
Μείωση 39% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του 2011 παρουσίασε ο αριθµός 

αδειών κυκλοφορίας οχηµάτων, κατά το διάστηµα Ιανουαρίου - Νοεµβρίου 2012. 

Κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 72.816 αυτοκίνητα  

(καινούρια ή µεταχειρισµένα εξωτερικού).
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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Ôï ïéêïíïìéêü åðéôåëåßï åðéìÝíåé, ðáñÜ ôçí 

áäõíáìßá öïñïäïôéêÞò éêáíüôçôáò ôùí ÅëëÞíùí 

ðïëéôþí, óôçí áýîçóç ôùí öüñùí. Ìå Üëëá 

ëüãéá, óôï õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ìåôñïýí 

ðåñéóóüôåñï ôá ...ëçîéðñüèåóìá öïñïëïãéêÜ 

Ýóïäá, ðáñÜ ôá ðñáãìáôéêÜ Ýóïäá êáé åí ôÝëåé ç 

ëåéôïõñãßá ôçò êáèçìåñéíÞò áãïñÜò. 

Ïé åíáëëáêôéêÝò ðñïôÜóåéò ðïõ åðéìÝíïõí óôç 

ìåßùóç ôùí öïñïëïãéêþí óõíôåëåóôþí áðü 

ïêôþ óå ôñåéò, óôç ...ìåßùóç ôïõ áíþôáôïõ 

öïñïëïãéêïý óõíôåëåóôÞ óôï 40% (áíôß 45%), 

áëëÜ ãéá åéóïäÞìáôá áðü 40.000 åõñþ êáé 

Üíù (áíôß 100.000 êáé Üíù), óôçí áõôïôåëÞ 

öïñïëüãçóç ôùí åéóïäçìÜôùí áðü åíïßêéá ìå 

óõíôåëåóôÞ 10%, óôçí áýîçóç öïñïëüãçóçò 

ôùí ôüêùí ôùí êáôáèÝóåùí êáé áýîçóç ôïõ 

ôÝëïõò åðéôçäåýìáôïò ãéá ôïõò åðáããåëìáôßåò 

óôá 650 åõñþ (áíôß ôùí 500), ïé ïðïßåò 

õðïâëÞèçêáí ÷ôåò âñÜäõ óôïõò åêðñïóþðïõò 

ôçò óõãêõâÝñíçóçò, èá Ý÷ïõí ùò óõíÝðåéá ôçí 

äñáóôéêç ìåßùóç ôïõ äéáèÝóéìïõ åéóïäÞìáôïò 

ôùí åëëçíéêþí íïéêïêõñéþí ãéá êáôáíÜëùóç. 

ÔïõôÝóôéí óôçí ðåñáéôÝñù åðéäåßíùóç ôçò 

êáôÜóôáóçò ôçò áãïñÜò, ìå Üìåóç åðßðôùóç 

óôçí áíåñãßá, ç ïðïßá (åðéìÝíïõí íá íá ìçí 

áíôéëáìâÜíïíôáé ïé äéá÷åéñéóôÝò ôçò åîïõóßáò) 

åßíáé ôï êõñßáñ÷ï ðñüâëçìá ôçò ÷þñáò.

Êáôüðéí áõôïý áêïýãåôáé ùò åéñùíåßá 

ç åðéäåßùîç - áðü ðëåõñÜò õðïõñãåßïõ 

ÁíÜðôõîçò - íá áõîÞóåé áðü ìéá óå Ýîç ôéò 

ÊõñéáêÝò êáôÜ ôéò ïðïßåò èá ðáñáìÝíïõí 

áíïéêôÜ ôá åìðïñéêÜ êáôáóôÞìáôá óôç ÷þñá, 

êáèþò åðßóçò íá áõîÞóåéò ôéò çìÝñåò ôùí 

åêðôþóåùí Þ ôá äåêáÞìåñá ôùí ðñïóöïñþí, 

ðñïêåéìÝíïõ íá åíéó÷õèåß ç êßíçóç óôçí áãïñÜ, 

ìÝôñá ôá ïðïßá èá áíáêïéíùèïýí ôç ÄåõôÝñá.

ÐÜíù áð’ üëá áðïäåéêíýïõí üëá áõôÜ üôé “äåí 

ãíùñßæåé ç äåîéÜ ôé ðïéåß ç áñéóôåñÜ”... 

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

∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Νέες ρυθµίσεις για µεταβιβάσεις 
και πρόστιµα αυθαιρέτων

Επιτρέπεται μεταβίβαση αυθαιρέτου, 

χωρίς να είναι απαραίτητη η ολοσχε-

ρής εξόφληση του προστίμου, όπως 

ίσχυε έως σήμερα  αλλά μόνο του 

30% αυτού έως τις 31/01/2013, σύμ-

φωνα με Πράξη Νομοθετικού Περιε-

χομένου που δημοσιεύτηκε στην εφη-

μερίδα της κυβερνήσεως (ΦΕΚ 237 / 

5 Δεκεμβρίου 2012 - άρθρο 14).

Σύμφωνα με αυτό παρέχεται έκπτω-

ση 10% επί του συνολικού ποσού του 

προστίμου για τακτοποίηση αυθαιρέ-

του σε όσους καταβάλλουν το 30% της 

οφειλής τους έως τα τέλη Ιανουαρίου.

Για δηλώσεις οι οποίες παρουσιάζουν 

ληξιπρόθεσμες οφειλές αναστέλλο-

νται έως τις 31 Ιανουαρίου 2013 τόσο 

οι προσαυξήσεις (1% για κάθε μήνα 

καθυστέρησης) όσο και η απένταξη 

από τις ρυθμίσεις του νόμου 4014/11 

για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Επί-

σης κατατίθεται, σήμερα, στη Βουλή 

προς ψήφιση σύνολο ρυθμίσεων 

σχετικά με την καταβολή του ειδικού 

προστίμου, ώστε να ενθαρρυνθούν 

και να διευκολυνθούν οι ιδιοκτήτες 

αυθαίρετων ακινήτων να τα εντάξουν 

στις ρυθμίσεις του νόμου 4014/2011 

(Α΄ 209). Με τις διατάξεις, αφενός 

αποδεσμεύονται όλες οι διαδικασίες 

σύναψης οιασδήποτε δικαιοπραξίας 

ακινήτου (βεβαιώσεις μηχανικού, πε-

ραίωση, κτλ) από την ολοσχερή εξό-

φληση του προστίμου και αφετέρου 

θα επιτρέπονται, χωρίς να είναι απαι-

τητή, η πλήρης εξόφληση του ενιαίου 

ειδικού προστίμου, πράξεις δημόσιου 

ή ιδιωτικού δικαίου όπως:

-

του δικαιώματος, 

-

κής άδειας,

-

σης,

ποσοστού 30% του συνολικού πο-

σού προστίμου έως 31/01/2013, 

από το πληροφοριακό σύστημα του 

Τ.Ε.Ε.

Επίσης, με τις υπό ψήφιση ρυθμί-

σεις παρατείνεται η καταβολή όλων 

των δόσεων καταβολής του ειδικού 

προστίμου πράξεων υπαγωγής στο 

Ν.3843/2010 έως 31.01.2013. 

Σε περίπτωση µη 

αποπληρωµής 

του συνολικού 

προστίµου το 

κτίσµα για το 

οποίο έχει πραγ-

µατοποιηθεί η 

ηλεκτρονική 

υποβολή, όπως 

προβλέπεται από 

τις ισχύουσες 

διατάξεις, θα κα-

θίσταται αυτοδι-

καίως αυθαίρετο.
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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 Ελλάδας12-14 
∆εκεµβρίου

2012

Αστικής Βιώσιµης Κινητικό-

τητας
ΒΟΛΟΣ

Υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών 
Μαγνησίας

14 
∆εκεµβρίου

2012

ΑΘΗΝΑ

Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστη-

µάτων Πληροφοριών διοργανώνει σήµερα 

στις 16.00 επιστηµονική εκδήλωση µε θέµα: 

«The future of the online mapping» στην 

Αίθουσα εκδηλώσεων Χ.Α.Ν. Αθηνών (Ακα-

δηµίας 36 & Οµήρου).  Μετά τη λήξη της 

εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί η εκλογοα-

πολογιστική συνέλευση της HellasGIs.

ΞΑΝΘΗ

Το ΤΕΕ-Θράκης και τα Εργαστήρια Ωπλι-

σµένου Σκυροδέµατος, ∆οµικών Υλικών και 

Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆.Π.Θ. διοργανώνουν σήµερα ηµερίδα µε 

θέµα: “Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση 

της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κα-

τασκευών”, στο Αµφιθέατρο του Κεντρικού 

Συγκροτήµατος Πολυτεχνικής Σχολής του 

∆.Π.Θ. ς Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων 

Ηλεκτρολόγων διοργανώνουν σήµερα 26 Νοεµ-

βρίου 2012 ηµερίδα µε θέµα: «Κτίρια Χαµηλής Κα-

τανάλωσης Ενέργειας». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί 

στο ξενοδοχείο Τιτάνια (Πανεπιστηµίου 52,Αθήνα). 

Ώρα έναρξης 5:00 µ.µ.

Η ενδέκατη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε. θα πραγµατοποιηθεί -στο ξενοδοχείο Divani Caravel 

(Βασ. Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή)- το ερχόµενο Σαββατο-

κύριακο 8 και 9 ∆εκεµβρίου,  µε θέµατα:

-Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του 

Τ.Ε.Ε.

-Ενηµέρωση - Συζήτηση για τη δραστηριότητα της ∆ιοι-

κούσας Επιτροπής.

- Έλεγχος - Ερωτήσεις - Επερωτήσεις προς τη ∆ιοικούσα 

Επιτροπή.

- Έγκριση Απολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικονοµικού έτους 

2011.

- Έγκριση Ισολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικονοµικού έτους 2011.

- Έγκριση Προϋπολογισµού του Τ.Ε.Ε. οικονοµικού έτους 

2013 και καθορισµός µηνιαίων εξόδων παραστάσεως του 

Προέδρου Τ.Ε.Ε., Γενικού Γραµµατέα ∆ιοικούσας Επιτρο-

πής Τ.Ε.Ε., Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. και Προ-

έδρων Περιφερειακών Τµηµάτων Τ.Ε.Ε. για τα έτη 2013, 

2014 και 2015.

- Τροποποίηση Θεσµικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., θα πραγµατοποιηθεί και η 

ειδική συνεδρίαση,  µε µοναδικά θέµατα Ηµερήσιας ∆ι-

άταξης :

- Εκλογή Α ' Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

Τ.Ε.Ε.

- Εκλογή Β ' Αντιπροέδρου, της ∆ιοικούσας Επιτροπής του 

Τ.Ε. Ε.

Τα µέλη της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν 

µαζί τους -για πιστοποίηση της ταυτότητάς τους- την αστυ-

νοµική τους ταυτότητα ή το δελτίο µέλους του Τ.Ε.Ε. ή το 

διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης.

Ηµερίδα µε θέµα: Η µνήµη και ο ρόλος των µου-

σείων στη δυναµική των πόλεων και έκθεση µε 

τίτλο: Η αρχιτεκτονική των µουσείων του ∆ηµήτρη 

Φατούρου διοργανώνει στις 11 ∆εκεµβρίου 2012, 

στην Πάτρα (Κτήριο Βιβλιοθήκης), το Τµήµα Αρχι-

τεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας θα µιλήσουν:

- Β. Πετρίδου, «Η µνήµη, ο δηµόσιος χώρος και το 

µουσείο»

- Π. Πάγκαλος, «Ο αρχιτέκτονας ως τεχνικός - επι-

στήµονας της µνήµης»

- Ο. Ζιρώ, «Το Κοιµητήριο: η περιφραγµένη µνήµη 

και η αφήγηση του θανάτου»

- Π. Κούρος, Ε. Καραµπά, «Από το κοινό Μουσείου 

στο κοινό Αρχείου»

- Α. ∆άλλας, «Άυλα µνηµεία και αστικά τεκµήρια»

Αυγερινού – Κολώνια, «∆ηµιουργικές πόλεις και 

εργαστήρια Μουσεία»

- ∆. Παπαλεξόπουλος, «Μουσείο κατανεµηµένο 

στον χώρο»

- Β. Τσακαλίδου, «Σύγχρονα µουσεία: ο χώρος, ο 

άνθρωπος, η πόλη»

- Η. Κωνσταντόπουλος, Θ. Σπανοµαρίδης, «Η πόλη 

και το είδωλό της - κλίµακες πολιτισµού»

- Γ. Πανέτσος, «Χρήσεις, καταχρήσεις και αχρη-

στεύσεις. Επισηµάνσεις για την αρχιτεκτονική της 

Εθνικής Πινακοθήκης»

- Γ. Τσιώµης, «Κεντρικότητα και εκκεντρικότητα του 

Μουσείου. Μια αφορµή από την Πινακοθήκη»

- ∆. Φατούρος, «Μεταµορφώσεις του µουσείου»

- G. Burgel, «Η θέση του πολιτισµού στη σύγχρονη 

πόλη».

Συνεδριάζει το Σαββατοκύριακο  
η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ 

Τα µουσεία στην πόλη και η αρχιτεκτονική τους 

Ηµερίδα
Ηµερίδα µε θέµα: «Σκέψου Καινοτοµικά - Πρά-

ξε Επιχειρηµατικά - Προκλήσεις & Ευκαιρίες» 

διοργανώνει η Μονάδα Καινοτοµίας και Επι-

χειρηµατικότητας του Ελληνικού Ανοικτού Πα-

νεπιστηµίου. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί 

την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου 2012 και ώρα 16:00 

στον Πολυχώρο του Κέντρου Πολιτισµού "περί 

τεχνών" στην Πάτρα (Κανακάρη 65 και Αράτου). 

Πληροφορίες: Τηλ.:2610 367611, email: mke@

eap.gr
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Νέο ρεκόρ ανεργίας Κλιµάκωση   
κινητοποιήσεων Α∆Ε∆ΥΣτο 26% από 18,9% το Σεπτέµβριο του 2011 και 25,3% τον Αύγουστο του 2012 αυ-

ξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο. Σύµφωνα µε ανακοί-

νωσή της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουµένων κατά το Σεπτέµβριο του 2012 

εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.695.053 άτοµα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.203 άτοµα, 

ενώ ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.373.692 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 325.334 άτοµα σε σχέση µε το Σεπτέµβριο 

του 2011 (µείωση 8,1%) και κατά 21.626 άτοµα σε σχέση µε τον Αύγουστο του 

2012 (µείωση 0,6%). Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 356.495 άτοµα σε σχέση µε το 

Σεπτέµβριο του 2011 (αύξηση 38,0%) και κατά 34.670 άτοµα σε σχέση µε τον Αύ-

γουστο του 2012 (αύξηση 2,8%). Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που 

δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 283 άτοµα σε σχέση µε 

το Σεπτέµβριο του 2011 (µηδενική µεταβολή) και µειώθηκαν κατά 3.119 άτοµα σε 

σχέση µε τον Αύγουστο του 2012 (µείωση 0,1%).

Συνέχιση και κλιµάκωση των κινητοποιήσεών της ενάντια στη δι-

αθεσιµότητα προαναγγέλλει η Α∆Ε∆Υ τονίζοντας ότι «µε µία αντι-

συνταγµατική Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, η τρικοµµατική 

Κυβέρνηση του Μνηµονίου και ο συνταγµατολόγος υπουργός ∆ι-

οικητικής Μεταρρύθµισης δείχνουν την "πόρτα της εξόδου" σε χι-

λιάδες δηµοσίους υπαλλήλους». Όπως αναφέρει, η συγκυβέρνηση, 

«απόλυτα υποταγµένη στις παράλογες απαιτήσεις των δανειστών της 

χώρας, έχει θέσει σε προτεραιότητα και εµµένει στην εφαρµογή της 

ανάλγητης πολιτικής των απολύσεων δηµοσίων υπαλλήλων και κατ' 

επέκταση τη διάλυση των δηµοσίων υπηρεσιών και µάλιστα µε συ-

νοπτικές διαδικασίες».

Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να βρίσκεται 

σε βαθειά ύφεση, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 

Eurostat για το ΑΕΠ, το τρίτο τρίµηνο του 2012, 

που δόθηκαν σήµερα στη δηµοσιότητα. Το τρίτο 

τρίµηνο του 2012, η ύφεση της ελληνικής οι-

κονοµίας έφτασε στο 7,2% του ΑΕΠ, σε σχέση 

µε το ίδιο τρίµηνο του 2011, από 6,3% του ΑΕΠ 

το δεύτερο τρίµηνο και 6,7% του ΑΕΠ το πρώ-

το τρίµηνο του 2012. Στην ευρωζώνη η ύφεση 

έφτασε στο 0,6% του ΑΕΠ το τρίτο τρίµηνο του 

2012 σε σχέση µε πέρυσι και στην ΕΕ στο 0,4% 

του ΑΕΠ. Το δεύτερο τρίµηνο του 2012 η ύφεση 

στην ευρωζώνη ήταν 0,5% του ΑΕΠ και στην ΕΕ 

ήταν 0,3% του ΑΕΠ. Επιπλέον, σε σχέση µε το 

δεύτερο τρίµηνο του 2012, το ΑΕΠ στην ευρω-

ζώνη µειώθηκε κατά -0,1% και αυξήθηκε κατά 

0,1% στην ΕΕ. (∆εν υπάρχουν στοιχεία για την 

Ελλάδα). 

Μετά την Ελλάδα (-7,2% του ΑΕΠ), το τρίτο τρίµη-

νο του 2012 σε σχέση µε το ίδιο τρίµηνο πέρυ-

σι, τη µεγαλύτερη ύφεση στην ΕΕ κατέγραψε η 

Πορτογαλία (-3,4% του ΑΕΠ), η Σλοβενία (-2,9%), 

η Ιταλία (-2,4%), η Κύπρος (-2,3%), η Ισπανία και 

η Ουγγαρία (-1,6%), η Τσεχία (-1,5%), η Ολλανδία 

(-1,4%), και η Φινλανδία (-1,1%). Παράλληλα, οι 

υψηλότεροι ρυθµοί ανάπτυξης στην ΕΕ σηµει-

ώθηκαν στη Λετονία (5,3%), στην Εσθονία (3,4%), 

στη Λιθουανία (3,3%), στη Σλοβακία (2,5%) και 

στην Πολωνία (1,9%). Σε ό,τι αφορά της επεν-

δύσεις, τα στοιχεία της Eurostat αναφέρουν ότι 

το τρίτο τρίµηνο του 2012 µειώθηκαν στην ευ-

ρωζώνη κατά -0,7% (-1,8% το δεύτερο τρίµηνο 

2012) και στην ΕΕ κατά -0,6% (-1,7% το δεύτερο 

τρίµηνο 2012).

Εξάλλου, η κατανάλωση των νοικοκυριών πα-

ρέµεινε σταθερή στην ευρωζώνη και αυξήθηκε 

κατά 0,1% στην ΕΕ. Τέλος, οι εξαγωγές αυξήθη-

καν κατά 0,9% στην ευρωζώνη και στην ΕΕ, ενώ 

οι εισαγωγές στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 

0,2% και στην ΕΕ κατά 0,1%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ EUROSTAT ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ 

Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να βρίσκεται σε βαθειά ύφεση

∆ηµοσιεύτηκε το ΦΕΚ για την απόσχιση του τµήµατος συντήρησης βαγο-

νιών από τον ΟΣΕ. Η εταιρεία φέρει την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συ-

ντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη Εταιρεία» (ΕΕΣΣΤΥ). 

Στις διεθνείς συναλλαγές ο διακριτικός τίτλος είναι «Hellenic Company for 

Rolling Stock Maintenance S.A.». Σκοπός της εταιρείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής τρο-

χαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού και άλλων µέσων σταθερής τρο-

χιάς,

β) η διαχείριση ή/και εκµίσθωση τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ 

ονόµατος άλλων (συµπεριλαµβανοµένου τροχαίου υλικού που τυχόν της 

ανατεθεί από το ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι αγοραίας αµοιβής) σε τρίτους,

γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συµβούλιο (∆.Σ.) που αποτελείται από 

επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 

και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3429/2005. 

Το µετοχικό κεφάλαιο της απόσχισης δραστηρίοτητας ορίζεται σε πέντε 

εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαµβάνεται και καταβάλλεται εξ ολο-

κλήρου σε µετρητά από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και διαιρείται σε ονοµαστικές 

µετοχές σύµφωνα µε το καταστατικό της.

Απόσχιση της εταιρίας τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ
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∆ιεθνώς οι άνθρωποι στρέφονται εκ νέου στο ποδήλατο, όχι µόνο γιατί είναι 

φιλικότερο προς το περιβάλλον, αλλά και γιατί συµβάλλει στην υγεία, εξασφαλίζει 

ελευθερία και ευελιξία στις µετακινήσεις και οπωσδήποτε είναι το οικονοµικότερο 

µέσο µεταφοράς. “Πρωτεύουσα του ποδηλάτου” µπορεί να χαρακτηριστεί σήµερα 

το Άµστερνταµ, καθώς είναι η πλέον φιλική πόλη προς τους ποδηλάτες, µε ασφαλή 

και εκτεταµένα δίκτυα διαδροµών, µε σοβαρές κυβερνητικές πολιτικές προώθησης 

της χρήσης ποδηλάτου και µια κουλτούρα ποδηλάτου στους πολίτες που ξεπερνά τα 

συνηθισµένα, ανά τον κόσµο όρια. Ο συνδυασµός όλων αυτών έχει ως αποτέλεσµα το 

40% των µετακινήσεων να γίνονται πάνω σε ...δυο τροχούς και µε κινητήρια δύναµη 

τον άνθρωπο.

Στην Κοπεγχάγη, περίπου το ένα τρίτο του εργατικού δυναµικού χρησιµοποιεί 

το ποδήλατο για να πάει στο γραφείο, κάτι που ισοδυναµεί µε περισσότερα 

από ένα εκατοµµύριο χιλιόµετρα καθηµερινά. Στο Βερολίνο περίπου 400.000 

κάτοικοι µετακινούνται καθηµερινά µε ποδήλατο, αλλά η δηµοτική αρχή δεν είναι 

ικανοποιηµένη και γι’ αυτό το λόγο ξοδεύει εκατοµµύρια ευρώ για να διαµορφώσει 

διαδροµές ειδικά για ποδήλατα και να ενθαρρύνει τους Βερολινέζους στη χρήση τους. 

Στο Παρίσι έχει δηµιουργηθεί το µεγαλύτερο δίκτυο σταθµών ενοικίασης δηµόσιων 

ποδηλάτων, µε 1.450 σταθµούς σε όλη την πόλη, µε 20.000 ποδήλατα τριών ταχυτήτων 

και µε τη χρήση για τα πρώτα 30 λεπτά της ώρας να είναι δωρεάν !

Στη Βαρκελώνη από το 2007 εφαρµόζονται πολλά εναλλακτικά προγράµµατα 

ενοικίασης ποδηλάτων προκειµένου οι Καταλανοί να εγκαταλείψουν τις µετακινήσεις 

µε αυτοκίνητο εντός της πόλης.

Στο Κολοράντο, το 15% του ετήσιου προϋπολογισµού για τις µεταφορές δαπανάται για 

τη δηµιουργία και βελτίωση των υποδοµών για χρήση από ποδηλάτες. Σχεδόν κάθε 

µεγάλος δρόµος διαθέτει λωρίδες κυκλοφορίας ποδηλάτων. Στο Σικάγο, τα τελευταία 

χρόνια έχουν ψηφιστεί πολλοί νόµοι που προστατεύουν την ασφάλεια των ποδηλατών. 

Στο Davis της Καλιφόρνια, µια πόλη των 65.000 κατοίκων, υποστηρίζεται ότι υπάρχουν 

περισσότερα ποδήλατα, παρά αυτοκίνητα. Ωστόσο, στις ΗΠΑ, “πρωτεύουσα” του 

ποδηλάτου χαρακτηρίζεται το Πόρτλαντ του Όρεγκον, καθώς το 10% των κατοίκων 

χρησιµοποιεί συστηµατικά ποδήλατο στις µετακινήσεις του.

Στην Οττάβα του Καναδά καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό µετακινουµένων µε 

ποδήλατο (µε εξαίρεση το διάστηµα ∆εκεµβρίου - Μαρτίου κατά το οποίο τα χιόνια 

δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο) και η τοπική κυβέρνηση έχει διαµορφώσει περισσότερα 

από 170 χιλιόµετρα ειδικών διαδροµών για ποδήλατο. Οι αντίστοιχες διαδροµές στο 

Περθ της Αυστραλίας είναι ήδη 700 χιλιόµετρα !

Στον αντίποδα κινδυνεύει να βρεθεί η χώρα µε τα περισσότερα ποδήλατα στον κόσµο, 

µε το Πεκίνο να θεωρείται σήµερα µια από τις πλέον εχθρικές για τους ποδηλάτες 

πόλη. Η εισβολή του αυτοκνήτου άλλαξε µέσα σε περίπου δέκα χρόνια άρδην την 

εικόνα των κινεζικών πόλεων.

Ο Ισραηλινός Izhar Gafni έχει σχεδιάσει έως τώρα πολλά 
βραβευµένα βιοµηχανικά µηχανήµατα, π.χ. για να ξεφλουδίζονται 
τα ρόδια και να διευκολύνεται το ράψιµο υποδηµάτων. Είναι, όµως, 
ένας ενθουσιώδης φίλος του ποδηλάτου. Κάποια ηµέρα άκουσε 
για κάποιον που έφτιαξε ένα κανό από χαρτόνι. Τότε συνέλαβε 
την ιδέα να κατασκευάσει κι αυτός ένα ποδήλατο από χαρτόνι και 
κατέληξε στο ...Alfa.
Το βάρος του ποδηλάτου που κατασκεύασε είναι µόλις 9 κιλά, αλλά 
αντέχει έως και 24πλάσιο βάρος ! Το κόστος αγοράς κυµαίνεται 
από 9 έως 12 δολάρια, ενώ η παιδική έκδοσή του µόλις 5 δολάρια. 
Τιµές που καθιστούν προσιτό σε όλους, καθώς είναι µικρότερες 
από την αγορά ενός µεταχειρισµένου ποδηλάτου. Πρόκειται για 
κατασκευή η οποία, επί το πλείστον, βασίζεται σε χαρτόνι και κατά 
100% σε ανακυκλωµένα υλικά.
Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του πρότυπου του alfa απαίτησε 
τρία χρόνια. ∆ύο απ’ αυτά χρειάστηκαν  µόνο για να υπολογιστούν 
τα διπλώµατα και οι αντοχές του χαρτονιού και ένα για την 
κατασκευή του µοντέλου. Ο ευρεσιτέχνης εξηγεί σήµερα πως αν 
ένα φύλο χαρτί διπλωθεί στα δυο, η αντοχή του είναι τριπλάσια 
και αντίστοιχα αν αυτό διπλωθεί περισσότερες φορές. Τώρα 
ο Gafni συνεργάζεται µε µια εταιρεία η οποία εξασφαλίζει τα 
αναγκαία κονδύλια ώστε να 
δηµιουργηθεί µια γραµµή 
παραγωγής ποδηλάτων για 
ενήλικες, αλλά και για παιδιά. 
Το ποδήλατο, κατά γενική 
εκτίµηση, είναι το πιο 
αποτελεσµατικό µέσο 
µετακινήσεων, µετατρέπει 
ως και το 99% της ενέργειας 
ενός ατόµου σε κινητικότητα 
και επιτυγχάνει έως και πέντε 
φορές ταχύτητα µεγαλύτερη 
από το περπάτηµα.
Το επόµενο “βήµα” του 
Ισραηλινού ευρεσιτέχνη είναι 
να εφοδιάσει το Alfa µε έναν 
µικρής υποδύναµης κινητήρα, 
ώστε να χρησιµοποιείται σε 
µεγαλύτερες αποστάσεις.

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

"ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΑΛΛΟΤΕ... ...ΚΑΙ ΤΩΡΑ"
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"Η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων γραφείων στην Ελλάδα είναι από τις µεγαλύτερες στις 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως έχει διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες. Εποµένως, τα έργα ενεργεια-

κής αναβάθµισης µπορούν να έχουν άµεσο θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις - χρήστες αυτών 

των κτιρίων. Μπορούν να περιορίσουν από την πρώτη µέρα, σχεδόν, τα λειτουργικά τους κόστη 

και να συµβάλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους".

Αυτό σηµείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιµελητηρίων και πρόεδρος του ΕΒΕ Αθη-

νών Κ. Μίχαλος σε εκδήλωση της Αµερικανικής Πρεσβείας, µε θέµα την εξοικονόµηση ενέργει-

ας και τα πράσινα κτίρια και πρόσθεσε ότι "οι ευκαιρίες που παρέχονται από την πολιτεία για την 

ενθάρρυνση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθµισης σε κτίρια, µε χρηµατοδοτική στήριξη από 

κοινοτικούς πόρους, δεν ήταν ως τώρα δυνατόν να αξιοποιηθούν πλήρως, λόγω της ασφυκτικής 

έλλειψης ρευστότητας στην οικονοµία". Σύµφωνα µε το δίκτυο «RE+D Magazine» ο  κ. Μίχαλος 

εξέφρασε την αισιοδοξία ότι, θα υπάρξουν σηµάδια βελτίωσης σε αυτό τον τοµέα µε την ανακε-

φαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και υπογράµµισε: «είναι ένα βήµα αναγκαίο, αλλά όχι 

αρκετό. Όπως γνωρίζουµε όλοι πολύ καλά, απαραίτητη προϋπόθεση για να αντληθεί ρευστότητα 

και να κινητοποιηθούν νέες επενδύσεις, είναι η αποκατάσταση κλίµατος σταθερότητας. Είναι 

εποµένως σηµαντικό να υπάρξει οριστική λύση στο θέµα του χρέους, ώστε να επιστρέψει η εµπι-

στοσύνη στις αγορές και στην επενδυτική κοινότητα. Οι πρόσφατες αποφάσεις του Eurogroup 

για την Ελλάδα δείχνουν ότι πλέον κι-

νούµαστε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Από εκεί και πέρα, είναι στο χέρι και 

των επιχειρήσεων που δραστηριοποι-

ούνται στον κλάδο, να κινηθούν έγκαι-

ρα και σωστά για την αξιοποίηση των 

ευκαιριών της επόµενης µέρας. Να 

αναλάβουν εξωστρεφείς πρωτοβου-

λίες, να αντλήσουν προηγµένη τεχνο-

γνωσία από το εξωτερικό, να επενδύ-

σουν στην ανάπτυξη καινοτοµιών που 

ανταποκρίνονται στο κλίµα, αλλά και 

στην αρχιτεκτονική παράδοση της χώ-

ρας µας».

Ôá «ðñÜóéíá êôßñéá» åíéó÷ýïõí  

ôçí áíôáãùíéóôéêüôçôá

Ειδική µέριµνα υπέρ των ευπαθών οµάδων, 

ώστε να έχουν πρόσβαση στο µειωµένο τι-

µολόγιο της ∆ΕΗ περισσότεροι καταναλωτές, 

θα υπάρξει το αµέσως προσεχές διάστηµα, 

προανήγγειλε στη Βουλή ο υφυπουργός Πε-

ριβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής Ασηµά-

κης Παπαγεωργίου, µε αφορµή τη συζήτηση 

σχετικής επίκαιρης ερώτησης. «Θα ληφθεί 

ειδική µέριµνα και πρόβλεψη για όλες τις ευ-

αίσθητες και ευπαθείς οµάδες. Τα κριτήρια 

για το κοινωνικό τιµολόγιο θα αναθεωρηθούν 

υπέρ των καταναλωτών. Θα το ενισχύσου-

µε ακόµα περισσότερο για ευπαθείς οµά-

δες, όπως άνεργους, χαµηλοσυνταξιούχους, 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ηλικιωµένους και 

για άλλες κατηγορίες. Η όποια απόφαση θα 

ισχύσει από το νέο έτος µε κύριο γνώµονα 

το όφελος των καταναλωτών», δήλωσε χαρα-

κτηριστικά ο κ. Παπαγεωργίου. 

Åéäéêü ôéìïëüãéï  

ãéá åõðáèåßò ïìÜäåò 

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης 

του Πολυµελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας για 

το τέλος ακινήτων θα καταθέσει το ∆ηµόσιο, 

παράλληλα µε αίτηση αναίρεσης της απόφα-

σης που θα υποβληθεί στον Άρειο Πάγο, όπως 

αποφασίσθηκε σε σύσκεψη της ηγεσίας του 

υπουργείου Οικονοµικών µε τη διοίκηση της 

∆ΕΗ. Η σύσκεψη έγινε µετά την απόφαση του 

Πρωτοδικείου που έκρινε αντισυνταγµατική την 

είσπραξη του τέλους ακινήτων (ΕΕΤΗ∆Ε) µέσω 

των λογαριασµών του ηλεκτρικού ρεύµατος και 

επέβαλε στη ∆ΕΗ να σταµατήσει την είσπραξη 

του τέλους.

Ωστόσο, παραµένει αναπάντητο το ερώτηµα αν 

η ∆ΕΗ θα συνεχίσει να χρεώνει στους κατανα-

λωτές το τέλος ακινήτων µε τους λογαριασµούς 

που εκδίδονται στο µεσοδιάστηµα, δηλαδή από 

τώρα µέχρι να εκδοθούν οι δικαστικές αποφά-

σεις. Για το θέµα αυτό αναµένεται γνωµοδότηση 

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 

Ήδη, η διοίκηση της ∆ΕΗ ενηµέρωσε τα υπο-

Αναστολή εκτέλεσης της απόφασης για το τέλος ακινήτων 

Θα ζητήσει το ∆ηµόσιο, µε προσφυγή στον Άρειο Πάγο

καταστήµατα ότι µπορούν να δέχονται από τους 

καταναλωτές να πληρώνουν τους λογαριασµούς 

χωρίς το τέλος ακινήτων. 

Στις περιπτώσεις αυτές οι οφειλές από το τέλος 

µεταφέρονται στις ∆ΟΥ, οι οποίες ενηµερώνο-

νται από τη ∆ΕΗ για τις δόσεις που εκκρεµούν. 

Σε περίπτωση πάντως που το Ανώτατο ∆ικα-

στήριο επιβεβαιώσει ότι το τέλος δεν µπορεί 

να περιλαµβάνεται στους λογαριασµούς του 

ηλεκτρικού ρεύµατος, το ∆ηµόσιο θα πρέπει να 

επιδιώξει την είσπραξή του µέσω διαφορετικού 

µηχανισµού.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Όλες οι αλλαγές για τα εισοδήµατα και τα εταιρικά 

κέρδη- ΦΟΡΟ-ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΟΦΗ- Αποσύρονται οι ακραίες ρυθµίσεις 

 ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ ΓΙΑ 
ΥΨΗΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
τζίρος- ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΜΕ Ο∆ΗΓΟ 
ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΣΤΑ-
ΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΜΠΕΡΛΟΥΣΚΟΝΙ 
1,3 εκατοµµύρια άτοµα- ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 
26% ∆ΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΝΤΡΑΓΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
εκπτώσεις, αντί για δύο- ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΞΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΤΑ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.

ΕΞΠΡΕΣ: Στα 650 για επαγγελµατίες και στα 1.000 ευρώ για επιχει-

ρήσεις το τέλος επιτηδεύµατος- ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 40% ΓΙΑ 
ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 40.000 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ 26% ΤΟ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ- Απειλή για το παραγωγικό δυναµικό και την κοινωνική 

ΣΕ ΠΑΓΙ∆Α ΥΦΕΣΗΣ Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ 
ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ- Συµφωνία 

Αυτοκίνητο: ΜΕΙΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΙΧ ΚΑΤΑ 47,5% ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΦΟΡΩΝ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: 

ανάπτυξης και απασχόλησης- ΥΦΕΣΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- -

λογία: ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ 
Οριακές βελτιώσεις για τους τρίτεκνους και επιβαρύνσεις σχεδόν για 

το σύνολο- ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ «ΑΝΟΙΚΤΟ» ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ -

νοµικών: ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
∆έσµη Μέτρων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑ-
ΦΥΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΚΕΡ ΕΛΛΑ∆ΑΣ-
HEDGE FUNDS- «Κλειστά» τα χαρτιά των τραπεζών και των ξένων 

 ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ Η ΕΛΛΑ∆Α ΕΞΙ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 
ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΦΕΣΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩ-
ΖΩΝΗΣ

∆ΙΠΛΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ-
ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ 30% ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ- Έως την 31η Ιανουαρίου 

2013.

ΤΑ ΝΕΑ:

τέλος επιτηδεύµατος επαγγελµατιών ανεβαίνει στα € 650- ΛΙΦΤΙΝΓΚ 
ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ- ∆ιορθώνουν τις αδικίες για τις οικογένειες µε τρία 

Η ΥΦΕΣΗ ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΖΩΝΗ. 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΕΡ∆ΙΣΜΕ-
ΝΟΙ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ 
ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-
Ξάνθης έκανε δεκτά τα ασφαλιστικά µέτρα 13 εργαζοµένων του τοπικού 

∆ήµου.

ΕΘΝΟΣ: Σηκώνουν τον σταυρό του µαρτυρίου και µε τις νέες ρυθµί-

σεις- ΣΤΑΥΡΟ- ΦΟΡΟΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ 
ΜΕ ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ «ΤΙΜΗΣΑΝ» ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ 

στους καλοπληρωτές- ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ.

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: -

νει: ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΝΕΑ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

 «… ΘΑ 
ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΚΑΚΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΣΕ ΠΑΡΑ-
∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»!

6 ΜΕΡΕΣ: Κοροϊδία χωρίς τέλος για τους φορολογούµενους- Η ΜΕΓΑ-
ΛΗ ΣΦΑΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ∆ΗΘΕΝ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ.

Η ΕΛΛΑ∆Α ΑΥΡΙΟ: «Ηρώδης» ο Στουρνάρας και µε τη νέα εκδοχή 

του φορολογικού- ΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ-
ΕΣ, ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ- ΑΓΝΩΣ-
ΤΟΙ ∆ΕΝ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ- Μαζική συµµετοχή στα 

-

ρόπουλου.

ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Πρόταση του υπουργείου Οικονοµικών- ΑΥΞΑΝΕ-
ΤΑΙ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ.

Η ΑΥΓΗ: ΚΗΡΥΞΑΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΥΣ- Πάνω το 

τέλος επιτηδεύµατος 30% για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και 100% 

για τις προσωπικές επιχειρήσεις. Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές, προς 

αύξηση των τόκων στις καταθέσεις.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: 

µεγαλοεπιχειρηµατίες- ΛΑΪΚΟΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟΝΟ-
ΜΟΣΧΕ∆ΙΟ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Απογοητευµένοι οι Έλληνες 

 Ο ΑΚΑΤΑΛ-
ΛΗΛΟΤΕΡΟΣ  ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΕΙΣΟ∆Η-
ΜΑΤΑ  ΠΑΙ∆ΟΜΑΖΩΜΑ ΣΤΗ 
ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ.

ΕΣΤΙΑ: ΟΙ ΦΟΡΟΙ ∆ΙΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ- Οι υψηλοί συντελε-

στές δεν αυξάνουν τα έσοδα.

Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: - ΑΥΘΑΙ-
ΡΕΤΑ: ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Ένας από τους πλέον επίκαιρους «µύθους»- ΣΚΟ-
ΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΚΑΙ Η «ΚΑΤΑΡΑ» ΤΗΣ ΛΙΛΙΘ!



N E W S L E T T E R

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ

7

ΨΑΛΙ∆ΙΣΜΕΝΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

ΕΘΝΟΣ  |  Σελίδα 6 | 7/12/2012

«Κέρδη» θα έχουν οι φορολογούµενοι µε παιδιά και 

συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 21.000 ευρώ 

ανάλογα µε τον αριθµό των παιδιών, καθώς και οι 

φορολογούµενοι χωρίς παιδιά και ατοµικό ετήσιο 

εισόδηµα µέχρι και 25.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από 

τους πίνακες: 

- για οικογένεια µε ένα παιδί και συνολικό εισόδηµα 8.000 

ευρώ το όφελος ανέρχεται σε 580 ευρώ, για εισόδηµα 

10.000 ευρώ το όφελος είναι 470 ευρώ, για εισόδηµα 

15.000 ευρώ διαµορφώνεται σε 160 ευρώ και για εισόδηµα 

18.000 ευρώ το όφελος είναι 210 ευρώ. Οι επιβαρύνσεις 

ξεκινούν από εισόδηµα 23.000 ευρώ και πάνω 

- για οικογένειες µε δύο παιδιά και ετήσιο εισόδηµα 

από 5.000 µέχρι 10.000 ευρώ το όφελος είναι 960 ευρώ, 

για εισόδηµα 12.000 ευρώ ανέρχεται σε 370 ευρώ και 

για εισόδηµα και για εισόδηµα 20.000 ευρώ το όφελος 

διαµορφώνεται σε 310 ευρώ. Πρόσθετη επιβάρυνση 

προκύπτει για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα από 23.000 

ευρώ και άνω 

- οι οικογένειες µε τρία παιδιά και ετήσιο συνολικό 

εισόδηµα 10.000 ευρώ θα έχουν όφελος 1.176 ευρώ, για 

εισόδηµα 20.000 ευρώ το όφελος περιορίζεται στα 176 

ευρώ, ενώ για οικογενειακό εισόδηµα άνω των 23.000 

ευρώ αρχίζουν οι επιβαρύνσεις. 

 Μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά και ατοµικό 

εισόδηµα 9.000 ευρώ θα έχουν ελάφρυνση 400 ευρώ, 

για εισόδηµα 12.000 ευρώ n ελάφρυνση θα είναι 130 

ευρώ και για εισόδηµα 25.000 ευρώ διαµορφώνεται στα 

20 ευρώ. Πάνω από αυτό το όριο υπάρχει αύξηση φόρου 

που ξεκινά από τα 140 ευρώ και φθάνει τα 2.230 ευρώ για 

εισόδηµα από 60.000 ευρώ και άνω. Με το νέο καθεστώς 

διατηρούνται τα επιδόµατα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες 

οικογένειες αν και ελαφρώς µειωµένα, καθώς οι πολύτεκνοι 

λάµβαναν µέχρι σήµερα επίδοµα 528 ευρώ το έτος για κάθε 

παιδί, ενώ τώρα θα λαµβάνουν 450 ευρώ και επιπλέον 40 ή 

50 ευρώ τον µήνα για κάθε παιδί στο πλαίσιο της ενίσχυσης 

των οικογενειών µε παιδιά. Έτσι, µια οικογένεια µε 3 

παιδιά και µε φορολογητέο εισόδηµα έως 33.000 καθαρά 

(χωρίς ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις υπέρ τρίτων) 

θα παίρνει στο εξής συνολικά 2.910 ευρώ το έτος (1.350 

από το πολυτεκνικό (450 επί 3 παιδιά) και 1.560 από την 

ενίσχυση παιδιών (40 για το πρώτο, 40 για το δεύτερο και 

50 ευρώ για το τρίτο) αντί των 1.584 σήµερα (528 ανά παιδί). 

βάση το οικογενειακό και όχι το ατοµικό εισόδηµα.

ΣΗΜΕΡΑ H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 3 | 7/12/2012

ελληνικών τραπεζών για να αποφασίσουν τη συµµετοχή 

τους στο πρόγραµµα επαναγοράς οµολόγων µε το 100% 

των χαρτοφυλακίων που διαθέτουν, αλλά το ποσό που θα 

αποδεχτεί τελικά το ελληνικό ∆ηµόσιο, θα καθοριστεί από 

το εύρος της συµµετοχής των hedge funds. Στη χθεσινή 

Πειραιώς, συζητήθηκαν τα θέµατα που απασχολούν τις 

ελληνικές τράπεζες σχετικά µε την επαναγορά. Ο κ. 

Στουρνάρας αναφέρθηκε, σύµφωνα µε πληροφορίες, στο 

θέµα της νοµοθετικής ρύθµισης που θα «προστατεύει» τις 

διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών από νοµικές ευθύνες 

που ενδεχοµένως θα αντιµετώπιζαν λόγω της συµµετοχής 

στις τράπεζες. Η ρύθµιση θα λάβει τη µορφή της Πράξης 

αφορά στο έτερο ζήτηµα, αυτό της αποτύπωσης του 

αναβαλλόµενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια, έχει θετική 

αντιµετώπιση, όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονοµικών, 

φόρος µπορεί να έχει ωφέλεια της τάξης των 4 δισ. ευρώ, 

αν γίνει δεκτός ο υπολογισµός του κατά 100% στα εποπτικά 

τα οµόλογα που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους µε βάση 

τους όρους της επαναγοράς και επεξεργάζονταν ακόµη 

και ως χθες αργά το βράδυ τις τεχνικές παραµέτρους 

της διαδικασίας, ώστε, αν τα hedge funds που κατέχουν 

ελληνικά οµόλογα, των οποίων n ονοµαστική αξία 

υπολογίζεται σε ένα εύρος από 15 έως και 25 δισ. ευρώ, 

ελληνικές τράπεζες να «συµβάλουν» µε ποσοστό της τάξης 

του 70%, για παράδειγµα. 

Όπως τονίζει στη «N» τραπεζίτης, πρόκειται για παρτίδα 

πόκερ, στην οποία παίζονται και µπλόφες, αφού το 

εγχώριο τραπεζικό σύστηµα καλείται να αναµείνει τις 

κινήσεις των hedge funds, δηλαδή ακόµη και πολύ 

ριψοκίνδυνων κερδοσκόπων, για να δει τι τελικώς χάνει 

θα αποσαφηνιστεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή, 

προσθέτει. 

ότι το πρόγραµµα επαναγοράς ελληνικών οµολόγων 

πιθανότατα θα πετύχει, ανοίγοντας το δρόµο για την 

έγκριση εκταµίευσης της επόµενης δόσης από το ∆ιεθνές 

ελληνικών τραπεζών, φαίνεται πιθανό ότι το πρόγραµµα 

επαναγοράς θα µπορούσε να φθάσει το στόχο των περίπου 

14 δισ. ευρώ σε συµµετοχή ξένων επενδυτών... έτσι ώστε 

να αξιοποιηθούν πλήρως τα δέκα δισ. ευρώ που έχουν 

προβλεφθεί για την επαναγορά», αναφέρει σε έκθεσή 
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επιτυχία του προγράµµατος επαναγοράς για να συνεχίσει 

πιθανότερο σενάριο είναι να αποβεί επιτυχής n διαδικασία 

της επαναγοράς, αναφέρει σε έκθεσή της n Citi. Ο οίκος 

σχολιάζει ακόµη πως το σχέδιο για την επαναγορά των 

ελληνικών οµολόγων κινδυνεύει να χαρακτηριστεί σαν µια 

hedge funds. Από την άλλη πλευρά, αναφέρει, πρόκειται 

για το αποτέλεσµα µιας επενδυτικής στρατηγικής ώστε 

να τεθεί σε εφαρµογή µια διαδικασία εξυγίανσης των 

εκτιµήσεις αναλυτών, n ονοµαστική αξία των ελληνικών 

οµολόγων, που έχουν οι τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά 

έχει 220 εκατ. ευρώ και n Λαϊκή 960 εκατ. ευρώ. 

15 µε 25 δισ. ευρώ από το σύνολο των 34 δισ. ευρώ των 

διεθνών τοποθετήσεων σε οµόλογα. Οι ελληνικές τράπεζες 

κατέχουν περίπου 15 δισ. ευρώ, τα ασφαλιστικά ταµεία 

περίπου 7,9 δισ. ευρώ και οι εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές 

και οι µικροί οµολογιούχοι κατέχουν περίπου 5,4 δισ. 

αποτελέσουν αντικείµενο επαναγοράς, διαµορφώνεται στα 

54,4 δισ. ευρώ, αφού από τα 62,3 δισ. ευρώ των ελληνικών 

ενδοκυβερνητικό χρέος και δεν υπολογίζονται στο χρέος 

Σήµερα, στις 7 το απόγευµα, κλείνει το βιβλίο προσφορών 

και οι τράπεζες που έχουν το συντονιστικό ρόλο, n 

καταµέτρηση. Η διαδικασία επαναγοράς των οµολόγων 

έχει καθοριστική σηµασία για το υπουργείο Οικονοµικών, 

δεδοµένου ότι αποτελεί προαπαιτούµενο για την 

εκταµίευση της δόσης, αλλά και το βασικό εργαλείο για τη 

µείωση του δηµοσίου χρέους, µε το σχέδιο που ενέκρινε 

οποίο φιλοδοξεί να επαναγοράσει τίτλους ονοµαστικής 

αξίας 30 δισ. ευρώ και να επιτύχει καθαρή µείωση του 

των οµολόγων, που θα συµµετάσχουν, θα δοθούν τίτλοι 

διακανονισµού που ορίστηκε n 17η ∆εκεµβρίου 2012. Η 

επαναγορά καλύπτει το 50% του στόχου της µείωσης του 

χρέους κατά 40 δισ. ευρώ, µέχρι το 2020, ώστε το χρέος 

βιώσιµα. Ωστόσο, n αναφορά που υπάρχει στο προσχέδιο 

της έκθεσης της Κοµισιόν, αναφέρει ότι n συσσώρευση 

χρεολυσίων µετά το έτος 2020, λόγω της επιµήκυνσης των 

βγει n χώρα µας στις αγορές.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 23 ΚΑΙ 30 
∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
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Στο παρελθόν θα ανήκει σε λίγο καιρό ένα ακόµη 

θέµα «ταµπού» στο ελληνικό λιανεµπόριο, αυτό της 

κυριακάτικης αργίας, καθώς το υπουργείο Ανάπτυξης 

προωθεί τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων έξι 

Κυριακές τον χρόνο. Η νέα ρύθµιση θα ενταχθεί στον νέο 

αγορανοµικό κώδικα, που αναµένεται να παρουσιασθεί και 

να τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση την ερχόµενη ∆ευτέρα. 

Στον νέο αγορανοµικό κώδικα θα περιληφθούν επίσης 

οι αλλαγές στο καθεστώς των εκπτώσεων τις οποίες είχε 

προαναγγείλει πριν από περίπου δύο µήνες n πολιτική 

ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Η µερική κατάργηση 

της κυριακάτικης αργίας στο λιανεµπόριο θα ξεκινήσει 

ήδη από φέτος, καθώς, όπως ανακοίνωσε χθες ο αρµόδιος 

υφυπουργός Αθ. Σκορδάς µιλώντας σε ραδιοφωνικό 

σταθµό, τα καταστήµατα θα λειτουργήσουν δύο Κυριακές 

κατά την εορταστική περίοδο, στις 23 και 30 ∆εκεµβρίου 

και όχι µόνο στις 23/12 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. 

Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, n λειτουργία των 

καταστηµάτων δύο Κυριακές τον ∆εκέµβριο δεν αποτελεί 

φετινό µέτρο «έκτακτου» χαρακτήρα, αλλά θα προβλέπεται 

στον νέο αγορανοµικό κώδικα έτσι ώστε να έχει µόνιµη 

ισχύ. Ο προσδιορισµός

των δύο Κυριακών που θα λειτουργούν τα καταστήµατα τον 

∆εκέµβριο, το αν δηλαδή θα αφορά τις Κυριακές πριν από 

θα γίνεται από τους ίδιους τους εµπόρους.

Οι υπόλοιπες αλλαγές που αφορούν στις άλλες τέσσερις 

Κυριακές, καθώς και στο καθεστώς των εκπτώσεων, είναι 

οι ακόλουθες:

α) Καθιερώνονται τέσσερις περίοδοι εκπτώσεων 

από τις χειµερινές και τις θερινές εκπτώσεις, θα 

πραγµατοποιούνται εκπτώσεις το πρώτο δεκαήµερο του 

κάθε εκπτωτική περίοδο, εποµένως τέσσερις ακόµη 

Κυριακές. Οι έµποροι θα επιλέξουν ποια Κυριακή κατά 

τη διάρκεια των εκπτώσεων θα λειτουργούν τα εµπορικά 

καταστήµατα.

γ) Οι χειµερινές εκπτώσεις θα ξεκινούν τη δεύτερη 

∆ευτέρα του Ιανουαρίου και θα διαρκούν έως το τέλος 

δεύτερη ∆ευτέρα του Ιουλίου και θα διαρκούν ως το τέλος 

Αυγούστου.


