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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Προς τιμή του ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Εφέτης 
της Διοικητικής Δικαιοσύνης και Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Δημοκρίτειο, Δημήτρης Ράϊκος, 
μιλώντας στην Ημερίδα του ΣΑΤΕ, δεν «μάσησε» 
τα λόγια του. Αν και αναφέρθηκε στο συγκεκρι-
μένο σ/ν, ουσιαστικά φανέρωσε τον τρόπο με τον 
οποίο συντάσσονται τα τελευταία χρόνια οι νόμοι, 
οι οποίοι τελικά το μόνο που κάνουν είναι να 
διαλύουν τον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό.
Είπε, μεταξύ άλλων ο κ. Ράϊκος, «ένας τέτοιος 
Νόμος (σ.σ. για τις δημόσιες συμβάσεις), θα 
έπρεπε να γίνει με τη συμμετοχή Πανεπιστημια-
κών, των ανθρώπων της αγοράς, δικαστών και 
μετά από πολύ κόπο και χρόνο, προκειμένου να 
έχει ένα σωστό αποτέλεσμα. Εδώ όμως τα πράγ-
ματα δεν είναι έτσι. Εδώ ήρθε η Πολιτεία – και 
αναφέρομαι στους πολιτικούς - και δεσμεύτηκε 
πρώτα με το Μνημόνιο, ανέλαβε υποχρεώσεις, 
και μετά απαίτησε από τους τεχνοκράτες μέσα σε 
μήνες να κάνουν τη δουλειά που έπρεπε να γίνει 
επί τριάντα χρόνια». Είπε κι άλλα, περισσότερα, 
ασφαλώς, υπονόησε.
Για παράδειγμα, ότι οι διαχειριστές της εξουσίας 
τα τελευταία χρόνια, δεν νοιάζονται να γίνουν ου-
σιαστικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που θα βάλουν 
τη «μηχανή» να δουλέψει προς όφελος όλων, 
κάτι που ζητά επίμονα σύσσωμος ο τεχνικός 
κόσμος, απλώς επιδεικνύουν μια …οσφυοκαμ-
ψία έναντι των μελών της «τρόικα», οδηγώντας τη 
χώρα σε αδιέξοδα.

Υ.Γ.: Οσφυοκαμψία, σοβαρή και μόνιμη μυο-
σκελετική ανωμαλία των σπονδύλων της μέσης 
και του αυχένα, οφειλόμενη στην παρατεταμένη 
κυρτή και δουλοπρεπή στάση του ασθενούς.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ

Πλημμυρικό κύμα  
κατασχέσεων κατοικιών!

Νέα πτώση ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας

«Διάσωση της κατοικίας ως βασικού 
πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως 
επενδυτικού αποθέματος της ελληνικής 
κοινωνίας»  είναι το θέμα ειδικής εκδή-
λωσης που οργανώνει το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ. Σε 
σχετικό δελτίο Τύπου τονίζεται ότι «αυτή 
την περίοδο στην Ελλάδα ένας «εξολο-
θρευτής άγγελος» πλανάται πάνω από 
τα κτίρια, με αιχμή το επαπειλούμενο 
πλημμυρικό κύμα κατασχέσεων, ακόμα 
και της πρώτης κατοικίας, μετατρέπο-
ντας έτσι όσους έμειναν άνεργοι τώρα 
και σε άστεγους. Κύριο εργαλείο αυτής 
της πολιτικής είναι, εκτός από τα λεγό-
μενα «κόκκινα δάνεια»,  η νέα βαρύτατη 
φορολόγηση των ακινήτων, όχι επί των 
όποιων κερδών από τη χρήση τους, 

αλλά απλά επί της ιδιοκτησίας. Παράλ-
ληλα, με την απαξίωση της οικοδομής 
καταστρέφεται η παραγωγική βάση 
και η συνακόλουθη τεχνογνωσία μιας 
κρίσιμης για την οικονομία παραγωγι-
κής δραστηριότητας (χωρίς προώθηση 
οποιουδήποτε άλλου αναπτυξιακού 
προτύπου). Μαζί με αυτήν καταστρέ-
φεται το ισχύον "ισοδύναμο νόμισμα 
συναλλαγών", που ήταν η οικοδομή στο 
εσωτερικό της χώρας. Πρόκειται για μια 
δραματική εξέλιξη, από πολλές απόψεις 
χειρότερη και από μια βαριά υποτίμηση 
του νομίσματος της Ελλάδας». Το θέμα 
θα αναλυθεί από ειδικούς επιστήμονες 
ενώ προγραμματίζεται παρέμβαση με 
αναπτυξιακές προτάσεις. 

Η εκδήλωση 
του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ 
πραγματοποιείται 
σήμερα Πέμπτη 13 
Μαρτίου στις  6 μ.μ.,  
στο αμφιθέατρο εκ-
δηλώσεων του ΤΕΕ, 
Νίκης 4, Σύνταγμα, 
1ος όροφος.

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

Κατά 25,6% μειώθηκε περαιτέρω η ιδιωτική οικοδο-
μική δραστηριότητα το 2013, μετά από τη σημαντική 
πτώση του όγκου κατά 43,9% τον περασμένο Δεκέμ-
βριο. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος 
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύ-
νολο της χώρας τον Δεκέμβριο 2013, καταγράφηκε 
μείωση 29,6% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 

44,4% στην επιφάνεια και 43,9% στον όγκο, σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Το διάστημα 
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2013, η ιδιωτική οικοδομική 
δραστηριότητα εμφανίζει μείωση 27,7% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, 28,3% στην επιφάνεια και 
25,6% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2012.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

Εκδήλωση με θέμα: «Στερέωση και αποκατάσταση Μονής Δαφνίου μετά το σεισμό του 1999» 
πραγματοποιείται σήμερα στις 18.00 (στο κτίριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, Αμφιθέατρο 1ου 
ορόφου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.). Θα μιλήσουν οι:  Ελισσάβετ Βιντζηλαίου, 
Καθηγήτρια Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Νικόλαος Δεληνικόλας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 
Τμηματάρχης Μελετών Βυζαντινών Μνημείων επί τιμή, Ανδρονίκη Μιλτιάδου, Δρ Πολιτικός Μηχανι-
κός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ.

ΕΚδΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΘ

ΣΗΜΕΡΑ 13-3-2014

ΑΘΗΝΑ
➦ Ημερίδα με θέμα: "Διάσωση της κατοικίας ως 
βασικού πυλώνα κοινωνικής ασφάλειας και ως 
επενδυτικού αποθέματος της ελληνικής κοινωνίας", 
διοργανώνει σήμερα και ώρα 6 μ.μ. (στο αμφιθέατρο 
εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, 1ος όρο-
φος), το ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ.

➦ Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύριο- οι 
εργασίες του 1ου Εθνικού Συνεδρίου για την Ποιότητα 
στην Ελλάδα, το οποίο  διοργανώνεται από την Ελλη-
νική Ένωση Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-
Πιστοποίησης, στο «Μέγαρο» Διεθνές Συνεδριακό 
Κέντρο Αθηνών.

Συνέδριο για τη καινοτομία και βιώσιμη  
επιχειρηματικότητα 

ΣΥΝΕδΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι 
Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’  
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική 
Ένωση

12-13 
Μαΐου
2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙδΑ: «Διακρατική ημερίδα της Νότιας Ευρώ-
πης για τα απόβλητα τροφίμων»
ΜΑΡΟΥΣΙ

Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία 
ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Ελληνική 
Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

14 
Μαρτίου

2014

Το 11ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΦΣΔΕΤ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 
15 Μαΐου 2014 στην Αθήνα (Συνεδριακό Κέντρο της 
ΕΕΔΕ). Θέμα του φετινού συνεδρίου είναι: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα". 
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, καινοτομία 
και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικούς στρατηγικούς 
στόχους των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι καινοτόμες 
επιχειρηματικές δράσεις αποτελούν βασικό παράγοντα 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρή-
σεων. Παράλληλα ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η 
υλοποίηση των σύγχρονων επιχειρηματικών δράσεων 
και λειτουργιών αποσκοπούν στην ικανοποίηση 
των αναγκών της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις 
επιπτώσεις τους στην κοινωνία και το περιβάλλον. 
Το 11ο ΦΣΔΕΤ, με θέμα «Καινοτομία και Βιώσιμη 
Επιχειρηματικότητα», αποσκοπεί σε μια πανελλήνια 
επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων 
διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών/
μεταπτυχιακών φοιτητών με στόχο την παρουσίαση και 
συζήτηση θεμάτων σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις της 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και τη διερεύ-
νηση του ρόλου τους στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη 
καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. Θεματολογία 
•Διοίκηση Παραγωγής
•Διοίκηση Συστημάτων Μεταφορών
•Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
•Οργανωσιακή Ψυχολογία

•Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
•Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Στήριξης 
Αποφάσεων
•Βελτιστοποίηση Συστημάτων Εφοδιαστικής Διαχείρισης 
•Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
•Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Διαφήμιση
•Τεχνολογία Λογισμικού και Cloud Computing
•Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
•Διαχείριση Γνώσης
•Business Analytics
•E-Business
•Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική 
Πληροφορίες: http://fsdet.dmst.aueb.gr/

Το Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής – ΙΗΤ, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και υπό την αιγίδα 
της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει το 
10ο εθνικό συνέδριο για τις ήπιες μορφές ενέργειας, που 
θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 και  27 
Νοεμβρίου 2014 και θα είναι αφιερωμένο στη μνήμη του 
Νίκου Κυριάκη. Θεματολογία:
•Ηλιακή, αιολική, γεωθερμική ενέργεια, υδροϊσχύς, ενέρ-
γειες της θάλασσας, βιομάζα - Συστήματα και εφαρμογές
• Βιοκλιματικός και ενεργειακός σχεδιασμός 
• Ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων
•Συστήματα εξοικονόμησης και αποθήκευσης ενέργειας 
• ΑΠΕ και περιβάλλον 
• Έργα ΑΠΕ μεγάλης κλίμακας
• Αφαλάτωση - κλιματισμός - παραγωγή Η2 με χρήση 
ΑΠΕ. 
Επίσης, γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ 
(κλιματικά, ενσωμάτωση σε ενεργειακά συστήματα, 
ενεργειακό δυναμικό, ενεργειακή πολιτική, εκπαίδευση, 
διάδοση, ενημέρωση). 

Εθνικό συνέδριο για τις 
ήπιες μορφές ενέργειας

Τ
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Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Χρήστος Σπίρτζης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Γεώργιος Π. Καραλής

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
 
 

ΔΕΚΑΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

26 ‐ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΛΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ 

Υπό την αιγίδα της 
ΠΟΛΥΤΕΧΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  

ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Την ουσιαστική ανασύνταξη του σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις έργων ζητούν 
και οι εργολήπτες της Κρήτης, δηλώνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
πρέπει να είναι ουσιαστικές και όχι απλώς εκπλήρωση "μνημονιακής" δέσμευ-
σης. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ, "οι μεταρρυθμίσεις θα γίνουν, το ζή-
τημα είναι αν θα γίνουν ερήμην μας ή με συμμετοχή μας" υπογράμμισε ο τ. 
Πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γιώργος Βλάχος, κατά την έναρξη της ενημερωτικής εκδή-
λωσης για το σχέδιο νόμου δημόσιων συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών και 
έργων, το οποίο προωθεί η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑ-
ΑΔΗΣΥ), που οργανώθηκε από το Περιφερειακό Τμήμα του ΣΑΤΕ στο Ρέθυμνο. 
Ο κ. Βλάχος επισήμανε ότι στο σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση 
"υπάρχουν ελπιδοφόρα σημεία, υπάρχουν, όμως, και διατάξεις που κυοφορούν 
μεγάλους κινδύνους". Ο ΣΑΤΕ συμμετείχε στο διάλογο που ζήτησε η ΕΑΑΔΗΣΥ 
και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταθέτοντας συγκεκρι-
μένες κατ' άρθρο παρατηρήσεις, αφού προηγήθηκε η εσωτερική διαβούλευση 
με τις εταιρίες-μέλη του.
"Το σημαντικό είναι - πρόσθεσε ο τ. Πρόεδρος του ΣΑΤΕ - ότι έως τώρα βρήκαμε 
θετική ανταπόκριση στις παρατηρήσεις μας από την ΕΑΑΔΗΣΥ και, μάλιστα, ο 
πρόεδρος της Αρχής, Εφέτης Διοικητικής Δικαιοσύνης Δημήτρης Ράϊκος, στην 
εκδήλωση της Αθήνας παρέμεινε καθ' όλη τη διάρκεια, απάντησε σε ερωτή-
ματα, κυρίως, συμφώνησε με τις περισσότερες και καίριες παρατηρήσεις του 
ΣΑΤΕ, γεγονός που γεννά την ελπίδα ότι θα γίνουν πολλές και σοβαρές αλλαγές 
και προσθήκες στο τελικό σχέδιο νόμου". Θέμα μείζον για τον τεχνικό κόσμο, 
χαρακτήρισε ο Συντονιστής του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης του ΣΑΤΕ 
Γιάννης Χριστάκης το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, καθώς με αυτό έρχονται τα 
"πάνω-κάτω" τον τομέα κατασκευής των δημόσιων έργων, ενώ ο νέος πρόεδρος 
του ΣΑΤΕ, Ζαχαρίας Αθουσάκης, στον χαιρετισμό του, που διαβάστηκε στην εκ-
δήλωση, κάλεσε σε εγρήγορση των εργοληπτικό κόσμο, αφού από το συγκεκρι-
μένο σχέδιο νόμου "εξαρτάται το παρόν και το μέλλον του κλάδου".

Οι αλλαγές είναι "εκ των ων, ουκ, άνευ", όπως προέκυψε από την παρουσία-
ση-ανάλυση του σχεδίου νόμου που έκανε ο Νομικός Σύμβουλος του ΣΑΤΕ 
Σταμάτης Σταμόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε ως «ένα απλό κέλυφος νομο-
θεσίας, που είναι ακόμη ‘λεπτότερο’ σε ότι αφορά τα δημόσια έργα, γεγονός 
που καθιστά πιο αισθητό το κενό που δημιουργείται στον τομέα υλοποίησης των 
έργων», υπογραμμίζοντας πως το σ/ν «ουσιαστικά δεν ρυθμίζει τίποτα», ενώ 
αμέσως μετά την ισχύ του νόμου (έξι μήνες μετά την ψήφισή του) καταργείται 
το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και αφήνονται «περιθώρια για αδιαφάνεια», 
αλλά και τον κίνδυνο να μείνουν οι μελέτες και τα έργα μετέωρα.
Μείζον ζήτημα αντισυνταγματικότητας, όπως τόνισε ο κ. Σταμόπουλος, εγείρεται 
από το γεγονός ότι κατά την πρόβλεψη του σ/ν τα περισσότερα και πλέον ουσι-
αστικά ζητήματα για τους διαγωνισμούς, την ανάθεση και εκτέλεση των έργων, 
θα εξειδικευτούν με ΠΔ ή υπουργικές αποφάσεις ενώ το Σύνταγμα επιβάλλει 
τα ουσιαστικά ζητήματα να περιλαμβάνονται στους νόμους και μόνο οι λεπτο-
μέρειες να ρυθμίζονται με ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις, ενώ σημαντικό πρό-
βλημα είναι η επαναφορά της «υποκειμενικής αξιολόγησης των προσφορών», 
από την οποία προέκυψαν ατέρμονα προβλήματα στον τομέα όταν ίσχυσε πριν 
από μερικά χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά ο κ. Σταμόπουλος έκανε στις διατάξεις 
περί έννομης προστασίας, καθώς καταργείται στο σύνολό του το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο και εμφανίζεται να διαμορφώνεται ένα ασαφές νέο πλαίσιο, που εφό-
σον δεν τροποποιηθεί στο τελικό σχέδιο, θα δημιουργήσει πολλά και σοβαρά 
προβλήματα και καθυστερήσεις. Από τη συζήτηση που επακολούθησε προέκυ-
ψε πως σύσσωμος ο τεχνικός κόσμος συντάσσεται με: Την ανάγκη ανασύνταξης 
του νόμου. Την πλήρωση των κενών, ειδικά στη νομοθεσία δημοσίων έργων και 
ειδικότερα σε ότι αφορά το στάδιο εκτέλεσης, τα συστήματα δημοπράτησης, την 
οργάνωση εργοληπτικού επαγγέλματος, με στόχο ένα αντικειμενικό και διαφα-
νές θεσμικό πλαίσιο διεξαγωγής των διαγωνισμών. Τη βελτίωση ουσιαστικών 
ρυθμίσεων. Την αποκατάσταση νομοτεχνικών ατελειών. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΑΤΕ  ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Ανασύνταξη του νομοσχεδίου για τις δημόσιες συμβάσεις έργων

Εγκύκλιος 
Το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του διευκρινίζει ότι από την 1 Ιανουαρίου 2014 δεν ισχύει η υποχρέωση των συμβολαιογράφων να αρνηθούν τη σύνταξη 
συμβολαίων για μεταβιβάσεις ακινήτων αν δεν προσκομιστεί νωρίτερα πιστοποιητικό του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, από το οποίο να προκύπτει ότι τα μισθώ-
ματα του ακινήτου που μεταβιβάζεται ή υποθηκεύεται δηλώθηκαν στη φορολογία εισοδήματος κατά την τελευταία διετία πριν από τη μεταβίβαση ή την εγγραφή 
της υποθήκης
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Με ηλεκτρονικό σύστημα θα γίνεται πλέον η επιλογή των εξεταστών 
υποψηφίων οδηγών από όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Μετα-
φορών και Επικοινωνιών. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο υφυπουρ-
γός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος επι-
διώκοντας με την επιβολή αυτής της υποχρέωσης, να εξασφαλίσει 
μεγαλύτερη διαφάνεια στο θέμα της εξέτασης υποψηφίων οδηγών.
Η απόφαση αυτή εντάσσεται στις συνολικές δράσεις που προωθεί το 

υπουργείο με στόχο την αντικειμενική αξιολόγηση των οδηγών. «Ο 
τρόπος εξέτασης υποψηφίων οδηγών πρέπει να αναβαθμιστεί και να 
καθιερωθεί ένα αδιάβλητο σύστημα εξέτασης, κάτι που μελετάμε και 
είναι στις άμεσες προτεραιότητές μας. Αυτό είναι ένα πρώτο, αλλά 
αντικειμενικό βήμα και αποτελεί μέρος των δράσεών μας για την οδι-
κή ασφάλεια», δήλωσε ο υφυπουργός Υποδομών Μιχ. Παπαδόπου-
λος.

Ηλεκτρονικό σύστημα εξεταστών υποψηφίων οδηγών

Ο  υπουργός Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχο-
ϊδης ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλία την 
ολοκλήρωση των έργων της εκτροπής του 
Αχελώου. . Ο κ Χρυσοχοίδης αφού σημεί-
ωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 
από την κατασκευή των έργων της εκτροπής 
παραβιάζονται συνολικά δέκα σημεία της 
ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας είπε 
χαρακτηριστικά ότι «ξανά αυτή τη στιγμή, 
πήραμε μια αρνητική απόφαση από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, αλλά ταυτόχρονα 
απόφαση που μας επιτρέπει να κάνουμε το 
έργο», προσθέτοντας ότι  «θα σεβαστούμε 
και την απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας και θα προχωρήσουμε να φτιά-
ξουμε το έργο» Προβλέπεται η ποσότητα 
μεταφερόμενου νερού να διαμορφωθεί σε 
450 εκατομμύρια κυβικά μέτρα  ετησίως. 
Ο υπουργός Υποδομών κ Χρυσοχοίδης είπε 
χθες στη Θεσσαλία ότι η λειτουργία του έρ-
γου θα βασιστεί σε δύο πολύ μεγάλα υδρο-
ηλεκτρικά, «τη στιγμή που έχουμε ανάγκη 
από φθηνή ηλεκτρική ενέργεια, αντί να πα-
ράγουμε ενέργεια από πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο ή ρυπογόνο λιγνίτη πολλές φορές». 
Τόνισε ότι «όταν το νερό στο Θεσσαλικό Κά-
μπο αυτή τη στιγμή υπάρχει στα 400 μέτρα, 
κάτω από την επιφάνεια του εδάφους αυτό 
σημαίνει  ότι περιβαλλοντικά η Θεσσαλία 
είναι κατεστραμμένη». Ο κ Χρυσοχοίδης 
είπε ακόμη ότι  η μέχρι τώρα διαχείριση 
των έργων του Αχελώου ήταν ένα «τερά-
στιο λάθος», αναφέροντας χαρακτηριστικά 
ότι έγινε «χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, 
στις δικαστικές αποφάσεις, πολλές φορές 
με ετσιθελισμό και με ξεροκεφαλιά, λες και 
τα δίκτυα στη χώρα δεν πρέπει να ενώνονται 
μεταξύ τους, λες και τα νερά, το υδάτινο δυ-
ναμικό της χώρας, δεν πρέπει η μια περιοχή 
να συμπληρώνει η μια την άλλη» υπογραμ-
μίζοντας ότι  «τα δημόσια αγαθά, επαναλαμ-
βάνω, και τα φυσικά αγαθά είναι για όλους 
μας». Υπενθυμίζεται ότι η  Ολομέλεια του 
ΣτΕ, με την υπ' αριθμ. 26/2014 απόφασή της, 
τον περασμένο Ιανουάριο βάζοντας φρένο 
στην εκτροπή του Αχελώου, έκανε δεκτές 

τις αιτήσεις του Παγκόσμιου Ταμείου για τη 
Φύση (WWF) Ελλάς, της Ελληνικής Εταιρεί-
ας για την Προστασία του Περιβάλλοντος και 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Ένωσης 
Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αιτωλοακαρ-
νανίας, καθώς και των δήμων Μεσολογγίου, 
Αιτωλικού και Ινάχου.
-ΕΡΓΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:  Την ηλεκτροκίνηση του 
Θεσσαλικού σιδηροδρόμου από την Παλαι-
οφάρσαλο μέχρι την Καλαμπάκα και από 
την Λάρισα μέχρι το Βόλο, συμπεριέλαβε 
σε πακέτο εξαγγελιών νέων  οδικών  και 
σιδηροδρομικών έργων, που έκανε με την 
ευκαιρία της επίσκεψης του στη Θεσσα-
λία ο υπουργός Υποδομών Μ. Χρυσοχοίδης.  
Ο υπουργός Υποδομών ανακοίνωσε επίσης 
ότι θα προωθηθεί το τμήμα του άξονα κε-
ντρικής Ελλάδας Ε-65 από τη Λαμία έως 
την Ξενιάδα. Επίσης ότι θα γίνουν μελέτες 
για να προωθηθεί «πολύ γρήγορα» το οδικό 
έργο «από τα Τρίκαλα μέχρι την Εγνατία, εκεί 
που κουμπώνει δηλαδή η κεντρική οδός της 
Χώρας προκειμένου να είναι και περιβαλ-
λοντικά προσαρμοσμένη στα δεδομένα της 
περιοχής και το κόστος να είναι φθηνότερο».  
Για τα έργα ηλεκτροκίνησης του Θεσσαλι-

κού σιδηροδρόμου ο η  χρηματοδότηση θα 
γίνει από το νέο ΈΣΠΑ 2014-2020. Επίσης 
ο υπουργός ανακοίνωσε την κατασκευή συ-
μπληρωματικού κόμβου, που δεν προβλεπό-
ταν στην αρχική μελέτη, στη θέση Πυργετός 
προκειμένου να διευκολυνθεί η  πρόσβαση 
στο Δήμο Τεμπών από το Κεντρικό Εθνικό 
δρόμο  και να γίνει επισκέψιμος ο Δήμος και 
τα παράλια του Δήμου Αγιάς της Λάρισας, του 
Αγιόκαμπου. Το έργο αξίζει-κοστίζει 1 εκα-
τομμύριο και θα προωθηθεί με συμπληρωμα-
τικές πιστώσεις προς τον παραχωρησιούχο , 
ενώ δήμος και περιφέρεια αναλαμβάνουν 
να προωθήσουν τις απαλλοτριώσεις. Επίσης 
προωθείται το τμήμα Λάρισα – Φάρσαλα και 
θα τελειώσει τον Οκτώβρη του 2014 . Παράλ-
ληλα προωθείται το έργο παράκαμψη της 
Ελασσόνας, με  κόστος είναι περίπου 25 εκα-
τομμύρια, ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση 
της κατασκευής του νέου δρόμου της Παλαι-
άς Εθνικής Οδού Λάρισας Κοζάνης. Τέλος ο 
υπουργός είπε ότι θα ολοκληρωθεί το έργο 
της Κάρλας η αρμοδιότητα του οποίου μαζί 
με προσωπικό από την κεντρική διοίκηση και 
τους αναγκαίους πόρους μεταφέρεται στην 
περιφέρεια. 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Μ.ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ολοκλήρωση των έργων εκτροπής του Αχελώου 
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Μόλις... 292.000 δολάρια η νύχτα κοστί-
ζει η διαμονή ενός ζευγαριού σ’ αυτό το 
υποβρύχιο, το οποίο μπορεί να κατέβει ως 
τον πυθμένα του ωκεανού. Συνταξιδιώτες ο 
καπετάνιος, ο σεφ και ο μπάτλερ, οι οποίοι, 
ωστόσο, αφού προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους, αποσύρονται στην αντίθετη από τα 
διαμερίσματα των επιβατών κατεύθυνση του 
σκάφους, σε χώρους με καλή ηχομόνωση.
Η νέα υπηρεσία, που ονομάζεται Mile 

Low Club, προσφέρεται από το βρετανικό 
γραφείο Travels Oliver και στοχεύει σε ζευ-
γάρια που αναζητούν τον …έρωτα «10.000 
λεύγες υπό την θάλασσα», σε ένα ιδιωτικό 
υποβρύχιο, που φέρει το χαρακτηριστικό 
όνομα Lovers Deep και ο σεφ φροντίζει 
για αφροδισιακά μενού. Το υποβρύχιο είναι 
αγκυροβολημένο στην Καραϊβική και το 
εγχείρημα ξεκίνησε με στόχο την Ημέρα του 
Αγίου Βαλεντίνου, αλλά έως σήμερα κανείς 
δεν βρέθηκε να καταβάλει το εξαψήφιο 
ποσό !
Εναλλακτικά οι εμπνευστές της προβάλουν 
την ιδέα ως μια «γεύση» από την ταινία του 
James Bond «The Spy Who Loved Me», 
στην οποία ο «κακός» Karl Stromberg, διέ-
θετε ως κατοικία το υποβρύχιο «Ατλαντίς». 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Το Heatherwick Studio, το βρετανικό γραφείο αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού, το οποίο 
ιδρύθηκε από τον Thomas Heatherwick το 1994, με έδρα το Kings Cross, στο Λονδίνο 
(απασχολεί περίπου 120 αρχιτέκτονες και σχεδιαστές), εθισμένο στην αναζήτηση καινοτό-
μων λύσεων σχεδιασμού (μεταξύ αυτών τον πύργο της φλόγας στο Ολυμπιακό Στάδιο του 
Λονδίνου το 2012, αλλά και τα νέα λεωφορεία της βρετανικής πρωτεύουσας) προχώρησε 
στη μελέτη ενός ακόμη ασυνήθιστου έργου: ένα σκάφος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για 
τις περιηγήσεις στο εκτεταμένο «μουσείο» μεγάλων έργων τέχνης που έχουν δημιουργηθεί 
στις όχθες του ποταμού Λίγηρα, στη Γαλλία, το επονομαζόμενο «Estuaire».
Το σκάφος θα ταξιδεύει μεταξύ της Νάντης και του Saint-Nazaire, επιτρέποντας στους 200 

επιβάτες να δουν τα έργα από 
το ποτάμι. Με αυτό ως στόχο 
χρειάστηκε να σχεδιαστεί, 
έτσι, ώστε, να ικανοποιεί τις 
ανάγκες μεταφοράς επιβατών, 
αλλά και τις ειδικές απαιτήσεις 
οργανωμένων εκδρομών τέ-
χνης, ενώ παράλληλα να μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
χώρος κοινωνικών συναθροί-
σεων. Οι επιβάτες θα έχουν τη 
δυνατότητα να δουν προς όλες 

τις κατευθύνσεις και όχι μόνο εμπρός και πίσω, όπως συμβαίνει με ένα λεωφορείο. 
Το σκάφος έχει τη μορφή ενός καταμαράν, με δυο ρηχά κύτη, που διασφαλίζουν σταθε-
ρότητα και ευκινησία, οπωσδήποτε άνεση σε μικρή και μεγάλη ταχύτητα. Οι σχεδιαστές 
στο Heatherwick Studio αντί να ακολουθήσουν το συνήθη σχεδιασμό σκαφών-καταμαράν, 
δημιούργησαν μια σχέση συνέχειας μεταξύ της κορυφής του σκάφους και του κύτους, 
δίνοντας μια φουτουριστική όψη, σαν ένα κλειστό κύκλωμα που σχηματίζεται από τα δύο 
κύτη του σκάφους και «εξελίσσονται» στους δύο ορόφους και τα ανοικτά καταστρώματα.
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Ο υποδιοικητής της ΤτΕ πήρε αποστάσεις από 
τις ανακοινώσεις των διοικήσεων- ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΓΡΙΦΟΣ ΣΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ- EUROBANK: Παρέμβαση από το ΤΧΣ 
στην αύξηση • Υπ. Ανάπτυξης: Υπεβλήθησαν 732 αιτήσεις υπαγωγής με 
αιτούμενη ενίσχυση 1,2 δισ. ευρώ- ΣΧΕΔΙΑ 4 ΔΙΣ. ΣΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ 
ΝΟΜΟ • Κυβέρνηση-Τρόικα: ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΣΚΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΣΥΖΗΤΗ-
ΣΕΙΣ • ΕΣΕΕ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ • 
2013: ΚΑΤΑ 22,7% ΥΠΟΧΩΡΗΣΕ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Νέο τοπίο στην αγορά- Οι τράπεζες πωλούν τις θυγατρι-
κές τους- ΠΕΝΤΕ «ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ • Μεγά-
λη στροφή των επιχειρήσεων στις εξαγωγές- Η ΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ 
2.500 ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ • Ολοκληρώνεται με ταχύτατους ρυθμούς 
το έργο- ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 2015 Η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ • 
Μειώθηκε σε 12.354 ευρώ- ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2001 ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΤΟ 
ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ • Πρώτα το νομοσχέδιο- ΤΟ ΤΧΣ ΑΝΑ-

ΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ EUROBANK • 
Μήνυμα στην Αθήνα στέλνει ο Β. Σόιμπλε: Προχωρήστε στις μεταρρυθ-
μίσεις για να πάρετε τη δόση- ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΙΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩ-
ΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Σε ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα ξεκινούν σήμερα 
οι διαπραγματεύσεις.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΧΣ ΣΤΗ 
EUROBANK ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- Εντολή στη διοίκηση της 
τράπεζας να περιμένει την ψήφιση του νέου νόμου • ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ TAP- Λόγω προδιαγραφών 
που έχει θέσει η κοινοπραξία • 2.500 ΝΕΕΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΙΣ- Από το 2010 έως σήμερα • ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 2001 ΤΟ ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ- Μειώθηκε κατά 5.000 ευρώ στη διάρκεια της εξαε-
τούς ύφεσης της οικονομίας • ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 1994- Όσα αποκτήθηκαν μέχρι τότε θα απαλλάσσονται • 
ΣΗΜΕΡΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ LAMDA ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΚΡΗΞΗ ΟΡΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ- Διαδηλώσεις 
μετά την κηδεία του 15χρονου- Κλείνουν τα φροντιστήρια του Γκιουλέν 
• ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ 1994- Ως έτος κτή-
σης • ΜΑΞΙΜΟΥ: ΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ- Δεν υποχωρεί ο 
κ. Σαμαράς.
ΤΑ ΝΕΑ: Για ελεύθερους επαγγελματίες- επιχειρήσεις με στόχο την 
πάταξη της κλοπής του ΦΠΑ- ΚΑΘΕ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟ ΦΟΡΟΤΕΣΤ- Κάθε 
90 ημέρες αντί για 30 θα δηλώνονται ηλεκτρονικά έσοδα και έξοδα, 
από το πρώτο ευρώ, για να μπορούν να γίνονται διασταυρώσεις • ΟΙ 
ΠΕΝΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ • ΠΤΗΣΗ ΜΗ370: 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ (;) • ΤΟΥΡΚΙΑ: Ο 15ΧΡΟΝΟΣ ΜΠΕΡΚΙΝ ΕΓΙΝΕ ΕΦΙΑΛ-
ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.
ΕΘΝΟΣ: ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ- 
Υπουργική απόφαση- Τα κριτήρια για την καταβολή του ΕΚΑΣ • Διαδη-
λώσεις κατά Ερντογάν- ΚΥΜΑ ΟΡΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΑΛΕΞΗ» ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ • Βροχή τροπολογιών- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ… ΡΟΥΣΦΕΤΙ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ζητούν να επιστραφούν οι 
επιδοτήσεις που δόθηκαν σε 3.500 επιχειρήσεις- ΕΝΑ ΔΙΣ. ΕΞΑΜΑΡ-
ΤΕΙΝ- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί μη σύννομες τις ενισχύσεις σε 
επιχειρήσεις της περιφέρειας και η κυβέρνηση υιοθετεί αβίαστα την 
απόφαση αυτή • Σόιμπλε στην «Εφ. Συν.»: «ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΟΣΑ ΣΥΜ-
ΦΩΝΗΣΑΜΕ» • Έρευνα πολιτικής συγκυρίας της Public Issue για την 
«Εφ. Συν.»- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ • ΤΟΥΡΚΙΑ: 
ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: 12 νόμιμοι τρόποι για λιγότερους φόρους- 

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙΤΩΣΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ • 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΠΑΠΑ-
ΝΤΩΝΙΟΥ • Μεγαλώνει η οργή κατά Ερντογάν- ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΣΤΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 15ΧΡΟΝΟ ΜΠΕΡΚΙΝ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Διαφθορά: Οι ανακριτές ξετινάζουν το λογαρια-
σμό στη λίστα Λαγκάρντ- ΣΦΙΓΓΕΙ Ο ΚΛΟΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ- «Εν-
δείξεις και υποψίες για διασύνδεση με τα εξοπλιστικά» • Κυβέρνηση- 
τρόικα: ΝΕΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΟΪΜΠΛΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΣΗ • Ο ΜΠΑΓΙΣ ΑΝΑΨΕ 
ΝΕΕΣ ΦΩΤΙΕΣ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πρόταση Σαμαρά στον 68χρονο αρχηγό της ΔΗΜ.ΑΡ. 
μετέφερε ο Σταμάτης- ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΕΤ Α ΤΕΤ ΓΙΑ ΚΟΥΒΕΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ • ΟΙ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΞΕΣΠΑΘΩΝΟΥΝ- «Όταν 
στο κόμμα κυκλοφορούσαν εκατομμύρια, εσείς τρέχατε να κλείσετε 
σουίτες» • ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΟ- Το νυστέρι 
του εισαγγελέα στην πληγή των εξοπλιστικών.
ΕΣΤΙΑ: Ο «ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ!- Απερίγραπτη αμετρο-
έπεια από τον κ. Τσίπρα.
Η ΑΥΓΗ: ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ- Στο 7% έκλεισε τελικά από 
την ΕΛΣΤΑΤ η συρρίκνωση του ΑΕΠ το 2012, αντί του 6,4% που είχε 
ανακοινωθεί.
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΡΙΖΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Βρίσκονται στην… Αυλή του Πούτιν και ο κόσμος 
τους θεωρεί προικισμένα άτομα, με δυνατότητα επικοινωνίας με το 
Υπερπέραν- ΡΩΣΟΙ ΣΑΜΑΝΟΙ: «Ο ΤΑΦΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΝΟΙΞΕ 
ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ»!!!
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ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΑΕΠ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 13/03/2014

Κατάρρευση ΑΕΠ, επενδύσεων, εισοδημάτων, κατανάλωσης 
στην εξαετία της ύφεσης 2008 - 2013 αποκαλύπτουν τα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το ΑΕΠ του 2013 
υποχώρησε στο ποσό των 182.054 εκατομμυρίων ευρώ, 
που είναι χαμηλότερο από το ΑΕΠ του έτους 2004, όταν 
είχε διαμορφωθεί σε 185.266 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σε 
σύγκριση με το 2012 μειώθηκε κατά 11.293 εκατ. ευρώ ή κατά 
5,8%.
Τεράστιες είναι οι απώλειες σε σύγκριση με το 2008, όταν 
είχε καταγραφεί το υψηλότερο ΑΕΠ διαχρονικά, 233.198 
εκατομμύρια ευρώ, καθώς η μείωση ανέρχεται σε 51.143 
εκατ. ευρώ ή σε 21,9%.
Σε πραγματικές τιμές το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 
2013 μειώθηκε σε σύγκριση με το 2012 κατά 3,9%, με την 
οικονομία να βρίσκεται σε ύφεση για έκτο συναπτό έτος και 
μάλιστα ύφεση που κυμάνθηκε από 0,2% μέχρι και 7,2%.
Η κυβέρνηση προσδοκά πως το 2014 η οικονομία θα 
εξέλθει της ύφεσης, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες, καθώς 
οι επενδύσεις εξακολουθούν να μειώνονται, τραπεζική 
χρηματοδότηση ακόμη δεν υπάρχει, η υψηλή και 
μακροχρόνια ανεργία έχει απαξιώσει μεγάλο μέρος του 
εργατικού δυναμικού και η αβεβαιότητα εξακολουθεί να 
υπάρχει. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη 0,6%.
Δραματική μείωση κατέγραψαν οι αμοιβές εξαρτημένης 
εργασίας το 2013, υποχωρώντας σε επίπεδα χαμηλότερα 
του έτους 2003. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής, το ύψος των αμοιβών εξηρτημένης 
εργασίας το περασμένο έτος διαμορφώθηκε στο ποσό των 
57.358 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 7 δισ. ευρώ 
σε σύγκριση με το 2012, αλλά και μείωση 25,6 δισ. ευρώ σε 
σύγκριση με το 2008 ή κατά 30,8%. Το ύψος των αμοιβών 
του 2013 είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο ύψος του έτους 
2003 που ήταν 59.988 εκατ. ευρώ και η πτώση αντανακλά 
τη βίαιη προσαρμογή των αποδοχών λόγω ανεργίας και την 
απώλεια περίπου 900.000 θέσεων απασχόλησης, αλλά και 
των μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων. Η πτώση των 
αμοιβών ξεκίνησε από το 2010 και επιταχύνθηκε από το 2011 
και μετά, λόγω των διαρκών μέτρων συμπίεσης των μισθών.
Δραματική μείωση παρουσίασε η κατανάλωση των 
νοικοκυριών το 2013, απόρροια της συρρίκνωσης των 
αποδοχών και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος 
λόγω της αύξησης της φορολογίας. Ειδικότερα, η τελική 
καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών το 2013 υποχώρησε 
στο επίπεδο 128.636 εκατ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 10,3 
δισ. ευρώ σε σύγκριση με το 2012. Σε σχέση με το 2008 
καταγράφεται μείωση της κατανάλωσης των νοικοκυριών 
κατά 37,1 δισ. ευρώ ή κατά 22,4%.
Το ύψος της κατανάλωσης των νοικοκυριών του έτους 2013, 
128.636 εκατ. ευρώ, είναι οριακά υψηλότερο από το επίπεδο 
της καταναλωτικής δαπάνης του έτους 2004 όταν είχε 
διαμορφωθεί σε 128.282 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια κατανάλωση συρρικνώθηκε στο ποσό των 31.349 
εκατ. ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 10.933 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση με το 2008, εξέλιξη που αντανακλά τη μείωση των 
δημοσίων δαπανών από το 2009 και μετά. 
• Επενδυτική άπνοια 
Δραματική μείωση παρουσιάζει η επενδυτική δαπάνη στα 
τελευταία χρόνια, ενώ η πτώση της επιταχύνθηκε από το 
2010, λόγω της αβεβαιότητας.
Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, σύμφωνα με τα οποία το 2013 η δαπάνη για το 
σχηματισμό παγίου κεφαλαίου συρρικνώθηκε το 2013 στο 
ποσό των 22.102 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι το χαμηλότερο 
από την επενδυτική δαπάνη του έτους 2000(!) όταν είχε 
διαμορφωθεί στο ποσό των29.450 εκατ. ευ ρω. Σε σύγκριση 
με το έτος 2008, οι επενδύσεις μειώθηκαν το 2013 κατά 32,3 
δισ. ευρώ ή κατά 57,7%.
Η πτώση των επενδύσεων οφείλεται βασικά στην 
αβεβαιότητα στην οικονομία, ειδικά από το 2009, όταν η 
κρίση έγινε αισθητή στην ελληνική οικονομία, ενώ η μείωση 
των εισοδημάτων και η αύξηση της ανεργίας αποθάρρυναν 
οποιαδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία. Ακόμη, η επενδυτική 
δαπάνη στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας αποδίδεται 
βασικά στην εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης, ενώ η 
στροφή προς τις εξαγωγές δεν μπορεί να καλύψει τις 
απώλειες. Βασικός λόγος είναι επίσης η απουσία τραπεζικής 
χρηματοδότησης, που περιόρισε τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, παρατηρείται 
πως κατέγραψαν σημαντική μείωση το 2009, αλλά μετά 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία.
Ωστόσο, παρά τη διαρκή άνοδο, οι εισπράξεις από εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών, του έτους 2013, υπολείπονται των 
εισπράξεων του έτους 2008. Ειδικότερα, το 2013 οι εξαγωγές 
απέφεραν στην οικονομία το ποσό των 53.014 εκατ. ευρώ, 
έναντι 52.728 το 2012 και έναντι 56.271 εκατ. ευρώ το 2008, 
που ήταν και η καλύτερη επίδοση.
Η εισαγωγική δαπάνη μειώθηκε ταχύτατα. Από το ποσό 
των 90.052 εκατ. ευρώ, που ήταν το έτος 2008 (υψηλότερο 
διαχρονικά), το 2013 υποχώρησε στο ποσό των 57.815 εκατ. 
ευρώ, καταγράφοντας πτώση κατά 32.237 εκατ. ευρώ ή 
35,8%.

ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΕΩΣ ΤΟ 1994

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-18 | 13/03/2014

Σθεναρές είναι οι αντιδράσεις των τεχνικών κλιμακίων της 
τρόικας στο σχέδιο της κυβέρνησης που προβλέπει μειώσεις 
των προστίμων και ευνοϊκότερο καθεστώς για τον φόρο 
υπεραξίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα τεχνικά κλιμάκια δεν φαίνεται 
να αποδέχονται κυρίως τις αλλαγές για τη φορολόγηση της 
υπεραξίας κατά την πώληση ακινήτων, ενώ για τα πρόστιμα, 
αν και εμφανίζονται αντίθετα για τις μειώσεις έως και 80%, το 
συζητούν στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων.
Στελέχη του οικονομικού επιτελείου αναφέρουν ότι για 
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τα πρόστιμα μπορεί να επέλθει συμφωνία εφόσον κάνουν 
πίσω σε άλλα θέματα. Για τον φόρο υπεραξίας η κυβέρνηση 
παρουσίασε χθες νεότερο σχέδιο με το οποίο απαλλάσσονται 
από τον φόρο οι ιδιοκτήτες που κατέχουν ακίνητα πριν από 
το 1994. Πάντως την προηγούμενη εβδομάδα, υψηλόβαθμα 
στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν ότι στόχος 
είναι να συμφωνήσουν με την τρόικα για τα δύο ανωτέρω 
θέματα. Σε διαφορετική όμως περίπτωση, η κυβέρνηση 
θα νομοθετήσει μονομερώς, όπως έκανε και με τον ΦΠΑ 
στην εστίαση. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να κατατεθεί τις 
επόμενες μέρες μετά το τέλος των διαπραγματεύσεων με την 
τρόικα.
Οι περισσότερες διατάξεις του νομοσχεδίου έχουν 
ολοκληρωθεί και αναμένεται να προστεθούν ορισμένες 
ακόμα από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας.
Ειδικότερα και σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές που 
προωθούνται είναι: 
Φόρος υπεραξίας. Το τελευταίο σχέδιο που παρουσιάσθηκε 
στα τεχνικά κλιμάκια προβλέπει την απαλλαγή από τον φόρο 
υπεραξίας των ιδιοκτητών που έχουν στην κυριότητά τους το 
προς πώληση ακίνητο πριν από το 1994. Όπως όλα δείχνουν, 
το 1994 θα είναι το έτος αναφοράς για την απαλλαγή από τον 
φόρο.
Πρόκειται για μία τελείως διαφορετική πρόταση από αυτή 
που είχε υποστηρίξει αρχικώς το οικονομικό επιτελείο 
και προέβλεπε την απαλλαγή των ακινήτων από τον φόρο 
υπεραξίας εφόσον το ακίνητο βρίσκεται στην κατοχή του 
πωλητή περισσότερα από 25 χρόνια. Δηλαδή το κριτήριο 
για την επιβολή ή μη του φόρου υπεραξίας δεν θα είναι η 
περίοδος κατοχής του ακινήτου, αλλά εάν αποκτήθηκε πριν ή 
μετά το 1994.
Για τα υπόλοιπα ακίνητα θα εφαρμόζεται ένα σύστημα 
αυτόματου προσδιορισμού της τιμής κτήσης που θα 
«αποπληθωρίζει» την αξία του κάθε ακινήτου.
Ουσιαστικά θα τιμαριθμοποιείται η τιμή κτήσης (κόστος 
αγοράς) του ακινήτου, ώστε να γίνεται ορθά η σύγκριση με 
τις σημερινές τιμές πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί 
σημαντικά ο φόρος υπεραξίας, ενώ θα είναι σωστότερος 
ο τρόπος υπολογισμού του φόρου. Ο συντελεστής θα 
διατηρηθεί στο 15%. 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. Ο φόρος 
υπεραξίας θα υπολογίζεται και θα βεβαιώνεται από τις 
εφορίες και οι συμβολαιογράφοι θα είναι υπεύθυνοι για την 
είσπραξη και την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο.
Πρόστιμα. Η πρόταση του υπουργείου Οικονομικών 
προβλέπει μείωση έως 80% των προστίμων για την 
εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων και για τη μη έκδοση 
αποδείξεων. Ειδικότερα: 
* Μειώνεται στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που 
προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις 
που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β' 
κατηγορίας).

* Μειώνεται στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που 
επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην 
βιβλία Γ' κατηγορίας).
* Για τις αποδείξεις που δεν εκδίδονται, θα καθιερωθεί 
πλαφόν στο ύφος του προστίμου, το οποίο θα οριστεί στις 
30.000 ευρώ.
Συγκεντρωτικές. Αλλαγές σχεδιάζονται και για τις 
συγκεντρωτικές καταστάσεις.
Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε την υποβολή των 
σχετικών καταστάσεων ανά τρίμηνο. Η αρχική απόφαση 
προέβλεπε οι συγκεντρωτικές να υποβάλλονται κάθε μήνα 
απ' όλους τους υπόχρεους.
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«ΕΧΕΤΕ ΛΕΦΤΑ και θέλετε να κάνετε μια ξεχωριστή 
εκδήλωση; Νοικιάζετε το μνημείο της αρεσκείας  σας, 
παραθέτετε ένα δείπνο σε λίγους και εκλεκτούς, βγάζετε 
αναμνηστικές φωτογραφίες και αποχωρείτε», θα μπορούσε 
να είναι καταχώριση του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς 
καλυπτόμενο από την ανάγκη αύξησης των εσόδων του 
αποφάσισε να παραχωρήσει σε δύο ξένες εταιρείες τον 
αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Αγοράς και το Καλλιμάρμαρο 
για συνολικά τρία δείπνα, 120 ατόμων έκαστο, με τις ευλογίες 
και του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
Ουδείς μπορεί να εξηγήσει για ποιον λόγο είναι απαραίτητο 
να νοικιάζονται - προς αδιευκρίνιστο ποσό - μνημεία που 
δεν έχουν ανάλογες υποδομές, όταν υπάρχουν μουσεία 
με εστιατόρια, βεράντες και κήπους που μπορούν να 
φιλοξενήσουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις (π.χ. Μουσείο 
Ακρόπολης, Βυζαντινό Μουσείο).
Το θέμα είναι ότι ενώ πριν από χρόνια η Ελλάδα 
κατακεραύνωνε το Βρετανικό Μουσείο για τις δεξιώσεις που 
φιλοξενούνταν στην αίθουσα των Γλυπτών του Παρθενώνα, 
τώρα παραχωρεί τον χώρο μπροστά από τη Στοά του 
Αττάλου για δείπνο μετά χορευτικού θεάματος - σε δύο 
διαφορετικές εταιρείες διοργάνωσης εκδηλώσεων - όπως 
και το Καλλιμάρμαρο, με τον περιορισμό τα τραπέζια να 
στηθούν κοντά στην είσοδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 
παραχώρηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων απασχολεί 
τα μέλη του ΚΑΣ. Η Στοά του Αττάλου είναι από τους 
αγαπημένους χώρους όσων ζητούν να κάνουν μια ξεχωριστή 
εκδήλωση: από την ελληνική κυβέρνηση έως εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο δεν ισχύουν τα ίδια μέτρα 
και τα ίδια σταθμά παραχώρησης των μνημείων. Ο Κάλβιν 
Κλάιν δεν πήρε το πράσινο φως για να κάνει επίδειξη μόδας 
στο Ηρώδειο, η Τζένιφερ Λόπεζ όμως ανέμισε το φόρεμά 
της στην Ακρόπολη. Άτυχες και οι συμμετέχουσες στο 
«America's Next Top Model», που δεν μπόρεσαν να κάνουν 
γύρισμα στην Κνωσό, αντιθέτως με τη Νία Βαρντάλος που 
έως και ο τότε υπουργός Πολιτισμού είχε ανέβει στον Ιερό 
Βράχο για να την ευχαριστήσει που θα διαφήμιζε την Ελλάδα 
μέσα από την ταινία που γύριζε στην Ακρόπολη.


