
Από το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι είναι ανοιχτά σήμερα τα φαρμακεία της 
πρωτεύουσας. Στη συνέχεια αρχίζει η απεργία διαρκείας, οπότε θα λειτουργούν 

μόνο τα διημερεύοντα και τα διανυκτερεύοντα φαρμακεία, σύμφωνα με ανακοίνω-
ση που εξέδωσε ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Σχεδόν μετά από κάθε επίσκεψη της «τρόικα», μέ-
νει πίσω της και μια νέα …ιδέα για το ασφαλιστικό, 
την οποία σπεύδει να υιοθετήσει η κυβέρνηση και 
τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο.
Αυτή τη φορά, για ν’ αντιληφθούμε πλήρως την τρα-
γελαφική κατάσταση, οι εκπρόσωποι των δανειστών 
μας απαιτούν αλλαγές στις αλλαγές του «μνημονι-
ακού» νόμου «Λοβέρδου-Κουτρουμάνη», ο οποίος 
τυπικά θα αρχίσει να ισχύει από το 2015 !
Την προηγούμενη φορά η «τρόικα» απαίτησε τη 
μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% και 
η κυβέρνηση έσπευσε να την αποδεχτεί και να την 
εφαρμόσει από τον προσεχή Ιούλιο, δημιουργώ-
ντας, ως είναι επόμενο, μια πρόσθετη «τρύπα» στα 
έσοδα των Ταμείων, σε μια περίοδο που οι ασφαλι-
στικές εισφορές δραματικά, εξαιτίας της ανεργίας 
που εξακολουθεί να αυξάνεται παρά τα διάφορα 
success story.
Το σενάριο που πλασάρεται αυτή τη φορά είναι η 
επαναφορά της ιδέας της κυβέρνησης και ειδικότε-
ρα του υπουργείου Εργασίας για τη δημιουργία των 
τριών – απολύτως ενοποιημένων – ασφαλιστικών 
ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλειας και 
ενός εθνικού φορέα συντάξεων. Ταυτόχρονα 
διαρρέεται, ως τώρα, ενιαίοι όροι ασφάλισης και 
συνταξιοδότησης των περίπου επτά εκατομμυρίων 
ασφαλισμένων.
Φυσικά αυτά με μια προοπτική: οι παροχές (υγεία – 
σύνταξη) να περικοπούν περαιτέρω, όπως συνέβη 
κι όλες τις προηγούμενες φορές των κυβερνητικών 
παρεμβάσεων, αφού η εντολή της «τρόικα» και 
η επιθυμία των διαχειριστών της εξουσίας είναι  
να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικοί πόροι που 
χρηματοδοτούν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και να μειωθεί δραστικά η συνεισφορά του προϋ-
πολογισμού. 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

1

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ 

Θερίζει η «μαύρη»  
και αδήλωτη εργασία 

Τρεις  στους δέκα Έλληνες (30%) πα-
ραδέχονται ότι το προηγούμενο έτος, 
αγόρασαν αγαθά ή υπηρεσίες που 
ήταν προϊόντα αδήλωτης εργασίας. 
Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο 
στην «ΕΕ των 28» και έχει αυξηθεί θε-
αματικά από 17% που ήταν το 2007, 
σύμφωνα με στοιχεία του ευρωβαρό-
μετρου για την αδήλωτη εργασία.
Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «έχετε 
πληρώσει αγαθά και υπηρεσίες με 
σοβαρές υποψίες ότι περιλάμβαναν 
αδήλωτη εργασία (χωρίς απόδειξη και 
ΦΠΑ), κατά τους τελευταίους 12 μή-
νες;», θετικά απαντά το 30% των Ελ-
λήνων, έναντι 11% στην ΕΕ. Τα υψη-
λότερα ποσοστά καταγράφονται στην 
Ελλάδα (30%), στην Ολλανδία (29%), 
στη Λετονία (28%) και στη Δανία 
(23%). Τα χαμηλότερα ποσοστά κατα-
γράφονται στη Μ. Βρετανία (8%), στη 

Γερμανία (7%) και στην Πολωνία (5%).
Στο ερώτημα «γνωρίζετε άτομα που 
εργάζονται χωρίς να δηλώνουν το 
εισόδημα ή μέρος του εισοδήματός 
τους στην εφορία;» θετικά απαντά το 
54% των Ελλήνων (32% στην ΕΕ). Το 
ποσοστό αυτό είναι το τρίτο υψηλότε-
ρο στην ΕΕ μετά τη Δανία (59%) και 
την Ολλανδία (55%). Τα χαμηλότερα 
ποσοστά καταγράφονται στην Ιρλαν-
δία (25%), στη Μάλτα, στη Ρουμανία 
(20%) και στη Μ. Βρετανία (15%).
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, οι 
πλέον διαδεδομένες υπηρεσίες που 
αμείβονται χωρίς απόδειξη στην Ελλά-
δα και στην ΕΕ είναι οι επισκευές και οι 
ανακαινίσεις σπιτιών 25% (29% στην 
ΕΕ), οι υπηρεσίες υγείας 16% (8% 
στην ΕΕ), οι επισκευές αυτοκινήτων 
13% (22% στην ΕΕ) και η καθαριότητα 
οικιών 12% (15% στην ΕΕ).

Το 33% των Ελλή-
νων απαντούν ότι 
καταφεύγουν στην 
αδήλωτη εργασία 
«επειδή οι φόροι 
και οι εισφορές 
κοινωνικής ασφά-
λισης είναι πάρα 
πολύ υψηλοί» 
έναντι 26% που 
είναι το αντίστοιχο 
ποσοστό στην ΕΕ.



2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

 Στις 3:00 τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής 30 Μαρτίου οι δείκτες  των ρολογιών θα 
μετακινηθούν μία ώρα μπροστά (4:00), ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η θερινή ώρα.
Η περίοδος της θερινής ώρας θα λήξει  την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, στις 26 Οκτω-
βρίου 2014.

ΑΛΛΑζΕΙ Η ΩΡΑ ΤΑ ξΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚυΡΙΑΚΗΣ

ΣυΝΕΔΡΙΟ: ICRI 2014- 2ο Διεθνές συνέδριο για 
ερευνητικές υποδομές   
ΑΘΗΝΑ

Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας

2-4
Απριλίου

2014

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣυΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣυΜΠΟΣΙΑ

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 3ο Αεροπορικό Συνέδριο: «Οι Αερομε-
ταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση12-13 
Μαϊου
2014

Στις 4 Απριλίου 2014, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(6ο χλμ. Χαριλάου -Θέρμης) θα πραγματοποιηθεί 
η 3η Ελληνο-Γαλλική ημερίδα για την επιχειρημα-
τικότητα. Η εκδήλωση αποσκοπεί να ενημερώσει 
και να ευαισθητοποιήσει επιχειρήσεις, επαγγελμα-
τικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, φορείς τοπικής 
αυτοδιοίκησης κα. για τα πλεονεκτήματα των 
συνεργατικών σχηματισμών (clusters) ως εργαλεία 
βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και περιφερεια-
κής ανάπτυξης.
«Οι συνεργατικοί σχηματισμοί - clusters αποτελούν 
μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλ-
λων φορέων (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια,
επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.α.) που 
προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικό-
τητα, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση. Ως 
μεγαλύτερα σχήματα, τα clusters είναι σε θέση να 
διασφαλίσουν αμοιβαία οφέλη για τα μέλη τους σε 
πεδία όπου μία μεμονωμένη επιχείρηση αδυνατεί 
να παρουσιάσει σημαντικά αποτελέσματα όπως, η 
από κοινού πρόσβαση και χρήση εγκαταστάσεων, 
υποδομών, υπηρεσιών, η διάχυση πληροφοριών, 
γνώσεων και καλών πρακτικών μεταξύ των μελών, 
η βελτίωση της ποιότητας των τελικών προϊόντων/
υπηρεσιών, η προώθηση της έρευνας και ανά-
πτυξης, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας 

καλύτερων προϋποθέσεων πρόσβασης σε νέες αγο-
ρές, η προμήθεια τελικών/ενδιάμεσων προϊόντων 
μεταξύ των μελών, η πρόσβαση σε εξειδικευμένο 
προσωπικό κλπ.»
Η ημερίδα απευθύνεται σε:
- Επιχειρήσεις
- Συνεργατικούς σχηματισμούς
- Ερευνητικούς & Ακαδημαϊκούς φορείς
- Επαγγελματικούς φορείς
-Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
Θεματολογία
- Παρουσίαση στοιχείων εθνικών πολιτικών Ελ-
λάδας & Γαλλίας για τους συνεργατικούς σχηματι-
σμούς
-Αναφορές σε καλές πρακτικές γαλλικών συνεργα-
τικών σχηματισμών
- Παρουσίαση γαλλικών και ελληνικών παραδειγμά-
των (case studies)
- Δικτύωση
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Αγγλική
Στην ημερίδα θα παρευρεθούν ως ομιλητές 
εκπρόσωποι γαλλικών και ελληνικών συνεργατικών 
σχηματισμών καθώς και διαχειριστικών αρχών
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης : 2310 498205
Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης:  
2310 821231 (εσ. 101).
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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

Οι δεξιότητες στο χώρο 
εργασίας 

  Συνέδριο με θέμα «Αντιμετώπιση της αναντι-
στοιχίας δεξιοτήτων μέσω της μάθησης στον 
χώρο της εργασίας στο πλαίσιο της επαγ-
γελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης», 
διεξάγεται σήμερα στο Ζάππειο Μέγαρο στην 
Αθήνα.
  Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το 
συνέδριο διοργανώνεται από το υπουργείο 
Παιδείας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και  αποτελεί ευκαιρία για τα κράτη-
μέλη να εξετάσουν επιτυχημένες πρακτικές 
επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτί-
σεως, οι οποίες αντιμετωπίζουν το φαινόμενο 
της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ αυτών 
που προσφέρει το εκπαιδευτικό σύστημα και 
αυτών που ζητά η αγορά εργασίας.  
Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν 
οι τύποι συνεργασίας που απαιτούνται για 
αποτελεσματική μάθηση στον χώρο της 
εργασίας και ο ρόλος των εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών επαγγελματικής καταρτίσεως 
και εκπαιδεύσεως.

 Ελληνο-Γαλλική ημερίδα για τις συνεργασίες 
στην επιχειρηματικότητα

Διάλεξη
Με θέμα: "Εκτρέποντας τα ποτάμια και 
τιθασεύοντας τη λίμνη: το μυκηναϊκό σύστημα 
διαχείρισης υδάτων στη βόρεια Κωπαΐδα 
υπό το πρίσμα πρόσφατων συστηματικών 
ερευνών" θα μιλήσει στις 27 Μαρτίου και 
ώρα 19.00 (στο Αμφιθέατρο Αλκ. Αργυριάδης 
του Πανεπιστημίου Αθηνών), η Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δρ 
Ελ. Κουντούρη.

ΣυΝΕΔΡΙΟ: 11ο Φοιτητικό Συνέδριο: "Καινοτομία 
και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα".  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

15 
Μαϊου
2014
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Σε φάση τελικής επεξεργασίας βρίσκεται το Σχέδιο Προεδρικού Δι-
ατάγματος που αφορά στην Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, όπως γί-
νεται γνωστό με έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος, 
Σταύρου Καλαφάτη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Ερώτηση σχετι-
κή είχε κατατεθεί από τη βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, Νίκη Φούντα, η οποία 
ζητούσε να ενημερωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται και γιατί καθυστε-
ρεί η εφαρμογή του θεσμού της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και 
αν εισήχθη το ΠΔ προς επεξεργασία στο ΣτΕ. Η βουλευτής ζητούσε 
ακόμη να ενημερωθεί εάν έχουν εγκατασταθεί στο ΥΠΕΚΑ τα κεντρι-
κά υπολογιστικά συστήματα της ταυτότητας κτιρίου. Ειδικά για το έργο 

«Σύστημα δημιουργίας και διαχείρισης ψηφιακής ταυτότητας κτιρίων», 
όπως αναφέρει ο κ. Καλαφάτης αυτό προχωρά με βάση τα χρονοδια-
γράμματα. Σε αυτήν τη φάση, έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή του υλικού 
εξοπλισμού, η υλοποίηση του υποσυστήματος ηλεκτρονικής έκδοσης 
αδειών δόμησης, καθώς και το υποσύστημα διαχείρισης ελέγχων από 
τους ελεγκτές δόμησης και επίβλεψης από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. 
Μέσα στον επόμενο μήνα, προβλέπεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η 
πιλοτική εφαρμογή αυτών των υποσυστημάτων σε επιλεγμένες Υπηρε-
σίες Δόμησης σε όλη την επικράτεια, καθώς και στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του ΥΠΕΚΑ.

Μεταξύ των πέντε Δήμων της χώρας (Αθή-
να, Ηράκλειο, Κομοτηνή, Πειραιάς, Χανιά) 
όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το νέο σύστη-
μα ηλεκτρονικής έκδοσης των οικοδομικών 
αδειών συγκαταλέγεται ο Δήμος Χανίων. Το 
νέο αυτό σύστημα έκδοσης των ηλεκτρο-
νικών αδειών - που υλοποίησε το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας αξιοποιώντας πρό-
γραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας, 
με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ - θα απλο-
ποιήσει και θα διευκολύνει ουσιαστικά τη 
λειτουργία της υπηρεσίας Δόμησης (Πολε-
οδομίας) του δήμου Χανίων ενώ παράλληλα 
θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικά και τους 
δημότες που δεν θα χρειάζεται να χάνουν 
χρόνο σε ουρές και αναμονές. Στο πλαί-
σιο αυτό, σύμφωνα με δημοσιεύματα του 
Τύπου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 
18 Μαρτίου 2014, επιμορφωτικό σεμινάριο 
στο Δημαρχείο Χανίων, από τον υπεύθυνο 
Μηχανοργάνωσης του Τ.Ε.Ε., κ. Νίκο Πα-
ναγιωτόπουλο, για τους υπαλλήλους και τα 
στελέχη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
αναφορικά με τη λειτουργία και τις δυνα-

τότητες του νέου ηλεκτρονικού συστήματος 
έκδοσης αδειών, ώστε αυτό να μπορεί να 
εφαρμοστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης 
Σκουλάκης είχε συνάντηση στο γραφείο 
του με τον υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης του 
Τ.Ε.Ε., κ. Παναγιωτόπουλο και τον Προέ-
δρου του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Κ., κ. Γιάννη Στρογγυ-
λό, παρουσία του αρμόδιου Αντιδημάρχου 
σε θέματα Πολεοδομίας, Νικόλαου Ξυνίδη, 

κατά τη διάρκεια της οποίας επισημάνθηκε 
ότι το Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδει-
ών δόμησης θα ωφελήσει πολλαπλά τους 
πολίτες αφού απλοποιούνται όλες οι διαδι-
κασίες και μειώνεται δραστικά η γραφειο-
κρατία. «Είμαστε από τους πρώτους Δήμους 
σε όλη τη χώρα που θα κάνουμε χρήση αυ-
τού του νέου καινοτόμου εργαλείου που θα 
συμβάλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 
που προσφέρονται στους πολίτες» δήλωσε 
ο Δήμαρχος κ. Μ. Σκουλάκης ο οποίος συ-
μπλήρωσε ότι «με την εφαρμογή της ηλε-
κτρονικής πολεοδομίας στο Δήμο Χανίων 
κάνουμε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στο 
τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
χάρη στη πολύ καλή συνεργασία που υπάρ-
χει και με το Τεχνικό Επιμελητήριο αλλά και 
άλλους φορείς».
«Με το νέο σύστημα που θα εφαρμοστεί, οι 
μηχανικοί θα μπορούν να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά τις μελέτες και να διαχειρίζονται 
από το γραφείο τους όλο το φάκελο της οι-
κοδομικής άδειας. Η πολεοδομία θα ελέγ-
χει δικτυακά όλα τα στοιχεία, καθώς και τη 
θέση του ακινήτου στο χάρτη και θα χορηγεί 

την έγκρισή της ή θα γνωστοποιεί ηλεκτρο-
νικά τις παρατηρήσεις της στον υπεύθυνο 
μηχανικό για τις απαραίτητες διορθώσεις», 
τόνισε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος Αντιδή-
μαρχος σε θέματα Πολεοδομίας, Νικόλαος 
Ξυνίδης, αναφερόμενος στη συγκεκριμένη 
εφαρμογή, προσθέτοντας ότι ταυτόχρονα θα 
εξυπηρετούνται αποτελεσματικότερα και οι 
δημότες, που δεν θα χρειάζεται να χάνουν 
χρόνο σε αναμονή. Τα οφέλη, που θα προ-
κύψουν από την εφαρμογή του πληροφορι-
ακού συστήματος της “Ηλεκτρονικής Πολε-
οδομίας”, είναι μεταξύ άλλων:
• Ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη και βελτίωση της ποιότητας των λει-
τουργιών.
• Αυτοματοποίηση των εσωτερικών λει-
τουργιών και εργασιών και μείωση του χρό-
νου διεκπεραίωσης τους.
• Περιορισμός της αναγκαιότητας της φυ-
σικής παρουσίας του πολίτη στους χώρους 
των Υπηρεσιών.
• Δυνατότητα ελέγχου και εκτεταμένης 
πληροφόρησης σε πανελλαδικό επίπεδο.

Νέες υποσχέσεις για την ταυτότητα του κτιρίου

Έρχεται η ηλεκτρονική πολεοδομία

 Σε Αθήνα, Ηράκλειο, Κομοτη-
νή, Πειραιάς, Χανιά  θα εφαρ-
μοστεί πιλοτικά το νέο σύστη-
μα ηλεκτρονικής έκδοσης των 
οικοδομικών αδειών.



4

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R
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Δημόσιες ευχαριστίες στα Δημοτικά Συμβούλια και τους Δημάρχους Κοζάνης, 
Εορδαίας, Φλώρινας, Σερβίων-Βελβεντού και Αμυνταίου, τον Περιφερειάρχη Δυ-
τικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, καθώς και σε όλους τους 
φορείς των περιοχών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν οι προς εκποίηση 
μονάδες της ΔΕΗ, εκφράζει η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η ίδια, ευχαριστεί 
ιδιαίτερα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ. Θε-
όκλητο για τη δημόσια τοποθέτηση του, τις πρωτοβουλίες του και την εναντίωσή 
του στην πώληση - ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης.

Εκποίηση μονάδων  ΔΕΗ 

Τη διενέργεια ανοιχτών διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων συντήρησης δρόμων 
και ηλεκτροφωτισμού, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ, 
ενέκρινε στη σημερινή της συνεδρίαση η Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης. 
Συγκεκριμένα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνουν οι διαγωνισμοί για τη συ-
ντήρηση της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από τον κόμβο όπου συνδέεται 
με την εθνική οδό Αθήνας Θεσσαλονίκης μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Κ13 (προϋπολο-
γισμού 6 εκατ. ευρώ), της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (από τα όρια του 
νομού Πέλλας μέχρι τον κόμβο Δενδροποτάμου - Χαλκηδόνας, προϋπολογισμού 2 
εκατ. ευρώ) και της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς (από τον κόμβο της Νέας 
Σάντας μέχρι τον κόμβο της Λητής, προϋπολογισμού ενός εκ. ευρώ). Το έργο του 
ηλεκτροφωτισμού του εθνικού δικτύου του νομού Θεσσαλονίκης έχει προϋπολογι-
σμό 65.400 ευρώ.

Έργα συντήρησης δρόμων  
και ηλεκτροφωτισμού

Αποζημιώσεις και επίδομα ανεργίας 
μέσω του ΟΑΕΔ, για τους δημοσίους 
υπαλλήλους που απολύονται προβλέ-
πει διάταξη, που προωθεί ο υπουργός 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος 
Μητσοτάκης και αναμένεται να ενταχθεί 
στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί 
τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Με 
την πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να 
καλυφθεί ένα κενό που υπήρχε στη νο-
μοθεσία, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε 

υπάρξει ανάγκη μιας και δεν προβλε-
πόταν απόλυση δημόσιου υπάλληλου. 
Επιπλέον, η ηγεσία του υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης τονίζει ότι 
πρόκειται για ζήτημα ηθικής τάξης να 
αποκατασταθούν στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό οι δημόσιοι υπάλληλοι που απο-
λύονται. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως 
ότι προβλέπεται για την απόλυση υπαλ-
λήλου στον ιδιωτικό τομέα, θα ισχύει 
πλέον και στον δημόσιο τομέα.

Αποζημίωση απόλυσης

Οι κινήσεις της Πολιτείας για να καταγράψει τις γεωτρήσεις 
τα τελευταία χρόνια πέφτουν στο κενό, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα της «καθημερινής»  ενώ ένα νέο πρόγραμμα παρακο-
λούθησης και μια νέα νομοθεσία έρχονται να επανεκκινήσουν 
την προσπάθεια, χωρίς ιδιαίτερη φιλοδοξία. Ειδικότερα επι-
σημαίνεται ότι η χώρα μας να πασχίζει για την εφαρμογή της 
Οδηγίας 2000/60 για τη διαχείριση των υδάτων, έχοντας χάσει 
κάθε προθεσμία του χρονοδιαγράμματος. Ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι ο έλεγχος των γεωτρήσεων. Η τελευταία 
προσπάθεια έγινε το 2011 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων: 
η νέα διαδικασία για τη χορήγηση αδειών για τα «υφιστάμενα 
δικαιώματα χρήσης νερού» ήταν ένα «παράθυρο» για τη νομι-
μοποίηση των εκατοντάδων χιλιάδων παράνομων γεωτρήσεων 
(η προηγούμενη νομοθεσία είχε γίνει το 2005). Σύμφωνα με το 
νομοθέτημα, όλες οι αρδευτικές γεωτρήσεις έπρεπε να δηλω-
θούν έως το τέλος του 2011 και οι υπόλοιπες έως τον Ιούνιο του 
2012. Σχεδόν τρία χρόνια αργότερα, η διαδικασία έχει πάρει 
πέντε παρατάσεις (η τελευταία έληξε τον Ιανουάριο) και έχει 
τροποποιηθεί αρκετά, προκειμένου να διευκολυνθούν κυρίως 
οι αγρότες, που είναι και ο κύριος στόχος της προσπάθειας, 
να δηλώσουν τις γεωτρήσεις τους. Τι αποτελέσματα είχε η 
προσπάθεια; Στις περισσότερες περιοχές, η ανταπόκριση ήταν 
μικρή. «Λάβαμε περίπου 4.000 αιτήσεις που αντιπροσωπεύουν 
τελικά ένα πολύ μικρό μέρος των υδροληψιών», λέει στην «Κ» 
ο κ. Ηλίας Νόκας, διευθυντής Υδάτων στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου. «Ειδικά στα Δωδεκάνησα και δη στα μεγάλα νησιά, 
όπως η Ρόδος και η Κως, δεν έχει δηλωθεί ούτε το 1% των γεω-
τρήσεων. Στις Κυκλάδες υπήρχε μια πιο σοβαρή αντιμετώπιση, 
καθώς δηλώθηκε περίπου το ένα τρίτο του εκτιμώμενου αριθ-
μού των γεωτρήσεων». Λιγοστά ήταν τα αποτελέσματα και στη 
Θεσσαλία. «Πρέπει να έχουν υποβληθεί περί τις 1.000 αιτήσεις 
σε εκτιμώμενο σύνολο 20.000», λέει στην «Κ» ο κ. Γρηγόρης 
Σουλιώτης, διευθυντής Υδάτων στη Θεσσαλία. «Νομίζω πάντως 
ότι μέχρι το τέλος της άνοιξης θα συνεχιστεί η προσέλευση»

Στο κενό  
η προσπάθεια  καταγραφής 

γεωτρήσεων
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Ο CALATRAVA ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΜΗΔΕΝ

Κάπου 7 εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
πέθαναν το 2012 εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας (ΠΟΥ). Ο θλιβερός αυτός απολογισμός 
είναι διπλάσιος σε σχέση με προηγούμενες 
εκτιμήσεις και σημαίνει ένας στους 8 θανάτους 
το 2012! 
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση οι θάνατοι 
εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συνδέο-
νται κατά κανόνα με νόσους της καρδιάς, εγκε-
φαλικά επεισόδια ή χρόνιες πνευμονοπάθειες, 
καθώς και με τον καρκίνο των πνευμόνων, αλλά 
και οξείες αναπνευστικές λοιμώξεις.
Γεωγραφικά, οι φτωχότερες χώρες της νοτιοα-
νατολικής Ασίας, είχαν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ρύπανσης, με 3,3 εκατομμύρια θανάτους να συν-
δέονται με τη ρύπανση του αέρα σε εσωτερικούς 

χώρους και 2,6 εκατομμύρια σε εξωτερικούς. 
Κατά τον ΠΟΥ, η ρύπανση στους εσωτερικούς 
χώρους προκαλείται κυρίως από το μαγείρεμα 
με κάρβουνα, ξύλο ή σε σόμπες βιομάζας, στο 
οποίο καταφεύγουν περίπου 2,9 δισεκατομμύρια 
άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη. Στους εξωτερι-
κούς χώρους, ο αέρας μολύνεται κυρίως από τα 
οχήματα, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
τις εκπομπές βιομηχανικών και γεωργικών 
ρύπων, αλλά και το μαγείρεμα. Η έρευνα δείχνει 
ότι τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
έχουν αυξηθεί σημαντικά σε ορισμένες περιο-
χές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες με μεγάλο 
πληθυσμό, όπως η Κίνα και η Ινδία.
 «Τα αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν την ανάγκη 
για μια συντονισμένη δράση προκειμένου ο αέ-
ρας που αναπνέουμε να είναι καθαρός» δήλωσε 
η επικεφαλής του τμήματος Δημόσιας Υγείας 
και Περιβάλλοντος του ΠΟΥ, Μαρία Νέιρα. «Οι 
κίνδυνοι από την ατμοσφαιρική ρύπανση είναι 
πλέον πολύ μεγαλύτεροι από όσο νομίζαμε 
ή κατανοούσαμε, ιδιαίτερα για τις καρδιακές 
παθήσεις και τα εγκεφαλικά επεισόδια» είπε.

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ  
ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΡΥΠΑΝΣΗ

Ανάμεσα στους πέντε πύργους που ολοκληρώ-
νονται στο «Σημείο Μηδέν», εκεί όπου ως την 
11η Σεπτεμβρίου 2001 ορθώνονταν οι δίδυμοι 
πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, 
κατασκευάζεται ο μεγαλύτερος κυκλοφοριακός 
κόμβος της Νέας Υόρκης, με την υπογραφή του 
Santiago Calatrava. Ένα κτίριο από γυαλί και 
ατσάλι, το επονομαζόμενο, λόγω του σχήματός 
του, «πουλί εν πτήσει», ένας σταθμός μέσων 
σταθερής τροχιάς, που θα εξυπηρετεί 13 
γραμμές του Μετρό, μεταξύ των οποίων και τη 
γραμμή που συνδέει με το αεροδρόμιο JFK, 
απ’ τον οποίο καθημερινά θα περνούν πάνω 
από 200.000 επιβάτες, ενώ θα εξυπηρετεί κάθε 
χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες του μνημείου 
της περιοχής. 
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015, 
αλλά όταν προτάθηκε πριν δέκα χρόνια, 
ξεσήκωσε αρνητικά σχόλια λόγω του κόστους, 
το οποίο σήμερα έχει ξεπεράσει τα 3,44 δισ. 
δολάρια, εξαιτίας της αύξησης των τιμών του 
χάλυβα που μεσολάβησε. Να σημειωθεί ότι για 

την κατασκευή του θα απαιτηθούν συνολικά 11.000 τόνοι δομικού χάλυβα, η μεγα-
λύτερη ποσότητα για την δημιουργία των 114 «φτερών» της υπερκατασκευής, που σε 
συνδυασμό με τις μεγάλες επιφάνειες γυαλιού, θα επιτρέπουν στο φως της ημέρας 
να φτάνει ως τις σιδηροδρομικές πλατφόρμες, 60 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του 
εδάφους.
Η κεντρική αίθουσα του σταθμού (επιφάνειας περίπου 68.000 τ.μ.) είναι διαμορφω-
μένη κατά τρόπο που θυμίζει (στη σύγχρονη εκδοχή της) την αντίστοιχη του ιστορικού 
Grand Central Terminal, με μια μεγάλη βεράντα πάνω απ’ τον κυρίως χώρο αναμονής, 
καταστήματα λιανικής πώλησης και εστιατόριο σε διαφορετικά επίπεδα, που θα εξυπη-
ρετούν όχι μόνο στους επιβάτες, αλλά και κατοίκους ή επισκέπτες του Μανχάταν. Στο 
κτίριο ενσωματώνεται υπόγειος σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων, ενώ δημιουργείται 
ένα δίκτυο υπόγειων συνδέσεων με όλους τους γύρω χώρους και σημαντικά κτίρια, για 
πλήρη και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών. 
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Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΝΕΑ: Η κυβέρνηση μπροστά σε τριπλό μέτωπο- ΓΑΛΑ, ΦΑΡ-
ΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΤΑΞΙ!- Μετωπική με ταξιτζήδες για τις νέες 
ρυθμίσεις του επαγγέλματός τους- Κλείνουν τα φαρμακεία για τα 
ωράρια και τους συνεταιρισμούς- Πόλεμος των… 7 ημερών από 
τους κτηνοτρόφους για την αγορά γάλακτος • Κανέλλη κατά Τσίπρα- 
ΕΝΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΑΝΑΨΕ ΦΩΤΙΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΚΕ ΚΑΙ 
ΣΥΡΙΖΑ • ΠΤΗΣΗ ΜΗ370: ΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΧΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΙΝΔΙΚΟ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Πώς θα διανεμηθεί το ποσό των 515 εκατ. 
ευρώ- ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ • «ΝΤΕΛΙΡΙΟ» ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ALPHA 
BANK KAI ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
ΕΘΝΟΣ: ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ- Συμφωνία με την τρόικα- 
Πανελλαδική προκήρυξη δύο φορές τον χρόνο για τις κενές θέσεις 
• Πολυνομοσχέδιο- ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ, 
ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑ • Πυρετός στη Βουλή- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ 
ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ… ΧΥΘΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ • Αυξήσεις κεφαλαί-
ου- ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ.
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ασχολίαστη από την 
κυβέρνηση η αποκάλυψη της «Εφ. Συν.»- ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ! • ΝΕΑ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ 43 ΦΟΡΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ • Διαφω-
νούν βουλευτές Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ- «ΞΙΝΙΣΕ ΤΟ ΓΑΛΑ» • Απολύσεις στο 

Δημόσιο- ΤΟΥΣ ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ψήφος στα τυφλά για τη συμφωνία με την 
τρόικα- ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ…- Τα μέτρα 
για το δημοσιονομικό κενό- Οι αλλαγές στο φορολογικό- Οι αποφά-
σεις για την κινητικότητα και τις απολύσεις στο Δημόσιο- Τα μέτρα 
της λίστας του ΟΟΣΑ- Τα ισοδύναμα για τους ενστόλους- Οι αλλαγές 
στα εργασιακά • Πρόταση για συμβιβασμό- ΝΕΡΩΝΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΟ 
ΓΑΛΑ • ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΤΟ ΤΕΜΑΧΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΗΣΟΥΝ 
• Απολυμένοι του Δημοσίου- ΧΡΥΣΩΝΟΥΝ ΤΟ ΧΑΠΙ ΜΕ ΨΙΧΟΥΛΑ.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αστραπόβροντα λίγο πριν από την ψήφιση στη 
Βουλή του πολυνομοσχεδίου με όλα όσα έχουν συμφωνηθεί ήδη 
με τους δανειστές- ΕΝ ΒΡΑΣΜΩ!- Σε απεργία διαρκείας οι φαρμα-
κοποιοί, με «πυρηνικό πόλεμο» απειλούν οι ταξιτζήδες για την απε-
λευθέρωση του επαγγέλματος • ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 
ΣΕ 183 ΔΗΜΟΥΣ- Επιδότηση- ανάσα για 9.500 νέους.
ΕΣΤΙΑ: ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ- Τομή στην 
Παιδεία και αλλαγή νοοτροπίας.
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Άγνωστη «προφητεία» που αποκάλυψαν ρω-
σόφωνοι Ουκρανοί σε ραδιοφωνικό σταθμό του Κιέβου- ΒΑΝΓΚΑ: 
«ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΘΑ ΕΡΘΕΙ… ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΕΙ»!!!
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 «ΜΑΧΑΙΡΙ» ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟιΚΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 26/03/2014

«Μαχαίρι» στις φοροαπαλλαγές που έχουν απομείνει, αλλά και 
κατάργηση 199 φόρων υπέρ τρίτων κρύβουν εκτός των άλλων τα 
«ψιλά» γράμματα της πρόσφατης συμφωνίας με την τρόικα.
Οι «θυσίες» των φορολογουμένων στο «βωμό» της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης θα συνεχιστούν και με τον προϋπολογισμό του 2014, 
καθώς στην περίπτωση που υιοθετηθούν τα ανωτέρω μέτρα οι 
επιβαρύνσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες για όλους το επόμενο 
έτος, ενώ πολλά ταμεία θα βρεθούν στο «κόκκινο», με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Τα «βάρη» που θα περιλαμβάνει το νέο «πακέτο» μέτρων 
που σχεδιάζεται, για να καλύψει τυχόν αποκλίσεις, θα είναι 
δυσβάσταχτα εάν ληφθεί υπόψη ότι σε αυτό θα περιληφθεί και η 
παράταση του μέτρου της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του 
τέλους επιτηδεύματος πέραν και του 2016.
Για το λόγο άλλωστε αυτό και η κυβέρνηση μελετά ήδη, 
στην περίπτωση που αναγκαστεί να παρατείνει τα εν λόγω 
μέτρα, αλλαγές, που όσον αφορά την έκτακτη ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης θα προβλέπει αύξηση του εισοδηματικού ορίου πάνω 
από τα 12.000 ευρώ που επιβάλλεται σήμερα, χωρίς να αποκλείεται 
ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών που ισχύουν από 1 % έως 
και 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, ενώ εξετάζει και 
διεύρυνση των απαλλαγών που εφαρμόζεται σήμερα και για το 
τέλος επιτηδεύματος.
Ο κύριος όγκος των επιβαρύνσεων πάντως θα προέλθει από 
τη στιγμή που η κυβέρνηση αναγκαστεί, λόγω «αστοχίας» των 
εισπράξεων και γενικότερα δημοσιονομικών «ανατροπών», να 
προχωρήσει στην κατάργηση των φοροαπαλλαγών που έχουν 
απομείνει. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φοροαπαλλαγές που έχουν 
διατηρηθεί και «προσφέρουν» μείωση του πρόσθετου φόρου κατά 
10% είναι πλέον μετρημένες στα δάχτυλα και αφορούν τις δαπάνες 
για νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, αλλά και αυτές 
μόνο κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από ασφαλιστικά ταμεία 
ή ασφαλιστικές εταιρείες και μόνοεφόσονυπερβαίνουντο5%του 
φορολογητέου εισοδήματος, ενώ εκπίπτουν κατά 10% από το φόρο 
οι δαπάνες νια δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την ή τον 
πρώην σύζυγο.
Πρώτες ωστόσο στο «στόχαστρο» της τρόικας παραμένουν οι 
εκπτώσεις του ΦΠΑ, αλλά και οι απαλλαγές των Ειδικών Φόρων 
Κατανάλωσης, αφού κάθε χρόνο «στοιχίζουν» ακριβά κατά τους 
δανειστές μας στον κρατικό προϋπολογισμό.
Είναι αξιοσημείωτο ότι με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία του 
υπουργείου Οικονομικών, που περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό 
του 2013με βάση τα εισοδήματα του 2012, οι απαλλαγές στο 
καθεστώς του ΦΠΑ «κοστίζουν» συνολικά 942,3 εκατ. ευρώ. Ποσό 
που προέρχεται, μεταξύ άλλων, από: 
- τους υπερμειωμένους συντελεστές (6,5%) σε βιβλία, εφημερίδες, 
περιοδικά, φάρμακα και εμβόλια, ξενοδοχεία και παρόμοιους 
χώρους και θέατρα, που κοστίζουν 533,4 εκατ. ευρώ.
- τους μειωμένους κατά 30% συντελεστές στα νησιά του Αιγαίου 
που κοστίζουν δημοσιονομικά 291,3 εκατ. ευρώ.
- την απαλλαγή των υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων που 

κοστίζει 26,6 εκατ. ευρώ.
- την απαλλαγή των πράξεων των εθνικών δικτύων ραδιοφωνίας 
και τηλεόρασης (εκτός εμπορικών πράξεων) που κοστίζει 30,3 
εκατ. ευρώ.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ελάχιστες φοροαπαλλαγές που 
έχουν απομείνει αφορούν μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους και 
αυτές είναι οι εξής: 
- Έξοδα ιατρικής νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης: 
Έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το μέρος που δεν 
καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή και ασφαλιστικές εταιρείες 
και υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος. Το ποσό 
της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ. Ως έξοδα 
ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται: 
- οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα 
όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, 
καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, 
ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία, 
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
- τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που καταβάλλονται για 
διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
- τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
- οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή 
υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή 
κλινική ή στο σπίτι.
- η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά 
μέλη καθώς και η τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενούς.
- τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων με ειδικές 
ανάγκες που παρουσιάζουν αναπηρία σε ποσοστό 40% και άνω 
με βάση τη γνωμάτευση των οικείων υγειονομικών επιτροπών 
του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), εφόσον το ετήσιο 
φορολογητέο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 6.000 ευρώ, καθώς και η δαπάνη τους για δίδακτρα 
ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές νια την 
πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια.
- ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε 
επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποίες λειτουργούν 
νόμιμα, καθώς και οι δαπάνες για έξοδα ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώπων που συνοικούν με 
τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω 
και έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ. 
Στην περίπτωση αυτή εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο 
καθαρό πραγματικό, φορολογητέο με τις γενικές διατάξεις ή 
με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των 
προσώπων αυτών.
- διατροφή μεταξύ συζύγων: Το ποσό της διατροφής που 
καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί 
φορολογητέο εισόδημα, εκπίπτει 10% από το φόρο. Το ποσό της 
μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.
- χρηματικές δωρεές: Έκπτωση φόρου 10% νια χρηματικά ποσά 
άνω των 100 ευρώ που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο 
λόγω δωρεάς προς φορείς της γενικής κυβέρνησης, κοινωφελή 
ιδρύματα, σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κ.λπ.
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ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 44 | 26/03/2014

Η υγειονομική περίθαλψη 400.000 περίπου ανασφάλιστων 
πολιτών, οι υπηρεσίες σίτισης και στέγασης αστέγων, η οικονομική 
ενίσχυση όσων έμειναν άνεργοι το 2013, το εφάπαξ βοήθημα στους 
ένστολους και στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα θα καλυφθούν 
από το «κοινωνικό μέρισμα» που προέκυψε από το πλεόνασμα του 
2013.
Συνολικά σε ευπαθείς ομάδες θα διατεθούν 525 εκατ. ευρώ και 
θα καλύψουν 800 χιλιάδες με 1 εκατομμύριο άτομα. Σε σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με 
τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου 
Σταϊκούρα, του υφυπουργού Εργασίας, Βασίλη Κεγκέρογλου, του 
γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Χάρη Θεοχάρη, και των κ.κ. 
Χρήστου Πρωτόπαπα και Γιώργου Κουτρουμάνη συμφωνήθηκαν 
οι βασικές κατηγορίες των κοινωνικών ομάδων στις οποίες θα 
διανεμηθεί το «κοινωνικό μέρισμα». Στη σύσκεψη πάντως δεν 
προσδιορίστηκαν τα ακριβή εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια 
για τα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, στα οποία θα χορηγηθεί 
έκτακτη εισοδηματική ενίσχυση.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο που διαμορφώθηκε στη 
σύσκεψη, το «κοινωνικό μέρισμα» θα διατεθεί ως εξής:
- 20 εκατ. ευρώ για παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 350.000 
με 400.000 ανασφάλιστους πολίτες. Οι κατηγορίες που θα 
καλυφθούν είναι οι ακόλουθες: Μακροχρόνια άνεργοι που δεν 
καλύπτονται από άλλον ασφαλιστικό φορέα (εξετάζεται να μειωθεί 
ο ελάχιστος αριθμός ενσήμων που πρέπει να έχουν). Υπερήλικες 
ανασφάλιστοι. Επαγγελματίες με διακοπή δραστηριότητας, χωρίς 
κάλυψη από ΟΑΕΕ. Επαγγελματίες δραστηριότητα, αλλά με χρόνιες 
παθήσεις και με οφειλές στον ΟΑΕΕ.
- 20 εκατ. ευρώ για όσους έμειναν άνεργοι το 2013.
- 430 εκατ. ευρώ θα δοθούν με εισοδηματικά κριτήρια σε ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες όπως χαμηλόμισθοι και χαμηλοσυνταξιούχοι. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα 500 ευρώ έχουν οριστεί ως ελάχιστο 
ποσό επιδόματος, το οποίο θα κλιμακώνεται ανάλογα με την 
οικογενειακή κατάσταση. Συγκεκριμένα το βασικό εισοδηματικό 
κριτήριο υπολογίζεται ότι θα ξεκινάει από τα 4.000 ευρώ ετησίως 
και θα αυξάνεται σταδιακά έως τα 10.000 με 11.000 ευρώ ανάλογα 
με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας. Το βοήθημα θα 
ξεκινάει από τα 500 ευρώ και θα αυξάνεται ανάλογα με τα παιδιά. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως ένα ζευγάρι το οποίο πληροί τα 
εισοδηματικά κριτήρια και έχει δύο παιδιά θα λάβει επίδομα 800 
ευρώ περίπου, ενώ για μία πολύτεκνη οικογένεια το επίδομα θα 
φθάσει στα 1.000 ευρώ.
- 20 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των υπηρεσιών σίτισης και 
στέγασης των αστέγων.
- 35 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση 68.000 ένστολων. Το 
εισοδηματικό κριτήριο είναι οι ακαθάριστες αποδοχές να μην 
ξεπερνούν τα 1.500 με 1.550 ευρώ μηνιαίως. Το επίδομα θα είναι 
εφάπαξ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει περί τα 500 ευρώ κατ' άτομο.
Για τα κριτήρια και τους όρους χορήγησης των βοηθημάτων 
που οριστικοποιήθηκαν θα υπάρξουν σχετικές διατάξεις 
στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή μεθαύριο 

Παρασκευή. Για όσους δεν καλύπτονται από τις διατάξεις θα 
εκδοθούν κοινές υπουργικές αποφάσεις ώστε οι ενισχύσεις να 
χορηγηθούν στις 9 Μαΐου.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 6 | 26/03/2014

ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ οικονομική προσφορά της Lamda Development 
και των συνεταίρων της για την αξιοποίηση του Ελληνικού 
περιμένει σήμερα το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
Την περασμένη Τετάρτη το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ 
ζήτησε από το υποψήφιο επενδυτικό σχήμα να αυξήσει το 
προσφερόμενο τίμημα για την απόκτηση του 100% των μετοχών 
της «Ελληνικόν Α.Ε.», καθώς η προσφορά υπολειπόταν, σύμφωνα 
με πληροφορίες, κατά περισσότερο από 100 εκατ. ευρώ έναντι 
της αποτίμησης του ανεξάρτητου αποτιμητή, η οποία επίσης όμως 
θεωρήθηκε σχετικά χαμηλή από ορισμένα στελέχη του Ταμείου.
Όπως ανέφερε ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, η κοινοπραξία 
Lamda Development, ΑΙ Maabar, Fosun Group και ευρωπαϊκών 
κεφαλαίων φέρεται να υπέβαλε δεσμευτική προσφορά ύψους 
442 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας, η οποία -υπό 
προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη μελλοντική ανάπτυξη της 
έκτασης- αυξανόταν πάνω από τα 600 εκατ. ευρώ (με ορισμένες 
πληροφορίες να κάνουν λόγο για 732 εκατ. ευρώ σε βάθος 
δεκαετίας).
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ανεξάρτητος αποτιμητής είχε βάλει 
τον πήχυ στα 550 εκατ. ευρώ σε όρους παρούσας αξίας και στα 
850 εκατ. ευρώ σε τιμές σε βάθος 10ετίας, ενώ τις τελευταίες 
ημέρες είχαν πληθύνει οι φωνές στο εσωτερικό του ΤΑΙΠΕΔ που 
υποστήριζαν ότι το τελικό τίμημα θα πρέπει α αγγίξει τα 700 εκατ. 
ευρώ σε σημερινές τιμές ή το 1 δις. ευρώ σε βάθος δεκαετίας.
Την περασμένη Κυριακή κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ, με αφορμή 
δημοσιεύματα περί αποτίμησης του Ελληνικού στο 1,239 δισ. 
ευρώ τον Μάρτιο του 2013, ανέφεραν ότι «το νούμερο δεν 
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, διότι έγκυρη αποτίμηση της 
αξίας μπορεί να γίνει μόνο βάσει των δεδομένων και των όρων που 
συμπεριλαμβάνονται στην τελική σύμβαση πώλησης της "Ελληνικόν 
Α.Ε.", η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014». Η νέα 
προσφορά της εταιρίας του ομίλου Λάτση και των συνεταίρων της 
θα αξιολογηθεί με τη συνδρομή του εξειδικευμένου συμβούλου 
του ΤΑΙΠΕΔ, Happold Consulting, και των χρηματοοικονομικών 
συμβούλων του Ταμείου, Citigroup και Τράπεζας Πειραιώς.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη και την 
εισήγηση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του, θα αποφασίσει 
για την ανακήρυξη ή μη προτιμητέου επενδυτή.
Πάντως, σε περίπτωση που δεν κριθεί ικανοποιητικό ούτε το 
βελτιωμένο τίμημα, εκτιμάται ότι η αξιοποίηση των 6.205,67 
στρεμμάτων του Ελληνικού και των 3,5 χιλιομέτρων της παραλίας 
του Αγίου Κοσμά θα καθυστερήσει για τουλάχιστον άλλα τρία 
χρόνια.


