
Παράταση δίνεται στην ταλαιπωρία των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ, καθώς 

οι φαρµακοποιοί αποφάσισαν τη συνέχιση της αναστολής εκτέλεσης 

συνταγών του Ταµείου. Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι οι ασφαλισµένοι στον 

ΕΟΠΥΥ θα πληρώνουν µετρητοίς για τις φαρµακευτικές τους δαπάνες 

και στη συνέχεια θα απευθύνονται στο Ταµείο τους, προκειµένου να τους 

επιστραφεί µέρος του ποσού της δαπάνης.
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¸íá ãüíéìï áðü ðïëëÝò áðüøåéò äéÞìåñï, 

ïñãáíþèçêå ôçí ðåñáóìÝíç åâäïìÜäá áðü ôï 

ÔÅÅ, ìå èÝìá óáöÝò êáé åîáéñåôéêÜ åðßêáéñï: ç 

ÄéïéêçôéêÞ Ìåôáññýèìéóç ùò ìï÷ëüò ÁíÜðôõîçò.

Áêïýóôçêáí ðïëëÝò áëÞèåéåò, áðü ðÜñá 

ðïëëïýò ïìéëçôÝò, áñêåôÝò áðü ôéò ïðïßåò 

áóöáëþò êáé äåí áñÝóêïíôáé íá áêïýí åõñýôáôá 

óôñþìáôá åñãáæïìÝíùí óôïí äçìüóéï ôïìÝá, 

ùóôüóï, ðñüêåéôáé ãéá öáéíüìåíá õðáñêôÜ, 

åìðåäùìÝíá åäþ êáé áñêåôÜ ÷ñüíéá áðü Ýíá 

ðåëáôåéáêÞò áíôßëçøçò êñÜôïò, ôï ïðïßï ïõäÝðïôå 

åíäéáöÝñèçêå ãéá ìéá äçìüóéá äéïßêçóç ðïõ èá 

ëåéôïõñãåß õðÝñ ôïõ ðïëßôç êáé óå áíáðôõîéáêÞ 

êáôåýèõíóç. «ÊïñõöÞ ôïõ ‘ðáãüâïõíïõ’ óôç 

äõóëåéôïõñãßá ðïõ âéþíïõìå, áëëÜ êáé ôçò 

÷ñïíéêÞò õóôÝñçóçò ïðïéáóäÞðïôå ïõóéáóôéêÞò 

ìåôáññýèìéóçò, åßíáé ç ðïëéôéêÞ çãåóßá», ôüíéóå 

ïìéëçôÞò êáé äåí áìöéóâçôÞèçêå ïýôå áðü ôïõò 

åêðñïóþðïõò ôçò ðïëéôéêÞò çãåóßáò, ïé ïðïßïé, 

üôáí Ýëáâáí ôï ëüãï, åðéêñüôçóáí.

Óôçí êáôÜóôáóç ðïõ Ý÷ïõìå ðåñéÝëèåé «áêüìç 

êáé ïé ðñïâëÝøåéò ôùí íÝùí êáé áíáãêáßùí 

ñõèìßóåùí õðïíïìåýïíôáé áðü ôç äçìüóéá 

äéïßêçóç, åîáéôßáò ôçò äéÜñèñùóçò êáé ðïéüôçôÜò 

ôçò», õðïóôÞñéîå óôÝëå÷ïò ìå ìáêñÜ õðçñåóßá 

óå õðïõñãåßï. ¢ëëïò ïìéëçôÞò, öñüíôéóå íá 

äéáëýóåé øåõäáéóèÞóåéò õðïãñáììßæïíôáò üôé 

«ïé çëåêôñïíéêÝò õðçñåóßåò ðïõ åéóÜãïíôáé ìå 

÷ñïíéêÞ õóôÝñçóç, äåí ìðïñïýí íá ëýóïõí 

ôá ðñïâëÞìáôá ìéáò äçìüóéáò äéïßêçóçò ðïõ 

âñßóêåôáé óå áðïóýíèåóç, êé üôáí äåí õðÜñ÷åé ôï 

êáôÜëëçëï óôåëå÷éêü äõíáìéêü».

Ôá ðñïâëÞìáôá, ðÜíôùò, ôïíßóôçêå áð’ üëïõò, äåí 

ëýíïíôáé ìå ïñéæüíôéåò áðïöÜóåéò äçìïóéïíïìéêÞò 

áíôßëçøçò êáé ãåíéêïý ôýðïõ áîéïëïãÞóåéò ôïõ 

ðñïóùðéêïý. Ç äçìüóéá äéïßêçóç äåí åßíáé 

èÝìá ìåãÝèïõò, áëëÜ ðïéüôçôáò ôüíéóå êáé ï 

åêðñüóùðïò ôçò ÁÄÅÄÕ.

¹ôáí ðñÜãìáôé Ýíá êáëü ÄéÞìåñï.

ΣΕΛ. 2  áôæÝíôá èåìÜôùí ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 3  èÝìáôá ìç÷áíéêþí

ΣΕΛ. 4  äéåèíÞ èÝìáôá

ΣΕΛ. 5  åëëçíéêÞ ðñáãìáôéêüôçôá

ΣΕΛ. 6  ðñùôïóÝëéäá åöçìåñßäùí

ΣΕΛ. 7- 8  áðïêüììáôá åöçìåñßäùí
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Άδοξο τέλος για το φωτοβολταϊκό 
«πάρκο-µαµούθ» της Κοζάνης

Άδοξο τέλος είχε ο διαγωνισμός για 

το πολυδιαφημισμένο φωτοβολταϊκό 

πάρκο της Κοζάνης, καθώς καμία 

από τις 15 εταιρείες και κοινοπραξί-

ες, διεθνείς και ελληνικές, που αρχι-

κά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν 

κατέθεσε δεσμευτική προσφορά. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικο-

νομικού τύπου η επενδυτική αποχή 

ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, 

αφού ήδη είχε αναβληθεί δύο φορές 

η προθεσμία για την υποβολή προ-

σφορών, εξαιτίας του «ελληνικού ρί-

σκου» αλλά και της αβεβαιότητας για 

το μέλλον των φωτοβολταϊκών, μετά 

τις συνεχείς περικοπές των εγγυημέ-

νων τιμών και τα άλλα μέτρα για τις 

ΑΠΕ. 

Το φιλόδοξο πρότζεκτ, προϋπολογι-

σμού τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ, 

που προωθούσε η «ΔΕΗ Ανανεώσι-

μες», 100% θυγατρική της ΔΕΗ, προ-

έβλεπε την εγκατάσταση φωτοβολ-

ταϊκών συνολικής ισχύος 200 MW 

σε εξαντλημένα ορυχεία λιγνίτη στην 

Πτολεμαΐδα και την κατασκευή εργο-

στασίου παραγωγής φωτοβολταϊκών 

πάνελ. Το έργο είχε ανακοινωθεί για 

πρώτη φορά το 2010 και είχε συγκε-

ντρώσει το ενδιαφέρον των μεγαλύ-

τερων οίκων του εξωτερικού, αφού 

για την εποχή του επρόκειτο για το 

μεγαλύτερο πάρκο φωτοβολταϊκών 

στον κόσμο. Η ύφεση και η αβεβαι-

ότητα για την ελληνική οικονομία, 

όμως, έκαναν το εγχείρημα αδύνατο. 

Η δυσκολία των υποψήφιων επενδυ-

τών να εξασφαλίσουν κεφάλαια φά-

νηκε ήδη από τον περασμένο Μάρ-

τιο, όταν έληξε η πρώτη προθεσμία 

υποβολής των προσφορών, η οποία 

παρατάθηκε άλλες δύο φορές, χωρίς 

αποτέλεσμα, όπως έδειξαν οι τελευ-

ταίες  εξελίξεις. 

Κύκλοι προσκείμενοι στη διοίκηση 

της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» ανέφεραν 

ότι η εταιρεία εξετάζει τις οικονομι-

κές και νομικές διαστάσεις του εγ-

χειρήματος, προκειμένου να λάβει 

τις τελικές αποφάσεις για το έργο, 

αν θα το ματαιώσει οριστικά, θα το 

τροποποιήσει ή θα το αναβάλει για... 

καλύτερες ημέρες. 

Τα επιχειρηματικά σχήματα που συμ-

μετείχαν στο διαγωνισμό στης σελ. 5 

Αντίστοιχα προ-
βλήµατα µε το 
φωτοβολταϊκό 
πάρκο της Κοζά-
νης έχουν σχεδόν 
όλες οι µεγάλες 
επενδύσεις της 
∆ΕΗ, συµπερι-
λαµβανοµένου 
και του φωτοβολ-
ταϊκού της Μεγα-
λόπολης, ισχύος 
50 MW, για το 
οποίο εξετάζεται 
αν θα γίνει νέος 
διαγωνισµός.
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 τεχνικής ενηµέρωσης: «Ψυκτικά 

µέσα νέας γενιάς & Αντλίες θερµότητας υψηλών 

θερµοκρασιών»
ΑΘΗΝΑ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτηµα της 
Αµερικάνικης Ένωσης Μηχα-
νικών Θέρµανσης, Ψύξης και 
Κλιµατισµού

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

12-14 
 ∆εκεµβρίου

2012

1 Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας

ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών 
Μαγνησίας

14 
∆εκεµβρίου

2012

Ο αρχιτέκτων µηχανικός ∆ηµ. Κωστελέτος  -καλεσµένος του Επιµελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλά-

δος- θα µιλήσει µε θέµα:  «Το Θεµέλιο. Ο οµοιογενής χώρος στο έργο τέχνης. Πέρα από το υποκείµε-

νο» σήµερα και ώρα 6.30µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αθηναίων.

Συνέδριο για τον Βιώσιµο 
Ενεργειακό Σχεδιασµό

Το Ενεργειακό Κέντρο της Περιφέρειας Κρήτης, 

διοργανώνει σήµερα  συνέδριο µε θέµα την 

κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης Βιώσιµης Ενέργειας 

(Sustainable Energy Action Plan: SEAP),  στο 

πλαίσιο δύο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, του 

Covenant Capa CITY: «Ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την 

προώθηση Τοπικών Ενεργειακών και Κλιµατικών 

δράσεων - Από τον σχεδιασµό ως την δράση και 

την παρακολούθηση» και ENERMED:  «Ανανεώσι-

µες Πηγές Ενέργειας στη Μεσόγειο». Η εκδήλωση 

πραγµατοποιείται στην αίθουσα Καστελλάκη του 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου Κρήτης.

Απευθύνεται σε όλους τους φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα σε  εκπροσώπους 

∆ήµων  που βρίσκονται στα πρώτα βήµατα κατάρ-

τισης του Σχεδίου ∆ράσης Βιώσιµης Ενέργειας 

(Sustainable Energy Action Plan: SEAP) σε 

συνέχεια της υπογραφής του «Συµφώνου των ∆η-

µάρχων» (CovenantofMayors). Πληροφορίες: www.

covenant-capacity.eu , www.enermedproject.eu, 

τηλ:2810 224854, email:  energy@pkr.gov.gr

Το διεθνές συνέδριο της Οικονοµικής Επιτροπής 

Ηνωµένων Εθνών για την Ευρώπη (UN ECE WPLA) 

και της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας Τοπογράφων 

Μηχανικών (FIG) µε θέµα:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη 

Περιουσία και Κατοικία» θα πραγµατοποιηθεί στην 

Aθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) από τις 11 ως τις 

14 ∆εκεµβρίου 2012.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο Πανελλήνιος Σύλ-

λογος ∆ιπλωµατούχων Τοπογράφων Μηχανικών, σε 

συνεργασία µε το ΤΕΕ.

Στόχος του συνεδρίου είναι η συνεργασία των διε-

θνών οργανισµών για τη διερεύνηση των σύγχρονων 

προβληµάτων, η κατανόησή τους, η ενίσχυση της λει-

τουργίας της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα, µε στόχο 

την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, η δηµιουργία 

κοινής στρατηγικής αντιµετώπισης µεταξύ των χωρών 

και η δηµιουργία και χρήση κατάλληλων εργαλείων 

και σύγχρονων τεχνικών, που περιλαµβάνουν πολιτι-

κές, νοµοθεσία, συντονισµό δηµόσιου και ιδιωτικού 

τοµέα, οικονοµικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και 

τεχνικά θέµατα. Στο συνέδριο θα συµµετέχουν οι επι-

τροπές 3, 9 και 10 και το Task Force on Property and 

Housing της FIG, η UN ECE CHLM, UN ECE WPLA, 

UN ECE REM, και η World Bank.

   Η έναρξη του συνεδρίου και οι διοικητικές συνεδρι-

άσεις της FIG θα γίνουν στις 10 ∆εκεµβρίου 2012. Για 

τις δύο πρώτες ηµέρες (11 και 12.12.2012) θα γίνει 

ανοικτή πρόσκληση υποβολής επιστηµονικών εργα-

σιών και ειδική πρόσκληση επιλεγµένων οµιλητών. 

Τις επόµενες δύο ηµέρες (13 και 14.12.2012) θα είναι 

µόνο προσκεκληµένοι οµιλητές.

Στο συνέδριο αναµένονται 100 τουλάχιστον σύνεδροι-

στελέχη από τις επιτροπές των Ηνωµένων Εθνών και 

τη FIG από διάφορες χώρες, καθώς και µηχανικοί 

από την Ελλάδα και τις Βαλκανικές χώρες. Το συνέ-

δριο αναµένεται να ανοίξει ο Υπουργός ΠΕΚΑ.

Η συµµετοχή στο συνέδριο για τους έλληνες συµµετέ-

χοντες είναι: Εισηγητές: 250 ευρώ, συµµετοχή για 

1 ηµέρα: 50 ευρώ, συµµετοχή για 4 ηµέρες: 160 

ευρώ, φοιτητές: εισηγητές ή συµµετοχή 4 ηµερών: 

125 ευρώ, ηµερήσια συµµετοχή: 40 ευρώ.  Επίσηµη 

γλώσσα του συνεδρίου, τα αγγλικά. 

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΠΣ∆ΑΤΜ www.

psdatm.gr, στο 

website του 

συνεδρίου:

 http://www.fig.net/events/events2012.htm, και: 

Χρυσή Πότσιου (e-mail: chryssyp@survey.ntua.gr)

Γραµµατεία Συνεδρίου ( Έλενα Παπαθεοδώρου, τηλ. 

210 6811411)

Γραµµατεία ΠΣ∆ΑΤΜ (Ευγενία Στάθη, τηλ. 210 

3301045, 210 3301089, fax. 210 3300972, e-mail: 

psdatm@tee.gr).

«Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και Κατοικία» 



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

NNNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEEEEEEEE WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SSSSSSSSSSSSSSS LLLLLLLLLLLLLLLL EEEEEEEEEEEEEEEEE TTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRRRRRRRRRN E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Προσδιορισµός και Οριοθέτηση της «Μεταλιγνιτικής Εποχής»
Παρέµβαση του T.E.E./Τ ∆ Μ, για το Ενεργειακό Κέντρο της ∆υτικής Μακεδονίας

Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο του Συλλόγου Μηχανι-
κών Ορυκτών Πόρων. Η νέα σύσταση 
του ∆.Σ αποτελείται από: Πρόεδρος: 
Καλαφάτη Κωνσταντίνα. Αντιπρόεδρος: 
Μπαζδάνης Γεώργιος. Γραµµατέας:  
Τσάϊµου Ανθή. Αναπληρωτής Γραµµα-
τέας: Αντωνιάδου Βαλεντίνη. Ταµίας: 
Χαιρετάκης Μαντίνος. Μέλη: Βιόπουλος 
Πολυχρόνης, Κρητικάκης Γεώργιος, 
Μπούνου Κατερίνα, Παντελάκη Όλγα. 
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι 
«το νέο ∆.Σ. για δεύτερη χρονιά προ-
σπαθεί να συσπειρώσει τους απόφοι-
τούς του και να λειτουργήσει δυναµικά 
και µαζικά, απέναντι στις τρέχουσες 
εξελίξεις, καθώς και  σε θέµατα, όπως 
τα επαγγελµατικά δικαιώµατα, η αγορά 
εργασίας, κτλ.  Η συµµετοχή όλων των 
παλιών και νέων µελών του συλλόγου 
κρίνεται απαραίτητη στο νέο εγχείρηµα 
που ξεκινά. Όσοι από τους απόφοιτους 
επιθυµούν να ενηµερωθούν για τον 
Σύλλογο υπάρχει το www.mop.gr και  
το e-mail επικοινωνίας είναι: info@
mop.gr».

Τοποθετήθηκε νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ 
Α.Ε.». η σύνθεση του οποίου, 
έχει ως εξής: Παρασκευάς 
Σαββαΐδης, Πρόεδρος & 
∆ιευθύνων Σύµβουλος. Ζαφείρης 
Σακελλάρης, Αντιπρόεδρος. 
Χρήστος Βάρδας, Μέλος. Μανώλης 
Κελαϊδάκης, Μέλος. Μανώλης Τσιρόπουλος, Μέλος. Κώστας Χατζής, Μέλος. ∆ηµήτρης Σηµαιοφορίδης, 
Μέλος (εκπρόσωπος εργαζοµένων). Κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
«ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», ο Πρόεδρος του απερχόµενου Γιάννης Τσακλίδης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον 
Πρόεδρο και στα µέλη του νέου δ.σ.  και, ενηµερώνοντας, µίλησε για τη σηµασία του έργου της «ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο∆ΟΣ Α.Ε.». Ο νέος Πρόεδρος της Εταιρείας, καθηγητής Παρασκευάς Σαββαΐδης,  σε σύντοµη οµιλία του, 
τόνισε πως αυτή είναι µια κρίσιµη καµπή στην πετυχηµένη ιστορία της «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.», και πως 
στόχος δικός του και όλων των µελών του Συµβουλίου, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας, είναι να συνεχισθεί 
η λειτουργία της Εταιρείας, να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες σχεδιασµού και υλοποίησης  
έργων νέου προσανατολισµού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να αξιοποιηθεί πλήρως το προσωπικό 
της Εταιρείας µε την υψηλή τεχνογνωσία σε τεχνικά έργα – πρότυπα για τη χώρα. 

ÍÝï ÄÓ ôïõ  

Óõëëüãïõ Ìç÷áíéêþí 

Ïñõêôþí Ðüñùí

Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην «ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» 

 Το Τ.Ε.Ε./Τµήµα ∆υτικής Μακεδονίας ανταποκρινόµενο στο θεσµικό του ρόλο 
και µε διαχρονική παρέµβαση σε θέµατα ενέργειας - ηλεκτροπαραγωγής, 
λόγω της δραστηριοποίησής του στο µεγαλύτερο Ενεργειακό Κέντρο της 
Χώρας, απέστειλε στους συναρµόδιους Φορείς, τις θέσεις και απόψεις του 
αναφορικά µε τον προσδιορισµό και την οριοθέτηση της «µεταλιγνιτικής 
εποχής», για το Ενεργειακό Κέντρο της ∆υτικής Μακεδονίας. Με αυτές τις 
θέσεις και απόψεις του Τ.Ε.Ε./Τ.∆.Μ., επιχειρείται µια αρχική προσέγγιση του 
τόσο κρίσιµου ζητήµατος, που σχετίζεται µε την απαιτούµενη αντιµετώπιση 
και την ανάγκη βιώσιµης προσαρµογής των τοπικών κοινωνιών, σε µια εποχή 
χαµηλής λιγνιτικής παραγωγής. Σε δελτίο Τύπου, που υπογράφει ο πρόεδρος 
του Τµήµατος ∆.Μ/ΤΕΕ Αθανάσιος Κακάλης αναφέρεται ότι:   Από την έρευνα 
του Τ.Ε.Ε./Τµήµατος ∆υτικής Μακεδονίας, συνάγεται πως υπάρχουν σαφείς 
ενδείξεις ότι η ∆υτική Μακεδονία έχει εισέλθει σε καθεστώς «µεταλιγνιτικής 
εποχής». Με σηµείο κορύφωσης το έτος 2002, η παραγωγή λιγνίτη βαίνει 
έκτοτε συνεχώς µειούµενη. Συγχρόνως,
-Εµφανίζεται δυστοκία στην κατασκευή σύγχρονων λιγνιτικών µονάδων,
-Ο λιγνίτης δεν αποτελεί κυρίαρχη εθνική ενεργειακή επιλογή,
-Προγραµµατίζεται η απόσυρση σηµαντικού µέρους της εγκατεστηµένης 
λιγνιτικής ισχύος,

-Η λιγνιτική βιοµηχανία ολοένα και λιγότερο επιδρά καθοριστικά στην τοπική 
απασχόληση. 
Η κατασκευή των πλέον σύγχρονων λιγνιτικών µονάδων, η έλευση του 
φυσικού αερίου στη ∆υτική Μακεδονία, η λελογισµένη εισδοχή των 
αναπτυσσόµενων ΑΠΕ, η αξιοποίηση των τεχνολογιών δέσµευσης, 
αποθήκευσης και αξιοποίησης του CO2, αλλά και η εκµετάλλευση του 
λιγνίτη σε προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας, αποτελούν αναγκαία και 
ικανή συνθήκη, όχι µόνο να διασφαλίσουν την παραµονή του ως κυρίαρχου 
καυσίµου στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και να οριοθετήσουν µια νέα 
ενεργειακή εποχή για το µεγαλύτερο κέντρο της χώρας.

Συνεργασία ΥΠΑΝΥΠ µε JASPERS για το ΕΣΠΑ
Συνεργασία µε την οµάδα JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) για το 
ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
προκειµένου να επιταχυνθεί η υλοποίηση του και να προετοιµασθεί το έδαφος για την νέα προγραµµατική 
περίοδο (2014-2020) η οποία θα έχει ριζικά διαφοροποιηµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό, 
στελέχη της οµάδας του JASPERS επισκέφθηκαν την Αθήνα στις 29-30 Νοεµβρίου και συναντήθηκαν µε 
φορείς και διαχειριστικές αρχές του ΕΣΠΑ. Στις συναντήσεις εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνδροµής του 
JASPERS κατ’ αρχήν σε έργα των τοµέων τεχνολογιών πληροφορικής, µεταφορών και περιβάλλοντος. Οι 
δύο πλευρές συµφώνησαν να συνεχίσουν τις διµερείς επαφές µε στόχο την κατάρτιση ενός προγράµµατος 
δράσης συνεργασίας το οποίο θα µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα (από τις αρχές του 2013). 
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Πίσω από την κωδική ονοµασία «Έργο A-119» 
κρύφτηκε επί µισό αιώνα µια τροµακτική 
ιστορία, η οποία – ευτυχώς – εγκαταλείφθηκε 
πριν γίνει …εκρηκτική.

Το 1958, την εποχή που οι ΗΠΑ και η 
Σοβιετική Ένωση ήσαν εγκλωβισµένες στην 
κούρσα των πυρηνικών εξοπλισµών και 
«η ανθρωπότητα ανησυχούσε πολύ όταν ο 
Σοβιετικός κοσµοναύτης Γιούρι Γκαγκάριν 
έγινε ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο 
διάστηµα, ενώ οι ΗΠΑ έδειχναν αδύναµες να 
ανταγωνιστούν τα επιτεύγµατα της Σοβιετικής 
Ένωσης, για να καθησυχαστεί ο κόσµος και 
ταυτόχρονα να επιβεβαιωθεί ότι οι ΗΠΑ έχουν 
τη δυνατότητα αποτροπής οποιασδήποτε 

πυρηνικής επίθεσης, συνελήφθη η ιδέα να 
προκληθεί µια τεράστια πυρηνική έκρηξη 
στο φεγγάρι» αποκάλυψε σε ηλικία, πλέον, 
85 ετών, ο επικεφαλής του προγράµµατος, 
φυσικός Leonard Reiffel, µιλώντας πριν λίγες 
ηµέρες στο CNN. 

Σύµφωνα µε έκθεση του 1959, «το κίνητρο για 
µια τέτοια έκρηξη ήταν τριπλό: επιστηµονικό, 
στρατιωτικό και πολιτικό». Η πυρηνική 
έκρηξη στο φεγγάρι θα απέφερε πολύτιµες 
πληροφορίες, τόσο για τον δορυφόρο της 
γης, όσο και για την ικανότητα των πυρηνικών 
όπλων. Τα πολιτικά οφέλη ήσαν προφανή.

Η σκέψη, όµως, των υπευθύνων πήγε ακόµη 
πιο πέρα: να δηµιουργήσουν πυρηνικές 
εγκαταστάσεις εκτόξευσης στο φεγγάρι, 
ώστε, αν οι Σοβιετικοί έπλητταν τις ΗΠΑ µε 
πυρηνικά και ακύρωναν την ικανότητα τους 
να απαντήσουν, οι ΗΠΑ θα µπορούσαν να 
πυροδοτήσουν πυρηνικές κεφαλές από το 
φεγγάρι και να δώσουν απάντηση !

«Αυτά είναι τροµερά πράγµατα» λέει τώρα ο 
Reiffel, «και ελπίζουµε ότι τέτοιες σκέψεις θα 
παραµείνουν στη σφαίρα της επιστηµονικής 
φαντασίας για το υπόλοιπο της αιωνιότητας» 
συµπληρώνει.

ΑΥΡΙΟ: Κι όµως συνέβη.

Πριν λίγες ηµέρες άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το νέο Μουσείο της Φύσης και των Επιστηµών στο 
Ντάλας. Πρόκειται για ένα έργο του αµερικανικού αρχιτεκτονικού γραφείου Morphosis. Βρίσκεται 
στο πάρκο της Νίκης και θα στεγάσει ορισµένα από τα τµήµατα και εκθέµατα του υφιστάµενου εδώ 
και χρόνια Μουσείου, το οποίο βρίσκεται στο γειτονικό Fair Park.

Το κυρίως κτίριο της νέας κατασκευής έχει τη µορφή ενός κύβου, που εδράζεται σε ένα µεγάλο 
βάθρο, το οποίο καλύπτεται από πέτρες και ανθεκτικά στην ξηρασία φυτά, αντικατοπτρίζοντας το 
τοπίο του Τέξας. Με την ενσωµάτωση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά και µε την ευρύτατη χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας, οι σχεδιαστές του πέτυχαν και την υψηλή αισθητική απόδοση και την 
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ενώ χάρη στον ενσωµατωµένο εξοπλισµό το νέο 
Μουσείο προσφέρει µοναδικές εµπειρίες εκπαίδευσης σε θέµατα επιστηµών. 

Με σκεπτικό την ενοποίησης όλων των λειτουργιών, αλλά και της σύνδεσης του Μουσείου µε το 
περιβάλλον, οι αρχιτέκτονες σχεδίασαν ένα εσωτερικό «µονοπάτι» που ξεκινά από τον τελευταίο 
όροφο, περνά µέσα από τους εκθεσιακούς χώρους, ξεδιπλώνεται µέσα και έξω από το κεντρικό 
αίθριο, συνδέοντας τον εσωτερικό κόσµο του Μουσείου µε το γύρω τοπίο της πόλης. 

"Το µουσείο είναι, ως εκ τούτου, ένα πραγµατικά δηµόσιο κτίριο, ένα κτίριο ανοικτό προς την πόλη, 
που ανήκει και ενεργοποιεί την πόλη. ∆εν αποµένει παρά το κοινό που θα καταστήσει αναπόσπαστο 
το µουσείο για την πόλη", λένε οι εµπνευστές του.

ΠΕ∆ΙΟ ΒΟΛΗΣ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ



Η αύξηση του εθνικού στόχου για τα φωτοβολταϊκά ως το 2020 από 2,2 γιγαβάτ (GWp) σε 6 
γιγαβάτ δεν συνεπάγεται επιβάρυνση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Όµως, µε τον 
τριπλασιασµό της διείσδυσης των φωτοβολταϊκών, όχι απλώς προστατεύεται το περιβάλλον 
και µειώνεται η εξάρτηση της χώρας από τα εισαγόµενα ορυκτά καύσιµα, αλλά διασφαλίζονται 
και χιλιάδες θέσεις εργασίας, σε µια περίοδο πρωτοφανούς ανεργίας. Αυτό είναι το βασικό 
συµπέρασµα των µελετών που εκπονήθηκαν από το ΑΠΘ, Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών, Εργαστήριο Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Εργαστήριο 
ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ), για λογαριασµό του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Οι µελέτες 
αυτές αφορούν στην επίπτωση της διείσδυσης φωτοβολταϊκών σταθµών στην ελληνική 
χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020 και στον υπολογισµό της ικανότητας 
συνεισφοράς σε ισχύ (capacity credit) των φωτοβολταϊκών σταθµών στο ελληνικό σύστηµα 
ηλεκτρικής ενέργειας. Με την αύξηση του στόχου από τα 2,2 στα 6 GWp ως το 2020 και µε 
πρακτικά µηδενικό κόστος: ∆ιασφαλίζονται 17.500-21.000 θέσεις εργασίας. Αποφεύγεται 
έκλυση έως και 2,6 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα κάθε χρόνο. 
Για τους παραπάνω λόγους, ο Σύνδεσµος Εταιριών Φωτοβολταϊκών αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση του ότι ζητά: Αύξηση του εθνικού στόχου για τα φωτοβολταϊκά (από 2,2 σε 6 
GWp ως το 2020). Άµεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών σταθµών, 
που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012.

ÁíÜðôõîç ôùí öùôïâïëôáúêþí, ÷ùñßò 
åðéâÜñõíóç ôùí êáôáíáëùôþí

Τις πληγές του µετρά ο δήµος Λέσβου 

µετά τις ισχυρές καταιγίδες που έπληξαν 

την ευρύτερη περιοχή. Τόνοι λάσπης 

σκέπασαν τους δρόµους στο κέντρο της 

πόλης, ενώ πληµµύρισαν υπόγεια από 

την καταρρακτώδη βροχή που ξέσπασε 

χθες το µεσηµέρι και είχε ως αποτέλεσµα 

να ξεχειλίσουν όλα τα ποτάµια και οι 

χείµαρροι στην πόλη της Μυτιλήνης 

αλλά και στα χωριά της Λέσβου. Η 

Πυροσβεστική Υπηρεσία Μυτιλήνης 

δέχτηκε αµέτρητες κλήσεις για άντληση 

νερών από υπόγεια, ισόγεια και αυλές, 

ενώ επενέβη σε πολλές περιπτώσεις 

και για τον απεγκλωβισµό οδηγών 

αυτοκινήτων. 

Η πρωτοφανής σε ένταση και διάρκεια 

κακοκαιρία προκάλεσε µεγάλες ζηµιές 

στον οδικό άξονα, στην αγροτική 

οδοποιία, καθώς και σε διάφορα δίκτυα 

ύδρευσης και άρδευσης αλλά και στην 

ζωική παραγωγή.

Ðëçììýñåò óôç ËÝóâï

Πιεστικά χρονικά περιθώρια θέτει η τρόικα, για την 
προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών στον τοµέα 
της ενέργειας, οι οποίες αναβάλλονται συνεχώς την 
τελευταία διετία. Το δίκτυο «euro2day» δηµοσίευσε 
ότι ιδιαίτερη έµφαση δίνει το κείµενο του MOU στο 
άνοιγµα της αγοράς µέσω της πώλησης µονάδων της 
∆ΕΗ, τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των εταιρειών 
διαχείρισης δικτύων από τις κάθετα οργανωµένες 
ενεργειακές επιχειρήσεις, στην επίλυση του 
προβλήµατος µε το έλλειµµα του Λειτουργού 
Αγοράς (θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 
έτους), στην αλλαγή του συστήµατος αµοιβής των 
παραγωγών ΑΠΕ και στην πλήρη απελευθέρωση 
των τιµολογίων.  Ακόµη, το νέο κείµενο εισάγει 
ως υποχρεωτικούς όρους αξιολόγησης της 
ανταγωνιστικότητας της ∆ΕΗ συγκριτικά µε τις 

καλύτερες πρακτικές που εφαρµόζονται στις 
Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ επιβάλει την χρέωση όσων 
εκµεταλλεύονται για ηλεκτροπαραγωγή, λιγνίτη 
και υδροηλεκτρικά, να καταβάλλουν δικαιώµατα 
στο ∆ηµόσιο.  Ας σηµειωθεί ότι για την αποτίµηση 
του πραγµατικού κόστους στην λιγνιτοπαραγωγή, 
µελέτη ετοιµάζει και η ΡΑΕ, ενώ ήδη στο λιγνίτη 
έχει επιβληθεί ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο 
οποίος όµως δεν έχει το χαρακτήρα δικαιώµατος. 
Πάντως οι προβλέψεις του νέου µνηµονίου 
στοχεύουν στη θέσπιση συγκεκριµένων δεδοµένων 
για την κοστολόγηση πόρων όπως ο λιγνίτης και τα 
νερά, τα οποία µέχρι τώρα η ∆ΕΗ εκµεταλλεύεται 
έναντι αντιπαροχών θεσµοθετηµένων και µη, όπως 
η άρδευση γεωργικών εκτάσεων, ή η απορρόφηση 
µεγάλου αριθµού εργαζοµένων. 

Τα επιχειρηµατικά σχήµατα που συµµετείχαν 

στον διαγωνισµό της «∆ΕΗ Ανανεώσιµες» για το 

το φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κοζάνη, το οποίο 

είχε άδοξο τέλος, καθώς καµία από τις 15 εταιρεί-

ες και κοινοπραξίες, διεθνείς και ελληνικές, που 

αρχικά είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν κατέθε-

σε δεσµευτική προσφορά είναι:

AES Solar Energy Ltd (HΠΑ), κοινοπραξία 

Centrotherm Photovoltaics - Dongfang Electric 

International Corporation - DTS Hellas (Γερµα-

νία - Κίνα - Ελλάδα), κοινοπραξία China North 

Induastries Corp - AΤΕΣΕ (Κίνα - Ελλάδα), κοινο-

πραξία Enolia Energy SA-ITOCHU Corporation 

- Abeinsa Ingeniera y Construccion SA- Solar 

Cells Εναλλακτικά Συστήµατα Παραγωγής Ενέρ-

γειας - Yingli Green Energy Holding Co - Phoenix 

Solar AG (Ελλάδα - Ιαπωνία - Ισπανία - Κίνα), 

κοινοπραξία ESSE: Enel Green Power - Sharp 

Corporation - Sharp Electronics (Ιταλία - Ιαπω-

νία), η εταιρεία Lanco Solar International (Ινδία), 

η κοινοπραξία «Μακεδονική Φωτοβολταϊκή»: 

Eλλάκτωρ - Τέρνα Ενεργειακή, Ινρακάτ - Damco 

Energy - ∆ιεθνής Κατασκευαστική (Ελλάδα), η 

κοινοπραξία Q Cells - REC-Shneider Electric 

(Γερµανία - Νορβηγία), η εταιρεία Siemens, η κοι-

νοπραξία Sojitz Corporation - Isolux Ingenieria 

(Ιαπωνία - Ισπανία), η κοινοπραξία SPWR Solar 

Enegiaki Hellas, 100% θυγατρική της Sun Power 

Corporation - ΜΕΤΚΑ (ΗΠΑ - Ελλάδα), η Sun 

Edison Hellas Solar Energy, θυγατρική της αµε-

ρικανικής SunEdison, η κοινοπραξία Τoshiba 

Corporation - Mistubishi (Ιαπωνία) και η Υingli 

Green Energy Holding (Kίνα).

Ôá ó÷Þìáôá, ðïõ äåí 
êáôÝèåóáí ðñïóöïñÝò  
ãéá ôï ðÜñêï ôçò ÊïæÜíçò

Πώληση µονάδων της ∆ΕΗ και αλλαγές στις ΑΠΕ  
ζητά η «τρόικα» των δανειστών 
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ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πρόταση για συντελεστή 45% σε ετήσιο εισόδηµα 

άνω των 26.000 ευρώ- ΑΚΡΑΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  Ξεκινά σήµερα η διαδικασία του βιβλίου προσφορών 

από τον Ο∆∆ΗΧ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- 

Ο υπουργός Οικονοµικών θα ενηµερώσει τους οµολόγους του στο 

Eurogroup.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Η επιτυχία κρίνει το «στοίχηµα» για µείωση του χρέους- 

ΞΕΚΙΝΑ Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Ανακοινώνονται οι όροι- ανοίγει το βιβλίο 

προσφορών για τα οµόλογα  Σε κρίσιµη καµπή τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύµατα- «ΑΝΤΙΒΑΡΟ» ΣΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

Πρόταση- πρόκληση: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 45% ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΠΑΝΩ 

ΑΠΟ 26.000.

ΤΑ ΝΕΑ: ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ!- Προτείνουν νέα 

κλίµακα- λαιµητόµο για τα µεσαία εισοδήµατα- Στον αέρα οι ρυθµίσεις 

για τις φοροαπαλλαγές των παιδιών- Σχέδια για φοροµπόνους σε όλες 

τις συναλλαγές µε κάρτες  ΨΥΧΡΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- Το ξεχωριστό 

ψηφοδέλτιο Λαφαζάνη προκάλεσε αναταραχή στη Συνδιάσκεψη  ΚΑΙ 

ΞΑΦΝΙΚΑ Η ΜΕΡΚΕΛ ΑΓΑΠΗΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Αλλάζει ξανά η κλίµακα για µισθωτούς, 

συνταξιούχους- ΜΙΝΙ ΛΙΦΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ  Άφησε ανοιχτό το 

ενδεχόµενο αναδιάρθρωσης µετά τις γερµανικές εκλογές- ΠΑΡΑΘΥΡΟ 

ΜΕΡΚΕΛ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ- Κλείδωσε το 

κυπριακό µνηµόνιο, αφού φυσικό αέριο, Ρωσία, Κίνα δεν έσωσαν 

τον Χριστόφια  Κωλοτούµπα από Τσίπρα που τώρα µιλά…για 

επαναδιαπραγµάτευση- ΣΤΟ «ΨΥΓΕΙΟ» Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ.

ΕΘΝΟΣ: «Ράβε- ξήλωνε» για το φορολογικό, αλλά µεγαλώνει 

η αφαίµαξη- ΦΟΡΟΣ 45% ΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 26.000 €  

Συνδιάσκεψη- ΑΓΚΑΘΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ  Οι 

όροι του Ο∆∆ΗΧ- ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Υποκριτική ευαισθησία για 

να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές- ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ, ΟΜΗΡΟΙ ΓΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ  ΣΥΡΙΖΑ: ΟΡΜΗΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΤΣΙΠΡΑ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συγκρατηµένη αισιοδοξία για την επαναγορά 

οµολόγων των ιδιωτών…- ∆ΕΝ ΑΦΟΡΑ ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   ΚΑΙ ΑΛΛΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

ΜΑΣ ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ Η ΜΕΡΚΕΛ!...

6 ΜΕΡΕΣ: Στο µικροσκόπιο της εφορίας για αιφνίδιο πλουτισµό- ΛΙΣΤΑ 

ΜΕ 1.747 ΒΑΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ- Ανάµεσά τους πρώην αρχηγός κόµµατος, 

πρώην υπουργοί, βουλευτές, επιχειρηµατίες, µεγαλοεργολάβοι, 

παράγοντες ποδοσφαίρου, δικηγόροι, γιατροί  Α. ΤΣΙΠΡΑΣ: ΒΑΒΥΛΩΝΙΑ 

ΤΕΛΟΣ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Πώς διαµορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στην 

κεντροαριστερά- ΣΥΡΙΖΑ, ΤΟ ΝΕΟ ΠΑΣΟΚ   Το τελικό σενάριο των 

αλλαγών- ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΕΠΑΧΘΗΣ Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ.

Η ΑΥΓΗ: Πανελλαδική συνδιάσκεψη: Άλµα για τον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ 

ΕΚΜ- ΑΡΙΣΤΕΡΟ, ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ.

ΕΣΤΙΑ: Ο ΣΥΡΙΖΑ ΣΕ ΡΟΛΟ ΠΑΣΟΚ- Ο Α. Τσίπρας προσπαθεί να 

µιµηθή τον. Α. Παπανδρέου.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: 15 διευκρινίσεις για τη νέα ρύθµιση- ∆ΑΝΕΙΑ: ΟΙ 

ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ  Φορολογικό, επαναγορά 

οµολόγων και ιθαγένεια, οι στόχοι- ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Συγκλονιστικά τα όσα είπε ο Άγιος της Μόσχας, 

Γέροντας Αριστοκλής- ΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ 

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ!!!
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ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΑΓΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 
ΟΜΟΛΟΓΩΝ 

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 4 | 3/12/2012

Ένα νέο πενθήµερο αγωνίας περιµένει την 

κυβέρνηση καθώς σήµερα αρχίζει n διαδικασία 

της επαναγοράς οµολόγων ιδιωτών µε στόχο να 

διαγραφεί σηµαντικό µέρος του δηµόσιου χρέους. Η 

πρόσκληση που δηµοσιοποιείται σήµερα θα ορίζει, 

σύµφωνα µε πληροφορίες, ως ηµεροµηνία λήξης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος των οµολογιούχων την 

Παρασκευή οπότε θα γίνει γνωστό κατά πόσον 

πέτυχε ο στόχος και µπορεί να προχωρήσει κανονικά 

n εκταµίευση της δόσης στις 13 ∆εκεµβρίου. 

Σηµειώνεται ότι το ∆ΝΤ έχει θέσει ως προϋπόθεση 

την επιτυχή έκβαση του νέου αυτού κουρέµατος για 

τη συµµετοχή του, ενώ µε πιό χαλαρή διατύπωση 

το έχει αναφέρει στην απόφασή του και το 

Eurogroup. To τι θεωρείται επιτυχία, βεβαίως, δεν 

έχει ξεκαθαριστεί, αν και γενικώς προκύπτει από τα 

στοιχεία της ανάλυσης του Eurogroup ότι θα δοθούν 

περίπου 10,2 δισ. ευρώ για να διαγραφεί χρέος 

περίπου 11% του ΑΕΠ ή 22 δισ. 

Οι τιµές στις οποίες θα αγοραστούν τα οµόλογα 

δεν µπορεί να είναι υψηλότερες από εκείνες που 

διαµορφώθηκαν στις 23 Νοεµβρίου, σύµφωνα 

µε την απόφαση των υπουργών Οικονοµικών της 

ευρωζώνης, δηλαδή 20-35% της ονοµαστικής 

τους αξίας, ανάλογα µε τις λήξεις τους. To 

ελληνικό ∆ηµόσιο απευθύνεται σε µια δεξαµενή 

περίπου 63 δισ. ευρώ , n οποία αποτελείται από 

ελληνικές και ξένες τράπεζες, ασφαλιστικά ταµεία 

και κερδοσκοπικά κεφάλαια. Η διαδικασία θα 

είναι εθελοντική και ο Πρωθυπουργός Αντώνης 

Σαµαράς διευκρίνισε χθες ότι το θέµα δεν αφορά 

τα ασφαλιστικά ταµεία, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει 

όφελος, αφού και αυτά είναι κράτος. Ωστόσο, ο 

διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος είχε 

αφήσει την περασµένη Παρασκευή να εννοηθεί ότι το 

Ταµείο θα µπει στη διαδικασία. 

Κύριος στόχος είναι τα κερδοσκοπικά κεφάλαια 

(hedge funds) που κατέχουν οµόλογα ονοµαστικής 

αξίας περίπου 23 δισ. ευρώ, αγορασµένα σε πολύ 

χαµηλές τιµές, ακόµη και στο 12% της ονοµαστικής 

αξίας. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν χθες ότι 

περιµένουν ότι και οι ελληνικές τράπεζες θα 

ανταποκριθούν, ενώ εξέφραζαν αβεβαιότητα για 

τις ξένες. Εφόσον όλα πάνε καλά, το Eurogroup 

θα λάβει την οριστική απόφαση για την εκταµίευση 

του πρώτου µέρους της δόσης, 34,4 δισ., στις 13 

∆εκεµβρίου. Όσον αφορά τις διαδικασίες που θα 

ακολουθηθούν για την επαναγορά, ο υπουργός 

Οικονοµικών Γιάννης Στουρνάρας θα ενηµερώσει 

σήµερα το τακτικό Eurogroup στις Βρυξέλλες.

ΠΡΟΤΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 3/12/2012

Πρόταση - βόµβα για φορολόγηση των 

εισοδηµάτων που ξεπερνούν τις 26.000 ευρώ 

µε συντελεστή 45% επεξεργάζεται το οικονοµικό 

επιτελείο της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της 

επικείµενης φορολογικής µεταρρύθµισης και 

των προτάσεων που θα τεθούν εκ νέου στο 

τραπέζι του διαλόγου µεθαύριο, Τετάρτη, µε τους 

εκπροσώπους των κοµµάτων της συγκυβέρνησης. 

Aπό την άλλη πλευρά, για να διασκεδάσει τις 

εντυπώσεις από την υπέρµετρη φορολογία, n 

πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών 

σχεδιάζει όπως n

«βασική» έκπτωση των 1.950 ευρώ ισχύει για 

όλα τα εισοδήµατα και όχι µόνο για όσους 

δηλώνουν µέχρι 18.000 ευρώ. Έτσι, οι παράγοντες 

του υπουργείου υποστηρίζουν ότι, ουσιαστικά, 

για εισοδήµατα µέχρι και 25.000 ευρώ θα 

υπάρχουν µειώσεις, όµως δεν θα ισχύει το ίδιο 

και για όσους έχουν υψηλότερα των 26.000 

ευρώ, αφού θεωρούνται «πλούσιοι» για την 

εφορία. Τα στελέχη, βέβαια, του υπουργείου 

στους υπολογισµούς, τους οποίους κάνουν, 

δεν ξεκαθαρίζουν εάν συνυπολογίζουν την 

αναµενόµενη κατάργηση των φοροαπαλλαγών, 

πλην των ιατρικών εξόδων, καθώς και την 

κατάργηση του αφορολογήτου για τα παιδιά. 

Αυτό το θέµα έχει διχάσει τους κυβερνητικούς 

εταίρους, που θα αναζητήσουν εκ νέου λύση την 

Τετάρτη, σε ευρεία κυβερνητική σύσκεψη υπό 

τον υπουργό Οικονοµικών, Γιάννη Στουρνάρα, ο 

οποίος, πάντως, δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια 

ελιγµών, αφού έχει καταστήσει σαφές ότι, για 

να µην καταργηθεί το αφορολόγητο των παιδιών, 

θα πρέπει να καταθέσουν τα κόµµατα ισοδύναµα 

µέτρα.

Ειδικότερα, µε βάση το τελευταίο σχέδιο που 

επεξεργάζονται στο υπουργείο Οικονοµικών, 

n νέα φορολογική κλίµακα, για µισθωτούς και 

συνταξιούχους, n οποία θα έχει τρία κλιµάκια, από 

οκτώ σήµερα, θα διαµορφωθεί ως εξής:

- για εισοδήµατα µέχρι 18.000 ευρώ ο 

συντελεστής φορολόγησης θα είναι 21% 

- για εισοδήµατα από 18.001 έως και 26.000 ευρώ 

ο συντελεστής θα είναι 26% 

- για εισοδήµατα άνω των 26.000 ευρώ ο 

συντελεστής θα είναι 45%. 

Ταυτόχρονα, θεσπίζεται πάγια έκπτωση 1.950 

ευρώ για όλα τα εισοδήµατα.

Τεράστιες απώλειες από τις ανατροπές στη 

φορολογία θα καταγράψουν οι O.E. και E.E., 

σε αντίθεση µε τις A.E. Με το νέο σύστηµα που 
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εισάγεται, n φορολόγηση των O.E. και E.E., από 

περίπου 16,7% που ήταν µέχρι φέτος, κατά µέσο 

όρο θα φθάσει και το 33%, ενώ, αντίθετα, των 

A.E. από το περίπου 40% µειώνεται τουλάχιστον 

κατά 7 ποσοστιαίες µονάδες. Συγκεκριµένα, στις 

διατάξεις του νοµοσχεδίου ορίζεται ότι οι O.E. 

και E.E. που τηρούν βιβλία B' κατηγορίας θα 

φορολογούνται µε συντελεστές 26% και µε 33% 

στα διανεµόµενα κέρδη. Από την άλλη, όµως, 

πλευρά οι O.E. και οι E.E. που τηρούν βιβλία Γ' 

κατηγορίας θα φορολογούνται όπως οι A.E. και οι 

ΕΠΕ µε συντελεστές 26% και 10% στα διανεµόµενα 

κέρδη. Βαθιά το χέρι στην τσέπη θα βάλουν και οι 

περίπου 800.000 ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς 

τα καθαρά εισοδήµατα από ατοµικές επιχειρήσεις 

και ελευθέρια επαγγέλµατα θα φορολογούνται 

κλιµακωτά µε συντελεστές 26% µέχρι τα πρώτα 

50.000 ευρώ, χωρίς αφορολόγητο και χωρίς 

επιστροφή φόρου, και 33% για το υπερβάλλον 

ποσό.

Μικρότερες θα είναι τελικά οι µειώσεις στα 

τεκµήρια των ΙX., σε σύγκριση µε τα πρόσφατα 

σενάρια που είχαν διαρρεύσει από το υπουργείο 

Οικονοµικών. To τελικό σχέδιο προβλέπει πως για 

IX µε κινητήρες µέχρι 1.600 κυβικά εκατοστά, τα 

τεκµήρια θα µειωθούν κατά 20%, ενώ για τα άνω 

των 1.600 κεκ., οι µειώσεις κυµαίνονται από 3% 

έως και 18,3%,αν και το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 

µειώσεις µέχρι και 44% στα IX.

 Όσον αφορά στις κατοικίες, τα νέα τεκµήρια θα 

είναι: 

- 25 ευρώ, από 40 που ήταν, το τετραγωνικό µέτρο, 

για τα πρώτα 80 τ.µ. κύριων χώρων, 

- 45 ευρώ το τ.µ. (από 65 ευρώ) για τα επόµενα 40 

τ.µ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 120 τ.µ. 

- 80 ευρώ το τ.µ. (από 110 ευρώ) για τα επόµενα 

80 τ.µ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 200 τ,µ. 

- 160 ευρώ το τ.µ. (από 200 ευρω) για τα επόµενα 

100 τ.µ. κύριων χώρων, δηλαδή έως τα 300 τ.µ., 

- 350 ευρώ το τ.µ. (από 400 ευρώ) για τα επόµενα 

τ.µ., δηλαδή για τα πλέον των 300 τετραγωνικών 

µέτρων.

 Επίσης, µειώνεται n ελάχιστη αντικειµενική 

δαπάνη για τους φορολογούµενους σε 2.000 

ευρώ, από 3.000 ευρώ, για τον άγαµο και σε 3.000 

ευρώ, από 5.000 ευρώ που ισχύει σήµερα, για 

τους συζύγους που υποβάλλουν κοινή δήλωση.

ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 5 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 7 | 3/12/2012

To πλάνο για την αποπληρωµή, σταδιακά από τις 

20 ∆εκεµβρίου (µετά την εκταµίευση της δόσης 

από τους πιστωτές) και έως το τέλος του 2013, 

ληξιπρόθεσµων οφειλών συνολικά 3 δισ. ευρώ (1,2 

δισ. ευρώ για τα εφάπαξ σε συνταξιοδοτηµένους 

δηµοσίους υπαλλήλους, αλλά και σε πρώην 

εργαζόµενους ∆ΕΚΟ και επιπλέον 1,8 δισ. ευρώ σε 

παρόχους υγείας) οριστικοποιούν αύριο σε κοινή 

σύσκεψη που θα έχουν ο υπουργός Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ι. Βρούτσης 

και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών 

Χρήστος Σταϊκούρας. Σύµφωνα µε το σχέδιο, το 

υπουργείο Εργασίας κατά προτεραιότητα διεκδικεί 

µέσα από τη δόση να εξοφλήσει: 

- Τα 40.228 «κουρεµένα» εφάπαξ δηµοσίων 

υπαλλήλων (1,1 δισ. ευρώ). Μολονότι στο τραπέζι 

έχει τεθεί το σενάριο της καταβολής του 50% του 

εφάπαξ σε όλους και της αποπληρωµής σε δόσεις 

της διαφοράς έως το τέλος του 2013, έτσι ώστε 

να λάβουν κάποια ποσά όλοι όσοι αναµένουν 

στην «ουρά» επί δύο χρόνια, στελέχη του Ταµείου 

Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων εκτιµούσαν χθες 

ότι το διαχειριστικό κόστος αυτής της «λύσης» 

θα είναι υψηλό ακόµη και µετά την ενίσχυση 

µε 27 υπαλλήλους που έχει αποφασιστεί. Για το 

λόγο αυτό θα γίνει αύριο νέα συνάντηση µε τον Ι. 

Βρούτση, για να ξανασυζητηθεί ο τρόπος µε τον 

οποίο θα γίνουν, τελικώς, οι πληρωµές (υπάρχει 

νέο σενάριο να δοθεί σε όλους το κατώτατο ποσό 

εφάπαξ και n διαφορά να καλυφθεί σε 2 ή 3 

δόσεις ανάλογα µε το ποσό το οποίο δικαιούνται οι 

ασφαλισµένοι). 

- Τα απλήρωτα εφάπαξ ύψους 180 εκατ. ευρώ 

που βρίσκονται σε καθυστέρηση στο ΤΑΥΤΕ- ΚΩ 

(κυρίως στη ∆ΕΗ). 

- Οφειλές 1,8 δισ. ευρώ που έχουν τα ασφαλιστικά 

ταµεία σε παρόχους υγείας (σε γιατρούς, σε 

κλινικές, σε διαγνωστικά κέντρα κ.ά).

 Ουδέτερη στάση θα τηρήσει, εξάλλου, n 

ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε ό,τι αφορά 

την επαναγορά από το ∆ηµόσιο οµολόγων 

που κατέχουν τα ταµεία. Σε τηλεφωνική 

επικοινωνία που είχε ο Ι. Βρούτσης µε 

τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. 

Προβόπουλο, αποσαφηνίστηκε ότι θα εξαιρεθούν 

τα αποθεµατικά του κοινού κεφαλαίου των 

ασφαλιστικών ταµείων που έχουν µετατραπεί σε 

οµόλογα. «Τα ταµεία θα αποφασίσουν ελεύθερα 

για το τι θα πράξουν για τα οµόλογα τα οποία 

κατέχουν αφού λάβουν, αυτή την εβδοµάδα, το 

σχετικό έγγραφο από τον Οργανισµό ∆ιαχείρισης 

∆ηµοσίου Χρέους» δήλωναν στην «Η» στελέχη του 

υπουργείου. 


