
Σε έξι δόσεις, τελικά, αποφάσισε η κυβέρνηση, να καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ. 
Σήμερα, ο Γκίκας Χαρδούβελης θα προβεί σε αναλυτικότερη ενημέρωση. Σε 
400 περιοχές εντός σχεδίου θα ισχύσουν οι περσινές τιμές αξίας γης ενώ θα 

υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ώστε να απλουστευθούν οι διαδικασίες για να 
λάβουν τις εκπτώσεις και τις απαλλαγές φόρου όσοι τις δικαιούνται. Τέλος, θα 
υπάρξει απαλλαγή ολόκληρης της Κεφαλονιάς από τον ΕΝΦΙΑ για έναν χρόνο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η περίοδος του φετινού καλοκαι-
ριού σηματοδότησε μια σειρά από 
αρνητικές εξελίξεις γύρω από τα 
ασφαλιστικά ζητήματα του κλάδου, 
τα οποία έρχονται να προστεθούν 
σωρευτικά στη ήδη άσχημη κατά-
σταση που έχουν επιβάλει οι μνη-
μονιακές κυβερνήσεις. Αυτά τονίζει 
σε ανακοίνωση της η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ 
υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι 
«είναι επιτακτική η  ανάγκη κινητο-
ποίησης  και αντίστασης, ενωτικά 
και αγωνιστικά, όπως με επιτυχία 
γίνεται για την αξιολόγηση, ώστε 
να ανατραπούν οι αντικοινωνικές 
πολιτικές κυβέρνησης - ΕΕ- ΔΝΤ και 
όσων τις υπηρετούν». Στην πρώτη 
γραμμή των αρνητικών εξελίξεων 
επισημαίνονται: 

-Το Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης σε συνεργασία με τον 
κο Σελλιανάκη του ΕΤΑΑ και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες έσπευσε να 
υλοποιήσει τις ληστρικές αυξήσεις 
εισφορών του Μεσοπρόθεσμου, 
που απειλούν να εξοντώσουν τους 
ασφαλισμένους και να ρίξουν το 
κάποτε  εύρωστο ΤΣΜΕΔΕ στα βρά-
χια. Οι αυξήσεις αυτές αφορούν 
κυρίως στους συναδέλφους αυτο-
απασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες, προσπαθούν όμως 
να τις εφαρμόσουν και στους μι-
σθωτούς (πριν το 1993) στο σκέλος 
της Ειδικής Προσαύξησης.

-Μετά την κατάργηση του Κλάδου 
Υγείας (ΚΥΤ) το Νοέμβρη του 2011, 

με πρόσφατο Νόμο, πέρασε διά-
ταξη η οποία προβλέπει την έντα-
ξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του επικουρι-
κού του ΤΣΜΕΔΕ, συνεχίζοντας τη 
διαδικασία ενοποιήσεων Ταμείων, 
με μόνο στόχο το ψαλίδισμα παρο-
χών και δικαιωμάτων. Ήδη μελέτες 
και δημοσιεύματα προετοιμάζουν 
το κλίμα, ώστε μέσα στο φθινόπωρο 
να προχωρήσει περαιτέρω η διαδι-
κασία αυτή με ενδεχόμενη κατάρ-
γηση του ΤΣΜΕΔΕ και ενσωμάτωσή 
του στον ΟΑΕΕ, με στόχο φυσικά να 
βάλουν χέρι σε όσα αποθεματικά 
έχουν απομείνει μετά το ληστρικό 
"κούρεμα" του PSI.

Η πλήρης ανα-
κοίνωση  δημο-
σιεύεται στην 
διεύθυνση www.
emdydas.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

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

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

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στα ανατολικά και νότια 
της χώρας μας, με τις φλεγόμενες Γάζα, Ιράκ, 
Ουκρανία, Λιβύη, τις συνεχείς αναταράξεις σε 
Αίγυπτο και Συρία, σε συνδυασμό με την επιμονή 
σε μια αδιέξοδη οικονομική πολιτική αποπληθωρι-
σμού και λιτότητας στην ΕΕ, επανακαθορίζουν τα 
«σύνορα» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, θέτοντας την 
Ελλάδα σε καθεστώς διπλής ιδιότυπης ομηρίας, 
αφενός στο παλαιόθεν δόγμα «ανήκομεν εις τη 
Δύση», αφετέρου στην εξάρτηση της οικονομίας 
μας από τον επαχθή μονόδρομο δανεισμό των 
Ευρωπαίων Εταίρων, με διατήρηση του καθε-
στώτος αυστηρής εποπτείας, με  τους σκληρούς 
μηχανισμούς και τις αυτόματες κυρώσεις, ταυ-
τόχρονα και της αόριστης υπόσχεσης σταδιακής 
ελάφρυνσης του χρέους με άγνωστα , πλην, 
όμως, σκληρά προαπαιτούμενα.
Η άνευ όρων πρόσδεσή μας στο «άρμα» της 
νέας γεωπολιτικής στρατηγικής των ΗΠΑ – με 
ευρωπαϊκό βραχίωνα τη Γερμανία – οδηγεί σε 
ουσιαστική και πλήρη διάρρηξη των σχέσεών μας 
με τη Ρωσία, μας στερεί μια εξαιρετικά σημαντική 
εξαγωγική διέξοδο, η οποία δεν μπορεί να υποκα-
τασταθεί από εξαγωγές προς άλλες τρίτες χώρες. 
Η εξάρτηση από τις αποφάσεις του κοινοτικού «ιε-
ρατείου», γίνεται μεγαλύτερη και πλέον απόλυτη, 
γεγονός που δεν επιτρέπει σκέψεις αισιοδοξίας. 
Την ίδια ώρα η θέση της Τουρκίας ενισχύεται, 
καθίσταται «ντε φάκτο» προνομιακός εταίρος της 
Ρωσίας, με προφανή οφέλη στις εξαγωγές, κυρί-
ως, σε ρυθμιστή των πολιτικών πραγμάτων στην 
ευρύτερη περιοχή.
Είναι φανερό, ότι εκτός από την οικονομική πο-
λιτική, πάσχει και η εξωτερική μας πολιτική και σ’ 
αυτό ελάχιστοι δίνουν σημασία.

Θερινές ανατροπές  
στο ασφαλιστικό 
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-08-2014

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
➦  Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος, με την υποστήριξη των Τοπικών 
Τμημάτων (Σ.Π.Μ.Ε.) Ν. Χανίων & Ν. Ρεθύ-
μνου, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση 
- περιφερειακή Συνέλευση (Περ. Κρήτης), 
με θέμα: «Επαγγελματικές Δραστηριότητες 
Πολιτικού Μηχανικού», σήμερα στις 18.30, 
στην αίθουσα του ΤΕΕ/ΤΑΚ (Πρεβελάκη & 
Γρεβενών, Ηράκλειο).

 Ο ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, στο πλαίσιο της προώθησης και προβολής της 
Ελληνικής συμμετοχής για την 14η Biennale Αρχιτεκτονικής, οργανώνει  εκδρομή αρχιτεκτονικού 
ενδιαφέροντος. Οι δηλώσεις  συμμετοχής για την εκδρομή  (που θα πραγματοποιηθεί 14 – 19 
Σεπτεμβρίου ή 23 - 28 Οκτωβρίου ή 20 - 25 Νοεμβρίου 2014) θα πρέπει να κατατεθούν το συντο-
μότερο δυνατό. Πληροφορίες: Τηλ.: 210-3215146, 2103215147, 
email: info@sadas-pea.gr, mydesp@gmail.com, frantzimaria@gmail.com.

ΕΚδΡΟΜΗ ΣΑδΑΣ - ΠΕΑ  To Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προ-
σκαλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν 
–έως την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014- 
την πρόθεσή τους για εκπόνηση διδακτορι-
κής διατριβής στα γνωστικά αντικείμενα:
1.“Μεταφορές και Οικονομία” 
2.“Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων” 
3.“Διαχείριση Κινδύνων Επενδύσεων σε 
Υποδομές”
    Οι ενδιαφερόμενοι  πρέπει να είναι 
κάτοχοι (μέχρι το τέλος του παρόντος ακα-
δημαϊκού έτους) Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Ειδίκευσης στον ευρύτερο χώρο της 
οικονομικής επιστήμης, είτε των εφαρμο-
σμένων επιστημών, είτε των μεταφορών και 
των υποδομών. Σε πρώτη φάση, θα πρέπει 
να αποστείλουν ηλεκτρονικά, τα παρακάτω:
1)  Την ευρύτερη επιστημονική περιοχή 
εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
2)  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 
3)  Αντίγραφα πτυχίου και Μεταπτυχιακών 
Διπλωμάτων 
4)  Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας.
Για την εκπόνηση διατριβής στο Τμήμα 
Οικονομικής Επιστήμης δεν καταβάλλονται 
δίδακτρα. Επίσης, η εκπόνηση των διδακτο-
ρικών διατριβών δεν εμπίπτει στο πλαίσιο 
ερευνητικού προγράμματος και γι αυτό δεν 
υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαμένουν στην 
περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θρά-
κης.  Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει 
να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην 
έδρα του ΔΠΘ.
Για πληροφορίες, στον Επίκουρο Καθηγητή 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
ΔΠΘ Δημ. Δημητρίου  στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: ddimitri@econ.duth.gr

ΔΠΘ: Πρόσκληση  
για εκπόνηση  
διδακτορικής  

διατριβής

Ναυτιλία, συνδυασμένες μεταφορές και λιμένες 

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
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

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙδΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

δΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕδΡΙΟ: «CRETE 2014» για 
τη διαχείριση βιομηχανικών και επικίνδυνων 
αποβλήτων  
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος  Πολυτεχνείου Κρήτης2-5

Σεπτεμβρίου
2014

ΣΥΝΕδΡΙΟ: 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονό-
μων & Τοπογράφων Μηχανικών 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΥΝΕδΡΙΟ: 8ο Εθνικό Συνέδριο Μεταλλικών 
Κατασκευών. 
ΤΡΙΠΟΛΗ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων 
& Τοπογράφων Μηχανικών

Εταιρεία Ερευνών Μεταλλι-
κών Έργων, σε συνεργασία με 
το ΤΕΕ-Τμήμα Πελοποννήσου

2-5
Σεπτεμβρίου

2014

2-4
Οκτωβρίου

2014

   Το ευρωπαϊκό επιστημονικό συνέδριο «Ναυτιλία, Συν-
δυασμένες Μεταφορές και Λιμένες» 2015 (ECONSHIP 
2015), με θέμα “Shipping and Ports at Crossroads: 
Competition, Global Sourcing and Regulatory 
Challenges” θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Χίου, 
από τις 24 ως τις 27 Ιουνίου 2015. 
Στο ECONSHIP 2015 αναμένεται να συμμετάσχουν 200 
και πλέον ερευνητές και ειδικοί αναλυτές από όλο τον 
κόσμο για να παρουσιάσουν επιστημονικές μελέτες και 
να πάρουν μέρος, στις συζητήσεις για τα διδάγματα του 
παρελθόντος και τις προοπτικές του μέλλοντος. Κατά 
την διάρκεια του συνεδρίου, θα πραγματοποιηθούν 
ειδικές συνεδρίες με την συμμετοχή της ελληνικής και 
διεθνούς ναυτιλιακής βιομηχανίας και με θέματα ειδι-
κού ενδιαφέροντος για την επιχειρηματική κοινότητα 
και τη ναυτιλιακή αγορά.
Το συνέδριο - το οποίο πραγματοποιείται για δεύτερη 
φορά στην Ελλάδα, μετά την επιτυχία της διοργάνωσης 

το 2011 - τελεί υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης 
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (IAME) και της Ένωσης 
Ναυτιλιακών Οικονομολόγων Ελλάδας (ΕΝΟΕ).
To ΕCONSHIP2015 διοργανώνεται από το Τμήμα Ναυ-
τιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου και οι εργασίες του θα φιλοξενηθούν στο 
χώρο του Ιδρύματος "Μαρία Τσάκος".
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Ανακοινώσεις για Φαληρικό Όρμο, Πανεπιστημίου  
και γραμμή 4 Μετρό

Νέος γενικός γραμματέας 

Παρτέρια κατακράτησης και καθαρισμού όμβριων υδάτων 

Ανοιχτός σταθμός

Στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου αναφέρ-
θηκε ο γγ Δημοσίων Έργων Στράτος Σιμόπουλος, μιλώντας στη ΝΕΡΙΤ. «Πρόκειται 
για ένα έργο πνοής στην Αττική. Ξαναβάζουμε ουσιαστικά την πόλη στο πάρκο και 
το πάρκο στη θάλασσα», τόνισε ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων, προσθέ-
τοντας πως «είναι ένα έργο, το οποίο θα δημοπρατηθεί το φθινόπωρο, έργο που 
έρχεται ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τριών υπουργείων, του Υπουργείου Του-
ρισμού, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Υποδομών, ενώ στη 
χρηματοδότηση συμμετέχει και η Περιφέρεια». Σύμφωνα με τον κ. Σιμόπουλο, 
«έχουν εξασφαλιστεί οι πόροι. Στο καινούριο χρηματοδοτικό πλαίσιο θα ενταχθεί 
το έργο» και «πιστεύουμε ότι θα έχουμε εργολάβο τον Μάιο. Η κατασκευή θα διαρ-
κέσει περίπου τρία χρόνια». Στη σχεδιαζόμενη ανάπλαση, «μεταφέρουμε τη Λεω-
φόρο Ποσειδώνος κατά ενενήντα μέτρα προς τον νότο» είπε ο γενικός γραμματέας 
Δημοσίων Έργων, ενώ «εκτός από την υπογειοποίηση, η οποία πάνω θα έχει ένα 
πάρκο, θα κάνουμε επίσης και σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο».
Στο έργο προβλέπονται «δύο εγκάρσια μονοπάτια και πέντε κάθετα, που ουσια-
στικά θα ενώνουν το παραλιακό μέτωπο των δήμων Καλλιθέας και Μοσχάτου με 
τη θάλασσα» και παράλληλα «η άρδευση θα γίνεται από τον Κηφισό, με ένα τρι-
τοβάθμιο σύστημα επεξεργασίας. Και στον Ιλισό θα γίνει εκβάθυνση από ενάμισι 
έως τρία μέτρα, λύνοντας και εκεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο υπάρ-
χει» εξήγησε ο κ. Σιμόπουλος. Το επόμενο διάστημα «θα υπάρξουν και άλλες δύο 
παρεμβάσεις σημαντικές. Μην ξεχνάμε την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου, 
η οποία και αυτή προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί το φθινόπωρο και βέβαια 
τη γραμμή 4 του μετρό. Είναι τρεις πολύ σημαντικές παρεμβάσεις για την Αττική, 
έργα πνοής, έργα που έχουν ανάγκη οι πολίτες της Αττικής», κατέληξε ο γενικός 
γραμματέας Δημοσίων Έργων.

Νέος γενικός γραμματέας του δήμου Αθηναίων, τοποθετήθηκε ο Λευ-
τέρης Καστανάκης, σύμφωνα με απόφαση του δημάρχου Αθηναίων, 
Γιώργου Καμίνη.
Ο κ. Καστανάκης είναι απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
της Νομικής Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο περιβάλλον. Στέ-
λεχος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και οργάνωσης διοίκησης υπηρεσιών, έχει υπηρετήσει 
από καίριες θέσεις την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα τελευταία τριάμισι 
χρόνια, ο κ. Καστανάκης διετέλεσε επικεφαλής του γραφείου του δη-
μάρχου Αθηναίων. Επίσης, ο κ. Καμίνης ευχαρίστησε τον απερχόμενο 
γενικό γραμματέα, Θοδωρή Λιβάνιο, ο οποίος ανέλαβε γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Την άνοιξη του 2015 αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί η ανάπλαση μιας πυκνοκατοικημέ-
νης οδού της Θεσσαλονίκης, της 28ης Οκτω-
βρίου, όπου αναμένεται να τοποθετηθούν και 
οι λεγόμενοι "Κήποι βροχής", παρτέρια δηλα-
δή βιοκατακράτησης όμβριων υδάτων. Πρό-
κειται για έργο που εντάσσεται στο πρόγραμ-
μα INTEGRATED GREEN CITIES, το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΠ Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδας Βουλγαρίας 2007-2013 

και συμμετέχουν σ' αυτό οι δήμοι Θεσσαλο-
νίκης ως επικεφαλής εταίρος και Haskovo 
Βουλγαρίας, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο 
Δημόσιας Διοίκησης και το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όπως 
εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο γεωπόνος 
και προϊστάμενος του τμήματος δενδροστοι-
χειών, αλσών και φυτωρίων του δήμου Θεσ-
σαλονίκης Δημήτρης Σωτηριάδης, μέσω των 
ειδικών παρτεριών θα συλλέγονται τα όμβρια 
ύδατα από το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο και 

τις υδροροές των πολυκατοικιών, θα καθαρί-
ζονται με φυσικό τρόπο και στη συνέχεια θα 
οδηγούνται σε μια μικρή τάφρο απ΄όπου θα 
καταλήγουν σε αποχετευτικό αγωγό.  Παράλ-
ληλα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα http: 
//ingreenci.eu ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι για 
παιδιά από 9 έως 12 χρόνων, με σκοπό την 
παροχή πληροφοριών για τη σωστή διαχείρι-
ση των όμβριων υδάτων.

Ανοιχτός για το κοινό θα είναι ο σταθμός Πανεπιστήμιο του μετρό 
Θεσσαλονίκης, στις 29 Αυγούστου, από τις 5.30 έως τις 8.00 το από-
γευμα. Ο σταθμός βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και 3ης 

Σεπτεμβρίου. Είναι ο σταθμός με το μεγαλύτερο βάθος, που φτάνει τα 
35 μέτρα και αναπτύσσεται σε τέσσερα επίπεδα και μεσοπάτωμα. Η 
είσοδος δεν επιτρέπεται σε ανήλικους.
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 Την επιδότηση επιτοκίου των παλαιών δα-
νείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά 
δύο ή τρείς μονάδες, μέσω των κονδυλίων 
του ΕΣΠΑ, αναζητά η ελληνική Κυβέρνηση. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ το θέμα έθεσε χθες ο 
υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη-
τάς Ν. Δένδιας στον επικεφαλής της Ομά-
δας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο 
Ευρωκοινοβούλιο και αντιπρόεδρο του ΕΛΚ 
Manfred Weber. Η επιδότηση των παλαιών 
επιχειρηματικών δανείων, μέσω της μείω-
σης του επιτοκίου απασχολεί ιδιαίτερα την 
ελληνική Κυβέρνηση που ψάχνει τρόπους 
για τη στήριξη των μικρομεσαίων ελληνικών 
επιχειρήσεων, οι οποίες εξυπηρετούν μεν τα 
δάνειά τους αλλά καλούνται να καταβάλουν 
επιτόκιο υψηλότερο κατά 3-4 μονάδες από 
αυτό που καταβάλουν οι αντίστοιχες Ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις. Υπολογίζεται, ότι το 
μέτρο αφορά σε περίπου 35.000 επιχειρή-
σεις, οι οποίες απασχολούν 100.000-125.000 
άτομα, συνεισφέρουν 4% στο ΑΕΠ και κατά 
7% στις εξαγωγές. Μέχρι στιγμής πάντως, η 
Κομισιόν έχει απαντήσει αρνητικά στο ελλη-
νικό αίτημα και για το λόγο αυτό ο κ. Δένδιας 
επιδιώκει να διαμορφώσει συμμαχίες για την 
επανεξέτασή του. Ήδη η γερμανική πλευρά 
έχει ταχθεί θετικά, ενώ το θέμα έχει συζη-

τηθεί επίσης και με τον αρμόδιο Επίτροπο 
για τα Περιφερειακά Ταμεία Γιοχάνες Χάν. 
Εκτός από το θέμα αυτό, η ελληνική πλευρά 
έχει υποβάλει αίτημα για τη χρηματοδότηση 
μέσω των περιφερειακών ταμείων και των 
πέντε περιφερειών, όπως είναι το Ν. Αιγαίο, 
Αττική και Στερεά Ελλάδα, που δεν θεωρού-
νται επιλέξιμες γιατί κατατάσσονται στις ανε-
πτυγμένες περιοχές της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει 

γιατί τα κριτήρια αξιολόγησης βασίζονται στα 
οικονομικά στοιχεία προ κρίσης με αποτέλε-
σμα για παράδειγμα η περιφέρεια Αττικής να 
βρίσκεται στο 110% του Ευρωπαϊκού μέσου 
όρου σε ότι αφορά στην ανάπτυξη. Σημειώ-
νεται, ότι το θέμα βάσει του χρονοδιαγράμ-
ματος που υπάρχει ήδη, θα εξεταστεί το 
2017, ωστόσο η ελληνική πλευρά επιδιώκει 
να το θέσει προς συζήτηση νωρίτερα.

Επιδότηση επιτοκίου παλαιών δανείων  
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω ΕΣΠΑ

Τα 68 δισ. ευρώ προσέγγισαν στο τέλος 
Ιουλίου εφέτος, οι συνολικές ληξιπρόθε-
σμες οφειλές των φορολογούμενων προς 
το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του 
υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα, 
στα 60,740 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών στο τέλος του 2013, προστέθη-
καν το επτάμηνο εφέτος επιπλέον 7,237 
δισ. ευρώ. Μάλιστα, μόνον σε ένα μήνα, 
μεταξύ Ιουλίου και Ιουνίου, τα ληξιπρόθε-
σμα χρέη των φορολογούμενων αυξήθη-
καν κατά 1 δισ. ευρώ (ήταν 6,225 δισ. ευρώ 
στο τέλος Ιουνίου). Επίσης, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΓΓΠΣ, έως το τέλος Ιουλί-
ου το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου είχε ολοκληρώσει 449 ελέγχους, 
βεβαιώνοντας 152,5 εκατ. ευρώ.

Στα 68 δις ευρώ  
οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στο δημόσιο

Εν όψει των επίσημων ανακοινώσεων για τις 
προωθούμενες νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, η 
ΠΟΜΙΔΑ με ανακοίνωση της "απευθύνει και 
πάλι έκκληση αλλά και προειδοποίηση προς 
την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα που 
την στηρίζουν, και ειδικότερα προς τους βου-
λευτές των αστικών περιοχών της χώρας, ότι 
θα ήταν τραγικό σφάλμα τους, καταστρεπτικό 
για τους φορολογούμενους αλλά και για τα 
ίδια τα δημόσια έσοδα, να μας αγνοήσουν και 
πάλι, και να ψηφίσουν ρυθμίσεις οι οποίες 

δεν θα ικανοποιούν το βασικό και αυτονό-
ητο αίτημά μας που είναι η άμεση έκπτωση 
φόρου για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμε-
να ακίνητα". Η ΠΟΜΙΔΑ "αναμένει έστω την 
ύστατη στιγμή την θετική ανταπόκριση του 
Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, του Υπουργού Οικονομικών, αλλά 
και, επί τέλους, κάποιο έμπρακτο ανθρώπινο 
ενδιαφέρον των βουλευτών των αστικών κέ-
ντρων όλης της χώρας για την τύχη των ψη-
φοφόρων τους."

Αντίδραση για τον ΕΝΦΙΑ



Ένας στόλος από «έξυπνα» φορτηγά 
που μετακινούνται μόνα τους θα δοκι-
μαστούν τον επόμενο χρόνο στη Βρε-
τανία. Τα αυτο-οδηγούμενα οχήματα 
έχουν τη δυνατότητα, μέσω μιας σειράς 
εφαρμογών και «έξυπνων» λειτουρ-
γιών, να ακολουθούν το ένα το άλλο, 
πετυχαίνοντας οικονομία κλίμακος σε 
ότι αφορά την κατανάλωση καυσίμων. 
Ωστόσο, το ηγούμενο του “κοπαδιού” 
φορτηγό, θα πρέπει να έχει οδηγό.
Βρετανοί υπουργοί επισκέφθηκαν τη 
Σουηδία προκειμένου να δουν σε δρά-
ση τον στόλο των «έξυπνων» φορτηγών, 
αλλά το υπουργείο Μεταφορών της 
Βρετανίας υπογράμμισε σε ανακοίνω-
σή του ότι «καμιά απόφαση δεν έχει 
ληφθεί, η νέα τεχνολογία είναι ακόμη 
υπό δοκιμή, η ασφάλεια στους δρόμους 
παραμένει πρώτη μας προτεραιότητα».

ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΝΕΥ ΟΔΗΓΟΥ
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ΕΝΑ DRONE ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΣΑΣ

Υπό την διαρκή επιτήρηση μιας αυτόματης ιπτάμενης συσκευής παρακολούθησης θα είναι 
σύντομα όσοι προσέρχονται στα αεροδρόμια σε πραγματικό χρόνο!
Η Finavia Corporation, η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο του Helsinki, είναι η πρώτη 
που αξιοποιεί το σύστημα των ιπτάμενων drone γι’ αυτό το σκοπό «μόνο και μόνο επειδή 
θέλουμε να γνωρίζουμε καλύτερα που παρατηρείται συμφόρηση κατά τη διάρκεια της 
ώρας αιχμής» όπως υποστηρίζει ο Jarno Putta, αντιπρόεδρος και επικεφαλής του γρα-
φείου ενημέρωσης της εταιρείας.

Μέσω του ίδιου ιπτάμενου συστήματος οι αερολιμένες παρέχουν στους επιβάτες ενημε-
ρώσεις σχετικά με την πτήση, την πύλη αναχώρησης, το χρόνο που θα απαιτηθεί για τη 
διαδρομή ως εκεί, διαγράμματα διαδρομών εντός του αεροδρομίου, τα καταστήματα, τις 
προσφορές, τις θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων και κάθε πληροφορία που θα χρειαστεί ο 
επιβάτης.
Αν και οι πληροφορίες που δίνονται μέσω του συστήματος είναι προσωποποιημένες, οι 
υπεύθυνοι δηλώνουν πως δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα. Για τη μετάδοση 
χρησιμοποιείται το σύστημα iBeacons και Wi-Fi routers, μέσω των οποίων συλλέγεται ο 
μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός (ή η διευθύνση MAC) και μόνο από τις συσκευές με 
τις ρυθμίσεις Wi-Fi ενεργοποιημένες. Οι επιβάτες οι οποίοι δεν επιθυμούν να παρακο-
λουθούνται μπορούν να απενεργοποιήσουν το Wi-Fi στις συσκευές τους, ή να στείλουν τη 
διεύθυνση τους MAC στο walkbase.com και smart-places.org, έτσι, ώστε, τα συστήματα 
παρακολούθησης να αγνοούν τη διεύθυνσή τους στο μέλλον.

Η EasyJet, προχώρησε περισ-
σότερο, χρησιμοποιεί drone 
στα αεροδρόμια Gatwick, Luton 
του Λονδίνου και Charles de 
Gaulle των Παρισίων για την 
επιθεώρηση του αεροσκάφους 
πριν την αναχώρηση, δουλειά 
που έως τώρα κάνουν τεχνικοί. 
Επίσης, η εταιρεία χρησιμοποι-
εί την εφαρμογή EasyJet app 
για να ειδοποιεί τους επιβάτες, 
ώστε να έχουν έτοιμα τα έγγρα-
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φά τους σε βασικά σημεία. «Με τον καιρό, 
θα δούμε τις εφαρμογές που υποστηρίζουν 
ατομικές ειδοποιήσεις, για παράδειγμα 
ένας επιβάτης να βρίσκεται σε διαφορε-
τική θέση, επειδή μεταφέρει σκι, ή δεν 
έχει αποσκευές» αναφέρει ο James Μίλετ, 
επικεφαλής των ψηφιακών προγραμμάτων 
της EasyJet. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΡΥΘΜΙΣΗ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙ-
ΩΝ ΓΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ- Ποιοι θεωρούνται «συνεργά-
σιμοι»- Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι τράπεζες • ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΕΥΣΤΟ-
ΤΗΤΑΣ ΣΕ ΡΩΣΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  •  ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ  •  ΣΤΙΣ 93.406 ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ  •  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ ΜμΕ ΜΕΣΩ 
ΕΣΠΑ- Ζητεί η κυβέρνηση από την Ε.Ε.- Το μέτρο θα δώσει «ανάσα» 
σε 35.000 επιχειρήσεις που απασχολούν 125.000 άτομα  •  ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ 
ΠΡΟΕΞΟΦΛΟΥΝ ΤΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤ- Υποχωρούν το ευρώ και οι 
αποδόσεις ομολόγων  •  ΝΕΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 1,3 ΔΙΣ. 
ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ- Αυξάνονται και τα έσοδα από το «κυνήγι» παλαιών χρεών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Αποκλειστικά στην «Η» ο κώδικας Δεοντολογίας σε 8 
σελίδες- Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ- Το τελικό σχέδιο για στεγαστικά-επι-
χειρηματικά ● Έρχονται νέα εκκαθαριστικά- ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ, ΠΡΟΣ 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ, Ο ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΕΝΑ» ΣΠΙΤΙΑ  •  Πρόταση Ν. Δένδια- 
ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΕ 35.000 ΕΝΗΜΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  
•  Αγγίζουν τα 68 δισ. τα ληξιπρόθεσμα χρέη- ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΔΥ-
ΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- «Όχι» τώρα σε ενιαίο συντελεστή 
ΦΠΑ  •  Μαζική φυγή- ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 35.000 ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Μείωση τιμών σε 4.000 οικισμούς με δημο-
σιονομικό κόστος 167 εκατ. ευρώ- ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΤΟΛΜΗΡΗ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ- Έντονες αντιδράσεις από φορείς και 
αντιπολίτευση  •  Υπ. Οικονομικών: Με ταχύ ρυθμό αυξάνονται οι οφει-
λέτες που αδυνατούν να πληρώσουν- 2.248.233 ΧΡΩΣΤΟΥΝ 68 ΔΙΣ. ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ- Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη από τις αρχές του 2013 έφθασαν 
στα 15,2 δισ.  •  Υπ. Ανάπτυξης: ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ  
•  Γαλλία: ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ  •  Μ. Σακέλλης: ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΝΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ» ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙ-

ΛΕΣ- Αυξήθηκαν κατά 7,2 δισ. στο επτάμηνο και ανέρχονται συνολικά 
σε 68 δισ. ευρώ • ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ 
ΕΝΦΙΑ- Καταβολή σε έξι δόσεις  •  Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ- Που 
είναι σε καθυστέρηση  •  Μέσω πόρων του ΕΣΠΑ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟ-
ΚΙΟΥ ΣΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  •  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ-ΧΑΜΑΣ 
ΓΙΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ- Στις συνομιλίες στο Κάστρο  •  «ΝΑΙ» ΤΗΣ 
ΔΙΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ- Με μηνύματα προς τους σκληροπυρηνικούς 
μητροπολίτες η ανακοίνωση.

ΤΑ ΝΕΑ: Καμία έκπτωση για τα ξενοίκιαστα- Οριστικά σε 6 δόσεις η 
πληρωμή- ΜΠΑΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ  •  Φρανσουά Ολάντ: ΝΕΑ ΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥΣ  •  Ρητή διάταξη για τις γενοκτονίες 
των Ελλήνων- ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ  •  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Νέες ρυθμίσεις για τους οικονομικά αδύνα-
μους- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΕΞΠΡΕΣ  •  ΠΥΡΕ-
ΤΟΣ ΖΥΜΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΚΑΙ… ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ  
•  Νέος Υπ. Οικονομίας ο Μακρόν ενώ η κρίση στους σοσιαλιστές 
βαθαίνει- Ο ΟΛΑΝΤ ΠΑΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙ ΜΕ «ΤΣΑΡΟ» 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΡΟΤΣΙΛΝΤ  •  Όχι στα κηρύγματα μίσους- «ΝΑΙ» ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ  •  Αίτημα στις 
Βρυξέλλες για χρήση πόρων του ΕΣΠΑ- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

ΕΘΝΟΣ: Οι τελικές ρυθμίσεις για τον υπολογισμό του φόρου- ΟΙ ΚΕΡ-
ΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ  •  ΜΕ ΑΤΖΕΝΤΑ ΦΟ-
ΡΟ-ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΩΝ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ  •  Ουκρανική Κρίση: 
ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗ  •  Δεξιά στροφή- ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΡ. ΟΛΑΝΤ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ένα ΑΕΠ «φέσια» από ιδιώτες 

σε Εφορίες, Τράπεζες και Ταμεία- ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΡΕΟΣ 160 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ  •  
Πανηγυρίζουν οι Παλαιστίνιοι- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ ● 
ΕΝΦΙΑ: ΛΕΙΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ  •  Νέα Δημοκρατία: ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ 
ΚΟΥΒΕΛΗ Η ΔΕΞΙΑ ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ  •  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΑΕΙ: 
ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗ 402 «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: 200.000 συνταξιοδοτήσεις ως τον Δεκέμβριο 
λόγω Μνημονίων- Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ!  •  Επίτροπος 
Δικαιωμάτων: Η ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  •  ΚΑΙ 
ΧΕΙΡΑΨΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ  •  Για τη συγκυβέρνηση- ΠΡΟΣΓΕΙΩΣΗ 
ΕΝ ΟΨΕΙ… ΠΑΡΙΣΙΩΝ  •  Εκεχειρία στη Γάζα- ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η πρώτη πληρωμή στο τέλος Σεπτεμβρίου μαζί με 
την καταβολή του φόρου εισοδήματος- ΤΡΕΛΑ! ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΤΟ ΚΑΙ Ο 
«ΝΕΟΣ» ΕΝΦΙΑ- Σε 6 δόσεις αλλά χωρίς καμία έκπτωση για όσους 
θέλουν να εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό.

ΕΣΤΙΑ: ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ- Να μεταφερθή στους Δήμους 
ο φόρος ακινήτων.

Η ΑΥΓΗ: ΕΝΦΙΑ: Φιάσκο οι περιβόητες «βελτιώσεις»- ΦΟΡΟΑΠΟΓΝΩ-
ΣΗ ΓΙΑ 2.428.233 ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Με τις περσινές τιμές ο φόρος- ΣΕ 6 ΔΟΣΕΙΣ Ο 
ΕΝΦΙΑ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Κώδικας Δεοντολογίας για τα κόκκινα δάνεια»- 
ΑΦΗΝΟΥΝ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΖΟΥΝ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Οι στενές σχέσεις Ερντογάν με τους Εβραίους, ο 
«τρελός» Νταβούτογλου, οι μυστικές υπηρεσίες, ο ρόλος της Ρωσίας και 
το κρίσιμο σταυροδρόμι του Ελληνισμού- «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ» ΚΑΙ 
ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.
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ΜΠΑΛΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

TA NEA |  Σελίδες 1-20-29 | 27/08/2014

Μπαλώματα, μπρος - πίσω, λειψή προετοιμασία, καθυστε-
ρήσεις. Ένα μήνα η κυβέρνηση βασανίζεται με τον ΕΝΦΙΑ 
και μόλις χθες κλείδωσαν στο ανώτερο κυβερνητικό επί-
πεδο οι αλλαγές στον φόρο, που εξελίχθηκε στον απόλυτο 
καλοκαιρινό εφιάλτη του Μεγάρου Μαξίμου.
Από την 1 η Αυγούστου, όταν ανέβηκαν τα εκκαθαριστικά 
του ΕΝΦΙΑ στο Taxis, η κυβέρνηση πασχίζει να βρει λύ-
σεις για να διορθώσει αδικίες και αβλεψίες του αρχικού 
νόμου, να κατακαθίσει η σκόνη που σήκωσαν οι αντιδρά-
σεις των κυβερνητικών βουλευτών λειτουργώντας ως φο-
ρείς της οργής των ψηφοφόρων.
Τέσσερις εβδομάδες αργότερα, δεν γίνεται τίποτα περισ-
σότερο από τις αυτονόητες διορθώσεις στα παραφουσκω-
μένα εκκαθαριστικά σε περίπου 4.000 οικισμούς εκτός 
αντικειμενικού προσδιορισμού. Οι δόσεις κλειδώνουν στις 
έξι αφού ζυμώνονταν το τελευταίο δεκαήμερο μεταξύ έξι 
και επτά, ενώ η αγωνία να μην ταλαιπωρηθούν οι φορο-
λογούμενοι που δικαιούνται εκπτώσεις και απαλλαγές 
Πιο εύκολη θα είναι η διαδικασία για όσους δικαιούνται 
εκπτώσεις και απαλλαγές λόγω χαμηλών εισοδημάτων 
φτάνει στο σημείο να βγάζει από την εξίσωση των προϋ-
ποθέσεων, εκτός από την ασφαλιστική, και τη φορολογική 
ενημερότητα.
Τέλος, ύστερα από ένα μπρος - πίσω με τα ξενοίκιαστα, η 
κυβέρνηση στερεί τις προσδοκίες που η ίδια προκάλεσε 
πριν από μόλις τέσσερις ημέρες για τους ιδιοκτήτες ξενοί-
κιαστων ακινήτων.
Μετά τη χθεσινή σύσκεψη Σαμαρά - Βενιζέλου - Χαρδού-
βελη τα καλά νέα είναι ότι όσοι δικαιούνται εκπτώσεις και 
απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα χρειαστεί να κάνουν 
σχεδόν τίποτα για να τις κερδίσουν. Η διαδικασία θα είναι 
αυτοματοποιημένη, με διαγραφή των προϋποθέσεων τόσο 
της ασφαλιστικής όσο και της φορολογικής ενημερότητας, 
που αρχικά προέβλεπε ο νόμος.
Τα άσχημα νέα είναι ότι παρά τις σχετικές διαρροές την 
περασμένη Παρασκευή από στελέχη της ΝΔ για έκπτωση 
25% - 30% στα ξενοίκιαστα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, 
τα ξενοίκιαστα φέτος δεν γλιτώνουν ούτε ένα ευρώ φό-
ρου. Κάποιες πηγές αναφέρουν ότι θα υπάρξει έκπτωση 
50% του χρόνου...
Η κυβέρνηση ελπίζει ότι στη σύσκεψη Σαμαρά - Βενι-
ζέλου - Χαρδούβελη ξέμπλεξε το κουβάρι του ΕΝΦΙΑ 
τουλάχιστον για φέτος και εντός της εβδομάδας προωθεί 
στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με τις απαραίτητες διορ-
θώσεις. Μένει να φανεί βέβαια αν η νέα εκκαθάριση θα 
οδηγήσει τα βεβαιωμένα έσοδα στην περιοχή των 3,240 
δισ. ευρώ που απαιτεί η τρόικα ή η υπεραπλούστευση της 
διαδικασίας εξαιρέσεων και μειώσεων θα οδηγήσει στα 
βράχια τα βεβαιωμένα έσοδα. Ουδείς γνωρίζει με ακρί-
βεια πόσοι είναι οι δικαιούχοι εκπτώσεων και απαλλαγών 
και πόσο θα στοιχίσουν... Το γεγονός όμως ότι η κυβέρνη-
ση αποφάσισε να βγάλει από τα κριτήρια και την παράμε-

τρο της φορολογικής ενημερότητας δείχνει πόσο καίγεται 
να αμβλύνει τις επιβαρύνσεις από τον ΕΝΦΙΑ.
Ούτως ή άλλως, βγάζοντας μόνο την ασφαλιστική και όχι και 
τη φορολογική ενημερότητα θα είχε τη δυνατότητα να προ-
χωρήσει σε αυτοματοποιημένη διαδικασία για απαλλαγές και 
μειώσεις. Η επιλογή της κατάργησης και της φορολογικής 
ενημερότητας (να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες μη ρυθμι-
σμένες φορολογικές οφειλές έλεγε ο νόμος) δείχνει ότι η 
κυβέρνηση θέλει να διευρύνει όσο γίνεται τους δικαιούχους 
εκ των υστέρων εκπτώσεων.
Με βάση τις χθεσινές αποφάσεις, είναι σαφές ότι πλην 
ειδικών περιπτώσεων δικαιούχων - όταν για παράδειγμα 
υπάρχουν δεσμευμένα ακίνητα ή σε περιπτώσεις ανάπηρων 
για τους οποίους οι λογιστές θα χρειαστεί να υποβάλουν πι-
στοποίηση των ποσοστών αναπηρίας με βάση τις περυσινές 
βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά ταμεία - η Γενική Γραμμα-
τεία Δημοσίων Εσόδων θα κάνει εκ νέου την εκκαθάριση και 
θα προκύψουν οι δικαιούχοι.
Μετά την προαναγγελία για την κατάργηση ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενημερότητας απομένουν μόνο τα κριτήρια του 
εισοδήματος και της επιφάνειας της ακίνητης περιουσίας. 
Εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας κτισμάτων 
και 9.000 εισόδημα με προσαύξηση 1.000 ευρώ για κάθε 
μέλος της οικογένειας οδηγούν σε μείωση του φόρου κατά 
50%.
Για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία άνω του 
80% με εισόδημα έως 12.000 ευρώ (επίσης με προσαύξηση 
1.000 ευρώ) και κτίσματα επιφάνειας έως 150 τ.μ. προβλέπε-
ται απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.
Στο θέμα των ξενοίκιαστων ακινήτων, η κυβέρνηση δεν απέ-
φυγε ακόμα μία γκάφα. Άνοιξε παράθυρο μειώσεων φόρου 
25% - 30% την περασμένη Παρασκευή από στέλεχος του 
Μεγάρου Μαξίμου (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα κόστιζε 
πάνω από 100 εκατ. ευρώ), το οποίο χθες έκλεισε οριστικά. 
Διαπιστώθηκε, αφενός, ότι το μέτρο θα κόστιζε περισσότερα 
από 100 εκατ. ευρώ θέτοντας σε κίνδυνο τον στόχο βεβαί-
ωσης εσόδων κοντά στα 3,2 δισ. ευρώ μετά τις διορθώσεις 
(αρχικά βεβαιώθηκαν με σωρεία λαθών έσοδα 3,511 δισ. 
ευρώ), αφετέρου, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διασταύρωσης 
των στοιχείων που αποτυπώνονται στο Ε9 με τα στοιχεία 
του εντύπου Ε2 όπου δηλώνονται τα ενοικιαζόμενα ή κενά 
ακίνητα. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν έχει 
τη δυνατότητα, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, να κάνει 
διασταύρωση στα δύο αρχεία! Έτσι, αν το υπουργείο Οικο-
νομικών ήθελε να κάνει εκπτώσεις στα μη ηλεκτροδοτού-
μενα ξενοίκιαστα ακίνητα, θα έπρεπε να ζητήσει από τους 
συγκεκριμένους φορολογουμένους να κάνουν διορθώσεις 
στο Ε9. Ο βασικός λόγος, βέβαια, δεν είναι η ταλαιπωρία 
των φορολογουμένων αλλά το κόστος των εκπτώσεων για τα 
ξενοίκιαστα.
•Οι 3+1 διορθώσεις 
 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ νέες εκπλήξεις, στο υπουργείο 
Οικονομικών γράφεται η σχετική νομοθετική ρύθμιση με 
τις διορθώσεις ώστε να κατατεθεί εντός της εβδομάδας στη 
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Βουλή, θα προβλέπει: 
1.ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ των οφειλών σε έξι δόσεις έως το τέλος 
Φεβρουαρίου. Η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης 
λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου.
2.ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ για τους φορολογουμένους εκεί-
νους που έχουν ακίνητα σε περίπου 4.000 οικισμούς εκτός 
συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού. Αν ο φόρος που 
προκύπτει στη νέα εκκαθάριση είναι χαμηλότερος, λαμβά-
νεται αυτός υπόψη, αν προκύπτει υψηλότερος «κερδίζει» 
το προηγούμενο εκκαθαριστικό. Για τη νέα εκκαθάριση θα 
ληφθούν υπόψη οι τιμές ΦΑΠ όπως είχαν καθοριστεί από 
την περσινή απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυ-
ραγάνη. Η εισήγηση αυτή έχει γίνει εδώ και περίπου τρεις 
εβδομάδες από τον κ. Μαυραγάνη.
3.ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από τον ΕΝΦΙΑ για έναν χρόνο όλα τα ακίνη-
τα στην Κεφαλονιά αλλά και ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε 
άλλες περιοχές της χώρας και έχουν πληγεί από σεισμούς.
4.ΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ προκύψουν ενδεχομέ-
νως και πάλι κάποια λάθη (!), συμψηφισμοί θα γίνουν στην 
τελευταία δόση του Φεβρουαρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συντάσσει ήδη εγχει-
ρίδιο συνηθέστερων λαθών προκειμένου φορολογούμενοι 
οι οποίοι έκαναν λάθη κατά τη συμπλήρωση του Ε9 να τα 
διορθώσουν με ασφάλεια μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, όταν θα 
ανοίξει το σύστημα για υποβολή διορθωτικών δηλώσεων.

ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΑΣΠΙΔΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ 
ΜΝΗΜΕΙΟ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-38-39 | 27/08/2014

Μάχη με τα χώματα δίνουν οι ανασκαφείς στην Αμφίπολη, 
ενώ καλύπτουν με στέγαστρο-ασπίδα για τα καιρικά φαινό-
μενα όλο το μνημείο. Το στέγαστρο θα είναι προσωρινό και 
θα αντικατασταθεί στο μέλλον με κάποιο άλλο, αφού ολοκλη-
ρωθεί η ανασκαφή και φανούν όλες οι ανάγκες.
H ποταμίσια άμμος που φαίνεται να έχει κατακλύσει τους 
ταφικούς θαλάμους χρειάζεται να αφαιρεθεί ώστε να διαπι-
στωθεί ποιος ήταν ο νεκρός που είχε ταφεί εκεί. H αφαίρεση 
πρέπει να γίνει με επιστημονικό τρόπο, καθώς μπορεί μεν να 
υπάρχει αδημονία ως προς την ταυτότητα του νεκρού, όμως 
αυτή ακριβώς η ταυτότητα μπορεί να χαθεί εφόσον όλα δεν 
γίνουν με τον σωστό τρόπο.
H άμμος μέσα στον τάφο πιθανώς σημαίνει ότι νερά από 
πλημμύρες του ποταμού Στρυμόνα μπήκαν πολλές φορές σε 
αυτόν ανά τους αιώνες. Εφόσον αυτό συνέβη, Ί τα κεραμικά 
ευρήματα έχουν κουνηθεί από τη θέση τους, σε αντίθεση με 
τα μεταλλικά, άρα θα πρέπει τα χώματα να ερευνηθούν με 
προσοχή.
Χθες αφαιρέθηκε και ο τελευταίος δόμος από τον τοίχο 
σφράγισης, που έκλεινε την πρόσοψη του ταφικού μνημεί-
ου, αποκαλύπτοντας τη συνέχεια του ψηφιδωτού δαπέδου. 
Όπως είχε γράψει το «Εθνος» πριν από δέκα μέρες, πίσω 
από τον τοίχο και μέχρι την είσοδο του τάφου υπάρχει ψηφι-
δωτό δάπεδο με ρόμβους το οποίο φαίνεται να συνεχίζεται. 
Η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει: «Στο κέ-

ντρο και μπροστά από την είσοδο αποκαλύπτεται βοτσαλωτό 
δάπεδο, που αποτελείται από ορθογώνια και τετράγωνα σχή-
ματα, πλαισιωμένα από ασπρόμαυρους ρόμβους. Στο κάτω 
μέρος της πρόσοψης εμφανίζεται στη νωπογραφία ταινία, 
μπλε χρώματος, η οποία συνεχίζεται και στους πλευρικούς 
τοίχους».
Οι ανασκαφείς εξακολουθούν να αφαιρούν χώματα από τον 
προθάλαμο, σε πλάτος περίπου δύο μέτρων, από τον τοίχο 
της εισόδου.
Ο εσωτερικός χώρος καλύπτεται ακόμη από όγκο χωμάτων, 
ο οποίος θα αφαιρείται, με ιδιαίτερη προσοχή, στις επόμενες 
μέρες. Όταν αυτή n αφαίρεση ολοκληρωθεί, θα διαπιστωθεί 
σε ποια κατάσταση βρίσκεται η πόρτα που αναμένεται να 
βρεθεί.
Επίσης, πραγματοποιούνται, συστηματικά, εργασίες συντή-
ρησης και στερέωσης τόσο της πρόσοψης του μνημείου όσο 
και του εσωτερικού του αποκαλυπτόμενου χώρου. Παράλλη-
λα με την πρόοδο της ανασκαφικής έρευνας δημιουργούνται 
οι εργοταξιακές υποδομές, που θα εξασφαλίσουν καλύτερες 
συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους και ασφαλέστερη 
προστασία στο ταφικό μνημείο από τις καιρικές συνθήκες. 
Χθες ολοκληρώθηκε και η τοποθέτηση του προσωρινού στε-
γάστρου που καλύπτει εξωτερικά το μνημείο.
Τέλος, υπό την διεύθυνση της κ. Κ. Περιστέρη δημιουργήθη-
κε διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τις ειδικότητες 
πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα, γεωτεχνικού, τοπογρά-
φου, συντηρητή και γεωλόγου, n οποία θα παρέχει την ανα-
γκαία τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο μελετών και εργασιών, 
που απαιτούνται για τη διασφάλιση του μνημείου. Δόθηκε 
προτεραιότητα στις μελέτες και εργασίες για την απορροή 
των ομβρίων, για τπ στατική ενίσχυση των αποκαλυπτομένων 
τοίχων, για τη συντήρηση επιφανειών, ποικίλης υφής, και 
των χρωμάτων.
 «Ένα μνημείο βγαίνει και παράλληλα συντηρείται, αλλιώς 
το χάσαμε», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ n ανασκαφέας Κατερίνα 
Περιοτέρη.
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, το μαύρο χρώμα που χρησι-
μοποιούσαν οι ζωγράφοι της εποχής ήταν ο άνθρακας, το 
κάρβουνο. Το πορφυρό χρώμα, γνωστή ως «πορφύρα» από 
αρχαιότατων χρόνων σαν βασιλική βαφή, ήταν π ωραιότερη 
και ακριβότερη βαφή. H πορφύρα θεωρήθηκε από την αρχή 
ευγενές χρώμα και σύμβολο των Θεών και βασιλιάδων. H 
λέξη πορφύρα είναι το συνολικό όνομα μιας ομάδας κοχυ-
λιών και απαιτούνταν μεγάλος αριθμός κοχυλιών και άλλων 
μαλακίων που συγκεντρώνονταν σταγόνα σταγόνα.
Το μπλε χρώμα είναι ο αζουρίτης, από τον λαζουρίτη (lapis 
lazuli), που σημαίνει πέρα από τις θάλασσες, διότι υπήρχε 
αποκλειστικά στην Περσία. Για την παραγωγή του απαιτού-
νταν περίπλοκες μέθοδοι, γι' αυτό και ήταν ακριβό υλικό. 
Άλλη μια ομάδα μπλε είναι οι ενώσεις χαλκού με αμμωνία, 
ενώ το μπλε κοβαλτίου χρησιμοποιήθηκε ευρέως, καθώς 
επίσης το «λαζούρι» - έτσι ονομαζόταν το ινδικό, που είναι 
το χρώμα μαβί, φυτικό και το έφερναν από την Ινδία.


