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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

ÏëïêëçñùìÝíùí ôùí åïñôþí, ç åëëçíéêÞ 

ðñáãìáôéêüôçôá åðáíÝñ÷åôáé óôéò “óêïôåéíÝò 

çìÝñåò” ôùí åðéôáãþí ôçò “ôñüéêá” êáé ôùí 

áðïóðáóìáôéêþí, áëëÜ êáé áäéÝîïäùí óå ðëÞèïò 

ðåñéðôþóåùí, áðïöÜóåùí ôçò êõâÝñíçóçò.

¢ëëùóôå, ôá çìåñïëüãéá êáôÜ óõìâáôéêü êáé ìüíï 

ôñüðï óçìáôïäïôïýí ôï ôÝëïò Þ ôçí áñ÷Þ, áöïý 

åðß ôçò ïõóßáò üëá âñßóêïíôáé óå ìéá óõíå÷üìåíç 

êßíçóç, óôçí êáôåýèõíóç ðñïò ôçí ïðïßá ôá Ý÷ïõí 

óðñþîåé ôá Ýñãá êáé ïé çìÝñåò ôùí áíèñþðùí.

Ç åõçìåñßá ôùí áñéèìþí, ôïõëÜ÷éóôïí ùò ðñïò 

ôï ðñùôïãåíÝò Ýëëåéììá ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, 

ôçí ïðïßá áíÝäåéîå ìå ôï ÷ôåóéíü ìÞíõìÜ ôïõ ï 

õðïõñãüò Ïéêïíïìéêþí, ó÷åäüí ïõäüëùò åðçñåÜæåé 

ôçí êáèçìåñéíÞ ïéêïíïìßá ðïõ åîáêïëïõèåß íá 

âõèßæåôáé óôï ÷Üïò ôçò ýöåóçò, ìå áíôéêáèñÝöôéóìá 

óôçí åðåêôåéíüìåíç áíåñãßá.

Ôï “íÝöïò” ôçò èáíáôçöüñáò áéèáëïìß÷ëçò 

ðïõ Ýðíéîå üëá ôá áóôéêÜ êÝíôñá ôçò ÷þñáò, 

õðïäåéêíýåé ôçí êáôÜóôáóç óôçí ïðïßá Ý÷åé 

ðåñéÝëèåé ï ðëçèõóìüò, ï ïðïßïò áäõíáôåß ü÷é ìüíï 

íá åêðëçñþóåé ôéò äõóâÜóôá÷ôåò öïñïëïãéêÝò 

õðï÷ñåþóåéò, áëëÜ íá äéáóöáëßóåé ôá óôïé÷åéþäç ãéá 

ôç äéáâßùóÞ ôïõ.

Ìå áõôÜ ôá äåäïìÝíá, ç õðïõñãéêÞ ñÞóç üôé “ôï 

2014, åÜí ðÜìå êáëýôåñá áðü ôïõò óôü÷ïõò ôïõ 

2013 - ðñÜãìá ðïõ åßíáé ðïëý ðéèáíü - èá Ý÷ïõìå ôç 

äõíáôüôçôá íá äéáèÝóïõìå ôï 70% ôçò õðÝñâáóçò 

ãéá êïéíùíéêÝò ðáñï÷Ýò, üìùò óôï÷åõìÝíåò êáé 

óå áõôïýò ðïõ Ý÷ïõí ðñáãìáôéêÜ áíÜãêç” ìå 

ôçí åðéóÞìáíóç üôé “ôï 2013 èá åßíáé áêüìç ìßá 

äýóêïëç ÷ñïíéÜ, êáèþò ðñÝðåé íá õëïðïéÞóïõìå 

ìÝôñá ýøïõò 9,2 äéó. åõñþ”, ðåñéóóüôåñï ùò 

“ðáñçãïñéÜ óôïí Üññùóôï”, ðáñÜ ùò ìÞíõìá 

áéóéïäïîßáò áêïýãåôáé.

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

Αυξήσεις μέχρι και 6,24 ευρώ ανά 

MWh από 1ης Ιανουαρίου 2013, 

επιβάλει η ΔΕΗ στις επιχειρήσεις πε-

λάτες της, που είναι συνδεδεμένες 

στη μέση τάση, λόγω του επιπλέον 

κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί 

για την αγορά δικαιωμάτων ρύπων 

και το οποίο υπολογίζει σε περίπου 

300 εκ ευρώ για το σύνολο του 

2013. Με επιστολές της επιχείρη-

σης που φτάνουν σταδιακά στους 

περίπου 8.000 βιομηχανικούς και 

εμπορικούς καταναλωτές της μέσης 

τάσης, η ΔΕΗ ενημερώνει για τις 

αυξήσεις των τιμολογίων που θα επι-

βάλει μετακυλώντας το επιπλέον κό-

στος που προκαλεί η εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας για κατάρ-

γηση της δωρεάν κατανομής δικαι-

ωμάτων ρύπων. Υπενθυμίζεται ότι 

ανάλογη πολιτική, έχει ακολουθηθεί 

και για τους μεγάλους βιομηχανι-

κούς καταναλωτές οι οποίοι ωστόσο 

έχουν ήδη διαμαρτυρηθεί με επι-

στολή τους προς το υπουργείο Πε-

ριβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής και τη Ρυθμιστική Αρχή 

Ενέργειας. Στο μεταξύ το υπουργείο 

αναμένεται να ανακοινώσει εντός 

της εβδομάδας τις τελικές αποφά-

σεις του για τα τιμολόγια ρεύματος 

της χαμηλής τάσης που αφορούν 

κυρίως τους οικιακούς καταναλωτές 

αλλά και αρκετές επιχειρήσεις. Σύμ-

φωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 

κυβέρνηση θα επιδιώξει οι αυξήσεις 

αυτές να είναι όσο το δυνατόν χαμη-

λότερες, μεταξύ 10 - 11%, ενώ δεν 

αποκλείεται τελικά το ποσοστό της 

αύξησης να είναι μονοψήφιο. Εντός 

των ημερών πάντως, αναμένεται να 

ανακοινωθεί και η τελική απόφαση 

της ΡΑΕ για την αύξηση τέλους υπέρ 

των ΑΠΕ,  οι πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι η αύξηση θα είναι της τάξης 

του 3%, το οποίο επίσης βαρύνει τον 

λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύμα-

τος. Υπενθυμίζεται ότι από 1ης Ιου-

λίου, τις αποφάσεις για τα τιμολόγια 

θα τις λαμβάνει η ΔΕΗ και όχι ο 

υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργει-

ας, όπως συμβαίνει σήμερα.

Ανεξαρτήτως 

της ηµεροµη-

νίας έκδοσης, 

η απόφαση θα 

έχει αναδροµικό 

χαρακτήρα και 

οι αυξήσεις στα 

τιµολόγια του 

ηλεκτρισµού θα 

τεθούν σε ισχύ 

από 1ης Ιανουα-

ρίου 2013.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ∆ΕΗ

Ακριβαίνει το ρεύµα της µέσης τάσης

Παράταση της προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις 

φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. προωθεί άμεσα με νομοθετική ρύθμιση το 

ΥΠΕΚΑ.  Η ρύθμιση θα προβλέπει παράταση της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων 

αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς όπως αποδείχτηκε λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισί-

ου σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγ-

χο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000.

Παράταση της προθεσµίας  
έκδοσης οικοδοµικών αδειών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

9
Ιανουαρίου

2013

«Εθελοντισµός και Νέοι»

ΑΘΗΝΑ

ενηµέρωσης για τη δράση 

ICT4GROWTH

ΑΘΗΝΑ

Μέγαρο Μουσικής, Γ. Γ. Νέας 
Γενιάς, Πρεσβεία ΗΠΑ στην 
Αθήνα, Βρετανικό Συµβούλιο

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
του "Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση" 
του Υπουργείου Ανάπτυξης

11
Ιανουαρίου

2013

Φοιτητικό Συνέδριο µε τίτλο “Επισκευές και Ενισχύ-

σεις Κατασκευών 2013 – Αφιέρωµα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.” 

θα πραγµατοποιηθεί στη Πάτρα, από τις 13 έως τις 

15 Φεβρουαρίου 2013, στο πλαίσιο της εκπαιδευτι-

κής δραστηριότητας του µαθήµατος “Επισκευές και 

Ενισχύσεις Κατασκευών από Οπλισµένο Σκυρόδεµα”, 

που διδάσκεται στο Ε΄ Έτος Σπουδών του Τµήµατος 

Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν 

και οµιλίες από διακεκριµένους συναδέλφους του 

Ε.Μ.Π., του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και του 

Παν. Πατρών. Σηµειώνεται ότι το φετινό συνέδριο είναι 

αφιερωµένο στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. που από τον Ιανουάριο 

2012 αποτελεί τον Εθνικό Κανονισµό για την σεισµική 

αποτίµηση της αντοχής των υφισταµένων κτιρίων και 

για τον σχεδιασµό των απαιτούµενων επεµβάσεων. 

Όλες οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην 

ιστοσελίδα: www.episkeves.civil.upatras.gr, στην 

οποία µπορεί να αναζητηθεί και άλλο υλικό σχετικό µε 

τις επισκευές, καθώς και οι εργασίες των παλαιό-

τερων συνεδρίων.  Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι 

ελεύθερη. Πληροφορίες:  Νικολέτα Καρέλα, Π. Μ. 

(τηλ. 2610-996539, e-mail: nkarela@upatras.gr) , καθ. 

Σ. Η. ∆ρίτσος (dritsos@upatras.gr).

Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών -  
Αφιέρωµα στον ΚΑΝ.ΕΠΕ.  

Το βιβλίο του καθ. ΕΜΠ Θ. Π. Τάσιου µε τίτλο «ΕΠΙΦΥΛΛΙ∆ΕΣ» θα παρουσιασθεί σε ειδική εκδή-

λωση που θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη Πέµπτη 10 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7 µ.µ. στη Στοά 

του Βιβλίου (Πεσµαζόγλου  5 και Σταδίου). Θα µιλήσουν οι: Ελ. Βουλτσίδου, Ι. Παπαδηµητρίου και 

∆ηµ. Χατζησωκράτης. 

Εργαστήριο Τεχνών καθιερώνει το Μουσείο 

Ακρόπολης από τις 15 Ιανουαρίου 2013, ανταπο-

κρινόµενο στην επιθυµία των επισκεπτών του για 

ενδιαφέρουσες και τεκµηριωµένες γνώσεις. Οι 

αρχαιολόγοι-φροντιστές και οι συντηρητές του 

Μουσείου θα παρουσιάζουν στο κοινό θέµατα 

που σχετίζονται µε την αρχαία τεχνολογία, τη 

δηµιουργία έργων τέχνης, την παραγωγή πιστών 

αντιγράφων, αλλά και σύγχρονες εργαστηριακές 

εφαρµογές για την κατανόηση των εκθεµάτων. 

Το Εργαστήριο Τεχνών θα ξεκινήσει στις 15 Ιανου-

αρίου 2013 µε θέµα την τρισδιάστατη αντιγραφή 

των γλυπτών και θα πραγµατοποιείται από Τρίτη 

έως Κυριακή, δύο φορές την ηµέρα, στις 11 π.µ. 

και στις 12 το µεσηµέρι. Κάθε φορά θα συµµετέ-

χουν έως 20 επισκέπτες, ενώ θα τηρείται σειρά 

προτεραιότητας. Για τη συµµετοχή απαιτείται το 

εισιτήριο ηµέρας.

  Ηµερίδα µε θέµα «Νέοι Αρχιτέκτονες και 

Σύγχρονες Τεχνολογίες» θα πραγµατοποιηθεί 

στις 11 Ιανουαρίου 2013, στο αµφιθέατρο 

του Μουσείου Μπενάκη (οδού Πειραιώς), 

στο πλαίσιο της 7ης Biennale Νέων Ελλήνων 

Αρχιτεκτόνων

  Στην εκδήλωση –που διοργανώνεται από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (Ε.Ι.Α.)- 

θα λάβουν µέρος αρχιτέκτονες και ειδικοί οι 

οποίοι θα αναφερθούν στις δυνατότητες που 

παρέχουν νέα υλικά και τεχνολογικές µέθοδοι 

στην εξέλιξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί σε παραδειγµατι-

κές προτάσεις που ανανεώνουν δηµιουργικά 

την αρχιτεκτονική, σε σχέση µε ενεργειακά, 

βιοκλιµατικά και οικονοµικά ζητήµατα που 

βρίσκονται στην αιχµή του σύγχρονου προ-

βληµατισµού.

Η ηµερίδα θα δώσει την δυνατότητα συ-

νάντησης, ενηµέρωσης και γόνιµης ανταλ-

λαγής απόψεων αρχιτεκτόνων και ειδικών 

από τον κατασκευαστικό τοµέα, µε στόχο 

την βελτίωση της ποιότητας του δοµηµένου 

περιβάλλοντος στην Ελλάδα και την ανάπτυ-

ξη της δηµιουργικότητας στα υλικά και τις 

τεχνολογίες.

Οµιλητές θα είναι οι Α.Μ. : Νίκος Βρατσάνος, 

Ζερεφός Τέσσας, Παύλος Νινιός και Robin 

Levien.

Εκ µέρους του Ε.Ι.Α. θα συµµετέχουν οι αρχι-

τέκτονες: Κυριάκος Κυριακίδης και Αναστάσι-

ος Κωτσιόπουλος 

Εργαστήρι Τεχνών στο 
Μουσείο Ακρόπολης 

Νέοι Αρχιτέκτονες και Σύγχρονες Τεχνολογίες 
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Νέα έκρηξη  
της ανασφάλιστης εργασίας

Νέος περιφερειάρχης  
Κεντρικής Μακεδονίας

Κατά δέκα ποσοστιαίες µονάδες αυξήθηκε µέσα σε τρία χρόνια, το πο-

σοστό ανασφάλιστης εργασίας και σήµερα φθάνει στο 35%, έναντι 29%, 

το 2011 και 25%, το 2010. 

Στις εργασιακές σχέσεις καταγράφεται υπερδιπλασιασµός της µετα-

τροπής των συµβάσεων από πλήρους απασχόλησης, σε εκ περιτροπής 

εργασίας, µονοµερώς από τον εργοδότη. 

Οι επιθεωρητές εργασίας διενήργησαν, φέτος, 19.000 ελέγχους. Τα 

πρόστιµα που επιβάλλονται στους παραβάτες εργοδότες ξεκινούν από 

500 ευρώ, ενώ µπορούν να υπερβούν και τα 50.000 ευρώ, ανάλογα µε 

την παράβαση.

Στο αξίωµα του περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αναδείχθηκε το 

Σάββατο ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας, 

ύστερα από την εκλογική διαδικασία που προηγήθηκε µε µυστική ψηφο-

φορία. Στις εκλογές, που πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 162 

του Ν. 3852/2010, συµµετείχαν οι 50 εκλέκτορες (αντιπεριφερειάρχες 

και περιφερειακοί σύµβουλοι) της πλειοψηφούσας παράταξης «∆ύναµη 

για την Κεντρική Μακεδονία». Αναλυτικότερα, έλαβαν: Απόστολος Τζιτζι-

κώστας 37 ψήφους. ∆ιονύσης Ψωµιάδης, 13 ψήψους. Μόνος αντίπαλος 

είναι τα προβλήµατα, τόνισε σε δήλωση του αµέσως µετά την εκλογή του 

ο νέος περιφερειάρχης. 

Αποτυχηµένη και αντιαναπτυξιακή η φορολογική πολιτική
Οι αναλυτές καυτηριάζουν την εµµονή υπερφορολόγησης των συνεπών πολιτών

Ως εξαιρετικά επώδυνη αποτυχία των κρατικών υπηρεσιών χαρακτηρίζουν οι 

αναλυτές της Alpha Bank τις εξελίξεις στο φορολογικό σύστηµα της χώρας 

και κάνουν εκτενή αναφορά στην αναποτελεσµατικότητα της υπέρ-φορολό-

γησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Στο εβδοµαδιαίο δελτίο οικονοµικών 

εξελίξεων που εξέδωσε η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών της Alpha Bank 

αναφέρεται πως η  εξάλειψη του πρωτογενούς ελλείµµατος της Γενικής Κυ-

βέρνησης από το 2012 δίνει «αβάντα» ύψους άνω των  2,9 δισ. ευρώ στην επι-

δίωξη της χώρας για δηµιουργία σηµαντικού ήδη πρωτογενούς πλεονάσµατος 

από το 2013. Όπως τονίζεται η συνεπαγόµενη απαλλαγή της χώρας από τα 

ανωτέρω ελλείµµατα που την οδήγησαν στη χρεοκοπία και στην οικονοµική 

κατάρρευση, µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάκτηση της αναγκαί-

ας αξιοπιστίας και της οικονοµικής της ανεξαρτησίας, µε έγκαιρη είσοδό της 

σε πορεία υγιούς ανάπτυξης και µείωσης της ανεργίας από το 2014. Ωστόσο, 

σηµειώνεται πως η άρση των στρεβλώσεων αντιαναπτυξιακού χαρακτήρα και 

η ενίσχυση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού είναι λυδία λίθος της προσαρ-

µογής και της σταθεροποίησης της οικονοµίας και ότι για την επίτευξη της 

ανάκαµψης και για την επαναφορά της οικονοµίας σε οµαλή λειτουργία, εξα-

κολουθεί να είναι απολύτως αναγκαίος ο εξορθολογισµός του φορολογικού 

συστήµατος της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνεται πως η πολύ ικανοποιητική εκτέλεση του Προ-

ϋπολογισµού 2012 επιτεύχθηκε παρά τη νέα µεγάλη µείωση των καθαρών 

εσόδων του Τακτικού Προϋπολογισµού, παρά την επίσης σηµαντική µείωση 

των εσόδων των ασφαλιστικών ταµείων και των εσόδων των ΟΤΑ (κατά -3,8%), 

παρά την µεγάλη πτώση των εσόδων από τον Φόρο Εισοδήµατος Νοµικών 

Προσώπων (ΦΕΝΠ) και τη µείωση των εσόδων από τον ΦΠΑ και παρά την 

ύπαρξη σηµαντικών ληξιπρόθεσµων οφειλών από έµµεσους φόρους.

Η Alpha σηµειώνει πως η αύξηση των εσόδων από την φορολόγηση της πε-

ριουσίας δεν περιλαµβάνει έσοδα από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 

του έτους 2010, καθώς τα εκκαθαριστικά σηµειώµατα απεστάλησαν πρόσφατα 

και οι φόροι θα εισπραχθούν εντός του 2013. Τονίζει µάλιστα πως εν προκει-

µένω, ότι, αν και ο φόρος αυτός βαίνει προς κατάργηση, η επιβάρυνση των 

φορολογουµένων είναι προδήλως εξοντωτική, ιδιαίτερα µετά την είσπραξη 

του φόρου επί των ακινήτων µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ. Επιβάλλεται δε 

σε αντικειµενικές αξίες που πλέον είναι πολύ ανώτερες των πραγµατικών, µε 

υπέρογκους συντελεστές και ανεξαρτήτως της φοροδοτικής ικανότητας των 

υπόχρεων, σε µια αγορά όπου δεν υπάρχει ούτε καν η δυνατότητα ρευστοποί-

ησης των περιουσιακών αυτών στοιχείων.

Οι αναλυτές της τράπεζας σηµειώνουν πως η εµµονή της κυβέρνησης να 

αντλήσει έσοδα µε τον τρόπο αυτό καταδεικνύει την παταγώδη αποτυχία συλ-

λογής φόρων σε άλλους τοµείς στους οποίους η φοροδιαφυγή οργιάζει. Είναι 

προφανές ότι η φορολόγηση της περιουσίας µε όρους οιονεί κατάσχεσης δεν 

πρόκειται να αντισταθµίσει την αδικία που υφίστανται οι συνεπείς φορολογού-

µενοι και την κοινωνικά απαράδεκτη επιβάρυνση των χαµηλών εισοδηµάτων 

µέσω της περικοπής µισθών και συντάξεων και της έκρηξης της ανεργίας.

-«Η υπέρµετρη φορολογική επιβάρυνση των συνεπών φορολογουµένων, η 

οποία σηµειωτέον πληρώθηκε από την συντριπτική πλειοψηφία των χαµη-

λόµισθων, δεν αντικατοπτρίστηκε στην ανάλογη αύξηση των φορολογικών 

εσόδων, διότι, προφανώς, ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός µη συνεπών 

φορολογουµένων µε σχετικά υψηλά εισοδήµατα και περιουσία δεν κατέβα-

λε τους αναλογούντες φόρους το 2012, ενδεχοµένως σε πολύ µεγαλύτερη 

έκταση από ότι στα προηγούµενα έτη», τονίζεται στην ανάλυση. Σύµφωνα µε 

τους αναλυτές της τράπεζας αντί να υπάρξει µια συντονισµένη προσπάθεια 

για έγκαιρη είσπραξη των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων προς το ελληνικό 

δηµόσιο στην περίοδο της κρίσης, επιβάλλονται νέοι φόροι στους συνεπείς 

φορολογούµενους και νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις γε-

νικά και στα ακίνητα ειδικότερα, που θέτουν νέα εµπόδια στην ανάκαµψη της 

οικονοµίας, ενώ ταυτόχρονα οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις των ασυνεπών 

φορολογουµένων (ιδιωτών και επιχειρήσεων) διογκώνονται. Ακόµη, τονίζεται 

πως οι κρατικές υπηρεσίες έχουν επιτρέψει την έξαρση της φοροδιαφυγής 

σε µια περίοδο κατά την οποία οι συνεπείς φορολογούµενοι, ακόµη και οι 

χαµηλόµισθοι, επιβαρύνονται υπέρµετρα µε νέες φορολογικές επιβαρύνσεις 

επωµιζόµενοι µε προκλητική ανισοµέρεια το βάρος της απολύτως αναγκαίας 

αποκατάστασης της δηµοσιονοµικής ισορροπίας και της αξιοπιστίας της χώ-

ρας διεθνώς.



Ανοίγει τις πύλες της αύριο στο Λος 

Άντζελες η πλέον γνωστή ανά την υφήλιο 

Έκθεση Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών 

(CES), η οποία θα διαρκέσει ως τις 

13 του µηνός, µε πλέον εντυπωσιακά 

εκθέµατά της, όπως αναφέρουν οι έως 

τώρα πληροφορίες, ένα αυτοκίνητο Audi 

που εντοπίζει την κατάλληλη θέση και 

παρκάρει µόνο του, αλλά και µια Lexus 

της Toyota που αναλαµβάνει τον έλεγχο 

της οδήγησης σε περίπτωση που ο 

οδηγός αποκοιµηθεί στο τιµόνι !

Θυµίζουµε ότι η Google έχει εξασφαλίσει πατέντα για αυτόνοµα αυτοκίνητα και πραγµατοποιεί δοκιµές 

στους δρόµους της Καλιφόρνια και Νεβάδα. Η Toyota ανέπτυξε την τεχνολογία ITS και την προσάρµοσε σε 

µια Lexus LS 600h. Περιλαµβάνει, ραντάρ και κάµερες που αναγνωρίζουν τα άλλα οχήµατα, τις γραµµές 

του δρόµου, τους πεζούς, τα φανάρια, ώστε το όχηµα να µπορεί να σταµατήσει µόνο του σε περίπτωση 

ανάγκης. Επιπλέον, στην οροφή διακρίνεται ένα περιστρεφόµενο αποστασιόµετρο λέιζερ, όµοιο µε αυτό 

που χρησιµοποιεί και η Google στα δικά της αυτόνοµα αυτοκίνητα. 
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Ένα υπερµεγέθες κίτρινο παπί, ύψους 

15 µέτρων, όµοιο µε αυτό που παίζουν 

τα παιδιά στην µπανιέρα, πλέει στο 

λιµάνι του Σίδνεϊ από την περασµένη 

εβδοµάδα και θα παραµείνει ως 

τις 23 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο του 

Φεστιβάλ της πόλης. ∆ηµιουργός 

του, ο Φλορεντίν Χόφµαν, ο οποίος 

δηλώνει: «Ζούµε σε ένα πλανήτη, 

είµαστε µία οικογένεια. Το νερό στη 

Γη είναι η 'µπανιέρα' µας, ενώνει τους 

ανθρώπους».

Στρατιωτικά έγγραφα της Νέας Ζηλανδίας αποκαλύπτουν πως οι ΗΠΑ σχεδίαζαν να επιτεθούν στην 

Ιαπωνία µε ...τσουνάµι, στην περίπτωση που οι πυρηνικές βόµβες στη Χιροσίµα και το Ναγκασάκι δεν είχαν 

πετύχει το σκοπό τους. Το σχέδιο, µε την κωδική ονοµασία «Πρόγραµµα Φώκια», φέρεται να ξεκίνησε 

τον Ιούνιο του 1944, όταν ένας αξιωµατικός του αµερικανικού ναυτικού διαπίστωσε ότι οι υποθαλάσσιες 

εκρήξεις σε υφάλους του Ειρηνικού προκαλούσαν µεγάλα κύµατα. Όταν διαπιστώθηκε ότι µια σειρά από 

ταυτόχρονες εκρήξεις θα ήταν πιο αποτελεσµατικές το 

σχέδιο δοκιµάστηκε στα νερά της Νέας Καληδονίας 

και του Όκλαντ. Συνολικά 3.700 βόµβες φέρονται 

να χρησιµοποιήθηκαν στις δοκιµές, µε στόχο να 

προκαλέσουν τσουνάµι ύψους δέκα µέτρων. Το σχέδιο 

εγκαταλείφθηκε όταν οι ειδικοί εκτίµησαν ότι µια 

επιτυχής επίθεση του είδους απαιτούσε 2.000 τόνους 

εκρηκτικών, τοποθετηµένων σε απόσταση περίπου 

πέντε µίλια από τις ακτές. Το σχέδιο µπήκε στο αρχείο 

το 1945 και ήρθε τώρα στη δηµοσιότητα από το 

Νεοζηλανδό κινηµατογραφιστή Ρέι Ουάρου, ο οποίος 

δηµοσίευσε τα έγγραφα.

Ένα σώµα µε θερµοκρασία κάτω από το απόλυτο 

µηδέν, είναι στην πραγµατικότητα πιο καυτό από 

ένα αντικείµενο µε άπειρη θερµοκρασία !

Επί πλέον, θερµοκρασίες κάτω από το απόλυτο 

µηδέν, θα επέτρεπαν - θεωρητικά - τη 

δηµιουργία θερµικών µηχανών µε απόδοση 

µεγαλύτερη από 100% !

Ακούγονται παράδοξα όλα αυτά, αλλά ερευνητές 

του Πανεπιστηµίου του Μονάχου, κατάφεραν 

να παγώσουν άτοµα κάτω από το απόλυτο όριο 

και τα συµπεράσµατά τους δηµοσίευσαν στο 

περιοδικό Science. Για να πετύχει αρνητικές 

θερµοκρασίες, η οµάδα τοποθέτησε άτοµα 

καλίου σε έναν θάλαµο κενού και τα κατέψυξε 

σε θερµοκρασία µερικών 

δισεκατοµµυριοστών 

πάνω από το απόλυτο 

µηδέν. Επιπλέον, 

σταθεροποίησε τα 

άτοµα στη θέση τους 

χρησιµοποιώντας 

µαγνητικά πεδία και 

δέσµες λέιζερ. Σε 

αυτή την κατάσταση, 

τα άτοµα απωθούσαν 

το ένα το άλλο. Μια 

απότοµη αλλαγή του 

µαγνητικού πεδίου, 

όµως, τα έκανε ξαφνικά 

να έλκονται και να 

εκτινάσσονται απότοµα στη µέγιστη ενεργειακή 

τους κατάσταση. Ο κατάλληλος χειρισµός των 

λέιζερ εµπόδισε τα άτοµα να καταρρεύσουν 

το ένα πάνω στο άλλο, δηλαδή τα κράτησε 

ακίνητα καθώς η τάση τους για ταλάντωση 

µεγιστοποιούνταν. Η κατάσταση αυτή, αναφέρει 

η ερευνητική οµάδα, αντιστοιχεί στη µετάπτωση 

ενός σώµατος από θερµοκρασίες λίγο πάνω από 

το απόλυτο µηδέν σε αρνητικές θερµοκρασίες 

µερικά δισεκατοµµυριοστά του ενός βαθµού 

Κέλβιν κάτω από το απόλυτο µηδέν. Σε 

κανονικές συνθήκες, τα περισσότερα άτοµα 

έχουν ενέργεια κοντά στο µέσο όρο, ορισµένα 

όµως µπορεί να βρίσκονται σε υψηλότερα 

επίπεδα ενέργειας. Οι θερµοκρασίες κάτω από 

το απόλυτο µηδέν εµφανίζονται όταν συµβαίνει 

το αντίθετο, όταν δηλαδή τα περισσότερα 

άτοµα ενός υλικού έχουν ενέργεια πάνω από 

το µέσο όρο.  «Μια καλύτερη κατανόηση της 

θερµοκρασίας θα µπορούσε να µας οδηγήσει 

σε νέες γνώσεις τις οποίες δεν έχουµε καν 

φανταστεί» σχολίασε ο επικεφαλής της οµάδας  

∆ρ Σνάιντερ.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΥΤΟ



Αύξηση τροχαίων ατυ-

χηµάτων σε ποσοστό 

20% παρουσιάζουν τα 

στοιχεία που έδωσε στη 

δηµοσιότητα η Γενική 

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 

Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου, για το µήνα ∆ε-

κέµβριο 2012, σε σχέση 

µε το ∆εκέµβριο του 2011. Συγκεκριµένα το ∆εκέµβριο που πέρασε, στους πέ-

ντε νοµούς της Πελοποννήσου, σηµειώθηκαν 48 τροχαία ατυχήµατα, στα οποία 

έχασαν την ζωή τους 10 άτοµα και τραυµατίστηκαν 60 άτοµα. Τα κυριότερα αίτια 

των τροχαίων δυστυχηµάτων, όπως προέκυψε από την σχετική έρευνα, ήταν η 

παραβίαση προτεραιότητας, κίνηση στο αντίθετο ρεύµα, η παραβίαση ερυθρού 

σηµατοδότη και η οδήγηση σε κατάσταση µέθης.

Áíçóõ÷çôéêÞ áýîçóç  

ôñï÷áßùí áôõ÷çìÜôùí
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Ορατός ο κίνδυνος απένταξης από το ΕΣΠΑ του έργου επέκτασης του αεροδρο-

µίου « Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» των Χανίων, λόγω των δικαστικών διενέξεων 

µεταξύ των εταιρειών που συµµετείχαν στο διαγωνισµό. Αυτό επισηµαίνει µε 

επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Με-

ταφορών και ∆ικτύων, Κώστα Χατζηδάκη, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Απόστο-

λος Βουλγαράκης. Στην επιστολή του ο κ. Βουλγαράκης επισηµαίνει αφενός τον 

σηµαντικό αριθµό των επισκεπτών που εξυπηρετεί κάθε χρόνο το αεροδρόµιο 

(1.918.161 επισκέπτες, εκ των οποίων 1.517.403 είναι από το εξωτερικό), και αφε-

τέρου ότι το αεροδρόµιο δεν εξυπηρετεί µόνο το νοµό Χανίων, αλλά και το νοµό 

Ρεθύµνου. Ο ίδιος  εκφράζει την αγωνία του όσον αφορά στην απορρόφηση των 

κονδυλίων µε τον χρόνο να πιέζει (ο χρόνος κατασκευής του είναι 30 µήνες και 

το πρόγραµµα κλείνει τον Απρίλιο του 2015) και παρακαλεί τον υπουργό όπως 

προβεί σε όλες εκείνες τις διαδικασίες ώστε να µην οδηγηθεί σε απένταξη το 

σηµαντικότερο έργο για την δυτική Κρήτη.

Êßíäõíïò íá âãåé áðü ôï ÅÓÐÁ  

ôï áåñïäñüìéï ôùí ×áíßùí

Παρατείνεται η διάρκεια των συµ-

βάσεων σύνδεσης που έχουν υπο-

γραφεί για φωτοβολταϊκούς σταθ-

µούς από κατ' επάγγελµα αγρότες, 

όπως προβλέπει το νοµοσχέδιο που 

κατέθεσε στην βουλή το ΥΠΕΚΑ.  Η 

παράταση δίδεται προκειµένου να 

αντιµετωπισθούν περιπτώσεις κατ' 

επάγγελµα αγροτών, οι οποίοι είχαν 

ζητήσει δάνεια από την Αγροτική 

τράπεζα, η έγκριση/ εκταµίευση 

των οποίων καθυστέρησε λόγω της 

συγχώνευσης της τελευταίας µε την τράπεζα Πειραιώς. Εναλλα-

κτικά, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επι-

στολής στους εν λόγω αγρότες, εφ' όσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν 

θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του φωτοβολταϊκού σταθµού.  

Στο ίδιο άρθρο ρυθµίζεται η τιµή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς 

σταθµούς, για τους οποίους υποβλήθηκε αίτηση για ενεργοποί-

ηση της σύνδεσής τους έως την 10η Αυγούστου 2012.  Με τη 

ρύθµιση αντιµετωπίζονται περιπτώσεις επενδυτών, οι οποίοι 

δήλωσαν ετοιµότητα για σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθ-

µού τους πριν από την έναρξη ισχύος της υπ' αριθµόν Υ.Α.Π.Ε./

Φ1/2301/οικ.16933/9.8.2012 Απόφασης του Υφυπουργού Πε-

ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µε την οποία 

µειώθηκε σηµαντικά η τιµή αναφοράς, πλην όµως η σύνδεσή 

τους καθυστέρησε, για τεχνικούς λόγους.

Τα επίκαιρα στοιχεία υλοποίησης του επιχειρησια-

κού προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-

πτυξη» γνωστοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος. 

Σύµφωνα µε αυτά, στο τέλος του έτους (31 ∆εκεµ-

βρίου 2012), οι συνολικές δαπάνες του ΕΠΠΕΡΑΑ 

ανήλθαν στο ποσό των 836 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας 

το επίπεδο του 40% επί του συνόλου του προγράµ-

µατος. Μόνο στο τελευταίο εξάµηνο (1 Ιουλίου-31 

∆εκεµβρίου), οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 

243 εκατ. ευρώ περίπου (έναντι 82 εκατ. ευρώ πρώ-

του εξαµήνου). Αυτό σηµαίνει ότι οι δαπάνες σχεδόν 

τριπλασιάστηκαν σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 

έτους. Τα χρήµατα αυτά, οι δαπάνες, αφορούν έργα 

που έχουν εκτελεσθεί και πληρώθηκαν στους δικαι-

ούχους. «Πρόκειται δηλαδή για χρήµατα που «µπή-

καν» στην πραγµατική οικονοµία, τους τελευταίους 

έξι µήνες. Η αύξηση είναι σηµαντική και οφείλεται 

στην κινητοποίηση όλων των συναρµοδίων υπηρε-

σιών. Το ΥΠΕΚΑ είναι σταθερά προσηλωµένο στην 

υλοποίηση της βασικής Κυβερνητικής δέσµευσης, 

για ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας», αναφέρε-

ται στη σχετική ανακοίνωση το υπουργείο.

836 åêáô. åõñþ ãéá  

ðåñéâÜëëïí, áåéöüñï  

áíÜðôõîç ôï 2012

Νέα ρύθµιση για τα  
φωτοβολταϊκά των αγροτών 

Ο σχεδιασµός των επόµενων κινήσεων 

του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆), 

βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα, 

τέθηκε σε σύσκεψη, στο υπουργείο 

Οικονοµικών, όπου συµµετείχαν ο 

υπουργός Οικονοµικών , κ. Ι. Στουρ-

νάρας και επικεφαλής του Ταµείου.Στη 

σύσκεψη εκφράστηκε η θέληση για τις 

εξής κινήσεις, σύµφωνα µε στελέχη 

του ΤΑΙΠΕ∆:

- Να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 

πρώτου τριµήνου οι διαδικασίες σχε-

τικά µε τους διαγωνισµούς για ∆ΕΠΑ, 

∆ΕΣΦΑ, ΟΠΑΠ, Αφάντου και Κασσιόπη

- Να έχουν µεταβιβασθεί στο χαρτο-

φυλάκιο του ΤΑΙΠΕ∆, προς αξιοποί-

ηση, 1.000 ακίνητα έως το 2014, από 

τα οποία, τα 40 ακίνητα έως το τέλος 

Μαρτίου εφέτος

- Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για 

την αξιοποίηση των λιµανιών, των µα-

ρίνων και των περιφερειακών αερο-

δροµίων της χώρας

- Να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για 

την αξιοποίηση, µέσω sale and lease 

back, των 34 ακινήτων του ∆ηµοσίου 

(εκ των οποίων τα έξι στο εξωτερικό) 

που έχουν «περάσει» στο ΤΑΙΠΕ∆.

Óýóêåøç ãéá ôéò áðïêñáôéêïðïéÞóåéò
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π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Γ. Στουρνάρας: Απόλυτη προσήλωση στο 

πρόγραµµα προσαρµογής, δήλωσε ο υπουργός- ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Ιανουαρίου οι δεσµευτικές προσφορές από τις ενδιαφερόµενες για το 

υγιές κοµµάτι- ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΤΟ ΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ.

ΤΑ ΝΕΑ: Ποια είναι τα µεγάλα ερωτηµατικά για το CD και το στικάκι- 

Οι άγνωστες πτυχές που φέρνει στο φως η εισαγγελική έρευνα- 11 
ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ- Στα άκρα η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ και 

ΣΥΡΙΖΑ.

ΕΘΝΟΣ: Πολιτική βεντέτα Βενιζέλου- Τσίπρα για τις παραποµπές- 

ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ∆ΙΩΤΗΣ- ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ 
ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ  ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΠΑΞ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Σιγή στους διαφωνούντες 

επιβάλλει ο Σαµαράς, µε διαγραφές απειλεί ο Κουβέλης- ΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ 
ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ  ΤΡΟΪΚΑ: ΤΕΣΣΕΡΑ «ΠΡΕΠΕΙ» ΓΙΑ ΤΗ Β’ ∆ΟΣΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: «Ίδιες ευθύνες µε του ∆ιώτη» βλέπουν οι 

οικονοµικοί εισαγγελείς- «∆ΕΙΧΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟ ΠΕΠΟΝΗΣ- 
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ- Ένα βήµα πριν από τη διατύπωση αιτίασης για 

χρωστούν στο ∆ηµόσιο- ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΖΗΤΕΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Οι αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας για 

συντάξεις- εφάπαξ- 4 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΜΑΡΑ- Στο Βερολίνο ο 

πρωθυπουργός, αύριο η συνάντηση µε Μέρκελ, στην ατζέντα οι 

 ΜΗΝΥΜΑ 
ΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ.

6 ΜΕΡΕΣ: Τους εκβιάζει ο Σόιµπλε και τρέχουν να ξεπουλήσουν- ΣΤΟ 
ΣΦΥΡΙ 9 ∆ΕΚΟ ΚΑΙ 79 ΑΚΙΝΗΤΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ 
ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ ΤΙΣ ∆ΥΟ ΕΞΑ∆ΕΛΦΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ.

ΕΣΤΙΑ: ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ∆ΙΑΠΟΜΠΕΥΣΙΣ- Προτού προκύψουν στοιχεία 

ενοχής.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: Αναδροµικό µαχαίρι από 5% έως 20%- ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΣΕ 
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ Η ΜΕΙΩΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ- ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ
νέας φορολογικής κλίµακας- ΜΙΣΘΟΙ: ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 
ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Η εκ γενετής αόµµατη Ρωσίδα προφήτισσα «είδε» 

τα µελλούµενα να συµβούν- ΑΓΙΑ ΜΑΤΡΩΝΑ ΜΟΣΧΑΣ: «ΧΩΡΙΣ 
ΠΟΛΕΜΟ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ ΟΛΟΙ!».
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ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΟΚΤΑ∆Α ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 6 | 7/01/2013

To όγδοο µεγαλύτερο ποσοστό παραοικονοµίας ως ποσοστό 

του ΑΕΠ έχει n χώρα µας το 2012, σύµφωνα µε έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφού ακόµη και µετά από δεκάδες 

φορολογικές αλλαγές που έγιναν εντός του µνηµονίου n 

παραοικονοµία φτάνει το 25% του ΑΕΠ, δηλαδή, περίπου 

50 δισ. ευρώ. Υψηλότερα ποσοστά παραοικονοµίας, ως 

ποσοστό του ΑΕΠ, καταγράφονται στη γειτονική Βουλγαρία 

µε 31,9% (το ψηλότερο εντός της E.E.) την Εσθονία µε 29,3% 

τη Ρουµανία µε 29,1% τη Λετονία µε 28,5% τη Λιθουανία µε 

26,1 %, την Κύπρο µε 25,6% και τη Μάλτα µε 25,3%, ενώ στο 

µέσο όρο της Ευρωζώνης είναι 15% και στην Eυρώπη των 27 

στο 14,9%. To θετικό είναι ότι το ποσοστό της παραοικονοµίας 

στη χώρα βρίσκεται σε πτώση από το 2005 ακολουθώντας 

το γενικό κανόνα που θέλει την παραοικονοµία να αυξάνεται 

ανάµεσα στην τριετία 2008 - 2010 και στη συνέχεια να 

υποχωρεί τη διετία 2011 -2012, λόγω της διεθνούς οικονοµικής 

κρίσης που έφτασε στο αποκορύφωµά της. Σύµφωνα µε την 

έκθεση το ποσοστό της παραοικονοµίας στην Ελλάδα για 

το 2005 είχε φτάσει στο 27,6% του ΑΕΠ για να υποχωρήσει 

στο 25,4% του ΑΕΠ το 2010 και στο 25% του ΑΕΠ το 2012. 

Η έρευνα παραδέχεται ότι το ποσοστό της παραοικονοµίας 

αν και αντικείµενο πολλών µελετών είναι πολύ δύσκολο 

να εντοπιστεί και να µετρηθεί µε ακρίβεια. Παρόλα αυτά 

επιχειρεί µια ερµηνεία µε την µέτρηση του µεγέθους της 

φοροδιαφυγής ως ποσοστό του ΑΕΠ στο οποίο περιλαµβάνεται 

και n φοροαποφυγή της αδήλωτης εργασίας n οποία έχει ως 

αποτέλεσµα τις µη εισπραττόµενες ασφαλιστικές εισφορές. Οι 

συγγραφείς σηµειώνουν, πάντως, ότι στη «µαύρη οικονοµία 

περιλαµβάνονται και όλες οι υπόλοιπες οικονοµικές 

δραστηριότητες οι οποίες εισφέρουν ως ένα ποσοστό στο 

ΑΕΠ το οποίο όµως δεν µπορεί επίσηµα να καταγραφεί µε 

ακρίβεια».

 Η πρόταση που γίνεται από την επιτροπή προς τα κράτη-µέλη 

είναι να αυξηθεί το πλέγµα των ελέγχων ώστε να υπάρχει 

ο φόβος της σύλληψης και της τιµωρίας όσων παρανοµούν. 

Σηµειώνεται, πάντως, ότι ένας σηµαντικός παράγοντας της 

παραοικονοµίας είναι οι Λιµνάζοντες» οφειλές οι οποίες δεν 

εκκαθαρίζονται έγκαιρα. Η κατάσταση αυτή στερεί από τα 

κράτη-µέλη µεγάλα ποσά φορολογικών εσόδων και παράλληλα 

δηµιουργεί µια συνείδηση «νόµιµης φοροαποφυγής µε βασικό 

υπεύθυνο το φοροεισπρακτικό µηχανισµό. Επιπρόσθετα στις 

οδηγίες που περιλάµβανε n έκθεση των τεχνικών κλιµακίων 

της τρόικας για τη λειτουργία του φοροεισπρακτικού 

µηχανισµού n έκθεση προτείνει δύο ακόµη µέτρα. Την 

αντιπαραβολή των καταγεγραµµένων δαπανών (κυρίως 

των ηλεκτρονικών) των φυσικών προσώπων µε το δηλωθέν 

εισόδηµα. Αυτό τονίζεται ότι δειγµατοληπτικά θα πρέπει 

να γίνεται σε όλες τις κατηγορίες φορολογουµένων και σε 

µεγαλύτερη έκταση σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες 

οι οποίες ενοχοποιούνται για υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής. 

Υπενθυµίζεται ότι στην Ελλάδα ισχύει µερικώς µε τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της κίνησης πιστωτικών καρτών, αλλά δεν 

έχει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα δεδοµένου ότι n χρήση τους 

σήµερα είναι περιορισµένη. 

ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΜΕ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 13 | 7/01/2013

 Pαβασάκια µε φόρο 45% επί της διαφοράς των εµβασµάτων 

που έστειλαν στο εξωτερικό και των εισοδηµάτων που δήλωσαν 

στην Εφορία, θα λάβουν από τις αρχές Φεβρουαρίου όσοι από 

τους 25.500 καταθέτες ξένων τραπεζών έχουν πάρει επιστολές 

από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφορικών Συστηµάτων και δεν 

έχουν µέχρι τότε υποβάλει συµπληρωµατικές δηλώσεις. Στο 

τέλος Ιανουαρίου εκπνέει n προθεσµία που τους έχει δώσει 

το υπουργείο Οικονοµικών για να αποδείξουν - αν µπορούν 

- ότι οι διαφορές εµβασµάτων και δηλωθέντων εισοδηµάτων 

είναι δικαιολογηµένες και προέρχονται από νόµιµα κεφάλαια 

για τα οποία έχουν πληρωθεί φόροι. ∆ιαφορετικά, µε τη νέα 

επιστολή που θα λάβουν στις αρχές Φεβρουαρίου θα καλούνται 

να υποβάλουν υποχρεωτικά συµπληρωµατική δήλωση και 

να πληρώσουν επί των εισοδηµάτων που απέκρυψαν φόρο 

ίσο µε 45%. Όπως έγραψαν «ΤΑ NEA», µέχρι τώρα από τους 

25.500 φορολογούµενους λιγότεροι από 1.000 έχουν µπει στην 

ειδική εφαρµογή που έχει δηµιουργήσει n Γενική Γραµµατεία 

Πληροφορικών Συστηµάτων για να δηλώσουν ό,τι έχουν 

αποκρύψει. Από αυτούς ως και την περασµένη Πέµπτη µόλις 

250 είχαν υποβάλει συµπληρωµατικές δηλώσεις, γεγονός που 

δείχνει ότι µέχρι τώρα n ανταπόκρισή τους ήταν πολύ χαµηλή. 

Σηµειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν καταθέσεις που 

βγήκαν στο εξωτερικό την τελευταία τριετία, από την έναρξη 

της κρίσης στην ελληνική οικονοµία. Την ίδια στιγµή, την 

άρνηση των εκπροσώπων της τρόικας συναντά σύµφωνα µε 

τις πληροφορίες n αρχική εξαγγελία της κυβέρνησης για µια 

νέα γενική ρύθµιση φορολογικής αµνηστίας (περαίωση) για 

όλους όσοι κατά καιρούς έχουν βγάλει χρήµατα στο εξωτερικό 

χωρίς να έχουν δηλωθεί. Οι αρχικές σκέψεις του υπουργείου 

Οικονοµικών προέβλεπαν την περαίωση των υποθέσεων 

αυτών υπό την προϋπόθεση ότι θα έφερναν τα κεφάλαια στη 

χώρα και θα κατέβαλαν εφάπαξ φόρο 8%. Σύµφωνα µε τις 

πληροφορίες, n τρόικα έχει διαµηνύσει προς το υπουργείο 

Οικονοµικών ότι δεν πρόκειται να δεχθεί µια τέτοια αµνηστία, 

χωρίς προηγουµένως να έχει δηµιουργηθεί ένας αξιόπιστος 

φοροεισπρακτικός µηχανισµός ο οποίος θα είναι σε θέση να 

εντοπίσει και να πιάσει όσους δεν ενταχθούν στη συγκεκριµένη 

ρύθµιση. Άλλωστε την απαίτηση της τρόικας να µη δεχθεί άλλη 

φορολογική αµνηστία έχει αποδεχθεί και n ίδια n κυβέρνηση µε 

την υπογραφή του δεύτερου Μνηµονίου. Όλα αυτά δείχνουν ότι 

το µέτρο της γενικής αµνηστίας δεν πρόκειται να εφαρµοστεί. 

ΝΕΚΡΟΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδα 32 | 7/01/2013

ΣΟΚ προκάλεσε στα Γιάννενα ο θάνατος του πρώην προέδρου 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ηπείρου ∆ηµήτρη ∆ούβλη. Ο 

55xρovos τοπογράφος φέρεται ότι έπεσε από την ταράτσα 
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της πολυκατοικίας, στην οποία διέµενε σε κεντρικό σηµείο 

της πόλης, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Στη 

συνέχεια διακοµίστηκε στο Νοσοκοµείο Ιωαννίνων, όπου, 

όµως, διαπιστώθηκε ότι ήταν κλινικά νεκρός και εξέπνευσε 

λίγο αργότερα. Αρχικά εκτιµήθηκε ότι n πτώση έγινε από 

τον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας, όπου ήταν και το 

διαµέρισµα που διέµενε µε την οικογένεια του, όµως n 

Αστυνοµία διαπίστωσε ότι οι µπαλκονόπορτες ήταν κλειστές 

από µέσα. Έτσι οδηγείται στο συµπέρασµα ότι n πτώση 

έγινε πιθανώς από την ταράτσα. Ο 55xρovos ήταν µόνος 

του στο σπίτι την ώρα του συµβάντος και n Αστυνοµία 

εξετάζει όλα τα ενδεχόµενα. Η είδηση του θανάτου έχει 

προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και µεταξύ 

των συναδέλφων του, αφού ο ∆ηµήτρης ∆ούβλης, εκτός από 

την επαγγελµατική του ενασχόληση, ήταν από τα πρόσωπα 

που είχαν αναπτύξει έντονη κοινωνική δράση.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ |  Σελίδα 39 | 7/01/2013

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ προσανατολίζονται οι εργαζόµενοι 

στο µετρό και τον Ηλεκτρικό, που θα συγκεκριµενοποιηθεί 

τις επόµενες ηµέρες. Οι ηµεροµηνίες των κινητοποιήσεων 

θα ανακοινωθούν ως αύριο, ανάλογα µε τα αποτελέσµατα 

του διαλόγου µε το αρµόδιο υπουργείο. Τα σωµατεία της 

ΣΤΑΣΥ A.E. (Σταθερές Συγκοινωνίες) πάντως αποφάσισαν 

οµόφωνα ότι δεν πρόκειται να δεχτούν νέα µείωση των 

αποδοχών τους στο πλαίσιο του ενιαίου µισθολογίου. 

«Οδηγεί στη βίαιη κατάργηση της ισχύος της συλλογικής 

σύµβασης εργασίας, που υπογράψαµε όλα τα σωµατεία τον 

Απρίλιο του 2012», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους, στην 

οποία επισηµαίνουν ότι οι εργαζόµενοι έχουν υπερβάλει 

εαυτόν για την κάλυψη των κενών από µετατάξεις, 

απολύσεις και συνταξιοδοτήσεις εργαζοµένων, που είχαν 

αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους µισθοδοσίας της 

εταιρείας κατά 48,6% από το 2009.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 47 | 7/01/2013

ΠΟΙΝΗ ΦΟΡΟΥ 22% περιµένει το 2014 όσους 

φορολογούµενους δεν καταφέρουν να συλλέξουν φέτος 

τις απαιτούµενες αποδείξεις, σύµφωνα µε τη σχετική 

τροπολογία που θα κατατεθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο. 

Ωστόσο, για τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν 

φέτος για τα εισοδήµατα του 2012 τo πέναλτι φόρου θα 

ανέρχεται στο 10%. Πιο αναλυτικά, n νέα ρύθµιση που θα 

ενταχθεί στο φορολογικό νοµοσχέδιο και θα συζητηθεί αυτή 

την εβδοµάδα στη Βουλή προβλέπει ότι;

Μισθωτοί και συνταξιούχοι µε ετήσιο εισόδηµα έως 42.000 

ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσουν φέτος αποδείξεις ίσες 

µε το 25% του εισοδήµατος τους. ∆ιαφορετικά, θα τους 

επιβάλλεται πρόσθετος φόρος µε συντελεστή 22% επί της 

διαφοράς µεταξύ του ύψους των αποδείξεων που έπρεπε να 

καλύψουν και του ύψους που συνέλεξαν. Για παράδειγµα, 

µισθωτός µε ετήσιο εισόδηµα 19.000 ευρώ πρέπει να 

συγκεντρώσει αποδείξεις συνολικού ύψους 4.750 ευρώ. Αν 

µαζέψει αποδείξεις 1.000 ευρώ από τις αγορές του, τότε n 

διαφορά των 3.750 ευρώ θα φορολογηθεί µε συντελεστή 

22% και ο µισθωτός αυτός θα χάσει 825 ευρώ από την 

έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ την οποία θα δικαιούται 

βάσει του νέου φορολογικού συστήµατος. Η επιβάρυνση 

αυτή είναι σηµαντικά αυξηµένη οε σχέση µε τα ισχύοντα 

για τα εισοδήµατα του 2012, αφού ο συντελεστής ποινής 

αυξήθηκε στο 22% από 10%. Ενδεικτικά, στο παραπάνω 

παράδειγµα ο εν λόγω φορολογούµενος θα πληρώσει φέτος 

πρόσθετο φόρο 375 ευρώ. Μισθωτοί και συνταξιούχοι 

µε ετήσιο εισόδηµα άνω των 42.000 ευρώ θα πρέπει να 

µαζεύουν αποδείξεις συνολικής αξίας 10.500 ευρώ το 

χρόνο, ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήµατος τους. Όσον 

αφορά στους ελεύθερους επαγγελµατίες, θα τους δοθεί n 

δυνατότητα να υποβάλλουν τιµολόγια δαπανών για τα έξοδά 

τους, ώστε να µειώνουν το φορολογητέο εισόδηµα τους. 

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
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Μειώσεις από 5% έως 20% θα εφαρµοσθούν µέσα στο µήνα 

στις συντάξεις άνω των 1.000 ευρώ το µήνα, βάσει των 

διατάξεων που περιλαµβάνονται στο τρίτο Μνηµόνιο. Οι 

µειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται 

µεµονωµένες η αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη 

ή µέρισµα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε), για οποιαδήποτε 

αιτία συνταξιοδότησης (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου) 

και από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 

το ∆ηµόσιο, το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων, 

καθώς και από κάθε άλλη πηγή. Συγκεκριµένα, οι µηνιαίες 

συντάξεις µειώνονται από 1/1/2013, ως εξής:

 - Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.000,01 

ευρώ έως 1.500 ευρώ γίνεται µείωση 5% στο σύνολο του 

ποσού. To ποσό της σύνταξης που αποµένει µετά τη µείωση 

δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ. 

- Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 1.500,01 

ευρώ έως 2.000 ευρώ, γίνεται µείωση κατά 10% στο σύνολο 

του ποσού. To ποσό της µείωσης που αποµένει µετά τη 

µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 

ευρώ.

 - Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 2.000,01 

ευρώ έως 3.000 ευρώ γίνεται µείωση κατά 15% στο σύνολο 

του ποσού. To ποσό της σύνταξης που αποµένει µετά τη 

µείωση δεν µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 

ευρώ.

 - Για ποσό µηνιαίας σύνταξης ή αθροίσµατος από 3.000,01 

ευρώ και άνω, γίνεται µείωση 20% στο σύνολο του ποσού. 

To ποσό της σύνταξης που αποµένει µετά τη µείωση δεν 

µπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.

Για τις παραπάνω µειώσεις λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των 

συντάξεων που καταβλήθηκαν έως τις 31/12/2012. 


