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Τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά στενάζουν, η κατα-

νάλωση (άρα η επιβίωση επιχειρήσεων και θέσεων 

εργασίας) διαλύεται, τα έσοδα του κράτους πάνε 

από το κακό στο χειρότερο και τα ασφαλιστικά 

ταμεία απειλούνται με αφανισμό. Κι όμως, οι εκ-

πρόσωποι της “τρόικα” εμφανίζονται να νοιάζονται 

για την ...τραπεζική επάρκεια και να εμμένουν στη 

δημοσιονομική εξυγίανση, αδιαφορώντας για την 

διάλυση της κοινωνίας.

Οι συζητήσεις που γίνονται τις τελευταίες ημέρες 

στην Αθήνα, μακράν απέχουν από λύσεις που θα 

διευκόλυναν ουσιαστικά τους δανειολήπτες. Ταυ-

τόχρονα και της οικονομίας συνολικά, μιας οικο-

νομίας που τελεί σε καθεστώς βαθιάς ύφεσης για 

πέμπτο χρόνο, δίχως ακόμη και σήμερα, μετά από 

τρία “μνημόνια” να βλέπει κάποια “ακτίνα φωτός” 

στον ορίζοντα.

Αντιθέτως, με τις “ευλογίες” της “τρόικα” και την 

επιθυμία των τραπεζιτών να αποφύγουν ή να περι-

ορίσουν το “πικτό ποτήρι” της ανακεφαλιοποίησης, 

βρίσκονται στη χώρα και ήδη δραστηριοποιούνται 

διεθνή distress funds, τα οποία έχοντας εξαγορά-

σει από τράπεζες δάνεια  πολιτών, ασκούν πιέσεις 

για την είσπραξή τους, με την απειλή κατάσχεσης 

και πλειστηριασμού ακόμη και πρώτης κατοικίας. 

Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η γενική κατάσταση της 

οικονομίας δεν προσφέρεται ούτε για αγορές μέσω 

πλειστηριασμών, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι 

ακίνητα θα πωλούνται αντί “πινακίου φακής”, μόνο 

και μόνο για να κερδίσουν οι διεθνείς “καρχαρίες” 

τα προϋπολογισθέντα κέρδη τους.

Απέναντι σ’ αυτή την εφιαλτική επόμενη ημέρα, η 

κυβέρνηση ουσιαστικά παραμένει απαθής, καθώς 

ξοδεύει χρόνο σε ατέρμονες και περίπου αδιέξοδες 

συζητήσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Η κρίση «κατάπιε» το 20% των επιβατών των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Από το 2009 
και έπειτα, τα μέσα μεταφοράς έχασαν 1 στους 5 επιβάτες. Σε απόλυτα νούμερα, η επιβατική 
κίνηση του ομίλου ΟΑΣΑ (μετρό, ηλεκτρικός, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ) συρρικνώθηκε κατά 
167 εκατ. χρήστες από το 2009. Οι επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών ανήλθαν πέρσι στα 684 
εκατ. (εκτίμηση), έναντι 851 εκατ. το 2009, ήτοι μείωση 20%. Αντίστοιχα, μεταξύ 2012 και 2011 
η πτώση ανήλθε στο 7%. 

Μείωση  20% των επιβατών των αστικών 
συγκοινωνιών της Αθήνας

Το Σάββατο 9 Μαρτίου θα υπο-
γραφεί η σύμβαση ανάθεσης της 
μελέτης και κατασκευής της Μονά-
δας V του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού 
(ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας σε εκδήλωση 
που θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή 
Εκπαίδευσης Ορυχείων στο Λιγνιτικό 
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (Πτο-
λεμαΐδα), αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η ΔΕΗ. 
Η σχετική σύμβαση θα υπογραφεί 
από τον πρόεδρο και διευθύνοντα 
σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. Αρθούρο 
Ζερβό και από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της αναδόχου εταιρείας 
ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ενώ θα παραστεί ο 
υφυπουργός Ενέργειας Α. Παπαγε-
ωργίου. 
Η νέα μονάδα, συμβατικής αξίας 
περίπου 1,4 δισ. €, είναι μία από τις 
μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύ-
σεις που έχουν γίνει στη χώρα τα 
τελευταία χρόνια και είναι η μεγα-
λύτερη από όλες τις ενεργειακές 
επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί 
μέχρι σήμερα. 
Η μονάδα V θα συμβάλει αποφασι-
στικά στην προώθηση της ανάπτυξης 
και απασχόλησης στην ευρύτερη 
περιοχή, καθώς κατά την κατασκευή 
της θα απασχοληθούν έως και 3.000 
άνθρωποι, ενώ κατά τη λειτουργία 

της το μόνιμα απασχολούμενο 
προσωπικό εκτιμάται ότι θα υπερβεί 
τα 250 άτομα. Παράλληλα, από τις 
εργασίες κατασκευής και λειτουρ-
γίας της θα επωφεληθούν, άμεσα ή 
έμμεσα, πολλές ελληνικές επιχειρή-
σεις, συμβάλλοντας στην άνοδο του 
κύκλου εργασιών τους. Επιπλέον, η 
νέα Μονάδα V αναβαθμίζει το Ενερ-
γειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς θα αξιοποιεί τα εγχώρια 
κοιτάσματα λιγνιτών, μειώνοντας την 
εξάρτηση της χώρας από εισαγό-
μενες ενεργειακές πρώτες ύλες. 
Τέλος, η νέα Μονάδα θα συμβάλει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητας της ΔΕΗ με την ουσιαστική 
ανανέωση του στόλου των εγκα-
τεστημένων Μονάδων, καθώς το 
κόστος λειτουργίας της θα είναι 
σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με 
τις παλαιές μονάδες.

Η νέα λιγνιτι-
κή μονάδα θα 
διαθέτει την πλέον 
σύγχρονη τεχνο-
λογία, με ισχύ 660 
MW για παραγω-
γή ηλεκτρικής 
ενέργειας και 140 
MW για θερμική 
ενέργεια για τη-
λεθέρμανση στην 
Πτολεμαΐδα.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Επένδυση 1,4 δις  € της ΔΕΗ 
στην Πτολεμαΐδα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. 2  ατζέντα θεμάτων μηχανικών
ΣΕΛ. 3  θέματα μηχανικών
ΣΕΛ. 4  διεθνή θέματα
ΣΕΛ. 5  ελληνική πραγματικότητα
ΣΕΛ. 6 - 7  πρωτοσέλιδα εφημερίδων
ΣΕΛ. 8  αποκόμματα εφημερίδων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  " Έργα μεταφορικών υποδομών 
ως μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας17-18
Απριλίου

2013

16
Μαρτίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: “Η εκούσια μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των από το κράτος στον ελεύθερο επαγγελματία Α.Τ.Μ.”
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας διοργανώνει –το Σάββατο 9 
Μαρτίου 2013, στο ξενοδοχείο Caravel- συνέδριο με θέμα: «Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σ.Κ.Π.) 
μια συνηθισμένη, αλλά… ακόμα άγνωστη ασθένεια. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 
μιλήσουν οι: Μ. Αναγνωστούλη (νευρολόγος), Θ. Ασκητής (νευρολόγος- ψυχίατρος), Δ. Γρη-
γοράκης (διατροφολόγος), Ν. Ζιαγκουβά (κοινωνική λειτουργός), Ε. Καραδήμας (ορθοπαι-
δικός), Ζ. Κέντρος (ειδικός φυσικής ιατρικής), Χ. Κωνσταντινίδης (ουρολόγος), Ν. Μακρής 
(οφθαλμίατρος), Γ. Μανωλέσος (ψυχίατρος), Π. Πατρώνης (λογοθεραπευτής), Π. Ρομποτή 
(ψυχολόγος), Χ. Χρυσοβιτσάνου (ειδική νοσηλεύτρια) κ.ά. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 210- 9600131.
Ζωντανή παρακολούθηση των εργασιών μέσω ιντερνέτ στη διεύθυνση: 
www.livemedia.gr/pollaplisklirinsi

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
(ΕΛΟΤ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η Γενική 
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων (ΓΓΒ) συνδιοργα-
νώνουν ενημερωτική εκδήλωση  με θέμα: 
«Αξιοποίηση Τυποποίησης και Προτύπων 
από ΜμΕ», την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 
και ώρα 13:00, στο Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, 
Αίθουσα ΕΡΜΗΣ, 6ος όροφος).
   Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενημέ-
ρωση του επιχειρηματικού κόσμου για τις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες αξιοποίησης 
της τυποποίησης και των προτύπων από τις 
ΜμΕ και ειδικότερα την εξοικείωση με τα 
διακυβεύματα της εθνικής, ευρωπαϊκής και 
διεθνούς τυποποίησης, την πρόσβαση σε 
πρότυπα, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
τυποποίησης και τη χρηματοδότηση από 

εθνικά και κοινοτικά προγράμματα στήριξης 
της επιχειρηματικότητας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι 
ομιλίες:
- European standards: Benefits for SMEs 
and Standards information platform (CESIP) 
- Ευρωπαϊκός Κανονισμός 1025/2012 για την 
Τυποποίηση 
- Ανάγκες και Προκλήσεις ΜμΕ 
- Πολιτικές Στήριξης ΜμΕ 
- Τυποποίηση και Πρότυπα ως Εργαλεία 
Ανάπτυξης για ΜμΕ 
- Καλές Πρακτικές: 
«Ηλιακά ενεργειακά συστήματα»
«Πρότυπα Μαθησιακής Τεχνολογίας»
«Ασφάλεια μηχανών»
«Κατασκευής Μηχανών».
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 3382356 & 210 
3382245, fax: 210 3626644 & 210 3624643, 
e-mail: nellie@acci.gr.

Αξιοποίηση Τυποποίησης και Προτύπων από ΜμΕ 

   To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του 
Enterprise Europe Network - Hellas, προσκαλεί 
εκπροσώπους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
ερευνητικών οργανισμών, σε εκδήλωση επιχειρη-
ματικών συναντήσεων (Β2Β Networking Event) στις 
12 Μαρτίου, στην Αθήνα (εγκαταστάσεις ΕΚΕΦΕ 
"Δημόκριτος"). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του 
Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Antonio 
Tajani  και του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην προώθηση επιχειρη-
ματικών συνεργασιών στην Ελλάδα και απευθύνεται 
σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς 
οργανισμούς που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να 
επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στον ευρωπαϊκό 
χώρο. 
Η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων καλύπτει 
τους παρακάτω θεματικούς τομείς: Τρόφιμα, Υλικά 
και Βασικές Τεχνολογίες Γενικής Εφαρμογής (KETs), 
Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών, Φαρμακευτική Βιομηχανία / Επιστήμες Υγείας, 
Τουρισμός.
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr, http://www.
b2match.eu/AthensB2B. 

Συνέδριο με θέμα «Έξοδος από την κρίση: Η 
πρόκληση της εναλλακτικής πορείας» διοργανώνει 
το Ινστιτούτο Ερευνών και Πολιτικής Στρατηγικής 
(ΙΝΕΡΠΟΣΤ) σε συνεργασία με το Levy Economics 
Institute της Νέας Υόρκης, στις 8 και 9 Μαρτίου στον 
πολυχώρο «Αθηναΐδα».
Όπως  γνωστοποιήθηκε, το κοινό στοιχείο όλων των 
ομιλητών που θα συμμετάσχουν στην διημερίδα είναι, 
το ότι «συμμερίζονται την άποψη, πως η ακολουθού-
μενη πολιτική σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο 
είναι λανθασμένη και πρέπει να διαμορφωθεί μια 
εναλλακτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση».

Επιχειρηματικές  
συναντήσεις

 «Έξοδος από την κρίση»
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Α 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

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: στη Διαχείριση, τη 
Μηχανική, το Σχεδιασμό και την Οικονομική του 
Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

Τμήμα Μηχανικών Χωρο-
ταξίας, Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και άλλοι φορείς

24-28
Ιουνίου
2013
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«Σε δεινή οικονομική κατάσταση»
Ανακοίνωσε ότι βρίσκεται ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων

«Ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων βρίσκεται σε δεινή 
θέση ως προς την οικονομική του επιβίωση, μη δυνάμενος να 
καλύψει πλέον ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες». Αυτό 
τονίζεται σε ανακοίνωση  του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, την οποία υπογράφουν 
η πρόεδρος Μ. Δεσποτίδη και ο γενικός γραμματέας Μ Τζάρας, η 
οποία αναλυτικά έχει ως εξής: 
-«Βρισκόμαστε στην δύσκολη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ο 
ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων βρίσκεται σε δεινή 
θέση ως προς την οικονομική του επιβίωση, μη δυνάμενος να κα-
λύψει πλέον ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες. Αίτια για 
την πρόσφατη ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής του κατάστα-
σης αποτελούν:
α) η γενικότερη οικονομική κατάσταση της χώρας. 
β) η δηλωμένη αδυναμία του Τ.Ε.Ε., λόγω της συρρίκνωσης των 
εσόδων του, να καλύψει το ισχύον ποσό επιδότησης για τα κατ΄ 
ελάχιστον πάγια έξοδα του Συλλόγου,
γ) η απομείωση των επιχορηγήσεων και χορηγιών λόγω της γενι-
κότερης οικονομικής κρίσης, και 
δ) η δυσκολία, λόγω της κρίσης που βιώνουμε όλοι στο επάγγελ-
μα, είτε η απροθυμία των μελών του συλλόγου να συνεισφέρουν 
μαζικά με την καταβολή των ετησίων συνδρομών τους. 
Παράλληλα, στο πρωτόγνωρα δυσμενές περιβάλλον που δημιουρ-
γεί: 
-η ύφεση στην οικονομία και η επίπτωσή της στον κλάδο μας 
(μείωση μισθών και εισοδημάτων, υποαπασχόληση, ανεργία και 
ανέχεια μεγάλου αριθμού συναδέλφων, συρρίκνωση των αρχιτε-
κτονικών γραφείων κλπ.), 
-η πρωτοφανής κατάργηση των διασφαλίσεων και κατακτήσεων 
στα εργασιακά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά και φορολογικά 
θέματα, καθώς και  η επιχειρούμενη εκ βάθρων αναδιάρθρωση και 
αναδιοργάνωση του συνόλου σχεδόν του θεσμικού πλαισίου της 
κείμενης νομοθεσίας που μας αφορά, σε εποχή έντονης κοινωνι-
κής, πολιτικής και οικονομικής αναταραχής, που δυστυχώς, αντί 
να θεραπεύει τις χρόνιες παθογένειες του συστήματος, κατά πλειο-
ψηφία τις διατηρεί  και  η βεβιασμένη και πρόχειρη απάντηση στα 
χρόνια αιτήματα του κλάδου μας με τη ριζική αλλά αποσπασματική 
αλλαγή του τοπίου άσκησης του επαγγέλματος, που διαιωνίζει την 

αδιαφάνεια και το ποινικοποιεί  θεωρούμε ότι αποτελεί μονόδρομο 
η συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, με συσπείρωση 
στα συλλογικά όργανα και με πρακτική ενδυνάμωση της αλληλεγ-
γύης μεταξύ μας.
 Η έλλειψη διατύπωσης δημιουργικών προτάσεων διεξόδου από 
τη δύσκολη συγκυρία και ανάληψης συγκεκριμένων ευθυνών 
υλοποίησής τους, με έωλα επιχειρήματα περί παραταξιακών ή/
και ιδεολογικών διαφορών, δεν αρμόζει σε εκλεγμένους και μη, 
πάντα όμως ευαισθητοποιημένους συναδέλφους, που επιθυμούν 
να διαφυλάξουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα και να προωθήσουν 
την αρχιτεκτονική ως κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό.
Προκειμένου ο ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ να αποκτήσει ειδικό βάρος μεγαλύ-
τερο του σημερινού, να αναβαθμίσει τον κοινωνικό και επιστημονι-
κό ρόλο του Αρχιτέκτονα και της Αρχιτεκτονικής, να προωθήσει τις 
θέσεις του για τα παραπάνω ζητήματα και να φέρει με επιτυχία σε 
πέρας το πρόγραμμα δράσης του (ψηφισμένο από τη συντριπτική 
πλειοψηφία των μελών του ΔΣ και της Αντιπροσωπείας του), χρειά-
ζεται τη στήριξη όλων των μελών του αλλά και την κινητοποίηση/ 
συμμετοχή και όσων συναδέλφων δεν έχουν ακόμα πλαισιώσει τη 
λειτουργία του. Θεωρούμε χρέος μας να ενημερώσουμε τον κλάδο 
μας αλλά και την κοινωνία για τη σημερινή οικονομική κατάστα-
ση του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, του θεσμικού φορέα εκπροσώπησης των 
Αρχιτεκτόνων της χώρας, και ζητάμε την ευρύτερη δυνατή δημο-
σιοποίηση στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και συσπείρωση 
γύρω από το συλλογικό μας φορέα και τους στόχους του. Με την 
επιστολή αυτή κατά προτεραιότητα απευθύνουμε κάλεσμα στους 
Αρχιτέκτονες της χώρας, προκειμένου να διατηρήσουμε ενεργό 
το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ενδυναμώνοντας την προσφορά του σε 
επιστημονικό και συνδικαλιστικό επίπεδο ως μέσο έκφρασης του 
κλάδου μας. Στη συνέχεια, επικοινωνούμε με την κοινωνία διεκδι-
κώντας το δικαίωμα των συλλογικών φορέων να υπάρχουν και να 
ασκούν τον απαραίτητο έλεγχο στο πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας.  
Θεωρούμε την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας καθοριστική, κα-
ταρχήν για την ύπαρξη και κατόπιν για τη δημιουργική λειτουργία 
του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ».

Αναδρομικά τέλη σε ιδιωτικά μεταλλεία
Αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2013 θα καταβληθούν τα τέλη υπέρ 
του Δημοσίου και των Δήμων από τα ιδιωτικά μεταλλεία, διευκρινίζει 
το ΥΠΕΚΑ σε σημερινή ανακοίνωση.
Η είσπραξη των τελών αυτών θα προβλεφθεί για πρώτη φορά στην Ελ-
ληνική νομοθεσία, καθώς δεν προβλέπονταν στον Μεταλλευτικό Κώδι-
κα που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 40 χρόνια. Όπως προβλέπει ο νόμος 
4042/2012, τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους Δήμους από τα 
εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων, όσο και τα τέλη υπέρ 
του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η 
είσπραξή τους θα γίνει αναδρομικά και απολογιστικά, αφού αφορούν 
δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος.
Με απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-

τικής Αλλαγής, Μάκη Παπαγεωργίου συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη 
σύνταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίσει το θέμα. 
Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει τις εργασίες της και αναμένεται να εκδώ-
σει το πόρισμα της έως τα τέλη Μαρτίου.
Με τον τρόπο αυτό, τονίζει το ΥΠΕΚΑ, ενισχύονται περαιτέρω τα 
ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και ιδίως των 
περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται μεταλλευτικές δραστηριό-
τητες. Ειδικότερα, όσον αφορά στην καθιέρωση τελών από ιδιωτικά 
μεταλλεία, είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άμεσα η επιτυχής 
εξόρυξη μεταλλευμάτων με την είσπραξη προκαθορισμένων και συ-
γκεκριμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου, επιπλέον των φορολογικών, 
ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων.
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Το SFMOMA, το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Σαν Φραντσίσκο, έργο του Mario Botta, θα 
υπερδιπλασιαστεί ως το καλοκαίρι του 2016, χάρη σε μια επέκταση την οποία σχεδίασε το Νορ-
βηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Snohetta. Το νέο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 235.000 ποδιών, εκ 
των οποίων τα 130.000 πόδια θα είναι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι εκθέσεων, εκδηλώσεων 
και άλλων παρουσιάσεων, θα συνδεθεί και λειτουργήσει αρμονικά με το υφιστάμενο μουσείο, 
ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσει την εμπλοκή/διασύνδεση του μουσείου με την πόλη, όπως επιση-
μαίνει ο αρχιτέκτονας της Snohetta Dykers Craig. 
Στο εντεκαόροφο κτίριο, τα επτά επίπεδα θα αφιερωθούν στην τέχνη, προσφέροντας πολλές και 
διαφορετικές δυνατότητες παρουσιάσεων, ένα θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος σχεδιασμού και 
προγραμματισμού και τρία θα στεγάσουν τις υποστηριχτικές υπηρεσίες για τις διάφορες εκδηλώ-
σεις. 
Ιδιαίτερη μέριμνα κατά το σχεδιασμό δόθηκε στην εσωτερική κυκλοφορία του μεγάλου πλήθους 
των επισκεπτών, γι’ αυτό και οι γκαλερί θα είναι εύκολα προσαρμόσιμες στο είδος της έκθεσης 
και τα εκθέματα. Τόσο οι είσοδοι, όσο αι οι υπαίθριοι χώροι του, έχουν σχεδιαστεί για να διευ-
κολύνουν την πρόσβαση, ταυτόχρονα να ενσωματώσουν το μουσείο στη γειτονιά. Φιλοδοξία των 
μελετητών είναι το μουσείο να προσφέρει μεγαλύτερη καλλιτεχνική εμπειρία στους επισκέπτες, 
αλλά και να λειτουργήσει ως κέντρο καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για μαθητές.
Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτιρίου θα πρέπει να προστεθούν η εξωτερική βεράντα με ένα 
νέο μεγάλης κλίμακας γλυπτό, ο κάθετος κήπος, ο μεγαλύτερος στο Σαν Φραντσίσκο, καθώς και 
μια βεράντα στον έβδομο όροφο, η οποία θα προσφέρει εντυπωσιακή θέα της πόλης.



Ειδικές ρυθμίσεις με τις οποίες θα επιχειρείται η επίλυση στο σύνολο ζητημάτων 
που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσεων δημοτικών 
εγκαταστάσεων άθλησης ή αναψυχής στην επικράτεια, προωθεί η κυβέρνηση. Οι 
ρυθμίσεις αυτές, όπως αναφέρει σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης, θα κατατεθούν στο 
πλαίσιο του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για τα αυθαίρετα. 
Ο κ. Καλαφάτης κάνει επίσης γνωστό ότι άμεσα θα εκδοθεί η υπουργική απόφαση 
σχετικά με τις προδιαγραφές σύνταξης μελετών διαχείρισης πάρκων, όπως το 
Άλσος Βεΐκου. 
Το έγγραφο διαβιβάστηκε έπειτα από ερώτηση που είχε απευθύνει στο υπουργείο 
ο βουλευτής της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, με την οποία είχε ζητήσει να εκδοθεί 
η υπουργική απόφαση για τον καθορισμό προδιαγραφών σύνταξης μελετών 
διαχείρισης αλσών ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία νομιμοποίησης των αθλητικών 
και πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Άλσους Βεΐκου. Ο κ. Μητσοτάκης είχε ζητή-
σει επίσης από το υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή αν θα αναλάβει νομοθετική 
πρωτοβουλία για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα με τις κοινωφελείς δημοτικές 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός αναδασωτέων περιοχών

Ετοιμάζονται προδιαγραφές σύνταξης  
μελετών διαχείρισης πάρκων

Αποσύρθηκε από την Κυβέρνηση η τροπολογία 
για την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη τροπο-
λογία είχε κατατεθεί από το υπουργείο Παιδείας 
σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος 
που εισάγει επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
και άλλων υπουργείων.
Οι διατάξεις προέβλεπαν τη δημιουργία Ανεξάρ-
τητης Διοικητικής Αρχής με την επωνυμία «Αρχή 
Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια 
και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» και ρύθμιζε 
θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια 
αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση.

Αποσύρθηκε τροπολογία  
για την αξιολόγηση

Νέες  επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ 
για την ανεύρεση και άντληση υδρογο-
νανθράκων στον κόλπο της Καβάλας, 
προβλέπονται έπειτα από την κύρωση 
στην ολομέλεια της Βουλής της πρώτης 
τροποποίησης της σύμβασης, η οποία 
αφορά στην εκμετάλλευση των πετρε-
λαίων στον Πρίνο και στη Νότια Καβάλα. 
H τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα 
εναρμόνισης της αρχικής σύμβασης με 
τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
περί υδρογονανθράκων (Ν.2289/1995), 
όπως αυτές έχουν επικαιροποιηθεί με 
τον νόμο 4001/2011. Έτσι, η χρονική 
ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης των 
ανάδοχων εταιριών Energean Oil & Gas 
και της θυγατρικής της, «Καβάλα Oil» για 
τα πετρέλαια του κόλπου της Καβάλας, 
διαμορφώνονται πλέον στα 25 έτη με 
δικαίωμα παρατάσεων για δύο επιπλέον 
πενταετίες. Στο φορολογικό πεδίο, οι δύο 
εταιρίες, που θα εκμεταλλεύονται τους 
υδρογονανθράκες, υποχρεούνται πια σε 
φορολογία 20% με επιπλέον 5% περιφε-
ρειακό φόρο για τη στήριξη των τοπικών 
κοινωνιών. Επιπλέον, καθορίζεται σε νέα 
βάση η υποχρέωση του αναδόχου, δηλα-

δή των δύο επιχειρήσεων, για καταβολή 
royalties στο Δημόσιο. Τα royalties υπο-
λογίζονται με προοδευτικό συντελεστή 
επί του ετησίου ακαθαρίστου εισοδή-
ματος του αναδόχου πριν την έκπτωση 
οποιασδήποτε δαπάνης, ενώ διαμορ-
φώνονται για μέση ημερήσια παραγωγή 
πετρελαίου έως 2.500 βαρέλια σε 0%, από 
2.501 - 5.000 σε 3%, από 5.001 - 10.000 
σε 6% και από 10.001 και πάνω σε 10%. Τα 
απολήψιμα αποθέματα της περιοχής εκ-
μετάλλευσης του Πρίνου (το σύνολο των 
παραγωγικών πεδίων, συμπεριλαμβανο-
μένου και του «Έψιλον») εκτιμώνται στα 
19 εκατ. βαρέλια με δυνατότητα άμεσης 
αξιοποίησης. Παράλληλα, θα διατηρηθούν 
σχεδόν 300 θέσεις εργασίας στην Kavala 
Oil, καθώς και 80 υπεργολαβικές θέσεις 
στην τοπική αγορά της Καβάλας. 
Να σημειωθεί ότι η κοινοπραξία της 
Energean Oil & Gas, με την καναδική 
Petra Petroleum και την αμερικανική 
Schlumberger, που είναι μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες παροχής τεχνικών 
υπηρεσιών για έρευνες υδρογοναν-
θράκων διεθνώς, συμμετέχει και στις 
παραχωρήσεις για έρευνες για πετρέλαια 
σε Πατραϊκό, Κατάκωλο και Ιωάννινα. 

Νέες  επενδύσεις για την ανεύρεση 
και άντληση υδρογονανθράκων  

στον κόλπο της Καβάλας

Από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων ανακοινώθηκε προω-
θείται σε οριστικό στάδιο η 
μελέτη σύνδεσης  της Ιόνιας 
Οδού από τον Α/Κ Φιλιππι-
άδας μέχρι την παραλιακή 
οδό Α/Κ Πρέβεζας – Ηγου-
μενίτσας, στη θέση Φραξήλα. 
Μετά τη συνεργασία που είχε 
ο αναπληρωτής υπουργός 
Σταύρος Καλογιάννης με  τον 

Βουλευτή Πρέβεζας Δημήτρη Τσουμάνη, υπηρεσιακούς 
παράγοντες, τους μελετητές του έργου και τοπικούς φο-
ρείς αποφασίστηκε η εκπόνηση οριστικής μελέτης τετρά-
ιχνου αυτοκινητόδρομου με διαχωριστική νησίδα, για τον 
συγκεκριμένο άξονα. Πέραν του ανισόπεδου κόμβου (Α/Κ) 
της Ιόνιας Οδού, στο ύψος της Φιλιππιάδας, ο οποίος θα με-
λετηθεί και θα κατασκευαστεί απο τον ανάδοχο της Ιόνιας 
Οδού, στο πλαίσιο της σύμβασης παραχώρησης, θα μελετη-
θούν ο ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ) γέφυρας Καλογήρου και 
ο ανισόπεδος κόμβος (Α/Κ) Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (θέση 
Φραξήλα) με τετράιχνη διατομή. Επίσης θα μελετηθούν σε 
νέα χάραξη, τετράιχνης διατομής, το τμήμα από την Ιόνια Οδό 
έως την γέφυρα Καλογήρου και το τμήμα από τον κόμβο Θε-
σπρωτικού έως τα όρια του Λούρου (παράκαμψη Λούρου). Η 
υπόλοιπη οδική αρτηρία αναβαθμίζεται σε αυτοκινητόδρομο 
τετράιχνης διατομής δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση με δια-
χωριστική νησίδα τύπου New Jersey. Kατά μήκος του ανα-
βαθμιζόμενου τμήματος, οι κόμβοι σύνδεσης του επαρχια-
κού δικτύου και των οικισμών θα μελετηθούν με ισόπεδους 
κυκλικούς κόμβους (roundabout), για τον αποτελεσματικό 
έλεγχο της ταχύτητας και της οδικής ασφάλειας. Το εκτιμώ-
μενο κόστος κατασκευής του έργου, μήκους 30 χιλιομέτρων, 
ανέρχεται σε 100 εκ. ευρώ.

Οριστική μελέτη  
για οδικό έργο
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις για τη 
μείωση των δημοσίων υπαλλήλων- ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΕ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ 
ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ- Ενστάσεις και για τη ρύθμιση των δανείων 
• Φορολογία: Σχέδιο από το οικονομικό επιτελείο με στόχο να υπάρχει 
πλήρης εικόνα των υπόχρεων- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΦΠΑ • Ανάπτυξη: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΡ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ • 
ΙΟΒΕ: ΟΡΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Παρατείνεται η παραμονή των εκπροσώπων των 
δανειστών στην Αθήνα- ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΡΟΪΚΑ- Αντιπαράθεση 
για απολύσεις, ρύθμιση τραπεζικών δανείων και χρέη στα ταμεία 
• Αναταραχή στον εμπορικό κόσμο- ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ • Προσωρινά στοιχεία 
Φεβρουαρίου- «ΑΝΑΣΑ» ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ • Δραστική περιστολή δαπανών- ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ.

ΚΕΡΔΟΣ: Παρατείνεται η παραμονή της τρόικας, αναβάλλεται το 
ραντεβού στο Μαξίμου- Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΚΟΝΤΑΦΤΕΙ 
ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- Κόκκινη κάρτα για τους δημοσίους υπαλλήλους, 

κίτρινη για τις ρυθμίσεις δανείων και εισφορών, πράσινο φως για 
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και για επενδυτικό ταμείο • Ενδεχομένως 
και εντός του Μαρτίου το κοινό fund για τις μικρομεσαίες- ΤΑ 6 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ • Δεν καταργούνται οι 
δόσεις, μειώνονται οι προσαυξήσεις- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΦΠΑ- Η “είδηση”, οι αντιδράσεις, το παρασκήνιο και η διάψευση 
• Τρόικα-ΤΧΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΦΠΑ- Ατύπως δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 4 δόσεις- 
Έντονες αντιδράσεις από εμποροβιοτέχνες • ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΜΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- 
Υπεραποδίδουν όμως οι άμεσοι • Άνγκελα Μέρκελ: ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ • ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ FUND ΤΟΥ ΚΑΤΑΡ • ΜΕ ΚΑΘΑΡΗ 
ΘΕΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ. Η ALPHA BANK- Αισιοδοξία για την αύξηση 
κεφαλαίου • ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΡΚΟ- Έρευνα για 
κρατικές ενισχύσεις ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή- Στο μικροσκόπιο 
και τα ΕΑΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΡΙΑ «ΟΧΙ», ΕΝΑ «ΝΑΙ» ΚΑΙ ΕΝΑ «ΙΣΩΣ»- Από την 
τρόικα στην Αθήνα- Μετατέθηκε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό 
• «ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ» ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ.

ΤΑ ΝΕΑ:  ΛΕΝΕ «ΟΧΙ» ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΕ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ • ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕ ΓΙΑ ΕΝΑ… ΑΠΟΓΕΥΜΑ- Έφεραν όλοι τον 
Καραμανλή στα μέτρα τους • ΒΟΥΛΗ: ΓΚΡΙΝΙΑ ΑΛΛΑ Η «ΑΘΗΝΑ» 
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ευνοϊκοί όροι αποπληρωμής, αυστηρά τα 
κριτήρια ένταξης- ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ • Στο 1,3 
δισ. € οι οφειλές- 500.000 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ΔΕΗ! • ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ 
ΕΘΝΑΡΧΗ- Αντώνης Σαμαράς: «Οφείλουμε να συνεχίσουμε το έργο του 
Κωνσταντίνου Καραμανλή»- Αλέξης Τσίπρας: «Έβαλε τη σφραγίδα του 
στη μεταπολεμική Ελλάδα».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η εμπλοκή με την τρόικα φέρνει στο προσκήνιο 
την κόντρα Στουρνάρα- Μανιτάκη- ΣΦΑΓΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΔΙΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΟΡΚΩΝ • ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΚΑΤΑ «ΑΘΗΝΑ»- Σταματούν τα 
μαθήματα στη Φιλοσοφική • Άνοιγμα από τις ΗΠΑ- ΠΑΛΛΑΪΚΟΣ 
ΘΡΗΝΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΣΑΒΕΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Ο υπουργός πληρώνει την εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις 
για την τρίτη δόση- ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΝΙΤΑΚΗ 
• Μονομαχία Σαμαρά- Τσίπρα στο Μέγαρο- ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣΕ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ • Πόθεν έσχες 
πολιτικών- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ.

ΕΘΝΟΣ: Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τράπεζες- 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 25ΕΤΙΑ ΓΙΑ 250.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ • Τώρα τρέχουν…  
ΓΟΡΔΙΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ • Έμποροι- 
επαγγελματίες- ΘΥΕΛΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΦΠΑ • Μνήμη 

Καραμανλή- ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Το δύσκολο εγχείρημα Τσίπρα στα σαλόνια του 
μεσαίου χώρου- Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΙΣΜΟΥ • Νέα 
εμπλοκή που οδηγεί σε πρόσθετα μέτρα- ΤΟΡΠΙΛΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΣΤΙΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ • Η 
«ΑΘΗΝΑ» ΔΙΧΑΖΕΙ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Παραλήρημα υποψήφιου 
της Χρυσής Αυγής για μετανάστες και αριστερούς- «ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ 
ΤΟΥΣ ΦΟΥΡΝΟΥΣ» • Τελεσίγραφο της τρόικας στην κυβέρνηση- ΛΙΣΤΑ 
ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ο επιτετραμμένος της Frau Μέρκελ γιόρτασε τα 
γενέθλιά του- ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ • Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!- Η τρόικα απορρίπτει το σχέδιο του Υπ.Αν. για τα 
νοικοκυριά με «κόκκινα» δάνεια- «Επανάσταση» μικρομεσαίων για 
τον «άλλο» τρόπο πληρωμής ΦΠΑ- 350.000 επιπλέον άνεργοι το 2013 
από τα λουκέτα στις επιχειρήσεις • ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ, ΚΑΒΓΑΔΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΑΘΗΝΑ».

ΕΣΤΙΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ- Το 3% των 
φορολογουμένων πληρώνει το 1/3 των φόρων.

Η ΑΥΓΗ: Με αφορμή τον ιστορικό ρόλο του Κωνσταντίνου Καραμανλή- 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΣΙΠΡΑ- ΣΑΜΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Κυβέρνηση- τρόικα: ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Η τρόικα βρίσκει «γενναιόδωρες» τις προτάσεις της 
κυβέρνησης- ΔΑΝΕΙΑ: ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ Η ΡΥΘΜΙΣΗ • Τελεσίγραφο προς 
την κυβέρνηση από τους εκπροσώπους των δανειστών- ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 
7.000 ΕΠΙΟΡΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Πώς οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να «καταβροχθίσουν» τη 
Ρωσική Αρκούδα- ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ: ΝΑ ΑΦΑΝΙΣΟΥΜΕ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ!
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ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΜΕ «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» ΖΗΤΑ H ΤΡΟΪΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 4 | 07/03/2013

Περιπλέκονται οι συζητήσεις κυβέρνησης - τρόικας για 
τη διαθεσιμότητα στο Δημόσιο, ενώ μετατίθεται, τελικά, n 
συνάντηση του πρωθυπουργού με τους Π. Τόμσεν, Κ. Μαζούχ 
και M. Μορς, που αναμενόταν σήμερα, για την ερχόμενη 
εβδομάδα, ίσως για τη Δευτέρα, εφόσον ολοκληρωθούν 
οι διαπραγματεύσεις με τους υπουργούς. Η κυβέρνηση 
αποφεύγει να μιλήσει για εμπλοκή, με το Γ. Στουρνάρα να 
δηλώνει χθες πως νομίζει ότι θα πάρουμε τη δόση του 
Μαρτίου που «περνά», όμως, από το υπουργείο Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης, το οποίο καλείται να παρουσιάσει 
συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων που τελικά θα απολυθούν, 
κατόπιν υπαγωγής τους σε διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, n τρόικα, που είχε χθες τη δεύτερη συνάντηση 
με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, ζητά συγκεκριμένο 
και τεκμηριωμένο σχέδιο και αριθμό για οριστικές 
αποχωρήσεις από το Δημόσιο, θέμα για το οποίο όμως n 
πρόοδος, μέχρι στιγμής, είναι περιορισμένη, γεγονός που 
προκαλεί ανησυχία για την εκταμίευση της δόσης. Όπως εκτιμά 
κυβερνητικός αξιωματούχος, οι πιστωτές δεν δείχνουν μεν 
διάθεση να οδηγήσουν τις διαπραγματεύσεις στα άκρα, πιέζουν 
όμως ώστε το αρμόδιο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
να παρουσιάσει συγκεκριμένες εκτιμήσεις για τον αριθμό των 
υπαλλήλων που τελικά, μετά από το στάδιο της διαθεσιμότητας, 
θα δουν την έξοδο οπό το Δημόσιο. «Πόσοι, πότε και από 
πού» είναι αυτό που ζητά n τρόικα, αφήνοντας στην ελληνική 
πλευρά την πρωτοβουλία να παρουσιάσει ποσοτικούς στόχους, 
εξέλιξη που εντείνει την ανησυχία για ένταση των πιέσεων στα 
προσεχή 24ωρα, με δεδομένα, τα πενιχρά «αποτελέσματα» 
σε πλεονάζον προσωπικό, όπως αυτά αποτυπώνονται με τα 
νέα οργανογράμματα των υπουργείων και τις χρονοβόρες 
διαδικασίες για τον εντοπισμό και απομάκρυνση επίορκων 
υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση οι ελεγκτές επιμένουν 
στην άμεση απομάκρυνση έστω των κατ' εκτίμηση 7.000 
επίορκων υπαλλήλων προκειμένου να δοθεί σαφές 
στίγμα της αποφασιστικότητας της ελληνικής κυβέρνησης. 
Χαρακτηριστική της πολυπλοκότητας των διαπραγματεύσεων 
σε αυτή τη φάση είναι δήλωση ανώτατου στελέχους του 
υπουργείου Οικονομικών που σημείωνε χθες πως «έχουμε 
ακόμη πολύ δρόμο», διευκρινίζοντας πως «δεν τελειώνουμε 
την Κυριακή», οπότε και αναμένεται νέα συνάντηση της τρόικα 
με τον υπουργό Οικονομικών. Άλλωστε σε δηλώσεις του ο Γ. 
Στουρνάρας εξερχόμενος χθες από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου 
μετέβη το μεσημέρι για να ενημερώσει τον Αντ. Σαμαρά για 
το Eurogroup και για τον πρώτο κύκλο συζητήσεων με τους 
πιστωτές, σημείωσε πως τα προαπαιτούμενα για τη δόση του 
Μαρτίου, επικεντρώνονται στο θέμα της διαθεσιμότητας. Ο ίδιος 
εκτίμησε πως δεν υπάρχει εμπλοκή για το θέμα, εκτιμώντας 
πως νομίζει ότι θα πάρουμε τη δόση. Ερωτηθείς πάντως για 
τα συμπεράσματα του πρώτου κύκλου των συζητήσεων με την 
τρόικα είπε χαρακτηριστικά «Ακόμα τα θέματα είναι ανοικτά 
και θα μείνουν ανοικτά μέχρι που θα τα κλείσουμε». Την ίδια 
ώρα πάντως από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης 

επιμένουν στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου κινητικότητας 
που προτείνουν ενώ δηλώνουν αποφασισμένοι να 
προχωρήσουν τις πειθαρχικές διαδικασίες για τους επίορκους, 
ξεκαθαρίζοντας όμως ότι στην παρούσα φάση θα ήταν δύσκολο 
να μιλήσει κάποιος για συγκεκριμένο αριθμό. Σημειώνουν 
δε ότι n τρόικα δεν προτείνει n ίδια συγκεκριμένο αριθμό 
απολύσεων ευελπιστώντας πως n δέσμευσή μας για 150.000 
λιγότερους υπαλλήλους έως το 2015 μπορεί να ικανοποιηθεί 
με φυσικές αποχωρήσεις - συνταξιοδοτήσεις και την 
απομάκρυνση ανεπαρκών και επίορκων υπαλλήλων.

«ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΜΑΣΤΙΓΙΟ» ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΠΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 07/03/2013

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς υποβολής των δηλώσεων 
ΦΠΑ και είσπραξης του φόρου προωθεί το οικονομικό 
επιτελείο κατ' εντολή της τρόικας, τα στελέχη της οποίας 
επιθυμούν να υπάρχει πλήρης εικόνα των υπόχρεων και των 
βεβαιωμένων οφειλών, ώστε να είναι δυνατή n είσπραξή τους 
ακόμη και με αναγκαστικά μέτρα. Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζονται 
κίνητρα για την εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ, 
καθώς καταργείται n υποχρέωση άμεσης καταβολής ποσοστού 
40% του οφειλόμενου φόρου, αφού θα γίνονται δεκτές και 
δηλώσεις με την πληρωμή μόνο 10 ευρώ, καταργούνται οι 
τρεις δόσεις αποπληρωμής, αλλά «ατύπως» παρέχεται n 
δυνατότητα εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού έως και σε 
τέσσερις δόσεις με προσαύξηση 1 % για κάθε μήνα, αφού 
μετά το τετράμηνο θα ενεργοποιούνται τα αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης κατά των οφειλετών (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί 
κ.λπ.) που προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ). Από την άλλη πλευρά, αυστηρότερο γίνεται 
το καθεστώς πλέον για όσους δεν υποβάλλουν τις δηλώσεις 
ΦΠΑ, αφού όχι μόνο χάνουν τη δυνατότητα συμβιβασμού 
και πληρωμής του φόρου ακόμη και σε έξι μήνες, αλλά θα 
επιβαρύνονται και με προσαύξηση 3,5% επί του οφειλόμενου 
ποσού για κάθε μήνα καθυστέρησης. 
Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, 
τόνισε στη «N» ότι «δεν υπάρχει πλέον δικαιολογία να μην 
υποβάλει κάποιος δήλωση ΦΠΑ. Μέχρι σήμερα τα συστήματα 
του υπουργείου δεν μπορούσαν να εντοπίσουν εάν κάποιος 
που δεν υπέβαλε δήλωση ήταν λόγω αδυναμίας ή επειδή ήταν 
φοροφυγάς. Από εδώ και στο εξής, όποιος δεν υποβάλλει 
δήλωση ΦΠΑ είναι φοροφυγάς». To νέο «μοντέλο» του ΦΠΑ 
έχει λοιπόν ως στόχο να δοθεί σε όλους τους υπόχρεους n 
δυνατότητα να καταθέτουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους, 
ώστε το υπουργείο Οικονομικών να έχει ολοκληρωμένη εικόνα 
των φόρων που βεβαιώνονται, αλλά και ποιοι δεν υποβάλλουν 
ώστε να «παρακολουθούνται» πιο εύκολα στη συνέχεια. Με 
το ισχύον εξάλλου σύστημα, ο εισπρακτικός μηχανισμός 
και πλήρη εικόνα των οφειλών δεν έχει, ενώ αρκετοί είναι 
οι υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται με το να εντοπίσουν 
τους υπόχρεους που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι, με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία 
του υπουργείου, το 2012 ένας στους πέντε ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιχειρηματίες δεν υπέβαλε περιοδική 
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δήλωση ΦΠΑ, αφού από τους συνολικά 5.319.711 υπόχρεους 
τελικά δηλώσεις υπέβαλαν οι 4.140.911 υπόχρεοι. Αυτό 
ουσιαστικά σημαίνει ότι 1.161.494 φορολογούμενοι «ξέχασαν» 
να υποβάλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, ενώ ακόμη και μετά τις 
αλλεπάλληλες οχλήσεις μόνο 73268 ανταποκρίθηκαν, ή ένας 
στους δέκα. 
To νέο καθεστώς ευνοεί επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, καθώς προβλέπει τα 
εξής: 
- Αποσύνδεση της δήλωσης από την πληρωμή του ποσού 
που οφείλει n επιχείρηση, ούτως ώστε και ο φόρος να είναι 
γνωστός από τότε που οφείλεται και να μην απασχολείται το 
ελεγκτικό προσωπικό σε ήσσονος σημασίας, τετριμμένους 
ελέγχους. Ουσιαστικά, με την υποβολή της δήλωσης, στις 20 
κάθε μήνα, ο υπόχρεος δεν υποχρεούνται να καταβάλλει το 
40% του φόρου που οφείλει, παρά μόνο 10 ευρώ για να γίνει 
δεκτή n δήλωση. 
- To υπόλοιπο ποσό θα μπορεί να εξοφληθεί έως το τέλος του 
μήνα υποβολής της δήλωσης, καθώς «τυπικά» καταργείται 
το καθεστώς των δόσεων. Όμως, όπως επεσήμανε κορυφαίο 
στέλεχος του οικονομικού επιτελείου, οι δόσεις όχι μόνο 
παραμένουν με το νέο σύστημα, αλλά μπορεί και να αυξηθούν 
και από τρεις να φτάσουν και τις τέσσερις, καθώς μετά το 
τετράμηνο ενεργοποιούνται τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
 To πλέον θετικό για τους υπόχρεους μάλιστα που θα 
αποφασίσουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε δόσεις 
είναι ότι μειώνεται και το ποσοστό προσαύξησης από 2% σε 1 
%, για κάθε μήνα. To νέο σύστημα είναι απλούστερο, σύμφωνα 
με τους παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, καθώς 
επιτρέπει στη διοίκηση να ξέρει τα πραγματικά στοιχεία των 
δηλώσεων ΦΠΑ, βοηθάει τις επιχειρήσεις που σήμερα θέλουν 
να πληρώσουν  και δεν το κάνουν λόγω ρευστότητας και 
απελευθερώνει ελεγκτές για να ασχοληθούν με ουσιαστικούς 
ελέγχους εκεί που n φοροδιαφυγή είναι μεγαλύτερη.
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Η δημιουργία και n ενεργοποίηση του επενδυτικού ταμείου 
του Κατάρ, χωρίς τη συμμετοχή κεφαλαίων του ελληνικού 
Δημοσίου, φέρεται να είναι n λύση που θα προκριθεί 
τελικά, καθώς έτσι ξεπερνιέται ο σκόπελος τόσο της 
εξεύρεση πόρων από την πλευρά της Ελλάδας όσο και 
των περιορισμών της κοινοτικής νομοθεσίας. Την ίδια 
ώρα το Κατάρ φαίνεται να εξετάζει πιθανή συμμετοχή 
του στον έτερο θεσμό που φιλοδοξεί να δημιουργήσει n 
κυβέρνηση, ήτοι το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο. Τα θέματα 
αυτά βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης συνεδρίασης 
της Μεικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδας - Κατάρ που 
πραγματοποιήθηκε χθες στην Αθήνα υπό την προεδρία 
του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Νότη Μηταράκη και του 
διευθύνοντα συμβούλου της Qatar Holding κ. Αχμέτ αλ 
Σαϊντ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ακόμη ο γενικός 
γραμματέας Στρατηγικών Επενδύσεων κ. Πέτρος Σελέκος, 

ο διευθύνων σύμβουλος του Invest In Greece κ. Στέφανος 
Ησαΐας, καθώς και ο κ. Θωμάς Γκιόλμας, στέλεχος της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, με την ιδιότητα του άμισθου 
συμβούλου του ελληνικού Δημοσίου. Τον κ. Αλ. Σαίντ 
συνόδευε δεκαμελής ομάδα εξειδικευμένων στελεχών για 
συγκεκριμένους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου 
Ανάπτυξα κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τρεις 
εναλλακτικοί πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης του ταμείου 
μέσω του οποίου το Κατάρ επιθυμεί να χρηματοδοτήσει 
επενδύσει στην Ελλάδα:
 • Χρηματοδότηση του ταμείου με κεφάλαια του Κατάρ και 
του ελληνικού Δημοσίου. 
• Χρηματοδότηση του ταμείου μόνο με κεφάλαια του Κατάρ. 
• Χρηματοδότηση με κεφάλαια που θα προέρχονται 
από το Κατάρ και άλλες χώρες, ή επενδυτικές τράπεζες 
άλλων χωρών, όπως για παράδειγμα της Γαλλίας και της 
Γερμανίας.    Αξίζει να σημειωθεί ότι το ίδιο ανώτατο 
στέλεχος του ΥΠΑΝ επισήμανε με νόημα ότι «δεν υπάρχει 
καμία δέσμευση της Ελλάδας να εισφέρει στο ταμείο 
αυτό, κάτι όμως που δεν αποκλείεται να πράξει κάποια 
ελληνική τράπεζα». Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη Ιανουαρίου, 
όταν ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε την Ντόχα, 
ο πρωθυπουργός του Κατάρ σεΐχης Χαμάντ μπιν Γιασίμ 
αλ Θάνι είχε εκφράσει τη βούληση του εμιράτου για τη 
συγκρότηση ενός κοινού επενδυτικού ταμείου, το οποίο σε 
βάθος χρόνου θα διέθετε περί τα 2 δισ. ευρώ -ένα δισ. ευρώ 
από κάθε χώρα για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, το ποσό 
του κεφαλαίου δεν έχει περιληφθεί σε καμία συμφωνία. To 
ζήτημα, πάντως, τα δομής και του τρόπου χρηματοδότησης 
του ταμείου δεν αποκλείεται να «κλείσει» εντός του 
τρέχοντος μηνός και ο κ. N. Μηταράκης να λάβει απάντηση 
από το Κατάρ στις 27 Μαρτίου, οπότε θα επισκεφθεί την 
Ντόχα για να παρευρεθεί στα εγκαίνια του Ολυμπιακού 
Μουσείου. Στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης είχαν την 
ευκαιρία να παρουσιάσουν στους εκπροσώπους του Κατάρ 
τα επενδυτικά τους σχέδια εκπρόσωποι έξι ελληνικών 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους 
του τουρισμού, του real estate, της ενέργειας και του 
τουρισμού. Οι κλάδοι επελέγησαν από το Κατάρ και n σκέψη 
είναι n διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης 
σχεδίων -πιθανοί και μέσω συμπράξεων- των ελληνικών 
επιχειρήσεων για επενδύσει τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο Κατάρ. Σύμφωνα με πληροφορίες το Κατάρ προτίθεται 
να χρηματοδοτήσει επενδυτικά σχέδια που το καθένα 
υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ. Συνολικά, πάντως, στο Invest 
in Greece έχουν υποβληθεί περί τις 300 επενδυτικές 
προτάσεις ελληνικών επιχειρήσεων, εισηγμένων και μη, που 
αναζητούν συνεργάτη ή πρόσθετη χρηματοδότηση.


