
Τον κίνδυνο να µείνουν χωρίς λιγνίτη αντιµετωπίζουν τρείς µονάδες της 

∆ΕΗ σε Αµύνταιο και Φλώρινα λόγω της αδυναµίας συνεννόησης µεταξύ 

∆ΕΗ και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Το πρόβληµα περιγράφει ανα-

λυτικά το σωµατείο «Σπάρτακος»,  σε επιστολή του προς τον υπουργό 

Πολιτισµού.
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

×ñåéáæüôáí ç ðáñÝìâáóç ôïõ ðñùèõðïõñãïý 

ãéá íá áíáéñåèåß ç éäÝá ôçò öïñïëüãçóçò 

ìå 45% ôùí åéóïäçìÜôùí Üíù ôùí 26.000 

åõñþ (öõóéêÜ êáé ôçò áýîçóçò ôçò Üìåóçò 

öïñïëüãçóçò êáôÜ 21% óå åéóïäÞìáôá Ýùò 

18.000 åõñþ, áëëÜ êáé 26% óå åéóïäÞìáôá 

áðü 18.001 Ýùò 26.000);

×Üèçêå, ðëÝïí, êÜèå ëïãéêÞ êáé ìÝôñï áðü 

ôïõò  äéá÷åéñéóôÝò ôùí ïéêïíïìéêþí ôçò 

÷þñáò, ïé ïðïßïé ôï ìüíï ðïõ óêÝöôïíôáé 

- êáé ôï åðéâåâáéþíïõí êáèçìåñéíÜ - 

åßíáé íá åããñÜöïõí (åðß äéêáßùí êáé 

áäßêùí) ëçîéðñüèåóìá öïñïëïãéêÜ âÜñç, 

áäéáöïñþíôáò áí ðïôÝ áõôÜ ãßíïõí Ýóïäá ôïõ 

äçìüóéïõ ôáìåßïõ Þ ...÷åéñïðÝäåò óå ðïëßôåò, 

Üíåõ åôáßñïõ áíôéêñßóìáôïò.

Åßíáé ðÝñáí áðü öáíåñü üôé ç ðïëéôéêÞ çãåóßá 

ôïõ õðïõñãåßïõ Ïéêïíïìéêþí äåí Ý÷åé êáí 

óõíåéäçôïðïéÞóåé ôï ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò êáé - 

ðñïöáíþò - åßíáé áíßêáíç íá ôï áíôéìåôùðßóåé. 

Äåí ðñüêåéôáé ìüíï ãéá ôçí Ýêöñáóç åíüò 

åîáéñåôéêÜ áíÜëãçôïõ êñÜôïõò, áëëÜ êáé ìéáò 

åðéêßíäõíçò ïìÜäáò, ç ïðïßá äåß÷íåé (ìå ôá 

Ýñãá êáé ôéò çìÝñåò ôçò) áðïöáóéóìÝíç íá 

äéáññÞîåé ïñéóôéêþò êáé áìåôáêëÞôùò ôçí üðïéá 

êïéíùíéêÞ óõíï÷Þ êé áí Ý÷åé áðïìåßíåé ó' áõôü 

ôïí ôüðï, áëëÜ êáé íá áðïêüøåé êÜèå ðåñßðôùóç 

åðéóôñïöÞò ôçò ÷þñáò óôçí áíÜðôõîç.

Óôïé÷åéþäåéò êáíüíåò ôçò ïéêïíïìßáò (êáé 

ôçò ëïãéêÞò) êáèïñßæïõí üôé ãéá íá áõîçèïýí 

ôá Ýóïäá ôïõ äçìïóßïõ (öüñïé, ôÝëç êëð.) 

èá ðñÝðåé íá áõîçèåß ï ôæßñïò ôçò áãïñÜò, 

Üñá íá áõîçèåß ôï äéáèÝóéìï åéóüäçìá ðñïò 

êáôáíÜëùóç, þóôå íá åëðßæåéò ðùò èá ìåéþóåéò 

êáé ôçí áíåñãßá. 

Ïé ðñïóùñéíïß Ýíïéêïé ôçò äõôéêÞò ðëåõñÜò 

ôçò ðëáôåßáò ÓõíôÜãìáôïò ïõ´ôå áõôïýò ôïõò 

êáíüíåò ãíùñßæïõí;

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

∆ΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ

Στο όριο της φτώχειας 
3,4 εκατοµµύρια έλληνες 

Η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωσης με 

το υψηλότερο ποσοστό πληθυσμού 

κοντά στο όριο της φτώχειας, μετά τη 

Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Λετονία 

και τη Λιθουανία. Ειδικότερα, σύμ-

φωνα με στοιχεία της Eurostat για το 

2011, που δόθηκαν στη δημοσιότητα 

κοντά στο όριο της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού ζει το 31% 

του πληθυσμού της Ελλάδας, το δε 

21% ζει με πενιχρό εισόδημα. Όσοι 

ανήκουν στην κατηγορία αυτή αντι-

μετωπίζουν τουλάχιστον μία από τις 

τρεις μορφές αποκλεισμού: κίνδυνο 

φτώχειας μετά τις κοινωνικές εισφο-

ρές, σοβαρή έλλειψη υλικών αγαθών 

(αδυναμία πληρωμής λογαριασμών, 

θέρμανσης, κατανάλωσης πρωτε-

ϊνών), πολύ χαμηλή απασχόληση 

(νοικοκυριά όπου οι ενήλικες χρη-

σιμοποίησαν λιγότερο από το 20% 

του δυναμικού τους για εργασία). 

Σύμφωνα με τη Eurostat, άτομα κο-

ντά στο όριο της φτώχειας θεωρού-

νται εκείνα που ζουν σε νοικοκυριά 

με διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 

60% του εθνικού μέσου διαθέσιμου 

εισοδήματος (μετά τις μεταβιβάσεις 

των κοινωνικών επιδομάτων). Συ-

γκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Eurostat το 2011, στην Ελλάδα 

ζούσαν 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι 

κοντά στο όριο της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, ή το 31% 

του πληθυσμού. Το 2010 το αντί-

στοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ήταν 

27,7% και το 2008 ήταν 28,1%. Την 

ίδια χρονιά στην ΕΕ, 119,6 εκατομ-

μύρια άνθρωποι ζούσαν κοντά στο 

όριο της φτώχειας, ή το 24,2% του 

πληθυσμού, έναντι 23,4% το 2010 

και 23,5% το 2008. 

Στο σύνολο της ΕΕ, το 17% του πλη-

θυσμού απειλείται με υποβιβασμό 

του επιπέδου ζωής του κάτω από το 

όριο της φτώχειας, το 9% βρίσκεται 

σε κατάσταση σοβαρής υλικής ένδει-

ας και το 10% ζει σε νοικοκυριά με 

πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. 

Περί το ένα τέ-

ταρτο του πληθυ-

σµού της ΕΕ, 120 

εκατοµµύρια άν-

θρωποι, τελούσαν 

υπό την απειλή 

της φτώχειας και 

του κοινωνικού 

αποκλεισµού το 

2011, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία 

που έδωσε στη 

δηµοσιότητα η 

Eurostat



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

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

11 - 14 
∆εκεµβρίου

2012

της UN ECE WPLA 
και της FIG:  «Αυθαίρετα, Ακίνητη Περιουσία και 
Κατοικία»
ΑΘΗΝΑ

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος 
∆ιπλωµατούχων Τοπογράφων 
Μηχανικών, σε συνεργασία µε 
το ΤΕΕ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

12-14 
 ∆εκεµβρίου

2012

1 Αστικής Βιώσιµης Κινητικότητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Μαγνη-
σίας και την υποστήριξη του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

14 
∆εκεµβρίου

2012

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων ΠΤ Μεσσηνίας
σε συνεργασία µε την εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ, διοργανώνει αύριο Τετάρτη 5 ∆εκεµβρίου 2012 στις 18:00 
στο ξενοδοχείο Pharae Palace (Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου),ηµερίδα ενηµέρωσης για τις ∆ιατάξεις 
Γειώσεων, το Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας και την Προστασία από Κρουστικές Υπερτάσεις της 
ΕΛΕΜΚΟ. Βιοµηχανικός σχεδιασµός

Στους 20 κορυφαίους  
ταξιδιωτικούς προορισµούς 

η Θεσσαλονίκη  

 Στους 20 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορι-
σµούς, που πρέπει να επισκεφθεί κανείς εντός του 
2013, συγκαταλέγει τη Θεσσαλονίκη το National 
Geographic, επιβεβαιώνοντας για ακόµη µια φορά 
τη διεθνή φήµη που έχει αποκτήσει η πόλη.
«Το "φωτεινό" λιµάνι της Θεσσαλονίκης παραµένει 
ένα από τα τελευταία αστικά παραλιακά µέτωπα 
στη νότια Ευρώπη που δεν έχει εγκλωβιστεί από 
κάποια γιγάντια µαρίνα. Αντιθέτως, τα ξύλινα καΐκια 
εξακολουθούν να αρµενίζουν στον ήσυχο κόλπο, 
ενώ µονοπάτια ιχνογραφούν το ελικοειδές παρα-
λιακό µέτωπο στη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της 
Ελλάδας, περίπου 320 µίλια βόρεια- κι έναν κόσµο 
µακρύτερα από τη χαοτική Αθήνα» αναφέρει χαρα-
κτηριστικά το National Geographic σκιαγραφώντας 
το τοπίο στο λιµάνι της «Νύφης του Θερµαϊκού».

Εκδήλωση µε θέµα: «Τεχνικά επαγγέλµατα – 
εργαλείο για εθνική ανάπτυξη» πραγµατοποιήθηκε 
πρόσφατα στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, µετά 
από πρόταση της Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής 
Θεµάτων Τυποποίησης, Πιστοποίησης και ∆ιαχεί-
ρισης Ποιότητας του ΤΕΕ. Η συζήτηση έγινε στο 
πλαίσιο των δράσεων ανακήρυξης του έτους 2012 
ως «Έτος Τεχνικών Επαγγελµάτων» και µε στόχο να 
αναπτυχθεί προβληµατισµός και να επικεντρωθεί το 
ενδιαφέρον του τεχνικού κόσµου, τόσο στα τεχνικά 
επαγγέλµατα, όσο και στους τεχνικούς, ανεξαρτήτως 
µορφωτικού υποβάθρου και εξειδίκευσης. 
   Μιλώντας ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης 
επεσήµανε πως το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας 
έχει πρόθεση να προχωρήσει -µέσα από τις υπη-
ρεσίες του- στη δηµιουργία του φορέα πιστοποίη-
σης τεχνικών επαγγελµάτων και Μητρώων, όπως 
προβλέπει ο νόµος, και κάλεσε τους φορείς και τα 

συναρµόδια υπουργεία να πλαισιώνουν αυτή την 
προσπάθεια.
  Όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει ένα νοµοθε-
τικό πλαίσιο που –δυστυχώς- δεν ξεκαθαρίζει τα 
πράγµατα, ούτε στο ποιος κάνει πιστοποίηση, ούτε 
στη διαδικασία, ούτε στο πώς και ποιοί ορίζουν 
ξεκάθαρα τα επαγγελµατικά περιγράµµατα, σε ποιο 
επαγγελµατικό στάδιο και µε ποια επαγγελµατική 
ύλη, σε ποια διαβάθµιση… 
«Πιστεύω ότι η µεγάλη πρόκληση της ενοποίησης 
της πιστοποίησης για την άσκηση των τεχνικών 
επαγγελµάτων, µε διαβάθµιση της τεχνικής ευθύ-
νης, είναι µπροστά µας», τόνισε µεταξύ άλλων η 
αντιπρύτανης του ΕΜΠ καθ. Τ. Μοροπούλου. Στην 
εκδήλωση παρευρισκόταν και ο Γεν. Γραµµατέας 
του υπουργείου Ανάπτυξης Νικόλαος Σταθόπουλος, 
καθώς και εκπρόσωποι επαγγελµατικών φορέων και 
Πολυτεχνικών Σχολών.

Εκδήλωση για τα τεχνικά επαγγέλµατα 

∆ύο συνέδρια, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσσα-

λονίκη, µε θέµα «Good design = Good business» 

διοργανώνει ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτη-
σίας (ΟΒΙ), αρµόδιος φορέας στην Ελλάδα για την 
προστασία των βιοµηχανικών σχεδίων, σε συνεργασία 
µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την προστασία των 
Κοινοτικών σχεδίων (OHIM).
Το συνέδριο των Αθηνών θα πραγµατοποιηθεί στην 
«ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» του δήµου Αθηναίων, στο Γκάζι, 
σήµερα 4 ∆εκεµβρίου, ενώ το αντίστοιχο της Θεσσα-
λονίκης στο ξενοδοχείο “The Met” της Θεσσαλονίκης, 
στις 6 ∆εκεµβρίου.
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Περιφερειακό Γραφείο ∆υτικής Μακεδονίας του  ΣΑΤΕ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά των ρυθµίσεων για τα Κολέγια 
Καταθέτει σήµερα η Πανελλήνια Οµοσπονδία Καθηγητών Πανεπιστηµίου

Κατόπιν αιτήµατος σηµαντικού αριθµού εργοληπτών, το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ, σε συνε-

δρίασή του στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε να προχωρήσει στην ίδρυση Περιφε-

ρειακού Γραφείου στη ∆υτική Μακεδονία, µε έδρα την Κοζάνη.  

Υπενθυµίζουµε ότι ο ΣΑΤΕ, κύριος φορέας εκπροσώπησης των Ελληνικών Εργο-

ληπτικών Εταιρειών, µε 900 µέλη ήδη έχει Περιφερειακά Γραφεία στη Κεντρική 

Μακεδονία µε έδρα την Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη µε έδρα το Ηράκλειο, στην 

Θεσσαλία µε έδρα την Λάρισα και στην ∆υτική Ελλάδα µε έδρα την Πάτρα.  

Με δεδοµένο ότι τα προβλήµατα του κλάδου σε εθνικό, αλλά και περιφερειακό 

επίπεδο, αυξάνονται διαρκώς εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, αλλά και εξαιτίας 

της µετατόπισης του “κέντρου βάρους” προγραµµατισµού και υλοποίησης των 

έργων υποδοµών στις Περιφέρειες, προκύπτει η ανάγκη δηµιουργίας Περιφε-

ρειακών Γραφείων, όπου υπάρχουν ευάριθµα µέλη του Συνδέσµου, για αµεσότε-

ρη και πληρέστερη εκπροσώπηση έναντι των αρµόδιων αρχών. 

Τα οξυµένα ζητήµατα του κλάδου, υπό το πρίσµα των αλλαγών που επιθυµεί να 

προωθήσει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και Μετα-

φορών στη νοµοθεσία υλοποίησης των ∆ηµοσίων Έργων, αλλά και στο ΜΕΕΠ 

(Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων), εξετάστηκαν στη συνεδρίαση του ∆.Σ. 

του ΣΑΤΕ στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία αποφασίστηκε να σταλούν (εκ νέου) 

συγκεκριµένες προτάσεις προς το Υπουργείο, σε απάντηση σχετικών αιτηµάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό, στο περιθώριο της συνεδρίασης, έγινε συνάντηση και µε τον 

Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Έργων Στράτο Σιµόπουλο.

Έντονα αντέδρασε το προεδρείο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Καθη-

γητών Πανεπιστηµίου (ΠΟΣ∆ΕΠ), για τις ρυθµίσεις που αφορούν στα 

επαγγελµατικά δικαιώµατα των αποφοίτων των κολεγίων. Ειδικότερα, η 

ΠΟΣ∆ΕΠ δηλώνει, µε ανακοίνωσή της, ότι στη συνεδρίαση της ∆ιοικού-

σας Επιτροπής της, σήµερα 4 ∆εκεµβρίου, θα εισηγηθεί την προσφυγή 

της Οµοσπονδίας στο Συµβούλιο Επικρατείας µαζί µε την Οµοσπονδία 

των καθηγητών ΤΕΙ (ΟΣΕΠ ΤΕΙ), εναντίον των ρυθµίσεων για τα κολέ-

για. Επίσης, θα ζητήσει «η κατάθεση της προσφυγής να γίνει από κοι-

νού µε εκπροσώπους και θεσµικά όργανα των ΑΕΙ, δηλαδή τη Σύνοδο 

Πρυτάνεων Πανεπιστηµίων, τη Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ και τα Συµβούλια 

των Ιδρύµατος των ΑΕΙ». Η ΠΟΣ∆ΕΠ στην ίδια ανακοίνωση, επικρίνει 

το υπουργείο Παιδείας για «αυθαίρετες και άκρως αντισυνταγµατικές 

ενέργειες στο θέµα της αναγνώρισης των διαφόρων επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο της µεταλυκειακής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, ουσιαστικά ως κερδοσκοπικά Ιδιωτικά Πανεπιστήµια». Οι 

καθηγητές Πανεπιστηµίου επίσης αναφέρονται στις Πράξεις Νοµοθετι-

κού Περιεχοµένου, µε την οποία, όπως τονίζουν « η Πολιτεία προχωρεί 

σε πλήρη ανατροπή της δοµής της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα 

µας, παραβιάζοντας κατάφωρα το Σύνταγµα (Άρθρο 16) αλλά και τους 

Νόµους, που έχει ψηφίσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο». Οι καθηγητές 

εκτιµούν ότι «δίπλα στο δηµόσιο σύστηµα τυπικής εκπαίδευσης, οικο-

δοµείται ένα παράλληλο εµπορικό (κερδοσκοπικό) σύστηµα µη τυπικής 

εκπαίδευσης, αυτό των 42 «Κολεγίων», που λειτουργεί µε συµφωνίες 

δικαιόχρησης και δεν υπάγεται στον ίδιο ποιοτικό έλεγχο». Οι καθηγη-

τές ζητούν από το υπουργείο Παιδείας «να αποσύρει όλο το -αποικιακού 

τύπου και καθαρά αντισυνταγµατικό- νοµοθετικό πλαίσιο όπως ο νόµος 

3696/2008 για τα Κολέγια, το άρθρο 9 του Νόµου 4076/2012 και οι πρό-

σφατες διατάξεις του Μεσοπρόθεσµου καθώς και τις Πράξεις Νοµοθε-

τικού Περιεχοµένου, που ουσιαστικά επιτρέπουν την ίδρυση εµπορικών 

ιδιωτικών πανεπιστηµίων στην Ελλάδα».Τέλος οι καθηγητές ενηµερώ-

νουν την ελληνική οικογένεια, που εξετάζει το ενδεχόµενο να αναθέ-

σει τη µόρφωση των παιδιών της σε κάποιο κολέγιο, «να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτική και να εξετάζει µε περίσκεψη όσα υπόσχονται». 

∆υσβάσταχτο είναι το κόστος της γραφειοκρα-

τίας για τη χώρα µας καθώς φτάνει στα 14 δισ. 

ευρώ ή στο 6,8% του ΑΕΠ. Ωστόσο, µπορεί να επι-

τευχθεί εξοικονόµηση µέχρι και 7 δισ. ευρώ από 

την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας µε µείω-

ση του 25% των γραφειοκρατικών βαρών έως το 

τέλος του 2013 και άρση των περιορισµών που 

εµποδίζουν τον ανταγωνισµό, µε τη διπλή συµ-

φωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση µε τον Οργα-

νισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ). Στόχος είναι ο αποτελεσµατικότερος 

ανταγωνισµός τιµών, η ενίσχυση των επιλογών 

του καταναλωτή, η αντιµετώπιση συµπεριφορών 

που πλήττουν τον ανταγωνισµό, η ενθάρρυνση 

των επενδύσεων και η τόνωση των εξαγωγών, 

όπως ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Ανταγω-

νιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων 

Κ. Χατζηδάκης σε εκδήλωση παρουσίασης της 

διπλής συµφωνίας. Σύµφωνα µε τον υπουργό 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης Αντώνη Μανιτάκη, η γραφει-

οκρατία στη χώρα µας κοστίζει 14 δισ. ευρώ ή 

6,8% του ΑΕΠ έναντι 3,5% που είναι ο κοινοτικός 

µέσος όρος. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις επιβα-

ρύνονται µε επιπλέον κόστος 2 δισ. ευρώ για να 

αντιµετωπίσουν τα εµπόδια της γραφειοκρατίας. 

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, η συµφωνία 

για την πάταξη της γραφειοκρατίας αφορά στη 

χαρτογράφηση νόµων και κανονισµών σε 13 βα-

σικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας µεταξύ 

των οποίων Ενέργεια, Φαρµακευτική Νοµοθεσία, 

∆ηµόσιες Συµβάσεις, Στατιστικές, Φορολογικό 

∆ίκαιο (ΦΠΑ), κ.α. Στόχος είναι µε παρεµβάσεις 

να εντοπιστεί και να αποµειωθεί ποσοστό 80% 

των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της νοµο-

θεσίας και σύµφωνα µε το σχέδιο, το όφελος που 

θα προκύψει από την άρση γραφειοκρατικών βα-

ρών θα φθάσει το 25% µέχρι το τέλος του 2013, το 

οποίο µεταφράζεται σε αύξηση 2,4% του ΑΕΠ στο 

2025. Το άµεσο όφελος που αναµένει η Κυβέρ-

νηση από την εξάλειψη των περιττών επιβαρύν-

σεων ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ.

Συµφωνία για την πάταξη της γραφειοκρατίας 
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Ακριβώς πενήντα χρόνια µετά τις σκέψεις 
των Αµερικανών να βοµβαρδίσουν τη 
Σελήνη (βλέπε χτεσινό Newsletter), 
την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009, το 
έκανε πραγµατικότητα η NASA, δίχως 
πυρηνικά εκρηκτικά και µε στόχο (όχι 
βέβαια τους Σοβιετικούς κοσµοναύτες), 
αλλά τον εντοπισµό νερού. Σύµφωνα 
µε ανακοίνωση της Υπηρεσίας, δύο 
σκάφη, βάρους 2,2 τόνων το καθένα, τα 
οποία ανήκαν στην αποστολή "LCRΟSS" 
(Lunar Crater Observation and Sensing 
Satellite), προσέκρουσαν διαδοχικά 
στην επιφάνεια της Σελήνης, µε ταχύτητα 
9.000 χλµ την ώρα. Το ένα σκάφος, που 
ήταν άδειος πύραυλος, έπεσε µέσα σε 
σκοτεινό κρατήρα που βρίσκεται στο 
νότιο πόλο της Σελήνης, ενώ λίγα λεπτά 
αργότερα στο ίδιο σηµείο, προσέκρουσε 
το δεύτερο σκάφος, που ήταν ένας 
δορυφόρος, ο οποίος µετέδωσε εικόνες 
της αρχικής σύγκρουσης και αναζήτησε 
ίχνη πάγου στα συντρίµµια. Απ’ εκείνη 
την προσπάθεια νερό δεν προέκυψε, 
αλλά οι Αµερικανοί ανακάλυψαν ότι ο 
δορυφόρος µας έχει περί τις 100 φορές 
περισσότερο νερό από ό,τι πιστεύαµε, 
όταν εξέτασαν καλύτερα τα δείγµατα 
των σεληνιακών βράχων που είχε φέρει 
πίσω στη Γη η αποστολή  «Απόλλων 17» 
το 1972.  Μόνο που είναι «εγκλωβισµένο» 
µέσα σε µικροσκοπικούς ηφαιστειακούς 
κρυστάλλους. 

Μια λεπτοµέρεια: οι Ρώσοι είχαν 
εντοπίσει νερό στη Σελήνη από το 1976. 
Το «Luna 24» είχε σκάψει περίπου 
δύο µέτρα κάτω από την επιφάνεια 
της Σελήνης και οι επιστήµονες της 
ΕΣΣ∆, µετά από προσεκτική µελέτη, 
δηµοσίευσαν  την έρευνα τους στο 
περιοδικό Geokhimiia το 1978. Μόνο 
που τότε οι αµερικανοί επιστήµονες 
θεώρησαν πως επρόκειτο απλώς για 
µια µόλυνση σε υγρή µορφή, η οποία, 
µάλιστα, µεταφέρθηκε από τη γη και 
ποτέ δεν ασχολήθηκαν µε το θέµα!

Η ιδέα φέρνει κάτι από τις συνθέσεις µε lego. Ωστόσο, πρόκειται για έναν ουρανοξύστη που σχεδιάστηκε 
για την Πόλη του Μεξικού από το γραφείο Rojkind Arquitectos και ονοµάζεται Reforma 432. Περιλαµβάνει 
κατοικίες, πολυτελή καταστήµατα, γραφεία, ξενοδοχείο, αλλά και πεζόδροµους. Ο σχεδιασµός του 
βασίζεται σε µια µονάδα επιφάνειας περίπου 70 τετραγωνικά µέτρα, η οποία µπορεί να επεκταθεί µε 
παράπλευρες προσθήκες, ως το πολλαπλάσιο του 60 για να καλύψει µεγαλύτερη επιφάνεια γης και να 
δηµιουργήσει µεγαλύτερους χώρους ανά όροφο. Ενώνοντας πολλά αστικά οικόπεδα σε µια λωρίδα γης, 
που εκτείνεται από την λεωφόρο Reforma ως την Tokio Street, ο R432 µοιάζει να βρίσκεται σε ένα 
διάλογο µε την γύρω περιοχή της πόλης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα πολλαπλά λόµπυ στο ισόγειο οδηγούν 
σε διαφορετικά µέρη του ουρανοξύστη, µε διαφορετικές χρήσεις. ∆ύο ξεχωριστές είσοδοι οδηγούν 
η µια στις κατοικίες και η άλλη στις εµπορικές 
λειτουργίες που στεγάζονται στο κτίριο. Το λόµπυ 
του ξενοδοχείου συνυπάρχει µε το αντίστοιχο των 
γραφείων, ενώ οι ανεξάρτητοι ανελκυστήρες του 
ξενοδοχείου οδηγούν κατευθείαν στους χώρους 
δεξιώσεων που βρίσκονται στη βάση των ορόφων 
µε τα δωµάτια. Στο ισόγειο και τους δυο πρώτους 
ορόφους έχει διαµορφωθεί ένα εµπορικό κέντρο 
σε άµεση συνάρτηση µε τον πεζόδροµο που έχει 
διαµορφωθεί στην περιοχή. 

«ΒΟΜΒΑΡ∆ΙΣΜΟΣ»  

ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ



Σε δηµόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της 

Ανοικτής ∆ιακυβέρνησης τέθηκε από χθες έως 

στις 14 ∆εκεµβρίου 2012 , το Σχέδιο Νόµου του 

ΥΠΕΚΑ «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πη-

γών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις». Το 

ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε ότι το σχέδιο νόµου, µε τις 

διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου, που αφορά στα 

ζητήµατα Α.Π.Ε., «αποτελεί το επόµενο βήµα, 

µετά τις πρόσφατες νοµοθετικές πρωτοβουλίες 

για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του µηχα-

νισµού στήριξης των Α.Π.Ε., στην κατεύθυνση 

της αναµόρφωσης του πλαισίου προώθησης των 

Α.Π.Ε. στη χώρα». Ταυτόχρονα, µε τις διατάξεις 

του δεύτερου κεφαλαίου ρυθµίζονται διάφορα 

θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. Συ-

γκεκριµένα οι βασικές ρυθµίσεις του νοµοσχεδί-

ου προβλέπουν ότι:

στα δίκτυα, εξαιτίας της διαγνωσµένης δέσµευ-

σης ηλεκτρικής ισχύος για µεγάλο χρονικό διά-

στηµα για έργα των οποίων η υλοποίηση καθυ-

στερεί υπερβολικά. Πιο συγκεκριµένα µε την 

επιβολή υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επι-

στολής, δηµιουργείται αντικίνητρο για δέσµευση 

ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο για µακρό χρονικό 

διάστηµα από ανώριµα αιτήµατα. 

-

τηρηθούν σε ισχύ εκείνες οι άδειες παραγωγής, 

για τις οποίες εξακολουθεί να υφίσταται προοπτι-

κή υλοποίησης και συνεπώς θα υποβοηθηθεί η 

προώθηση των ώριµων και οικονοµικά βιώσιµων 

επενδύσεων.

-

γηση παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθµών 

Α.Π.Ε., αντιµετωπίζοντας κενά και δυσχέρειες 

εφαρµογής παλαιότερων διατάξεων που αφορού-

σαν στο ζήτηµα αυτό. 

αδειοδότηση των µεγάλων Υδροηλεκτρικών 

Σταθµών και τη δυνατότητα εγκατάστασής τους 

σε δασικές εκτάσεις. 

-

ταβολής της θέσης εγκατάστασης σταθµών Α.Π.Ε. 

οι βασικές παράµετροι για την ορθολογική ανά-

πτυξη µικρών Ανεµογεννητριών στο πλαίσιο κα-

τάρτισης Ειδικού Προγράµµατος. 

µε την απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς 

καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην 

εισφορά 1% από την προ Φ.Π.Α τιµή πώλησης της 

ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Α.Π.Ε.

συµβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες κλπ. σε 

σχέση µε συµβάσεις για εκµίσθωση δικαιωµάτων 

έρευνας και διαχείρισης γεωθερµικού δυναµικού 

και εν γένει δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων. 

σύνθεση και τη συγκρότηση της επιτροπής καθο-

ρισµού λατοµικών περιοχών. 

-

νης των χιλίων µέτρων της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 3 του ν. 1428/1984 σε περιπτώσεις λατοµι-

κών περιοχών που βρίσκονται σε νησιωτικές και 

παραµεθόριες περιοχές. 

-

µίσθωση  και  εκµετάλλευση  λατοµείων  σε δη-

µόσιες εκτάσεις. 

-

ριδα, ώστε να είναι επιτρεπτή η πώλησή της σε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής και προβλέπεται η 

αναστολή της λειτουργίας των Σµυριδωρυχείων 

Νάξου από την 01.01.2015. 

-

κού  τέλους της ΕΡΤ ΑΕ γίνεται από όλους τους 

προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εισάγεται 

εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του εν 

λόγω ανταποδοτικού  τέλους για ναούς και χώ-

ρους λατρείας των γνωστών θρησκειών. 

αστικό περιβάλλον για έργα κατασκευής και 

συντήρησης υποδοµών φυσικού αερίου και οι 

διατάξεις για εγκατάσταση δικτύων αερίων καυ-

σίµων σε νέες οικοδοµές. 

-

ακές µετακινήσεις του προσωπικού της ∆ΕΗ και 

των θυγατρικών της. 

-

τικά µε το εποπτικό Συµβούλιο του Α∆ΜΗΕ και 

παρατείνεται η προθεσµία υποβολής του πρώτου 

δεκαετούς προγράµµατος ανάπτυξης του Εθνικού 

Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

∆Ε∆∆ΗΕ.

Νέοι κανόνες για τη λειτουργία και αδειοδότηση των ΑΠΕ
Σε δηµόσια διαβούλευση νέο νοµοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ

ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝέέέέέέέέέέέέέέέέέοοι κκααννόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόόνννεεεςς γγιιαα ττηη λλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλλεειιττοουυρργγίίίίίίίίίίίίίίίίίίαα κκααιι ααδδδδδδδδδδδδδδδδδεειιοοδδδδδδδδδδδδδδδδδόόόόόόόόόότησηη ττωωννν ΑΑΑΑΑΑΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ
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Σε δηµόσια διαβούλευση µέσω του www.opengov.gr τίθεται από σήµερα µέχρι και την Παρασκευή 

14/12/2012, από το ΥΠΕΚΑ, η εγκύκλιος που αφορά την έγκριση δραστηριοτήτων έργων, σύµφω-

να µε τα άρθρα 6 και 12 του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τα οποία αναφέρονται στους Μηχανισµούς 

Κοινής Εφαρµογής και Καθαρής Ανάπτυξης, για τον µετριασµό των εκποµπών διοξειδίου του άν-

θρακα. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει τρεις «ευέλικτους µηχανισµούς», οι οποίοι βασίζο-

νται στη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς: την εµπορία των εκποµπών, τον µηχανισµό κοινής 

εφαρµογής (JI) και τον µηχανισµό καθαρής ανάπτυξης (CDM). 

Åãêýêëéïò ãéá ôéò åêðïìðÝò äéïîåéäßïõ ôïõ Üíèñáêá

Πλήρη κατάργηση της κλιµακωτής χρέωσης (ανάλογα µε την κατανάλωση), στα οικιακά τιµολόγια 

του ηλεκτρικού, εφαρµογή λύσης τύπου εισπρακτικών εταιριών για τους ληξιπρόθεσµους λογαρια-

σµούς ρεύµατος, διεύρυνση των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου και µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης στην ενέργεια περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων στις προτάσεις της Ρυθ-

µιστικής Αρχής Ενέργειας για την αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις 

δόθηκαν στη δηµοσιότητα, ύστερα από διαβούλευση µε τους φορείς της αγοράς και προβλέπουν, 

συγκεκριµένα, για τα οικιακά τιµολόγια να καταργηθεί η τιµολογιακή διάκριση βάσει τετραµηνιαίας 

κατανάλωσης και να διατηρηθούν µόνο δύο βασικές κατηγορίες τιµολογίων οικιακών πελατών, µία 

µε ενιαία χρέωση για όλες τις ώρες κατανάλωσης και µία για όσους έχουν νυχτερινό ρεύµα. 

ÐñïôÜóåéò ôçò ÑÁÅ ãéá ôá ôéìïëüãéá  
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Προσδοκίες επιτυχίας της διαδικασίας που 
κλείνει την Παρασκευή- «ΡΑΛΙ» ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΡΟΥΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ- Ο δεκαετής τίτλος ανέβηκε στα 39,5 σεντ 
Γιώργος Προβόπουλος: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕ ΕΞΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Κυβέρνηση: Υπαναχώρηση 
µετά τη συνάντηση του πρωθυπουργού µε τον Γ. Μαυραγάνη ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Έντονες τριβές και αναταράξεις 
αναπτύσσονται στο εσωτερικό των κοµµάτων Κοινοτική Βοήθεια: 
ΕΚΤΑΚΤΟ EUROGROUP ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΣΗ Eurostat: ΕΚΡΗΞΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Ικανοποίηση στους επενδυτές για τις τιµές που 
προσφέρει ο Ο∆∆ΗΧ- ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ- Θετική η πρώτη 
αντίδραση στους όρους για την επαναγορά των οµολόγων Αισιοδοξία 
Γ. Προβόπουλου, εφόσον τηρηθεί το πρόγραµµα- «Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ» ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ 
ΤΡΕΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Επίσηµο αίτηµα- Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΖΗΤΑ 
39,5 ∆ΙΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ESM Σύσκεψη σήµερα 
στο Μαξίµου- ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ 45% ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ Συστάσεις της ΤτΕ- ΟΧΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ, ΧΤΥΠΗΣΤΕ ΤΗΝ 
ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Υψηλότερη του αναµενοµένου η τιµή για τα οµόλογα- 

Έως την Παρασκευή οι προσφορές ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΣΒΗΝΟΥΝ ΤΟ ΝΕΟ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Αναζητούν ελαφρύνσεις για τα παιδιά ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ 

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΒΙΩΝΕΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ 

ΣΤΗΡΙΞΗΣ 39,5 ∆ΙΣ. ΣΤΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΦΕΣΗ 4,5% ΚΑΙ 

ΑΝΕΡΓΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 26% ΤΟ 2013- Η ανάκαµψη θα έρθει από το 2014 

εκτιµά η ΤτΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑ 6ΜΗΝΟ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΡΕΥΜΑΤΟΣ- Λογαριασµούς χωρίς τέλος ακινήτων προτείνει η ΡΑΕ.

ΕΞΠΡΕΣ: Κίνητρο για συµµετοχή των επενδυτών η αύξηση κατά 

10% του προσφερόµενου τιµήµατος- ΜΕ ΕΝΤΟΚΑ 10 ∆ΙΣ. ΤΟΥ EFSF 

Η ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Σήµα κινδύνου από την Τράπεζα 

της Ελλάδος- Η ΥΦΕΣΗ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ ΙΣΠΑΝΙΑ: ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ 39,5 ∆ΙΣ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΡΩΝ 7 ∆ΙΣ.- Από 

τη µείωση της γραφειοκρατίας ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ- 

Υπαναχωρεί το υπουργείο Οικονοµικών.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΑΝΑ∆ΙΠΛΩΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ- Η κυβέρνηση 
επανεξετάζει συντελεστές και φορολόγηση οικογενειών µε παιδιά  
∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ ΑΠΟ ΠΑΣΟΚ- Συγκροτεί νέα κίνηση  
ΓΙΟΥΝΚΕΡ: Η ∆ΟΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΙΣ 13 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.

ΤΑ ΝΕΑ: ΦΟΡΟΙ: Κάνουν πίσω για το 45% στα εισοδήµατα άνω των 
€ 26.000- ΑΦΟΠΛΙΖΟΥΝ ΤΟ… 45ΑΡΙ!  ∆ΥΟ ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ- 
Κυρίαρχος ο Αλέξης Τσίπρας, µε 25% το Ρεύµα του Λαφαζάνη  ∆ΥΟ 
ΗΤΤΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ- Η ΡΙΚΣΣΥ Λοβέρδου «πληγώνει» την 
ενότητα.

ΕΘΝΟΣ: Στον αέρα το φορολογικό µετά τη θύελλα των αντιδράσεων- 
ΦΟΡΟΠΛΗΞΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 45%- Ποιες αλλαγές 
συζητούν οι 3 πολιτικοί αρχηγοί- Οι τελικές αποφάσεις σε σύσκεψη 
κορυφής  Η… «ΡΙΚΣΣΥ» ΕΦΕΡΕ ΡΗΞΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ  Καλύτεροι όροι 
για τις τράπεζες- ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ  Ζητά 
39,5 δισ.- ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ Η ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η εφορία καλεί στο Ταµείο όσους χρωστούν 
από το 2011- 350.000 ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ  ΝΕΟ 
ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ: ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΙΟΙ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ- Τι 
προβλέπει η υπουργική απόφαση για τα εισοδηµατικά κριτήρια  
ΣΚΗΝΙΚΟ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΕΤΑ ΤΗ «ΡΙΚΣΣΥ» ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Νέο φορολογικό: ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΣΤΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ- Αλλά φρένο από το Μαξίµου για το 45% άνω των 26.000€  
ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ- ΠΑΣΟΚ: ΡΙΚΣΣΥ και αποποµπή Λοβέρδου 
από το κίνηµα- ΣΥΡΙΖΑ: Γεννήθηκε το νέο κόµµα αλλά και η 
εσωκοµµατική αντιπολίτευση- ∆ΗΜΑΡ: Απέκτησε αντιπολιτευόµενη… 
συνιστώσα.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: Εσπευσµένη αναδίπλωση κατ’ εντολήν Σαµαρά 
µετά την κατακραυγή- ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ, ΑΝΕΛΕΗΤΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ…  Οµόλογα: Έως 40,1% η τιµή εξαργύρωσης προς όφελος 
των κερδοσκόπων… ΑΙΣΙΟ∆ΟΞΙΑ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- … ∆υσαρέσκεια τραπεζών, θα περιµένουν 6 µήνες για 
ρευστότητα  Ρινγκ η Ιπποκράτους- Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΠΕΛΕΞΕ ΤΗ ΡΙΚΣΣΥ, Ο 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΟΥ Ε∆ΕΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: ∆ΕΗ: Με ενιαίο τιµολόγιο η 

ανοδική πορεία των λογαριασµών το 2013- ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

ΣΧΕ∆ΙΟ Β ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΜΕΤΡΑ  ΠΑΣΟΚ: ΡΗΞΗ 

ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΡΙΚΣΣΥ  ΣΥΡΙΖΑ: Ο ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΠΡΩΤΟΣ, ΣΤΟ 25% Η 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ.

6 ΜΕΡΕΣ: ΚΟΣΚΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ- 

Αρχές του 2013 ξεκινάει η αξιολόγηση- κερκόπορτα για χιλιάδες 

απολύσεις. Στο στόχαστρο και εκπαιδευτικοί, παπάδες, ένστολοι, 

γιατροί του ΕΣΥ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ: ∆Ι∆ΥΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ  

ΑΠΟΠΟΜΠΗ ΛΟΒΕΡ∆ΟΥ ΕΦΕΡΕ Η ΡΙΚΣΣΥ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Παρά την ανασφάλεια για την επαναγορά 

των οµολόγων…- ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ- Έως 

και 0,32% επάνω οι Τράπεζες!  Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί σήµερα ο 

πρωθυπουργός- ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ- Αποσύρεται το σενάριο 

που κυκλοφόρησε προχθές.

Η ΑΥΓΗ: Έκθεση Eurostat: ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΣΤΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α 

ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ- Ένας στους τρεις Έλληνες και ένας στους τέσσερις 

Ευρωπαίους, περίπου 120 εκατοµµύρια άνθρωποι, ζουν υπό την απειλή 

της φτώχειας.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ: ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  Σάλος για τις νέες αφόρητες επιβαρύνσεις στα 

εισοδήµατα- ΤΟ ΓΡΙΦΟ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ 

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΑ ΚΕΡ∆Η ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Τεράστια κοιτάσµατα «µαύρου χρυσού» έξω 

από τη Θάσο σύµφωνα µε απόρρητα αµερικανικά έγγραφα, ενώ µόνο 

«ατύχηµα» δεν ήταν η κρίση στα Ίµια- ΠΕ∆ΙΟ ΜΑΧΗΣ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ… 

ΛΑΦΥΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΟΣΜΙΟ!
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Σε πολιτική αναδίπλωση ως προς το νέο φορολογικό οδεύει 

n κυβέρνηση µπροστά στις κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά 

και τις έντονες ενστάσεις ΠΑΣΟΚ, ∆ΗΜΑΡ και γαλάζιων 

βουλευτών. To Μέγαρο Μαξίµου κατέληξε, χθες, στην 

απόφαση να επανεκκινήσει τη διαδικασία (σ.σ. όχι πάντως 

εκ του µηδενός, όπως έλεγαν κυβερνητικά στελέχη), 

χαρακτηρίζοντας τις µέχρι τώρα πληροφορίες που είδαν 

το φως της δηµοσιότητας ως «σενάρια υπηρεσιακών 

παραγόντων, τα οποία δεν είχαν αξιολογηθεί πολιτικά από τον 

πρωθυπουργό». Ο κύκλος συσκέψεων του πρωθυπουργού για 

τη διαµόρφωση του νέου φορολογικού ξεκινάει ουσιαστικά 

σήµερα στις διαδοχικές συναντήσεις που θα έχει ο κ. 

Σαµαράς στο Μαξίµου, σηµείωναν συνεργάτες του, και εν 

συνεχεία το τελικό σχέδιο να τεθεί υπ' όψιν των κοµµάτων 

της συµπολίτευσης. Η εµπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργού 

στην προσπάθεια κρίθηκε επιβεβληµένη, καθώς διαπιστώθηκε 

ότι n κυβέρνηση απειλείτο µε πλήρες αδιέξοδο, µόλις λίγες 

εβδοµάδες µετά την υπερψήφιση του πολυνοµοσχεδίου µε 

τα προαπαιτούµενα για την εκταµίευση της δόσης. Αρχικώς, 

υπήρξε n σκέψη απόσυρσης του συντελεστή φορολόγησα 45% 

για τα εισοδήµατα άνω των 26.000 ευρώ, ενώ αναζητούνταν 

βελτιώσεις και στο ζήτηµα του επιδόµατος προς τις 

οικογένειες µε τέκνα, καθώς n κατάργηση του αφορολογήτου 

των παιδιών µοιάζει ειληµµένη απόφαση. 

Πριν από την κοινοποίηση της παρέµβασης Σαµαρά είχε 

προηγηθεί αργά χθες το απόγευµα σύσκεψη στο Μαξίµου 

µε τον υφυπουργό Οικονοµικών Γ. Μαυραγάνη και τη 

συµµετοχή των στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, n 

οποία θα επαναληφθεί και σήµερα ενώ παρέµενε άγνωστο, 

µέχρι αργά χθες βράδυ, αν θα πραγµατοποιηθεί όπως είχε 

προγραµµατισθεί n αυριανή συνάντηση του κ. Γ. Στουρνάρα 

µε τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ. Η 

αρχική πρόβλεψη του Μαξίµου ότι το νέο φορολογικό θα 

περάσει χωρίς σοβαρούς κραδασµούς αποδείχθηκε µάλλον 

υπεραισιόδοξη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Eυ. Βενιζέλος κάνει 

από χθες λόγο για υπερφορολόγηση που φέρνει το σύνολο 

της κοινωνίας απέναντι από την κυβέρνηση, ενώ n ∆ΗΜΑΡ 

τείνει πλέον να αµφισβητήσει το σύνολο του νοµοσχεδίου 

και όχι επιµέρους διατάξει. Την ίδια στιγµή, τόσο το Μαξίµου 

όσο και οι κορυφαίοι του κόµµατος γίνονται αποδέκτες 

σωρείας διαµαρτυριών από γαλάζιους βουλευτές. Xωρίς 

πολιτική συµφωνία είναι σαφές ότι το φορολογικό που 

αποτελεί προϋπόθεση για την εκταµίευση των 9 δισ. στις 

αρχές του 2013, δεν µπορεί να έρθει στη Βουλή, διότι πολύ 

απλά θα καταψηφισθεί από την πλειοψηφία των µελών 

του Κοινοβουλίου, οδηγώντας σε κυβερνητική κρίση. ∆εν 

αποκλείεται, µάλιστα, το θέµα να παραπεµφθεί στη νέα 

σύσκεψη των τριών πολιτικών αρχηγών, ακόµη και την 

Πέµπτη. Η παρατεινόµενη εκκρεµότητα επί του φορολογικού 

δηµιουργεί και ενδοκυβερνητικές τριβές, καθώς n πατρότητα 

του νοµοσχεδίου έχει γίνει «µπαλάκι» µεταξύ ηγεσίας και 

στελεχών του υπ. Οικονοµικών, ενώ δυσχεραίνει σηµαντικά 

την προσπάθεια του πρωθυπουργού να διευρύνει την πολιτική 

ατζέντα. Αντιθέτως, το Μαξίµου βρίσκεται εγκλωβισµένο στη 

«µνηµονιακή ατζέντα», σωρεύοντας πολιτικό κόστος.

«ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ |  Σελίδα 5 | 4/12/2012

Ειδοποιητήρια σε περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που 

δεν πλήρωσαν µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ το ειδικό 

τέλος ακινήτων για το 2011 ετοιµάζεται να στείλει το υπουργείο 

Οικονοµικών. Με τα ειδοποιητήρια, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 

θα καλούνται να εξοφλήσουν άµεσα τις οφειλές τους γι' 

αυτά. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς την εφορία 

θα βρεθούν αντιµέτωποι µε κατασχέσεις σε εισοδήµατα, 

καταθέσεις και κινητά περιουσιακά στοιχεία. To σύνολο των 

ποσών που θα κληθούν να καταβάλουν ανέρχεται σε 220 

εκατοµµύρια ευρώ. Η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 

Συστηµάτων του υπουργείου Οικονοµικών προχώρησε 

στην βεβαίωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών ΕΕΤΗ∆Ε του 

έτους 2011, λαµβάνοντας υπόψη τους καταλόγους, που της 

είχαν διαβιβάσει n ∆ΕΗ και οι ιδιωτικές εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών ηλεκτροδότησης µε τα στοιχεία όσων πελατών 

τους δεν πλήρωσαν το συγκεκριµένο Τέλος. Επειδή σε πολλές 

περιπτώσεις όσοι αναγράφονται στα ειδοποιητήρια της ∆ΕΗ 

ως υπεύθυνοι για την πληρωµή του ρεύµατος δεν είναι οι 

ιδιοκτήτες των ακινήτων σε κάθε «ραβασάκι» που θα σταλεί 

θα αναγράφεται οδηγία που θα καθοδηγεί τον παραλήπτη, 

σε περίπτωση που αυτός δεν είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου 

και συνεπώς δεν οφείλει το ΕΕΤΗ∆Ε, να προσέλθει στη ∆ΟΥ 

για να την ενηµερώσει για τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, ώστε n 

βεβαίωση της οφειλής να µεταφερθεί στο όνοµά του και n 

διαδικασία είσπραξής της να στραφεί προς αυτόν.

ΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 28,2% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2008 
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Μείωση έως 28,2% έχουν σηµειώσει οι τιµές των κατοικιών 

από το τρίτο τρίµηνο του 2008 µέχρι σήµερα, σύµφωνα 

µε τα στοιχεία που αναφέρει n Τράπεζα της Ελλάδος, στη 

χθεσινή ενδιάµεση έκθεσή της για τη νοµισµατική πολιτική. 

Η µεγαλύτερη µείωση αφορά την αγορά της Θεσσαλονίκης, 

ενώ έπεται της Αθήνας µε πτώση κατά 23,9%. Στις άλλες 

µεγάλες πόλεις n µείωση διαµορφώνεται σε 22%. Επιπλέον, οι 

µεγαλύτερες µειώσεις αφορούν τις ακριβότερες περιοχές και 

τα µεγαλύτερης επιφάνειας ακίνητα.

 Σύµφωνα µε την ΤτΕ, n ζήτηση έχει περιοριστεί σε ακίνητα 

µικρότερης επιφάνειας, παλαιότερα και ασφαλώς περισσότερο 

προσιτά οικονοµικά. Όσον αφορά τις προτιµώµενες περιοχές, 

τη µεγαλύτερη δηµοφιλία εµφανίζουν οι µεσαίου κόστους. 

Επίσης, καταγράφεται αύξηση του ποσοστού των συναλλαγών 

µε µετρητά. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της έκθεσης, οι 

πτωτικές τάσεις στις τιµές θα διατηρηθούν και τα επόµενα 

τρίµηνα, χωρίς όµως να υπάρχει κίνδυνος απότοµης µείωσής 

τους. Συνολικά, n ΤτΕ θεωρεί ότι µετά τη µείωση που έχει 

πραγµατοποιηθεί, n ελληνική αγορά ακινήτων «πιθανότατα δεν 
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παρουσιάζει χαρακτηριστικά σηµαντικής υπερτίµησης».

 Σε κάθε περίπτωση, n αγορά συρρικνώνεται διαρκώς από 

τα τέλη του 2008, µε βασικούς παράγοντες που ασκούν 

αρνητική επίδραση, τη σηµαντική αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης των ακινήτων, το ασταθές οικονοµικό 

περιβάλλον και τους περιορισµούς από πλευράς τραπεζικής 

χρηµατοδότησης. Παρά την κρίση, n αγορά ακινήτων 

χαρακτηρίζεται από υπερπροσφορά, µε πολύ χαµηλή 

ζήτηση, τη στιγµή που το απόθεµα των απούλητων ακινήτων 

υπολογίζεται σε περίπου 180.000. To απόθεµα παραµένει 

σταθερό, γιατί n πτώση της ιδιωτικής οικοδοµικής 

δραστηριότητας και των επενδύσεων στην αγορά, ήταν 

ανάλογη µε τη µείωση του αριθµού των αγοραπωλησιών 

των ακινήτων, µε αποτέλεσµα τα απούλητα σπίτια να είναι 

σήµερα ελαφρώς περισσότερα απ' ό,τι στα τέλη του 2008. 

Όσον αφορά το νέο φορολογικό καθεστώς ακινήτων, n ΤτΕ 

εκφράζει την άποψη ότι ένα σταθερό σύστηµα φορολογίας 

ακινήτων αποτελεί βασική παράµετρο για την ενίσχυση 

της ζήτησης στην αγορά, σε συνδυασµό βέβαια και µε 

άλλες δράσεις, όπως n µείωση της γραφειοκρατίας, των 

επιβαρύνσεων στις αγοραπωλησίες ακινήτων και της 

πολυπλοκότητας του σηµερινού θεσµικού πλαισίου. Ειδικά 

ως προς τη φορολογία ακινήτων, n ΤτΕ αναφέρει ότι «το 

επίπεδο των φόρων θα πρέπει να προσαρµοστεί ώστε να 

ανταποκρίνεται στη φοροδοτική ικανότητα των ιδιοκτητών, 

ενώ ενδεχοµένως n διεύρυνση της φορολογικής βάσης, µε 

ταυτόχρονη µείωση των υφιστάµενων συντελεστών, ειδικά 

στη µικρή και µεσαία ιδιοκτησία, είναι n πλέον αποδοτική, 

από δηµοσιονοµική άποψη, αντιµετώπιση». Επίσης, 

τονίζεται ότι στον νέο ενιαίο φόρο, θα πρέπει να υπάρχουν 

διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τη χρήση του ακινήτου, 

κρίνοντας σκόπιµο τον διαχωρισµό ανάµεσα σε ακίνητα που 

µπορούν να αποφέρουν εισόδηµα (και στα οποία µπορούν 

να επιβληθούν υψηλότεροι συντελεστές) και στα ακίνητα τα 

οποία αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα σε δραστηριότητες 

παραγωγής και παροχής υπηρεσιών, όπως π.χ. ξενοδοχεία, 

αποθήκες και βιοµηχανικά κτίρια. Επιπλέον, n ΤτΕ 

επισηµαίνει ότι n αντικατάσταση των αντικειµενικών 

αξιών από την εµπορική αξία των ακινήτων, ιδιαίτερα 

υπό την παρούσα οικονοµική συγκυρία, θα µπορούσε να 

συµβάλει ώστε αφενός να περιοριστεί n φοροδιαφυγή 

µέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων και αφετέρου να 

λαµβάνονται υπόψη οι σηµαντικές µεταβολές των αξιών που 

συντελούνται στην αγορά ακινήτων.

 «ΑΛΜΑ» ΣΤΑ 2,9 ∆ΙΣ. ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
ΤΟ 2012 
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Περισσότερο από 1 δισ. ευρώ αυξήθηκε n αξία των 

online αγορών που πραγµατοποίησαν οι Έλληνες χρήστες 

∆ιαδικτύου τη φετινή χρονιά συγκριτικά µε την περυσινή, 

µε την τεχνολογία και τον τουρισµό να καταλαµβάνουν τη 

µερίδα του λέοντος, ενώ ταυτόχρονα ο αριθµός των online 

αγοραστών έχει αυξηθεί από το 1,5 εκατ. χρήστες πέρυσι 

σε 1,9 εκατ. φέτος, σύµφωνα µε την ετήσια έρευνα για 

το Ηλεκτρονικό Εµπόριο του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού 

Εµπορίου του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, n οποία 

προβλέπει πως ο «ηλεκτρονικός τζίρος» θα διατηρηθεί σε 

αντίστοιχα επίπεδα και την επόµενη χρονιά. Αναλυτικότερα 

οι Έλληνες δαπάνησαν 2,9 δισ. ευρώ τη φετινή χρονιά για 

την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών µέσα από το ∆ιαδίκτυο, 

ποσό αρκετά υψηλότερο από το περυσινό που είχε 

διαµορφωθεί στα 1,8 δισ. ευρώ. Οι Έλληνες χρήστες έκαναν 

εφέτος κατά µέσο όρο 20 αγορές µέσω του ∆ιαδικτύου 

συνολικής αξίας 1.600 ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος 

για το 2011 ήταν 15 και 1.200 ευρώ αντίστοιχα. Σύµφωνα 

µε την έρευνα, n ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου ΒC 

(επιχείρηση προς καταναλωτή) είναι ιδιαίτερα αυξητική 

το 2012 και στους βασικούς δείκτες µέτρησης της online 

αγοράς παρατηρήθηκε αύξηση το 2012 κατά 25-35%, ενώ 

στις συνολικές αγορές n αύξηση ήταν πάνω από 50% σε 

σχέση µε το 2011. Η µεγάλη σηµασία του ∆ιαδικτύου για 

τις αγορές καταγράφεται επίσης από την τάση ότι οι online 

καταναλωτές για το 50% των αγορών τους που έκαναν 

το 2012 σε φυσικά καταστήµατα είχαν ψάξει, συγκρίνει 

προϊόντα και κάνει έρευνα αγοράς στο Internet πριν κάνουν 

την αγορά.

 Όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που 

αγοράσθηκαν online το 2012, n µεγαλύτερη αύξηση 

καταγράφεται στις ταξιδιωτικές υπηρεσίες (από την 3η 

στην 1n θέση), που συνδυάζεται µε την επιτυχή λειτουργία 

πολύ επαγγελµατικών online ταξιδιωτικών πρακτορείων 

που προσφέρουν πλέον εντός και εκτός Ελλάδος 

ολοκληρωµένες υπηρεσίες. Επίσης µεγάλη αύξηση 

σηµείωσαν τα είδη ένδυσης και υπόδησης (από την 10η στην 

5η θέση) λόγω των προτιµήσεων των Ελλήνων καταναλωτών 

για αγορά επώνυµων αλλά ταυτόχρονα φθηνών προϊόντων, 

που ήδη προσφέρουν αρκετά ηλεκτρονικά καταστήµατα 

πλέον στην κατηγορία αυτή. Αξιοσηµείωτη είναι πλέον n 

εµφάνιση για πρώτη φορά µιας νέας µεγάλης κατηγορίας 

υπηρεσιών γύρω από τις τηλεπικοινωνίες, ασφάλειες, 

ενοικίαση και πώληση, χρηµατοοικονοµικά και νοµικά. 

Όσον αφορά τις τρεις µεγάλες κατηγορίες αγορών, τα 

φυσικά προϊόντα έχουν την πρωτιά, µε τις υπηρεσίες να 

έρχονται δυναµικά δεύτερες (λόγω τουρισµού και της 

εµφάνισης των νέων υπηρεσιών) και τα ψηφιακά προϊόντα 

µε αρκετή διαφορά στην τρίτη θέση. Σχετικά µε την αξία 

των αγορών τα 2/3 των χρηµάτων ξοδεύονται σε προϊόντα 

και υπηρεσίες τεχνολογίας και τουρισµού και µόνο το 1/3 σε 

όλες τις άλλες 20 κατηγορίες. Η έρευνα αναφέρει, ωστόσο, 

ότι τα επόµενα χρόνια αυτό το ποσοστό αναµένεται να 

αυξηθεί στο επίπεδο των δυτικοευρωπαϊκών χωρών. 


