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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ðñïò ôéìÞ ôïõ ï ðñüåäñïò ôçò Åíéáßáò ÁíåîÜñ-

ôçôçò Áñ÷Þò Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí, ÅöÝôçò 

ôçò ÄéïéêçôéêÞò Äéêáéïóýíçò êáé ÁíáðëçñùôÞò 

ÊáèçãçôÞò óôï Äçìïêñßôåéï, ÄçìÞôñçò ÑÜúêïò, 

ìéëþíôáò óôçí Çìåñßäá ôïõ ÓÁÔÅ, äåí «ìÜóçóå» 

ôá ëüãéá ôïõ. Áí êáé áíáöÝñèçêå óôï óõãêåêñé-

ìÝíï ó/í, ïõóéáóôéêÜ öáíÝñùóå ôïí ôñüðï ìå ôïí 

ïðïßï óõíôÜóóïíôáé ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ïé íüìïé, 

ïé ïðïßïé ôåëéêÜ ôï ìüíï ðïõ êÜíïõí åßíáé íá 

äéáëýïõí ôïí ðáñáãùãéêü êáé êïéíùíéêü éóôü.

Åßðå, ìåôáîý Üëëùí ï ê. ÑÜúêïò, «Ýíáò ôÝôïéïò 

Íüìïò (ó.ó. ãéá ôéò äçìüóéåò óõìâÜóåéò), èá 

Ýðñåðå íá ãßíåé ìå ôç óõììåôï÷Þ Ðáíåðéóôçìéá-

êþí, ôùí áíèñþðùí ôçò áãïñÜò, äéêáóôþí êáé 

ìåôÜ áðü ðïëý êüðï êáé ÷ñüíï, ðñïêåéìÝíïõ íá 

Ý÷åé Ýíá óùóôü áðïôÝëåóìá. Åäþ üìùò ôá ðñÜã-

ìáôá äåí åßíáé Ýôóé. Åäþ Þñèå ç Ðïëéôåßá – êáé 

áíáöÝñïìáé óôïõò ðïëéôéêïýò - êáé äåóìåýôçêå 

ðñþôá ìå ôï Ìíçìüíéï, áíÝëáâå õðï÷ñåþóåéò, 

êáé ìåôÜ áðáßôçóå áðü ôïõò ôå÷íïêñÜôåò ìÝóá óå 

ìÞíåò íá êÜíïõí ôç äïõëåéÜ ðïõ Ýðñåðå íá ãßíåé 

åðß ôñéÜíôá ÷ñüíéá». Åßðå êé Üëëá, ðåñéóóüôåñá, 

áóöáëþò, õðïíüçóå.

Ãéá ðáñÜäåéãìá, üôé ïé äéá÷åéñéóôÝò ôçò åîïõóßáò 

ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá, äåí íïéÜæïíôáé íá ãßíïõí ïõ-

óéáóôéêÝò ìåôáññõèìßóåéò, áõôÝò ðïõ èá âÜëïõí 

ôç «ìç÷áíÞ» íá äïõëÝøåé ðñïò üöåëïò üëùí, 

êÜôé ðïõ æçôÜ åðßìïíá óýóóùìïò ï ôå÷íéêüò 

êüóìïò, áðëþò åðéäåéêíýïõí ìéá …ïóöõïêáì-

øßá Ýíáíôé ôùí ìåëþí ôçò «ôñüéêá», ïäçãþíôáò ôç 

÷þñá óå áäéÝîïäá.

Õ.Ã.: Ïóöõïêáìøßá, óïâáñÞ êáé ìüíéìç ìõï-

óêåëåôéêÞ áíùìáëßá ôùí óðïíäýëùí ôçò ìÝóçò 

êáé ôïõ áõ÷Ýíá, ïöåéëüìåíç óôçí ðáñáôåôáìÝíç 

êõñôÞ êáé äïõëïðñåðÞ óôÜóç ôïõ áóèåíïýò.

ΣΗΜΕΡΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Πληµµυρικό κύµα  
κατασχέσεων κατοικιών!

Νέα πτώση ιδιωτικής οικοδοµικής 
δραστηριότητας

«Διάσωση της κατοικίας ως βασικού 

πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως 

επενδυτικού αποθέματος της ελληνικής 

κοινωνίας»  είναι το θέμα ειδικής εκδή-

λωσης που οργανώνει το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Σε 

σχετικό δελτίο Τύπου τονίζεται ότι «αυτή 

την περίοδο στην Ελλάδα ένας «εξολο-

θρευτής άγγελος» πλανάται πάνω από 

τα κτίρια, με αιχμή το επαπειλούμενο 

πλημμυρικό κύμα κατασχέσεων, ακόμα 

και της πρώτης κατοικίας, μετατρέπο-

ντας έτσι όσους έμειναν άνεργοι τώρα 

και σε άστεγους. Κύριο εργαλείο αυτής 

της πολιτικής είναι, εκτός από τα λεγό-

μενα «κόκκινα δάνεια»,  η νέα βαρύτατη 

φορολόγηση των ακινήτων, όχι επί των 

όποιων κερδών από τη χρήση τους, 

αλλά απλά επί της ιδιοκτησίας. Παράλ-

ληλα, με την απαξίωση της οικοδομής 

καταστρέφεται η παραγωγική βάση 

και η συνακόλουθη τεχνογνωσία μιας 

κρίσιμης για την οικονομία παραγωγι-

κής δραστηριότητας (χωρίς προώθηση 

οποιουδήποτε άλλου αναπτυξιακού 

προτύπου). Μαζί με αυτήν καταστρέ-

φεται το ισχύον "ισοδύναμο νόμισμα 

συναλλαγών", που ήταν η οικοδομή στο 

εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για μια 

δραματική εξέλιξη, από πολλές απόψεις 

χειρότερη και από μια βαριά υποτίμηση 

του νομίσματος της Ελλάδας». Το θέμα 

θα αναλυθεί από ειδικούς επιστήμονες 

ενώ προγραμματίζεται παρέμβαση με 

αναπτυξιακές προτάσεις. 

Η εκδήλωση 

του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 

πραγµατοποιείται 

σήµερα Πέµπτη 13 

Μαρτίου στις  6 µ.µ.,  

στο αµφιθέατρο εκ-

δηλώσεων του ΤΕΕ, 

Νίκης 4, Σύνταγµα, 

1ος όροφος.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3 - 4  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 5  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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ÊÜèå ðñùß óôï çëåêôñïíéêü ôá÷õäñïìåßï óáò 

ôï "Newsletter ÔÅÅ". 

Áðåõèåßáò äéáäéêáóßá åããñáöÞò: http://lists.

tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Κατά 25,6% μειώθηκε περαιτέρω η ιδιωτική οικοδο-

μική δραστηριότητα το 2013, μετά από τη σημαντική 

πτώση του όγκου κατά 43,9% τον περασμένο Δεκέμ-

βριο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος 

της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύ-

νολο της χώρας τον Δεκέμβριο 2013, καταγράφηκε 

μείωση 29,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 

44,4% στην επιφάνεια και 43,9% στον όγκο, σε σχέ-

ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Το διάστημα 

Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013, η ιδιωτική οικοδομική 

δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 27,7% στον αριθμό 

των οικοδομικών αδειών, 28,3% στην επιφάνεια και 

25,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-

ρίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Εκδήλωση µε θέµα: «Στερέωση και αποκατάσταση Μονής ∆αφνίου µετά το σεισµό του 1999» 

πραγµατοποιείται σήµερα στις 18.00 (στο κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων, Αµφιθέατρο 1ου 

ορόφου, Τµήµα Αρχιτεκτόνων-Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.). Θα µιλήσουν οι:  Ελισσάβετ Βιντζηλαίου, 

Καθηγήτρια Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Νικόλαος ∆εληνικόλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

Τµηµατάρχης Μελετών Βυζαντινών Μνηµείων επί τιµή, Ανδρονίκη Μιλτιάδου, ∆ρ Πολιτικός Μηχανι-

κός, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ.

ΑΘΗΝΑ
Ηµερίδα µε θέµα: "∆ιάσωση της κατοικίας ως 

βασικού πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως 

επενδυτικού αποθέµατος της ελληνικής κοινωνίας", 

διοργανώνει σήµερα και ώρα 6 µ.µ. (στο αµφιθέατρο 

εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγµα, 1ος όρο-

φος), το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

Ξεκινούν σήµερα –και ολοκληρώνονται αύριο- οι 

εργασίες του 1ου Εθνικού Συνεδρίου για την Ποιότητα 

στην Ελλάδα, το οποίο  διοργανώνεται από την Ελλη-

νική Ένωση ∆ιαπιστευµένων Φορέων Επιθεώρησης-

Πιστοποίησης, στο «Μέγαρο» ∆ιεθνές Συνεδριακό 

Κέντρο Αθηνών.

Συνέδριο για τη καινοτοµία και βιώσιµη  
επιχειρηµατικότητα 

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι 

Αεροµεταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’  

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική 

Ένωση
12-13 
Μαΐου
2014

«∆ιακρατική ηµερίδα της Νότιας Ευρώ-

πης για τα απόβλητα τροφίµων»

ΜΑΡΟΥΣΙ

Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρεία 

ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Ελληνική 

Εταιρεία ∆ιαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων

14 
Μαρτίου

2014

Το 11ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τµήµατος ∆ιοικητικής 

Επιστήµης και Τεχνολογίας (ΦΣ∆ΕΤ) του Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί στις 

15 Μαΐου 2014 στην Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο της 

ΕΕ∆Ε). Θέµα του φετινού συνεδρίου είναι: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα". 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, καινοτοµία 

και η βιωσιµότητα αποτελούν βασικούς στρατηγικούς 

στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι καινοτόµες 

επιχειρηµατικές δράσεις αποτελούν βασικό παράγοντα 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-

σεων. Παράλληλα ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η 

υλοποίηση των σύγχρονων επιχειρηµατικών δράσεων 

και λειτουργιών αποσκοπούν στην ικανοποίηση 

των αναγκών της αγοράς λαµβάνοντας υπόψη τις 

επιπτώσεις τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. 

Το 11ο ΦΣ∆ΕΤ, µε θέµα «Καινοτοµία και Βιώσιµη 

Επιχειρηµατικότητα», αποσκοπεί σε µια πανελλήνια 

επιστηµονική συνάντηση νέων µελών ∆ΕΠ, υποψήφιων 

διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/

µεταπτυχιακών φοιτητών µε στόχο την παρουσίαση και 

συζήτηση θεµάτων σχετικά µε τις σύγχρονες τάσεις της 

∆ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας και τη διερεύ-

νηση του ρόλου τους στη βιωσιµότητα και την ανάπτυξη 

καινοτόµων επιχειρηµατικών δράσεων. Θεµατολογία 

Αποφάσεων

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής – ΙΗΤ, σε συνεργασία µε 

το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών και υπό την αιγίδα 

της Κοσµητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-

τελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το 

10ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες µορφές ενέργειας, που 

θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 και  27 

Νοεµβρίου 2014 και θα είναι αφιερωµένο στη µνήµη του 

Νίκου Κυριάκη. Θεµατολογία:

-

γειες της θάλασσας, βιοµάζα - Συστήµατα και εφαρµογές

ΑΠΕ. 

Επίσης, γενικότερα θέµατα που σχετίζονται µε τις ΑΠΕ 

(κλιµατικά, ενσωµάτωση σε ενεργειακά συστήµατα, 

ενεργειακό δυναµικό, ενεργειακή πολιτική, εκπαίδευση, 

διάδοση, ενηµέρωση). 

Εθνικό συνέδριο για τις 
ήπιες µορφές ενέργειας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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Την ουσιαστική ανασύνταξη του σ/ν για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων ζητούν 

και οι εργολήπτες της Κρήτης, δηλώνοντας πως οι µεταρρυθµίσεις στον τοµέα 

πρέπει να είναι ουσιαστικές και όχι απλώς εκπλήρωση "µνηµονιακής" δέσµευ-

σης. Σύµφωνα µε δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ, "οι µεταρρυθµίσεις θα γίνουν, το ζή-

τηµα είναι αν θα γίνουν ερήµην µας ή µε συµµετοχή µας" υπογράµµισε ο τ. 

Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος, κατά την έναρξη της ενηµερωτικής εκδή-

λωσης για το σχέδιο νόµου δηµόσιων συµβάσεων προµηθειών, υπηρεσιών και 

έργων, το οποίο προωθεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΑ-

Α∆ΗΣΥ), που οργανώθηκε από το Περιφερειακό Τµήµα του ΣΑΤΕ στο Ρέθυµνο. 

Ο κ. Βλάχος επισήµανε ότι στο σχέδιο νόµου που δόθηκε προς διαβούλευση 

"υπάρχουν ελπιδοφόρα σηµεία, υπάρχουν, όµως, και διατάξεις που κυοφορούν 

µεγάλους κινδύνους". Ο ΣΑΤΕ συµµετείχε στο διάλογο που ζήτησε η ΕΑΑ∆ΗΣΥ 

και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταθέτοντας συγκεκρι-

µένες κατ' άρθρο παρατηρήσεις, αφού προηγήθηκε η εσωτερική διαβούλευση 

µε τις εταιρίες-µέλη του.

"Το σηµαντικό είναι - πρόσθεσε ο τ. Πρόεδρος του ΣΑΤΕ - ότι έως τώρα βρήκαµε 

θετική ανταπόκριση στις παρατηρήσεις µας από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ και, µάλιστα, ο 

πρόεδρος της Αρχής, Εφέτης ∆ιοικητικής ∆ικαιοσύνης ∆ηµήτρης Ράϊκος, στην 

εκδήλωση της Αθήνας παρέµεινε καθ' όλη τη διάρκεια, απάντησε σε ερωτή-

µατα, κυρίως, συµφώνησε µε τις περισσότερες και καίριες παρατηρήσεις του 

ΣΑΤΕ, γεγονός που γεννά την ελπίδα ότι θα γίνουν πολλές και σοβαρές αλλαγές 

και προσθήκες στο τελικό σχέδιο νόµου". Θέµα µείζον για τον τεχνικό κόσµο, 

χαρακτήρισε ο Συντονιστής του Περιφερειακού Τµήµατος Κρήτης του ΣΑΤΕ 

Γιάννης Χριστάκης το συγκεκριµένο σχέδιο νόµου, καθώς µε αυτό έρχονται τα 

"πάνω-κάτω" τον τοµέα κατασκευής των δηµόσιων έργων, ενώ ο νέος πρόεδρος 

του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, στον χαιρετισµό του, που διαβάστηκε στην εκ-

δήλωση, κάλεσε σε εγρήγορση των εργοληπτικό κόσµο, αφού από το συγκεκρι-

µένο σχέδιο νόµου "εξαρτάται το παρόν και το µέλλον του κλάδου".

Οι αλλαγές είναι "εκ των ων, ουκ, άνευ", όπως προέκυψε από την παρουσία-

ση-ανάλυση του σχεδίου νόµου που έκανε ο Νοµικός Σύµβουλος του ΣΑΤΕ 

Σταµάτης Σταµόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε ως «ένα απλό κέλυφος νοµο-

θεσίας, που είναι ακόµη ‘λεπτότερο’ σε ότι αφορά τα δηµόσια έργα, γεγονός 

που καθιστά πιο αισθητό το κενό που δηµιουργείται στον τοµέα υλοποίησης των 

έργων», υπογραµµίζοντας πως το σ/ν «ουσιαστικά δεν ρυθµίζει τίποτα», ενώ 

αµέσως µετά την ισχύ του νόµου (έξι µήνες µετά την ψήφισή του) καταργείται 

το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο και αφήνονται «περιθώρια για αδιαφάνεια», 

αλλά και τον κίνδυνο να µείνουν οι µελέτες και τα έργα µετέωρα.

Μείζον ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας, όπως τόνισε ο κ. Σταµόπουλος, εγείρεται 

από το γεγονός ότι κατά την πρόβλεψη του σ/ν τα περισσότερα και πλέον ουσι-

αστικά ζητήµατα για τους διαγωνισµούς, την ανάθεση και εκτέλεση των έργων, 

θα εξειδικευτούν µε Π∆ ή υπουργικές αποφάσεις ενώ το Σύνταγµα επιβάλλει 

τα ουσιαστικά ζητήµατα να περιλαµβάνονται στους νόµους και µόνο οι λεπτο-

µέρειες να ρυθµίζονται µε Π∆ και υπουργικές αποφάσεις, ενώ σηµαντικό πρό-

βληµα είναι η επαναφορά της «υποκειµενικής αξιολόγησης των προσφορών», 

από την οποία προέκυψαν ατέρµονα προβλήµατα στον τοµέα όταν ίσχυσε πριν 

από µερικά χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Σταµόπουλος έκανε στις διατάξεις 

περί έννοµης προστασίας, καθώς καταργείται στο σύνολό του το ισχύον θεσµικό 

πλαίσιο και εµφανίζεται να διαµορφώνεται ένα ασαφές νέο πλαίσιο, που εφό-

σον δεν τροποποιηθεί στο τελικό σχέδιο, θα δηµιουργήσει πολλά και σοβαρά 

προβλήµατα και καθυστερήσεις. Από τη συζήτηση που επακολούθησε προέκυ-

ψε πως σύσσωµος ο τεχνικός κόσµος συντάσσεται µε: Την ανάγκη ανασύνταξης 

του νόµου. Την πλήρωση των κενών, ειδικά στη νοµοθεσία δηµοσίων έργων και 

ειδικότερα σε ότι αφορά το στάδιο εκτέλεσης, τα συστήµατα δηµοπράτησης, την 

οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλµατος, µε στόχο ένα αντικειµενικό και διαφα-

νές θεσµικό πλαίσιο διεξαγωγής των διαγωνισµών. Τη βελτίωση ουσιαστικών 

ρυθµίσεων. Την αποκατάσταση νοµοτεχνικών ατελειών. 

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Ανασύνταξη του νοµοσχεδίου για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων

Εγκύκλιος 
Το υπουργείο Οικονοµικών µε εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι από την 1 Ιανουαρίου 2014 δεν ισχύει η υποχρέωση των συµβολαιογράφων να αρνηθούν τη σύνταξη 

συµβολαίων για µεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν προσκοµιστεί νωρίτερα πιστοποιητικό του προϊσταµένου της αρµόδιας ∆ΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα µισθώ-

µατα του ακινήτου που µεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήµατος κατά την τελευταία διετία πριν από τη µεταβίβαση ή την εγγραφή 

της υποθήκης
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Με ηλεκτρονικό σύστηµα θα γίνεται πλέον η επιλογή των εξεταστών 

υποψηφίων οδηγών από όλες τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Μετα-

φορών και Επικοινωνιών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουρ-

γός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος επι-

διώκοντας µε την επιβολή αυτής της υποχρέωσης, να εξασφαλίσει 

µεγαλύτερη διαφάνεια στο θέµα της εξέτασης υποψηφίων οδηγών.

Η απόφαση αυτή εντάσσεται στις συνολικές δράσεις που προωθεί το 

υπουργείο µε στόχο την αντικειµενική αξιολόγηση των οδηγών. «Ο 

τρόπος εξέτασης υποψηφίων οδηγών πρέπει να αναβαθµιστεί και να 

καθιερωθεί ένα αδιάβλητο σύστηµα εξέτασης, κάτι που µελετάµε και 

είναι στις άµεσες προτεραιότητές µας. Αυτό είναι ένα πρώτο, αλλά 

αντικειµενικό βήµα και αποτελεί µέρος των δράσεών µας για την οδι-

κή ασφάλεια», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδοµών Μιχ. Παπαδόπου-

λος.

Çëåêôñïíéêü óýóôçìá åîåôáóôþí õðïøçößùí ïäçãþí

Ο  υπουργός Υποδοµών Μιχάλης Χρυσοχο-

ϊδης ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλία την 

ολοκλήρωση των έργων της εκτροπής του 

Αχελώου. . Ο κ Χρυσοχοίδης αφού σηµεί-

ωσε ότι σύµφωνα µε την απόφαση του ΣτΕ 

από την κατασκευή των έργων της εκτροπής 

παραβιάζονται συνολικά δέκα σηµεία της 

ελληνικής και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας είπε 

χαρακτηριστικά ότι «ξανά αυτή τη στιγµή, 

πήραµε µια αρνητική απόφαση από το Συµ-

βούλιο της Επικρατείας, αλλά ταυτόχρονα 

απόφαση που µας επιτρέπει να κάνουµε το 

έργο», προσθέτοντας ότι  «θα σεβαστούµε 

και την απόφαση του Συµβουλίου της Επι-

κρατείας και θα προχωρήσουµε να φτιά-

ξουµε το έργο» Προβλέπεται η ποσότητα 

µεταφερόµενου νερού να διαµορφωθεί σε 

450 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα  ετησίως. 

Ο υπουργός Υποδοµών κ Χρυσοχοίδης είπε 

χθες στη Θεσσαλία ότι η λειτουργία του έρ-

γου θα βασιστεί σε δύο πολύ µεγάλα υδρο-

ηλεκτρικά, «τη στιγµή που έχουµε ανάγκη 

από φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, αντί να πα-

ράγουµε ενέργεια από πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο ή ρυπογόνο λιγνίτη πολλές φορές». 

Τόνισε ότι «όταν το νερό στο Θεσσαλικό Κά-

µπο αυτή τη στιγµή υπάρχει στα 400 µέτρα, 

κάτω από την επιφάνεια του εδάφους αυτό 

σηµαίνει  ότι περιβαλλοντικά η Θεσσαλία 

είναι κατεστραµµένη». Ο κ Χρυσοχοίδης 

είπε ακόµη ότι  η µέχρι τώρα διαχείριση 

των έργων του Αχελώου ήταν ένα «τερά-

στιο λάθος», αναφέροντας χαρακτηριστικά 

ότι έγινε «χωρίς σεβασµό στο περιβάλλον, 

στις δικαστικές αποφάσεις, πολλές φορές 

µε ετσιθελισµό και µε ξεροκεφαλιά, λες και 

τα δίκτυα στη χώρα δεν πρέπει να ενώνονται 

µεταξύ τους, λες και τα νερά, το υδάτινο δυ-

ναµικό της χώρας, δεν πρέπει η µια περιοχή 

να συµπληρώνει η µια την άλλη» υπογραµ-

µίζοντας ότι  «τα δηµόσια αγαθά, επαναλαµ-

βάνω, και τα φυσικά αγαθά είναι για όλους 

µας». Υπενθυµίζεται ότι η  Ολοµέλεια του 

ΣτΕ, µε την υπ' αριθµ. 26/2014 απόφασή της, 

τον περασµένο Ιανουάριο βάζοντας φρένο 

στην εκτροπή του Αχελώου, έκανε δεκτές 

τις αιτήσεις του Παγκόσµιου Ταµείου για τη 

Φύση (WWF) Ελλάς, της Ελληνικής Εταιρεί-

ας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και 

της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, της Ένωσης 

∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αιτωλοακαρ-

νανίας, καθώς και των δήµων Μεσολογγίου, 

Αιτωλικού και Ινάχου.

-ΕΡΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:  Την ηλεκτροκίνηση του 

Θεσσαλικού σιδηροδρόµου από την Παλαι-

οφάρσαλο µέχρι την Καλαµπάκα και από 

την Λάρισα µέχρι το Βόλο, συµπεριέλαβε 

σε πακέτο εξαγγελιών νέων  οδικών  και 

σιδηροδροµικών έργων, που έκανε µε την 

ευκαιρία της επίσκεψης του στη Θεσσα-

λία ο υπουργός Υποδοµών Μ. Χρυσοχοίδης.  

Ο υπουργός Υποδοµών ανακοίνωσε επίσης 

ότι θα προωθηθεί το τµήµα του άξονα κε-

ντρικής Ελλάδας Ε-65 από τη Λαµία έως 

την Ξενιάδα. Επίσης ότι θα γίνουν µελέτες 

για να προωθηθεί «πολύ γρήγορα» το οδικό 

έργο «από τα Τρίκαλα µέχρι την Εγνατία, εκεί 

που κουµπώνει δηλαδή η κεντρική οδός της 

Χώρας προκειµένου να είναι και περιβαλ-

λοντικά προσαρµοσµένη στα δεδοµένα της 

περιοχής και το κόστος να είναι φθηνότερο».  

Για τα έργα ηλεκτροκίνησης του Θεσσαλι-

κού σιδηροδρόµου ο η  χρηµατοδότηση θα 

γίνει από το νέο ΈΣΠΑ 2014-2020. Επίσης 

ο υπουργός ανακοίνωσε την κατασκευή συ-

µπληρωµατικού κόµβου, που δεν προβλεπό-

ταν στην αρχική µελέτη, στη θέση Πυργετός 

προκειµένου να διευκολυνθεί η  πρόσβαση 

στο ∆ήµο Τεµπών από το Κεντρικό Εθνικό 

δρόµο  και να γίνει επισκέψιµος ο ∆ήµος και 

τα παράλια του ∆ήµου Αγιάς της Λάρισας, του 

Αγιόκαµπου. Το έργο αξίζει-κοστίζει 1 εκα-

τοµµύριο και θα προωθηθεί µε συµπληρωµα-

τικές πιστώσεις προς τον παραχωρησιούχο , 

ενώ δήµος και περιφέρεια αναλαµβάνουν 

να προωθήσουν τις απαλλοτριώσεις. Επίσης 

προωθείται το τµήµα Λάρισα – Φάρσαλα και 

θα τελειώσει τον Οκτώβρη του 2014 . Παράλ-

ληλα προωθείται το έργο παράκαµψη της 

Ελασσόνας, µε  κόστος είναι περίπου 25 εκα-

τοµµύρια, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση 

της κατασκευής του νέου δρόµου της Παλαι-

άς Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης. Τέλος ο 

υπουργός είπε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο 

της Κάρλας η αρµοδιότητα του οποίου µαζί 

µε προσωπικό από την κεντρική διοίκηση και 

τους αναγκαίους πόρους µεταφέρεται στην 

περιφέρεια. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙ∆Η ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου 
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Μόλις... 292.000 δολάρια η νύχτα κοστί-

ζει η διαµονή ενός ζευγαριού σ’ αυτό το 

υποβρύχιο, το οποίο µπορεί να κατέβει ως 

τον πυθµένα του ωκεανού. Συνταξιδιώτες ο 

καπετάνιος, ο σεφ και ο µπάτλερ, οι οποίοι, 

ωστόσο, αφού προσφέρουν τις υπηρεσίες 

τους, αποσύρονται στην αντίθετη από τα 

διαµερίσµατα των επιβατών κατεύθυνση του 

σκάφους, σε χώρους µε καλή ηχοµόνωση.

Η νέα υπηρεσία, που ονοµάζεται Mile 

Low Club, προσφέρεται από το βρετανικό 

γραφείο Travels Oliver και στοχεύει σε ζευ-

γάρια που αναζητούν τον …έρωτα «10.000 

λεύγες υπό την θάλασσα», σε ένα ιδιωτικό 

υποβρύχιο, που φέρει το χαρακτηριστικό 

όνοµα Lovers Deep και ο σεφ φροντίζει 

για αφροδισιακά µενού. Το υποβρύχιο είναι 

αγκυροβοληµένο στην Καραϊβική και το 

εγχείρηµα ξεκίνησε µε στόχο την Ηµέρα του 

Αγίου Βαλεντίνου, αλλά έως σήµερα κανείς 

δεν βρέθηκε να καταβάλει το εξαψήφιο 

ποσό !

Εναλλακτικά οι εµπνευστές της προβάλουν 

την ιδέα ως µια «γεύση» από την ταινία του 

James Bond «The Spy Who Loved Me», 

στην οποία ο «κακός» Karl Stromberg, διέ-

θετε ως κατοικία το υποβρύχιο «Ατλαντίς». 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Το Heatherwick Studio, το βρετανικό γραφείο αρχιτεκτονικής και σχεδιασµού, το οποίο 

ιδρύθηκε από τον Thomas Heatherwick το 1994, µε έδρα το Kings Cross, στο Λονδίνο 

(απασχολεί περίπου 120 αρχιτέκτονες και σχεδιαστές), εθισµένο στην αναζήτηση καινοτό-

µων λύσεων σχεδιασµού (µεταξύ αυτών τον πύργο της φλόγας στο Ολυµπιακό Στάδιο του 

Λονδίνου το 2012, αλλά και τα νέα λεωφορεία της βρετανικής πρωτεύουσας) προχώρησε 

στη µελέτη ενός ακόµη ασυνήθιστου έργου: ένα σκάφος το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 

τις περιηγήσεις στο εκτεταµένο «µουσείο» µεγάλων έργων τέχνης που έχουν δηµιουργηθεί 

στις όχθες του ποταµού Λίγηρα, στη Γαλλία, το επονοµαζόµενο «Estuaire».

Το σκάφος θα ταξιδεύει µεταξύ της Νάντης και του Saint-Nazaire, επιτρέποντας στους 200 

επιβάτες να δουν τα έργα από 

το ποτάµι. Με αυτό ως στόχο 

χρειάστηκε να σχεδιαστεί, 

έτσι, ώστε, να ικανοποιεί τις 

ανάγκες µεταφοράς επιβατών, 

αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις 

οργανωµένων εκδροµών τέ-

χνης, ενώ παράλληλα να µπο-

ρεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

χώρος κοινωνικών συναθροί-

σεων. Οι επιβάτες θα έχουν τη 

δυνατότητα να δουν προς όλες 

τις κατευθύνσεις και όχι µόνο εµπρός και πίσω, όπως συµβαίνει µε ένα λεωφορείο. 

Το σκάφος έχει τη µορφή ενός καταµαράν, µε δυο ρηχά κύτη, που διασφαλίζουν σταθε-

ρότητα και ευκινησία, οπωσδήποτε άνεση σε µικρή και µεγάλη ταχύτητα. Οι σχεδιαστές 

στο Heatherwick Studio αντί να ακολουθήσουν το συνήθη σχεδιασµό σκαφών-καταµαράν, 

δηµιούργησαν µια σχέση συνέχειας µεταξύ της κορυφής του σκάφους και του κύτους, 

δίνοντας µια φουτουριστική όψη, σαν ένα κλειστό κύκλωµα που σχηµατίζεται από τα δύο 

κύτη του σκάφους και «εξελίσσονται» στους δύο ορόφους και τα ανοικτά καταστρώµατα.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο υποδιοικητής της ΤτΕ πήρε αποστάσεις από 

τις ανακοινώσεις των διοικήσεων- ΑΙΦΝΙ∆ΙΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- EUROBANK: Παρέµβαση από το ΤΧΣ 

αιτούµενη ενίσχυση 1,2 δισ. ευρώ- ΣΧΕ∆ΙΑ 4 ∆ΙΣ. ΣΤΟΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗ-
ΣΕΙΣ ΕΣΕΕ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ 
2013: ΚΑΤΑ 22,7% ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέο τοπίο στην αγορά- Οι τράπεζες πωλούν τις θυγατρι-

κές τους- ΠΕΝΤΕ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ -

λη στροφή των επιχειρήσεων στις εξαγωγές- Η ΚΡΙΣΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
2.500 ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ 
το έργο- ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2015 Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ

 ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ 2001 ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ  ΤΟ ΤΧΣ ΑΝΑ-

ΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ EUROBANK
-

µίσεις για να πάρετε τη δόση- ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Σε ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα ξεκινούν σήµερα 

οι διαπραγµατεύσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΧΣ ΣΤΗ 
EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- Εντολή στη διοίκηση της 

ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ TAP- Λόγω προδιαγραφών 

2.500 ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ-  ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΟΥ 2001 ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ- -

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1994-
ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ LAMDA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΡΗΞΗ ΟΡΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ- ∆ιαδηλώσεις 

 ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994- Ως έτος κτή-

ΜΑΞΙΜΟΥ: ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ∆ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ- ∆εν υποχωρεί ο 

κ. Σαµαράς.

ΤΑ ΝΕΑ: Για ελεύθερους επαγγελµατίες- επιχειρήσεις µε στόχο την 

ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟ ΦΟΡΟΤΕΣΤ-

ΟΙ 
ΠΕΝΤΕ ∆ΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ  ΠΤΗΣΗ ΜΗ370: 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ (;) ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο 15ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΕΡΚΙΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΑΛ-
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.
ΕΘΝΟΣ: ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- 

-

λώσεις κατά Ερντογάν- ΚΥΜΑ ΟΡΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΛΕΞΗ» ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ… ΡΟΥΣΦΕΤΙ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ζητούν να επιστραφούν οι 

ΕΝΑ ∆ΙΣ. ΕΞΑΜΑΡ-
ΤΕΙΝ- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί µη σύννοµες τις ενισχύσεις σε 

επιχειρήσεις της περιφέρειας και η κυβέρνηση υιοθετεί αβίαστα την 

«ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΣΑ ΣΥΜ-
ΦΩΝΗΣΑΜΕ»
«Εφ. Συν.»- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΟΥΡΚΙΑ: 
ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 12 νόµιµοι τρόποι για λιγότερους φόρους- 

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΠΑ-
ΝΤΩΝΙΟΥ  ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ 
∆ΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 15ΧΡΟΝΟ ΜΠΕΡΚΙΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ∆ιαφθορά: Οι ανακριτές ξετινάζουν το λογαρια-

σµό στη λίστα Λαγκάρντ- ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ- «Εν-

τρόικα: ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ  Ο ΜΠΑΓΙΣ ΑΝΑΨΕ 
ΝΕΕΣ ΦΩΤΙΕΣ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 

µετέφερε ο Σταµάτης- ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟ 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΞΕΣΠΑΘΩΝΟΥΝ- «Όταν 

στο κόµµα κυκλοφορούσαν εκατοµµύρια, εσείς τρέχατε να κλείσετε 

 ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ- Το νυστέρι 

του εισαγγελέα στην πληγή των εξοπλιστικών.

ΕΣΤΙΑ: Ο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!- -

έπεια από τον κ. Τσίπρα.

Η ΑΥΓΗ: ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ-

ανακοινωθεί.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ:

τους θεωρεί προικισµένα άτοµα, µε δυνατότητα επικοινωνίας µε το 

ΡΩΣΟΙ ΣΑΜΑΝΟΙ: «Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΞΕ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ»!!!
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ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΕΠ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ, ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 13/03/2014

Τεράστιες είναι οι απώλειες σε σύγκριση µε το 2008, όταν 

οικονοµία να βρίσκεται σε ύφεση για έκτο συναπτό έτος και 

Η κυβέρνηση προσδοκά πως το 2014 η οικονοµία θα 

εξέλθει της ύφεσης, αλλά υπάρχουν αµφιβολίες, καθώς 

οι επενδύσεις εξακολουθούν να µειώνονται, τραπεζική 

χρηµατοδότηση ακόµη δεν υπάρχει, η υψηλή και 

µακροχρόνια ανεργία έχει απαξιώσει µεγάλο µέρος του 

εργατικού δυναµικού και η αβεβαιότητα εξακολουθεί να 

∆ραµατική µείωση κατέγραψαν οι αµοιβές εξαρτηµένης 

εργασίας το περασµένο έτος διαµορφώθηκε στο ποσό των 

τη βίαιη προσαρµογή των αποδοχών λόγω ανεργίας και την 

απώλεια περίπου 900.000 θέσεων απασχόλησης, αλλά και 

των µειώσεων των αποδοχών των εργαζοµένων. Η πτώση των 

αµοιβών ξεκίνησε από το 2010 και επιταχύνθηκε από το 2011 

και µετά, λόγω των διαρκών µέτρων συµπίεσης των µισθών.

∆ραµατική µείωση παρουσίασε η κατανάλωση των 

αποδοχών και της µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος 

λόγω της αύξησης της φορολογίας. Ειδικότερα, η τελική 

δισ. ευρώ σε σύγκριση µε το 2012. Σε σχέση µε το 2008 

καταγράφεται µείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών 

της καταναλωτικής δαπάνης του έτους 2004 όταν είχε 

διαµορφωθεί σε 128.282 εκατ. ευρώ.

σύγκριση µε το 2008, εξέλιξη που αντανακλά τη µείωση των 

δηµοσίων δαπανών από το 2009 και µετά. 

∆ραµατική µείωση παρουσιάζει η επενδυτική δαπάνη στα 

τελευταία χρόνια, ενώ η πτώση της επιταχύνθηκε από το 

2010, λόγω της αβεβαιότητας.

Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 

ποσό των 22.102 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι το χαµηλότερο 

από την επενδυτική δαπάνη του έτους 2000(!) όταν είχε 

Η πτώση των επενδύσεων οφείλεται βασικά στην 

αβεβαιότητα στην οικονοµία, ειδικά από το 2009, όταν η 

κρίση έγινε αισθητή στην ελληνική οικονοµία, ενώ η µείωση 

των εισοδηµάτων και η αύξηση της ανεργίας αποθάρρυναν 

δαπάνη στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας αποδίδεται 

βασικά στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ η 

στροφή προς τις εξαγωγές δεν µπορεί να καλύψει τις 

χρηµατοδότησης, που περιόρισε τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, παρατηρείται 

πως κατέγραψαν σηµαντική µείωση το 2009, αλλά µετά 

παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

Ωστόσο, παρά τη διαρκή άνοδο, οι εισπράξεις από εξαγωγές 

που ήταν και η καλύτερη επίδοση.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΤΟ 1994

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 13/03/2014

Σθεναρές είναι οι αντιδράσεις των τεχνικών κλιµακίων της 

τρόικας στο σχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει µειώσεις 

των προστίµων και ευνοϊκότερο καθεστώς για τον φόρο 

υπεραξίας.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα τεχνικά κλιµάκια δεν φαίνεται 

να αποδέχονται κυρίως τις αλλαγές για τη φορολόγηση της 

υπεραξίας κατά την πώληση ακινήτων, ενώ για τα πρόστιµα, 

συζητούν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων.

Στελέχη του οικονοµικού επιτελείου αναφέρουν ότι για 
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τα πρόστιµα µπορεί να επέλθει συµφωνία εφόσον κάνουν 

πίσω σε άλλα θέµατα. Για τον φόρο υπεραξίας η κυβέρνηση 

παρουσίασε χθες νεότερο σχέδιο µε το οποίο απαλλάσσονται 

από τον φόρο οι ιδιοκτήτες που κατέχουν ακίνητα πριν από 

το 1994. Πάντως την προηγούµενη εβδοµάδα, υψηλόβαθµα 

στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών ανέφεραν ότι στόχος 

είναι να συµφωνήσουν µε την τρόικα για τα δύο ανωτέρω 

θέµατα. Σε διαφορετική όµως περίπτωση, η κυβέρνηση 

στην εστίαση. Το σχέδιο νόµου αναµένεται να κατατεθεί τις 

επόµενες µέρες µετά το τέλος των διαπραγµατεύσεων µε την 

τρόικα.

Οι περισσότερες διατάξεις του νοµοσχεδίου έχουν 

ολοκληρωθεί και αναµένεται να προστεθούν ορισµένες 

Ειδικότερα και σύµφωνα µε πληροφορίες, οι αλλαγές που 

προωθούνται είναι: 

Φόρος υπεραξίας. Το τελευταίο σχέδιο που παρουσιάσθηκε 

στα τεχνικά κλιµάκια προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο 

υπεραξίας των ιδιοκτητών που έχουν στην κυριότητά τους το 

προς πώληση ακίνητο πριν από το 1994. Όπως όλα δείχνουν, 

το 1994 θα είναι το έτος αναφοράς για την απαλλαγή από τον 

φόρο.

Πρόκειται για µία τελείως διαφορετική πρόταση από αυτή 

που είχε υποστηρίξει αρχικώς το οικονοµικό επιτελείο 

και προέβλεπε την απαλλαγή των ακινήτων από τον φόρο 

υπεραξίας εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του 

για την επιβολή ή µη του φόρου υπεραξίας δεν θα είναι η 

περίοδος κατοχής του ακινήτου, αλλά εάν αποκτήθηκε πριν ή 

µετά το 1994.

Για τα υπόλοιπα ακίνητα θα εφαρµόζεται ένα σύστηµα 

αυτόµατου προσδιορισµού της τιµής κτήσης που θα 

«αποπληθωρίζει» την αξία του κάθε ακινήτου.

Ουσιαστικά θα τιµαριθµοποιείται η τιµή κτήσης (κόστος 

αγοράς) του ακινήτου, ώστε να γίνεται ορθά η σύγκριση µε 

τις σηµερινές τιµές πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο θα µειωθεί 

σηµαντικά ο φόρος υπεραξίας, ενώ θα είναι σωστότερος 

ο τρόπος υπολογισµού του φόρου. Ο συντελεστής θα 

τον φόρο υπεραξίας για όσους έχουν κέρδος από την 

στην ιδιοκτησία τους τουλάχιστον πέντε χρόνια. Ο φόρος 

υπεραξίας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από τις 

εφορίες και οι συµβολαιογράφοι θα είναι υπεύθυνοι για την 

είσπραξη και την απόδοση του φόρου στο ∆ηµόσιο.

Πρόστιµα. Η πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών 

εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων και για τη µη έκδοση 

αποδείξεων. Ειδικότερα: 

προβλέπεται για τους επιτηδευµατίες και τις επιχειρήσεις 

κατηγορίας).

επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην 

* Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα καθιερωθεί 

πλαφόν στο ύφος του προστίµου, το οποίο θα οριστεί στις 

συγκεντρωτικές καταστάσεις.

Το οικονοµικό επιτελείο αποφάσισε την υποβολή των 

σχετικών καταστάσεων ανά τρίµηνο. Η αρχική απόφαση 

προέβλεπε οι συγκεντρωτικές να υποβάλλονται κάθε µήνα 

ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΓΙΑ ∆ΕΞΙΩΣΕΙΣ 

TA NEA |  Σελίδες 35-36 | 13/03/2014

εκδήλωση; Νοικιάζετε το µνηµείο της αρεσκείας  σας, 

παραθέτετε ένα δείπνο σε λίγους και εκλεκτούς, βγάζετε 

αναµνηστικές φωτογραφίες και αποχωρείτε», θα µπορούσε 

να είναι καταχώριση του υπουργείου Πολιτισµού, καθώς 

καλυπτόµενο από την ανάγκη αύξησης των εσόδων του 

αποφάσισε να παραχωρήσει σε δύο ξένες εταιρείες τον 

για συνολικά τρία δείπνα, 120 ατόµων έκαστο, µε τις ευλογίες 

Ουδείς µπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο είναι απαραίτητο 

να νοικιάζονται - προς αδιευκρίνιστο ποσό - µνηµεία που 

δεν έχουν ανάλογες υποδοµές, όταν υπάρχουν µουσεία 

µε εστιατόρια, βεράντες και κήπους που µπορούν να 

φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις (π.χ. Μουσείο 

Το θέµα είναι ότι ενώ πριν από χρόνια η Ελλάδα 

φιλοξενούνταν στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, 

τώρα παραχωρεί τον χώρο µπροστά από τη Στοά του 

διαφορετικές εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων - όπως 

στηθούν κοντά στην είσοδο. ∆εν είναι η πρώτη φορά που η 

παραχώρηση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων απασχολεί 

αγαπηµένους χώρους όσων ζητούν να κάνουν µια ξεχωριστή 

εκδήλωση: από την ελληνική κυβέρνηση έως εταιρεία 

κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο δεν ισχύουν τα ίδια µέτρα 

στο Ηρώδειο, η Τζένιφερ Λόπεζ όµως ανέµισε το φόρεµά 

έως και ο τότε υπουργός Πολιτισµού είχε ανέβει στον Ιερό 


