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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

«Ç åðéóôÞìç óôçí ÅëëÜäá ðçãáßíåé ðñïò ôá 

ðßóù» ãñÜöåé óôï ôåëåõôáßï ôåý÷ïò ôïõ ðåñéïäé-

êïý Nature ç Äñ ÂáñâÜñá Ôñá÷áíÜ, ç ïðïßá ôï 

2011 åîåëÝãç åðßêïõñç êáèçãÞôñéá ÊõôôáñéêÞò 

Âéïëïãßáò óôï ÐáíåðéóôÞìéï ôçò Èåóóáëßáò 

óôç ËÜñéóá, áëëÜ Ýùò óÞìåñá äåí äéïñßóôçêå, 

üðùò, Üëëùóôå, óõâáßíåé ìå 800 ìÝëç äéäáêôé-

êïý ðñïóùðéêïý óå üëç ôçí ÅëëÜäá, êáèþò ç 

êõâÝñíçóç «áñíåßôáé íá äéáèÝóåé ôá êïíäýëéá 

ðïõ áðáéôïýíôáé», üðùò åðéóçìáßíåé.

Óôï Üñèñï ç åëëçíßäá åñåõíÞôñéá ðåñéãñÜöåé ôéò 

äñáìáôéêÝò óõíèÞêåò ðïõ åðéêñáôïýí óôá åë-

ëçíéêÜ ðáíåðéóôÞìéá. Ïé åñåõíçôÝò, óçìåéþíåé, 

êáëïýíôáé íá åñãáóôïýí ìå áìïéâÝò ðïõ Ý÷ïõí 

ðåñéêïðåß êáôÜ 20%, åëÝù «ìíçìïíßùí», áíá-

ãêÜæïíôáé íá ÷ñçóéìïðïéïýí åëÜ÷éóôåò ðïóüôç-

ôåò áíôéäñáóôçñßùí êáé íá íôýíïíôáé âáñéÜ üôáí 

âñßóêïíôáé åíôüò ôïõ åñãáóôçñßïõ, êáèþò ëüãù 

ïéêïíïìéêÞò äõóðñáãßáò ïé ðñïìçèåõôÝò äåí 

ðáñáäßäïõí ðåôñÝëáéï èÝñìáíóçò. Åó÷Üôùò, 

äÝ÷èçêáí êé Ýíá áêüìç ðëÞãìá óôç äïõëåéÜ 

ôïõò ìå ôç äéáêïðÞ ôùí óõíäñïìþí óôéò ìåãÜ-


Ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç, õðïãñáììßæåé, äåí 

áíôéëáìâÜíåôáé üôé «ç ìáêñïðñüèåóìç äÝóìåõ-

óç ãéá ÷ñçìáôïäüôçóç ôçò åðéóôÞìçò êáé ôçò 

ðáéäåßáò ïöåßëåé íá áðïôåëåß ìÝñïò ôçò óôñáôç-

ãéêÞò ãéá ôçí ðñïþèçóç ôçò ïéêïíïìéêÞò áíÜ-

ðôõîçò». ÓõíÝðåéá áõôÞò ôçò êáôÜóôáóçò åßíáé 

ç äéáññïÞ åëëÞíùí åñåõíçôþí óôï åîùôåñéêü. 

Óýìöùíá ìå åêôéìÞóåéò ôéò ïðïßåò åðéêáëåßôáé, 

ôï 2010 åñãÜæïíôáí óôï åîùôåñéêü 120.000 

¸ëëçíåò ðáíåðéóôçìéáêïß åñåõíçôÝò, ðåñßðïõ 

ôï 10% ôïõ óõíüëïõ, åíþ óÞìåñá, ï áñéèìüò 

öÝñåôáé íá Ý÷åé áõîçèåß óôïõò 150.000.

Ôï îåèåìåëßùìá ôçò Ðáéäåßáò êáé ç áíáãêáóôé-

êÞ ìåôáíÜóôåõóç ôùí åðéóôçìüíùí, ôï Ý÷ïõìå 

ôïíßóåé ùò ÔÅÅ, ìïéÜæåé ùò óôü÷ïò ôùí «ìíçìï-

íéáêþí» êõâåñíÞóåùí.

ΤΕΕ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΙΧΜΕΣ ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ∆Σ ΕΤΑΑ 

Ενστάσεις για τις παράνοµες αυξήσεις 
των ασφαλιστικών εισφορών 

«Οδηγούν το Ταµείο στην καταστροφή»! 
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

To TEE καλεί τους μηχανι-

κούς μέλη του, να καταθέσουν 

ενστάσεις για να ανακληθεί το 

ειδοποιητήριο πληρωμής εισφο-

ρών Α΄ εξαμήνου 2013 και να 

τροποποιηθεί η απόφαση του ΔΣ 

του ΕΤΑΑ, δυνάμει της οποίας 

εκδόθηκε το ειδοποιητήριο, 

ως προς τις αντισυνταγματικές 

και παράνομες ρυθμίσεις της. 

Υπάρχει επίσημο υπόδειγμα 

ένστασης, το οποίο καλούνται 

οι μηχανικοί να συμπληρώσουν 

με τα στοιχεία τους και να το 

αποστείλουν απευθείας προς, 

τη ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και 

ΕΔΕ, το ΔΣ ΕΤΑΑ και το Υπουρ-

γείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Ασφάλισης. Παράλληλα να ενη-

μερώσουν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου το ΤΕΕ. Αναλυτι-

κές πληροφορίες στην ιστοσε-

λίδα του ΤΕΕ, στη διεύθυνση 

www.tee.gr  

Το ΤΕΕ και οι φορείς 
των µηχανικών 
συνεχίζουν τις 
κινητοποιήσεις κάθε 
Πέµπτη, έξω από το 
ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, 
Αθήνα), για ανάκλη-
ση των παράνοµων 
αυξήσεων και των 
αναδροµικών από το 
2011.

Οδηγούν το Ταμείο  με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥ-

ΔΑΣ σε ανακοίνωση της για το ασφαλιστικό. Παράλληλα επισημαίνει ότι «η προσπάθεια του 

διορισμένου  από την συγκυβέρνηση Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, που σε ανακοίνωσή του 

φαλκιδεύοντας τα πραγματικά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ, επιχειρεί να παρουσιάσει ως αναξιόπι-

στες τις αιτιάσεις όλων των Φορέων των Μηχανικών, που πάνω από ένα μήνα κινητοποιούνται 

με στόχο την ανατροπή των βάρβαρων αυξήσεων και την διάσωση του ΤΣΜΕΔΕ από την 

κατάρρευση που το οδηγεί η μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης, είναι ακόμα μια "αλχημεία" 

με στόχο να εκτελέσει την διατεταγμένη υπηρεσία που ανέλαβε».
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

"Υπεραστικές Μεταφορές στην 

Ελλάδα: Ορίζοντας 2020”  

ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων - ΣΕΣ

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

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστηµόνων για την Προ-

τυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 

Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» στις 21 

και 22 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

Θεµατικές ενότητες: Κεντρική: 
Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στις Επικοι-

νωνίες-∆ιακίνηση-Κατανάλωση 

-

κές κατασκευές

Παραγωγή

-

τοπιστωτικό Σύστηµα 

Κύριο θέµα: Τηλεπικοινωνίες

Κρίσιµες ηµεροµηνίες Υποβολή περιλήψεων:  

14-6-2013 Κατάθεση τελικού κειµένου: 15-1-2014

Πληροφορίες: email: protypation@auth.gr, ιστοσελί-

δα:  www.eneprot.gr 

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο: «Μη Καταστρο-

φικός Έλεγχος Προηγµένων Υλικών» 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

 Το 5ο διεθνές συνέδριο, µε 

θέµα "Τάσεις και Προοπτι-

κές του Τουρισµού στον 21ο 

Αιώνα", θα πραγµατοποιηθεί 

στο νησί της Ρόδου, (ξενοδο-

χείο SHERATON), από τις 30 

Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2013. 

Το συνέδριο διοργανώνεται από 

κοινού από το ∆ιατµηµατικό 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Σχεδιασµός, ∆ιοίκηση 

και Πολιτική του Τουρισµού» και 

από το Εργαστήριο Τουριστικών 

Ερευνών και Μελετών του Τµήµατος ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Θεµατικές 

ενότητες:

-Σύγχρονες Τάσεις στον Τουρισµό - Οικονοµία, 

Ανταγωνισµός, Μεταφορές

-  Οικονοµική του Τουρισµού

 - Ο Τουρισµός στην Οικονοµία της Κοινωνίας

-  Τουριστική Βιωσιµότητα

-Τουριστική Πολιτική και Σχεδιασµός του Τουρισµού

-  Οργανωτικές ∆οµές του Τουρισµού

 - Επιπτώσεις του Τουρισµού

 - Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

- Ειδικές και Εναλλακτικές µορφές Τουρισµού

- Τουρισµός στην Μεσόγειο και την Ελλάδα-Ρόδος

 - Θεωρία του Τουρισµού - Έρευνα και Τεχνολογικές 

εφαρµογές στον Τουρισµό

 - Τουριστική Επιχειρηµατικότητα. 

Πληροφορίες: http://fsdet.dmst.aueb.gr/

Η 18η διοργάνωση  της ∆ιεθνούς Συνάντησης Σύγχρο-

νης Τέχνης Art-Athina θα διεξαχθεί από  τις 16 έως και 

τις 19  Μαΐου 2013  στο Κλειστό Π. Φαλήρου (γήπεδο 

TaeKwonDo). Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Αιθουσών 

Τέχνης, που θεσµοθέτησε και καθιέρωσε την έκθεση, 

δηµιούργησε για την Art-Athina  2013 ένα πρόγραµµα 

πολυσυλλεκτικό, µε τη συµµετοχή πάνω από 800 καλ-

λιτεχνών, από τέσσερις ηπείρους, δίνοντας ένα ηχηρό 

µήνυµα αισιοδοξίας σε πείσµα των καιρών. 

 Η παράλληλη παρουσία  ελληνικών και ξένων αιθου-

σών τέχνης, καλλιτεχνών, µουσείων, ιδρυµάτων και 

καλλιτεχνικών εκδόσεων αποτελεί µια µοναδική συ-

γκυρία συνένωσης όλου του εικαστικού χώρου, προ-

σφέροντας στους επισκέπτες την πιο ολοκληρωµένη 

εικόνα του. Πληροφορίες: www.art-athina.gr 

Art-Athina 2013

Ευ επιχειρείν και Αειφορία  
Το 10ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τµήµατος ∆ιοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΦΣ∆ΕΤ) του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών διοργανώνεται  στις 16 Μαΐ-

ου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο ΕΕ∆Ε, στην Αθήνα. 

Θέµα του συνεδρίου: " Ευ επιχειρείν και Αειφορία στο 

µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον". 

Στόχος της επιστηµονικής εκδήλωσης είναι να αποτε-

λέσει µια πανελλήνια επιστηµονική συνάντηση νέων 

µελών ∆ΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνη-

τών αλλά και προπτυχιακών/µεταπτυχιακών φοιτη-

τών. Η ανταλλαγή απόψεων και

οι συζητήσεις θα είναι το επίκεντρο αυτού του συ-

νεδρίου, ενώ θα πραγµατοποιηθούν συνεδρίες στις 

οποίες θα παρουσιαστούν τόσο παραδείγµατα δηµι-

ουργικότητας και αριστείας ερευνητών όσο και επιτυ-

χηµένα παραδείγµατα νέων Ελλήνων επιχειρηµατιών.

Συνέδριο για τον τουρισµό
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«Αλχηµεία του προέδρου ∆Σ ΕΤΑΑ για να επιβληθούν  
οι αυξήσεις εισφορών» 

Καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, µε ανακοίνωση της 

Υπογραφή Μνηµονίου Συναντίληψης

Κλειστές σήµερα οι Εφορίες

Η ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ για το ασφαλιστικό, την οποία υπο-
γράφουν ο πρόεδρος Παν. Μούζιος και ο γενικός γραµµατέας Α. Σου-
ρούνης αναλυτικά αναφέρει ότι:  «Η προσπάθεια του διορισµένου  από 
την συγκυβέρνηση Προέδρου του ∆.Σ. του ΕΤΑΑ, που σε ανακοίνωσή 
του φαλκιδεύοντας τα πραγµατικά στοιχεία του ΤΣΜΕ∆Ε, επιχειρεί να 
παρουσιάσει ως αναξιόπιστες τις αιτιάσεις όλων των Φορέων των Μη-
χανικών, που πάνω από ένα µήνα κινητοποιούνται µε στόχο την ανα-
τροπή των βάρβαρων αυξήσεων και την διάσωση του ΤΣΜΕ∆Ε από την 
κατάρρευση που το οδηγεί η µνηµονιακή πολιτική της Κυβέρνησης, 
είναι ακόµα µια "αλχηµεία" µε στόχο να εκτελέσει την διατεταγµένη 
υπηρεσία που ανέλαβε. Ο κ. Σελλιανάκης ασφαλισµένος και αυτός στο 
ΤΣΜΕ∆Ε σκόπιµα αγνοεί ότι: 
α.Ο αριθµός των νεοεισερχόµενων ασφαλισµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε (χω-
ρίς ακόµα να   έχουν  εφαρµοστεί οι παράλογες και βάρβαρες αυξή-
σεις στις εισφορές) έχει µειωθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% την 
τελευταία διετία, µε συνέπεια η κρίσιµη παράµετρος για τη βιωσιµό-
τητα του Ταµείου που σχετίζεται µε την αναλογία       ασφαλισµένων / 
συνταξιούχων, από 7: 1 να βρίσκεται το 2012 στο 5: 1  και να  µειώνεται 
µε γοργούς ρυθµούς.
β. Ο αριθµός των ελεύθερων επαγγελµατιών που το 2012 έχει ανεξό-
φλητες οφειλές ξεπερνά το 40%, µε µεγάλη αυξητική τάση. 
γ. Τα στοιχεία τω εισφορών των ελεύθερων επαγγελµατιών (περίπου 
70.000) την τελευταία τριετία είναι:  

Η ∆ιοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη, 
στις 19.4.2013, µεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της 
Alpha Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, Μνηµόνιο Συναντίληψης, που 
περιλαµβάνει κατά συνοπτικό τρόπο τα εξής:
(α) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ µετοχών που αντιπροσωπεύουν το 80% 
του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, 
αφού πρώτα µετατραπούν σε προνοµιούχες άνευ ψήφου µετοχές,

(β) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ µετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
4,992% του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ, και
(γ) την ανάληψη από την ΑΚΤΩΡ της παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών 
στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για τα υπό εκτέλεση έργα της, µε σκοπό την 
εύρυθµη, έγκαιρη και απρόσκοπτη αποπεράτωσή τους.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής µε την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων 
εκτιµάται ότι θα λάβει χώρα µέχρι την 31.5.2013.

Κλειστές θα είναι σήµερα οι Εφορίες λόγω της 24ωρης απεργίας των 
εφοριακών. Οι εφοριακοί προχωρούν σε κινητοποιήσεις, µε αιτήµατα: 
1. Την διασφάλιση του ∆ηµόσιου χαρακτήρα των φορολογικών υπη-
ρεσιών. 2. Την διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας και την 
αποτροπή απολύσεων. 3. Την µισθολογική αποκατάσταση των συναδέλ-
φων του διαγωνισµού ΑΣΕΠ ΠΕ1Γ/2008.

Οι εφοριακοί θα πραγµατοποιήσουν συγκέντρωση διαµαρτυρίας σή-
µερα στις 11 το πρωί έξω από το υπουργείο Οικονοµιών, στην Καραγε-
ώργη Σερβίας και καλούν όλους τους συναδέλφους τους σε εφορίες, 
Σ∆ΟΕ, κτηµατικές υπηρεσίες και κεντρικές υπηρεσίες να απεργήσουν. 
Εν τω µεταξύ, τη Μεγάλη Τετάρτη δεµένα θα µείνουν στα λιµάνια όλα τα 
πλοία εξαιτίας της 24ωρης απεργίας για την Πρωτοµαγιά.

δ.Η ετήσια ακαθάριστη δαπάνη των συνταξιούχων του Ταµείου 
στην τελευταία εξαετία (2007-2012) είναι : 

 2007 283.4 εκ. €

 2008 283.4 εκ. €

 2009 346.8 εκ. €

 2010 327.2 εκ. €

 2011 345.3 εκ. €

 2012 393 εκ. €

Αναµενόµενη Έτη  Εισπραχθέντα Ποσοστό
Είσπραξη

 2010

243.5 εκ. € 157.6 εκ. € 64.7 %

 2011

252.8 εκ. € 150.3 εκ. € 59.4 %

 2012

260.8 εκ. € 133.3 εκ. € 51.1 %

Μεταξύ του 2007 και του 2012 παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 
38.8 %.
Στα παραπάνω στοιχεία, οφείλουµε να του υπενθυµίσουµε την 
µεγάλη κλοπή πάνω από 1.5 δισ. € του αποθεµατικού του Ταµείου 
από το "κούρεµα" των οµολόγων, την διογκούµενη τάση διαγρα-
φής από το επάγγελµα του Μηχανικού (ΤΕΕ) για να απεµπλακούν 
από το ΤΣΜΕ∆Ε και τέλος την πλήρη καθίζηση που έχει υποστεί 
συνολικά ο Κλάδος των Μηχανικών από την µνηµονιακή πολιτική 
της ύφεσης και της σκληρής λιτότητας.  Αυτά είναι τα πραγµατικά 
στοιχεία που οδηγούν το Ταµείο µε µαθηµατική ακρίβεια στην κα-
ταστροφή και µόνο ο κ. Σελλιανάκης και αυτοί που τον τοποθέτη-
σαν και ευθύνονται γιαυτή την καταστροφική πολιτική δεν θέλουν 
να   αποδεχθούν». 
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Allure of the Seas (Royal Caribbean)
Πρόκειται για το µεγαλυτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσµο, 225.282 τόνων και ικανότητας φιλοξε-

νίας 6.360 επιβατών. Τα δωµάτια και οι σουίτες βρίσκονται σε 16 καταστρώµατα και χωρίζονται σε 

επτά «γειτονιές». Πολλοί από τους εσωτερικούς χώρους είναι διακοσµηµένοι µε τοιχογραφίες της 

διάσηµης Clarissa Parish.

Οι επιβάτες του έχουν στη διάθεσή τους, µεταξύ άλλων, ένα παγοδρόµιο, προσοµοιωτές surf, ziplines, 

τοίχους αναρρίχησης, εµπορικό κέντρο, κινηµατογράφος 3D, κλασικό καρουσέλ, ένα θέατρο όµοιο 

µε τα αντίστοιχα του Broadway, στο οποίο, µάλιστα, παρουσιάζεται το µιούζικαλ "Σικάγο" και ένα 

υπαίθριο αµφιθέατρο µε κερκίδα. Επίσης, διαθέτει δύο δωδεκάδες εστιατόρια, αναρρίθµητα µπαρ, 

όπως και το πρώτο εν πλω Starbucks.

Queen Mary 2 (Cunard)
Η κατασκευή του κόστισε 900 εκατοµµύρια δολάρια, έκανε το παρθενικό του ταξίδι το 2004 και 

αποτέλεσε τη ναυαρχίδα των πλωτών ξενοδοχείων των Ολυµπιακών Αγωνων της Αθήνας. Κατά συ-

νέπεια δεν είναι νέο, αλλά, ίσως, το πλέον µεγαλοπρεπές. Μπορεί να φιλοξενήσει 2.620 επιβάτες και 

έχει πλήρωµα 1.253 ατόµων. ∆ιαθέτει πέντε πισίνες και 15 εστιατόρια, όπου τακτικά οργανώνονται 

ειδικά δείπνα µε σπουδαία κρασιά και σεµινάρια γευσιγνωσίας. Τα Duplex διαµερίσµατά του δι-

αθέτουν ιδιωτικό γυµναστήριο, 

µπαλκόνι και µπάτλερ, ενώ στις 

κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 

του περιλαµβάνονται ένα πλα-

νητάριο - το µοναδικό στο εί-

δος του στη θάλασσα – καθώς, 

επίσης, καζίνο, γήπεδα τένις, 

shuffleboard, βιβλιοθήκη, αί-

θουσα χορού, θέατρα και κινη-

µατογράφοι. Στους χώρους του 

προσφέρονται µαθήµατα χορού 

tai chi, υποκριτικής, αλλά και 

µια λέσχη βιβλίου.

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ακόµη και οι Αµερικανοί δείχνουν να 
εγκαταλείπουν το όνειρο της ιδιόκτητης 
κατοικίας και να στρέφονται στο νοίκι, 
παρόλο που η αγορά κατοικίας, µετά από 
το ξέσπασµα της κρίσης, αρχίζει να βελ-
τιώνεται. Αυτό κατέδειξε µια έρευνα που 
ανατέθηκε από το Ίδρυµα MacArthur.
Βεβαίως πολλοί Αµερικανοί εξακολου-
θούν να έχουν ισχυρή επιθυµία για ιδι-
όκτητο σπίτι, αλλά η αλλαγή είναι σαφής: 
57% των ενηλίκων δηλώνει ότι η «αγορά 
έχει γίνει λιγότερο ελκυστική», ενώ ταυ-
τόχρονα το 54% πιστεύει ότι «η ενοικίαση 
έχει γίνει πιο ελκυστική». Περίπου το 
ήµισυ των σηµερινών ιδιοκτητών κατοι-
κιών (45%) δηλώνει ότι είναι πιθανόν στο 
µέλλον να επιλέξει την ενοικίαση για τη 
στέγασή του. 
Γενικώς, παρά τη βελτίωση των τιµών 
των σπιτιών και κτιρίων, πολλοί Αµερι-
κανοί δεν έχουν πειστεί ότι η στεγαστική 

κρίση έχει ξεπεραστεί. Σχεδόν 8 στους 
10 πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται ακό-
µη στη µέση της κρίσης. Οι επιπτώσεις 
της στεγαστικής κρίσης, σε συνδυασµό 
µε πιο µακροπρόθεσµες αλλαγές στον 
τρόπο ζωής, φαίνεται να έχουν δηµι-
ουργήσει µια πιο ρεαλιστική άποψη για 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ενοικί-
ασης. Άλλωστε, «ο κόσµος αλλάζει και 
οι δαπάνες µίσθωσης γίνονται όλο και 
πιο βιώσιµες» σηµειώνεται στην έρευνα. 
Είναι ενδεικτικό ότι τα 2/3 των ενηλίκων 
πιστεύουν ότι η στεγαστική πολιτική της 
χώρας θα πρέπει να κατανέµεται εξίσου 
µεταξύ ενοικίασης και ιδιοκτησίας. Το 
τελικό συµπέρασµα της έρευνας είναι 
ότι το «αµερικάνικο όνειρο» µπορεί να 
επιτευχθεί εξίσου µε την ενοικίαση και 
την ιδιοκτησία, κάτι αδιανόητο έως πριν 
µερικά χρόνια.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΟΙΚΙ
Μπορεί η βιοµηχανία της κρουαζιέρας να αντιµετώπισε αρκετά προβλήµατα τα προηγού-

µενα χρόνια (κυρίως λόγω δυστυχηµάτων), ωστόσο, τα κρουαζιερόπλοια παραµένουν µία 

από τις ταχύτερα αναπτυσσόµενες αγορές του ταξιδιωτικού τοµέα. Η cruismarketwatch.

com προβλέπει πως οι επιβάτες κρουαζιέρας σε όλο τον κόσµο θα αυξηθούν από 21 εκα-

τοµµύρια το 2013 σε περίπου 23,7 το 2017.

Στην προσπάθεια να αποσπάσουν ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτής της αγοράς, οι ναυτιλιακές 

εταιρείες ρίχνουν στις θάλασσες διαρκώς και µεγαλύτερα σκάφη, εξοπλισµένα µε εντυ-

πωσιακές, έως και εξωφρενικές ευκαιρίες αναψυχής για τους επιβάτες. Μερικά απ’ αυτά 

σκάφη και τις δυνατότητές τους παρουσιάζουµε στο σηµερινό και αυριανό τεύχος µας.

Queen Mary 2

Allure of the Seas



Το   ΤΕΕ ως Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
«Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) 
SEAP –PLUS που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που σκοπό έχει να εντάξει στην Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων (Στ∆) όσο το 
δυνατόν περισσότερους ∆ήµους έως το 2020, αλλά και 
ως Εθνικός Συντονιστής του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, 
διοργάνωσε στις 18 Απριλίου 2013 συνάντηση εργασίας 
µε τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Αρχών και των 
Ενεργειακών Φορέων. Η συνάντηση διοργανώθηκε για να 
δροµολογηθεί η µεταξύ ΤΕΕ, Περιφερειακών Αρχών και 
Ενεργειακών Φορέων συνεργασία και να τεθούν οι βάσεις 
για την παροχή έγκυρων και ακριβών µετρήσεων στους 
ενταγµένους στο Στ∆, ∆ήµους, που συντονίζονται από το 
ΤΕΕ, ώστε να γίνει δυνατή η κατάρτιση και η εφαρµογή 
Σχεδίων ∆ράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ) που θα 
στηρίζονται σε έγκυρα και αξιόπιστα ενεργειακά δεδοµένα. 
Το Σ∆ΑΕ είναι το βασικό εργαλείο που χρησιµοποιεί 
το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, ώστε να επιτύχει το στόχο 
«20-20-20» το 2020, δηλ. µείωση των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου κατά 20%, αύξηση στο 20% της αναλογίας της 
ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ που προέρχεται από 
ανανεώσιµες πηγές και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%. Στην ουσία, αποτελεί τον ενεργειακό σχεδιασµό 
µίας πόλης µέχρι το 2020 για την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων σε τοπική κλίµακα. 
Ένα βασικό κοµµάτι των Σ∆ΑΕ, είναι η Απογραφή Εκπο-
µπών Αναφοράς (ή Βασική Απογραφή Εκποµπών) που 
περιγράφει την υφιστάµενη κατάσταση µίας πόλης όσον 
αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε ένα έτος αναφοράς. 
Για το λόγο αυτό, τα Σ∆ΑΕ είναι σηµαντικό να στηρίζονται µε 
έγκυρα και αξιόπιστα ενεργειακά δεδοµένα. Οι ∆ήµοι για να 
µπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, έχουν 
ανάγκη από την απρόσκοπτη συνεργασία µε τους Παρόχους 
Ενέργειας, την οποία το ΤΕΕ αναλαµβάνει να εξασφαλίσει. 
Στη Συνάντηση συζητήθηκαν εκτός των ανωτέρω και 
οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των Σ∆ΑΕ (ίδιοι πόροι, 
δανεισµός, leasing, Εθνικά Προγράµµατα, Πράσινο Ταµείο, 
Σ∆ΙΤ, ΕΣΠΑ, ΕΤΠΑ, ELENA, ΕΕΕF, κτλ) και ειδικότερα οι 
τρόποι που οι περιφερειακές χρηµατοδοτήσεις µπορούν 
να συνδεθούν µε το Στ∆ . Η ενσωµάτωση του Στ∆ στις 
Περιφερειακές Πολιτικές είναι σηµαντικός παράγοντας για 
την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο Στ∆.  Συζητήθη-
καν επίσης οι δυνατότητες που δίνονται για χρηµατοδότηση 
στους ∆ήµους µέσω της συνεργασίας µε τους Ενεργεια-
κούς Παρόχους. 
-Στη συνάντηση παραβρέθηκε εκ µέρους της ∆ιοίκησης 
του ΤΕΕ το Μέλος της ∆.Ε κ Κώστας Κουρνιώτης, ο οποίος 
απεύθυνε χαιρετισµό. 
-Εκ µέρους των Περιφερειακών Φορέων παραβρέθηκαν οι 
: Από την Περιφέρεια Αττικής ο Περιφερειάρχης κ. Ιωάννης 
Σγουρός, καθώς επίσης οι κ.κ. Θεόδωρος Καρδοµατέας 
και Γεώργιος Οικονοµόπουλος, από την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας ο κ. Γεώργιος Αθανασσόπουλος, από την 
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας ο κ. Ευάγγελος Χρήστου, 
Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης, από τον Ε.Ο.Ε.Σ «Αµφι-
κτυονία» ο κ.  Βασίλης Ξένος- Γαβριέλης, ∆ιευθυντής, 
από την ΠΈ∆ Αττικής ο κ. Σπύρος Αρβανιτάκης και η κα. 
Ρένα Παπαδηµητρίου, από την ΠΈ∆ ∆υτικής Ελλάδας ο κ.  
Γεώργιος Μαγκανάρης, από την ΠΕ∆ Ηπείρου ο κ. Ιωάννης 
Παπαλέξης, Πρόεδρος ΠΕ∆ και ∆ήµαρχος Αρταίων, από 
την ΠΕ∆ Θεσσαλίας ο κ Κοµίτσας Ρίζος, Πρόεδρος ΠΕ∆ 
και ∆ήµαρχος Κιλελέρ, από την ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας ο κ. 
∆ηµήτρης Αποστόλου. 
-Εκ µέρους των Ενεργειακών Φορέων παραβρέθηκαν οι 
: Από το ΚΑΠΕ η κα. Εύη Τζανακάκη και ο κ. Γεώργιος 
Αγερίδης, από την Αναπτυξιακή ∆υτικής Μακεδονίας Α.Ε 
ο κ. ∆ηµήτρης Πεκόπουλος, από τη ∆ΕΗ η κα. Ιωάννα 
Γιαννούλη, από τη ∆ΕΠΑ ο κ. Μανώλης Σφυρόερας, από τη 
∆ΕΣΦΑ η κα. Πέπη Καρατζή και ο κ. Σπύρος Αλεξόπουλος, 
από την ΕΠΑ Αττικής ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας και ο κ. Ανα-
στάσιος Τόσιος, από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ο κ. Νικόλαος 
∆αλέζιος, από τα ΕΛΠΕ ο κ. Αντώνης Μουντούρης και η κα. 
Φωτεινή Μαλτέζου, από τον (ΣΕΕΠΕ) Σύνδεσµο Εταιρειών 
Εµπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας ο κ. Νικόλαος Λιάπης, 
από τον Α∆ΜΗΕ (Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης, από 
τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 
ο κ. Αθανάσιος Κοντός, από τη Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή 
Ενέργειας) 
-Τη Συνάντηση συντόνισε η Γενική ∆ιευθύντρια ΤΕΕ, κα. 
∆ήµητρα Κανέλλου. Παρουσιάσεις έκαναν µε τη σειρά οι 
κκ: Χάρης ∆ούκας, Σύµβουλος ΤΕΕ, Γεώργιος Ζαµπα-
τής ∆ιευθυντής Επιστηµονικού & Αναπτυξιακού Έργου 
ΤΕΕ, Επικεφαλής του Γρ. Υποστήριξης του Συµφώνου 
των ∆ηµάρχων Ειρήνη Σκουλά, εκ µέρους της ΕΠΤΑ ΑΕ 
Ανδριάνα Σταυρακάκη, εκ µέρους της ΕΠΤΑ ΑΕ Αθανάσιος 
Κορωνίδης, από τον Α∆ΜΗΕ.
-Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ Ιωάννης Σγουρός, χαιρέτησε 
τη Συνάντηση και εξήρε το ρόλο που µπορεί να παίξει το 
ΤΕΕ ως Συντονιστής στην επιτυχία του έργου του Συµφώνου 
των ∆ηµάρχων, αφού όπως είπε, η πολιτική δέσµευση πρέ-
πει να φέρει συγκεκριµένα αποτελέσµατα και ο σηµαντικός 
ρόλος που µπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση «είναι µη επι-
τεύξιµος, εάν δεν υπάρχει η έγκυρη επιστηµονική στήριξη 
από τους εξειδικευµένους και επιστηµονικούς φορείς».
-Παρεµβάσεις έκαναν µε τη σειρά οι κκ:
-∆ηµήτρης Αποστόλου, από την ΠΕ∆ Στερεάς Ελλάδας, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού, 

αλλά και χρηµατοδότησης. 
-Γεώργιος Αγερίδης του ΚΑΠΕ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη 
διάθεσης κονδυλίων για την ενέργεια και τη δηµιουργία 
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραµµάτων. Επίσης 
εξέφρασε την  ελπίδα ότι στο νέο ΕΣΠΑ οι Περιφέρειες 
θα εντάξουν µεγαλύτερα κονδύλια για την εξοικονόµηση 
ενέργειας, γιατί η πολύ µικρή αναλογία που υπήρχε στο 
ΕΣΠΣΑ 2007-13, έκανε τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
εξοικονόµησης ενέργειας σχεδόν αδύνατη.
-Σπύρος Αρβανιτάκης από ΠΕ∆Α, ο οποίος τόνισε ότι στα 
θέµατα χρηµατοδότησης πρέπει να αξιοποιηθεί ο θεσµός 
του Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων.
-Αθανάσιος Κορωνίδης από τον Α∆ΜΗΕ, ο οποίος έκανε 
παρουσίαση που καταδείκνυε την πορεία προς το στόχο 
20-20-20, που καταγράφεται στα θέµατα της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας.
-Χρήστος Μπαλάσκας από την ΕΠΑ Αττικής, ο οποίος 
µίλησε για τις δυνατότητες κάλυψης του δικτύου Φυσι-
κού Αερίου που είναι η καθαρότερη από τις συµβατικές 
πηγές ενέργειας και εκδήλωσε τη διάθεσή του για 
συνεργασία µε την παροχή στοιχείων για την Περιφέρεια 
Αττικής.
-Βασίλης Ξένος –Γαβριέλης του ΕΟΕΣ «Αµφικτυονία», 
ο οποίος εξέφρασε τους φόβους του για τις επιπτώσεις 
των προβληµάτων χρηµατοδότησης στην παραµονή των 
ενταγµένων ∆ήµων στο Στ∆..
-Αντώνης Μουντούρης από τα ΕΛΠΕ ο οποίος µίλησε 
για τη στρατηγική εξοικονόµησης που αναπτύσσουν τα 
ΕΛΠΕ, και επισήµανε ότι αποτυπώνονται δύσκολα οι 
καταναλώσεις υγρών καυσίµων ανά ∆ήµο.
-Γεώργιος Λάγαρης από τη Ρ.Α.Ε (Ρυθµιστική Αρχή Ενέρ-
γειας) που και αυτός εξήρε τη δυναµική της συνέργειας 
και εξέφρασε τη διάθεσή για υποστήριξη και συνεργασία 
µε το ΤΕΕ, λόγω και των ρυθµιστικών και κανονιστικών 
αρµοδιοτήτων του φορέα.  
-Εύη Τζανακάκη, εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ η οποία τόνισε 
την ανάγκη συνέργειας µεταξύ των δύο Εθνικών Συντονι-
στών, που είναι το ΤΕΕ και το ΚΑΠΕ, καθώς και των 
Περιφερειακών Συντονιστών (Περιφέρειες και Ενώσεις 
∆ήµων). Εξέφρασε την αισιοδοξία της για την αύξηση 
των ∆ήµων που θα ενταχθούν στο Στ∆, επειδή οι ∆ήµοι 
πλέον κατανοούν ότι η εφαρµογή των Σ∆ΑΕ επιφέρει και 
σηµαντική οικονοµία.
- Οι παρουσιάσεις είναι αναρτηµένες στον διαδικτυακό 
τόπο του ΤΕΕ:  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
SCIENTIFIC_WORK/grafeio_symfonou/Tab5
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ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEAP –PLUS

«Ο ρόλος των Περιφερειακών Αρχών και των Ενεργειακών Φορέων 
στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής» 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΑ ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Από την Emma Delta- Άκυρη η πρόταση της Third 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Η EUROBANK ΓΙΑ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ 
ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2012 ΛΟΓΩ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕΧΡΙ 100 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 5.000 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10 ΕΥΡΩ- Η 

εξόφληση σε δύο µηνιαίες δόσεις εφόσον η δήλωση είναι εµπρόθεσµη.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υπεβλήθη µία προσφορά η οποία ζητείται 

από το ΤΑΙΠΕ∆ να βελτιωθεί- ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Η EMMA DELTA προσέφερε 622 εκατ. 

καθώς και επανάκτηση του ιδιωτικού χαρακτήρα- EUROBANK: 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΧΣ- ∆ιασφαλίζονται η κεφαλαιακή 

 ΟΜΑ∆ΙΚΑ 

ΠΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Βελτιωµένη πρόταση αναµένει το ΤΑΙΠΕ∆ για την 

οριστικοποίηση της συµφωνίας- ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ- Στα 622 

εκατ. ευρώ η προσφορά εξαγοράς για το 33% του ΟΠΑΠ από την Emma 

 ΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ, 

ALPHA ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ 

Ι∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ REUTERS: Η 

ΕΛΛΑ∆Α ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ανάπτυξης ζητά ο Ζ. Μ. Μπαρόζο- ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΟΠΑΠ- Μόνη έγκυρη κρίθηκε η προσφορά της Emma Delta- Στόχος 

ΑΡΧΙΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΚΗ 
∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ-
αποποµπή του- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕ∆.

ΤΑ ΝΕΑ: Γιατί ο ΟΑΕ∆ διχάζει τους κυβερνητικούς εταίρους- 400.000 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΓΑ ∆ΙΚΗ: Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΑΚΗΣ, ΤΟ 
ΜΕΪΚ- ΑΠ ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ Η EUROBANK.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κόντρες στην τρικοµµατική για τον διοικητή του 

ΟΑΕ∆- ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ!- Πελατειακό παιχνίδι Ν.∆.- 

∆ΗΛΩΣΕ ΑΘΩΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΙΤΗ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΙΑ...

ΕΘΝΟΣ: Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα ο συµψηφισµός 

χρεών- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ
Μαΐου- ∆ΙΚΗ ΣΟΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΗ
Μελισσανίδη- ΠΡΟΣΦΟΡΑ 622+60 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο µετά τις 15.000 απολύσεις- 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ Α∆ΕΙΑΣΟΥΝ
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 

µίζες- ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΣ Ο ΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΒΙΚΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε 48 ώρες Emma Delta και 

Μελισσανίδης καλούνται να βελτιώσουν την προσφορά τους- ΠΑΝΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ-
∆ίκη- υπερπαραγωγή µε πρωταγωνιστή τον Άκη- «∆ΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΑ 
ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ» 
∆ΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Το πελατειακό κράτος είναι εδώ, ενωµένο 

δυνατό- ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙ∆ΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ- 
Τρικοµµατικός καβγάς για το ποιος θα µοιράσει τα λεφτά σε 350.000 

απελπισµένους- Το πρωί ο Βρούτσης παραίτησε τον Κικίλια, το 

αποδοκίµασε τον Τσοχατζόπουλο- Ο ΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ∆ΙΠΛΑ ΤΟΥ- 
Κάλεσε για µάρτυρες το ΚΥΣΕΑ του Σηµίτη- ∆ιέκοψε για 8 Μαΐου το 

ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΕΡΙΑ Ο ΟΠΑΠ- Πολύ κοντά σε συµφωνία ΤΑΙΠΕ∆ µε το fund του ∆. 

Μελισσανίδη.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη της ∆ηµοκρατίας ο 

υπουργός Εργασίας ζήτησε την παραίτηση του Ηλία Κικίλια (του ΟΑΕ∆)- 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΑΚΗΣ: ΦΕΡΤΕ 
ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ!- Ατσαλάκωτος ο Τσοχατζόπουλος, «τσαλακωµένη» η Βίκυ 

Σταµάτη.

ΕΣΤΙΑ:  ΤΟ ΠΑΣΟΚ ∆Ι∆ΑΞΕ ΤΗΝ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ- Πώς φθάσαµε στο 

φαινόµενο Τσοχατζόπουλου.

Η ΑΥΓΗ: ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Στη µοναδική 

εν τέλει προσφορά της Emma Delta καταλήγει ο κερδοφόρος 

Οργανισµός του ΟΠΑΠ, µαζί µε τα βιντεοπαιχνίδια και τα κρατικά λαχεία!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόµου για την οριστική 

διευθέτηση- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟ 50% ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Τσοχατζόπουλος και οι 18 συγκρατούµενοί του πήραν θέση στο εδώλιο- 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Κρίσιµα ερωτήµατα του Μητροπολίτη για 

 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΟΙ 
ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ»!
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Λάθη στο σχεδιασµό του πρώτου µνηµονίου µε 

βασικότερο την υποεκτίµηση της ύφεσης, οδήγησαν 

την ελληνική οικονοµία στο πιο βαθύ τούνελ της 

ιστορίας της, από το οποίο, τρία χρόνια µετά, δεν 

διαφαίνεται διέξοδος διαφυγής. Σαν σήµερα, 23 

Απριλίου 2010,ο τότε πρωθυπουργός, Γιώργος 

Παπανδρέου, επέλεξε το ακριτικό Καστελόριζο να 

ανακοινώσει την ένταξη της χώρας στο µηχανισµό 

στήριξης Ε.Ε.-∆ΝΤ-ΕΚΤ, σηµατοδοτώντας την έναρξη 

της πιο επώδυνης «οδύσσειας» της οικονοµίας, 

τις συνέπειες της οποίας, ουδείς µπορούσε να 

φανταστεί. Για τη σκληρότητα των πολιτικών που θα 

εφαρµόζονταν, είχε προϊδεάσει ο τότε επίτροπος, Όλι 

τύπου, µε αφορµή το ελληνικό ζήτηµα, µε τη φράση 

στα ελληνικά «Έλληνες, καλό κουράγιο». Αργότερα, 

την Κυριακή 2 Μαΐου, ο τότε υπουργός Οικονοµικών, 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου, παρουσίασε το 

πρόγραµµα της προσαρµογής της οικονοµίας, που 

έβαλε στη ζωή µας δύο νέες λέξεις, το «µνηµόνιο» 

και την «τρόικα». Την ίδια µέρα, οι επικεφαλής της 

τρόικας, Σερβάς Ντερούς της Κοµισιόν (αποχώρησε 

αργότερα και τον διαδέχτηκε ο Ματίας Μορς) 

Κλάους Μαζούχ της EKT και Πόουλ Τόµσεν του ∆ΝΤ, 

σε συνέντευξη τύπου παρουσίασαν τη δική τους 

άποψη για το πρόγραµµα, εµφανιζόµενοι σχετικά 

αισιόδοξοι, πως αν εφαρµοστούν τα συµφωνηθέντα, 

n ελληνική οικονοµία σε λιγότερο από µία διετία 

θα εξέρχονταν της κρίσης και της ύφεσης. To ίδιο 

αισιόδοξος εµφανίζονταν και ο κ. Παπακωνσταντίvoυ 

και συνολικά το οικονοµικό επιτελείο, ο οποίος 

µάλιστα είχε δηλώσει πως από τα τέλη του 2010 

(!), θα υπήρχαν σηµάδια ανάκαµψης. Σηµειώνεται 

πως n βασική αιτία της ένταξης της χώρας στο 

µηχανισµό στήριξης ήταν ο δηµοσιονοµικός 

εκτροχιασµός, καθώς το έλλειµµα-του 2009, είχε 

εκτοξευτεί πάνω από 10% ενώ αργότερα, µε τις 

αναθεωρήσεις διογκώθηκε µέχρι το 15,6% του ΑΕΠ, 

ενώ το δηµόσιο χρέος είχε εκτοξευτεί στο 120% του 

ΑΕΠ, σύµφωνα µε τις τότε εκτιµήσεις. Συνέπεια 

ήταν να κλείσουν οι αγορές, για την Ελλάδα, από 

τις αρχές Απριλίου, καθώς το τελευταίο οµόλογο 

που εκδόθηκε ήταν ένα επταετές, στις 31 Μαρτίου 

2010. Κατόπιν, οι δανειακές ανάγκες, ελλείµµατα 

του προϋπολογισµού συν αναχρηµατοδότηση των 

χρεολυσίων, θα καλύπτονταν από το µηχανισµό 

στήριξης, µε κεφάλαια των χωρών της Ευρωζώνης 

και του ∆ΝΤ. To ύψος του πρώτου πακέτου στήριξης, 

ορίστηκε σε 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 80 δισ. 

ευρώ, προέρχονταν από τις χώρες της Ευρωζώνης 

και τα 30 δισ. ευρώ, από το ∆ΝΤ. Τα ανταλλάγµατα για 

την ένταξη στο µηχανισµό στήριξης, ήταν εξαιρετικά 

επώδυνα καθώς συνοδεύτηκαν, µε µέτρα αύξησης 

των φορολογικών επιβαρύνσεων αδιακρίτως είτε 

επρόκειτο για επιχειρήσεις, είτε για µισθωτούς, αλλά 

και µειώσεων των δαπανών. Σήµερα µια τριετία µετά 

αποδεικνύεται πως το πρόβληµα δεν ήταν τα σκληρά 

µέτρα, (αφού ακολούθησαν πολύ σκληρότερα), αλλά 

οι εκτός πραγµατικότητας υπολογισµοί της έκτασης 

της ύφεσης, που οµολόγησαν µόλις το περασµένο 

Ιανουάριο, στελέχη του ∆ΝΤ, κάνοντας λόγο για 

λάθος στους «πολλαπλασιαστές». To πρώτο µνηµόνιο, 

προέβλεπε µέτρα ύψους 9% του ΑΕΠ (20 δισ. ευρώ) το 

2010, 4% του ΑΕΠ ή 10 δισ. ευρώ, το 2011 και 2% του 

ΑΕΠ ή 5 δισ. ευρώ, το 2012 και 2% του ΑΕΠ ή 4,8 δισ. 

ευρώ, το 2013. Από το 2011 και µετά τα µεγέθη έχουν 

αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ ουδείς διαβεβαιώνει 

πως ο κύκλος των µέτρων έχει κλείσει. Επρόκειτο 

για τεράστιο λάθος, n διόρθωση του οποίου κόστισε 

επιπλέον µέτρα δεκάδων δισ. ευρώ, εκατοντάδες 

χιλιάδες ανέργων και βαθιά ύφεση. 

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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χιλιάδες οφειλέτες του ∆ηµοσίου για την εξόφληση 

των χρεών τους. Με απόφαση του υφυπουργού 

Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη επιτρέπεται πλέον στους 

οφειλέτες να προχωρούν στην πώληση της ακίνητης 

περιουσίας τους ακόµη κι αν το τίµηµα της πώλησης 

είναι µικρότερο από το ύψος της οφειλής προς την 

εφορία. Μέχρι σήµερα οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου 

για να µεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο θα έπρεπε 

να λάβουν, αντί του αποδεικτικού φορολογικής 

ενηµερότητας βεβαίωση οφειλής προς το ∆ηµόσιο, n 

οποία αναγράφει τη συνολική οφειλή που εκκρεµεί 

προς πληρωµή. Η συγκεκριµένη βεβαίωση χορηγείτο 

µόνο υπό την προϋπόθεση ότι από το τίµηµα της 

πώλησης του ακινήτου θα µπορούν να εξοφληθούν 

πλήρως οι βεβαιωµένες οφειλές. Ουσιαστικά, 

µε το προηγούµενο νοµοθετικό καθεστώς δεν 

επιτρεπόταν n έκδοση βεβαίωσης οφειλής, που 

αποτελεί προϋπόθεση για τη µεταβίβαση ακινήτου, 

εάν το τίµηµα της µεταβίβασης δεν εξοφλούσε 

πλήρως τις οφειλές προς το ∆ηµόσιο. Ως εκ τούτου, 

δεν ήταν δυνατό να πωληθεί ακίνητο από οφειλέτη 

του ∆ηµοσίου εφόσον το τίµηµα που προβλεπόταν 

να εισπραχθεί από την πώληση ήταν µικρότερο από 

τις συνολικές οφειλές του προς το ∆ηµόσιο. Με 

την νέα υπουργική απόφαση, που τίθεται σε ισχύ 

άµεσα, δίνεται n δυνατότητα σε κάθε οφειλέτη του 

∆ηµοσίου να λαµβάνει βεβαίωση οφειλής ακόµα και 

αν το τίµηµα που θα εισπράξει από την µεταβίβαση 

ακινήτου ή ακινήτων του δεν εξοφλεί πλήρως το ύψος 

των ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς το ∆ηµόσιο, 

αρκεί οι εναποµείνασες οφειλές να διασφαλίζονται 
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είτε από λοιπά περιουσιακά στοιχεία είτε από 

εγγυήσεις τρίτων. 

ΣΤΙΣ 100 ΘΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ∆ΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 5.000 
ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 23/04/2013

«Ένα νέο οικονοµικό εργαλείο το οποίο µπορεί να 

οδηγήσει τη σχέση των ασφαλιστικών ταµείων µε τους 

οφειλέτες τους σε µια νέα πραγµατικότητα», αποτελεί, 

σύµφωνα µε τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, n νέα ρύθµιση 

την οποία παρουσιάζει σήµερα n «K» στη µορφή µε 

την οποία θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός 

της εβδοµάδας µε το πολυνοµοσχέδιο. Η ένταξη των 

οφειλετών στη ρύθµιση, n οποία «έχει τα θετικά και τα 

αρνητικά της σηµεία», θα ξεκινήσει από την επόµενη 

ότι n ρύθµιση θα είναι αποτελεσµατική εφ' όσον 

συµβάλει στην είσπραξη τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ σε 

βάθος δωδεκαµήνου και δεδοµένου ότι το 2012 το ΙΚΑ 

είχε εισπράξει από την προηγούµενη ρύθµιση 960 εκατ. 

ευρώ. Υπογραµµίζει ότι ο βασικότερος περιορισµός 

των διατάξεων αφορά τον αποκλεισµό διά παντός των 

επιχειρήσεων που θα αθετήσουν τους όρους. Σε αυτήν 

την περίπτωση, ενεργοποιούνται αµέσως τα αναγκαστικά 

µέτρα. Στα λιγότερο γνωστά σηµεία της ρύθµισης των 48 

για το υπόλοιπο της οφειλής τους και όσοι έκαναν χρήση 

προηγούµενης ρύθµισης, n οποία έληγε αυτοδίκαιοι στις 

31.12.2013. 

καταβάλουν το ποσό σε έως και 100 δόσεις, αλλά n κάθε 

δόση δεν µπορεί να είναι χαµηλότερη των 50 ευρώ. Οι 

οφειλέτες, όµως, που χρωστούν 5.001 ευρώ µεταπίπτουν 

κατευθείαν στο σύστηµα των 48 δόσεων. 

εµπλέκονται όχι µόνον ορκωτοί λογιστές, αλλά και οι 

φοροτεχνικοί A' Τάξης. Αναλυτικότερα, οι ληξιπρόθεσµες 

οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα 

1.Κεφαλαιοποίηση των οφειλών (συµπεριλαµβανοµένων 

και των προσαυξήσεων) µέχρι 31.12.2012. Εάν 

καταβληθούν εφάπαξ, n έκπτωση επί των προσαυξήσεων 

και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων θα είναι έως 50%. Εάν 

καταβληθούν σε έως και 12 µηνιαίες δόσεις, n έκπτωση 

θα είναι 40%. Από 13 έως 24 µηνιαίες δόσεις, n έκπτωση 

θα είναι 35%. Από 25 έως 36 δόσεις n έκπτωση θα είναι 

30%, ενώ από 37 έως 48 δόσεις n έκπτωση µειώνεται στο 

25%.

 2.  Για την υπαγωγή σε ρύθµιση µε οφειλές άνω 

των 5.001 ευρώ οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να 

προσκοµίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν 

αδυναµία πληρωµής των οφειλών τους και τη 

βιωσιµότητα του διακανονισµού. 

3. Για οφειλές από 5.001 ευρώ έως και 75.000 ο 

ασφαλιστικός φορέας θα κρίνει εάν όντως υπάρχει 

αδυναµία εξόφλησης και αν υπάρχει βιωσιµότητα του 

διακανονισµού τη συγκεκριµένη στιγµή. 

4. Για οφειλές άνω των 75.001 ευρώ και έως 300.000 

ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να προσκοµίζει βεβαίωση από 

ανεξάρτητο φορέα περί της ορθότητας των οικονοµικών 

στοιχείων και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν 

αδυναµία εξόφλησης.

ΝΕΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-57 | 23/04/2013

κατοχή τους αγροτεµάχια, βοσκότοπους και οικόπεδα 

τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου, θα κληθούν από 

το υπουργείο Οικονοµικών να υποβάλουν εκ νέου το 

έντυπο Ε9 και να δηλώσουν αναλυτικά τα στοιχεία των 

συγκεκριµένων ακινήτων. Σύµφωνα µε πληροφορίες, n 

πλήρης καταγραφή των στοιχείων για τα αγροτεµάχια 

κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο Οικονοµικών 

για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων από 

το 2014. Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι 

φορολογούµενοι, θα υπολογιστεί n φορολογητέα 

αξία των αγροτεµαχίων καθώς και τα έσοδα που 

θα εισπραχθούν από την επιβολή του φόρου.  Tα 

ζητήµατα αυτά εξετάστηκαν χθες στη συνεδρίαση 

της αρµόδιας διακοµµατικής επιτροπής, n οποία θα 

έχει νέα συνάντηση τη Μεγάλη Τρίτη. Ειδικότερα, 

αναµένεται να δηµιουργηθεί µια ειδική εφαρµογή στη 

Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων όπου 

θα δηλώνονται λεπτοµερώς όλα τα αγροτεµάχια. Στον 

πίνακα 2 του εντύπου Ε9 θα προστεθούν νέοι κωδικοί 

όπου οι φορολογούµενοι θα πρέπει να αναγράψουν 

περισσότερα στοιχεία για τα ακίνητα που βρίσκονται 

εκτός σχεδίου. Για παράδειγµα θα πρέπει να δηλώσουν 

εάν το ακίνητο βρίσκεται σε ορεινή, ηµιορεινή ή πεδινή 

περιοχή, αν n έκταση είναι καλλιεργήσιµη κ.λπ. Κατά 

τις ίδιες πληροφορίες, n εισήγηση των υπηρεσιών του 

υπουργείου περιλαµβάνει την ένταξη στον νέο ενιαίο 

φόρο και των αγροτεµαχίων των ιδιοκτητών που κατά 

κύριο επάγγελµα είναι αγρότες. Με τον τρόπο αυτόν 

εκτιµάται ότι το αφορολόγητο όριο για κατοικίες και 

διαµερίσµατα µπορεί να ανέλθει στα 100.000 ευρώ. Εάν, 

όµως, εξαιρεθούν οι περίπου 300.000 κατ' επάγγελµα 

αγρότες, τότε τα προσδοκώµενα έσοδα από τον νέο 

φόρο θα είναι µικρότερα και κατ' επέκταση θα µειωθεί 

το αφορολόγητο όριο σε διαµερίσµατα στα επίπεδα των 

50.000 ευρώ. Ο νέος τρόπος φορολόγησης των ακινήτων 

για το επόµενο έτος θα πρέπει να εξασφαλίζει έσοδα 3,2 

δισ. ευρώ και γι' αυτό γίνονται διάφορα σενάρια µε τα 

αγροτεµάχια που θα φορολογηθούν, αλλά και το ύψος 

του αφορολόγητου ορίου. 


