
21|03|2014ÔÅÕ×ÏÓ 611

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï Ý÷ïõìå õðïãñáììßóåé ðïëëÝò öïñÝò áðü áõôÞ ôç 

óôÞëç: ç çãåóßá ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí áóêåß 

…ëçóôñéêÞ öïñïëïãéêÞ ðïëéôéêÞ ðñïêåéìÝíïõ íá 

åîáóöáëßóåé ôï ðëåüíáóìá ìå ôï ïðïßï èá åðéäéþîåé 

ëßãåò çìÝñåò ðñéí áðü ôéò ÅõñùåêëïãÝò êáé ôçí 

áíÜäåéîç ôùí «áñ÷üíôùí» ôçò Áõôïäéïßêçóçò, íá 

áóêÞóåé ôç ãíùóôÞ ðåëáôåéáêÞ äéáíïìÞ êÜðïéùí 

500Üñéêùí óå ïñéóìÝíïõò êáé óõãêåêñéìÝíïõò.

ÁðôÞ áðüäåéîç ç åðßìïíç Üñíçóç ôïõ õðïõñãïý Ïé-

êïíïìéêþí íá êáôáóôÞóåé ðñáãìáôéêÜ áíôéêåéìåíéêÝò 

ôéò ïõóéáóôéêÜ (êáé åîùðñáãìáôéêÜ) «õðïêåéìåíéêÝò» 

áîßåò ôùí áêéíÞôùí, âÜóåé ôùí ïðïßùí õðïëïãßæïíôáé 

ôá êÜèå ëïãÞò «÷áñÜôóéá» ðïõ Ý÷åé åðéâÜëåé óôçí 

áêßíçôç ðåñéïõóßá êáôå÷üíôùí, áëëÜ ìç …å÷üíôùí.

Ôçí áñíçôéêÞ óôÜóç åðéâåâáßùóå ãéá áêüìç ìéá 

öïñÜ áðáíôþíôáò óå ãñáðôÞ åñþôçóç ôïõ ÂïõëåõôÞ 

ôçò Í.Ä. Íßêïõ Ðáíáãéùôüðïõëïõ. ÊáôÜ ôçí Üðïøç 

ôïõ ê. ÓôïõñíÜñá, ç «ðáñïýóá ïéêïíïìéêÞ óõãêõñßá 

èá åßíáé åðéóöáëÞò» ãéá ôïí åðáíáêáèïñéóìü ôùí 

áíôéêåéìåíéêþí áîéþí áêéíÞôùí, õðïãñáììßæåé. 

ÊÜíïíôáò, ìÜëéóôá, Ýíá «óÜëôï ôçò ëïãéêÞò» ôïíßæåé 

ðùò «ç Ýëëåéøç áíôéðñïóùðåõôéêïý äåßãìáôïò 

áãïñáðùëçóéþí, üðùò óå êáíïíéêÝò óõíèÞêåò ôçò 

áãïñÜò, üðïõ ïé ôéìÝò äéÝðïíôáé áðü ôïí êáíüíá 

ôçò áãïñÜò êáé ôçò æÞôçóçò, äåí åðéôñÝðåé ôçí 

ðñïóÝããéóç ôùí ðñáãìáôéêþí áîéþí ôùí áêéíÞôùí 

êáé ôïí ðñïóäéïñéóìü íÝùí ðåñéóóüôåñï áîéüðéóôùí 


Ðñüêåéôáé, áóöáëþò, ãéá áðÜíôçóç «ìíçìåéþäç», 

êáèþò ðåñéóóåýåé ôï èñÜóïò, êáèþò áðü ôç ìéá 

äÝ÷åôáé üôé ç êôçìáôáãïñÜ âñßóêåôáé óôï íáäßñ, áð’ 

ôçí Üëëç ï÷õñþíåôáé ðßóù áðü ôçí åðéóöÜëåéá ôïõ 

äéêïý ôïõ ôáìåßïõ, óêïñðþíôáò ôçí áíáóöÜëåéá óå 

üëïõò ôïõò ðïëßôåò, ïé ïðïßïé âéþíïõí ôñáãéêÜ åîåõ-

ôåëéóôéêÝò çìÝñåò åðß õðïõñãßáò ôïõ.

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

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΤΗΣ ΓΣΕΒΕΕ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΚΑ

Πρόταση για ανάπτυξη 

Νέο χωροταξικό για Ορυκτές 
Πρώτες Ύλες 

Το περίγραμμα μιας αναπτυξιακής 

πολιτικής που ως βασικό στόχο θα 

έχει την αύξηση απασχόλησης και την 

ενίσχυση του κεφαλαιουχικού εξοπλι-

σμού της οικονομίας παρουσίασε ο 

πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπον-

δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπό-

ρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γ. Καββα-

θάς στη Διάσκεψη της Ομάδας ΙΙΙ της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινωνικής 

Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που διεξήχθη χθες  

στο Ζάππειο. Ο κ. Καββαθάς σημείω-

σε, ότι η οικονομική πολιτική που ακο-

Ο  υπουργός Περιβάλλοντος Γιάν-

νης Μανιάτης προανήγγειλε την 

εκπόνηση ειδικού πλαισίου χωρο-

ταξικού σχεδιασμού για τις Ορυκτές 

Πρώτες Ύλες. 

Ο υπουργός στον χαιρετισμό που 

απηύθυνε προς το τέταρτο Διε-

θνές Συνέδριο για τους Φυσικούς 

Πόρους της Ελλάδας, που πραγ-

ματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα, 

ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί και 

αξιολογηθεί πάνω από 120 δημόσιοι 

μεταλλευτικοί χώροι, για τους οποί-

λουθείται μέχρι τώρα είναι αδιέξοδη 

και εκτός του ότι έχει καταστήσει το 

δημόσιο χρέος μη βιώσιμο έχει οδη-

γήσει και σε επικίνδυνη αύξηση του 

ιδιωτικού χρέους αφού το 1/3 σχεδόν 

από αυτό δεν είναι άμεσα εξυπηρετή-

σιμο ούτε από τα νοικοκυριά ούτε από 

τις επιχειρήσεις. Όπως είπε ένα νέο 

και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο 

οφείλει να είναι ριζικά διαφορετικό 

ως προς τη κλαδική τους διάρθρωση 

σε σχέση με εκείνου του παρελθό-

ντος που έχει εξαντλήσει τα όρια του.

ους θα ξεκινήσουν διαδικασίες εκμί-

σθωσης με διεθνείς διαγωνισμούς. 

Εντός του 2014 δε, προγραμματίζε-

ται να τεθεί σε λειτουργία το Ηλε-

κτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, 

μέσω του οποίου θα ολοκληρώνεται 

on line η διαδικασία υποβολής και 

αξιολόγησης των Μελετών Περιβάλ-

λοντος για την έκδοση των Αποφά-

σεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών 

Όρων ή την έκδοση των αποφάσεων 

ανανέωσης, της τυποποίησής τους, 

κ.λπ.

«Στη σηµερι-

νή συγκυρία οι 

κλάδοι-ατµο-

µηχανές είναι 

της ενέργειας, 

της υγείας, των 

κατασκευών και 

το αγροδιατροφκό 

σύµπλεγµα και 

φυσικά οι κλάδοι 

της ναυτιλίας και 

του τουρισµού» 

τόνισε ο πρόεδρος 

της ΓΣΕΒΕΕ.

Στα 30 δις  ευρώ 

ανέρχεται η αξία 

του ορυκτού 

φυσικού πλούτου 

στο υπέδαφος της 

χώρας, σύµφωνα 

µε το ΥΠΕΚΑ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

  Συνέδριο µε θέµα την ανεργία των νέων διοργανώνει σήµερα και ώρα 17:30 (στην 

αίθουσα του δηµαρχείου Κηφισιάς «∆ήµαρχος Β. Γκατσόπουλος», ∆ιονύσου και 

Μυρσίνης 2, Κηφισιά), το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η 

αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία µε το δήµο 

Κηφισιάς. Τίτλος του συνεδρίου: «Ανεργία των νέων: Βελτιώνοντας το παρόν, διασφα-

λίζοντας το µέλλον».

Βασικές θεµατικές ενότητες: 

-

τικότητα

ICRI 2014- 2ο ∆ιεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδοµές   

ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας
2-4

Απριλίου
2014

«Σώζουµε τη Μεσόγειο» 

ΠΑΤΡΑ

Μουσείο Επιστηµών και 

Τεχνολογίας, Τµήµα Γεωλογίας 
23 

Μαρτίου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’   

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

  Το 10ο ∆ιεθνές Υδρογεωλογικό Συνέ-

δριο, µε έµφαση στα υπόγεια νερά και στα 

εξαρτώµενα από αυτά οικοσυστήµατα, θα 

πραγµατοποιηθεί από τις 8 ως τις 10 Οκτω-

βρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη. 

Απευθύνεται σε επιστήµονες, ερευνητές, 

µελετητές, φοιτητές, υπηρεσιακούς και 

διοικητικούς παράγοντες και σε όσους 

ασχολούνται µε το νερό και το περιβάλλον. 

Σκοπός του είναι η ανταλλαγή απόψεων και 

εµπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων 

ώστε να  επιτευχθεί η βιωσιµότητα των 

υδατικών οικοσυστηµάτων που εξαρτώνται 

από το υπόγειο νερό.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελ-

ληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον 

Σύνδεσµο  Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων 

Κύπρου.  

Τα µέλη της Ελληνικής Επιτροπής Υδρο-

γεωλογίας είναι ταυτόχρονα και µέλη της 

∆ιεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH), 

καθώς και της Ελληνικής Γεωλογικής 

Εταιρείας.

Κύριες θεµατικές ενότητες συνεδρίου είναι οι:

-Υδροοικολογία - Οικολογική ποιότητα 

νερού

χρήση

-Υδρογεωχηµεία

-Υδρολογία- Αλληλεπίδραση επιφανειακών 

και υπόγειων νερών

-Καρστική υδρογεωλογία- Υδρογεωλογία 

διαρρηγµένων πετρωµάτων

-Γεωθερµία και θερµοµεταλλικά νερά

-Υπόγειο νερό και Τεχνική Γεωλογία

-Τεχνητός εµπλουτισµός υπόγειων υδρο-

φορέων

-∆ιαχείριση υπόγειου νερού και βιώσιµη 

ανάπτυξη

-Επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών στα 

υπόγεια νερά

-Οικονοµικά, πολιτική και δίκαιο του νερού

Eπίσηµες γλώσσες του συνεδρίου είναι η 

Αγγλική και η Ελληνική.

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

Εκδηλώσεις  
για το περιβάλλον

στη νέα προγραµµατική περίοδο 2014 - 2020» 

πραγµατοποιείται σήµερα στη Θεσσαλονίκη 

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, το τµήµα 

Ίδρυµα ∆ασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ και η Ελληνική 

∆ασολογική Εταιρεία.

-

µετώπιση των επιπτώσεων από την αλλαγή του 

Μετεωρολογίας και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσε-

ται η σηµερινή εκδήλωση στην Εθνική Μετεω-

ρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), µε την ευκαιρία του 

-

ρας Μετεωρολογίας. Το θέµα της ηµερίδας είναι 

«Καιρός και κλίµα- εµπλέκοντας τους νέους» και 

θα µιλήσουν καθηγητές, µετεωρολόγοι κ.ά.

-

µνηση αυτής της ηµέρας του 1950, που τέθηκε σε 

ισχύ η ιδρυτική συνθήκη του. Τη συγκεκριµένη 

ηµέρα, οι εθνικές µετεωρολογικές υπηρεσίες 

ανά τον κόσµο ανοίγουν τις πύλες τους στο κοινό, 

προκειµένου να ενηµερωθεί από τους µετεωρο-

λόγους για το έργο και την καθοριστική συµβολή 

τους στην προστασία της ζωής και του περιβάλ-

λοντος αλλά και για τη συνεισφορά τους στην 

οικονοµική ανάπτυξη.

Σήµερα το κοινό θα µπορεί να επισκεφθεί τις 

εγκαταστάσεις της ΕΜΥ από τις 13:00 έως τις 

17:00.

∆ιεθνές Υδρογεωολογικό Συνέδριο
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«Στη σηµερινή συγκυρία οι κλάδοι-ατµοµηχανές είναι της ενέργειας, της 

υγείας, των κατασκευών και το αγροδιατροφκό σύµπλεγµα και φυσικά οι 

κλάδοι της ναυτιλίας και του τουρισµού» τόνισε ο πρόεδρος της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), 

Γ. Καββαθάς στη ∆ιάσκεψη της Οµάδας ΙΙΙ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 

Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που διεξήχθη χθες  στο Ζάππειο στην δι-

άρκεια της οποίας παρουσίασε αναπτυξιακή πρόταση. 

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ είπε ότι ένα νέο και βιώσιµο αναπτυξιακό πρό-

τυπο οφείλει να είναι ριζικά διαφορετικό ως προς τη κλαδική τους διάρ-

θρωση σε σχέση µε εκείνου του παρελθόντος που έχει εξαντλήσει τα όρια 

του.  Επίσης τόνισε ότι ένα δεύτερο στοιχείο που οφείλει να λάβει υπόψη 

της η νέα βιώσιµη αναπτυξιακή πολιτική είναι η κλίµακα της ανάπτυξης. 

Στο παλιό αναπτυξιακό πρότυπο, είπε η αναπτυξιακή πολιτική – όταν αυτή 

υπήρχε – ήταν αποκλειστικά προσανατολισµένη σε ιδιωτικές επενδύσεις 

µεγάλου µεγέθους, έχοντας ως βασικό κριτήριο µια στενόµυαλη και εγ-

χειριδιακή ερµηνεία των λεγόµενων οικονοµιών κλίµακας. Σύµφωνα µε 

τον ίδιο αυτό είχε ως αποτέλεσµα ένα ιδιαίτερο δυϊσµό της ελληνικής 

οικονοµίας ανάµεσα σε ολιγάριθµες µεγάλες ή µεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες ασκούσαν τη δραστηριότητά τους εντός ολιγοπωλιακών αγορών 

και σε έναν τεράστιο αριθµό µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που 

ήταν καταδικασµένες παρά τη χαµηλή τους παραγωγικότητα να απορρο-

φούν το 85 % της απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα. Σε ένα νέο και βιώσι-

µο αναπτυξιακό πρότυπο, συνέχισε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ αυτό το χά-

σµα θα πρέπει να γεφυρωθεί. Οι αύξουσες αποδόσεις κλίµακας δεν είναι 

αποκλειστικό προνόµιο των µεγάλων επιχειρήσεων που ελέγχουν από το 

70 % έως το 95 % των επιµέρους αγορών. Αντίθετα, δυνατότητες για τέτοιου 

είδους οικονοµίες κλίµακας υπάρχουν και οφείλουν να αξιοποιηθούν σε 

πολλών ειδών συµπράξεις είτε µεταξύ µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων 

είτε µεταξύ των µικρών επιχειρήσεων στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς 

κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Αυτές οι συµπράξεις διευρύνουν 

τον επιχειρηµατικό ορίζοντα των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, 

µπορούν να µειώσουν στοιχεία του λειτουργικού τους κόστους, αναβαθ-

µίζουν της θέση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων στην αλυσί-

δα της αξίας και, τέλος, οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Τρίτο 

στοιχείο µιας νέας και βιώσιµης αναπτυξιακής πολιτικής, πρόσθεσε ο κ. 

Καββαθάς είναι η χρηµατοδότηση των απαραίτητων επενδύσεων και στα 

πλαίσια αυτά το τραπεζικό σύστηµα πρέπει να είναι όχι µόνο βιώσιµο αλλά 

και οργανικά συνδεµένο µε τους κλάδους της ελληνικής οικονοµίας. Βα-

σική συνθήκη αυτής της βιωσιµότητας είναι η θεσµοθέτηση του «Χρυσού 

Κανόνα», σύµφωνα µε τον οποίο οι εµπορικές τράπεζες δεν µπορούν να 

είναι και επενδυτικές. Μία δεύτερη συνθήκη είναι η ίδρυση χρηµατοπι-

στωτικών οργανισµών ειδικού σκοπού και µικρού µεγέθους για τη χρη-

σιµοποίηση εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης είτε επενδύσεων 

είτε κεφαλαίων κίνησης.

Εγκρίθηκαν µε απόφαση του υπουργού Ναυτι-

λίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτη, τα οικονοµικά 

στοιχεία και η µελέτη αποκατάστασης των ζη-

µιών στο λιµάνι του Αργοστολίου, που επλήγη 

από τον καταστροφικό σεισµό µεγέθους 5,9 

Ρίχτερ που έπληξε συνολικά το νησί. Οι πόροι 

για την ολοκλήρωση του έργου ανέρχονται σε 

ύψος 123.000 ευρώ και θα αντληθούν από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων του 2014 

της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής 

Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του 

υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Σηµειώνε-

ται ότι το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί, στο 

σύνολό του, εντός του τρέχοντος έτους, ενώ δεν 

υπάρχει η νοµική δυνατότητα ένταξής του σε 

άλλο πρόγραµµα, το οποίο να συγχρηµατοδο-

τείται από Ευρωπαϊκούς πόρους. Υπενθυµίζεται 

ότι ο έλεγχος των ζηµιών είχε διενεργηθεί από 

τεχνικά κλιµάκια του υπουργείου που είχαν µε-

ταβεί αυθηµερόν στο νησί, ενώ αυτοψία πραγ-

µατοποίησαν την επόµενη ηµέρα και εξειδικευ-

µένα κλιµάκια δυτών. Τέλος, επισηµαίνεται ότι, 

κατόπιν σχετικής κυβερνητικής απόφασης, η 

επισκευή του λιµένα Ληξουρίου θα πραγµατο-

ποιηθεί από τη ∆ιεύθυνση Λιµενικών Έργων και 

Έργων Αεροδροµίου του υπουργείου Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων.

Αναπτυξιακή πρόταση της ΓΣΕΒΕΕ

Το ΤΑΙΠΕ∆ προχώρησε χθες  στην αξιοποίηση ενός ακόµη ακινήτου του ∆η-

µοσίου, µέσα από τη διαδικτυακή πλατφόρµα ηλεκτρονικών δηµοπρασιών 

e-publicrealestate.gr. Το ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Νερατζιωτίσσης στο 

∆ήµο Αµαρουσίου, έχει συνολική επιφάνεια 5.088,66 τ.µ. και πλειοδοτήθηκε 

στα €1.800.000. Σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΤΑΙΠΕ∆, θα πωληθούν 

70 ακόµη ακίνητα µέσα από την πλατφόρµα έως το τέλος του έτους.

Πώληση ακινήτου 

Αποκατάσταση του λιµένα Αργοστολίου
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τη φούσκα των τελευταίων 15 ετών στην 

κτηµαταγορά και την ηχηρή κατάρρευση 

των ακινήτων, περιγράφουν τα στοιχεία που 

δηµοσιεύτηκαν στην ηµερίδα του Ελληνι-

κού Ινστιτούτου Εκτιµητικής. Αναλυτικά σε 

δηµοσίευµα του δικτύου RE+D Magazine 

αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία 

αναλυτικά προκύπτει ότι:

1. Οι αγοραπωλησίες, εκτιµά η Εθνική, κυ-

µαίνονται το 2013 µεταξύ 5.000-10.000.

2. Το 2005 είχαν εκδοθεί οικοδοµικές 

άδειες που αντιστοιχούσαν σε 22.790.870 

τ.µ. Σε όλη τη χώρα. Το 2013 οι άδειες αντι-

στοιχούσαν σε µόλις 1.805.741 τ.µ. και είναι 

το 7,9% της δραστηριότητας σε σύγκριση µε 

το 2005. Στην Αττική πριν 9 χρόνια είχαν εκ-

δοθεί άδειες για 7.096789 τ.µ. Και πέρυσι 

µόλις 334.279 τ.µ. ή το 4,7% σε σύγκριση µε 

το 2005.

3. Η µεσοσταθµική µείωση τιµών από την 

αρχή της κρίσης είναι της τάξης του 30%-

35% αλλά στις πολύ ακριβές περιοχές (λόγω 

φορολόγησης) και στις πολύ φθηνές κατοι-

κίες (λόγω ανυπαρξίας αγοραστών) η πτώ-

ση φτάνει το 50%. 

4. Το στοκ της αγοράς κυµαίνεται στα επί-

πεδα των 250-270 χιλιάδων σπιτιών, σύµ-

φωνα µε έρευνα της Eurobank. 

5. H αύξηση των πραγµατικών αξιών των 

ακινήτων 1989-2013 ήταν 17% και σε ονοµα-

στικές τιµές 400%. Η µέση ετήσια απόδοση 

ήταν 0,7% ενώ η µέση ετήσια ονοµαστική 

απόδοση 7%. Την ίδια περίοδο το πραγµα-

τικό ΑΕΠ αυξήθκε 23% ή 0,9% ανά έτος. 

Τέλος, το διαθέσιµο εισόδηµα των νοικοκυ-

ριών αυξήθηκε 35% η 1,3% το χρόνο.

6. Σε ότι αφορά την αθρόα χρηµατοδότηση 

από τις τράπεζες που έφερε και την έκρηξη 

στον κλάδο, το διάστηµα 1989-2013 η αξία 

των υπολειπόµενων στεγαστικών δανείων 

αυξήθηκε 3.741%.

7. Σε έρευνα της ΤτΕ που παρουσιάστηκε 

στην ηµερίδα τονίστηκε ότι από το σύνολο 

της χρηµατοδότησης που έχει δοθεί από τις 

τράπεζες το 42% (100,1 δισ. ευρώ) αφορά 

στα νοικοκυριά. Το 70,4% είναι στεγαστικά 

δάνεια, τ 28,2% καταναλωτικά.

8. Το 2013 µόλις το 17% των συναλλαγών 

αγοράς κατοικίας έγινε µε δάνειο όταν το 

2009 ήταν στο 82%. Οι τράπεζες δίνουν µό-

λις το 35% της συνολικής αξίας του ακινή-

του έναντι 70% στις αρχές του 2009.

Αναφορικά µε την πορεία της αγοράς στην 

Αττική, καταγράφονται πωλήσεις κάτω από 

την αντικειµενική αξία στο δήµο Αθηναίων 

και τα βόρεια προάστια. Συγκεκριµένα, οι 

αντικειµενικές είναι υψηλότερες των ζη-

τούµενων τιµών από 3% έως 33% ανάλογα 

µε την περιοχή. Στα παλαιά διαµερίσµατα το 

ποσοστό κυµαίνεται από 20% έως 70% ανά-

λογα µε την περιοχή. 

Στις σηµαντικότερες περιοχές του δήµου 

Αθηναίων, οι αξίες για τα καινούρια ακί-

νητα εµφανίζονται αυτή την στιγµή υψηλό-

τερες στη Νέα Φιλοθέη -έως 2.000 ευρώ 

το τ.µ.- όταν η αντικειµενική είναι πάνω 

από τα 1.800 ευρώ , ενώ στην περιοχή των 

Αµπελοκήπων οι τιµές στα καινούρια σπίτια 

κυµαίνονται µεταξύ 1.500- 1.700 ευρώ ανά 

τ.µ. Στο Κολωνάκι καταγράφονται οι υψη-

λότερες τιµές όσον αφορά τα παλιά σπίτια, 

φθάνοντας από 1.500 έως 2.000 ευρώ. 

Η πιο φθηνή περιοχή είναι η Κυψέλη όπου 

οι τιµές στα καινούρια είναι στα 1.000 ευρώ 

ανά τ.µ. µε την αντικειµενική να είναι άνω 

των 1.500 ευρώ ανά τ.µ., ενώ στα τα παλιά 

σπίτια το αντίστοιχο νούµερο κυµαίνεται 

από 300- 400 ευρώ ανά τ.µ.. 

Στο Ψυχικό κι ενώ οι αντικειµενικές τιµές 

για τα παλιά σπίτια είναι άνω των 4.800 

ευρώ το τ.µ., οι σηµερινές αξίες για τα πα-

λιά σπίτια είναι µεταξύ 1.750- 2.200 ευρώ 

το τ.µ.. Στα οικόπεδα, στην ίδια περιοχή, οι 

αντικειµενικές είναι στα 4.380 ευρώ ανά 

τ.µ. µε τις πραγµατικές τιµές να κυµαίνονται 

µεταξύ 1.500- 1.700 ευρώ ανά τ.µ..

Στα δυτικά προάστια, στις κατοικίες το µέσο 

ποσοστό πτώσης των αξιών των νεόδµητων 

κατοικιών την τελευταία 5ετία είναι -22 ,7%. 

Οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη πτώση τιµών 

ήταν η Αγ. Βαρβάρα - 10% και η Ελευσίνα 

-10,7%. Οι περιοχές µε τη µικρότερη πτώ-

ση τιµών ήταν οι Θρακοµακεδόνες -1,1%, η 

Μεταµόρφωση -1,3% καιη Νέα Χαλκηδόνα 

- 1,3%. Η απόκλιση µεταξύ ζητούµενων και 

εκτιµώµενων τιµών ήταν 16,73%. 

Στα βόρεια προάστια, οι τιµές για τα νεόδ-

µητα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου εί-

ναι έως 2.500 ευρώ ανά τ.µ., µε την αντικει-

µενική να είναι στα 2.000 ευρώ ανά τ.µ.. Στα 

Βριλήσσια οι τιµές των οικοπέδων είναι στα 

400- 480 ευρώ ανά τ.µ. και στα Μελίσσια 

από 350- 500 ευρώ. Αντίστοιχα στην Κηφι-

σιά στο Κεφαλάρι τα οικόπεδα πωλούνται 

στα 800 ευρώ ανά τ.µ. µε την αντικειµενική 

να είναι στα 1.460 ευρώ ανά τ.µ.. 

Στα δυτικά προάστια, στις κατοικίες το µέσο 

ποσοστό πτώσης των αξιών των νεόδµητων 

κατοικιών την τελευταία 5ετία είναι -22 ,7%. 

Οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη πτώση τιµών 

ήταν η Αγ. Βαρβάρα - 10% και η Ελευσίνα 

-10,7%. Οι περιοχές µε τη µικρότερη πτώ-

ση τιµών ήταν οι Θρακοµακεδόνες -1,1%, η 

Μεταµόρφωση -1,3% καιη Νέα Χαλκηδόνα 

- 1,3%. Η απόκλιση µεταξύ ζητούµενων και 

εκτιµώµενων τιµών ήταν 16,73%. 

Στα ανατολικά προάστια, το µέσο ποσοστό 

πτώσης των αξιών των νεόδµητων κατοικι-

ών την τελευταία 5ετία είναι στο 25%. Πα-

ράλληλα, διαπιστώνεται αισθητή µείωση 

του ρυθµού πτώσης των αξιών το 2013 (-5%) 

σε σχέση µε το 2012 (-11%). 

Οι περιοχές µε τη µεγαλύτερη πτώση τι-

µών ήταν τα Γλυκά Νερά (-15%), ο Γέρακας 

(- 11%) και η Αρτέµιδα (-11%). Οι περιοχές 

µε τη µικρότερη πτώση τιµών ήταν η Νέα 

Μάκρη και Π. Ράφτη µε (-1%). 

Στα νότια προάστια και στη Βούλα, τα νε-

όδµητα οι τιµές είναι µεταξύ 2.300- 3.000 

ευρώ ανά τ.µ., στη Βουλιαγµένη φθάνουν 

έως 4.000 ευρώ ανά τ.µ., ενώ στη Βάρκιζα 

έως τα 3.000 ευρώ ανά τ.µ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ 

Η κατάρρευση της κτηµαταγοράς 

ρί µώ µώ ήτ  16,73%.
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Στο ηφαίστειο Mauna Kea στη Χονολολού της 

Χαβάης, θα εγκατασταθεί το µεγαλύτερο και πιο 

ισχυρό οπτικό τηλεσκόπιο, διαµέτρου 30 µέτρων, 

στον κόσµο. Θα χρησιµεύσει ως εργαλείο στη 

διερεύνηση µιας σειράς θεµάτων που σχετίζονται 

µε το ηλιακό µας σύστηµα, αλλά και της στερεο-

σκοπικής εξερεύνηση των σκοτεινών χρόνων, των 

γαλαξιών και τις δοµές µεγάλης κλίµακας στο νεαρό 

σύµπαν, προσφέροντας λεπτοµερή φασµατοσκοπική 

ανάλυση των γαλαξιών και των θραυσµάτων κατά τη 

διάρκεια της γέννησης νέων γαλαξιών. Επίσης, θα 

βοηθήσει στην έρευνα για τις «µαύρες τρύπες» σε 

όλο το κοσµικό τοπίο, τις διεργασίες σχηµατισµού 

των πλανητών και τον χαρακτηρισµό των εξωηλια-

κών πλανητών. Το τεράστιο τηλεσκόπιο αποτελεί-

ται από 492 κοµµάτια, εξαγωνικού σχήµατος, µε 

ένα πρωτεύον κάτοπτρο και ένα πλήρως ενεργό 

δευτερεύον συνδεδεµένα µε ένα, επίσης, τεράστιο 

καθρέφτη, που επιτρέπουν να καταστεί η εστία-

ση πιο έντονη, άρα και ευδιάκριτα τα µικρότερα 

αντικείµενα. Το   ΤΜΤ, όπως ονοµάζεται, φθάνει 

σε ένα ευρύτερο φάσµα από κάθε προηγούµενο, 

µε ένα συντελεστή 10 έως 100, ανάλογα µε την 

παρατήρηση. Το τηλεσκόπιο θα εγκατασταθεί σε ένα 

τρούλο διαµέτρου 60 µέτρων, η δε κατασκευή του 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2020.

 

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΤΙ

Πέντε φράγµατα ανοίγουν διαδοχικά 

στις ΗΠΑ, µε στόχο να ξαναγίνουν 

υδροβιότοποι οι κατάντι περιοχές 

που βρίσκονται στο Μεξικό και έχουν 

καταστεί έρηµος τις τελευταίες δεκα-

ετίες. Η συµφωνία ΗΠΑ και Μεξικό, 

κατά τους οικολόγους, συνιστά ένα 

σπάνιο διεθνές πείραµα οικολογικής 

µηχανικής, καθώς θα απελευθερω-

θούν εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 

νερό και θα προκληθούν πληµµύρες 

σε εκτεταµένες περιοχές.

Ένα από τα φράγµατα που θα ανοίξει 

είναι κι εκείνο του εµβληµατικού 

ποταµού Κολοράντο, απ’ το οποίο θα 

αφεθούν δυο εκατοµµύρια κυβικά 

µέτρα νερό, µε την ελπίδα να επανα-

φέρουν τη ζωή στο ξεραµένο σήµερα 

δέλτα του ποταµού, στον Κόλπο της 

Καλιφόρνια στο Μεξικό, όπου κάποτε 

βρισκόταν ένας αχανής υγρότοπος 

µε ιτιές και λεύκες. Τη δεκαετία του 1930 οι ΗΠΑ άρχισαν να κατασκευάζουν φράγµατα για 

να ποτίσουν τη διψασµένη Γη τους στα νοτιοδυτικά, ενώ µια συµφωνία του 1944, άφησε στο 

Μεξικό µόνο το 10% της ροής για χρήση στην άρδευση. Σήµερα, το δέλτα είναι σχεδόν τελείως 

ξερό µε την έκταση που καταλαµβάνουν οι ιτιές και οι λεύκες να έχει συρρικνωθεί κατά 97%. 

Η τεχνητή πληµµύρα, για την οποία ασκούσαν πιέσεις εδώ και χρόνια επιστήµονες, κρατικοί 

φορείς και οργανώσεις, θα γίνει έπειτα από τροποποίηση της συµφωνίας του 1944. 

Να σηµειωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη αρχίσει να ανοίγουν τα φράγµατα Χούβερ, Ντέιβις και 

Πάρκερ στην Αριζόνα και την Καλιφόρνια και τα νερά συσσωρεύονται πίσω από το φράγµα 

Μορέλος στα σύνορα του Μεξικού. Μεθαύριο (23 Μαρτίου), θα ανοίξουν οι υδατοφράκτες 

του Μορέλος και επί τρεις ηµέρες θα απελευθερωθεί όγκος 130 εκατοµµυρίων κυβικών, που 

εκτιµάται ότι θα φτάσουν στο δέλτα µια εβδοµάδα αργότερα. Κατά τους επόµενους δυο µήνες 

συστηµατικά θα απελευθερώνονται µικρές ποσότητες νερού, ώστε να ποτίζεται η περιοχή.

Η επιλογή της χρονικής περιόδου για την τεχνητή πληµµύρα, δεν είναι τυχαία: τέτοια εποχή 

κανονικά το δέλτα θα πληµµύριζε και ταυτόχρονα οι ιτιές και οι λεύκες θα απελευθέρωναν 

τους σπόρους τους. Έτσι οι υπεύθυνοι του πειράµατος ελπίζουν σε αναγέννηση των δέντρων 

που υπάρχουν, ενώ στο αµέσως επόµενο διάστηµα οι περιβαλλοντικές οργανώσεις θα δαπα-

νήσουν περίπου 7,5 εκατ. δολάρια για δενδροφυτεύσεις, αλλά και αγορά πρόσθετου νερού 

από τους αγρότες γύρω από το δέλτα. Με τον τρόπο αυτό ελπίζουν να ανακτηθεί ένα µικρό 

µέρος της βιοποικιλότητάς του.
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Έπειτα από µαραθώνιες διαβουλεύσεις έκλεισε 

η συµφωνία ενοποίησης- ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩ-
ΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- Προστασία από «κούρεµα» καταθετών κάτω 

αποτελέσει εµπόδιο- ΚΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟ-
ΓΑ- Eurobank: Πρέπει να γίνει µια καλά υπολογισµένη και ρεαλιστική 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Στα 809 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της τράπεζας το 2013- 

ΚΕΡ∆Η- ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΕΤΕ- Θετικά σηµάδια η επιβράδυνση του ρυθµού 

αύξησης των «κόκκινων» δανείων και η επιστροφή καταθέσεων- Άνο-

δος κατά 50% των κερδών προ προβλέψεων- Σηµαντική συνεισφορά µε 

439 εκατ. της Finansbank στα καθαρά αποτελέσµατα- Μηδενική ήταν 

Ενιαίος Μηχανισµός Εξυγίανσης- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
γάλα απειλούν Μ. Κασσής και Θ. Μωραΐτης- ΜΑΧΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Φόβοι για διαφοροποιήσεις στην ψήφιση των άρθρων ! 

Μέσω Taxisnet- ΜΕΤ’ ΕΜΠΟ∆ΙΩΝ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΚΡΥΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ «ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΡΑ» ΣΤΙΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- Θα υποβληθούν στην τρόικα 

 ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΕΡΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Οκτώ υπουργεία 

 ΕΧΑΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟ TAXISNET…- Αργά χθες το 

βράδυ άνοιξε το ηλεκτρονικό σύστηµα υποβολής δηλώσεων.

ΤΑ ΝΕΑ: ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΦΕΥΓΕΙ- Ο επίτροπος Όλι Ρεν παραδέχθη-

κε ότι η Ελλάδα δεν θα χρειαστεί νέο δάνειο για το 2014- Σαµαράς- Βε-

νιζέλος: διαµορφώνονται προϋποθέσεις για ανάκαµψη της οικονοµίας- 

ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ- Καταφύγιο επενδύσεων γίνεται η χώρα 

µετά τη σταθεροποίηση της οικονοµίας λέει το Reuters- Συµφωνία- 

σταθµός, στη Σύνοδο Κορυφής, για τις τράπεζες µετά από ολονύκτιο 

ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΚΤΩ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΓΡΟΝ ΗΓΟΡΑΣΑΝ- Αδράνη-

σαν και δεν έστειλαν προτάσεις για την ταχεία αδειοδότηση επιχειρήσε-

ΤΡΙΓΜΟΙ ΕΝΤΟΣ Ν.∆. ΚΑΙ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ- ∆εν κάνει πίσω 

ΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΧΑΣΕ ΤΟ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ.
ΕΘΝΟΣ: ΑΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ… ΕΦΟΡΙΑΣ- Οι µεγάλες παγί-

δες-  Καταγραφή επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και τόκων καταθέσεων- 

τράπεζες, αλλαγές ΟΟΣΑ και κοινωνικό µέρισµα- ΟΛΑ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΝΟΜΟ ΜΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ- ΕΞΠΡΕΣ- Φόβοι σε Ν∆ και ΠΑΣΟΚ για 

 ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΑ- ΡΩΣΙΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς λειτουργεί ο νέος θεσµός επίλυσης δι-

αφορών- ΚΟΥΡΕΜΑ ∆ΟΣΕΩΝ ΣΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 5 
∆ΙΣ. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΩΝ 500 ΕΚΑΤ.!
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η διάταξη για τους µετανά-

στες προκαλεί διάσταση Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ- ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ!  ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ 
ΠΕ∆Υ: ΑΝΟΙΞΑΜΕ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ- Απογοήτευση 

για τους ασφαλισµένους που έσπευσαν στα πολυϊατρεία του πρώην 

ΕΟΠΥΥ χθες. «Σε κανένα δεκαήµερο και βλέπουµε», τους έλεγαν 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ- ΟΛΠ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟ ΟΣΟ
Οικονοµικών- ΠΩΣ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ: 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΑΛΛΑ… ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΟΡΤΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το πόρισµα των επιθεωρητών Περιβάλλοντος 

καίει πολλούς- ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΟΙ 
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΑ 
Μετά το παραλήρηµα- Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΒΑΛΕ «ΛΟΥΚΕΤΟ» ΣΤΟ ΤΟΥΙ-
ΤΕΡ!
ΕΣΤΙΑ: ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΝΘΛΙΒΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Κύριο άρθρο της 

«Εστίας» προ δέκα ετών.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Παραλήρηµα Χρυσοχοΐδη χθες (από το βήµα της 

Βουλής κατά της ∆ηµοκρατίας- ΤΟ ΧΑΛΙ ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ- ΕΚΘΕΤΕΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΥΠΟΠΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ «ΑΛΛΟΥΣ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ «ΜΕΡΙΣΜΑ».
Η ΑΥΓΗ: ΥΠΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Ρωγµές στο κυ-

βερνητικό µπλοκ για τη συµφωνία- µνηµόνιο µε την τρόικα- Εµφύλιος 

Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ στη Βουλή για την ακροδεξιά ατζέντα Σαµαρά.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Έξι σπείρες στη Θεσσαλονίκη- «ΣΤΑ ∆ΙΧΤΥΑ» 
ΕΠΙΤΗ∆ΕΙΩΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑ-

ΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η γεωπολιτική «προφητεία» του Ιωάννη Φουράκη: 

«ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ- ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Ο Γ’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ»!
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ANOIΞAN ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ... ΕΦΟΡΙΑΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-32-33 | 21/03/2014

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι φέτος οι 

φορολογούµενοι κατά τη συµπλήρωση της φορολογικής 

δήλωσης. Το έντυπο Ε1 έχει πολλούς νέους κωδικούς, 

απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των 

εισοδηµάτων που αποκτήθηκαν ο 2013, ενώ κρύβει 

φορολογικές «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική 

επιβάρυνση.

Οι φορολογούµενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

 1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών 

προσώπων οικονοµικού έτους 2014 υποβάλλονται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2014.

 2. Οι δηλώσεις των φορολογουµένων που απεβίωσαν 

πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις 

αρµόδιες ∆.Ο.Υ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, απαιτείται 

ενηµέρωση του τµήµατος Μητρώου της ∆.Ο.Υ. του 

αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

3. Ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου πρέπει να υποβάλλονται 

και οι αρχικές εκπρόθεσµες δηλώσεις και οι 

συµπληρωµατικές - τροποποιητικές δηλώσεις, είτε είναι 

εµπρόθεσµες είτε εκπρόθεσµες. Η ηλεκτρονική υποβολή 

των συµπληρωµατικών - τροποποιητικών δηλώσεων θα 

είναι δυνατή από τις 20 Απριλίου 2014.

4. H αναγραφή των ΑΜΚΑ των προστατευόµενων τέκνων 

και λοιπών µελών της οικογένειας του φορολογούµενου 

είναι υποχρεωτική.

5. H αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική µόνο για τα 

προστατευόµενα µέλη άνω των 18 ετών.

6. Τα τέκνα και τα λοιπά µέλη της οικογένειας του 

φορολογούµενου θεωρείται ότι τον βαρύνουν, εφόσον 

συνοικούν µε αυτόν και το ετήσιο φορολογούµενο, 

πραγµατικό ή τεκµαρτό και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους 

δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 

6.000 ευρώ αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 

67% και άνω.

7. Υποχρεωτική n συµπλήρωση του έτους γέννησης για 

όσους υποβάλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος.

8. Είναι υποχρεωτική n αναγραφή όλων των εισοδηµάτων 

των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής 

τους, καθώς και των απαλλασσόµενων από τον φόρο 

εισοδηµάτων. Για τα αυτοτελώς ή µε ειδικό τρόπο 

φορολογούµενα εισοδήµατα θα πρέπει να αναγράφεται 

και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίσωση φόρος. 

Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονοµικών θα επιβάλει 

την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% όχι µόνο επί 

του συνολικού ποσού όλων των εισοδηµάτων του 

φορολογουµένου, αλλά και επί των φόρων εισοδήµατος 

που παρακρατήθηκαν.

9. Τα εισοδήµατα από τόκους καταθέσεων πρέπει να 

αναγραφούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του 

πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

10. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασµών σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (κάθε µορφής στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών 

των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγµατικούς 

δικαιούχους.

11. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα 

Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το βασικό έντυπο 

της δήλωσης, το Ε1.

12. Όταν συµπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους 

εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 µε «µπλοκάκι» 

και φορολογούνται ως µισθωτοί απαιτείται η αναγραφή 

των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών. Σε περίπτωση που 

οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει να 

αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του εργοδότη από τον 

οποίο εισπράχθηκε τουλάχιστον το 75% των αµοιβών (των 

ακαθαρίστων εσόδων).

13. Όταν δηλώνονται εισοδήµατα από µισθούς ή συντάξεις, 

πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. των εργοδοτών ή των 

ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των 

βεβαιώσεων αποδοχών.

14. Στον πίνακα 4∆, όταν συµπληρώνονται στους κωδικούς 

507-508 ποσά εισοδηµάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες 

περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο 

ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, 

µαζί µε το αντίστοιχο ποσό.

15. Στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα 

εισοδήµατα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζηµιώσεις απολύσεων 

κ.λπ.), στους κωδικούς 659660, όπου δηλώνονται όλα 

τα αυτοτελώς φορολογούµενα και φοροαπαλλασσόµενα 

εισοδήµατα, τα οποία όµως υπόκεινται σε ειδική 

εισφορά αλληλεγγύη και στους κωδικούς 781-782, 

όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων 

(εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, 

ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, 

κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιµεύουν για την 

κάλυψη τεκµηρίων, θα εµφανίζεται πίνακας στον οποίο θα 

πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσµατα, 

ανάλογα µε την προέλευση τους, εφόσον δεν έχουν 

συµπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική ∆ιοίκηση.

16. Στον κωδικό 049 του πίνακα 7 οφείλουν να αναγράψουν 

το συνολικό ποσό των αποδείξεων που µάζεψαν για 

δαπάνε5 του έτους 2013, όσοι δηλώνουν εισοδήµατα από 

µισθωτές υπηρεσίες, καθώς και όσοι δηλώνουν εισόδηµα 

από ατοµική γεωργική επιχείρηση.

17. Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 

συνολικής αξίας ίσης µε το 25% του ετησίου εισοδήµατος 

τους έπρεπε να έχουν µαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 

όχι µόνο οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι 

εργαζόµενοι µε «µπλοκάκια» και οι αγρότες. Σηµειώστε 

ότι αν το ποσό των προσκοµιζόµενων αποδείξεων δαπανών 

του φορολογουµένου είναι µικρότερο από το ποσό που 

απαιτείται, επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 22% επί της 

διαφοράς. Για παράδειγµα, για εισόδηµα 20.000 ευρώ 
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απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούµενος 

καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε 

πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί µε 

πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.

18. Στους κωδικούς 051-052 δηλώνονται τα έξοδα ιατρικής, 

νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης (κωδ. 051 

-052): Παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά 

το µέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία 

ή/ και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του 

φορολογούµενου εισοδήµατος. Το ποσό της µείωσης δεν 

µπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

19. Στους κωδικούς 089-090 δηλώνεται η διατροφή 

µεταξύ συζύγων εκπίπτει 10% από τον φόρο µε το ποσό 

της µείωσης του φόρου να µην µπορεί να υπερβεί τα 1.500 

ευρώ.

20. Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται δωρεές 

χρηµατικών ποσών.

21. Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά θα πρέπει να φυλάσσονται από τους 

φορολογούµενους για µελλοντικό έλεγχο.

ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ»

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 11 | 21/03/2014

Σε πέντε ηµέρες κρίνεται η τύχη του Ελληνικού, καθώς η 

γεφύρωση του χάσµατος που υπάρχει για το τελικό τίµηµα 

µεταξύ του ΤΑΙΠΕ∆ και της Lamda Development πρέπει 

να κλείσει µέχρι την επόµενη Τετάρτη. Η βελτιωµένη 

προσφορά που θα καταθέσει η κοινοπραξία, η µοναδική 

που έχει ολοκληρωµένο πλάνο αξιοποίησης της έκτασης 

των 6.200 στρεµµάτων, είναι και το µοναδικό «αγκάθι» για 

την επίτευξη της συµφωνίας.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ωρών, πάντως, κάνουν 

λόγο για όχι και τόσο µεγάλη διαφορά, η οποία µπορεί 

να καλυφθεί από τη βελτιωµένη πρόσφορα. Το ΤΑΙΠΕ∆ 

φέρεται να ζητά πάνω από 700 εκατ. ευρώ, ενώ η Lamda 

φέρεται να έχει καταθέσει 430 εκατ. ευρώ µε βάση 

τις σηµερινές αξίες και χωρίς επιπλέον κεφάλαια που 

απαιτούνται για µια σειρα από αναγκαίες υποδοµές. Έτσι, 

τις επόµενες ηµέρες θα αναζητηθεί η «χρυσή» τοµή 

και εκφράζεται αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση, όπως 

έγινε και σε άλλους διαγωνισµούς, όπως µε τον Αστέρα 

Βουλιαγµένης και τον ΟΠΑΠ.

Την ανάγκη να προχωρήσει η αξιοποίηση του Ελληνικού, 

εξέφρασε χθες ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, ο οποίος πάντως, 

διευκρίνισε ότι η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

αξία της παραχώρησης.

Όπως είπε ο κ. Μηταράκης, «µετά από σχεδόν δεκαπέντε 

χρόνια αδράνειας είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ότι υπάρχει 

αξιόλογη τεχνική προσφορά για το Ελληνικό. Προσφορά 

που οδηγεί σε µια σηµαντικότατη επένδυση µε χιλιάδες 

νέες θέσεις εργασίας, καθώς και στη δηµιουργία ενός από 

τα µεγαλύτερα µητροπολιτικά πάρκα στον κόσµο. Όµως, 

για να είµαστε ξεκάθαροι, από την πρώτη στιγµή είπαµε 

ότι η προσφορά πρέπει να ανταποκρίνεται στην αξία της 

παραχώρησης».

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
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Τη δυνατότητα σε γυναίκες επιχειρηµατίες που 

δραστηριοποιούνται ήδη τα τελευταία 3 χρόνια ή σε φιλόδοξες 

νέες που σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιτυχηµένη 

επιχείρηση να µεταβούν από 1 έως 6 µήνες σε µια ευρωπαϊκή 

χώρα, προκειµένου να εκπαιδευτούν και να µετεκπαιδευτούν 

στον κλάδο που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν, ώστε να αποκτήσουν τεχνογνωσία και 

εξειδίκευση, για να αντιµετωπίσουν τις νέες προκλήσεις 

της αγοράς εργασίας, παρέχει η ευρωπαϊκό δράση «E4IC» 

στο πλαίσιο του έργου «Entrepreneurship For Innovative 

Changes» που στην Ελλάδα υλοποιείται από το Εθνικό 

Επιµελητηριακό ∆ίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηµατιών 

(ΕΕ∆ΕΓΕ). Στόχοι του προγράµµατος είναι η εξατοµικευµένη 

υποστήριξη σε Νέους Επιχειρηµατίες (ΝΕ) µε την παροχή 

κατάρτισης και ανταλλαγής εµπειριών, για να βελτιώσουν την 

ποιότητα των νεοσύστατων επιχειρήσεών τους, καθώς και η 

υποστήριξη για τη σύσταση Νέας Επιχείρησης και η βοήθεια 

για την υλοποίηση επιχειρηµατικών ιδεών, που θα συµβάλουν 

όχι µόνον στη δηµιουργία νέων επιχειρήσεων αλλά και στην 

ανάδειξη νέων θέσεων εργασίας.

Στα οφέλη από τη συµµετοχή των γυναικών στο πρόγραµµα 

περιλαµβάνονται η απόκτηση γνώσεων σχετικά µε την 

ίδρυση και τη διοίκηση µιας µµε, από έναν πεπειραµένο 

επιχειρηµατία, σε µια άλλη χώρα της Ε.Ε., η ανάπτυξη διεθνών 

διασυνδέσεων και η απόκτηση γνώσεων γύρω από τις ξένες 

αγορές τη διερεύνηση επενδυτικών ευκαιριών για µελλοντική 

ανάπτυξη διασυνοριακών αγορών.

Από τη σχετική έρευνα που έγινε σε νέους επιχειρηµατίες 

αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου 

προγράµµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο έδειξε ότι το 90,4% των 

ερωτηθέντων ανέφεραν και αναγνώρισαν τη συνεισφορά του 

προγράµµατος στην προσπάθεια δηµιουργίας της δικής τους 

επιχείρησης, Επίσης το 93% των ερωτηθέντων επιβεβαιώνει 

τη σπουδαιότητα της εµπειρίας που αποκόµισαν από την 

επιχείρηση η οποία τους φιλοξένησε.

Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηµατίες υποδοχής, το 94% αναφέρει 

ότι η συνεργασία κατά τη διάρκεια του προγράµµατος µε τους 

νέους επιχειρηµατίες ήταν επιτυχής, ενώ το 87% αναγνώρισαν 

τη συνεισφορά των νέων επιχειρηµατιών που φιλοξένησαν 

στην ανάπτυξη και της δικής τους επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα 

«Erasmus for Young Entrepreneurs)) και τη δράση E4IC, 

οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τις κυρίες 
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