
Χαρατσι και στα γιαπια 
το πολυνομοσχέδιο που αφορά στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (Ε.Ε.τ.α.) 
προβλέπει ότι «το νέο φόρο θα πληρώσουν οι ηλεκτροδοτούμενες δομημένες 
επιφάνειες ακινήτων οποιασδήποτε μορφής, ανεξάρτητα αν αυτές είναι αποπε-

ρατωμένες ή μη κατά την ως άνω ημερομηνία». αυτό σημαίνει ότι και τα... γιαπιά 
εντάσσονται φέτος στο χαράτσι. στην Ελλάδα, λόγω κρίσης υπάρχουν χιλιάδες 

ακίνητα που είναι ημιτελή και δεν ολοκληρώνονται λόγω οικονομικών προβλημά-
των κατασκευαστών ή ιδιωτών. 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Αφού για έναν ολόκληρο χειμώνα «τρόικα» και 
ενδοτική τρικομματική κυβέρνηση …ξεπάγια-
σαν τον ελληνικό λαό, με την αλόγιστη αύξηση 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου 
θέρμανσης, προκαλώντας, μάλιστα, την άνευ 
προηγουμένου ρύπανση της ατμόσφαιρας, με τις 
βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δραματι-
κές συνέπειες στην υγεία του πληθυσμού, τώρα, 
αναγνωρίζουν το λάθος τους και δηλώνουν έτοι-
μοι να συζητήσουν τη μείωση του φόρου !
Αλλά κι αυτό δεν το κάνουν από …κοινωνική 
ευαισθησία, αλλά για να καλύψουν την αστοχία 
τους στα έσοδα που λογάριαζαν, παραγνωρίζο-
ντας ότι η ακρίβεια του πετρελαίου, σε συνδυα-
σμό με την περικοπή των αμοιβών, τα χαράτσια, 
την υποαπασχόληση και την ανεργία, ήταν 
επόμενο ο λαός να οδηγηθεί σε αναγκαστική 
μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρ-
μανσης, που έφτασε σε 68,7%, στο πεντάμηνο 
Οκτωβρίου 2012 - Φεβρουαρίου 2013, σύμφω-
να με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών ! 
Το ίδιο υπουργείο κυνικά ανακοίνωσε ότι όσοι 
αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο πετρέλαιο 
θέρμανσης, …ληστεύτηκαν, αφού το πεντάμηνο 
του εφετινού χειμώνα, κατέβαλαν ως ειδικό 
φόρο κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης, 
περίπου 244 εκατ. ευρώ, έναντι 141,5 εκατ. 
ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου 
χειμώνα !
Αύξηση την οποία, οι αρμόδιοι υπουργοί, 
απέδωσαν στον περιορισμό του λαθρεμπορίου 
καυσίμων, καθώς – ισχυρίστηκαν – η εξίσωση 
του φόρου περιόρισε τη χρήση πετρελαίου 
θέρμανσης για κίνηση οχημάτων και αύξησε τις 
εισαγωγές πετρελαίου κίνησης κατά 7% !
Μόνο που οι λογαριασμοί (με τους αριθμούς που 
παρουσιάζουν) δεν τους βγαίνουν, ενώ η διάλυ-
ση της κοινωνίας παραμένει αυταπόδεικτη.
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Νέα κινητοποίηση  
για το ασφαλιστικό των Μηχανικών 
τη Δευτέρα 

Υπό την πίεση των κινητοποιήσεων, που 
οργανώνουν το ΤΕΕ και οι συλλογικοί φο-
ρείς των μηχανικών συγκαλείται εκτάκτως 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΕΤΑΑ τη Δευτέρα, 29 Απριλίου 2013 
προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα 
αναστολής των αυξήσεων των ασφαλιστι-
κών εισφορών. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή 
του αγώνα για το ασφαλιστικό των Μηχα-
νικών, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρ. Σπίρτζης, 
η ΔΕ ΤΕΕ και οι φορείς των Μηχανικών 
καλούν τους Μηχανικούς σε  νέα συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκησης τη 
Δευτέρα 25 Απριλίου 2013, στις 14:00, έξω 
από το ΕΤΑΑ (Μάρνη 22, Αθήνα), για να 
διατρανώσουν το αίτημα της ανάκληση των 
παράνομων και εξοντωτικών αυξήσεων των 
ασφαλιστικών εισφορών τους.  Ειδικότερα 
το ΔΣ ΕΤΑΑ συγκαλείται εκτάκτως μετά 
από αίτημα που υπέβαλλαν και έγινε 
αποδεκτό τα μέλη του ΔΣ ΕΤΑΑ, Βασιλείου 
Θόδωρος, Γαμβρίλης Γιάννης, Μιχαηλίδη-
Κοκκαλιάρη Παναγιώτα, Λαζαρόπουλος 
Γεώργιος. Τα θέματα που προτάθηκαν και 
τίθενται στην ημερήσια διάταξη της έκτα-
κτης συνεδρίασης έχουν ως εξής: 

1.Αναστολή εφαρμογής της διάταξης, περί 
αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές, 
μέχρι την έκδοση απόφασης του ΣτΕ, επί 
των σχετικών προσφυγών και αποστολή 
νέων ειδοποιητηρίων, με ύψος εισφορών, 
προ της εφαρμογής των αυξήσεων των εν 
λόγω διατάξεων. Αιτιολογία: Νέα στοιχεία 
και δεδομένα που παρουσιάστηκαν από 
το ΤΕΕ και το Νομικό Σύμβουλο του ΤΕΕ, 
προς το ΔΣ ΕΤΑΑ.
2.Παράταση κατά δύο μήνες της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών όλων των κλάδων 
του ΕΤΑΑ. Αιτιολογία: Υψηλά ποσοστά 
αδυναμίας πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών όλων των κλάδων με πρόσθετη 
αιτιολόγηση την αποστολή νέων ειδοποι-
ητηρίων. 

Σε κρίσιμη  
καμπή ο αγώ-
νας του ΤΕΕ και 
των Μηχανικών 
για να ανακλη-
θούν οι εξω-
πραγματικές 
αυξήσεις των 
ασφαλιστικών 
εισφορών 
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας

3-4
Ιουνίου
2013

11
Μαΐου
2013

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Κτίζοντας με Φυσικά Υλικά» 
ΧΑΝΙΑ

Πολυτεχνείο Κρήτης, σε 
συνεργασία με τη μη κερδο-
σκοπική εταιρεία ¨πηλΟίκο¨ 
και το ΚΑΜ - Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ. 

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

Πέντε (5) ισότιμα Βραβεία και 5 Εξα-
γορές απονεμήθηκαν στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού που προκήρυξε η 
Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων 
και Αναπλάσεις Α.Ε. (ΕΑΧΑ ΑΕ), 
με χρηματοδότηση του Πράσινου 
Ταμείου, τον περασμένο Νοέμβριο. 
Σκοπός του διαγωνισμού –που αφο-
ρούσε νέους αρχιτέκτονες μέχρι 40 
ετών- ήταν η αναζήτηση προτάσεων 
για το βασικό κύτταρο της πόλης, το 
Οικοδομικό Τετράγωνο. Συνολικά 
υποβλήθηκαν 32 αρχιτεκτονικές 
προτάσεις.
Επειδή η Ελληνική Πόλη χαρα-
κτηρίζεται από μικρά οικοδομικά 
τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, 
στενά πεζοδρόμια και κατακερματι-
σμένους χώρους πρασίνου, στόχος 
ήταν η δημιουργία ενός μεγαλύτε-
ρου πλέον οικοδομικού τετραγώνου 
(οικοδομικά  τετράγωνα Χ 4, ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά 
το μικροκλίμα της περιοχής, την 
ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και 
τη λειτουργία του δημόσιου χώρου.
Αντικείμενο του διαγωνισμού 
αποτελούσε η ελεύθερη επιλογή 4 
τυπικών οικοδομικών τετραγώνων 
σε γειτονιές του Δήμου Ηρακλείου 
με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλ-
λον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς 
συντελεστές δόμησης, είτε σε 
υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη 
χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή 
κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε 
σε απαξίωση παλαιού κτηριακού 

αποθέματος κ.λπ.) και η 
κατάθεση πρότασης για την 
αξιοποίηση του «σταυρού», 
των ενδιάμεσων δηλαδή 
δρόμων, συνδυάζοντάς 
τους με υφιστάμενα κενά ή 
ακάλυπτους χώρους.
 Η 7μελής Κριτική Επιτροπή 
αποτελούμενη από τους 
αρχιτέκτονες: Νέλλη Μάρδα, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
ΕΜΠ – Πρόεδρο, Μελανίτου 
Άννα, ελεύθερη επαγγελ-
ματία, Σουλάκη Νικόλαο, ελεύθερο 
επαγγελματία, Καρύδη Ιωάννη, ελεύ-
θερο επαγγελματία, Κτενά Νικόλαο, 
καθηγητή Medrisio Ελβετία, Φουρ-
ναράκη Γεώργιο, υπάλληλο Δήμου 
Ηρακλείου και Παρμενίδη Γεώργιο, 
καθηγητή ΕΜΠ, συνήλθε στις 27, 28 
και 29 Μαρτίου 2013.
Τα (5) ισότιμα βραβεία 
10042106RB
Δασκαλάκη Αικατερίνη – Ολυμπία, 
Ζαπαντιώτης Φώτιος
12413651AV
Νερατζούλη Άννα, Μαϊστράλης 
Ευάγγελος-Αλέξανδρος
Α12202428Τ
Κοκκινέλη Ευτυχία, Χαλκιαδάκη 
Μαριγιάννα, Ψαρρά Χριστίνα
10111317ΜΚ
Κυριαζής Απόστολος
14955646HR
Μανίκα Μαρία, Μπουλουγούρα 
Αικατερίνη, Νικητοπούλου Ευγενία, 
Τσώλη Μαρία

Οι (5) εξαγορές 
RE00002196
Κουτεντάκη Εμμανουέλλα, Φουντου-
λάκη Ειρήνη
29030412AR
Αλεξανδροπούλου Μαρία, Αργυρα-
κάκη Παρασκευή, Ορφανουδάκη 
Χαρίκλεια
00100110FK
Ψεγιαννάκη Αικατερίνη-Ευαγγελία, 
Garcia Trivino Francisco Antonio
63907768DR
Πρεάρη Ζωή, Παναγιωτάκη Ελένη, 
Ψηλομανουσάκη Μαρία 
HR00002013
Τσιρώνη Χριστίνα, Βικτωράτου 
Άλκηστη-Ελένη, Γεωργίου Γιώργος, 
Ψύρρα Σοφία
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
έχουν ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελί-
δα της ΕΑΧΑ ΑΕ (www.astynet.gr), 
ενώ θα ακολουθήσει έκθεση στο 
Ηράκλειο με όλες τις συμμετοχές 
(και ελεύθερη είσοδο για το κοινό). 

Στην Ελλάδα οι απόδημοι 
Μακεδόνες

Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί, 
στο Λιτόχωρο, το 67ο Συνέδριο της Παμμακεδο-
νικής Ένωσης των ΗΠΑ, ενώ στις 13 και 14 θα 
γίνει στη Φλώρινα το 11ο Διεθνές Συνέδριο των 
Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου. Σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, την έναρξη του 67ου συνεδρίου θα 
κηρύξει ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς. Στις 13 και 
14 Ιουλίου, χορευτικοί σύλλογοι από την Ελλάδα 
και άλλα μέρη του κόσμου θα συμμετάσχουν 
στο 3ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα, στη Σιταριά 
Φλώρινας.

 Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και 
το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσκαλούν επιχει-
ρήσεις να συμμετάσχουν στην εκδήλωση «Ημέρες 
Καριέρας» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 
Μαΐου 2013 σε κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετάσχουν, ακόμη 
κι αν δεν προγραμματίζουν να προβούν άμεσα σε 
κάποια πρόσληψη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά (www.
dasta.auth.gr/jobfair.aspx) έως την Παρασκευή, 26 
Απριλίου 2013.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 994009, email: dasta@
auth.gr, ιστοσελίδα: www.dasta.auth.gr

Ημέρες καριέρας 2013

	  

Αποτελέσματα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  
ιδεών «ΗΡΑΚΛΕΙΟ Χ4»
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Κινητοποιήσεις  
στον προαστιακό 

Απεργία στις τράπεζες την Πρωτομαγιά 

Ο δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι 
στο Γκάζι μικτά κλιμάκια του δήμου 
Αθηναίων (Δημοτική Αστυνομία και των 
Διευθύνσεων Καθαριότητας, Κοινοχρή-
στων Χώρων, Πολεοδομίας και Πρασί-
νου) διενήργησαν χθες αιφνιδιαστικούς 
ελέγχους σε καταστήματα (εστιατόρια, 
καφέ κλπ). Σε οκτώ καταστήματα δια-
πιστώθηκαν πολεοδομικές παραβάσεις 
κατάληψης δημοσίου χώρου και τα 
κλιμάκια του δήμου κατεδάφισαν και 
απομάκρυναν τις παράνομες κατασκευ-
ές, απελευθερώνοντας άμεσα κοινό-
χρηστους δημόσιους χώρους. Μετά την 
αφαίρεση των παράνομων κατασκευών 
αποκαταστάθηκε ο κοινόχρηστος 
χώρος στην αρχική του μορφή. Ταυ-
τοχρόνως έγιναν συμπληρωματικές 
παρεμβάσεις καθαριότητας των κοινό-
χρηστων χώρων, καθώς και αποκατά-
στασης μικροφθορών στο οδόστρωμα. 
Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι  των 
μικτών κλιμακίων του δήμου Αθηναίων 
ξεκίνησαν από την πλατεία Αγίου Θωμά 
(στην περιοχή του Γουδή απέναντι από 
το Λαϊκό Νοσοκομείο), την πλατεία 
Βάθη και στο Μεταξουργείο, ενώ 
ανάλογες επιχειρήσεις απομάκρυνσης 
παράνομων κατασκευών έγιναν πριν 
από μερικές ημέρες στην πλατεία Αγί-
ου Ανδρέα, στη Λαμπρινή, καθώς και 
στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργα-
ζόμενοι του προαστιακού σιδηροδρόμου το Μεγάλο 
Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα. Σύμφωνα με 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου 
των εργαζομένων του Προαστιακού σιδηροδρόμου, το 
Μεγάλο Σάββατο προχωρούν σε στάση εργασίας από 
τις 18:00 έως τη λήξη της βάρδιας και την Κυριακή 
του Πάσχα σε 24ωρη απεργία. Τα αιτήματα των εργα-
ζομένων είναι η διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα 
και όχι η ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η υπογραφή 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η εφαρμογή της ερ-
γατικής νομοθεσίας και η κατάργηση της διπλής πα-
ρακράτησης του 25% των αποδοχών τους.

24ωρη Πανελλαδική Απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων προκήρυξε η ΟΤΟΕ για την Τετάρτη 
1 Μαΐου, ενώ προειδοποίησε και για δεύτερη 24ωρη στις 2 Μαϊου, απαντώντας "στις παλι-
νωδίες, στις προκλήσεις και στην αδιαλλαξία των τραπεζιτών στις διαπραγματεύσεις για 
την Κλαδική Σύμβαση Εργασίας".
-"Αν δεν υπάρξει θετική απάντηση από την πλευρά των Τραπεζιτών – οι οποίοι ενημέρω-
σαν την ΟΤΟΕ ότι θα συνεδριάσουν τη Δευτέρα στις 10.00 το πρωί στην Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών - θα γίνει νέα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας την Δευτέρα 29 
Απριλίου το απόγευμα για κλιμάκωση με προκήρυξη νέας 24ωης απεργιακής κινητοποί-
ησης την Πέμπτη 2 Μαΐου" αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η Εκτελεστική Γραμματεία 
της ΟΤΟΕ σημειώνει ότι απαιτεί: Προστασία της Εργασίας. Διασφάλιση της αγοραστικής 
δύναμης των αποδοχών. Συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Υπογραφή Κλαδικής Σύμβα-
σης. Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων έχει υποστεί ήδη τεράστιες μειώσεις αποδοχών 
που ξεπερνούν το 25% ενώ ταυτόχρονα βιώνει την ανασφάλεια για το μέλλον της εργασίας 
του εξ’ αιτίας των αναδιαρθρώσεων στις τράπεζες, αναφέρει.

Το ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε λειτουργία ο διαδικτυακός τόπος www.escoregistry.
gr, που φιλοξενεί το μητρώο Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) και παρέχει στις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. 
Η λειτουργία μητρώου ΕΕΥ, το οποίο θα τηρείται στη Διεύθυνση Αποδοτικής Χρήσης και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας, και θα έχει τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, όπου θα 
εγγράφονται με μοναδικό αριθμό μητρώου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που κρίνονται 
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση Δ6/13280/07.06.2011 
(ΦΕΚ Β΄1228), που εκδόθηκε κατ’ εξου¬σιο¬δό¬τηση του νόμου 3855/2010, (ΦΕΚ Α΄95). 
Στην παρούσα φάση, κατά την οποία η αγορά ενεργειακών υπηρεσιών βρίσκεται σε αρχικό 
στάδιο, η εγγραφή στο μητρώο ΕΕΥ είναι προαιρετική. Αργότερα, όταν η αγορά θα είναι σε 
πιο ώριμο στάδιο, σχεδιάζεται να είναι υποχρεωτική, τουλάχιστον για τη σύναψη σύμβασης 
ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ) με φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με 
εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έλεγχοι από τον δήμο Αθηναίων για τον εντοπισμό 
πολεοδομικών παραβάσεων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο ιστορικό 
κέντρο της Αθήνας. 

Έλεγχοι  
για παράνομες  

κατασκευές  
στο κέντρο 

Έναρξη λειτουργίας διαδικτυακού τόπου 
www.escoregistry.gr 
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Το όνομα αυτής EuropaCity και η θέση της μεταξύ Παρισιού και αεροδρομίου Roissy. Ένα μίγμα πυκνής 
πόλης, με έμφαση στο λιανικό εμπόριο, στον πολιτισμό και στην αναψυχή, με ένα ανοικτό τοπίο ολόγυρά 
της. Στόχος να γίνει κέντρο και για τις γύρω αστικές περιοχές.
Η πρόταση που τελικά εγκρίθηκε, ένας συνδυασμός πολεοδομίας και σχεδιασμού τοπίου, που συγκε-
ντρώνει την ευρωπαϊκή αστική εμπειρία, την ποικιλομορφία και τον πολιτισμό, είναι του Δανέζικου 
αρχιτεκτονικού γραφείου BIG, το οποίο στην περίπτωση συνεργάζεται με τα μέλη της Ομάδας Tess και 
τα γραφεία Transsolar, Base, Transitec και Michel Forgue.
Οι περιοχές αναψυχής, με μονοπάτια για πεζοπορία, καθώς και η αστική γεωργία, καλύπτει ουσιαστι-
κά ολόκληρη την πόλη, ενώ λόγω τη υψομετρικής διαφοράς, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες θα έχουν 

τη δυνατότητα μιας πανοραμικης θεας 
του κέντρου του Παρισιού με ορίζοντα τη 
Defense.
Ο νέος σύγχρονος αστικός οικισμός έχει 
σχεδιαστεί ως ένα εργαστήριο για βιώσιμες 
πράσινες τεχνολογίες, όχι μόνο εξοικο-
νόμησης ενέργειας, αλλά βελτίωση της 
ποιότητας του περιβάλλοντος. Η αλυσίδα 
του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας, ενι-
σχύεται με αίθουσες συναυλιών, ένα μικρό 
χιονοδρομικό κέντρο, πισίνες, καθώς και 
από μια αστική μορφή γεωργίας, ένα αστικό 
οικοσύστημα, όπου οι πόροι ανατροφο-

δοτούνται μεταξύ τους. Τα απόβλητα αξιοποιούνται για παραγωγή θερμότητας, που διοχετεύεται σε 
ιαματικά λουτρά, ενώ το νερό επαναχρησιμοποιείται για άρδευση. Η τηλεθέρμανση και η τηλεψύξη είναι 
βασικό στοιχείο και εκτός από την EuropaCity θα προσφέρεται και σε άλλους οικισμούς στην ευρύτερη 
περιοχή. Η ενεργειακή υποδομή θα τροφοδοτείται και με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, τα βιοκαύ-
σιμα και τη γεωθερμία. 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΛΗ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ

Ο Greg Dash, ένας Ουαλός 25χρονος φοιτη-
τής, ήθελε μια φωτογραφική μηχανή, με φακό 
"fisheye", που δεν θα κόστιζε ακριβά, να είναι 
ελαφριά, εξαιρετικά μικρή, που να την κουβα-
λά πάντα μαζί του και να μπορεί να τη χρησι-
μοποιήσει άμεσα σε κάθε ευκαιρία. Απογοη-
τεύτηκε που δεν την εβρισκε και αποφάσισε να 
την …επινοήσει ! Ο “Μικρός Κύκλωπας”, όπως 
ονόμασε τη φωτογραφκή τους μηχανή, έχει 
μήκος μόλις 4 εκατοστά και πλάτος 2, διαθέτει 
μόνο δύο κουμπιά και καμία οθόνη προβολής. 
Έχει, ωστόσο, μια σειρά από ενδιαφέροντα χα-
ρακτηριστικά - συμπεριλαμβανομένου ενός 
τρόπου timelapse, ανάλυση 12 megapixel και 
δυνατότητες εγγραφής βίντεο HD. Και κόστος 

μόλις 100 δολάρια. Με τα δεδομένα αυτά, ο 
νεαρός φοιτητής ξεπέρασε εύκολα τον στόχο 
χρηματοδότησης της παραγωγής της: μέσω του 
διαδικτύου αναζήτησε 53.000 δολάρια, αλλά 
έφτασε να συγκεντρώσει ως δωρεές 100.000 
δολάρια σε λίγες ημέρες.
Τώρα αναζητά συνεργάτες για να προωθήσει 
την παραγωγή και τη διάθεση της φωτογραφι-
κής μηχανής, με πρώτους παραλήπτες όσους 
τον εμπιστεύτηκαν. Ήδη έχει παραγγελίες 
από την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, αλλά παρά 
την επιτυχία δεν σχεδιάζει, προς το παρόν, να 
προχωρήσει σε μαζική παραγωγή. Κύρια προ-
τεραιότητα του παραμένει η μελέτη για το δι-
δακτορικό του δίπλωμα στο Πανεπιστήμιο του 
Aberystwyth στην Ουαλία, το οποίο αφορά τον 
οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της ανά-
πτυξης της αιολικής ενέργειας. Μάλιστα, με τα 
χρήματα που εξασφάλισε πλήρωσε προκατα-
βολικά τα τσουχτερά δίδακτρά του.

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΚΥΚΛΩΠΑΣ



Τη νομοθετική ρύθμιση βάσει της οποίας θα «κατεβάσει ρολά» το Σώμα 
Ορκωτών Εκτιμητών επεξεργάζεται σύμφωνα με πληροφορίες, που 
δημοσίευσε το δίκτυο RE+D Magazine, το υπουργείο Οικονομικών. Ήδη 
ο φορέας έχει χάσει τμήμα της επιρροής που μέχρι σήμερα ασκούσε 
στην αγορά ακίνητης περιουσίας όταν έχασε και το αποκλειστικό προ-
νόμιο της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των εισηγμένων εταιρειών 
επενδύσεων σε ακίνητα (ΑΕΕΑΠ). Τα τελευταία στοιχεία ανεβάζουν σε 
-οριακά- τριψήφιο τον αριθμό των εκτιμήσεων που πραγματοποίησε το 
Σώμα από την αρχή του έτους, ενώ και το προηγούμενο έτος οι ΑΕΕΑΠ 
αποτέλεσαν τον βασικό όγκο του κύκλου εργασιών του φορέα. Το εκτι-
μητικό αντικείμενο ενδέχεται να ανακάμψει με τον καθορισμό των νέων 
αντικειμενικών τιμών, που θα οριστούν στα μέσα Ιουλίου με στόχο να 
εφαρμοστεί ο Ενιαίος φόρος ακινήτων από το 2014. Πάντως οι εκτιμή-
σεις του ΣΟΕ αποτελούν πολύτιμο ιστορικό αρχείο για την πορεία της 
ελληνικής αγοράς ακινήτων.

Τίτλοι τέλους για το ΣΟΕ

το 40,5% των εργαζομένων είναι ανασφάλιστοι, ενώ 
το 52% των επιχειρήσεων απασχολούν ανασφάλι-
στους ή αδήλωτους εργαζόμενους. τα συγκλονιστι-
κά αυτά στοιχεία οδήγησαν τους εκπροσώπους των 
υπαλλήλων και της ειδικής υπηρεσίας ελέγχου και 
ασφάλισης του ικα να επισημάνουν πως «υπάρχουν 
και άλλες Μανωλάδες στην Ελλάδα». σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα των ελέγχων της Ειδικής Υπηρε-
σίας Ελέγχου και ασφάλισης του ικα (ΕΥπΕα ικα-
ΕταΜ) μόνο το Μάρτιο, από τις 1.891 επιχειρήσεις 
που ελέγχθηκαν, οι 979 απασχολούσαν ανασφάλι-
στους εργαζόμενους και από τους 7.959 εργαζόμε-
νους που απασχολούνταν στις επιχειρήσεις αυτές οι 

2.295 ήταν ανασφάλιστοι.

Καλπάζει η ανασφάλιστη 
εργασία. 

Ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΚΑ ότι 
ολοκληρώθηκε η υποβολή προτάσε-
ων χρηματοδότησης στα Χρηματο-
δοτικά Προγράμματα του έτους 2013 
του Πράσινου Ταμείου: «Αστική 
Αναζωογόνηση» / Άξονες Προτε-
ραιότητας (ΑΠ) 2, 3 και 4, «Ολοκλή-
ρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» / 
Άξονας Προτεραιότητας 1, «Από-
κτηση και διαμόρφωση ελεύθερων 
Κοινόχρηστων Χώρων στις πόλεις» 
/ Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 και 
4, «Φυσικό Περιβάλλον» / Άξονας 
Προτεραιότητας 1 και «Περιβαλ-
λοντική Έρευνα, Καινοτομία και 
Επιδεικτικές Δράσεις».  Για πρώτη 
χρονιά εφαρμόστηκε η ηλεκτρονική 
υποβολή των προτάσεων μέσω της 
ιστοσελίδας του Πράσινου Ταμείου, 
η οποία ενισχύει τις διαδικασίες 
διαφάνειας και μειώνει τη γραφει-
οκρατία. Οι προτάσεις που κατατέ-
θηκαν ξεπέρασαν συνολικά τις 1150 
και κατανέμονται ως εξής:
-«Αστική Αναζωογόνηση» / ΑΠ 2,3 
& 4: 744 προτάσεις με συνολικό αι-
τούμενο προϋπολογισμό 185 εκ. €.
- «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχε-
διασμού» / ΑΠ 1: 230 προτάσεις με 
συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό 
40 εκ. €

- «Απόκτηση και διαμόρφωση ελεύ-
θερων Κοινόχρηστων Χώρων και 
Διατηρητέων Κτιρίων στις πόλεις» / 
ΑΠ 1,2,3 & 4: άνω των 120 προτά-
σεων.
-«Φυσικό Περιβάλλον» / ΑΠ 1: 27 
προτάσεις με συνολικό αιτούμενο 
προϋπολογισμό 1 εκ. €
 -«Περιβαλλοντική Έρευνα, Καινο-
τομία και Επιδεικτικές Δράσεις»: 62 
προτάσεις με συνολικό αιτούμενο 
προϋπολογισμό 3,5 εκ. €
 Το έργο της αξιολόγησης έχει ήδη 
ξεκινήσει, προκειμένου να προω-
θηθούν οι προβλεπόμενες από τους 
αντίστοιχους Οδηγούς Διαχείρισης 
των Προγραμμάτων διαδικασίες, 
για την  χρηματοδότηση των έργων 
για το έτος 2013. Παράλληλα, 
δημοσιοποιήθηκαν οι προσκλήσεις 
υποβολής προτάσεων για χρημα-
τοδότηση έργων στο πλαίσιο του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος 
«Αστική Αναζωογόνηση» / Άξονες 
Προτεραιότητας 1: «Συμβολή στις 
Αστικές Παρεμβάσεις», 5: «Χώροι 
Στάθμευσης στον Αστικό Χώρο» και 
6: «Παρεμβάσεις σε Ακριτικές και 
Νησιωτικές Περιοχές», συνολικού 
προϋπολογισμού, 1,8 εκ. €, 1,0 εκ. 
€. και 1,0 εκ. € αντίστοιχα.

Υποβολή προτάσεων σε χρηματοδοτικά 
προγράμματα του Πράσινου Ταμείου 

Αποκλίσεις στα περισσότερα σημεία διαπιστώθηκαν 
κατά τη  πρώτη συνάντηση των κοινωνικών εταίρων 
για την υπογραφή νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), που πραγματοποιή-
θηκε χθες το μεσημέρι στα γραφεία της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, με τη συμμετοχή 
των εκπρόσωπων των εργοδοτικών φορέων (ΣΕΒ 
- ΓΣΕΒΕΕ – ΕΣΕΕ - ΣΕΤΕ) και της ΓΣΕΕ. Οι εργοδο-
τικές οργανώσεις απέρριψαν το αίτημα της ΓΣΕΕ για 
επιστροφή στη συμφωνία του Φεβρουαρίου του 2012, 
η οποία προέβλεπε, μεταξύ άλλων, κατώτατο μισθό 
751,39 ευρώ.
 Συμφώνησαν, όμως, στην ανάγκη για θεσμοθέτη-
ση εκ νέου της επεκτασιμότητας των συλλογικών 
συμβάσεων, επισημαίνοντας ότι αν οι συμβάσεις δεν 
είναι δεσμευτικές για όλες τις επιχειρήσεις, οι συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν νόημα. Σήμερα 
ο νόμος δίνει το δικαίωμα στις επιχειρήσεις που δεν 
συμμετέχουν σε επαγγελματικές ενώσεις, να μην 
δεσμεύονται από το περιεχόμενο των συλλογικών 
συμβάσεων. 
Επίσης, οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν να 
πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση και να ζητήσουν 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό και τους αρχηγούς 
όλων των κομμάτων, με αίτημα την επαναφορά της 
πλήρους και καθολικής ισχύος της ΕΓΣΣΕ, την επε-
κτασιμότητα των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών 
συμβάσεων, την αποκατάσταση της μετενέργειας, την 
αντιμετώπιση της μαύρης και αδήλωτης εργασίας και 
την ανάπτυξη της οικονομίας.

Άκαρπη η πρώτη  
συνάντηση ΓΣΕΕ  

εργοδοτών 
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε 8 σελίδες το νομοσχέδιο με όλες τις αλλαγές- ΕΥΝΟΪΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- Διευκολύνσεις στην αποπληρωμή χρεών, εκπτώσεις στο ειδικό 
τέλος για τα ακίνητα • Έντονο ενδιαφέρον επενδυτών- ΑΥΞΑΝΕΙ ΑΠΟ 10% 
ΣΤΟ 12% ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η ΕΤΕ • Προς ανασχηματισμό 
μετά το Πάσχα- ΕΝΑ ΗΧΗΡΟ «ΑΠΩΝ» ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΓΛΩΤΤΟ «ΠΑΡΩΝ» ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ • Παράταση ζήτησε και πήρε η Emma Delta- ΤΗ 
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΑΠ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για τις απολύσεις 
και το χαράτσι- ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ- 
Αντιμετώπιση καθυστερήσεων πληρωμών στις συναλλαγές • ΣΕΒ: Με στόχο 
την απλοποίηση των διαδικασιών και την ενίσχυση της διαφάνειας- ΟΔΙΚΟΣ 
ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ- Σχετική έκθεση του Συνδέσμου 
υποβλήθηκε στον υπουργό Ανάπτυξης • Διάλογος: ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ • Εθνική Τράπεζα: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟ ΣΤΟΧΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ • ΟΠΑΠ: ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΚΕΡΔΟΣ: Με προσθαφαιρέσεις έως την τελευταία στιγμή το πολυνομοσχέδιο 
στη Βουλή- ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΩΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΣΚΟΥΠΑ- 
Διευκολύνσεις για εξόφληση οφειλών, ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά, 
ασφυκτικές προθεσμίες για την εξόφληση προμηθευτών του Δημοσίου, 
απελευθέρωση του ψωμιού και του επαγγέλματος των λογιστών • 

Προειδοποίηση ότι η Ευρωζώνη κινδυνεύει- ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ 
ΤΗ ΦΩΤΙΑ, ΛΕΕΙ ΤΟ ΔΝΤ • Τη Μεγάλη Δευτέρα θα γίνει η γενική συνέλευση 
της τράπεζας- ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ ΣΤΟ 12% Η ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ • Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ EUROBANK ΓΙΑ ΥΦΕΣΗ 4,2% 
ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,4% ΤΟ 2014.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ, ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ- Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων οφειλών • ΤΟΚΟΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΑΝ ΔΕΝ 
ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ • ΣΕ ΕΠΤΑ ΜΗΝΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ 
Ο ΦΑΠ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ • ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 1η ΜΑΪΟΥ Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΟΠΑΠ 
• ΣΤΟ 12% ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΠΗΧΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ΕΘΝΙΚΗ- 
Αναζητεί 1,71 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές και μετόχους για να μην 
προχωρήσει στην έκδοση μετατρέψιμων ομολογιών CoCo’s.

ΕΞΠΡΕΣ: Οριζόντια μείωση 15% του ειδικού τέλους ακινήτων και επέκταση 
σε οικοδομές και ημιτελή- ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ • Ασφαλιστικό: «ΠΑΓΩΝΕΙ» Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 35% ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΕΒΕ ΚΑΙ ΤΑΕ • ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΣΣΕ • 
ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΩΝ 12% ΣΤΟΧΕΥΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ- Ένδειξη ισχυρού 
ενδιαφέροντος από κεφαλαιούχους επενδυτές • ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Ο Α. Μανιτάκης απέσυρε την επίμαχη 
διάταξη και δεν μετείχε στο υπουργικό συμβούλιο.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Ψηφίζεται την Κυριακή στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο- Σε σαράντα 
οκτώ μήνες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και απαλλαγή από τις προσαυξήσεις- 
Φόροι ακινήτων τριών χρόνων σε δύο εκκαθαριστικά και νέο «χτύπημα» στα 
φωτοβολταϊκα- Από πενήντα ευρώ η μηνιαία καταβολή για τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία- ΟΛΑ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΡΥΦΑ 
ΧΑΡΑΤΣΙΑ • ΑΡΧΗΓΙΚΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ, ΥΠΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΜΩΜΑΤΑ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Αναδίπλωση 
για συμβασιούχους λόγω Ρουπακιώτη και για συντάξεις λόγω ΠΑΣΟΚ • 
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΙ- 
Με στελέχη ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ • ΜΗΝΥΜΑ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο μαέστρος Σαμαράς στην αγχωμένη… κυβέρνηση: 
Συντονιστείτε- ΣΑΝ ΞΕΚΟΥΡΔΙΣΤΗ ΚΙΘΑΡΑ…- Πήραν πίσω μετά το 
θόρυβο τη ρύθμιση Μανιτάκη- Δεν ήξερε ο Βρούτσης ότι αποσύρθηκε 
τροπολογία του- Ομολογούν ότι δεν ξέρει ο ένας τι κάνει ο άλλος • Όλο το 
πολυνομοσχέδιο- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ, ΜΕ ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποιους σώζει και ποιους «καίει» το νομοσχέδιο- 
σκούπα- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ- ΑΝΑΣΑ & ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ- ΕΞΠΡΕΣ •  Αποσύρθηκε 
από Μανιτάκη για να… επανέλθει από Ρουπακιώτη η διάταξη για τους 
συμβασιούχους- ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗ 
ΔΗΜ.ΑΡ.- Και «επανάσταση» Σκοπούλη στο υπουργικό για τις ελλείψεις στο 
χώρο της υγείας.

ΕΘΝΟΣ: Ολόκληρο το προεδρικό διάταγμα για το νέο καθεστώς- 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ • Ανεβάζει τον πήχη 
στο 12%- ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ • Άδειασμα Κουβέλη 
σε Μανιτάκη- ΣΕ… ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Έκρηξη Σαμαρά στο υπουργικό συμβούλιο: «Όχι στα 

παιχνίδια»- ΔΗΜΑΡ-ΡΥΘΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ • ΑΡΟΝ ΑΡΟΝ ΠΡΟΣ 
ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΣΚΟΥΠΑ- Οι κρυφές 
ρυθμίσεις για Εφορία, Ταμεία, χαράτσι, αποχωρήσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Έλεγχος στα ταμεία του ΠΑΣΟΚ 
με εντολή Ευάγγελου Βενιζέλου- ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ ΣΤΗΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 
• Αποσύρθηκε η τροπολογία Μανιτάκη. Στη Βουλή το μνημονιακό 
πολυνομοσχέδιο- ΝΑΖΙΑ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥΣ ΧΑΛΑΣΑΝ ΤΗ ΦΙΕΣΤΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μνημόνιο 4- Το νομοσχέδιο «σκούπα» με τα 
προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δισ. ευρώ- ΘΥΣΙΕΣ 
ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ- Απειλή οι κατασχέσεις ανεξαρτήτως ρύθμισης για οφειλές 
στην εφορία. 

ΕΣΤΙΑ: Η ΧΩΡΑ ΔΙΩΧΝΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ- Φεύγουν στο εξωτερικό 
ικανοί επιστήμονες.

Η ΑΥΓΗ: Κυβερνητική παράσταση ελεύθερη για το κοινό- ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ 
ΤΣΙΡΚΟ- Σε κορυφαία φαρσοκωμωδία εξελίσσεται το «έργο» που ανεβάζουν 
Ν.Δ. ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜ.ΑΡ., με τους Σαμαρά και Βενιζέλο μπροστά να παριστάνουν 
τους επιτυχημένους κυβερνήτες και από πίσω τους τα μέλη της κυβέρνησης 
να σφάζονται.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΤΑΞΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΕΒ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΔΟΥΛΟΥΣ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Εγκύκλιος του ΙΚΑ με προϋποθέσεις και παραδείγματα- 
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ • Με τη μορφή ενός άρθρου θα 
ψηφισθεί την Κυριακή- ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΧΑΡΑΤΣΙ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Την ετοιμάζουν οι νεοταξίτες για παγκόσμια 
πρωτεύουσα- ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ… ΝΗΣΙ ΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ!
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ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-«ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΧΡΕΗ, ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδες 4-5 | 26/04/2013

  Μειωμένο κατά 15% θα είναι το «χαράτσι» τους 2013 στα 
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, το οποίο μετονομάζεται σε «Έκτακτο 
Ειδικό Τέλος Ακινήτων» (ΕΕΤΑ) και θα αρχίσει να εισπράττεται 
μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ από τον Ιούνιο. To τέλος 
επιβάλλεται και στις μη αποπερατωμένες ηλεκτροδοτούμενες 
οικοδομές καθώς και στα ακίνητα που εκμισθώνονται σε 
υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου. Επίσης θα είναι σημαντικά 
αυξημένο σε σύγκριση με το ΕΕΤΗΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός συστήματος 
αντικειμενικών τιμών. Παράλληλα φέτος εκατοντάδες χιλιάδες 
ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν σε επτά μηνιαίες δόσεις 
τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012 και σε 
τέσσερις μηνιαίες δόσεις το ΦΑΠ του 2013. To ελάχιστο ποσό 
κάθε δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ. 
Με τις νέες διατάξεις: 1) To ΕΕΤΑ για το έτος 2013 θα πληρώσουν 
όσοι κατείχαν κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ακίνητα τα 
οποία ηλεκτροδοτούνταν την 1n Μαΐου 2013. 2) Οι λογαριασμοί 
ρεύματος με το ΕΕΤΑ του 2013 θα αρχίσουν να αποστέλλονται 
από τη ΔΕΗ από τον Ιούνιο. 3) Η εξόφληση του τέλους θα πρέπει 
να γίνει σε πέντε διμηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 
ή Μαρτίου 2014. 4) Μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 θα πρέπει να γίνει n 
διόρθωση στοιχείων στους δήμους. 
•Τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο 
που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2012 
σε απεριόριστο αριθμό δόσεων έχουν οι οφειλέτες-φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι επιτηδευματίες. Ωστόσο οι όροι 
υπαγωγής και παραμονής στη ρύθμιση είναι πάρα πολύ 
αυστηροί. Η εφορία θα ζητά από τους οφειλέτες την προσκόμιση 
συγκεκριμένων στοιχείων που θα αποδεικνύουν την οικονομική 
αδυναμία τους, αλλά και τη δυνατότητά τους να αποπληρώνουν 
εμπρόθεσμα όλες τις μηνιαίες δόσεις, ενώ θα απαιτούν την 
υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας 
πενταετίας, την εμπρόθεσμη υποβολή όλων των επόμενων 
φορολογικών δηλώσεων, καθώς και την εμπρόθεσμη εξόφληση 
όλων των νέων οφειλών που βεβαιώνονται από το 2013 και μετά. 
Για επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους που οφείλουν στο 
Δημόσιο ληξιπρόθεσμα μέχρι 31.12.2012 χρέη, προβλέπεται n 
δυνατότητα εξόφλησης των οφειλομένων έως και σε 48 μηνιαίες 
δόσεις, αλλά με εκπτώσεις από 25% έως 50% στις προσαυξήσεις. 
Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο: 
1. Στη ρύθμιση των πολλών μηνιαίων δόσεων μπορούν να 
υπαχθούν και όσοι είχαν τακτοποιήσει τις οφειλές μέχρι και 
τις 31-12-2012 με παλαιότερες ρυθμίσεις, αλλά στη συνέχεια 
τέθηκαν εκτός των ρυθμίσεων μέχρι και την ημερομηνία 
κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή.
 2. Ληξιπρόθεσμες έως την 31.12.2012 οφειλές, που είναι 
βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Τελωνεία, ρυθμίζονται έως και 
σε 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και καταβάλλονται με απαλλαγή 
από τις προσαυξήσεις από 25%, εφόσον n οφειλή εξοφληθεί έως 
30-6-2017 και έως 50% εφόσον n οφειλή εξοφληθεί εφάπαξ έως 
και τις 30.6.2013.
3. Κατ' εξαίρεση, τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες οι 

οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε πρόγραμμα δόσεων της 
ρύθμισης των 48 δόσεων έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν 
τις ληξιπρόθεσμες έως 31.12.2012 οφειλές τους προς τις 
ΔΟΥ ή τα Τελωνεία, σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις 
χωρίς όμως το ευεργέτημα της απαλλαγής από ένα μέρος των 
προσαυξήσεων, ανάλογα με τα εισοδήματα τους. Για ποσό 
βασικής οφειλής άνω των 5.000 ευρώ απαιτείται n προσκόμιση 
στοιχείων που αποδεικνύουν  ότι  ο οφειλέτης δεν δύναται να 
αποπληρώσει την οφειλή του, αλλά μπορεί να ανταποκριθούν σε 
συγκεκριμένο πρόγραμμα δόσεων. 
4. Κάθε υπαχθείσα στη ρύθμιση βασική οφειλή από την 1.1.2013, 
επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που 
υπολογίζονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75%.
 5. Η πρώτη δόση της ρύθμισης πρέπει να καταβληθεί μέσα οε 3 
εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης.
 6. Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την 
επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση 15%. 
7. Εφόσον ο οφειλέτης τεθεί εκτός ρύθμισης υποχρεούται να 
καταβάλει ολόκληρο το υπόλοιπο της οφειλής.
 8. To Δημόσιο μπορεί να προβαίνει σε συμψηφισμό των 
χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου 
και μέχρι του ύψους των οφειλών του, ακόμη και μετά τη 
συμμόρφωση του οφειλέτη στη ρύθμιση.
 9. Η «πάγια ρύθμιση» για τα χρέη του 2013 προβλέπει την 
καταβολή των χρεών σε έως 12 δόσεις και σε «έκτακτη αιτία» 
έως 24.
 10. Εξαιρούνται οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει 
ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή.

ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 14 | 26/04/2013

Τα διατηρητέα ακίνητα απαλλάσσονται, εφόσον είναι κενά 
και έχουν χαρακτηρισθεί διατηρητέα με απόφαση αρμόδιου 
υπουργού, από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων 
Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Aυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με 
την υπ' αριθμ. Δ13/ΦΜΑΠ/1060412ΕΞ/5.4.2013 εγκύκλιο του 
υπουργείου Οικονομικών, στην οποία αναφέρεται ότι για την 
απαλλαγή των ανωτέρω ακινήτων από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται 
το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους ως διατηρητέα, καθώς και 
φωτοτυπίες φορολογικών εγγράφων που αποδεικνύουν ότι 
το διατηρητέο είναι κενό. Επισημαίνεται ότι ο χαρακτηρισμός 
των κτηρίων ως διατηρητέων ή ως ιστορικά αρχαιολογικά 
μνημεία πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκριμένα κτήρια με τα 
περιγραφικά τους στοιχεία, για τα οποία πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις, και όχι γενικά σε κτήρια που εντάσσονται σε 
οικισμούς ή περιοχές σε πολεοδομικό σχέδιο πόλης, n οποία 
είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και 
μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. 
Aπό την άλλη πλευρά τα ιστορικά και αρχαιολογικά μνημεία 
απαλλάσσονται, εφόσον έχουν χαρακτηρισθεί ως χώροι 
ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων, με απόφαση του αρμόδιου 
υπουργού, ενώ για την απαλλαγή τους από το ΕΕΤΗΔΕ απαιτείται 
το οικείο ΦΕΚ χαρακτηρισμού τους. Υπενθυμίζεται ότι δεν 
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υπόκεινται στην καταβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτων, τα 
ακίνητα που ανήκουν: α) στο Ελληνικό Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ, 
στους ΟΤΑ και τις δημοτικές επιχειρήσεις, β) στα θρησκευτικά 
νομικά πρόσωπα αποκλειστικά για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν 
για να επιτελούν το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και 
κοινωφελές έργο τους, γ) στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά για την εκπλήρωση των θρησκευτικών, 
εκκλησιαστικών, φιλανθρωπικών, εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών 
ή κοινωφελών σκοπών τους, δ) στα αθλητικά σωματεία, 
ενώσεις, ομοσπονδίες για τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεων 
για την πραγματοποίηση των αθλητικών τους σκοπών και ε) 
τα ακίνητα ξένων κρατών, όταν αυτά χρησιμοποιούνται για 
την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων υπό τον όρο 
της αμοιβαιότητας. Επίσης απαλλάσσονται από το έκτακτο 
ειδικό τέλος: α) Τα κτίσματα τα οποία δεν ηλεκτροδοτούνταν 
κατά την 17.9.2011. β) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών 
και ξενοδοχειακών καταλυμάτων. γ) Τα ακίνητα που έχουν 
χαρακτηρισθεί
- ως διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν 
ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα, 
- ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων. 
δ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά γεωργική ή κτηνοτροφική 
ή βιοτεχνική ή βιομηχανική χρήση. Σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται 
και τα κτίσματα που βρίσκονται εκτός οικισμού ή σε αγροτικές 
περιοχές και χρησιμοποιούνται για τον σταυλισμό ολιγάριθμων 
οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου. 
Παράλληλα, έως την 1n Ιανουαρίου 2014, αντί της 1ης Μαίου 2013 
θα πρέπει οι υπόχρεοι να έχουν προχωρήσει στην αναβάθμιση 
των υφιστάμενων λογισμικών υποστήριξης των Ειδικών Ασφαλών 
Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων που 
προβλέπουν την αποστολή στοιχείων συναλλαγών στη Γενική 
Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για την αποτελεσματική 
φορολογική παρακολούθηση αυτών και την περιστολή της 
φοροδιαφυγής. Η ανωτέρω παράταση, n οποία δόθηκε με την 
υπ' αριθμ. ΠΟΛ. 1076/17.42013 απόφαση του υφυπουργού 
Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, κρίθηκε αναγκαία για την ομαλή 
προσαρμογή των επιτηδευματιών. Τέλος, κατά τη διάθεση εντύπου 
το οποίο εκδίδει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία επιβάλλεται 
συντελεστής ΦΠΑ 6,5%. Aυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την 
υπ' αριθμ. ΔΙ 5Α/1065686ΕΞ/15.4.2013 εγκύκλιο του υπουργείου 
Οικονομικών, στην οποία υπογραμμίζεται ότι το έντυπο που 
εκδίδει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία συνιστά περιοδικό (με 
εικόνες, φωτογραφήσεις, μελέτες κλπ.) που περιλαμβάνεται στη 
δασμολογική κλάση 4902, και επομένως ο συντελεστής ΦΠΑ που 
θα επιβάλλεται κατά τη διάθεσή του ανέρχεται στο 6,5%.

Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ E.E. ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
ΝΑΔΙΡ 
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Σε ιστορικό ναδίρ φέρεται να βρίσκεται n εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τρία χρόνια μετά το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, γεγονός που αναπόφευκτα 
εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα αναφορικά με τη δημοκρατική 
της νομιμοποίηση. Μετά την οικονομική, νομισματική και 
πιστωτική κρίση, τη συρρίκνωση των προϋπολογισμών και τις 
περικοπές στις δημόσιες δαπάνες, τα πακέτα διάσωσης και την 
παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε διεθνείς τεχνοκράτες, 
ο ευρωσκεπτικισμός καλπάζει, τροφοδοτώντας τις λαϊκιστικές 
αντιευρωπαϊκές πολιτικές και δυσχεραίνοντας τις προσπάθειες 
των Ευρωπαίων ηγετών να περιορίσουν την καθίζηση της 
υποστήριξης των πολιτών στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Τα 
στοιχεία έρευνας του Ευρωβαρόμετρου στις έξι μεγαλύτερες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, 
δεδομένου μάλιστα ότι σε τρία παραδοσιακά φιλοευρωπαϊκά 
κράτη, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία, n απώλεια της 
εμπιστοσύνης που καταγράφεται είναι πρωτοφανής. Τα υπόλοιπα 
κράτη στα οποία πραγματοποιήθηκε n έρευνα είναι n Βρετανία, 
n Γαλλία και n Πολωνία. Σημειώνεται ότι το άθροισμα των 
πληθυσμών των έξι αυτών κρατών είναι 350 εκατομμύρια, τη 
στιγμή που ο συνολικός πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπολογίζεται σε 500 εκατομμύρια. «Η ζημία είναι τόσο μεγάλη 
που δεν έχει σημασία εάν προέρχεσαι από μια χώρα δανειστών 
ή μια χώρα δανειζομένων, από μελλοντικό κράτος-μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το Ηνωμένο Βασίλειο», λέει ο επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ECFR) 
στη Μαδρίτη, Ιγνάτιο Τορεμπλάνκα. «Οι πολίτες τώρα θεωρούν 
ότι n εθνική τους δημοκρατία καταλύεται από τον τρόπο με τον 
οποίον κάποιοι διαχειρίζονται την κρίση», πρόσθεσε ο ίδιος. 
Υπογραμμίζεται ότι το ECFR ανέλαβε να αναλύσει τα στοιχεία 
του Ευρωβαρόμετρου. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες γνωρίζουν μεν 
το πρόβλημα, αλλά δεν συμφωνούν ως προς τους τρόπους 
διευθέτησής του και μέχρι στιγμής δεν έχουν παρουσιάσει μια 
συγκεκριμένη πρόταση πολιτικής για την αντιμετώπιση της 
ανισορροπίας μεταξύ της αφαίρεσης οικονομικών εξουσιών 
από κράτη-μέλη και της δημοκρατικής εξουσιοδότησης που 
απαιτείται για τέτοιες ριζοσπαστικές πολιτικές. Η πιο δραματική 
απώλεια πίστης προς το ευρωπαϊκό οικοδόμημα καταγράφεται 
στην Ισπανία, όπου το 72% των συμμετεχόντων στην έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου δηλώνει ότι «τείνει να μην εμπιστεύεται την 
Ευρωπαϊκή Ένωση», ενώ μόλις το 20% δηλώνει πως «τείνει να 
εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση». Είναι αξιοσημείωτο πως 
την τελευταία εξαετία n καχυποψία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στη χώρα αυξήθηκε από το 23% στο 72%. Παρόμοιες, αντίστροφες 
τάσεις καταγράφονται στη Γερμανία, στη Γαλλία και στην Πολωνία, 
ενώ στη Βρετανία n τάση ήταν αρνητική και προ εξαετίας. Πριν 
από έξι χρόνια το 56% των Γερμανών έτεινε να εμπιστεύεται 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σήμερα το 59% τείνει να μην την 
εμπιστεύεται. Στη Γαλλία, n καχυποψία των πολιτών προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από 41% σε 56%, ενώ στην Ιταλία 
από 28% σε 53%. Ακόμα και στην Πολωνία, n οποία εντάχθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο πρόσφατα και έχει επωφεληθεί 
σημαντικά από τις επιδοτήσεις, n υποστήριξη προς το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα μειώθηκε από 68% προ εξαετίας στο 48%. Στη δε 
Βρετανία, το ποσοστό των πολιτών που δεν εμπιστεύονται την 
Ευρωπαϊκή Ένωση εκτινάχθηκε από 49% το 2007 σε 69% φέτος.


