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Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας

Σήμερα πραγματοποιείται η ημερίδα  με θέμα: «Η παρουσία και ρόλος του ομίλου ΔΕΗ στη 

σημερινή οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα», που συνδιοργανώνουν  το Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ. Οι εργασίες της 

ημερίδας στην αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος) ξεκινούν στις 9.15 π.μ., με 

χαιρετισμούς εκπροσώπων φορέων (ΥΠΕΚΑ – ΡΑΕ – CIGRE – ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ– ΣΔΜ ΔΕΗ), ενώ 

εκ μέρους του ΤΕΕ θα μιλήσει ο πρόεδρος της Δ.Ε. Χρήστος Σπίρτζης.

Σήµερα η ηµερίδα για τη ∆ΕΗ
«Ç ðñáãìáôéêüôçôá åßíáé ìéá: Ç ðïëéôéêÞ ôçò 

ëéôüôçôáò áðÝôõ÷å íá èÝóåé õðü Ýëåã÷ï ôç 

äçìïóéïíïìéêÞ êáôÜóôáóç êáé ôï ÷ñÝïò ôùí 

êñáôþí ôçò Åõñùæþíçò», åêôéìÜ ç åöçìåñßäá 

The Independent. Oé óõíå÷åßò áõîÞóåéò 

öüñùí êáé ïé áëëåðÜëëçëåò ðåñéêïðÝò 

äáðáíþí ïäÞãçóáí ôá åõñùðáúêÜ êñÜôç 

óå ðñùôïöáíÞ ýöåóç êáé êáôÜññåõóç 

ôçò ïéêïíïìéêÞò ôïõò äñáóôçñéüôçôáò, 

åðéöÝñïíôáò áðáíùôÜ ðëÞãìáôá, ôüóï óôá 

êñáôéêÜ Ýóïäá, üóï êáé óôçí áðáó÷üëçóç.

Ôï åõñùðáúêü ÁÅÐ õðïëåßðåôáé êáôÜ 3% 

óå ó÷Ýóç ìå ôï 2007. Ç åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá 

ìåôñÜ óùñåõôéêÞ óõññßêíùóç ôïõ ÁÅÐ ôçò 

êáôÜ 23%, ç éôáëéêÞ êáôÜ 9%, ç éñëáíäéêÞ, 

ç éóðáíéêÞ êáé ç ðïñôïãáëéêÞ êáôÜ 8%. 

Ôáõôü÷ñïíá ç áíåñãßá ôçò Åõñùæþíçò Ý÷åé 

öôÜóåé óôï 12%. Óôçí ÅëëÜäá Ý÷åé åêôéíá÷èåß 

óôï 28%, óôçí Éóðáíßá óôï 26%, óôçí 

Ðïñôïãáëßá óôï 17%, óôçí Éôáëßá êáé óôçí 

Éñëáíäßá óôï 14%. ÊÜôé ÷åéñüôåñï, ç áíåñãßá 

ôùí íÝùí óå ðïëëÝò áðü ôéò ÷þñåò áõôÝò Ý÷åé 

îåðåñÜóåé ôï 50%.

«Ç ìåßùóç ôùí ìéóèþí óôçí ÅëëÜäá êáé 

ç âåëôßùóç ôùí åîáãùãþí óå Éôáëßá êáé 

Éóðáíßá ìåôáöñÜæïíôáé ùò áðüäåéîç 

ðùò ïé áíéóïññïðßåò äéïñèþíïíôáé êáé ç 

áíôáãùíéóôéêüôçôá ôùí ïéêïíïìéþí áíáêôÜôáé... 

ÁõôÜ üìùò äåí åßíáé áëçèÞ», õðïóôçñßæåé 

ç åöçìåñßäá. Êáé ðñïåéäïðïéåß: Ç åðüìåíç 

ìÝñá ãéá ôçí Åõñùæþíç åîáñôÜôáé áðü ôçí 

ðïñåßá ôïõ åõñþ. Áí ôï åíéáßï íüìéóìá 

óõíå÷ßóåé íá éó÷õñïðïéåßôáé, ç âåëôßùóç ôçò 

ïéêïíïìéêÞò äñáóôçñéüôçôáò èá óôáìáôÞóåé. 

«Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá ç åõñùðáúêÞ êñßóç 

÷ñÝïõò âñßóêåôáé óå êáôáóôïëÞ áðü ôá ìÝóá 

ôïõ 2012... Ï êßíäõíïò áíáæùðýñùóçò ôçò 

êñßóçò åßíáé ðÜíôá åäþ..», êáôáëÞãåé ç The 

Independent.

ΣΤΑ 65 ∆ΙΣ ΕΥΡΩ  ΤΑ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΑΝΕΙΑ 

Έκρηξη «Κόκκινων δανείων»

Επιχείρηση εκκένωσης   
του ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ

Εκτός ελέγχου εκτόξευση των «κόκ-

κινων δανείων», αποκαλύπτει μελέτη 

της PwC, που δημοσιοποιήθηκε χθες. 

Σύμφωνα με τη μελέτη τα δάνεια σε 

καθυστέρηση διαμορφώνονται στα 65 

δις ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά 

«κόκκινα» δάνεια είναι αυτή την ώρα 

πάνω από το 30% των συνολικών 

χορηγήσεων! Με άλλα λόγια, βρίσκεται 

σε καθυστέρηση κάπου το ένα στα 

τρία χορηγηθέντα δάνεια (καταναλω-

τικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά). 

Εκατομμύρια Έλληνες αδυνατούν να 

είναι συνεπείς στις δανειακές τους 

υποχρεώσεις. Για να γίνει κατανοητό 

το εκρηκτικό μέγεθος του προβλήμα-

τος αρκεί να αναφερθεί ότι  σήμερα 

η κεφαλαιακή βάση του συνόλου των 

εγχώριων τραπεζών ανέρχεται στα 30 

δις ευρώ. Δηλαδή, τα «κόκκινα» δάνεια 

είναι περισσότερο από διπλάσια των 

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα έξω από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρα-

σκευής συμπαραστεκόμενο στον αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ, για ακηδεμόνευτη δημόσια 

ενημέρωση. Οι διαδηλωτές αντιτάχθηκαν στο  γεγονός ότι χθες τα ξημερώματα,  συνοδεία 

εισαγγελέα, 8 διμοιρίες των ΜΑΤ εισέβαλλαν και εκκένωσαν το Ραδιομέγαρο. Εκδηλώθηκε σε 

εγχώριο επίπεδο σάλος πολιτικών και συνδικαλιστικών αντιδράσεων και παγκόσμιο ενδιαφέ-

ρον για το γεγονός. Επισήμως έγινε γνωστό ότι μετά από συνεννόηση του πρωθυπουργού Α. 

Σαμαρά με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλο ελήφθη η απόφαση για την επέμβαση 

της ΕΛ.ΑΣ. στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, προκειμένου να λήξει η κατάληψη των εργαζομένων, την 

οποία η κυβέρνηση χαρακτήρισε παράνομη. Το επιχειρησιακό σκέλος χειρίστηκε ο αρμόδιος 

υπουργός Δημοσίας Τάξεως, Ν. Δένδιας.

τραπεζικών κεφαλαίων! Τα μη εξυπη-

ρετούμενα δάνεια ήταν στα τέλη του 

2011 στο 18% και το 2012 στο 25%. 

Το χειρότερο είναι ότι με την σημερινή 

πορεία της οικονομίας, στην ίδια μελέτη 

γίνονται προβλέψεις για 40% «κόκκινα» 

δάνεια το 2014! Με τις επιχειρήσεις 

και τις παραγωγικές δραστηριότη-

τες να βρίσκονται σε διαρκή πορεία 

συρρίκνωσης, την 

ανεργία κοντά στο 

30% και τις αμοιβές 

των όποιων εργα-

ζόμενων να έχουν 

κατακρημνιστεί, τα 

μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια αυξάνονται 

συνεχώς, απειλώντας 

να γκρεμίσουν τις 

κλυδωνιζόμενες ελλη-

νικές τράπεζες.

Τα «κόκκινα» 
δάνεια διαµορφώ-
νονται πάνω από το 
30% των συνολικών 
χορηγήσεων

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



Ηµερίδα µε θέµα: "Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020", διοργανώνει στις 

19 Νοεµβρίου 2013, στην Αθήνα -στο Εθνικό Ίδρυµα 

Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48)- το Εθνικό Κέντρο 

Τεκµηρίωσης, Εθνικό Σηµείο Επαφής για το Πρό-

γραµµα Πλαίσιο «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». Η εκδήλωση 

πραγµατοποιείται µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας. 

Οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κ. Γληνός 

και Θ. Σκορδάς θα παρουσιάσουν το πρόγραµµα 

"Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών" 

στους διαφορετικούς πυλώνες του προγράµµατος 

"ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" της ΕΕ για την έρευνα και την 

καινοτοµία. 

Οι εθνικοί εκπρόσωποι των προγραµµάτων 

"Ερευνητικές Υποδοµές" και "Τεχνολογίες Πληρο-

φορίες και Επικοινωνιών", Σ. Αναστασιάδης και Κ. 

Στεφανίδης αναµένεται να παρουσιάσουν τις θέσεις 

της Ελλάδας για τα συγκεκριµένα προγράµµατα. Την 

ελληνική εµπειρία στο 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα 

παρουσιάσουν οι Γ. Ιωαννίδης (Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ) και Η. Αβραµόπουλος 

(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Τέλος, στατιστικά 

στοιχεία για την ελληνική συµµετοχή στο πρόγραµµα 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών του 7ου 

ΠΠ θα παρουσιάσει η Μ. Κουτροκόη, από τη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης θα παρουσιάσει στοι-

χεία για την ελληνική έρευνα στον τοµέα των ΤΠΕ, 

όπως προκύπτουν από τις σχετικές εκδόσεις και τις 

βιβλιοµετρικές µελέτες του οργανισµού, καθώς και 

από τις δράσεις του ως Εθνικό Σηµείο Επαφής & 

συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas.  

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή. 

Σηµειώνεται ότι η εκδήλωση θα µεταδίδεται ζωντανά 

στη διεύθυνση http://www.ekt.gr/events/live  Πληρο-

φορίες: Γεωργία Μαζιώτη (τηλ.: 210 7273925, e-mail: 

gmazio@ekt.gr), www.ekt.gr

2

N E W S L E T T E R

ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

10-13
Νοεµβρίου

2013

13ο ∆ιεθνές Συνέδριο Βιοπληρο-

φορικής και Εµβιοµηχανικής 

ΧΑΝΙΑ

«Energy in Buildings 2013»

ΑΘΗΝΑ

Με την υποστήριξη του Ιν-
στιτούτου Ηλεκτρολόγων και 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
το ΕΜΠ, τα Πανεπιστήµια 
Ιωαννίνων και Πατρών, το 
Πολυτεχνείο Κρήτης, κ.ά.

Ελληνικό Παράρτηµα της 
ASHRAE9

Νοεµβρίου
2013

«Η οικονοµική κρίση και το σύστη-

µα παραγωγής δηµοσίων έργων» 

ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιµελητήριο 
Ελλάδας

13
Νοεµβρίου

2013

ΑΘΗΝΑ
 Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας και ο 

Σύλλογος ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών ∆ΕΗ 

συνδιοργανώνουν σήµερα -στην αίθουσα 

εκδηλώσεων ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος)- 

ηµερίδα µε θέµα: «Η παρουσία και ρόλος του 

οµίλου ∆ΕΗ στη σηµερινή οικονοµική και 

κοινωνική πραγµατικότητα».

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

"Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και  
Επικοινωνιών στον Ορίζοντα 2020"

   Εκδήλωση για την προστασία και την ανάδει-

ξη του υγροτόπου του Αµβρακικού διοργανώ-

νεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 

την Κυριακή 10 Νοεµβρίου. Η συγκέντρωση 

θα πραγµατοποιηθεί στις 11.30 το πρωί στη 

λουρονησίδα της Κορωνησίας (αµέσως µετά το 

λόφο τη Σαλαώρας), στο πλαίσιο του εκπαι-

δευτικού σεµιναρίου του ∆ικτύου Υπευθύνων 

Παρακολούθησης των Σηµαντικών Περιοχών 

για τα πουλιά της Ελλάδας (IBA Caretakers) 

στις 9 και 10 Νοεµβρίου. 

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλαµβάνει 

παρατήρηση των πουλιών της περιοχής, αλλά 

και ενηµέρωση για την αποτελεσµατική και 

βιώσιµη διαχείριση ενός υψηλής αξίας οικοσυ-

στήµατος, όπως είναι ο Αµβρακικός.

Σκοπός της εκδήλωσης –όπως υπογραµµίζεται 

σε σχετική ανακοίνωση- είναι να σταλεί ένα 

ισχυρό µήνυµα προς όλες τις κατευθύνσεις 

για την αναγκαιότητα της προστασίας ενός 

από τους σηµαντικότερους υγροτόπους της 

νότιας Ευρώπης. Για να επιτευχθεί αυτό είναι 

απαραίτητη η άµεση εφαρµογή της περιβαλ-

λοντικής νοµοθεσίας, µε στόχο τη διασφάλιση 

της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος 

του Αµβρακικού- και κατ’ επέκταση της ίδιας 

της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Η 

εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό και χωρίς 

κόστος συµµετοχής. 

Πληροφορίες: Λάµπρος Κατερινόπου-

λος (6976674270), Αποστόλης Καλτσής 

(6937911948), Κατερίνα Γιοσµά 

(kgiosma@ornithologiki.gr). 

Εκδήλωση για τον υγρότοπο 
του Αµβρακικού  
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Νέα ευρωδάνεια 550 εκατ. ευρώ για έργα υποδοµών  
και µικροµεσαίους

Προτεραιότητες στον τοµέα Ενέργειας 

Οµάδα Εργασίας για την κλιµατική αλλαγή από το ΥΠΑΑΤ

Νέες συµφωνίες συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ για τη συγ-

χρηµατοδότηση των µεγάλων αυτοκινητόδροµων, µεγάλων έργων 

υποδοµών, αλλά και την τόνωση της ρευστότητας των µικροµε-

σαίων επιχειρήσεων µέσω των ελληνικών τραπεζών αναµένεται 

να ανακοινώσει την ερχόµενη ∆ευτέρα ο επικεφαλής της Ευρω-

παϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Βέρνερ Χόγιερ, ο οποίος 

θα επισκεφτεί την Αθήνα (στο διάστηµα 11 έως 13 Νοεµβρίου).  

Όπως έγραψαν «Τα Νέα», ο κ. Χόγιερ, που θα συνοδεύεται από 

τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

Ντάριο Σκαναπιέκο και Μιχάι Τανασέσκου, θα έχει συνεργασίες 

µε τον υπουργό Οικονοµικών Γιάννη Στουρναρα και τον υπουργό 

Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, τον υπουργό Μεταφορών και Υποδοµών 

Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Μιχελά-

κη. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε θα επισκεφτεί και έργα που έχουν 

χρηµατοδοτηθεί από την ΕΤΕπ. Σύµφωνα µε το χρηµατοδοτικό πρό-

γραµµα της ΕΤΕπ, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο έχουν 

υπογραφεί µεταξύ των ελληνικών τραπεζών και της ΕΤΕπ δάνεια 

συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Επίσης, το Ταµείο Εγγυοδοσίας 

για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις παρέχει εγγυήσεις για δάνεια 

της ΕΤΕπ προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις µέσω ελληνικών τραπε-

ζών συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Τον περασµένο Ιούνιο η ΕΤΕπ 

είχε προχωρήσει στην υπογραφή χρηµατοδοτικών συµβάσεων µε 

έξι τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Citi, HSBC Ελλάδος 

και Commerzbank), ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση 

διεθνών εµπορικών συναλλαγών ελληνικών επιχειρήσεων. Εξάλλου 

τον περασµένο Σεπτέµβριο υπεγράφη συµφωνία για εκταµιεύσεις 

δανείων συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, σε τοµείς όπως η ενέρ-

γεια, η παιδεία, οι µεταφορές και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Επίσης, έχουν υπογραφεί συµβάσεις για δάνειο 200 εκατ. ευρώ 

προς την εταιρεία Αττικό Μετρό ΑΕ για το Μετρό της Αθήνας καθώς 

και σύµβαση για δάνειο 25 εκατ. ευρώ προς τον ∆ΕΣΦΑ (∆ιαχειρι-

στής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου). Ο ενεργός ρόλος της 

ΕΤΕπ στην παροχή ρευστότητας προς την πραγµατική οικονοµία 

αναµένεται να συνεχιστεί το 2014 µε εκταµιεύσεις και συµβάσεις 

που θα ανέλθουν σε περίπου 1 δισ. ευρώ για έργα υποδοµών και 

δάνεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Μάλιστα, για τα έργα των 

µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, αναµένεται η συνολική χρηµατοδότη-

ση από την ΕΤΕπ να φτάσει τα 650 εκατ. ευρώ.

Τις προτεραιότητες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) κατά την επερχόµενη ελληνική προ-

εδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1ης Ιανουαρίου του 2014, που 

περιλαµβάνουν την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας 

της ΕΕ, καθώς και την εξασφάλιση προσιτών τιµών για επιχειρή-

σεις και νοικοκυριά, παρουσίασε ο αρµόδιος υπουργός, Γιάννης 

Μανιάτης, σε συνάντηση µε αντιπροσωπεία των Γαλλικών Ενώσεων 

Επιχειρήσεων (MEDEF) και Βιοµηχανιών (AFEP). Οι εκπρόσωποι των 

Ενώσεων Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών της Γαλλίας, όπως έγινε 

γνωστό, εξέφρασαν ενδιαφέρον για συµπόρευση και συνεργασία 

µε την ελληνική προεδρία, στην κατεύθυνση της κοινής στόχευσης 

για επανεκκίνηση της ανάπτυξης στο σύνολο της ευρωζώνης. Στο 

πλαίσιο αυτό, επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τις ελληνικές 

πρωτοβουλίες στον τοµέα της διασφάλισης φτηνής ενέργειας σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο όσο και για την πραγµατιστική προσέγγιση 

που επιθυµούν να ακολουθηθεί στον ενεργειακό και τον περιβαλ-

λοντικό τοµέα, µε σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και 

των αναπτυξιακών δράσεων στην Ευρώπη. Η συνάντηση εντάσσεται 

στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΕΚΑ για τη συνεισφορά των τοµέων του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας στην ενίσχυση της οικονοµίας στην ευρωζώνη, µε έµφαση 

στην ανάπτυξη και τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στη σύσταση Επιστηµονικής Οµάδας Εργασίας για την αντιµε-

τώπιση όλων των θεµάτων που δηµιουργούνται στις καλλιέργει-

ες εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής προχώρησε το υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η σύσταση της οµάδας έγινε 

µε πρωτοβουλία του υπουργού Αθανάσιου Τσαυτάρη και σε αυτή 

συµµετέχουν πανεπιστηµιακοί, ερευνητές, γεωπόνοι και υπη-

ρεσιακοί υπάλληλοι του ΕΛΓΑ. Η Επιστηµονική Οµάδα είχε την 

πρώτη της συνεδρίαση την Τρίτη και στην τοποθέτησή του κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός επεσήµανε πως µε τη νέα 

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) θα ληφθούν κρίσιµες πολιτικές 

αποφάσεις, προκειµένου να επιλυθούν θέµατα που έχουν σχέση 

µε τις ζηµιές στους αγρότες και τη µείωση του εισοδήµατός τους. 

«Στόχος της όλης προσπάθειας», υπογράµµισε, «είναι η καλύτερη 

αξιοποίηση των πορισµάτων που θα προκύψουν, αξιοποιώντας 

παράλληλα και τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ ώστε να στηριχθεί όχι 

µόνο το εισόδηµα του παραγωγού από ζηµιές ένεκα των συνηθι-

σµένων φυσικών αιτίων, αλλά και µε βάση τους νέους κινδύνους 

που συναντάµε από την κλιµατική αλλαγή αλλά και από άλλους 

εξωγενείς παράγοντες, π.χ. απρόβλεπτες ή δραµατικές αλλαγές 

στην αγορά των προϊόντων».
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Τον περασµένο µήνα, σε δύο επιφανείς καθηγητές - τους Peter 

Higgs και Francois Englert - απονεµήθηκε από κοινού µία από τις 

µεγαλύτερες διακρίσεις της επιστήµης: το βραβείο Νόµπελ Φυσικής.

Το βραβείο ήρθε σε αναγνώριση της µεγάλης επιβεβαίωσης του 

περασµένου έτους ότι το µποζόνιο του Higgs, γνωστό ως «σωµατίδιο 

του Θεού», υπάρχει, επιβεβαίωση που έγινε χάρη στον Μεγάλο 

Επιταχυντή Αδρονίων (LHC), που εδρεύει στη Γενεύη.

«Το εφετινό βραβείο είναι για κάτι µικρό, το οποίο, ωστόσο, 

κάνει όλη τη διαφορά» είπε ο µόνιµος γραµµατέας της Βασιλικής 

Ακαδηµίας Επιστηµών της Σουηδίας, ανακοινώνοντας το βραβείο. Για 

τους φυσικούς ένα σηµαντικό κοµµάτι του παζλ µέσα από το οποίο 

επιχειρούν να  καταλάβουν το σύµπαν. 

Τώρα έχουν ένα κλειδί για την κατανόηση του 4% του σύµπαντος και 

ίσως την πρόσβαση στην κατανόηση του άλλου 96%.

Όταν, όµως η επιστήµη, δίνει µια σειρά απαντήσεις, ακόµη 

περισσότερες ερωτήσεις γεννά. Και για να απαντηθούν θα πρέπει το 

έργο του Μεγάλου Επιταχυντή Αδρονίων, να συνδεθεί µε µια άλλη 

τεράστια πειραµατική εγκατάσταση, τον ∆ιεθνή Γραµµικό Επιταχυντή 

Σωµατιδίων (ILC), ο οποίος θα εκτείνεται χιλιόµετρα κάτω από τη 

γη και ενδεχοµένως να είναι αυτός που θα πετύχει να διασπάσει το 

µποζόνιο του Higgs, ώστε να αποκαλυφθούν όλα τα µυστικά του, 

κι έτσι να οδηγηθούµε στην ανακάλυψη της γενικής θεωρίας των 

πάντων!

Αν και η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί δεν έχει ακόµη 

προσδιοριστεί, η απόφαση να ξεκινήσει η κατασκευή του το 2015 

έχει ληφθεί.

Μια οµάδα παθιασµένων επιστηµόνων, εργάζεται βαθιά στα βουνά 
του Κιτακάµι της Ιαπωνίας, πάνω σε προτάσεις για το επαναστατικό 
έργο: τη µηχανή µε την οποία θα κυνηγηθεί η σκοτεινή ύλη. Ο 
∆ιεθνής Γραµµικός Επιταχυντής Σωµατιδίων (ILC), µια µηχανή 
κόστους πολλών δισεκατοµµυρίων δολαρίων η κατασκευή της 
οποία θα απαιτήσει 8-10 χρόνια, θα µας πάει ένα ταξίδι µέσα στο 
χρόνο, µε την ελπίδα να ρίξει φως στο µυστήριο της δηµιουργίας 
του του σύµπαντος. Ένα ερώτηµα χιλιετιών.

Το µηχάνηµα θα αποτελείται από δύο αντίθετες υπόγειες σήραγγες µήκους 31 χιλιοµέτρων, 
δέκα φορές περισσότερο από τον υπάρχοντα µεγαλύτερο γραµµικό επιταχυντή σωµατιδίων στον 

κόσµο. Πρόκειται για µια συσκευή που ωθεί τα σωµατίδια - σε αυτή την περίπτωση τα ηλεκτρόνια 
και ποζιτρόνια - τα µεν κατά των δε, µε εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες (σχεδόν την ταχύτητα 

του φωτός), έτσι ώστε να συγκρούονται και δηµιουργούν µια µυριάδα άλλων υποατοµικών 
σωµατιδίων, που διαφορετικά δεν µπορούν να υπάρχουν ή µπορεί να µην είναι σε θέση να τα 
δουν οι επιστήµονες. Παρατηρώντας αυτά τα σωµατίδια είναι δυνατόν να απαντηθούν κρίσιµα 

ερωτήµατα, όπως η καταγωγή µας, κι ακόµη να αποκαλυφθούν εντελώς νέες διαστάσεις.

Η προσπάθεια συνίσταται 
στην «αναδηµιουργία 
των συνθηκών κλάσµατα 
του δευτερολέπτου µετά 
τη Μεγάλη Έκρηξη που 
δηµιούργησε το σύµπαν µας. 
Αν είµαστε τυχεροί, ο ILC θα 
ανιχνεύσει µια εντελώς νέα 
οικογένεια σωµατιδίων, που 
µπορεί να µας βοηθήσει να 
πραγµατοποιήσουµε το όνειρό 
του Αϊνστάιν, να ενωθούν όλες 
οι θεωρίες της φυσικής σε µια 
κυρίαρχη θεωρία» λένε όσοι 
ασχολούνται µε το εγχείρηµα.

Όλα αυτά ξεκίνησαν από τον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων 
στο CERN, στη Γενεύη και την περσινή σπουδαία 
ανακάλυψη: το µποζόνιο Higgs. Αυτή άνοιξε το δρόµο για 
ένα ακόµη µεγαλύτερο ταξίδι στο χρόνο.



Η επιλογή του επιδιαιτητή και των δύο διαιτητών 

του ∆ικαστηρίου στο οποίο προσέφυγαν η ∆ΕΗ 

και το Αλουµίνιο για τον ορισµό της τιµής της 

ηλεκτρικής ενέργειας, ήταν της απόλυτης έγκρισης 

των δύο πλευρών, οι οποίες αποδέχτηκαν εγγρά-

φως το διορισµό τους. Αυτό διευκρινίζεται από τη 

ΡΑΕ, µε αφορµή συνεχιζόµενα δηµοσιεύµατα που 

την εµπλέκουν και αµφισβητούν τη συγκεκριµένη 

διαιτητική διαδικασία.

Áíáêïßíùóç ôçò ÑÁÅ

Σε αποκλεισµό των γραφείων του ∆Ε∆∆ΗΕ προ-

χώρησαν σήµερα αγρότες – επενδυτές φωτοβολ-

ταϊκών, διαµαρτυρόµενοι για το πρόβληµα των 

µετρητών. Πρόκειται για µετρητές που οι αγρότες 

έχουν πληρώσει προ διετίας και οι οποίοι δεν έχουν 

ακόµη τοποθετηθεί, µε αποτέλεσµα όλο αυτό το 

χρονικό διάστηµα η Επιχείρηση να χρεώνει κατά το 

δοκούν, όπως αναφέρουν οι αγρότες.

Äéáìáñôõñßá áãñïôþí

Σε καταγγελία της σύµβασης προ-

µήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην 

εταιρία «Αλουµίνιον ΑΕ» του οµίλου 

Μυτιληναίου προχώρησε η ∆ΕΗ ύστε-

ρα από την απόφαση του διαιτητικού 

δικαστηρίου στη Ρυθµιστική Αρχή 

Ενέργειας που όρισε τιµή πώλησης 

της ενέργειας σε επίπεδα που, κατά 

τη ∆ΕΗ, είναι κάτω του κόστους και 

προκαλεί αναδροµικά µεγάλη οικο-

νοµική επιβάρυνση της επιχείρησης. 

Η απόφαση για την καταγγελία της 

συµβατικής σχέσης µε την Αλουµίνιον 

ελήφθη οµόφωνα από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της ∆ΕΗ και έχει ισχύ 

από 18 Νοεµβρίου 2013. Η σχετική 

δήλωση - καταγγελία εστάλη σήµερα 

στην Αλουµίνιον.

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ, η απόφαση 

ελήφθη για την προστασία των µειζό-

νων συµφερόντων της Επιχείρησης, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι:

-Με την απόφαση της πλειοψηφίας 

του διαιτητικού δικαστηρίου (2 προς 

1) η ∆ΕΗ πρέπει να προµηθεύει ηλε-

κτρική ενέργεια στην Αλουµίνιον σε 

τιµή κάτω του κόστους επί ζηµία της 

Επιχείρησης.

-Η ∆ΕΗ οφείλει να αναλάβει κάθε 

πρωτοβουλία που θα αποτρέπει τη 

ζηµία των µετόχων της, συµπεριλαµ-

βανοµένου του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

ως βασικού µετόχου της.

-Η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργει-

ας από τη ∆ΕΗ επιλεκτικά προς την 

Αλουµίνιον σε τιµή κάτω του κόστους 

συνιστά στρέβλωση του υγιούς αντα-

γωνισµού.

-Η ∆ΕΗ είναι υποχρεωµένη να πράξει 

οτιδήποτε απαιτείται προκειµένου 

να µην χορηγεί κρατική ενίσχυση 

που απαγορεύεται από το Εθνικό και 

Κοινοτικό ∆ίκαιο.

«Πέραν της οικονοµικής επιβάρυνσης 

που υφίσταται έως τώρα εκ συµµορ-

φώσεως της προς την απόφαση της 

πλειοψηφίας του διαιτητικού δικαστη-

ρίου, η ∆ΕΗ οφείλει να περιορίσει στο 

µέτρο του δυνατού την εφεξής ζηµία, 

καθώς και να εξαντλήσει κάθε δυνα-

τότητα που παρέχει η νοµοθεσία για 

την ακύρωση της εν λόγω απόφασης 

που λειτουργεί τελικά σε βάρος όλου 

του Κοινωνικού Συνόλου», καταλήγει 

η ανακοίνωση. Υπενθυµίζεται ότι η 

απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου 

προέβλεπε τιµή πώλησης της ενέργει-

ας προς την Αλουµίνιον 40,7 ευρώ ανά 

µεγαβατώρα (στο οποίο περιλαµβάνο-

νται το σταθερό και µεταβλητό κόστος 

ενέργειας, οι Χρεώσεις Χρήσης 

Συστήµατος, Επικουρικών Υπηρε-

σιών, ΥΚΩ, και οι επιβαρύνσεις για 

τα ανταποδοτικά τέλη υπέρ ΡΑΕ και 

∆ΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ και δεν περιλαµβά-

νονται οι χρεώσεις Ειδικό Τέλος ΑΠΕ/

ΕΤΜΕΑΡ, ΕΦΚ ηλεκτρικής ενέργειας, 

∆ΕΤΕ και τυχόν λοιπές φορολογικές 

επιβαρύνσεις). Σύµφωνα µε τη ∆ΕΗ η 

τιµή αυτή είναι χαµηλότερη από αυτήν 

για την οποία η χώρα µας καταδικά-

σθηκε το 2011 από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για παράνοµη κρατική 

ενίσχυση υπέρ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Χορηγήθηκε στη ∆ΕΗ, µε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, 

η ενιαία άδεια παραγωγής, βάσει των προβλέψεων του άρθρου 

42 του ν. 2773/1999. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΡΑΕ, η ∆ΕΗ 

αιτείται την τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής ως 

προς τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στους συνηµµένους σε 

αυτήν πίνακες των µονάδων παραγωγής, και αφορούν συνοπτι-

κά στις ακόλουθες µεταβολές:

1.Κατάργηση των σταθµών παραγωγής των νήσων Ζακύνθου 

και Κεφαλληνίας που θεωρούνταν ως σταθµοί σε «Ψυχρή 

Εφεδρεία»,

2. Κατάργηση των σταθµών παραγωγής των νήσων Ίου, Τήλου, 

Νισύρου, Σαµοθράκης και Ψαρών που θεωρούνταν ως σταθµοί 

σε «Ψυχρή Εφεδρεία»,

3. Οριστικοποίηση της ηλεκτρικής ή/και θερµικής ισχύος 

παραγωγής θερµικών µονάδων που ήταν υπό κατασκευή κατά 

την έκδοση της άδειας

4. Τροποποιήσεις της ικανότητας παραγωγής ορισµένων 

θερµικών µονάδων

5. Προσθήκη της αποδιδόµενης ισχύος όλων των µονάδων 

παραγωγής

6. Οριστική απόσυρση θερµικών µονάδων,

7. ∆ιαγραφή των σταθµών ΑΠΕ που έχουν µεταβιβαστεί στην 

εταιρεία ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της 

εταιρείας ∆ΕΗ Α.Ε.

Όποιος έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να υποβάλει στη ΡΑΕ 

αιτιολογηµένες αντιρρήσεις εντός 15 ηµερών από την δηµο-

σιοποίηση της παρούσας. (∆ικαίωµα υποβολής αντιρρήσεων 

µέχρι και 22/11/2013).

ΡΑΕ: Τροποποιείται η ενιαία 
άδεια παραγωγής  

ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Η εκκένωση του Ραδιοµεγάρου της ΕΡΤ 

ανέβασε το πολιτικό θερµόµετρο- ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΗΣ ΤΡΟΪΚΑΣ- Η συζήτηση αρχίζει σήµερα την Κυριακή 

ΣΥΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
το επιτόκιο του ευρώ στο 0,25% και υποσχέθηκε ρευστότητα έως το 

2015- ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΑΜΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ  ICAP GROUP: 
ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ «ΚΟΚΚΙΝΙΣΟΥΝ».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΕΠΙΜΕΝΕΙ Η ΤΡΟΪΚΑ ΓΙΑ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ- Ζητεί πλήρη απελευθέρωση από το 2014- Οι 

ΑΠΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ 199 ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ- Κατάργηση 

«Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΥΣ 
∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ ΜΑΣ» ΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΟΡ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ 
ΕΑΣ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ-ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ- Μειώθηκε κατά 

25 µονάδες βάσης στο 0,25%- Η ΕΚΤ φοβήθηκε τον στασιµοπληθωρισµό 

 ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ 
ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ- Μέσα σε έξι µήνες λειτουργίας έδωσε λύση σε 26 

υποθέσεις.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ: Σε ιστορικά χαµηλά το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας- ΣΗΜΑ ΓΙΑ ΦΘΗΝΟ ΧΡΗΜΑ- Αιφνιδίασε η ΕΚΤ. 

Ποιες επιχειρήσεις και νοικοκυριά ωφελούνται από τη µείωση του 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟ ΚΡΙΣΙΜΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ ΜΕ ∆ΙΧΤΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

ψηφοφορία την Κυριακή- ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΜΟΜΦΗΣ- Η ∆ηµοκρατία δεν φοβάται τις µοµφές, απαντά ο 

ΑΡΑΒΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η 
MORGAN STANLEY.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ΤΟ ∆ΙΠΛΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- Την 

Κυριακή η ψηφοφορία στην πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ και κρίσιµη 

ΠΙΕΣΗ ΤΡΟΪΚΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΕΡΤ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΜΗΝΕΣ.

ΤΑ ΝΕΑ: Όλο το παρασκήνιο πίσω από την πρωτοβουλία Τσίπρα- 

ΓΚΑΦΑ Ή ΜΠΛΟΦΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ- ΣΥΡΙΖΑ: Σύγκρουση τώρα 

ΠΟΙΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΞΗ ΝΤΡΑΓΚΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΖΗΜΙΕΣ Η ΑΝΑΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΡΤ.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ποντάρει στην πόλωση, συσπειρώνει την 

κυβέρνηση- ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ ΜΕ «ΚΕΝΗ» ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΜΟΜΦΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ 40 € ΣΤΙΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ 
ΜΕΣΩ… ΕΚΤ- Κερδισµένοι 599.200 δανειολήπτες από την πτώση του 

τρόικα η προστασία της α’ κατοικίας- ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000 €.

ΕΘΝΟΣ: ΣΤΑ ΧΑΡΑΚΩΜΑΤΑ- ΜΟΝΟΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΡΤ

επιτοκίων- ΑΝΑΣΑ ΝΤΡΑΓΚΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ 
ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ.

Η ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Επέµβαση χθες τα 

ξηµερώµατα από οκτώ διµοιρίες των ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο- ∆ΙΟΤΙ ∆ΕΝ 
ΣΥΝΕΜΟΡΦΩΘΗ…
Τόµσεν: ΜΗΝ ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΤΕ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: ΕΡΤ: Μετά το παράνοµο κλείσιµο, η παράνοµη 

ανακατάληψη- ΑΠ’ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ- Νύχτα µπήκαν τα 

ΜΑΤ στο Ραδιοµέγαρο- Πρόταση µοµφής κατά της κυβέρνησης από 

ΣΥΡΙΖΑ- Οµοβροντία καταδίκης από Αριστερά και διανοούµενους # 

Σ∆ΟΕ: ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ 3.000.000 ΑΠΟ ΓΙΑΝΝΟ ΝΕΑ ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ 
ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ- Απαιτεί την κατάργηση όλων των φόρων 

και τελών υπέρ τρίτων.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Επιµένουν οι δανειστές για ξεπάγωµα των 

πλειστηριασµών και της πρώτης κατοικίας- ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 
ΤΡΟΪΚΑΣ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ!- Ραγδαίες εξελίξεις υπό την 

σκιάν της ΕΡΤ.

ΕΣΤΙΑ: ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΜΕ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ- Να υιοθετηθή τώρα η 

 ΤΙ ΕΠΙ∆ΙΩΚΕΙ Ο κ. ΤΣΙΠΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
∆ΥΣΠΙΣΤΙΑΣ.

Η ΑΥΓΗ: ΧΕΙΡΟΠΕ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ- ΜΑΥΡΟ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ- Από 

τον ΣΥΡΙΖΑ: Πρόταση µοµφής κατά της κυβέρνησης.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΧΕΡΙ- ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Το δεύτερο µέρος της συνέντευξης- ντοκουµέντο- 

Ο ΠΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΨΙΛΟΝ!
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ΜΕ ΑΜΕΙΩΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΟΙ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

H KAΘΗΜΕΡΙNH |  Σελίδα 6 | 08 /11/2013

Και νέες προσφυγές ενάντια στον ν.4178/13 για τα αυθαίρετα 

κατατέθηκαν το προηγούµενο διάστηµα στο Συµβούλιο της 

Επικρατείας. Μάλιστα, µέσα στις επόµενες ηµέρες, αναµένεται 

να ανατεθεί σε εισηγητή ο χειρισµός της υπόθεσης και να 

προωθηθεί προς συζήτηση η αίτηση αναστολής, δηλαδή το 

«πάγωµα» του νόµου. Πάντως, ο ρυθµός υποβολής δηλώσεων 

στον νέο νόµο παραµένει σταθερός, στις 800-900 νέες δηλώσεις 

ηµερησίως.

Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης (αρ. 3341/13) της Ολοµέλειας 

του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγµατική τη νοµιµοποίηση 

αυθαιρέτων µέσω του ν. 4014/11, στο ανώτατο ακυρωτικό 

δικαστήριο κατατέθηκαν και νέες προσφυγές ενάντια στη 

συνταγµατικότητα του ν.4178/13. Η επιχειρηµατολογία του 

ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου για τον ν.4014/11 κλονίζει 

τη συνταγµατικότητα και του νέου νόµου (ν.4178/13) για τα 

αυθαίρετα. Η απόφαση καθιστά ανίσχυρη την κατηγοριοποίηση 

των αυθαιρεσιών, εφόσον δεν έπεται αυτής η εξέταση κάθε 

αυθαιρέτου ξεχωριστά από πολεοδοµική υπηρεσία, «µε µόνη 

την υποβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου και των σχετικών 

δικαιολογητικών και την καταβολή του οριζοµένου στον νόµο 

ποσού ειδικού προστίµου, χωρίς την ειδική για κάθε αυθαίρετο 

κρίση αρµοδίου οργάνου της διοίκησης, ύστερα από εκτίµηση 

πολεοδοµικών και κτιριολογικών κριτηρίων, που εξαρτώνται από 

το µέγεθος, τη χρήση, το είδος και τη σηµασία της αυθαίρετης 

κατασκευής, καθώς και από τις επιπτώσεις της στον χώρο 

που την περιβάλλει, τη συνολική δηλαδή επιβάρυνση της 

περιοχής». Επίσης, η απόφαση καταρρίπτει το «εφεύρηµα» του 

«περιβαλλοντικού ισοζυγίου» όπως εφαρµόζεται και τονίζει 

ότι εισπρακτικοί και µόνο σκοποί δεν είναι αρκετοί για να 

θεµελιώσουν λόγο δηµοσίου συµφέροντος που να δικαιολογεί 

ρυθµίσεις µε τέτοιες συνέπειες.

Η δηµοσίευση της απόφασης του ΣτΕ για τον ν.4014/11 οδηγεί 

πλέον ως µονόδροµος όσους «τακτοποίησαν» αυθαίρετα µε τον 

νόµο Παπακωνσταντίνου να τα δηλώσουν στον νόµο Καλαφάτη. 

Ο ρυθµός υποβολής νέων δηλώσεων, µετά τις σηµαντικές 

διευκολύνσεις στον αριθµό των δόσεων, παραµένει στις 800- 

900 νέες δηλώσεις ηµερησίως. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

Τεχνικού Επιµελητηρίου, που διαχειρίζεται το σύστηµα υποβολής 

δηλώσεων, από τις αρχές Σεπτεµβρίου έως χθες είχαν υποβληθεί 

52.265 νέες δηλώσεις, ενώ είχαν µεταφερθεί από τον 4014/11 

περίπου 38.000 δηλώσεις αυθαιρέτων. Περισσότερες από τις 

µισές των νέων δηλώσεων βρίσκονται ακόµα σε αρχικό στάδιο 

επεξεργασίας, ενώ περίπου 5.500 έχουν ήδη ολοκληρώσει τη 

διαδικασία αποπληρώνοντας το σύνολο του προστίµου.

Όσον αφορά τις επιµέρους κατηγορίες: περί τις 5.300 δηλώσεις 

αφορούν αυθαίρετα προ του 1975 και 5.400 αυθαίρετα προ του 

1983. Στην κατηγορία των µικρών πολεοδοµικών παραβάσεων 

εντάχθηκαν µέχρι στιγµής 5.600 περιπτώσεις, ενώ περί τις 

17.800 στη «µεσαία» κατηγορία (υπέρβαση συντελεστή µέχρι 

40%). Τέλος, περίπου 13.400 δηλώσεις αφορούν αυθαίρετα 

χωρίς οικοδοµική άδεια ή µε µεγάλες υπερβάσεις στη δόµηση 

(7.600 δηλώσεις δεν έχουν ακόµα ταξινοµηθεί σε κάποια από 

τις 5 κατηγορίες). Αξίζει να σηµειωθεί ότι µέσα στην επόµενη 

εβδοµάδα τα έσοδα από τον ν.4014/11 και τον ν.4178/13 θα 

ξεπεράσουν από κοινού το 1 δισ. ευρώ (ακόµα 1 δισ. ευρώ 

εισπράχθηκε µέσω του ν.3843/10 για την «τακτοποίηση» 

ηµιυπαίθριων). Οι εισπράξεις από τον ν.4178/13 περιορίζονται 

µέχρι στιγµής στα 20 εκατ. ευρώ.

αυθαιρέτων κτισµάτων, δήλωσε χθες στη Βουλή ο αναπληρωτής 

υπουργός Περιβάλλοντος Στ. Καλαφάτης. Παρουσίασε, µάλιστα, 

συγκεκριµένα στοιχεία όχι µόνο για τις αµέσως προσεχείς 

κινήσεις των αρµόδιων υπηρεσιών και µηχανισµών, αλλά και 

σχετικά µε την πρόοδο η οποία έχει ήδη συντελεστεί στο µέτωπο 

αυτό, ειδικά στη ∆υτική Ελλάδα. «Ιεραρχούνται, πλέον, τόσο 

οι προτεραιότητες για την υλοποίηση των κατεδαφίσεων, όσο 

και η ροή των εργασιών µεταξύ των αρµοδίων υπηρεσιών κατά 

γεωγραφική ενότητα των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων», είπε, 

µεταξύ άλλων, ο κ. Καλαφάτης µε αφορµή σχετική ερώτηση 

της κ. Νίκης Φούντα (∆ΗΜΑΡ), για να προσθέσει: «Όλες οι 

αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν µετά 

τις 28/7/2011, καθώς και αυτές που δεν µπορούν να υπαχθούν 

στις διατάξεις του νόµου, δηλαδή οι αυθαίρετες κατασκευές 

σε δάση, αιγιαλό, παραλία, προστατευόµενες περιοχές και 

αρχαιολογικούς χώρους, είναι κατεδαφιστέες». Ο αναπληρωτής 

υπουργός Περιβάλλοντος σηµείωσε ότι «έχει προβλεφθεί ένας 

πλήρης µηχανισµός, ένα οπλοστάσιο στη διάθεση της πολιτείας» 

προκειµένου να υλοποιηθεί ο σχεδιασµός και συνέχισε: «Εντός 

των προσεχών ηµερών εισάγεται προς επεξεργασία στο ΣτΕ 

το Π.∆. για την ταυτότητα του κτιρίου, καταγράφονται όλα τα 

ακίνητα της χώρας, διασυνδέονται όλες οι βάσεις δεδοµένων 

που αφορούν ακίνητα». Παράλληλα, σηµείωσε πως «ήδη 

είναι υπό επεξεργασία η προβλεπόµενη από τον νόµο σχετική 

εξουσιοδοτική απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία και θα ρυθµίζει κάθε 

σχετική λεπτοµέρεια. Είναι κοµβικής σηµασίας η ολοκλήρωση 

της ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων για τα υπό κατεδάφιση 

αυθαίρετα».

Αναφερόµενος ειδικότερα στην κατάσταση που επικρατεί στη 

∆. Ελλάδα, ο κ. Καλαφάτης είπε: «Υπάρχουν καταγραφές 365 

αυθαιρέτων κατοικιών, εκ των οποίων υπάρχουν αµετάκλητες 

αποφάσεις για 172. Μέχρι σήµερα, µε τη συνεργασία και την 

εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης 

Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) έχουν υλοποιηθεί 22 κατεδαφίσεις 

σε Επιτάλιο, Ζαχάρω Ηλείας, Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας. 

Έπειτα από ενέργειες του υπουργείου και της ΕΥΕΚΑ, από το 

Πράσινο Ταµείο εξασφαλίστηκαν πιστώσεις πάνω από 75.000 

ευρώ για την κατεδάφιση 59 αυθαιρέτων σε αιγιαλό-παραλία 

σε Αιτωλοακαρνανία και Αχαΐα, και ήδη έχει προκηρυχθεί 

ανοιχτή προφορική δηµοπρασία επιλογής αναδόχου, η οποία 

ολοκληρώνεται σήµερα που µιλάµε». Την ίδια στιγµή, όπως 

αποκάλυψε, «έχει δηµοσιευθεί πρόσκληση διενέργειας δύο 

πρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για την εκτέλεση 70 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης σε Κορινθία, Αρκαδία, Αργολίδα, 

Αιτωλοακαρνανία και µε άµεση έναρξη του έργου σε λίγες 

εβδοµάδες».
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ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ. . . ΠΟΚΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-18 | 08 /11/2013

Οι συζητήσεις της κυβέρνησης µε τους εκπροσώπους των 

δανειστών, για το κρίσιµο ζήτηµα της προστασίας της πρώτης 

κατοικίας από πλειστηριασµούς, συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν 

στα τέλη του ∆εκεµβρίου, που λήγει το σηµερινό καθεστώς (οι 

πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας απαγορεύονται διά νόµου).

Αρµόδιες πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης τήρησαν χθες 

σιγήν ιχθύος για το ζήτηµα αυτό, αποφεύγοντας οποιαδήποτε 

ενηµέρωση, ως είθισται έπειτα από κάθε διαπραγµάτευση µε 

τους εκπροσώπους των δανειστών. Οι κυβερνητικές πηγές 

καθιστούσαν σαφές πως «δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούν αυτοί 

που βρίσκονται σε ανάγκη».

Όπως έγινε γνωστό, οι «τεχνικές συζητήσεις» µε τους δανειστές 

θα συνεχιστούν ως το τέλος του έτους µε σκοπό -όπως ανέφεραν 

χθες πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης- την εξεύρεση λύσης 

η οποία θα διασφαλίζει την εφαρµογή δέσµευσης που έχει 

αναλάβει από το καλοκαίρι ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαµαράς, 

σύµφωνα µε την οποία δεν κινδυνεύει η κατοικία αυτών που 

είναι πραγµατικά οικονοµικά αδύναµοι.

Το πόσα είναι τα ακίνητα που βρίσκονται υπό καθεστώς 

προστασίας είναι άγνωστο, καθώς τα τελευταία χρόνια οι 

τράπεζες δεν προχωρούν σε κατασχέσεις-πλειστηριασµούς 

λόγω της νοµοθετικής απαγόρευσης. Εκτιµάται ότι τη διετία 

2008-2009 περί τα 35.000-40.000 ακίνητα/ πρώτες κατοικίες 

προστατεύθηκαν από το συγκεκριµένο νόµο και έκτοτε περί τις 

15.000 ακίνητα κάθε χρόνο φθάνουν στη φάση της κατάσχεσης, 

αλλά δεν πλειστηριάζονται.

Πληροφορίες του «Ε.Τ.» αναφέρουν ότι αναζητείται µια 

«απλή λύση» ως προς την εφαρµογή της, ώστε να έχει άµεσα 

αποτελέσµατα και οφέλη για όσους πραγµατικά βρίσκονται 

σε οικονοµική δυσχέρεια. Αρµόδιες πηγές του οικονοµικού 

επιτελείου εξηγούσαν ότι δεν θα αποφασιστεί κάποια 

πολύπλοκη διαδικασία ή ρύθµιση µε σειρά παραµέτρων, 

απορρίπτοντας εµµέσως τα εισοδηµατικά όρια για την εξαίρεση 

από την προστασία, ενώ φαίνεται πως η συµφωνία την οποία 

προσεγγίζουν κυβέρνηση-δανειστές, θα περιλαµβάνει τον 

προσδιορισµό χαµηλότερης αξίας του ακινήτου που θα 

προστατεύεται. Με το σηµερινό καθεστώς, απαγορεύονται οι 

πλειστηριασµοί µέχρι 200.000 ευρώ, τόσο για φυσικά όσο και για 

νοµικά πρόσωπα, αλλά και οι πλειστηριασµοί πρώτης κατοικίας 

δανειοληπτών ανεξαρτήτως ποσού. Θα µπορούσε υπό αυτό το 

πρίσµα να µειωθεί η αντικειµενική αξία στις 1 50.000 ευρώ ώστε 

να ισχύει η «θωράκιση» έναντι πλειστηριασµού.

Επίσης, θα επιχειρηθεί ο ορισµός των εννοιών του 

«συνεργάσιµου δανειολήπτη» και των «αποδεκτών ορίων 

διαβίωσης», προκειµένου να συνεχιστεί το καθεστώς προστασίας 

οφειλετών οι οποίοι βρίσκονται σε οικονοµική αδυναµία να 

εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους. Από την πλευρά των δανειστών, 

σύµφωνα µε πληροφορίες του «Ε.Τ.», δηλώθηκε προς την 

κυβέρνηση ότι η ρύθµιση χρεών που έγινε και ισχύει ως το 

τέλος του έτους για τους ενήµερους δανειολήπτες (ν. 4161 /2013) 

και οι βελτιώσεις που έγιναν στη νοµοθεσία για την πτώχευση 

φυσικών προσώπων (γνωστός ως νόµος Κατσέλη), επαρκούν 

και δεν χρειάζεται περαιτέρω νοµοθετική παρέµβαση, ούτε 

και η διατήρηση παρελθόντων προστατευτικών µέτρων, όπως η 

απαγόρευση των πλειστηριασµών.

Και υπό αυτά τα δεδοµένα προσήλθαν στη χθεσινή πρώτη 

συνάντηση µε την ηγεσία του ΥΠΑΝ. «Θέλησαν να "µετρήσουν" 

αντιδράσεις», σχολίαζαν αρµόδιες κυβερνητικές πηγές. Και 

µάλλον εξεπλάγησαν οι τροϊκανοί όταν η ελληνική πλευρά 

επέµεινε ότι δεν µπορεί να υπάρξει πλήρης κατάργηση της 

προστασίας. Ως αποτέλεσµα, οι πιστωτές της χώρας µετέθεσαν 

τις συζητήσεις για τις επόµενες συναντήσεις.

Χωρίς αποτέλεσµα έληξε η χθεσινή συζήτηση κυβέρνησης-

δανειστών για το θέµα των µισθώσεων επαγγελµατικής στέγης. 

Εκτιµάται ότι σε µία εβδοµάδα θα έχουν συµφωνήσει οι δύο 

κυβερνητικοί εταίροι για τις θέσεις που θα προβάλει µέχρι 

τέλους η κυβέρνηση στις συζητήσεις µε τους δανειστές, ώστε 

στη συνέχεια να προωθηθούν οι απαιτούµενες νοµοθετικές 

ρυθµίσεις στη Βουλή. Η κυβέρνηση ζητά να µην απελευθερωθούν 

οι υφιστάµενες σήµερα µισθώσεις, αλλά οι όποιες αλλαγές να 

γίνουν στις νέες µισθώσεις, ενώ οι δανειστές ζητούν πλήρη 

απελευθέρωση. 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Ε9
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Ολοκληρώνεται, εκτός απρόοπτου, σήµερα η εκκαθάριση 

του ΦΑΓΙ 2011 µε την έκδοση και των τελευταίων µηδενικών 

εκκαθαριστικών σηµειωµάτων, ανοίγοντας το δρόµο νια τη 

διόρθωση των στοιχείων του Ε9 για τα έτη 2011,2012 και 

2013. Ειδικότερα, όπως ανάφεραν στελέχη του υπουργείου 

Οικονοµικών, τα εν λόγω εκκαθαριστικά θα αναρτηθούν στην 

εφαρµογή του Ε9 στο Taxis και από την ηµεροµηνία έκδοσης 

τους οι υπόχρεοι θα έχουν προθεσµία τεσσάρων µηνών για 

τη διόρθωση τους. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι ακόµη και 

οι φορολογούµενοι που δεν ήταν υπόχρεοι σε ΦΑΠ, µόλις 

αναρτηθούν τα µηδενικά εκκαθαριστικά ΦΑΠ στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων 

θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων 

τους Ε9 της τριετίας 2011-2013. Υπενθυµίζεται ότι οι ιδιοκτήτες 

ακινήτων που έχουν ήδη λάβει από τον Ιούλιο χρεωστικά 

εκκαθαριστικά ΦΑΠ, για τα έτη 2011 και 2012, και οι οποίοι 

επιθυµούν να διορθώσουν τα έντυπα Ε9 των συγκεκριµένων 

ετών θα πρέπει να «τρέξουν», αφού η σχετική προθεσµία (του 

τετραµήνου) λήγει εντός του τρέχοντος µηνός.

Ο νέος ενιαίος φόρος ακινήτων (ΕΝΦΑ) θα µπορούσε να 

οδηγήσει σε εξοµάλυνση της αγοράς ακινήτων, καθώς πρώτον 

καταργούνται οι επώδυνοι φόροι ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) 

του παρελθόντος, ενώ δεύτερον ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται στο κάθε 

ακίνητο χωριστά. Όπως επισηµαίνει η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Μελετών της Alpha Bank, ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται σε ευρώ 

ανά τετραγωνικό µέτρο αναλογικά προς τις, πλασµατικές, 

αντικειµενικές αξίες κάθε περιοχής, που βρίσκονται κατά κανόνα 

σε ευθεία αντιστοιχία µε τις χαµηλότερες πραγµατικές αξίες των 

ακινήτων σε κάθε περιοχή. Με τον τρόπο αυτό οι φορολογικοί 

συντελεστές κυµαίνονται σε 0,35% µε 0,45% επί των πλασµατικών, 

υψηλότερων των πραγµατικών, αντικειµενικών αξιών.


