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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«Η επιστήμη στην Ελλάδα πηγαίνει προς τα 
πίσω» γράφει στο τελευταίο τεύχος του περιοδι-
κού Nature η Δρ Βαρβάρα Τραχανά, η οποία το 
2011 εξελέγη επίκουρη καθηγήτρια Κυτταρικής 
Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας 
στη Λάρισα, αλλά έως σήμερα δεν διορίστηκε, 
όπως, άλλωστε, συβαίνει με 800 μέλη διδακτι-
κού προσωπικού σε όλη την Ελλάδα, καθώς η 
κυβέρνηση «αρνείται να διαθέσει τα κονδύλια 
που απαιτούνται», όπως επισημαίνει.
Στο άρθρο η ελληνίδα ερευνήτρια περιγράφει τις 
δραματικές συνθήκες που επικρατούν στα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια. Οι ερευνητές, σημειώνει, 
καλούνται να εργαστούν με αμοιβές που έχουν 
περικοπεί κατά 20%, ελέω «μνημονίων», ανα-
γκάζονται να χρησιμοποιούν ελάχιστες ποσότη-
τες αντιδραστηρίων και να ντύνονται βαριά όταν 
βρίσκονται εντός του εργαστηρίου, καθώς λόγω 
οικονομικής δυσπραγίας οι προμηθευτές δεν 
παραδίδουν πετρέλαιο θέρμανσης. Εσχάτως, 
δέχθηκαν κι ένα ακόμη πλήγμα στη δουλειά 
τους με τη διακοπή των συνδρομών στις μεγά-
λες διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις !
Η ελληνική κυβέρνηση, υπογραμμίζει, δεν 
αντιλαμβάνεται ότι «η μακροπρόθεσμη δέσμευ-
ση για χρηματοδότηση της επιστήμης και της 
παιδείας οφείλει να αποτελεί μέρος της στρατη-
γικής για την προώθηση της οικονομικής ανά-
πτυξης». Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι 
η διαρροή ελλήνων ερευνητών στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τις οποίες επικαλείται, 
το 2010 εργάζονταν στο εξωτερικό 120.000 
Έλληνες πανεπιστημιακοί ερευνητές, περίπου 
το 10% του συνόλου, ενώ σήμερα, ο αριθμός 
φέρεται να έχει αυξηθεί στους 150.000.
Το ξεθεμελίωμα της Παιδείας και η αναγκαστι-
κή μετανάστευση των επιστημόνων, το έχουμε 
τονίσει ως ΤΕΕ, μοιάζει ως στόχος των «μνημο-
νιακών» κυβερνήσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΕ: ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΑΙΧΜΕΣ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΕΤΑΑ 

Ενστάσεις για τις παράνομες αυξήσεις 
των ασφαλιστικών εισφορών 

«Οδηγούν το Ταμείο στην καταστροφή»! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

To TEE καλεί τους μηχανι-
κούς μέλη του, να καταθέσουν 
ενστάσεις για να ανακληθεί το 
ειδοποιητήριο πληρωμής εισφο-
ρών Α΄ εξαμήνου 2013 και να 
τροποποιηθεί η απόφαση του ΔΣ 
του ΕΤΑΑ, δυνάμει της οποίας 
εκδόθηκε το ειδοποιητήριο, 
ως προς τις αντισυνταγματικές 
και παράνομες ρυθμίσεις της. 
Υπάρχει επίσημο υπόδειγμα 
ένστασης, το οποίο καλούνται 

οι μηχανικοί να συμπληρώσουν 
με τα στοιχεία τους και να το 
αποστείλουν απευθείας προς, 
τη ΔΕ του Τομέα Μηχανικών και 
ΕΔΕ, το ΔΣ ΕΤΑΑ και το Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Παράλληλα να ενη-
μερώσουν μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου το ΤΕΕ. Αναλυτι-
κές πληροφορίες στην ιστοσε-
λίδα του ΤΕΕ, στη διεύθυνση 
www.tee.gr  

Το ΤΕΕ και οι φορείς 
των μηχανικών 
συνεχίζουν τις 
κινητοποιήσεις κάθε 
Πέμπτη, έξω από το 
ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, 
Αθήνα), για ανάκλη-
ση των παράνομων 
αυξήσεων και των 
αναδρομικών από το 
2011.

Οδηγούν το Ταμείο  με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥ-
ΔΑΣ σε ανακοίνωση της για το ασφαλιστικό. Παράλληλα επισημαίνει ότι «η προσπάθεια του 
διορισμένου  από την συγκυβέρνηση Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, που σε ανακοίνωσή του 
φαλκιδεύοντας τα πραγματικά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ, επιχειρεί να παρουσιάσει ως αναξιόπι-
στες τις αιτιάσεις όλων των Φορέων των Μηχανικών, που πάνω από ένα μήνα κινητοποιούνται 
με στόχο την ανατροπή των βάρβαρων αυξήσεων και την διάσωση του ΤΣΜΕΔΕ από την 
κατάρρευση που το οδηγεί η μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης, είναι ακόμα μια "αλχημεία" 
με στόχο να εκτελέσει την διατεταγμένη υπηρεσία που ανέλαβε».
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press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: "Υπεραστικές Μεταφορές στην 
Ελλάδα: Ορίζοντας 2020”  
ΑΘΗΝΑ

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων - ΣΕΣ

24
Απριλίου

2013

24
Απριλίου

2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: για απασχόληση Ελλήνων μηχανι-
κών  στις Σκανδιναβικές χώρες
AΘΗΝΑ

Οργανισμός Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), 
σε συνεργασία με το EURES 
Ελλάδας, Σουηδίας, Δανίας, 
Νορβηγίας και Φιλανδίας

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προ-
τυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) 
διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την 
Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» στις 21 
και 22 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.
Θεματικές ενότητες: Κεντρική: 
Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στις Επικοι-
νωνίες-Διακίνηση-Κατανάλωση 
•Κοινωνικά Πρότυπα-Υγεία 
•Πρότυπα και Ποιότητα στην Εκπαίδευση 
•Περιβάλλον-Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιοτι-
κές κατασκευές

•Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στην 
Παραγωγή
•Δοκιμές-Έλεγχοι-Πιστοποίηση 
•Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση στο Χρημα-
τοπιστωτικό Σύστημα 
•Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής 
•Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες
Κύριο θέμα: Τηλεπικοινωνίες
Κρίσιμες ημερομηνίες Υποβολή περιλήψεων:  
14-6-2013 Κατάθεση τελικού κειμένου: 15-1-2014
Πληροφορίες: email: protypation@auth.gr, ιστοσελί-
δα:  www.eneprot.gr 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Διεθνές Συνέδριο: «Μη Καταστρο-
φικός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ) 

20-22
Μαΐου
2013

 Το 5ο διεθνές συνέδριο, με 
θέμα "Τάσεις και Προοπτι-
κές του Τουρισμού στον 21ο 
Αιώνα", θα πραγματοποιηθεί 
στο νησί της Ρόδου, (ξενοδο-
χείο SHERATON), από τις 30 
Μαΐου έως τις 2 Ιουνίου 2013. 
Το συνέδριο διοργανώνεται από 
κοινού από το Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση 
και Πολιτική του Τουρισμού» και 
από το Εργαστήριο Τουριστικών 
Ερευνών και Μελετών του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Θεματικές 
ενότητες:
-Σύγχρονες Τάσεις στον Τουρισμό - Οικονομία, 
Ανταγωνισμός, Μεταφορές
-  Οικονομική του Τουρισμού
 - Ο Τουρισμός στην Οικονομία της Κοινωνίας
-  Τουριστική Βιωσιμότητα
-Τουριστική Πολιτική και Σχεδιασμός του Τουρισμού

-  Οργανωτικές Δομές του Τουρισμού
 - Επιπτώσεις του Τουρισμού
 - Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
- Ειδικές και Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού
- Τουρισμός στην Μεσόγειο και την Ελλάδα-Ρόδος
 - Θεωρία του Τουρισμού - Έρευνα και Τεχνολογικές 
εφαρμογές στον Τουρισμό
 - Τουριστική Επιχειρηματικότητα. 
Πληροφορίες: http://fsdet.dmst.aueb.gr/

Η 18η διοργάνωση  της Διεθνούς Συνάντησης Σύγχρο-
νης Τέχνης Art-Athina θα διεξαχθεί από  τις 16 έως και 
τις 19  Μαΐου 2013  στο Κλειστό Π. Φαλήρου (γήπεδο 
TaeKwonDo). Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών 
Τέχνης, που θεσμοθέτησε και καθιέρωσε την έκθεση, 
δημιούργησε για την Art-Athina  2013 ένα πρόγραμμα 
πολυσυλλεκτικό, με τη συμμετοχή πάνω από 800 καλ-
λιτεχνών, από τέσσερις ηπείρους, δίνοντας ένα ηχηρό 
μήνυμα αισιοδοξίας σε πείσμα των καιρών. 
 Η παράλληλη παρουσία  ελληνικών και ξένων αιθου-
σών τέχνης, καλλιτεχνών, μουσείων, ιδρυμάτων και 
καλλιτεχνικών εκδόσεων αποτελεί μια μοναδική συ-
γκυρία συνένωσης όλου του εικαστικού χώρου, προ-
σφέροντας στους επισκέπτες την πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα του. Πληροφορίες: www.art-athina.gr 

Art-Athina 2013

Ευ επιχειρείν και Αειφορία  
Το 10ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνεται  στις 16 Μαΐ-
ου 2013, στο Συνεδριακό Κέντρο ΕΕΔΕ, στην Αθήνα. 
Θέμα του συνεδρίου: " Ευ επιχειρείν και Αειφορία στο 
μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον". 
Στόχος της επιστημονικής εκδήλωσης είναι να αποτε-
λέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων 
μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνη-
τών αλλά και προπτυχιακών/μεταπτυχιακών φοιτη-
τών. Η ανταλλαγή απόψεων και
οι συζητήσεις θα είναι το επίκεντρο αυτού του συ-
νεδρίου, ενώ θα πραγματοποιηθούν συνεδρίες στις 
οποίες θα παρουσιαστούν τόσο παραδείγματα δημι-
ουργικότητας και αριστείας ερευνητών όσο και επιτυ-
χημένα παραδείγματα νέων Ελλήνων επιχειρηματιών.

Συνέδριο για τον τουρισμό
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«Αλχημεία του προέδρου ΔΣ ΕΤΑΑ για να επιβληθούν  
οι αυξήσεις εισφορών» 

Καταγγέλλει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, με ανακοίνωση της 

Υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης

Κλειστές σήμερα οι Εφορίες

Η ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για το ασφαλιστικό, την οποία υπο-
γράφουν ο πρόεδρος Παν. Μούζιος και ο γενικός γραμματέας Α. Σου-
ρούνης αναλυτικά αναφέρει ότι:  «Η προσπάθεια του διορισμένου  από 
την συγκυβέρνηση Προέδρου του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ, που σε ανακοίνωσή 
του φαλκιδεύοντας τα πραγματικά στοιχεία του ΤΣΜΕΔΕ, επιχειρεί να 
παρουσιάσει ως αναξιόπιστες τις αιτιάσεις όλων των Φορέων των Μη-
χανικών, που πάνω από ένα μήνα κινητοποιούνται με στόχο την ανα-
τροπή των βάρβαρων αυξήσεων και την διάσωση του ΤΣΜΕΔΕ από την 
κατάρρευση που το οδηγεί η μνημονιακή πολιτική της Κυβέρνησης, 
είναι ακόμα μια "αλχημεία" με στόχο να εκτελέσει την διατεταγμένη 
υπηρεσία που ανέλαβε. Ο κ. Σελλιανάκης ασφαλισμένος και αυτός στο 
ΤΣΜΕΔΕ σκόπιμα αγνοεί ότι: 
α.Ο αριθμός των νεοεισερχόμενων ασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ (χω-
ρίς ακόμα να   έχουν  εφαρμοστεί οι παράλογες και βάρβαρες αυξή-
σεις στις εισφορές) έχει μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% την 
τελευταία διετία, με συνέπεια η κρίσιμη παράμετρος για τη βιωσιμό-
τητα του Ταμείου που σχετίζεται με την αναλογία       ασφαλισμένων / 
συνταξιούχων, από 7: 1 να βρίσκεται το 2012 στο 5: 1  και να  μειώνεται 
με γοργούς ρυθμούς.
β. Ο αριθμός των ελεύθερων επαγγελματιών που το 2012 έχει ανεξό-
φλητες οφειλές ξεπερνά το 40%, με μεγάλη αυξητική τάση. 
γ. Τα στοιχεία τω εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών (περίπου 
70.000) την τελευταία τριετία είναι:  

Η Διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη, 
στις 19.4.2013, μεταξύ της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και της 
Alpha Τράπεζας και Τράπεζας Πειραιώς, Μνημόνιο Συναντίληψης, που 
περιλαμβάνει κατά συνοπτικό τρόπο τα εξής:
(α) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 80% 
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, 
αφού πρώτα μετατραπούν σε προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές,

(β) την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ μετοχών που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
4,992% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ ΑΕ, και
(γ) την ανάληψη από την ΑΚΤΩΡ της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών 
στην ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ για τα υπό εκτέλεση έργα της, με σκοπό την 
εύρυθμη, έγκαιρη και απρόσκοπτη αποπεράτωσή τους.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων 
εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα μέχρι την 31.5.2013.

Κλειστές θα είναι σήμερα οι Εφορίες λόγω της 24ωρης απεργίας των 
εφοριακών. Οι εφοριακοί προχωρούν σε κινητοποιήσεις, με αιτήματα: 
1. Την διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα των φορολογικών υπη-
ρεσιών. 2. Την διασφάλιση του συνόλου των θέσεων εργασίας και την 
αποτροπή απολύσεων. 3. Την μισθολογική αποκατάσταση των συναδέλ-
φων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ΠΕ1Γ/2008.

Οι εφοριακοί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας σή-
μερα στις 11 το πρωί έξω από το υπουργείο Οικονομιών, στην Καραγε-
ώργη Σερβίας και καλούν όλους τους συναδέλφους τους σε εφορίες, 
ΣΔΟΕ, κτηματικές υπηρεσίες και κεντρικές υπηρεσίες να απεργήσουν. 
Εν τω μεταξύ, τη Μεγάλη Τετάρτη δεμένα θα μείνουν στα λιμάνια όλα τα 
πλοία εξαιτίας της 24ωρης απεργίας για την Πρωτομαγιά.

δ.Η ετήσια ακαθάριστη δαπάνη των συνταξιούχων του Ταμείου 
στην τελευταία εξαετία (2007-2012) είναι : 

 2007 283.4 εκ. €

 2008 283.4 εκ. €

 2009 346.8 εκ. €

 2010 327.2 εκ. €

 2011 345.3 εκ. €

 2012 393 εκ. €

Αναμενόμενη Έτη  Εισπραχθέντα Ποσοστό
Είσπραξη

 2010

243.5 εκ. € 157.6 εκ. € 64.7 %

 2011

252.8 εκ. € 150.3 εκ. € 59.4 %

 2012

260.8 εκ. € 133.3 εκ. € 51.1 %

Μεταξύ του 2007 και του 2012 παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 
38.8 %.
Στα παραπάνω στοιχεία, οφείλουμε να του υπενθυμίσουμε την 
μεγάλη κλοπή πάνω από 1.5 δισ. € του αποθεματικού του Ταμείου 
από το "κούρεμα" των ομολόγων, την διογκούμενη τάση διαγρα-
φής από το επάγγελμα του Μηχανικού (ΤΕΕ) για να απεμπλακούν 
από το ΤΣΜΕΔΕ και τέλος την πλήρη καθίζηση που έχει υποστεί 
συνολικά ο Κλάδος των Μηχανικών από την μνημονιακή πολιτική 
της ύφεσης και της σκληρής λιτότητας.  Αυτά είναι τα πραγματικά 
στοιχεία που οδηγούν το Ταμείο με μαθηματική ακρίβεια στην κα-
ταστροφή και μόνο ο κ. Σελλιανάκης και αυτοί που τον τοποθέτη-
σαν και ευθύνονται γιαυτή την καταστροφική πολιτική δεν θέλουν 
να   αποδεχθούν». 
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Allure of the Seas (Royal Caribbean)
Πρόκειται για το μεγαλυτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο, 225.282 τόνων και ικανότητας φιλοξε-
νίας 6.360 επιβατών. Τα δωμάτια και οι σουίτες βρίσκονται σε 16 καταστρώματα και χωρίζονται σε 
επτά «γειτονιές». Πολλοί από τους εσωτερικούς χώρους είναι διακοσμημένοι με τοιχογραφίες της 
διάσημης Clarissa Parish.
Οι επιβάτες του έχουν στη διάθεσή τους, μεταξύ άλλων, ένα παγοδρόμιο, προσομοιωτές surf, ziplines, 
τοίχους αναρρίχησης, εμπορικό κέντρο, κινηματογράφος 3D, κλασικό καρουσέλ, ένα θέατρο όμοιο 
με τα αντίστοιχα του Broadway, στο οποίο, μάλιστα, παρουσιάζεται το μιούζικαλ "Σικάγο" και ένα 
υπαίθριο αμφιθέατρο με κερκίδα. Επίσης, διαθέτει δύο δωδεκάδες εστιατόρια, αναρρίθμητα μπαρ, 
όπως και το πρώτο εν πλω Starbucks.
Queen Mary 2 (Cunard)
Η κατασκευή του κόστισε 900 εκατομμύρια δολάρια, έκανε το παρθενικό του ταξίδι το 2004 και 
αποτέλεσε τη ναυαρχίδα των πλωτών ξενοδοχείων των Ολυμπιακών Αγωνων της Αθήνας. Κατά συ-
νέπεια δεν είναι νέο, αλλά, ίσως, το πλέον μεγαλοπρεπές. Μπορεί να φιλοξενήσει 2.620 επιβάτες και 
έχει πλήρωμα 1.253 ατόμων. Διαθέτει πέντε πισίνες και 15 εστιατόρια, όπου τακτικά οργανώνονται 
ειδικά δείπνα με σπουδαία κρασιά και σεμινάρια γευσιγνωσίας. Τα Duplex διαμερίσματά του δι-

αθέτουν ιδιωτικό γυμναστήριο, 
μπαλκόνι και μπάτλερ, ενώ στις 
κοινόχρηστες εγκαταστάσεις 
του περιλαμβάνονται ένα πλα-
νητάριο - το μοναδικό στο εί-
δος του στη θάλασσα – καθώς, 
επίσης, καζίνο, γήπεδα τένις, 
shuffleboard, βιβλιοθήκη, αί-
θουσα χορού, θέατρα και κινη-
ματογράφοι. Στους χώρους του 
προσφέρονται μαθήματα χορού 
tai chi, υποκριτικής, αλλά και 
μια λέσχη βιβλίου.

ΑΥΡΙΟ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ ΕΝ ΠΛΩ

Ακόμη και οι Αμερικανοί δείχνουν να 
εγκαταλείπουν το όνειρο της ιδιόκτητης 
κατοικίας και να στρέφονται στο νοίκι, 
παρόλο που η αγορά κατοικίας, μετά από 
το ξέσπασμα της κρίσης, αρχίζει να βελ-
τιώνεται. Αυτό κατέδειξε μια έρευνα που 
ανατέθηκε από το Ίδρυμα MacArthur.
Βεβαίως πολλοί Αμερικανοί εξακολου-
θούν να έχουν ισχυρή επιθυμία για ιδι-
όκτητο σπίτι, αλλά η αλλαγή είναι σαφής: 
57% των ενηλίκων δηλώνει ότι η «αγορά 
έχει γίνει λιγότερο ελκυστική», ενώ ταυ-
τόχρονα το 54% πιστεύει ότι «η ενοικίαση 
έχει γίνει πιο ελκυστική». Περίπου το 
ήμισυ των σημερινών ιδιοκτητών κατοι-
κιών (45%) δηλώνει ότι είναι πιθανόν στο 
μέλλον να επιλέξει την ενοικίαση για τη 
στέγασή του. 
Γενικώς, παρά τη βελτίωση των τιμών 
των σπιτιών και κτιρίων, πολλοί Αμερι-
κανοί δεν έχουν πειστεί ότι η στεγαστική 

κρίση έχει ξεπεραστεί. Σχεδόν 8 στους 
10 πιστεύουν ότι η χώρα βρίσκεται ακό-
μη στη μέση της κρίσης. Οι επιπτώσεις 
της στεγαστικής κρίσης, σε συνδυασμό 
με πιο μακροπρόθεσμες αλλαγές στον 
τρόπο ζωής, φαίνεται να έχουν δημι-
ουργήσει μια πιο ρεαλιστική άποψη για 
τους κινδύνους και τα οφέλη της ενοικί-
ασης. Άλλωστε, «ο κόσμος αλλάζει και 
οι δαπάνες μίσθωσης γίνονται όλο και 
πιο βιώσιμες» σημειώνεται στην έρευνα. 
Είναι ενδεικτικό ότι τα 2/3 των ενηλίκων 
πιστεύουν ότι η στεγαστική πολιτική της 
χώρας θα πρέπει να κατανέμεται εξίσου 
μεταξύ ενοικίασης και ιδιοκτησίας. Το 
τελικό συμπέρασμα της έρευνας είναι 
ότι το «αμερικάνικο όνειρο» μπορεί να 
επιτευχθεί εξίσου με την ενοικίαση και 
την ιδιοκτησία, κάτι αδιανόητο έως πριν 
μερικά χρόνια.

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΝΟΙΚΙ
Μπορεί η βιομηχανία της κρουαζιέρας να αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα τα προηγού-
μενα χρόνια (κυρίως λόγω δυστυχημάτων), ωστόσο, τα κρουαζιερόπλοια παραμένουν μία 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές του ταξιδιωτικού τομέα. Η cruismarketwatch.
com προβλέπει πως οι επιβάτες κρουαζιέρας σε όλο τον κόσμο θα αυξηθούν από 21 εκα-
τομμύρια το 2013 σε περίπου 23,7 το 2017.
Στην προσπάθεια να αποσπάσουν ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της αγοράς, οι ναυτιλιακές 
εταιρείες ρίχνουν στις θάλασσες διαρκώς και μεγαλύτερα σκάφη, εξοπλισμένα με εντυ-
πωσιακές, έως και εξωφρενικές ευκαιρίες αναψυχής για τους επιβάτες. Μερικά απ’ αυτά 
σκάφη και τις δυνατότητές τους παρουσιάζουμε στο σημερινό και αυριανό τεύχος μας.

Queen Mary 2

Allure of the Seas



Το   ΤΕΕ ως Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
«Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» (Intelligent Energy Europe) 
SEAP –PLUS που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, που σκοπό έχει να εντάξει στην Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων (ΣτΔ) όσο το 
δυνατόν περισσότερους Δήμους έως το 2020, αλλά και 
ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, 
διοργάνωσε στις 18 Απριλίου 2013 συνάντηση εργασίας 
με τους εκπροσώπους των Περιφερειακών Αρχών και των 
Ενεργειακών Φορέων. Η συνάντηση διοργανώθηκε για να 
δρομολογηθεί η μεταξύ ΤΕΕ, Περιφερειακών Αρχών και 
Ενεργειακών Φορέων συνεργασία και να τεθούν οι βάσεις 
για την παροχή έγκυρων και ακριβών μετρήσεων στους 
ενταγμένους στο ΣτΔ, Δήμους, που συντονίζονται από το 
ΤΕΕ, ώστε να γίνει δυνατή η κατάρτιση και η εφαρμογή 
Σχεδίων Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που θα 
στηρίζονται σε έγκυρα και αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα. 
Το ΣΔΑΕ είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί 
το Σύμφωνο των Δημάρχων, ώστε να επιτύχει το στόχο 
«20-20-20» το 2020, δηλ. μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου κατά 20%, αύξηση στο 20% της αναλογίας της 
ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ που προέρχεται από 
ανανεώσιμες πηγές και αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
κατά 20%. Στην ουσία, αποτελεί τον ενεργειακό σχεδιασμό 
μίας πόλης μέχρι το 2020 για την επίτευξη των ανωτέρω 
στόχων σε τοπική κλίμακα. 
Ένα βασικό κομμάτι των ΣΔΑΕ, είναι η Απογραφή Εκπο-
μπών Αναφοράς (ή Βασική Απογραφή Εκπομπών) που 
περιγράφει την υφιστάμενη κατάσταση μίας πόλης όσον 
αφορά την ενεργειακή κατανάλωση σε ένα έτος αναφοράς. 
Για το λόγο αυτό, τα ΣΔΑΕ είναι σημαντικό να στηρίζονται με 
έγκυρα και αξιόπιστα ενεργειακά δεδομένα. Οι Δήμοι για να 
μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, έχουν 
ανάγκη από την απρόσκοπτη συνεργασία με τους Παρόχους 
Ενέργειας, την οποία το ΤΕΕ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει. 
Στη Συνάντηση συζητήθηκαν εκτός των ανωτέρω και 
οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ΣΔΑΕ (ίδιοι πόροι, 
δανεισμός, leasing, Εθνικά Προγράμματα, Πράσινο Ταμείο, 
ΣΔΙΤ, ΕΣΠΑ, ΕΤΠΑ, ELENA, ΕΕΕF, κτλ) και ειδικότερα οι 
τρόποι που οι περιφερειακές χρηματοδοτήσεις μπορούν 
να συνδεθούν με το ΣτΔ . Η ενσωμάτωση του ΣτΔ στις 
Περιφερειακές Πολιτικές είναι σημαντικός παράγοντας για 
την επίτευξη των στόχων που τίθενται στο ΣτΔ.  Συζητήθη-
καν επίσης οι δυνατότητες που δίνονται για χρηματοδότηση 
στους Δήμους μέσω της συνεργασίας με τους Ενεργεια-
κούς Παρόχους. 
-Στη συνάντηση παραβρέθηκε εκ μέρους της Διοίκησης 
του ΤΕΕ το Μέλος της Δ.Ε κ Κώστας Κουρνιώτης, ο οποίος 
απεύθυνε χαιρετισμό. 
-Εκ μέρους των Περιφερειακών Φορέων παραβρέθηκαν οι 
: Από την Περιφέρεια Αττικής ο Περιφερειάρχης κ. Ιωάννης 
Σγουρός, καθώς επίσης οι κ.κ. Θεόδωρος Καρδοματέας 
και Γεώργιος Οικονομόπουλος, από την Περιφέρεια 

Δυτικής Ελλάδας ο κ. Γεώργιος Αθανασσόπουλος, από την 
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Ευάγγελος Χρήστου, 
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, από τον Ε.Ο.Ε.Σ «Αμφι-
κτυονία» ο κ.  Βασίλης Ξένος- Γαβριέλης, Διευθυντής, 
από την ΠΈΔ Αττικής ο κ. Σπύρος Αρβανιτάκης και η κα. 
Ρένα Παπαδημητρίου, από την ΠΈΔ Δυτικής Ελλάδας ο κ.  
Γεώργιος Μαγκανάρης, από την ΠΕΔ Ηπείρου ο κ. Ιωάννης 
Παπαλέξης, Πρόεδρος ΠΕΔ και Δήμαρχος Αρταίων, από 
την ΠΕΔ Θεσσαλίας ο κ Κομίτσας Ρίζος, Πρόεδρος ΠΕΔ 
και Δήμαρχος Κιλελέρ, από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας ο κ. 
Δημήτρης Αποστόλου. 
-Εκ μέρους των Ενεργειακών Φορέων παραβρέθηκαν οι 
: Από το ΚΑΠΕ η κα. Εύη Τζανακάκη και ο κ. Γεώργιος 
Αγερίδης, από την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε 
ο κ. Δημήτρης Πεκόπουλος, από τη ΔΕΗ η κα. Ιωάννα 
Γιαννούλη, από τη ΔΕΠΑ ο κ. Μανώλης Σφυρόερας, από τη 
ΔΕΣΦΑ η κα. Πέπη Καρατζή και ο κ. Σπύρος Αλεξόπουλος, 
από την ΕΠΑ Αττικής ο κ. Χρήστος Μπαλάσκας και ο κ. Ανα-
στάσιος Τόσιος, από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης ο κ. Νικόλαος 
Δαλέζιος, από τα ΕΛΠΕ ο κ. Αντώνης Μουντούρης και η κα. 
Φωτεινή Μαλτέζου, από τον (ΣΕΕΠΕ) Σύνδεσμο Εταιρειών 
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας ο κ. Νικόλαος Λιάπης, 
από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας) ο κ. Αθανάσιος Κορωνίδης, από 
τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 
ο κ. Αθανάσιος Κοντός, από τη Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας) 
-Τη Συνάντηση συντόνισε η Γενική Διευθύντρια ΤΕΕ, κα. 
Δήμητρα Κανέλλου. Παρουσιάσεις έκαναν με τη σειρά οι 
κκ: Χάρης Δούκας, Σύμβουλος ΤΕΕ, Γεώργιος Ζαμπα-
τής Διευθυντής Επιστημονικού & Αναπτυξιακού Έργου 
ΤΕΕ, Επικεφαλής του Γρ. Υποστήριξης του Συμφώνου 
των Δημάρχων Ειρήνη Σκουλά, εκ μέρους της ΕΠΤΑ ΑΕ 
Ανδριάνα Σταυρακάκη, εκ μέρους της ΕΠΤΑ ΑΕ Αθανάσιος 
Κορωνίδης, από τον ΑΔΜΗΕ.
-Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ Ιωάννης Σγουρός, χαιρέτησε 
τη Συνάντηση και εξήρε το ρόλο που μπορεί να παίξει το 
ΤΕΕ ως Συντονιστής στην επιτυχία του έργου του Συμφώνου 
των Δημάρχων, αφού όπως είπε, η πολιτική δέσμευση πρέ-
πει να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και ο σημαντικός 
ρόλος που μπορεί να παίξει η αυτοδιοίκηση «είναι μη επι-
τεύξιμος, εάν δεν υπάρχει η έγκυρη επιστημονική στήριξη 
από τους εξειδικευμένους και επιστημονικούς φορείς».
-Παρεμβάσεις έκαναν με τη σειρά οι κκ:
-Δημήτρης Αποστόλου, από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, ο 
οποίος αναφέρθηκε στην έλλειψη τεχνικού προσωπικού, 

αλλά και χρηματοδότησης. 
-Γεώργιος Αγερίδης του ΚΑΠΕ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη 
διάθεσης κονδυλίων για την ενέργεια και τη δημιουργία 
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Επίσης 
εξέφρασε την  ελπίδα ότι στο νέο ΕΣΠΑ οι Περιφέρειες 
θα εντάξουν μεγαλύτερα κονδύλια για την εξοικονόμηση 
ενέργειας, γιατί η πολύ μικρή αναλογία που υπήρχε στο 
ΕΣΠΣΑ 2007-13, έκανε τη χρηματοδότηση προγραμμάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας σχεδόν αδύνατη.
-Σπύρος Αρβανιτάκης από ΠΕΔΑ, ο οποίος τόνισε ότι στα 
θέματα χρηματοδότησης πρέπει να αξιοποιηθεί ο θεσμός 
του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων.
-Αθανάσιος Κορωνίδης από τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος έκανε 
παρουσίαση που καταδείκνυε την πορεία προς το στόχο 
20-20-20, που καταγράφεται στα θέματα της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας.
-Χρήστος Μπαλάσκας από την ΕΠΑ Αττικής, ο οποίος 
μίλησε για τις δυνατότητες κάλυψης του δικτύου Φυσι-
κού Αερίου που είναι η καθαρότερη από τις συμβατικές 
πηγές ενέργειας και εκδήλωσε τη διάθεσή του για 
συνεργασία με την παροχή στοιχείων για την Περιφέρεια 
Αττικής.
-Βασίλης Ξένος –Γαβριέλης του ΕΟΕΣ «Αμφικτυονία», 
ο οποίος εξέφρασε τους φόβους του για τις επιπτώσεις 
των προβλημάτων χρηματοδότησης στην παραμονή των 
ενταγμένων Δήμων στο ΣτΔ..
-Αντώνης Μουντούρης από τα ΕΛΠΕ ο οποίος μίλησε 
για τη στρατηγική εξοικονόμησης που αναπτύσσουν τα 
ΕΛΠΕ, και επισήμανε ότι αποτυπώνονται δύσκολα οι 
καταναλώσεις υγρών καυσίμων ανά Δήμο.
-Γεώργιος Λάγαρης από τη Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας) που και αυτός εξήρε τη δυναμική της συνέργειας 
και εξέφρασε τη διάθεσή για υποστήριξη και συνεργασία 
με το ΤΕΕ, λόγω και των ρυθμιστικών και κανονιστικών 
αρμοδιοτήτων του φορέα.  
-Εύη Τζανακάκη, εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ η οποία τόνισε 
την ανάγκη συνέργειας μεταξύ των δύο Εθνικών Συντονι-
στών, που είναι το ΤΕΕ και το ΚΑΠΕ, καθώς και των 
Περιφερειακών Συντονιστών (Περιφέρειες και Ενώσεις 
Δήμων). Εξέφρασε την αισιοδοξία της για την αύξηση 
των Δήμων που θα ενταχθούν στο ΣτΔ, επειδή οι Δήμοι 
πλέον κατανοούν ότι η εφαρμογή των ΣΔΑΕ επιφέρει και 
σημαντική οικονομία.
- Οι παρουσιάσεις είναι αναρτημένες στον διαδικτυακό 
τόπο του ΤΕΕ:  http://portal.tee.gr/portal/page/portal/
SCIENTIFIC_WORK/grafeio_symfonou/Tab5
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ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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ΤΟ ΤΕΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SEAP –PLUS

«Ο ρόλος των Περιφερειακών Αρχών και των Ενεργειακών Φορέων 
στην προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής» 
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΙΑ ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Από την Emma Delta- Άκυρη η πρόταση της Third 
Point- Μεγαλύτερο τίμημα διεκδικεί το ΤΑΙΠΕΔ • ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ Η EUROBANK • ΓΙΑ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΠΑΓΕΡΝ 
ΜΟΝΑΧΟΥ • ΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 2012 ΛΟΓΩ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ • ΜΕΧΡΙ 100 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 5.000 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ • ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΠΑ ΜΕ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 10 ΕΥΡΩ- Η 
εξόφληση σε δύο μηνιαίες δόσεις εφόσον η δήλωση είναι εμπρόθεσμη.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Υπεβλήθη μία προσφορά η οποία ζητείται 
από το ΤΑΙΠΕΔ να βελτιωθεί- ΧΑΜΗΛΩΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Η EMMA DELTA προσέφερε 622 εκατ. 
ευρώ για το 33% • Σχεδιασμός: Απόκτηση μικρότερων τραπεζών 
καθώς και επανάκτηση του ιδιωτικού χαρακτήρα- EUROBANK: 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΧΣ- Διασφαλίζονται η κεφαλαιακή 

επάρκεια, οι πελάτες, όπως και οι καταθέσεις • Ευρωζώνη: ΟΜΑΔΙΚΑ 
ΠΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ • Μιχάλης Σάλλας: ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ Η 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ • Αλέξανδρος Τουρκολιάς: 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Βελτιωμένη πρόταση αναμένει το ΤΑΙΠΕΔ για την 
οριστικοποίηση της συμφωνίας- ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ- Στα 622 
εκατ. ευρώ η προσφορά εξαγοράς για το 33% του ΟΠΑΠ από την Emma 
Delta • Από το ΤΧΣ η κάλυψη 100% της αύξησης κεφαλαίου- ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ • ΑΛΜΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ, 
ALPHA ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ • Ρύθμιση- «ανάσα»- ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΠΑ 
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ • REUTERS: Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ • Τόνωση της 
ανάπτυξης ζητά ο Ζ. Μ. Μπαρόζο- ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΧΟΥΝ ΦΘΑΣΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΟΥ 
ΟΠΑΠ- Μόνη έγκυρη κρίθηκε η προσφορά της Emma Delta- Στόχος 
να υπερβεί τα 700 εκατ. ευρώ • ΑΡΧΙΣΕ Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΗ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ • ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- Έως την Κυριακή το βράδυ • Ζητήθηκε η 
αποπομπή του- ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.

ΤΑ ΝΕΑ: Γιατί ο ΟΑΕΔ διχάζει τους κυβερνητικούς εταίρους- 400.000 
ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΓΑ • ΔΙΚΗ: Ο ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΑΚΗΣ, ΤΟ 
ΜΕΪΚ- ΑΠ ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ • Τράπεζες: ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ Η EUROBANK.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κόντρες στην τρικομματική για τον διοικητή του 
ΟΑΕΔ- ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΣΦΕΤΙΑ!- Πελατειακό παιχνίδι Ν.Δ.- 
ΠΑΣΟΚ εις βάρος 1,5 εκατ. ανέργων • 19 εκατ. διεκδικεί το κράτος- 
ΔΗΛΩΣΕ ΑΘΩΟΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΕ ΣΗΜΙΤΗ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΣΙΑ...

ΕΘΝΟΣ: Επεκτείνεται σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα ο συμψηφισμός 
χρεών- ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ • Αναβολή για 8 
Μαΐου- ΔΙΚΗ ΣΟΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΗ • Προβάδισμα Δ. 
Μελισσανίδη- ΠΡΟΣΦΟΡΑ 622+60 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Το σχέδιο μετά τις 15.000 απολύσεις- 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΔΕΙΑΣΟΥΝ • 
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ- 
Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η Eurobank, που θα 
απορροφήσει και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο • Ξεκίνησε η δίκη για τις 
μίζες- ΑΤΣΑΛΑΚΩΤΟΣ Ο ΑΚΗΣ, ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΒΙΚΥ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σε 48 ώρες Emma Delta και 
Μελισσανίδης καλούνται να βελτιώσουν την προσφορά τους- ΠΑΝΕ 
ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΑΠ- Στημένο παιχνίδι καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ • 
Δίκη- υπερπαραγωγή με πρωταγωνιστή τον Άκη- «ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΑ 
ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ» • ΠΝΟ: Να ανακληθεί το νομοσχέδιο για τη Ναυτιλία- 
ΔΕΜΕΝΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗ Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Το πελατειακό κράτος είναι εδώ, ενωμένο 
δυνατό- ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΙΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ- 
Τρικομματικός καβγάς για το ποιος θα μοιράσει τα λεφτά σε 350.000 
απελπισμένους- Το πρωί ο Βρούτσης παραίτησε τον Κικίλια, το 
απόγευμα ο Σαμαράς υπέκυψε σε Βενιζέλο- Κουβέλη • Το ΠΑΣΟΚ 
αποδοκίμασε τον Τσοχατζόπουλο- Ο ΑΚΗΣ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ ΔΙΠΛΑ ΤΟΥ- 
Κάλεσε για μάρτυρες το ΚΥΣΕΑ του Σημίτη- Διέκοψε για 8 Μαΐου το 
δικαστήριο • Άρχισε η πρώτη αποκρατικοποίηση- ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΧΕΡΙΑ Ο ΟΠΑΠ- Πολύ κοντά σε συμφωνία ΤΑΙΠΕΔ με το fund του Δ. 
Μελισσανίδη.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μετά τη χθεσινή αποκάλυψη της Δημοκρατίας ο 
υπουργός Εργασίας ζήτησε την παραίτηση του Ηλία Κικίλια (του ΟΑΕΔ)- 
ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Ο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ • ΑΚΗΣ: ΦΕΡΤΕ 
ΤΟΝ ΣΗΜΙΤΗ!- Ατσαλάκωτος ο Τσοχατζόπουλος, «τσαλακωμένη» η Βίκυ 
Σταμάτη.

ΕΣΤΙΑ:  ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΔΙΔΑΞΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑ- Πώς φθάσαμε στο 
φαινόμενο Τσοχατζόπουλου.

Η ΑΥΓΗ: ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΑΠ- Στη μοναδική 
εν τέλει προσφορά της Emma Delta καταλήγει ο κερδοφόρος 
Οργανισμός του ΟΠΑΠ, μαζί με τα βιντεοπαιχνίδια και τα κρατικά λαχεία!

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου για την οριστική 
διευθέτηση- ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: ΣΤΟ 50% ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ • Ο Άκης 
Τσοχατζόπουλος και οι 18 συγκρατούμενοί του πήραν θέση στο εδώλιο- 
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Κρίσιμα ερωτήματα του Μητροπολίτη για 
τις νεοπαγανιστικές αντιλήψεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής- 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ: «ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΟΙ 
ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΕΣ»!
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ΤΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΥΦΕΣΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 23/04/2013

Λάθη στο σχεδιασμό του πρώτου μνημονίου με 
βασικότερο την υποεκτίμηση της ύφεσης, οδήγησαν 
την ελληνική οικονομία στο πιο βαθύ τούνελ της 
ιστορίας της, από το οποίο, τρία χρόνια μετά, δεν 
διαφαίνεται διέξοδος διαφυγής. Σαν σήμερα, 23 
Απριλίου 2010,ο τότε πρωθυπουργός, Γιώργος 
Παπανδρέου, επέλεξε το ακριτικό Καστελόριζο να 
ανακοινώσει την ένταξη της χώρας στο μηχανισμό 
στήριξης Ε.Ε.-ΔΝΤ-ΕΚΤ, σηματοδοτώντας την έναρξη 
της πιο επώδυνης «οδύσσειας» της οικονομίας, 
τις συνέπειες της οποίας, ουδείς μπορούσε να 
φανταστεί. Για τη σκληρότητα των πολιτικών που θα 
εφαρμόζονταν, είχε προϊδεάσει ο τότε επίτροπος, Όλι 
Ρεν, όταν την 1η Μαρτίου 2010 έκλεισε τη συνέντευξη 
τύπου, με αφορμή το ελληνικό ζήτημα, με τη φράση 
στα ελληνικά «Έλληνες, καλό κουράγιο». Αργότερα, 
την Κυριακή 2 Μαΐου, ο τότε υπουργός Οικονομικών, 
Γιώργος Παπακωνσταντίνου, παρουσίασε το 
πρόγραμμα της προσαρμογής της οικονομίας, που 
έβαλε στη ζωή μας δύο νέες λέξεις, το «μνημόνιο» 
και την «τρόικα». Την ίδια μέρα, οι επικεφαλής της 
τρόικας, Σερβάς Ντερούς της Κομισιόν (αποχώρησε 
αργότερα και τον διαδέχτηκε ο Ματίας Μορς) 
Κλάους Μαζούχ της EKT και Πόουλ Τόμσεν του ΔΝΤ, 
σε συνέντευξη τύπου παρουσίασαν τη δική τους 
άποψη για το πρόγραμμα, εμφανιζόμενοι σχετικά 
αισιόδοξοι, πως αν εφαρμοστούν τα συμφωνηθέντα, 
n ελληνική οικονομία σε λιγότερο από μία διετία 
θα εξέρχονταν της κρίσης και της ύφεσης. To ίδιο 
αισιόδοξος εμφανίζονταν και ο κ. Παπακωνσταντίvoυ 
και συνολικά το οικονομικό επιτελείο, ο οποίος 
μάλιστα είχε δηλώσει πως από τα τέλη του 2010 
(!), θα υπήρχαν σημάδια ανάκαμψης. Σημειώνεται 
πως n βασική αιτία της ένταξης της χώρας στο 
μηχανισμό στήριξης ήταν ο δημοσιονομικός 
εκτροχιασμός, καθώς το έλλειμμα-του 2009, είχε 
εκτοξευτεί πάνω από 10% ενώ αργότερα, με τις 
αναθεωρήσεις διογκώθηκε μέχρι το 15,6% του ΑΕΠ, 
ενώ το δημόσιο χρέος είχε εκτοξευτεί στο 120% του 
ΑΕΠ, σύμφωνα με τις τότε εκτιμήσεις. Συνέπεια 
ήταν να κλείσουν οι αγορές, για την Ελλάδα, από 
τις αρχές Απριλίου, καθώς το τελευταίο ομόλογο 
που εκδόθηκε ήταν ένα επταετές, στις 31 Μαρτίου 
2010. Κατόπιν, οι δανειακές ανάγκες, ελλείμματα 
του προϋπολογισμού συν αναχρηματοδότηση των 
χρεολυσίων, θα καλύπτονταν από το μηχανισμό 
στήριξης, με κεφάλαια των χωρών της Ευρωζώνης 
και του ΔΝΤ. To ύψος του πρώτου πακέτου στήριξης, 
ορίστηκε σε 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 80 δισ. 
ευρώ, προέρχονταν από τις χώρες της Ευρωζώνης 
και τα 30 δισ. ευρώ, από το ΔΝΤ. Τα ανταλλάγματα για 
την ένταξη στο μηχανισμό στήριξης, ήταν εξαιρετικά 

επώδυνα καθώς συνοδεύτηκαν, με μέτρα αύξησης 
των φορολογικών επιβαρύνσεων αδιακρίτως είτε 
επρόκειτο για επιχειρήσεις, είτε για μισθωτούς, αλλά 
και μειώσεων των δαπανών. Σήμερα μια τριετία μετά 
αποδεικνύεται πως το πρόβλημα δεν ήταν τα σκληρά 
μέτρα, (αφού ακολούθησαν πολύ σκληρότερα), αλλά 
οι εκτός πραγματικότητας υπολογισμοί της έκτασης 
της ύφεσης, που ομολόγησαν μόλις το περασμένο 
Ιανουάριο, στελέχη του ΔΝΤ, κάνοντας λόγο για 
λάθος στους «πολλαπλασιαστές». To πρώτο μνημόνιο, 
προέβλεπε μέτρα ύψους 9% του ΑΕΠ (20 δισ. ευρώ) το 
2010, 4% του ΑΕΠ ή 10 δισ. ευρώ, το 2011 και 2% του 
ΑΕΠ ή 5 δισ. ευρώ, το 2012 και 2% του ΑΕΠ ή 4,8 δισ. 
ευρώ, το 2013. Από το 2011 και μετά τα μεγέθη έχουν 
αυξηθεί εντυπωσιακά, ενώ ουδείς διαβεβαιώνει 
πως ο κύκλος των μέτρων έχει κλείσει. Επρόκειτο 
για τεράστιο λάθος, n διόρθωση του οποίου κόστισε 
επιπλέον μέτρα δεκάδων δισ. ευρώ, εκατοντάδες 
χιλιάδες ανέργων και βαθιά ύφεση. 

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΕΣ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 6 | 23/04/2013

«Ξεμπλοκάρουν» οι μεταβιβάσεις ακινήτων από 
χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου για την εξόφληση 
των χρεών τους. Με απόφαση του υφυπουργού 
Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη επιτρέπεται πλέον στους 
οφειλέτες να προχωρούν στην πώληση της ακίνητης 
περιουσίας τους ακόμη κι αν το τίμημα της πώλησης 
είναι μικρότερο από το ύψος της οφειλής προς την 
εφορία. Μέχρι σήμερα οι οφειλέτες του Δημοσίου 
για να μεταβιβάσουν κάποιο ακίνητο θα έπρεπε 
να λάβουν, αντί του αποδεικτικού φορολογικής 
ενημερότητας βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο, n 
οποία αναγράφει τη συνολική οφειλή που εκκρεμεί 
προς πληρωμή. Η συγκεκριμένη βεβαίωση χορηγείτο 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι από το τίμημα της 
πώλησης του ακινήτου θα μπορούν να εξοφληθούν 
πλήρως οι βεβαιωμένες οφειλές. Ουσιαστικά, 
με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς δεν 
επιτρεπόταν n έκδοση βεβαίωσης οφειλής, που 
αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση ακινήτου, 
εάν το τίμημα της μεταβίβασης δεν εξοφλούσε 
πλήρως τις οφειλές προς το Δημόσιο. Ως εκ τούτου, 
δεν ήταν δυνατό να πωληθεί ακίνητο από οφειλέτη 
του Δημοσίου εφόσον το τίμημα που προβλεπόταν 
να εισπραχθεί από την πώληση ήταν μικρότερο από 
τις συνολικές οφειλές του προς το Δημόσιο. Με 
την νέα υπουργική απόφαση, που τίθεται σε ισχύ 
άμεσα, δίνεται n δυνατότητα σε κάθε οφειλέτη του 
Δημοσίου να λαμβάνει βεβαίωση οφειλής ακόμα και 
αν το τίμημα που θα εισπράξει από την μεταβίβαση 
ακινήτου ή ακινήτων του δεν εξοφλεί πλήρως το ύψος 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς το Δημόσιο, 
αρκεί οι εναπομείνασες οφειλές να διασφαλίζονται 
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είτε από λοιπά περιουσιακά στοιχεία είτε από 
εγγυήσεις τρίτων. 

ΣΤΙΣ 100 ΘΑ ΦΘΑΝΟΥΝ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 5.000 
ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 18 | 23/04/2013

«Ένα νέο οικονομικό εργαλείο το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει τη σχέση των ασφαλιστικών ταμείων με τους 
οφειλέτες τους σε μια νέα πραγματικότητα», αποτελεί, 
σύμφωνα με τον διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, n νέα ρύθμιση 
την οποία παρουσιάζει σήμερα n «K» στη μορφή με 
την οποία θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός 
της εβδομάδας με το πολυνομοσχέδιο. Η ένταξη των 
οφειλετών στη ρύθμιση, n οποία «έχει τα θετικά και τα 
αρνητικά της σημεία», θα ξεκινήσει από την επόμενη 
εβδομάδα. Ο διοικητής του ΙΚΑ Ρ. Σπυρόπουλος εκτιμά 
ότι n ρύθμιση θα είναι αποτελεσματική εφ' όσον 
συμβάλει στην είσπραξη τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ σε 
βάθος δωδεκαμήνου και δεδομένου ότι το 2012 το ΙΚΑ 
είχε εισπράξει από την προηγούμενη ρύθμιση 960 εκατ. 
ευρώ. Υπογραμμίζει ότι ο βασικότερος περιορισμός 
των διατάξεων αφορά τον αποκλεισμό διά παντός των 
επιχειρήσεων που θα αθετήσουν τους όρους. Σε αυτήν 
την περίπτωση, ενεργοποιούνται αμέσως τα αναγκαστικά 
μέτρα. Στα λιγότερο γνωστά σημεία της ρύθμισης των 48 
μηνιαίων δόσεων περιλαμβάνονται τα εξής:
 • Στη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων εμπίπτουν αυτομάτως 
για το υπόλοιπο της οφειλής τους και όσοι έκαναν χρήση 
προηγούμενης ρύθμισης, n οποία έληγε αυτοδίκαιοι στις 
31.12.2013. 
•Οι οφειλέτες για ποσά έως 5.000 ευρώ μπορούν να 
καταβάλουν το ποσό σε έως και 100 δόσεις, αλλά n κάθε 
δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 50 ευρώ. Οι 
οφειλέτες, όμως, που χρωστούν 5.001 ευρώ μεταπίπτουν 
κατευθείαν στο σύστημα των 48 δόσεων. 
•Στην πιστοποίηση των οφειλών -υψηλών ποσών- 
εμπλέκονται όχι μόνον ορκωτοί λογιστές, αλλά και οι 
φοροτεχνικοί A' Τάξης. Αναλυτικότερα, οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης θα 
καταβάλλονται ως εξής:
1.Κεφαλαιοποίηση των οφειλών (συμπεριλαμβανομένων 
και των προσαυξήσεων) μέχρι 31.12.2012. Εάν 
καταβληθούν εφάπαξ, n έκπτωση επί των προσαυξήσεων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων θα είναι έως 50%. Εάν 
καταβληθούν σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις, n έκπτωση 
θα είναι 40%. Από 13 έως 24 μηνιαίες δόσεις, n έκπτωση 
θα είναι 35%. Από 25 έως 36 δόσεις n έκπτωση θα είναι 
30%, ενώ από 37 έως 48 δόσεις n έκπτωση μειώνεται στο 
25%.
 2.  Για την υπαγωγή σε ρύθμιση με οφειλές άνω 
των 5.001 ευρώ οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να 
προσκομίσουν τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν 
αδυναμία πληρωμής των οφειλών τους και τη 
βιωσιμότητα του διακανονισμού. 

3. Για οφειλές από 5.001 ευρώ έως και 75.000 ο 
ασφαλιστικός φορέας θα κρίνει εάν όντως υπάρχει 
αδυναμία εξόφλησης και αν υπάρχει βιωσιμότητα του 
διακανονισμού τη συγκεκριμένη στιγμή. 
4. Για οφειλές άνω των 75.001 ευρώ και έως 300.000 
ευρώ ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίζει βεβαίωση από 
ανεξάρτητο φορέα περί της ορθότητας των οικονομικών 
στοιχείων και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν 
αδυναμία εξόφλησης.

ΝΕΟ Ε9 ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-57 | 23/04/2013

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ φορολογούμενοι που έχουν στην 
κατοχή τους αγροτεμάχια, βοσκότοπους και οικόπεδα 
τα οποία βρίσκονται εκτός σχεδίου, θα κληθούν από 
το υπουργείο Οικονομικών να υποβάλουν εκ νέου το 
έντυπο Ε9 και να δηλώσουν αναλυτικά τα στοιχεία των 
συγκεκριμένων ακινήτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, n 
πλήρης καταγραφή των στοιχείων για τα αγροτεμάχια 
κρίθηκε αναγκαία από το υπουργείο Οικονομικών 
για την επιβολή του ενιαίου φόρου ακινήτων από 
το 2014. Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι 
φορολογούμενοι, θα υπολογιστεί n φορολογητέα 
αξία των αγροτεμαχίων καθώς και τα έσοδα που 
θα εισπραχθούν από την επιβολή του φόρου.  Tα 
ζητήματα αυτά εξετάστηκαν χθες στη συνεδρίαση 
της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής, n οποία θα 
έχει νέα συνάντηση τη Μεγάλη Τρίτη. Ειδικότερα, 
αναμένεται να δημιουργηθεί μια ειδική εφαρμογή στη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όπου 
θα δηλώνονται λεπτομερώς όλα τα αγροτεμάχια. Στον 
πίνακα 2 του εντύπου Ε9 θα προστεθούν νέοι κωδικοί 
όπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν 
περισσότερα στοιχεία για τα ακίνητα που βρίσκονται 
εκτός σχεδίου. Για παράδειγμα θα πρέπει να δηλώσουν 
εάν το ακίνητο βρίσκεται σε ορεινή, ημιορεινή ή πεδινή 
περιοχή, αν n έκταση είναι καλλιεργήσιμη κ.λπ. Κατά 
τις ίδιες πληροφορίες, n εισήγηση των υπηρεσιών του 
υπουργείου περιλαμβάνει την ένταξη στον νέο ενιαίο 
φόρο και των αγροτεμαχίων των ιδιοκτητών που κατά 
κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. Με τον τρόπο αυτόν 
εκτιμάται ότι το αφορολόγητο όριο για κατοικίες και 
διαμερίσματα μπορεί να ανέλθει στα 100.000 ευρώ. Εάν, 
όμως, εξαιρεθούν οι περίπου 300.000 κατ' επάγγελμα 
αγρότες, τότε τα προσδοκώμενα έσοδα από τον νέο 
φόρο θα είναι μικρότερα και κατ' επέκταση θα μειωθεί 
το αφορολόγητο όριο σε διαμερίσματα στα επίπεδα των 
50.000 ευρώ. Ο νέος τρόπος φορολόγησης των ακινήτων 
για το επόμενο έτος θα πρέπει να εξασφαλίζει έσοδα 3,2 
δισ. ευρώ και γι' αυτό γίνονται διάφορα σενάρια με τα 
αγροτεμάχια που θα φορολογηθούν, αλλά και το ύψος 
του αφορολόγητου ορίου. 


