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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πρόοδο στα θέματα που αφορούν στην βελτίωση 
του φοροεισπρακτικού μηχανισμού (σ.σ. χτες 
ανακοινώθηκε ότι τα έσοδα του Μαρτίου ήταν 1 δισ. 
ευρώ πάνω από το στόχο), στην καταπολέμηση της 
διαφθοράς, στην αποτελεσματικότητα των διοικητικών 
υπηρεσιών κ.α. διαπιστώνει ο πρωθυπουργός 
κατά τις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. 
Αντίθετα, παραμένουν τέσσερα σημεία διαφωνίας 
στις εργασιακές σχέσεις, στο ασφαλιστικό, στην 
αύξηση του ΦΠΑ και στη φιλοσοφία για την 
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. «Θέλω να είμαι 
σαφής: δεν πρόκειται εδώ για αδυναμία τεχνικής 
προσέγγισης, αλλά για πολιτική διαφωνία, που, 
όμως, όλοι γνώριζαν εκ των προτέρων στο βαθμό που 
αναγνώριζαν και εξακολουθούν να αναγνωρίζουν 
ότι ο συμβιβασμός που επιδιώκουμε θα σέβεται τη 
σαφή εντολή του ελληνικού λαού έτσι όπως αυτή 
εκφράστηκε στις εκλογές του Ιανουαρίου» δήλωσε 
στο πρακτορείο Reuters, σε μια προσπάθεια αλλαγής 
του κλίματος.
«Παρά τις κακοφωνίες, τις αλλοπρόσαλλες διαρροές 
και δηλώσεις των τελευταίων ημερών από την άλλη 
πλευρά, παραμένω σταθερά αισιόδοξος για συμφωνία 
ως το τέλος του μήνα. Γιατί γνωρίζω ότι η Ευρώπη έχει 
μάθει να ζει μέσα από τις διαφωνίες της, να συνθέτει 
προωθητικά και να προχωρά. Είμαι πεπεισμένος ότι 
η Ευρώπη των δημοκρατικών παραδόσεων και του 
Διαφωτισμού δεν θα υποκύψει σε ακραίες φωνές 
κάποιων, δεν θα επιλέξει τον δρόμο ενός ανήθικου 
και στυγνού χρηματοδοτικού εκβιασμού, αλλά το 
δρόμο της γεφύρωσης των διαφορών, το δρόμο 
της σταθερότητας και του αμοιβαίου σεβασμού, 
πάνω από όλα στη δημοκρατία, προς όφελος του 
κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος» πρόσθεσε, 
περιγράφοντας την κατάσταση των ημερών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η αξιοποίηση του σιδηροδρόμου για 
την παραγωγική, κοινωνική και χωρι-
κή-πολεοδομική ανασυγκρότηση της 
σύγχρονης Ελλάδας αποτελεί προ-
τεραιότητα της Κυβέρνησης και του 
υπουργείου τόνισε ο αναπληρωτής 
υπουργός Υποδομών Μεταφορών και 
Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης απευθύνο-
ντας χαιρετισμό στις εργασίες του Δι-
εθνούς Συμποσίου, με θέμα “Σιδηρό-
δρομος και Ανάπτυξη Πόλεων”, που 
πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Οι δραστηριότητες, που προωθούνται 
για τον ελληνικό σιδηρόδρομο τονί-
στηκε ότι μεταξύ άλλων περιλαμβά-
νουν: 

-Την υλοποίηση των βασικών σιδηρο-
δρομικών έργων, η κατασκευή των 
οποίων σε συγκεκριμένα τμήματα εκ-
κρεμεί επί πολλά χρόνια στη δίνη των 
παθογενειών του συστήματος παρα-
γωγής έργων και μελετών της χώρας 
και στις συμπληγάδες ατελέσφορων 
και αντιφατικών πολιτικών, διοικητι-
κών επιλογών και πειραματισμών του 
παρελθόντος.

-Σύγχρονες συνδέσεις του βασικού 
δικτύου με λιμάνια, βιομηχανικές ζώ-
νες, διασυνοριακούς κόμβους και 
δυναμικούς εμπορευματικούς σταθ-
μούς. 

-Προώθηση και ολοκλήρωση του 
προαστιακού δικτύου των μεγάλων 
μητροπολιτικών κέντρων Αττικής και 
Θεσσαλονίκης, με τις ευρύτερες περι-
οχές όμορων νομών. 

-Την αξιοποίηση και ανάπτυξη του σι-
δηροδρομικού δικτύου, που εδώ και 
πολλά χρόνια, με αποκορύφωμα την 
μνημονιακή περίοδο της τελευταίας 
πενταετίας, έχει πλήρως εγκαταλει-
φθεί και σκοπίμως απαξιωθεί -μαζί 
με επενδύσεις πολλών εκατομμυρίων 
ευρώ- εις βάρος της οικονομικής αξί-
ας και λειτουργικής αποτελεσματικό-
τητας των ελληνικών σιδηροδρόμων, 
της εθνικής οικονομίας και των τοπι-
κών κοινωνιών.

-Στοχευμένες δράσεις αξιοποίησης 
και ανάδειξης των ακινήτων, του κτι-
ριακού πλούτου και της πολιτιστικής 
και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, που 
διαθέτουν οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, 
σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, 
τους επιστημονικούς και κοινωνικούς 
φορείς.

Αναμόρφωση του 
συστήματος πα-
ραγωγής έργων 
και μελετών, με 
αφορμή τις κα-
θυστερήσεις των 
σιδηροδρομικών 
έργων ανακοί-
νωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός 
ΥΠΟΜΕΔΙ.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΕΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ

Προτεραιότητα στον σιδηρόδρομο

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

Ενεργοποιείται από σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υπαγωγή των οφειλετών στη ρύθ-
μιση με ευνοϊκούς όρους και έως 100 δόσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Πρόκειται για 
τη ρύθμιση η οποία προβλέπει διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών από τόκους, προσαυξήσεις 
και πρόσθετους φόρους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων οποίες έχουν συσσωρευτεί 
εδώ και πολλά χρόνια και τριπλασιάστηκαν την τελευταία πενταετία. Οι οφειλές αυτές προς το 
δημόσιο έφθασαν το 40% του ΑΕΠ το 2014.

Από σήμερα η ρύθμιση των 100 δόσεων
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

13
Μαΐου
2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο: “Αερομεταφορές – 
Παρόν και Μέλλον” 
AΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής 
ΠΑΤΡΑ

“iForce Επικοινωνίες”, 
Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου 
Προσωπικού Σωμάτων Ασφα-
λείας Δημοσίων Υπηρεσιών, 
Πανελλήνια Ένωση Πιλότων 

Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
Παν. Πατρών, Ινστιτούτο Επι-
στημών Χημικής Μηχανικής 

4-6
Ιουνίου
2015

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Βιώσιμες Λύσεις στη 
Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων: Μεγιστοποιώντας 
τον Αντίκτυπο της Εδαφικής Συνεργασίας»
ΚΑΒΑΛΑ

Υπό την αιγίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Υδατικών 
Πόρων

19-21
Ιουνίου
2015

 Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ διοργανώνει από τις 4 ως 
τις 29 Μαϊου 2015, στην Αθήνα, πρόγραμμα 
επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιού-
χους ΑΕΙ, ΤΕΙ και τελεί υπό την  έγκριση  
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (με βάση τον  Νόμο 3850/ΦΕΚ 
84-2/6/2010, όπου και καθορίζονται τα απα-
ραίτητα προσόντα  καθώς και οι ειδικότητες 
τεχνικού ασφαλείας ανά δραστηριότητα 
επιχειρήσεων), όπως επισημαίνεται σε 
ανακοίνωση.
Στις 100 ώρες του προγράμματος αναπτύσ-
σεται διεξοδικά ο ρόλος (οι αρμοδιότητες, 
τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις) του 
τεχνικού ασφαλείας. 
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσίαση 
και την ανάλυση του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων καθώς και στα σχετικά Προ-
εδρικά Διατάγματα που τον συμπληρώνουν 
και αφορούν στην προληπτική συντήρηση, 
την ασφάλεια μηχανών, την πυρασφάλεια, 
την διακίνηση φορτίων, τις πτώσεις και τις 
ολισθήσεις, τα ικριώματα, τις εργασίες σε 
ύψος, τις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, 
αυτές σε λατομεία κ.α. Βασικός σκοπός 
του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι 
καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις 

σχετικά με τις υποχρεώσεις του εργοδό-
τη και των εργαζομένων για τις ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας, την ελαχιστοποίηση του 
επαγγελματικού κινδύνου, την ανάλυση και 
καταγραφή των εργατικών 
ατυχημάτων, την αντιμετώπιση των βλαπτι-
κών παραγόντων κ.α. 
Πληροφορίες: http://goo.gl/Fll8Je

ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ: Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας

  Ομιλία με θέμα: «Το ρωμαϊκό υδραγωγείο Μυτιλήνης», θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου 
2015 -στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναίων (οδός Κέκροπος 10, Πλάκα) και ώρα 18.30. Θα 
μιλήσουν οι: δρ. Γιάννης Κουρτζέλλης και Μαρία Παππά.
Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.

ΔΙΑΛΕξΗ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

   Εκδήλωση με τίτλο:  «Infocycle – Όλη η γνώση 
για τη διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού… σε μια Ημερίδα», 
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων 
(Ananti City Resort) στις 29 Απριλίου 2015.
 Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «η ημερίδα 
απευθύνεται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της 
διαχειριστικής αλυσίδας για την ορθή διαχείριση 
των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), αλλά και σε κάθε ενδια-
φερόμενο ενεργό & ευαισθητοποιημένο πολίτη. 
Στοχεύει να επισημάνει το περιβαλλοντικό πρό-
βλημα που προκύπτει από τη μη ορθή διαχείριση 
των ΑΗΗΕ, να αναδείξει τις σωστές πρακτικές 
διαχείρισης και να ενημερώσει για αυτές όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς».
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του συγχρηματοδοτούμενου Έργου από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή  LIFE 13 INF/GR/1342  με 
διακριτικό τίτλο Infocycle  «Ανάπτυξη επικοινω-
νιακής και εκπαιδευτικής εκστρατείας για την 
ανακύκλωση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)». 

   Την πρωτοβουλία να επανιδρύσουν τον 
Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος στο 
νομό Καβάλας πήραν μηχανικοί της περιοχής, 
οι οποίοι και καλούν συναδέλφους τους σε 
συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 
Απριλίου 2015 ώρα 18:30 στα γραφεία του ΤΕΕ-
ΑΜ στην Καβάλα.
Πληροφορίες: Αϊβαζίδης Παναγιώτης – Πολιτι-
κός Μηχανικός (6944-523096 / panaivazidis@
gmail.com) Μακρής Βασίλης – Πολιτικός Μηχα-
νικός (6936-837161 / vsmakris@otenet.gr)

Ημερίδα

Ίδρυση Τμήματος ΣΠΜΕ 
Ν. Καβάλας 
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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
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Από σήμερα η ρύθμιση των 100 δόσεων

Κινητοποίηση στην Αθήνα πραγματοποίησαν χθες  οι μεταλ-
λωρύχοι της Χαλκιδικής. Το πρωί συγκεντρώθηκαν στην Με-
σογείων μπροστά από το υπουργείο ΠΑΠΕΝ και εν συνεχεία 
έκαναν πορεία και συγκέντρωση στη Βουλή. Παράλληλα το 
απόγευμα έγινε στα Προπύλαια συγκέντρωση κινήσεων πολι-
τών και φορέων που αντιτάσσονται με τους όρους υλοποίησης 
της επένδυσης στη Χαλκιδική. Στο μεταξύ αποφασισμένοι να 
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους δηλώνουν οι μεταλλωρύ-
χοι της Χαλκιδικής, μετά από τη συνάντηση αντιπροσωπείας 
τους με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΑΠΕΝ Γιάννη Τσιρώνη 
και τον γ.γ. Απόστολο Αλεξόπουλο. Ο πρόεδρος του Σωματεί-
ου Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Γιώργος Χατζής ανέφερε 
ότι δεν υπήρξε καμιά σαφής απάντηση από τον κ. Τσιρώνη. 
Όπως υποστήριξε, ο κ. Τσιρώνης περιορίστηκε να πει πως το 
υπουργείο θα τηρήσει τη νομιμότητα. Παράλληλα “δεν είναι 
δυνατόν να υπάρχει στην Ελλάδα επένδυση που δεν υφίστα-
ται τους νόμιμους ελέγχους και να βρίσκεται σε καθεστώς 
εμφυλίου όλη η περιοχή, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Γιάννης Τσιρώνης, σχετικά 
με την επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής. Ο κ. Τσιρώνης 
προσθέτει ότι το υπουργείο δεν δέχεται εκβιασμούς μέχρι να 
ολοκληρωθούν οι έλεγχοι από τους επιθεωρητές περιβάλλο-
ντος. Παράλληλα εκδηλώθηκαν αντιδράσεις σε πολιτικό επί-
πεδο, ενώ βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή, 
υπέρ της επένδυσης στις Σκουριές.

Για τη ρύθμιση πληρωμής με ευνοϊκούς όρους και έως 100 δόσεις των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών τους το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνω-
σε την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Στη σχετική ανακοίνωση 
σημειώνεται ότι: “Η συγκεκριμένη ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στα 
νοικοκυριά που οφείλουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία έως 3.000 
ευρώ, να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Δίνει, επίσης τη 
δυνατότητα σε εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εφόσον ενταχθούν 
στη ρύθμιση, να παραμείνουν βιώσιμες, όπως επισημαίνει το υπουργείο 
Οικονομικών. Η ρύθμιση κινείται σε πιο δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο και 
ως προς τον αριθμό των δόσεων, που ανέρχονται σε 100 χωρίς προϋπο-
θέσεις και ως προς το ελάχιστο ποσό καταβολής δόσης, που ανέρχεται 
στα 20 ευρώ. Οι οφειλές ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε 2 έως 100 δόσεις. Οι 
οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης έχουν απαλ-
λαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/97, πρό-
στιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς 
δήλωσης του Ν. 4174/13 που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή, 
καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβο-
λής, που τις επιβαρύνουν. Οι οφειλέτες, εφόσον το επιθυμούν, δύνανται 
να καταβάλουν ως προκαταβολή ποσό της επιλογής τους, μεγαλύτερο 
των 200 ευρώ, προκειμένου να έχουν ισόποση μείωση από το κεφά-
λαιο, τις προσαυξήσεις και τους τόκους του προγράμματος ρύθμισης 
που θα επιλέξουν. Προκειμένου να ισχύσει αυτή η μερική διαγραφή, 
θα πρέπει να πληρωθούν κανονικά οι δέκα πρώτες δόσεις της ρύθμισης 
ή όλες εφόσον η ρύθμιση είναι μικρότερη των δέκα δόσεων. Καταλη-
κτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται: H 27η Απριλίου 2015, 
σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης με ποσό προκαταβολής. Η 26η Μαΐου 

2015 , σε περίπτωση σύναψης ρύθμισης μόνο με δόσεις. Ρυθμιζόμενες 
οφειλές έως 5.000 ευρώ δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις και 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Οφειλές άνω των 5.000 ευρώ επιβα-
ρύνονται με τόκο 3% ετησίως. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών 
ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον υπάρξει ρύθμιση 
με προκαταβολή (μερική εξόφληση) η προκαταβολή καταβάλλεται εντός 
τριών ημερών από την αίτηση και η πρώτη δόση έως την τελευταία ημέ-
ρα του επόμενου μήνα. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται στο τέλος 
κάθε μήνα.

Από σήμερα Παρασκευή, τίθενται σε 
ισχύ οι νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
για την κατασκευή του Σταθμού "Καλα-
μαριά" του Μετρό Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο της επέκτασής του προς ανα-
τολάς. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν για 
περίπου έξι μήνες.Στο πλαίσιο αυτό, η 
κυκλοφορία θα γίνεται με μία λωρίδα 
ανά κατεύθυνση στο τμήμα της οδού 
Πόντου, από τη συμβολή της με την οδό 
Ριζούντος μέχρι εκείνη με την οδό Σου-
μελά, με ταυτόχρονη κατάληψη του πεζοδρομίου, από το ύψος της οδού Παπα-
νικόλα μέχρι το ύψος της οδού Μεταμορφώσεως. Η κυκλοφορία των οχημάτων 
θα διεξάγεται από το ελεύθερο ρεύμα πορείας της οδού (ρεύμα προς δυτικά) 
με αμφιδρόμησή του.Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διακόπτεται στο τμήμα 
της οδού Μεταμορφώσεως, από τη συμβολή της με την οδό Πόντου μέχρι τη 
συμβολή της με την οδό Αμισού. Η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση 
από Πόντου προς Μεταμορφώσεως και από Αιγαίου προς Μεταμορφώσεως θα 
διεξάγεται μέσω των οδών Πόντου- Μητροπολίτου Κυδωνιών Γρηγορίου - Αργυ-
ρουπόλεως - Μεταμορφώσεως. Παράλληλα, αντιστρέφεται η φορά κίνησης της 
οδού Επανομής, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πόντου και Ανδριανουπόλεως 
και μονοδρομείται με φορά κίνησης προς την οδό Πόντου. Η κυκλοφορία των 
οχημάτων από Ανδριανουπόλεως προς Μεταμορφώσεως θα διεξάγεται μέσω 
των οδών Ανδριανουπόλεως -Επανομής - Πόντου. Το τμήμα της οδού Παπανι-
κόλα, από τη συμβολή της με την οδό Αμισού μέχρι τη συμβολή της με την οδό 
Πόντου, μετατρέπεται σε αδιέξοδο. Απαγορεύεται, τέλος, η στάση και στάθμευση 
των οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία οδικών αξόνων.

Κινητοποιήσεις για τα μεταλλεία 
Χαλκιδικής 

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες στις 
21:07, στον θαλάσσιο χώρο νοτιανατολικά της Κρήτης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις 
του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται στα 10 χλμ. 
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, σεισμολόγο Ευθύμη Λέκκα, «υπάρχει πιθανότητα να 
προκληθεί τσουνάμι ύψους ενός μέτρου από τη δόνηση». Ο σεισμός, σημειώθηκε μεταξύ 
του δυτικού άκρου της Κρήτης και της Κάσου πάνω στο Ελληνικό Τόξο, εκεί που τέμνεται 
η ευρωπαϊκή με την αφρικανική πλάκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη και 
ιδίως στο Ηράκλειο και τον Αγιο Νικόλαο, αλλά και στην Κάσο, την Καρπαθο και τη Ρόδο.

Σεισμός στην Κρήτη

Αύξηση 19,3% καταγράφηκε τον περασμένο Δεκέμ-
βριο στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της 
χώρας, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν 30,2%. Σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά το δωδεκάμηνο Ιανου-
αρίου- Δεκεμβρίου 2014 σημειώθηκε αύξηση 22,5% 
στους επισκέπτες των μουσείων και αύξηση 27,9% 
στις εισπράξεις. Στους αρχαιολογικούς χώρους, τον 
Δεκέμβριο πέρυσι υπήρξε αύξηση των επισκεπτών 
κατά 33,8% και αύξηση των εισπράξεων σε ποσοστό 
35%. Στο σύνολο του 2014, παρατηρήθηκε αύξηση 
των επισκεπτών κατά 21,9% και αύξηση των εισπρά-

ξεων κατά 13,5%.

Αύξηση επισκεπτών

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα 
προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Μαρτίου 2015, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισο-
ζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 500 εκατ. ευρώ 
έναντι ελλείμματος 448 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2014 και του στόχου για έλλειμμα 2.111 εκατ. ευρώ. 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 
ύψους 1.735 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 
1.541 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2014 και στόχου για 
πρωτογενές πλεόνασμα 119 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθα-
ρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.022 
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 95 εκατ. ευρώ ή 0,8 
%  έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 10.574 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 584 
εκατ. ευρώ ή 5,2% έναντι του  στόχου. Οι επιστροφές εσόδων 
ανήλθαν σε 796 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας  αύξηση κατά 135 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (661 εκατ. ευρώ).  Τα έσοδα του 
ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.448 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 678 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Μάρτιο, το ύψος 
των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θε σε 4.232 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.062 
εκατ. ευρώ ή 33,5 %  έναντι του μηνιαίου στόχου.

Στοιχεία εκτέλεσης  
του κρατικού  

προϋπολογισμού

Περιορίζεται η επίδραση της οικονομικής 
κρίσης στις δαπάνες των ελληνικών νοι-
κοκυριών σε θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, 
ύδρευση και τηλεπικοινωνίες. Σύμφωνα 
με έρευνα που πραγματοποίησε το ΚΕΠΚΑ 
(Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών) , προ-
κύπτει ότι ενώ το 2014 ένα ποσοστό κατα-
ναλωτών της τάξης του 49,4% δήλωναν ότι 
είχαν μειώσει τα έξοδα για θέρμανση, το 
2015 το ποσοστό αυτό να περιορίστηκε στο 
26,2%. Αντίστοιχα, ενώ το 2014 το 38,6% των 
καταναλωτών δήλωναν ότι είχαν περιορίσει 
τα έξοδα για ηλεκτρικό ρεύμα, ύδρευση, 
τηλεπικοινωνίες, το 2015 το ποσοστό μειώ-
θηκε στο 22,6%. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
της έρευνας προκύπτει ότι: Το 85,1% των 
καταναλωτών έχουν μειώσει, γενικά την κα-
τανάλωση, τον τελευταίο χρόνο. Από αυτούς, 
που δήλωσαν ότι έχουν μειώσει την κατανά-
λωση, 70,5% μείωσε τις αγορές ένδυσης – 
υπόδησης, το 54,6% τη διασκέδαση, το 43,1% 
την αγορά τροφίμων, το 41,5% τις διακοπές, 
το 26,2% τη θέρμανση, το 22,6% το ηλεκτρικό 
ρεύμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, το 20,9% 
τις μετακινήσεις, το20,6% τα καλλυντικά, το 
15,8% τα είδη καθαριότητας σπιτιού, το 14,2% 
τον οικιακό εξοπλισμό, το 12,8% την υγεία, 
το 12,4% τα είδη προσωπικής υγιεινής και 

το 10,1% την εκπαίδευση. Οι μειώσεις είναι 
λιγότερο έντονες, σε όλες τις κατηγορίες 
εξόδων, σε σχέση με το 2014. 
Διακοπή κυκλοφορίας
Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης των 
μέτρων βραχοποροστασίας στην Κοιλάδα 
των Τεμπών πρόκειται να πραγματοποιη-
θούν, από τις 21 έως τις 27 Απριλίου, όπως 
προβλέπεται από το εγκεκριμένο πρόγραμ-
μα τακτικής συντήρησης μέτρων βραχοπρο-
στασίας. Αυτό αναφέρει σχετική ανακοίνω-
ση της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ». Για 
την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών, είναι 
απαραίτητη η διακοπή της κυκλοφορίας 
στην Κοιλάδα των Τεμπών την Τετάρτη και 
την Πέμπτη, 22 και 23 Απριλίου, από τις 7:00 
έως τις 20:00. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
οι οποίες θα ισχύσουν κατά τη διάρκεια της 
διακοπής της κυκλοφορίας στην Κοιλάδα 
των Τεμπών, καθώς και οι παρακαμπτήρι-
ες διαδρομές, θα ανακοινωθούν από την 
ΕΛΑΣ. Για περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα www.aegeanmotorway.gr. Κατά 
τη διάρκεια της διακοπής της κυκλοφορίας 
στην Κοιλάδα των Τεμπών θα γίνει αναστολή 
είσπραξης διοδίων στους σταθμούς διοδίων 
Πυργετού, Μακρυχωρίου, πλευρικό Μακρυ-
χωρίου και πλευρικούς Γυρτώνης.

Ενεργειακές δαπάνες  
των νοικοκυριών



Στο Μεξικό, κατά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, εργάζονται ετησίως 519 ώρες 
περισσότερο απ’ ότι ένας τυπικός Αμερικανός εργαζόμενος, αλλά αμείβονται 
λιγότερο από κάθε άλλη βιομηχανική χώρα. Στη Χιλή, καταγράφεται η χειρότερη 
ανισότητα: το 20% του πληθυσμού ζει με περίπου 31.000 δολάρια το χρόνο, μετά 
από φόρους, ενώ ένα άλλο 20% έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο 
από 2.400 δολάρια!
Η Κορέα είναι σήμερα αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: πολύ λίγες γεννήσεις 
και, επίσης, πολύ λίγες εργαζόμενες γυναίκες. Στην Εσθονία, οι μισθοί είναι 
χαμηλοί και η μακροχρόνια ανεργία υψηλή, σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Στη Ρωσία μόνο το 5% απασχολείται με μερική απασχόληση, οι υπερωρίες 
είναι σπάνιες και κάθε Ρώσος έχει δικαίωμα 28 ημερών διακοπών. Αντίθετα, 
στην Πολωνία ένας στους δέκα εργάζεται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα και 
ένας στους πέντε με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη χώρα που 
δεν έχει κατοχυρωμένο το δικαίωμα των ετήσιων διακοπών, όπως, επίσης, την 
αναρρωτική άδεια ή άδεια μητρότητας!
Στην Ουγγαρία η πρόταση νόμου για εβδομάδα εργασίας 38 ωρών το 2002, δεν 
πέρασε και περίπου το 70% εργάζεται 39-41 ώρες την εβδομάδα, ενώ μόνο ένα 
5% λιγότερες από 30 ώρες. Στην Ιαπωνία, που έχει τη φήμη των πιο σκληρά 
εργαζόμενων, από το 1990 οι ώρες εργασίας μειώνονται βαθμιαία, ενώ σχεδόν 
ανύπαρκτες είναι στη Σλοβακία οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης.
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ΟΙ ΠΙΟ ΣΚΛΗΡΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ…

Στην Ολλανδία εργάζονται λιγότερο από κάθε άλλο βιομηχανικό κράτος, 
η εργάσιμη εβδομάδα των τεσσάρων ημερών είναι σχεδόν κανόνας, ενώ 
νόμος του 2000, δίνει το δικαίωμα σε πρόγραμμα μερικής απασχόλησης, με 
διατήρηση της δουλειάς, της ωριαίας αμοιβής, την υγειονομική περίθαλψη 
και όλες τις άλλες παροχές!
Η Δανία, είναι η κορυφαία από άποψη ισορροπίας μεταξύ εργασίας-
προσωπικής ζωής, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας είναι κοινός τόπος και οι 
πέντε εβδομάδες διακοπών ο κανόνας. Στη Νορβηγία η άδεια μητρότητας 
είναι 43 εβδομάδες με πλήρεις ή τις 53 εβδομάδες με μειωμένες αποδοχές. 
Στην Ιρλανδία ο μέσος όρος ωρών εργασίας μειώθηκε τα τελευταία 30 
χρόνια, αλλά αυξήθηκε εντυπωσιακά η μερική απασχόληση. Η μερική 
απασχόληση πλέον επικρατεί και στη Γερμανία, με 1 στους 4 εργάτες να 
βρίσκονται σε τέτοιο πρόγραμμα.
Οι Ελβετοί είναι οι πιο ευτυχείς εργαζόμενοι, κερδίζουν σχεδόν το ίδιο με 
το μέσο Αμερικανό, αλλά εργάζονται 155 ώρες λιγότερο κάθε χρόνο. Το 79% 
του πληθυσμού παραγωγικής ικανότητας απασχολείται! Οι Βέλγοι έχουν 
δικαίωμα να κάνουν διάλειμμα ενός έτους στη διάρκεια της επαγγελματικής 
τους ζωής,  λαμβάνοντας επίδομα από το κράτος, ενώ οι Σουηδέζες έχουν 
ευχέρεια σε ευέλικτες ώρες εργασίας και τηλεργασία. Στην Αυστραλία, 
μόλις το 2009, ψηφίστηκε νόμος που προβλέπει ελάχιστη προστασία των 
εργαζομένων, όπως οι δημόσιες αργίες και το δικαίωμα αποζημίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης! 
Στην Ιταλία, οι υπερωρίες έχουν περιοριστεί σε οκτώ ώρες την εβδομάδα, 
ώστε να απορροφηθούν περισσότεροι εργαζόμενοι.

…ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΟ «ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ»

ΧΩΡΑ Μ.Ο.  
ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ

Μ.Ο. ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ (δολάρια)

Μεξικό 2.317 9.885

Χιλή 2.102 15.820

Κορέα 2.092 35.406

Εσθονία 2.021 17.323

Ρωσία 2.002 15.286

Πολωνία 1.893 20.069

ΗΠΑ 1.798 54.450

Ουγγαρία 1.797 19.437

Ιαπωνία 1.765 35.143

Σλοβακία 1.749 19.068

ΧΩΡΑ Μ.Ο. ΕΤΗΣΙΩΝ ΩΡΩΝ
(ανά εβδομάδα)

Μ.Ο. ΕΤΗΣΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗΣ (δολάρια)

Ολλανδία 29 47.000

Δανία 33 46.000

Νορβηγία 33 44.000

Ιρλανδία 34 51.000

Γερμανία 35 40.000

Ελβετία 35 50.000

Βέλγιο 35 44.000

Σουηδία 36 38.000

Αυστραλία 36 45.000

Ιταλία 36 34.000
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Διαφωνία με τον σκληρό πυρήνα των 
μεταρρυθμίσεων που απαιτούν οι εταίροι- «ΜΑΧΗ» ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΩΝ- 
Τις κόκκινες γραμμές του ΔΝΤ οριοθέτησε η Κριστίν Λαγκάρντ • Δ. 
Μάρδας: Προς μεταφορά στην ΤτΕ ταμειακών διαθεσίμων των φορέων- 
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  • 
Μεσοπρόθεσμο: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ   
•  TAXIS: ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ   •  Τζακ Λιού: 
ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ «ΘΕΣΜΟΥΣ» ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΕΠΩΦΕΛΗ 
ΛΥΣΗ   •  Ταμεία: ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ   •  
Βαγγέλης Αποστόλου: ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 2,5 ΔΙΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ- Στο τραπέζι η υποχρεωτική μεταφορά 
καταθέσεων δημοσίων φορέων στην ΤτΕ   •  ΦΥΓΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 31 ΔΙΣ. 
ΕΥΡΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ  •  ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ 82 ΔΙΣ. ΔΟΛ. ΑΠΟ 
1.093 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΟΛΟΣΣΟΥΣ   •  ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΩΡΑ ΑΠΟ… ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΟΜΟΛΟΓΑ- Εντολή εποπτικών αρχών στις θυγατρικές των τραπεζών στη 
ΝΑ Ευρώπη να απαλλαγούν από ελληνικούς τίτλους   • ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΤΟ TAXISNET ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ- Μπορούν να ενταχθούν 
πάνω από 3 εκατ. οφειλέτες   •  «ΟΧΙ» ΣΕ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ- Αυστηρά μηνύματα από Σόιμπλε και Λαγκάρντ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Κρ. Λαγκάρντ: Ξεχάστε την αναβολή πληρωμής δόσεων- 
ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ- Δια νόμου στην ΤτΕ τα αποθεματικά των φορέων για 
να καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοσίου • Έσοδα 1 δισ. πάνω από τον στόχο 
τον Μάρτιο- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΦΕΡΕ Η ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ- 
Έρχεται η ρύθμιση για τα αδήλωτα κεφάλαια • Ανησυχία για το 
μεταναστευτικό- ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ 
ΝΗΣΙΩΝ • Πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία- ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ- ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ • Ληξιπρόθεσμα χρέη: 
ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ TAXISNET ΓΙΑ ΤΙΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ • Ανακατατάξεις: 
ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΤΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΠΑΙΔΕΙΑ, ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ- Επιστρέφουν 
οι «φοιτητοπατέρες», καταργείται η αξιολόγηση • ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ 
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ- ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ- Τσίπρας: Πολιτικές οι 
διαφωνίες- Σόιμπλε: Grexit μόνο αν το θελήσουν οι Έλληνες- Λευκός 
Οίκος: Άμεση συμφωνία  •  ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ SPREADS ΠΛΗΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ- Στο 27% το ελληνικό τριετές  •  Μετά την επιστολή Τσίπρα- 
ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΜΑΞΙΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  •  ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΕΛΟΣ!- Χωρίς αλλαγές ή εκπτώσεις 
κατατέθηκε στη Βουλή το ανατρεπτικό νομοσχέδιο Κατρούγκαλου   •   
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑ- Ξαφνικός έρωτας 
Αλέξη- Γιώργου και ακόμη πιο ξαφνικό ραντεβού Κριστίν- Γιάνη- Τα 
μασάει το ΔΝΤ για τη μη πληρωμή της δόσης και τα σπάει η Ζωή στη 
Βουλή- Αποκλειστικό: Τι συμφωνήθηκε με τους Ρώσους  •  ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ… ΣΤΟΝ ΔΙΧΑΣΜΟ 
ΜΕΤΑΞΥ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΒΙΣΤΩΝ  •  ΠΡΟΣ ΧΩΡΙΣΜΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ- 
ΣΥΡΙΖΑ- Ελπίζεται ότι η καλή σχέση Τσίπρα- Ιερώνυμου θα βοηθήσει στο 
να μη δημιουργηθεί κρίση λόγω των ρυθμίσεων για την περιουσία.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η κυβέρνηση επεκτείνει το σχέδιο εσωτερικού 
δανεισμού- ΣΗΚΩΝΟΥΝ 12 ΔΙΣ. € ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  • 
Ξηλώνουν όλες τις μεταρρυθμίσεις, διατηρούν το άσυλο- 15 ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ  •  
Παπανδρέου: «Συστρατεύομαι στον αγώνα της κυβέρνησης»- Τι συζήτησαν: 
Σε δίωρο τετ α τετ στο Μαξίμου- Ο ΓΑΠ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ .

ΕΘΝΟΣ: Ανοίγει από σήμερα η ηλεκτρονική πύλη του TAXIS- ΔΙΑΓΡΑΦΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΡΕΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ- 100 δόσεις- Ρυθμίζονται οφειλές 
για εισόδημα, ακίνητα, ΦΠΑ και πρόστιμα για παραβάσεις •  Ο Βαρουφάκης 
από τις ΗΠΑ έδωσε το στίγμα των μεταρρυθμίσεων- ΠΑΚΕΤΟ 7 ΜΕΤΡΩΝ 
ΓΙΑ ΕΝΤΙΜΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ- Λαγκάρντ: Καμιά καθυστέρηση στις δόσεις- 

Σόιμπλε: Εκταμίευση και χωρίς το 100% των δεσμεύσεων  •  Αλ. Τσίπρας: 
ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ  •  Πολυνομοσχέδιο- 
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ξεκάθαρο μήνυμα Τσίπρα προς 
τους δανειστές- ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ  •  Υπερπαραγωγή 
η διαδήλωση των εργαζομένων της «Ελληνικός Χρυσός»- ΚΑΘΟΔΟΣ 
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ  •  Ο Γιώργος Παπανδρέου στο Μέγαρο Μαξίμου- ΤΑ 
ΕΙΠΑΝ ΣΑΝ ΔΥΟ ΦΙΛΟΙ.

Η ΑΥΓΗ: Κόκκινη γραμμή Τσίπρα προς δανειστές- 4 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ- Σημεία τριβής: Εργασιακά, ασφαλιστικό, ΦΠΑ, δημόσια 
περιουσία- Αναδίπλωση Σόιμπλε από την Ουάσιγκτον μετά τις προχθεσινές 
απειλές  •  Παρουσιάστηκε το πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία- 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Αψυχολόγητες σαρωτικές παρεμβάσεις σε όλες 
τις βαθμίδες από τον Μπαλτά- Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΕΤΑΙ   •   ΟΙ 
ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΙ ΕΒΑΨΑΝ ΚΟΚΚΙΝΑ ΤΑ… ΜΑΤ- «Βόμβες» Πανούση; 
Μαφίες στα Εξάρχεια, μισθωμένοι οι μπαχαλάκηδες.

ΕΣΤΙΑ: ΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΔΙΩΓΜΟ ΟΙ «ΝΟΙΚΟΚΥΡΑΙΟΙ»- Πληρώνουν για τα 
λάθη όλων των άλλων.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Στη Θεσσαλονίκη- «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ!  • Αλέξης Τσίπρας: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ 
ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ  •  Υπουργείο Παιδείας: 17 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ- ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΓΙΑ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η αλήθεια όπως δεν εγράφη για το μεταναστευτικό 
ζήτημα- ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ «KALERGI»: «Η ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ ΘΑ 
ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ»!
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-30 | 17/04/2015

Συμμετοχή των φοιτητών με καθολική ψηφοφορία όσον αφορά 
την εκλογή πρυτάνεων, διατήρηση του πανεπιστημιακού άσυλου 
και δικαίωμα επανεγγραφής στους «αιώνιους φοιτητές», που 
αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους, είναι μερικές 
από τις διατάξεις που εμπεριέχει το πολυνομοσχέδιο για την 
Παιδεία όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση.
Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καταργείται η Τράπεζα 
Θεμάτων, με τροπολογία που θα ενταχθεί σε ειδικό νομοσχέδιο 
του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κοντονή. Καταργείται 
επίσης το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ενώ επιστρέφουν στις θέσεις 
που κατείχαν στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί που είχαν τεθεί σε 
καθεστώς διαθεσιμότητας. Τις ανακοινώσεις για το περιεχόμενο 
του πολυνομοσχεδίου αλλά και των νομοθετικών ρυθμίσεων 
που επείγουν και περιλαμβάνονται στο «νομοσχέδιο Κοντονή» 
έκανε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας σε 
συνέντευξη Τύπου.
Ο κ. Μπαλτάς ανακοίνωσε ακόμη την πρόσληψη 459 
αναπληρωτών καθηγητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
335 στη δευτεροβάθμια. Το υπουργείο προχώρησε επίσης 
σε 13 τελεσίδικες απολύσεις για λόγους πλαστών πτυχίων. 
Αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο ο υπουργός Παιδείας 
χαρακτήρισε σημαντική «καινοτομία» τη συμμετοχή των 
φοιτητών, μέσω καθολικής ψηφοφορίας, στη διαδικασία 
εκλογής των πρυτάνεων, αντιπρυτάνεων κ.λπ.
Με τον τρόπο αυτό «επανέρχεται η δημοκρατική διαδικασία, 
όπου όλες οι συνιστώσες της πανεπιστημιακής ζωής μετέχουν 
στα εκλεκτορικά σώματα», είπε. «Οι φοιτητές αν θέλουν να 
εξασφαλίσουν τη μέγιστη δυνατή εκπροσώπησή τους στα 
αντίστοιχα όργανα πρέπει να εξασφαλίσουν προηγουμένως τη 
μέγιστη δυνατή συμμετοχή τους στη διαδικασία της εκλογής». 
Με το πολυνομοσχέδιο αναγνωρίζεται ακόμη το πανεπιστημιακό 
άσυλο, η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, αλλά και η «προστασία του 
δικαιώματος στη γνώση». Ο κ. Μπαλτάς είπε τέλος ότι «αίρεται 
οριστικά το ψευδοπρόβλημα των αιώνιων φοιτητών διότι 
επιτρέπεται στον φοιτητή να καθυστερήσει τις σπουδές του, να 
επανεγγραφεί καινά διεκδικήσει τις σπουδές, δεδομένου ότι δεν 
επιβαρύνει σε τίποτα τη λειτουργία των πανεπιστημίων».
Με τροπολογίες που θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο που 
έχει ήδη έτοιμο ο υφυπουργός Αθλητισμού κ. Κοντονής και 
αφορούν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταργείται η επιλογή 
θεμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων των 
μαθητών των γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ, καθώς και των 
εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά 
50% από την Τράπεζα Θεμάτων. Καταργείται ακόμη το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των 
σχολικών μονάδων. Στη θέση του εγκαθιδρύεται ένα σύστημα 
αποτίμησης του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου, με 
δημοκρατικό και συλλογικό τρόπο.
Με τροπολογία στο «νομοσχέδιο Κοντονή» επανέρχονται 
στις θέσεις που κατείχαν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονταν 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας και καταργείται ο διαχωρισμός 

των πειραματικών από τα πρότυπα σχολεία. Παραμένουν ως 
πρότυπα ένας περιορισμένος αριθμός σχολείων για ιστορικούς 
λόγους, ενώ στα πειραματικά σχολεία οι μαθητές/τριες θα 
επιλέγονται με κλήρωση.
Ο υπεύθυνος του τομέα Παιδείας της Ν.Δ. Θ. Φορτσάκης με 
δήλωσή του κάνει λόγο για επιστροφή της παιδείας «στις πιο 
μαύρες μέρες του παρελθόντος». «Στην ανώτατη παιδεία η 
διάλυση επέρχεται με την αναβίωση της συνδιοίκησης των ΑΕΙ 
με τους φοιτητές, με τη διατήρηση του καθεστώτος των αιώνιων 
φοιτητών, με την επαναφορά του ασύλου στη χειρότερή του 
έκδοση. Στη μέση παιδεία εγκαταλείπεται κάθε αξιοκρατική 
διαδικασία και προωθούνται σε όλες τις θέσεις ευθύνης οι 
κομματικοί ημέτεροι με την κατάργηση της αξιολόγησης και 
την αλλαγή του τρόπου επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης», 
τονίζει στη δήλωσή του ο κ. Φορτσάκης.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΑΖΕΥΕΙ ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-8 | 17/04/2015

To ενδεχόμενο της μεταφοράς με νόμο των περίπου 12 δισ. 
ευρώ που διαθέτουν οι φορείς του Δημοσίου σε λογαριασμούς 
κοινής διαχείρισης της Τραπέζης της Ελλάδος άφησε χθες 
ανοιχτό ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Δημήτρης 
Μάρδας. Ο κ. Μάρδας ενέταξε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στις 
εναλλακτικές επιλογές της κυβέρνησης προκειμένου να 
συνεχίσει να λειτουργεί το κράτος και να πληρώνονται μισθοί, 
συντάξεις και οι υποχρεώσεις του χρέους, όσο διαρκεί η 
διαπραγμάτευση με τους θεσμούς.
Με βάση τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τα 
διαθέσιμα που έχουν σε καταθέσεις τα υπουργεία, οι 
εποπτευόμενοι φορείς και η Γενική Κυβέρνηση έφταναν 
στο τέλος Φεβρουαρίου τα 11,9 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 6,6 
δια ευρώ αφορούσαν κυρίως τους εποπτευόμενους φορείς 
των υπουργείων, 2,22 δισ. ευρώ διέθεταν τον ίδιο μήνα οι 
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι και Περιφέρειες), 
3,1 δισ. ευρώ αποθεματικό καταθέσεων είχαν τα ασφαλιστικά 
ταμεία και 284 εκατ. ευρώ τα δημόσια νοσοκομεία.
Η δεξαμενή ρευστότητας των 11,9 δισ. ευρώ (για τις 
καταθέσεις των ΔΕΚΟ δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία) θα 
είναι το «δημοσιονομικό μαξιλάρι» της κυβέρνησης μέχρι να 
κλείσει η συμφωνία με τους θεσμούς και να προχωρήσει η 
χρηματοδότηση της χώρας από το υπόλοιπο των 33 δια ευρώ 
του δεύτερου δανείου προς τη χώρα που συμφωνήθηκε το 2012 
και έχει πάρει παράταση μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
Ο κ. Μάρδας ξεκαθάρισε χθες ότι ακόμη και στους 
λογαριασμούς κοινής διαχείρισης της ΤτΕ τα χρήματα των 
φορέων συνεχίζουν να είναι διαθέσιμα. Προς επίρρωση των 
λόγων του ανέφερε το παράδειγμα της Αττικό Μετρό Α.Ε. που 
έκανε χθες ανάληψη από χρήματα που είχαν παραχωρηθεί 
ύψους 180 εκατ. ευρώ. Σημείωσε επίσης ότι ανάλογη νομοθεσία 
υπάρχει σε Ολλανδία, Πορτογαλία και Αγγλία. Ο υπουργός 
θύμισε ότι ανάλογη νομοθεσία υπήρχε και στην Ελλάδα τη 
10ετία του '50 αλλά αναιρέθηκε από διάφορές τροπολογίες.
Το μεγάλο άγχος που έχει οδηγήσει πολλές διοικήσεις 
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να αρνηθούν την παραχώρηση των χρημάτων τους στους 
λογαριασμούς κοινής διαχείρισης είναι η αβεβαιότητα για 
το πότε επιτέλους θα αποκατασταθεί η ρευστότητα της 
ελληνικής οικονομίας. Τούτο με δεδομένο ότι στα μέσα 
του μήνα το Δημόσιο εκτιμάται ότι έχει δανειστεί από 
τους φορείς του μέσω συμφωνιών επαναγοράς, οι οποίες 
ανανεώνονται ανά 15ήμερο, το ποσό των 8,9 δις. ευρώ.
Ο κ. Μάρδας τόνισε ότι χθες παρουσιάστηκε στα τεχνικά 
κλιμάκια των θεσμών το σχέδιο για την αύξηση των εσόδων 
από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στα καύσιμα από 
όπου η κυβέρνηση αναμένει πρόσθετα έσοδα από 500 εκατ. 
έως και 1 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει την επέκταση του συστήματος 
εισροών-εκροών καυσίμων, τα πλωτά μέσα μεταφοράς 
καυσίμων, τις ελεύθερες δεξαμενές του ιδιωτικού και 
του δημόσιου τομέα. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την 
απογραφή των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, ιχνηθέτες για 
τα καύσιμα και ρυθμίσεις προστίμων με πάγιες τιμές εκ των 
προτέρων γνωστές.
Στην κατεύθυνση της συγκράτησης των δαπανών και της 
μείωσης της σπατάλης το υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει 
προς τα στα αρμόδια υπουργεία μια σειρά προτάσεων που 
αφορούν: 
1.Τη σύσταση ομάδας εργασίας για την επανεξέταση 4.770 
κωδικών δαπανών.
2. Την επανεξέταση των δαπανών στέγασης των υπηρεσιών 
του Δημοσίου.
3. Την εκλογίκευση των δαπανών για οδοιπορικά.
4. Την αλλαγή του καθεστώτος διακίνησης για τα τσιγάρα.
5. Τη σύσταση Επιτροπής για την αλλαγή του δημοσίου 
λογιστικού.
6. Την αλλαγή των διοικήσεων στην ΕΑΒ και τη ΛΑΡΚΟ.
7. Την αλλαγή του καθεστώτος των δαπανών Υγείας.
8. Προτάσεις για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος.
9. Νέα υποδείγματα για τις διακηρύξεις του Δημοσίου.
Όπως είπε ο κ. Μάρδας, όλα αυτά θα συζητηθούν και θα 
αποφασιστούν σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
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Συνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας τη νομοθεσία για τις «fast track» επενδύσεις 
κάθε είδους με αφορμή επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία 
πολλών αιολικών σταθμών, αλλά και ηλιοθερμικού σταθμού 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Κρήτη.
Το ανώτατο δικαστήριο έκρινε συνταγματικές και νόμιμες τις 
διαδικασίες - εξπρές για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις 
σημαντικού ύψους (άνω των 15 εκατ. ή 100 εκατ. ευρώ 
υπό προϋποθέσεις) που προβλέφθηκαν με τους ν. 3894/10 
και 4072/12, ανάβοντας «πράσινο φως» για την ένταξη στο 
νομοθετικό πλαίσιο για το «fast track» επενδυτικών σχεδίων 
για πάνω από 33 αιολικά πάρκα στην Κρήτη, τη διασύνδεσή 
τους με το κεντρικό σύστημα ηλεκτροδότησης μέσω 
υποβρύχιου καλωδίου κ.λπ.

Με τέσσερις αποφάσεις της (5285 31 /15) η Ολομέλεια ΣτΕ 
απέρριψε τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν υποβάλει 1.369 
κάτοικοι και φορείς (ΟΤΑ, επαγγελματικοί, πολιτιστικοί, 
περιβαλλοντικοί κ.λπ., σύλλογοι, σωματεία κ.ά.) ζητώντας 
να κριθεί αντισυνταγματική όχι μόνο η επίμαχη επένδυση, 
αλλά και η σχετική νομοθεσία, γιατί οδηγεί σε υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος. Ωστόσο το ΣτΕ αξιολογώντας τους ν. 3894 
και 4072 έκρινε ότι «δημιουργούν το κατάλληλο νομοθετικό 
πλαίσιο για την επενδυτική δραστηριότητα στρατηγικού 
μεγέθους, με συνέπεια να ευνοείται η οικονομική ανάπτυξη 
για την οποία προνοεί το Σύνταγμα (άρθρο 106) καθώς και 
ότι δεν παραβιάζουν τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 24) για 
προστασία του περιβάλλοντος και χωροταξική αναδιάρθρωση 
της χώρας.
Η επιτροπή Κατά το ΣτΕ, η αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή 
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) δεν εξετάζει όλα τα 
ζητήματα αδειοδότησης και νομιμότητας των επενδύσεων, 
αλλά αξιολογεί καταρχήν ποιες επενδυτικές προτάσεις έχουν 
υψηλές πιθανότητες υλοποίησης και αν είναι ικανές να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την 
έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση.
Στις δικαστικές αποφάσεις επισημαίνεται ότι η ΔΕΣΕ εκτιμά 
το κατ΄ αρχήν επιτρεπτό της επένδυσης και η εκτίμηση 
αυτή δεν δεσμεύει τα κρατικά όργανα, που θα εγκρίνουν 
αργότερα τους περιβαλλοντικούς όρους, τις σχετικές άδειες 
(λειτουργίας, κατασκευής κ.λπ.) ούτε υποκαθιστά την κρίση 
τους.
Συνεπώς ο επενδυτής που εντάσσεται στο «fast track» 
φέρει τελικά ο ίδιος τον κίνδυνο, σε περίπτωση που δεν 
υλοποιηθεί η επένδυση, εφόσον σε επόμενο στάδιο κριθεί 
από τα αρμόδια όργανα ότι υπάρχει πρόβλημα χωροταξικό, 
πολεοδομικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε 
για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων που είναι 
αναγκαίες στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, το ΣτΕ δέχθηκε 
ότι συνταγματικά και νόμιμα η ΔΕΣΕ αξιολογεί στο στάδιο 
αυτό τη βιωσιμότητα της επένδυσης, τη μεταφορά γνώσης 
- τεχνογνωσίας, την αύξηση της απασχόλησης και της 
ανάπτυξης, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας κ.λπ.
Μειοψηφία 3 δικαστών έκρινε αντισυνταγματικό το 
νομοθετικό πλαίσιο, επισημαίνοντας ότι πριν από την ένταξη 
στις στρατηγικές επενδύσεις, έπρεπε να προηγείται η 
έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης και περιβαλλοντικών όρων, 
όπως υποστήριξαν και οι προσφεύγοντες.
Η Ολομέλεια δέχθηκε ότι η ένταξη επενδυτικών προτάσεων 
2,5 δισ. ευρώ στο fast track για την Κρήτη δεν παραβιάζει 
το Σύνταγμα και ότι θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα κατά 
την έκδοση των αδειών και των εγκρίσεων, εάν ευσταθούν 
οι ισχυρισμοί για βλάβη του περιβάλλοντος και των 
οικοσυστημάτων, που τώρα απορρίφθηκαν.


