
Από το πρωί έως τις 2.30 το µεσηµέρι είναι ανοιχτά σήµερα τα φαρµακεία της 

πρωτεύουσας. Στη συνέχεια αρχίζει η απεργία διαρκείας, οπότε θα λειτουργούν 

µόνο τα διηµερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρµακεία, σύµφωνα µε ανακοίνω-

ση που εξέδωσε ο Φαρµακευτικός Σύλλογος Αττικής.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ó÷åäüí ìåôÜ áðü êÜèå åðßóêåøç ôçò «ôñüéêá», ìÝ-

íåé ðßóù ôçò êáé ìéá íÝá …éäÝá ãéá ôï áóöáëéóôéêü, 

ôçí ïðïßá óðåýäåé íá õéïèåôÞóåé ç êõâÝñíçóç êáé 

ôá ðñÜãìáôá ðÜíå áðü ôï êáêü óôï ÷åéñüôåñï.

ÁõôÞ ôç öïñÜ, ãéá í’ áíôéëçöèïýìå ðëÞñùò ôçí ôñá-

ãåëáöéêÞ êáôÜóôáóç, ïé åêðñüóùðïé ôùí äáíåéóôþí 

ìáò áðáéôïýí áëëáãÝò óôéò áëëáãÝò ôïõ «ìíçìïíé-

áêïý» íüìïõ «ËïâÝñäïõ-ÊïõôñïõìÜíç», ï ïðïßïò 


Ôçí ðñïçãïýìåíç öïñÜ ç «ôñüéêá» áðáßôçóå ôç 

ìåßùóç ôùí åñãïäïôéêþí åéóöïñþí êáôÜ 3,9% êáé 

ç êõâÝñíçóç Ýóðåõóå íá ôçí áðïäå÷ôåß êáé íá ôçí 

åöáñìüóåé áðü ôïí ðñïóå÷Þ Éïýëéï, äçìéïõñãþ-

íôáò, ùò åßíáé åðüìåíï, ìéá ðñüóèåôç «ôñýðá» óôá 

Ýóïäá ôùí Ôáìåßùí, óå ìéá ðåñßïäï ðïõ ïé áóöáëé-

óôéêÝò åéóöïñÝò äñáìáôéêÜ, åîáéôßáò ôçò áíåñãßáò 

ðïõ åîáêïëïõèåß íá áõîÜíåôáé ðáñÜ ôá äéÜöïñá 

success story.

Ôï óåíÜñéï ðïõ ðëáóÜñåôáé áõôÞ ôç öïñÜ åßíáé ç 

åðáíáöïñÜ ôçò éäÝáò ôçò êõâÝñíçóçò êáé åéäéêüôå-

ñá ôïõ õðïõñãåßïõ Åñãáóßáò ãéá ôç äçìéïõñãßá ôùí 

ôñéþí – áðïëýôùò åíïðïéçìÝíùí – áóöáëéóôéêþí 

ôáìåßùí êýñéáò êáé åðéêïõñéêÞò áóöÜëåéáò êáé 

åíüò åèíéêïý öïñÝá óõíôÜîåùí. Ôáõôü÷ñïíá 

äéáññÝåôáé, ùò ôþñá, åíéáßïé üñïé áóöÜëéóçò êáé 

óõíôáîéïäüôçóçò ôùí ðåñßðïõ åðôÜ åêáôïììõñßùí 

áóöáëéóìÝíùí.

ÖõóéêÜ áõôÜ ìå ìéá ðñïïðôéêÞ: ïé ðáñï÷Ýò (õãåßá – 

óýíôáîç) íá ðåñéêïðïýí ðåñáéôÝñù, üðùò óõíÝâç 

êé üëåò ôéò ðñïçãïýìåíåò öïñÝò ôùí êõâåñíçôéêþí 

ðáñåìâÜóåùí, áöïý ç åíôïëÞ ôçò «ôñüéêá» êáé 

ç åðéèõìßá ôùí äéá÷åéñéóôþí ôçò åîïõóßáò åßíáé  

íá åëá÷éóôïðïéçèïýí ïé êïéíùíéêïß ðüñïé ðïõ 

÷ñçìáôïäïôïýí ôï óýóôçìá êïéíùíéêÞò áóöÜëéóçò 

êáé íá ìåéùèåß äñáóôéêÜ ç óõíåéóöïñÜ ôïõ ðñïû-

ðïëïãéóìïý. 

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

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 

Θερίζει η «µαύρη»  
και αδήλωτη εργασία 

Τρεις  στους δέκα Έλληνες (30%) πα-

ραδέχονται ότι το προηγούμενο έτος, 

αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες που 

ήταν προϊόντα αδήλωτης εργασίας. 

Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο 

στην «ΕΕ των 28» και έχει αυξηθεί θε-

αματικά από 17% που ήταν το 2007, 

σύμφωνα με στοιχεία του ευρωβαρό-

μετρου για την αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «έχετε 

πληρώσει αγαθά και υπηρεσίες με 

σοβαρές υποψίες ότι περιλάμβαναν 

αδήλωτη εργασία (χωρίς απόδειξη και 

ΦΠΑ), κατά τους τελευταίους 12 μή-

νες;», θετικά απαντά το 30% των Ελ-

λήνων, έναντι 11% στην ΕΕ. Τα υψη-

λότερα ποσοστά καταγράφονται στην 

Ελλάδα (30%), στην Ολλανδία (29%), 

στη Λετονία (28%) και στη Δανία 

(23%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατα-

γράφονται στη Μ. Βρετανία (8%), στη 

Γερμανία (7%) και στην Πολωνία (5%).

Στο ερώτημα «γνωρίζετε άτομα που 

εργάζονται χωρίς να δηλώνουν το 

εισόδημα ή μέρος του εισοδήματός 

τους στην εφορία;» θετικά απαντά το 

54% των Ελλήνων (32% στην ΕΕ). Το 

ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότε-

ρο στην ΕΕ μετά τη Δανία (59%) και 

την Ολλανδία (55%). Τα χαμηλότερα 

ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλαν-

δία (25%), στη Μάλτα, στη Ρουμανία 

(20%) και στη Μ. Βρετανία (15%).

Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, οι 

πλέον διαδεδομένες υπηρεσίες που 

αμείβονται χωρίς απόδειξη στην Ελλά-

δα και στην ΕΕ είναι οι επισκευές και οι 

ανακαινίσεις σπιτιών 25% (29% στην 

ΕΕ), οι υπηρεσίες υγείας 16% (8% 

στην ΕΕ), οι επισκευές αυτοκινήτων 

13% (22% στην ΕΕ) και η καθαριότητα 

οικιών 12% (15% στην ΕΕ).

Το 33% των Ελλή-

νων απαντούν ότι 

καταφεύγουν στην 

αδήλωτη εργασία 

«επειδή οι φόροι 

και οι εισφορές 

κοινωνικής ασφά-

λισης είναι πάρα 

πολύ υψηλοί» 

έναντι 26% που 

είναι το αντίστοιχο 

ποσοστό στην ΕΕ.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Στις 3:00 τα ξηµερώµατα της ερχόµενης Κυριακής 30 Μαρτίου οι δείκτες  των ρολογιών θα 

µετακινηθούν µία ώρα µπροστά (4:00), ώστε να τεθεί σε εφαρµογή η θερινή ώρα.

Η περίοδος της θερινής ώρας θα λήξει  την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 Οκτω-

βρίου 2014.

ICRI 2014- 2ο ∆ιεθνές συνέδριο για 

ερευνητικές υποδοµές   

ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας
2-4

Απριλίου
2014

3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αεροµε-

ταφορές του Σήµερα και του Αύριο’’   

ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

Στις 4 Απριλίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνι-

κού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(6ο χλµ. Χαριλάου -Θέρµης) θα πραγµατοποιηθεί 

η 3η Ελληνο-Γαλλική ηµερίδα για την επιχειρηµα-

τικότητα. Η εκδήλωση αποσκοπεί να ενηµερώσει 

και να ευαισθητοποιήσει επιχειρήσεις, επαγγελµα-

τικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης κα. για τα πλεονεκτήµατα των 

συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) ως εργαλεία 

βελτίωσης της επιχειρηµατικότητας και περιφερεια-

κής ανάπτυξης.

«Οι συνεργατικοί σχηµατισµοί - clusters αποτελούν 

µορφές συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων και άλ-

λων φορέων (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια,

επαγγελµατικές ενώσεις, επιµελητήρια κ.α.) που 

προωθούν την καινοτοµία και την ανταγωνιστικό-

τητα, επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Ως 

µεγαλύτερα σχήµατα, τα clusters είναι σε θέση να 

διασφαλίσουν αµοιβαία οφέλη για τα µέλη τους σε 

πεδία όπου µία µεµονωµένη επιχείρηση αδυνατεί 

να παρουσιάσει σηµαντικά αποτελέσµατα όπως, η 

από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, 

υποδοµών, υπηρεσιών, η διάχυση πληροφοριών, 

γνώσεων και καλών πρακτικών µεταξύ των µελών, 

η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/

υπηρεσιών, η προώθηση της έρευνας και ανά-

πτυξης, της εξωστρέφειας και της δηµιουργίας 

καλύτερων προϋποθέσεων πρόσβασης σε νέες αγο-

ρές, η προµήθεια τελικών/ενδιάµεσων προϊόντων 

µεταξύ των µελών, η πρόσβαση σε εξειδικευµένο 

προσωπικό κλπ.»

Η ηµερίδα απευθύνεται σε:

- Επιχειρήσεις

- Συνεργατικούς σχηµατισµούς

- Ερευνητικούς & Ακαδηµαϊκούς φορείς

- Επαγγελµατικούς φορείς

-Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

Θεµατολογία

- Παρουσίαση στοιχείων εθνικών πολιτικών Ελ-

λάδας & Γαλλίας για τους συνεργατικούς σχηµατι-

σµούς

-Αναφορές σε καλές πρακτικές γαλλικών συνεργα-

τικών σχηµατισµών

- Παρουσίαση γαλλικών και ελληνικών παραδειγµά-

των (case studies)

- ∆ικτύωση

Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική

Στην ηµερίδα θα παρευρεθούν ως οµιλητές 

εκπρόσωποι γαλλικών και ελληνικών συνεργατικών 

σχηµατισµών καθώς και διαχειριστικών αρχών

Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογι-

κής Ανάπτυξης : 2310 498205

Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης:  

2310 821231 (εσ. 101).

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

Οι δεξιότητες στο χώρο 
εργασίας 

  Συνέδριο µε θέµα «Αντιµετώπιση της αναντι-

στοιχίας δεξιοτήτων µέσω της µάθησης στον 

χώρο της εργασίας στο πλαίσιο της επαγ-

γελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», 

διεξάγεται σήµερα στο Ζάππειο Μέγαρο στην 

Αθήνα.

  Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, το 

συνέδριο διοργανώνεται από το υπουργείο 

Παιδείας σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και  αποτελεί ευκαιρία για τα κράτη-

µέλη να εξετάσουν επιτυχηµένες πρακτικές 

επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτί-

σεως, οι οποίες αντιµετωπίζουν το φαινόµενο 

της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων µεταξύ αυτών 

που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστηµα και 

αυτών που ζητά η αγορά εργασίας.  

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν 

οι τύποι συνεργασίας που απαιτούνται για 

αποτελεσµατική µάθηση στον χώρο της 

εργασίας και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών επαγγελµατικής καταρτίσεως 

και εκπαιδεύσεως.

 Ελληνο-Γαλλική ηµερίδα για τις συνεργασίες 
στην επιχειρηµατικότητα

∆ιάλεξη
Με θέµα: "Εκτρέποντας τα ποτάµια και 

τιθασεύοντας τη λίµνη: το µυκηναϊκό σύστηµα 

διαχείρισης υδάτων στη βόρεια Κωπαΐδα 

υπό το πρίσµα πρόσφατων συστηµατικών 

ερευνών" θα µιλήσει στις 27 Μαρτίου και 

ώρα 19.00 (στο Αµφιθέατρο Αλκ. Αργυριάδης 

του Πανεπιστηµίου Αθηνών), η Προϊσταµένη 

∆ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνηµείων του 

Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού δρ 

Ελ. Κουντούρη.

11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτοµία 

και Βιώσιµη Επιχειρηµατικότητα".  

ΑΘΗΝΑ

Τµήµα ∆ιοικητικής Επιστήµης 

και Τεχνολογίας Οικονοµικού 

Πανεπιστηµίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014
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Σε φάση τελικής επεξεργασίας βρίσκεται το Σχέδιο Προεδρικού ∆ι-

ατάγµατος που αφορά στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, όπως γί-

νεται γνωστό µε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, 

Σταύρου Καλαφάτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ερώτηση σχετι-

κή είχε κατατεθεί από τη βουλευτή της ∆ΗΜΑΡ, Νίκη Φούντα, η οποία 

ζητούσε να ενηµερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται και γιατί καθυστε-

ρεί η εφαρµογή του θεσµού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και 

αν εισήχθη το Π∆ προς επεξεργασία στο ΣτΕ. Η βουλευτής ζητούσε 

ακόµη να ενηµερωθεί εάν έχουν εγκατασταθεί στο ΥΠΕΚΑ τα κεντρι-

κά υπολογιστικά συστήµατα της ταυτότητας κτιρίου. Ειδικά για το έργο 

«Σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτιρίων», 

όπως αναφέρει ο κ. Καλαφάτης αυτό προχωρά µε βάση τα χρονοδια-

γράµµατα. Σε αυτήν τη φάση, έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του υλικού 

εξοπλισµού, η υλοποίηση του υποσυστήµατος ηλεκτρονικής έκδοσης 

αδειών δόµησης, καθώς και το υποσύστηµα διαχείρισης ελέγχων από 

τους ελεγκτές δόµησης και επίβλεψης από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. 

Μέσα στον επόµενο µήνα, προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η 

πιλοτική εφαρµογή αυτών των υποσυστηµάτων σε επιλεγµένες Υπηρε-

σίες ∆όµησης σε όλη την επικράτεια, καθώς και στις αρµόδιες υπηρε-

σίες του ΥΠΕΚΑ.

Μεταξύ των πέντε ∆ήµων της χώρας (Αθή-

να, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Πειραιάς, Χανιά) 

όπου θα εφαρµοστεί πιλοτικά το νέο σύστη-

µα ηλεκτρονικής έκδοσης των οικοδοµικών 

αδειών συγκαταλέγεται ο ∆ήµος Χανίων. Το 

νέο αυτό σύστηµα έκδοσης των ηλεκτρο-

νικών αδειών - που υλοποίησε το Τεχνικό 

Επιµελητήριο Ελλάδας αξιοποιώντας πρό-

γραµµα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 

µε χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ - θα απλο-

ποιήσει και θα διευκολύνει ουσιαστικά τη 

λειτουργία της υπηρεσίας ∆όµησης (Πολε-

οδοµίας) του δήµου Χανίων ενώ παράλληλα 

θα εξυπηρετήσει αποτελεσµατικά και τους 

δηµότες που δεν θα χρειάζεται να χάνουν 

χρόνο σε ουρές και αναµονές. Στο πλαί-

σιο αυτό, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του 

Τύπου πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 

18 Μαρτίου 2014, επιµορφωτικό σεµινάριο 

στο ∆ηµαρχείο Χανίων, από τον υπεύθυνο 

Μηχανοργάνωσης του Τ.Ε.Ε., κ. Νίκο Πα-

ναγιωτόπουλο, για τους υπαλλήλους και τα 

στελέχη της Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου 

αναφορικά µε τη λειτουργία και τις δυνα-

τότητες του νέου ηλεκτρονικού συστήµατος 

έκδοσης αδειών, ώστε αυτό να µπορεί να 

εφαρµοστεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Νωρίτερα, ο ∆ήµαρχος Χανίων Μανώλης 

Σκουλάκης είχε συνάντηση στο γραφείο 

του µε τον υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης του 

Τ.Ε.Ε., κ. Παναγιωτόπουλο και τον Προέ-

δρου του Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Κ., κ. Γιάννη Στρογγυ-

λό, παρουσία του αρµόδιου Αντιδηµάρχου 

σε θέµατα Πολεοδοµίας, Νικόλαου Ξυνίδη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας επισηµάνθηκε 

ότι το Ηλεκτρονικό σύστηµα έκδοσης αδει-

ών δόµησης θα ωφελήσει πολλαπλά τους 

πολίτες αφού απλοποιούνται όλες οι διαδι-

κασίες και µειώνεται δραστικά η γραφειο-

κρατία. «Είµαστε από τους πρώτους ∆ήµους 

σε όλη τη χώρα που θα κάνουµε χρήση αυ-

τού του νέου καινοτόµου εργαλείου που θα 

συµβάλει στην αναβάθµιση των υπηρεσιών 

που προσφέρονται στους πολίτες» δήλωσε 

ο ∆ήµαρχος κ. Μ. Σκουλάκης ο οποίος συ-

µπλήρωσε ότι «µε την εφαρµογή της ηλε-

κτρονικής πολεοδοµίας στο ∆ήµο Χανίων 

κάνουµε ακόµα ένα σηµαντικό βήµα στο 

τοµέα της Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

χάρη στη πολύ καλή συνεργασία που υπάρ-

χει και µε το Τεχνικό Επιµελητήριο αλλά και 

άλλους φορείς».

«Με το νέο σύστηµα που θα εφαρµοστεί, οι 

µηχανικοί θα µπορούν να υποβάλλουν ηλε-

κτρονικά τις µελέτες και να διαχειρίζονται 

από το γραφείο τους όλο το φάκελο της οι-

κοδοµικής άδειας. Η πολεοδοµία θα ελέγ-

χει δικτυακά όλα τα στοιχεία, καθώς και τη 

θέση του ακινήτου στο χάρτη και θα χορηγεί 

την έγκρισή της ή θα γνωστοποιεί ηλεκτρο-

νικά τις παρατηρήσεις της στον υπεύθυνο 

µηχανικό για τις απαραίτητες διορθώσεις», 

τόνισε χαρακτηριστικά ο αρµόδιος Αντιδή-

µαρχος σε θέµατα Πολεοδοµίας, Νικόλαος 

Ξυνίδης, αναφερόµενος στη συγκεκριµένη 

εφαρµογή, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα θα 

εξυπηρετούνται αποτελεσµατικότερα και οι 

δηµότες, που δεν θα χρειάζεται να χάνουν 

χρόνο σε αναµονή. Τα οφέλη, που θα προ-

κύψουν από την εφαρµογή του πληροφορι-

ακού συστήµατος της “Ηλεκτρονικής Πολε-

οδοµίας”, είναι µεταξύ άλλων:

πολίτη και βελτίωση της ποιότητας των λει-

τουργιών.

-

τουργιών και εργασιών και µείωση του χρό-

νου διεκπεραίωσης τους.

-

σικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους 

των Υπηρεσιών.

πληροφόρησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Νέες υποσχέσεις για την ταυτότητα του κτιρίου

Έρχεται η ηλεκτρονική πολεοδοµία

 Σε Αθήνα, Ηράκλειο, Κοµοτη-
νή, Πειραιάς, Χανιά  θα εφαρ-
µοστεί πιλοτικά το νέο σύστη-
µα ηλεκτρονικής έκδοσης των 
οικοδοµικών αδειών.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

∆ηµόσιες ευχαριστίες στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και τους ∆ηµάρχους Κοζάνης, 

Εορδαίας, Φλώρινας, Σερβίων-Βελβεντού και Αµυνταίου, τον Περιφερειάρχη ∆υ-

τικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, καθώς και σε όλους τους 

φορείς των περιοχών που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν οι προς εκποίηση 

µονάδες της ∆ΕΗ, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ. Όπως αναφέρει η ίδια, ευχαριστεί 

ιδιαίτερα τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θε-

όκλητο για τη δηµόσια τοποθέτηση του, τις πρωτοβουλίες του και την εναντίωσή 

του στην πώληση - ιδιωτικοποίηση της ∆ηµόσιας Επιχείρησης.

Åêðïßçóç ìïíÜäùí  ÄÅÇ 

Τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισµών για την εκτέλεση έργων συντήρησης δρόµων 

και ηλεκτροφωτισµού, συνολικού προϋπολογισµού άνω των 9 εκατοµµυρίων ευρώ, 

ενέκρινε στη σηµερινή της συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης. 

Συγκεκριµένα, το επόµενο χρονικό διάστηµα θα γίνουν οι διαγωνισµοί για τη συ-

ντήρηση της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόµβο όπου συνδέεται 

µε την εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης µέχρι τον ισόπεδο κόµβο Κ13 (προϋπολο-

γισµού 6 εκατ. ευρώ), της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (από τα όρια του 

νοµού Πέλλας µέχρι τον κόµβο ∆ενδροποτάµου - Χαλκηδόνας, προϋπολογισµού 2 

εκατ. ευρώ) και της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς (από τον κόµβο της Νέας 

Σάντας µέχρι τον κόµβο της Λητής, προϋπολογισµού ενός εκ. ευρώ). Το έργο του 

ηλεκτροφωτισµού του εθνικού δικτύου του νοµού Θεσσαλονίκης έχει προϋπολογι-

σµό 65.400 ευρώ.

¸ñãá óõíôÞñçóçò äñüìùí  

êáé çëåêôñïöùôéóìïý

Αποζηµιώσεις και επίδοµα ανεργίας 

µέσω του ΟΑΕ∆, για τους δηµοσίους 

υπαλλήλους που απολύονται προβλέ-

πει διάταξη, που προωθεί ο υπουργός 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης Κυριάκος 

Μητσοτάκης και αναµένεται να ενταχθεί 

στο πολυνοµοσχέδιο που θα κατατεθεί 

τις επόµενες ηµέρες στη Βουλή. Με 

την πρωτοβουλία αυτή αναµένεται να 

καλυφθεί ένα κενό που υπήρχε στη νο-

µοθεσία, καθώς µέχρι σήµερα δεν είχε 

υπάρξει ανάγκη µιας και δεν προβλε-

πόταν απόλυση δηµόσιου υπάλληλου. 

Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης τονίζει ότι 

πρόκειται για ζήτηµα ηθικής τάξης να 

αποκατασταθούν στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό οι δηµόσιοι υπάλληλοι που απο-

λύονται. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως 

ότι προβλέπεται για την απόλυση υπαλ-

λήλου στον ιδιωτικό τοµέα, θα ισχύει 

πλέον και στον δηµόσιο τοµέα.

Áðïæçìßùóç áðüëõóçò

Οι κινήσεις της Πολιτείας για να καταγράψει τις γεωτρήσεις 

τα τελευταία χρόνια πέφτουν στο κενό, σύµφωνα µε δηµοσί-

ευµα της «καθηµερινής»  ενώ ένα νέο πρόγραµµα παρακο-

λούθησης και µια νέα νοµοθεσία έρχονται να επανεκκινήσουν 

την προσπάθεια, χωρίς ιδιαίτερη φιλοδοξία. Ειδικότερα επι-

σηµαίνεται ότι η χώρα µας να πασχίζει για την εφαρµογή της 

Οδηγίας 2000/60 για τη διαχείριση των υδάτων, έχοντας χάσει 

κάθε προθεσµία του χρονοδιαγράµµατος. Ένα χαρακτηριστι-

κό παράδειγµα είναι ο έλεγχος των γεωτρήσεων. Η τελευταία 

προσπάθεια έγινε το 2011 από την Ειδική Γραµµατεία Υδάτων: 

η νέα διαδικασία για τη χορήγηση αδειών για τα «υφιστάµενα 

δικαιώµατα χρήσης νερού» ήταν ένα «παράθυρο» για τη νοµι-

µοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων παράνοµων γεωτρήσεων 

(η προηγούµενη νοµοθεσία είχε γίνει το 2005). Σύµφωνα µε το 

νοµοθέτηµα, όλες οι αρδευτικές γεωτρήσεις έπρεπε να δηλω-

θούν έως το τέλος του 2011 και οι υπόλοιπες έως τον Ιούνιο του 

2012. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η διαδικασία έχει πάρει 

πέντε παρατάσεις (η τελευταία έληξε τον Ιανουάριο) και έχει 

τροποποιηθεί αρκετά, προκειµένου να διευκολυνθούν κυρίως 

οι αγρότες, που είναι και ο κύριος στόχος της προσπάθειας, 

να δηλώσουν τις γεωτρήσεις τους. Τι αποτελέσµατα είχε η 

προσπάθεια; Στις περισσότερες περιοχές, η ανταπόκριση ήταν 

µικρή. «Λάβαµε περίπου 4.000 αιτήσεις που αντιπροσωπεύουν 

τελικά ένα πολύ µικρό µέρος των υδροληψιών», λέει στην «Κ» 

ο κ. Ηλίας Νόκας, διευθυντής Υδάτων στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου. «Ειδικά στα ∆ωδεκάνησα και δη στα µεγάλα νησιά, 

όπως η Ρόδος και η Κως, δεν έχει δηλωθεί ούτε το 1% των γεω-

τρήσεων. Στις Κυκλάδες υπήρχε µια πιο σοβαρή αντιµετώπιση, 

καθώς δηλώθηκε περίπου το ένα τρίτο του εκτιµώµενου αριθ-

µού των γεωτρήσεων». Λιγοστά ήταν τα αποτελέσµατα και στη 

Θεσσαλία. «Πρέπει να έχουν υποβληθεί περί τις 1.000 αιτήσεις 

σε εκτιµώµενο σύνολο 20.000», λέει στην «Κ» ο κ. Γρηγόρης 

Σουλιώτης, διευθυντής Υδάτων στη Θεσσαλία. «Νοµίζω πάντως 

ότι µέχρι το τέλος της άνοιξης θα συνεχιστεί η προσέλευση»

Στο κενό  
η προσπάθεια  καταγραφής 

γεωτρήσεων
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Κάπου 7 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσµο 

πέθαναν το 2012 εξαιτίας της ατµοσφαιρικής ρύ-

πανσης, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας (ΠΟΥ). Ο θλιβερός αυτός απολογισµός 

είναι διπλάσιος σε σχέση µε προηγούµενες 

εκτιµήσεις και σηµαίνει ένας στους 8 θανάτους 

το 2012! 

Όπως επισηµαίνεται στην έκθεση οι θάνατοι 

εξαιτίας της ατµοσφαιρικής ρύπανσης συνδέο-

νται κατά κανόνα µε νόσους της καρδιάς, εγκε-

φαλικά επεισόδια ή χρόνιες πνευµονοπάθειες, 

καθώς και µε τον καρκίνο των πνευµόνων, αλλά 

και οξείες αναπνευστικές λοιµώξεις.

Γεωγραφικά, οι φτωχότερες χώρες της νοτιοα-

νατολικής Ασίας, είχαν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

ρύπανσης, µε 3,3 εκατοµµύρια θανάτους να συν-

δέονται µε τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς 

χώρους και 2,6 εκατοµµύρια σε εξωτερικούς. 

Κατά τον ΠΟΥ, η ρύπανση στους εσωτερικούς 

χώρους προκαλείται κυρίως από το µαγείρεµα 

µε κάρβουνα, ξύλο ή σε σόµπες βιοµάζας, στο 

οποίο καταφεύγουν περίπου 2,9 δισεκατοµµύρια 

άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Στους εξωτερι-

κούς χώρους, ο αέρας µολύνεται κυρίως από τα 

οχήµατα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 

τις εκποµπές βιοµηχανικών και γεωργικών 

ρύπων, αλλά και το µαγείρεµα. Η έρευνα δείχνει 

ότι τα επίπεδα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

έχουν αυξηθεί σηµαντικά σε ορισµένες περιο-

χές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες µε µεγάλο 

πληθυσµό, όπως η Κίνα και η Ινδία.

 «Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν την ανάγκη 

για µια συντονισµένη δράση προκειµένου ο αέ-

ρας που αναπνέουµε να είναι καθαρός» δήλωσε 

η επικεφαλής του τµήµατος ∆ηµόσιας Υγείας 

και Περιβάλλοντος του ΠΟΥ, Μαρία Νέιρα. «Οι 

κίνδυνοι από την ατµοσφαιρική ρύπανση είναι 

πλέον πολύ µεγαλύτεροι από όσο νοµίζαµε 

ή κατανοούσαµε, ιδιαίτερα για τις καρδιακές 

παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια» είπε.

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  

ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ανάµεσα στους πέντε πύργους που ολοκληρώ-

νονται στο «Σηµείο Μηδέν», εκεί όπου ως την 

11η Σεπτεµβρίου 2001 ορθώνονταν οι δίδυµοι 

πύργοι του Παγκόσµιου Κέντρου Εµπορίου, 

κατασκευάζεται ο µεγαλύτερος κυκλοφοριακός 

κόµβος της Νέας Υόρκης, µε την υπογραφή του 

Santiago Calatrava. Ένα κτίριο από γυαλί και 

ατσάλι, το επονοµαζόµενο, λόγω του σχήµατός 

του, «πουλί εν πτήσει», ένας σταθµός µέσων 

σταθερής τροχιάς, που θα εξυπηρετεί 13 

γραµµές του Μετρό, µεταξύ των οποίων και τη 

γραµµή που συνδέει µε το αεροδρόµιο JFK, 

απ’ τον οποίο καθηµερινά θα περνούν πάνω 

από 200.000 επιβάτες, ενώ θα εξυπηρετεί κάθε 

χρόνο εκατοµµύρια επισκέπτες του µνηµείου 

της περιοχής. 

Το έργο αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2015, 

αλλά όταν προτάθηκε πριν δέκα χρόνια, 

ξεσήκωσε αρνητικά σχόλια λόγω του κόστους, 

το οποίο σήµερα έχει ξεπεράσει τα 3,44 δισ. 

δολάρια, εξαιτίας της αύξησης των τιµών του 

χάλυβα που µεσολάβησε. Να σηµειωθεί ότι για 

την κατασκευή του θα απαιτηθούν συνολικά 11.000 τόνοι δοµικού χάλυβα, η µεγα-

λύτερη ποσότητα για την δηµιουργία των 114 «φτερών» της υπερκατασκευής, που σε 

συνδυασµό µε τις µεγάλες επιφάνειες γυαλιού, θα επιτρέπουν στο φως της ηµέρας 

να φτάνει ως τις σιδηροδροµικές πλατφόρµες, 60 µέτρα κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους.

Η κεντρική αίθουσα του σταθµού (επιφάνειας περίπου 68.000 τ.µ.) είναι διαµορφω-

µένη κατά τρόπο που θυµίζει (στη σύγχρονη εκδοχή της) την αντίστοιχη του ιστορικού 

Grand Central Terminal, µε µια µεγάλη βεράντα πάνω απ’ τον κυρίως χώρο αναµονής, 

καταστήµατα λιανικής πώλησης και εστιατόριο σε διαφορετικά επίπεδα, που θα εξυπη-

ρετούν όχι µόνο στους επιβάτες, αλλά και κατοίκους ή επισκέπτες του Μανχάταν. Στο 

κτίριο ενσωµατώνεται υπόγειος σταθµός στάθµευσης αυτοκινήτων, ενώ δηµιουργείται 

ένα δίκτυο υπόγειων συνδέσεων µε όλους τους γύρω χώρους και σηµαντικά κτίρια, για 

πλήρη και ανεµπόδιστη κυκλοφορία των πεζών. 
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΤΑ ΝΕΑ: Η κυβέρνηση µπροστά σε τριπλό µέτωπο- ΓΑΛΑ, ΦΑΡ-
ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΤΑΞΙ!- Μετωπική µε ταξιτζήδες για τις νέες 

ρυθµίσεις του επαγγέλµατός τους- Κλείνουν τα φαρµακεία για τα 

ωράρια και τους συνεταιρισµούς- Πόλεµος των… 7 ηµερών από 

ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΚΕ ΚΑΙ 
ΣΥΡΙΖΑ ΠΤΗΣΗ ΜΗ370: ΟΙ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΝ∆ΙΚΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς θα διανεµηθεί το ποσό των 515 εκατ. 

ευρώ- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ  «ΝΤΕΛΙΡΙΟ» ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ALPHA 
BANK KAI ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
ΕΘΝΟΣ: ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ- Συµφωνία µε την τρόικα- 

Πανελλαδική προκήρυξη δύο φορές τον χρόνο για τις κενές θέσεις 

 ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, 
ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ… ΧΥΘΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ -

ου- ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ασχολίαστη από την 

κυβέρνηση η αποκάλυψη της «Εφ. Συν.»- ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ!  ΝΕΑ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ 43 ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ -

νούν βουλευτές Ν.∆.- ΠΑΣΟΚ- «ΞΙΝΙΣΕ ΤΟ ΓΑΛΑ» 

 ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ψήφος στα τυφλά για τη συµφωνία µε την 

τρόικα- ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ…- Τα µέτρα 

για το δηµοσιονοµικό κενό- Οι αλλαγές στο φορολογικό- Οι αποφά-

της λίστας του ΟΟΣΑ- Τα ισοδύναµα για τους ενστόλους- Οι αλλαγές 

ΝΕΡΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟ 
ΓΑΛΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 

 ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ ΜΕ ΨΙΧΟΥΛΑ.
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αστραπόβροντα λίγο πριν από την ψήφιση στη 

µε τους δανειστές- ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ!- Σε απεργία διαρκείας οι φαρµα-

κοποιοί, µε «πυρηνικό πόλεµο» απειλούν οι ταξιτζήδες για την απε-

ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΣΕ 183 ∆ΗΜΟΥΣ- Επιδότηση- ανάσα για 9.500 νέους.

ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩΝ- Τοµή στην 

Παιδεία και αλλαγή νοοτροπίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άγνωστη «προφητεία» που αποκάλυψαν ρω-

σόφωνοι Ουκρανοί σε ραδιοφωνικό σταθµό του Κιέβου- ΒΑΝΓΚΑ: 
«ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ… ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΕΙ»!!!
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 «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 26/03/2014

«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές που έχουν αποµείνει, αλλά και 

κατάργηση 199 φόρων υπέρ τρίτων κρύβουν εκτός των άλλων τα 

«ψιλά» γράµµατα της πρόσφατης συµφωνίας µε την τρόικα.

Οι «θυσίες» των φορολογουµένων στο «βωµό» της δηµοσιονοµικής 

εξυγίανσης θα συνεχιστούν και µε τον προϋπολογισµό του 2014, 

καθώς στην περίπτωση που υιοθετηθούν τα ανωτέρω µέτρα οι 

επιβαρύνσεις θα είναι ακόµη µεγαλύτερες για όλους το επόµενο 

έτος, ενώ πολλά ταµεία θα βρεθούν στο «κόκκινο», µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Τα «βάρη» που θα περιλαµβάνει το νέο «πακέτο» µέτρων 

που σχεδιάζεται, για να καλύψει τυχόν αποκλίσεις, θα είναι 

δυσβάσταχτα εάν ληφθεί υπόψη ότι σε αυτό θα περιληφθεί και η 

παράταση του µέτρου της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του 

τέλους επιτηδεύµατος πέραν και του 2016.

Για το λόγο άλλωστε αυτό και η κυβέρνηση µελετά ήδη, 

στην περίπτωση που αναγκαστεί να παρατείνει τα εν λόγω 

µέτρα, αλλαγές, που όσον αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά 

αλληλεγγύης θα προβλέπει αύξηση του εισοδηµατικού ορίου πάνω 

από τα 12.000 ευρώ που επιβάλλεται σήµερα, χωρίς να αποκλείεται 

ταυτόχρονη µείωση των συντελεστών που ισχύουν από 1 % έως 

και 4% ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος, ενώ εξετάζει και 

διεύρυνση των απαλλαγών που εφαρµόζεται σήµερα και για το 

τέλος επιτηδεύµατος.

Ο κύριος όγκος των επιβαρύνσεων πάντως θα προέλθει από 

τη στιγµή που η κυβέρνηση αναγκαστεί, λόγω «αστοχίας» των 

εισπράξεων και γενικότερα δηµοσιονοµικών «ανατροπών», να 

προχωρήσει στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών που έχουν 

αποµείνει. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι φοροαπαλλαγές που έχουν 

διατηρηθεί και «προσφέρουν» µείωση του πρόσθετου φόρου κατά 

10% είναι πλέον µετρηµένες στα δάχτυλα και αφορούν τις δαπάνες 

για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, αλλά και αυτές 

µόνο κατά το µέρος που δεν καλύπτεται από ασφαλιστικά ταµεία 

ή ασφαλιστικές εταιρείες και µόνοεφόσονυπερβαίνουντο5%του 

φορολογητέου εισοδήµατος, ενώ εκπίπτουν κατά 10% από το φόρο 

οι δαπάνες νια δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την ή τον 

πρώην σύζυγο.

Πρώτες ωστόσο στο «στόχαστρο» της τρόικας παραµένουν οι 

εκπτώσεις του ΦΠΑ, αλλά και οι απαλλαγές των Ειδικών Φόρων 

Κατανάλωσης, αφού κάθε χρόνο «στοιχίζουν» ακριβά κατά τους 

δανειστές µας στον κρατικό προϋπολογισµό.

Είναι αξιοσηµείωτο ότι µε βάση τα τελευταία επίσηµα στοιχεία του 

υπουργείου Οικονοµικών, που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισµό 

του 2013µε βάση τα εισοδήµατα του 2012, οι απαλλαγές στο 

καθεστώς του ΦΠΑ «κοστίζουν» συνολικά 942,3 εκατ. ευρώ. Ποσό 

που προέρχεται, µεταξύ άλλων, από: 

- τους υπερµειωµένους συντελεστές (6,5%) σε βιβλία, εφηµερίδες, 

περιοδικά, φάρµακα και εµβόλια, ξενοδοχεία και παρόµοιους 

χώρους και θέατρα, που κοστίζουν 533,4 εκατ. ευρώ.

- τους µειωµένους κατά 30% συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου 

που κοστίζουν δηµοσιονοµικά 291,3 εκατ. ευρώ.

- την απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδροµείων που 

κοστίζει 26,6 εκατ. ευρώ.

- την απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας 

και τηλεόρασης (εκτός εµπορικών πράξεων) που κοστίζει 30,3 

εκατ. ευρώ.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ελάχιστες φοροαπαλλαγές που 

έχουν αποµείνει αφορούν µόνο µισθωτούς και συνταξιούχους και 

αυτές είναι οι εξής: 

- Έξοδα ιατρικής νοσοκοµειακής και φαρµακευτικής περίθαλψης: 

Έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το µέρος που δεν 

καλύπτονται από ασφαλιστικά ταµεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες 

και υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήµατος. Το ποσό 

της µείωσης δεν µπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Ως έξοδα 

ιατρικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης θεωρούνται: 

- οι αµοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα 

όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, 

καθώς και οι αµοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, 

ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, 

οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.

- τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα 

ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για 

διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.

- τα έξοδα για φαρµακευτική περίθαλψη γενικά.

- οι αµοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόµο για την παροχή 

υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκοµείο ή 

κλινική ή στο σπίτι.

- η δαπάνη για την αντικατάσταση µελών του σώµατος µε τεχνητά 

µέλη καθώς και η τοποθέτηση οργάνων στο σώµα του ασθενούς.

- τα έξοδα νοσοκοµειακής περίθαλψης των τέκνων µε ειδικές 

ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 40% και άνω 

µε βάση τη γνωµάτευση των οικείων υγειονοµικών επιτροπών 

του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον το ετήσιο 

φορολογητέο και απαλλασσόµενο εισόδηµά τους δεν υπερβαίνει 

το ποσό των 6.000 ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα 

ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές νια την 

πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.

- ποσό ίσο µε το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε 

επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωµένων, οι οποίες λειτουργούν 

νόµιµα, καθώς και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν µε 

τον φορολογούµενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω 

και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδηµα πάνω από 6.000 ευρώ. 

Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και 

νοσοκοµειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο 

καθαρό πραγµατικό, φορολογητέο µε τις γενικές διατάξεις ή 

µε ειδικό τρόπο ή απαλλασσόµενο ή τεκµαρτό εισόδηµα των 

προσώπων αυτών.

- διατροφή µεταξύ συζύγων: Το ποσό της διατροφής που 

καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί 

φορολογητέο εισόδηµα, εκπίπτει 10% από το φόρο. Το ποσό της 

µείωσης του φόρου δεν µπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

- χρηµατικές δωρεές: Έκπτωση φόρου 10% νια χρηµατικά ποσά 

άνω των 100 ευρώ που καταβάλλονται από τον φορολογούµενο 

λόγω δωρεάς προς φορείς της γενικής κυβέρνησης, κοινωφελή 

ιδρύµατα, σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.
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ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 44 | 26/03/2014

Η υγειονοµική περίθαλψη 400.000 περίπου ανασφάλιστων 

πολιτών, οι υπηρεσίες σίτισης και στέγασης αστέγων, η οικονοµική 

ενίσχυση όσων έµειναν άνεργοι το 2013, το εφάπαξ βοήθηµα στους 

ένστολους και στις οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα θα καλυφθούν 

από το «κοινωνικό µέρισµα» που προέκυψε από το πλεόνασµα του 

2013.

Συνολικά σε ευπαθείς οµάδες θα διατεθούν 525 εκατ. ευρώ και 

θα καλύψουν 800 χιλιάδες µε 1 εκατοµµύριο άτοµα. Σε σύσκεψη 

που πραγµατοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µε 

τη συµµετοχή του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών, Χρήστου 

Χρήστου Πρωτόπαπα και Γιώργου Κουτρουµάνη συµφωνήθηκαν 

οι βασικές κατηγορίες των κοινωνικών οµάδων στις οποίες θα 

διανεµηθεί το «κοινωνικό µέρισµα». Στη σύσκεψη πάντως δεν 

προσδιορίστηκαν τα ακριβή εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια 

για τα νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα, στα οποία θα χορηγηθεί 

έκτακτη εισοδηµατική ενίσχυση.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε το σχέδιο που διαµορφώθηκε στη 

σύσκεψη, το «κοινωνικό µέρισµα» θα διατεθεί ως εξής:

- 20 εκατ. ευρώ για παροχή υγειονοµικής περίθαλψης σε 350.000 

µε 400.000 ανασφάλιστους πολίτες. Οι κατηγορίες που θα 

καλυφθούν είναι οι ακόλουθες: Μακροχρόνια άνεργοι που δεν 

καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα (εξετάζεται να µειωθεί 

ο ελάχιστος αριθµός ενσήµων που πρέπει να έχουν). Υπερήλικες 

ανασφάλιστοι. Επαγγελµατίες µε διακοπή δραστηριότητας, χωρίς 

κάλυψη από ΟΑΕΕ. Επαγγελµατίες δραστηριότητα, αλλά µε χρόνιες 

παθήσεις και µε οφειλές στον ΟΑΕΕ.

- 20 εκατ. ευρώ για όσους έµειναν άνεργοι το 2013.

- 430 εκατ. ευρώ θα δοθούν µε εισοδηµατικά κριτήρια σε ευπαθείς 

κοινωνικές οµάδες όπως χαµηλόµισθοι και χαµηλοσυνταξιούχοι. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα 500 ευρώ έχουν οριστεί ως ελάχιστο 

ποσό επιδόµατος, το οποίο θα κλιµακώνεται ανάλογα µε την 

οικογενειακή κατάσταση. Συγκεκριµένα το βασικό εισοδηµατικό 

κριτήριο υπολογίζεται ότι θα ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ ετησίως 

και θα αυξάνεται σταδιακά έως τα 10.000 µε 11.000 ευρώ ανάλογα 

µε τον αριθµό των παιδιών κάθε οικογένειας. Το βοήθηµα θα 

ξεκινάει από τα 500 ευρώ και θα αυξάνεται ανάλογα µε τα παιδιά. 

Ενδεικτικά να αναφέρουµε πως ένα ζευγάρι το οποίο πληροί τα 

εισοδηµατικά κριτήρια και έχει δύο παιδιά θα λάβει επίδοµα 800 

ευρώ περίπου, ενώ για µία πολύτεκνη οικογένεια το επίδοµα θα 

φθάσει στα 1.000 ευρώ.

- 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υπηρεσιών σίτισης και 

στέγασης των αστέγων.

- 35 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 68.000 ένστολων. Το 

εισοδηµατικό κριτήριο είναι οι ακαθάριστες αποδοχές να µην 

ξεπερνούν τα 1.500 µε 1.550 ευρώ µηνιαίως. Το επίδοµα θα είναι 

εφάπαξ και εκτιµάται ότι θα ανέλθει περί τα 500 ευρώ κατ' άτοµο.

Για τα κριτήρια και τους όρους χορήγησης των βοηθηµάτων 

που οριστικοποιήθηκαν θα υπάρξουν σχετικές διατάξεις 

Παρασκευή. Για όσους δεν καλύπτονται από τις διατάξεις θα 

εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις ώστε οι ενισχύσεις να 

χορηγηθούν στις 9 Μαΐου.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 6 | 26/03/2014

και των συνεταίρων της για την αξιοποίηση του Ελληνικού 

ζήτησε από το υποψήφιο επενδυτικό σχήµα να αυξήσει το 

προσφερόµενο τίµηµα για την απόκτηση του 100% των µετοχών 

της «Ελληνικόν Α.Ε.», καθώς η προσφορά υπολειπόταν, σύµφωνα 

µε πληροφορίες, κατά περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ έναντι 

της αποτίµησης του ανεξάρτητου αποτιµητή, η οποία επίσης όµως 

θεωρήθηκε σχετικά χαµηλή από ορισµένα στελέχη του Ταµείου.

Όπως ανέφερε ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, η κοινοπραξία 

κεφαλαίων φέρεται να υπέβαλε δεσµευτική προσφορά ύψους 

442 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας, η οποία -υπό 

προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τη µελλοντική ανάπτυξη της 

έκτασης- αυξανόταν πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ (µε ορισµένες 

πληροφορίες να κάνουν λόγο για 732 εκατ. ευρώ σε βάθος 

δεκαετίας).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανεξάρτητος αποτιµητής είχε βάλει 

τον πήχυ στα 550 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας και στα 

850 εκατ. ευρώ σε τιµές σε βάθος 10ετίας, ενώ τις τελευταίες 

υποστήριζαν ότι το τελικό τίµηµα θα πρέπει α αγγίξει τα 700 εκατ. 

ευρώ σε σηµερινές τιµές ή το 1 δις. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.

δηµοσιεύµατα περί αποτίµησης του Ελληνικού στο 1,239 δισ. 

ευρώ τον Μάρτιο του 2013, ανέφεραν ότι «το νούµερο δεν 

ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, διότι έγκυρη αποτίµηση της 

αξίας µπορεί να γίνει µόνο βάσει των δεδοµένων και των όρων που 

συµπεριλαµβάνονται στην τελική σύµβαση πώλησης της "Ελληνικόν 

προσφορά της εταιρίας του οµίλου Λάτση και των συνεταίρων της 

θα αξιολογηθεί µε τη συνδροµή του εξειδικευµένου συµβούλου 

εισήγηση του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων του, θα αποφασίσει 

για την ανακήρυξη ή µη προτιµητέου επενδυτή.

Πάντως, σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητικό ούτε το 

βελτιωµένο τίµηµα, εκτιµάται ότι η αξιοποίηση των 6.205,67 

στρεµµάτων του Ελληνικού και των 3,5 χιλιοµέτρων της παραλίας 

του Αγίου Κοσµά θα καθυστερήσει για τουλάχιστον άλλα τρία 

χρόνια.


