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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôñßá ÷ñüíéá «ìíçìïíéáêÞò» ðñáêôéêÞò óõìðëç-

ñþèçêáí ÷ôåò. ¹ôáí 23 Áðñéëßïõ 2010 üôáí ï 

ðñþçí ðñùèõðïõñãüò Ã. ÐáðáíäñÝïõ Ýìðáóå 

áðü ôï áêñéôéêü Êáóôåëüñéæï ôçí åíäïôéêüôçôá 

ôùí êõâåñíÞóåùí óôá êåëåýóìáôá ôùí åêðñï-

óþðùí ôçò «ôñüéêá» êáé ôçí áðüãíùóç óå üëá 

ôá íïéêïêõñéÜ ôçò ÷þñáò.

ÓÞìåñá, ï Ýíáò ìåôÜ ôïí Üëëï, ïé «áñ÷éôÝêôï-

íåò» ôçò áëüãéóôçò ëéôüôçôáò, ôçò óõóôçìéêÞò 

ýöåóçò êáé ôçò ðñùôüãíùñçò áíåñãßáò, åêöñÜ-

æïõí ôïí …ðñïâëçìáôéóìü Þ ôçí áíôßèåóÞ ôïõò 

óå üóá ìåóïëÜâçóáí êáôÜ ôçí ôñéåôßá.

Ï ðñüåäñïò ôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ, ×Ýñ-

ìáí Âáí ÑïìðÜé, ãéá ðáñÜäåéãìá, áíáöÝñåôáé 

óôçí áíÜãêç åðáíáó÷åäéáóìïý ôùí ðñïãñáì-

ìÜôùí óôï ðëáßóéï ôùí äéáñèñùôéêþí ôáìåßùí 

ôçò Å.Å., åêöñÜæïíôáò ôïí ðñïâëçìáôéóìü ôïõ 

óå ü,ôé áöïñÜ ôçí áíÜðôõîç êáé ôçí áíåñãßá 

óôéò ÷þñåò ôïõ åõñùðáúêïý íüôïõ. Ï ðñüåäñïò 

ôçò ÅõñùðáúêÞò ÅðéôñïðÞò, ÆïæÝ ÌáíïõÝë 

Ìðáñüæï, äÝ÷åôáé üôé ïé ðïëéôéêÝò ëéôüôçôáò 

Ý÷ïõí öôÜóåé óôá üñéÜ ôïõò êáé äåí ìðïñïýí 

íá åöáñìüæïíôáé äß÷ùò íá Ý÷ïõí ðïëéôéêÞ êáé 

êïéíùíéêÞ óôÞñéîç, ðñïêáëþíôáò ôçí áíôßäñáóç 

ôïõ Ãåñìáíéêïý õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí ðïõ 

åðéìÝíåé óôçí åöáñìïãÞ ôçò äçìïóéïíïìéêÞò 

ðñïóáñìïãÞò êáé ôçí åíßó÷õóç ôçò áíÜðôõîçò 

ìÝóù ìåôáññõèìßóåùí.

Ôçí ßäéá þñá, ï Ìðéë Ãêñïò, ï äéá÷åéñéóôÞò 

ôïõ ìåãáëýôåñïõ fund ïìïëüãùí óôïí êüóìï, 

ðñï÷þñçóå óå åõèåßá "åðßèåóç" êáôÜ ôùí Åõ-

ñùðáßùí ðïëéôéêþí, ôïíßæïíôáò ðùò ôá "ó÷Ýäéá 

ôá÷åßáò ìåßùóçò ôïõ ÷ñÝïõò ìå áõóôçñÜ ìÝôñá 

ëéôüôçôáò", åßíáé óïâáñÜ ëÜèç êáé åíÝ÷ïõí ôïí 

êßíäõíï "ïéêïíïìéêÞò áóöõîßáò". 

Êõñßùò êïéíùíéêÞò åîáèëßùóçò, ðñïóèÝôïõìå 

åìåßò, êáèþò ðßóù áðü ôïõò áñéèìïýò õðÜñ-

÷ïõí Üíèñùðïé êé áõôü åßíáé ðïõ ìåôñÜåé ðÜíù 

áð’ üëá.

Κρίσιµη και αποφασιστική  
κινητοποίηση για το  

ασφαλιστικό των Μηχανικών  

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

Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, μέχρι την δικαίωση, ο 

αγώνας που έχουν αναλάβει το ΤΕΕ, οι φορείς και συλ-

λογικότητες των διπλωματούχων Μηχανικών (Σύλλογοι, 

Σωματεία, Πρωτοβουλίες Βάσης) για την προστασία του 

ασφαλιστικού συστήματος των 

Μηχανικών αλλά και της ίδιας της 

ζωής και της επιστημονικής υπό-

στασης τους, που βάλλεται άδικα 

και παράνομα. Οι διπλωματούχοι 

Μηχανικοί αγωνίζονται: 

-Αφενός μεν, να αποτρέψουν την 

επιβολή εξοντωτικών αυξήσεων και 

μάλιστα αναδρομικά από το 2011 

στις ασφαλιστικές εισφορές τους, 

που αδυνατούν να τις καταβάλλουν 

αφού μαστίζονται από την φτώχεια 

και την ανεργία, με συνέπεια να 

εξωθούνται μαζικά εκτός επαγγέλ-

ματος, στο οικονομικό, επαγγελμα-

τικό και κοινωνικό περιθώριο, 

-Αφετέρου δε, να διασώσουν τον 

ασφαλιστικό φορέα τους, μετά την λεηλασία των αποθεμα-

τικών του, από την πλήρη κατάρρευση, που τον οδηγούν 

οι μνημονιακές επιλογές της τρόικας των δανειστών και 

της τρόικας των κυβερνώντων, με αιχμή του δόρατος τον 

υπουργό Εργασίας Γ. Βρούτση και τον εγκάθετο πρόεδρο 

του ΔΣ ΕΤΑΑ, σε εντεταλμένο ρόλο εκτελεστή-εισπρά-

κτορα. Το ΤΕΕ καλεί τους διπλωματούχους Μηχανικούς 

να πάρουν μαζικά μέρος στην νέα συγκέντρωση διεκδί-

κησης και διαμαρτυρίας,  την Πέμπτης 25 Απριλίου 2013, 

στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για την  

ανάκληση των παράνομων και εξοντωτικών αυξήσεων, 

οι οποίες επιβάλλονται μάλιστα αναδρομικά από το 2011 

στους Μηχανικούς.

Σε συνέχεια των πραξικοπηματι-

κών ενεργειών που επιχείρησε όλο 

αυτό το διάστημα ο νέος πρόεδρος 

του ΔΣ ΕΤΑΑ την Πέμπτη συνεδριά-

ζει για πρώτη φορά το ΔΣ του ΕΤΑΑ 

με νέα σύνθεση την οποία σχημά-

τισε αντιδημοκρατικά και αντιδεο-

ντολογικά ο υπουργός Εργασίας 

Γ. Βρούτσης, αντικαθιστώντας εν 

ψυχρώ 5 από τα 15 μέλη του ΔΣ/

ΕΤΑΑ και αφαιρώντας εντελώς την 

εκπροσώπηση του ΤΕΕ κατά τρό-

πο, ώστε να αποκλείσει το ενδεχό-

μενο να μειοψηφεί στις παράνομες 

και αντιδημοκρατικές εισηγήσεις 

του,  εις βάρος των ασφαλισμένων 

Μηχανικών ο εγκάθετος πρόεδρος του ΔΣ ΕΤΑΑ.  Οι δι-

πλωματούχοι Μηχανικοί με την κινητοποίηση τους καλού-

νται να θέσουν, ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τα πέντε νέα μέλη 

και ιδιαίτερα τον διορισμένο κυβερνητικό επίτροπο του ΔΣ 

ΕΤΑΑ απέναντι στις νομικές, ηθικές, δεοντολογικές και δια-

χειριστικές ευθύνες τους, όπως επίσης να δείξουν εμπρά-

κτως και με τον πιο εμφατικό τρόπο την αποδοκιμασία τους 

στη νέα  ωμή κυβερνητική επέμβαση στη λειτουργία του 

Ταμείου.  

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ  
Χρ. Σπίρτζης,  

η ∆Ε ΤΕΕ και οι φορείς  
των Μηχανικών καλούν τους 

Μηχανικούς σε  νέα  
συγκέντρωση διαµαρτυρίας 

και διεκδίκησης  
την Πέµπτη 25 Απριλίου 2013, 
στις 14:00, έξω από το ΕΤΑΑ 

(Μάρνη 22, Αθήνα),  
για την  ανάκληση των  

παράνοµων και εξοντωτικών 
αυξήσεων των ασφαλιστικών 

εισφορών τους.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ  
ΩΜΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥΣ 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

«Κτίζοντας µε Φυσικά Υλικά» 

ΧΑΝΙΑ

 Πολυτεχνείο Κρήτης, σε 
συνεργασία µε τη µη κερδο-
σκοπική εταιρεία ¨πηλΟίκο¨ 
και το ΚΑΜ - Κ.Ε.Π.ΠΕ.∆Η.Χ. 

11
Μαΐου
2013

26-28
Απριλίου

2013

6o Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών 

AΘΗΝΑ

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

 Το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας θα πραγµατοποιηθεί στη Θάσο από 11 έως 13 

Οκτωβρίου 2013, στο ξενοδοχείο Alejandra Beach στον Ποτό. Η επιστηµονική εκδήλωση απευθύνεται 

σε όλους τους ερασιτέχνες αστρονόµους, φοιτητές και λάτρεις της επιστήµης. Σκοπός της, η διάδοση της 

αστρονοµίας, η γνωριµία µεταξύ των ερασιτεχνών αστρονόµων και η γνωριµία µε την Θάσο. Η θεµατο-

λογία του συνεδρίου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων την παρουσίαση επιστηµονικών µελετών, παρουσίαση 

ερασιτεχνικού εξοπλισµού, αστροφωτογράφιση και διάδοση της επιστήµης της Αστρονοµίας.

ΑΘΗΝΑ
Εκδήλωση για την πρόσληψη  Ελλήνων αποφοί-

των πολυτεχνικών σχολών (εκτός Αρχιτεκτόνων και 

Πολιτικών Μηχανικών), καθώς και επιστηµόνων 

πληροφορικής, που επιθυµούν να εργαστούν στις 

Σκανδιναβικές χώρες διοργανώνει σήµερα -στο 

ξενοδοχείο Αµαλία (Λεωφ. Αµαλίας 8 - 10 Σύνταγ-

µα) από τις 10:00 µέχρι τις 17:00- Ο Οργανισµός 

Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.), σε 

συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Απασχόλησης 

EURES της Ελλάδας και τις Υπηρεσίες  EURES της 

Σουηδίας, ∆ανίας, Νορβηγίας και Φιλανδίας.

Επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα: "Υπεραστικές 

Μεταφορές στην Ελλάδα: Ορίζοντας 2020” διορ-

γανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

- ΣΕΣ σήµερα (στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, 

Νίκης 4, Αθήνα). 

Ηµερίδα µε θέµα «Ανάπτυξη – Επενδύσεις- 

Ενέργεια: Η Ελλάδα κοιτάζοντας µπροστά» πραγ-

µατοποιείται σήµερα (18.00-21.00), στο ξενοδοχείο 

Royal Olympic (Αθανασίου ∆ιάκου 28-34, Αθήνα), 

από το Energy & Sustainability Club του Οικονοµι-

κού Πανεπιστηµίου Αθηνών.

5ο ∆ιεθνές Συνέδριο: «Μη Καταστρο-

φικός Έλεγχος Προηγµένων Υλικών» 

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

Η Πρεσβεία της ∆ανίας στην Ελλάδα και ο ΜΚΟ 

«Πόλεις για ποδήλατο» συνδιοργανώνουν δύο εκδη-

λώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για το ποδήλατο 

και τη βιώσιµη κινητικότητα, µε βασικό οµιλητή τον 

γνωστό ∆ανό αρχιτέκτονα και καθηγητή Jan Gehl . Στη 

Θεσσαλονίκη η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνερ-

γασία µε την parallaxi και στο πλαίσιο της δράσης της 

"Θεσσαλονίκη Αλλιώς" και στην Αθήνα, µε την υπο-

στήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής.

Η εκδήλωση στην Αθήνα διοργανώνεται το Σάββατο 

27 Απριλίου και ώρα 18:15 (στο Αµφιθέατρο του Μου-

σείου Μπενάκη, Κτίριο Πειραιώς 138), ενώ η εκδήλω-

ση στη Θεσσαλονίκη πραγµατοποιείται την Κυριακή 28 

Απριλίου και ώρα 17:15 (στην Αίθουσα Μωρίς Σαλτιέλ 

του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης).

Η συζήτηση µε θέµα «Βήµατα προς µια βιώσιµη 

πόλη» θα εστιάσει στο ποδήλατο ως ένα εναλλακτικό 

µέσο αστικής µετακίνησης που µπορεί να συµβάλλει 

σηµαντικά στην ανάπτυξη της βιώσιµης κινητικότητας. 

Στόχος της συζήτησης είναι ο καθορισµός ενός πλαι-

σίου ενεργειών, µε βάση τόσο τις εµπειρίες του εξω-

τερικού όσο και την πραγµατικότητα των δύο πόλεων, 

το οποίο θα µπορούσε να στηρίξει τις πρωτοβουλίες 

και προσπάθειες που καταβάλλουν οι δύο ∆ήµοι για 

τη δηµιουργία πιο ανθρώπινων και βιώσιµων πόλεων.

Πληροφορίες: ΜΚΟ “Πόλεις για Ποδήλατο” (τηλ. 210 

2016500), Πρεσβεία της ∆ανίας  (τηλ. 210 7256440), 

parallaxi (τηλ. 2310 429250).

Στερεά Ανακτηθέντα  
Καύσιµα

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και Ενερ-

γειακών Πόρων (Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.∆.Ε.Π.) σε συνεργασία 

µε τη Waste Applied Technologies and Transport 

(W.A.T.T. Α.Ε.), διοργανώνει ηµερίδα µε Θέµα 

«Παραγωγή, χαρακτηρισµός και αξιοποίηση Στερεών 

Ανακτηθέντων Καυσίµων - Παρουσίαση Έργου 

ENERGY WASTE», η οποία θα πραγµατοποιηθεί την 

Πέµπτη 25 Απριλίου 2013, στην αίθουσα τελετών της 

πρυτανείας Ε.Μ.Π., στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγρά-

φου. Πληροφορίες: www.energywaste.gr,  e-mail: 

info@energywaste.gr

«Ανθρώπινες πόλεις»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

Σε ισχύ οι νέες ρυθµίσεις για τα ∆ηµόσια Έργα 

Νέο νοµοσχέδιο για εισφορές και φόρους 

Σε ισχύ τίθενται οι ρυθµίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων για 

τις µειώσεις των πρόσθετων εγγυήσεων στα δηµόσια έργα και 

για το σύστηµα µελέτη–κατασκευή.  Αναλυτικά το υπουργείο 

ανακοίνωσε ότι, «δηµοσιεύθηκε ο Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90) 

που τροποποιεί τον Ν. 3669/2008 περί «Κωδικοποίησης της 

νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», µε σκοπό την ενί-

σχυση του κατασκευαστικού κλάδου, την περαιτέρω διασφά-

λιση της διαφάνειας µε την αυστηροποίηση του συστήµατος 

µελέτη-κατασκευή, την ελάφρυνση των εργοληπτών από τις 

πρόσθετες εγγυήσεις, την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθε-

σης των συµβάσεων και κατά συνέπεια την απορρόφηση των 

κονδυλίων του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, µε τις νέες ρυθµίσεις: 

- Μειώνονται, για έργα των οποίων η διακήρυξη θα δηµοσι-

ευθεί εφεξής, κατά το ήµισυ τα ποσοστά της εκατοστιαίας 

µονάδας πρόσθετης εγγύησης που προβλέπονται σήµερα. 

∆εδοµένου ότι την τελευταία τριετία έχουν δηµιουργηθεί 

πολύ µεγάλες δυσκολίες για την προσκόµιση εκ µέρους των 

αναδόχων των απαιτούµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, µε 

την προτεινόµενη ρύθµιση ενισχύεται η ρευστότητα της αγο-

ράς ενώ παράλληλα παραµένουν τα αντικίνητρα για υποβολή 

προσφορών µε υψηλές εκπτώσεις.

- Μειώνεται σε ποσοστό 20% της αρχικής έναντι ποσοστού 

40% που ισχύει σήµερα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης µετά 

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του 

έργου.

- Περιορίζονται σηµαντικά οι περιπτώσεις στις οποίες µπορεί 

να εφαρµοστεί το σύστηµα µελέτη–κατασκευή και καταργεί-

ται η δυνατότητα συνδυασµού του µε άλλα συστήµατα υποβο-

λής προσφορών στη δηµοπράτηση ενός έργου. Περιορίζεται 

έτσι η χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος δηµοπράτησης 

µόνο στις αναγκαίες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται 

αυστηρά από τη νοµοθεσία, για λόγους διαφάνειας. Επιπλέ-

ον, αυστηροποιείται το σύστηµα µελέτη-κατασκευή, µε την 

προσθήκη έκδοσης απόφασης του Υπουργού µε την οποία κα-

θορίζονται τα είδη των έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις 

για την εφαρµογή της διαδικασίας µελέτη και κατασκευή. 

- Καθιερώνεται παράβολο, σε ποσοστό 0,05 επί τοις χιλί-

οις (0,05 ‰) επί της προϋπολογισµένης αξίας του έργου για 

την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των δηµοπρασι-

ών προκειµένου να περιορισθεί η άνευ αποχρώντος λόγου 

υποβολή τους, που καθυστερεί τις διαδικασίες ανάθεσης των 

συµβάσεων. Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, το ποσό του 

παραβόλου επιστρέφεται».

Μείωση κατά 15% του ενιαίου φόρου στα ηλεκτροδοτούµενα 

ακίνητα που θα εισπραχθεί και φέτος µέσω της ∆ΕΗ, πλήρη 

εφαρµογή του ενιαίου φόρου σε όλα τα ακίνητα από την 1η Ια-

νουαρίου 2014, ευκολίες πληρωµής των ληξιπρόθεσµων οφειλών 

προς το ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, αλλά υπό αυστηρές 

προϋποθέσεις, λειτουργία των καταστηµάτων τις Κυριακές καθώς 

και νέο σύστηµα απόδοσης του ΦΠΑ περιλαµβάνονται στο νοµο-

σχέδιο του υπουργείου Οικονοµικών, που φθάνει στη βουλή την 

Πέµπτη και αναµένεται να έχει ψηφιστεί µέχρι την Κυριακή των 

Βαϊων. Ο νόµος αυτός ανοίγει το δρόµο για επέκταση του ωρα-

ρίου καταστηµάτων και στα εµπορικά κέντρα, σε δεύτερη φάση 

καθώς αναµένεται οι ιδιοκτήτες των κέντρων να προσφύγουν στο 

ΣτΕ για «άνιση» µεταχείριση. Η διάταξη θα προβλέπει ότι επι-

τρέπεται στα µικρά καταστήµατα µέχρι 250 τµ. 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 εκπτω-

τικών περιόδων. Επίσης θα προβλέπει την πλήρη εφαρµογή από 

την 1η Ιανουαρίου 2014 του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων ο οποίος θα 

επιβληθεί και στα αγροτεµάχια. Το νέο σχέδιο φορολόγησης των 

ακινήτων θα συζητηθεί στην αρµόδια διακοµµατική επιτροπή που 

θα κληθεί να αποφασίσει για το ύψος του αφορολογήτου ορίου 

και τους συντελεστές της κλίµακας βάσει της οποίας θα υπολογί-

ζεται ο φόρος. Σε ότι αφορά τα «Κόκκινα δάνεια» το ν/σ προβλέ-

πει χορήγηση 48µηνης περιόδου χάριτος µε πληρωµή δόσης ίσης 

µε το 30% του καθαρού εισοδήµατος και µε µείωση του εισοδή-

µατος κατά 20% σε σχέση µε το αντίστοιχο της 1ης Ιανουαρίου 

του 2010. Για τους άνεργους µε µοναδικό εισόδηµα το επίδοµα 

ανεργίας, ισχύει περίοδος χάριτος 48 µηνών και παρέχεται η 

δυνατότητα µηδενικών καταβολών, µε πλήρη απαλλαγή τόκων για 

έξι µήνες εντός της 4ετίας.
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Breakaway (Cruise Line)
Από τον Μάϊο, όταν θα ξεκινήσει τα ταξίδια του από τη Νέα Υόρκη, Θα µπορεί 

να θεωρείται ως το πλωτό …Broadway, αφού εν πλω θα δίνονται παραστάσεις, 

µεταξύ των οποίων, των  "Rock of Ages", "Burn the Floor" και "Dreams Cirque 

& dinner Fantasy Jungle", έργων µε τεράστια επιτυχία επί της ξηράς, οι οποίες 

θα προσφέρουν ώρες διαφορετικης αναψυχής στους 4.000 επιβάτες του, σε 

σχέση µε τα άλλα κρουαζιερόπλοια. 

Το εσωτερικό του νεότερου σκάφους της οµάδας NCL, της νορβηγική 

Breakaway, σχεδιάστηκε από τον αµερικανό καλλιτέχνη Peter Max, ο οποίος, 

µε τις τοιχογραφίες του, περιγράφει «µια σύνθεση της κοσµικής Νέας Υόρκης, 

µε το Άγαλµα της Ελευθερίας, στον ορίζοντα του Μανχάταν, ένα γιγαντιαίο 

Sunburst , πλανήτες, αστέρια και µουσικές νότες", ενώ ένα από τα καταστρώ-

µατά του είναι διαµορφωµένο σε χώρο διασκέδασης της δεκαετίας του ’80.

Αυτά για τους µεγαλύτερους επιβάτες, ενώ για τους πολύ νεότερους, πέρα 

από τις δυο µεγάλες πισίνες, υπάρχει ένα υδάτινο πάρκο, µε νεροτσουλήθρες 

πλήρους µεγέθους, δίπλα σε τριώροφο αθλητικό συγκρότηµα, ένα µίνι γήπεδο 

γκολφ εννέα οπών, γήπεδο µπάσκετ και τοίχος αναρρίχησης. Το πλοίο διαθέτει 

επίσης το πρώτο πλωτό εστιατόριο του διάσηµου σεφ Geoffrey Zakarian, αλλά 

και Ice Bar, όπου επικρατεί θερµοκρασία -8 C.

Disney Fantasy (Disney Cruise Line)
Το χαρακτηρίζει η υπερβολή, λένε όσοι ξέρουν καλύτερα. Το λόµπι έχει ύψος 

όσο τρία καταστρώµατα, διαθέτει µια εντυπωσιακή σκάλα, πιάνο µε ουρά, 

µαρµάρινα δάπεδα και πολυελαίους. Όλοι οι ήρωες της Disney περιφέρονται 

στο πλοίο, χαιρετούν και υποδέχονται τους νέους επιβάτες.

Εκτός από τα εστιατόρια αποκλειστικά για ενήλικες, διαθέτει πολλά άλλα για 

παιδιά και οικογένειες, µε εντυπωσιακά µενού για όλα τα γούστα. Μεταξύ 

αυτών, το Enchanted Garden, µε σχεδιαστικά στοιχεία δανεισµένα από τις 

Βερσαλλίες, µε τοιχογραφίες, διακοσµητικά φωτιστικά και ένα βαθµιδωτό 

σιντριβάνι ύψους δυο µέτρων, όπως, επίσης και το πετρόχτιστο σπίτι φαντασίας 

του Μίκυ Μάους.

Σε δυο δίδυµους κινηµατογράφους 3D, οι επιβάτες µπορούν να παρακολουθή-

σουν ταινίες πρώτης προβολής ή στο θέατρο, την παράσταση του «Αλαντίν".

Σε ένα από τους οκτώ διαφορετικούς τοµείς αναψυχής που υπάρχουν στο 

πλοίο, βρίσκεται η πισίνα Aquaduck watercoaster, όπου οι επιβάτες µπορούν 

να κάνουν νεροτσουλήθρες µέσα σε ένα ακριλικό σωλήνα µήκους 233 µέτρων.

Seabourn Odyssey (Seabourn)
Σαφώς µικρότερο από όλα τα προηγούµενα, όµως, το µεγαλύτερο της εταιρεί-

ας Seabourn και αναµφισβήτητα αυτό που προφέρει τις πλέον εντυπωσιακά 

χλιδάτες διακοπές. Το Οδύσσεια διαθέτει ένα µέλος του πληρώµατος για κάθε 

επιβάτη !

Αλλά και µια γιγάντια σκακιέρα, µίνι γκολφ εννέα οπών, καζίνο και µεγάλο spa, 

καθηµερινό δωρεάν µασάζ δίπλα στην πισίνα µασάζ, αλλά και µια …θαλάσ-

σια µαρίνα (!) όπου στην ασφάλεια που προσφέρει ένα χαλύβδινο πλέγµα, οι 

επιβάτες µπορούν να κολυµπήσουν στη θάλασσα, απολαύσουν ιστιοσανίδα, 

θαλάσσιο σκι, καγιάκ, µπανάνα-βαρκάδα και θαλάσσιο ποδήλατο ! 

∆ιαθέτει 225 σουίτες, µεταξύ των οποίων τις Suites Wintergarden, µε γυάλινο 

µπαλκόνι µε µπανιέρα και σολάριουµ και εκπληκτικό σαλόνι. Η σαµπάνια και 

το χαβιάρι στο Surf, το µπάρµπεκιου στην παραλία, ή το κόκκινο χαλί στην 

άµµο, µε τους γκουρµέ µπουφέδες και το πλήρες µπαρ, όλα προσφερόµενα 

από σερβιτόρους και σε αφθονία, είναι µερικές ακόµη από τις εκκεντρικότητες 

που προσφέρει αυτό το κρουαζιερόπλοιο.

Το δεύτερο και τελευταίο µέρος σήµερα, από µια σειρά κρουαζιερόπλοια που αγγίζουν τα όρια της υπερβολής για την πολυτέλεια, τις υπηρεσίες που 

προσφέρουν, αλλά και τις ευκαιρίες αναψυχής σε όσους τα επιλέγουν για τις διακοπές τους.

Breakaway 

Disney Fantasy

Seabourn Odyssey



Πρόστιµα σε έντεκα ιδιώτες Ενεργειακούς Επιθεωρητές επέβαλε η Ει-

δική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), µετά από επιτόπιους 

ελέγχους σε κτίρια, για τα οποία έχουν εκδοθεί Πιστοποιητικά Ενεργεια-

κής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Οι έλεγχοι πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα από 15 έως 19 Απριλίου 

2013, στη Θεσσαλονίκη, τα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής, το Πολύκαστρο 

Κιλκίς και τη Μεθώνη Πιερίας όπου και διαπιστωθηκε παραβατική 

συµπεριφορά έντεκα ιδιωτών Ενεργειακών Επιθεωρητών, οι οποίοι είτε 

παραβίασαν ασυµβίβαστα ή/και ανέγραφαν ανακριβή ενεργειακά στοι-

χεία στα ΠΕΑ, µε αποτέλεσµα να εµφανίζεται σηµαντικά αλλοιωµένη η 

ενεργειακή κατανάλωση των επιθεωρούµενων κτιρίων. 

Στους παραβάτες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, που κυµαίνονται από 

πρόστιµο ύψους 500 ευρώ έως αφαίρεση της δυνατότητας διενέργειας 

ενεργειακών επιθεωρήσεων για ένα έτος σε συνδυασµό µε χρηµατικό 

πρόστιµο έως 2.000 ευρώ.

Ðñüóôéìá óå Åíåñãåéáêïýò ÅðéèåùñçôÝò

Η ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι οι κ.κ. Γρηγόρης 

Ζαφειρόπουλος, Λάµπρος Ζωγράφος, Παντελε-

ήµων Καµάς και Αναστάσιος Κούρτης ανέλαβαν 

ως µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβου-

λίου της Εταιρείας από τις 22 Απριλίου 2013, στη 

θέση των παραιτηθέντων µελών, κ.κ. Αντώνιου 

Αντωνόπουλου, Γεώργιου Κοντορούπη, ∆ιονύση 

Ασηµακόπουλου, Αντώνιου Κοτσώνη και Νικό-

λαου Κογιουµτσή.  Ειδικότερα, ο κ. Λάµπρος 

Ζωγράφος ορίστηκε ως ανεξάρτητο µη εκτελεστι-

κό µέλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου. 

Οι αλλαγές θα επικυρωθούν στην προσεχή Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων που έχει οριστεί για τις 

28 Ιουνίου 2013.

ÁíôéêáôÜóôáóç ìåëþí ÄÓ 

ÅÕÄÁÐ
∆υνατότητα να λαµβάνει ο φορολο-

γούµενος βεβαίωση οφειλής από 

τις εφορίες σε περίπτωση µεταβί-

βασης ακινήτου ακόµα και αν το 

τίµηµα της πώλησης είναι µικρότε-

ρο από το ύψος της οφειλής δίνει 

µε απόφασή του ο υφυπουργός 

Οικονοµικών κ. Γιώργος Μαυ-

ραγάνης. Με την νέα υπουργική 

απόφαση δίνεται η δυνατότητα 

στους οφειλέτες του ∆ηµοσίου 

να λαµβάνουν βεβαίωση οφειλής 

ακόµα και αν το ποσό που είσπρα-

ξης από τη µεταβίβαση δεν εξοφλεί 

πλήρως το ύψος των οφειλών τους, 

αρκεί οι εναποµείνασες οφειλές 

να διασφαλίζονται είτε από λοιπά 

περιουσιακά στοιχεία είτε από εγ-

γυήσεις τρίτων. Μέχρι σήµερα για 

µεταβίβαση ακινήτου αντί φορολο-

γικής ενηµερότητας εκδίδεται από 

την ∆ΟΥ στην οποία είναι βεβαιω-

µένη η οφειλή, βεβαίωση οφειλής 

προς το ∆ηµόσιο. 

Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδί-

δεται το ποσό από την πώληση του 

ακινήτου και µέχρι του ύψους της 

οφειλής, στην εκδούσα τη βεβαί-

ωση ∆ΟΥ. Το ποσό αποδίδεται από 

τον συµβολαιογράφο, σε διάστηµα 

τριών εργάσιµων ηµερών από την 

σύνταξη του συµβολαίου.

ÌåôáâéâÜóåéò áêéíÞôùí  

ãéá ïöåéëÝôåò 

Το πρώτο βήµα για την υλοποίηση από 1ης Ιανουαρίου 2014 

του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, κάνει η κυβέρνηση. Η διακοµ-

µατική επιτροπή για την φορολογία ακινήτων αποφάσισε ότι 

µέσα στο καλοκαίρι εκατοµµύρια πολίτες θα πρέπει να δη-

λώσουν εκ νέου στο Ε9 όλα τα αγροτεµάχια, αναλυτικά στοι-

χεία για τις εκτάσεις γης που είναι εκτός σχεδίου. Οι εκπρό-

σωποι των τριών κοµµάτων (Απ. Βεσυρόπουλος από την Ν.∆., 

Α. Μακρυπίδης από το ΠΑΣΟΚ και ∆ηµ. Χατζησωκράτης από 

την ∆ΗΜΑΡ) συµφώνησαν µε τον υφυπουργό Οικονοµικών 

Γ. Μαυραγάνη ότι θα πρέπει φέτος να γίνει πλήρης ηλεκτρο-

νική καταγραφή όλων των εκτάσεων γης που κατέχουν οι 

φορολογούµενοι. Στόχος του οικονοµικού επιτελείου είναι 

η επιβολή του ενιαίου φόρου σε διευρυµένη φορολογική 

βάση, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εισπράττονται κάθε χρό-

νο έσοδα 3,2 δισ. ευρώ. Με τη διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης, εκτιµάται ότι θα καταστεί δυνατό ο ενιαίος φόρος να 

εφαρµοστεί από το επόµενο έτος µε αφορολόγητο όριο. Έτσι 

µέχρι τις 30 Ιουνίου, εκτός και αν παραταθεί η προθεσµία, 

όλοι οι φορολογούµενοι που έχουν στην κατοχή τους αγρο-

τεµάχια, αγρούς, βοσκότοπους και λοιπές εκτάσεις γης θα 

υποχρεωθούν να δηλώσουν τα ακίνητα αυτά µε πολύ περισ-

σότερες λεπτοµέρειες από αυτές που ζητούνταν µέχρι σήµε-

ρα στο Ε9. Στο τραπέζι έπεσε επίσης και πρόταση για ανα-

δροµική πληρωµή για τα έτη 2011 και 2012 του «χαρατσιού» 

για τους φορολογούµενους οι οποίοι εκµισθώνουν ακίνητα 

στο ελληνικό δηµόσιο. Οι συγκεκριµένοι φορολογούµενοι 

είχαν εξαιρεθεί από το «χαράτσι» ακουσίως καθώς καρπώ-

θηκαν την απαλλαγή του ελληνικού δηµοσίου από το φόρο 

αφού στους σχετικούς λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύ-

µατος εµφανιζόταν το ελληνικό δηµόσιο, µε αποτέλεσµα να 

µην βεβαιωθεί ο φόρος. Η διακοµµατική εξέτασε µε θετικό 

τρόπο την αναδροµική επιβολή του «χαρατσιού» σε αυτούς 

χωρίς όµως προσαυξήσεις αφού θεωρήθηκε ότι απαλλάχθη-

καν χωρίς υπαιτιότητά τους.

Προς Ενιαίο  
Φόρο Ακινήτων
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Εκτός στόχων κινούνται οι έµµεσοι φόροι 

και οι ασφαλιστικές δαπάνες- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΨΗ ΜΕ 
ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΗΣΗ- Πλεόνασµα 520 εκατ. ευρώ λόγω 

εξελίξεις στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων- ΟΠΑΠ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ 
ΤΙΜΕΣ ΠΡΟ 12ΕΤΙΑΣ- Η τελευταία µετοχοποίηση είχε πραγµατοποιηθεί 

 ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 800 
ΕΚΑΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤ ΤΟΝ ΜΑΙΟ- Αγορές και αναλυτές “βλέπουν” χαλάρωση 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 520 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ- 

«Πονοκέφαλος» η µαύρη τρύπα στους έµµεσους φόρους- Τα Ταµεία 

ΣΤΑ 
ΑΖΗΤΗΤΑ ΟΙ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ 
ΤΙΜΩΝ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εξασφαλίζουν τα κεφάλαια έξι ηµέρες πριν από τη 

λήξη των προθεσµιών- ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΟΙ ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΣΚΛΗΡΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ ΟΠΑΠ «Ο ΣΥΡΙΖΑ 
ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
2.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΑΡΙΘΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
τα έσοδα- ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 520 ΕΚΑΤ. ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ 

 ΘΕΣΕΙΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 50.000 ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ- Το email που απέστειλε η 

τρόικα για τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:  ΕΚ∆ΗΛΩΘΗΚΕ ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 1’- «ΚΛΕΙ∆ΩΣΑΝ» ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
ΜΗ ΕΠΙΟΡΚΩΝ- ΦΑΡΣΑ ΓΙΑ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΟΜΠΑΜΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΠΥΡΕΤΟΣ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Μήνυµα στο Μαξίµου 

 ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΚΗΡΥΞΕ ΠΟΛΕΜΟ 
ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αλλαγές της τελευταίας στιγµής στο 

πολυνοµοσχέδιο- ∆ΟΣΕΙΣ ΑΠΟ 10 € ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ 
ΜΠΛΟΚΟ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΟ DEAL AEGEAN- ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ- Οι 

µονοπώλιο.

ΕΘΝΟΣ: Το Σάββατο του Λαζάρου η λίστα µε τους φορείς που 

καταργούνται- ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- 

Μέσα στο Μάιο 2.000 υποχρεωτικές αποµακρύνσεις και 12.500 σε 

251 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

αλλαγές- ΑΝΑ- ΤΑΡΑΧΗ ΓΙΑ 30.891 ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ 
Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ 
τρόικα- ΣΤΟ ΚΛΑΡΙ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Στο κίνηµα «∆εν πληρώνω» η 

 ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΜΠΑΤΑΧΤΣΗ ΕΡΡΙΦΘΗ Ο ΚΥΒΟΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ 
συντρόφους του- «ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ ΤΙΣ ΗΓΕΣΙΕΣ ΤΟΥ».

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Επικοινωνιακό παιχνίδι µε την απαίτηση για 

µείωση ΦΠΑ στην εστίαση- ΡΕΣΙΤΑΛ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΑΠΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟ- Ο 

εµπνευστής της αύξησης- µαµούθ από 13% σε 23%, που κατέστρεψε 

χιλιάδες επιχειρήσεις, ζητεί τώρα την κατάργηση της απόφασής του 

ΣΙΩΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ INTRALOT- 

ΚΟΚΚΑΛΗ, ΚΡΑΥΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙ∆Η ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

Αρχίζουν οι απολύσεις- ΠΑΤΗΣΑΝ ΤΗ.. ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ- Οι φόροι απαξιώνουν 

την ελληνική γη.

Η ΑΥΓΗ: Εκτεθειµένη η κυβέρνηση µετά την αποκάλυψη- Ι∆ΟΥ ΤΟ 
ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠ- Μετέτρεψαν τα κέρδη τριµήνου σε 

ετήσια για να εµφανιστεί ως ικανοποιητικό το τίµηµα για την εκποίηση 

του Οργανισµού.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Πλήρης ηλεκτρονική καταγραφή των εκτάσεων γης από 

φέτος- ΝΕΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης- ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 4.000 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

«ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΧΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ… ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ»!
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ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΜΕ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ» ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 24/04/2013

Εικόνα κατάρρευσης παρουσιάζουν οι εισπράξεις από 

την έµµεση φορολογία, που υστερούν έναντι των στόχων 

κατά µισό δισ. ευρω, στο πρώτο τρίµηνο του 2013, ενώ 

παράλληλα ισχυρές πιέσεις ασκούν στον προϋπολογισµό 

και οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων, οι ανάγκες των 

οποίων υπερβαίνουν αισθητά τους στόχους που έχουν 

τεθεί. To εµφανιζόµενο πρωτογενές πλεόνασµα, στον 

προϋπολογισµό του πρώτου τριµήνου, είναι αποτέλεσµα 

«τεχνικών» παρεµβάσεων και συγκεκριµένα προέκυψε, 

επειδή δεν πληρώθηκαν δαπάνες ύψους 1,1 δισ. ευρώ, δεν 

καταβλήθηκαν επενδυτικές δαπάνες ύψους 671 εκατ. ευρώ, 

και δεν επιστράφηκαν φόροι ύψους 467 εκατ. ευρώ. Με 

τη διαδικασία αυτή, εµφανίζεται έλλειµµα στο ισοζύγιο του 

κρατικού προϋπολογισµού ύψους 1.354 εκατ. ευρώ έναντι 

στόχου για έλλειµµα 4.185 εκατ. ευρώ, ενώ επιτεύχθηκε 

πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 520εκατ. ευρώ έναντι 

στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 2.338 εκατ. ευρώ. Εάν 

δεν ανακάµψουν στους επόµενους µήνες τα έσοδα από τη 

φορολογία, n κυβέρνηση θα έρθει αντιµέτωπη µε το φάσµα 

της λήψης πρόσθετων µέτρων, όπως άλλωστε προβλέπει 

το µνηµόνιο. «Αχίλλειο πτέρνα» του προϋπολογισµού 

αποτελούν οι εισπράξεις από την έµµεση φορολογία, καθώς 

αποδεικνύεται πως για άλλη µια φορά, υποεκτιµήθηκε n 

επίπτωση των περιοριστικών µέτρων στην κατανάλωση. 

∆εδοµένου ότι n πτώση της κατανάλωσης οφείλεται στη 

συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, 

είναι εξαιρετικά απίθανη n ανάκαµψή τους στους επόµενους 

Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων Επιφανειών (ΕΕΤΗ∆Ε) και τα 

ληξιπρόθεσµα χρέη, που περιορίζουν την υστέρηση των 

φορολογικών εσόδων στο ποσό των 411 εκατ. ευρώ. Με την 

προσθήκη και των µη φορολογικών εσόδων n συνολική 

υστέρηση των κρατικών εσόδων περιορίζεται στο ποσό των 

348 εκατ. ευρώ. Από τα αναλυτικά στοιχεία του Γενικού 

την έµµεση φορολογία υστερούν έναντι των στόχων που 

έχουν αποτυπωθεί στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα κατά 506 

εκατ. ευρώ, καθώς εισπράχθηκαν 5.648 εκατ. ευρώ, έναντι 

στόχου 6.154 εκατ. ευρώ. Οι φόροι των συναλλαγών υστερούν 

κατά 252 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίµηνο, ο ΦΠΑ κατά 217 

εκατ. ευρώ, οι φόροι κατανάλωσης κατά 350 εκατ. ευρώ, 

που φανερώνουν την πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης µε 

ρυθµό ταχύτερο των εκτιµήσεων του οικονοµικού επιτελείου 

της κυβέρνησης. Αποδεικνύεται ακόµη και n αποτυχία 

του µέτρου της εξίσωσης της φορολογίας του πετρελαίου 

θέρµανσης και κίνησης, αφού στο πρώτο τρίµηνο του έτους, 

διαπιστώνεται πως ο ΦΠΑ πετρελαιοειδών απέδωσε 126 

εκατ. ευρώ, λιγότερα από το στόχο, ενώ, µειωµένα κατά 

55 εκατ. ευρώ, ήταν και τα έσοδα από τον ειδικό φόρο 

κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων. Ακόµη, τα έσοδα από 

τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καπνού, υστερούν κατά 144 

εκατ. ευρώ, αλλά το υπουργείο Οικονοµικών υποστηρίζει 

πως ανακάµπτουν. Στον αντίποδα, υψηλότερα του στόχου 

-τους φόρους περιουσίας, κατά 101 εκατ. ευρώ ή 16,6%,

-τους έµµεσους φόρους προηγουµένων οικονοµικών 

ετών (ΠΟΕ) κατά 98 εκατ. ευρώ ή 74,5% κυρίως λόγω 

καθυστερηµένων πληρωµών ΦΠΑ,

-τους άµεσους φόρους προηγουµένων οικονοµικών ετών 

κατά 40 εκατ. ευρώ ή 3,9%, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων 

αφορά φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων.

Οι δαπάνες του προϋπολογισµού είναι εξαιρετικά 

συµπιεσµένες, καθώς, λόγω των περικοπών που έχει επιβάλει 

το µνηµόνιο και προκειµένου να µην ξεφύγει το έλλειµµα του 

οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού ανήλθαν στα 

13.692 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1.846 

εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που είναι στα 15.538 εκατ. 

ευρώ. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού 

είναι µειωµένες έναντι του στόχου κατά 1.175 εκατ. ευρώ, 

κυρίως λόγω της µείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 

1.090 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι πρωτογενείς δαπάνες 

αφορούν σε πληρωµές µισθών, συντάξεων επιχορηγήσεις 

και λειτουργικές δαπάνες και n περαιτέρω µείωση τους 

κατά 1,1 δισ. ευρώ, στο πρώτο τρίµηνο, ασφαλώς δεν µπορεί 

του κρατικού προϋπολογισµού παρουσιάζονται µειωµένες 

σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 6.417 

εκατ. ή σε ποσοστό 32,7%. Αυτή οφείλεται στη µείωση των 

πρωτογενών δαπανών κατά 1.397 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11,1% 

σε σχέση µε το 2012, καθώς και στη µείωση των τόκων κατά 

5.071 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 73% σε σχέση µε την περυσινή 

αντίστοιχη περίοδο. ∆ιευκρινίζεται, πάντως, πως n µείωση 

των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το 

µεγαλύτερο µέρος των δεδουλευµένων τόκων των οµολόγων 

που συµµετείχαν στο Πρόγραµµα Εθελοντικής Ανταλλαγής 

Οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α' 

τρίµηνο του 2012. Για άλλη µια χρονιά, οι δηµόσιες επενδύσεις 

θυσιάζονται, προκειµένου να εµφανιστεί χαµηλότερο 

έλλειµµα και πρωτογενές πλεόνασµα του προϋπολογισµού. 

Στο πρώτο τρίµηνο του έτους, το υπουργείο Οικονοµικών 

είχε προγραµµατίσει την πληρωµή κονδυλίων ύψους 1.150 

εκατ. ευρώ, αλλά τελικά οι εκταµιεύσεις περιορίστηκαν 

µόλις σε 479 εκατ. ευρώ, στερώντας από την πραγµατική 

οικονοµία το ποσό των 671 εκατ. ευρώ. Αξιοσηµείωτο είναι 

πως στην ίδια περίοδο τα έσοδα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων (Π∆Ε), παρουσίασαν σηµαντική αύξηση και 

ανήλθαν σε 1.614 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 824 εκατ. ευρώ 

έναντι του στόχου, που ήταν στα 790 εκατ. ευρώ. To γεγονός 

αυτό οφείλεται στις αυξηµένες εισροές από την E.E. για 

αιτήσεις πληρωµών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012, 

κονδυλίων ήταν λιγότερες συγκριτικά µε τους στόχους, την 

ώρα µάλιστα που n οικονοµία έχει ανάγκη από επενδύσεις, 

προκειµένου να ξεφύγει από την ύφεση.
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ΣΤΑ ΑΖΗΤΗΤΑ ΟΙ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΤΩΣΗ 
ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 24/04/2013

Σε 50.000 υπολογίζονται οι απούλητες εξοχικές κατοικίες 

ανά την Ελλάδα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα για 

τον κλάδο από την Στόχασις Σύµβουλοι Επιχειρήσεων, παρά 

το γεγονός ότι οι τιµές έχουν µειωθεί πάνω από 30% τα 

για εξοχικές κατοικίες κατά την περίοδο της οικονοµικής 

κρίσης, είναι το γεγονός ότι οι αγοραπωλησίες υποχώρησαν 

µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξεως του 28,2% κατά την περίοδο 

αξία περιορίστηκε σε 2,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2012. Όπως 

έχουν υποχωρήσει κατά µέσο όρο 20%-30% την περίοδο 

κατασκευαστεί µεγάλος αριθµός εξοχικών κατοικιών, n 

πτώση των τιµών είναι αρκετά µεγαλύτερη. Σύµφωνα µε τον 

κ. Βασίλη Ρεγκούζα, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο 

της Στόχασις, εκτιµάται ότι ορισµένες από τις απούλητες 

κατοικίες, διατίθενται πλέον προς ενοικίαση, µε βασικό 

στόχο την προσέλκυση ξένων πελατών (τουρίστες), αλλά και 

Ελλήνων του εξωτερικού. Πάντως, οι πωλήσεις εξοχικών σε 

ξένους αγοραστές δεν ξεπερνούν το 10% του συνόλου των 

αγοραπωλησιών διαχρονικά, αν και κατά την τετραετία 2008-

2011, το ποσοστό της διείσδυσης των ξένων αγοραστών έχει 

αυξηθεί σε 15%, κυρίως λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας 

είναι παρόµοιοι µε αυτούς που έχουν προκαλέσει τη συνολική 

κάµψη της αγοράς κατοικίας, καθώς n αδυναµία πρόσβασης 

σε τραπεζική χρηµατοδότηση και n αύξηση της φορολογίας, 

σε συνδυασµό και µε την οικονοµική κρίση, έχουν καταστήσει 

την απόκτηση ακινήτων µία µη ελκυστική επιλογή, ακόµα 

περισσότερο όταν πρόκειται για εξοχικά ακίνητα, τα οποία 

θεωρούνται είδος «πολυτελείας». Όσον αφορά τη διάρθρωση 

των εξοχικών κατοικιών προς πώληση ανά περιοχή, 

και ∆ωδεκάνησα είναι αντίστοιχη µε αυτή στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. Συγκεκριµένα, το 12% των πωλούµενων εξοχικών 

του 37% εντοπίζεται στην ηπειρωτική Ελλάδα. Μικρότερα είναι 

τα ποσοστά στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν και τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι 

υποψήφιοι αγοραστές εξοχικών κατοικιών, προτού λάβουν 

τις αποφάσεις τους. Βάσει αυτών, n Στόχασις επισηµαίνει 

ότι σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι υποδοµές και λοιπές 

παροχές που βρίσκονται στην τοποθεσία πέριξ του εκάστοτε 

εξοχικού ακινήτου, όπως π.χ. µαρίνες, γήπεδα γκολφ, ή 

χιονοδροµικά κέντρα, όταν πρόκειται για χειµερινή κατοικία. 

Επίσης, σηµαντική είναι και n προσβασιµότητα στο εξοχικό, 

δηλαδή n σύνδεση µε αεροδρόµιο, ή λιµάνι και n συχνότητα 

των σχετικών δροµολογίων. Σηµαντικές παράµετροι είναι 

επίσης, το αν n κατοικία βρίσκεται εντός, ή εκτός οικισµού, n 

ποιότητα κατασκευής και ο σχεδιασµός της. Όσον αφορά την 

αγορά εξοχικής κατοικίας στη Νότια Ευρώπη, σηµειώνεται ότι 

αναπτύχθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 1,9%, ο οποίος 

αντιστοιχεί σε 240.000 νέες εξοχικές κατοικίες κατ' έτος 

(σχεδόν επτά ποσοστιαίες µονάδες) την περίοδο 2001-2011.
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στη Βουλή οι νέες συµβάσεις για τους τέσσερις µεγάλους 

οδικούς άξονες, όπως τονίστηκε στη συνάντηση που είχαν 

συζητήθηκαν οι ενέργειες που χρειάζονται από εδώ και πέρα 

για την επανεκκίνηση των έργων. Στη συνάντηση παρέστησαν 

X. Γκόκας, ενώ συµµετείχε και ο ειδικός διαπραγµατευτής 

για τους µεγάλους οδικούς άξονες Ευθύµιος Βιδάλης. Η 

αντιπροσωπεία των βουλευτών κατέστησε σαφές ότι οι 

νέες συµβάσεις θα πρέπει να περιέχουν το σύνολο των 

οριστικών, τεχνικών αλλαγών και τροποποιήσεων στα έργα, 

προκειµένου να συνεχίσουν να υλοποιούνται απρόσκοπτα. 

ότι θα υλοποιηθούν δεν θα πρέπει να υφίσταται» αναφέρει n 

ανακοίνωση, που εξέδωσε ο κ. Σηφουνάκης. Οι προς ψήφιση 

συµβάσεις πρέπει επίσης να προσδιορίζουν τις διαδικασίες 

υλοποίησης των έργων που θα ολοκληρωθούν µετά το 2015, 

ενώ από τώρα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες κάλυψης 

τυχόν χρηµατοδοτικών κενών που θα δηµιουργηθούν. 

οι εναποµείνασες διαδικασίες εγκρίσεων, τόσο σε σχέση 

µε την E.E., όσο και µε το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να 

µη χαθεί άλλος πολύτιµος χρόνος. Μεταξύ του ελληνικού 

δηµοσίου και των παραχωρησιούχων υπάρχει καταρχήν 

συµφωνία, που οδηγεί σε επανεκκίνηση των έργων µέσα 

στο επόµενο τρίµηνο. Μένει, όµως ακόµα, όπως αναφέρει n 

ανακοίνωση, να ολοκληρωθούν κρίσιµες διαπραγµατεύσεις 

οριστικοποίησης του φυσικού και τεχνικού αντικειµένου 

των έργων, να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ 

παραχωρησιούχων και τραπεζών, να δοθούν όλες οι 

απαραίτητες εγκρίσεις από τα αρµόδια όργανα της E.E. και του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και να κατατεθούν οι νέες συµβάσεις 

οποίο χαιρετίζει την πρώτη, καταρχήν συµφωνία µε τους 

παραχωρησιούχους, ζητεί από τους αρµόδιους υπουργούς 

να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, προκειµένου να 

διασφαλιστεί το ∆ηµόσιο έναντι πιθανών κινδύνων, που θα 

ανακύψουν από την υλοποίηση των έργων στο µέλλον», 

τονίζει n ανακοίνωση.


