
Στον τομέα των επιβατικών μεταφορών το μερίδιο των σιδηροδρομικών μετακινή-
σεων στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη έφτασε στο 35%, λόγω και της αύξησης 

της τιμής της βενζίνης και των διοδίων, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Η δουλειά του μηχανικού δεν είναι εμπόρευμα. 
Αυτό είναι βέβαιο και απολύτως κατανοητό από την 
Κοινή Γνώμη, όχι, ωστόσο, κι απ’ όσους χειρίζονται 
τα ζητήματα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στη 
χώρα μας. 
Η δουλειά του μηχανικού είναι έργο επιστημονικό 
και κρίνεται, συνήθως, εκ του αποτελέσματος, κι 
όχι από γραφειοκράτες-ισοπεδωτές των πάντων 
σ’ αυτή τη χώρα. Κρίνεται, για παράδειγμα, μετά 
από έναν ισχυρό σεισμό, όπως αυτοί που έπληξαν 
την Κεφαλλονιά, όπου τα έργα των μηχανικών σεν 
ισοπεδώθηκαν και χάρη σ’ αυτό το γεγονός, δεν 
θρηνήσαμε θύματα και δεν καταμετρήσαμε σοβαρά 
τραυματισμένους. 
Τα έργα των μηχανικών αναφέρονται στην ασφάλεια 
των πολιτών, στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα και στην 
περιφέρεια, στις ευκαιρίες για νέες παραγωγικές 
δραστηριότητες που δίνουν σε όλους.
Μηχανικός δεν είναι όποιος δηλώνει μηχανικός 
- ας το αντιληφθούν στην περιβόητη Επιτροπή 
Ανταγωνισμού -, αλλά αυτός που έχει υποστεί τη 
βάσανο των αντίστοιχων σπουδών, που έχει περάσει 
επιτυχώς τις προβλεπόμενες εξετάσεις, που έχει 
καταγραφεί σε ειδικό μητρώο. Είναι αυτός που 
αναλαμβάνει τις ευθύνες για τα έργα του, γι’ αυτό 
και επί χρόνια απαιτεί, για παράδειγμα, να καθιε-
ρωθεί η «ταυτότητα του κτίριου», ώστε να πάψουν 
στη χώρα μας να κτίζουν οι … θρασείς και μονίμως 
ανεξέλεγκτοι.
Στην Κεφαλλονιά, θα το πούμε άλλη μια φορά, τα 
έργα των μηχανικών αποδείχθηκαν υπέρτερα του 
Αντισεισμικού Κανονισμού, όχι, όμως των υπολοί-
πων. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΝΕΑ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ  
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

Απειλείται με κατάρρευση  
ο κλάδος αλουμινίου

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη βι-
ωσιμότητα του ελληνικού κλάδου 
αλουμινίου σε περίπτωση που δεν λυ-
θεί το θέμα του υψηλού ενεργειακού 
κόστος, έκρουσε  η  Ελληνική Ένωση 
Αλουμινίου. Παράλληλα ο υπουργός 
Ανάπτυξης ανακοίνωσε την  υιοθέτη-
ση φορολογικών κινήτρων για τους 
πολίτες ώστε να προχωρήσουν σε 
ενεργειακή αναβάθμιση των σπιτιών 
τους προκειμένου να ενισχυθεί ο κλά-
δος του αλουμινίου και των υλικών. 
Ειδικότερα σε εκδήλωση της Ελληνι-
κής Ένωσης Αλουμινίου:
-Ο πρόεδρος της Ένωσης Ε. Ταφρό-
γλου τόνισε ότι  ο ελληνικός κλάδος 
αλουμινίου, με 7.000 εταιρίες, 30.000 
εργαζομένους και έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα, δεν θα μπορέσει να 
παραμείνει για πολύ ακόμη στη ζωή 
αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα το πρό-
βλημα του ενεργειακού κόστους. Ο 
ίδιος επεσήμανε αθέμιτο ανταγωνι-

σμό με εισαγωγές προϊόντων κυρίως 
από Τουρκία, τα οποία δεν πληρούν 
τις προδιαγραφές της ΕΕ ώστε να το-
ποθετηθούν σε κατοικίες.
-Ο υπουργός Κ. Χατζηδάκης  ανακοί-
νωσε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 2014- 2020 ο 
κλάδος των δομικών υλικών θα χα-
ρακτηριστεί ως ένας από τους οκτώ 
κλάδους- πυλώνες για την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας και θα τύχει 
ιδιαίτερης χρηματοδότησης. Επίσης 
είπε ότι στο νέο ΕΣΠΑ θα συνεχιστεί 
η δράση «Εξοικονομώ Κατ Οίκον» και 
θα ενισχυθεί με επιπλέον κεφάλαια. 
Όσο για τα κίνητρα ενεργειακής εξοι-
κονόμησης ο υπουργός  σημείωσε, 
ότι  «δεν μιλάω για παραπάνω χρήμα-
τα που θα επιβαρύνουν τους λογαρια-
σμούς του υπουργείου Οικονομικών», 
διευκρινίζοντας  ότι θα μπορούσε  να 
επιλέγουν τα ίδια τα νοικοκυριά ένα-
ντι του επιδόματος θέρμανσης την 
φορολογική ελάφρυνση για να ανα-
βαθμίσουν τα σπίτια τους.

Ο ελληνικός 
κλάδος αλουμι-
νίου έχει  7.000 
εταιρίες με 30.000 
εργαζομένους και 
έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Διαγωνισμός  και 
έκθεση με θέμα 
" Έρευνα και 
Τέχνη" θα πραγ-
ματοποιηθούν στο 
πλαίσιο του 2ο Διε-
θνούς Συνεδρίου 
Ερευνητικών Υπο-
δομών, το οποίο 
διοργανώνεται 
στην Αθήνα (Μέγα-
ρο Μουσικής, 2-4 
Απριλίου 2014), 
από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" 
και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας. Στόχος του διαγωνισμού και της 
εικαστικής έκθεσης είναι -όπως τονίζεται 
σε σχετική ανακοίνωση- να προσκαλέσουν 
τους καλλιτέχνες να αντιμετωπίσουν την 
έρευνα και την επιστήμη ως πηγή έμπνευ-
σης, καθώς και να ενθαρρύνουν τους 
επιστήμονες να δουν το έργο τους υπό ένα 
διαφορετικό πρίσμα, ή ακόμα να ενισχύ-
σουν την υφιστάμενη κατανόηση του έργου 
τους ως μορφή τέχνης. 
 Ως προθεσμία για την υποβολή των έργων 
έχει οριστεί η 28η Φεβρουαρίου 2014. 
Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, 
αποδεκτά προς συμμετοχή κρίνονται τα 
έργα ζωγραφικής, σχέδια, φωτογραφί-
ες και video art, ενώ το πρώτο βραβείο 
ανέρχεται στα 4.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός 
απευθύνεται σε ενήλικες, σε διεθνή κλί-
μακα, από τον καλλιτεχνικό ή τον ερευνη-

τικό-επιστημονικό χώρο, 
καθώς και σε ενήλικες 
από οποιοδήποτε πεδίο 
ενασχόλησης, οι οποίοι 
επιθυμούν να υποβάλουν 
εικαστικά έργα που να 
συνδέουν την έρευνα 
και την επιστήμη με την 
τέχνη. 
Πληροφορίες: http://
www.icri2014.
eu/research-art-
competition, www.ekt.gr, 
http://www.icri2014.eu/

research-art-competition-and-exhibition
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Διαγωνισμός  και εικαστική έκθεση: 
 " Έρευνα και Τέχνη" 

«Τα χαράγματα στα  
Προπύλαια της Ακροπόλεως»

   Το Κέντρο Έρευνας της Βυζαντινής και Μεταβυζα-
ντινής Τέχνης της Ακαδημίας Αθηνών τιμώντας τον 
ιδρυτή του ακαδημαϊκό Μανόλη Χατζηδάκη (1909-
1998), διαπρεπή βυζαντινολόγο, Γενικό Έφορο Αρχαι-
οτήτων, Διευθυντή του Βυζαντινού Μουσείου και του 
Μουσείου Μπενάκη, οργανώνει επιστημονική διάλεξη 
αφιερωμένη στη μνήμη του, την Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, 
ώρα 7:00 μ.μ., στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών 
(Πανεπιστημίου 28 και Σίνα, Αθήνα). Θα μιλήσει ο αρ-
χιτέκτων, τ. προϊστάμενος του Έργου Αποκατάστασης 
των Προπυλαίων της Ακροπόλεως, ΥΠΠΟ (Βραβείο 
Europa Nostra για την πολιτισμική κληρονομιά 2013) 
Τάσος Τανούλας, διδάκτωρ ΕΜΠ, με θέμα «Τα χαράγ-
ματα στα Προπύλαια της Ακροπόλεως».
Πληροφορίες: Τηλ. 210-3664613, 3664651-5, e-mail: 
kevmt@academyofathens.gr

Η Χαρτογραφία  
στο Διαδίκτυο  - Σύγχρονες 

Τάσεις και Προοπτικές         
Το 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 22 ως τις 24 Οκτωβρίου 2014 
στην πόλη της Πάτρας, με θέμα: «Η Χαρτογραφία 
στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτι-
κές». Το συνέδριο έχει στόχο να αναδείξει:
• Τις ρεαλιστικές προσεγγίσεις που θα οδηγή-
σουν στην ανάπτυξη μιας πολιτικής συγκρότησης 
ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής, 
διαχείρισης, διάθεσης και χαρτογραφικής αξιο-
ποίησης της χωρικής πληροφορίας σε περιβάλ-
λον διαδικτύου.
• Την αναγκαιότητα υιοθέτησης των νέων 
δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας όπως οι 
υπηρεσίες διαδικτύου (Web Services) στο σύνολο 
των φάσεων της συλλογής, επεξεργασίας, απο-
θήκευσης, απόδοσης και διάθεσης της χωρικής 
πληροφορίας με πυρήνα τα ενοποιημένα συστή-
ματα πληροφοριών για τη Γη και το περιβάλλον, 
σύμφωνα με τα διεθνή ανοικτά πρότυπα.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου και σε συνεργασία 
με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πατρέων, 
θα οργανωθεί έκθεση Χαρτών και Ρυμοτομικών 
Διαγραμμάτων του Σχεδίου Πόλεως Πατρών για 
την περίοδο 1826 – 1940.
Κρίσιμες ημερομηνίες
11.5.2014: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων 
εισηγήσεων.
27.6 2014: Ειδοποίηση αποδοχής εισηγήσεων.
19.9.2014: Προθεσμία υποβολής κειμένων 
εισηγήσεων.
Πληροφορίες: Τηλ: 2310 996138 / 2310 996095, 
fax: 2310 996415, email: xeee-conf@topo.auth.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστή-
ματα Θέρμανσης/ΖΝΧ - Φωτισμού» 
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα ASHRAE25 
Φεβρουαρίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυπο-
ποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων 
για την Προτυποποίηση και την 
Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) 

21-22 
Φεβρουαρίου

2014

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αειφόρες κοινότητες στη ΝΑ 
Ευρώπη»
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ)

25 
Φεβρουαρίου

2014



Ο περιορισμός του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου καθώς και η 
μειωμένη παραγωγή λόγω της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν στην υπο-
χώρηση του μεταφορικού έργου και των υπηρεσιών logistics το 2012, με 
τις παραγγελίες των εταιρειών- πελατών να έχουν μειωθεί σημαντικά, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Infobank Hellastat ΑΕ που 
εξετάζει τον εγχώριο κλάδο μεταφορών- logistics. Η κάμψη του κλάδου 
αντανακλάται και στον δείκτη κύκλου εργασιών που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ 
για τις υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics, ο οποίος το 2012 μειώθηκε 
κατά 4,8%.  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η επίπτωση της 
ύφεσης στον τομέα των logistics εξαρτάται από την κατηγορία πελατών 
που συνεργάζεται η κάθε επιχείρηση. Έτσι, οι εταιρείες που βιώνουν 
μεγαλύτερα προβλήματα είναι αυτές που συνεργάζονται με πελάτες οι 
οποίοι αποφάσισαν να αποσυρθούν από τους κλάδους τους ή αντιμετω-
πίζουν σημαντικά μειωμένη ζήτηση με συνέπεια να μειώνουν τα απο-
θέματά τους (πχ επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλε-
κτρονικών συσκευών, ειδών ένδυσης/ υπόδησης, επίπλων, αυτοκινήτων 
και οικοδομικών υλικών). Συνεπώς, πολλοί αποθηκευτικοί χώροι μένουν 
μερικώς κενοί και ανεκμετάλλευτοι, με αποτέλεσμα να αναζητούνται 

νέοι τρόποι λειτουργίας αποθήκης.
Παράλληλα, ο κλάδος έχει πληγεί ιδιαίτερα από το συνεχώς αυξανόμενο 
κόστος των καυσίμων (αυξήσεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ σε βενζίνη και πετρέ-
λαιο κίνησης), γεγονός που επηρέασε αρνητικά τα περιθώρια κερδοφο-
ρίας. Η κάμψη των εσόδων έχει συνοδευτεί από προβλήματα ρευστότη-
τας λόγω των καθυστερημένων εισπράξεων από τους πελάτες, γεγονός 
που δημιουργεί πιστωτικό κίνδυνο λόγω των επισφαλειών, αλλά και 
της δυσχερούς πρόσβασης σε δανειοδότηση.  Στη μελέτη της Infobank 
Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 253 επιχειρήσεων. Ο 
συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων το 2012 υποχώρησε 4,7%, 
στα 1,03 δισ. ευρώ. Το 55% των εταιρειών εμφάνισε κάμψη πωλήσεων. 
Τα συνολικά κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υπο-
χώρησαν κατά 18%, στα 61,37 εκατ. ευρώ ενώ εμφανίστηκαν προ φόρων 
ζημιές 17 εκατ. ευρώ.  Το μέσο περιθώριο ΚΠΤΦΑ ανέκαμψε σε 6,2% 
ενώ το περιθώριο ΚΠΦ υποχώρησε σε 0,5%. O εμπορικό κύκλος σχημα-
τίστηκε στο ευνοϊκό επίπεδο των 19 ημερών.  Η κεφαλαιακή μόχλευση 
βελτιώθηκε σε 1,7 προς 1 ενώ η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (RoE) 
υποχώρησε περαιτέρω σε 2,7%, από 6% το 2011.

Οι 33 οριστικές μελέτες του έργου «Rethink Athens» για την ανασυγκρό-
τηση του κέντρου της Αθήνας γίνονται προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, κα-
θώς παρουσιάζονται στη στοά Αρσακείου σε 19 κενά καταστήματα της 
στοάς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ η έκθεση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση των 
οριστικών μελετών και την παράδοσή τους στην Πολιτεία και τους πολί-
τες.  Την έκθεση με θέμα «Rethink Athens: Η Αθήνα στο κέντρο- οι ορι-
στικές μελέτες», διοργανώνει το Ίδρυμα Ωνάση και θα παρουσιαστεί από 
σήμερα  μέχρι τις 10 Μαρτίου. Μέσα από 42 ειδικά τεύχη, δώδεκα video 
walls, ενημερωτικά έντυπα, φωτοαπεικονίσεις και αναρτημένα αρχι-
τεκτονικά σχέδια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν 
νοερά στο έργο της ανάπλασης με άξονα την οδό Πανεπιστημίου.  «Οι 
μελέτες δεν είναι μονόπλευρες, αλλά είναι πρωτοποριακές σε ευρωπαϊ-
κή κλίμακα κυρίως στην κατεύθυνση της ανασυγκρότησης του δημόσιου 
χώρου που μετατρέπεται από χώρο διέλευσης των αυτοκινήτων σε τόπο 
προορισμού για τους κατοίκους», επισήμανε με τη σειρά του ο καθη-
γητής του ΕΜΠ, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, που έχει την επιστημονική 
επιμέλεια της έκθεσης.  
Ο Χρήστος Τσίτουρας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της «Αττικό 

Μετρό», του φορέα που έχει αναλάβει τη δημοπράτηση και τον συντονι-
σμό του έργου είπε ότι μέσα στον Απρίλιο αναμένεται να γίνει η δημο-
πράτηση του έργου, ενώ έως το τέλος του 2014 προβλέπεται η έναρξη 
υλοποίησής του, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2016. Η χρηματοδότηση 
του έργου θα γίνει με το ποσό των 90 εκατομμυρίων ευρώ από το πρό-
γραμμα ΠΕΠ Αττικής και το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.  Οι με-
λέτες εκτίθενται σε ειδικά σχεδιασμένα αναλόγια, ώστε να δημιουργείται 
η ατμόσφαιρα βιβλιοθήκης. Την έκθεση συμπληρώνουν σχέδια αντίστοι-
χων αναπλάσεων σε άλλες μεγάλες πόλεις, που απέσπασαν το Ευρω-
παϊκό Βραβείο Αστικού Δημόσιου Χώρου (CCCB). Επίσης, παρουσιάζο-
νται λεπτομέρειες του ερευνητικού προγράμματος συλλογής ιδεών για 
την ανάπλαση του κέντρου της Αθήνας «Reactivate Athens/101 ιδέες». 
Εξάλλου, τέσσερα από τα καταστήματα της στοάς Αρσακείου λειτουρ-
γούν ως ανοιχτά εργαστήρια και σημεία συνάντησης και διαλόγου για 
το ευρύ κοινό. Οι χώροι αυτοί θα φιλοξενήσουν και διαλέξεις καθώς και 
άλλες εκδηλώσεις, το πρόγραμμα των οποίων θα αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του «Rethink Athens» (www.rethinkathens.org). 

Μεγάλη πτώση των υπηρεσιών logistics

Έκθεση των μελετών του έργου «Rethink Athens»
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Στην υπογραφή πρωτοκόλλου- μνημονί-
ου συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία 
Προστασίας της Φύσης, που αποτελεί τον 
εθνικό συντονιστή των προγραμμάτων «Γα-
λάζιων Σημαιών» και «Green Key» για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανά-
δειξη του τουριστικού προϊόντος, προχώ-

ρησε χθες η Περιφέρεια Κρήτης.

Πρωτόκολλο   
συνεργασίας

Η επίσπευση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη δημιουρ-
γία υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα, συζητήθηκε στη συνάντηση 
του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Γιάννη Μανιάτη, με εκπροσώπους ιδιωτικής εταιρίας, προκειμένου 
να τεθούν άμεσα προς υλοποίηση οι συγκεκριμένες ιδιωτικές επεν-
δύσεις. 
Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, στόχος είναι η ανάπτυξη και δημι-
ουργία των υδατοδρομίων, πριν την τουριστική περίοδο του 2014, 
έτσι ώστε, μεταξύ άλλων, να παρέχουν μία επιπλέον δυνατότητα 
σύνδεσης των παράκτιων περιοχών της χώρας. «Σκοπός μας, είναι 
η ουσιαστική συμβολή μας ως υπουργείο και ως κυβέρνηση στην 
επενδυτική πρωτοβουλία και να βάλουμε στη τελική ευθεία προς 
υλοποίηση το δίκτυο υδατοδρομίων σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε 
χαρακτηριστικά ο υπουργός ΠΕΚΑ Γιάννης Μανιάτης, επισημαί-
νοντας ταυτόχρονα τα πολλαπλά οφέλη που η υλοποίησή τους θα 
είχε ως αποτέλεσμα, όπως η δημιουργία θέσεων εργασίας, η περι-

φερειακή ανάπτυξη, η ανάπτυξη υποδομών και δικτύων, οι θετικές 
επιδράσεις στον τουρισμό και η τόνωση της εγχώριας βιομηχανίας. 
Επιπλέον, δεσμεύθηκε για τη λεπτομερή εξέταση όλων των αιτη-
μάτων.
-Την Παρασκευή θα εκδοθούν οι πρώτες άδειες για τη λειτουργία 
υδατοδρομίων στην Ελλάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος, από 
το βήμα του συνεδρίου του Economist, που πραγματοποιείται στη 
Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα της ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ. 
   Όπως διευκρίνισε ο κ. Παπαδόπουλος, με την ολοκλήρωση του 
νομοθετικού πλαισίου, άνοιξε ο δρόμος για την έκδοση των αδειών, 
ενώ οι πρώτες πτήσεις αναμένεται να δρομολογηθούν στις αρχές 
του καλοκαιριού, δίνοντας λύση στα προβλήματα της σύνδεσης πα-
ράκτιων περιοχών της χώρας και λειτουργώντας ως μοχλός ανά-
πτυξης για τα νησιά, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική 
οικονομία. 

Αρχίζει η λειτουργία υδατοδρομίων 

Δέσμη μέτρων προτείνει η ΓΣΕΒΕΕ με επι-
στολή προς τους υπουργούς Οικονομικών Ι. 
Στουρνάρα, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τας Κ. Χατζηδάκη και Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. Βρούτση, για τους 
πληγέντες μικρομεσαίους επιχειρηματίες 
από τους σεισμούς της Κεφαλλονιάς, μετά 
από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησε 
κλιμάκιο του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρή-
σεων (ΙΜΕ) της Συνομοσπονδίας.  Η δέσμη 
προτάσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
1. Δημιουργία μιας κεντρικής συντονιστικής 
υπηρεσίας εξυπηρέτησης έκτακτης ανάγκης 
για επιχειρήσεις. 2. Πλήρης αποζημίωση της 
ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης με βάση 
την αντικειμενική αξία της και όχι το θεσμο-
θετημένο ελάχιστο κόστος κατασκευής. 3. 
Επιδότηση ενοικίου επαγγελματικής στέγης 
για όλους τους επαγγελματίες που μισθώνουν 
ή θα αναγκαστούν να μισθώσουν (διάρκεια 
επιδότησης δύο έτη). 4. Κάλυψη των εξόδων 

μετεγκατάστασης για τις επιχειρήσεις που 
στεγάζονταν σε ακατάλληλα κτίρια. 5. Απο-
ζημίωση για τα κατεστραμμένα εμπορεύμα-
τα και τις πρώτες ύλες με βασικό κριτήριο 
τα τιμολόγια αγοράς. Σε περίπτωση που δεν 
είναι δυνατή η εξεύρεση τιμολογίων τεκμή-
ριο να είναι οι ενδεικτικές τρέχουσες τιμές. 
6. Αποζημίωση για καταστροφή παγίων με 
κριτήριο το κόστος αντικατάστασης. Ακόμα 
η ΓΣΕΒΕΕ ζητά ασφαλιστικές και φορολο-
γικές ελαφρύνσεις για τους μικρομεσαίους 
επιχειρηματίες όπως: 1. Δικαίωμα επιλογής 
ασφαλιστικής κλάσης στον ΟΑΕΕ για όλους 
τους επαγγελματίες με προτεινόμενη διάρ-
κεια δύο έτη. 2. Για εκείνους τους επαγγελ-
ματίες που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζη-
μιές, απαλλαγή από την καταβολή εισφορών 
στον ΟΑΕΕ για ένα εξάμηνο και μεταφορά 
ασφαλιστικού χρόνου με πλήρες, ωστόσο, δι-
καίωμα στην ασφάλιση υγείας. 3. Απαλλαγή 
από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος 
για όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής 

(προτεινόμενη διάρκεια δύο έτη). 4. Απαλ-
λαγή πληρωμής του ενιαίου φόρου ακινήτων 
για το 2014 και αναστολή των λοιπών δόσεων 
του ΕΕΤΗΔΕ για το 2013 για όλα τα ακίνητα 
του νησιού που είναι υπό την ιδιοκτησία των 
επιχειρηματιών της περιοχής. 5. Απαλλαγή 
πληρωμής ανταποδοτικών τελών (προτεινό-
μενη διάρκεια 18 μήνες). 6. Μείωση κατά 50 
% του συντελεστή φόρου εισοδήματος για τα 
οικονομικά έτη 2014, 2015 και 2016. 7. Εξέτα-
ση και διαβούλευση με όργανα της ΕΕ για το 
ενδεχόμενο μείωσης ΦΠΑ στο 13%. Επιπλέον, 
η ΓΣΕΒΕΕ στην επιστολή της σημειώνει ότι 
θα πρέπει να προβλεφθεί η δωρεάν παροχή 
ενός ελάχιστου ποσοστού κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος και ύδατος. Επέκταση του 
κοινωνικού τιμολογίου στις επιχειρήσεις για 
ένα χρονικό διάστημα ενός έτους και να εξα-
σφαλιστούν οι υποδομές αξιοπρεπούς στέ-
γασης για όλους τους κατοίκους, των οποίων 
οι οικίες έχουν καταστραφεί ή έχουν κριθεί 
ακατάλληλες. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΣΕΒΕΕ

Δέσμη μέτρων για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες  
της Κεφαλλονιάς
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ΒΕΡΑΝΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΩΣ ΚΑΤΩ

Στην Πόλη του Μεξικού, στην είσοδο ενός κατάφυτου πάρκου στην καρδιά της πόλης, 
ξεκίνησαν τα έργα για τη δημιουργία ενός παράξενου στην όψη κτιρίου για μόνιμες και 
προσωρινές εκθέσεις, χώρους πολλαπλών χρήσεων, εργαστήρια, βιβλιοθήκη και των 
αναγκαίων γραφείων, συνολικής επιφάνειας 3.000 τ.μ. Τα σχέδια ανέλαβε το αρχιτεκτονικό 
γραφείο zeller & Moye σε συνεργασία με το FR-EE & archivo, οραματιζόμενοι ένα κτίριο 
που θα προσελκύει τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και πολλούς επισκέπτες από άλλα 
σημεία της πόλης, στο οποίο θα παρουσιάζεται η εκρηκτική ανάπτυξη της τέχνης, με τελικό 
στόχο την αναζωογόνηση της περιοχής. Κι αυτό φαίνεται να το επιτυγχάνουν με την όψη 
που έδωσαν στο εξαώροφο κτίριο, στο οποίο κυριαρχούν οι μεγάλες βεράντες, οι οποίες 
στην κάθετη οπτική προβάλουν εν είδη «αγκαθιών» από το βασικό κορμό και οι οποίες 
αξιοποιούνται ως μια σπειροειδής διαδρομή, με κλίμακες και χώρους που μπορούν να 
φιλοξενήσουν διάφορες εκδηλώσεις, εκμεταλλευόμενες το ήπιο κλίμα που επικρατεί στη 
χώρα.
Στο κέντρο του κτίριου, σε κλειστούς - με γυάλινους τοίχους - χώρους, θα φιλοξενηθούν 
οι μόνιμες ή μεγάλης διάρκειας εκθέσεις, κυρίως με αντικείμενα design. Στον τελευταίο 
όροφο, με την καταπληκτική θέα προς την πόλη, θα φιλοξενηθεί μια μόνιμη έκθεση για την 
ιστορία και το μέλλον της Πόλης του Μεξικού.
Γύρω από το κτίριο θα αναπτυχθούν , σε μια συνολική έκταση 32,300 τ.μ., άλλοι πολυ-
λειτουργικοί χώροι για 
εργαστήρια, μαθήματα 
χορού, αστική κηπουρική, 
συναθροίσεις, ώστε να 
αποτελέσει πόλο έλξης 
της τοπικής κοινωνίας. Το 
συνολικό έργο, προϋπολο-
γισμού 4 εκατ. δολαρίων, 
αναμένεται να δοθεί στο 
κοινό το 2016.

Τέλος στα … τέλη της περιαγωγής των επικοινωνιών 
κινητής τηλεφωνίας εντός της ΕΕ θέλει να βάλει η 
Επιτροπή, υλοποιώντας το πρόγραμμα «Συνδεδεμένη 
Ήπειρος», το οποίο είχα ανακοινώσει πριν μερικούς 
μήνες ο Ζοζέ Μπαρόζο, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή 
κατάσταση  «οικονομικό παραλογισμό», υποστηρίζοντας 
ταυτόχρονα ότι κατάργησή τους θα δημιουργούσε 300 
εκατομμύρια επιπλέον χρήστες. Κι αυτό, καθώς από 
έκθεση της Επιτροπής, στην οποία έλαβαν μέρος 28.000 
πολίτες από όλες τις χώρες-μέλη, προέκυψε ότι το 28% 
των ταξιδιωτών στην ΕΕ απενεργοποιεί το κινητό όταν 
βρίσκεται σε άλλη χώρα, ενώ το  94% περιορίζει τη χρή-

ση του. Κατά την Επιτροπή δεν χάνουν μόνο οι εταιρείες 
τηλεπικοινωνιών αυτή την αγορά λόγω των σημερινών 
στρατηγικών τιμολόγησης, αλλά περιορίζονται μια σειρά 
άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξή 
τους,  κυρίως επιχειρήσεις ανάπτυξης εφαρμογών.
Κατά την έρευνα μόνο το 8% των ταξιδιωτών χρησιμο-
ποιεί το κινητό στο εξωτερικό όπως το χρησιμοποιεί και 
στη χώρα του. Οι 3 στους 10 χρήστες δεν τηλεφωνούν 
ποτέ όταν βρίσκονται σε άλλη χώρα και μόνο 2 στους 10 
στέλνουν μηνύματα από το εξωτερικό με τον ίδιο τρόπο 
όπως όταν βρίσκονται στη χώρα τους. Το ένα τέταρτο 
των ταξιδιωτών δεν στέλνει ποτέ μηνύματα με περιαγω-
γή. Επίσης, το 47% των ερωτηθέντων δεν θα χρησιμο-
ποιούσε ποτέ το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης σε άλλη χώρα της ΕΕ. Μόνον 
ένας στους 10 θα χρησιμοποιούσε το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο με τον ίδιο τρόπο όπως στη χώρα του, και 
μόνο 1 στους 20 θα χρησιμοποιούσε τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης όπως και στη χώρα του.
Στόχος της Επιτροπής, το αργότερο ως τον Ιούλιο του 
2016, είναι να υπάρξει το νέο κανονιστικό πλαίσιο λει-
τουργίας της κινητής τηλεφωνίας.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΗ
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Εξαιρούνται οικόπεδα-σπίτια που αποκτήθηκαν προ 
25ετίας- ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟΝ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ • Αλ-
λάζει το κέντρο- Τον Απρίλιο η δημοπράτηση του μεγάλου έργου- Η 
ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟ 2016 • Εντολή για τη σύνταξη ολοκληρωμένου 
σχεδίου δόθηκε στον προεδρεύοντα του συμβουλίου Γ. Στουρνάρα- 
ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 100.000- Συμφωνία στο 
ECOFIN για την επιτάχυνση της τραπεζικής ενοποίησης • Ιδιωτικο-
ποιήσεις: ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΠ • Εκτός 
ανταγωνισμού- ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η ΒΑΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ηλεκτρονικά θα υποβληθούν έως τις 30 
Μαΐου οι αλλαγές στην περιουσία- ΣΤΟΥΣ ΓΡΙΦΟΥΣ ΤΟΥ Ε9 ΟΙ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ- Δήλωση-οδηγός για το νέο φόρο • Διαπραγμα-
τεύσεις: Από τη Δευτέρα συζητούν εκ νέου Γ. Στουρνάρας και τρόικα 
εφ’ όλης της ύλης- ΚΕΝΟ 5 ΔΙΣ. ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ • 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ • Τράπεζες: ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 
BLACKROCK.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ- Νομοσχέδιο- «σκούπα» για φόρο 
υπεραξίας ακινήτων και αγρότες • ΦΟΡΟΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ- Εξετάζονται μέτρα στήριξης της βιομη-
χανίας αλουμινίου • ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 • ΑΔΕΙΕΣ ΣΕ 25 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ • ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΩΣ 100.000 
ΕΥΡΩ-Συμφωνία στο ECOFIN • ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΑΠΟ 
ΤΑ 1.000 ΣΤΑ 1.500 ΕΥΡΩ- Για μισθούς και συντάξεις- “Φρένο” σε 
μικροκατασχέσεις • ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟ ΝΤΡΑΓΚΙ- Οι αγορές 
ομολόγων ενδέχεται να αυξήσουν τις αποδόσεις στην περιφέρεια.
ΚΕΡΔΟΣ: Αεροδρόμια, λιμάνια, ενέργεια και τουρισμός συγκεντρώ-
νουν το ενδιαφέρον- ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΙΡΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ-
ΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ- Η κινεζική Shenzhen Airlines φλερτάρει με 
το «Ελ. Βενιζέλος»- Και στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη δηλώνουν 
παρόντες οι Κινέζοι.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΣΚΟΥ-
ΠΑ- Μειώσεις στα αυστηρά πρόστιμα- Διορθώσεις στον φόρο υπερα-
ξίας- Περιορισμοί στις κατασχέσεις • ΤΟ ΤΡΥΠΙΟ ΠΙΘΑΡΙ ΤΩΝ ΜΚΟ- 
Ο έλεγχος των επιθεωρητών και ο κατάλογος με τις χρηματοδοτήσεις 
• ΣΚΗΝΙΚΟ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑ-
ΘΩΝ-  Μείωση προστίμων για αποδείξεις, αύξηση του ακατάσχετου, 
χωρίς φόρο υπεραξίας τα ακίνητα 25 ετών • ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΕΜΦΥΛΙ-
ΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ- 14 νεκροί σε συγκρούσεις • ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΦΩΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΤΗ ΣΤΙΣ ΝΑΡΚΕΣ- Υπέγραφαν συμβάσεις απο-
ναρκοθέτησης χωρίς αίτηση και έπαιρναν χρήματα.
ΕΘΝΟΣ: Όλες οι τελικές ρυθμίσεις στη Βουλή την επόμενη εβδομά-
δα- ΝΟΜΟΣ- ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ- Μείω-
ση μέχρι 68% στα πρόστιμα της Εφορίας- Χωρίς φόρο 15% τα ακίνητα 
άνω των 25 ετών- Συμψηφισμός χρεών με όλους τους φορείς του 
Δημοσίου • Ακραίες συγκρούσεις- ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΧΑΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
• Αποκαλυπτικοί διάλογοι- ΠΩΣ ΠΑΤΗΣΕ… ΝΑΡΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ 
2003 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έκθετος ο Γ. Παπανδρέου από τα ντοκου-
μέντα- ΠΩΣ ΣΤΗΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΚΟ ΤΟΥ ΡΟΝΤΟΥ • Ε.Ε.: 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΡΑΠΕ-
ΖΩΝ • 14 νεκροί στις συγκρούσεις αστυνομίας- διαδηλωτών- ΠΕΔΙΟ 
ΜΑΧΗΣ ΤΟ ΚΙΕΒΟ • Πότε συμφέρει η φορολόγηση με κλίμακα 
μισθωτών- ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ 
«ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ».
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κουκουλώνουν το σκάνδαλο της ΣΕΒΑΘ με τα 
θαλασσοδάνεια- ΦΑΓΟΠΟΤΙ 100 ΕΚΑΤ. ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ- Δούρειος 

ίππος των επιτηδείων οι «ακριτικές» επιχορηγήσεις- Πρόωρες συντα-
ξιοδοτήσεις με πλαστά ένσημα- Μηνυτήρια αναφορά- βόμβα πρώην 
υπουργού • ΜΕ 27 ΑΛΛΑΓΕΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ- Έντυπο με 
πολλές εκπλήξεις και παγίδες • Βενιζέλος- Παπανδρέου- ΕΝΤΑΣΗ 
ΜΕΤΑ ΤΙΣ «ΝΑΡΚΕΣ» ΣΤΙΣ ΜΚΟ • ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥ-
ΚΡΑΝΙΑ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Τι είδαν οκτώ Γερμανοί 
γιατροί που επισκέφθηκαν στη χώρα μας- ΘΥΜΙΖΕΤΕ ΙΡΑΚ!- Ακρω-
τηριάζονται διαβητικοί γιατί δεν θεραπεύτηκαν έγκαιρα- Μεταστάσεις 
σε καρκινοπαθείς γιατί δεν υποβάλλονται σε σωστή θεραπεία- Άνερ-
γοι χάνουν τα σπίτια τους γιατί δεν έχουν να πληρώσουν νοσήλια- 
Μητέρες με ανήλικα παιδιά ζουν σε σπίτια χωρίς ρεύμα • Υπουργείο 
Οικονομικών: ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ • Αλληλοσπαραγμός στην 
Ουκρανία- ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «Σκοτώνονται» οι απόστρατοι με τους «εμπειρο-
γνώμονες»! Όλοι οι ευεργετηθέντες από το ΠΑΣΟΚ- ΕΜΦΥΛΙΟΣ 
ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ • Ε9! ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ.
ΕΣΤΙΑ: ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΜΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- Τα πάντα θα εξαρτη-
θούν από τους πολίτες.
Η ΑΥΓΗ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ- Ύφεση και ενεργειακό 
κόστος μετατρέπουν τη χώρα σε νεκροταφείο εργοστασίων.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ!
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Τους 43 έφτασαν οι νεκροί από τον ιό- ΘΕΡΙΖΕΙ 
Η ΓΡΙΠΗ ΑΛΛΑ… ΕΜΒΟΛΙΑ ΤΕΛΟΣ!
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η Ταμάρα Γκλόμπα «προβλέπει» το ξέσπασμα Γ’ 
Παγκοσμίου Πολέμου το 2014…- ΡΩΣΙΔΑ «ΠΡΟΦΗΤΙΣΣΑ»: «ΠΥΡΗ-
ΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ… ΘΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΥΧΕΣ»!!!
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ΝΟΜΟΣ - ΣΚΟΥΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-40 | 19 /02/2014

Με νομοσχέδιο-σκούπα η κυβέρνηση προχωρά σε βελτιώσεις 
φορολογικών ρυθμίσεων που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις 
ακόμη και στο εσωτερικό της.
Ο νόμος θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της επόμενης εβδομάδας 
και μεταξύ άλλων θα περιέχει διατάξεις για τη μείωση έως και 68% 
των υπέρογκων προστίμων της Εφορίας, την απαλλαγή από φόρο 
υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων, τα οποία οι πολίτες τα έχουν 
στην κατοχή τους πάνω από 25 χρόνια και τον συμψηφισμό χρεών 
ιδιωτών με όλους τους φορείς του Δημοσίου.
Επιπρόσθετα με το νομοσχέδιο εισάγονται αλλαγές στον φόρο 
υπεραξίας μετοχών, στη φορολογία των αγροτών, ενώ αυξάνεται το 
ακατάσχετο όριο μισθών και συντάξεων για ληξιπρόθεσμα χρέη.
Πάντως την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο 
Οικονομικών προωθούν μειώσεις στα πρόστιμα, ο γενικός 
γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης στέλνει επιστολές 
στους επιχειρηματίες για να πληρώσουν εγκαίρως, μέχρι αύριο, τον 
ΦΠΑ... υπενθυμίζοντάς τους ότι όσοι δεν το κάνουν, θα βρεθούν 
αντιμέτωποι μετά νέα «τσουχτερά» πρόστιμα ύψους των 2.500 ευρώ.
Το νομοσχέδιο-σκούπα θα προβλέπει σύμφωνα με πληροφορίες:
- Μεγάλη μείωση έως 68% των προστίμων για την εκπρόθεσμη 
υποβολή ή τη μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, καθώς και για 
τη μη έκδοση αποδείξεων.
Ειδικά για τη μη έκδοση αποδείξεων αναμένεται να καθιερωθεί 
πλαφόν στο ύψος του προστίμου που θα οριστεί στα 30.000 ευρώ. 
Συγκεκριμένα μειώνεται στα 400 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο 
που προβλέπεται για επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν 
απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β' κατηγορίας).
Επίσης πέφτει στα 800 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που 
επιβάλλεται σε επιτηδευματίες και επιχειρήσεις που τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ κατηγορίας). Η εναλλακτική 
πρόταση που εξετάζεται προβλέπει τη μείωση του συγκεκριμένου 
προστίμου στα 500 ευρώ.
- Απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας 15% (στην πώληση) για τα 
ακίνητα που οι πολίτες έχουν στην κατοχή τους για διάστημα 
μεγαλύτερο των 25 ετών. Για τα υπόλοιπα ακίνητα ο φόρος 
περιορίζεται σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό. Δηλαδή n 
τιμή κτήσης θα υπολογίζεται ξανά λαμβάνοντας υπ' όψιν τον 
πληθωρισμό των ετών που μεσολάβησαν. Στην υπεραξία που 
προκύπτει εφαρμόζονται συντελεστές απομείωσης ανάλογα με 
τον χρόνο διακράτησης του ακινήτου οι οποίοι ξεκινούν από 0,95 
για διακράτησης έως πέντε χρόνια και φτάνουν έως 0,66 για 
διακράτησης από 20 έως 25 χρόνια. Επίσης διατηρείται η απαλλαγή 
από τον φόρο υπεραξίας για όσους έχουν κέρδος από την πώληση 
έως 25.000 ευρώ και έχουν κρατήσει το ακίνητο στην ιδιοκτησία 
τους τουλάχιστον πέντε χρόνια.
- Συμψηφισμό απαιτήσεων των πολιτών από και προς τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να συμψηφίζονται 
πάσης φύσεως απαιτήσεις φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων 
από υπουργεία, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία. Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου και δήμους με οφειλές φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών.
- Βελτιώσεις στο φορολογικό καθεστώς των αγροτών. Απαλλαγή 

από την τήρηση βιβλίων όλων των αγροτών, υποχρέωση υποβολής 
μιας ετήσιας δήλωσης ΦΠΑ, υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης 
μία φορά τον χρόνο, απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για τα 
5 πρώτα χρόνια, μείωση στο 27,5%της προκαταβολής φόρου για το 
2015.
- Αύξηση του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων για οφειλές προς 
το Δημόσιο στα 1.500 ευρώ από 1.000 ευρώ. Επίσης, δεν θα γίνονται 
πλέον κατασχέσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ.
- Βελτιώσεις στις διατάξεις του φόρου υπεραξίας των μετοχών. 
Οι φορείς της αγοράς έχουν προτείνει να αντικατασταθεί ο φόρος 
υπεραξίας με αύξηση του φόρου επί των πωλήσεων μετοχών από 
0,2% που ανέρχεται σήμερα σε 0,3% ή 0,4%.

100 ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 10 | 19 /02/2014

Με μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φθάνουν σε πλήθος έως και τις 
100 και μείωση των προσαυξήσεων θα μπορούν να ρυθμίζουν τις 
παλαιές τους οφειλές προς τους δήμους ιδιώτες και επιχειρήσεις, 
όπως προβλέπεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που 
εισάγεται σύντομα στη Βουλή.
Οι οφειλές προς τους δήμους ανέρχονται σε εκατοντάδες 
εκατομμύρια ευρώ καθώς επιβαρύνονται και με μεγάλες 
προσαυξήσεις. Μόνον ο Δήμος Αθηναίων εγγράφει κάθε χρόνο στον 
προϋπολογισμό του 240 εκατ. ευρώ από βεβαιωμένα ανείσπρακτα 
έσοδα παρελθόντων ετών. Έως σήμερα προβλεπόταν πολύ 
μικρότερος αριθμός δόσεων, ενώ υπήρχε ανώτατο όριο 10.000 ευρώ 
για ιδιώτες και 70.000 ευρώ για εταιρίες στο ποσόν που μπορούσε 
να διακανονισθεί. Βάσει του νομοσχεδίου, προβλέπονται: 
• 100 δόσεις για ποσά άνω των 20.000,01 ευρώ με απαλλαγή κατά 
10% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
• 72 δόσεις για οφειλές μεταξύ 10.000,01 -20.000 ευρώ με 
απαλλαγή 30% στις προσαυξήσεις.
• 48 δόσεις για οφειλές μεταξύ 5.000,01 -10.000 ευρώ με απαλλαγή 
50% στις προσαυξήσεις.
• 24 δόσεις για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ με απαλλαγή 80% στις 
προσαυξήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι 
μικρότερη των Ί00 ευρώ.
• Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, οι προσαυξήσεις διαγράφονται 
100%.
Στη ρύθμιση μπαίνουν κάθε μορφής οφειλές, περιλαμβάνονται 
και τα μισθώματα προς το δήμο αλλά όχι τα πρόστιμα από 
αυθαίρετες κατασκευές. Μετά την κανονική εξόφληση του 30% 
της ρυθμιζόμενης οφειλής, θα παρέχεται στον οφειλέτη και πάλι 
αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, ενώ με την καταβολή 
της πρώτης δόσης θα αναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής 
εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται κοινόχρηστους 
χώρους, τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί μετά το 2010 
μειώνονται κατά 50%. Το πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση 
κοινόχρηστου χώρου μειώνεται επίσης κατά 50%, ενώ εκείνο για 
χρήση χώρων που δεν παραχωρούνται (π.χ. δρόμοι) μειώνεται από 
το 200% στο 100% επί του τέλους χρήσης.
Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση που αφορά τις 
προσλήψεις εποχικού προσωπικού και ειδικότερα εκείνου που 
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εργάζεται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (π.χ. σε 
καθαριότητα, πράσινο, ηλεκτροφωτισμό αλλά και εκείνες των 
παιδικών σταθμών, ναυαγοσώστες για παραλίες κ.λπ.).
Με δεδομένο ότι οι εκλογές γίνονται πριν από την έναρξη της 
καλοκαιρινής περιόδου, η ρύθμιση αναστέλλει τον περιορισμό των 
προεκλογικών προσλήψεων ώστε να μην καταρρεύσει η λειτουργία 
των δήμων με δεδομένο ότι οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν από 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Εκτός της άρσης του προεκλογικού περιορισμού, προβλέπεται 
επίσης και κατάργηση της έγκρισης των προσλήψεων από 
Διυπουργική Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Έτσι, για την έγκριση 
των προσλήψεων θα αρκεί μια κοινή απόφαση των υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικών. Με άλλες 
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου:
 • «Παγώνει» για ένα χρόνο η εφαρμογή ειδικού τέλους ταφής 
απορριμμάτων 35 ευρώ/τόνο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διπλασιασμό των δημοτικών τελών.
• Ορίζονται οι δήμοι ως υπεύθυνοι για δωρεάν πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο.
• Ρυθμίζονται δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων αλλά 
όχι εκείνα με ιδιωτικές τράπεζες.
Το νομοσχέδιο με τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. 
Εσ.» έχει ήδη τεθεί σε γνώση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ) 
που το συζήτησε στο Διοικητικό της Συμβούλιο την περασμένη 
Δευτέρα. Είναι αυτό που στην αρχική του έκδοση περιελάμβανε και 
το «σπάσιμο» μεγάλων καλλικρατικών δήμων (Λέσβου, Κερκύρας) 
- θέμα που παραπέμφθηκε σε Επιτροπή της Βουλής για να έρθει 
μάλλον μετά τις εκλογές του Μαΐου. 

ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΕΜΙΡΑΤΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΕΡΔΟΣ |  Σελίδες 1-2 | 19 /02/2014

Μέχρι και τρεις νέες επενδύσεις των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων στη χώρα μας στους τομείς ενέργειας, τουρισμού και 
κατασκευών, ενδέχεται να ανακοινωθούν τον Απρίλιο κατά τη 
συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής Ελλάδας - ΗΑΕ. Την ίδια 
στιγμή η Κίνα εντείνει το ενδιαφέρον της για την ελληνική αγορά 
με έμφαση στις υποδομές.
Το επενδυτικό αυτό ενδιαφέρον ενισχύθηκε σημαντικά στο 
διάστημα που μεσολάβησε από τις αρχές Οκτωβρίου, μέχρι 
σήμερα, όταν ο υπουργός Επικρατείας του Αμπού Ντάμπι και 
δεξί χέρι της βασιλικής οικογένειας, ο Σουλτάν αλ Τζάμπερ, είχε 
καταφθάσει στην Αθήνα συνοδευόμενος από επιχειρηματική 
επιτροπή, οπότε και συναντήθηκε με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. 
Νότη Μηταράκη. Την ίδια περίοδο είχε επισκεφθεί και το ΤΑΙΠΕΔ, 
όπου παρακολούθησε παρουσιάσεις για τα projects (εκτός του 
«Αστέρα»), της Εγνατίας και της ΔΕΠΑ. Λόγω του ενδιαφέροντος 
που έχουν στον τομέα της ενέργειας οι Εμιρατινοί, η αποστολή 
συνάντησε εκπροσώπους και άλλων εταιρειών όπως της Motor Oil, 
των ΕΛΠΕ και της Kavala Oil.
Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα κατά τη συνάντηση του 
υφυπουργού με τον πρέσβη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, 
Σουλτάν Μοχάμεντ Ματζέντ Αλαλί, επιβεβαιώθηκαν οι τεράστιες 

δυνατότητες που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
οικονομικών μας σχέσεων.
Όπως δήλωσε ο κ. Μηταράκης: «Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί 
δύο σημαντικές εμιρατινές επενδύσεις στην Ελλάδα το 2013 και 
αναμένουμε περαιτέρω θετικές εξελίξεις».
Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος ανέφερε χθες σε συνομιλίες 
του με δημοσιογράφους ότι το ενδιαφέρον από την Κίνα και 
τα Εμιράτα διατηρείται ζεστό για την τοποθέτηση επενδυτικών 
κεφαλαίων στη χώρα μας, ενώ θεωρείται αισιόδοξο ότι Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Κίνα και Κατάρ συνεχίζουν τις συνομιλίες τους 
με τη χώρα μας για τη συμμετοχή τους στο Επενδυτικό Ταμείο.
Η προσέλκυση και νέων επενδύσεων στην Ελλάδα από τα Εμιράτα 
θα είναι το βασικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησης που θα 
έχει, εκ νέου τις επόμενες ημέρες, ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης με τον υπουργό 
Επικρατείας των ΗΑΕ, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ.
Στο μεταξύ, πληροφορίες θέλουν, να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
για το «Ελ. Βενιζέλος» από την κινεζική Shenzhen Airlines, 
τέταρτη αεροπορική εταιρεία της χώρας, με στόλο άνω των 100 
αεροσκαφών (Boeing Α320 και 737) και 16,5 εκατ. επιβάτες το 
2010.
Όπως σχολίαζαν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης, χθες, το 
2004 είχαμε 10.000 επισκέπτες από την Κίνα, σήμερα έχουμε 
70.000 και η απευθείας αεροπορική γραμμή Ελλάδα-Κίνα μπορεί 
να γίνει πράξη με μεγαλύτερη ευκολία. Συζητήσεις γίνονται και με 
την Agean και με άλλες εταιρείες.
Ακόμη, σύμφωνα με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη για τον 
διαγωνισμό του ελληνικού τρεις θα είναι οι προτάσεις που θα 
προχωρήσουν. Η ισραηλινή Elbit, η βρετανική London & Regional 
Properties και η ελληνική Lamda Development.
Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Κινέζοι είδαν την Cosco 
και δεν θέλουν να μπουν μόνο στο Λιμάνι του Πειραιά, αλλά 
σε όλη τη Ζώνη και στη Ναυπηγοεπισκευή, ενώ επιπλέον, 
η Huawei που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως εταιρεία 
κατασκευής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, όπως και η ΖΤΕ, 
επίσης κατασκευάστρια εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, έχουν 
δηλώσει ενδιαφέρον για αξιοποίηση της Ελλάδας σαν hub 
(διαμετακομιστικό κέντρο για τα προϊόντα τους) και υπενθυμίζουμε 
ότι κινούνται ήδη σε αυτή την κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά στο λιμάνι του Πειραιά, το ίδιο στέλεχος σχολίαζε 
χθες ότι οι Κινέζοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για όλα τα λιμάνια της 
χώρας σε συνδυασμό με την αναβάθμιση των σιδηροδρομικών 
γραμμών. Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος 
άνθρωπος, «είναι καλύτερα να μπουν διόδια, από το να μην 
γίνονται καθόλου επενδύσεις». Μάλιστα, το ίδιο στέλεχος 
σημείωσε τη σημασία των ΣΔΙΤ και για την ανάπτυξη του 
σιδηροδρομικού δικτύου.
Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας κ. Νότης Μηταράκης κάλεσε κατά το 
πρόσφατο ταξίδι του στο Πεκίνο τους Κινέζους επενδυτές να 
συμμετέχουν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά 
και διατύπωσε την άποψη ότι η πλήρης ιδιωτικοποίηση θα αυξήσει 
περισσότερο την αποτελεσματικότητα, θα οδηγήσει σε νέες 
επενδύσεις και θα είναι επωφελής για την ελληνική οικονομία.


