
Η ΓΣΕΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση τρίωρης στάσης εργασίας 
(12.00-15.00) την Πέμπτη 16/5/2013 και συλλαλητήριο στις 12.30 στην 
Πλατεία Κλαυθμώνος από κοινού με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να σταλεί ξε-
κάθαρη απάντηση στις δημοκρατικές εκτροπές «ποινικοποίησης της 

σκέψης για απεργία». 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

«H Ελλάδα αντιμετωπίζει δημόσια υγειονομική 
καταστροφή» υποστηρίζουν στους «New York 
Times» ο καθηγητής Κοινωνιολογίας στην Οξφόρδη 
Ντέιβιντ Στάκλερ και ο καθηγητής Ιατρικής και 
Επιδημιολόγος στο Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης 
στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ Σάντζεϊ Μπάσου, 
περιγράφοντας, ασφαλώς την πιο επαχθή για τους 
πολίτες, επίπτωση της μνημονιακής πολιτικής.
Επισημαίνουν ότι στις χώρες που μειώθηκαν 
οι προϋπολογισμοί υγείας και κοινωνικής 
προστασίας, όπως στην Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, 
παρατηρήθηκε επιδείνωση της δημόσιας υγείας 
σε σχέση με χώρες, όπως η Γερμανία, η Ισλανδία 
και η Σουηδία, που διατήρησαν το κοινωνικό 
δίκτυο προστασίας και επέλεξαν την στήριξη 
της οικονομίας έναντι της λιτότητας. Η Γερμανία, 
γράφουν χαρακτηριστικά, επικαλείται τις «αρετές της 
λιτότητας» για τους άλλους, αλλά όχι για την ίδια !
Οι “πολιτικοί διαχειρίζονται το θέμα των ελλειμμάτων 
και του χρέους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη το 
ανθρώπινο κόστος” τονίζουν και ως χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αναφέρονται στην Ελλάδα, όπου 
ο κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία 
μειώθηκε από το 2008 κατά 40%, εν μέρει λόγω 
των απαιτήσεων της “τρόικα” για τη μείωση των 
ελλειμμάτων, ενώ αυξήθηκαν οι εισαγωγές στα 
νοσοκομεία, καθώς οι Έλληνες αποφεύγουν πλέον 
τις προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις, λόγω της 
μεγάλης λίστας αναμονής και της αύξησης της 
τιμής των φαρμάκων. Στο άλλο άκρο η Ισλανδία, 
γράφουν, η οποία απέφυγε τις πολιτικές λιτότητας, 
επιλέγοντας την αναδιάρθρωση του εξωτερικού 
χρέους της. Μόνο που για την Ελλάδα, λόγω 
συμμετοχής στην Ευρωζώνη, περιορίζονται τα 
περιθώρια ελιγμών έναντι της πολιτικής λιτότητας 
που προτάσσει το ΔΝΤ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

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

Από σήμερα και κάθε Τετάρτη, 
ως και τις 5 Ιουνίου (Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος) τα άκρως 
επίκαιρα θέματα δικαίου για το 
Περιβάλλον, τη Χωροταξία και την 
Πολεοδομία, τα οποία απασχολούν 
τον τεχνικό κόσμο, αλλά και το σύ-
νολο των πολιτών, θα αποτελέσουν 
ένα κύκλο διαλέξεων με ομιλητές 
διακεκριμένους νομικούς. Πρόκει-
ται για ακόμη μια πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ, να θέσει κατά τρόπο υπεύ-
θυνο τα επιστημονικά ζητήματα 
σε δημόσιο διάλογο, η οποία θα 
ολοκληρωθεί με μια ευρεία συζή-
τηση «στρογγυλού τραπεζιού» υπό 
τον γενικό τίτλο «Το περιβάλλον σε 
κρίση». Αναλυτικότερα:

-Σήμερα , Τετάρτη, 15 Μαΐου, η 
Σύμβουλος Επικρατείας Κατερίνα 
Σακελλαροπούλου (εισηγήτρια και 
της πρόσφατης συζήτησης στο ΣτΕ 
για την απόρριψη του νόμου για 
τη ρύθμιση των αυθαιρέτων), θα 
μιλήσει με θέμα «Χωροταξία και 
Ενέργεια».

-Την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Μαΐου, 
η Δρ Νομικής, δικηγόρος Ιωάννα 
Κουφάκη, θα αναφερθεί στις «Επι-
τρεπόμενες χρήσεις σε περιοχές 
του δικτύου Natura 2000», ενώ,

-Την Τετάρτη, 29 Μαΐου, ο Πάρε-
δρος του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας Δημήτρης

Βασιλειάδης, θα μιλήσει για 
τις «Πλημμέλειες οικοδομικής 
άδειας».

Ο κύκλος των επίκαιρων αυτών δι-
αλέξεων θα κλείσει την Τετάρτη 5 
Ιουνίου, με το «στρογγυλό τραπέ-
ζι», στο οποίο θα συμμετέχουν οι: 
Χρήστος Σπίρτζης, Πρόεδρος του 
ΤΕΕ, Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννης 
Πολύζος, Καθηγητής ΕΜΠ. Τη συ-
ζήτηση θα συντονίσει ο Πρόεδρος 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
Κωνσταντίνος Μενουδάκος, προς 
τιμήν, μάλιστα, του οποίου θα δι-
εξαχθεί η εκδήλωση. Όλες οι εκ-
δηλώσεις θα πραγματοποιηθούν 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
( Νίκης 4, 1ος όροφος), με ώρα 
έναρξης στις 18:00 και είσοδο 
ελεύθερη.

Πρόκειται για 
ακόμη μια 
πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ, να θέσει 
κατά τρόπο υπεύ-
θυνο τα επιστη-
μονικά ζητήματα 
σε δημόσιο 
διάλογο.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
ΣΗΜΕΡΑ

Κύκλος διαλέξεων για περιβάλλον, 
χωροταξία, πολεοδομία
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ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Ημέρες Καριέρας»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας 

20-21
Ιουνίου
2013

16-17
Μαΐου
2013

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Ρύθμιση προς ένα 
έξυπνο ψηφιακό οικοσύστημα»
MAΡΟΥΣΙ

Εθνική Επιτροπή Τηλε-
πικοινωνιών & Ταχυδρο-
μείων 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοίνωσε την Προκήρυξη των Εξετάσεων για τη χορήγη-
ση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών 
Εσωτερικού και των Ισοτίμων Σχολών Εξωτερικού. 
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να λάβουν μέρος στις συγκεκριμένες εξετάσεις, πρέπει να 
υποβάλλουν στο ΤΕΕ τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία -και 
τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης- μέχρι τις 28 Μαίου  
2013 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).
Το αναλυτικό πρόγραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθεί εντός είκοσι (20) ημε-
ρών, μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr).

ΤΕΕ: ΠΡΟΚΗΡΥξΗ ΕξΕΤΑΣΕΩΝ

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Μη Καταστροφι-
κός Έλεγχος Προηγμένων Υλικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Μη 
Καταστροφικών Ελέγχων 
(ΕΛΕΜΚΕ)

20-22
Μαΐου
2013

•Το Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και 
Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ), διοργα-
νώνει ομιλία του Dr. David Boore, Geophysicist, 
με τίτλο: “What do ground-motion prediction 
equations tell us about motions near faults?”, η 
οποία και θα πραγματοποιηθεί αύριο 16 Μαΐου 
2013 και ώρα 12:00 στην αίθουσα διαλέξεων του 
κτιριακού συγκροτήματος COSMOS Offices (Αγ. 
Γεωργίου 5, Πατριαρχικά Πυλαίας, Θεσσαλονίκη).
•Στο πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του 
Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, 
ο Iωάννης Κουϊμάνης, Ναυπηγός Μηχανολόγος 

Μηχανικός, θ’ αναπτύξει το θέμα: «Σκέψεις για 
την επιβιωσιμότητα των επιβατικών πλοίων σε 
περίπτωση βλάβης». H διάλεξη θα πραγματο-
ποιηθεί στις 20 Μαΐου 2013, και ώρα 18:30 στην 
αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου (Σκουζέ 
14, Πειραιάς). 
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Εξ αιτίας όμως του 
περιορισμένου αριθμού θέσεων οι ενδιαφερό-
μενοι πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους 
στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο τηλέφωνο: 210 
4186062, (από 10:00 – 14:00, κα Ξ. Γκαλέτση) 
έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013.

Διαλέξεις

ΣΗΜΕΡΑ 15-05-2013

ΑΘΗΝΑ
➦ Σήμερα στις 18.00 πραγματοποιείται -στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του  ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος)-  διάλεξη με θέμα: «Χωροταξία και 
Ενέργεια». Η ομιλία διοργανώνεται από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο  του 
κύκλου κύκλο διαλέξεων, με τίτλο: «Επίκαιρα 
θέματα δικαίου περιβάλλοντος, χωροταξίας και 
πολεοδομίας». Εισηγήτρια, η Κατερίνα Σακελλα-
ροπούλου, Σύμβουλος Επικρατείας.
➦ Εκδήλωση με θέμα: «Η Πολεοδομική Ιστορία 
της Αθήνας», θα πραγματοποιηθεί στις 19.00 
σήμερα, στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης Γραμ-
μάτων και Τεχνών. 
➦ Ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδό-
σης Τάσιος θα μιλήσει σήμερα στις 19.00, στο 
Κέντρο ΓΑΙΑ - Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας, με θέμα: «Η Γνώση της Ύλης στην 
Αρχαιοελληνική Γραμματεία».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦ Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών 
Θεσσαλονίκης διοργανώνει σήμερα στις 18.00 
(στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Θέρμης)το 4ο 
Φόρουμ Κινητικότητας.

Φεστιβάλ Μαραθώνα
Για 3η χρονιά, η ΕΥΔΑΠ διοργανώνει το Φεστι-
βάλ Φράγματος Μαραθώνα, μια γιορτή για το 
νερό και το περιβάλλον, αλλά και για τον αθλη-
τισμό, τον πολιτισμό και τον Άνθρωπο. Η γιορτή 
θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαΐου 
2013 από τις 9.00 π. μ. ως τις 18.00 μ.μ.
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Λίμνη και το 
Φράγμα Μαραθώνα θα ανοίξουν ειδικά για αυτή 
τη μεγάλη γιορτή, προσφέροντας την ευκαιρία 
σε όλους τους Αθηναίους να επισκεφθούν έναν 
τόπο απαράμιλλης ομορφιάς. 

Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Καθαρών Τεχνολογιών Άνθρακα (6th 
International Conference on “Clean Coal Technologies” – CCT 2013) που πραγματοποιούνται στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης από τις 12  Μαΐου 2013. 
 Το συνέδριο διοργανώνεται από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας – Κέντρο Καθαρού Άνθρακα 
(International Energy Agency–Clean Coal Center) και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την συνεργασία των ΑΠΘ, ΕΜΠ και ΕΚΕΤΑ και την υποστήριξη της 
ΔΕΗ. Πληροφορίες: http://www.cct2013.org

Διεθνές συνέδριο 
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Ο ΣΕΒ δεν υπέγραψε την ΕΓΣΣΕ

-Η ΟΣΕΤΕΕ θεωρεί προτεραιότητα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων τη σύναψη Συλλογικών Συμ-
βάσεων Εργασίας και θα συνεχίσει τις πρωτοβουλίες για την 
υπογραφή νέων ΣΣΕ τόσο στον τεχνικό κλάδο, όσο και στη 
Βιομηχανία, τη Βιοτεχνία και το Εμπόριο.  Αυτό τονίζεται 
σε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας καθώς επίσης ότι καλεί 
τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση 
της Πέμπτης. Η ΓΣΕΕ αποφάσισε την πραγματοποίηση τρί-
ωρης στάσης εργασίας (12.00-15.00) την Πέμπτη 16/5/2013 
και συλλαλητήριο στις 12.30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος από 
κοινού με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να σταλεί ξεκάθαρη απάντηση 
στις δημοκρατικές εκτροπές «ποινικοποίησης της σκέψης 
για απεργία».  

Την ιδιαίτερη σημασία της επανεκκίνησης των έρ-
γων στις σήραγγες των Τεμπών για τη χώρα αλλά 
και την περιοχή, υπογράμμισαν χθες με την πα-
ρουσία τους στο εργοτάξιο του έργου ο υπουργός 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Με-
ταφορών και Δικτύων Κωστής Χατζηδάκης, ο ανα-
πληρωτής υπουργός Ανάπτυξης Στ. Καλογιάννης, 
καθώς και ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάξιμος Χαρακόπουλος.  Όπως ανα-
κοινώθηκε, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 
έργο, θα είναι έτοιμο το Μάιο του 2015.

Υπεγράφη από τη ΓΣΕΕ, τους ξενοδόχους (ΣΕΤΕ) τους επαγγελματοβιοτέ-
χνες (ΓΕΣΕΒΕ) και τους εμπόρους (ΕΣΕΕ) η Εθνική Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας. Η νέα σύμβαση λήγει στις 31/12/2013 και έχει αναδρομική ισχύ 
από την 1η Ιανουαρίου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα που ίσχυε 
η μετενέργεια της προηγούμενης, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα συμβαλλό-
μενα μέρη -εάν το επιθυμούν- να παρατείνουν την ισχύ της για ένα έτος, 
χωρίς να απαιτείται νέα διαπραγμάτευση. 
Στην τελική συμφωνία δεν περιλαμβάνονται μισθολογικά θέματα, αφού ο 
κατώτερος μισθός ορίζεται με νόμο, όμως οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν 
στη διατήρηση του επιδόματος γάμου (10%) και των θεσμικών ρυθμίσεων 
που περιλάμβαναν οι προηγούμενες συμβάσεις.  Ο ΣΕΒ δεν υπέγραψε τη 
σύμβαση και αντιπρότεινε «πρωτόκολλο συμφωνίας επί βασικών θεμάτων 
και αρχών», υποστηρίζοντας ότι «εκ του μνημονίου έχει περιοριστεί δρα-
ματικά ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων και υπογραφή Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αποτελεί παρωδία». 

Φορολόγηση  
των αγροτεμαχίων

Σε φορολόγηση των αγροτεμαχίων με 10 έως 13 ευρώ το 
στρέμμα φαίνεται να προσανατολίζεται η διακομματική 
επιτροπή για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων, που συνεδρία-
σε χθες, προσδοκώντας έσοδα 700 με 800 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, τα αγροτεμάχια δεν θα έχουν όλα την ίδια μετα-
χείριση, καθώς θα προβλεφθούν ειδικοί συντελεστές απο-
μείωσης ανάλογα με την καλλιέργεια και την τοποθεσία 
τους, χωρίς να έχει αποφασιστεί ακόμα εάν θα υπάρξει και 
ειδική κλίμακα ή θα ισχύσει η κλίμακα για τα αστικά ακίνη-
τα. Ειδικά όσον αφορά στους κατ' επάγγελμα αγρότες, θα 
προβλεφθούν ειδικοί συντελεστές, αλλά με στρεμματικό 
όριο, με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνσή τους. Σύμφω-
να με πληροφορίες, από τον Ενιαίο Φόρο αναζητούνται 
3 με 3,1 δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι από την κλίμακα 
φορολόγησης των αστικών ακινήτων αναμένονται έως και 
700 εκατ. ευρώ παραπάνω από το αρχικό σενάριο, χωρίς 
να έχει "κλειδώσει" ακόμα η πρόβλεψη αφορολογήτου, για 
την οποία επιμένουν ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ.
-Εν τω μεταξύ, υπογράφηκε και η Απόφαση για τον τρόπο 
καταβολής, τις εξαιρέσεις και τις απαλλαγές από το Έκτα-
κτο Τέλος Ακινήτων του 2013, χωρίς να προβλέπεται, επί 
του παρόντος, ευνοϊκότερη μεταχείριση όσων βρίσκονται 
στα όρια της φτώχειας.

Οι εξελίξεις στις έρευνες για υδρογονάνθρακες σε Ελλάδα και Κύπρο συζητήθηκαν στις συ-
ναντήσεις που είχαν χθες ο υπουργός και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, Ευάγγελος Λιβιεράτος ΠΕΚΑ και Ασημάκης Παπαγεωργίου αντίστοιχα, με 
τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, Γιώργο Λακκο-
τρύπη. Ειδικότερα, ο κ. Λιβιεράτος ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του για τους χειρισμούς 
της κυβέρνησης στον τομέα της έρευνας, εξόρυξης και αξιοποίησης των υδρογονανθράκων, 
ενώ αναφέρθηκε και στα επόμενα βήματα που δρομολογεί η Ελλάδα αναφορικά με τη δι-
αχείριση των ενεργειακών πηγών της. Από την πλευρά του ο κ. Λακκοτρύπης αναφέρθηκε 
στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία για την εκμετάλλευση των 
κοιτασμάτων και ενημέρωσε για τις διεθνείς επαφές που είχε πρόσφατα με ομολόγους του 
στην ευρύτερη περιοχή.
Οι δύο υπουργοί εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για τη συνέχιση και εντατικοποίηση της στε-
νής διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου στον τομέα της ενέργειας. Στη συνάντηση με 
τον Α. Παπαγεωργίου εξετάστηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ που έχει 
ξεκινήσει σε τεχνικό επίπεδο για θέματα ενεργειακών υποδομών. Ο κ. Παπαγεωργίου έκανε 
λόγο για αγαστή συνεργασία και πολύ καλές επαφές των δύο κυβερνήσεων, που μπορούν να 
διασφαλίσουν την ευοίωνη προοπτική και τον σταθεροποιητικό ρόλο τόσο της Ελλάδας όσο 
και της Κύπρου, στη διαμορφούμενη κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και παράλληλα να 
συμβάλλουν καθοριστικά στις προσπάθειες για την ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ.

Η ΟΣΕΤΕΕ συνεχίζει  
τον αγώνα για ΣΣΕ

Επίσκεψη στα Τέμπη

Συνεργασία για τους υδρογονάνθρακες 



Ούτε έξι χρόνια άντεξε η ιδέα του αρχιτεκτονικού γραφείου 
Foreign Office Architects (FOA) να …ντύσει με μπαμπού 
ένα κτίριο διαμερισμάτων στη Μαδρίτη, στην προσπάθεια να 
δημιουργήσει μια ασπίδα προστασίας έναντι των κλιματολογικών 
συνθηκών (έντονο φως, χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες). Τους 
πρόδωσαν οι βροχές. 
Σήμερα το 3Gatti Architecture Studio, με έδρα στη Ρώμη και 
τη Σαγκάη, ανέλαβε να αντικαταστήσει τις περσίδες μπαμπού 
με μεταλλικές ομπρέλες (τα μηχανικά μέρη κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα και η επιφάνειά τους από αλουμίνιο), 
οι οποίες θα μπορούν να ανοίγουν ή κλείνουν, ανάλογα με τις 
καιρικές συνθήκες, με απλό και εύκολο χειροκίνητο τρόπο 
από τους ενοίκους, με τη βοήθεια μιας τροχαλίας. Έτσι θα 
επιτυγχάνεται σκίαση όταν υπάρχει έντονο φως ή καλύτερος 
φωτισμός με το κλείσιμο της ομπρέλας, όταν ο καιρός είναι 
συννεφιασμένος.
Η ιδέα, λένε οι δημιουργοί του, προέρχεται από την κατά 
κανόνα ηλιόλουστη Σαγκάη, όπου οι άνθρωποι αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν ομπρέλες για την προστασία τους από τον ήλιο.

N E W S L E T T E R

ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

4

TΕΛΙΚΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ

Ως το τέλος του 2014, Θα υπάρχουν 
περισσότερα κινητά τηλέφωνα από ό, τι 
άνθρωποι στη γη, προβλέπει η Διεθνής Ένωση 
Τηλεπικοινωνιών (ITU). Από τις αρχές κιόλας 
του επόμενου έτους ο αριθμός των συνδρομών 
θα ξεπεράσει τα επτά δισεκατομμύρια, 
αναφέρεται σε έκθεση για τον ΟΗΕ, ενώ 
σήμερα φτάνουν τα 6,8 δισ. έναντι 7,1 δισ. 
πληθυσμό.
Περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού 
(2,7 δισ.) είναι online, με το μεγαλύτερο 
ποσοστό διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας, 
με 1,7 συνδρομές ανά άτομο, στα ανεξάρτητα 
κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. 

Αντίθετα, στην Αφρική, οι συνδρομές φτάνουν 
μόλις τις 63 ανά 100 κατοίκους, ενώ σημάδια 
επιβράδυνσης της διείσδυσης της κινητής 
τηλεφωνίας εμφανίζονται στην Ινδία, όπου 
τα προηγούμενα χρόνια οι ρυθμοί ήταν 
εκπληκτικοί.
Η Ευρώπη εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο 
ποσοστό διείσδυσης (75%), ακολουθούμενη 
από την Αμερική (61%). την Ασία (32%) και 
την Αφρική (16%) σε απευθείας σύνδεση 
(online). Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι 4,5 
δισ. Άνθρωποι (περίπου τα 2/3 του πλανήτη) 
εξακολουθούν να βρίσκονται «εκτός της 
μεγαλύτερης αγοράς του κόσμου».

KINHTA VS ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η 58χρονη συγγραφέας Candace Bushnell, γνωστή από το 
βιβλίο της “Sex and the City”, το οποίο έγινε τηλεοπτική, αλλά και 
κινηματογραφική εισπρακτική επιτυχία, είχε έναν απροσδόκητο 
πρώτο αναγνώστη του νέου βιβλίου της που ετοιμάζεται να 
εκδώσει τους επόμενους μήνες.
Ένας (ή μια;) “χάκερ”, που υπογράφει "Guccifer" και έχει στο 
ενεργητικό του πολλές υψηλού επιπέδου παραβιάσεις ασφαλείας 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μεταξύ των οποίων και της αδελφής 
του τέως προέδρου των ΗΠΑ Τζόρτζ Μπους, τον περασμένο 
Φεβρουάριο) υπέκλεψε πριν λίγες ημέρες τις πρώτες 50 σελίδες 
του νέου βιβλίου της Bushnell (με προσωρινό τίτλο “Η δολοφονία 
της Μόνικα”) και τις ανάρτησε στο Google και το Twitter. Μαζί και 
ένα μέρος της αλληλογραφίας της με την εκδοτική επιχείρηση 
Grand Central Publishing.
Την αυθεντικότητα των σελίδων του βιβλίου επιβεβαίωσε 
εκ μέρους του εκδοτικού οίκου ο Matthew Ballast, ενώ η 
συγγραφέας ομολόγησε ότι επί μια εβδομάδα το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο της ήταν “κλειδωμένο”. 
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 Το ενδιαφέρον εταιρειών, όπως της σουηδικής Ericsson, της ιαπωνικής Nec, της 
κινέζικης Huawei και της γερμανικής Rohde&Schwarz προσέλκυσε ο διαγωνισμός 
για την κατασκευή του δικτύου ψηφιακής τηλεόρασης στην Αλβανία. Την έναρξη της 
σχετικής διαδικασίας ανακοίνωσε το υπουργείο Καινοτομίας, Πληροφορικής, Επικοι-
νωνίας και Τεχνολογίας της βαλκανικής αυτής χώρας. Το "πέρασμα" από την αναλογι-
κή στην ψηφιακή τηλεόραση αποτελεί προτεραιότητα της αλβανικής κυβέρνησης και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο ετών, έως τον Ιούνιο του 2015, επισημαί-
νεται σε σχετικό τηλεγράφημα του αλβανικού πρακτορείου ειδήσεων "ΑΤΑ"

Ψηφιακή τηλεόραση στην Αλβανία

Το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2013 θα γίνει η μεταφορά πιστώσεων για το 
μουσουλμανικό τέμενος στην Αθήνα. Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Παιδείας 
Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή, «η μεταφορά πιστώ-
σεων ύψους 946.000 ευρώ από το υπουργείο Παιδείας στο υπουργείο Ανάπτυξης θα 
γίνει μετά την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου 
Παιδείας για το 2013. Το 2ο τρίμηνο του 2013 θα μεταφερθεί ποσό ύψους 500.000 
ευρώ και το 3ο τρίμηνο του 2013 ποσό ύψους 446.000 ευρώ». Παράλληλα  χθες 
είδε το φως της δημοσιότητας έγγραφο για την ανέγερση τεμένους στην Αθήνα που 
έχει αποστείλει στη Βουλή και ο υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος 
στο οποίο σημειώνεται ότι «το μουσουλμανικό τέμενος, χωρητικότητας 350 ατόμων, 
θα διαμορφωθεί σε κτίριο παλαιάς βάσης του Ναυτικού, στο Βοτανικό, το οποίο θα 
ανακατασκευαστεί, ενώ, θα δημιουργηθούν υποστηρικτικοί χώροι, κυρίως υγιεινής, 
σε υφιστάμενα κτίρια». Ανάφερε επίσης ότι «δεν προβλέπεται η κατασκευή μιναρέ, 
ώστε να υφίσταται αρμονία με το γύρω χώρο».

Εξελίξεις για το μουσουλμανικό  
τέμενος στην Αθήνα

Παράταση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών 
εγγραφών στο Κτηματολόγιο, η οποία για τις περιο-
χές που είχαν υπαχθεί στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμ-
μα κτηματογράφησης λήγει από 1.8 έως 31.12.2013 
ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, ώστε να μη χαθούν ακίνητα που 
για διάφορους λόγους δεν δηλώθηκαν στο Κτημα-
τολόγιο. Στη σχετική επιστολή προς την ηγεσία του 
ΥΠΕΚΑ επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση των 
προθεσμιών αυτών, οι αρχικές εγγραφές καθίστανται 
οριστικές πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα αδήλω-
τα και «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα περιέρχονται 
αυτοδικαίως στο Ελληνικό Δημόσιο. Ταυτόχρονα 
όποιος ιδιοκτήτης ακινήτου δεν αναγράφεται ως 
δικαιούχος στις οριστικές εγγραφές, χάνει οριστικά 
την κυριότητα του ακινήτου του, και μπορεί μόνον 
να προσπαθήσει να διεκδικήσει χρηματική αποζημί-
ωση από όποιον το δήλωσε ψευδώς ως δικό του. Η 
ΠΟΜΙΔΑ ζητά παράταση της προθεσμίας για δέκα 
χρόνια ούτως ώστε η διάταξη να ευθυγραμμιστεί με 
τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικας περί χρησικτη-
σίας. Με την ίδια επιστολή η ΠΟΜΙΔΑ ζητά επίσης 
να επιλυθεί άμεσα το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των 

εκτός σχεδίου ακινήτων της χώρας.

Ανοιχτό θέμα  
με τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» 
ακίνητα 

Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι, στο 
υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, από 
την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε., την ΕΥΑΘ Α.Ε. και 
την ΕΥΑΘ Παγίων, η συμφωνία για την 
αναβάθμιση της Μονάδας Κατεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΚΑ) της Βιομηχανικής 
Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ). Η 
συμφωνία επιτεύχθηκε μετά τη σύσκε-
ψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο στις 21 Μαρτίου.   Όπως προβλέπει 

η συμφωνία, η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. ανα-
λαμβάνει να αναθέσει και να χρηματο-
δοτήσει την εκτέλεση του συμφωνηθέ-
ντος έργου, στο πλαίσιο αναβάθμισης 
της Μ.Κ.Α. της Βιομηχανικής Περιοχής 
Θεσσαλονίκης. Το ποσό που θα διατεθεί 
σε πρώτη φάση από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. 
είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ και η ολο-
κλήρωση του έργου δεν θα μπορεί να 
υπερβεί τους 36 μήνες.

 Συμφωνία αναβάθμισης Μονάδας  
Κατεργασίας Αποβλήτων

Συνεισφορές από εργαζόμενους στη ΔΕΗ προκειμένου να συ-
γκεντρωθεί το ποσό των 60.000 ευρώ που έχει οριστεί ως εγγύ-
ηση για τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Ν. Φωτόπουλο, ύστερα από την 
απολογία του στον ανακριτή στα τέλη Απριλίου, ζητά η επιτρο-
πή στήριξης εργαζομένων στην επιχείρηση. Ο κ. Φωτόπουλος 
αφέθηκε ελεύθερος με την υποχρέωση να καταβάλει εγγύηση 
60.000 ευρώ και με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Όπως 
αναφέρεται από τη ΓΕΝΟΠ "με δεδομένη την αδυναμία του να 
συγκεντρώσει το ποσό των 60.000 ευρώ, μια ομάδα συνάδελ-
φων αποφασίσαμε εμπράκτως να εκφράσουμε την αλληλεγγύη 
μας" και καλούνται όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να καταθέσουν 
σε τραπεζικό λογαριασμό ποσό από 1 έως 50 ευρώ. Το ποσό 
πρέπει να συγκεντρωθεί μέχρι τις 20 Μαΐου και θα επιστραφεί 
όταν αρθεί η εγγύηση.

Συγκροτήθηκε χθες  σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Κτηματολόγιο ΑΕ, παρουσία του 
Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Σωκράτη Αλεξιάδη.  Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Καλουδιώτης, Πολιτικός 
Μηχανικός. Αντιπρόεδρος του ΔΣ και εκτελεστικό μέλος αναλαμβάνει ο Πολιτικός Μηχανικός 
κ. Νίκος Ζυγούρης, ενώ εκτελεστικό μέλος ορίστηκε η κα Αλίκη Φατούρου, Αγρονόμος-Τοπο-
γράφος Μηχανικός, Προϊστάμενη ΟΚΧΕ. Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
Αλευράς Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός. Κατσάμπαλος Κωνσταντίνος-Βασίλειος, Αγρονόμος-
Τοπογράφος Μηχανικός, Καθηγητής ΑΠΘ. Μισιρλόγλου Συμεών, Αγρονόμος- Τοπογράφος Μη-
χανικός. Νούσσιος Νικόλαος, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός.

Συγκέντρωση χρημάτων 
υπέρ Ν. Φωτόπουλου 

Νέο ΔΣ στην «Κτηματολόγιο ΑΕ»
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στο στόχαστρο τίθενται το μαύρο χρήμα και ο παράνομος 
πλουτισμός- ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΦΟΡΟΕΛΕΓΧΟΙ- 
Εκτίμηση εισοδήματος με βάση τη ρευστότητα • Αξιολόγηση: Η Ελλάδα 
κατετάγη στο Β- από την τελευταία κατηγορία C που είχε τοποθετηθεί- FITCH: 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ • Κοινωνικοί Εταίροι: ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΛΟΙ ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΣΕΒ • Αγροτεμάχια: ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ 12 ΕΥΡΩ ΤΟ 
ΣΤΡΕΜΜΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: «Ατομικός φάκελος» για όλους τους φορολογουμένους- 
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ • Σημαντική 
υποχώρηση της απόδοσης στα 10ετή ομόλογα- Κάτω από τις 800 μονάδες το 
spread- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ FITCH- «Η ελληνική 
οικονομία σε ισορροπία- Μειώνονται τα δίδυμα ελλείμματα» • Θα έχει διάρκεια 
1+1 χρόνο- ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΣΕΕ-ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΠΛΗΝ ΣΕΒ • Προβλέψεις για 
συνολικά έσοδα 800 εκατ. το 2014- ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 12 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΤΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • Έως τον Σεπτέμβριο- ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 15.000 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.
ΚΕΡΔΟΣ: Ένα ακόμη δείγμα της αλλαγής κλίματος στις διεθνείς αγορές- Ο 
FITCH ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΣΕ Β- ΤΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Σε καλό δρόμο και 
σε πλαίσιο πολιτικής σταθερότητας η χώρα, λέει ο οίκος- Μόνο η αθέτηση του 
προγράμματος μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη • Ευρεία σύσκεψη 
στο Μέγαρο Μαξίμου- ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΑΝΤ. 

ΣΑΜΑΡΑΣ • Η ΓΣΕΕ με εμπόρους, βιοτέχνες και ξενοδόχους απόντων των 
βιομηχάνων- ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 
ΓΑΜΟΥ!- Παρωδία χαρακτηρίζει την υπογραφή της ο ΣΕΒ • Έτσι θα ξεσκονίσει 
τους ελεύθερους επαγγελματίες η εφορία- ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ.
ΕΞΠΡΕΣ: Υπολογίζονται σε 66,5 εκατ. στρέμματα και αναμένονται έσοδα 800 
εκατ. ευρώ- ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 12 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ • Τέλος Ακινήτων: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΕΗ • ΔΙΑΖΥΓΙΟ… ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ • ΣΤΑ 4,2 
ΔΙΣ. ΤΟ «ΚΕΝΟ» ΓΙΑ ΤΟ 2015-16- Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπ. Οικονομικών 
• ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- Βασικά «όπλα» για 
την πάταξη της φοροδιαφυγής η ρευστότητα και οι καταθέσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΟΡΟΣ 10-13 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΕ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ- Μικρότερη φορολόγηση των αγροτών 
για τα πρώτα 20 στρέμματα • ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ- Στο στόχαστρο 460.000 ελεύθεροι επαγγελματίες • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ • ΣΤΗΝ ENERGEAN OIL 
ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΤΟ FUND THIRD POINT • ΔΙΑΣΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ 10%- 
Υπεγράφη η νέα σύμβαση • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ 
FITCH- Κάτω από το 9% η απόδοση του 10ετούς ομολόγου.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΩΝ- 
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο • ΦΟΡΟΣ 10- 13 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΤΑ 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- Μετά τις δηλώσεις, οι εξαιρέσεις από το ΕΕΤΗΔΕ • ΤΟ 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- Και επιστολή 
Μανιτάκη προς όλους τους υπουργούς • Σε Β- από CCC- Η FITCH ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

ΤΑ ΝΕΑ: Εφορία- Οι φορολογούμενοι που κινδυνεύουν περισσότερο από τους 
ελέγχους- ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΑΣ «ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ» • Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ- 
Τώρα μπορώ να πω στα παιδιά μου να μη φοβούνται μήπως με χάσουν από 
καρκίνο του μαστού • ΦΟΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- Δώδεκα 
ευρώ κατά μέσο όρο.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Τρία νέα συστήματα τεκμηρίων για τους 
φορολογούμενους- ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΔΑΝΕΙΑ, 
ΔΑΠΑΝΕΣ • ΜΕΣΟΣ ΦΟΡΟΣ 12 € ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- Το 
σχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων του 2014- Τι θα ισχύσει για τα εκτός σχεδίου 
οικόπεδα • Έκανα προληπτική μαστεκτομή για να γλιτώσω από τον καρκίνο- 
ΜΗΝΥΜΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΖΟΛΙ.

ΕΘΝΟΣ: Στρεμματική εισφορά 4 έως 50 ευρώ για τις εκτός σχεδίου εκτάσεις- 
Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- Πιο χαμηλό το χαράτσι για 
τους επαγγελματίες αγρότες- Πόσο θα πληρώσουν όλοι ανάλογα με το είδος 
και τη θέση της ακίνητης περιουσίας • Με… αμερικανική συνταγή- ΠΑΓΙΔΑ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ • Πιστοληπτική ικανότητα- 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η FITCH.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το ακραίο κυβερνητικό μέτρο συσπείρωσε τους 
εκπαιδευτικούς, που ψήφισαν μαζικά «απεργία»- ΜΠΕΤΟΝ ΟΛΜΕ ΚΑΤΑ 
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ- Επαφές με όλα τα κόμματα, κόντρα με την ΑΔΕΔΥ • 
ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ: «ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ, Η ΜΑΜΑ ΣΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΑΠΟ 
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ».

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Οι καθηγητές είπαν «Ναι» σε 24ωρη την 
Παρασκευή και πενθήμερη την άλλη εβδομάδα- Χ= ΑΠΕΡΓΙΑ 90%- Συμμετοχή- 

ρεκόρ δεκαετιών στις συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα • Η Ε.Ε. απαιτεί 8 δισ. 
ευρώ- «ΕΚΠΤΩΣΗ» 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ • ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: ΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΗ ΔΕΗ • Σχέδιο κατ’ εντολήν Μαξίμου- 
ΧΟΡΗΓΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ… ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΡΙΟ: Σκάνδαλο: Προπλήρωσαν και με την ψήφο της Βουλής 
καναδικό όμιλο- ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- 
Έχουν χάσει τον μπούσουλα και πετάνε εκατομμύρια από το παράθυρο- 
Ανοχύρωτη η χώρα στις πυρκαγιές • Υπέρ της… απεργίας οι καθηγητές- 
ΜΠΕΤΟΝ- ΕΛΜΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ- Ρήγμα στις σχέσεις με την ΑΔΕΔΥ 
• Εργαζομένων τραγωδία: 10%- 25% η μείωση- Καθεστώς πλέον οι ατομικές 
συμβάσεις- ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑ 586 ΕΥΡΩ ΜΕΙΚΤΑ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Οι «Ράμπο» του υπουργείου Οικονομικών θα μπορούν να 
μπαίνουν ακόμα και μέσα στα σπίτια για να καταγράφουν την πραγματική 
περιουσιακή κατάσταση- Κάρτες, μετρητά, κοσμήματα, δάνεια, υποθήκες, 
κληρονομιές- ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΣ • Η «ΛΥΠΗΤΕΡΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ- 
Με 10-13 € το στρέμμα και ειδικούς συντελεστές.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΘΑΥΜΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ- «Εξυπνακισμοί» του συντρόφου Τσίπρα.

Η ΑΥΓΗ: Μαζικό «ναι» στην απεργία από τις ΕΛΜΕ- ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ- Χιλιάδες εκπαιδευτικοί, στις μεγαλύτερες συνελεύσεις του 
κλάδου από τη μεταπολίτευση, αψήφησαν τον κυβερνητικό εκβιασμό της 
επιστράτευσης ψηφίζοντας απεργία. 

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΦΑΓΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΤΗΣ ΓΣΕΕ.

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: Ανοιχτή επιστολή προς την κυβέρνηση- ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ • Τι προβλέπει το νέο προεδρικό διάταγμα- 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟ- Σήμερα συνεδριάζουν 
οι πρόεδροι των ΕΛΜΕ για την απεργία.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Παγκόσμιο Σιωνιστικό Σχέδιο: Η αποσταθεροποίηση της 
Συρίας είχε προγραμματιστεί από το 2000- ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ: «ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΚΑΚΟ ΤΟ 2013»!!!
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ΕΥΡΩΠΑϊΚΟΣ «ΠΟΛΕΜΟΣ» ΚΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ 
ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 4 | 15/05/2013

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται, στην προσεχή Σύνοδο 
Κορυφής (22 Μαΐου), να θέσουν τις βάσεις για μια 
άνευ προηγουμένου εκστρατεία καταπολέμησης της 
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην E.E., n οποία 
κοστίζει σε ετήσια βάση στα κράτη-μέλη το ιλιγγιώδες 
ποσό του 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ. To σχέδιο που 
συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο Υπουργών ECOFIN, 
προβλέπει την αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των 
φορολογικών αρχών και των τραπεζικών συστημάτων 
σχετικά με τις καταθέσεις και άλλα εισοδήματα των 
Ευρωπαίων πολιτών ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας 
τους. Ταυτόχρονα οι πέντε μεγαλύτερες χώρες της E.E. 
(Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία), 
πιέζουν να πάνε ακόμη παραπέρα υιοθετώντας σε 
κοινοτικό επίπεδο το αμερικανικό σύστημα, το οποίο 
υποχρεώνει όλες τις τράπεζες των ευρωπαϊκών χωρών 
να παρέχουν λεπτομερή στοιχεία στις φορολογικές 
αρχές των ΗΠΑ σχετικά με το άνοιγμα και την κίνηση 
λογαριασμών Αμερικανών πολιτών στο έδαφος τους. 
To πρώτο μέτρο που προωθείται και που ακόμη δεν 
υπάρχει συμφωνία λόγω των αντιρρήσεων της Αυστρίας 
και του Λουξεμβούργου, προβλέπει την τροποποίηση της 
Οδηγίας για τη φορολογία των καταθέσεων. Σήμερα 25 
κράτη-μέλη ανταλλάσουν αυτόματα μεταξύ τους στοιχεία 
σχετικά με τους τόκους των καταθέσεων των Ευρωπαίων 
φορολογουμένων. Οι δύο προαναφερόμενες χώρες, 
έχουν λάβει εξαίρεση μέχρι το 2015 από τις διατάξεις 
της Οδηγίας, σύμφωνα με την οποία τους επιτρέπεται να 
διατηρούν την ανωνυμία των πελατών τους καταθετών 
που έχουν μόνιμη κατοικία σε άλλο κράτος-μέλος, 
επιβάλλοντας ένα φόρο στους τόκους της τάξης του 
35%. Ένα μέρος αυτού του φόρου τον αποδίδουν στο 
κράτος φορολογικής κατοικίας του καταθέτη, χωρίς να 
αποκαλύπτουν τα στοιχεία του. 
Οι δύο χώρες πιέζονται να παραιτηθούν αυτής της 
εξαίρεσης, ώστε να μπορέσει στην συνέχεια n E Σ. να 
διαπραγματευθεί με τρίτες χώρες να κάνουν το ίδιο. 
Για την τροποποίηση μιας κοινοτικής Οδηγίας είναι 
απαραίτητη n ομοφωνία των κρατών-μελών. Χθες 
επιτεύχθηκε συμφωνία στο Συμβούλιο ECOFIN με την 
οποία δόθηκε εντολή και εξουσιοδότηση στην Κομισιόν 
να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με πέντε τρίτα 
ευρωπαϊκά κράτη και κρατίδια, στα οποία υπάρχουν 
τεράστιες καταθέσεις κοινοτικών υπηκόων. Πρόκειται 
για: την Ελβετία, το Μονακό, την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο 
και το Λιχνεστάιν με τις οποίες n Κομισιόν θα ξεκινήσει 
συζητήσεις, στην ουσία θα απαιτήσει, να προχωρήσουν 
στην αυτόματη ανταλλαγή στοιχείων σχετικά με τις 
καταθέσεις. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Κομισιόν 
Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο ζητεί να επεκταθεί n αυτόματη 
ανταλλαγή στοιχείων πέραν των καταθέσεων και σε 

άλλες πηγές εισοδήματος, όπως οι ασφάλειες Ζωής, τα 
έσοδα από ακίνητα, από παραστάσεις για παράδειγμα 
μελών διοικητικών συμβουλίων επιχειρήσεων και από 
εργασία. Η κοινοτική Οδηγία που τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2013, προβλέπει την ανταλλαγή στοιχείων για 
τις παραπάνω πηγές εισοδήματος από το 2015, έπειτα από 
σχετικό αίτημα.

ΜΕΣΩ ΔΕΗ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ  
ΤΟΥ ΕΕΤΑ ΤΟΥ 2013 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 19 | 15/05/2013

Μετά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα 
εκδοθεί n υπουργική απόφαση που θα προβλέπει τις 
απαλλαγές από το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων 
(ΕΕΤΑ). Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, θέλει 
να έχει τα εισοδήματα όλων των φορολογούμενων 
προτού αποφασίσει από ποιο ύψος εισοδήματος και 
πάνω θα προχωρήσει σε εξαιρέσεις από το ΕΕΤΑ. 
Και αυτό διότι υπάρχει ο κίνδυνος αποκλίσεων σε 
περίπτωση που ληφθούν αποφάσεις χωρίς την πλήρη 
εικόνα της κατάστασης. Ωστόσο, τις επόμενες μέρες 
αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση στην οποία 
θα περιγράφονται οι γενικές αρχές των απαλλαγών 
και τον Αύγουστο αναμένεται n εξειδίκευσή τους. 
Πέραν αυτού, με χθεσινή υπουργική απόφαση του νέου 
γενικού γραμματέα δημοσίων εσόδων, κ. X. Θεοχάρη, 
όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εξοφλήσουν το ΕΕΤΑ του 
2013 μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ σε πέντε δόσεις, 
θα κληθούν να το καταβάλουν εφάπαξ και μέσα σε 
ένα μήνα. Επίσης, αν δεν το πληρώσουν στην αρμόδια 
εφορία, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες «αναγκαστικής 
είσπραξης» (κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων). 
Σύμφωνα με την απόφαση:
 • Αν δεν καταβληθεί ο φόρος n ΔΕΗ και οι 
εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος 
μετά την ημερομηνία λήξης πληρωμής της τελευταίας 
δόσης του ΕΕΤΑ διαγράφουν το οφειλόμενο ποσό 
από τους λογαριασμούς και αποστέλλουν τις σχετικές 
καταστάσεις στη ΓΓΠΣ.
 • Η ΓΓΠΣ με τη σειρά της αποστέλλει τα σχετικά 
σημειώματα για την οφειλή στον κύριο ή επικαρπωτή 
του ακινήτου. 
• Παράλληλα αποστέλλει στις αρμόδιες εφορίες τις 
καταστάσεις με τις οφειλές. 
• Με βάση τις καταστάσεις της ΔΕΗ τα οφειλόμενα 
ποσά του ΕΕΤΑ του 2013 βεβαιώνονται και 
καταβάλλονται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη 
ημέρα του επόμενου από την έκδοση του χρηματικού 
καταλόγου μήνα.
 • To ΕΕΤΑ θα επιβληθεί σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα 
ακίνητα σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε στη 
διάθεση της n ΔΕΗ μέχρι την 1n Μαΐου. Όσα ακίνητα 
ηλεκτροδοτηθούν μέσα στον Μάιο και έως το τέλος του 
έτους θα γλιτώσουν τον φόρο. 
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ΕΚΚΛΗΣΗ σε κάθε επαγγελματία και κάθε πολίτη να 
βοηθήσει για την καλή εικόνα της Ελλάδας κατά την 
τουριστική περίοδο απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αντώνης 
Σαμαράς. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο 
Μέγαρο Μαξίμου για τον τουρισμό ο πρωθυπουργός 
ανέφερε πως φέτος θα έχουμε 17 εκατ. τουρίστες, 
κάτι που, όπως είπε, είναι ψήφος εμπιστοσύνης 
για τη χώρα, ρευστότητα και χρήμα για την αγορά, 
καθώς και καινούργιες υγιείς θέσεις εργασίας. Στη 
σύσκεψη παραβρέθηκαν n υπουργός τουρισμού Όλγα 
Κεφαλογιάννη και οι φορείς του τουρισμού. Ο κ. Σαμαράς 
σημείωσε παράλληλα ότι n εικόνα της χώρας δεν είναι 
μόνο ευθύνη της πολιτείας και τόνισε πως για να έχουμε 
και του χρόνου τόσους και ακόμα περισσότερους 
τουρίστες, θα πρέπει να προσέξουμε την ποιότητα των 
υπηρεσιών και των ελληνικών προϊόντων, τις τιμές, την 
ασφάλεια των επισκεπτών και την καθαριότητα στις 
πόλεις και τις παραλίες. Σε υπόμνημα που κατέθεσε 
στον πρωθυπουργό ο ΣΕΤΕ αναφέρεται ότι συνολικά 
πάνω από 1 εκατ. περισσότερες αεροπορικές θέσεις 
έχουν προγραμματισθεί για τη χώρα μας το 2013 σε 
σχέση με το 2012, ενώ οι προκρατήσεις για τη φετινή 
περίοδο προχωρούν σχεδόν σε όλες τις χώρες-στόχους 
με διψήφιο θετικό πρόσημο. Υπάρχει επίσης αυξημένο 
ενδιαφέρον για τον θαλάσσιο τουρισμό και για την 
κρουαζιέρα, με μόνο αρνητικό σημείο τον εισερχόμενο 
συνεδριακό τουρισμό και την τουριστική εικόνα της 
Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Προβληματικός παραμένει 
και ο εσωτερικός τουρισμός, ο οποίος βρίσκεται στα 
επίπεδα του 50% (1,5 δισ. ευρώ) σε σχέση με το 2008 
(3 δισ. ευρώ), με τάσεις περαιτέρω μικρής μείωσης το 
2013. Όλα τα παραπάνω μας κάνουν αισιόδοξους για 
την επίτευξη ή ακόμη και την υπέρβαση των στόχων 
του 2013 για 1 εκατ. επιπλέον αφίξεις, δηλαδή 17 εκατ. 
και περισσότερα από 11 δισ. ευρώ σε άμεσα έσοδα. 
Βασικός στόχος, φέτος, να ανταποκριθούμε στα αναγκαία 
επίπεδα ασφάλειας, καθαριότητας και υπηρεσιών, ώστε 
να βάλουμε τις βάσεις για μία μόνιμα ανοδική πορεία. 
Αυτή n οποία σε ορίζοντα 2-3 ετών θα οδηγήσει σε 20 
εκατ. διεθνείς αφίξεις, προσφέροντας συνολικά επιπλέον 
3 μονάδες κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας και πάνω από 
150.000 νέες θέσεις εργασίας.

ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ - ΙΣΡΑΗΛ 
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Σφίγγει ο κλοιός γύρω από την Ελλάδα, καθώς Τουρκία 
και Ισραήλ φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία στον 
ενεργειακό τομέα. Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην 
Τουρκία και το Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον 
τουρκικό Τύπο, έχουν αποδώσει καρπούς, ιδίως ύστερα 

από την επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, κατόπιν της 
«συγγνώμης» της ισραηλινής κυβέρνησης για την επίθεση 
στο τουρκικό πλοίο «Mavi Marmara» ανοιχτά της Γάζας 
τον Μάιο 2010. Στο πλαίσιο αυτό, όπως διασαφήνισε 
ο πρόεδρος της Τουρκίας, Αμπντουλάχ Γκιουλ, αλλά 
και ο υπουργός Ενέργειας της χώρας, Τανέρ Γιλντίζ, n 
Άγκυρα υλοποιεί σταδιακά τον ενεργειακό σχεδιασμό 
της, ο οποίος περιλαμβάνει τη συμμετοχή της σε κοινά 
projects με την Αίγυπτο, τον Λίβανο, αλλά και την Κύπρο. 
Η εξέλιξη αυτή, όπως επεσήμανε, θα επιτρέψει στην 
Άγκυρα να συνεργαστεί με την Ιερουσαλήμ ακόμη και 
στην πιθανή κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα 
συνδέει δύο χώρες. Στόχος της Τουρκίας, ο οποίος θα 
υλοποιηθεί, εφ' όσον ευοδωθεί n προσδοκία της αυτή, 
είναι n ανάδειξή της σε κύριο ενεργειακό κόμβο στην 
περιοχή, γεγονός που πλήττει ευθέως τα συμφέροντα της 
Λευκωσίας.

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΝΕΛΑΒΕ Η ΜΕΤΚΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 10 | 15/05/2013

Την υπογραφή νέου συμβολαίου με την Societe 
Algerienne de Production de l'Electricite (SPE Spa) για 
έργο ύψους 92,8 εκατ. ευρώ στην Αλγερία ανακοίνωσε 
n ΜΕΤΚΑ. Πρόκειται για το τρίτο μεγάλο έργο που 
αναλαμβάνει στην Αλγερία, αποδεικνύοντας τη δέσμευση 
της για περαιτέρω ανάπτυξη στις σημαντικότερες και 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές. To έργο αφορά σε 
μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού 
αερίου σε ανοιχτό κύκλο, με δυο αεριοστρόβιλους, 
συνολικής ισχύος 368,152 MW σε τοπικές συνθήκες, ενώ 
το χρονοδιάγραμμα του είναι 29,5 μήνες. Να σημειωθεί 
ότι n SPE ανήκει στον Όμιλο Sonelgaz, το μεγαλύτερο 
πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλγερίας.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ 
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Νέα διάκριση απέσπασε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 
καθώς οι αεροπορικές εταιρείες στο Συνέδριο Ανάπτυξης 
Αερογραμμών «ROUTES Europe 2013», που έγινε στη 
Βουδαπέστη 12 - 14 Μαΐου, έδωσαν το πρώτο βραβείο 
στο αεροδρόμιο της Αθήνας στην κατηγορία επιβατικής 
κίνησης 4-20 εκατ. επιβάτες, σε αναγνώριση της 
δημιουργικότητας και της υποστήριξης που προσφέρει 
στις αναπτυξιακές προσπάθειές τους, ειδικά κατά την 
εξαιρετικά αρνητική οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα. 
Στην κατηγορία άνω των 20 εκατ. επιβατών ετησίως, με 
το πρώτο βραβείο τιμήθηκε το αεροδρόμιο του Μονάχου. 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει συνολικά 12 
διακρίσεις τα τελευταία εννέα χρόνια στον θεσμό των 
ROUTES, όπου εφέτος συμμετείχαν περισσότεροι από 
1.000 εκπρόσωποι του χώρου των αερομεταφορών.


