
Αναστέλλονται οι κατεδαφίσεις αυθαίρετων κτισμάτων σε χώρο του αιγιαλού έως το 
τέλος της εφετινής τουριστικής περιόδου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Γιώργου Δεικτάκη. Οι πρώτες κατεδαφίσεις αυθαιρέτων 
κτισμάτων πάνω στον αιγιαλό είχαν γίνει, με βάση τελεσίδικες αποφάσεις, την Πέμπτη 

και την Παρασκευή, εν μέσω αντιδράσεων, στις περιοχές Αμνισού και Μαλίων.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές απ’ αυτή τη 
στήλη: η Γερμανία κερδίζει άμεσα τεράστια ποσά 
όσο ...συντηρεί την οικονομική κρίση στην Ευρω-
ζώνη. Γι’ αυτό και εμμένει στη σκληρή στάση σε 
κάθε περίπτωση, παραβλέποντας πως με αυτό τον 
τρόπο θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο το “οικοδόμημα” 
της Ε.Ε. Ενδεικτικό είναι ότι σύμφωνα με τελευταία 
μελέτη του Ινστιτούτου του Κιέλου (Γερμανία) για 
την παγκόσμια οικονομία και για λογαριασμό του 
ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, η Γερμα-
νία θα εξοικονομήσει τουλάχιστον 15 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ από το κόστος των επιτοκίων δανεισμού 
της έως το 2023� 
Μόνο εφέτος, αυτή και μόνο η εξοικονόμηση 
υπολογίζετι να ανέλθει σε δύο δισεκατομμύρια 
ευρώ. Η τάση, μάλιστα, των υψηλών αποδόσεων 
αναμένεται να συνεχιστεί όσο παραμένουν χαμηλά 
τα επιτόκια. 
Με άλλα λόγια, ενώ άλλες χώρες της Ευρωζώνης, 
είτε δανείζονται με εξαιρετικά υψηλά επιτόκια, 
είτε έχουν αποκλειστεί από τις αγορές, η Γερμανία 
προβάλλεται ως ασφαλές καταφύγιο για τους 
επενδυτές, γεγονός που της αποφέρει σημαντικά 
κέρδη. Ενονόματι, λοιπόν, των συμφερόντων της, 
η σημερινή Γερμανική κυβέρνηση δεν διστάζει 
να πυροδοτήσει ακόμη και έναν ...παγκόσμιο 
τραπεζικό πόλεμο. Δεν το ισχυριζόμαστε εμείς. 
Το καταγράφουν στις ανακοινώσεις τους διεθνείς 
οικονομικοί φορείς. “Οι ηγέτες της Ευρωζώνης, 
συνεπικουρούμενοι από το ΔΝΤ, δημιούργησαν 
ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο” δήλωσε ο 
Χανγκ Τραν, πρώτος αναπληρωτής διευθύνων 
σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού 
Ινστιτούτου IIF, αγγίζοντας «το απαραβίαστο των 
εγγυημένων τραπεζικών καταθέσεων» και το 
«κακό φαίνεται να έχει γίνει».
Η τραπεζική πίστη δεν υφίσταται πλέον...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ

Με μεγάλη πλειοψηφία η Βουλή της Κύπρου καταψήφισε το νομοσχέδιο για το «κούρεμα» 
των καταθέσεων. Κατά τάχθηκαν 36 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ, ΕΥΡΩΚΟ, Οι-
κολόγους και τον ανεξάρτητο Ζαχαρία Κουλία. Οι 19 βουλευτές του ΔΗΣΥ τήρησαν αποχή.

Η Κύπρος καταψήφισε  
το «κούρεμα» των καταθέσεων

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

Την επαναδραστηριοποίηση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας, με ενεργότερη συμμετοχή 
του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, 
ζητούν τα σωματεία των εργαζομένων από 
τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ελευσίνας και 
ζώνης Περάματος. Εργαζόμενοι και από 
τα τρία ναυπηγεία θα πραγματοποιήσουν 
σήμερα, στις 10 το πρωί, συγκέντρωση 
στην πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά και 
στη συνέχεια πορεία προς το υπουργείο 
Ναυτιλίας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων 
των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά «ΤΡΙΑΙΝΑ», 
Βασίλης Καρακίτσος, θα πρέπει να υπάρ-
ξουν ενεργότερες πρωτοβουλίες από την 
κυβέρνηση για τη διάσωση της ναυπηγικής 
βιομηχανίας. Αναφερόμενος στα ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά, επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή 
έχουν συγκροτηθεί νομικά και τεχνικά κλι-
μάκια από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και 
τη διοίκηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, 
προκειμένου να εξετάσουν τι θα μπορούσε 
να γίνει προκειμένου να υπάρξει επαναδρα-
στηριοποίηση των ναυπηγικών εργασιών. Οι 
διαπραγματεύσεις, ανέφερε, αναμένεται να 

έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα, 
ενώ τόνισε ότι αυτή τη στιγμή τα τέσσερα 
υποβρύχια που υπάρχουν μέσα στο ναυπη-
γείο, εκτός από το «Παπανικολής» που έχει 
παραδοθεί, θα μπορούσαν να απασχολή-
σουν τους εργαζόμενους για δύο χρόνια. 
Το βασικότερο ζήτημα που θέτει η διοίκηση 
των ναυπηγείων, εκτός από τις καθυστερή-
σεις που είχαν γίνει στις πληρωμές με βάση 
τις συμβάσεις για τα υποβρύχια, είναι και η 
απαγόρευση από την ΕΕ να κατασκευάζει 
εμπορικά πλοία ή πολεμικά πλοία τρίτων 
χωρών.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επαναδραστηριοποίηση  
της ναυπηγικής βιομηχανίας
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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 Ελλάδας, 17-18
Απριλίου

2013

27
Μαρτίου

2013

ΗΜΕΡΙΔΑ:  "Ρύπανση από αιθαλομίχλη. Το χρονικό 
άστοχων επιλογών: τα λάθη, οι επιπτώσεις οι λύσεις"
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Παρατηρητήριο Πολιτών για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη

 Επιστημονική εκδήλωση με θέμα: "Υπεραστικές Μεταφορές στην Ελλάδα: Ορίζοντας 2020” 
διοργανώνει ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - ΣΕΣ στις 24 Απριλίου 2013 (στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα). Στην εσπερίδα θα τοποθετηθούν ειδικοί, 
οι οποίοι θα καλύψουν τις διάφορες πτυχές του προβλήματος (θαλάσσιες, αεροπορικές, 
σιδηροδρομικές, οδικές υπεραστικές μεταφορές, αλλά και θέματα νέων τεχνολογιών και 
πολιτικής). 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ 

Ο Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Διπλωματούχων Μηχανικών Ν. Καρδίτσας και 
το Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας, μέσα 
από δράσεις και ξεναγήσεις  (που διήρκησαν 
μία εβδομάδα και έγιναν σε συνεργασία με 
άλλους φορείς και πολιτιστικούς παράγοντες 
της πόλης), κατάφεραν να αναδείξουν το 
δομημένο περιβάλλον της Καρδίτσας, καθώς 
και να αναγνωρίσουν πολλά από τα προβλή-
ματα της πόλης.
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων με 

τίτλο «ΕπιΣκέπτομαι την πόλη μου: Ξενάγη-
ση στην Ιστορία & Σχεδιάζοντας το μέλλον» 
έγιναν σημαντικές προτάσεις για την αισθη-
τική και ποιοτική αναβάθμιση της πόλης. 
Συγκεκριμένα, αναλύθηκαν τα θέματα της 
διατήρησης των ιστορικών κτιρίων και της 
επανάχρησής τους, της δημιουργίας επιπλέον 
χώρων πρασίνου στο κέντρο και περιαστικά, 
της κυκλοφορίας πεζών και ποδηλάτων και 
της ενεργής συμμετοχής των πολιτών στη 
δημόσια διαβούλευση.

 Στον Ευρωπαϊκό φοιτητικό διαγωνισμό 
Αεροναυπηγικής «Air Cargo Challenge», 
συμμετάσχει  η Αγωνιστική Ομάδα ΑΤΛΑΣ 
του τμήματος Μηχανολόγων και Αερο-
ναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από 
τον Πορτογαλικό Οργανισμό Αεροναυπηγικής 
& Διαστήματος (Α.Ρ.Α.Ε.) με την υποστήριξη 
της EUROAVIA International και θα πραγ-
ματοποιηθεί τον Αύγουστο του 2013 στην 
Πορτογαλία. 
Προβλέπει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την 

κατασκευή ενός ράδιο-τηλεκατευθυνόμενου 
ηλεκτροκίνητου αεροσκάφους με σκοπό την 
μεταφορά του μέγιστου δυνατού φορτίου 
στον αέρα και έχει στόχο την προώθηση 
της αεροναυπηγικής και την δημιουργία του 
κατάλληλου περιβάλλοντος, ώστε οι φοιτητές 
να εφαρμόσουν την επιστημονική γνώση που 
λαμβάνουν κατά την ακαδημαϊκή καριέρα 
τους σε πρακτικό και τεχνολογικό επίπεδο 
(http://acc2013.ubi.pt). 
Πληροφορίες: http://www.atlasteam.mech.
upatras.gr/home.html 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διεθνές Συνέδριο στη Διαχεί-
ριση, τη Μηχανική, το Σχεδιασμό και την 
Οικονομική του Περιβάλλοντος
ΜΥΚΟΝΟΣ

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

24-28
Ιουνίου
2013

Το δομημένο περιβάλλον της Καρδίτσας

 Ευρωπαϊκός φοιτητικός διαγωνισμός

•Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία 
με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, διοργανώνει εκδήλωση-workshop 
με θέμα: «Career Opportunities for IT & 
Business Graduates». Η εκδήλωση-workshop 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτί-
ου 2013 και ώρες 15:00-17:00, στην Αίθουσα 
Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
Δηλώσεις συμμετοχής στη διεύθυνση: http://mis.
uom.gr 
Πληροφορίες: Τηλ: 2310-891514, 2310-891651,  
ιστοσελίδα: http://mis.uom.gr
 
•Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας διοργανώνει εκδήλωση με τίτλο 
«Εργασία στο εξωτερικό» για τους φοιτητές και 
αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας την 
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013 και ώρες 09:30-17:00, 
στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου.  Η 
εκδήλωση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας του καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Λ. Λαμπριανίδη για 
τη διαρροή επιστημόνων από την Ελλάδα. Εν 
συνεχεία, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν 
για τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας μέσω των 
δικτύων Eures και Euraxess, τη διαδικασία πρό-
σληψης και την απασχόληση σε φορείς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, τις ευκαιρίες και προκλήσεις 
για μια καριέρα στο εξωτερικό, καθώς και τις 
συνθήκες εργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων.  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα πραγματοποιη-
θούν δύο παράλληλα σεμινάρια για τις τεχνικές 
αναζήτησης εργασίας στο εξωτερικό και τη λήψη 
απόφασης. Πληροφορίες & δηλώσεις συμμετο-
χής: http://career.uom.gr/dview/go/work-abroad 
, τηλ.: 2310 891 221 & 2310 891 515 
e-mail: counsel@uom.gr 

Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας
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Μεταφορά των απορριμμάτων Πελοποννήσου στο ΧΥΤΑ Φυλής
Σκληρή αντίδραση από την ΠΟΕ-ΟΤΑ

Εξοικονόμηση 5 εκ. ευρώ από τέλη τηλεπικοινωνιών

Επί τάπητος το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων

Ενενήντα τόνους απορριμμάτων θα δέχεται καθημερινά, από τους 
δήμους Τρίπολης και Ερμιονίδας, ο ΧΥΤΑ Φυλής. Τη σχετική απόφα-
ση έλαβε η εκτελεστική επιτροπή τού ΕΔΣΝΑ, κατά παρέκκλιση των 
ισχυουσών διατάξεων. Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γ. Σγουρός, κάλεσε 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής να πάρει θέση και τόνισε ότι 
δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία απόκλιση από το χρονοδιάγραμμα των 
έξι μηνών, που έχει τεθεί και των ποσοτήτων που θα δέχεται ο ΧΥΤΑ, 
δεδομένου ότι -σύμφωνα με τις εισηγήσεις της αρμόδιας διεύθυνσης 
του ΕΔΣΝΑ- το κύτταρο απόθεσης των απορριμμάτων έχει διάρκεια 
ζωής έως δύο χρόνια.
 Επίσης, ο κ. Σγουρός ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση, ώστε να αντιμε-
τωπισθούν τα χρέη του ΕΔΣΝΑ, ύψους 76,2 εκ. ευρώ, και να προκατα-
βάλλονται τα οφειλόμενα από τους Δήμους τής Πελοποννήσου, ώστε 
να διασφαλίζεται η αποπληρωμή. 
-«Ο εργολάβος, που θα λειτουργεί και θα εκμεταλλεύεται τα μεγάλα 
εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων τής Φυλής και θα αμείβεται 
με τον τόνο, θα είναι ο μοναδικός κερδισμένος από τη μεταφορά των 

απορριμμάτων τής Πελοποννήσου στο ΧΥΤΑ Φυλής», δηλώνει η ΠΟΕ-
ΟΤΑ και χαρακτηρίζει «νέο περιβαλλοντικό έγκλημα σε βάρος των 
κατοίκων της δυτικής Αττικής» τη μεταφορά των απορριμμάτων των 
δήμων Τρίπολης και Ερμιονίδας στο ΧΥΤΑ Φυλής.
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ σημειώνει, ότι πέρα από τους 90 τόνους απορριμμάτων (65 
τόνοι από την Τρίπολη και 25 από την Ερμιονίδα), που θα μεταφέρονται 
καθημερινά, αναμένεται νέα επιβάρυνση, καθώς πριν από λίγες ημέ-
ρες το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Κορίνθου αποφάσισε και αυτό 
τη μεταφορά των απορριμμάτων του στη Φυλή, ενώ -όπως σημειώνε-
ται χαρακτηριστικά- «έπεται συνέχεια».
Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αμφισβητεί τη νομιμότητα της σχετικής υπουργικής 
απόφασης (που συνυπέγραψαν ο υπ. Εσωτερικών και ο αναπληρωτής 
υπ. Περιβάλλοντος), με το επιχείρημα ότι παραβιάζει θεμελιώδεις 
κοινοτικές αρχές για τη διαχείριση των αποβλήτων, αλλά και τα εγκε-
κριμένα περιφερειακά σχέδια. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τους κατοίκους τής 
Αττικής, τις δημοτικές αρχές και τις συλλογικότητες, που έχουν στόχο 
την προάσπιση τού περιβάλλοντος, να κινητοποιηθούν άμεσα.

Μείωση 10% στα τέλη τηλεπικοινωνιών για τις υπηρεσίες του δημο-
σίου που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ, δηλαδή περίπου 
5 εκατομμύρια ευρώ, επετεύχθη μετά από διαπραγμάτευση με τους 
παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η μείωση των τελών που 
επετεύχθη και η οποία αποτελεί εισήγηση του υφυπουργού Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Μανούσου 
Βολουδάκη στην αρμόδια Διακομματική Επιτροπή που προεδρεύει, 
ισοδυναμεί με εξοικονόμηση δαπάνης 4,89 εκατομμυρίων ευρώ για 
το δημόσιο, καθώς το αρχικά προβλεπόμενο ύψος των συμβάσεων 
ήταν 48,92 εκατομμύρια ευρώ. Η έκπτωση αυτή, υπολογίζεται επί 
των τελών που μετά από διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγ-

μάτευσης είχαν συμφωνηθεί τον Απρίλιο του 2012.  Όπως σημει-
ώνεται, οι τελικές εκπτώσεις που προσέφεραν οι πάροχοι μετά την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, υπεβλήθησαν με σφραγισμέ-
νες επιστολές κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής στις 4/3/2013, δι-
αβιβάσθηκαν προς την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, και 
τελικά έγιναν ομόφωνα δεκτές από τη Διακομματική Επιτροπή στη 
συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 2013. Η διαπραγμάτευση, όπως ανα-
φέρει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, έγινε στο πλαίσιο 
των εργασιών της Διακομματικής Επιτροπής που έχει συγκροτηθεί 
για την κατακύρωση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου 2286/1995 για τις δημόσιες συμβάσεις. 

Τους πολιτικούς αρχηγούς, Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, 
παρουσία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ενημέρωσε ο υπουρ-
γός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης, για την πορεία 
των διαπραγματεύσεων με την τρόικα όσον αφορά τη μεταρρύθμιση 
στο δημόσιο. 
Σε συνέχεια της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον υπουργό 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εξετάστηκαν χθες οι μνημονιακές 
δεσμεύσεις για τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, με τα νέα ορ-
γανογράμματα στα υπουργεία και στη συνέχεια την αξιολόγηση των 
δομών σε φορείς του δημοσίου, καθώς και την επίσπευση της υλο-
ποίησης του σχεδίου κινητικότητας των υπαλλήλων και τη μείωση 
των δαπανών του προσωπικού.  Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπως δημοσίευσε το ΑΠΕ καταβάλλο-
νται προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ανοιχτά 
θέματα ώστε να υπάρξει σύγκλιση με την τρόικα, ενώ σύντομα θα 
πρέπει να συνεδριάσει, υπό τον πρωθυπουργό και το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, για την οριστικοποίηση των τελευταί-

ων οργανογραμμάτων σε πέντε υπουργεία (Οικονομικών, Άμυνας, 
Παιδείας, Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης). Πάντως, ο κ. Μανιτάκης, 
όπως έχει δηλώσει επανειλημμένως, εκτιμά με βεβαιότητα ότι ο 
στόχος για 150.000 λιγότερους υπαλλήλους, μπορεί να επιτευχθεί με 
το πρόγραμμα κινητικότητας, τις συνταξιοδοτήσεις, την πιστή τήρηση 
της εφαρμογής μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, αλλά και 
τον εντοπισμό, πέρα από τους επίορκους, όσων είναι ακατάλληλοι για 
το δημόσιο (κοπανατζήδες, κατά φαντασίαν ασθενείς, υπαλλήλους με 
πλαστά πτυχία και μεταπτυχιακά κλπ), αλλά και την αξιολόγηση των 
υπαλλήλων. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλα θα κριθούν 
από τη στάση που θα κρατήσουν οι επικεφαλής της τρόικας και κατά 
πόσο θα πειστούν από τα στοιχεία και τις εκτιμήσεις του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών 
που έχει λάβει, αλλά και στο αν θα διατηρήσουν ορισμένες εμμο-
νές τους για τη συρρίκνωση του δημοσίου, που πλήττουν την όποια 
προσπάθεια για ένα καλύτερο, αποτελεσματικότερο και εξορθολογι-
σμένο δημόσιο τομέα.
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Η διάσημη Ιρακινή, με βρετανική υπηκοότητα, αρχιτέκτων Zaha Hadid, μαθήτρια του Ηλία Ζέγγελη (του 
“γκουρού” πολλών διάσημων αρχιτεκτόνων, όπως τον αναφέρουν), επιλέχθηκε, την περασμένη εβδομάδα, 
για μια ακόμη δουλειά η οποία εντυπωσιάζει για την αντίληψη και τον σχεδιασμό της. Αφορά τη δημιουρ-
γία ενός Διεθνούς Κέντρου Πολιτισμού και Τεχνών στην πόλη Changsha, πρωτεύουσα της νότιας κινεζικής 
επαρχίας του Χουνάν.
Πρόκειται για μια πόλη ταχύτατα μεγεθυνόμενη, πληθυσμιακά και οικονομικά. Το ομολογουμένως φιλόδο-
ξο κέντρο θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 130.000 τ.μ., στην όχθη της λίμνης Meixi.
Στην πράξη το κέντρο θα είναι ένα συγκρότημα κτιρίων στα οποία θα ενσωματωθούν ένα μεγάλο θέατρο, 
ένα Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και οι απαραίτητες βοηθητικές εγκατα-
στάσεις. Οι προεργασίες στην περιοχή ξεκινησαν τον περασμένο Οκτώβριο.
Το θέατρο, που θα αποτελέσει το κέντρο του πολιτιστικού συγκροτήματος, θα είναι χωρητικότητας 1.800 
θεατών και θα είναι εξοπλισμένο με τα πιο σύγχρονα μέσα, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει κάθε είδους 
παραστάσεις. Στο ίδιο κτίριο θα υπάρχουν, εκτός από το μεγάλο λόμπι, μπαρ και εστιατόρια, χώροι φιλοξε-
νίας VIP, αίθουσες για πρόβες και άλλες βοηθητικές λειτουργίες, όπως, επίσης, τα γραφεία της διοίκησης 
και εκτεταμένα παρασκήνια. 
Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είναι σχεδιασμένη για να προσαρμόζεται σε διάφορες εκδηλώσεις, με 
τρόπο ευέλικτο και εύκολο. Με μέγιστη χωρητικότητα 500 θέσεων, μπορεί να φιλοξενήσει από δεξιώσεις 
και εμπορικά γεγονότα, ως και μικρές θεατρικές παραστάσεις και επιδείξεις μόδας.
Το Μουσείο έχει τη μορφή πετάλου, γύρω από ένα εσωτερικό κεντρικό αίθριο, πέρα από το οποίο υπάρ-
χουν διάφορες αίθουσες εκθέσεων. Ο σχεδιασμός του κτιρίου υπογραμμίζει τη μοναδική θέση της τοπο-
θεσίας του στην προκυμαία της λίμνης, με εξωτερικά μπαλκόνια που εξασφαλίζουν μοναδική θέα για τους 
επισκέπτες του.
Οι πλατείες που σχηματίζονται ανάμεσα στα κτίρια, έχουν σχεδιαστεί για να φιλοξενούν υπαίθριες εκθέ-
σεις και εκδηλώσεις, προσφέροντας την αίσθηση μιας συνέχειας του εσωτερικού ή και αντίστροφα.

ZAHA HADID: ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ



Μία γιαγιά από τον Πόντο που διαμέ-
νει μόνιμα στην Πάφο είχε μυριστεί το 
«κούρεμα» των καταθέσεων στην Κύπρο 
και εδώ και ένα μήνα, κάθε Παρασκευή, 
πήγαινε σε υποκατάστημα τράπεζας και 
αφού έκανε ανάληψη των δέκα χιλιάδων 
ευρώ που είχε στο λογαριασμό της, τη 
Δευτέρα τα κατέθετε και πάλι. Μάλιστα 
πριν από δύο βδομάδες, το προσωπι-
κό του υποκαταστήματος δεν άντεξε 
και την ρώτησε γιατί το κάνει αυτό. Η 
απάντηση της τότε, που προκάλεσε σε 
όλους γέλιο, στα όρια της κοροϊδίας, 
ήταν: «ο γιος μου είναι οικονομολόγος 
στη Ρωσία και μου είπε πως αν γίνει κάτι 
με τις τράπεζες θα γίνει το Σαββατοκύ-
ριακο. Έτσι μου είπε κάθε Παρασκευή 
να παίρνω τα χρήματα μου σπίτι». Την 
περασμένη Παρασκευή η γιαγιά είχε τα 
χρήματα της στο σπίτι και ακολουθώ-
ντας πιστά τις συμβουλές του γιου της, 
«γλίτωσε» το «κούρεμα». Την υπόθεση 
της γιαγιάς, που φαίνεται ότι υποψιαζό-
ταν το επερχόμενο «κούρεμα», δημοσι-

εύει η ιστοσελίδα «cyprusnews.eu».

Αύξηση των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 
3,07%, από τον Ιανουάριο του 2013 και κατά 
11,02%, από τον Φεβρουάριο του 2012, κατα-
γράφουν τα στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).
Συνεχίζεται, επίσης, η αύξηση των μακροχρόνια 
ανέργων, η οποία είναι μεγαλύτερη κατά 1,69%, 
σε σχέση με τον περασμένο Ιανουάριο, με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να έχει καταγραφεί στην 

περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7,28%) και κατά 
15,97%, από τον Φεβρουάριο του 2012. Παρατη-
ρείται, παράλληλα, μικρή αύξηση των επιδο-

τούμενων ανέργων κατά 2,65%, σε σχέση με τον 
Ιανουάριο του 2013, ενώ αισθητά μικρότερη από 
αυτό τον μήνα αλλά και από τον Φεβρουάριο 
του 2012, είναι η μείωση των θέσεων εργασίας. 
Την πλειονότητα των εγγεγραμμένων ανέργων 
εξακολουθούν να αποτελούν οι παραγωγικές 
ηλικίες, οι γυναίκες, οι απόφοιτοι δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, ενώ ποσοστό μεγαλύτερο 
του 90% είναι Έλληνες υπήκοοι. 
Αναλυτικότερα, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα του ΟΑΕΔ κατά τον μήνα Φεβρουάριο, 
ανέρχονται σε 855.286 άτομα. Από αυτά, 366.074 
είναι άνδρες (ποσοστό 42,80%) και 489.212, 
γυναίκες (ποσοστό 57,20%) με τη μεγαλύτερη 
ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των περιφερειών να 
έχει καταγραφεί στην περιφέρεια Πελοποννή-
σου (6,17%). 
Ο αριθμός αυτός παρουσιάζει αύξηση κατά 
3,07%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 
Το 63,71% των εγγεγραμμένων ανέργων είναι 
ηλικίας 30- 54 ετών. 
Στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 αναλογεί 
το 25,96% και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 

55 ετών αναλογεί το 10,33%.Στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναλογεί 
το 47,89% των εγγεγραμμένων ανέργων, στο 
εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης (έως Τρίτη Γυμνασίου) αναλογεί το 
35,66%, στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, το 15,33% και στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο χωρίς εκπαίδευση αναλογεί το 1,12%. 
Στους Έλληνες υπηκόους αναλογεί το 92,15% 
των εγγεγραμμένων ανέργων, στους υπηκόους 
τρίτων χωρών, το 6,04% και στους υπηκόους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1,81%. Ο αριθμός 
των επιδοτούμενων ανέργων ανέρχεται σε 
230.560 άτομα και εμφανίζεται αυξημένος κατά 
5.950 άτομα, ποσοστό 2,65% σε σχέση με τον 
Ιανουάριο. Από το σύνολο των επιδοτούμενων 
ανέργων, το 54,80% είναι κοινοί επιδοτούμενοι, 
το 32,90% είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελ-
μάτων επιδοτούμενοι, το 9,44% είναι εποχικοί 
λοιποί επιδοτούμενοι (αγροτικά), το 2,43% είναι 
επιδοτούμενοι σε οικοδομοτεχνικά επαγγέλμα-
τα, το 0,34% είναι εκπαιδευτικοί επιδοτούμενοι 
και το 0,09% είναι λοιποί επιδοτούμενοι. 

Στα 855.286 άτομα ανέρχονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι
Αυξάνονται διαρκώς οι μακροχρόνιοι άνεργοι
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Ενδιαφέρουσα 
ιστορία

Από τους 855.286 εγγεγραμμένους 
ανέργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ, 
366.074 είναι άνδρες (ποσοστό 

42,80%) και 489.212 είναι γυναίκες 
(ποσοστό 57,20%). Ο αριθμός αυτός 
παρουσιάζει αύξηση κατά 3,07% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε κινητοποιήσεις με αίτημα την απόσυρση άρθρων 
του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας, 
προχωρούν οι εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία 
και οργανισμούς αρμοδιότητας του υπουργείου 
Εργασίας. Για σήμερα Τετάρτη, προγραμματίζουν 
στάση εργασίας από τις 12.00 έως τη λήξη ωραρίου 
και συγκέντρωση στις 12.30 το μεσημέρι έξω από 
το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου, ενώ για 
την Πέμπτη 21/3 οργανώνουν 24ωρη απεργία για 
τους υπαλλήλους στα ασφαλιστικά Ταμεία, στον 
ΟΑΕΔ, το ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και τους υγειονομικούς του 
ΕΟΠΥΥ. Τα σωματεία των εργαζομένων ζητούν την 
απόσυρση των άρθρων που προβλέπουν «ποινικές 
και πειθαρχικές κυρώσεις για παραβατικές συμπε-
ριφορές υπαλλήλων που ζημιώνουν το ασφαλιστικό 
σύστημα». Οι ποινές είναι ιδιαίτερα αυστηρές στις 
περιπτώσεις που διαπιστώνεται ευθύνη υπαλλήλων 
για τη χορήγηση παράνομων συντάξεων επιδομάτων 
και παροχών. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
που παραχώρησαν χθες οι πρόεδροι πέντε Ομο-
σπονδιών, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλή-
λων ΙΚΑ (ΠΟΣΕ-ΙΚΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής 
(ΠΟΠΟΚΠ), της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, 

της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας 
και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υγειονομικών 
Υπαλλήλων ΕΟΠΥΥ, υποστήριξαν ότι τα συγκεκριμέ-
να άρθρα ποινικοποιούν την εργασία, απειλούν με 
βαρύτατες ποινές ακόμα και πράξεις που έχουν το 
στοιχείο της αμέλειας, ενώ στάθηκαν ιδιαίτερα στη 
διάταξη που θέτει ως προαπαιτούμενο για την άσκη-
ση προσφυγής την κατάθεση παραβόλου ίσου με το 
20% της ζημιάς που έχει προκληθεί στον φορέα (που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει όμως τα 10.000 ευρώ).
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν πως 
πρόθεσή τους δεν είναι «η προστασία επίορκων 
που διαβάλουν με τις παράνομες ενέργειές τους 
το σύνολο των υπαλλήλων», αλλά αντιδρούν «στην 
εύκολη στοχοποίηση όλων των υπαλλήλων, οι οποίοι 
επιβαρύνονται με αυξημένο φόρτο εργασίας, και 
μπορούν εύκολα να κατηγορηθούν και να διαπο-
μπευθούν».
Ανέφεραν επίσης, ότι δεν ζητούν ιδιαίτερη μεταχεί-
ριση και υποστηρίζουν την τιμωρία των παραβατών 
στο πλαίσιο των υπαρχόντων διατάξεων. Προσέθε-
σαν όμως ότι επαρκεί το νομοθετικό πλαίσιο που 
συγκροτήθηκε το 2006 και που έχει πρόσφατα 
επικαιροποιηθεί.

Κινητοποιήσεις εργαζομένων  
στα ασφαλιστικά Ταμεία
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η Βουλή της Μεγαλονήσου απέρριψε χθες 
το κούρεμα των καταθέσεων- ΤΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρέχει 
ρευστότητα • Επιχειρήσεις: ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ • Ανακοίνωση: Στις 27 Μαρτίου θα 
γνωστοποιηθούν οι ισολογισμοί μετασχηματισμού- ΠΡΟΧΩΡΑ Η 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ-EUROBANK • Μαξίμου: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αγωνιώδεις διαβουλεύσεις στο τρίγωνο Βρυξέλλες, 
Μόσχα, Λευκωσία- ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- Όλα ανοικτά μετά το “όχι” 
της κυπριακής Βουλής στο haircut των καταθέσεων • Νέα σενάρια: 
ΡΩΣΟΙ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ «ΛΑΪΚΗ» ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ • Αγωνία 
στην Αθήνα μετά το “όχι” της κυπριακής Βουλής- ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ 
ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ- Λύση εντός της Ευρωζώνης επιδιώκει 
η ελληνική κυβέρνηση • Νέες πιέσεις στις ευρωπαϊκές αγορές- 
ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ, ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1,29 ΔΟΛ. ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ ΤΟ ΕΥΡΩ • 
Στη σκιά των εξελίξεων στην Κύπρο- «ΠΑΓΩΝΕΙ» Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 
ONLINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΔΟΕ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΚΕΡΔΟΣ: Δραματική τροπή παίρνει η κρίση μετά το “όχι” της Βουλής 
στο σχέδιο του Eurogroup- ΜΠΡΑ-ΝΤΕ-ΦΕΡ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ-ΜΟΣΧΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ- Στο προσκήνιο το “Plan B” 
για τη σωτηρία των τραπεζών της χώρας- Το θρίλερ κορυφώνεται 
και μεταφέρεται στη ρωσική πρωτεύουσα • Σύσκεψη των πολιτικών 

αρχηγών- ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΛΕΝΕ ΟΙ ΤΡΕΙΣ 
• Κατέρρευσαν οι τραπεζικές μετοχές- Βυθίστηκε ο γενικός δείκτης- ΤΑ 
ΑΠΟΝΕΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ • Κυπριακές τράπεζες: ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΕΞΠΡΕΣ: Με 36 ψήφους κατά και 19 αποχές καταψηφίστηκε το 
“κούρεμα” των καταθέσεων- ΕΚΚΩΦΑΝΤΙΚΟ ΟΧΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ EUROGROUP • ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 
• Αντιδράσεις: «ΠΛΗΓΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ • ΑΛΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΙΝΑ- Αύξηση 147,3% το α’ 
δίμηνο 2013 • ΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Από την ELDORADO 
GOLD • ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ- Άνω των 
200.000 ευρώ που χορηγήθηκαν σε 500.000 πολίτες από το 2000.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Χαμηλότεροι συντελεστές το 2013, αν και εφόσον 
καταβληθούν κανονικά όλοι οι υπόλοιποι φόροι • ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΕ-EUROBANK • ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΖΗΤΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΥΠΟΘΗΚΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ • ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ Η ELDORADO GOLD 
• ΝΕΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- 28 Μαρτίου η 
υποβολή προσφορών για ΟΠΑΠ μετά την 3η παράταση.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:  ΤΟ «ΟΧΙ» ΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Σε 
Βρυξέλλες, Μόσχα και Λευκωσία πλέον το «κλειδί» της διάσωσης- 
Διαβεβαιώσεις για τις καταθέσεις στην Ελλάδα • ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΪΚΑ ΕΩΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ- Έθεσαν ως προτεραιότητα οι τρεις 
αρχηγοί, καθώς το ευρωπαϊκό περιβάλλον καθίσταται ρευστό λόγω της 
Κύπρου.
ΤΑ ΝΕΑ: Το δραματικό ΟΧΙ της Κύπρου και η στροφή στη Μόσχα- 
ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΟΥΤΙΝ- Ούτε ένα ΝΑΙ στην ευρωπαϊκή 
πρόταση από τους κύπριους βουλευτές- Πούτιν προς Αναστασιάδη: «Σε 
στηρίζω»- Σόιμπλε: «Λυπάμαι για την απόφαση»- ΕΚΤ: Θα συνεχίσουμε 
να δίνουμε ρευστότητα • ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ ΤΗΝ ΑΝΑΣΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 
• ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- ΚΟΥΒΕΛΗΣ: ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 
EUROGROUP.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μπρα ντε φερ Λευκωσίας- Βερολίνου με 
απρόβλεπτη συνέχεια- Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΟΛΜΗΣΕ ΤΟ «ΟΧΙ» ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
• Στο περιθώριο ενθρόνισης του νέου Πάπα- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ- ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ • Αντισυνταγματική σύμφωνα με το 
ΣτΕ- «ΦΡΕΝΟ» ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ.
ΕΘΝΟΣ: Απέρριψε ομόφωνα η κυπριακή Βουλή την πρόταση για 
«κούρεμα» των καταθέσεων- ΔΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ- Και οι δύο ψάχνουν για «Πλάνο Β» • EUROGROUP: 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ. ΝΕΕΣ ΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ • 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΜΕ ΠΟΥΤΙΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μάθημα εθνικής ομοψυχίας- απάντηση στις 

επιταγές της Μέρκελ- ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ «ΟΧΙ» ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ. 
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Η Λευκωσία απέρριψε το 
«κούρεμα» και αναζητεί λύση στη Μόσχα- ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΕΚΒΙΑΣΜΟ- 
Σόιμπλε: Η Κύπρος πρέπει να κατηγορεί μόνο τον εαυτό της • Συνάντηση 
των τριών στο Μαξίμου- Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΚΥΒΙΣΤΗΣΗ .
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Αλλαγή στάσης απέναντι στα Μνημόνια δείχνει η 
απόφαση της Λευκωσίας- ΑΘΗΝΑ ΞΥΠΝΑ Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΠΕ ΟΧΙ! 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Ούτε ένα «ναι»! Η Βουλή στη Λευκωσία απέρριψε 
με 36 κατά (19 αποχές) τον εκβιασμό του Βερολίνου- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΙ- 
Οι λύσεις που υπάρχουν (;) στο τραπέζι, ο ρόλος της Ρωσίας και το 
αδιέξοδο της καγκελαρίου Μερκελ • ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ (ΝΕΟ) ΧΑΡΑΤΣΙ- Σκέψεις για μείωση 20% στους 
συντελεστές. Με ΦΑΠ 2013 ως ισοδύναμο και Ενιαίο Φόρο.
ΕΣΤΙΑ: Η ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ»- Άδηλο το μέλλον μετά 
την χθεσινή απόφαση.
Η ΑΥΓΗ: Με τη Μέρκελ ο Σαμαράς, αλλά τα μαζεύει μετά την απόφαση 
της Λευκωσίας- Η ΚΥΠΡΟΣ ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΚΑΙ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ- 
Εναλλακτικό σχέδιο με εμπλοκή και της Ρωσίας επεξεργάζεται η 
Λευκωσία.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΚΛΙΜΑΚΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΛΑΟ 
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.
Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Οδηγός για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 
ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΝΣΗΜΑ • Τα σενάρια μετά την απόρριψη του κουρέματος 
των καταθέσεων- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Εβραίοι, Βαρθολομαίος και Αντώνης Σαμαράς- 
ΠΑΠΑΣ ΜΕ… ΚΕΡΑΤΑ!
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ΠΡΟΣ ΣΧΕΔΙΟ B' ΜΕΤΑ ΤΟ ΗΧΗΡΟ «ΟΧΙ» ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 20/03/2013

 Η κυπριακή Βουλή απέρριψε και με μεγάλη πλειοψηφία 
το επίμαχο νομοσχέδιο για «κούρεμα» των καταθέσεων 
στις κυπριακές τράπεζες, ανατρέποντας τα δεδομένα 
και τινάζοντας στον αέρα το σχέδιο των υπουργών 
Οικονομικών της Ευρωζώνης για διάσωση της Κύπρου, 
σε μια εξέλιξη που επαναφέρει στο προσκήνιο τον 
κίνδυνο μιας άτακτης χρεοκοπίας της Νήσου και ενός 
νέου «ντόμινο» στην Ευρωζώνη. Κατά του νομοσχεδίου 
τάχθηκαν 36 βουλευτές από το ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ, 
ΕΥΡΩΚΟ, Οικολόγους και τον ανεξάρτητο Ζαχαρία Κουλία. 
Οι 19 βουλευτές του ΔΗΣΎ τήρησαν αποχή. ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, 
ΕΔΕΚ, ΕΥΡΩΚΟ και Οικολόγοι είχαν ξεκαθαρίσει από 
την αρχή ότι θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. To ΑΚΕΛ 
ζήτησε να αποσύρει n Κύπρος το αίτημα για βοήθεια από 
το Μηχανισμό Στήριξης και να επιδιωχθούν άλλες λύσεις, 
όπως δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ, Αντρος 
Κυπριανού, τονίζοντας ότι το κόμμα του έχει υποβάλει 
σχετική πρόταση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Σημείωσε ότι το κόμμα του επεξεργάστηκε προτάσεις 
οικονομικού χαρακτήρα που μπορούν να υλοποιηθούν 
χωρίς την τρόικα και εντός της Ευρωζώνης. To ΑΚΕΛ, 
τόνισε, έχει ετοιμάσει πακέτο από μέτρα, σημειώνοντας 
ότι βασικός πυλώνας είναι n έκδοση Εθνικού Ομολόγου 
Αλληλεγγύης 10ετούς διάρκειας και τα έσοδα από την 
έκδοσή του να διατεθούν για τις ανάγκες της κυπριακής 
οικονομίας. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Μάριος Καρογιάν, 
χαρακτήρισε στην ομιλία του ως εκβιαστική την απόφαση 
του Eurogroup, αναφέροντας ότι το κόμμα του θα πει 
ένα μεγάλο «όχι» το οποίο «σημαίνει όχι στον αφανισμό 
της χώρας μας από τον οικονομικό χάρτη της Ευρώπης», 
τόνισε χαρακτηριστικά. Η ΕΔΕΚ, διά του προέδρου 
της, Γιαννάκη Ομήρου, αξίωσε επαναδιαπραγμάτευση 
της απόφασης του Eurogroup. Τόνισε ότι n ΕΔΕΚ 
θα στηρίξει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην 
επαναδιαπραγμάτευση. Εξέφρασε την άποψη ότι κάποιοι, 
εκτός Κύπρου, προσπαθούν να μετατρέψουν τη χώρα ως 
αποικία και την Eυρώπη σε Ευρώπη της αδικίας και της 
ανεργίας. Ο Πρόεδρος του ΕΥΡΩΚΟ, Δημήτρης Συλλούρης, 
αφού χαρακτήρισε εγκληματική την απόφαση του 
Eurogroup επέκρινε ιδιαίτερα τον υπουργό Οικονομικών 
της Γερμανίας, ο οποίος όπως είπε δεν σεβάστηκε την 
ευρωπαϊκή οδηγία που αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο 
για την προστασία των καταθετών. Ο βουλευτής των 
Οικολόγων, Γιώργος Περδίκης, χαρακτήρισε ως ατιμωτική 
και επικίνδυνη την απόφαση του Eurogroup. 
Η Ευρωζώνη περιμένει «αντιπρόταση» από τις κυπριακές 
αρχές δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων 
Ευρωπαίος αξιωματούχος στις Βρυξέλλες, λίγο μετά την 
απόρριψη από την κυπριακή Βουλή των Αντιπροσώπων 
της συμφωνίας του Eurogroup. «Περιμένουμε μια 
αντιπρόταση με ισοδύναμα αποτελέσματα», δήλωσε 

ο αξιωματούχος, εννοώντας την απόφαση της 16ης 
Μαρτίου, n οποία προβλέπει ότι n συμμετοχή της Κύπρου 
στο πρόγραμμα πρέπει να ανέλθει σε 5,8 δισ. ευρώ. 
Ένας άλλος αξιωματούχος που θέλησε να κρατήσει την 
ανωνυμία του δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
ότι n «μπάλα βρίσκεται στα πόδια των Κυπρίων» 
εννοώντας κι αυτός ότι n Ευρωζώνη θα περιμένει 
ανάληψη πρωτοβουλίας από τη Λευκωσία. 
Η κυπριακή κυβέρνηση φέρεται να μελετά τώρα Σχέδιο 
Β. Σύμφωνα με πληροφορίες του Αθηναϊκού Πρακτορείου 
Ειδήσεων εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού από τα 
Ταμεία Πρόνοιας του ιδιωτικού τομέα. Υπολογίζεται ότι 
με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να αντληθούν έως 
και 5,2 δισ. ευρώ από το απαιτούμενο ποσό των 5,8 
δισ. ευρώ. Ο Κύπριος πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, 
είχε άλλωστε από νωρίς προετοιμάσει για το αρνητικό 
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, αφήνοντας να εννοηθεί 
ότι υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο. Σε δηλώσεις του στη 
σουηδική τηλεόραση είχε σημειώσει ότι n Βουλή θα 
τοποθετηθεί αρνητικά, διότι θεωρεί και πιστεύει ότι είναι 
άδικο και πλήττει τα συμφέροντα της Κύπρου γενικότερα. 
Σε ερώτηση για το πώς θα χειριστεί την κατάσταση, 
τόνισε χαρακτηριστικά: «έχουμε τα σχέδιά μας», ενώ 
παραδέχθηκε ότι το «κούρεμα» των καταθέσεων ήταν 
κάτι που δεν ανέμενε n Λευκωσία από την τρόικα και 
τους φίλους -όπως χαρακτηριστικά είπε- στο Eurogroup. 
Αρνήθηκε, πάντως, να αποκαλύψει περισσότερες 
λεπτομέρειες. Ο κ Αναστασιάδης είχε ενημερώσει από την 
προηγούμενη ημέρα τηλεφωνικά m Γερμανίδα καγκελάριο 
Ανγκελα Μέρκελ, για το αδιέξοδο στις προσπάθειές του να 
πειστούν n κοινή γνώμη και οι βουλευτές να αποδεχθούν 
το «κούρεμα», επισημαίνοντας ότι θα πρέπει να βρεθεί 
άλλος τρόπος για την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού 
των 5,8 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο, που 
κατετέθη, προέβλεπε την προστασία των μικροκαταθετών, 
με αφορολόγητο για τις καταθέσεις κάτω των 20.000 
ευρώ. Σε καταθέσεις από 20.000 έως 100.000 ευρώ 
προέβλεπε επιβολή εισφοράς 6,75%, ενώ για καταθέσεις 
άνω των 100.000 ευρώ τέλος 9,9%. Υπενθυμίζεται ότι n 
αρχική απόφαση του Eurogroup έκανε λόγο για επιβολή 
εισφοράς 6,75% σε όλες τις καταθέσεις έως και 100.000 
ευρώ και 9,9% στις υπόλοιπες. Σύμφωνα με την κυπριακή 
οικονομική ιστοσελίδα Stockwatch ο Κύπριος κεντρικός 
τραπεζίτης, Πανίκος Δημητριάδης, αποκάλυψε ενώπιον 
της κοινοβουλευτικής επιτροπής Οικονομικών, ότι υπήρχε 
στα σκαριά και άλλο νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει 
να δημιουργηθούν δύο τράπεζες- γέφυρες, στις οποίες 
θα μεταφερθούν όλες οι ασφαλισμένες καταθέσεις, ενώ 
θα μείνουν πίσω οι μη ασφαλισμένες καταθέσεις και 
τα εξυπηρετούμενα δάνεια, για τα οποία θα ξεκινήσει 
διαδικασία εκποίησης. 
Αμέσως μετά την καταψήφιση του νομοσχεδίου n EKT 
ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το ΔΝΤ 
και τους εταίρους της στην E.Ε. τονίζοντας ότι παραμένει 
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απόλυτα δεσμευμένη να συνεχίσει να παρέχει ρευστότητα 
εντός συγκεκριμένων πλαισίων. «Η EKT επαναλαμβάνει τη 
δέσμευσή της να συνεχίσει να παράσχει ρευστότητα όσο 
χρειαστεί με βάση τους ισχύοντες κανόνες» ανέφερε n 
ανακοίνωση. 

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 23 | 20/03/2013

Μείωση των συντελεστών του έκτακτου ειδικού τέλους 
ακινήτων που θα καταβληθεί μέσω των λογαριασμών της 
ΔΕΗ εξετάζει n κυβέρνηση για το 2013 υπό την αυστηρή 
προϋπόθεση ότι θα πληρωθούν όλοι οι φόροι που 
επιβάλλονται σήμερα στα ακίνητα. Στελέχη του οικονομικού 
επιτελείου αναφέρουν ότι εφόσον εισπραχθούν όλοι φόροι 
των ακινήτων θα μειωθούν οι συντελεστές που ισχύουν 
σήμερα, με αποτέλεσμα να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις 
των ιδιοκτητών ακινήτων. Τα ίδια στελέχη αναφέρουν 
ότι εκτός της μείωσης των συντελεστών εξετάζεται και n 
μείωση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων εφόσον 
n επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών προλάβει 
να παραδώσει έγκαιρα το πόρισμά της. Σε μία τέτοια 
περίπτωση θα μειωθούν αυτόματα οι επιβαρύνσεις που 
προκύπτουν από το ειδικό τέλος ακινήτων, δεδομένου 
ότι n τιμή ζώνης κάθε ακινήτου αποτελεί τη βάση για τον 
υπολογισμό του ειδικού τέλους. Επίσης τονίζουν ότι το 
2013 το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί από τους φόρους 
στα ακίνητα ανέρχεται στα 3 δισ. ευρώ. To ποσό αυτό έχει 
προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό του 2013 ωστόσο, 
υπογραμμίζουν ότι έχουν υποεκτιμηθεί οι αποδόσεις από 
τους υπόλοιπους φόρους στα ακίνητα. Αναφέρουν ότι 
εφόσον οι ιδιοκτήτες ακινήτων καταβάλλουν τους φόρους 
που τους αναλογούν (ΦΑΠ 2010, 2011, 2012, 2013 Έκτακτο 
Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών 
2012) το ποσό που θα εισέλθει στον κρατικό κορβανά θα 
είναι μεγαλύτερο από αυτό που έχει υπολογιστεί στον 
προϋπολογισμό, εξέλιξη που θα βοηθήσει στη μείωση 
των συντελεστών του ειδικού τέλους ακινήτων για το 
2013 χωρίς να χρειαστούν νέα μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι n 
τρόικα ζήτησε τη διατήρηση του έκτακτου ειδικού τέλους 
ακινήτων λόγω της αδυναμίας του οικονομικού επιτελείου 
να παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σύστημα εφαρμογής 
και κυρίως είσπραξης του ενιαίου φόρου ακινήτων. Ο 
υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας αναφερόμενος στο 
θέμα τόνισε πως το τέλος ακινήτων θα πρέπει και το 2013 
να εισπράττεται με τον λογαριασμό της ΔΕΗ καθώς αυτή 
είναι, «n πιο ρεαλιστική λύση». Σημειώνεται ότι για να 
διατηρηθεί το ΕΕΤΗΔΕ και το τρέχον έτος n κυβέρνηση θα 
πρέπει να ξεπεράσει τον «σκόπελο» του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, το οποίο σε απόφασή του έκρινε ότι το ειδικό 
τέλος είναι μεν συνταγματικό καθώς πρόκειται για έκτακτο 
και όχι μόνιμο μέτρο και n επιβολή του είναι για δύο χρόνια 
και όχι πάγια. Πάντως, ο λόγος που n κυβέρνηση μεταθέτει 
τον χρόνο εφαρμογής του ενιαίου φόρου ακινήτων, που 

είναι ευνοϊκότερος από το ειδικό τέλος ακινήτων που 
πληρώνεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ οφείλεται στις 
τεράστιες καθυστερήσεις στην αναδιοργάνωση των δομών 
του υπουργείου Οικονομικών που αρκετές από αυτές θα 
έπρεπε να είχαν γίνει από το 2011. Σημειώνεται ότι αυτή τη 
στιγμή είναι σε εκκρεμότητα για την εφαρμογή του ενιαίου 
φόρου ακινήτων: 
• Η ενημέρωση του ηλεκτρονικού συστήματος με όλες τις 
μεταβολές που επήλθαν το 2012 και το 2013 στα ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών. 
• Η επέκταση του συστήματος των αντικειμενικών τιμών 
των ακινήτων σε όλη τη χώρα.
 • Ο καθορισμός των νέων αντικειμενικών αξιών στα 
επίπεδα των πραγματικών τιμών της αγοράς και 
• Ο τρόπος προσδιορισμού του ενιαίου φόρου στα 
αγροτεμάχια.

«ΠΑΓΩΝΕΙ» h ONLINE ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΔΟΕ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 10 | 20/03/2013

«Παγώνει» προς το παρόν το σχέδιο της απευθείας 
πρόσβασης των ελεγκτών του ΣΔΟΕ στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς φορολογούμενων που είναι ύποπτοι για 
φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος». Ο αρχικός 
σχεδιασμός όπως αποκάλυπτε στην «ΗτΣ» κορυφαίο 
στέλεχος του ΣΔΟΕ προέβλεπε την online διασύνδεση των 
πιστοποιημένων ελεγκτών του σώματος με όλους τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς, από χθες. Ωστόσο, στη σκιά 
των δραματικών εξελίξεων στην Κύπρο, το υπουργείο 
Οικονομικών εξέδωσε χθες δυο επίσημες ανακοινώσεις 
με τις οποίες υποστηρίζει πως «n άμεση ηλεκτρονική 
πρόσβαση του ΣΔΟΕ σε τραπεζικά δεδομένα δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα». Τονίζει όμως πως το 
υπουργείο εξετάζει την ενεργοποίηση αυτοματοποιημένου 
συστήματος παροχής πληροφοριών από το τραπεζικό 
σύστημα, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στα 
αιτήματα των ελεγκτικών αρχών προς τις τράπεζες, στο 
πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής. 
 Υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου, έσπευδε 
χθες να σημειώσει πως θα απαιτηθεί ακόμη χρόνος 
για να ενεργοποιηθεί το σύστημα και θα χρειαστεί να 
ξεπεραστούν ορισμένα νομικά εμπόδια. Πάντως, δεν 
μπορεί να παραβλέψει κανείς πως, ενώ το θέμα είχε δει το 
φως της δημοσιότητας από την προηγούμενη Παρασκευή, 
το υπουργείο Οικονομικών μόλις χθες «φρόντισε» να 
εκδώσει ανακοίνωση, εν μέσω της μεγάλης αναστάτωσης 
που έχει προκληθεί υπό το βάρος των δραματικών 
εξελίξεων στην Κύπρο. Σύμφωνα μάλιστα με το υπουργείο, 
«το ΣΔΟΕ δεν έχει αρμοδιότητα για χορήγηση αναβολής 
έναρξης λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος». Μέχρι 
να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία των τραπεζών 
οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από 
την υπηρεσία για τη λίστα Λαγκάρντ παραδίδονται από τις 
τράπεζες στους ελεγκτές υπό τη μορφή excel. 


