
Ζήτηµα µείωσης φορολογικών συντελεστών σε συγκεκριµένους τοµείς θα συζη-

τηθεί µε την τρόικα εντός των προσεχών ηµερών, ανακοίνωσε για πρώτη φορά ο 

υπουργός Οικονοµικών, Γιάννης Στουρνάρας. Ειδικότερα ανέφερε ότι αναµένεται 

να τεθεί επί τάπητος το θέµα το θέµα της µείωσης των φορολογικών συντελεστών 

στην εστίαση, αλλά και η µείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιµα και 

του φόρου µεταβίβασης ακινήτων.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ç íÝá ìåßùóç ôïõ äéáèÝóéìïõ åéóïäÞìáôïò 

ôùí íïéêïêõñéþí ôï ôåëåõôáßï ôñßìçíï ôïõ 

2012, êáôÜ 8,3% (Þ 3,1 äéó. åõñþ), Ýíáíôé 

ôïõ áíôßóôïé÷ïõ ôñéìÞíïõ ôï 2011, áðïôõ-

ðþíåé ôçí ðñáãìáôêüôçôá ðïõ âéþíïõí ïé 

ðïëßôåò êáé áíôéêáôïðôñßæåôáé óôï óýíïëï 

ôçò ïéêïíïìßáò. Ç ÅËÓÔÁÔ ôçí áðïäßäåé, 

óôç íÝá ðåñéêïðÞ êáôÜ 13% ôùí áðïäï÷þí 

ôùí åñãáæïìÝíùí, óôç ìåßùóç êáôÜ 5% ôùí 

êïéíùíéêþí ðáñï÷þí êáé ôáõôü÷ñïíá óôçí 

áýîçóç êáôÜ 8% ôùí öüñùí óôï åéóüäçìá 

êáé óôçí ðåñéïõóßá. Ïé Åëëçíåò, óçìåéþ-

íåé, Ýöôáóáí íá ðëçñþíïõí äéðëÜóéïõò 

öüñïõò ôçí ôåëåõôáßá ôñéåôßá, ôçí þñá ðïõ 

ôï êïéíùíéêü ÊñÜôïò ìåßùíå ôéò ðáñï÷Ýò 

ôïõ, êõñßùò ðñïò ôéò åõðáèåßò ïìÜäåò ôïõ 

ðëçèõóìïý. 

ÓõíÝðåéá áõôþí åßíáé ç ìåßùóç ôçò ôåëéêÞò 

êáôáíáëùôéêÞò äáðÜíçò ôùí íïéêïêõñéþí 

êáôÜ 11,2% (Þ 3,7 äéó. åõñþ) óå óýãêñéóç 

ìå ôï áíôßóôïé÷ï ôñßìçíï ôïõ ðñïçãïýìåíïõ 

Ýôïõò. Ç ïðïßá, åí ìÝñåé, ðñÝðåé íá áðï-

äïèåß êáé óôçí áýîçóç ôçò áêáèÜñéóôçò 

áðïôáìßåõóçò óå ó÷Ýóç ìå ôï áêáèÜñéóôï 

äéáèÝóéìï åéóüäçìá, óôï 5,9% ôï ôÝôáñôï 

ôñßìçíï ôïõ 2012, Ýíáíôé 2,8% ôï áíôßóôïé-

÷ï ôñßìçíï ôïõ 2011, áýîçóç ðïõ ìåôáöñÜ-

æåôáé óå «êñÜôá êÜôé óôçí Üêñç ãéáôß äåí 

îÝñåéò (ì’ áõôïýò ðïõ êõâåñíïýí) ôé óïõ 

îçìåñþíåé áýñéï».

Ç áâåâáéüôçôá Þ ï öüâïò ãéá ôï ìÝëëïí, 

áðüôïêá ôùí áëüãéóôùí ìÝôñùí êáé äñÜóå-

ùí ôçò êõâÝñíçóçò, åðéäåéíþíåé äñáìáôé-

êÜ ôçí êáôÜóôáóç êé áõôü åßíáé ôï áäéáìöç-

óâÞôçôï óõìðÝñáóìá áðü ôá óôïé÷åßá ôçò 

ÅËÓÔÁÔ. ÁëëÜ áêüìç êé áõôü ôï áãíïïýí ïé 

óçìåñéíïß äéá÷åéñéóôÝò ôçò åîïõóßáò.

ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ Η ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

«Μαύρη τρύπα» 1 δις €  
στην αγορά ενέργειας 
Η  αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας 

αντιμετωπίζει  μία «μαύρη τρύπα» της 

τάξης άνω του 1 δισ. €, που μετατρέ-

πεται σε κυκλικό χρέος και απειλεί την 

ευστάθεια του συστήματος ηλεκτροδό-

τησης, τους στόχους της αποκρατικοποί-

ησης της ΔΕΠΑ αλλά και τους ιδιώτες 

επενδυτές.  Σύμφωνα με δημοσιεύματα 

του Τύπου, το αστρονομικό ποσό του 

1 δις  € επιμερίζεται σε οφειλές ύψους 

350 εκατ. € προς τους ανεξάρτητους 

προμηθευτές ρεύματος, σε 300 εκατ. 

€ στους παραγωγούς ρεύματος από 

ΑΠΕ και σε «φέσια» ύψους 150 εκατ. € 

που άφησαν τα «κανόνια» των Energa 

και Hellas Power. Από αυτό το έλλειμμα 

έχει προκληθεί ντόμινο χρεών προς τη 

ΔΕΠΑ ύψους 450 εκατ. €. Από το τελευ-

ταίο ποσό τα περίπου 300 εκατ. € είναι 

των ιδιωτών προμηθευτών ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα υπόλοιπα 150 εκατ. € 

από άλλους πελάτες της. Η Επιτροπή 

Ανταγωνισμού ερευνά την υπόθεση 

και ενδεχόμενες ευθύνες της ΔΕΗ στο 

άνοιγμα της «μαύρης τρύπας», ενώ η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με πρόσφα-

τη απόφασή της εντοπίζει 

στη ΔΕΗ, στον Ανεξάρ-

τητο Διαχειριστή Με-

ταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) 

και στον Λειτουργό 

Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) 

παραβάσεις της 

νομοθεσίας που 

αφορούν την εκκαθά-

ριση των συναλλαγών 

για τις αγοραπωλησίες 

ηλεκτρικού ρεύματος. Οι 

βασικοί λόγοι για τους οποίους έχει 

προκληθεί το «ντόμινο» των χρεών 

είναι: 1 Η  αύξηση της αδειοδότησης των 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ιδιαίτερα 

υψηλές τιμές επιδότησης.  2 Η άνοδος των 

ανεξόφλητων λογαριασμών ηλεκτρικού 

ρεύματος της ΔΕΗ. 3 Ο τρόπος, με τον 

οποίο η ΔΕΗ συμψηφίζει τις πληρωμές 

και τις οφειλές της κατά την εκκαθάριση 

των συναλλαγών της. 4 Το «σκάσιμο» των 

εταιρειών Energa και Hellas Power που 

άφησαν χρέη ύψους 150 εκατ. ευρώ.

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

Οι ανεξόφλητοι λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος της 

∆ΕΗ, που το ύψος τους αγγίζει το 1,2 δις ευρώ είναι από 

τους βασικούς λόγους του µεγάλου ελλείµµατος.  Η επιβολή 

του ειδικού τέλους ακινήτων µέσω των λογαριασµών δυσκό-

λεψε τα νοικοκυριά στην έγκαιρη πληρωµή τους.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Ανάπτυξη – Επενδύσεις- Ενέργεια: 

Η Ελλάδα κοιτάζοντας µπροστά» 

ΑΘΗΝΑ

Energy & Sustainability Club 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών 

24
Απριλίου

2013

24
Απριλίου

2013

για απασχόληση Ελλήνων µηχανι-

κών  στις Σκανδιναβικές χώρες

AΘΗΝΑ

Οργανισµός Απασχόλησης Ερ-
γατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), 
σε συνεργασία µε το EURES 
Ελλάδας, Σουηδίας, ∆ανίας, 
Νορβηγίας και Φιλανδίας

 Tο Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου, καλεί τα µέλη να παρευρεθούν στη 

συνεδρίαση που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 18.00 στο Εργατοϋπαλληλικό 

Κέντρο Αρκαδίας  (Ελ. Βενιζέλου 39), στην Τρίπολη. 

Στη συνεδρίαση εκτός από τα θέµατα που αφορούν στη λειτουργία και τη δράση του Τµήµατος, 

θα γίνει συζήτηση και ενηµέρωση για σηµαντικά θέµατα που απασχολούν τον κλάδο, αλλά και τις 

τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Συγκεκριµένα στην ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνονται τα παρακάτω θέµατα :

1. Ενηµέρωση – συζήτηση για τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό των Μηχανικών (Εισηγητής : Πρόε-

δρος ΤΕΕ  Χρήστος Σπίρτζης )  

2. ∆ιαχείριση απορριµµάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Το Επιστηµονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπεί-

ρου διοργανώνει σήµερα ηµερίδα µε θέµα: «Χρήση 

της σύγχρονης τεχνολογίας για την ορθολογική 

χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του 

περιβάλλοντος». Η εκδήλωση διεξάγεται στο Αµφι-

θέατρο του Επιστηµονικού και Τεχνολογικού Πάρ-

κου Ηπείρου, στη Πανεπιστηµιούπολη Ιωαννίνων.

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτη-

τών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών 

ΑΘΗΝΑ

Υπό την αιγίδα της Σχολής 
Η.Μ.Μ.Υ. και του Ε.Μ.Π

26-28
Απριλίου

2013

Η εικαστική οµάδα Template 

Life παρουσιάζει –από τις 26 

ως τις 28 Απριλίου 2013, στο 

Αίθριο ∆ηµοτικής Αγοράς 

της Καρδίτσας- τη φωτογρα-

φική έκθεση « ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 

, µε εικόνες που παραθέτουν 

την απαράµιλλη και άρρηκτη 

συνύπαρξη ανθρώπου-φύ-

σης.

 «Επιστρέψαµε στη φύση! Σε 

αυτήν που µας δίδαξε, ότι 

µπορούµε και οφείλουµε να 

επιβιώσουµε µε τα ελάχιστα, 

γιατί επί της ουσίας µόνο 

αυτά χρειαζόµαστε, τονίζουν 

οι καλλιτέχνες σε σχετική ανακοίνωση. 

Επιστρέψαµε στις ρίζες µας! Ψάξαµε βαθιά στα 

χώµατά µας και στα θεµέλια της ψυχής µας 

και ανακαλύψαµε εκ νέου δέντρα. ∆έντρα που 

µας χαρίζουν τροφή και δέντρα που φέρουν τα 

κλαδιά τους ως ανοιχτές αγκαλιές, προστατεύ-

οντάς µας από τις κακουχίες κάτω από το δρο-

σερό ίσκιο των καταπράσινων κλαδιών τους. 

Βρίσκοντας τις «ρίζες», ανακαλύψαµε ξανά τον 

άνθρωπο και το σθένος που κρύβει µέσα του. 

Μέσα από την ανάγκη για αναπτέρωση του ηθι-

κού µας, δέσαµε µε γερά δεσµά την αλυσίδα 

ΡΙΖΑ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ».

Είσοδος ελεύθερη.

  Οι εκδόσεις Ίνδικτος προσφέρουν τη µοναδική και 

πολυβραβευµένη έκδοση «Η αρχιτεκτονική της Χίου» 

του ∆ηµήτρη Πικιώνη στην τιµή των 30 ευρώ (από 248 

€). Πρόκειται για µια µνηµειώδη έκδοση-καταγραφή 

έργου ζωής του ∆ηµήτρη Πικιώνη. «Η Αρχιτεκτονική 

της Χίου» δεν είναι απλώς η αποτύπωση των αρχιτε-

κτονικών µορφών που ο Πικιώνης συνάντησε κατά την 

πολύµηνη περιπλάνηση του απ' άκρου εις άκρον στο 

νησί, στις αρχές του αιώνα. Είναι η -εικαστικώ τω τρό-

πω- συνάντησή του µε το όραµα που διαπνέει σύνολο 

το έργο του. Ηλεκτρονικές  παραγγελίες µέσω του site 

των εκδόσεων Ίνδικτος www.indiktos.gr, και στο κατά-

στηµα της Ινδίκτου (Καλλιδροµίου 64, Εξάρχεια, τηλ.: 

210.8838007).

Προσφορά έκδοσης

Ενηµερωτικές ηµερίδες
 Η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας  και Κλιµατικής Αλλαγής σε 

συνεργασία µε τις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις Ηπεί-

ρου- Μακεδονίας- Θράκης διοργανώνουν ηµερίδες 

ενηµέρωσης µε θέµα:  1.«∆ιαβούλευση επί του Σχε-

δίου ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών Υδατι-

κού ∆ιαµερίσµατος ∆υτικής Μακεδονίας», την Τετάρ-

τη, 24 Απριλίου 2013, 9.00 π.µ. στο Πολιτιστικό Κέντρο 

∆ήµου Έδεσσας (Καταρράκτες). 2. «∆ιαβούλευση επί 

του Σχεδίου ∆ιαχείρισης Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Κε-

ντρικής Μακεδονίας»  την Πέµπτη, 25 Απριλίου 2013, 

9.00 π.µ., στη ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας. 

Πληροφορίες: http://wfd.ypeka.gr 

Έκθεση φωτογραφίας 
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Ελληνικό – Μητροπολιτικό πάρκο υψηλού πρασίνου  
για όλη την Αττική 

Η αναπτυξιακή διάσταση «άλλοθι» της εκποίησης 
Τόνισε ο Χρ. Σπίρτζης από τους βασικούς οµιλητές της ηµερίδας 

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε  το απόγευµα του Σαββάτου η 

ηµερίδα για την έκταση του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού. Σε 

ανακοίνωση που εκδόθηκε από την οργανωτική επιτροπή τονίζε-

ται ότι οι οµιλητές στην Ηµερίδα κατέληξαν σε βασικά συµπερά-

σµατα σύµφωνα µε τα οποία:

-«Η πώλησή του είναι χειρότερη από έγκληµα: Είναι λάθος.

Είναι µέγιστο πολιτικό λάθος. Η πώληση αυτή σε καµία  περίπτω-

ση δεν συµφέρει τη χώρα.  Ούτε «αξιοποίηση», όπως διατείνονται, 

θα υπάρξει – Το αντίθετο!  Ούτε «ανάπτυξη» – Το αντίθετο!  Ούτε 

«δουλειές» θα φέρει – Απεναντίας, δουλειές θα χαθούν. Οικο-

νοµικά, όχι µόνο κέρδη δεν θ’ αποφέρει, αλλά θα προκαλέσει 

ζηµιά». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόµη ότι: 

-«Θα προκληθεί ύφεση από τη φούσκα των ακινήτων, από τα 

παραπανίσια ξενοδοχεία, από τις αγορές που θα καταποντίσουν 

όσες ήδη υπάρχουν στην περιοχή, και από την κατάργηση θέσεων 

εργασίας γύρω, αλλά και µέσα στην Αθήνα. ∆εν θ’ αποφέρει 

οικονοµικά οφέλη ούτε στο µέλλον αλλά ούτε και άµεσα, τώρα. ∆ε 

συµφέρει στην οικονοµία της χώρας – ούτε καν σε µεµονωµένους 

κατοίκους: Το πολύ σε κάποιους επιχειρηµατίες, συγκεκριµένους, 

µεγάλα ονόµατα που ορισµένα µπορούµε να τα υποθέσουµε. 

Τα ελάχιστα χρήµατα που θα εισπραχθούν, αν και όταν – έχει 

γραφτεί σε πρωτοσέλιδα και έχει αναφερθεί επανειληµµένα ότι 

πρόκειται για 500 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι που δεν διαψεύστη-

κε –θα πάνε απευθείας στους δανειστές µας για να καλύψουν 

µόλις δύο µηνών τόκους! Όπως δεν διαψεύστηκε επίσης ότι, για 

να εισπράξει τα χρήµατα αυτά το κράτος, θα δαπανήσει πέντε 

φορές τόσα, δυόµιση δισεκατοµµύρια τουλάχιστον, για έργα και 

υποδοµές στην περιοχή. Πριν µερικά χρόνια η αξία του Ελληνικού 

υπολογιζόταν σε 23 δις ευρώ. Πριν από δυο χρόνια σε 5 δις ευρώ. 

Τώρα η τιµή του έχει πέσει σε µισό µόνο δις. Ενώ, οι δαπάνες του 

κράτους για να µπορέσει να πουληθεί σ’ αυτήν τιµή ανέρχονται σε 

2,5 δις τουλάχιστον! Και επειδή µόνο µε οικονοµικά επιχειρήµατα 

υποστηρίζει η κυβέρνηση την πώληση του Ελληνικού, πρέπει να 

γίνει γνωστό ότι:  Οι περιβαλλοντικές και κλιµατολογικές επι-

πτώσεις από την πώληση και την πυκνή δόµηση του χώρου, θα 

είναι και αυτές εξαιρετικά επιβαρυντικές από οικονοµική άποψη. 

Γιατί θ’ απαιτηθούν δαπάνες πολύ µεγαλύτερες για την υγεία στην 

περιοχή της Αττικής αν, αντί πνεύµονα πρασίνου ο τόπος αποκτή-

σει άλλο ένα τσιµεντότοπο. Ενώ οι αναµενόµενες κλιµατολογικές 

αλλαγές µε τις προσδοκώµενες επιβαρύνσεις τους, θ’ απαιτήσουν 

πολυέξοδα επί πλέον έργα καθώς και περισσή ενεργειακή κάλυ-

ψη.  Τα αδιάσειστα αυτά στοιχεία κατέθεσαν ειδικοί επιστήµονες 

στην ηµερίδα που συγκρότησαν οι ∆ήµοι Αλίµου, Γλυφάδας και 

Ελληνικού-Αργυρούπολης, καθώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος και η Επιτροπή Αγώνα 

για το Πάρκο Ελληνικού, το Σάββατο, 20 Απριλίου στο χώρο του 

πρώην Αεροδροµίου του Ελληνικού. Συγχρόνως, παράλληλα µε τις 

ήδη συζητηµένες, οι οµιλητές έχουν επεξεργαστεί και εισηγήθη-

καν νέες προτάσεις για το µητροπολιτικό πάρκο. Γιατί το πάρκο 

υψηλού πρασίνου που υποστηρίζουν οι δήµοι της περιοχής 

και θα γίνει µε ελάχιστα έξοδα που θα αποσβεστούν σύντοµα, 

πολύ θα απέχει από ένα χώρο απλώς υγιεινό, αλλά έρηµο και 

επίφοβο. Προτείνεται  ένα πάρκο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, 

µε απόλαυση του καθαρού αέρα και της θάλασσας. Αλλά και µε 

πολιτισµό, µε ψυχαγωγία και αθλητισµό. Ένα πάρκο γεµάτο ζωή, 

γνώση, και δραστηριότητες που θ’ αποφέρουν µάλιστα εισόδηµα, 

όχι µόνο για τη συντήρησή του, αλλά µε τον καιρό, και αρκετές, 

πραγµατικές θέσεις εργασίας και όφελος για τους κατοίκους 

της περιοχής της Αττικής. Ανάµεσα στ’ άλλα, για πρώτη φορά θα 

είναι πάρκο που θα περιέχει και αρχαιολογικό περίπατο, ανασύ-

σταση µέρους των περίφηµων τριών αρχαίων πόλεων της περιο-

χής, της Αιξωνής, του Ευωνύµου και του Αλιµούντος, ιδιαίτερης 

πατρίδας του Θουκυδίδη. Έχουν βρεθεί στο Ελληνικό – εκτός 

απ’ το µνηµείο του 4ου π.Χ αιώνα απ’ όπου πήρε τ’ ονοµά του – 

ίχνη ζωής από την τρίτη προ Χριστού χιλιετία, καθώς και από την 

µυκηναϊκή, την κλασική, έως και τη Βυζαντινή εποχή. Περίπατος 

που θα καταλήγει σ’ ένα µουσείο µε ευρήµατα απ’ όλη τη νότια 

παραλία της Αττικής».

“Η λογική της αποκέντρωσης δεν ακούγεται, ενώ η αναπτυξιακή 

διάσταση ακούγεται ως άλλοθι” τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος 

Σπίρτζης από τους βασικούς οµιλητές στην ηµερίδα για την αξιοποί-

ηση του Ελληνικού. Ο ίδιος σε συνέχεια των δηλώσεων του στη κοινή 

συνέντευξη ΤΕΕ, ΕΜΠ, δηµάρχων και φορέων των νοτίων προαστίων, 

που έγινε την περασµένη Τετάρτη στο ΤΕΕ δήλωσε και από το βήµα 

του συνεδρίου ότι το ΤΕΕ θα προχωρήσει άµεσα σε µελέτη αποτίµη-

σης της πραγµατικής αξίας της έκτασης των 6200 στρεµµάτων του 

πρώην αεροδροµίου Ελληνικού, της παραλίας του Αγίου Κοσµά και 

των υφιστάµενων εγκαταστάσεων υπογραµµίζοντας την πρόθεση 

και την ευθύνη του ΤΕΕ ως τεχνικού συµβούλου του λαού και της 

πολιτείας να εµποδίσει κάθε προσπάθεια άνευ όρων εκποίησης της 

δηµόσιας περιουσίας. Ειδικότερα ασκώντας έντονη κριτική στους 

έως τώρα πολιτικούς χειρισµούς, αλλά και στον ρόλο του ΤΑΙΠΕ∆, 

ο Χρήστος Σπίρτζης πρόεδρος ΤΕΕ επεσήµανε  ότι η  έκταση του 

Ελληνικού και του παραλιακού µετώπου αποτελεί χαρακτηριστικό 

παράδειγµα των προθέσεων της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕ∆, αφού 

θα δοθεί σε ιδιώτες χωρίς την ολοκλήρωση του πολεοδοµικού και 

χωροταξικού σχεδιασµού, που θα πολλαπλασίαζε την αξία της, χωρίς 

χρονοδιάγραµµα, χωρίς εκτιµώµενη αξία, χωρίς σχεδιασµό, χωρίς 

να διασφαλίζονται το όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος, 

χωρίς όραµα. Για την περιοχή υπάρχουν διαφορετικές απόψεις που 

θα έπρεπε να συζητηθούν: Να γίνει ένας ενιαίος χώρος πρασί-

νου, να αξιοποιηθεί µε ήπιο ή ακόµη και µε πιο εµπορικό τρόπο. 

Η λογική της αποκέντρωσης δεν ακούγεται, ενώ η αναπτυξιακή 

διάσταση ακούγεται ως άλλοθι.  Ο κ. Σπίρτζης υπογράµµισε ακόµη 

ότι η περίοδος των αδειοδοτήσεων θα διαρκέσει 3-5 χρόνια (χωρίς 

τις προσφυγές που σίγουρα θα υπάρξουν, αφού το ΤΕΕ θα είναι από 

τους πρώτους που θα το πράξουν), ενώ η ολοκλήρωση του έργου θα 

επιτευχθεί µετά από 25-35 χρόνια.



N E W S L E T T E R

∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

Ο νέος ισχυρότατος σεισµός στην Ασία, µεγέθους 6,6 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, που 
αυτή τη φορά έπληξε (ξηµερώµατα Σαββάτου, ώρα Ελλάδας) την επαρχία Σιτσουάν της Κί-
νας, µε πρώτο απολογισµό πάνω από 200 νεκρούς, περισσότερους από 11.500 τραυµατίες, 
απ’ τους οποίους 1.000 σοβαρά, ευλόγως κάνει ορισµένους να σκεφτούν πως ο Εγκέλαδος 
αυτό το µήνα έβαλε “στο µάτι” την Ασία, κι αυτό γιατί είχαν προηγηθεί οι ακόλουθοι σεισµοί 
άνω των 6 Ρίχτερ:
19/4, 7,2 Ρίχτερ, νήσους Κουρίλες Ιαπωνία,
16/4, 7,8 Ρίχτερ, σύνορα Ιράν - Πακιστάν,
10/4, 6 Ρίχτερ, νήσο Batan Φιλιππίνες
9/4, 6,3 Ρίχτερ, νότιο Ιράν,
5/4, 6,2 Ρίχτερ, Ρωσία (ανατολικά σύνορα 
µε την Κίνα),
ενώ στο ίδιο διάστηµα σηµειώθηκαν στην 
ασιατική Ήπειρο εκατοντάδες άλλοι σεισµοί 
µεταξύ 4 και 5,9 Ρίχτερ (µόνο το τελευταίο 
δεκαπενθήµερο καταγράφηκαν άνω των 
320 από τους 395 του ίδιου µεγέθους που σηµειώθηκαν παγκοσµίως !).
Η περιοχή όπου σηµειώθηκε ο σεισµός στην επαρχία Σιτσουάν διατρέχεται από ένα µεγάλο 
ρήγµα, κατά µήκος του οποίου εκδηλώθηκε στις 12 Μαϊου 2008 σεισµός µεγέθους 7,9 βαθ-
µών της κλίµακας Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους.

∆υο πλανήτες, που εκ πρώτης παρα-

τήρησης, έχουν τις προϋποθέσεις να 

µοιάζουν στη Γη, δηλαδή να έχουν 

ζωή, ανακαλύφθηκαν σε ένα ηλιακό 

σύστηµα που απέχει 1.200 έτη φωτός 

από το δικό µας, χάρη στο τηλεσκόπιο 

Kepler – τον «κυνηγό» εξωπλανητών 

της NASA.

Οι δυο εξωπλανήτες – µε την κωδι-

κή ονοµασία Kepler 62e και ο Kepler 

62f – βρίσκονται σε τέτοια απόσταση 

από τον “ήλιο” τους – τον Kepler 62 

– ώστε οι επιστήµονες θεωρούν ότι 

είναι πιθανό να έχουν στην επιφάνειά 

τους νερό σε υγρή µορφή. Η ακτίνα 

του Kepler 62e και του Kepler 62f εί-

ναι 1,61 και 1,41 φορές µεγαλύτερη 

από αυτή της Γης, δηλαδή είναι αντί-

στοιχα µεγαλύτεροι από τη Γη κατά 60 

και 40%. Η θερµότητα που δέχονται οι 

δυο πλανήτες από το “ήλιο” τους εί-

ναι, επίσης αντίστοιχη µε το 1,2 και το 

0,41 αυτής που δέχεται η Γη από τον 

Ήλιο, γεγονός το οποίο σύµφωνα µε 

τους ειδικούς σηµαίνει ότι, αν διαθέ-

τουν νερό και ατµόσφαιρα, θεωρητι-

κά θα µπορούσαν να έχουν υγρό νερό 

στην επιφάνειά τους. Προς το παρόν 

καµία από τις παραπάνω προϋποθέ-

σεις – η ύπαρξη ατµόσφαιρας και νε-

ρού – δεν έχει εξακριβωθεί από τους 

επιστήµονες, ενώ το ίδιο ισχύει και 

για τη σύσταση των πλανητών, για την 

οποία προς το παρόν γίνονται µόνο 

υποθέσεις. Με βάση τα µοντέλα τους 

ο επικεφαλής της µελέτης Γουίλιαµ 

Μπορούκι, του Ερευνητικού Κέντρου 

Ειµς της NASA και οι συνεργάτες του, 

πιστεύουν ότι η σύστασή τους είναι 

µάλλον στερεά – το πιθανότερο βρα-

χώδης ή από πάγο.

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΓΗ

Ένας 58χρονος Σουηδός ξενοδόχος έµεινε επί 
τέσσερις ηµέρες εγκλωβισµένος στο ασανσέρ 
του ξενοδοχείου του, σε αγροτική περιοχή του 
Σάλτσµπουργκ της Αυστρίας, αλλά κατάφερε 
να επιβιώσει χάρη στην ειδική εκπαίδευση 
που είχε λάβει όταν υπηρετούσε στον σουη-
δικό στρατό !
Η ανεύρεση και ο απεγκλωβισµός του οφεί-
λεται, στην παρατηρητικότητα ενός φίλου του, 
ο οποίος βλέποντας τον όγκο της αλληλογρα-
φίας στην πόρτα του ξενοδοχείου, ειδοποίησε 
την αστυνοµία. Ο εγκλωβισµένος, πάντως, 
στάθηκε πολλαπλά άτυχος: είχε ξεχάσει το 
κινητό τηλέφωνό του στο γραφείο και το ξενο-
δοχείο ήταν κλειστό, ενώ κάθε προσπάθεια να 
απεγκλωβιστεί στάθηκε άκαρπη και οι φωνές 
του δεν έφταναν έξω από το κτίριο.



Ο ΣΤΥΕ σε ανακοίνωση του υπογράµµισε 

ότι «ο τεχνικός κόσµος παρακολουθεί µε 

ενδιαφέρον τις διαδικασίες για επανεκκίνηση 

των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων». Στην ίδια 

ανακοίνωση αναφέρεται ότι: «Ύστερα από 

πολλά χρόνια αναβολών και καθυστερήσεων, 

χρονικό διάστηµα στο οποίο συνεχίζονταν 

η είσπραξη διοδίων από τους πολίτες υπέρ 

τραπεζών και µεγαλοεργολάβων για τη 

διέλευση από επικίνδυνα τµήµατα του οδικού 

δικτύου, σήµερα διαφαίνεται ότι βρισκόµαστε 

στο κοµβικό σηµείο επανέναρξης.  Τα µεγάλα 

οδικά έργα είναι προϋπόθεση ανάπτυξης και 

εσωτερικής ενσωµάτωσης και διασύνδεσης 

και πρέπει να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο εθνικού και περιφερειακού αναπτυ-

ξιακού σχεδιασµού και προγραµµατισµού 

προς όφελος της κοινωνίας και της οικο-

νοµίας. Οι τεχνικές Α.Ε του δηµοσίου που 

δραστηριοποιούνται στα σχετικά αντικείµενα 

µπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσµατικά 

στην παραγωγή ποιοτικών έργων, µε καλή 

σχέση ποιότητας/κόστους και µε σεβασµό 

στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Η 

κατασκευή των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων 

θα τονώσει την απασχόληση στο ρηµαγµένο 

τεχνικό κλάδο. Καλούµε τους αναδόχους- ερ-

γοδότες του κλάδου να τηρήσουν την Εθνική 

Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και 

να προσέλθουν για υπογραφή νέας ΕΚΣΣΕ. 

Τα έργα δεν µπορούν να ολοκληρωθούν µε 

τεχνικούς υπαλλήλους που θα αµείβονται µε 

500 ευρώ τον µήνα. Καλούµε τους αναδόχους- 

εργοδότες στην τήρηση των µέτρων Υγείας και 

Ασφάλειας Εργασίας στα εργοτάξια. Καλούµε 

την Κυβέρνηση και το Σώµα Επιθεωρητών 

Εργασίας να εκτελούν τακτικούς ελέγχους 

τόσο για περιπτώσεις ανασφάλιστης - µαύρης 

εργασίας, όσο για τήρηση των εργοδοτικών 

υποχρεώσεων προς στους εργαζοµένους, όσο 

και για τήρηση των µέτρων ΥΑΕ. Ο ΣΤΥΕ θα 

παρακολουθεί εντατικά και θα παρεµβαίνει 

στις εξελίξεις στο ζήτηµα της κατασκευής των 

µεγάλων οδικών αξόνων».

Οι κυβερνήσεις της Ελλάδας, της Αλβανίας και της Ιταλίας ανακοίνωσαν την Παρασκευή 19 Απρι-

λίου, την καθιέρωση µιας Τριµερούς Επιτροπής Συνεργασίας (Trilateral Cooperation Commitee) 

για τον συντονισµό της υποστήριξής τους στον Αγωγό Φυσικού Αερίου Trans Adriatic Pipeline 

(TAP). Σε µια συνάντηση υψηλού επιπέδου στη Ρώµη οι τρεις χώρες, από το έδαφος των οποίων 

διέρχεται ο αγωγός TAP, συµφώνησαν τις κατευθυντήριες αρχές και τους βασικούς πολιτι-

κούς στόχους της Επιτροπής. Η δηµιουργία της Τριµερούς Επιτροπής Συνεργασίας (Trilateral 

Cooperation Committee) είναι η νεότερη ένδειξη εµβάθυνσης της πολιτικής στήριξης στον TAP 

από τις τρεις χώρες υποδοχής. Ακολουθεί την υπογραφή της Τριµερούς ∆ιακρατικής Συµφωνίας 

(IGA), που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου µεταξύ Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, η 

οποία επιβεβαίωσε την κοινή δέσµευση των κυβερνήσεων για την ανάπτυξη, την κατασκευή και 

τη λειτουργία του αγωγού TAP. Μέλη της κυβέρνησης αρµόδια για την Ενέργεια και τις Εξω-

τερικές Υποθέσεις των τριών χωρών συµµετείχαν στη συνεδρίαση. Η κυβέρνηση της Ελλάδας 

εκπροσωπήθηκε από τον Ασηµάκη Παπαγεωργίου, Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλι-

µατικής Αλλαγής, και τον Παναγιώτη Μίχαλο, Γενικό Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων 

και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Óõíåñãáóßá ãéá ôïí TAP
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΥΕ 

Επανεκκίνηση κατασκευής των µεγάλων αυτοκινητοδρόµων

Προσφορές από 9 επενδυτικά σχήµατα 

κατατέθηκαν στο πλαίσιο της εκδήλω-

σης ενδιαφέροντος για την πώληση και 

µίσθωση 28 ακινήτων, που ανήκουν στο 

∆ηµόσιο. Τα ακίνητα αυτά περιλαµβάνουν, 

µεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και 

υπηρεσίες δηµόσιας τάξης. Οι σύµβουλοι 

αξιοποίησης θα αξιολογήσουν τις υπο-

βληθείσες προτάσεις και θα υποβάλουν 

την εισήγησή τους προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΤΑΙΠΕ∆, σχετικά µε τους 

υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια 

συµµετοχής για την επόµενη φάση του 

διαγωνισµού, η οποία θα ξεκινήσει αµέσως 

µετά το Πάσχα.

Ðþëçóç áêéíÞôùí 

ôïõ äçìïóßïõ 

Μέχρι το τέλος του έτους, σύµφωνα µε πλη-

ροφορίες  που δηµοσίευσε το δίκτυο RE+D 

Magazine, η Εκκλησία της Ελλάδος, θα προ-

χωρήσει σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την 

έκταση των 85 στρεµµάτων που βρίσκεται στην 

περιοχή του Μικρού Καβουριού, γειτνιάζει δε 

µε την υπό παραχώρηση έκταση που έχει εκεί 

η ΕΤΕ (Αστέρας Βουλιαγµένης) και το ΤΑΙΠΕ∆. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκκλησιαστι-

κοί παράγοντες έχουν συνεχή ραντεβού µε 

πιθανούς ενδιαφερόµενους επενδυτές, ενώ 

άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι περιµένουν 

την έκβαση του διαγωνισµού για τον Αστέρα 

προκειµένου να διαπραγµατευτεί µε το νέο 

ιδιοκτήτη. ∆εν αποκλείεται δηλαδή αυτός που 

θα πλειοδοτήσει για το Μικρό Καβούρι, να έρθει 

σε ξεχωριστή συµφωνία µε την Εκκλησία για τα 

γειτνιάζοντα 86 στρέµµατα ώστε να προχωρήσει 

στην αξιοποίηση µιας έκτασης που συνολικά θα 

φτάνει τα 300 στρέµµατα. Στελέχη της Οικονοµι-

κής Υπηρεσίας της Εκκλησίας κάνουν ραντεβού 

προκειµένου να δουν τις διαθέσεις των επεν-

δυτών καθώς και το τίµηµα που θα µπορούσαν 

να εισπράξουν από µια µακροχρόνια µίσθωση. 

Αλλωστε, η συγκεκριµένη έκταση θεωρείται το 

«φιλέτο» της Εκλλησίας.

Äéáãùíéóìüò ãéá ôïí ÁóôÝñá 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ετοιµάζονται απλοποιηµένοι κώδικες φορολογίες 

εισοδήµατος και διαδικασιών- ΜΕ ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ ΤΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ 

το 2016 φθάνουν τα 60,6 δισ.- Στα 37,1 δισ. τα ελλείµµατα- ΜΟΝΟΣ 

∆ΑΝΕΙΣΤΗΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κερδίζουν τη µάχη Εθνική, Alpha Bank και Πειραιώς- 

ΣΗΜΑ ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑΣ-
στη Βουλή- ΝΟΜΟΣ- ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ 12 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

του 2013 οι σχετικοί νόµοι- ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ- Σχέδιο κατάργησης όλων των κοινωνικών πόρων υπέρ των 

∆ΕΚΑΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ.

ΕΘΝΟΣ: Νόµος- εξπρές για ακίνητα, χρέη, δηµόσιο και «κόκκινα» 
δάνεια- ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 12 ∆ΙΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Στόχος 
της κυβέρνησης να ψηφιστεί πριν από το Πάσχα- Στο πακέτο και η 

 Η ΝΕΑ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΒΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΜΠΑΜΑ  ΤΟ 
ΒΙΝΤΕΟ «ΚΑΙΕΙ» ΤΟΝ ΤΣΙΦΛΙΚΑ  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ 18.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΕΚΛΕΨΕ 
ΤΟ 2001 ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΘΗΚΕ ΤΟ 2013! ΠΑΣΟΚ: «ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΤΑΞΗ» Ο ΑΚΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι τελευταίες ευκαιρίες για αναγνώριση 
πλασµατικών χρόνων- ∆ΩΡΕΑΝ ΕΝΣΗΜΑ 2,5 ΕΤΩΝ!  ΜΑΧΗ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΣΤΙΑΣΗ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΑΚΙΝΗΤΑ- Οι κινήσεις 

«ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟΠΤΟΙ» ΤΟΥ FBI ΟΙ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΣΤΟΝΗΣ 
Ματωµένες φράουλες- ΣΤΟΝ ΑΝΑΚΡΙΤΗ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΙΣΤΟΛΕΡΟ ΤΗΣ 
ΜΑΝΩΛΑ∆ΑΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ:

για τα προαπαιτούµενα της δόσης των 8,8 δισ.- 10ΗΜΕΡΟ ΘΡΙΛΕΡ 
 ΣΤΟ Ε∆ΩΛΙΟ ΓΙΑ 

ΜΑΥΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ  ΕΥΡΩΟΜΟΛΟΓΑ ΖΗΤΗΣΑΝ ΟΙ ΗΠΑ ΑΠΟ 
ΣΟΪΜΠΛΕ-

υπουργός, ο οποίος επιµένει πάντως στο µοντέλο της Κύπρου.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Από 15% έως 45% οι µειώσεις- Παίρνουν σειρά τα 
εφάπαξ- ΝΕΟ ΨΑΛΙ∆Ι ΣΕ 1 ΕΚΑΤ. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 
14ΧΡΟΝΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΑ ΦΡΑΟΥΛΟΧΩΡΑΦΑ 
ΜΟΝΑΧΙΚΟΙ ΛΥΚΟΙ ΤΑ ∆ΥΟ Α∆ΕΛΦΙΑ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Ξήλωσαν πανό απέναντι από τη γερµανική 
πρεσβεία- ΜΗ ΒΛΑΣΦΗΜΕΙΤΕ ΤΗ… ΘΕΙΑ ΑΝΕΝ∆ΟΤΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ∆ΙΚΗ ΤΩΝ 
∆ΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΖΕΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΩΡΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΣ- Μεταρρυθµίσεις 
χωρίς συγκρούσεις δεν γίνονται.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αλωνίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για να προωθήσουν 
ηµετέρους και να θέσουν σε εφαρµογή τη φαεινή ιδέα του αρχηγού 
τους- ΒΡΟΧΗ ΡΟΥΣΦΕΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΠΡΑΣΙΝΟ» ΟΑΕ∆ Η ΤΡΟΪΚΑ 
«Α∆ΕΙΑΣΕ» ∆ΥΟ ΦΟΡΕΣ ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Παγίδες κρύβει το νέο Ε1- ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ 
Οικονοµικών και Εργασίας- ΡΥΘΜΙΣΗ- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

φέρνει στο φως άγνωστες προφητείες- ΠΑΪΣΙΟΣ: «ΘΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΛΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ… ΤΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ Η ΑΝΟ∆ΟΣ»! 
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ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΕΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 22/04/2013

κανόνα µια πρόσληψη για κάθε µια αποχώρηση, µείωση 
κατά 15% του ενιαίου φόρου στα ηλεκτροδοτούµενα 

πλήρη εφαρµογή του ενιαίου φόρου σε όλα τα ακίνητα 
από την 1n Ιανουαρίου 2014, ευκολίες πληρωµής των 

ασφαλιστικά ταµεία, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις, 
λειτουργία των καταστηµάτων ης Κυριακές καθώς και 
νέο σύστηµα απόδοσης του ΦΠΑ φέρνει νοµοσχέδιο-
«σκούπα» του υπουργείου Οικονοµικών. To νοµοσχέδιο 
αναµένεται να καταθέτει στη Βουλή µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος µέχρι την Πέµπτη ώστε να ψηφιστεί έως 

όλα τα προαπαιτούµενα που έχει υποχρέωση να 
εφαρµόσει n ελληνική κυβέρνηση έως τον Ιούνιο για 
την εκταµίευση των δύο επόµενων δόσεων. Οι νέες 
διατάξεις θα προβλέπουν µεταξύ άλλων:
1.Ρύθµιση για ληξιπρόθεσµα χρέη: Η ρύθµιση για 

ταµείων προβλέπει «απεριόριστες» δόσεις για τα φυσικά 
πρόσωπα που χρωστούν έως 5.000 ευρώ και δυνατότητα 
αποπληρωµής ως 48 δόσεις για φυσικά πρόσωπα 
µε οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, επιχειρήσεις και 
ελεύθερους επαγγελµατίες. Οι ρυθµίσεις ουσιαστικά θα 
είναι δύο: 
- Η ρύθµιση της «Νέας Αρχής» θα αφορά τα χρέη που 
κατέστη σαν ληξιπρόθεσµα µέχρι το τέλος του 2012. 

έχει εξοφλήσει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές 

προσώπων έως 5.000 ευρώ δεν θα υπάρχει ανώτατο 
όριο στον αριθµό των µηνιαίων δόσεων. To ποσό κάθε 
µηνιαίας δόσης θα καθορίζεται βάσει του εισοδήµατος 
τους, ενώ δεν θα µπορεί να είναι χαµηλότερο ενός ορίου 
το οποίο θα καθοριστεί πιθανότατα στα 25 ευρώ, αλλά 
οι ρυθµιζόµενες οφειλές θα επιβαρύνονται µε ετήσιο 

προβλέπονται ευκολίες πληρωµής έως 48 δόσεις. 
-Η «πάγια ρύθµιση» που αφορά τα νέα χρέη που 
γίνονται ληξιπρόθεσµα από την 1n Ιανουαρίου 2013 
και µετά. Οι µηνιαίες δόσεις δεν θα µπορούν να 
υπερβαίνουν στις 12.
2.Φόροι στα ακίνητα: To νοµοσχέδιο θα περιλαµβάνει 
τη µείωση κατά 15% του Ενιαίου Φόρου του έτους 2013 
που θα επιβληθεί στα ηλεκτροδοτοΰµενα ακίνητα και 

την πλήρη εφαρµογή από την 1n Ιανουαρίου 2014 του 
Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ο οποίος θα επιβληθεί και στα 
αγροτεµάχια. Σήµερα, και ύστερα από διακοπή περίπου 
2,5 µηνών, αναµένεται να συνεδριάσει n διακοµµατική 
επιτροπή προκειµένου να καταλήξει στο νέο σχέδιο 

φορολόγησης των ακινήτων από το 2014. Ανοιχτά 
παραµένουν το ύψος του αφορολογήτου ορίου και 
οι συντελεστές της φορολογικής κλίµακας βάσει της 
οποίας θα υπολογίζεται ο φόρος.

αποχωρήσεις θα είναι 15.000 µέχρι το τέλος του 2014, 

αποχωρήσεις θα ισχύσει ο κανόνας ένα προς ένα, 
δηλαδή για κάθε απόλυση επίορκου υπαλλήλου θα 
γίνεται µία πρόσληψη µε αξιοκρατικά κριτήρια µέσω 
του ΑΣΕΠ. Παράλληλα n κυβέρνηση µετά τις απολύσεις 

Στουρνάρας σε συνέντευξή του στην Καθηµερινή της 
Κυριακής δηλώνει ότι «n επετηρίδα δεν θα είναι το 
παν» και προωθείται ρύθµιση µε την οποία θα µειώνεται 
n απαιτούµενη προϋπηρεσία για προαγωγή και θα 
προωθούνται νεότερα και ικανότερα στελέχη του 

4.Ωράριο καταστηµάτων. Ενδοκυβερνητικές τριβές 
αναµένεται να προκαλέσει n κυριακάτικη λειτουργία 
των καταστηµάτων καθώς σύµφωνα µε τις τελευταίες 
πληροφορίες το οικονοµικό επιτελείο προτίθεται να 
συµπεριλάβει τη σχετική διάταξη στο πολυνοµοσχέδιο 
µε τα προαπαιτούµενα. Η συγκεκριµένη διάταξη θα 
προβλέπει ότι επιτρέπεται στα µικρά καταστήµατα µέχρι 
250 τετραγωνικά µέτρα να είναι ανοιχτά και τις 52 
Κυριακές τον χρόνο και τα µεγαλύτερα να λειτουργούν 
επτά, οι οποίες θα είναι στη διάρκεια των γιορτών και 
των εκπτωτικών περιόδων.

Μεταφέρονται στο γενικό γραµµατέα Εσόδων X. 
Θεοχάρη όλες οι φορολογικές και τελωνειακές 
αρµοδιότητες του υπουργείου Οικονοµικών και του 

είσπραξης µε αποτελεσµατικότερους φορολογικούς 
ελέγχους και µε ενίσχυση του προσωπικού.
6.Νέο σύστηµα απόδοσης ΦΠΑ: To υπουργείο 
Οικονοµικών καθιερώνει νέο σύστηµα απόδοσης 

ελεύθερους επαγγελµατίες. To σχέδιο προβλέπει τη 
δυνατότητα υποβολής της χρεωστικής περιοδικής 
δήλωσης ΦΠΑ µε ταυτόχρονη πληρωµή ενός ποσού της 
τάξεως των 10 ευρώ και την εξόφληση του υπολοίπου 
ποσού, είτε εφάπαξ εντός των επόµενων 10 ηµερών, 
είτε σε δύο δόσεις εκ των οποίων n πρώτη θα πρέπει 
να καταβληθεί εντός 10 ηµερών από την υποβολή της 
δήλωσης και n δεύτερη µέχρι το τέλος του εποµένου 
µήνα. Η δεύτερη δόση θα επιβαρύνεται µε προσαύξηση 
πιθανότατα 2%. 

προωθούµενης ρύθµισης προβλέπουν: 
- Χορήγηση 48µηνης περιόδου χάριτος µε πληρωµή 
δόσης ίσης µε το 30% του καθαρού εισοδήµατος και 
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µε µείωση του εισοδήµατος κατά 20% σε σχέση µε 

άνεργους µε µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα ανεργίας, 
ισχύει περίοδος χάριτος 48 µηνών και παρέχεται n 
δυνατότητα µηδενικών καταβολών, µε πλήρη απαλλαγή 
τόκων για έξι µήνες εντός της 4ετίας. 
- Αφορά τα µη ληξιπρόθεσµα δάνεια µε προσηµείωση 
ή υποθήκη στην κύρια κατοικία µε αντικειµενική αξία n 
οποία δεν ξεπερνά τις 180.000 ευρώ. 
- To ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα πρέπει να είναι 
έως 25.000 εάν ο δανειολήπτης είναι µισθωτός ή 
συνταξιούχος, έως 30.000 εάν είναι πολύτεκνος, 

όσους έχουν εισοδήµατα µέχρι 15.000 ευρώ το επιτόκιο 
περιορίζεται στο 1,5% (0,75% + βασικό επιτόκιο EKT) 
και µε βάση αυτό υπολογίζεται n µηνιαία δόση κατά την 
τετραετή περίοδο.

ΞΕΧΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΥ ΞΕΡΑΤΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ |  Σελίδες 1-38 | 22/04/2013

Νέες µειώσεις 15%-45% έρχονται στις επικουρικές 

µορφή σκανδάλου λαµβάνει ο «εσωτερικός» δανεισµός 

δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία ουδέποτε πρόκειται 
να επιστραφούν. Ήδη, n πρώτη µείωση (30%) έγινε 
στις επικουρικές συντάξεις του Μαρτίου για τους 
ασφαλισµένους στο επικουρικό ταµείο των τροφίµων 
το οποίο παρέµεινε µε τη µορφή του Νοµικού 

το οποίο λειτουργεί µόλις τρεις µήνες, θα κλείσει 
µε έλλειµµα το 2013 που υπολογίζεται στα 163 εκατ. 
ευρώ. 
To µεγάλο σκάνδαλο είναι ότι από το 1980 που 

και το οποίο σήµερα αποτελεί τον κορµό του 

χρησιµοποιήθηκαν κεφάλαια (εισφορές) προκειµένου 
µέσω εσωτερικού δανεισµού το ΙΚΑ να ανταποκριθεί 
στην καταβολή κύριων συντάξεων. Με νόµο το 2008 

αθροίζοντας απλώς τα ετήσια πλεονάσµατα, χωρίς 
ουσιαστικά κανένα ανατοκισµό. 
Οφειλή που µε τα στοιχεία του 2012 προσεγγίζει 

λειτουργούσε από τη σύστασή του αυτοτελώς, µε 
συντηρητικούς υπολογισµούς, βάσει των αποδόσεων 

31η-12-2007 ξεπερνούν τα 6 δισ. ευρώ, µε ταµειακή 
υστέρηση 25% σε σχέση µε το λογιστικό υπολογισµό 

3,5 δισ. ευρώ δαπανήθηκαν µέχρι 31-12-2007 για 
τπ στήριξη της κύριας σύνταξης και των παροχών 

τα αποθεµατικά των εντασσοµένων πλεονασµατικών 

1. Καταργεί το διανεµητικό σύστηµα και δηµιουργεί 
ένα καθαρά κεφαλαιοποιητικό σύστηµα µε τη 
δηµιουργία ατοµικών µερίδων ασφαλισµένων. 
2. Καθορίζει το ποσό σύνταξης. Αν προκύψει 
έλλειµµα, τότε δεν αποκλείεται n αναπροσαρµογή 
της σύνταξης κάθε τρίµηνο µε πρόταση της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής, αποκλειόµενα κάθε µεταφοράς 
πόρων από τον κρατικό προϋπολογισµό. 

µετασχηµατίστηκαν σε Επαγγελµατικά Επικουρικά 

150.000 εργαζοµένους. Σε κάθε περίπτωση πάντως 

τις περικοπές. Στις αναλογιστικές τους µελέτες 
γίνεται ιδιαίτερη µνεία για αναγκαστικές µειώσεις από 

µελλοντικό. 

στην εµπορία τροφίµων n µείωση των επικουρικών 
συντάξεων έγινε µε την καταβολή της σύνταξης 
Απριλίου και µεταφράζεται σε 30% για το ποσό πλέον 

προβλέπονται οι µειώσεις του εφάπαξ βοηθήµατος 
ποσοστιαία κατά φορέα-τοµέα πρόνοιας. 
Οι µειώσεις εφάπαξ που προβλέφτηκαν µε τον 
ανωτέρω νόµο είναι υπέρογκες από 1,94% έως και 
83% και στηρίχτηκαν σε οικονοµοτεχνικές µελέτες 
αµφιβόλου ποιότητας και όχι σε αναλογιστικές 
µελέτες των φορέων-τοµέων κοινωνικής ασφάλισης. 
To βέβαιο είναι ότι θα υπάρξουν και νέες µειώσεις 
20% κατά µέσο όρο από το 2014. Σίγουρα πάντως n 
νέα βάση υπολογισµού του εφάπαξ πρακτικά είναι 
ανεφάρµοστη παρότι και εδώ υπήρξε n σύµφωνη 
γνώµη της Αναλογιστικής Αρχής. 
Π.χ. εργαζόµενοι µε τα ίδια χρόνια ασφάλισης και τις 
ίδιες εισφορές θα έχουν διαφορετικό ποσό εφάπαξ 
ανάλογα µε το έτος εξόδου, δηλ. ο δικαιούχος θα 
ποντάρει και στον παράγοντα τύχη. Είναι πασιφανές 

εφάπαξ ώστε να µη δηµιουργούνται ελλείµµατα 
χωρίς να απασχολεί το γεγονός ότι ο εργαζόµενος σε 
όλο τον εργασιακό του βίο πληρώνει προσδοκώντας 
το όνειρο που λέγεται εφάπαξ για να βελτιώσει την 
υπόλοιπη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά 
του.


