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Στερνή μου γνώση....

Το ΔΝΤ παραδέχεται, πλέον, ότι η απελευθέρωση 
της κίνησης κεφαλαίων, την οποία συνιστούσε 
επί μακρόν - και αποτέλεσε τη βάση της 
παγκοσμιοποίησης - ενέχει «κινδύνους» για 
ορισμένες χώρες (!) και έκρινε ότι η λήψη 
μέτρων ελέγχου στη διακίνηση κεφαλαίων 
μπορεί να αποδειχθεί «χρήσιμη» προκειμένου 
να αποφευχθεί η γένεση μιας οικονομικής 
φούσκας. Στάση που σηματοδοτεί αξιοσημείωτη 
στροφή όσον αφορά την χάραξη της οικονομικής 
πολιτικής και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον 
ενθουσιασμό του Ταμείου κατά τη δεκαετία του 
1990 υπέρ της άρσης των περιορισμών. Υπ´ αυτή 
την οπτική δεν βλέπει με κακό μάτι τα μέτρα που 
λαμβάνουν ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία 
και η Ισλανδία, για να περιορίσουν τις κινήσεις 
κεφαλαίου και να μετριάσουν τις αρνητικές 
επιπτώσεις τους στην οικονομία τους.

Εδώ και μήνες οι αναδυόμενες χώρες 
διαμαρτύρονται ότι αποσταθεροποιούνται 
από κινήσεις ασταθών κεφαλαίων που 
τροφοδοτούνται από μεγάλα σχέδια ανάκαμψης 
στη Δύση (μηδενικά επιτόκια, επαναγορά 
κρατικών ομολόγων κ.λπ.). «Η απελευθέρωση 
της ροής κεφαλαίων περιλαμβάνει κινδύνους, 
οι οποίοι ενισχύονται όταν οι χώρες δεν έχουν 
ακόμη επιτύχει επαρκή βαθμό ανάπτυξης 
του χρηματοπιστωτικού συστήματός τους», 
παραδέχεται το ΔΝΤ. 

Ωστόσο, η οικονομική κρίση έδειξε ότι ούτε οι 
ανεπτυγμένες χώρες είναι στο απυρόβλητο. «Σε 
ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, 
η ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών 
δεν εμπόδισαν να σχηματιστούν δυσβάστακτες 
οικονομικές φούσκες» σημειώνει και δέχεται 
ότι στην πρόσφατη οικονομική κρίση ακόμη 
και οι λιγότερο ανοιχτές οικονομίες υπέστησαν 
απώλειες πλούτου.
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Εικοσιτετράωρη απεργία  πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) αύριο Πέμπτη  
στο κεντρικό ΤΕΕ και στα περιφερειακά τμήματα του, ενώ στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην είσοδο του υπουργείου Δημοσίων Έργων (Χαριλάου Τρικούπη 
182). Αίτημα του Συλλόγου, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του είναι «η κάλυψη των 
εσόδων του ΤΕΕ, που καταργήθηκαν με το νόμο 4093/12, με νέο θεσμοθετημένο πόρο, είτε 
μέσω του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος υπουργείου, ώστε να μην αλλοιωθεί ο θεσμικός 
ρόλος του ΤΕΕ, ως ΝΠΔΔ και η καταβολή μισθοδοσίας των εργαζομένων του».  

Εικοσιτετράωρη απεργία του ΣΕΤΕΕ

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΝΥΠ 

Νέα μέτρα για την αξιοποίηση 
του 

Μέτρα για την απλούστευση των δια-
δικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση 
της απορρόφησης των κοινοτικών 
κονδυλίων και την ενίσχυση της 
ρευστότητας των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων με τη χορήγηση δανείων 
κεφαλαίου κίνησης με επιδοτούμενο 
επιτόκιο προβλέπει μεταξύ άλλων η 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, 
που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμ-
βούλιο. Ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. 
Χατζηδάκης μιλώντας στο συνέδριο 
για την οικονομία του Ελληνοαμερι-
κανικού επιμελητηρίου αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων και στα οκτώ μέτρα για 
την απλούστευση των διαδικασιών 
του ΕΣΠΑ, τονίζοντας ότι περιορί-
ζονται κατά 60% οι υπογραφές που 
απαιτούνται για ένταξη στα προγράμ-
ματα του ΕΣΠΑ. Αλλάζει ο θεσμός 
του υπόλογου. Περιορίζονται μια 
σειρά από γραφειοκρατικές διαδικα-

σίες. Θα ανακοινωθεί νέο πρόγραμ-
μα του ΕΤΕΑΝ για κεφάλαια κίνησης 
στις επιχειρήσεις. Θα ξεμπλοκάρει το 
πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον. 
Πριν το τέλος του χρόνου θα ανακοι-
νωθούν προγράμματα για την κάλυ-
ψη εγγυητικών επιστολών ελληνικών 
τραπεζών σε μεγάλη κλίμακα για να 
διευκολυνθεί το εισαγωγικό και εξα-
γωγικό εμπόριο. Στον τομέα των δι-
αρθρωτικών αλλαγών  είπε ο υπουρ-
γός ότι θα κατατεθεί στη Βουλή το 
νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επεν-
δύσεις που θα περιλαμβάνει ρύθμιση 
για δημιουργία μιας κεντρικής αδειο-
δοτικής αρχής. Προχωρούν νομοθε-
τικού χαρακτήρα ρυθμίσεις για ΟΣΕ, 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ για να ξεπεραστούν τα 
προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την άνοιξη του 2013 να 
προχωρήσει η αποκρατικοποίηση. 

Στον τομέα των 
μεγάλων έργων, 
ο υπουργός Ανά-
πτυξη ανακοίνω-
σε ότι σε λίγες 
ημέρες θα γίνουν 
α να κο ινώ σ ε ις , 
ώστε να επανεκ-
κινήσουν οι αυτο-
κινητόδρομοι δη-
μιουργώντας νέες 
θέσεις εργασίας.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

11
Δεκεμβρίου

2012

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:τεχνικής ενημέρωσης: «Ψυκτικά 
μέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερμότητας υψηλών 
θερμοκρασιών»
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: της UN ECE WPLA 
και της FIG:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και 
Κατοικία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
Αμερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρμανσης, Ψύξης και 
Κλιματισμού 

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Τοπογράφων 
Μηχανικών, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ

11-14 
 Δεκεμβρίου

2012

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας12-14 
Δεκεμβρίου

2012

Tο Εθνικό Κέντρο Tεκμηρίωσης (EKT) διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Δια-
μόρφωση εθνικών πολιτικών για την Ανοικτή Πρόσβαση" αύριο Πέμπτη 6 
Δεκεμβρίου 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρ-
βας). Στόχος της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού έργου MedOANet, είναι να παρουσιάσει τις τρέχουσες πολιτικές 
και καλές πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς στον τομέα της Ανοικτής 
Πρόσβασης στην επιστημονική γνώση, να ενημερώσει για τις εξελίξεις στην 
Ελλάδα, και να συμβάλει στη συντονισμένη υιοθέτηση πολιτικών Ανοικτής 
Πρόσβασης στη χώρα. Η ημερίδα είναι μία από τις έξι που πραγματοποι-
ούνται αυτή την περίοδο στις μεσογειακές χώρες που συμμετέχουν στο 
MedOANet. Οι γλώσσες της εκδήλωσης είναι η ελληνική και η αγγλική και θα υπάρχει ταυτόχρονη διερ-
μηνεία. Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση www.ekt.gr/events/live. Πληροφορίες: http://
openaccess.gr/conferences/workshop2012/, http://www.ekt.gr

HΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣβΑΣΗ

Διεθνές συνέδριο  
για την αειφορία  

στον τουριστικό κλάδο 

Το ΤΕΕ-Θράκης και τα Εργαστήρια Ωπλισμένου 
Σκυροδέματος, Δομικών Υλικών και Οικοδομικής της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ. διοργανώνουν ημε-
ρίδα με θέμα: “Σεισμική αποτίμηση και αναβάθμιση 
της φέρουσας ικανότητας οικοδομικών κατασκευών”.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη στο Αμφι-
θέατρο του Κεντρικού Συγκροτήματος Πολυτεχνικής 
Σχολής Δ.Π.Θ., την Παρασκευή 7/12/2012 (ώρα έναρ-
ξης 9:30 π.μ.). Στόχος της ημερίδας να παρουσιάσει: 
•Νέα γνώση σε επίπεδο μελέτης και μεθόδους 
εφαρμογής. •Κανονιστικό πλαίσιο με έμφαση στους 
Ευρωκώδικες και τον Κανονισμός Επεμβάσεων 
στις Κατασκευές (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες: -Η αναγκαιότητα του 
ελέγχου και της αποτίμησης της σεισμικής διακιν-
δύνευσης των κατασκευών (καθ. Α. Καραμπίνης)  
-Σεισμική τρωτότητα και διακινδύνευση οικιστικών 
συνόλων (επ. καθηγήτρια Α. Μπαλτζοπούλου) -Προ-
σεισμικός έλεγχος κτιρίων Διαβάθμιση – Εφαρμο-
γές (καθ. Α. Καραμπίνης – λεκτ. Θ. Ρουσάκης)  -Η 
Μνημειακή Αξία και η Αξία Αντισεισμικής Προστασίας 

ως Παράμετροι Σχεδιασμού για την Αποκατάσταση 
και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων στην ευρύτερη 
περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (αν. 
καθ. Μ. Παπαδόπουλος) -Κανονισμοί επεμβάσεων σε 
υφιστάμενες κατασκευές – Βασικές αρχές κριτήρια 
ανασχεδιασμού – Έλεγχοι Ασφαλείας (καθ. Α. Καρα-
μπίνης) -Διερεύνηση τεκμηρίωση – Βασικά δεδομένα 
για την αποτίμηση και τον ανασχεδιασμό και Ανάλυση 
- Συμπεριφορά δομικών στοιχείων (επ. καθ. Κ. Χαλιο-
ρής) -Διαστασιολόγηση επεμβάσεων – Σχεδιασμός 
ενισχύσεων σε δομικά στοιχεία ΩΣ – Εφαρμογές 
(λεκτ. Θ. Ρουσάκης – υποψ. διδακτ. Δ. Αχιλλοπούλου) 
-Περιεχόμενα μελέτης – Κατασκευή – Διασφάλιση 
ποιότητας (επ. καθ. Α. Μπαλτζοπούλου)
-Εκτίμηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος 
υφιστάμενων κατασκευών (αν. καθ. Α. Σάββα)
-Διάβρωση ωπλισμένου σκυροδέματος και επισκευή 
κατασκευών ωπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 Κ. Σίδερης
Πληροφορίες: ΤΕΕ-Θράκης (τηλ.: 25310-35313 και 
25310-35314).

“Σεισμική αποτίμηση και αναβάθμιση της  
φέρουσας ικανότητας οικοδομικών κατασκευών” 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργα-
νώνει, σε συνεργασία με άλλους φορείς, δι-
εθνές συνέδριο με θέμα την προώθηση της 
αειφορίας στον τουριστικό κλάδο, τη Δευτέρα 
10 Δεκεμβρίου 2012 στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel (08:30-18:00).  Οι εισηγητές του συ-
νεδρίου θα προέρχονται από τον ευρύτερο 
τουριστικό κλάδο, καθώς και από τον επιστη-
μονικό και ερευνητικό χώρο. 
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί  αναλυτι-
κά το λογισμικό εργαλείο που αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο του έργου LIFE+ CΑRBONTOUR 
http://uest.ntua.gr/carbontour  και που μπο-
ρεί να διευκολύνει το προσωπικό αλλά και 
τους ιδιοκτήτες των τουριστικών μονάδων 
να υπολογίσουν την ενέργεια που κατανα-
λώνουν και τις εκπομπές του CO2 και να τις 
μειώσουν εξοικονομώντας ενεργειακούς πό-
ρους και χρήματα. 
Πληροφορίες: www.ecotourism2012.uest.gr 
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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΝΥΠ

Τα 8 νέα μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ
Τα νέα μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ και την 
επιτάχυνση της απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων , που περι-
λαμβάνει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδίδεται από το 
Υπουργικό Συμβούλιο, όπως προωθήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης αναλυτικά προβλέπουν ότι: 
1. Καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη 
διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. 
Το πλήθος των υπογραφών που απαιτούνταν μέχρι σήμερα, οδηγούσε 
σε καθυστερήσεις στο ρυθμό υλοποίησης των έργων. 
2. Για την ταχύτερη διεξαγωγή των διαγωνισμών που αφορούν προμή-
θειες υλικών και υπηρεσίες προβλέπεται, αφενός, να συγχωνεύονται 
τα στάδια αξιολόγησης του Φακέλου Α΄ (δικαιολογητικά) και του Φα-
κέλου Β΄ (τεχνική προσφορά) και αφετέρου τα στάδια αξιολόγησης 
των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού. 
3. Οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δη-
μοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών στις οποίες έχει 
εφαρμογή κοινοτικό δίκαιο θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο 
κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ύψους 1% επί του προϋπολογισμού του 
διαγωνισμού και με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. 
Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται στον αιτούντα εάν ευδοκιμήσουν τα 
ασφαλιστικά μέτρα. Η πρόβλεψη του παραβόλου αναμένεται να λει-
τουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέ-
τρων προφανώς αβάσιμων που καθυστερούν την ολοκλήρωση των 
διαγωνισμών και αυξάνουν το φόρτο των δικαστηρίων. 
4. Προβλέπεται δυνατότητα συγχρηματοδότησης έργων των Δημο-
τικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας των ΔΕΥΑ και να επιταχυνθεί η 
ολοκλήρωση των έργων τους. 
5. Προκειμένου να αποφευχθούν καθυστερήσεις στους διαγωνισμούς 
για τυπικούς λόγους, ορίζεται ρητά ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις που 
προσκομίζονται είναι αποδεκτές εφόσον φέρουν ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ημερών πριν την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού. 
6. Παρέχεται η δυνατότητα να ορίζονται και ΝΠΙΔ του δημόσιου και 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως υπόλογοι – διαχειριστές συγχρη-

ματοδοτούμενων έργων, με σκοπό τη διευκόλυνση διενέργειας πλη-
ρωμών των έργων μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού της Τραπέζης 
της Ελλάδος, που ήδη αξιοποιείται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. 
Η ρύθμιση αναμένεται να διευκολύνει την ταχεία αποκατάσταση των 
εκκρεμοτήτων για την παράδοση και αποπληρωμή συγχρηματοδοτού-
μενων έργων. 
7. Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση της απόφασης έντα-
ξης των έργων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς 
καταργείται πλέον η προηγούμενη αποδοχή της απόφασης από το δι-
καιούχο. Στο εξής θα εκδίδεται κατευθείαν η απόφαση ένταξης και θα 
απευθύνεται στον τελικό δικαιούχο, ο οποίος αν εντός 30 ημερών δεν 
αντιταχθεί, τότε θα τεκμαίρεται πως την αποδέχεται και το αντίστοιχο 
έργο θα εντάσσεται. 
8. Γίνεται υποχρεωτική η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος 
σώρευσης κρατικών ενισχύσεων από όλους τους φορείς που χορη-
γούν κρατικές ενισχύσεις, προκειμένου να είναι δυνατή η συνολική 
παρακολούθηση των ενισχύσεων που λαμβάνονται από επιχειρήσεις, 
όπως έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι ρυθμίσεις για ΟΣΕ , ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που σύμφω-
να με το ΥΠΑΝΥΠ έχουν στόχο να ξεπεραστούν 
τα προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
την άνοιξη του 2013 να προχωρήσει η αποκρα-
τικοποίηση τους, που  περιλαμβάνονται στην 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εκδί-
δεται από το Υπουργικό Συμβούλιο αναλυτικά 
προβλέπουν:
1. Ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλι-
κού του Ελληνικού Δημοσίου, με βάση τις δε-
σμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο εξυγίανσης του 
ΟΣΕ. Κύριες δραστηριότητες της νέας εταιρείας 
(ROSCO) θα είναι να παρέχει σε τρίτους υπηρε-
σίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής 
του τροχαίου και λοιπού σιδηροδρομικού υλικού 
και άλλων μέσων σταθερής τροχιάς, αλλά και η 
διαχείριση και η εκμίσθωση τροχαίου υλικού 

σε τρίτους. Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσμα-
τική λειτουργία της εταιρείας θα απορροφήσει 
τον κλάδο συντήρησης του τροχαίου υλικού του 
ΟΣΕ (Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου 
Υλικού) όπως αυτή ορίζεται στον εσωτερικό κα-
νονισμό λειτουργίας του οργανισμού. Το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να καθο-
ριστούν λεπτομέρειες ως προς τις υπάρχουσες 
συμβάσεις που αφορούν στον προσδιορισμό του 
τροχαίου υλικού καθώς και θέματα προσωπικού 
με μέριμνα για τους εργαζόμενους.
2. Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα του τροχαίου 
υλικού του ΟΣΕ στο Δημόσιο ή σε φορέα του 
Δημοσίου, τους επόμενους δύο μήνες, για εμπο-
ρική εκμετάλλευση. Τροχαίο υλικό μπορεί να 
παραμείνει στον ΟΣΕ, εφόσον συνδέεται με τη 
δραστηριότητα του διαχειριστή υποδομής.

3. Μεταβίβαση χωρίς αντάλλαγμα στο Ελληνικό 
Δημόσιο το σύνολο των μετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ, 
της εταιρείας διαχείρισης της σιδηροδρομικής 
ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, υπό την εποπτεία 
του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Ελληνικό 
Δημόσιο αναλαμβάνει την περιουσία ως αντάλ-
λαγμα για την ανάληψη του χρέους του ΟΣΕ. Στο 
πλαίσιο αυτό, δύναται να καθοριστούν ακίνητα 
που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδη-
ροδρομική Υποδομή και άρα πρέπει να παραμεί-
νουν στο διαχειριστή (ΟΣΕ).
Η λειτουργική απόσχιση θα ολοκληρωθεί το 
ταχύτερο δυνατόν με την έκδοση των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων και την μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων όπως ορίζει η σχετική 
νομοθεσία.

Ρυθμίσεις για την αποκρατικοποίηση ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΨΗ ...ΦΑΙΝΕΤΑΙ
Ότι πρόκειται για το νέο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
(NCAM) στο Μπουένος Άιρες, το οποίο προτείνουν οι 
αρχιτέκτονες Frisly Colop Morales, Jason Easter και 
tukasz Wawrzenczyk, με στόχο να ενσωματώσει τη 
δυναμική πολιτιστική ζωντάνια της πόλης. Το κτίριο βρί-
σκεται στην όχθη του Ρίο ντε λα Πλάτα, και ως αρχιτεκτο-
νικό έργο αντιπροσωπεύει την ίδια την πόλη.
Ο σχεδιασμός έχει προβλέψει διάφορες εκθέσεις (αρχι-
τεκτονικής, ζωγραφικής, γλυπτικής, μόδας και κλωστοϋ-
φαντουργίας) και χώρους συγκέντρωσης και εκδηλώσε-
ων, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει χάρη στην τοποθέτηση 
και τοποθεσία του, έναν παραλιακό χώρο περιπάτου ιδι-
αίτερα ευχάριστου για τους ντόπιους και τους τουρίστες.
Στην αντολική πρόσοψη, σε μια εσοχή, έχει δημιουρ-
γηθεί μια πλατεία προς τη νότια κατεύθυνση και ένα 
αμφιθέατρο προς τη βόρεια. Ένα μεγάλο άνοιγμα στην 
βόρεια ανύψωση έχει διπλή κατεύθυνση συνδέοντας την 
εσωτερική αίθουσα με το εξωτερικό αμφιθέατρο. Με-
γάλη αναδιπλούμενη οθόνη επιτρέπει παραστάσεις για 
τους επισκέπτες που βρίσκονται μέσα, έξω ή και στα δύο 
ταυτόχρονα μέρη.
Μια δεύτερη εξωτερική στοά, ταυτόχρονα και πύλη ει-
σόδου δημιουργείται με την ανύψωση του κεντρικού 
τμήματος του όγκου του κτιρίου. Αυτός ο καλυμμένος 
χώρος πολλαπλών χρήσεων, συνδέει την ανατολή και 
δυτική πλευρά του χώρου, επιτρέποντας την κυκλοφορία 
γύρω από το κτίριο, ενώ εξασφαλίζει μια θαυμάσια θέα 
προς το ποτάμι. 
Ο γραμμικός σχεδιασμός φωτισμού, έχει ενσωματωθεί 
στην κάτω πλευρά του κτιρίου για να σηματοδοτήσει 
την είσοδο και να φωτίζει την περιοχή κατά τις βραδι-
νές εκδηλώσεις. Το φως κάτω από τη σκεπή, επιτρέπει 
στο κτίριο να παίζει το ρόλο ενός φάρου κατά μήκος της 
παραλίας.
Οι επισκέπτες εισέρχονται από το κάτω μέρος του κτι-
ρίου και αμέσως βρίσκονται σε ένα τετραώροφο αίθριο, 
το οποίο λειτουργεί ως σπονδυλική στήλη, μια κάθετη 
σύνδεση των υπερκείμενων εκθεσιακών χώρων. Βόρεια 
και νότια του αίθριου, σε τρία επίπεδα, βρίσκονται μονό-
ροφες και διόροφες γκαλερί. Ελάχιστοι είναι οι διαχωρι-
στικοί τοίχοι εντός του κτιρίου, γεγονός που ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις των επιμελητών των εκθέσεων και άλλων 
εκδηλώσεων. Κατά μήκος του ανοιχτού αίθριου έχει δια-
μορφωθεί μια γκαλερί-διάδρομος των επισκεπτών, από το 
ένα ως το άλλο άκρο του κτιρίου. Στο υψηλότερο σημείο 
του αίθριου έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη καφετέρια που 
προσφέρει θέα στις διάφορες γκαλερί που βρίσκονται 
πιο κάτω. Οι εξωτερικοί τοίχοι όλου του κτιρίου είναι μια 
σύνθεση κινούμενων πάνελ, που επιτρέπουν να αλλάζει 
ανά πάσα στιγμή ο φυσικός φωτισμός εντός του κτιρίου. 
Αλλάζοντας τη θέση τους, οι τοίχοι μοιάζουν να ανοίγουν 
και να επιτρέπουν περισσότερο φυσικό φως στο αίθριο, 
ενώ κλείνουν προς τις στοές, όπου ο μέτριος και έμμε-
σος φωτισμός είναι ο καλύτερος για τις λειτουργίες που 
φιλοξενούνται εκεί. Τα ίδια πάνελ είναι δυνατόν να χρη-
σιμοποιηθούν ως σκίαστρα, μετριάζοντας τις απαιτήσεις 
για ψύξη ή για θέρμανση. Η οροφή είναι εξοπλισμένη με 
ηλιακά πάνελ, τα οποία κινούνται παρακολουθώντας την 
πορεία του ήλιου και μεγιστοποιώντας την απόδοσή τους.



Παράνομη έκρινε το 
Πολυμελές Πρωτοδι-
κείο την είσπραξη του 
λεγόμενου «χαρατσιού» 
μέσω των λογαριασμών 
της ΔΕΗ. Το δικαστήριο 
έκανε δεκτή συλλογική 
αγωγή που κατέθεσαν 
οργανώσεις και ομο-
σπονδίες καταναλωτών κατά του μέτρου της είσπραξης του 
τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τους δικηγόρους 
των οργανώσεων, η απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο είναι 
προσωρινά εκτελεστή, γεγονός που σημαίνει ότι η ΔΕΗ πρέπει 
να σταματήσει να εισπράττει το «χαράτσι» -ακόμη και αν ασκή-
σει έφεση κατά της απόφασης- μέχρι να κριθεί εκ νέου το θέμα 
από τη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Οικονομικών 
ετοιμάζεται να στείλει ειδοποιητήρια σε περίπου 350.000 ιδιο-
κτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν, μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ, το ειδικό τέλος ακινήτων για το 2011. Με τα ειδοποιητήρια, 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καλούνται να εξοφλήσουν άμεσα τις 
οφειλές τους. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν τακτοποιήσουν τα χρέη 
τους προς την εφορία θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις 
σε εισοδήματα, καταθέσεις και κινητά περιουσιακά στοιχεία. Το 
σύνολο των ποσών που θα κληθούν να καταβάλουν ανέρχεται σε 
220 εκατομμύρια ευρώ.

Σημαντική δικαστική απόφαση  
για το τέλος ακινήτων 

Πακέτο προτάσεων για την ενίσχυση του κατασκευαστικού τομέα δημο-
σιοποίησε η ομοσπονδία κατασκευαστικών και οικοδομικών επιχειρήσε-
ων Ελλάδος το οποίο περιλαμβάνει:
1.Κατάργηση της υποχρέωσης απόδοσης φόρου ακινήτου περιουσίας 
από τις οικοδομικές επιχειρήσεις για τα ακίνητα που δεν έχουν πουλήσει 
διότι είναι αντισυνταγματικό για εμπόρευμα που είναι αδιάθετο να κα-
ταβάλλεται φόρος όταν καμία άλλη επιχείρηση δεν καταβάλει παρόμοιο 
φόρο.
2.Αναστολή εφαρμογής του Ν. 3427/2005 που αφορά τον ΦΠΑ στα ακί-
νητα μέχρι το 2015.
3. Μείωση του φόρου μεταβίβασης των ακινήτων στο 5% .
4. Η ισχύουσα απαλλαγή του πόθεν έσχες για ανέγερση και αγορά ακι-
νήτου για ανέγερση και αγορά ακινήτου από οικοδομικές επιχειρήσεις 
ή ιδιώτες να παραταθεί μέχρι και το 2015, προκειμένου να γίνουν νέες 
επενδύσεις στην Κτηματαγορά.
5. Μέτρα για την επιστροφή των ελληνικών κεφαλαίων και την τόνωση 
των επενδύσεων σε ακίνητα από τους Ομογενείς.
6. Να μην εφαρμοστεί νόμος υπεραξίας στα ακίνητα διότι είναι ανασταλ-
τικός παράγοντας στην Κτηματαγορά.
7) Αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, όπου αυτές 
είναι μεγαλύτερες των αγοραίων, και κατάργηση των συντελεστών εμπο-
ρικότητας στα επαγγελματικά ακίνητα διότι η εμπορικότητα έχει καταρ-
γηθεί πλέον τελείως εκτός των μεγάλων εμπορικών κέντρων.
Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι μπορεί να υπάρξει άμεση αύξηση εσόδων 
του κράτους άνω των τριών δισεκατομμυρίων ευρώ, με την βελτίωση του 

νόμου 4014/2011, που θα αποσκοπεί στην ένταξη στο νόμο χιλιάδων ακι-
νήτων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει:
Α) Η ημερομηνία της 28ης Ιουλίου 2011 να διευκρινίζεται ότι αφορά ακί-
νητα που έχουν υποχρέωση έκδοσης άδειας οικοδομής μέχρι την πιο 
πάνω ημερομηνία και έχει γίνει έναρξη εργασιών μέχρι την ημερομηνία 
αυτή πιστοποιούμενη με δημόσιο έγγραφο.
Β) Παράταση της ημερομηνίας ένταξης στον νόμο από 31/1/2013 σε 
31/1/2014.

Πακέτο προτάσεων για τον κατασκευαστικό τομέα 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α’ 227/16.11.2012) το Προε-
δρικό Διάταγμα καθορισμού προσόντων επιθεωρητών σε μεταποιητικές ή συναφείς 
εγκαταστάσεις, θέσπισης κανόνων του έργου τους, πιστοποίησης και εγγραφής τους 
στο Μητρώο.  Με το Προεδρικό Διάταγμα δημιουργείται Μητρώο Πιστοποιημένων 
Επιθεωρητών που θα ελέγχουν την τήρηση των όρων και περιορισμών για την εγκα-
τάσταση και τη νόμιμη λειτουργία μιας επιχείρησης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή, διατηρεί 
το δικαίωμα διενέργειας δειγματοληπτικών επιθεωρήσεων ή επιθεωρήσεων κατόπιν 
καταγγελίας και είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του έργου των 

επιθεωρητών.  Επιθεωρητές μπορεί να 
είναι ιδιώτες ή δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
οποίοι εγγράφονται στο Μητρώο, που 
θα τηρείται στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, 
Υποδομών και Δικτύων, με τη μορφή 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.  Η 
πιστοποίηση των ικανοτήτων των Επι-
θεωρητών βασίζεται μεταξύ άλλων, 
στην εμπειρία και την επιστημονική 
τους κατάρτιση στον τομέα της αδειο-
δότησης.  Βάσει της αξιολόγησης των 
κριτηρίων που αναλύονται στο Προε-

δρικό Διάταγμα, οι Επιθεωρητές μπορούν να αποκτήσουν άδειες που διακρίνονται σε 
δυο κατηγορίες: για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και για δραστηριότητες κάθε 
βαθμού όχλησης. Η ανάθεση των επιθεωρήσεων που θα διενεργούνται από μονομελή 
ή διμελή κλιμάκια, θα είναι αποτέλεσμα ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Στο ΦΕΚ το ΠΔ για το Μητρώο  
Πιστοποιημένων Επιθεωρητών
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Δημοσιοποίησε η ομοσπονδία κατασκευαστικών και οικοδομικών επιχειρήσεων 
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Οι έντονες αντιδράσεις οδήγησαν στην 
κατάρρευση των παρεμβάσεων- ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΜΗΔΕΝ» 
ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Παραμένει ο στόχος των 
2,5 δισ. επιπλέον ECOFIN: ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ Τράπεζα της Ελλάδος: Ανάλυση που καταγράφει 
αθέμιτες συμπράξεις και απουσία ανταγωνισμού- ΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ 
ΠΟΥ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΙΟΒΕ: ΑΝΟΔΙΚΑ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ-Στα υψηλά 20 μηνών το Νοέμβριο 
EUROGROUP: ΔΙΧΑΖΕΙ Η ΔΙΑΔΟΧΗ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Προαναγγελία για βελτιώσεις ύστερα από σύσκεψη 
στο Μαξίμου- ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Αλλαγές μετά τη θύελλα 
Βέβαιος για ανάκαμψη της οικονομίας, ο πρωθυπουργός- ΦΩΣ 
ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ ΤΟ 2013 «ΒΛΕΠΕΙ» Ο ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ ΘΕΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Έκθεση DEUTSCHE 
BANK: ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ «ΘΗΣΑΥΡΟΣ» 427 ΔΙΣ. ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ 
ΚΡΗΤΗ Προτάσεις από τη ΔΗΜΑΡ για την εξυγίανση του πολιτικού 
συστήματος- ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ- Φ. 
Κουβέλης: Ώριμη επιλογή η απλή αναλογική Ελκυστικοί οι όροι, λένε 
τα funds- ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΤΩΡΑ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 
ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ.

ΕΞΠΡΕΣ: Αγώνας δρόμου για αλλαγές στο φορολογικό 
προκειμένου να αμβλυνθούν οι πολιτικές αντιδράσεις- 
ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ… ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Υπ. Οικονομικών: ΜΟΝΟ 
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ- Περιορισμό απαισιοδοξίας 
εκτιμά το ΙΟΒΕ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΕ- Τριβές ανάμεσα στη Γερμανία και τη Γαλλία για τον 
αναβαθμισμένο ρόλο της ΕΚΤ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΜΙΣΘΟΥΣ ΔΕΝ ΠΕΡΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ- Στρεβλώσεις και 
παραοικονομία οι αιτίες, σύμφωνα με την ΤτΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 
ΕΦΑΠΑΞ ΣΕ 70.000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ- Των Ταμείων του Δημοσίου, 
της ΔΕΗ και του ΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ- 
Σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής για την ενοποίηση της 
Ευρωζώνης ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 50 ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- Για το 
ελληνικό πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Ζητούν ως αντάλλαγμα την 
αναβαλλόμενη φορολογία.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Διάσταση 
μεταξύ κυβερνητικών εταίρων- Βελτιώσεις προαναγγέλλει ο κ. Σαμαράς  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 2.000 ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΝΙΤΑΚΗ- Με πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου.

ΤΑ ΝΕΑ: Φορολογία: Νέα σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τον 
Στουρνάρα σήμερα στο Μαξίμου- ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  
ΔΕΗ: Περιμένει εντολές από την κυβέρνηση- ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ 
ΣΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ  Εφάπαξ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2013.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Στην αρένα βιομήχανοι, τραπεζίτες και 
εκδότες- ΑΓΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ  Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρακάμπτει 
τους δημάρχους- ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 35 ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΔΩΣΑΝ ΛΙΣΤΕΣ- Την «πληρώνουν» 650 εργαζόμενοι ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου Β’θμιας εκπαίδευσης  ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: 
«ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΕΩΣ 25.000 €.

ΕΘΝΟΣ: Η τελική ρύθμιση της κυβέρνησης για Δημόσιο και ΔΕΗ- ΣΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 70.000 ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ  ΤΡΙΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  Διάγγελμα Χριστόφια: ΣΤΗ…ΖΩΝΗ ΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΙ- Προκαλούν τεράστια ζημιά 
στην Κυβέρνηση.

6 ΜΕΡΕΣ: Δικαστική απόφαση- σταθμός- ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ- 
Ανοίγει από σήμερα ο δρόμος για αποζημιώσεις καταναλωτών, αν η ΔΕΗ 
επιμείνει να το εισπράττει. Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι πολίτες για 
να γλιτώσουν τον ειδικό φόρο  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΣΑΜΑΡΑ, 
ΑΛΛΑ ΤΑ 2,5 ΔΙΣ. ΘΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Επικίνδυνα λόγω ελλείψεων 

τα νοσοκομεία της Ελλάδας- ΕΣΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑ  ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΝ 8 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  ECOFIN: ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  ΔΕΗ: ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟΥΣ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: SOS από ευρωπαϊκό κέντρο λοιμώξεων 
και ΚΕΕΛΠΝΟ- ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΕΚΑΤΟΜΒΗ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ.

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μόνο από τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της 
Κρήτης- 214 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  Απόφαση- βόμβα 
του Πρωτοδικείου- ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΜΕΣΩ ΔΕΗ!  Ο Σαμαράς σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού 
Επιμελητηρίου ξεκαθάρισε: «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΤΟ ΝΕΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ».

Η ΑΥΓΗ: Σχέδια για πριμοδότηση των τραπεζών ακόμη και με 7 δισ. 
ευρώ, ώστε να μετάσχουν στην ανταλλαγή ομολόγων- ΦΟΡΟΓΔΑΡΣΙΜΟ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: ΕΦΑΠΑΞ: ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΜΕ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 
ΧΡΕΩΝ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Κόντρα γιατρών- φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΥΥ- 
ΣΕ ΟΜΗΡΙΑ 10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ!  Α. ΣΑΜΑΡΑΣ: 
ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 25.000 €.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Με έκθεσή της η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας 
παραδέχεται ότι «καθαρίζουμε» το 2020- ΝΤΟΪΤΣΕ ΜΠΑΝΚ: 
ΞΕΧΡΕΩΝΕΤΕ ΜΕ 430 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ!
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ, ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
ΣΤΑ ΥΨΗ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 17 | 5/12/2012

Η μη λειτουργία του ανταγωνισμού, n αύξηση των άμεσων και 
έμμεσων φόρων, αλλά και το... «λίπος» που παρά την ύφεση 
υπάρχει ακόμη στην ελληνική οικονομία, αποτελούν, σύμφωνα 
με την Τράπεζα της Ελλάδος, τις βασικές αιτίες την ακαμψία των 
τιμών, την ώρα που από το 2010 οι αποδοχές των εργαζομένων 
καθώς και το κόστος εργασίας ανά προϊόν καταρρέουν. Έτσι, 
αν και φέτος οι μέσες ονομαστικές προ φορολογίας αποδοχές 
των μισθωτών εκτιμάται ότι μειώνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 
κατά 7% και οι πραγματικές με 8,1%, με τις μειώσεις να έχουν 
ξεκινήσει ήδη από το 2010, ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή αναμένεται να «κλείσει» το 2012 με αύξηση 1,2%. 
Σύμφωνα με τις διαπιστώσει στις οποίες προβαίνει n ΤτΕ, στην 
τελευταία ενδιάμεση έκθεσή της για τη νομισματική πολιτική, 
μία από τις κύριες αιτίες της σθεναρής αντίστασης των τιμών 
στην κρίση είναι ο ανεπαρκής ανταγωνισμός σε κρίσιμους 
τομείς της οικονομίας, όπως για παράδειγμα το διανεμητικό 
εμπόριο και ειδικά στον κλάδο των τροφίμων. Στις στρεβλώσεις 
του ανταγωνισμού περιλαμβάνονται και αυτά που συνδέονται με 
τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, 
τομέας όπου το κράτος, παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου 
από το 2008, έχει πενιχρές επιδοθόσεις, με την έκδοση 
μέχρι στιγμής  μόλις δύο αποφάσεων επιβολής προστίμων. 
Τη διαμόρφωση υψηλών τιμών στα επεξεργασμένα είδη 
διατροφής επηρεάζει, εξάλλου, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος 
αυτών εισάγεται. Πέρα από το όποιο κόστος εισαγωγής, στα 
προϊόντα αυτά αντανακλάται με χρονική υστέρηση n μεγάλη 
αύξηση της τιμής των τροφίμων-βασικών εμπορευμάτων στην 
παγκόσμια αγορά το 2011. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, 
ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των προϊόντων αυτών αναμένεται 
να κυμανθεί από ελαφρά αρνητικές τιμές έως θετικές τιμές της 
τάξης  του 3% μέχρι τα τέλη του 2013. 
Σε δύο άλλες κατηγορίες προϊόντων, τα είδη ένδυσης-υπόδησης 
και τα ηλεκτρονικά, όπου το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα ήταν 
αρκετά υψηλότερο το 2011 σε σχέση με τον μέσο κοινοτικό όρο 
n ΤτΕ «βλέπει» στρεβλώσεις της τιμολογιακής πολιτικής των 
επιχειρήσεων. Στην περίπτωση των τηλεπικοινωνιών, από την 
άλλη, το υψηλό επίπεδο τιμών αποδίδεται από την ΤτΕ είτε στην 
ύπαρξη εναρμονισμένων πρακτικών τιμών είτε στη σημαντική 
αύξηση της έμμεσης φορολογίας στις υπηρεσίες κινητής 
τηλεφωνίας την περίοδο 2010-2011. Η ακαμψία των τιμών 
οφείλεται και στα αδήλωτα εισοδήματα της παραοικονονομίας, 
τα οποία, όπως σημειώνει n ΤτΕ, ακόμη και αν έχουν μειωθεί 
και αυτά λόγω της κρίσης, εξακολουθούν να στηρίζουν τη 
ζήτηση. Στην πραγματικότητα, τα εισοδήματα αυτά λειτουργούν 
και ως μηχανισμός απορρόφησης κραδασμών των κοινωνικών 
αντιδράσεων.
Άλλος ένας καθοριστικός παράγοντας για τη διατήρηση των 
τιμών σε υψηλά επίπεδα είναι n αύξηση της φορολογίας. Η 
αύξηση της έμμεσης φορολογίας επέδρασε στην άνοδο του 
πληθωρισμού το 2010 και το 2011, ενώ το τρέχον έτος εξασθενεί 
n επίδρασή της στις τιμές. Η αύξηση της άμεσης φορολογίας 

από την άλλη περιόρισε ή ακόμη και ανέστειλε τη μείωση 
των τιμών. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, δεν 
μειώνουν τις τιμές και τα περιθώρια κέρδους τους. Τα στοιχεία 
της ΤτΕ είναι αποκαλυπτικά: το κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στον επιχειρηματικό τομέα μειώθηκε κατά 1,1% το 
2010, κατά 3,5% το 2011 και θα μειωθεί περαιτέρω κατά 10,4%  
φέτος, ενώ ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,1% το 
2010, 1% το 2011 και μειώθηκε μόλις κατά 0,6% το εννεάμηνο 
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012. Από τα παραπάνω προκύπτει 
ότι το περιθώριο κέρδους στο σύνολο του επιχειρηματικού 
τομέα της οικονομίας αυξήθηκε, παρά την καταγραφόμενη 
μείωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων του 
μη χρηματοπιστωτικού τομέα που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 5/12/2012

Την αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων, με στόχο την 
ενίσχυση κυρίως των τρίτεκνων και πολύτεκνων οι οποίοι είναι 
οι μεγάλοι «χαμένοι» των φορολογικών αλλαγών, προανήγγειλε 
ο πρωθυπουργός μιλώντας χθες στο ελληνοαμερικανικό 
συνέδριο. Όπως είπε «κάνουμε προσπάθειες, να αποκατασταθεί 
και το μεγαλύτερο μέρος των πολυτεκνικών επιδομάτων σε 
εκείνους που το έπαιρναν ως πρόσφατα». Με τη «φράση είμαι 
με τη μεσαία τάξη, όχι εναντίον της» ο κ. Σαμαράς ξεκαθάρισε 
ότι: 
-«Δεν υπάρχει αυτό που ακούστηκε, για φόρο 45%, πάνω από 
25.000 ετήσιο εισόδημα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Είναι 
αντίθετο με τις ιδέες μου». 
- «Τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων μέχρι 25 
χιλιάδες, θα έχουν φορολογική ελάφρυνση με τους νέους 
συντελεστές. Κι αυτό αφορά όσους παίρνουν ονομαστικά 
ως 2.500 το μήνα, δηλαδή την πλειονότητα μισθωτών και 
συνταξιούχων». 
Για τις επιχειρήσεις ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σε τελική 
φάση η συνολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων - κέρδη και 
διανεμόμενα έσοδα θα πέσει χαμηλότερα από το 30%. Δηλαδή 
χαμηλότερα από το 34% που είναι τώρα, και πολύ χαμηλότερα 
από το 44% που ήταν ως πρόσφατα. 
To φορολογικό νομοσχέδιο, θα συζητηθεί από μηδενική 
βάση στη νέα σύσκεψη που θα έχει αύριο το απόγευμα ο Γ. 
Στουρνάρας με τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που 
στηρίζουν την κυβέρνηση. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει αφού το 
νομοσχέδιο θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή έως τις 11 
Δεκεμβρίου, πριν το Eurogroup της 13ης τρέχοντος, καθώς 
αποτελεί ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα ώστε οι δανειστές 
να προχωρήσουν απρόσκοπτα στην εκταμίευση των δόσεων. Ο 
κίνδυνος να τεθεί σε νέα αμφισβήτηση n κυβερνητική συνοχή 
και n πίεση του χρόνου ανάγκασαν χθες τον Αντ. Σαμαρά να 
συγκαλέσει στο Μαξίμου σύσκεψη στελεχών του οικονομικού 
επιτελείου και έδωσε εντολή να βρεθεί οπωσδήποτε λύση 
που θα διασφαλίζει την ψήφιση, χωρίς διαρροές, του 
νομοσχεδίου και ταυτόχρονα θα δίνεται n αίσθηση πως έγινε 
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το καλύτερο δυνατόν για την προστασία των χαμηλών και 
μεσαίων εισοδημάτων. Χαρακτηριστική ήταν n δήλωση του κ. 
Μαυραγάνη ο οποίος τόνισε ότι «n κυβέρνηση κάτω από πολύ 
δύσκολες συνθήκες, θα έχει την καλύτερη δυνατή πρόταση για 
τους Έλληνες πολίτες». Στη χθεσινή πολύωρη σύσκεψη στο 
Μαξίμου, οι συνεργάτες του πρωθυπουργού Xρ. Λαζαρίδης και 
Δημ. Σταμάτης, σε συνεργασία με τον υφυπουργό Οικονομικών 
Γ. Μαυραγάνη, το γ.γ. Πληροφοριακών Συστημάτων X. Θεοχάρη 
και ανώτατα στελέχη του υπουργείου αναζήτησαν λύσεις 
στο πλαίσιο των προτάσεων που κατέθεσαν την περασμένη 
Παρασκευή οι εκπρόσωποι και των κομμάτων που στηρίζουν 
την κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες μετά και τη 
χθεσινή σύσκεψη επιβεβαιώθηκε πως το οικονομικό επιτελείο 
επαναφέρει στο τραπέζι το βασικό σενάριο της φορολογικής 
κλίμακας με τον υψηλό συντελεστή 45% να επιβάλλεται στο 
τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 48.000 ευρώ. Επίσης 
στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε πρόταση για μείωση του 
ανώτατου συντελεστή από 45% στο 40%.
Για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις που προκύπτουν για 
οικογένειες με παιδιά εξετάζεται n αύξηση των οικογενειακών 
επιδομάτων. Όσον αφορά στα ισοδύναμα μέτρα, τρία σενάρια 
βρίσκονται στο τραπέζι:
1. Η αύξηση του τέλους επιτηδεύματος που επιβαρύνει τους 
ελεύθερους επαγγελματίες
και ανέρχεται σήμερα σε 500 ευρώ.
2. Η αύξηση του φόρου επί των τόκων καταθέσεων.  Ήδη τα 
τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση έχουν συμφωνήσει 
ή τουλάχιστον δεν έχουν διαφωνήσει για την προτεινόμενη 
αύξηση του φόρου επί των τόκων καταθέσεων από το 10% 
στο 15%. Αν ο συντελεστής αυξάνονταν περαιτέρω στο 17,5% 
- πρόταση που έριξε στο τραπέζι n ΔΗΜ.ΑΡ.- εκτιμάται ότι θα 
προέκυπταν επιπλέον έσοδα της τάξεως των 130 εκατ.
3. Η αύξηση του συντελεστή του ενιαίου φόρου ακινήτων που θα 
αντικαταστήσει το ειδικό τέλος ακινήτων που επιβάλλεται μέσω 
ΔΕΗ και το ΦΑΠ από το 2013, για όσους έχουν πολύ μεγάλη 
ακίνητη περιουσία. 
Τις τελικές προτάσεις του οικονομικού επιτελείου θα συζητήσει 
σήμερα ο πρωθυπουργός σε συνάντησή του με τον υπουργό 
Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, ενώ στην αυριανή συνεδρίαση 
της διακομματικής επιτροπής θα καταβληθεί προσπάθεια να 
συγκεραστούν οι αντιθέσεις και να αρθεί το αδιέξοδο.  Η τελική 
πρόταση της διακομματικής επιτροπής θα καταλήξει στο τραπέζι 
της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών οι οποίοι και θα λάβουν 
τις τελικές αποφάσεις.
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Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες για την εξασφάλιση 
δανείων συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ από την Eυρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για λογαριασμό της Αττικό 
Μέτρο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να 
συνεχιστούν τα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα 
όσον αφορά στη συμπρωτεύουσα: Η Αττικό Μετρό ολοκλήρωσε 
όλες τις διαδικασίες που απαιτούνταν, προκειμένου εντός της 

επόμενης εβδομάδας να ξεκινήσει n εκταμίευση της δανειακής 
σύμβασης για το βασικό έργο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η εν 
λόγω δανειακή σύμβαση είναι 30ετούς διάρκειας, προβλέπει 
10ετή περίοδο χάριτος και το ποσό που θα εκταμιευτεί, 
ανέρχεται σε 250 εκατ. ευρώ. To συμφωνηθέν επιτόκιο 
δανεισμού (που είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου) 
ανέρχεται σε 3,743% επιτόκιο με ευνοϊκούς όρους. To συνολικό 
κόστος του έργου είναι 1 δισ. ευρώ και n χρηματοδότηση 
προέρχεται κατά 50% από ευρωπαϊκούς πόρους. Ωστόσο, όπως 
είναι γνωστό, το έργο αυτό δεν προχωρά με το ρυθμό που 
θα έπρεπε και n λύση για να ξεκολλήσει ακόμα αναζητείται 
στις διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο. Βάσει της αρχικής 
σύμβασης, σήμερα, θα έπρεπε να λειτουργεί το Μετρό της 
Θεσσαλονίκης. To πιo αισιόδοξο σενάριο είναι να δοθεί στο 
κοινό το 2016, εφόσον επιλυθούν τα προβλήματα άμεσα. 
Αναφορικά με την επέκταση του Μετρό της Θεσσαλονίκης 
στην Καλαμαριά σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό ο 
ανάδοχος θα υπάρξει στις αρχές του 2013. To έργο διεκδικούν 
οι εξής εταιρείες - κοινοπραξίες: ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική 
- Impregilo Seli-Ansaldo STS, Ακτωρ ATE, Τέρνα - Alpine 
Bau - FCC Construction και J&P Αβαξ - Chella - Alstom 
Transport. Η Αττικό Μετρό έχει αιτηθεί από την ΕΤΕπ δάνειο 
ύψους 400 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό και n έγκριση από 
το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας αναμένεται εντός του 
Φεβρουαρίου του 2013. Η ΕΤΕπ εξέτασε όλες τις απαραίτητες 
λεπτομέρειες και στοιχεία (due diligence) για την επέκταση του 
Μετρό Θεσσαλονίκης, επένδυση συνολικής προβλεπόμενης 
δαπάνης 518 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ n οποία έχει ενταχθεί 
για χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 
Αναφοράς). Σχετικά με την επέκταση του Μετρό της Αθήνας 
n Αττικό Μετρό σε συνεργασία με την ΕΤΕπ προγραμματίζει 
για το πρώτο δίμηνο του 2013 την εκταμίευση της δανειακής 
σύμβασης για το έργο της επέκτασης της γραμμής 3 προς 
Πειραιά, ύψους 250 εκατ. ευρώ. To ποσό αυτό αποτελεί την α' 
δόση από το σύνολο της εγκεκριμένης από την ΕΤΕπ πίστωσης 
για το έργο αυτό, ύψους 550 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσει n 
υπογραφή της δανειακής σύμβασης και για τη β' δόση της 
εγκεκριμένης πίστωσης για το έργο αυτό, ύψους 300 εκατ. 
ευρώ. Για την επέκταση προς Πειραιά έχουν στηθεί τα 6 
εργοτάξια και πραγματοποιείται n αρχαιολογική ανασκαφή 
και τα έργα παράκαμψης των δικτύων κοινής ωφελείας. Ο 
μετροπόντικας αναμένεται να έρθει από την Ιταλία το καλοκαίρι 
και θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο με το σχεδιασμό να προβλέπει 
ολοκλήρωση του έργου τέλος 2017. Με αφορμή την έναρξη της 
εκταμίευσης για το μετρό της συμπρωτεύουσας ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Αττικό Μετρό, Xρ. Τσίτουρας, 
δήλωσε πως «n παραπάνω εξέλιξη επιδεικνύει αφενός την 
εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση της Eυρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων απέναντι στο έργο και την τεχνογνωσία της Αττικό 
Μετρό και αφετέρου την έμπρακτη υποστήριξή της προς την 
ελληνική οικονομία, καθώς ένα τόσο κρίσιμο χρηματικό ποσό 
εκταμιεύεται άμεσα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία».


