα θα πραγµατοποι-

ηθεί η δηµόσια παρουσίαση του νέου Ρυθµιστι-

κού Σχεδίου Θεσσαλονίκης µε περαιτέρω εξει-

δίκευση των θεµάτων και διαβούλευση µε τους 

φορείς, σύµφωνα µε τις ανάγκες του κεντρικού 

∆ήµου και των ∆ήµων του Πολεοδοµικού Συ-

γκροτήµατος, στο πλαίσιο ενός ∆οµικού Σχεδίου, 

ώστε να προωθεί η κατάθεση του Σχεδίου Νόµου 

στη Βουλή. 

Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο επαναπροσδιορίζει 

την Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης 

µε τα σηµερινά δεδοµένα και επαναδιατυπώ-

νει σύµφωνα µε τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις 

αυτή την Μητροπολιτική Ενότητα της χώρας, στο 

πλαίσιο ενός ρεαλιστικού Επιχειρησιακού Σχεδί-

ου υλοποίησης που προωθεί άµεσα το ΥΠΕΚΑ, µε 

συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, χρηµατοδότηση 

και διαθεσιµότητα ανθρώπινου δυναµικού.

Με βάση την πρόταση του Οργανισµού Ρυθµι-

στικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΕ) δίνεται 

έµφαση: Στην ενδυνάµωση του Μητροπολιτικού 

Κέντρου για τη δηµιουργία ισχυρού κέντρου 

αναφοράς ως προς την ευρύτερη περιοχή και τη 

χώρα γενικότερα.

Την υποστήριξη ενός πολυκεντρικού συστήµατος 

που θα λειτουργεί στον ευρύτερο χώρο για τη σω-

στή µετάβαση από το κέντρο στην Περιφέρεια και 

την ανάπτυξη και δυναµική αλληλεπίδρασή τους.

Στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών ζητηµάτων της 

πρότασης µε όλα τα σύνθετα δεδοµένα του σχεδι-

ασµού στο πλαίσιο ενιαίας διαχείρισης ευαίσθη-

των οικοσυστηµάτων. 

Η µελέτη στην οποία στηρίζεται η πρόταση εκπο-

νήθηκε µετά από διεθνή διαγωνισµό, σύµφωνα µε 

τις διαδικασίες του ν.3316/05 και χρηµατοδοτήθη-

κε από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον 

και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) του ΥΠΕΚΑ 

και εν µέρει από ίδιους πόρους του ΟΡΘΕ. 

Σχετικά µε το θέµα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Γιάννης Μα-

νιάτης, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Νοµο-

σχέδιο του Ρυθµιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης 

αποτελεί προσπάθεια ετών του Υπουργείου και 

του Οργανισµού Θεσσαλονίκης. Επιταχύνουµε τις 

επόµενες κινήσεις µας, προκειµένου να το κατα-

θέσουµε στη Βουλή των Ελλήνων.  Ο σχεδιασµός 

που προβλέπεται ενισχύει την εξωστρέφεια της 

Θεσσαλονίκης, διατηρεί, προστατεύει και να ανα-

δεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα και 

την κάνει διεθνή πόλο. Μέσα από την επίλυση των 

εκκρεµοτήτων του χώρου, µπορεί γίνει και πάλι 

ισχυρή, να αναπτύξει την κεντρικότητά της ως 

προς τα περιµετρικά αστικά κέντρα και τους ανα-

πτυξιακούς-παραγωγικούς-επιχειρηµατικούς 

πόλους και άξονες και να διαµορφώσει σαφείς 

προϋποθέσεις ανάπτυξης, επιτρέποντας να γίνει 

ελκυστική τόσο για πολίτες, όσο και για επεν-

δυτές. Το νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης, 

δεν αποτελεί µια αποσπασµατική «τακτοποίη-

ση» εκκρεµοτήτων, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο 

της Επιχείρησης Εθνικής Χωρικής Ανασυγκρό-

τησης του συνόλου της χώρας. 

Μια ολοκληρωµένη πολιτική µε ρεαλιστικό 

Επιχειρησιακό Σχέδιο υλοποίησης, µε βάση το 

οποίο διασυνδέουµε οργανικά τη χωρική ανα-

συγκρότηση µε την ανάπτυξη, την κοινωνική 

συνοχή και την αειφόρο διαχείριση του φυσικού 

µας πλούτου».

Νέο Ρυθµιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης 
Απέστειλε στους φορείς ο ΥΠΕΚΑ, Γ. Μανιάτης
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟ∆Α- Μείωση προστίµων για υποθέσεις 

φοροδιαφυγής άνω των 5.000 ευρώ- Το νέο “ποινολόγιο” της εφορίας 

 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
∆ΙΕΘΝΩΣ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΑΛΑ 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ  200.000 
ΠΑΜΠΛΟΥΤΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 28 ΤΡΙΣ.- Χρονιά ρεκόρ το 2013 για 

τους πολυεκατοµµυριούχους- Ο πλούτος τους αυξήθηκε κατά 2 τρισ. 

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2017 ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ 1.000 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Αναδιάρθρωση δικτύων στην Ελλάδα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αυστηρότερες χρηµατικές ποινές για φορολογικές 

παραβάσεις- ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1.000 ΕΥΡΩ- Νέο «τιµολόγιο» από την 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ 

ΜΠΑΡΟΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΕΓΚΩΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
η φλόγα στο οικόπεδο “12”- Θετικό το πρώτο τεστ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ 
ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ  ∆ΙΑΚΟΠΤΟΥΝ 
ΤΟΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ-ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σε οκτώ κοµβικά σηµεία θα εστιάσουν τα 

τεχνικά κλιµάκια- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΕΛΕΓΞΕΙ 
ΑΜΕΣΑ Η ΤΡΟΪΚΑ- Επιδιώκεται η αναβολή οριστικοποίησης των 

στις ενισχυµένες ποινικές κυρώσεις- ΠΛΑΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ- Από τον Ιανουάριο του 2014 η είσπραξη 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΓΑΛΑ MADE IN… BULGARIA ΣΕ ΝΕΟ ΥΨΗΛΟ ΕΤΟΥΣ Ο 
∆ΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΛΑΓΟΡΑΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΚΡΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ- Κάλεσε 

τους µαθητές σε κινητοποιήσεις για «ένα µεγάλο κύµα ανατροπής»- 

ΤΑ ΑΕΙ ΟΜΗΡΟΙ 
ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ
υπαλλήλων.

ΤΑ ΝΕΑ: «ΕΓΚΛΗΜΑ» ΚΑΙ 
ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΗΡΕ «ΞΑΝΑ» ΤΗ ΣΚΟΥΠΑ Ο «ΞΕΝΙΟΣ ∆ΙΑΣ» 

Η ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΜΙΖΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΑΝΕΥ 
∆Ι∆ΑΣΚΑΛΩΝ

  ΕΦΟΡΙΑ: 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ «ΦΩΤΙΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τι προβλέπει το ποινολόγιο που θα ισχύσει 

από 1-1-2014- ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ   «Η 
ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΕΨΕΥΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΛΕΓΑΝ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»- 

θυσίες αποδίδουν» «Ο ΑΚΗΣ ΕΠΑΙΡΝΕ 
ΜΙΖΕΣ, Η ΒΙΚΥ ΓΝΩΡΙΖΕ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Public Issue και Pulse σκιαγραφούν νέο 

πολιτικό σκηνικό- ∆ΥΟ ΓΚΑΛΟΠ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

του Μνηµονίου- +2% η Χρυσή Αυγή   ΕΦΟΡΙΕΣ- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 
ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ   ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, 

∆ΑΣΚΑΛΟΙ: ∆ΙΑΛΟΓΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ.

ΕΘΝΟΣ: 

ταµεία- ΤΕΛΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ   ΠΥΡΓΟΙ 
ΑΠΟ ΦΩΣ- Για την 11η Σεπτεµβρίου   
2.500 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΠΟΥΣΗ…. ΚΑΙ ∆ΕΞΙΑ «ΦΑΛΤΣΑ» 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο ανεπαρκής υφυπ. Ανάπτυξης στρέφεται κατά 

της δηµοκρατίας µε αστήρικτα «σενάρια»- ΧΥ∆ΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΝΟΤΗ   ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΤΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ∆ΕΝ… ΗΘΕΛΕ Η ΤΡΟΪΚΑ  
σκληρό χαράτσι- ΜΟΝΟ Η ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΘΑ 
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ! ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΣΟΒΑΡΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ- Η διάλυσις της 

Η ΑΥΓΗ: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ- Χιλιάδες διδακτικά 

κενά παραδέχεται η κυβέρνηση και ο υπουργός στέλνει εγκύκλιο στο 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΑΛΗ- ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΤΩΝ 
ΛΑΪΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ο Ησαΐας Κωνσταντινίδης µιλάει για τους 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ!
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ΕΦΟΡΙΑ: ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ TO ΝΕΟ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδες 1-18-19 | 12/09/2013

Τέλος στα εξοντωτικά πρόστιµα για ανακριβή, 

πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία βάζει το 

νέο ποινολόγιο της Εφορίας που ισχύει ήδη από τις 

26 Ιουλίου 2013. Με το νέο ποινολόγιο τα ελάχιστα 

πρόστιµα ξεκινούν από 100 ευρώ για τη µη υποβολή ή 

την εκπρόθεσµη υποβολή φορολογικής δήλωσης και 

ανέρχονται έως και τις 2.500 ευρώ για την ανακριβή 

έκδοση φορολογικών στοιχείων αποκρυβείσης 

αξίας άνω των 5.000 ευρώ. Μαζί µε τις χαµηλότερες 

ποινές το υπουργείο Οικονοµικών θεσµοθέτησε 

και την «εξάλειψη» από την 1η Ιανουαρίου 2014 

της δυνατότητας συµβιβασµού φορολογούµενου - 

φορολογικής διοίκησης, πρακτική που οδηγούσε σε 

µείωση των προστίµων έως και 50%.

Ερµηνευτική εγκύκλιος του γενικού γραµµατέα 

που δόθηκε χθες στη δηµοσιότητα αναφέρει πως 

όταν η φορολογική παράβαση αφορά µη έκδοση ή 

ανακριβή έκδοση παραστατικού στοιχείου και έχει 

ως αποτέλεσµα την απόκρυψη της συναλλαγής και η 

αποκρυβείσα αξία είναι µεγαλύτερη των 5.000 ευρώ 

επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε 

το 40% της αξίας της συναλλαγής. Σε σχέση µε όσα 

ίσχυαν πριν από τις 26 Ιουλίου, µε τις νέες διατάξεις 

έχει αυξηθεί το όριο της αποκρυβείσης αξίας από 

1.200 ευρώ σε 5.000 ευρώ, ενώ µειώθηκε το ποσοστό 

της αξίας της συναλλαγής για την οποία επιβάλλεται 

το πρόστιµο από το 100% στο 40%.

Για την έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων το 

νέο ποινολόγιο της Εφορίας προβλέπει ότι όταν το 

φορολογικό στοιχείο έχει διατρηθεί ή σφραγιστεί 

µε οποιονδήποτε µη νόµιµο τρόπο ή όταν οι αξίες 

που αναγράφονται στο πρωτότυπο και στο αντίτυπο 

αυτού δεν συµφωνούν, επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε 

παράβαση ίσο µε το 100% της αξίας του στοιχείου. 

Σηµειώνεται ότι, σε σχέση µε τις παλαιές διατάξεις, 

δεν λαµβάνεται υπόψη το όριο της αποκρυβείσης 

στοιχείων ως προς την αξία της συναλλαγής 

επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση ίσο µε το 

50% της αξίας του στοιχείου. Αν η αξία του στοιχείου 

είναι µερικώς εικονική, το ως άνω πρόστιµο 

επιβάλλεται για το µέρος της εικονικής αξίας. Όταν 

δεν είναι δυνατός o προσδιορισµός της µερικώς 

εικονικής αξίας επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε 

παράβαση ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου.

αποδειχθεί ότι o φορολογούµενος έλαβε επιστροφή 

φόρου ή ως εκδότης δεν απέδωσε φόρο µε βάση 

πλαστά, εικονικά ή νοθευµένα φορολογικά στοιχεία, 

τότε του επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο ισόποσο µε 

το 50% του φόρου που εξέπεσε ή που επιστράφηκε 

ή δεν απέδωσε. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου ο 

φορολογούµενος αυτός θα έπρεπε να καταβάλει το 

τριπλάσιο του φόρου που επιστράφηκε. Τέλος, µε τον 

που επιβάλλεται στον εκδότη εικονικών φορολογικών 

στοιχείων κλιµακώνεται ανάλογα µε το εάν αυτός που 

έλαβε του εικονικό στοιχείο τελούσε ή µη σε καλή 

πίστη. Εάν η εικονικότητα ανάγεται αποκλειστικά 

στο πρόσωπο του εκδότη, στον λήπτη του εικονικού 

στοιχείου επιβάλλεται πρόστιµο για κάθε παράβαση 

ίσο µε 25% της αξίας του στοιχείου.

Στην περίπτωση αυτή, εάν ο λήπτης του στοιχείου 

έχει εξοφλήσει πλήρως την αξία του τιµολογίου και 

και καταθέσει στην Εφορία τα σχετικά παραστατικά 

τότε τεκµαίρεται ότι τελούσε σε καλή πίστη και δεν 

τους επιβάλλεται πρόστιµο. Σε αυτή την περίπτωση το 

πρόστιµο που επιβάλλεται στον εκδότη είναι διπλάσιο.

ανοικτούς λογαριασµούς µε την Εφορία. Το νέο 

ποινολόγιο προβλέπει πως η δυνατότητα συµβιβασµού 

φορολογούµενου - φορολογικής διοίκησης θα ισχύσει 

έως το τέλος του 2013, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 

2014 οι παραβάτες θα πρέπει να προχωρούν στην 

εφάπαξ καταβολή του προστίµου.

µετά την αποπεράτωση του ελέγχου της Εφορίας 

και την κοινοποίηση των καταλογιστικών - πράξεων 

να υποβάλουν στον προϊστάµενο της αρµόδιας 

ελεγκτικής Αρχής αίτηση για διοικητική επίλυση της 

διαφοράς.

 Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό 

συµβιβασµό τα πρόστιµα θα περιορίζονται στο 

1/3, υπό την προϋπόθεση πως θα καταβληθεί το 

Το υπόλοιπο 80% θα βεβαιώνεται εφάπαξ µέχρι την 

τελευταία εργάσιµη του εποµένου µήνα. Σε κάθε 

περίπτωση βαρύνοντα λόγο για την αποδοχή ή την 

απόρριψη του αιτήµατος έχει ο προϊστάµενος της 

αρµόδιας ελεγκτικής Αρχής.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  | 12/09/2013

Την ταχύτερη πτώση τιµών των κατοικιών παγκοσµίως 

εµφανίζει η ελληνική αγορά κατοικίας, σύµφωνα 
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µε σχετική έρευνα της διεθνούς εταιρείας παροχής 

υπηρεσιών ακινήτων Knigh Frank για το δεύτερο 

τρίµηνο. Κατά τη συγκεκριµένη περίοδο, η πτώση 

στην ελληνική αγορά άγγιξε το 11,5% σε σχέση µε 

το αντίστοιχο διάστηµα του 2012, µε αποτέλεσµα η 

Ελλάδα να κατατάσσεται πλέον στην τελευταία θέση 

της σχετικής κατάταξης, που αριθµεί 55 χώρες. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε την ανάλυση της εταιρείας, η 

συνολική πτώση των τιµών στην ελληνική αγορά έχει 

αγγίξει πλέον το 31%, συγκριτικά µε το υψηλότερο 

σηµείο που είχαν βρεθεί οι τιµές κατά το τέλος του 

τρίτου τριµήνου του 2008.

Σηµειωτέον ότι η αντίστοιχη πτώση στην Ισπανία 

είναι πλέον της τάξεως του 29%, ενώ στην Ιταλία 

διαµορφώνεται σε 15%. Η πτώση του δευτέρου 

Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, η ελληνική αγορά 

κατοικίας θα παραµείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον 

για µερικά τρίµηνα ακόµα, δεδοµένου ότι όλες οι 

ενδείξεις συνηγορούν υπέρ της διατήρησης της 

πτωτικής πορείας των τιµών, χωρίς µάλιστα να 

αποκλείεται και περαιτέρω επιτάχυνση του ρυθµού 

της µείωσης. Η επικείµενη άρση της απαγόρευσης 

των πλειστηριασµών πρώτης κατοικίας, η διατήρηση 

της ανεργίας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η απουσία 

των τραπεζών από την αγορά στεγαστικής πίστης και 

το υψηλό απόθεµα απούλητων κατοικιών, συνθέτουν 

το προφίλ µιας αγοράς που µόνο προς τα κάτω µπορεί 

να κινηθεί στο άµεσο µέλλον.

επιπτώσεις, καθώς µπορεί να διευκολύνει τις 

επίρρωση της άποψης αυτής, έκθεση του δικτυακού 

τόπου ακινήτων TheMoveChannel.com, κατέδειξε 

ότι οι αναζητήσεις κατοικιών στην Ελλάδα από 

ενδιαφερόµενους αγοραστές αυξήθηκαν κατακόρυφα 

κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, δηλαδή στο απόγειο 

της τουριστικής περιόδου. Έτσι, η χώρα κέρδισε 

10 θέσεις στη σχετική κατάταξη και βρέθηκε στη 

10η θέση διεθνώς, κάτι που είχε να συµβεί από τον 

Σεπτέµβριο του 2012.

θέσεις της λίστας καταλαµβάνονται από ευρωπαϊκές 

ανοµοιόµορφης ανάκαµψης της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας καθώς την ίδια στιγµή, συνολικά στη 

Γηραιά Ήπειρο, καταγράφηκε η πρώτη αύξηση τιµών 

από το 2010, έστω κι αν η άνοδος ήταν οριακή, µιας 

µεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών κατοικίας, βρίσκεται 

πλέον η Τουρκία, όπου η άνοδος των τιµών ήταν της 

τάξεως του 12,2%, γεγονός που κατέταξε τη γειτονική 

χώρα στην έκτη θέση της παγκόσµιας λίστας. 

θέση µε αύξηση τιµών κατά 8,5%.

µείωση των τιµών είναι δεδοµένη τα τελευταία χρόνια, 

ξεχωρίζει η αρνητική πορεία της ολλανδικής αγοράς, 

η οποία έχει τη δεύτερη χειρότερη θέση µετά την 

Ελλάδα, καταγράφοντας πτώση κατά 8,5% σε σχέση µε 

το περσινό δεύτερο τρίµηνο.

Ωστόσο, σε παγκόσµια βάση, οι τιµές των κατοικιών 

αυξήθηκαν κατά 2,4%, δείγµα ότι οι συνθήκες στην 

αγορά κατοικίας συνεχίζουν να βελτιώνονται. Είναι 

καλύπτει η έρευνα της Knight Frank σηµειώθηκε 

αύξηση τιµών. Στην κορυφή βρέθηκε το Ντουµπάι 

Χονγκ Κονγκ, όπου οι τιµές αυξήθηκαν κατά 19,1%.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  | 12/09/2013

Το φυσικό αέριο από το οικόπεδο 12 της κυπριακής 

ότι άναψε η φλόγα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της 

µετρήσεις για τη ροή του φυσικού αερίου, διαδικασία 

η οποία θα ολοκληρωθεί σε µερικές ηµέρες, ενώ 

ελήφθησαν δείγµατα για να µετρηθούν η πίεση και η 

όλες οι µετρήσεις και ολοκληρωθεί η δοκιµαστική 

παραγωγή, στα τέλη ή τις αρχές του ερχόµενου 

µήνα, θα γίνουν γνωστά και τα αποτελέσµατα της 

επιβεβαιωτικής γεώτρησης.

δεύτερης επιβεβαιωτικής γεώτρησης, ο κ. 'Έλληνας 

υπενθύµισε πως όταν ο εκτελεστικός πρόεδρος 

της Noble Τσαρλς Ντέιβιντσον είχε ανακοινώσει 

τη διενέργεια της επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο 

οικόπεδο 12 είχε πει πως υπάρχει 25% πιθανότητα 

να απαιτηθεί και δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση. 

Όπως εξήγησε ο κ. Έλληνας, οι λόγοι που υπάρχει 

πιθανότητα δεύτερης γεώτρησης είναι τεχνικοί. 

Ειδικότερα, πρόκειται για την πολύ µεγάλη έκταση του 

κοιτάσµατος, το οποίο είναι εµβαδού 40 τετραγωνικών 

λόγω της ύπαρξης ρηγµάτων που διαχωρίζουν το 

κοίτασµα.

και στα όσα λέγονται περί της ποσότητας του 

κοιτάσµατος, υπενθυµίζοντας πως η ανακοίνωση 

των αποτελεσµάτων µετά το πέρας της ερευνητικής 

γεώτρησης στα τέλη του 2011 µιλούσε για 25% 

πιθανότητα η ποσότητα του κοιτάσµατος να είναι 8 tcf, 


